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  ปรัชญา   
พัฒนาคนสูการพัฒนาอยางยัง่ยืน 

 

  วิสัยทัศน   
บูรณาการองคความรู ภูมิปญญา และงานวจิัยเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 

 
  พันธกิจ   

 1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ตรงกับความตองการของทองถ่ิน และมาตรฐานสากล  
 2. อนุรักษและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน และส่ิงแวดลอม  
 3. สรางเครือขายการวจิัย  แหลงความรู และการบริการทางวิชาการเพือ่พัฒนาทองถ่ิน  
 4. พัฒนาระบบการบริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล  
 

  วัตถุประสงค   

 1. มุงเปนองคกรแหงการเรียนรู ทางดานภาษา สังคม สุนทรียศาสตร และผลิตบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ ท่ีตอบสนองความตองการของทองถ่ิน โดยมีหลักสูตรท่ีทันสมัย 
 2. เปนแหลงท่ีใหบริการทางวิชาการดานภาษา สังคม สุนทรียศาสตร กรรมการวิชาการ 
กรรมการวิชาชีพ แกทองถ่ิน รวมท้ังอนุรักษ สืบสาน สงเสริม เผยแพรศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทองถ่ิน  
 3.  สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับองคกรในทองถ่ิน ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
และนําผลงานวิจัยไปใชใหเกิดประโยชน 
 4. บริหาร พัฒนาองคกรและบุคลากรใหมีคุณภาพและศักยภาพ โดยยึดหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี 
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กลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
กลยุทธท่ี 1  
 1. พัฒนาและปฏิรูปการเรียนรู 
 1.1 ดานการผลิตบัณฑิต 
  1.1.1 กําหนดคุณลักษณะและคัดเลือกผูสมัครเรียนตามมาตรฐานโปรแกรมวิชา 
  1.1.2 เตรียมความพรอมของผูเรียนในสาขาวิชาตาง ๆ 
  1.1.3 ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพท้ังดานความรู ทักษะ และประสบการณท่ีสามารถ
ประกอบอาชีพได 
  1.1.4 ผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
  1.1.5 ผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถและทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต  
  1.1.6 ผลิตบัณฑิตใหมีทักษะทางภาษาและทักษะทางเทคโนโลยี 
 1.2  ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน  
  1.2.1 สรางและพัฒนาหลักสูตรท่ีมีมาตรฐาน ทันสมัย และตอบสนองความตองการของ
ผูเรียน และตลาดแรงงาน 
  1.2.2 สงเสริมการเรียนรู โดยใชกจิกรรมเพื่อการพัฒนานักศึกษาในดานตาง ๆ 
  1.2.3 พัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 
  1.2.4 พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
  1.2.5 จัดใหมีการแนะแนวการศึกษาและการสอนเสริมแกนักศึกษา 
     1.3 ดานศักยภาพของบุคลากร 
  1.3.1 กําหนดแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนนุอยางเหมาะสม เสมอ
ภาค และเปนระบบ 
  1.3.2 กําหนดแผนปฐมนิเทศบุคลากรใหม  
  1.3.3 สนับสนุนใหบุคลากรเขารับการฝกอบรมอยางเหมาะสม 
  1.3.4 สนับสนุนใหบุคลากรศึกษาตอท้ังภายในประเทศ และตางประเทศ  
  1.3.5 สงเสริมและสนับสนนุการผลิตตํารา และเอกสารทางวิชาการ  
  1.3.6 ประกาศเกียรติคุณอาจารยดีเดน ดานการสอน การเปนแบบอยางท่ีดี และการมี
จริยธรรมและคุณธรรม  
 1.4 ดานปจจยัสนับสนุนและส่ิงแวดลอมทางการศึกษา 
  1.4.1 ปรับปรุงหองเรียน จัดหาและพฒันาโสตทัศนูปกรณท่ีทันสมัย  
  1.4.2 สงเสริมการใช  ICT ในการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ          
  1.4.3 จัดหาและสนับสนุนวสัดุ อุปกรณในการพัฒนางานของคณาจารยและบุคลากร 
  1.4.4 อบรมการใชโสตทัศนูปกรณท่ีเกีย่วของกับการจัดการเรียนการสอนใหแก
คณาจารย 
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  1.4.5 สนับสนุนดานงบประมาณในการพฒันาการเรียนการสอนเพ่ือใหเกิดประโยชน
สูงสุด  1.4.6 สนับสนุนการใชศูนยการเรียนรูดวยตนเอง  
   1.4.7 จัดต้ังศูนยผลิตส่ือ ตํารา และเอกสารทางวิชาการ 
 2. เสริมสรางโอกาสทางการศึกษาแกทองถ่ิน และนานาชาต ิ
  2.1 ขยายการรบันักศึกษาในสาขาวิชาตาง ๆ ใหมีมาตรฐาน สอดคลองกับความตองการของ
ทองถ่ิน และนานาชาติ 
  2.2 สรางเครือขายทางการศึกษากับสถาบันการศึกษาภายในประเทศและตางประเทศ  
  2.3 พัฒนาหลักสูตรอบรมระยะส้ันและระยะยาวเพื่อบริการชุมชน ทองถ่ิน และนานาชาติ 
 
กลยุทธท่ี 2   
 1. สรางความตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรม ภมิูปญญาทองถ่ิน และสิ่งแวดลอม 
  1.1 สงเสริมใหชุมชนตระหนักในคุณคา ของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน และ
ส่ิงแวดลอม เพื่อการพัฒนาทองถ่ินอยางยัง่ยืน 
  1.2 พัฒนาและสรางเสนทางการทองเท่ียวเชิงอนุรักษอยางยั่งยืน 
  1.3 พัฒนาและสรางแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน และส่ิงแวดลอม 
 2. อนุรักษ และสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ภมิูปญญาทองถ่ิน และสิ่งแวดลอม 
  2.1 จัดกิจกรรมเพ่ืออนุรักษ และสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ิน และส่ิงแวดลอม
รวมกับชุมชน ตลอดจนประยุกตใชเปนสวนหน่ึงของการเรียนรูนอกหองเรียน 
  2.2 สงเสริมการแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินในระดับประเทศ  และ
ระดับนานาชาติ 
 3. วิจัยและเผยแพร ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน และสิ่งแวดลอม 
  3.1 สรางเครือขายดานการทําวิจัยและเผยแพรงานวิจยัเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถ่ิน และส่ิงแวดลอมระดบัประเทศ และนานาชาติ 
  3.2 สงเสริมการวิจัยเพื่อศึกษาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 
กลยุทธท่ี 3   
 1. ผลิตงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของทองถ่ินและพัฒนางานวิจัยใหได
มาตรฐานสากล  1.1 พัฒนาความรูดานการวจิยัของอาจารยอยางตอเนื่อง  
  1.2 สงเสริมการผลิตงานวิจัย เพื่อใหอาจารยไดพัฒนาองคความรู และเปนผูนําทางวิชาการ     
  1.3 สงเสริมสนับสนุนการวจิัยรวมระหวางอาจารยและนักศึกษา โดยเนนการวิจัยเพือ่
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
  1.4 สงเสริมการวิจัยตามแนวพระราชดําริ และสอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาอยางยัง่ยืน 
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  1.5 สนับสนุนการวิจยัรวมกบัตางประเทศ  หรือไปทํางานวิจยัในตางประเทศ  (research 
scholar visiting) 
  1.6 สนับสนุนการเผยแพรงานวิจยั และตีพมิพในวารสารระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
 2. สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับองคกรทองถ่ิน และนานาชาต ิ
  2.1 สรางเครือขายทางวิชาการรวมกับองคกรและสถาบันการศึกษาในระดับทองถ่ิน 
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 
  2.2 สงเสริมการจัดกิจกรรมและโครงการบริการทางวิชาการท่ีสอดคลองกับความตองการ
ของทองถ่ิน 
  2.3 สรางมาตรฐานและการบริการทางวิชาการใหเปนท่ียอมรับ 
  2.4 จัดหลักสูตรระยะส้ันในสาขาตางๆ แกทองถ่ิน เชน ดานภาษา ศิลปะ การทองเท่ียว ฯลฯ 
เพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
  2.5 จัดต้ังหนวยวิจยั ฝกอบรม และบริการทางวิชาการ  
  2.6 จัดต้ังศูนยขอมูลทองถ่ิน เชน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน  
 
กลยุทธท่ี 4   
 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล  
  1.1 บริหารจัดการโดยใชระบบการจัดการความรู (knowledge management) 
  1.2 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี (good governance)  
  1.3 ใชระบบในการบริหารความเส่ียง (risk management) อยางมีประสิทธิภาพ 
  1.4 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาระบบฐานขอมูลและการบริหารจัดการ 
  1.5 ใชระบบประชาสัมพันธเชิงรุก และสรางเครือขายระหวางคณะท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
 2. พัฒนาระบบประกันคุณภาพท่ีด ี
  2.1 มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร และมีแผนการพัฒนา
อยางตอเนื่อง 
  2.2 นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาปรับปรุงพัฒนางานดานตาง ๆ อยางตอเนื่องเพื่อ
ประสิทธิภาพสูงสุด 
  2.3 สรางเครือขายการประกนัคุณภาพการศึกษา  
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  ประวัติความเปนมา   

พ.ศ. 2479  มีการจัดต้ังโรงเรียนสตรีฝกหัดครูนครปฐม 
พ.ศ. 2511  เปล่ียนช่ือจากโรงเรียนสตรีฝกหัดครูนครปฐม เปนโรงเรียนฝกหดัครูนครปฐม 
พ.ศ. 2513  เปล่ียนช่ือจากโรงเรียนฝกหดัครูนครปฐม เปนวิทยาลัยครูนครปฐม   (วันท่ี 16  
  มกราคม 2513) 
พ.ศ. 2518  เร่ิมดําเนินการและบริหารงานตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ทําให 
  วิทยาลัยครูมีการเปล่ียนแปลงบทบาทและโครงสรางเขาสูความเปนอุดมศึกษามาก 
  ข้ึน ดังเชนท่ีระบุไวในมาตรา 5 คือ “ใหวิทยาลัยครูเปนสถาบันคนควาและวจิัย 
  ผลิตครูถึงระดับปริญญาตรี สงเสริมวิทยฐานะของครูอาจารยและบุคลากรทางการ 
  ศึกษา ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และใหบริการทางวิชาการแกชุมชน”   
  พระราชบัญญัตินี้เพิ่มโอกาสในการขยายการศึกษาและภารกิจของทางวิทยาลัยครู 
  ใหกวางขวางขึ้น ภาระหนาท่ีของอาจารยและบุคลากรของทางวิทยาลัยก็เพิ่มข้ึน 
  ดวยเชนเดียวกนัและตามพระราชบัญญัติวทิยาลัยครู พ.ศ. 2518 ไดปรับโครงสราง 
  การบริหารและการจัดองคกร เพื่อใหเกิดคณะวิชาในวิทยาลัยครูนครปฐม จํานวน  
  3 คณะวิชา ไดแก คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิชาวทิยาศาสตร  
  และคณะวิชาครุศาสตรสําหรับคณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรนี้ เกิดข้ึน 
  จากการปรับเปล่ียนหมวดวชิาสังคมศึกษา หมวดวิชาภาษาไทย หมวดวิชา  
  ภาษาอังกฤษ หมวดวิชาศิลปศึกษา ดนตรี และนาฏศิลป รวมเปนคณะวิชา  
  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และเร่ิมดําเนินงานอยางเปนทางการต้ังแตภาค  
  เรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2519 
พ.ศ. 2519  คําส่ังแตงต้ังคณะผูบริหารงานคณะวิชา ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม 2519 หัวหนา คณะ 
  วิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คือ อาจารยณรงค เส็งประชา และรองหัวหนา 
  คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คือ อาจารยสุเวช ณ หนองคาย 
พ.ศ. 2523  หัวหนาคณะวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คือ อาจารยเจียม เคหะธูป 
พ.ศ. 2527  หัวหนาคณะวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คือ อาจารยเฉิดฉิน สุกปล่ัง มีการ 
  แกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 คือ พระราชบัญญัติวิทยาลัย 
  ครู (ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2527) ประเด็นสําคัญในการเปล่ียนแปลง คือใหการศึกษา  
  วิชาการในสาขาวิชาตางๆ ซ่ึงทําใหคณะวชิาผลิตบัณฑิตถึงระดับปริญญาตรี                  
  ครุศาสตร ท่ีผลิตมาต้ังแตป พ.ศ. 2518 
พ.ศ. 2531  หัวหนาคณะวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คือ อาจารยสะอาด เลิศหิรัญ 
พ.ศ. 2534  หัวหนาคณะวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คือ อาจารยเจียม เคหะธูป 
พ.ศ. 2535  พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัทรงพระกรุณาโปรดเกลาพระราชทานนามวิทยาลัย 
  ครูวา “สถาบันราชภัฏนครปฐม” เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพนัธ 2535 
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พ.ศ. 2537  หัวหนาคณะวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คืออาจารยนพศร ณ นครพนม 
  ปลายป พ.ศ. 2537 หัวหนาคณะวิชามนษุยศาสตรและสังคมศาสตร คือ               
  อาจารยสุเวช ณ หนองคาย  
พ.ศ. 2538  ประกาศใชพระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฏ เม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2538 มีผลใหเกิด 
  การเปล่ียนแปลงการบริหารงานคร้ังใหญอีกคร้ังหนึ่ง ตามบทเฉพาะกาลใหผูดํารง 
  ตําแหนงตางเปล่ียนช่ือตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2538 และใหดําเนินการสรรหา 
  ใหเสร็จส้ิน ภายใน 180 วัน ดังนั้น คณะวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึง 
  เปล่ียนช่ือเปนคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร และผูดํารงตําแหนงบริหาร 
  คณะใหใชคําวา “คณบด”ี วันท่ี 25 มกราคม 2538 คณบดีคณะมนษุยศาสตรและ 
  สังคมศาสตร จึงเปนหวัหนาคณะวิชาเดิม นั่นคือ อาจารยสุเวช ณ หนองคาย เร่ิมป 
  การศึกษา 2538 คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คือ ดร.ณัฐกาญจน  
  อางทอง 
พ.ศ. 2542  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คือ ผูชวยศาสตราจารยปราณี ภาสกรณ 
พ.ศ. 2545  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คือ ผูชวยศาสตราจารยสมเดช นิลพันธุ  
  (ลาออกวันท่ี 22 พฤษภาคม 2545) 
พ.ศ. 2545  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คือ  
  ผูชวยศาสตราจารยพนดิา เย็นสมุทร 
พ.ศ. 2547  พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัทรงพระกรุณาโปรดเกลาพระราชทานนาม สถาบัน 
  ราชภัฏนครปฐมวา “มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม” เม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2547 
พ.ศ. 2548  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คือ  
  ผูชวยศาสตราจารยกฤษฎา ดานประดิษฐ 
พ.ศ. 2552  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คือ  
  ผูชวยศาสตราจารย ดร. อุษา นอยทิม  
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โครงสรางองคกรของคณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร

โปรแกรมวิชาศิลปกรรม 

โปรแกรมวิชานิติศาสตร 

ศูนยภาษา 

สาขาวิชาสังคมศาสตรเพื่อการพฒันา

โปรแกรมวิชาภาษาไทย 

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชาภาษาจีน 

โปรแกรมวิชาดนตรี 

โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 

โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรฯ

โปรแกรมวชิาอุตสาหกรรมทองเท่ียว

สํานักงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

สาขาวิชาภาษาองักฤษ 
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โครงสรางการบริหารของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
  

คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษา    นอยทิม) 

ประธานโปรแกรมวิชาภาษาไทย
(อาจารยนงนุช  ยังรอด) 

หัวหนาสํานักงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(นางสาวโสภา  ลีวงศพันธ) 

รองคณบดีฝายบริหาร 
(อาจารยไตรภพ สุวรรณศรี) 

รองคณบดีฝายวิชาการ
(อาจารยผุสดี  ปทุมารักษ) 

รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
(อาจารยธงชัย  ศรีเมือง) 

คณะกรรมการประจําคณะ

ประธานโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร
(อาจารย ดร.มนูญ  จันทรสมบูรณ) 

ประธานโปรแกรมวิชาศิลปกรรม
(อาจารยวิรัตน  ปนแกว) 

ประธานโปรแกรมวิชานิติศาสตร
(อาจารยนเรศ  ชูดวง) 

ผูอํานวยการศูนยภาษา 
(รองศาสตราจารย ดร.วิไลรัตน  คีรินทร) 

ประธานสาขาวิชาสังคมศาสตรเพือ่การพัฒนา
(อาจารย ดร.สมชาย ลักขณานุรักษ) 

ประธานโปรแกรมวิชาดนตรี
(อาจารยการุณย  ดานประดิษฐ) 

ประธานโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
(อาจารย ดร.สุพิชฌาย จินดาวฒันภูมิ) 

ประธานโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
(อาจารยกิ่งแกว  สุวรรณคีรี) 

ประธานโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรฯ
(รองศาสตราจารยชัยเลิศ  ปริสุทธิกุล) 

ประธานโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว
(อาจารยมัสลิน  บัวบาน) 

ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(รองศาสตราจารย ดร.วิไลรัตน  คีรินทร) 

ผูชวยคณบด ี
(อาจารยสมศักดิ์  อมรสิริพงศ) 

ประธานโปรแกรมวิชาภาษาจีน
(อาจารยผุสดี ปทุมารักษ) 
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คณะผูบริหารกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 

 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษา  นอยทิม   คณบด ี
2. อาจารยผุสดี   ปทุมารักษ  รองคณบด ี
3. อาจารยไตรภพ  สุวรรณศรี  รองคณบด ี
4. อาจารยธงชัย   ศรีเมือง   รองคณบด ี
5. รองศาสตราจารยชัยเลิศ ปริสุทธกุล  ประธานโปรแกรมวิชา   
        บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 
6. อาจารยนงนุช   ยังรอด   ประธานโปรแกรมวิชาภาษาไทย 
7. อาจารยปราณี     สีนาค             ประธานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
8. อาจารยผุสดี      ปทุมารักษ                  ประธานโปรแกรมวิชาภาษาจีน           
9. อาจารยนเรศ      ชูดวง        ประธานโปรแกรมวิชานิติศาสตร 
10. อาจารยมนูญ                            จันทรสมบูรณ  ประธานโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร 
11. อาจารยมัสลิน     บัวบาน                           ประธานโปรแกรมวิชา 
        อุตสาหกรรมทองเท่ียว           
12. อ.วิรัตน      ปนแกว          ประธานโปรแกรมวิชาศิลปกรรม 
13. อาจารย ดร.สุพิชฌาย    จินดาวัฒนภูมิ  ประธานโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 
14. อาจารยการุณย      ดานประดิษฐ   ประธานโปรแกรมวิชาดนตรี 
15. อาจารยกิ่งแกว  สุวรรณคีรี  ประธานโปรแกรมวิชาการพฒันาชุมชน              
16. รองศาสตราจารย ดร.วไิลรัตน  คีรินทร   ผูอํานวยการศูนยภาษาและประธานสาขา 
       ภาษาอังกฤษ       
17. ผูชวยศาสตราจารยพจนยี กงตาล   ผูประสานงานโปรแกรมวิชานาฏศิลป 
18. อาจารย ดร.วรรณวีร  บุญคุม   ประธานสาขาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา 
19. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษา นอยทิม   รักษาการแทนประธานสาขาไทยคดีศึกษา 
         



โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร     
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 

 

  ปรัชญา   
 นักสารสนเทศยุคใหม ใชเทคโนโลยีทันสมัย มีน้ําใจบริการ มีความชํานาญในวิชาชีพ 
 

  วิสัยทัศน   
 ผลิตบัณฑิตทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร สรางผลงานวิชาการ มีบริการ
ชุมชน และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

  

  พันธกิจ   
 1. จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีดานบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร และดาน
สารสนเทศศาสตรอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานโปรแกรมวิชาชีพ 
 2. จัดสอนวิชาพื้นฐานใหนักศึกษาท่ัวไปสามารถใชสารนิเทศเพ่ือการศึกษาคนควาอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 3. ทําการศึกษาวิจัยและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตรให
กาวหนาเหมาะสมกับเหตุการณของโลกและทองถ่ินท่ีเปล่ียนแปลงอยูเสมอ 
 4. จัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ และนําส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาสนับสนุน        การ
เรียนการสอน และมีการประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานการศึกษา 
 5. บริการชุมชนโดยใหคําแนะนําและชวยพัฒนาหองสมุดโรงเรียนและจัดกิจกรรมสงเสริม
การอาน 
 6. สงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

    วัตถปุระสงค   
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูและทักษะดานบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร และ
ดานสารสนเทศศาสตรมีคุณภาพตามมาตรฐานทางวิชาชีพ 



 13

 2. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพตามลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค  ประกอบดวยจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพและมีจิตสํานึกในความเปนไทย 
 3. เพื่อทําการวิจัยและพัฒนาวิชาชีพใหกาวหนาเหมาะสมกับเหตุการณของโลกและทองถ่ินท่ี
เปล่ียนอยูเสมอ 
 4. เพื่อถายทอดความรูใหมและเทคโนโลยีสารนิเทศใหสังคมและทองถ่ินไดนําไปใช
ประโยชนอยางกวางขวาง 
 

 ประวัติความเปนมาและสภาพปจจุบัน 
ปการศึกษา 2520-2524 และปการศึกษา 2527 เร่ิมเปดสอนวิชาเอก วิชาโทบรรณารักษศาสตร

ระดับ ปก.ศ. สูง ใหกับนักศึกษาภาคปกติ จํานวน 5 รุน  
ปการศึกษา 2523-2525 เปดสอนวิชาเอก วิชาโทบรรณารักษศาสตร ระดับปริญญาตรีใหกับครู

อบรมประจําการรุน 4-6         
ปการศึกษา 2526 เปดสอนวิชาเอก วิชาโทบรรณารักษศาสตรระดับปริญญาตรี ครุศาสตร

บัณฑิต (ค.บ.) 4 ป ใหกับนักศึกษาภาคปกติ จํานวน 1 รุน  
ปการศึกษา 2529 เปดสอนวิชาเอกบรรณารักษศาสตร ระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต 

(ค.บ.) 2 ปหลัง จํานวน 1 รุน  
ปการศึกษา 2535 เร่ิมเปดสอนโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตรเปนรุน

แรก ใหกับนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 4 ป  
ปการศึกษา 2538 เปดสอนโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร ใหกับ

นักศึกษา กศ.บป. ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 4 ป 1 รุน 
 ปการศึกษา 2541-2542 เปดสอนโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร

ใหกับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรีศิลปศาสตร-บัณฑิต (ศศ.บ.) 4 ป 2 รุน และในภาคเรียนท่ี 2 
ปการศึกษา 2542 สถาบันมีนโยบายใหนํารูปแบบการบริหารแบบโปรแกรมวิชามาใช ดังนั้นภาควิชา
บรรณารักษศาสตรจึงเปล่ียนเปน “โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร” โดยเปดรับ
เฉพาะนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 4 ป ต้ังแตปการศึกษา 2544 เปน
ตนมา ยกเวนปการศึกษา 2546 และปการศึกษา 2548   

ปการศึกษา 2548 ทางโปรแกรมวิชาไดพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร (ศศ.บ.) 4 ป เพื่อใหมีความทันสมัย และตอบสนองความตองการของสังคม โดย
หลักสูตรวิชาสารสนเทศศาสตรนี้ไดผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและผานการอนุมัติจาก
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สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซ่ึงไดเปดรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาสารสนเทศศาสตร ในป
การศึกษา 2549 จนถึงปจจุบัน  
 สําหรับสถานท่ีปฏิบัติงานของโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร อยูท่ีช้ัน
ท่ี 2 แถบซายของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 3  
 ปการศึกษา 2553 นี้ นักศึกษาโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร มีท้ังหมด 3 หอง ไดแก ช้ันปท่ี 1 หมูเรียน 53/84 จํานวน 75 คน ช้ันปท่ี 2 
หมูเรียน 52/45 จํานวน 29 คน และช้ันปท่ี 3 หมูเรียน 51/40 จํานวน 9 คน 
 

 โครงสรางองคการการบริหารงาน 

 
 
 
 

รศ. ชัยเลิศ, รศ. เบญจรัตน 
อ.ไพโรจน, อ.นุชรี, อ.นิพา, อ.ธารา,  

รศ.เบญจรัตน, รศ.ชัยเลิศ,  
อ.นุชรี 

อ.นารีรัตน, อ.ไพโรจน 
อ.นุชรี, อ. นิพา, อ. ธารา,  
อ. วลัยลักษณ 

รศ. ชัยเลิศ, อ.นุชรี,  
อ.นิพา, อ.ธารา 

- วางแผนการรับนักศึกษา 
- วางแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 
- จัดอัตรากําลังและการพัฒนาอาจารย 
- ประสานงานกับคณะและสถาบัน
เร่ืองการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
- จัดหาและประสานงานเร่ืองอาจารย
พิเศษ/อาจารยอัตราจาง 
- จัดเก็บและใหบริการขอมูลดานการ
เรียนการสอนหลกัสูตร 
- รายงานผลการจดัการศึกษา, การมี
งานทําของนักศกึษาในโปรแกรมวชิา 
- ประชาสัมพันธกิจกรรมของ
โปรแกรมวิชา 
- การประกันคุณภาการศกึษา 
- พัฒนาการวจิัย 
- พัฒนาประสิทธิภาพการสอนของ
อาจารย 

- ติดตอประสานงานเร่ืองการ
ฝกงานและการจัด ตารางนิเทศ 
- จัดคูมือฝกประสบการณ
วิชาชพี 
- จัดปฐมนิเทศนักศึกษากอน
ออกฝกงาน 
- จัดสัมมนาหลังฝกงาน 
- จัดอบรมเสริมความรูใน
วิชาชพี 
- เตรียมโครงการพัฒนา   
สหกิจศึกษา 
 

- เปนที่ปรึกษาในการจัดต้ัง
และจัดกิจกรรมของชมรม/
ชุมนุม 
- ประสานงานกิจกรรม
นักศึกษากบัคณะและสํานกั
กิจการนักศึกษา 
- จัดปฐมนิเทศและปจฉิม
นิเทศนักศึกษาของโปรแกรม
วิชา 
- จัดศึกษาดูงานสถาบนั
บริการสารนิเทศตางๆ 
- บริการชุมชนและเครือขาย 
- จัดเก็บขอมูลศิษยเกาและ
ศิษยปจจุบัน 
- สํารวจความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิต 
 

- จัดทําบัญชกีารเงินและ
งบประมาณของโปรแกรม 
- ดําเนินการจัดซ้ือ-จาง 
- จัดทําโครงการขอ
งบประมาณ 
- ควบคุมดแูลวัสดุ ครุภัณฑ
ของโปรแกรม 
- บันทึกประชุมโปรแกรม 
 

งานกิจการนักศึกษา 

โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 

งานวิชาการ งานฝกประสบการณวิชาชีพ งานการเงินวัสดุ-ครุภัณฑ 
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 อาจารยโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 
 รองศาสตราจารยชัยเลิศ  ปริสุทธกุล  ประธานโปรแกรมวิชา 
 รองศาสตราจารยเบญจรัตน สีทองสุก  กรรมการ 
 อาจารยนารีรัตน   เทียมเมือง  กรรมการ 
 อาจารยไพโรจน   แกวเขียว  กรรมการ 
 อาจารยนิพา    ผลสงเคราะห  กรรมการ 
 อาจารยธารา    จันทรอนุ  กรรมการ 
 อาจารยวลัยลักษณ  อมรสิริพงศ  กรรมการ 
 อาจารยนุชรี    บุญศรีงาม  กรรมการและเลขานุการ 

 

 แผนงานคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
 โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิ เทศศาสตร มีแผนงานจัดการศึกษาวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตรใหเปนไปตามหลักสูตรและมาตรฐานโปรแกรมวิชา  เนนการ
วิจัย  การใชเทคโนโลยี  การบริการสังคม  สามารถไปประกอบอาชีพในหนวยงานที่เกี่ยวของไดอยาง
มีคุณภาพ โดยมุงผลิตนักศึกษาสาขาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตรใหไดมาตรฐาน มี
คุณภาพท่ีพรอมดวยความสามารถทางการวิจัย  การใชเทคโนโลยี  มีความรูดานวิชาชีพอยางสมบูรณ
และมีคุณลักษณะพึงประสงค 4 ประการ ไดแก 
 1. ดานสติปญญา เปนผูรูจักคิด วิเคราะห หาเหตุผลดวยตนเอง มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
 2. ดานจิตใจ เปนผูมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพสารสนเทศศาสตร 
 3. ดานทักษะ เปนผูท่ีมีทักษะในการปฏิบัติงานตรงตามสาขาวิชาชีพสารสนเทศศาสตร 
รวมถึงความสามารถการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 4. ดานพฤติกรรม เปนผูมีนิสัยใฝรู สูงาน มีวินัยในตนเอง มีความเปนกัลยาณมิตร และ
ประพฤติตามหลักจรรยาบรรณของนักสารสนเทศ 
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ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร มีระบบการประกันคุณภาพท่ีจัดทําข้ึน

เพื่อติดตามการตรวจสอบการประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักและโครงการในภาพรวมของ
โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร โดยมุงเนนใหมีการกําหนดระบบและกลไก
หลักในการควบคุม  การตรวจสอบ และ การประเมิน 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศ
ศาสตรมี 2 ระบบ ไดแก  ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ตาม
กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน) หรือเรียกวา สมศ.  
 กลไกและระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและ              
สารนิเทศศาสตร ประกอบดวย 

1.  มีกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับโปรแกรมวิชาและกําหนดความรับผิดชอบใน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามนโยบายการประกันคุณภาพท่ีกําหนดเปน            
ลายลักษณอักษร 

2.  มีเกณฑ/ ตัวบงช้ีในการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษา 
3.  มีกระบวนการในการดําเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา 
4.  ผูบริหารและอาจารย/ บุคลากร ของโปรแกรมวิชามีสวนรวมในการดําเนินการประกัน

คุณภาพการศกึษา 
5.  มีการประเมินตนเองและจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน

และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและ                  
สารนิเทศศาสตร 

1.  เรงรัดใหมีการพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา 
2.  สงเสริมใหมีการประเมินการปฏิบัติงานและสามารถตรวจสอบได 

          3.  เรงรัดใหมีการพัฒนาความรวมมือระหวางโปรแกรมวิชากับ บุคคล/ องคกร 
           4.  สงเสริมใหมีการนําเสนอขอมูล ขาวสาร และผลจากกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ของโปรแกรมวิชาเผยแพรตอสังคมภายนอก 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 

 

1. ชื่อหลักสตูร 
ช่ือภาษาไทย     ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร 
ช่ือภาษาอังกฤษ    Bachelor of Arts Program in Information Science 

 

2. ชื่อปริญญา 
 ช่ือเต็ม(ภาษาไทย)    ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร) 

ช่ือเต็ม(ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Arts (Information Science) 
          ช่ือยอ   (ภาษาไทย)  ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร) 
              ช่ือยอ(ภาษาอังกฤษ)  B.A. (Information Science) 
 

3. โครงสรางหลักสูตร 
 3.1 จํานวนหนวยกิตรวม 
   หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา   133   หนวยกิต 
 3.2 โครงสรางหลักสูตร 
   หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 133 หนวยกิต  แยกตามหมวดวิชา  และ            
กลุมวิชา  ดังนี ้
 3.2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวนไมนอยกวา   30 หนวยกิต 
 3.2.1.1 กลุมวชิาภาษา บังคับ        9 หนวยกิต
 3.2.1.2 กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร บังคับ   6 หนวยกิต
 3.2.1.3 กลุมวชิาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร บังคับ      6   หนวยกิต 
 ขอกําหนดเฉพาะ  ใหเลือกเรียนในกลุมวชิาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร อีก  
6 หนวยกิต  และเลือกเรียนกลุมวิชาใดวิชาหน่ึงอีกไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
 3.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ  จํานวนไมนอยกวา   97 หนวยกิต 
 3.2.2.1 วิชาแกน  จํานวนไมนอยกวา   27 หนวยกิต 
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 3.2.2.2 วิชาเฉพาะดาน/วิชาเอก จํานวนไมนอยกวา  63 หนวยกิต 
 - บังคับ จํานวนไมนอยกวา     33 หนวยกิต 
 - เลือกเรียน จาํนวนไมนอยกวา   30 หนวยกิต 
 3.2.2.3  วิชาพืน้ฐานวชิาชีพและวิชาชีพ 
            จํานวนไมนอยกวา      7 หนวยกิต 
 3.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี      6   หนวยกิต 
 
 3.3 รายวิชา   
 3.3.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     30  หนวยกิต 
 1.  กลุมวิชาภาษา  ใหเรียนจํานวนไมนอยกวา 9 หนวยกิต   
- รายวิชาบังคบั 9 หนวยกิต        
รหัส  ชื่อวิชา        น(ท-ป-ค) 
1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร            3(3-0-6)  
  Thai for Communication 
1500106 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร     3(3-0-6)   
  English for Communication 
1500107 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการอาน            3(3-0-6)  
  English for Reading Skills 
 

- รายวิชาเลือก          
รหัส  ชื่อวิชา        น(ท-ป-ค) 
1500108 ภาษาจนีเพื่อการส่ือสาร            3(3-0-6)   
  Chinese for Communication 
1500109 ภาษาญ่ีปุนเพือ่การส่ือสาร           3(3-0-6)   
  Japanese for Communication 
1500110 ภาษาเกาหลีเพือ่การส่ือสาร           3(3-0-6)   
  Korean for Communication 
1500111 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม     3(3-0-6)    
  Chinese for Socio-cultural Communication 
1500112 ภาษาญ่ีปุนเพือ่การส่ือสารเชิงสังคมและวฒันธรรม    3(3-0-6)   
  Japanese for Socio-cultural Communication 
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รหัส  ชื่อวิชา        น(ท-ป-ค) 
1500113 ภาษาเกาหลีเพือ่การส่ือสารเชิงสังคมและวฒันธรรม   3(3-0-6)   
  Korean for Socio-cultural Communication 
1500114 สนทนาภาษาจีนในการทํางาน              3(3-0-6)   
  Chinese Conversation for Work 
1500115 สนทนาภาษาญี่ปุนในการทํางาน     3(3-0-6)   
  Japanese Conversation for Work 
1500116 สนทนาภาษาเกาหลีในการทํางาน     3(3-0-6)   
  Korean Conversation for Work 
 
 2.  กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ใหเรียนจํานวนไมนอยกวา 6  หนวยกติ 
- รายวิชาบังคบั   6   หนวยกิต        
รหัส  ชื่อวิชา        น(ท-ป-ค) 
2000103 จริยธรรมและทักษะชีวิต      3(3-0-6)   
  Ethics and Life Skills 
2500105 วิถีไทยและวิถีโลก      3(3-0-6)   
  Thai and World Life Style 
 

- รายวิชาเลือก            
รหัส  ชื่อวิชา        น(ท-ป-ค) 
2000104 สุนทรียศาสตรแหงชีวิต      3(3-0-6)   
  Aesthetics for Life  
2000105 จิตวิทยาและการพัฒนาตน     3(3-0-6)   
  Psychology and Self-Development 
2500106 มนุษยกับส่ิงแวดลอม      3(3-0-6)   
  Man and Environment 
2500107 ทวารวดีศึกษา       3(3-0-6)   
  Dhavaravadee Studies 
2500108 กฎหมายในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6)   
  Laws in Daily Life 
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 3. กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร  ใหเรียนจํานวนไมนอยกวา  6 หนวยกิต 
- รายวิชาบังคบั   6   หนวยกิต        
รหัส  ชื่อวิชา        น(ท-ป-ค) 
4000109 สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู   3(2-2-5)  
  Information and Information Technology for Learning 
4000110 การคิดและการตัดสินใจ      3(2-2-5)   
  Thinking and Making Decision 
 
- รายวิชาเลือก        
 ขอกําหนดเฉพาะ  ใหเลือกเรียนกลุมวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตรอีก 6 หนวยกิต 
รหัส  ชื่อวิชา        น(ท-ป-ค) 
4000111 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวติ     3(3-0-6)   
  Science for Quality of Life 
4000112 วิทยาศาสตรการกีฬาและนันทนาการ    3(2-2-5)   
  Sports Science and Recreation 
4000113 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวนั     3(3-0-6)   
  Mathematics in Daily Life 
4000114 เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน     3(2-2-5)   
  Technology in Daily Life 
4000115 เทคโนโลยีสารสนเทศ      3(2-2-5)   
  Information Technology 
ขอกําหนดท่ัวไป: ใหเลือกเรียนกลุมวิชาใดกลุมวิชาหนึ่งอีกไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
 
 3.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ      
 3.3.2.1 วิชาแกน  จํานวนไมนอยกวา 27 หนวยกิต 
รหัส  ชื่อวิชา        น(ท-ป-ค) 
1631103 สารสนเทศศาสตรเบ้ืองตน     3(3-0-6) 
  Introduction to Information Science 
1631301 การบริการสารสนเทศ      3(2-2-5) 
  Information Services  



 21

รหัส  ชื่อวิชา        น(ท-ป-ค) 
1632507 สารสนเทศทางมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และวิทยาศาสตร  3(3-0-6)  
  Information Resource in Humanities, Social and Natural Science  
1633110 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกตใช    3(2-2-5) 
  Information Technology and Application 
1633116 การจัดการความรู      3(3-0-6) 
  Knowledge Management 
3561104 ความรูเกี่ยวกบัการประกอบธุรกิจ     3(3-0-6) 
  Introduction to Business Operation 
3591105 เศรษฐศาสตรท่ัวไป      3(3-0-6) 
  General Economics 
1500122 ภาษาอังกฤษเพื่อการงานอาชีพ 1     3(3-0-6) 
 English for Career 1  
1500123 ภาษาอังกฤษเพื่อการงานอาชีพ 2     3(3-0-6) 
 English for Career 2  
 
 3.3.2.2 วิชาเฉพาะดาน/วิชาเอก   จํานวนไมนอยกวา  63  หนวยกิต 
   - บังคบัเรียน  จํานวนไมนอยกวา   33   หนวยกิต   
รหัส  ชื่อวิชา        น(ท-ป-ค) 
1631202 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ     3(3-0-6) 
  Information Resources Development 
1632201 การวิเคราะหสารสนเทศ 1       3(2-2-5) 
  Information Analysis 1 
1632202 การทํารายการสารสนเทศ   1       3(2-2-5) 
  Information Cataloging 1 
1632303 บรรณานุกรม ดรรชนี และสาระสังเขป    3(2-2-5) 
  Bibliography Indexing and Abstracting 
1632304 การสงเสริมการอานและการเรียนรู    3(2-2-5) 
  Reading and Learning Promotion 
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รหัส  ชื่อวิชา        น(ท-ป-ค) 
1633101 การจัดเก็บและคนคืนสารสนเทศ     3(2-2-5) 
  Information Storage and Retrieval 
1633107 การจัดการฐานขอมูลสําหรับงานสารสนเทศ   3(2-2-5) 
  Database Management for Information Work 
1633408 การจัดการสถาบันสารสนเทศ     3(2-2-5) 
  Information Institute Management 
1634102 การวิเคราะหระบบสารสนเทศ     3(3-0-6) 
  Information System Analysis  
1634103 การออกแบบเว็บ ในงานสารสนเทศ    3(2-2-5) 
  Web Design in Information Work 
1634901 การวิจยัทางสารสนเทศศาสตร       3(2-2-5) 
  Research Methods in Information Science 
 
   - เลือกเรียน  จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต    
รหัส  ชื่อวิชา        น(ท-ป-ค) 
1631404 การประชาสัมพันธในงานสารสนเทศ    3(3-0-6) 
  Public Relations in Information Work 
1632305 จริยธรรมและกฎหมายในวชิาชีพสารสนเทศศาสตร   3(3-0-6) 
  Ethics and Laws in Information Science 
1633106 การเผยแพรสารสนเทศ      3(2-2-5) 
  Information Dissemination 
1633114 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ     3(3-0-6) 
  Information Technology Management 
1633115 โปรแกรมประยุกตกับงานสารสนเทศ     3(2-2-5) 
  Application Software for Information Work 
1633201 การวิเคราะหสารสนเทศ 2      3(3-0-6) 
  Information Analysis 2 
1633202 การทํารายการสารสนเทศ 2      3(3-0-6) 
  Information Cataloging 2 
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รหัส  ชื่อวิชา        น(ท-ป-ค) 
1633307 บริการอางอิงและสารสนเทศ     3(2-2-5) 
  Reference and Information Services 
1633409 สํานักงานอัตโนมัติ        3(3-0-6) 
  Office Automation 
1633503 วารสารและหนังสือพิมพ      3(3-0-6) 
  Periodicals and Newspaper 
1633505 เทคนิคการอาน       3(3-0-6) 
  Reading Techniques 
1633506 สารสนเทศทองถ่ิน      3(2-2-5) 
  Local Information 
1633601 ธุรกิจสารสนเทศ       3(3-0-6) 
  Information Business 
1633602 พาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับนักสารสนเทศ   3(3-0-6) 
  Electronic Commerce for Information Scientists 
1633901 หัวขอปจจุบันทางสารสนเทศศาสตร    3(2-2-5) 
  Current Topic in Information Science 
1634104 ส่ืออิเล็กทรอนิกสในงานสารสนเทศ    3(3-0-6) 
  Electronic Media in Information Work 
1634105 การส่ือสารขอมูลและเครือขาย     3(3-0-6) 
  Data Communication and Networking 
1634106 การออกแบบและพัฒนาส่ือประสม    3(2-2-5) 
  Multi Media Design and Development 
1634107 การเขียนโปรแกรมสําหรับนักสารสนเทศ    3(2-2-5) 
  Programming for Information Scientists 
1634509 จดหมายเหตุและหอจดหมายเหตุ     3(3-0-6) 
  Archives 
1634902 สัมมนาทางสารสนเทศศาสตร     3(2-2-5) 
  Seminar in Information Science 
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รหัส  ชื่อวิชา        น(ท-ป-ค) 
1634903 การศึกษาเอกเทศดานสารสนเทศศาสตร    3(2-2-5) 
  Independent Study in Information Science 
 
 3.3.2.3 วิชาพืน้ฐานวิชาชพีและวิชาชีพ  จาํนวนไมนอยกวา  7    หนวยกิต 
รหัส  ชื่อวิชา        น(ชม.) 
1633801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสารสนเทศศาสตร  2(90) 
  Preparation for Professional Experience in Information Science 
1634802 การฝกประสบการณวิชาชีพสารสนเทศศาสตร     5(450) 
  Field Experience in Information Science 
 
 3.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี   6  หนวยกิต 
  ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมโดยไมซํ้ากับ
รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว   
 
 3.4  ความหมายของเลขรหัสวิชา 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
เลข 3 ตัวเแรก     เปนหมวดวิชาและหมูวิชา    
เลขตัวท่ี 4  บงบอกถึงระดับความยากงายหรือช้ันป 
เลขตัวท่ี 5  บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวชิา 
เลขตัวท่ี 6, 7  บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา 

 

1 2 3 4 5 6 7 

ลําดับกอนหลัง 
ลักษณะเน้ือหาวิชา 

ระดับความยากงายหรือช้ันป 

หมวดวิชาและหมูวิชา 
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หมายเหตุ 
 เลขตัวท่ี 5 บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 

 1. ลักษณะงานท่ัวไปและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (163-1--) 
 2. งานเทคนิคทางสารสนเทศศาสตร   (163-2--) 
 3. งานบริการสารสนเทศ     (163-3--) 
 4. การจัดการและบริหารงานสถาบันบริการสารสนเทศ (163-4--) 
 5. ทรัพยากรสารสนเทศ     (163-5--) 
 6. ธุรกิจสารสนเทศ     (163-6--) 
 7. ภาษาอังกฤษในวิชาชีพ     (163-7--) 
 8. การฝกประสบการณวิชาชีพสารสนเทศศาสตร  (163-8--) 
 9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ 
     โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวจิัย  (163-9--) 

 

4. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 
 การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา     ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมวาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2548  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 4.1  การวัดผลการศึกษา 
 ใหมีการประเมินผลการเรียนในรายวิชาตาง ๆ เปน 2 ระบบ ดังนี้ 
 4.1.1  ระบบมีคาระดับคะแนน   
 4.1.2  ระบบไมมีคาระดับคะแนน    
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 4.1.1  ระบบมีคาระดับคะแนน  กําหนดสัญลักษณการประเมินโดย แบงเปน         8 
ระดับดังนี้ 
 

ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน คาระดับคะแนน 
A ดีเยีย่ม (Excellent) 4.0 
B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
B ดี (Good) 3.0 
C+ ดีพอใช (Fairly Good) 2.5 
C พอใช (Fair) 2.0 
D+ ออน (Poor) 1.5 
D ออนมาก (Very Poor) 1.0 
E ตก (Fail) 0.0 

 

  ระบบนี้ใชสําหรับการประเมินผลรายวิชาท่ีเรียนตามหลักสูตร  คาระดับคะแนนท่ีถือ
วาสอบไดตองไมตํ่ากวา  “D”  ถานักศึกษาไดคาระดับคะแนน “E” ในรายวิชาบังคับ ตองลงทะเบียน
เรียนใหมจนกวาจะสอบได กรณีวิชาเลือกไดคาระดับคะแนน “E”  สามารถเปล่ียนไปเลือกเรียน
รายวิชาอ่ืน ๆ ไดตามโครงสรางหลักสูตรท่ีนักศึกษาเรียนอยู สวนการประเมินผลรายวิชาเตรียมฝก
ประสบการณวิชาชีพ และรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพถาไดคาระดับคะแนนตํ่ากวา “C” ถือวาสอบ
ตก นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนหรือฝกประสบการณวิชาชีพใหม และถาไดรับ               การ
ประเมินผลต่ํากวา “C” เปนคร้ังท่ีสอง  ถือวาหมดสภาพการเปนนักศึกษา  ท้ังนี้ยกเวนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีท่ีประสงครับวุฒิอนุปริญญา 
 4.1.2  ระบบไมมีคาระดับคะแนน   กําหนดสัญลักษณการประเมินโดยแบงเปน 3  
ระดับ  ดังนี ้

ระดับการประเมิน ความหมายของผลการเรียน 
PD (Pass  with Distinction) ผานเยี่ยม 

P (Pass) ผาน 
F (Fail) ไมผาน 
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 สัญลักษณอ่ืน ๆ กําหนดสัญลักษณการประเมิน   ดังนี้ 
ระดับการประเมิน ความหมายของผลการเรียน 

Au (Audit) ใชสําหรับการลงทะเบียนท่ีรวมฟง โดยไมนับหนวยกิต 
W (Withdraw) ใชสําหรับบันทึกในกรณีตอไปนี ้

 การถอนเฉพาะรายวชิากอนสอบปลายภาคเรียนไมนอยกวา 
2 สัปดาหหรือตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 การถอนรายวชิาเนื่องจากนกัศึกษาลาพกัการศึกษา    
T (Transfer) ใชสําหรับการบันทึกการเทียบโอนผลการเรียน 

I (Incomplete) ใชสําหรับบันทึกการประเมินท่ีไมสมบูรณ  ในรายวิชาท่ีนักศึกษา 
ยังทํางานไมเสร็จเม่ือส้ินภาคการศึกษาหรือขาดสอบปลายภาค 

 
 4.2   การสําเร็จการศึกษา 
 ผูสําเร็จการศึกษาจะตองมีคุณสมบัติครบถวน   ดังนี้ 
 1.  มีความประพฤติดี   
 2.  ผานกิจกรรมตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 3.  มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
 4.  สอบไดรายวิชาตาง ๆ ครบตามโครงสรางของหลักสูตรและเกณฑการประเมินผล 
 5. ไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา 2.00  
 6. ไดระดับคะแนนเฉล่ียสะสมในหมวดวิชาเฉพาะ  เฉพาะวิชาเอกไมตํ่ากวา 2.00  
 7.  สอบผานการประเมินความรูและทักษะตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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แผนการเรียน  สาขาสารสนเทศศาสตร (ศศ.บ) 4 ป 
ภาคเรียน

ท่ี 
วิชาการศึกษาท่ัวไป/เลือกเสรี วิชาเอก 

หมาย
เหตุ 

1/2553 4000109 สารสนเทศและเทคโนโลยี 
 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู 3/4 
2000103 จริยธรรมและทักษะชีวิต 3/3 
4000110 การคิดและการตัดสินใจ 3/4 

1631103 สารสนเทศศาสตรเบื้องตน 
1631202 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
 3/3 
1633505 เทคนิคการอาน 3/3 
1632507 สารสนเทศทางมนุษยศาสตร  
 สังคมศาสตร และวิทยาศาสตร     
 3/3 

 
 
 
 
 
 

21/23 
2/2553 1500105 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3/3 

1500106 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3/3 
2500105 วิถีไทยและวิถีโลก 3/3 

1632201 การวิเคราะหสารสนเทศ 1 3/4 
1633110 เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
 การประยุกตใช 3/4 
1631301 การบริการสารสนเทศ 3/4 
1633503 วารสารและหนังสือพิมพ 3/3 

 
 
 
 

21/24 
1/2554 4000115 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3/4 

4000111 วิทยาศาสตรคุณภาพชีวิต 3/3 
8001103 คอมพิวเตอรกราฟก 3/4 
 (เลือกเสรี) 

1632202 การทํารายการสารสนเทศ 1 3/4 
1632304 การสงเสริมการอานและ 
 การเรียนรู 3/4 
1633101 การจัดเก็บและคนคืน 
 สารสนเทศ 3/4 

 
 
 
 

18/23 
2/2554 1500107 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการอาน   

 3/3 
2000105 จิตวิทยาและการพัฒนาตน 
 3/3 

1634103 การออกแบบเว็บในงาน 
 สารสนเทศ 3/4 
1633307 บริการอางอิงและสารสนเทศ 
 3/4 
1633201 การวิเคราะหสารสนเทศ 2 3/3 
3561104 ความรูเก่ียวกับการประกอบ 
 ธุรกิจ 3/3 

 
 
 
 
 
 

18/21 
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ภาคเรียน
ท่ี 

วิชาการศึกษาท่ัวไป/เลือกเสรี วิชาเอก 
หมาย
เหตุ 

1/2555  1633107 การจัดการฐานขอมูลสําหรับงาน 
 สารสนเทศ 3/4 
1633202 การทํารายการสารสนเทศ 2  
 3/3 
1633408 การจัดการสถาบันสารสนเทศ  
 3/4 
1634102 การวิเคราะหระบบสารสนเทศ 
 3/3 
1633106 การเผยแพรสารสนเทศ 3/4 
3591105 เศรษฐศาสตรทั่วไป 3/3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

18/21 
2/2555 4000112 วิทยาศาสตรการกีฬาและ 

 นันทนาการ 3/4 
1632303 บรรณานุกรม ดรรชนี และ 
 สาระสังเขป 3/4 
1633116 การจัดการความรู 3/3 
1633115 โปรแกรมประยุกตกับงาน 
 สารสนเทศ 3/4 
1633601 ธุรกิจสารสนเทศ 3/3 
1500122 ภาษาอังกฤษเพื่อการงานอาชีพ 1   
 3/3 

 
 
 
 
 
 
 

18/20 
1/2556  1634901 การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร   

 3/4 
1633506 สารสนเทศทองถ่ิน 3/4 
1634902 สัมมนาทางสารสนเทศศาสตร 
 3/4 
1633801 การเตรียมฝกประสบการณ 
 วิชาชีพสารสนเทศศาสตร  2/90 
1500123 ภาษาอังกฤษเพื่อการงานอาชีพ 2   
 3/3 

 
 
 
 
 
 
 
 

14/105 
2/2556  1634802 การฝกประสบการณวิชาชีพ 

 สารสนเทศศาสตร 5/450 
 

5/450 

วิชาศึกษาท่ัวไป 30 เลือกเสรี 6  วิชาแกน 27 วิชาเฉพาะดาน/วิชาเอก 63 
วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 7   
รวมท้ังส้ิน 133 หนวยกิต 
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 5. คําอธิบายรายวิชา 
 5.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  5.1.1  กลุมวิชาภาษา 
 
 

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1500105 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

Thai for Communication 
3(3-0-6) 

    การพัฒนาการใชภาษาไทยใหสามารถส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถฟงเพื่อจับใจความ
สําคัญ อานจับใจความ อานตีความและอานขยายความ ฝกพูดในสถานการณตาง ๆ และนําเสนอผลการ
สืบคน  โดยเนนกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา 
 
1500106 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

English for Communication 
3(3-0-6) 

 การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน การ
ทักทาย การกลาวลา การแนะนําตนเองและผูอ่ืน การขอบคุณ การขอโทษ และการแสดงความเห็นใจ   
การขอรอง และการเสนอความชวยเหลือ การเช้ือเชิญและการใหคําแนะนํา การบรรยายลักษณะบุคคล
และส่ิงของ การถามและการใหขอมูลเกี่ยวกับสถานท่ี การซ้ือขายสินคาและการบริการ การแสดง   
ความคิดเห็น และการติดตอทางโทรศัพท 
 
1500107 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการอาน 

English for Reading Skills 
3(3-0-6) 

   การพัฒนาทักษะการอาน การใชพจนานุกรมชวยในการอาน การอานเพ่ือหาขอมูลท่ีตองการ   
การอานส่ือส่ิงพิมพ การอานประกาศ การอานคําส่ังท่ัวไป เทคนิคการอานเพ่ือจับใจความสําคัญ   
การอานเพื่อเขียนสรุปความ ตลอดจนการกรอกแบบฟอรมตาง ๆ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส   
การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติยอ 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1500108 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 

Chinese for Communication 
3(3-0-6) 

 การพัฒนาทักษะการใชภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การลา การ
แนะนําตนเองและผูอ่ืน การกลาวคําขอบคุณและขอโทษ การส่ังอาหาร เคร่ืองดื่ม การซ้ือของ การถามตอบ
ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ่ืน และสถานท่ี การอานปายประกาศ และการกรอกแบบฟอรมตาง ๆ  
 
1500109 ภาษาญ่ีปุนเพือ่การส่ือสาร 

Japanese for Communication 
3(3-0-6) 

 การพัฒนาทักษะการใชภาษาญ่ีปุนเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การลา การ
แนะนําตนเองและผูอ่ืน การกลาวคําขอบคุณและขอโทษ การส่ังอาหาร เคร่ืองดื่ม การซ้ือของ การถามตอบ
ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ่ืน และสถานท่ี การอานปายประกาศ และการกรอกแบบฟอรมตาง ๆ 
 
1500110 ภาษาเกาหลีเพือ่การส่ือสาร 

Korean for Communication 
3(3-0-6) 

    การพัฒนาทักษะการใชภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การลา   
การแนะนําตนเองและผูอ่ืน การกลาวคําขอบคุณและขอโทษ การส่ังอาหาร เคร่ืองดื่ม การซ้ือของ   
การถามตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ่ืน และสถานท่ี การอานปายประกาศ และการกรอกแบบฟอรมตาง ๆ 
 
1500111 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม 

Chinese for Socio-cultural Communication 
3(3-0-6) 

 การพัฒนาทักษะการส่ือสารท่ีเกี่ยวของกับความรูพื้นฐานเชิงสังคมและวัฒนธรรม เชน 
ลักษณะครอบครัว ความเปนอยู วันสําคัญ ความเช่ือ วัฒนธรรม ประเพณีของชาวจีน และกรณีท่ีควร
หลีกเล่ียงในการส่ือสารกับชาวจีน 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1500112 ภาษาญ่ีปุนเพือ่การส่ือสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม 

Japanese for Socio-cultural Communication 
3(3-0-6)

 การพัฒนาทักษะการส่ือสารท่ีเกี่ยวของกับความรูพื้นฐานเชิงสังคมและวัฒนธรรม เชน 
ลักษณะครอบครัว ความเปนอยู วันสําคัญ ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณีของชาวญ่ีปุน และกรณีท่ี   
ควรหลีกเล่ียงในการส่ือสารกับชาวญ่ีปุน 
 
1500113 ภาษาเกาหลีเพือ่การส่ือสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม 

Korean for Socio-cultural Communication 
3(3-0-6) 

   การพัฒนาทักษะการส่ือสารท่ีเกี่ยวของกับความรูพื้นฐานเชิงสังคมและวัฒนธรรม เชน 
ลักษณะครอบครัว ความเปนอยู วันสําคัญ ความเช่ือ วัฒนธรรม ประเพณีของชาวเกาหลี และกรณีท่ี   
ควรหลีกเล่ียงในการส่ือสารกับชาวเกาหลี 
 
1500114 สนทนาภาษาจีนในการทํางาน 

Chinese Conversation for Work 
3(3-0-6) 

   การพัฒนาทักษะการฟง การพูดภาษาจีนในสถานการณตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการทํางาน เชน การ
อธิบายช้ีแจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การขอขอมูล การสนทนาทางโทรศัพท การนัดหมาย การสัมภาษณ   
การรับฝากขอความ เนนคําศัพทและขอความท่ีใชใน การสนทนาขณะทํางาน การเขียนจดหมาย   
สมัครงานและประวัติยอ 
 
1500115 สนทนาภาษาญ่ีปุนในการทํางาน 

Japanese Conversation for Work 
3(3-0-6) 

    การพัฒนาทักษะการฟง การพูดภาษาญ่ีปุนในสถานการณตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการทํางาน เชน   
การอธิบายช้ีแจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การขอขอมูล การสนทนาทางโทรศัพท การนัดหมาย   
การสัมภาษณ การรับฝากขอความ เนนคําศัพทและขอความท่ีใชใน การสนทนาขณะทํางาน การเขียน
จดหมายสมัครงานและประวัติยอ 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1500116 สนทนาภาษาเกาหลีในการทํางาน 

Korean Conversation for Work 
3(3-0-6)

 การพัฒนาทักษะการฟง การพูดภาษาเกาหลีในสถานการณตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการทํางาน เชน   
การอธิบายช้ีแจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การขอขอมูล การสนทนาทางโทรศัพท การนัดหมาย   
การสัมภาษณ การรับฝากขอความ เนนคําศัพทและขอความท่ีใชใน การสนทนาขณะทํางาน การเขียน
จดหมายสมัครงานและประวัติยอ 

 
   5.1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2000103 จริยธรรมและทักษะชีวิต 

Ethics and Life Skills 
3(3-0-6) 

 ความหมาย ประเภท คุณคา และเกณฑตัดสินคุณคาทางจริยธรรมในสังคมปจจุบัน ตามหลัก
ปรัชญาและศาสนา การพัฒนาทักษะชีวิตในดานตาง ๆ การดําเนินชีวิตตามวิถีทางประชาธิปไตย การ
สรางวินัยและความตระหนักในคุณคาของตนเอง การสรางภูมิคุมกันทางจิต มรรควิธีเพื่อชีวิตท่ีเปนสุข 
 
2000104 สุนทรียศาสตรแหงชีวิต 

Aesthetics for Life 
3(3-0-6) 

 ศึกษาความหมาย ประเภท ความสําคัญของสุนทรียภาพในการดํารงชีวิต การรับรูและซาบซ้ึง 
ความงามทางธรรมชาติ และงานศิลปะแขนงตาง ๆ ท่ีมนุษยสรางข้ึน มารยาทในการชมศิลปะและการ
แสดง 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

2000105 จิตวิทยาและการพัฒนาตน 
Psychology and Self-Development 

3(3-0-6) 

 พฤติกรรมการดําเนินชีวิต ประเภทของพฤติกรรม การรูจักและเขาใจตนเองและผูอ่ืน ปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมมนุษย การพัฒนาตนเองในมิติจิตวิทยา สังคมวิทยา ศาสนาและ
วัฒนธรรม มนุษยสัมพันธ มารยาทและการสมาคม การสรางเสริมกลุมและทีมงาน การดํารงชีวิตอยูใน
สังคมอยางมีความสุข 
 
2500105 วิถีไทยและวิถีโลก 

Thai and World Life Style 
3(3-0-6) 

 วิวัฒนาการและการเปล่ียนแปลงของสังคมไทย  สภาพปญหาและแนวทางการแกไขปญหา
สังคมไทย โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ภูมิปญญาไทยท่ีสงเสริมการปรับตัวและการ
ดําเนินวิถีชีวิตแบบไทย การวิเคราะหสถานการณโลกปจจุบัน เพื่อความเขาใจในการพัฒนาและการ
เปล่ียนแปลงดานตาง ๆ ของสังคมโลก รวมท้ังการปรับตัวของไทยในสังคมโลก 
 
2500106 มนุษยกับส่ิงแวดลอม 

Man and Environment 
3(3-0-6) 

  ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติกับส่ิงแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ วิกฤตการณทาง
ส่ิงแวดลอมและภัยธรรมชาติ ความสัมพันธเชิงระบบระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอม เทคโนโลยีท่ีมี
ผลกระทบตอมนุษยและส่ิงแวดลอม การจัดการทรัพยากรโดยเนนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ตามแนวพระราชดําริ 
 
2500107 ทวารวดีศึกษา 

Dhavaravadee Studies 
3(3-0-6) 

    ความเปนมาของอาณาจักรทวารวดี ลักษณะทางภูมิศาสตร สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง   
การปกครองสมัยทวารวดี ความเจริญและความเส่ือมถอยของอาณาจักรทวารวดี ความสําคัญของ   
อารยธรรมยุคทวารวดีท่ีมีตอจังหวัดนครปฐมและประเทศไทย 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2500108 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 

Laws in Daily Life 
3(3-0-6)

 ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับหลักกฎหมายท่ีมีความสัมพันธกับชีวิตและปรากฏการณทางสังคม หลัก
สิทธิเสรีภาพของชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ หลักกฎหมายนิติกรรมสัญญา หลักกฎหมายซ้ือขาย  
เชาทรัพย เชาซ้ือ กูยืมเงิน คํ้าประกัน หุนสวนและบริษัท หลักท่ัวไปเกี่ยวกับกฎหมายอาญา การ
ประยุกตและบูรณาการใชกฎหมายใหไดเปนผลจริงในการประกอบอาชีพและชีวิตประจําวัน 
 

 
 5.1.3  กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร 
 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
4000109 สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู 

Information and Information Technology for Learning 
3(2-2-5) 

    ความหมาย  ความสําคัญของการรูสารสนเทศ แหลงสารสนเทศและการบริการ กลยุทธและ
ทักษะการคนสารสนเทศประเภทตาง ๆ ดวยเทคโนโลยี การใชฐานขอมูลสารสนเทศและส่ือ
อิเล็กทรอนิกส  การรวบรวมและประเมินคาสารสนเทศ การวิเคราะหและสังเคราะหสารสนเทศเพื่อ
การนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพ การนําเสนอผลการศึกษาคนควาและการเขียนรายงานทางวิชาการ 
การอางอิงและจริยธรรมในการใชสารสนเทศ 
 
4000110 การคิดและการตัดสินใจ 

Thinking and Decision Making 
3(2-2-5) 

    การพัฒนาทักษะการคิดและลักษณะการคิดแบบตาง ๆ การพัฒนากระบวนการคิด เชน การคิด   
เชิงสรางสรรค การคิดเชิงวิทยาศาสตร การคิดอยางมีวิจารณญาณ การตัดสินใจ องคประกอบในการ
ตัดสินใจ กระบวนการตัดสินใจ การประยุกตการคิดและการตัดสินใจไปใชในชีวิต 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
4000111 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต 

Science for Quality of Life 
3(3-0-6) 

    ความหมาย ความสําคัญของวิทยาศาสตรและคุณภาพชีวิต แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การใชหลักการทางวิทยาศาสตรศึกษาคุณคาทางธรรมชาติของ
อาหาร ยารักษาโรคและสมุนไพร ศึกษาธรรมชาติของชีวิต ระบบการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันของ
ส่ิงมีชีวิต การใชหลักวิทยาศาสตรความสมเหตุสมผลเพ่ือการดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ 
 
4000112 วิทยาศาสตรการกีฬาและนนัทนาการ 

Sports Science and Recreation 
3(2-2-5) 

 หลักการและประโยชนของการออกกําลัง การสรางเสริมสมรรถภาพรางกายและการ   
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ การสงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต หลักการและประเภทของกิจกรรม
นันทนาการ   การรวมกิจกรรมนันทนาการเพื่อสงเสริมสุขภาพและการเลนกีฬา 
 
4000113 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน  

Mathematics in Daily Life 
3(3-0-6) 

 ดอกเบ้ีย ภาษีเงินได ตรรกศาสตรและการใหเหตุผล คาสูงสุดและคาตํ่าสุด การประยุกตใช
คณิตศาสตรในวิชาชีพตาง ๆ  
 
4000114 เทคโนโลยีในชวิีตประจําวัน 

Technology in Daily Life 
3(2-2-5) 

 พัฒนาการเทคโนโลยีประเภทตาง ๆ ท่ีนํามาใชในองคกร สํานักงาน และครัวเรือน การเลือก
บริโภคเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในชีวิตประจําวัน การประหยัดพลังงานท่ีไมกอใหเกิดมลภาวะตอ
ส่ิงแวดลอม ไมขัดตอศีลธรรม ท้ังเทคโนโลยีดานวัสดุ อุปกรณ วิธีการและระบบ เพื่อตอบสนองความ
จําเปนในการดํารงชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเปนพื้นฐานเชิงธุรกิจ 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
4000115 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Information Technology 
3(2-2-5) 

    บทบาทและความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรูเกี่ยวกับฮารดแวร ซอฟตแวร 
ฐานขอมูล อินเทอรเน็ต ระบบเครือขายและส่ือประสม การใชระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต
ท่ีจําเปนตอวิชาชีพ การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการส่ือสาร การสรางเว็บไซต 
 

 
 5.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
 5.2.1 วิชาแกน 
รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1631103 สารสนเทศศาสตรเบื้องตน  

Introduction to Information Science 
3(3-0-6)

 ความรูเกี่ยวกบัสารสนเทศศาสตร  สารสนเทศกับสังคม  สารสนเทศศาสตรกับวิชาชีพ   
นักสารสนเทศ  บทบาทของสารสนเทศกับเทคโนโลยีสารสนเทศตอบุคคล  องคกร  และสมาคมท่ี
เกี่ยวของกับสารสนเทศศาสตร  ปรัชญา  กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  และจริยธรรมของนักสารสนเทศ 
 
1631301 การบริการสารสนเทศ   

Information Services 
3(2-2-5)

 ความหมาย  ความสําคัญ  และประเภทของบริการสารสนเทศ  หลักการและวิธีการ
จัดบริการแตละประเภท  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในงานบริการ  คุณสมบัติและบุคลิกภาพท่ีดี
ของผูใหบริการสารสนเทศ  การประเมินผลงานบริการสารสนเทศ 
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1632507 สารสนเทศทางมนุษยศาสตร  สังคมศาสตร  และวิทยาศาสตร 
Information  Resource in Humanities, Social and Natural 
Science  

3(3-0-6)

 ความหมาย  ความสําคัญ  ขอบเขต  ประเภท  การประเมินคาสารสนเทศ  แหลงใหบริการ  
แหลงผลิต  การจัดเก็บ  การเผยแพรสารสนเทศท่ีมีช่ือเสียง  และสําคัญในสาขามนุษยศาสตร  
สังคมศาสตร  และวิทยาศาสตร   
 
1633110 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกตใช  

Information Technology and Application 
3(2-2-5) 

 ความหมาย  ความสําคัญ  และประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศ  เนนทักษะเบ้ืองตนใน
การประยกุตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมพื้นฐานในงานสารสนเทศ  และการนําเสนอ
สารสนเทศในระบบเครือขายอินเทอรเน็ต  วิธีใชและบํารุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใชทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
1633116 การจัดการความรู   

Knowledge Management 
3(3-0-6) 

 ความหมาย  ความสําคัญ  และประเภทของความรู  และการจัดการความรู  บทบาทของการ
จัดการความรูตอองคกร  กระบวนการจัดการความรู  กรณีศึกษาการจัดการความรูในองคกรภาครัฐ
และเอกชน 
 
3561104 ความรูเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ 

Introduction to Business Operation 
3(3-0-6)

 ศึกษาถึงลักษณะพ้ืนฐานของธุรกิจประเภทตาง ๆ และองคประกอบท่ีใชในการประกอบ
ธุรกิจ  ไดแก  การจัดการ  การบัญชี  การเงิน  การตลาด  การบริหารดานบุคคล  การบริหารสํานักงาน  
ซ่ึงครอบคลุมถึงเอกสารทางธุรกิจประเภทตาง ๆ  แนวทางการประกอบธุรกิจ  ตลอดจนศึกษาปญหา
ท่ีเกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจ  และจรรยาบรรณของนักธุรกิจ 
 
 

รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
3591105 เศรษฐศาสตรท่ัวไป 

General Economics 
3(3-0-6) 

 ศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมในชีวิตประจําวนัเพื่อประกอบธุรกิจ  การจัดหาและใช
ทรัพยากรการบริโภค  การผลิต  ตลาด  สถาบันการเงิน  การภาษีอากร  การคา  การลงทุน  ปญหา
เศรษฐกิจและแนวทางการแกไขปญหา 
 
1500122 ภาษาอังกฤษเพื่อการงานอาชีพ 1 

English for Career 1 
3(3-0-6) 

 การฝกทักษะพื้นฐานเพื่อการเตรียมสมัครงานของแตละสาขาวิชาเอก  ฝกอานเอกสารสําคัญ 
และฝกเขียนขอมูลท่ีมีประโยชนตอการสมัครงาน  การหาแหลงงาน  ตลอดจนฝกการสัมภาษณงาน 
 
1500123 ภาษาอังกฤษเพื่อการงานอาชีพ 2 

English for Career 2 
3(3-0-6) 

 การพัฒนาทักษะและกลยุทธเพื่อการทํางานในสํานกังาน  การฝกใชภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ส่ือสารทางธุรกิจ  มุงเนนการฝกทักษะการพูดในสถานการณตาง ๆ เชน การนัดหมาย  การโทรศัพท  
การตอนรับ  การขอขอมูลและใหขอมูล 
 
 
 5.2.2 วิชาเฉพาะดาน/วิชาเอก 
 5.2.2.1 กลุมวิชาบังคับ 
รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1631202 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  

Information  Resources  Development 
3(3-0-6)

 ความหมาย  และขอบเขตของการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  การกําหนดนโยบาย  การ
จัดหา  การเลือกและประเมินคาทรัพยากรสารสนเทศ  เคร่ืองมือในการเลือก  และจัดหา  แหลงผลิต
และแหลงจําหนาย  การเตรียมทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการบริการ  การประเมินทรัพยากร
สารสนเทศเพ่ือการจําหนายออก  การบํารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1632201 การวิเคราะหสารสนเทศ 1    

Information Analysis 1 
3(2-2-5) 

 ความหมาย  ความสําคัญ  ประโยชนของการวิเคราะหสารสนเทศ  หลักเกณฑท่ัวไปในการ
วิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ  ระบบการจัดหมูตาง ๆ  โดยเนนการจดัหมูตามระบบทศนิยมของ 
ดิวอ้ี  การกําหนดหวัเร่ือง   และการกําหนดเลขเรียกหนังสือ   
 
1632202 การทํารายการสารสนเทศ  1    

Information  Cataloging 1 
3(2-2-5)

 ความหมาย  และความสําคัญของการทํารายการสารสนเทศ  คูมือท่ีใชในการทํารายการ  
หลักเกณฑและมาตรฐานการลงรายการทางบรรณานุกรมของหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
การบันทึกรายการหนังสือภาษาไทยในรูปแบบ MARC   
 
1632303 บรรณานุกรม ดรรชนี และสาระสังเขป  

Bibliography Indexing and Abstracting 
3(2-2-5)

 ความหมาย  ความสําคัญ  ลักษณะและประเภทของบรรณานุกรม  ดรรชนี และสาระสังเขป  
หลักการเขียนบรรณานุกรม  การควบคุมบรรณานุกรม  การบริการทางบรรณานุกรม  ระบบของ
ดรรชนี  การจดัทําดรรชนี  และการบริการดรรชนี  การเขียนและการบริการสาระสังเขป   
 
1632304 การสงเสริมการอานและการเรียนรู  

Reading and Learning Promotion 
3(2-2-5)

 ความหมาย  และความสําคัญของการสงเสริมการอาน  จิตวิทยาการอาน ความสนใจในการ
อานและวรรณกรรมท่ีเหมาะกับบุคคลแตละวัย  การสรางนิสัยรักการอานและการเรียนรู  กิจกรรม  
โครงการและวิธีจัดกจิกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรู  การบําบัดดวยการอาน  องคกรท่ี
สงเสริมการอานและการเรียนรู 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1633101 การจัดเก็บและการคนคืนสารสนเทศ    

Information Storage and Retrieval 
3(2-2-5)

 แนวคิด  และความสําคัญของการจัดเก็บและการคนคืนสารสนเทศ  เทคโนโลยีการจัดเก็บ
และการคนคืนสารสนเทศ  องคประกอบของการจัดเกบ็และการคนคืนสารสนเทศ  กระบวนการ  
คนคืนสารสนเทศ  กลยุทธและเทคนิคการคนคืนสารสนเทศ  ระบบการจัดเก็บและการคนคืน
สารสนเทศดวยเทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอร 
 
1633107 การจัดการฐานขอมูลสําหรับงานสารสนเทศ  

Database Management for Information Work 
3(2-2-5)

  ฐานขอมูลและองคประกอบของฐานขอมูล  ประเภทของฐานขอมูล  โครงสรางขอมูล            
การสํารวจทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการจดัการฐานขอมูล และการออกแบบฐานขอมูลเบ้ืองตนเพื่อ
การปฏิบัติงาน การจัดการขอมูลเบ้ืองตนดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
 
1633408 การจัดการสถาบันสารสนเทศ   

Information Institute Management 
3(2-2-5)

 หลักการและทฤษฎีบริหารจัดการสถาบันสารสนเทศ  การจัดองคกร  การประกันคุณภาพ  
การกําหนดนโยบาย  การจัดการเงิน  พัสดคุรุภัณฑ  บุคลากร  อาคารสถานท่ี  การจัดสํานักงาน  งาน
สารบรรณ  การจัดการเอกสาร  การประเมินผลการจัดการสถาบันสารสนเทศ 
 
1634102 การวิเคราะหระบบสารสนเทศ 

Information System Analysis   
3(3-0-6)

 หลักการ  ทฤษฎี  องคประกอบของระบบสารสนเทศ  วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ  
การศึกษาระบบสารสนเทศ  การวิเคราะหระบบสารสนเทศ  การออกแบบระบบสารสนเทศ              
การพัฒนาระบบสารสนเทศ  การวิเคราะหประสิทธิภาพระบบสารสนเทศของสถาบันบริการ
สารสนเทศ  เทคนิคและเคร่ืองมือในการวเิคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1634103 การออกแบบเว็บในงานสารสนเทศ  

Web Design in Information Work 
3(2-2-5)

 การออกแบบโครงสรางเว็บเพจดวยโปรแกรมสําเร็จรูป  การใชเคร่ืองมือการออกแบบ    
เว็บเพจของสถาบันบริการสารสนเทศ  เทคนิคการออกแบบเว็บเพจ  การสรางภาพเคล่ือนไหวและ
การใชภาพประกอบเว็บเพจ  การสรางงานกราฟกเพื่อใชในเว็บเพจ  การเช่ือมโยงและการสงเว็บเพจ
สูเวิลดไวดเว็บ 
1634901 การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร 

 Research Methods in Information Science 
3(2-2-5) 

 วิธีการแสวงหาความรู  และขอเท็จจริงของมนุษย  ความหมาย  ธรรมชาติ  ประเภทของการ
วิจัย  กระบวนการวิจยั  การเลือกปญหาการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร  การกําหนดวตัถุประสงค  
สมมติฐาน  ตัวแปร  กลุมตัวอยางและวิธีการสุมตัวอยางการวิจยั  วิธีการสังเคราะห  การปริทัศน
เอกสารและงานวิจยัท่ีเกีย่วของ  การออกแบบการวิจยั  การสรางเคร่ืองมือการวิจยั  การใชสถิติ
สําหรับวิเคราะหขอมูล  วิธีเขียนโครงการวิจัย  และรายงานเพื่อเผยแพรผลการวิจัย 
 
 5.2.2.2 กลุมวิชาเลือก 
 

รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1631404 การประชาสัมพันธในงานสารสนเทศ   

Public Relations in Information Work 
3(3-0-6)

 ความหมาย ความสําคัญ และวัตถุประสงคของการประชาสัมพันธตองานสารสนเทศ  
หลักการ  การวางแผน    และวิธีการดําเนนิงานการประชาสัมพันธ ท้ังภายในและภายนอกสถาบัน
สารสนเทศ   การใชส่ือและเคร่ืองมือการประชาสัมพันธงานสารสนเทศ 
 
1632305 จริยธรรมและกฎหมายในวิชาชีพสารสนเทศศาสตร    

Ethics and Laws in Information Science  
3(3-0-6)

 ความหมาย  ความสําคัญของจริยธรรม  และกฎหมายในวชิาชีพสารสนเทศศาสตร  
จริยธรรม  และจรรยาบรรณสําหรับนกัสารสนเทศ  กฎหมายท่ีเกี่ยวของในงานสารสนเทศ                  
การสงเสริมและพัฒนาจริยธรรม  และคานิยมสําหรับนกัวิชาชีพสารสนเทศ 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค)) 
1633106 การเผยแพรสารสนเทศ  

Information Dissemination  
3(2-2-5)

 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเผยแพรและถายทอดสารสนเทศท้ังในหนวยงานตาง ๆ  
เทคนิควิธีการผลิต  การจัดเก็บและแสดงผลของสารสนเทศ  การนําเสนอและการเผยแพร
สารสนเทศรูปแบบตาง ๆ  รวมท้ังการเผยแพรสารสนเทศบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
 
1633114 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ   

Information Technology Management 
3(3-0-6)

 ความหมาย  ความสําคัญของการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศกับงานสารสนเทศ   การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการจดัการสารสนเทศ   การวางแผน
และการเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  การกําหนดมาตรฐานและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมกัน  การลงทุนในเร่ืองการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการรักษาความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ 
 
1633115 โปรแกรมประยุกตกับงานสารสนเทศ   

Application Software for Information Work 
3(2-2-5)

 โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใชกับงานสารสนเทศ  โครงสรางโปรแกรม  และการเลือกโปรแกรม
สําเร็จรูป  การวิเคราะหระบบงานเพ่ือนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาประยุกต  การประเมินผล  ฝกปฏิบัติ 
การใชโปรแกรมท่ีสําคัญในงานสารสนเทศ 
 
1633201 การวิเคราะหสารสนเทศ 2  

Information Analysis 2 
3(3-0-6)

 หลักการวเิคราะหสารสนเทศระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกนั  การจัดหมูทรัพยากร
สารสนเทศประเภทอ่ืน ๆ การใชคูมือในการกําหนดเลขหมู และหวัเร่ือง  การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือวิเคราะหสารสนเทศระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1633202 การทํารายการสารสนเทศ 2   

Information Cataloging 2 
3(3-0-6)

 หลักเกณฑการทํารายการสารสนเทศ  การทํารายการและวิธีการลงรายการดวย MARC 
Metadata เบ้ืองตน และ Union Catalog  การทํารายการสารสนเทศเนนภาษาอังกฤษ   
 
1633307 บริการอางอิงและสารสนเทศ   

Reference and Information Services 
3(2-2-5)

 ความหมายและลักษณะของบริการอางอิงและสารสนเทศ  แหลงคนควาอางอิง  ประเภท
ส่ิงพิมพ  ฐานขอมูลออนไลน   และฐานขอมูลสําเร็จรูป   การศึกษาพฤติกรรมผูใชบริการ     เทคนิค
การใหบริการอางอิงและสารสนเทศ  การวิเคราะหคําถาม  ประเภทของคําถามอางอิง  การให
การศึกษาแกผูใชบริการ  การตลาดในงานบริการสารสนเทศ  การประเมินการบริการอางอิงและ
สารสนเทศ    
 
1633409 สํานักงานอัตโนมัติ  

Office Automation 
3(3-0-6)

 บทบาทของสํานักงาน  ระบบสํานักงาน  การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหาร
สํานักงาน ระบบการประมวลภาพและการทําสําเนา ระบบการจัดการขาวสาร ไปรษณยี
อิเล็กทรอนิกส ไปรษณยีเสียง โทรสาร ระบบประชุมทางไกลดวยภาพ เสียง  และคอมพิวเตอร 
ระบบสนับสนนุสํานักงาน  การจัดการงานจัดเก็บเอกสาร การออกแบบและพัฒนาระบบสํานักงาน
อัตโนมัติ เทคโนโลยี และโปรแกรมประยุกตสําหรับสํานักงานอัตโนมัติ ระบบเครือขายภายใน
สํานักงานอัตโนมัติ 
 
1633503 วารสารและหนังสือพิมพ   

Periodicals and Newspaper  
3(3-0-6)

 ความหมาย  ความสําคัญ  ลักษณะ  ประเภทของวารสารและหนังสือพิมพท้ังท่ีเปนส่ิงพิมพ
และส่ืออิเล็กทรอนิกส  การเลือก  การจัดหา  การเตรียม  การจัดเก็บ  การใหบริการวารสารและ
หนังสือพิมพ  กฤตภาค การจดัทําเคร่ืองมือในการสืบคน  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ดําเนินงาน  และบริการวารสารและหนังสือพิมพ 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1633505 เทคนิคการอาน   

Reading Techniques 
3(3-0-6)

 ความหมาย  ความสําคัญ  วัตถุประสงคของการอาน  กระบวนการอาน  การพัฒนาการอาน  
การพัฒนาทักษะและวิธีฝกทักษะในการอาน  การอานเร็ว  การอานจับใจความสําคัญ  การอานเพื่อ
วิเคราะหและวินิจสาร  การอานเพื่อจุดมุงหมายทัว่ไปและการอานเพือ่เลือกสรรขอมูลไปประยุกตใช
กับงานบริการสารสนเทศ และส่ือสารสนเทศอ่ืน ๆ ท้ังส่ิงตีพิมพและไมตีพิมพ 
 
1633506 สารสนเทศทองถ่ิน  

Local Information 
3(2-2-5)

 ความหมาย  ความสําคัญ  และประเภทของสารสนเทศทองถ่ิน  แหลงสารสนเทศทองถ่ิน  
การจัดหา  การจัดเก็บ  การใหบริการ  และเผยแพรสารสนเทศทองถ่ิน  การพัฒนาสารสนเทศทองถ่ิน 
 
1633601 ธุรกิจสารสนเทศ   

Information Business  
3(3-0-6)

 
 ความรูเกี่ยวกบัธุรกิจสารสนเทศ  ประเภทของธุรกิจและการจัดการธุรกิจสารสนเทศ  แหลง
สารสนเทศและขอมูลทางดานธุรกิจ  ขายงานธุรกิจสารสนเทศ  การตลาดในงานสารสนเทศ  
การศึกษาความตองการและพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผูใช  การวิเคราะหและการเลือก
ตลาดเปาหมาย  การกําหนดราคาและสงเสริมการขาย  การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ประกอบธุรกจิสารสนเทศ 
 
1633602 พาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับนักสารสนเทศ    

Electronic Commerce for Information Scientists 
3(3-0-6)

 ความหมาย  ความสําคัญของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  การดาํเนินธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
ระบบปองกัน และรักษาความปลอดภัยในการทําธุรกิจผานระบบออนไลน กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส การกาํหนดนโยบายและกลยุทธในการทําธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
กรณีศึกษาธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในงานสารสนเทศท่ีประสบความสําเร็จ  การทําธุรกิจพาณชิย
อิเล็กทรอนิกสในปจจุบันและอนาคต 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1633901 หัวขอปจจุบันทางสารสนเทศ 

Current Topic in Information Science 
3(3-0-6) 

 การแสวงหาองคความรู  ความกาวหนาทางวิทยาการใหม ๆ ท่ีเกี่ยวของกับสารสนเทศ
ศาสตรในดานทรัพยากรสารสนเทศ  การใหบริการและการเผยแพร  การนําเขาเทคโนโลยี  
พัฒนาการและบทบาทขององคกรสารสนเทศ  พัฒนาการวิชาชีพสารสนเทศศาสตร 
 
1634104 ส่ืออิเล็กทรอนิกสในงานสารสนเทศ    

Electronic Media in Information Work 
3(3-0-6)

 ประเภทของโสตทัศนวัสดุอุปกรณ และส่ืออิเล็กทรอนิกสในงานสารสนเทศ  การจัดหา  
จัดเกบ็  การใหบริการ  ตลอดจนการบํารุงรักษา 
 
1634105 การส่ือสารขอมูลและเครือขาย  

Data Communication and Networking 
3(3-0-6)

 องคประกอบ และความเปนมาของการส่ือสารขอมูล ความสัมพันธระหวางคอมพิวเตอรกับ
การส่ือสารขอมูล  เทคโนโลยีโทรคมนาคมกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
มาตรฐานในการส่ือสารขอมูล ระบบการสงผานขอมูลท้ังทางเดียวและสองทาง การสงผานขอมูล
แบบสัมพันธ และไมสัมพันธ  ชนิดของการสงขอมูล  แอนะล็อก ดิจิทัล ชนิดของสายการส่ือสาร 
สถาปตยกรรม โพรโทคอล และองคประกอบในขายการส่ือสารอนาคตของเครือขายคอมพิวเตอร 
แนวโนมการส่ือสารขอมูลในระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
 
1634106 การออกแบบและพัฒนาส่ือประสม   

Multi Media Design and Development 
3(2-2-5)

 ความรูเกี่ยวกบัส่ือประสม องคประกอบและหลักการออกแบบและพฒันาส่ือประสม         
การเตรียมเนื้อหาเพื่อนําไปใชสรางงานนําเสนอ การใชโปรแกรมสําหรับงานประมวลผลแบบส่ือ
ประสม   การเช่ือมโยงขอมูล ประยุกตใชโปรแกรมกราฟก โปรแกรมสรางภาพเคล่ือนไหว 
โปรแกรมบันทึกตัดตอเสียงดิจิทัล และโปรแกรมอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ นํามาเรียบเรียงเช่ือมโยงสรางเปน
ช้ินงาน นําเสนอไดอยางหลากหลาย สรางสรรค  
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1634107 การเขียนโปรแกรมสําหรับนักสารสนเทศ   

Programming for Information Scientists 
3(2-2-5)

 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกบัการเขียนโปรแกรม ความหมายและลําดับข้ันตอนของโปรแกรม 
ชนิดของขอมูลและตัวแปร คําส่ังตาง ๆในการเขียนโปรแกรม รูปแบบไวยากรณภาษาคอมพิวเตอร
คําส่ัง I/O ชนิดของขอมูลแบบตาง ๆ โปรแกรมยอยและฟงกชันตาง ๆ และการเขียนโปรแกรม 
เบ้ืองตน โดยการใชภาษาคอมพิวเตอร ภาษาใดภาษาหน่ึง หรือฝกการใชงานโปรแกรมสําเร็จรูป 
 
1634509 จดหมายเหตุและหอจดหมายเหตุ 

Archives 
3(3-0-6)

 ความหมายและคุณคาของจดหมายเหตุ  ประวัติและงานจดหมายเหตุในประเทศไทยและ
ตางประเทศ หนวยงานจดหมายเหตุท่ีสําคัญในประเทศไทย การบริหารและดําเนนิงานบริการ
จดหมายเหตุ 
 
1634902 สัมมนาทางสารสนเทศศาสตร     

Seminar in Information Science 
3(2-2-5) 

 ความหมาย  ความสําคัญ  และประเภทของการจัดสัมมนา  หลักการจัดและกระบวนการจัด
สัมมนา  การกาํหนดหัวขอสัมมนา  การวางแผน  การเตรียมการ  วัสดุอุปกรณและเคร่ืองมือจัด
สัมมนา  การดาํเนินการระหวางสัมมนา  การดําเนินการหลังสัมมนา  การประเมินผลการสัมมนา  
การวิเคราะห  การแกไขปญหาและอุปสรรคในการจัดสัมมนา   
 
1634903 การศึกษาเอกเทศดานสารสนเทศศาสตร  

Independent Study  in Information Science 
3(2-2-5)

 การศึกษาคนควา ปฏิบัติงาน การทดลอง บูรณาการความรู และทฤษฎีทางสารสนเทศศาสตร
สูการปฏิบัติการในรูปของโครงการศึกษาวิจัย  โดยประยุกตใชวิธีการวิจัยทางสารสนเทศศาสตรอยาง
มีระบบ  มีการนําเสนอ  เผยแพรผลงานเปนรูปเลมท่ีสมบูรณตามขอกําหนดและเสนอตอท่ีประชุม 
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  5.2.3  วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 
 
รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ชม.) 
1633801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพีสารสนเทศศาสตร 

Preparation for Professional Experience in Information Science 
2(90)

 กิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของผูศึกษา  กอนฝกประสบการณวิชาชีพทาง                 
สารสนเทศศาสตร  การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู  ทักษะ  เจตคติ  แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ี
เหมาะสมกับวชิาชีพ  โดยใหเตรียมฝกงานสถาบันสารสนเทศ  ท้ังในดานงานบริหาร  งานเทคนิค  
และงานบริการ  (เปนการฝกภายในสถาบันสารสนเทศของสถานศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ  
อาจเปนการเตรียมฝกงานเปนช่ัวโมงหรือเตรียมฝกงานเฉพาะงานกไ็ด) 
 
1634802 การฝกประสบการณวิชาชีพสารสนเทศศาสตร      5(450) 

Field Experience in  Information Science 
รายวิชาท่ีตองสอบผานมากอน : 1633801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสารสนเทศศาสตร

 การฝกประสบการณวิชาชีพดานงานบริหาร  งานเทคนิค  งานบริการ  ในสถาบันสารสนเทศ
หรือหนวยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
 
 
 5.3  หมวดวิชาเลือกเสรี 
 ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  โดยไมซํ้ากับ
รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว   
 

 วิธีการเรียนรูตามธรรมชาติของโปรแกรมวิชา 
 ตามหลักสูตรการเรียนสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรนั้น  มุงเนนใหนักศึกษามีความรู 
ความสามารถในวิชาชีพสารสนเทศศาสตร สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 
ในการปฏิบัติงานในสถาบันบริการสารสนเทศตาง ๆ หรือในการประกอบอาชีพอิสระได รวมท้ังเปนผู
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพดวย ผูเรียนจะตองเปนผูที่ใฝรู       ใฝเรียน มีการ
เรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะดานการรูสารสนเทศ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนทักษะการใช
ภาษาท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การเรียนการสอนในสาขาวิชาจึงเนนภาคทฤษฎีท่ีควบคูไปกับ
ภาคปฏิบัติจริง เพื่อใหเกิดความรูและความชํานาญในวิชาชีพอยางแทจริง นักศึกษาจึงตองมีความ
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อดทน มีความรัก และศรัทธาในวิชาชีพ จึงจะสงผลสําเร็จในการเรียนและตอเนื่องไปถึงประสบ
ความสําเร็จในการประกอบอาชีพ ดังนั้นส่ิงท่ีนักศึกษาตองปฏิบัติ คือ 
 1. นักศึกษาตองศึกษาคูมือการศึกษาของโปรแกรมวิชา หลักสูตรท่ีศึกษา และระเบียบตาง ๆ 
ของมหาวิทยาลัยอยางละเอียด เขาใจ และนําไปปฏิบัติใหถูกตองอยางเครงครัด 
 2. นักศึกษาตองศึกษารายวิชาตาง ๆ ท่ีตองเรียนใหเขาใจ ท้ังคําอธิบายรายวิชา จุดประสงคของ
การเรียน เนื้อหาวิชา ตลอดจนกิจกรรมการเรียนการสอน 
 3. นักศึกษาตองรูจักการเรียนรูดวยตนเอง รูจักคิดวิเคราะห สังเคราะห แกปญหา ประเมินผล
งาน ทํางานรวมกับผูอ่ืน มีความรับผิดชอบ เนนลงมือปฏิบัติจริง รวมท้ังมีความคิดสรางสรรค ซ่ึงครู
อาจารยในโปรแกรมวิชาจะเปนผูใหคําแนะนําและเปนท่ีปรึกษาใหกับนักศึกษา  
 4. นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบในการเขาเรียน และทํางานของทุกรายวิชาอยางครบถวน 
 5. นักศึกษาตองเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ท่ีจัดโดยโปรแกรมวิชา ชุมนุมสารสนเทศศาสตร 
มหาวิทยาลัย และหนวยงานอ่ืน ๆ อยางครบถวน เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรู และขอคิดท่ีสามารถ
นําไปประยุกตใชในการศึกษาและวิชาชีพตอไป 
 6. นักศึกษาตองม่ันเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ฝกตนใหเปนนักอาน นักฟง นักดู        นัก
ติดตาม นักบันทึก ตลอดจนสะสมความรูและสารสนเทศท่ีทันสมัยอยางสม่ําเสมอ เพื่อนํามาใชใน
ชีวิตประจําวัน 
 7. นักศึกษาตองรูจักแบงเวลา มีการวางแผนการเรียน การอานหนังสือ การทบทวนบทเรียน 
การเตรียมตัวสอบ และการทํากิจกรรมท่ีสงเสริมการเรียนอยางเหมาะสม 
 8. นักศึกษาตองเปนผูมีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีสัมมาคารวะ ออนนอม ถอมตน มีน้ําใจ เสียสละ 
บําเพ็ญประโยชนตอครูอาจารย เพื่อน และสวนรวม 
 9. นักศึกษาตองรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน อาทิ อานหนังสือ ออกกําลังกาย ทํางาน
ศิลปะประดิษฐ ฯลฯ ซ่ึงจะไดท้ังความรู และสุขภาพท่ีดี 
 10. หากนักศึกษามีปญหาใด ๆ ท้ังเร่ืองการเรียน และเร่ืองสวนตัว สามารถขอคําปรึกษาและ
คําแนะนําจากครูอาจารย รุนพี่ และเพื่อนได รวมท้ังควรปรึกษากับทางครอบครัวดวย 

 
 กิจกรรมพิเศษในการพัฒนานักศึกษาของโปรแกรม 
 โครงการและกิจกรรมตาง ๆ ท่ีสงเสริมความรูในวิชาชีพใหกับนักศึกษา มีดังนี้ 
 1. โครงการอบรมเสริมความรูในวิชาชีพสารสนเทศศาสตร ไดแก การอบรมดาน  งานเทคนิค 
งานบริหาร และงานบริการของสถาบันบริการสารสนเทศ การอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
อบรมดานภาษาอังกฤษ การอบรมดานคุณธรรมและจริยธรรม เปนตน  
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 2. โครงการศึกษาดูงานสถาบันบริการสารสนเทศ ท้ังระยะใกลและไกล เพื่อใหนักศึกษาไดมี
ประสบการณตรงมาประยุกตใชในการเรียนและการประกอบอาชีพตอไป 
 3. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพในสถาบันบริการสารสนเทศตาง ๆ ซ่ึงนักศึกษาจะผาน
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพในสํานักวิทยบริการฯ ของมหาวิทยาลัย ในชวงระหวางการศึกษา
ชั้นปท่ี 1 ถึง ช้ันปท่ี 4 (ภาคเรียนท่ี 1) และจะออกฝกประสบการณวิชาชีพในช้ันปท่ี 4 (ภาคเรียนท่ี 2) 
โดยจะมีการจัดปฐมนิเทศกอนฝกงานและสัมมนาหลังฝกงานดวย 
 4. โครงการบริการชุมชนและสังคม ไดแก การชวยพัฒนาหองสมุดโรงเรียน การจัดกิจกรรม
สงเสริมการอาน การรับบริจาคหนังสือและวัสดุสารสนเทศเพ่ือมอบใหหองสมุดหรือหนวยงานท่ีขาด
แคลน เปนตน  
 5. โครงการปฐมนิเทศ เพื่อเปนการตอนรับ และแนะนําการปฏิบัติตนในเร่ืองการเรียน การทํา
กิจกรรมตาง ๆ แกนักศึกษา ตลอดจนการใหขอคิดเพื่อใหสามารถนําไปประยุกใชในชีวิตประจําวัน
และการประกอบอาชีพตอไป 
 6. โครงการปจฉิมนิเทศ เปนการเตรียมนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาใหพรอมตอการออกไป
ประกอบอาชีพอยางมีความสุข และประสบความสําเร็จ 
 7. กิจกรรมชุมนุมสารสนเทศศาสตร เพื่อใหนักศึกษารูจักการทํางานรวมกัน มีความ
รับผิดชอบ เสียสละ ตลอดจนมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ซ่ึงกิจกรรมท่ีสําคัญ ไดแก 
 7.1 กิจกรรมสัปดาหหองสมุด ในชวงเดือนสิงหาคม เพื่อรณรงคใหทุกคนเห็นความสําคัญ
ของหองสมุดและแหลงสารสนเทศ 
 7.2 กิจกรรมชวยงานสํานักวิทยบริการฯ เชน การจัดช้ันหนังสือ จัดปายนิเทศ เปนตน 
(และสนับสนุนใหนักศึกษาสมัครทํางานพิเศษกับสํานักวิทยบริการฯ ในวันเสาร-อาทิตย ซ่ึงมี
คาตอบแทนให) 
 7.3 กิจกรรมจัดนิทรรศการและปายนิเทศ เพื่อรณรงคใหเห็นความสําคัญของสารสนเทศ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนการเสริมความรูในวิชาชีพ และแกผูอ่ืนท่ีสนใจ 
 7.4 กิจกรรมสรางความสัมพันธอันดีระหวางนักศึกษาและครูอาจารย เชน การตอนรับ
นักศึกษาใหม กิจกรรมเล้ียงสงรุนพี่ท่ีสําเร็จการศึกษา การเล้ียงตอนรับบัณฑิตใหม เปนตน 
 8. กิจกรรมชุมนุมศิษยเกา เปนการแลกเปล่ียนประสบการณท่ีนํามาใชปรับปรุงหลักสูตร 
วิธีการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมความรู เพื่อการผลิตบัณฑิตท่ีตรงตอความตองการของตลาด   
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 ตําแหนงงานสําหรับผูสําเร็จการศึกษา 
1. นักเอกสารสนเทศ และบรรณารักษและในสถาบันบริการสารนิเทศตางๆ  เชน  ศูนยขอมูล  

ศูนยสารสนเทศ    บริษัทคาสารสนเทศตาง ๆ   หองสมุดมหาวิทยาลัย  หองสมุดเฉพาะ  หองสมุด
ประชาชน  หองสมุดโรงเรียน  หอสมุดแหงชาติ  หอจดหมายเหตุ     ฯลฯ 
 2. เจาหนาท่ีจัดการฐานขอมูล  เผยแพรขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3. ครู  อาจารย  สอนเกี่ยวกับการศึกษาคนควาในหองสมุด  สถาบันการศึกษา 
 4. ประกอบอาชีพอิสระ  เชน  รับจัดหองสมุด  ทําธุรกิจรานเชาหนังสือและขายหนังสือ 
ตลอดจนธุรกิจส่ิงพิมพอ่ืน ๆ   ทําบรรณนิทัศนหนังสือ  ส่ือโสตทัศนและส่ืออิเล็กทรอนิกสใหม ๆ   
นาสนใจ ในสํานักพิมพตาง ๆ เปนเจาหนาท่ีสาธิตและขายโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติของบริษัทตา 
งๆ  เปนตน 
 5. งานเลขานุการและสารบรรณ  ดานเก็บขอมูลสารสนเทศ 
 

 นักศึกษาหลักสูตรสารสนเทศศาสตรกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนด
จุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียด
ไวในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงประกอบดวย “ระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพื่อใชเปนกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและ
มาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา 
 การประกันคุณภาพภายใน เปนการสรางระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบและ
ประเมินการดําเนินงานของสถานศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับคุณภาพตาม
มาตรฐานท่ีกําหนดโดยสถานศึกษาและ/หรือหนวยงานตนสังกัด โดยหนวยงานตนสังกัดและ
สถานศึกษากําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพ
ภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง มีการจัดทํา
รายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ี
เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชนเพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 การประกันคุณภาพภายนอก เปนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโดย “สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา” (องคการ
มหาชน) หรือท่ีเรียกช่ือยอวา “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกอยาง
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นอย 1 คร้ัง ในทุกรอบ 5 ป นับต้ังแตการประเมินคร้ังสุดทายและเสนอผลการประเมินตอหนวยงานท่ี
เกี่ยวของและสาธารณชน 
 นักศึกษาสามารถมีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพของสถาบันได โดยการนําความรู
ดานประกันคุณภาพ เชน 5ส. PDCA ไปใชในการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมหรือโครงการนักศึกษา 
ติดตามประเมินผลและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ท้ังกิจกรรมท่ีดําเนินการโดยนักศึกษา และ
ท่ีนักศึกษามีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 
 

 การเตรียมตัวกอนการฝกประสบการณวิชาชีพ 

 นักศึกษาสาขาสารสนเทศศาสตร ช้ันปท่ี 4 ทุกคน ตองสอบผานการประมวลความรูของ
หลักสูตรสารสนเทศศาสตร อานหนังสือท่ีตนเองสนใจ จาํนวน 50 เร่ือง กอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพ   
 

 จรรยาบรรณบรรณารักษและนักสารสนเทศ พ.ศ. 2550 
 ประกาศโดย สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีดังนี้ 
 1. พึงใหบริการอยางเต็มความสามารถ ดวยบริการท่ีมีคุณภาพ และดวยความเสมอภาคแก
ผูรับบริการ 
 2. พึงรักษาความลับ เคารพและปกปองสิทธิสวนบุคคล และสิทธิในการรับรูของผูรับบริการ 
 3. พึงมีความศรัทธาในวิชาชีพ และใชวิชาชีพปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุจริต 
เสียสละ อดทน และมุงประโยชนสวนรวม โดยปราศจากการถูกครอบงําดวยอิทธิพล หรือ
ผลประโยชนอันมิชอบทุกประการ 
 4. พึงแสวงหาความรูและพัฒนาตนทางวิชาการ วิชาชีพ อยางตอเนื่องใหทันความ
เปล่ียนแปลง และไดมาตรฐานทางวิชาการ วิชาชีพระดับสากล 
 5. พึงเปนกัลยาณมิตรของผูรวมงาน รวมมือ สนับสนุน สงเสริม ชวยเหลือ เกื้อกูลกัน เปด
โอกาสใหแกกันและกัน และสรางความสามัคคีในหมูคณะ เพื่อการปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ 
 6. พึงพัฒนาสัมพันธภาพและความรวมมือระหวางบุคคลและสถาบัน และธํารงไวซ่ึงช่ือเสียง
และเกียรติภูมิของสถาบัน 
 7. ไมพึงใชตําแหนงหนาท่ี ช่ือสถาบัน และทรัพยากรของสถาบันเพื่อแสวงหาประโยชนสวน
ตนหรือหมูคณะโดยมิชอบ 
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 8. พึงยืนหยัดในหลักการแหงเสรีภาพทางปญญา เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายทรัพยสินทาง
ปญญาและธํารงไวซ่ึงเสรีภาพของหองสมุดและเกียรติภูมิของวิชาชีพ 
 9. พึงมีความรับผิดชอบตอสังคม อุทิศตนเพ่ือประโยชนและความม่ันคงของสังคม และมี
บทบาทในการพัฒนาสังคมไทยสูสังคมภูมิปญญาและการเรียนรู เพื่อประโยชนในการพัฒนา
ประชาชนและประเทศชาติ 
 
ท่ีมา : ขาวสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ ปท่ี 26 ฉบับท่ี 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2550 หนา 2 
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                  คติประจําใจ 
 

         ๕  ร 
รอบรู  ริเร่ิม  รวดเร็ว  รอบคอบ  
เรียบรอย 

 

         ๕  ย 
ยิ้ม     เย็น     ยอ     ยอม     ยืดหยุน 

 
            

 

คาถามหาเสนห 
“ยิ้มแยมแจมใส 

ทักทายกอน 
        พูดออนหวาน 

     มีธารนํ้าใจ” 
                               (เก็บตกจากระดาษหอกลวยทอด) 

 


