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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
คณะ/สถาบัน/ส านัก  มนุษยศาสตร์ 
 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร 25540091104195 
  ชื่อหลักสูตร   
  ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 
       ภาษาอังกฤษ: Master of Arts Program in Information Studies 
 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ภาษาไทย ชื่อเต็ม: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สารสนเทศศึกษา) 
      ชื่อย่อ: ศศ.ม. (สารสนเทศศึกษา) 

  ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Master of Arts (Information Studies) 
       ชื่อย่อ: M.A. (Information Studies) 
 
3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถ้ามี) 
           ไม่มี 
 
4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
  ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1   รูปแบบ   
              หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี แบบ ก 2 และแบบ ข 
 5.2    ภาษาที่ใช้   
              ภาษาไทย เอกสารและต าราเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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 5.2  การรับเข้าศึกษา 
          รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
 
 5.3  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 5.4  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
        หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560   ปรับปรุงมาจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
สารสนเทศศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) โดยจะเริ่มใช้หลักสูตรในภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2560    
  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการประชุมครั้งที่ 
-  เมื่อวันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559  
  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม  ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 29 เดือน 
พฤศจิกายน พ.ศ.2559 
  ได้ รับอนุ มัติ /เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลั ยในการประชุม  ครั้ งที่  1/2560 
เมื่อวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 
  
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ในปี
การศึกษา 2561  
 
8.  อาชีพที่ประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 8.1 นักบริหารองค์กรสารสนเทศ 
   8.2 นักเอกสารสนเทศ/นักสารสนเทศ 
 8.3 ที่ปรึกษาด้านการจัดการสารสนเทศ  
       8.4 นักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ  
      8.5 บรรณารักษ์           
      8.6 อาจารย์  
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9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
  
ล าดับ

ที ่
 

รายชื่อ
คณาจารย์ 

คุณวุฒิการศึกษา 
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปีที่จบ 

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา เลข
ประจ าตัว
ประชาชน 

1. รศ. สมชาย 
วรัญญานไุกร 

กศ.บ. (ภาษาไทย), 2524 
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และ

สารนิเทศศาสตร์), 2539 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

x-xxxx-
xxxxx-xxx 

2. ผศ. ดร.แววตา  
เตชาทวีวรรณ 

ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์), 2524 
อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์), 2532  

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), 2542  
 

ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา), 2551 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า        
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

x-xxxx-
xxxxx-xxx 

3. อ.ดร.ศุมรรษตรา  
แสนวา 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2539 
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์), 2542 
ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา), 2552 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

x-xxxx-
xxxxx-xxx 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
     11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  ประเทศไทยเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ขับเคลื่อนไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน การพัฒนา
เศรษฐกิจระบบดิจิทัลท าให้ธุรกิจการค้าเปลี่ยนแปลงไป มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตของประเทศ  ดังนั้นการที่
เศรษฐกิจระบบดิจิทัลจะบรรลุผลได้ ขึ้นอยู่กับการพัฒนาหรือสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นกับคนในชาติ  ทั้งนี้การ
พัฒนาหลักสูตรสารสนเทศศึกษา นอกจากจะต้องมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-25   64 ซึ่งยึดโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2558-2577 แล้วยังต้อง
ก าหนดการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นผู้เรียนให้มีสมรรถนะ สร้าง
นวัตกรรมได้ นอกจากอ่านเขียน คิดค านวณเป็นแล้ว ยังต้องมีทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
ทักษะในการแก้ปัญหา  ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม 
ต่างกระบวนทัศน์ ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น าทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ 
และรู้เท่าทันสื่อ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะอาชีพ และทักษะ
การเรียนรู้ การศึกษาดังกล่าวจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ จ าเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ในการแสวงหาความรู้จากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ  การประเมินสารสนเทศที่มีคุณภาพ ตลอดจนการใช้
เทคโนโลยีในการค้นหา รวบรวม จัดเก็บ และบริการ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศทั้งใน
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ระดับบุคคล องค์กร ชุมชน และสังคม ทั้งในส่วนท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของคนไทย
ทุกระดับและทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน   
     11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอันเป็นผล
จากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สังคมไร้พรมแดนท าให้มีการสื่อสารกันอย่างแพร่หลาย รวมทั้ง
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมปริมาณอย่างทะลักทลาย การเชื่อมโยงความรู้สู่การใช้ประโยชน์และการเข้าถึง
สารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยียังไม่ทั่วถึง กระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่ ๆ นอกจากนี้ยังพบว่าพัฒนาการทางสังคม
และวัฒนธรรมของไทยก าลังประสบปัญหาวิกฤตเรื่อง ค่านิยม จริยธรรมและพฤติกรรมของคนไทย  ซึ่งเป็น
ผลกระทบจากทุนนิยม วัตถุนิยม รวมทั้งการเลื่อนไหลของวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้าสู่ประเทศไทยผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ความวิตกกังวลในรับข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งยังไม่สามารถกลั่นกรองหรือ
เลือกรับข้อมูลและวัฒนธรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  ตลอดจนแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
สารสนเทศที่รวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ในการจัดเก็บข้อมูล Big Data  การ
ประมวลผลข้อมูลบน Cloud รวมถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้องค์กร
ต่าง ๆ มีความต้องการบุคลากรที่มีจริยธรรมและสามารถจัดการสารสนเทศ รวมทั้งสามารถสร้างองค์ความรู้ 
ผลิตนวัตกรรมที่เหมาะสมในบริบทของประเทศไทยได้  
 
12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

 12.1  การพัฒนาหลักสูตร   
หลักสูตรสารสนเทศศึกษาจึงมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาคนให้เป็นผู้จัดการสารสนเทศได้อย่าง

เหมาะสม นอกเหนือจากการเป็นผู้รู้สารสนเทศ รู้เท่าทันสื่อที่มีหลากหลายในสังคม มีจริยธรรม และสามารถ
สร้างองค์ความรู้/นวัตกรรม นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยส่งเสริมและพัฒนาสังคมไทยให้เปลี่ยนแปลงไปสู่
สังคมสารสนเทศที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจดิจิทัลในปัจจุบัน  การพัฒนาหลักสูตรจึงเน้นการผลิตบุคลากรที่มี
จริยธรรม มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการสารสนเทศและบริการสารสนเทศ โดยมี
การบูรณาการและเชื่อมโยงทฤษฎีสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรม หรือผลิตนวัตกรรม
เพ่ือให้สามารถปรับตัวเข้ากับการพัฒนาเศรษฐกิจระบบดิจิทัลในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดย 

  12.1.1 ปรับปรุงและพัฒนาให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ           
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
  12.1.2 พัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า และ
การท าวิจัย ผลิตนวัตกรรมในวิชาชีพสารสนเทศ  
  12.1.3 พัฒนาให้นิสิตมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม 
  12.1.4 พัฒนาให้นิสิตมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองทั้งวิชาการและวิชาชีพ พร้อมที่จะด าเนิน
ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน      
  หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศึกษามีบทบาทส าคัญในการพัฒนาคนให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญใน
การจัดการสารสนเทศด้วยเทคโนโลยี การสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรมใหม่ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
สารสนเทศศึกษาท่ีสอดคล้องกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังนี้ 
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   12.2.1  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม 
             12.2.2  ผลิตบัณฑิตที่คุณลักษณะเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี 
          12.2.3  ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการสารสนเทศส าหรับการ
บริการที่มีประสิทธิภาพในทุกช่องทาง โดยค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ รวมถึงผลกระทบต่อผู้รับ
ข้อมูลข่าวสาร สังคมและวัฒนธรรมไทย 
          12.2.4  ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรม โดยจุดมุ่งหมายทั้งหมดนี้
มีความสอดคล้องกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

13.1 รายวิชาที่คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนเปิดสอนให้ 
     ไม่มี 
13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
     ไม่มี  
13.3 การบริหารจัดการ 
กระบวนการบริหารจัดการเรียนการสอนด าเนินโดยคณะกรรมการบริหลักสูตรระดับปริญญาโท 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ประจ าสาขาสารสนเทศศึกษา 
 

 
     หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     1.1 ปรัชญา 
  สารสนเทศศึกษาน าสู่ความเป็นนักวิชาชีพและสังคมสารสนเทศสร้างสรรค์ 
     1.2 ความส าคัญ 
   ความส าคัญของสารสนเทศที่กลายเป็นทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์ ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนการเกิดขึ้นและขยายตัวของสารสนเทศดิจิทัล ได้กระตุ้นให้เกิดความ
ต้องการสารสนเทศในทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน รัฐบาล ธุรกิจ เอกชน และน าไปสู่ความคาดหวังในบริการ
สารสนเทศที่มีคุณภาพ แต่ในขณะเดียวกัน เทคโนโลยีดิจิทัลก็ท าให้เกิดสภาพช่องว่างดิจิทัล (Digital Divide) 
ระหว่างผู้ที่สามารถเข้าถึงและผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงสารสนเทศดังกล่าว สถาบันบริการสารสนเทศระดับต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับอุดมศึกษา จึงได้ก าหนดกลยุทธ์  "ห้องสมุดดิจิทัล" เป็นแนวทางในการพัฒนา
ห้องสมุดสมัยใหม่ โดยเน้นไปที่ การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล โดยซื้อหาจากแหล่งต่าง ๆ สร้าง
สารสนเทศดิจิทัล ตลอดจน ใช้เทคโนโลยีแปรรูปสารสนเทศที่ส าคัญ ๆ เช่น ปริญญานิพนธ์ งานวิจัย และ
เอกสารจดหมายเหตุจาก รูปสิ่งพิมพ์ให้อยู่ในรูปดิจิทัล และจัดการให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศอย่าง
สะดวกรวดเร็ว โดยผ่านเครือข่ายในระดับต่าง ๆ  ดังนั้น การบริหารจัดการสารสนเทศและห้องสมุดใน
สภาพแวดล้อม ดิจิทัล ต้องการ “บรรณารักษ์ดิจิทัล” (Digital Librarian) ซึ่งเป็นผู้รู้รอบและเชี่ยวชาญในเรื่อง
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ของสารสนเทศดิจิทัล เทคโนโลยี มาตรฐาน นโยบาย แนวปฏิบัติ วิธีการจัดการ และการบริการ สามารถ
บริหารจัดการภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นพลวัต มีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรม เพ่ือลดค่าใช้จ่าย และมี
ภาวะผู้น าที่สามารถเผชิญและตอบสนองความต้องการอันหลากหลายของผู้ใช้ได้ 
  รายงานการวิจัยที่ศึกษาความคิดเห็นของมหาบัณฑิตที่มีต่อหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชี้ให้เห็นว่า ความรู้ทางวิชาชีพที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานใน
ปัจจุบัน ได้แก่ การจัดการห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศสมัยใหม่  การจัดการสารสนเทศในห้องสมุ ด
อิเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุดดิจิทัล และห้องสมุดเสมือน1  ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับผลการสัมมนาใน
โครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่สรุปว่า ต าแหน่ง “บรรณารักษ์ดิจิทัล” เป็นที่ต้องการของตลาดงาน2 
  ฉะนั้น เพ่ือตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการเรียนรู้ ตามกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ในแง่ของการเข้าถึงสารสนเทศ การลดช่องว่างดิจิทัล 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ผนวกกับสภาพความต้องการของผู้เรียน และสภาพของสถาบั นบริการสารสนเทศที่
พยายามตอบสนองสังคมดิจิทัลที่เริ่มก่อตัวขึ้นแล้วในประเทศไทย  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ จึงเห็นสมควรจัดท าหลักสูตรใหม่ที่เน้น “สารสนเทศ” เป็นศูนย์กลาง และมุ่งผลิตบุคลากรให้เป็น 
“บรรณารักษ์ดิจิทัล” ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในระบบสารสนเทศดิจิทัล เพ่ือสามารถจัดบริการ
สารสนเทศในสภาพแวดล้อมสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นนักสารสนเทศผู้มีคุณธรรมและจิตส านึกอันดี
งาม เป็นฟันเฟืองส าคัญที่จะสร้างความเสมอภาคของโอกาสในการเข้าถึงสารสนเทศและน าพาสังคมไทยไปสู่
สังคมความรู้ 
   หลักสูตรใหม่ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ประสงค์จะสร้างองค์กรแห่ง
การเรียนรู้และวิจัย โดยภาควิชา ฯ ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกัน คือ เน้นความรู้
ความสามารถในการค้นคว้าวิจัย ทั้งนี้หลักสูตรก าหนดให้นิสิตท าปริญญานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ อีกทั้งยัง
เสริมสร้างทักษะการวิจัยให้แก่ผู้เรียนด้วยวิธีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในทุกรายวิชา ซึ่งจะช่วยให้
บัณฑิตสามารถใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา ตัดสินใจ ตลอดจนสร้างสรรค์ความรู้และนวัตกรรมใน
วิชาชีพของตน 
     1.3 วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
             1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพสารสนเทศ 
               1.3.2 มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการสารสนเทศในสภาพแวดล้อมดิจิทัล โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ เพื่อบริการผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

                                                           
 

1 สุพัฒน์ ส่องแสงจันทร์; และคนอื่นๆ.  (2550, ประจ าภาคเรียนที่1).  สถานภาพการท างานและความคิดเห็นเกีย่วกบัหลักสูตร

บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ของมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2532-2548.  มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์.  29: 
96-112. 

 2 ล าปาง แม่นมาตย์.  (2551).  หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในปัจจุบัน.  ใน รายงานการสัมมนาโครงการ
ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์.  หน้า 12.  กรุงเทพฯ:  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
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             1.3.3 มีความรู้ความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้/นวัตกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อการจัดการสารสนเทศให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี 
 
2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
  

แผนพัฒนา/แผนการ
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ 

การพัฒนาหลักสูตร 

 ท าวิจัยเพื่อประเมินผลและ
ติดตามการใช้หลักสูตร 

 

 น าผลการประเมิน 
การด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 มาเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

 ประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรโดยนิสิตปีสุดท้าย 
อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์
พิเศษ 

 ประเมินความพึงพอใจของ
บัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
หลักสูตร 

 วิเคราะห์สถานการณ์
ภายนอก 
ที่มีผลต่อการผลิตบัณฑิต 

 

 มคอ.7  รายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร 
 

 

 รายงานผลการประเมินจาก
นิสิตปีสุดท้าย อาจารย์ผู้สอน 
และอาจารย์พิเศษ 

 รายงานการประเมินความ 
พึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อหลักสูตร 

 สรุปบทวิเคราะห์ปัจจัยที่
ส่งผลต่อความต้องการ 
ของตลาดแรงงาน 

การพัฒนาการเรียนการสอน 

 พัฒนาอาจารย์ด้านการ
เรียน การสอน การวิจัย 

 

 

 

 

 สนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอน 

 สนับสนุนให้อาจารย์ตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้ง 
ในประเทศและต่างประเทศ 

 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วม
ประชุมทางวิชาการเพ่ือ

 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ า 
ที่มีงานวิจัย 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ า 
ที่มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ 

 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ า 
ที่น าเสนอผลงานวิจัยในที่
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แผนพัฒนา/แผนการ
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ 

เสนอผลงานวิจัยทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

ประชุมทางวิชาการทั้งใน
ประเทศละต่างประเทศ 

 
 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
    1.1 ระบบ 
            ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค นอกเวลาราชการ คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาค
การศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์   
 
   1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน        

    อาจจัดภาคฤดูร้อนเป็นพิเศษได้ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร  
   1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
         การเทียบเคียงหน่วยกิตโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
 
2.  การด าเนินการหลักสูตร 
     2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
  สอนนอกเวลาราชการ  
  ภาคต้น           เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
  ภาคปลาย        เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
  ภาคฤดูร้อน      เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 
      
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
        2.2.1 ผู้เข้าเป็นนิสิตต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับขั้นปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา 
หรืออยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีคุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย       
ศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
             2.2.2 มีคุณสมบัติเพ่ิมเติม เช่น ต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.75 หรือ เป็นบุคคลที่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้ 
 
     2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
 2.3.1 นิสิตมีทักษะขั้นพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เท่าเทียมกัน เนื่องจากหลักสูตรเปิดรับ
สมัครนิสิตจากทุกสาขาวิชา 



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

หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)                              9 

 

 2.3.2 นิสิตมีทักษะพ้ืนฐานภาษาอังกฤษไม่เท่าเทียมกัน เนื่องจากหลักสูตรเปิดรับสมัครนิสิตจาก
ทุกสาขาวิชา 
  2.3.3 นิสิตขาดทักษะการรู้สารสนเทศ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 
    2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
  2.4.1 หลักสูตรจัดโครงการเพ่ือเสริมสร้างทักษะพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นิสิตในภาค
เรียนที่ 1 
          2.4.2 หลักสูตรประสานความร่วมมือกับภาควิชาภาษาตะวันตกเพ่ือจัดโครงการฝึกอบรมเพ่ือ
เสริมสร้างทักษะพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษให้แก่นิสิตในภาคเรียนที่ 1 หรือ 2 
          2.4.3 หลักสูตรประสานความร่วมมือกับส านักหอสมุดกลางและส านักคอมพิวเตอร์ 
 
     2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
            

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีที่ 1 15 15 15 15 15 

ชั้นปีที่ 2 - 15 15 15 15 
รวม 15 30 30 30 30 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 15 15 15 15 
    
 2.6 งบประมาณตามแผน 
  2.6.1 งบประมาณรายรับ เพ่ือใช้ในการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศศึกษา   
 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 1 ปี
การศึกษา   
(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x จ านวนรับ) 

390,000 
 
 

780,000 
 

780,000 
 

780,000 
 

780,000 
 

รวมรายรับ 390,000 780,000 780,000 780,000 780,000 
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  2.6.2  ประมาณการค่าใช้จ่าย  
                  งบประมาณค่าใช้จ่าย หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสารสนเทศศึกษา 

รายการ ค่าใช้จ่ายรวม 
ยอดสะสม (ต่อ

หัว) 
หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน   
ค่าตอบแทนผู้สอน (เช่น 30 หน่วยกิต x 1,200 บาทต่อชั่วโมง x 15 ครั้งต่อภาค)                540,000                
ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสูตร หรือ ค่าใชจ้่ายตอ่ปี x 2) 200,000  
ค่าจ้างบุคลากรของหลักสูตร (ถ้ามี)   
ค่าครุภัณฑ์ที่ต้องใช้ส าหรับนิสิตหนึ่งกลุ่ม (ถ้ามี)   
ทุนเรียนดีส าหรับนิสิตรุ่นนั้น (ถ้ามี)   
ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ ์(ถ้ามี)   
กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสร้างหลักสูตร (เช่น จัดสัมมนา ดูงานใน/ตปท. นิเทศน์งาน) (ถ้ามี)   
อื่นๆ (ระบุ)   
→ ค่าใช้จ่ายรวม               740,000   

→ ค่าใช้จ่ายตอ่หัว  (ค่าใช้จา่ยรวม/จ านวนนิสิตขั้นต่ า เช่น 15 คน)                49,333       49,333 

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/ส านัก                          58,039      
งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต่ า 5%)                  2,902   
งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นต่ า 5%)                  2,902  
ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 10 (ถ้ามี) 5,804   
หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์  68,739 
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานพินธ์ (ต่อหัว)                10,700   
โท ปริญญานพินธ์ =10,700  สารนิพนธ์ = 7, 750   / เอก = 13,300   
หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15%)             12,130  80,870 

   

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง                28,608  109,478 
ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x 2)                    8,720   
ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x 2)                  6,000   
ค่าธรรมเนียมส านักคอมพิวเตอร์ (1,040 x 2)                  2,080   
ค่าธรรมเนียมบัณฑติวิทยาลัย (5,904 x 2)                11,808  109,478 
ค่าธรรมเนียมเหมาจา่ยตลอดหลักสตูร  130,000 

     2.7 ระบบการศึกษา 
    แบบชั้นเรียน 
    แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
    แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
    แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
    แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
    อ่ืนๆ (ระบุ) 
 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
           การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร   
            3.1.1  จ านวนหน่วยกิต  
                   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสารสนเทศศึกษา เป็นหลักสูตรแบบศึกษานอกเวลา
ราชการ  รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต แบ่งเป็น 2 แผน ดังนี้ 
     แผน ก แบบ ก 2  มีจ านวนหน่วยกิตรายวิชาเท่ากับ 24  หน่วยกิต และปริญญานิพนธ์ 12 
หน่วยกิต  
   แผน ข  มีจ านวนหน่วยกิตรายวิชาเท่ากับ 30 หน่วยกิต และสารนิพนธ์  6 หน่วยกิต 
 

            3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  

หมวดวิชา 
หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 
1. รายวิชา 
    1.1 วชิาบังคับ 
    1.2 วิชาเลือก 

ไม่น้อยกว่า        24                    
                     12                                
ไม่น้อยกว่า        12 

ไม่น้อยกว่า         30 
                      12 
ไม่น้อยกว่า         18 

2. ปริญญานิพนธ์                   12                      - 
3. สารนิพนธ์                      -                     6 

รวมไม่น้อยกว่า                    36                  36 
 
  
          3.1.3 รายวิชา  

ความหมายเลขรหัสวิชา 
สศ          หมายถึง            อักษรย่อสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา     
รหัสวิชา    ประกอบด้วยรหัสตัวเลข 3 หลัก มีความหมายดังต่อไปนี้   
  เลขรหัสตัวแรก  หมายถึง  ชั้นปีที่เรียน 
  เลขรหัสตัวกลาง      หมายถึง  หมวดวิชา 
  เลขรหัสตัวสุดท้าย หมายถึง  ล าดับที่ของรายวิชา 
 
ความหมายของเลขรหัสตัวกลาง 
0  หมายถึง  หมวดวิชาบรรณารักษศาสตร์ 
1  หมายถึง  หมวดวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
2  หมายถึง      หมวดวิชาคอมพิวเตอร์ 
3  หมายถึง  หมวดวิชาสัมมนา / วิจัย / การศึกษาอิสระ 
8  หมายถึง  สารนิพนธ์ 
9  หมายถึง  ปริญญานิพนธ์ 
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     ความหมายของจ านวนหน่วยกิต เช่น  3(2-2-5) มีความหมายดังต่อไปนี้ 
เลขรหัสนอกวงเล็บ (3)          หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตรวม 
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 1 (2)    หมายถึง  จ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 2 (2)    หมายถึง  จ านวนชั่วโมงปฏบิัติการต่อสัปดาห์ 
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 3 (5)    หมายถึง  จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 

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

สศ 501  สารสนเทศกับสังคมความรู้                                  3(2-2-5) 
IS 501   Information and Knowledge Society     
สศ 521     เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการสารสนเทศ                                  3(2-2-5)    
IS  521     Technology for Management of Information             
สศ 531  วิธีวิจัยทางสารสนเทศศึกษา                                              3(2-2-5) 
IS 531  Research Methods in Information Studies     
สศ 631      สัมมนาห้องสมุดดิจิทัล                                                                  3(2-2-5) 
IS 631       Seminar in Digital Libraries   
 
   หมวดวิชาเอกเลือก  
  แผน ก แบบ ก 2   ก าหนดให้เรียนวิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 
  แผน ข          ก าหนดให้เรียนวิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกิต 
 
สศ 502  กลยุทธ์การบริการสารสนเทศ                                        3(2-2-5)                 
IS 502  Information Service Strategies   
สศ 503     การจัดการแหล่งสารสนเทศ                                                            3(2-2-5)                  
IS  503     Information Resource Management 
ศ 511       การค้นคืนและเข้าถึงสารสนเทศ                                                       3(2-2-5) 
IS 511      Information Retrieval and Access 
สศ 512     การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล                                             3(2-2-5)   
IS 512      Digital Resource Organization                                
สศ 601     หลักบริหารส าหรับนักวิชาชีพสารสนเทศ                                             3(2-2-5) 
IS 601      Administrative Principles for Information Professionals 
สศ 611     การจัดการความรู้ส าหรับวิชาชีพสารสนเทศ                                     3(2-2-5) 
IS 611      Knowledge Management for the Information Profession     
สศ 612     การจัดการสารสนเทศส าหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                                3(2-2-5) 
IS 612      Information Management for E-commerce 
สศ 613     ประเด็นเฉพาะทางสารสนเทศศึกษา                                                   3(2-2-5) 
IS 613      Special Issues in Information Studies  
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สศ 621     การจัดการฐานข้อมูลส าหรับระบบห้องสมุด                                          3(2-2-5) 
IS 621      Database Management for Library Systems 
สศ 622     การพัฒนาเว็บส าหรับวิชาชีพสารสนเทศ                                               3(2-2-5) 
IS 622      Web Development for Information Profession 
สศ 623     เทคนิคการแสดงข้อมูลส าหรับวิชาชีพสารสนเทศ                                    3(2-2-5) 
IS 623      Data Visualization Techniques for Information Profession 
 
สศ 632     การศึกษาอิสระ                                                                        3(1-4-4) 
IS 632      Independent Study 
      
              สารนิพนธ ์
สพท 681   สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท                               6 หน่วยกิต 
GRI 681     Master’s Project 
 
             ปริญญานิพนธ์  
ปพท 691   ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท                                 12 หน่วยกิต 
GRT 691    Master’s Thesis 
      
 
  3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 
สศ 501 สารสนเทศกับสังคมความรู้                                           3(2-2-5)   
IS 501 Information and Knowledge Society     
             ศึกษาประวัติ พัฒนาการของสารสนเทศ ความรู้ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีที่มีผล
ต่อสารสนเทศ ความรู้ การสร้าง การผลิต การจัดการ การเผยแพร่ การใช้สารสนเทศในสังคม ลักษณะ
ของสังคมความรู้ บทบาทของสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อสังคมความรู้ โครงสร้างพ้ืนฐาน
สารสนเทศทั้งในระดับชาติและสากล นโยบายสารสนเทศ ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ สังคม จริยธรรม 
กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ลิขสิทธิ์ และที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพสารสนเทศ 
 
สศ 502  กลยุทธ์การบริการสารสนเทศ                                          3(2-2-5) 
IS 502   Information Service Strategies  
  ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการบริการสารสนเทศ การจัดบริการสารสนเทศ กลยุทธ์การบริการ
สารสนเทศดิจิทัล และการบริการสารสนเทศสมัยใหม่ การศึกษาผู้ใช้ การส่งเสริมการใช้ การจัดบริการ
สารสนเทศส าหรับผู้ใช้และจริยธรรมในการให้บริการ 
 
สศ 503 การจัดการแหล่งสารสนเทศ                                                              3(2-2-5) 
IS  503 Information Sources Management                                
             ศึกษาวิเคราะห์แหล่งสารสนเทศท่ัวไปแหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งเครือข่าย 
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สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
การจัดการ การบริการ การเข้าถึง การประเมิน การใช้นวัตกรรมและกระบวนการวิจัยในการส่งเสริมและ
พัฒนาแหล่งสารสนเทศ แนวโน้มและปัญหาที่เก่ียวข้อง  
 
สศ 511 การค้นคืนและเข้าถึงสารสนเทศ                             3(2-2-5) 
IS 511 Information Retrieval and Access     
             ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยี มาตรฐานการค้นคืนและการเข้าถึงสารสนเทศ    
การวิเคราะห์เพ่ือก าหนดตัวแทนสารสนเทศ การควบคุมค าศัพท์ ดัชนี สาระสังเขป กลยุทธ์การค้นคืนและ
เข้าถึงสารสนเทศ การประเมินผลระบบการค้นคืนสารสนเทศ 
 
สศ 512 การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล                    3(2-2-5)  
IS 512 Digital Resource Organization      
    ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด  หลักปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล การ
วิเคราะห์เนื้อหา การท าดัชนี การจัดหมวดหมู่ แนวคิดเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นตัวแทนสารสนเทศ เครื่องมือ
และมาตรฐานในการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล แนวปฏิบัติการสร้างระเบียน  การวิเคราะห์
องคป์ระกอบและแบบแผนภาษา   
 
สศ 521   เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการสารสนเทศ                                                       3(2-2-5)  
IS 521    Technology for Management of Information 
             ศึกษาวิเคราะห์เทคโนโลยีสมัยใหม่ แนวคิดในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ
สารสนเทศในงานห้องสมุดและสารสนเทศ  ประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี 
ปัญหาและแนวโน้มของเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการสารสนเทศในองค์กร   
 
สศ 531  วิธวีิจัยทางสารสนเทศศึกษา                                                     3(2-2-5)  
IS 531    Research Methods in Information Studies   
            กระบวนการวิจัยทางสารสนเทศศึกษาซึ่งประกอบด้วยการก าหนดปัญหาวิจัย การพัฒนาเค้า
โครงการวิจัย การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การก าหนดประชากร การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การสร้างและ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย เทคนิคในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอข้อมูล
การวิจัย จริยธรรมและเจตคติที่ดีของนักวิจัย 
 
สศ 601  หลักบริหารส าหรับนักวิชาชีพสารสนเทศ                            3(2-2-5) 
IS 601   Administrative Principles for Information Professionals   
 ศึกษาวิเคราะห์ทฤษฏี แนวคิดในการบริหารสมัยใหม่ วัฒนธรรมองค์กร การจัดการทรัพยากร
มนุษย์  ความเป็นผู้น า การตัดสินใจ การติดต่อสื่อสาร  การวางแผนกลยุทธ์ การจัดการการเปลี่ยนแปลง  
การจัดการคุณภาพ  การเขียนโครงการและแผนพัฒนาองค์กร  ปัญหาและแนวโน้มในการบริหารงาน
องค์กรทีใ่ห้บริการสารสนเทศ 
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สศ 611 การจัดการความรู้ส าหรับวิชาชีพสารสนเทศ                                     3(2-2-5)   
IS 611 Knowledge Management for the Information Profession       
 ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีการจัดการความรู้ รูปแบบของการจัดการความรู้ แหล่ง
ความรู้ องค์ประกอบและข้ันตอนในการจัดการความรู้ กระบวนการสร้างและแลกเปลี่ยนความรู้ กลวิธี 
เทคนิค และเครื่องมือการพัฒนาจัดการความรู้ กลยุทธ์ในการวางแผนและปฏิบัติ กรณีศึกษาองค์กรทีน่ า
หลักการจัดการความรู้มาใช้ทั้งในและต่างประเทศ การวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ 
 
สศ 612  การจัดการสารสนเทศส าหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                                    3(2-2-5)   
IS 612   Information Management for E-commerce 
            ศึกษาวิเคราะห์การจัดการสารสนเทศในกระบวนการทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรภาครัฐ
และเอกชน  การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยี
เว็บเพื่อสนับสนุนกระบวนการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
 
สศ 613  ประเด็นเฉพาะทางสารสนเทศศึกษา                                                       3(2-2-5)   
IS 613   Special  Issues in Information Studies  
            ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับสารสนเทศศึกษา ตามความสนใจของผู้เรียน หรือ
ประเด็นที่น่าสนใจในปัจจุบัน 
 
สศ 621 การจัดการฐานข้อมูลส าหรับระบบห้องสมุด                                           3(2-2-5)    
IS 621 Database Management for Library Systems    
            ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับฐานข้อมูล ประเภท โครงสร้างของฐานข้อมูล  
การจัดการข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูล โปรแกรมฐานข้อมูล การวิเคราะห์ออกแบบ  
การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลในการจัดการข้อมูลในห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ 
 
สศ 622  การพัฒนาเว็บส าหรับวิชาชีพสารสนเทศ                               3(2-2-5)   
IS 622  Web Development for Information Profession    
             ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด เทคนิค ทักษะทางเทคโนโลยีในการพัฒนาเว็บ มาตรฐานของเทคโนโลยี
เว็บ ระบบการพัฒนาเว็บ ภาษาและซอฟต์แวร์เพ่ือการพัฒนาเว็บ การออกแบบเว็บไซต์และส่วนต่อ
ประสานกับผู้ใช้ ระบบจัดการฐานข้อมูลส าหรับโปรแกรมทางเว็บ การประเมินเว็บ แนวโน้มการพัฒนา
เว็บไซต์ในปัจจุบัน   
 
สศ 623   เทคนิคการแสดงข้อมูลส าหรับวิชาชีพสารสนเทศ                                     3(2-2-5)   
IS 623    Data Visualization Techniques for Information Profession 
             ศึกษาวิเคราะห์สถิติเบื้องต้น การจัดหาและเตรียมข้อมูล (Data acquisition) การวิเคราะห์
ส ารวจข้อมูล (Exploratory data analysis) รูปแบบและวิธีการในการน าเสนอข้อมูลให้เห็นภาพ (Data 
visualization patterns and techniques) การบอกเล่าเรื่องราวผ่านการน าเสนอข้อมูล (Data 
storytelling) ส าหรับวิชาชีพสารสนเทศ 
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สศ 631  สัมมนาห้องสมุดดิจิทัล                                                          3(2-2-5)  
IS 631  Seminar in Digital Libraries      

   ศึกษาวิเคราะห์และอภิปรายประเด็นปัญหาส าคัญ แนวโน้มที่เก่ียวกับห้องสมุดดิจิทัลองค์กร
สารสนเทศ  โดยเน้นประเด็นที่เชื่อมโยงกับการวิจัยและพัฒนา 
 
สศ 632  การศึกษาอิสระ                                                              3(1-4-4) 
IS 632  Independent Study       
             ศึกษาวิเคราะห์วิจัยเฉพาะบุคคล หรือกลุ่ม ตามหัวข้อที่สนใจ ซึ่งอาจกระท าในรูปของการวิจัย  
หรือการทดลองปฏิบัติภาคสนามในห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ หรือองค์กรต่าง ๆ ภายใต้การควบคุม
และตดิตามผลของอาจารย์ในภาควิชา รวมทั้งน าเสนอรายงานผลการศึกษาวิจัย 
 
สพท 681     สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท                      6 หน่วยกติ 
GRI 681      Master’s Project 
 
ปพท 691     ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท                                  12 หน่วยกิต 
GRT 691   Master’s Thesis 
 
 
   3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
ล าดับ

ที ่
รายชื่อคณาจารย์ คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)  
ปีที่จบ 

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา เลขประจ าตัว
ประชาชน 

1. รศ. สมชาย  
วรัญญานไุกร 

กศ.บ. (ภาษาไทย), 2524 

ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์), 2539 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

x-xxxx-
xxxxx-xxx 

2. ผศ. ดร.แววตา  
เตชาทวีวรรณ 

ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์), 
2524 

อ.ม.(บรรณารักษศาสตร์), 2532 

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ), 
2542  

ปร.ด.(คอมพิวเตอร์ศึกษา), 2551 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

x-xxxx-
xxxxx-xxx 

3. อ.ดร.ศุมรรษตรา  
แสนวา 

ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ), 2539 

ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตร์และ 
สารสนเทศศาสตร์), 2542 

ปร.ด.(สารสนเทศศึกษา), 2552 

มหาวิทยาลยัมหาสารคา 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

x-xxxx-
xxxxx-xxx 
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  3.2.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร    
                 
ล าดับที ่ รายชื่อคณาจารย์ คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)  
ปีที่จบ 

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา เลขประจ าตัว
ประชาชน 

1. รศ. สมชาย  
วรัญญานไุกร 

กศ.บ. (ภาษาไทย), 2524 
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์), 2539 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

x-xxxx-
xxxxx-xxx 

2. ผศ. ดร.แววตา  
เตชาทวีวรรณ 

ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์), 2524  
อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์), 2532 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), 
2542  
ปร.ด.(คอมพิวเตอร์ศึกษา), 2551 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 

3. อ. ดร.ศุมรรษตรา 
แสนวา 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2539 
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และ 
สารสนเทศศาสตร์), 2542 
ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา), 2552 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถ้ามี) 
         ไม่มี 
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 

     ข้อก าหนดในการวิจัยต้องเป็นหัวข้อทางสาขาวิชาสารสนเทศศึกษาและได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
          แผน ก แบบ ก 2 
               นิสิตที่เลือกเรียนแผน ก แบบ ก 2  ต้องลงทะเบียนเรียนวิชา ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดับ
ปริญญาโท ซึ่งเป็นการวิจัยปัญหาทางด้านสารสนเทศศึกษา  หรือการจัดการระบบสารสนเทศ แล้วเรียบเรียง
ให้มีมาตรฐานตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
  แผน ข 
               นิสิตที่เลือกเรียนแผน ข  ต้องลงทะเบียนเรียนวิชา สพท 681 สารนิพนธ์ ซึ่งเป็นการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง ในประเด็นเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ในสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา แล้วเรียบเรียงให้มีมาตรฐานตามที่
บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 
    5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
   มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ต้องการจากการท าปริญญานิพนธ์ และสารนิพนธ์ มีดังนี้ 
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 5.2.1  นิสิตเข้าใจระเบียบวิธีวิจัยและมีทัศนคติท่ีดีต่อการท าวิจัย 
           5.2.2  นิสิตสามารถท าวิจัยเบื้องต้นเพ่ือสร้างองค์ความรู้ทางสารสนเทศ 
           5.2.3  นิสิตสามารถน าความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปประยุกต์กับการปฏิบัติงาน 

     5.3 ช่วงเวลา 
          หลักสูตรก าหนดให้นิสิตท างานวิจัย ในช่วงระยะเวลาดังนี้ 
     แผน ก แบบ ก 2 ก าหนดให้นิสิตท าปริญญานิพนธ์ในภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 2  
เป็นต้นไป      
     แผน ข ก าหนดให้นิสิตท าสารนิพนธ์ในภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 2 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
           แผน ก แบบ ก 2 ปริญญานิพนธ์    จ านวน     12   หน่วยกิต 

 แผน ข สารนิพนธ์       จ านวน      6   หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ 
        5.5.1 หลักสูตรก าหนดให้นิสิตเรียนรายวิชา วิธีวิจัยทางสารสนเทศศึกษา เป็นวิชาบังคับ และจัด

รายวิชาการศึกษาอิสระ และการศึกษาสาระพิเศษเป็นวิชาเลือกเพ่ือเตรียมความพร้อมแก่นิสิตในเรื่อง
กระบวนการท าวิจัย 

5.5.2 หลักสูตรจัดโครงการฝึกอบรมทางด้านวิจัยและจัดสัมมนาเตรียมความพร้อมในการวิจัย 
           5.5.3 หลักสูตรจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
  หลักสูตรก าหนดให้มีการสอบประมวลความรู้ สอบหัวข้อและเค้าโครงปริญญานิพนธ์ /สารนิพนธ์

สอบปากเปล่า และต้องมีการตีพิมพ์ผลงานปริญญานิพนธ์ของนิสิตในวารสาร วิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Center: TCI) หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่
เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา 

 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต   
 

คุณลักษณะพิเศษของนิสิต / 
สมรรถนะของหลักสูตร 

กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. มีทักษะสื่อสาร  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ 
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คุณลักษณะพิเศษของนิสิต / 
สมรรถนะของหลักสูตร 

กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

เรียนรู้ การวิจัย การสื่อสาร และการปฏิบัติงาน    
ได้อย่างเหมาะสม 
5.2 สามารถใช้สถิติพ้ืนฐานในการประมวลผล 
วิเคราะห์ผล และแปลความหมายข้อมูล 
5.3 สามารถใช้ภาษาไทย ในการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งการพูด และการเขียน 

2. มีสมรรถนะของหลักสูตร  
    ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการสารสนเทศในองค์กร และวิจัย/
สร้างสรรค์นวัตกรรมได้ 
 

ด้านการจัดการสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและวิจัย 
6.1 สามารถบริหารจัดการองค์กรบริการ 
สารสนเทศได้ 
6.2 สามารถจัดการสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้ 
6.3  มีทักษะการวิจัยหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมทาง
วิชาชีพสารสนเทศ 

 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
  

ผลการเรียนรู้ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.1 มีจรรยาบรรณวิชาชีพ        
สารสนเทศ 

 ศึกษาจรรยาบรรณวิชาชีพ
สารสนเทศของสมาคมวิชาชีพ
ในประเทศไทยและต่างประเทศ  

 สอดแทรกจรรยาบรรณวิชาชีพ
ในการสอนรายวิชาต่าง ๆ  

    โดยใช้กรณีศึกษาฝึกทักษะ 
    การวิเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับ   
    จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 การประเมินผลงานของนิสิต 
 การสังเกตพฤติกรรม 

ในการปฏิบัติกิจกรรมในวิชา 
ต่าง ๆ 

1.2 มีคุณธรรม จริยธรรม  
ความซื่อสัตย์สุจริต 
ทางวิชาการ/วิจัย 

 สอนให้นิสิตมีจริยธรรมทาง
วิชาการและการวิจัยในรายวิชา 
วิธีวิจัยทางสารสนเทศศึกษา  

 สอดแทรกเนื้อหาด้านจริยธรรม
ทางวิชาการและการวิจัย ในทุก
รายวิชาซึ่งมีการมอบหมายให้
นิสิตท ารายงานและโครงงาน 

 การประเมินผลงานของนิสิต 
 การสังเกตพฤติกรรม 

ในการปฏิบัติกิจกรรม 
ในรายวิชาต่าง ๆ 
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ผลการเรียนรู้ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.3 มีวินัย ตรงต่อเวลา  
มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ
สังคม เคารพสิทธิและ    
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน    
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

 อาจารย์ผู้สอนปฏิบัติตนให้เป็น
แบบอย่างที่ดี 

 ก าหนดคะแนนจิตพิสัยใน
รายวิชาต่าง ๆ 

 มอบหมายให้นิสิตท ากิจกรรม
กลุ่มในรายวิชาต่าง ๆ  

 ประเมินจากจิตพิสัยของนิสิต
ในการเข้าชั้นเรียน และการส่ง
งานตามเวลาที่ก าหนด  

 ประเมินการมีส่วนร่วม 
ในการเรียนและกิจกรรม 

 ประเมินความรับผิดชอบจาก
งานที่ได้รับมอบหมาย 

  
 2. ด้านความรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
2.1 มีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับแนวคิดและ 
ทฤษฎีส าคัญในสาขาวิชา    
สารสนเทศศึกษา 

 สอนโดยวิธีบรรยาย อภิปราย 
สัมมนา 

 เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย 
 เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
 สอนโดยให้นิสิตวิเคราะห์ / วิพากษ์ 

สังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎี 

 การสอบย่อย 
 การสอบกลางภาค 
     และปลายภาค 
 การท าโครงงาน / 

รายงาน 
 การน าเสนอผลงาน 
     ในชั้นเรียน 
 การจัดนิทรรศการ 

2.2 สามารถประยุกต์ความรู้    
จากทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ ใน
สภาพแวดล้อมดิจิทัล 
     

 สอนโดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เช่น การศึกษาดูงาน บทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ การท าโครงการ  
การบริการสารสนเทศแก่ชุมชน 

 สอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
ในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 

 ประเมินจากผลการเรียน 
และกิจกรรมของนิสิต 
 

2.3 เข้าใจบทบาทของการ 
วิจัยที่มีต่อวิชาชีพ และ    
สามารถท าวิจัยหรือ   
สร้างสรรค์นวัตกรรมใน
วิชาชีพสารสนเทศ 

 สอดแทรกระเบียบวิธีวิจัย 
ในการท ารายงานในรายวิชาต่าง ๆ  

 สอนระเบียบวิธีวิจัยในรายวิชา 
การวิจัยทางสารสนเทศศึกษา 

 ส่งเสริมให้นิสิตวางแผนศึกษา  
    หัวข้อเรื่องท่ีนิสิตสนใจ 
 ส่งเสริมให้นิสิตท าโครงการวิจัย

ร่วมกับอาจารย์ 

 ประเมินจากรายงาน / 
งานวิจัยของนิสิต 
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 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 
      ผลการเรียนรู้ด้าน 
      ทักษะทางปัญญา 

กลยุทธ์การสอน    วิธีการวัดและประเมินผล 

3.1 สามารถวิเคราะห์และ
อธิบายปรากฏการณ์/ประเด็น
ปัญหาทาง สารสนเทศได้โดย
ใช้ทฤษฎีทางสารสนเทศ 

 สอนแนวคิดเชิงระบบ 
 สอนเทคนิค Mind Mapping และ 

Concept Mapping 
 สอนแนวคิดวิเคราะห์เชิง

เปรียบเทียบ และสังเคราะห์ข้อมูล 
 สอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

 ผลงานและกิจกรรมของ
นิสิต 

 ความสามารถในการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ 

 ความสามารถในการ
ตัดสินใจและแก้ปัญหา 

3.2 สามารถสนับสนุน โต้แย้ง 
แนวคิด/ทฤษฎีทางสารสนเทศ
อันน ามาซึ่งความรู้ ใหม่ 

 จัดอภิปราย สัมมนา 
 ใช้เทคนิคการระดมสมอง 
 ฝึกการวิพากษ์ วิจารณ์เชิงสร้างสรรค ์

 การน าเสนอผลงานของ
นิสิต 

 การวิพากษ์งานของผู้อ่ืน 
3.3 สามารถวิเคราะห์และแก้ 
ปัญหาโดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการสารสนเทศ 

 ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

 ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 

 ผลงานและกิจกรรมของ
นิสิต 

 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 
ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

 
กลยุทธ์การสอน 

 
วิธีการวัดและประเมิน 

4.1 สามารถสร้างมนุษยสัมพันธ์    
ในองค์กร ชุมชน และสังคม เพ่ือ
พัฒนาความร่วมมือในการจัดการ
สารสนเทศ 

 ก าหนดให้นิสิตท างานเป็นกลุ่ม 
 การจัดอภิปราย เสวนา สัมมนา 
 เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้

ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารและ
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ 

 การจัดท าโครงการบริการ 
สารสนเทศโดยร่วมกับสาขา 

    วิชาอ่ืน 

 ผลงานกลุ่มที่มอบหมายให้ท า 
 ประเมินผลงานของตนเอง

และให้สมาชิกในกลุ่ม
ประเมินผลงานของกันและกัน 

 ผลงานกิจกรรม / โครงการ
ของนิสิต 

 การสังเกตพฤติกรรม 
ของผู้เรียน 

4.2. มีทักษะในการสื่อสารกับ 
กลุ่มคนหลากหลาย เช่น  
เพ่ือนร่วมงาน และผู้ใช้   
สารสนเทศกลุ่มต่าง ๆ 

 จัดอภิปราย เสวนา สัมมนา 
 ก าหนดนิสิตให้ท างานกลุ่ม 
 การท ากิจกรรม / บริการ 

สารสนเทศในสถานการณ์จริง 
 

 ผลงานกิจกรรม / โครงการ 
 การสังเกตพฤติกรรม 

ของนิสิต 
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ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

 
กลยุทธ์การสอน 

 
วิธีการวัดและประเมิน 

4.3 สามารถให้ความรู้ ค าปรึกษา  
ค าแนะน า และความช่วยเหลือ 
ทางวิชาการท่ีเกี่ยวเนื่องกับ 
การจัดการสารสนเทศแก่ผู้อ่ืนได้ 

 การท ากิจกรรม / โครงการ 
บริการวิชาการแก่ชุมชนและ
สังคม 

 ผลงานกิจกรรม / โครงการ 
  การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต 

 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ 

ในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 
กลยุทธ์การสอน 

 
วิธีการวัดและประเมินผล 

5.1 มีทักษะทางเทคโนโลยี    
สารสนเทศ และสามารถเลือกใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ 
การวิจัย การสื่อสาร และการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

 สอนในรายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ
สารสนเทศ 

 การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ
การเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-
Learning)  

 ฝึกการใช้ซอฟต์แวร์ส าหรับ
วิเคราะห์ทางสถิติส าหรับงานวิจัย 

 การน าเสนอทั้งการพูด การเขียน 
และการใช้เทคโนโลยี 

 การน าเสนอผลงาน 
 การสอบและการท า

โครงงาน 
 สถิติการใช้ระบบการเรียน

การสอนทางออนไลน์ 
 การสังเกตพฤติกรรมการใช้

เทคโนโลยีของผู้เรียน 
 

5.2 สามารถใช้สถิติพ้ืนฐานในการ
ประมวลผล วิเคราะห์ผล และ 
แปลความหมายข้อมูล 

 สอนในรายวิชาวิธีวิจัยทาง
สารสนเทศศึกษา 

 

 การสอบกลางภาคและ
ปลายภาค 

 แบบฝึกหัด 
 ผลงานวิจัย 

5.3 สามารถใช้ภาษาไทยในการ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้ง 
การพูดและการเขียน 

 การอภิปราย สัมมนา แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

 การน าเสนอรายงาน ทั้งการเขียน
และการพูดในทุกรายวิชา 

 การสังเกตพฤติกรรมของ
ผู้เรียน 

 ผลงาน / กิจกรรมทั้งที่เป็น
การเขียนและการพูด 
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6. ด้านสมรรถนะของหลักสูตร 
 

ผลการเรียนรู้ด้านสมรรถนะของ
หลักสูตร 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

6.1 สามารถบริหารจัดการองค์กร
บริการสารสนเทศได้ 

 สอนโดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

 สอนโดยใช้กรณีศึกษาและ 
ปัญหาเป็นฐาน 

 ฝึกปฏิบัติการจริงโดยใช้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

 ประเมินจากผลการเรียน 
และการท ากิจกรรมของนิสิต 

6.2 สามารถจัดการสารสนเทศ
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
 

 สอนโดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  

 สอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 ท าโครงงานที่สอดคล้องกับ

รายวิชาต่างๆ 

 ประเมินจากผลการเรียน 
และการท ากิจกรรมของนิสิต 
 

6.3 มีทักษะในการวิจัยหรือ
สร้างสรรค์นวัตกรรมทางวิชาชีพ
สารสนเทศ 
 

 สอนระเบียบวิธีวิจัยในรายวิชาการ
วิจัยทางสารสนเทศศึกษา 

 กิจกรรมเรียนรู้ด้วยตนเอง  
 ฝึกท ารายงาน และ 

ปริญญานิพนธ์ 

 ประเมินจากรายงาน / 
งานวิจัยของนิสิต 

 

 
สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 
 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ รายละเอียดผลการเรียนรู้ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  1.1 มีจรรยาบรรณวิชาชีพสารสนเทศ 
1.2 มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตทางวิชาการ/วิจัย 
1.3 มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

ของสังคม เคารพสิทธิ และความคิดเห็นของผู้อ่ืน สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 

2. ด้านความรู้ 2.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีส าคัญในสาขาวิชา
สารสนเทศศึกษา 

2.2 สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติในสภาพแวดล้อมดิจิทัล 
2.3 เข้าใจบทบาทของการวิจัยที่มีต่อวิชาชีพและสามารถท าวิจัยหรือ

สร้างสรรค์นวัตกรรมในวิชาชีพสารสนเทศ  
3. ด้านทักษะทางปัญญา  3.1 สามารถวิเคราะห์และอธิบายปรากฏการณ์/ประเด็นปัญหาทาง

สารสนเทศได้โดยใช้ทฤษฎีทางสารสนเทศ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ รายละเอียดผลการเรียนรู้ 
3.2 สามารถสนับสนุน โต้แย้ง แนวคิด/ทฤษฎีทางสารสนเทศอันน ามาซึ่ง

ความรู้ใหม่ 
3.3 สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน

การจัดการสารสนเทศ    
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ 

4.1 สามารถสร้างมนุษยสัมพันธ์ในองค์กร ชุมชน และสังคม เพื่อพัฒนาความ
ร่วมมือในการจัดการสารสนเทศ 

4.2 มีทักษะในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย เช่น เพ่ือนร่วมงาน และผู้ใช้
สารสนเทศกลุ่มต่าง ๆ 

4.3 สามารถให้ความรู้ ค าปรึกษา ค าแนะน า และความช่วยเหลือทางวิชาการ
ที่เก่ียวเนื่องกับการจัดการสารสนเทศแก่ผู้อ่ืนได้ 

5. ด้านทักษะการคิด
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

5.1 มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนรู้ การวิจัย การสื่อสารและการปฏิบัติงานได้อย่าง
เหมาะสม 

5.2 สามารถใช้สถิติพ้ืนฐานในการประมวลผล วิเคราะห์ผล และแปล
ความหมายข้อมูล 

5.3 สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและ
การเขียน 

6. ด้านสมรรถนะของ
หลักสูตร 

6.1 สามารถบริหารจัดการองค์กรบริการสารสนเทศได้ 
6.2 สามารถจัดการสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
6.3  มีทักษะการวิจัยหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมทางวิชาชีพสารสนเทศ 

 



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

หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)                              25 

 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
● ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร  
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.  ด้าน
สมรรถนะของ

หลักสูตร 
 

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

สศ 501 สารสนเทศกับสังคมความรู้ • • ๐ • ๐ ๐ • ๐ ๐ ๐ • ๐ ๐ ๐ • ๐ • ๐ 

สศ 502 กลยุทธ์การบริการสารสนเทศ • ๐ ๐ • • ๐ • ๐ ๐ ๐ • ๐ ๐ ๐ • • ๐ ๐ 

สศ 503 การจัดการแหล่งสารสนเทศ  • ๐ ๐ • ๐ ๐ • ๐ ๐ ๐ • ๐ ๐ ๐ • • ๐ ๐ 

สศ 511 การค้นคืนและการเข้าถึงสารสนเทศ ๐ • ๐ ๐ • ๐ ๐ ๐ • ๐ • ๐ • ๐ ๐ ๐ • ๐ 

สศ 512 การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล ๐ ๐ • • ๐ ๐ ๐ ๐ • ๐ • ๐ • ๐ ๐ ๐ • ๐ 

สศ 521 เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการสารสนเทศ ๐ ๐ • ๐ • ๐ ๐ ๐ • • ๐ ๐ • ๐ ๐ ๐ • ๐ 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร  
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.  ด้าน
สมรรถนะของ

หลักสูตร 
 

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

สศ 531 วิธีวิจัยทางสารสนเทศศึกษา ๐ • ๐ ๐ ๐ • • • ๐ ๐ • ๐ • • • ๐ ๐ • 
สศ 601 หลักบริหารส าหรับนักวิชาชีพสารสนเทศ • • ๐ ๐ • ๐ • ๐ ๐ • • ๐ ๐ ๐ • • ๐ ๐ 

สศ 611 การจัดการความรู้ ๐ • ๐ • ๐ • • • ๐ ๐ • ๐ • ๐ ๐ • ๐ ๐ 

สศ 612 การจัดการสารสนเทศส าหรับพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ๐ • ๐ • • ๐ ๐ • ๐ ๐ • ๐ • ๐ ๐ ๐ • ๐ 

สศ 613 ประเด็นเฉพาะทางสารสนเทศศึกษา  ๐ • ๐ ๐ • ๐ • • ๐ ๐ • ๐ ๐ ๐ • • ๐ ๐ 

สศ 621 การจัดการฐานข้อมูลส าหรับระบบ
ห้องสมุด 

๐ • ๐ ๐ • ๐ ๐ ๐ • ๐ • ๐ • ๐ ๐ ๐ ๐ • 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร  
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.  ด้าน
สมรรถนะของ

หลักสูตร 
 

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

สศ 622 การพัฒนาเว็บส าหรับวิชาชีพสารสนเทศ ๐ • ๐ • ๐ ๐ ๐ • ๐ ๐ • ๐ • • ๐ ๐ • ๐ 

สศ 623  เทคนิคการแสดงข้อมูลส าหรับวิชาชีพ
สารสนเทศ  • ๐ ๐ • • ๐ ๐ ๐ • ๐ • ๐ • • • ๐ • ๐ 

สศ 631 สัมมนาห้องสมุดดิจิทัล ๐ • ๐ ๐ • ๐ • • ๐ ๐ • ๐ ๐ ๐ • • ๐ ๐ 

สศ 632 การศึกษาอิสระ   ๐ • ๐ ๐ ๐ • • ๐ ๐ ๐ • ๐ • • • ๐ ๐ • 
ปพท 681 สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท ๐ • • • • • • • ๐ ๐ • ๐ • • • ๐ 

 

๐ • 
ปพท 691ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท ๐ • • • • • • • ๐ ๐ • ๐ • • • ๐ 

 

๐ • 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
    เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2559  (ภาคผนวก ก) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
         หลักสูตรมีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยก าหนดสัมภาษณ์ สอบถามในห้องเรียน รวมทั้งมีการประเมินการเรียนการสอน
โดยแจกแบบสอบถาม และมีการประชุมพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบและการตัดสินผลการเรียน  
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
          และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ.2559  (ภาคผนวก ก) ดังนี้ 
           แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ย
ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จะระบบ ๔ ระดับคะแนนหกรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบ
ปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าฟังได้ 
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอดรับให้ตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายการสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 
           แผน  ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 
๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive 
examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้นพร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและ
สอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้
ผู้สนใจเข้ารับฟัง และรายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการ
เผยแพร่ในลักษณธหนึ่งที่สืบค้นได้ 
 

หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
  1.1 บัณฑิตวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศ แนะน านโยบายการจัดการเรียนการสอนและบทบาทหน้าที่ของ
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมทั้งจัดท าคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้
อาจารย์ใหม ่
      1.2 ภาควิชาฯ ชี้แจงเป้าหมายของการผลิตบัณฑิตและรายละเอียดต่าง ๆ ของหลักสูตร 
  1.3 ภาควิชาฯ ก าหนดให้อาจารย์ใหม่สังเกตการณ์การสอนของคณาจารย์ภาควิชา 
  1.4 มีระบบอาจารย์พี่เลี้ยงเพ่ือให้ค าแนะน า ปรึกษาแก่อาจารย์ใหม่ 
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  1.5 ภาควิชาฯ จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบปะสังสันทน์เพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีระหว่าง
อาจารย์ใหม่กับคณาจารย์ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
   2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
  2.1.1 ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมการอบรม การสัมมนา และการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผล 
   2.1.2 พัฒนาทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน  
การวัดและประเมินผล 
  2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ  
  2.2.1 สนับสนุนให้คณาจารย์ได้มีโอกาสในการเพ่ิมพูนความรู้  และประสบการณ์ในการสอนและการ
วิจัย ด้วยการศึกษาต่อ การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ อบรม สัมมนา ดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ  
          2.2.2 ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยวิคตอเรียแห่ งเวลลิงตัน (Victoria University of 
Wellington) ประเทศนิวซีแลนด์ ตามสัญญาความร่วมมือที่ทั้งสองมหาวิทยาลัยท าร่วมกัน โดยส่งอาจารย์ไป
ศึกษารายวิชาต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการใหม่ ๆ ปีละ 1 คน เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา และ
เชิญอาจารย์จากมหาวิทยาลัยวิคตอเรียแห่งเวลลิงตันมาบรรยาย ฝึกอบรม หรือจัดสัมมนาทางวิชาการ ให้แก่
คณาจารย์และนิสิต อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  2.2.3 ส ารวจและแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ทั้งในประเทศและภูมิภาค
อาเซียน 
  2.2.4 ส่งเสริมให้คณาจารย์ท าวิจัยและผลงานทางวิชาการ เพ่ือการเลื่อนต าแหน่งทางวิชาการ ทั้งที่เป็น
การวิจัยเดี่ยว วิจัยกลุ่ม และการวิจัยร่วมกับนิสิต 
  2.2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์เผยแพร่งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ด้วยการน าเสนอใน
ที่ประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ หรือการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร หรือรายงานการประชุม
ทางวิชาการ 
 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ 

1. การก ากับมาตรฐาน 
       1.1 ด าเนินการบริหารหลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อท าหน้าที่พัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติอย่างน้อยทุก 5 ปี 
       1.2 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุก 2 เดือน เพื่อติดตาม ก ากับ และควบคุมคุณภาพของ
หลักสูตร 
   1.3 มีการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 3 
และ มคอ. 4 ให้ครบทุกรายวิชา ก่อนการเปิดสอน 
   1.4 มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน 
ให้ครบทุกรายวิชา หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอน 
   1.5 มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 
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   1.6 มีการพัฒนา / ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล 
การเรียนรู้จากผลการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ในปีที่ผ่านมา 

2. บณัฑิต 

       คุณภาพบัณฑิตของหลักสูตรจะสะท้อนไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ การมีงานท า และคุณภาพผลงานวิจัยของนิสิต และผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ โดยคุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาได้จาก 
       2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
       2.2  ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
 

3. นิสิต 

     3.1 การรับนิสิต    
 ในการรับนิสิตใหม่บัณฑิตวิทยาลัยประสานงานกับคณะและหลักสูตร เพ่ือก าหนดจ านวนรับและ
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 

 3.1.1 หลักสูตร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณาจัดท าข้อสอบและการจัดสอบ
ข้อเขียน จากนั้นจึงสรุปข้อมูลแผนการรับสมัคร 

 3.1.2 ด าเนินการส่งแผนจ านวนรับเข้าเป็นนิสิตและคุณสมบัติของผู้สมัครสอบผ่านฝ่ายวิชาการคณะ
มนุษยศาสตร์เพ่ือจัดส่งให้บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดท าระเบียบการรับสมัคร ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือกและ
ประกาศรับสมัคร เมื่อได้นิสิตผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากการสอบข้อเขียนมาแล้ว ได้มีการด าเนินการสอบ
สัมภาษณ์ในล าดับต่อไป โดยบัณฑิตวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เพ่ือคัดเลือกให้ได้นิสิตที่มี
ความพร้อมและมีศักยภาพในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 

3.1.3 หลักสูตรตรวจสอบและวิเคราะห์จ านวนนิสิตที่รายงานตัวว่าเป็นไปตามแผนที่ได้ก าหนดไว้
หรือไม่  ถ้าไม่ครบตามจ านวน จะด าเนินการเรียกผู้สอบได้ในล าดับถัดไปเพ่ิมเติมเพ่ือให้ครบตามจ านวน  และ
ติดตามจ านวนคงอยู่ของนิสิตทุกภาคการศึกษา กรณีที่มีการย้าย ลาออก หรือผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดไว้  มีการรายงานความเคลื่อนไหวในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
           3.1.4 น าปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบและวิเคราะห์จ านวนที่เข้าศึกษาและความคงอยู่ของนิสิต
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  เพ่ือพิจารณาแนวทางแก้ไข ซึ่งได้น าข้อมูลจากปัญหาดังกล่าว
มาด าเนินการแก้ไขเป็น คือ  รับสมัครนิสิตใหม่ 2 รอบ กรณีที่การรับสมัครรอบแรกได้จ านวนนิสิตไม่ครบตาม
เป้าหมาย 

 

     3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

หลักสูตร มีข้ันตอนในการเตรียมพร้อมให้กับนิสิตที่มารายงานตัวเพ่ือเข้าศึกษา ดังนี้ 
3.2.1 แผนการจัดปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ตามปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ

บัณฑิตวิทยาลัย 

3.2.2 นิสิตที่เข้าใหม่ทุกคนรายงานตัวและเข้าร่วมการปฐมนิเทศตามก าหนดการที่มหาวิทยาลัยจัดให้
เป็น 2 ช่วง ได้แก่ การปฐมนิเทศรวมทุกสาขาในช่วงเช้าของบัณฑิตวิทยาลัย และช่วงบ่ายเข้าร่วมการ
ปฐมนิเทศของหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรได้จัดให้นิสิตพบอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนทุกท่านเพ่ือท า
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ความรู้จักและแนะน ารายละเอียดของหลักสูตร การเรียนการสอนของหลักสูตร จากนั้นพบอาจารย์ที่ปรึกษา
เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวการลงทะเบียนเรียนและการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 

3.2.3 หลักสูตร ได้ประเมินผลการเข้าร่วมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ภายหลังการจัดปฐมนิเทศ น าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

 

 3.3 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 
  3.3.1 การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
  หลักสูตรด าเนินการเก่ียวกับการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาปริญญานิพนธ์แก่นิสิต ดังนี้                   
                1)  จัดท าขั้นตอนในการจัดท าปริญญานิพนธ์ และแผนการติดตามการจัดท าปริญญานิพนธ์
ประจ าป ี 
           2)  แจ้งนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาให้ได้ทราบขั้นตอนในการจัดท าปริญญานิพนธ์ และแผนการ
ติดตามการจัดท าปริญญานิพนธ์ประจ าปีการศึกษา จากนั้นประธานหลักสูตรได้ติดตามนัดพบนิสิตเป็นระยะ 
ตามแผนการติดตามที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้นิสิตรายงานความก้าวหน้าในการจัดท าหัวข้อปริญญานิพนธ์  และให้
ค าปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนหัวข้อปริญญานิพนธ์  จากนั้นจึงให้นิสิตเลื อกอาจารย์ที่คาดว่าจะเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และให้นิสิตนัดหมายขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษากระทั่งเขียนหัวข้อ
ปริญญานิพนธ์ส าเร็จและยื่นสอบต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และด าเนินการตามขั้นตอนการสอบเค้า
โครงปริญญานิพนธ์ตามระเบียบมหาวิทยาลัย         
             3)  ประเมินความก้าวหน้าในการจัดท าหัวข้อปริญญานิพนธ์เป็นระยะๆ และแจ้งให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ทราบความเคลื่อนไหวและผลการจัดท าปริญญานิพนธ์ของนิสิตประจ าปี
การศึกษา 

         4)  หลักสูตร ได้บันทึกปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากกระบวนการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษา
ปริญญานิพนธ์แก่นิสิตปีการศึกษา และน าปัญหาดังกล่าวนี้ไปปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป 
 

  3.3.2 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หลักสูตร
ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานและเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา  
รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 21  ดังนี้  

   1)  หลักสูตร จัดโครงการเพ่ือเตรียมความพร้อมของนิสิตในการจัดท าปริญญานิพนธ์ ต่อเนื่องทุกปี
การศึกษาคือ โครงการติดตามความก้าวหน้าของนิสิตบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา และจัดกิจกรรมรุ่น
พ่ีพบรุ่นน้องเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา  และประสบการณ์การจัดท า
ปริญญานิพนธ์ 
     2)  ด าเนินการจัดโครงการติดตามความก้าวหน้าของนิสิตบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 
โดยเชิญวิทยากรให้ความรู้ในการเลือกหัวข้อวิจัย จริยธรรมการวิจัย โดยให้นิสิตปริญญาโททุกชั้นปีได้เข้าร่วม
แสดงความคิดเห็น และน าเสนอหัวข้อวิจัย จากนั้นวิทยากร รวมทั้งอาจารย์ให้ค าปรึกษาการน าเสนอหัวข้อ
ปริญญานิพนธ์เป็นรายบุคคลส าหรับนิสิตที่ยังไม่มีหัวข้อวิจัย ส่วนนิสิตที่ก าลังจัดท าหัวข้อวิจัยหรือที่สอบผ่าน
แล้ว ได้น าเสนอความก้าวหน้าในการท าปริญญานิพนธ์ ซักถามข้อสงสัยและปัญหา  

      3)  หลักสูตร ได้รายงานผลการจัดโครงการในที่ประชุมคณะมนุษยศาสตร์ และน าข้อเสนอแนะที่
ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการมาปรับปรุงการจัดโครงการในปีการศึกษาถัดไป 

 



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

หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)                              32 

 

4. อาจารย์ 
         4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

        4.1.1 การก าหนดคุณสมบัติ มีดังนี้ 
         1) คุณสมบัติทั่วไป เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

            2) คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร ดังนี้คือ ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาสารสนเทศศึกษา 
หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง และต้องมีผลงานทางวิชาการทางด้านสารสนเทศศึกษา 

          4.1.2 การสอบคัดเลือก  ก าหนดให้สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์  และสอบสอน โดยมี
คณะกรรมการที่คณบดีแต่งตั้งเป็นผู้พิจารณาการสอบคัดเลือก  

   4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

               4.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมร่วมกันทุก 2 เดือน เพ่ือวางแผน ติดตาม ทบทวน
การปฏิบัติงาน และการจัดการเรียนการสอน 

          4.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าข้อมูลที่ได้จากการติดตามทบทวน มาพิจารณาปรับปรุง
การเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา และวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

 4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

  4.3.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีนโยบายเชิญผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและ
ภายนอก มาร่วมสอนในบางรายวิชาและบางหัวข้อที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยขออนุมัติการเชิญ
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

  4.3.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเชิญอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอ่ืนเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม และร่วมในคณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ 
           4.3.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดให้อาจารย์พิเศษมีแผนการสอนตามค าอธิบายรายวิชา 
และเอกสารประกอบการสอน โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเป็นผู้ประสานงาน 

 
5.  หลักสูตร  การเรียน การสอน และการประเมินผู้เรียน  

      5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
           5.1.1 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

           หลักสูตร มีกระบวนการการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ดังนี้ 
       1)  หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ได้ยกร่างหลักสูตรโดยท าวิจัย
ส ารวจความคิดเห็นของมหาบัณฑิตที่มีต่อหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ จัดโครงการ
ปรับปรุงหลักสูตร เชิญผู้เชี่ยวชาญมาวิพากษ์หลักสูตร ออกแบบให้เป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่ง
ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยใน 1 สัปดาห์มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และมีแผนในการจัดท า
แผนการสอนและทบทวนการจัดการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอทุกภาคการศึกษา ตามก าหนดการและแผน
ของคณะมนุษยศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย 

               2) ในแต่ละปีการศึกษาหลักสูตรได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหา
รายวิชาที่ก าหนดไว้ และมีการปรับยืดหยุ่นตามสถานการณ์ปัจจุบัน  โดยได้จัดท าแผนการสอนล่วงหน้าก่อน
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เปิดภาคเรียนทุกภาค  เน้นการสอดแทรกกิจกรรมและมอบหมายงานให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับ 
การวิจัยที่เก่ียวข้องกับศาสตร์ด้านสารสนเทศศึกษา 

               3) เมื่อสิ้นภาคการศึกษา  หลักสูตรติดตามทบทวนการเรียนการสอนตามแผนการสอนใน มคอ.
3 ที่จัดการเรียนการสอนไปแล้ว โดยได้จัดท า มคอ.5 ทุกรายวิชา พร้อมประชุมพิจารณาเสนอแนะสิ่งที่ต้อง
ปรับปรุงในการสอนครั้งต่อไปของแต่ละรายวิชา 

               4) หลักสูตร ได้ทบทวนและสรุปการจัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นปีการศึกษาอีกครั้ง  ด้วยการ
จัดท า มคอ.7 เพ่ือให้มองเห็นภาพรวมทั้งหมดของการด าเนินงานในแต่ละปีการศึกษา และได้มีการน าผลและ
ข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้นในรายวิชา  น าไปพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนรอบปีการศึกษาถัดไป  

         5.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ หลักสูตรมีการ
ทบทวนการจัดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษาดังที่ได้เสนอแล้วในหัวข้อการออกแบบหลักสูตรและสาระ
รายวิชาในหลักสูตร  นอกจากนี้ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ตามเกณฑ์ของ สกอ. ด าเนินการ ดังนี้ 
               1) จัดท าแผนปรับปรุงหลักสูตรโดยเสนอบรรจุโครงการปรับปรังหลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ไว้ในแผนกลยุทธ์ของคณะมนุษยศาสตร์ 
         2) ด าเนินการตามแผน และมีการจัดท าวิจัยเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ
หลักสูตร  และน าข้อมูลมาประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รวมทั้งประชุมระดมความคิดเห็นของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร  และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาวิพากษ์หลักสูตร 

         3)  ภายหลังการวิพากษ์หลักสูตร  ได้น าสาระที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข มคอ.2 และท ารายงาน
พร้อมเสนอ  มคอ. 2 ฉบับปรับปรุงเพื่อขออนุมัติไปยังคณะและมหาวิทยาลัยตามล าดับ  

       5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
           5.2 .1  การก าหนดผู้ สอน  การก ากับ  ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้  
           หลักสูตร มีกระบวนการในการก าหนดผู้สอน การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการ
เรียนรู้ (มคอ.3) ดังนี้ 
               1)  มีการวางแผนและก าหนดอาจารย์ผู้สอนผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดย
พิจารณาจากคุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ของอาจารย์ผู้สอน โดยแบ่งภาระงานให้เหมาะสม   
       2)  ในปีการศึกษามีการจัดท าตารางสอนและก าหนดตัวผู้สอนประจ ารายวิชา และให้ผู้สอน
จัดท า มคอ.3 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ และประชุมพิจารณา มคอ. 3 ก่อนเปิดภาคเรียน ในเรื่องของค าอธิบาย
รายวิชาและการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 จากนั้นด าเนินการส่งฝ่าย
วิชาการของคณะฯ และกองบริการการศึกษาต่อไป 

        3) หลักสูตร ติดตามผลการสอนตามแผนการสอนใน มคอ.3 ทั้ง 2 ภาคการศึกษา โดยให้ผู้สอน
จัดท า  มคอ.5 และประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องปรับปรุง และ
พิจารณาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตรายวิชา 

       4)  น าข้อเสนอแนะที่ได้จากข้อ 3) ไปปรับปรุงการเรียนการสอนและระบุในการจัดท า มคอ.3 ของ
การสอนครั้งต่อไป 

        5.2.2 การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับ
สาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์  และการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 

         หลักสูตร มีกระบวนการการควบคุมหัวข้อปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้
สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ และการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อปริญญานิพนธ์ ดังนี้  
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             1) หลักสูตร มีแนวปฏิบัติในการจัดท าปริญญานิพนธ์เป็นขั้นตอนเพ่ือให้การจัดท าปริญญานิพนธ์มี
คุณภาพโดยให้นิสิตด าเนินการ ดังนี้   
  1.1)  ศึกษาหัวข้อที่สนใจและเข้าพบอาจารย์เพ่ือพัฒนาหัวข้อปริญญานิพนธ์    
                 1.2) เมื่อพัฒนาหัวข้อปริญญานิพนธ์เรียบร้อยให้ยื่นสอบหัวข้อต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
  1.3) เมื่อสอบหัวข้อปริญญานิพนธ์ผ่านแล้ว  มีการพิจารณาก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและ    
ที่ปรึกษาร่วม โดยให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
  1.4) นิสิตพัฒนาเค้าโครงปริญญานิพนธ์โดยด าเนินการภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่
ปรึกษา  
  1.5) เสนอสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์  ซึ่งมีการแต่งตั้งกรรมการสอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย 

  1.6) อาจารย์ที่ปรึกษาหลักปริญญานิพนธ์ท าหน้าที่คอยก ากับติดตามการจัดท าปริญญานิพนธ์
ของนิสิตที่อยู่ในความรับผิดชอบ และหลักสูตร คอยติดตามขอข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือน าไป
ปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 

 5.2.3  การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าปริญญานิพนธ์ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

  1) ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มีการจัดท าวารสารบรรณศาสตร์ มศว 
(วารสาร TCI กลุ่มที่ 1)  โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษาค้นคว้า การวิจัย และความรู้
ใหม่ในสาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ตลอดจนสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง   และ 2) เพ่ือ
เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นทางวิชาการ ระหว่างผู้สอน  บรรณารักษ์  นิสิตนักศึกษา และ
ผู้สนใจ  ซึ่งการท าวารสารจัดท าในรูปของโครงการและบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีทุกปีงบประมาณ 

  2) ด าเนินการผลิตวารสารและเผยแพร่เป็นราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ)  
  3) มีการจัดท ารายงานโครงการวารสารไปยังคณะ และเสนอแนะข้อปรับปรุงเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
วารสาร  
  นอกจากนี้หลักสูตร ได้คอยให้ค าแนะน าเกี่ยวกับวารสารที่นิสิตควรตีพิมพ์ผลงาน และแจ้งรายชื่อ
วารสารตามข้อก าหนดของ มศว ให้นิสิตได้รับทราบ เพ่ือประกอบการตัดสินใจเลือกตีพิมพ์ผลงาน เมื่อนิสิต
ประสบปัญหาในการติดต่อเพ่ือตีพิมพ์ผลงาน ประธานหลักสูตรหรืออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์จะให้ความ
ช่วยเหลือในการประสานงานจนกว่านิสิตจะได้รับการตอบรับในการตีพิมพ์ 
 

 5.3 การประเมินผู้เรียน 

  5.3.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและการ
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 

  ห ลั ก สู ต ร  มี ก ระบ วน การป ระ เมิ น ผลการ เรี ย น รู้ ต ามกรอบ มาตรฐาน คุณ วุฒิ ระดั บ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ/การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต ดังนี้ 
                     1) หลักสูตร มีการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเกี่ยวกับการก าหนด การประเมินผลการ
เรียนรู้ใน มคอ.3  มีการแจ้งก าหนดระยะเวลา มีปฏิทินการด าเนินงาน และประชุมทวนสอบทุกภาคการศึกษา
ภายใน 30 วัน 
                     2) ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบสอนทุกรายวิชาได้จัดท า มคอ.3 และระบุการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา
และวัตถุประสงค์ของรายวิชา รวมถึงระบุวิธีการประเมินและแจกแจงสัดส่วนการให้คะแนน 
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                     3)  เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน หลักสูตรจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สอดคล้องครบถ้วนกับการประเมินที่ระบุไว้ใน มคอ.3 และ
ตรวจสอบการกระจาย รวมถึงความปกติ/ผิดปกติของเกรดแต่ละรายวิชา และน าผลการประชุมไปปรับปรุงใน
การประเมินนิสิตครั้งต่อไป 

            5.3.2 การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ 
มคอ.7) 
       หลักสูตร มีกระบวนการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ. 5 
มคอ.6 และ มคอ.7) ดังนี้ 
                   1) หลักสูตร มีการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดท าการประเมินผลการ
เรียนรู้ตาม มคอ. 5 มีการแจ้งก าหนดระยะเวลา มีปฏิทินการด าเนินงาน และด าเนินการภายใน 30 วัน หลัง
การสอบปลายภาคเสร็จ และจัดท า มคอ. 7 

                        2)  ในแต่ละปีการศึกษา หลักสูตรให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาด าเนินการจัดท า มคอ.5 
ตามระยะเวลาปฏิ ทิ นการศึ กษ าของบัณ ฑิ ตวิท ยาลั ย  แจ้ งให้ ผู้ ส อน เตรี ยมส่ ง มคอ . 5 ภายใน  
30 วันภายหลังสอบปลายภาค จากนั้นจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือพิจารณา มคอ.5 และ
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้น าข้อมูลที่ได้จาก มคอ.5 ไปจัดท า มคอ.7 สรุปผลการด าเนินงาน
ของปีการศึกษา น าส่งฝ่ายวิชาการคณะ และบัณฑิตวิทยาลัย 

                       3) หลักสูตรติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอนต่อการบริหารจัดการหลักสูตร     
             5.3.3 การประเมินปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ห ลั ก สู ต ร มี ก า ร
ประเมินการจัดท าปริญญานิพนธ์ของนิสิตที่สอบผ่านเค้าโครงปริญญานิพนธ์แล้วทุกภาคการศึกษาตามก าหนด
ของบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้ 
                       1) จัดท าขั้นตอนการจัดท าปริญญานิพนธ์ และแจ้งให้นิสิตและอาจารย์ประจ าหลักสูตรทราบ
ถึงขั้นตอนดังกล่าว  ตั้งแต่เริ่มต้นท าปริญญานิพนธ์จนแล้วเสร็จ โดยในขั้นตอนดังกล่าวนี้ รวมถึงการประเมิน
การจัดท าปริญญานิพนธ์ทุกภาคการศึกษาที่นิสิตที่สอบผ่านเค้าโครงแล้วจะต้องรายงานแก่หลักสูตรและบัณฑิต
วิทยาลัยให้ทราบจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 

                         2) ในแต่ละปีการศึกษา  นิสิตที่สอบผ่านเค้าโครงแล้วและอยู่ในกระบวนการจัดท าปริญญา
นิพนธ์จะต้องรายงานความก้าวหน้าในการจัดท าปริญญานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา  

           5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
  ผลการด าเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การด าเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฎในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตร
ด าเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา ดังนี้ 
            5.4.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

                 5.4.2 รายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

                       5.4.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี )  

ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน แต่ ละภาคการศึกษา ให้ครบทุกรายวิชา 
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                       5.4.4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนิ นการ  

ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

                       5.4.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน  หลังปี
การศึกษา 

                   5.4.6 มี ก ารท วน ส อบ ผ ล ก าร เรี ย น ทุ ก ร าย วิ ช าที่ เปิ ด ส อน ใน แ ต่ ล ะปี ก ารศึ ก ษ า  

                 5.4.7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว 
                 5.4.8 อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
                 5.4.9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
                    5.4.10 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
                    5.4.11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

              5.4.12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 
   
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
              หลักสูตร ร่วมกับภาควิชาฯ จัดด าเนินการเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสม
ต่อการจัดกาเรรียนการสอน/ กระบวนการปรับปรุงตาม ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้ 
              6.1 หลักสูตรจัดท าค าขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ เพ่ือขอจัดซื้อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่  
ครุภัณฑ์ วัสดุส านักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และแผนการจัดการเรียนการสอนที่มีการจัดท า บทเรียน               
E-learning ในระบบออนไลน์ SWU Course Web ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้บัณฑิตวิทยาลัยมีแผนการ
สนับสนุนทุนในการจัดท าปริญญานิพนธ์แก่นิสิตที่สอบผ่านเค้าโครงปริญญานิพนธ์แล้วทุกปีงบประมาณ 

             6.2 มีห้องเรียนแบบกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย รวมทั้งมีห้องฝึกปฏิบัติ ได้แก่ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 
ห้องฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพสารสนเทศศึกษา มีระบบ WIFI ทุกจุดของอาคาร และจุดเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตในห้องฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ซึ่งนิสิตสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน
อย่างทั่วถึง มีห้องสมุดคณะให้อาจารย์และบุคลากรได้ศึกษาค้นคว้า มีหนังสืออ้างอิงในทุกวิชาในส านัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นอกจากนี้ ในส่วนส านักหอสมุดกลางได้ด าเนินการให้มี
ฐานข้อมูลออนไลน์ซึ่งเป็นแหล่งค้นคว้าส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้อย่างเพียงพอ 

             6.3 หลักสูตรประชาสัมพันธ์แจ้งทุนสนับสนุนการท าปริญญานิพนธ์ไปยังนิสิตทุกคน  
       6.4 หลักสูตรติดตามประเมินผลความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในการ
เรียนการสอนทุกปีการศึกษา 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีที่ 1 
2560 

ปีที่ 2 
2561 

ปีที่ 3 
2562 

ปีที่ 4 
2563 

ปีที่ 5 
2564 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคณุวุฒิสาขา /สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม   
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา  

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดิสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ  
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด
ใน มคอ 3 และ มคอ4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปดิสอนในแต่
ละปีการศึกษา  

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินการทีร่ายงานใน มคอ.7 ปี
ที่แล้ว  

-     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ไดร้ับการปฐมนเิทศหรือค าแนะน าดา้นการ
จัดการเรียนการสอน 

     

(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

     

(10) บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ 

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

-     

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหมเ่ฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า3.5 
จากคะแนนเตม็ 5.0 

- -    
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 ก่อนการสอน   
      คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมร่วมกันก่อนเปิดภาคเรียนเพ่ือพิจารณาโครงการสอนของ
รายวิชาที่เปิดสอน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไปก าหนดกลยุทธ์การสอนใน
แต่ละรายวิชา 
  1.1.2 ระหว่างสอน 
      อาจารย์ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมนิสิตที่แสดงถึงความเข้าใจในเนื้อหาวิชา สอบถามนิสิตถึง
สัมฤทธิผลในการเรียนรู้จากวิธีการสอน ด้วยวิธีสัมภาษณ์ สนทนา หรือใช้แบบสอบถาม 
  1.1.3 หลังการสอน 
      อาจารย์ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตจากพฤติกรรมที่แสดงออก การท าแบบฝึกหัด 
กิจกรรม โครงงาน และการสอบ และน าผลที่ได้จากการประเมิน ประกอบกับการปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญ
ด้านหลักสูตรและวิธีการสอน มาปรับปรุงกลยุทธ์การสอนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนิสิต 
 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1.2.1 ระหว่างสอน 

 คณะกรรมการประเมินของภาควิชาฯ ประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรียนเกี่ยวกับ
วิธีการสอน กลยุทธ์การสอน สื่อการสอน กิจกรรม/งานที่มอบหมายแก่นิสิต ตลอดจนพิจารณาความสอดคล้อง
กับโครงการสอน 
 1.2.2 หลังการสอน 
              1) นิสิตประเมินการสอนทุกปลายภาคการศึกษา โดยใช้แบบประเมิน มศว ปค.003 โดยผ่านระบบ
ออนไลน์ 
               2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาประสิทธิภาพกลยุทธ์การสอนกับ
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนิสิต โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมิน มศว ปค.003 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
     2.1 การท าวิจัยเพ่ือประเมินคุณภาพหลักสูตร โดยสอบถามจากอาจารย์ผู้สอน นิสิตปัจจุบันและบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
     2.2 การประเมินวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยพิจารณาจากรายงานผลการด าเนิน
หลักสูตร การเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์อาจารย์และนิสิต      
 2.3 การประเมินความพึงพอใจจากนายจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อคุณภาพของบัณฑิตหลักสูตรและการ
ส ารวจการได้งานของบัณฑิต 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
      ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าทุกปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในระดับภาควิชา อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน 
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โดยคณบดีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒินอกภาควิชาและสถาบัน 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 
 4.1 อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบในระหว่าง
ภาคการศึกษา และปรับปรุงเมื่อสิ้นภาคการศึกษา จากนั้น น าเสนอต่อหัวหน้าภาควิชาในการประชุมของ
ภาควิชาทุกภาคการศึกษา 
 4.2 ภาควิชาฯ ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 จากการประเมินคุณภาพภายใน
ภาควิชา และวางแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการประเมิน 
 4.3 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือพิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินงานที่ได้จากการประเมินในข้อ 
2 และข้อ 3 และวางแผนปรับปรุง / พัฒนาการด าเนินงานหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ทุก 5 ปี 
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ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
ภาคผนวก ข  ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุง หลักสูตร  
ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
ภาคผนวก ง  รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
ภาคผนวก จ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ 
ภาคผนวก ฉ  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก ก   
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ข  ส ำเนำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรร่ำง/ปรับปรุง หลักสูตร 
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ภาคผนวก ค  รำยงำนผลกำรวิพำกษ์หลักสูตร 
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รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2560) 

 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ร าไพ เปรมสมิทธ์ 
  อำจำรย์ประจ ำภำควิชำบรรณำรักษศำสตร์ คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
2. ดร. มลิวัลย์  ประดิษฐ์ธีระ  
 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด  ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต  
3. อาจารย์ ดร. จุฑารัตน์  ช่างทอง 

อำจำรย์ประจ ำภำควิชำบรรณำรักษศำสตร์ คณะอักษรศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ  การด าเนินการปรับปรุง เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ไข 
ชื่อหลักสูตร สำรสนเทศศึกษำ เป็นชื่อที่
มีควำมเหมำะสม เพรำะให้ควำมหมำย
ในเชิงกว้ำง ครอบคลุมกำรศึกษำ
เกี่ยวกับ สำรสนเทศ  ท ำให้มองเห็น
ควำมเป็นสำรสนเทศได้ชัดเจนมีควำม
เหมำะสมแล้ว 

-  

ในหลักสูตรระบุอำชีพ “นักจดหมำย
เหตุ” แต่ไม่พบรำยวิชำที่เปิดสอน
เกี่ยวกับจดหมำยเหตุโดยเฉพำะ 

ตัดอำชีพ นักจดหมำยเหตุ ออก  

ในประเด็น  สถำนกำรณ์หรือกำรพัฒนำ
ทำงสังคมและวัฒนธรรม ควรขยำย
ควำมตัวอย่ำงบุคลำกรให้ชัดเจนว่ำ
หมำยถึงใครและหน่วยงำนใด 

ปรับแก้และเขียนขยำยควำมโดย
ระบุบุคลำกรและหน่วยงำน 

 

หลักสูตรควรมีควำมร่วมมือกับคณะอ่ืนๆ  
ด้วยหรือไม่ เช่น หลักสูตรที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์หรือธุรกิจ  เช่น กำรท ำวิจัย
ร่วมกัน  กำรควบคุมนิสิตในกำรท ำ
ปริญญำนิพนธ์ 

เพ่ิมเติมเรื่องควำมร่วมมือ
ระหว่ำงคณะหรือหลักสูตรที่มี
ควำมเกี่ยวข้องกัน 

 

ปรัชญำของหลักสูตร ค ำว่ำ “ปรำชญ์” 
เป็นค ำที่มีควำมหมำยเฉพำะ  ควรปรับ
ใช้ค ำที่มีควำมหมำยกว้ำงกว่ำนี้ 

ปรับแก้เป็น “สำรสนเทศศึกษำ
น ำสู่ควำมเป็นนักวิชำชีพและ
สังคมสำรสนเทศสร้ำงสรรค์” 

 

หัวข้อควำมส ำคัญของหลักสูตร ควรใช้
ค ำว่ำ “นักวิชำชีพสำรสนเทศ” แทนค ำ
ว่ำ “บรรณำรักษ์” และควรเขียน
ควำมส ำคัญของหลักสูตรให้ชัดเจน หำก

เปลี่ยนใช้ค ำว่ำ  “นักวิชำชีพ
สำรสนเทศ” แทนค ำว่ำ 
“บรรณำรักษ์” 
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หลักสูตรเน้นเรื่องกำรพัฒนำผู้เรียนให้
เป็นผู้ที่มีควำมสำมำรถด้ำนดิจิทัล  ควร
เขียนให้เห็นว่ำ คืออะไรและจะต้อง
ท ำงำนอย่ำงไร 
หำกวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมุ่งผลิต
มหำบัณฑิตให้เป็นนักวิชำชีพสำรสนเทศ
ดิจิทัล ควรเขียนวัตถุประสงค์ให้เห็น
ควำมเป็นนักวิชำชีพสำรสนเทศดิจิทัล 

ปรับกำรใช้ค ำให้มีควำมหมำย
ชัดเจนตำมที่เสนอ 

 

หลักสูตร ควรมีกำรจัดกำรสอนเป็น
คอร์ส เพรำะกำรฝึกอบรม น่ำจะได้
ประโยชน์ในกำรพัฒนำนิสิตน้อย 

ปรับแก้จำกกำรฝึกอบรมเป็น
กำรจัดโครงกำรสอนเป็นคอร์ส 

 

หมวดวิชำเอกเลือกให้ตัดประโยคที่ระบุ
กำรเลือกรำยวิชำ โดยให้สัมพันธ์กับกำร
ท ำปริญญำนิพนธ์ 

ปรับแก้โดยตัดประโยคดังกล่ำว
ออก 

 

รำยวิชำ สศ 631 สัมมนำห้องสมุดดิจิทัล 
จ ำเป็นต้องเป็นวิชำบังคับหรือไม่ 

- คงไว้  เนื่องจำกรำยวิชำนี้เป็น
รำยวิชำที่ให้นิสิตได้ค้นคว้ำใน
หัวข้อที่ตนสนใจจะท ำปริญญำ
นิพนธ์ ซึ่งเป็นรำยวิชำที่ช่วยให้
นิสิตได้เตรียมตัวในกำรท ำ
ปริญญำนิพนธ์ 

รำยวิชำ สศ 501 ควรจะเป็นรำยวิชำ
เลือกหรือไม่ และน ำรำยวิชำ สศ 611  
กำรจัดกำรควำมรู้ มำเป็นรำยวิชำบังคับ 

- คงไว้ เนื่องจำกหลักสูตรรับนิสิต
จำกหลำกหลำยสำขำ ซึ่งนิสิตที่
เข้ำมำเรียนบงคนไม่ได้มีควำมรู้
พ้ืนฐำนด้ำนสำรสนเทศมำก่อน  
รำยวิชำนี้จึงเป็นรำยวิชำที่จะ
ช่วยปรับฐำนควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับศำสตร์ด้ำนสำรสนเทศ 

รำยวิชำ สศ 502 กำรพัฒนำและ
จัดระบบทรัพยำกรสำรสนเทศ และวิชำ 
สศ 512  กำรจัดกำรห้องสมุดดิจิทัล 
เนื้อหำมีควำมซ้ ำซ้อนกัน ให้รวมกันเป็น 
1 รำยวิชำ และเปลี่ยนชื่อรำยวิชำให้เป็น
ดิจิทัลและปรับค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 

ปรับรหัสและชื่อรำยวิชำเป็น สศ 
512 กำรจัดระบบทรัพยำกร
สำรสนเทศดิจิทัล  
ค ำอธิบำยรำยวิชำ : กำรศึกษำ
วิเครำะห์แนวคิด  หลักปฎิบัติ
เกี่ยวกับกำรจัดระบบทรัพยำกร
สำรสนเทศดิจิทัล กำรวิเครำะห์
เนื้อหำ  กำรท ำดัชนี  กำรจัด
หมวดหมู่ แนวคิดเก่ียวกับข้อมูล
ที่เป็นตัวแทนสำรสนเทศ  
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เครื่องมือและมำตรฐำนในกำร
จัดระบบทรัพยำกรสำรสนเทศ
ดิจิทัล   แนวปฏิบัติกำรสร้ำง
ระเบียน กำรวิเครำะห์
องค์ประกอบและแบบแผน
ภำษำ   

ปรับค ำอธิบำยรำยวิชำ สศ 503 กลยุทธ์
กำรบริกำรสำรสนเทศ ให้มองเห็นว่ำ
เป็นกลยุทธ์กำรบริกำรสำรสนเทศในยุค
ดิจิทัล 

ปรับรหัสรำยวิชำเป็น สศ 502 
ปรับค ำอธิบำยรำยวิชำ : ศึกษำ
แนวคิดและทฤษฎีกำรบริกำร
สำรสนเทศ  กำรจัดบริกำร
สำรสนเทศ กลยุทธ์กำรบริกำร
สำรสนเทศดิจิทัล และกำร
บริกำรสำรสนเทศสมัยใหม่  
กำรศึกษำผู้ใช้  กำรส่งเสริมกำร
ใช้ กำรจัดบริกำรสำรสนเทศ 
ส ำหรับผู้ใช้กลุ่ม และจริยธรรม
ในกำรให้บริกำร 

 

ปรับค ำอธิบำยรำยวิชำ สศ 504  กำร
จัดกำรแหล่งสำรสนเทศ โดยเพ่ิมแหล่ง
สำรสนเทศที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ และ
แหล่งเครือข่ำย 

ปรับรหัสรำยวิชำเป็น สศ 503 
ปรับค ำอธิบำยรำยวิชำ: ศึกษำ
วิเครำะห์แหล่งสำรสนเทศทั่วไป
แหล่งสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 
และแหล่งเครือข่ำย สำขำ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
สำขำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี และสำขำ
วิทยำศำสตร์สุขภำพ  กำร
จัดกำร กำรบริกำร กำรเข้ำถึง 
กำรประเมิน กำรใช้นวัตกรรม
และกระบวนกำรวิจัยในกำร
ส่งเสริมและพัฒนำแหล่ง
สำรสนเทศ แนวโน้มและปัญหำ
ที่เก่ียวข้อง 

 

รำยวิชำ สศ 505  แหล่งสำรสนเทศทำง
วิทยำศำสตร์สุขภำพ ควรตัดออกและ
น ำไปรวมกับวิชำอ่ืน 

ตัดรำยวิชำนี้ออก และน ำไปรวม
กับรำยวิชำ สศ 504 กำรจัดกำร
แหล่งสำรสนเทศ 

 

รำยวิชำ สศ 602 ประเด็นเกี่ยวกับ
ห้องสมุดและสำรสนเทศในภูมิภำค

ตัดรำยวิชำนี้ออกและก ำหนด
เป็นรำยวิชำ สศ 613 ประเด็น
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อำเซียน ควรตัดออก และก ำหนดเป็น
รำยวิชำที่เปิดกว้ำงส ำหรับศึกษำ
ประเด็นที่น่ำสนใจตำมช่วงเวลำที่มีกำร
เรียนกำรสอน โดยก ำหนดเป็นรำยวิชำ 
ใหม่ อำจใช้ชื่อรำยวิชำว่ำ ประเด็น
เฉพำะทำงสำรสนเทศศึกษำ (Special 
Issues in Information  Studies) 

เฉพำะทำงสำรสนเทศศึกษำ (IS 
613 Special Issues in 
Information  Studies) 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ: ศึกษำ
วิเครำะห์ประเด็นที่น่ำสนใจ
เกี่ยวกับสำรสนเทศศึกษำ ตำม
ควำมสนใจของผู้เรียน หรือ
ประเด็นที่น่ำสนใจในปัจจุบัน 
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ภาคผนวก ง  รำยงำนกำรประเมินหลักสูตร 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 

 
จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ และข้อเสนอแนะ 

ผลประเมินเชิงคุณภาพ 
องค์ประกอบที่ 1: การก ากับมาตรฐาน 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ให้หลักสูตรมีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและ

ยั่งยืน 
1. หลักสูตรควรมีแผนกำรก ำกับดูแล ควบคุมด้ำนกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์ของนิสิตอย่ำงใกล้ชิด

เพ่ือให้นิสิตสำมำรถจบกำรศึกษำตำมหลักสูตรได้อย่ำงรวดเร็วและมีคุณภำพ เนื่องจำกใน
ปัจจุบัน กำรแข่งขันในตลำดแรงงำนมีสูง กำรลดระยะเวลำศึกษำในหลักสูตรจะท ำให้นิสิต
จะมีโอกำสเข้ำสู่ตลำดแรงงำนได้เร็วขึ้น หรือหำกนิสิตที่ประกอบอำชีพแล้วจะได้น ำไปเพ่ิม
หรือปรับคุณวุฒิเพ่ือควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพต่อไป 

2. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร อำจำรย์ผู้สอน และอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ ควรมีกำรท ำวิจัย
อย่ำงต่อเนื่องทุกท่ำน เพ่ือพัฒนำตนเองให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรอย่ำง
ครบถ้วนสมบูรณ์ อำจด ำเนินกำรในลักษณะกำรวิจัยกลุ่ม 

3. ในกำรพัฒนำหลักสูตรรอบต่อไป ควรมีกำรวิเครำะห์กระแสควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
กำรปรับแผนกำรประชำสัมพันธ์รับนิสิต ปรับโครงสร้ำงหลกัสูตรโดยภำพรวมเพ่ือให้
สอดคล้องกับแนวโน้มในศตวรรษท่ี 21 

4. ควรมีกำรวำงระบบและกลไกเพ่ือสนับสนุนกำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของนิสิตเพื่อรองรับ
เงื่อนไขกำรจบกำรศึกษำในอนำคต  
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
1. อำจำรย์ในหลักสูตร (รศ.พวำ พันธุ์เมฆำ) มีผลงำนประเภทหนังสือ ต ำรำที่มีชื่อเสียงใน

ระดับชำติ ใช้เป็นคู่มือในกำรอ้ำงอิงและในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในสถำบันบริกำร
สำรสนเทศทั่วประเทศ 

2.  
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องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

 

- 
 

- 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 

- 
 

 

- 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
- 

 
 
องค์ประกอบที่ 3: นิสิต 

จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 
1. นิสิตมีทัศนคติที่ดีต่อสำขำวิชำโดยภำพรวม 
 
 

1. รักษำมำตรฐำนคุณภำพ และสร้ำง
ภำพลักษณ์ที่ดีของสำขำวิชำให้คงอยู่ เสริม
ทักษะทำงภำษำอังกฤษ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ด้ำนกำรรบันักศึกษำ ประเด็นด้ำนกำรเตรียม

ควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำ 
 

2. ด้ำนกำรส่งเสริมพัฒนำนักศึกษำ ประเด็นด้ำนกำร
จัดกิจกรรมพัฒนำศักยภำพของนิสิตและกำร
เสรมิสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 

 

 

3. ด้ำนกำรส่งเสริมพัฒนำนักศึกษำ และด้ำนผลที่เกิด
กับนักศึกษำ ประเด็นด้ำนกำรควบคุมดูแลกำรให้
ค ำปรึกษำวิทยำนิพนธ์แก่บัณฑิตศกึษำเพื่อให้
ส ำเรจ็กำรศึกษำภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

1. ควรมีกำรอบรมเตรียมควำมพร้อมทำงภำษำอังกฤษ
แก่นิสิตก่อนเข้ำศึกษำและระหว่ำงกำรศึกษำอย่ำง
เข้มข้น  

2. ควรมีกำรจัดกิจกรรมพัฒนำศักยภำพของนิสิตด้ำน
กำรเสริมสร้ำงทักษะกำรเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 

อย่ำงครบถ้วน อำทิ ด้ำน ICT literacy, Scientific 
literacy, Media literacy, Health literacy, Life skill, Career 
skill เพื่อให้นิสิตมีควำมรู้ ทักษะกำรแสวงหำควำมรู้ 
กำรสร้ำงควำมรูด้้วยตนเอง มีศักยภำพกำรวิจัยที่
แสดงออกถึงกำรผลิตและกำรเผยแพร่ควำมรู้จำก
กระบวนกำรวิจยัของตนเอง  

3. ควรมีกำรติดดำมควำมกำ้วหน้ำในกำรท ำ
วิทยำนิพนธ์ของนิสิตให้จบกำรศึกษำตำมแผนกำร
เรียนในหลักสูตร โดยอำจก ำหนดเวลำให้ค ำปรึกษำ
แก่นิสิตให้มำกขึ้น มีมำตรกำรเร่งรดัอย่ำงจริงจัง 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ข้ึนไป  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  ........................................................................................................... .......................... 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  ........................................................................................................... .......................... 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3  ............................................................................. ........................................................ 
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องค์ประกอบที่ 4: อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

 
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญำเอก 
หลำยท่ำน และส ำเร็จกำรศึกษำในสำขำที่
สอดคล้องกับรำยวิชำในหลักสูตร    และยังมี
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

 
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ทุกท่ำน เร่งท ำผลงำนทำง
วิชำกำร ตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงำน เพ่ือเข้ำสู่ต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำรท่ีสูงขึ้น 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 
 
 
 
 

 
กำรเตรียมควำมพร้อมรองรับควำมเสี่ยงในเรื่องจ ำนวน
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีกำรเปลี่ยนแปลง และ เชิญ
อำจำรย์ผู้สอนที่มีควำมเชี่ยวชำญจำกหน่วยงำนอื่นๆ  
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 
ผศ.ดร. แววตา เตชาทวีวรรณ  มีผลงานทางวิชาการ  งานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2532-2559 และมีผลงานทางวิชาการ 2 เรื่อง ใน พ.ศ. 2559 
 
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ข้ึนไป  
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  ......................................................................................................................... ............ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3  .....................................................................................................................................  
 
องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดแข็ง/ประเด็น

ที่ช่ืนชม 
แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. หลักสูตรเป็นพื้นฐำนส ำคัญส ำหรับกำรจัดกำรฐำนข้อมูลในทุกองค์กร จึงน่ำจะพัฒนำ
หลักสูตรเพื่อผลิตมหำบัณฑิตไปสู่อำชีพ/สำยงำนที่หลำกหลำยขึ้น โดยใช้พื้นฐำนของกำร
จัดกำรฐำนข้อมูลด้วย IT เป็นกำรเพ่ิมโอกำสในกำรรับผู้เรียนให้หลำกหลำยมำกขึ้น 
2. พัฒนำสำระวิชำเรียนรู้ที่ทันสมัยตำมควำมต้องกำรของตลำดและผู้เรียน 
3. ควรขยำยผลของ Learning outcome (L/O) ให้เป็นรูปธรรมชัดเจนมำกข้ึน เช่น 
- กำรปรับเนื้อหำวิชำเรียน เพื่อให้มี L/O ด้ำนควำมรู้ ทักษะทำงปัญญำ ที่สำมำรถรองรับ
งำนอ่ืน นอกจำกงำนบรรณำรักษ์หรือถ้ำเป็นบรรณำรักษ์ ก็ต้องเป็น super บรรณำรักษ์ 
(ยุค digital) 
- กำรขออนุมัติหัวข้อ Thesis ควรก ำหนด Theme เพ่ือสร้ำงภำพลักษณ์ของหลักสูตรว่ำ
จะเน้นไปทำง IT เพ่ือห้องสมุด หรือ IT เพ่ือกำรจัดกำรฐำนข้อมูลใดๆ ทั้งนี้ต้องให้
สอดคล้องกับ L/O 
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4. ควรเน้นเพิ่มศักยภำพด้ำนภำษำและ Software ที่เก่ียวข้องให้มำกขึ้น เพื่อเปิดโอกำส
อำชีพให้ผู้เรียน และกำรสืบค้นหรือกำรท ำงำนกับหน่วยงำนต่ำงประเทศ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒนำบุคลำกร/อำจำรย์เพ่ือรองรับเกณฑ์ สกอ. (จัดท ำแผนทดแทนอำจำรย์เกษียณ, 
ลำออก) และพัฒนำให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมำยของหลักสูตร (ใช้ IT ในกำรจัดกำร
ฐำนข้อมลู (สำรนิเทศ)) 
2. จัดกำรระบบติดตำมกำรท ำ Thesis ให้นิสิตสำมำรถจบได้ตำมในแผนกำรเรียน เช่น 
ระบบด ำเนินงำน, เวลำพิจำรณำหัวข้อ/ที่ปรึกษำ, กำรติดตำมให้มำรยงำนผล, กำรเอำผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตรมำเป็นกรรมกำรพิจำรณำฝร่วมฟัง, กำรให้สิ่งสนับสนุนกำรวิจัย 
เป็นต้น 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ข้ึนไป  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  ........................................................................................................... .......................... 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  ................................................................................................................................ ..... 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3  ........................................................................................................... .......................... 
หมายเหตุ : ในประเด็น 5.4 ให้เขียนข้อเสนอแนะในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 
 
องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 
มีกำรจัดกำรข้อร้องเรียนอย่ำงชัดเจน ตรงกับ
ควำมต้องกำรของนิสิต และสอดคล้องกับกำร
เรียนในรำยวิชำ เช่น กำรเพ่ิมจุด wifi   
HU_LibSci  ในชั้นเรียน ทดแทนสัญญำณ swu 
ที่ไม่ทั่วถึง  
 

เพ่ิมควำมทันสมัยของ โปรแกรม คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในกำร
เรียน กำรสอน และ เพ่ิมกำรสอบถำมนิสิตเรื่องโปรแกรม
และ ฐำนข้อมูลที่ทันสมัย ที่นิสิต ต้องกำรใช้ในกำรเรียน 
และ กำรท ำปริญญำนิพนธิ์ 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ปรับปรุงสภำพชั้นเรียนให้เกิดบรรยำกำศในกำร
เรียนรู้แก่นิสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 

-แนะน ำสื่อกำรเรียนกำรสอนให้นิสิต แสดงผลงำนวิชำกำร 
และ ข้อมูล ข่ำวสำร ที่ทันสมัยให้นิสิตได้รับรู้ ให้เกิด
บรรยำกำศในกำรเรียนรู้มำกข้ึน 
-เชิญวิทยำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญจำกหน่วยงำนอื่นๆ 
ภำยนอกมหำวิทยำลัย มำบรรยำย ในหัวข้อที่ทันสมัย ที่
เกี่ยวข้องในรำยวิชำ หรือ หลักสูตร เพ่ือกระตุ้น กำร
เรียนรู้ กำรใฝ่รู้ให้กับนิสิต 
- สร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้กับส ำนักงำนห้องสมุด หรือ 
ส ำนักคอม เป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติกำร 
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การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 
 
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ข้ึนไป  
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1  .. 
.......................................................................................  
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ภาคผนวก จ  ประวัติและผลงำนของอำจำรย์  
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ประวัติและผลงาน 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) 

นำยสมชำย  วรัญญำนุไกร 
Mr. Somchai  Waranyanukrai 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ที่ท างาน 

รองศำสตรำจำรย์ 
ภำควิชำบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์                             
คณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอร์โทรศัพท์ 02-6495547, 02-6495000 ต่อ 16309, 089-8840585  
โทรสำร 02-2581428  

E-mail somchaiw@g.swu.ac.th 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
ปริญญำตรี กศ.บ. (ภำษำไทย) มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2524 
ปริญญำโท ศศ.ม. (บรรณำรักษศำสตร์และ

สำรนิเทศศำสตร์) 
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2539 

 

ความเชี่ยวชาญ  
         บรรณำรักษศำสตร์, กำรรู้สำรสนเทศ, ระบบสำรสนเทศ, ฐำนข้อมูล, กำรสร้ำงเว็บไซต์ 

ผลงานทางวิชาการ 

1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ   
 
อัญชลิตำ อินทะไชย, สมชำย วรัญญำนุไกร, และ พวำพันธุ์เมฆำ. (2560, กรกฎำคม-ธันวำคม).  กำร

วิเครำะห์เนื้อหำบทควำมในวำรสำรทำงบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ ระหว่ำง
ปี พ.ศ. 2540-2557. วารสารบรรณศาสตร์ มศว, 10(2), 90-104. 

โชติกำ วีระพงษ์, อรทัย วำรีสอำด, และ สมชำย วรัญญำนุไกร. (2557, มกรำคม-มิถุนำยน). กำร
พัฒนำเว็บไซต์ห้องสมุดดิจิทัลด้ำนสำรสนเทศยุวกำชำด. วารสารห้องสมุด, 58(1), 41-53. 

วงศกร ชัยรัตนะถำวร, แววตำ เตชำทวีวรรณ, และ สมชำย วรัญญำนุไกร. (2557, มกรำคม-
มิถุนำยน). กำรวิเครำะห์กำรใช้เฟซบุ๊กของห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำในประเทศไทย. 
วารสารบรรณศาสตร์ มศว, 7(1), 65-81. 
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อรทัย วำรีสอำด, นุชรี ตรีโลจน์วงศ์, และ สมชำย วรัญญำนุไกร. (2557, มกรำคม-มิถุนำยน). กำรรู้
สำรสนเทศสุขภำพของนิสิตสำขำวิชำสำรสนเทศศึกษำ คณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรี
นครินทรวิโรฒ. วารสารบรรณศาสตร์ มศว, 7(1), 15-23. 

ธนภร พ่ึงพำพงศ์, ศุมรรษตรำ แสนวำ, และ สมชำย วรัญญำนุไกร. (2557, กรกฎำคม-ธนัวำคม). กำร
พัฒนำรูปแบบกำรส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของส ำนักหอสมุดกลำง 
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารบรรณศาสตร์ มศว, 7(2), 36-45. 

สมชำย วรัญญำนุไกร. (2557). กำรใช้ระบบกำรจัดกำรเรียนแบบออนไลน์เพ่ือพัฒนำผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนเรื่องกำรพัฒนำห้องสมุดดิจิทัลส ำหรับนิสิตสำขำวิชำสำรสนเทศศึกษำ. วารสาร
สนเทศศาสตร์, 32(2), 1-23. 

ชวนชม สมนึก, สมชำย วรัญญำนุไกร, และ เทอดศักดิ์ ไม้เท้ำทอง. (2556, มกรำคม-มิถุนำยน). กำร
ด ำเนินงำนห้องสมุดเรือนจ ำชั่วครำว 3 กรณีศึกษำ. วารสารบรรณศาสตร์ มศว, 6(1), 63-77. 

ฟ้ำ วิไลข ำ, สมชำย วรัญญำนุไกร, และ พวำ พันธุ์เมฆำ. (2556, กรกฎำคม-ธันวำคม). กำรพัฒนำ
เว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกแบบมีส่วนร่วม. วารสารบรรณศาสตร์ มศว, 6(2), 104-
117. 

ลักษมี พูลทรัพย์, สมชำย วรญัญำนุไกร, และ ศุมรรษตรำ แสนวำ. (2556, มกรำคม-มิถุนำยน). กำร
วิเครำะห์วิทยำนิพนธ์เกี่ยวกับพฤติกรรมสำรสนเทศ ระหว่ำง พ.ศ. 2513-2553. วารสาร
บรรณศาสตร์ มศว, 6(1), 25-35. 

สมชำย วรัญญำนุไกร. (2556). ปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจเลือกเข้ำศึกษำต่อในระดับปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์, 35(1), 59-72 

อำรีย์ ชื่นวัฒนำ, นุชรี ตรีโลจน์วงศ์, อรทัย วำรีสอำด, และ สมชำย วรัญญำนุไกร. (2556, กรกฎำคม-
ธันวำคม). พฤติกรรมกำรรู้สำรสนเทศของนิสิต มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสาร
ห้องสมุด, 57(2), 21-36. 

2.  บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ  

Wongsakorn Chairatanathavorn, Wawta Techataweewan, & Somchai Warunyanukrai. 
(2014). An analysis of the use of Facebook in academic libraries in Thailand. 
Humanities and Social Science Review, 3(2), 255-268. (The International 
Journal of Arts & Sciences Conference for Academic Disciplines, 22-25 October 
2013, Rome, Italy) 
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3.  ต ารา/หนังสือ 
สมชำย วรัญญำนุไกร.  (2556).  การพัฒนาเว็บเพ่ือการเผยแพร่สารสนเทศ.  กรุงเทพฯ: ภำควิชำ    
  บรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัย 
  ศรีนครินทรวิโรฒ. 
สมชำย วรัญญำนุไกร.  (2559).  ภาษา HTML for WEB.  กรุงเทพฯ: ภำควิชำบรรณำรักษศำสตร์ 
  และสำรสนเทศศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
 
4. ภาระงานสอน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
สศ 501  สำรสนเทศกับสังคมควำมรู้ 
สศ 621 กำรจัดกำรฐำนข้อมูลส ำหรับระบบห้องสมุด 
สศ 622 กำรพัฒนำเว็บส ำหรับวิชำชีพสำรสนเทศ 
 
5. ทุนวิจัยท่ีได้รับ  
 

 
ชื่อโครงการวิจัย 

 
แหล่งทุน 

 
ปีงบประมาณ 
ที่ได้รับทุน 
 

ระบุ
สถานภาพ 
(หัวหน้า
โครงการ/ผู้
ร่วมโครงการ) 

กำรใช้ระบบกำรจัดกำรเรียนแบบออนไลน์เพ่ือ
พัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเรื่องกำรพัฒนำ 
ห้องสมุดดิจิทัล ส ำหรับนิสิตสำขำวิชำ
สำรสนเทศศำสตร์ 

งบประมำณเงินรำยได้
คณะมนุษยศำสตร์ 

2556 หัวหน้ำ
โครงกำร 

กำรประเมินหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  
สำรวิชำสำรสนเทศศึกษำ มหำวิทยำลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

งบประมำณเงินรำยได้
คณะมนุษยศำสตร์ 

2559 ผู้ร่วมโครงกำร 
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ดร.แววตำ  เตชำทวีวรรณ 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
ที่ท างาน 

Dr. Wawta  Tachataweewan 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
ภำควิชำบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์  
คณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอร์โทรศัพท์ 02-6495000 ต่อ 16513, 16307   
E-mail walta@เ.swu.ac.th 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  
 

 

วุฒกิารศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ี
ส าเร็จ 

ปริญญำตรี ศศ.บ.(บรรณำรักษศำสตร์) มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 2524 
ปริญญำโท อ.ม.(บรรณำรักษศำสตร์) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 2532 

วท.ม.(เทคโนโลยีสำรสนเทศ) สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
เจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 

2542 

ปริญญำเอก ปร.ด.(คอมพิวเตอร์ศึกษำ) มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 

2551 

 
ความเชี่ยวชาญ         

กำรรู้สำรสนเทศ, ฐำนข้อมูล, เทคโนโลยีกำรสื่อสำรและระบบเครือข่ำย, ห้องสมุดดิจิทัล, 
กำรเรียนกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์ 
 
ผลงานทางวิชาการ 

1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

แววตำ เตชำทวีวรรณ.  (2556, มกรำคม-มิถุนำยน).  กำรรับรู้และกำรใช้เว็บ 2.0 ของบรรณำรักษ์
ห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ.  อินฟอร์เมชั่น. 20(1): 12-30. 

วงศกร ชัยรัตนะถำวร, แววตำ เตชำทวีวรรณ, และ สมชำย วรัญญำนุไกร. (2557, มกรำคม-
มิถุนำยน). กำรวิเครำะห์กำรใช้เฟซบุ๊กของห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำในประเทศไทย. 
วารสารบรรณศาสตร์ มศว, 7(1), 65-81. 
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นนทนันท์ แย้มวงษ์, แววตำ เตชำทวีวรรณ, และ เทอดศักดิ์ ไม้เท้ำทอง. (2557, กรกฎำคม-ธันวำคม). 
กำรรับรู้และเจตคติเก่ียวกับกำรลอกเลียนวรรณกรรมของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารบรรณศาสตร์ มศว, 7(2), 1-13. 

แววตำ เตชำทวีวรรณ, และ อัจศรำ ประเสริฐสิน. (2559, ตุลำคม-ธันวำคม). กำรประเมินกำรรู้ดิจิทัล
ของนักศึกษำระดับปริญญำตรีในเขตกรุงเทพมหำนคร. วารสารสารสนเทศศึกษา, 34(4), 
1-28. 

สุพพัตรำ เจริญงำม, แววตำ เตชำทวีวรรณ, และ ประมวล จันทร์ชีวะ. (2560, เมษำยน-มิถุนำยน). 
กำรรู้กฎหมำยเกี่ยวกับกำรเข้ำถึงและกำรใช้สำรสนเทศบนอินเทอร์เน็ตของนักศึกษำ
ระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหำนคร. วารสารสารสนเทศศาสตร์, 
35(2), 1-23.   

2.  บทความวิจัยท่ีเผยแพร่และ/หรือได้รับการตีพิมพ์ต่อเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
หรือนานาชาติ 
 
Wongsakorn Chairatanathavorn, Wawta Techataweewan, & Somchai Warunyanukrai. 

(2014). An analysis of the use of Facebook in academic libraries in Thailand. 
Humanities and Social Science Review, 3(2), 255-268. (The International 
Journal of Arts & Sciences Conference for Academic Disciplines, 22-25 October 
2013, Rome, Italy) 

Nonthanan Yamwong, Wawta Techataweewan, & Therdsak Maitaouthong. (2014). 
Perceptions and attitudes towards plagiarism among Thai graduate 
students. International Journal of Multi Disciplinary Thought, 4(1), 187-228. 
(The International Journal of Arts & Sciences Conference for Academic 
Disciplines, 22-25 October 2013, Rome, Italy) 

Jaemjan Sriarunrasmee, Wawta Techataweewan, & Rattiya Panichkul Mebusaya. 
(2015, July). Blended learning supporting self-directed learning and 
communication skills of Srinakharinwirot University’s first year students. 
Procedia-Social and Behavioral Sciences, 197: 1564-1569. doi: 
10.1016/j.sbspro.2015.07.111 (The 7th World Conference on Education 
Sciences,  Athens, Greece, 5-7 February 2015) (ฐำนข้อมูล ScienceDirect) 
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. Wawta Techataweewan. (2016). Google Docs as an active learning tool to support 
the inquiry project-based learning course. Presented In the 8th World 
Conference on Educational Sciences (WCES-2016), 4-6 February 2016, 
Madrid, Spain. 

. Wawta Techataweewan & Ujsara Prasertsin. (2016). Documentary research to identify 
the components of digital literacy for Thai undergraduate students. In 
Proceedings of the Universal Academic Cluster International Summer 
Conference in Hokkaido, Sapporo, Japan, 18-20 July 2016 (pp. 23-30). n.p.: 
UAC. 

Wawta Techataweewan, & Ujsara Prasertsin. (2016). Digital literacy skills for 
developing learning ability of undergraduate students: A qualitative 
interview approach. In Proceedings of 53rd ISERD International 
Conference, Zurich, Switzerland, 30-31 October 2016 (pp. 1-4). 
Bhubaneswar, India: International Institute of Engineer & Research (Branch 
Office). 

Wawta Techataweewan. (2017). M-Library Services of Academic Libraries in Thailand. 
In P. Visakhi, P. K. Jain, D. C. Kar, & P. Babbar (Eds.) Dynamics of Library for 
Excellence in Electronic Revolution (pp. 58-65). Delhi: Bookwell. 

3.  ต ารา/หนังสือ 

แววตำ เตชำทวีวรรณ.  (2557).  การรู้สารสนเทศส าหรับการเรียบเรียงโครงงาน.  กรุงเทพฯ: 
ภำควิชำบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์  
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

แววตำ เตชำทวีวรรณ.  (2559).  การรู้สารสนเทศส าหรับการเรียบเรียงโครงงาน (พิมพ์ครั้งที่ 2).  
กรุงเทพฯ: ภำควิชำบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์  
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

4.  ภาระงานสอน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
สศ 511  กำรค้นคืนและเข้ำถึงสำรสนเทศ 
สศ 601 หลักบริหำรส ำหรับนักวิชำชีพสำรสนเทศ 
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สศ 612 กำรจัดกำรสำรสนเทศส ำหรับพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
สศ 621 กำรจัดกำรฐำนข้อมูลส ำหรับระบบห้องสมุด 
สศ 651 สัมมนำห้องสมุดดิจิทัล 
 
 
5.  ทุนวิจัยท่ีได้รับ  

 
ชื่อโครงการวิจัย 

 
แหล่งทุน 

 
ปีงบประมาณ 

ที่ได้รับทุน 
 

 
สถานภาพ 

กำรเรียนรู้แบบผสมผสำนที่ส่งผลต่อกำรเรียนรู้แบบ
น ำตนเองและทักษะกำรสื่อสำรของนิสิตชั้นปีที่ 1 
ระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

งบประมำณเงิน
รำยได้คณะ
มนุษยศำสตร์  

2558 ผู้ร่วมโครงกำร 

กำรพัฒนำแบบวัดกำรรู้ดิจิทัลส ำหรับนิสิตระดับ
ปริญญำตรี 

งบประมำณเงิน
รำยได้ 
คณะมนุษยศำสตร์ 

2559 หัวหน้ำ
โครงกำร 

สภำพและควำมต้องกำรกำรใช้เทคโนโลยีเคลื่อนที่
ส ำหรับกำรบริกำรของห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ
ในประเทศไทย 

งบประมำณเงิน
รำยได้ 
คณะมนุษยศำสตร์  

2559 หัวหน้ำ
โครงกำร 

 



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

หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560)                         91 

 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)              ดร.ศุมรรษตรำ  แสนวำ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)          Dr. Sumattra Saenwa 
ต าแหน่งทางวิชาการ อำจำรย์ 
ที่ท างาน ภำควิชำบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์                         
                                             คณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์ 02-6495000 ต่อ 16302 
E-mail sumattra@swu.ac.th 
  

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  
 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ี

ส าเร็จ 
ปริญญำตรี ศศ.บ. (ภำษำอังกฤษ) มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 2539 
ปริญญำโท ศศ.ม. (บรรณำรักษศำสตร์และ

สำรสนเทศศำสตร์) 
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 2542 

ปริญญำเอก ปร.ด. (สำรสนเทศศึกษำ) มหำวิทยำลัยขอนแก่น 2552 
 

ความเชี่ยวชาญ  

             สำรสนเทศศึกษำ, กำรบริหำรจัดกำรองค์กรสำรสนเทศ, กำรจัดกำรคุณภำพองค์กร,  กำร
จัดกำรควำมรู้ 

ผลงานทางวิชาการ 

1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ   

มำนพ อุ่นเสนีย์. เทอดศักดิ์ ไม้เท้ำทอง.; ศุมรรษตรำ แสนวำ. (2556, กรกฎำคม-ธันวำคม).  กำร 
  ด ำเนินงำนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ.  วารสารบรรณศาสตร์  
   มศว. 6(2): 1-15. 
ทัศนำ สุขเปี่ยม; เทอดศักดิ์ ไม้เท้ำทอง; และ ศุมรรษตรำ แสนวำ. (2556, กรกฎำคม-ธันวำคม).  
  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบรรยำกำศองค์กรกับควำมเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ของห้องสมุด 
  สถำบันอุดมศึกษำของรัฐตำมกำรรับรู้ของบรรณำรักษ์.  วารสารบรรณศาสตร์ มศว.  6(2):  
  16-31. 
 

http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/4083/4052
http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/4083/4052
http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/4094/4062
http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/4094/4062
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ลักษมี พูลทรัพย์; สมชำย วรัญญำนุไกร; และ ศุมรรษตรำ แสนวำ. (2556, มกรำคม-มิถุนำยน).   
   กำรวิเครำะห์วิทยำนิพนธ์เกี่ยวกับพฤติกรรมสำรสนเทศ ระหว่ำง พ.ศ. 2513-2553.  วารสาร 
  บรรณศาสตร์ มศว. 6(1): 25-35. 
ธนภร พ่ึงพำพงศ์; ศุมรรษตรำ แสนวำ;  และ สมชำย วรัญญำนุไกร. (2557, กรกฎำคม-ธันวำคม).   
  กำรพัฒนำรูปแบบกำรส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของส ำนัก 
  หอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  วารสารบรรณศาสตร์ มศว.  7(2): 36-45. 
ศุมรรษตรำ แสนวำ.   (2557, มกรำคม).  บทบำทและควำมรู้ควำมสำมำรถของบรรณำรักษ์ห้องสมุด 
  สถำบันอุดมศึกษำ.  วารสารพฤติกรรมศาสตร์  มศว.  6(1): 103-120.      

2.  บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ  

         ไม่มี 

3.  ต ารา/หนังสือ 

       ไม่มี 

4. ภาระงานสอน 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
สศ 503  กำรจัดกำรแหล่งสำรสนเทศ 
สศ 531 วิธีวิจัยทำงสำรสนเทศศึกษำ 
สศ 611 กำรจัดกำรควำมรู้ 
 
5. ทุนวิจัยท่ีได้รับ  
 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณ 
ที่ได้รับทุน 
 

สถานภาพ  

บทบำทและควำมรู้ควำมสำมำรถของ
บรรณำรักษ์ห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ 

งบประมำณเงินรำยได้ 
คณะมนุษยศำสตร์ 

2555 หัวหน้ำ
โครงกำร 

ควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อหลักสูตร
ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสำรสนเทศ
ศึกษำ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

งบประมำณเงินรำยได้ 
คณะมนุษยศำสตร์ 

2559 หัวหน้ำ
โครงกำร 

 

 
 

http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/3214/3240
http://ils.swu.ac.th:8991/F?frbrVersion=2&func=item-global&doc_library=SWU01&local_base=SWU01&doc_number=000386024
http://ils.swu.ac.th:8991/F?frbrVersion=2&func=item-global&doc_library=SWU01&local_base=SWU01&doc_number=000386024
http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/SearchPortal.aspx?word=1067816&type=bib=
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ภาคผนวก ฉ  ตำรำงเปรียบเทียบกำรปรับปรุงหลักสูตร 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
 

ชื่อหลักสูตรเดิม   
     หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสำรสนเทศศึกษำ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) 
ชื่อหลักสูตรปรับปรุง   
     หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสำรสนเทศศึกษำ (หลักสูตรปรับปรุง พศ. 2560) เริ่ม
เปิดรับนิสิตในภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560 

สาระส าคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง 
      ยกเลิกรำยวิชำที่ไม่ทันสมัยหรือวิชำที่ไม่มีนิสิตลงทะเบียนเรียน รวมวิชำที่มีควำมซ้ ำซ้อนเป็นวิชำ
เดียวกัน และเขียนค ำอธิบำยรำยวิชำให้ชัดเจนสอดคล้องกับกำรเรียนรู้แบบ Active Learning  

เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 
 

หมวดวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560. 
1.หมวดวิชำบังคับ แผน ก แบบ ก2  

        ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต   
แผน ข  
        ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก2  
        ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต   
แผน ข  
        ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 

2.หมวดวิชำเลือก แผน ก แบบ ก2 
        ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต 
แผน ข 

ไม่น้อยกว่ำ 18 หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก2 
        ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต 
แผน ข 

ไม่น้อยกว่ำ 18 หน่วยกิต 
3.ปริญญำนิพนธ์ 12 12 
4.สำรนิพนธ์ 6 6 

หน่วยกิตรวม 36 36 
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รายละเอียดการปรับปรุง 
1. รายวิชา 

หมวดวิชาเลือก 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 

สศ 502 กำรพัฒนำและจัดระบบทรัพยำกร
สำรสนเทศ 
 
สศ 512  กำรจัดกำรห้องสมุดดิจิทัล  
 
สศ 513  กำรจัดระบบทรัพยำกรสำรสนเทศ
ดิจิทัล 

สศ  512 กำรจัดระบบทรัพยำกรสำรสนเทศดิจิทัล ยุบรวมเป็น 1 รำยวิชำ ปรับรหัสและชื่อรำยวิชำเป็น  
สศ  512  กำรจัดระบบทรัพยำกรสำรสนเทศดิจิทัล  
กำรศึกษำวิเครำะห์แนวคิด  หลักปฎิบัติเกี่ยวกับกำรจัดระบบ
ทรัพยำกรสำรสนเทศดิจิทัล กำรวิเครำะห์เนื้อหำ  กำรท ำดัชนี  
กำรจัดหมวดหมู่ แนวคิดเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นตัวแทน
สำรสนเทศ  เครื่องมือและมำตรฐำนในกำรจัดระบบทรัพยำกร
สำรสนเทศดิจิทัล   แนวปฏิบัติกำรสร้ำงระเบียน กำรวิเครำะห์
องค์ประกอบและแบบแผนภำษำ   

สศ 503 กลยุทธ์กำรบริกำรสำรสนเทศ 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ: ศึกษำปรัชญำ แนวคิด 
ประเภทของงำนบริกำรสำรสนเทศ แหล่ง
สำรสนเทศ กลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรงำน
บริกำรสำรสนเทศ  กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำร
สำรสนเทศและพฤติกรรมกำรแสวงหำ
สำรสนเทศของผู้ใช้ กำรจัดบริกำรสำรสนเทศ
ส ำหรับผู้ใช้กลุ่มต่ำง ๆ จริยธรรมในกำร
ให้บริกำร กำรส่งเสริม 

สศ 502 กลยุทธ์กำรบริกำรสำรสนเทศ 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ:  ศึกษำแนวคิดและทฤษฎีกำร
บริกำรสำรสนเทศ  กำรจัดบริกำรสำรสนเทศ กลยุทธ์
กำรบริกำรสำรสนเทศดิจิทัล และกำรบริกำร
สำรสนเทศสมัยใหม่  กำรศึกษำผู้ใช้  กำรส่งเสริมกำร
ใช้ กำรจัดบริกำรสำรสนเทศส ำหรับผู้ใช้กลุ่ม  และ
จริยธรรมในกำรให้บริกำร กำรส่งเสริมทักษะกำรรู้
สำรสนเทศแก่ผู้ใช้บริกำร กำรตลำดเพื่อส่งเสริมกำร
ใช้บริกำร  นวัตกรรมกำรบริกำร กำรประเมินบริกำร
สำรสนเทศ 

ปรับรหัสรำยวิชำและค ำอธิบำยรำยวิชำให้มองเห็นว่ำเป็นกล
ยุทธ์กำรบริกำรสำรสนเทศในยุคดิจิทัล 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 

สศ 504 แหล่งสำรสนเทศทำงมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ 
 
สศ 505 แหล่งสำรสนเทศทำงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 
 
สศ 506 แหล่งสำรสนเทศทำงวิทยำศำสตร์
สุขภำพ  
 

สศ 503 กำรจัดกำรแหล่งสำรสนเทศ ยุบรวมเป็นรำยวิชำเดียวกัน ปรับรหัสรำยวิชำเป็น สศ 503 
ศึกษำวิเครำะห์แหล่งสำรสนเทศทั่วไปแหล่งสำรสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งเครือข่ำย สำขำมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และสำขำ
วิทยำศำสตร์สุขภำพ  กำรจัดกำร กำรบริกำร กำรเข้ำถึง กำร
ประเมิน กำรใช้นวัตกรรมและกระบวนกำรวิจัยในกำรส่งเสริม
และพัฒนำแหล่งสำรสนเทศ แนวโน้มและปัญหำที่เกี่ยวข้อง 

สศ 602  ประเด็นเกี่ยวห้องสมุดและสำรสนเทศ
ในภูมิภำคอำเซียน  
ค ำอธิบำยรำยวิชำ:ศึกษำวิเครำะห์ประเด็น
ส ำคัญของพัฒนำกำร นวัตกรรมห้องสมุดและ
สำรสนเทศของประเทศในภูมิภำคอำเซียน 
นโยบำยสำรสนเทศ แนวโน้มของกำรจัดบริกำร
สำรสนเทศ กำรศึกษำบรรณำรักษศำสตร์และ
สำรสนเทศศำสตร์ บทบำทของหอสมุดแห่งชำติ 
สมำคมวิชำชีพ องค์กรวิชำชีพระหว่ำงประเทศ 
โครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ ประเด็น
ปัญหำที่เกี่ยวข้อง 

สศ 613 ประเด็นเฉพำะทำงสำรสนเทศศึกษำ  
IS 613 Special Issue in Information Studies  
ค ำอธิบำยรำยวิชำ:  ศึกษำวิเครำะห์ประเด็นที่
น่ำสนใจเกี่ยวกับสำรสนเทศศึกษำ ตำมควำมสนใจ
ของผู้เรียน หรือประเด็นที่น่ำสนใจในปัจจุบัน 

ตัดรำยวิชำ สศ 602 ออก และเพ่ิมรำยวิชำ สศ 613 ประเด็น
เฉพำะทำงสำรสนเทศศึกษำ (IS 613 Special Issue in 
Information Studies) ก ำหนดเป็นรำยวิชำที่เปิดกว้ำงส ำหรับ
ศึกษำประเด็นที่น่ำสนใจตำมช่วงเวลำที่มีกำรเรียนกำรสอน 
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สศ 611 กำรจัดกำรควำมรู้   3(2-2-5)   

 
IS 611 Knowledge Management   

   ศึกษำวิเครำะห์แนวคิดพ้ืนฐำน ทฤษฎี 
กระบวนกำรเกี่ยวกับควำมรู้และกำรจัดกำร
ควำมรู้ บทบำทของเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรในกำรจัดกำรควำมรู้  กำรแบ่งปนั
และกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ แนวทำงกำร
ประยุกต์เพ่ือพัฒนำองค์กร  กรณีศึกษำ
โครงกำรจัดกำรควำมรู้ขององค์กร  

 

สศ 611 กำรจัดกำรควำมรู้ส ำหรับวิชำชีพ      
สำรสนเทศ  3(2-2-5)   

IS 611 Knowledge Management for the  
          Information Profession    
      ศึกษำแนวคิด หลักกำร และทฤษฎีกำรจัดกำร
ควำมรู้ รูปแบบของกำรจัดกำรควำมรู้ แหล่งควำมรู้ 
องค์ประกอบและขั้นตอนในกำรจัดกำรควำมรู้ 
กระบวนกำรสร้ำงและแลกเปลี่ยนควำมรู้ กลวิธี 
เทคนิค และเครื่องมือกำรพัฒนำจัดกำรควำมรู้ กล
ยุทธ์ในกำรวำงแผนและปฏิบัติ กรณีศึกษำองค์กรที่
น ำหลักกำรจัดกำรควำมรู้มำใช้ทั้งในและต่ำงประเทศ 
กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรจัดกำรควำมรู้ 

ปรับปรุงชื่อรำยวิชำและค ำอธิบำยรำยวิชำ สศ 611 กำรจัดกำร
ควำมรู้ ไม่ให้ซ้ ำซ้อนกับหลักสูตรระดับปริญญำตรีและแสดงให้
เห็นถึงระดับขั้นกำรจัดกำรควำมรู้ที่ลุ่มลึกกว่ำ 
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