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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 

(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560) 
 ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา   คณะมนุษยศาสตร์   ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ 
 

หมวดที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร 25500071102051 
                ภาษาไทย  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์  
           ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Arts Program in Information and Library Science 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
  ภาษาไทย  ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์) 
  ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Arts (Information and Library Science) 
  อักษรย่อ  ภาษาไทย ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์) 
  อักษรย่อ  ภาษาอังกฤษ   B.A. (Information and Library Science) 

3. วิชาเอก  ไม่มี 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  139   หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ   
       หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี   
5.2 ประเภทของหลักสูตร 

                หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
   ปริญญาตรีทางวิชาการ   
   ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 
      หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
   ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
   ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
     หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ 
   ปริญญาตรีปฏิบัติการ 
   ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบัติการ 
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5.3 ภาษาที่ใช้  ภาษาไทย 
5.4 การรับเข้าศึกษา  
       รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถพูด  อ่าน เขียน ภาษาไทย 
           ได้เป็นอย่างดี     
       รับเฉพาะนักศึกษาต่างประเทศ 
       รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศ 
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
        สถาบันจัดการเรียนการสอนโดยตรง 
       ความร่วมมือกับสถานการศึกษาต่างประเทศ  คือ  .................................................... 
  ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ  ............................................................................. 

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

        ปริญญามากกว่า  1  สาขาวิชา 
        ปริญญาร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มีข้อตกลงความร่วมมือ 

6. สถานภาพของหลักสูตรและพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ......................  
หลักสูตรใช้บังคับ  ภาคการศึกษา  .............  ปีการศึกษา  ..................... 

        หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  .......2560………….. 
หลักสูตรใช้บังคับ  ภาคการศึกษาที่  .....1.........  ปีการศึกษา  ......2560............... 
ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555) 

        ที่ประชุม ก.บ.ม.ร (คณะกรรมบริหารงานมหาวิทยาลัยรามค าแหง)  วาระท่ี ...5.25... 
ครั้งที่  ..7../.2560..   เมื่อวันที่ ..5...  เดือน  .เมษายน...  พ.ศ.  2560   

        ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรามค าแหง  ครั้งที่  …4./2560 
วาระท่ี  4.29  เมื่อวันที่  26  เดือน  เม.ย.  พ.ศ.2560 
สกอ. (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)  รับรอง/เห็นชอบหลักสูตร 
เมื่อวันที่  ..........  เดือน  ..........  พ.ศ.  .......... 
ส านักงานวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพ (ระบุองค์กร) รับรอง/เห็นชอบหลักสูตร 
เมื่อวันที่  ............  เดือน  ........................  พ.ศ.  ..................... 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
คาดว่าจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

           ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2562     
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 บรรณารักษ์ 
8.2 นักสารสนเทศ 
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8.3 อาจารย์ 
8.4 นักจัดการข้อมูล 
8.5 ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิตสื่อสารสนเทศต่าง ๆ เช่น งานเอกสาร งานบรรณาธิการ  
8.6 อาชีพอ่ืน ๆ ที่น าความรู้ทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ไปประยุกต์  เช่น  

งานแลขานุการงานในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม  
9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับท่ี 
ชื่อ – สกลุ 

(นาย/นาง/นางสาว) 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 
(ผศ./รศ./ศ.) 

วุฒิ
การศึกษา 

สาขาวิชา สถานศึกษา ประเทศ 
ปีที่

ส าเร็จ 

1 
 
 
 
 

นายภีมศักดิ์ เอ้งฉ้วน 
 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

 

Ph.D. Information Science University of 
North Texas 

U.S.A. 
 

2554 

M.L.S. Library Science Texas Women’s 
University 

U.S.A. 2550 

MSc. Management of  
Technology 

Murray State 
University 

U.S.A. 2546 

วท.ม. สถิติประยุกต ์ มหาวทิยาลัย   
ธรรมศาสตร ์

ไทย 2540 

   
วท.บ.  สถิติศาสตร ์ มหาวิทยาลัย

รามค าแหง 
ไทย 2531 

2 นายประภาส  
 พาวินนัท ์
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. Library and 
Information Science 

Bangalore 
University India 

 
2547 

 
  กศ.ม. บรรณารกัษศาสตร ์

 
มหาวิทยาลัย                  
ศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาสารคาม 

ไทย 
 

2535 

 
  ศศ.บ.

(เกียรตินิยม
อันดับสอง) 

บรรณารกัษศาสตร ์ มหาวิทยาลัย 
ขอนแกน่ 
 

ไทย 
 

 

2530 
 

3 
 

นางสาวพรชิตา 
อุปถัมภ ์

อาจารย์ วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 
อีสเทิรน์เอเชีย  

ไทย 2551 
 

ศศ.ม. บรรณารกัษศาสตร ์
และสารนิเทศศาสตร ์

มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

ไทย 2545 

ศศ.บ. บรรณารกัษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร ์

มหาวิทยาลัย 
ขอนแกน่ 

ไทย 2537 

4 นางสาวศิริงาม  
แผลงชีพ 

อาจารย์ ศศ.ม. 
 

บรรณารกัษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร ์

มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

ไทย 2551 

อ.บ. สารนิเทศศึกษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ไทย 2543 

5 
นางสาวพิมลอร     
ตันหัน 

อาจารย์ 
ศศ.ม. 

 
บรรณารกัษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร ์

มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

ไทย 2546 

   
ศศ.บ. บรรณารกัษศาสตร ์ มหาวิทยาลัยธรรม 

ศาสตร ์
ไทย 2536 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

อาคารที่ท าการคณะมนุษยศาสตร์และอาคารเรียนคณะอื่นๆ ในบริเวณมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
11. สถานการณ์ภายนอก หรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร (การวิเคราะห์
หลักสูตร) 

11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
การพัฒนาหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ สอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560-2564) กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากร โดยประเทศไทยได้เข้าสู่สังคม 
ผู้สูงอายุ ดังนั้นการจัดการศึกษาควรตอบสนองต่อความต้องการของคนทุกกลุ่มช่วงวัย  โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพของ 
คนให้เกิดความเสมอภาค เท่าเทียมและยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) รวมทั้ง

 สอดคล้องกับแผนแม่บทและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2554-2556) ที ่
กล่าวถึงการสร้างก าลังคนที่มีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์มีธรรมาภิบาล คุณธรรม  
ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  

สารสนเทศ ถือเป็นทรัพยากรส าคัญส าหรับการด าเนินงาน  หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างต้องการ
สารสนเทศเพ่ือสร้างฐานอ านาจในการด าเนินธุรกิจและเจรจาต่อรอง ดังค ากล่าวที่ว่า “สารสนเทศ คืออ านาจ” ความ 
เจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งผลให้เกิดการผลิตและเผยแพร่สารสนเทศเกิดข้ึนอย่าง 
หลากหลายและท่วมท้น  ดังนั้นหน่วยงานและสถาบันต่างๆ จ าเป็นต้องจัดการสารสนเทศให้ตอบสนองความต้องการ 
ของตน ท าให้มีการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศ เพ่ือท าหน้าที่ดูแลและจัดการระบบสารสนเทศขององค์การ เพื่อให้การบริการ 
สารสนเทศมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  โดยน าเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารมาใชใ้นการจัดการสารสนเทศที่มีปริมาณ 
มากขึ้น บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการสารสนเทศจะต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดการสารสนเทศ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างด ี 

11.2  สถานการณ์  หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
การวางแผนหลักสูตร ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมที่ไร้พรมแดนและสังคม

ผู้สูงอายุ นอกจากนั้นการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก จากเหตุดังกล่าวนี้จ าเป็นต้องการบรรณารักษ์ที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความเข้าใจใน
ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ที่จะช่วยชี้น าและขับเคลื่อนให้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปใน
รูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย 

12. ผลกระทบ/วิเคราะห์หลักสูตรจากข้อ  11.1  และ  11.2  ต่อการพัฒนาหลักสูตร และความเกี่ยวข้อง 
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัย/สถาบัน 

12.1 ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกมีอิทธิพลต่อการพัฒนาหลักสูตร   
จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้หน่วยงานจ าเป็นต้อง

ใช้สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ ดังนั้นหน่วยงานต่าง ๆ จึงต้องการนักสารสนเทศและบรรณารักษ์ที่มีความรู้ในการ
จัดการสารสนเทศและทักษะทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย/สถาบัน   
12.2.1 สถาบันต้องผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐานเป็นที่ต้องการของสังคม 
12.2.2 สถาบันต้องสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนทุกเม่ือ 
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  13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น  เช่น  

13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่ต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น  
   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่กระบวนวิชา ดังนี้  
 **RAM 1000 ความรู้คู่คุณธรรม (Knowledge and Morality)                     3(3-0-9) 
 คณะนิติศาสตร์   
                 **LAW 1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 3(3-0-6) 
             (Introduction to Law) 
 คณะมนุษยศาสตร์ (โดยภาควิชาอื่น) 
 ART 1003 ศิลปวิจักษณ์ (Art Appreciation)     2(2-0-4) 

  **ENG 1001 ประโยคภาษาอังกฤษพ้ืนฐานและศัพท์จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
       (Basic English Sentences and Essential Vocabulary in Daily Life) 

  **ENG 1002 ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป    3(2-2-5) 
       (English Sentences and Vocabulary in General Use) 

  **FRE 1011 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1   3(2-2-5) 
     (FRE 1001)  (French for Communication 1) 
  **FRE 1012 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2                    3(2-2-5) 
         (FRE 1002)  (French for Communication 2) 
 **GER 1011 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1     3(2-2-5) 

   (GER 1001)  (German for Communication 1) 
                 **GER 1012 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 2     3(2-2-5) 

    (GER 1002) (German for Communication 2) 
   **SPN 1011 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 1     3(2-2-5) 

    (SPN 1001)  (Spanish for Communication 1) 
   **SPN 1012 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 2     3(2-2-5) 

     (SPN 1002)  (Spanish for Communication 2) 
  **RUS 1011 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 1                                                3(2-2-5) 

     (RUS 1001)   (Russian for Communication 1) 
 **RUS 1012 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร                                                  3(2-2-5) 

(RUS 1002)   (Russian for Communication 2) 
  **JPN 1011 ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 1        3(2-2-5) 
     (JPN 1001) (Basic Japanese 1) 
  **JPN 1012 ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 2                               3(2-2-5) 
      (JPN 1002) (Basic Japanese 2) 
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 **CHI 1001 ภาษาจีน 1 (Chinese 1)                        3(2-2-5) 
 **CHI 1002 ภาษาจีน 2 (Chinese 2)                                                      3(2-2-5) 
    MAL1001 ภาษามลายูพ้ืนฐาน 1                                                          3(2-2-5) 
        (Fundamental Malay I) 
 MAL 1002 ภาษามลายูพ้ืนฐาน 2                                                         3(2-2-5) 
                       (Fundamental Malay II) 

  **GRK 1011 ภาษากรีกเพ่ือการสื่อสาร 1                                  3(2-2-5) 
   (GRK 1001)  (Greek for Communication 1) 
 **GRK 1012 ภาษากรีกเพ่ือการสื่อสาร 2                                 3(2-2-5) 
    (GRK 1002)  (Greek for Communication 2) 
   KHM 1001 ภาษาเขมรพ้ืนฐาน 1                                3(2-2-5)                                                 
                        (Fundamental Khmer 1) 
   KHM 1002 ภาษาเขมรพ้ืนฐาน 2                            3(2-2-5)                                               
                        (Fundamental Khmer 2) 
 **MMR 1011 ภาษาเมียนมาพ้ืนฐาน 1                            3(2-2-5)                                                        
                (MMR 1001)  (Fundamental Myanmar 1) 
              **MMR 1012 ภาษาเมียนมาพ้ืนฐาน 2                     3(2-2-5)                                          
                (MMR 1002)  (Fundamental Myanmar 2) 
  LAO 1001 ภาษาลาวพ้ืนฐาน 1                3(2-2-5)                                                                                                                              
                       (Fundamental Lao 1) 
                 LAO 1002 ภาษาลาวพ้ืนฐาน 2               3(2-2-5)                                                                 
                    (Fundamental Lao 2) 
      VNM 1001 ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 1   3(2-2-5)                                                                 
                      (Fundamental Vietnamese 1) 
        VNM 1002 ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 2       3(2-2-5)                                                               
                      (Fundamental Vietnamese 2) 

   KOR 1001 ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 1                  3(2-2-5)                                                    
                    (Fundamental Korean 1) 
    KOR 1002 ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 2                  3(2-2-5) 
                    (Fundamental Korean 2) 
 **HIN 1001 ภาษาฮินดีพ้ืนฐาน 1  3(2-2-5)       
        (Fundamental Hindi 1) 

  **HIN 1002 ภาษาฮินดีพ้ืนฐาน 2       3(2-2-5) 
                    (Fundamental Hindi 2) 
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   ARA 1001 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน 1         3(2-2-5) 

         (Fundamental Arabic 1)          
 ARA 1002 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน 2                3(2-2-5)   
             (Fundamental Arabic 2) 
  **POR 1011 ภาษาโปรตุเกสเพื่อการสื่อสาร 1         3(2-2-5) 
          (Portuguese for Communication 1) 

            **POR 1012 ภาษาโปรตุเกสเพื่อการสื่อสาร 2                3(2-2-5) 
         (Portuguese for Communication 2) 

  **SKT 1001 ภาษาสันสกฤต 1            3(2-2-5) 
(SKT 2101) (SANSKRIT 1)                                             
**SKT 1002 ภาษาสันสกฤต 2                                                 3(2-2-5) 
(SKT 3101) (SANSKRIT 2)                                             

           **PAL 1001 ภาษาบาลี 1                 3(2-2-5) 
 (PAL2101) (PALI 1)                                                    
   **PAL 1002 ภาษาบาลี 2                                                3(2-2-5) 
 (PAL3101) (PALI 2)                                                    
   **HIS 1001 อารยธรรมตะวันตก (Western Civilization)    3(3-0-6) 

 **HIS 1002 อารยธรรมตะวันออก (Eastern Civilization)       3(3-0-6) 
           **HIS 1201 พ้ืนฐานวัฒนธรรมไทย (Foundations of Thai Culture)  3(3-0-6) 
  MSA 1003 ดนตรีวิจักษณ์ (Music Appreciation)             2(2-0-4) 
            PHI 1000 หลักการด ารงชีวิตในสังคมไทย                                           3(3-0-6) 
             (Principles for Living in a Society)                                                  
             PHI 1001 วัฒนธรรมและศาสนา (Culture and Religion)                3(3-0-6) 
             PHI 1003 ปรัชญาเบื้องต้น (Introduction to Philosophy)            3(3-0-6) 
          **SOC 1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น     3(3-0-6) 
                   (Introduction to Sociology and Anthropology) 

  THA 1001 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย                                             3(3-0-6)     
         (Structure of Thai and Its Usage)     

            THA 1002 ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย 3(3-0-6)                        
             (Introduction to Thai Literature)  
 คณะศึกษาศาสตร์   
          **PSY 1001 จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology)                             3(3-0-6) 
 คณะวิทยาศาสตร์  
 AGR 1003 การเกษตรเบื้องต้น (Introduction to Agriculture)               3(3-0-6) 
 BIO 1001 ชีววิทยาเบื้องต้น (Introduction to Biology)    3(3-0-6) 
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 CMS 1003 เคมีเบื้องต้น (Introduction to Chemistry)    3(3-0-6) 
 PHY 1001 ฟิสิกส์เบื้องต้น (Introduction to Physics)    3(3-0-6) 
 SCI 1003 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (Basic Science)     3(3-0-6) 
          INT 1005 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น               3(3-0-6) 
                (Introduction to Computer Systems) 
 MTH 1003 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  (Basic Mathematics)    3(3-0-6) 
        **STA 1003 สถิติเบื้องต้น (Introduction to Statistics)    3(3-0-6  
   คณะรัฐศาสตร์   
           POL 1100 รัฐศาสตร์ทั่วไป (Introduction to Political Science)   3(3-0-6) 
 คณะเศรษฐศาสตร์   
       **ECO 1003 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป (General Economics)    3(3-0-6) 
 

13.1.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนที่ต้องมาเรียน 
   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     

LIS 1001 สารสนเทศและเทคโนโลยีเพ่ือการค้นคว้า     2(2-0-4) 
     (Information and Technology for Searching) 

LIS 1003 การใช้ห้องสมุด (Using the Library)       1(1-0-2) 
 

13.2 การบริหารจัดการ 
13.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานกับอาจารย์ผู้เกี่ยวข้องด้านเนื้อหาสาระ  

การจัดตารางเรียนและสอบ  เพ่ือให้การด าเนินงานการเรียนการสอนสอดคล้องกับมาตรฐานเนื้อหาความรู้และ
ทักษะสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ตามความต้องการของหลักสูตร 

13.2.2 ส ารวจความต้องการทักษะ ความสามารถเชิงวิชาชีพจากผู้ประกอบการเพ่ือการปรับปรุง 
หลักสูตรต่อไป 
 

 
หมวดที่  2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร   

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมในการประกอบอาชีพ และมีความรู้และทักษะด้านการจัดการสารสนเทศและ
เทคโนโลยี   สารสนเทศ  เพ่ือท างานในห้องสมุด หรือศูนย์สารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
อาชีพอิสระที่เก่ียวข้องกับการจัดการและบริการ 
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1.2 ความส าคัญของหลักสูตร 
ความส าคัญของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คือมุ่งผลิต

บัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านการจัดการสารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนแม่บทและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและการศึกษา และแผน
กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2554-2556)  ปรัชญาการอุดมศึกษาและปรัชญาของมหาวิทยาลัย 
1.3 เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร 

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์  เปิดสอนในคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ตั้งแต่ พ.ศ. 2514 เป็น
ต้นมาภาควิชา ฯ ได้ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้หลักสูตรทันสมัยสอดคล้องกับแนวโน้มความ
ต้องการของสังคมและความก้าวหน้าทางวิชาการ  อีกทั้งสอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน  และวัตถุประสงค์ของคณะ 
มนุษยศาสตร์และมหาวิทยาลัยรามค าแหง  การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรจะเพ่ิมทักษะ ด้านการจัดการสื่อสาร
สนเทศในทุกรูปแบบ และการประยุกต์เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการและให้บริการสารสนเทศแก่สังคมให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นโดยสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง  ใช้เพื่อประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป 
1.4 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.4.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตทั้งด้านสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ที่มคีวามรู้และความสามารถใน
การผลิต การจัดสารสนเทศ การเผยแพร่และการบริการสารสนเทศ 

1.4.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตทั้งด้านสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ที่มีความรู้และทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประยุกต์ใช้ในงานสารสนเทศ 

1.4.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตทั้งด้านสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมใน
การบริการสารสนเทศแก่สังคม 

1.4.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตทั้งด้านสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ที่มีความสามารถในการปรับตัว
เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงสังคมและเทคโนโลยี 

    2. แผนพัฒนาปรับปรุง   
แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

 1. ปรับปรุงหลักสูตรให้
มีมาตรฐานตามที่ 
สกอ. ก าหนด 

พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานจากหลักสูตร
ในระดับสากลและประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

- เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร  
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร  

  2. ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับสภาพ
สังคมท่ีเปลี่ยนไป 

ติดตามความเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพ
สังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
สภาพทางสังคมที่เปลี่ยนไป 

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใช้บัณฑิตของ
ผู้ประกอบการ 

    3. พัฒนาบุคลากรด้าน 
การเรียนการสอนและ
บริการวิชาการ 

สนับสนุนบุคลากรเข้าอบรม สัมมนา ท า
วิจัย ศึกษาดูงาน ฯลฯ 
 

- ปริมาณบริการวิชาการต่ออาจารย์
ในหลักสูตร การเข้าร่วมอบรมสัมมนา 
ปริมาณงานวิจัย 
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หมวดที่  3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 
       ระบบทวิภาค   ระบบไตรภาค  ระบบจตุรภาค 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน (ระบุ) 
       อาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค (ระบุ) 
 มี      ไม่มี 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน – เวลา  ในการด าเนินการเรียนการสอน 

   ภาคการศึกษาที่  1 เดือนกรกฎาคม  -  ตุลาคม 
ภาคการศึกษาที่  2 เดือนธันวาคม   -  มีนาคม 
ภาคฤดูร้อน  เดือนเมษายน  -  พฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา   
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า)  หรือเป็น

ข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งและเงินเดือน ตั้งแต่ระดับปฏิบัติงานขึ้นไป และเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(มัธยมศึกษาตอนต้น) หรือเทียบเท่า  หรือเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค าแหงว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อ 5 และข้อ 6 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก 6) 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า   
นักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่คุ้นเคยกับการเรียนการสอนในแบบตลาดวิชาที่ไม่มีการบังคับเข้า 

     ชั้นเรียนและนักศึกษาต้องหาความรู้ด้วยตนเองนอกห้องเรียน 
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษา   

                          2.4.1  มีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาเพ่ือแนะน าการเรียนการสอน  
                          2.4.2  มีอาจารย์ให้ค าปรึกษา โดยมีชั่วโมงให้ค าปรึกษาตามท่ีประกาศไว้ที่ภาควิชา 

2.4.3  มีหน่วยแนะแนว 
2.4.4 จัดท าคู่มือแนะน าการเรียน 
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2.5 แผนการรับนักศึกษา และผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ  5  ปี 
จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะเข้าศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ในระหว่างปี
การศึกษา  2560 – 2564 

ชั้นปีที่ 
ปีการศึกษา 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ชั้นปีที่ 1 50 50 50 50 50 
ชั้นปีที่ 2 - 45 45 45 45 
ชั้นปีที่ 3 - - 45 45 45 
ชั้นปีที่ 4 - - - 45 45 
รวม 50 95 140 185 185 
จ านวน
ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

- - - 45 45 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 รายละเอียดตามหัวข้อการเสนอตั้งงบประมาณ 

รายการ
งบประมาณ 

จ านวนเงิน 
2560 2561 2562 2563 2564 

1.เงินเดือน 1,914,480 2,029,349 2,151,110 2,280,177 2,416,996 
2.ค่าตอบแทน 599,000 599,000 599,000 599,000 599,000 
3.ค่าใช้สอย 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 

4.ค่าวัสดุ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

5.ค่าครุภัณฑ์ - 30,000 30,000 30,000 30,000 
ยอดรวม
2+3+4+5 

624,200 654,200 654,200 654,200 654,200 

รวม 2,538,680 2,683,549 2,805,310 2,934,377 3,071,196 
    

2.6.2 ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรประมาณ 18,000 บาทต่อคน 

2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน                                      
  แบบตลาดวิชา  มีชั้นเรียนหรือศึกษาด้วยตนเอง 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก  
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 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก  (E-learning)  
 แบบทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต  
 อ่ืนๆ  (ระบุ) 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต  
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค าแหงว่าด้วยการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อ 8 และข้อ 9 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก 6) 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

  3.1  หลักสูตร  
        3.1.1  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า      139  หน่วยกิต 
        3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร      
                (1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป         40        หน่วยกิต         
  * กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     3        หน่วยกิต 
  * กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     10   หน่วยกิต 
  * กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                9  หน่วยกิต 
  * กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ    12        หน่วยกิต 
  * กลุ่มวิชาภาษาไทย       6  หน่วยกิต 
       (2) หมวดวิชาเฉพาะ       90  หน่วยกิต 
  * วิชาเอก       
   วิชาเอกบังคับ     39 หน่วยกิต 
   วิชาเอกเลือก     33 หน่วยกิต 
  * วิชาโท                                                         18        หน่วยกิต 
       (3) หมวดวิชาเลือกเสรี        9         หน่วยกิต      

  3.1.3 รายวิชาในหมวดต่างๆ 
             1) ความหมายของรหัสประจ ากระบวนวิชา 

    (1) หมวดวิชาบรรณารักษศาสตร์ LIS X1XX  
    (2) หมวดวิชาสารสนเทศศาสตร์ LIS X2XX  

2) ความหมายของเลขประจ ากระบวนวิชา 
รหัสวิชาเป็น 7 หลัก XXX9999  โดยแต่ละหลักมีความหมายดังนี้ 

          หลักท่ี  1-3   เป็นตัวอักษร สื่อถึงรหัสวิชา 
          หลักท่ี  4 เป็นตัวเลข สื่อถึงชั้นปีของวิชา (วิชาชั้นปีที่ 1, 2, 3 และ 4) 

หลักท่ี  5 เป็นตัวเลข สื่อถึงกลุ่มวิชาย่อย (หรือหมวดวิชา) 
      หมายเลข   0   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   
      หมายเลข   1   หมวดวิชาบรรณารักษศาสตร์   

      หมายเลข   2   หมวดวิชาสารสนเทศศาสตร์    
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หลักท่ี 6-7 เป็นตัวเลข สื่อถึงล าดับของวิชา 

   3) กระบวนวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 
*  หมายถึงกระบวนวิชาที่เปิดใหม่ในหลักสูตรนี้ 
**  หมายถึงกระบวนวิชาที่มีการปรับปรุงแก้ไขในหลักสูตรนี้ 

3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     40    หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   3   หน่วยกิต  ให้เลือกเรียนกระบวนวิชาในข้อ ก ) 

หรือ ข)  1 กระบวนวิชา 
ก) วิชาคณิตศาสตร์  หน่วยกิต 
 INT 1005    ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
  (Introduction to Computer Systems)  
        MTH 1003  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6) 
  (Basic Mathematics)  
 **STA 1003   สถิติเบื้องต้น 3(3-0-6) 
  (Introduction to Statistics)  

             หรือเลือกเรียนวิชาในหมวด INT, MTH, STA ที่นับเป็นวิชาศึกษาท่ัวไปได้ 
ข) วิชาวิทยาศาสตร์  หน่วยกิต 
 AGR 1003   การเกษตรเบื้องต้น 3(3-0-6) 
  (Introduction to Agriculture)  
       BIO 1001   ชีววิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6) 
  (Introduction to Biology)  
 CMS 1003   เคมีเบื้องต้น 3(3-0-6) 
  (Introduction to Chemistry)   
       PHY 1001   ฟิสิกส์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
   (Introduction to Physics)  
 SCI 1003   วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6) 
         (Basic Science)  

                 หรือเลือกเรียนกระบวนวิชาในหมวด AGR, BIO,CMS, PHY ที่นับเป็นวิชาศึกษาทั่วไปได้ 
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 10 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนกระบวนวิชาดังต่อไปนี้  
จ านวน 10 หน่วยกิต 

 หน่วยกิต 

 ART 1003   ศิลปวิจักษณ ์ 2(2-0-4) 
   (Art Appreciation)  
 MSA 1003   ดนตรีวิจักษณ ์ 2(2-0-4) 
   (Music Appreciation)  

 

 

 

 

 

 

 

 

เลือกเรียน 1 กระบวนวิชา 
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 **HIS 1001   อารยธรรมตะวันตก  3(3-0-6) 
  (Western Civilization)    
 **HIS 1002 อารยธรรมตะวันออก 3(3-0-6) 
  (Eastern Civilization)   
 **HIS 1201   พ้ืนฐานวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6) 
   (Foundations of  Thai Culture)  
 PHI 1000 หลักการด ารงชีวิตในสังคม 3(3-0-6) 
  (Principles for Living in Society)  
 PHI 1001 วัฒนธรรมและศาสนา 3(3-0-6) 
  (Culture and Religions)   
 PHI  1003   ปรัชญาเบื้องต้น 3(3-0-6) 
  (Introduction to Philosophy)  
 LIS 1001    สารสนเทศและเทคโนโลยีเพ่ือการค้นคว้า  2(2-0-4) 
   (Information and Technology for Searching)  

    
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต 

 หน่วยกิต 
 **RAM1000  ความรู้คู่คุณธรรม  3(3-0-9) 
  (Knowledge  and Morality)   
 **LAW 1004   ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายทั่วไป 3(3-0-6) 
  (Introduction to Law)  

 POL 1100   รัฐศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6) 
    (Introduction to Political Science)  
 **ECO 1003   เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6) 
    (General Economics)  
 **PSY 1001   จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 
          (General Psychology)  
 **SOC 1003   สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6) 
    (Introduction to Sociology and Anthropology)  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลือกเรียน 1 
กระบวนวิชา 

เลือกเรียน 1 
กระบวนวิชา 

เลือกเรียน 1 
กระบวนวิชา 
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4) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต  

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต ให้นักศึกษาเรียน ภาษาอังกฤษ 2 กระบวนวิชา (6 หน่วยกิต)  
ภาษาอังกฤษ หน่วยกิต 

**ENG 1001 ประโยคภาษา อังกฤษ พ้ืนฐานและศัพท์ จ า เป็ น ใน
ชีวิตประจ าวัน 
(Basic English Sentences and Essential Vocabulary 
in Daily Life) 

3(2-2-5) 

**ENG 1002 ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป 
(English Sentences and Vocabulary in General Use) 

3(2-2-5) 

และเลือกเรียนกลุ่มภาษาต่างประเทศอ่ืนๆจ านวน 2 กระบวนวิชา ต่อเนื่อง (6 หน่วยกิต)  ดังนี้ 
ภาษาฝรั่งเศส   

**FRE 1011 
  (FRE 1001) 

ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร 1 
(French for Communication 1) 

3(2-2-5) 

**FRE 1012 
   (FRE 1002) 

ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร 2  
(French for Communication 2)               

3(2-2-5) 

  ภาษาเยอรมัน  
**GER 1011 
  (GER 1001) 

ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 1 
(German for Communication 1) 

3(2-2-5) 

**GER 1012 
  (GER 1002) 

ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 2 
(German for Communication 2) 

3(2-2-5) 

 ภาษาสเปน           
**SPN 1011 
 (SPN 1001) 

ภาษาสเปนเพ่ือการสื่อสาร 1 
(Spanish for Communication 1) 

3(2-2-5) 

**SPN 1012 
  (SPN 1002) 

ภาษาสเปนเพ่ือการสื่อสาร 2 
(Spanish for Communication 2) 

3(2-2-5) 

 ภาษารัสเซีย  
**RUS 1011 
  (RUS 1001) 

ภาษารัสเซียเพ่ือการสื่อสาร 1 
(Russian for Communication 1) 

3(2-2-5) 

**RUS 1012 
  (RUS 1002) 

ภาษารัสเซียเพ่ือการสื่อสาร 2 
(Russian for Communication 2) 

3(2-2-5) 

  ภาษาญี่ปุ่น  
**JPN 1011 
  (JPN 1001) 

ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 1   
(Basic Japanese 1)       

3(2-2-5) 

**JPN 1012 
  (JPN 1002) 

ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 2   
(Basic Japanese 2)           

3(2-2-5) 
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ภาษาจีน  
**CHI 1001 ภาษาจีน 1 

(Chinese 1) 
3(2-2-5) 

**CHI 1002 ภาษาจีน 2   
(Chinese 2) 

3(2-2-5) 

ภาษามลายู           
MAL 1001 ภาษามลายูพ้ืนฐาน 1  

(Fundamental  Malay I)                                                 
3(2-2-5) 

MAL 1002 ภาษามลายูพ้ืนฐาน 2       
(Fundamental  Malay II)                                           

3(2-2-5) 

ภาษากรีก          
**GRK 1011 
(GRK 1001) 

ภาษากรีกเพ่ือการสื่อสาร 1         
(Greek for Communication 1) 

3(2-2-5) 

**GRK 1012 
(GRK 1002) 

ภาษากรีกเพ่ือการสื่อสาร 2 
(Greek for Communication 2) 

3(2-2-5) 

ภาษาเขมร  
KHM 1001 ภาษาเขมรพ้ืนฐาน 1      

(Fundamental Khmer 1)                  
3(2-2-5) 

KHM 1002 ภาษาเขมรพ้ืนฐาน 2       
(Fundamental Khmer 2)                 

3(2-2-5) 

ภาษาเมียนมา  
**MMR 1011 
(MMR 1001) 

ภาษาเมียนมาพ้ืนฐาน 1     
(Fundamental Myanmar 1)         

3(2-2-5) 

**MMR 1012 
(MMR 1002) 

ภาษาเมียนมาพ้ืนฐาน 2     
(Fundamental Myanmar 2)                 

3(2-2-5) 

ภาษาลาว  
LAO 1001 ภาษาลาวพ้ืนฐาน 1    

(Fundamental Lao 1)           
 3(2-2-5) 

LAO 1002 ภาษาลาวพ้ืนฐาน 2     
(Fundamental Lao 2)          

 3(2-2-5) 

ภาษาเวียดนาม  
VNM 1001 ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 1   

(Fundamental Vietnamese 1) 
3(2-2-5) 

VNM 1002 ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 2   
(Fundamental Vietnamese 2) 

3(2-2-5) 
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  ภาษาเกาหลี        
KOR 1001 ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 1  

(Fundamental Korean 1)           
3(2-2-5) 

KOR 1002 ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 2       
(Fundamental Korean 2)      

3(2-2-5) 

ภาษาฮินดี          
**HIN 1001 ภาษาฮินดีพื้นฐาน 1 

(Fundamental Hindi 1) 
3(2-2-5) 

**HIN 1002 ภาษาฮินดีพื้นฐาน 2 
(Fundamental Hindi 2) 

3(2-2-5) 

ภาษาอาหรับ  
ARA 1001 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน 1   

(Fundamental Arabic 1)  
3(2-2-5) 

ARA 1002 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน 2    
(Fundamental Arabic 2) 

3(2-2-5) 

ภาษาโปรตุเกส    
**POR 1011 
 (POR 1001) 

ภาษาโปรตุเกสเพ่ือการสื่อสาร 1      
(Portuguese for Communication 1)   

3(2-2-5) 

**POR 1012 
 (POR 1002) 

ภาษาโปรตุเกสเพ่ือการสื่อสาร 2   
(Portuguese for Communication 2)                  

3(2-2-5) 

ภาษาสันสกฤต  
**SKT 1001 
 (SKT 2101) 

ภาษาสันสกฤต 1 
(SANSKRIT 1) 

3(2-2-5) 

**SKT 1002 
 (SKT 3101) 

ภาษาสันสกฤต 2 
(SANSKRIT 2) 

3(2-2-5) 

ภาษาบาลี   
**PAL 1001 
 (PAL 2101) 

ภาษาบาลี 1 
(PALI 1) 

3(2-2-5) 

**PAL 1002 
 (PAL 3101) 

ภาษาบาลี 2 
(PALI 2) 

3(2-2-5) 
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                     5) กลุ่มวิชาภาษาไทย 6 หน่วยกิต                                 หน่วยกิต 

THA 1001     ลักษณะและการใช้ภาษาไทย                    3(3-0-6)   
                   (Structure of Thai and Its Usage)                                      
THA 1002     ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย                 3(3-0-6)   
                   (Introduction to Thai Literature)                                            

      3.1.3.2    หมวดวิชาเฉพาะ    90    หน่วยกิต  
    1) วิชาเอก   72   หน่วยกิต  

  1.1) วิชาเอกบังคับ 39   หน่วยกิต 
   หน่วยกิต 
**LIS 2100 หลักสารสนเทศศาสตร์                                       3(3-0-6) 

 (Principles to Information Science)  
*LIS 2101 หลักการสื่อสารส าหรับนักสารสนเทศ  3(3-0-6) 
 (Principles of Communication for Information Scientists)  
LIS 2103 ผู้ใช้และบริการสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 (Users and Information Services)  
LIS 2104 หลักการจัดสารสนเทศ   3(3-0-6) 

 (Principles of Information Organization)  

LIS 2202 เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการสารสนเทศ   3(3-0-6) 
 (Technology for Information Management)  

LIS 2206 หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 (Principle of programming language)  

**LIS 2207 การออกแบบและสร้างฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
 (Database Design and Creation)  

LIS 3102 การจัดการหน่วยงานบริการสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 (Management of Information Agencies)  

**LIS 3103 
 (LIS 3236) 

การจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ 
(Information Retrieval and Storage) 

3(3-0-6) 

*LIS 3108 ภาษาอังกฤษส าหรับนักสารสนเทศ 
(English for Information Scientists) 

3(3-0-6) 

LIS 4106 
 

การวิจัยสารสนเทศศาสตร์ 
(Research in Information Science) 

3(3-0-6) 

*LIS4209  
 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 
(Professional Practicum in the Library and 
Information Science) 

6(0-6-3) 
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1.2) วิชาเอกเลือก  33   หน่วยกิต 

            นักศึกษาวิชาเอกสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์สามารถเลือกเรียนวิชาใด ๆ  
              เฉพาะในหมวดวิชาบรรณารักษศาสตร์ หรือ หมวดวิชาสารสนเทศศาสตร์หมวดใดหมวดหนึ่งหรือรวมกัน 
              ทั้งสองหมวดก็ได้ 

    หมวดวิชาบรรณารักษศาสตร์                                         หน่วยกิต 
LIS 1003 การใช้ห้องสมุด  

(Using Library) 
1(1-0-2) 

LIS 2113 
 

การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ                                       
(Information Resources development) 

3(3-0-6) 
 

*LIS 2186 ห้องสมุดโรงเรียน 
(School Libraries) 

3(3-0-6) 
 

*LIS 2190 บริการสารสนเทศส าหรับผู้สูงวัย 
(Information Services for the elderly) 

3(3-0-6) 
 

LIS 3107 
 

ดรรชนีและสาระสังเขป 
(Indexing and Abstracting) 

3(3-0-6) 

LIS 3119 
 

ทรัพยากรสารสนเทศอ้างอิงและการให้บริการ                                
(Reference Resources and Services) 

3(3-0-6) 

LIS 3122  
 

ทรัพยากรสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                               
(Information Resources in Science and Technology)                      

3(3-0-6) 

LIS 3124 
 

การผลิตเอกสารในวิชาชีพ 
(Production of Professional Materials) 

3(3-0-6) 
 

LIS 3125 
 

การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการบริการสารสนเทศ                                
 (Computer Applications for Information Services) 

3(3-0-6) 

LIS 3126 
 

การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศระบบทศนิยมดิวอ้ี     
(Analysis of Information Resources: Dewey Decimal 
Classification System) 

3(2-2-5) 

LIS 3127 
 

การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศระบบห้องสมุดรัฐสภา
อเมริกัน 
(Analysis of Information Resources: Library of 
Congress Classification   System) 

3(2-2-5) 

LIS 3128 
  

การวิเคราะห์และท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ      
(Analysis and Cataloging of Information Resources)  

3(2-2-5) 
 

LIS 3129 การวิเคราะห์และท ารายการทรัพยากรสารสนเทศขั้นสูง 
(Advanced Analysis and Cataloging of Information 
Resources)                    

3(2-2-5) 
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*LIS 3130 
  (LIS3123) 

ทรัพยากรสารสนเทศทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(Information Resources in Humanities and Social Sciences) 

3(3-0-6) 

LIS 3154 
 

การอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศ                            
(Conservation of Information Resources) 

3(3-0-6) 

LIS 3165 
 

ห้องสมุดดิจิทัล                                                                                         
(Digital Library) 

3(3-0-6) 
 

LIS 3166 
 

การรู้สารสนเทศ                           
(Information Literacy) 

3(3-0-6) 
 

**LIS3167 จริยธรรมนักสารสนเทศ 
(Ethics of Information Professional) 

3(3-0-6) 

LIS 3181 
 

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา     
(Academic Libraries) 

3(3-0-6) 

LIS 3182 
 

ห้องสมุดประชาชน                                                            
(Public Libraries)                                           

3(3-0-6) 

LIS 3183 
 

 ห้องสมุดเฉพาะ 
(Special Libraries) 

3(3-0-6) 

LIS 3185 
 

ทรัพยากรสารสนเทศส าหรับเด็กและวัยรุ่น                          
(Information Resources for Children and Adolescents) 

3(3-0-6) 

LIS 3186 
 

ทรัพยากรสารสนเทศส าหรับผู้ใหญ่    
(Information Resources for Adults) 

3(3-0-6) 

LIS 3187 
 

บริการสารสนเทศเพ่ือชุมชน    
(Community and Information Services) 

3(3-0-6) 

LIS 3189 
 

ทรัพยากรสารสนเทศและการรู้หนังสือ  
(Information Resources and Literacy) 

3(3-0-6) 
 

        หมวดวิชาสารสนเทศศาสตร์                                          หน่วยกิต                        
LIS 2205 
 

การจัดการสารสนเทศอินเทอร์เน็ต     
(Management of Internet Information) 

3(3-0-6) 

**LIS 2259 
 (LIS 3259) 
 

เทคนิคการเขียนโครงการในระบบสารสนเทศ 
(Techniques in Project Writing on Information 
Systems) 

3(3-0-6) 
 

*LIS 2274  
    

โอเพนซอร์สส าหรับห้องสมุด 
(Open Sources for Libraries) 

3(2-2-5) 

LIS 3232 
 

การแก้ปัญหาในระบบสารสนเทศ 1     
(Problem Solving in Information Systems I) 

3(2-2-5) 
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LIS 3233  
 

การแก้ปัญหาในระบบสารสนเทศ 2 
(Problem Solving in Information Systems II) 

3(2-2-5) 

LIS 3235  
 

ระบบเครือข่ายสารสนเทศ                   
(Information Network Systems ) 

3(3-0-6) 

LIS 3239  
 

การจัดการสารสนเทศเพ่ือการบริการ    
(Information Management for Services) 

3(3-0-6) 

**LIS 3240  
 

โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการบริการสารสนเทศ   
(Software Packages for Information Services) 

3(3-0-6) 

LIS 3242                 การออกแบบกราฟิก   
(Graphic Design) 

3(3-0-6) 

**LIS 3244 การพัฒนาสื่อสารสนเทศ          
(Information Media Development) 

3(3-0-6) 

*LIS 3258  
 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 
(Web Programming) 

3(2-2-5) 
 

**LIS 3263 
 

การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ 
(Information Systems Analysis) 

3(3-0-6) 

**LIS 3273  
 

การสื่อสารทางเทคโนโลยีสารสนเทศ      
(Information Technology Communication) 

  3(3-0-6) 

LIS 4258  การศึกษาพิเศษด้านสารสนเทศศาสตร์   
(Special Topics in Information Science) 

  3(3-0-6) 

 
  3.1.3.3 หมวดวิชาโท 18 หน่วยกิต (ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และ 
    บรรณารักษศาสตร์เรียน) 
                    ให้เลือกเรียนวิชาโทสาขาใดสาขาหนึ่งในคณะมนุษยศาสตร์ที่ไม่ซ้ ากับวิชาเอกหรือจะเลือก 
   เรียนวิชาโทในคณะอ่ืนๆ  ของมหาวิทยาลัยรามค าแหงก็ได้ ตามกฎเกณฑ์ดังนี้ 

1. ส าหรับวิชาโทในคณะมนุษยศาสตร์ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของสาขาวิชานั้นๆ 
2. ส าหรับวิชาโทนอกคณะมนุษยศาสตร์ ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์วิชาโทของคณะนั้นๆ และกรณีท่ี

กฎเกณฑ์วิชาโทในคณะดังกล่าวมีจ านวนหน่วยกิตไม่ถึง 18 หน่วยกิต ให้เป็นสิทธิของนักศึกษาที่จะเลือกเรียน
วิชาใดก็ได้ในสาขาวิชาโทนั้นจนครบ 18 หน่วยกิต 

3. ส าหรับคณะที่ไม่มีกฎเกณฑ์วิชาโทเพ่ือนักศึกษาต่างคณะ ให้ถือกฎเกณฑ์วิชาโทของคณะ
มนุษยศาสตร์เป็นหลัก 

4. กระบวนวิชาที่เลือกเรียนเป็นวิชาโทจะต้องไม่ซ้ ากับกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
วิชาเอก และวิชาเลือกเสรี 
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   3.1.3.4 หมวดวิชาเลือกเสรี   9   หน่วยกิต 

      นักศึกษาจะเลือกเรียนกระบวนวิชาใดๆ ก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยรามค าแหงที่ไม่ซ้ ากับ 
กระบวนวิชาที่เรียนเป็นวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเอก และวิชาโท จ านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

 
วิชาโทสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 18 หน่วยกิต   (ส าหรับนักศึกษา หลักสูตรอ่ืน/ 

 คณะอ่ืนเรียน) 
              1)  วิชาโทบังคับ      9   หน่วยกิต  
                                            ให้เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้ จ านวน 9  หน่วยกิต 

   หน่วยกิต 
**LIS 2100 หลักสารสนเทศศาสตร์                                       3(3-0-6) 

 (Principles to Information Science)  
*LIS 2101 หลักการสื่อสารส าหรับนักสารสนเทศ  3(3-0-6) 
 (Principles of Communication for Information Scientists)  
LIS 2103 ผู้ใช้และบริการสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 (Users and Information Services)  
LIS 2104 หลักการจัดสารสนเทศ   3(3-0-6) 

 (Principles of Information Organization)  

LIS 2202 เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการสารสนเทศ   3(3-0-6) 
 (Technology for Information Management)  

LIS 2206 หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 (Principle of programming language)  

**LIS 2207 การออกแบบและสร้างฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
 (Database Design and Creation)  

LIS 3102 การจัดการหน่วยงานบริการสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 (Management of Information Agencies)  

**LIS 3103 
  (LIS3236) 

การจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ 
(Information Retrieval and Storage) 

3(3-0-6) 

*LIS 3108 ภาษาอังกฤษส าหรับนักสารสนเทศ 
(English for Information Scientists) 

3(3-0-6) 

LIS 4106 
 

การวิจัยสารสนเทศศาสตร์ 
(Research in Information Science) 

3(3-0-6) 
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    2)  วิชาโทเลือก 9 หน่วยกิต โดยเลือกเรียน 9 หน่วยกิต จากหมวดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนใน 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ และ/หรือ บรรณารักษศาสตร์ ยกเว้นวิชา LIS 4209 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ซึ่งเปิดไว้ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาเอกสารสนเทศศาสตร์และ 
บรรณารักษศาสตร์เท่านั้น 
3.1.4 แผนการศึกษา  
แผนการศึกษาหลักสูตรวิชาเอกสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 

ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 

 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

**HIS 1001 อารยธรรมตะวันตก  
**HIS 1002 อารยธรรมตะวันออก 3(3-0-6) 
**HIS 1201     พ้ืนฐานวัฒนธรรมไทย           
PHI 1000 หลักการด ารงชีวิตในสังคม  
PHI 1001 วัฒนธรรมและศาสนา  3(3-0-6) 
PHI 1003 ปรัชญาเบื้องต้น   
**SOC 1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6) 
THA 1001 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) 
LIS 1001 สารสนเทศและเทคโนโลยีเพ่ือการค้นคว้า 2(2-0-4) 
**ENG1001 ประโยคภาษาอังกฤษพ้ืนฐานและศัพท์จ าเป็น

ในชีวิตประจ าวัน 
3(2-2-5) 

**LIS 2100 หลักสารสนเทศศาสตร์ 3(3-0-6) 
   รวม              20  หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาที่  2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
ART 1003 ศิลปวิจักษณ์ 2(2-0-4) 
MSA 1003 ดนตรีวิจักษณ์  
**ECO 1003 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป  
**LAW 1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป    
**PSY 1001 จิตวิทยาทั่วไป   
POL 1100 รัฐศาสตร์ทั่วไป    
**RAM 1000 ความรู้คู่คุณธรรม       3(3-0-9) 
THA 1002 ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย 

 
3(3-0-6) 

 

 

 

 

 

 

 

เลือกเรยีน 1
กระบวนวิชา 

เลือกเรยีน 1
กระบวนวิชา 

เลือกเรยีน 1 กระบวนวิชา
วชิาวชิา 

เลือกเรยีน 1 
กระบวนวิชา 3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
XXXX9999 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ 3(X-X-X) 
**ENG 1002 ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป  3(2-2-5) 
 LIS2202 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 
 รวม 20  หน่วยกิต 

 
ปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 
  รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
*LIS 2101        หลักการสื่อสารส าหรับนักสารสนเทศ         3(3-0-6) 

LIS 2103          ผู้ใช้และบริการสารสนเทศ 3(3-0-6) 

LIS 2104          หลักการจัดสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 XXXX9999      วิชาเอกเลือก    3(X-X-X) 
 XXXX9999      วิชาโท   
 XXXX9999      วิชาโท   

3(X-X-X) 
3(X-X-X) 

 XXXX9999 วิชาภาษาต่างประเทศพ้ืนฐาน 1  3(X-X-X) 
 รวม 21 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที่ 2 
   รหัสวชิา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
  LIS 2206         หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 3(3-0-6) 
**LIS 2207        การออกแบบและสร้างฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
  XXXX9999    วชิาเอกเลือก    3(X-X-X) 
  XXXX9999    วชิาเอกเลือก    3(X-X-X) 
  XXXX9999    วชิาโท    3(X-X-X) 
  XXXX9999    วชิาโท   3(X-X-X) 
  XXXX9999     วิชาภาษาต่างประเทศพ้ืนฐาน 2 3(X-X-X) 
  รวม 21 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 25 - 

                                                                 ปีที3่ 
ภาคการศึกษาที่ 1 

    รหัสวชิา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
   LIS 3102       การจัดการหน่วยงานบริการสารสนเทศ    3(3-0-6) 
  *LIS 3108       ภาษาอังกฤษส าหรับนักสารสนเทศ 3(3-0-6) 
   XXXX9999    วิชาเอกเลือก     3(X-X-X) 
   XXXX9999    วิชาเอกเลือก     3(X-X-X) 
   XXXX9999    วิชาโท               3(X-X-X) 
   XXXX9999    วิชาโท               3(X-X-X) 
  รวม 18 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที่ 2 
  รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
**LIS3103         การจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ   
  (LIS3236)             

3(3-0-6) 

XXXX9999        วิชาเอกเลือก    3(X-X-X) 
XXXX9999        วิชาเอกเลือก             3(X-X-X) 
 วิชาเลือกเสรี 3 วิชา  
 XXXX9999    วิชาเลือกเสรี 3(X-X-X) 
 XXXX9999    วิชาเลือกเสรี 3(X-X-X) 
 XXXX9999    วิชาเลือกเสรี 3(X-X-X) 
 รวม 18 หน่วยกิต 

 

ปีที่ 4 
                                                       ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
LIS4106 การวิจัยสารสนเทศศาสตร์    3(3-0-6) 
XXXX9999       วิชาเอกเลือก    3(X-X-X) 
XXXX9999       วิชาเอกเลือก    3(X-X-X) 
XXXX9999       วิชาเอกเลือก    3(X-X-X) 
XXXX9999       วิชาเอกเลือก    3(X-X-X) 
  รวม 15 หน่วยกิต 
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             ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
 *LIS 4209       การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                      6(0-6-3) 
           รวม  6 หน่วยกิต 

   3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
       หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

  วิทยาศาสตร์ 
   AGR 1003  การเกษตรเบื้องต้น          3(3-0-6) 

                 (Introduction to Agriculture) 
                (ไม่เปิดส าหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์) 

ศึกษาพ้ืนฐานทางวิชาการเกษตร ซึ่งเก่ียวข้องกับเศรษฐกิจ และความส าคัญในสังคมปัจจุบัน และศึกษาสิ่งแวดล้อม
ต่างๆ ที่มีความส าคัญต่อการเกษตร ตลอดจนหลักปฏิบัติและการจัดการเกษตร 
(Not open to science students) 
Basic knowledge in agricultural management  concerning  economic problem, social important 
and environment studies. 

 
BIO 1001  ชีววิทยาเบื้องต้น             3(3-0-6) 

     (Introduction to Biology) 
      (ไม่เปิดส าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์) 

ศึกษาเรื่องราวของสิ่งมีชีวิต หลักเบื้องต้นของชีววิทยา แบบต่าง ๆ ของการด ารงชีวิต และชีววิทยาส าหรับ
ชีวิตประจ าวัน 
(Not open to science students) 
Studies on fundamental life science, basic concepts of biology, patterns of living and biology for 
everyday life. 

 
   CMS1003   เคมีเบื้องต้น   3(3-0-6) 
        (Introduction to Chemistry) 
    (ไม่เปิดส าหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์) 
    วิทยาศาสตร์ทางเคมีและการประยุกต์ เน้นหลักเกณฑ์และทฤษฎีในลักษณะทั่วไปและการประยุกต์หลักวิชาทาง 
  เคมีไปใช้ในอุตสาหกรรมแขนงต่างๆ 
     (Not open to science students) 

Science of chemistry and its application, emphasized on general principles and theories and 
various industrial applications. 
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PHY 1001 ฟิสิกส์เบื้องต้น   3(3-0-6) 
  (Introduction to Physics) 

  (ไม่เปิดส าหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์) 
หน่วยและการวัดเบื้องต้น แรงและการเคลื่อนที่ งาน พลังงาน กลศาสตร์ของไหลคลื่นความร้อนในบรรยากาศ 
เสียง แสง สี ไฟฟ้า และไฟฟ้าเพ่ือการสื่อสาร อะตอมและควอนตัม  การแปลงนิวเคลียร์ กัมมันตรังสี พลังงาน
ปรมาณูเพ่ือประโยชน์ในทางสนัติ 
(Not open to science students) 
 Units and measurements, force and motion, work, energy, Fluid mechanics waves, heat in 
atmosphere, sound, light, color, electricity and electrical communications,  atoms  and quanta, 
nuclear transformation, radioactivity and peaceful applications of atomic energy.   

 
SCI 1003   วิทยาศาสตร์พื้นฐาน   3(3-0-6) 

 (Basic Science) 
(ไม่เปิดส าหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์) 
การประยุกต์วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ให้เข้ากับชีวิตประจ าวัน โดยเน้นการใช้วิทยาการทางเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา  
ดาราศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือการด ารงชีวิตและ การเป็นอยู่ที่ดีข้ึนของมนุษย์ 
(Not open to science students) 
Application of modern science in everyday life. An integrated course involving chemistry, 
physics, astronomy, biology and related areas with emphasis on uses and implication of the 
physical and biological sciences to human life in a modern society; improvement of living 
conditions  made by the progress of the physical and biological sciences. 

 
คณิตศาสตร์  

INT 1005 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น   3(3-0-6) 
 (Introduction to Computer Systems) 

ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ ระบบเลขฐานต่างๆ องค์ประกอบต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ทั้งด้าน
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การสื่อสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระบบสารสนเทศประเภทต่าง ๆ  
แนวความคิดในการพัฒนาโปรแกรม และการประยุกต์ใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ ผลกระทบทางสังคม และจริยธรรมที่
เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์ 
History  of  computer, number system, components of computer system: hardware,  Software; 
data communication, computer network, various types of information systems, programming 
development concept, computer applications, social impacts and ethical issues on computer using. 
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MTH 1003 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน   3(3-0-6) 

 (Basic Mathematics) 
(ไม่นับหน่วยกิตให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์) 
เซต ตรรกศาสตร์ ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น ระบบจ านวนจริง เวกเตอร์ และเมทริกซ์ หลักการแจง 
นับและความน่าจะเป็น 
Sets, logics, relations and functions, real number system, vectors and matrices, counting 
principle and probability. 

 
**STA 1003   สถิติเบื้องต้น   3(3-0-6) 

(Introduction to Statistics) 
                (ไม่เปิดสอนส าหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์) 

การเก็บข้อมูล  การแจกแจงความถ่ี แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การกระจาย  ความน่าจะเป็น การชักตัวอย่าง การ
ประมาณค่าพารามิเตอร์  การทดสอบข้อสมมุติฐาน สหสัมพันธ์และการถดถอย และการประยุกต์ทางสังคมศาสตร์ 
Collection of data, frequency distribution, central tendency, dispersion, probability, sampling, 
estimation, hypothesis test, correlation, and regression, and applied for Social Science. 

 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
ART 1003   ศิลปวิจักษณ์   2(2-0-4) 

 (Art Appreciation) 
ศึกษาศิลปะส าคัญเฉพาะอย่างจากสมัยโบราณ จนกระทั่งถึงศิลปะในปัจจุบันเน้นคุณค่าและลีลาของศิลปะแต่ละ
แบบ การถ่ายทอดความจรรโลงในศิลปะและสร้างสรรค์ศิลปะ 
A study of important art from ancient times to the present, with emphasis on the value and 
style of each type of art, the conveyance of art appreciation, and artistic creativity. 

 

MSA 1003 ดนตรีวิจักษณ์   2(2-0-4) 
 (Music Appreciation) 

ศึกษาเครื่องดนตรีชนิดต่าง ๆ ลีลาเกี่ยวกับดนตรีของชาวตะวันตกตามพัฒนาการของประวัติศาสตร์ ความเข้าใจใน
องค์ประกอบของดนตรีอันเป็นพื้นฐานอันจ าเป็นแก่การฟัง ผลงานของนักประพันธ์เพลงเอกของโลก ศึกษาเปรียบ 
เทียบดนตรีชนิดต่าง ๆ เน้นพัฒนาการและความรู้เกี่ยวกับดนตรีไทย 
A study of the different types of musical instruments, Western music style as a historical 
development, understanding musical composition in order to appreciate works of the world 
masterpieces, and a comparison of different types of music, with emphasis on the development 
and knowledge of Thai music. 
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LIS 1001 สารสนเทศและเทคโนโลยีเพ่ือการค้นคว้า   2(2-0-4) 

 (Information and Technology for Searching) 
ศึกษาบทบาทและความส าคัญของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบการจัดเก็บและการ
ค้นคืนสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพ่ือการค้นคว้าและเผยแพร่สารสนเทศ
วิธีการค้นคว้า การท ารายงานและการอ้างอิงในงานวิชาการ 
A study of roles and importance of information, information sources, automated library, 
information storage and retrieval system, information technology, information network and 
internet for research and information dissemination.  Research methodology, report writing and 
academic reference are also included. 
 

**HIS 1001 อารยธรรมตะวันตก   3(3-0-6) 
       (Western Civilization) 

ศึกษาพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมของสังคมตะวันตกตั้งแต่สมัยโบราณถึง
ปัจจุบัน โดยเน้นลักษณะเฉพาะของอารยธรรมตะวันตกตลอดจนการครอบง าของอารยธรรมดังกล่าวที่มีต่อโลก 
นับตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 18 เป็นต้นมา 
A study of political, economic, social, and cultural developments of Western societies, from 
ancient times to modern times. Emphasis is on unique features of Western civilization and its 
dominance in the world since the 18th century 
 

**HIS 1002 อารยธรรมตะวันออก   3(3-0-6) 
          (Eastern Civilization) 

ศึกษาประวัติความเป็นมา พัฒนาการและความส าเร็จของอารยธรรมตะวันออก ตั้งแต่ยุคโบราณถึงยุคสมัยใหม่ 
โดยเน้นลักษณะอันโดดเด่นของอารยธรรมตะวันออก ตลอดจนการตอบสนองต่อการท้าทายของอารยธรรม
ตะวันตกที่ครอบง าโลกยุคใหม่ 
A study of the origins, developments and achievements of Eastern civilization, from antiquity to 
modern times. Particular emphasis is placed on distinctive characteristics of Eastern civilization 
and its responses to challenges from Western dominance in modern times. 
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**HIS 1201 พ้ืนฐานวัฒนธรรมไทย        3(3-0-6) 
 (Foundations of Thai Culture) 

ศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมในสังคมไทย ตั้งแตยุ่คโบราณถึงยุคใหม่ โดยเน้นลักษณะเฉพาะของพัฒนาการด้าน

การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

A study of cultural history in Thai society from antiquity to modern times. Emphasis is placed on 

unique characteristics of political, economic, social, and cultural developments. 
 
PHI 1000 หลักการด ารงชีวิตในสังคม        3(3-0-6)  

                (Principles for Living  in a Society) 
ศึกษาธรรมชาติของมนุษย์  การแสวงหาคุณค่า  และการเสริมสร้างคุณค่าให้แก่ชีวิต บ่อเกิด และความ 
จ าเป็นของจริยธรรมในสังคม 
A study of human nature, the search for values, the cultivation of values for human    
life, the source  and necessity of morality in society. 

 
PHI 1001  วัฒนธรรมและศาสนา         3(3-0-6) 

(Culture  and  Religions) 
ศึกษาความหมายของวัฒนธรรม  วัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก วัฒนธรรมไทยในอดีตและปัจจุบัน
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา ศาสนาต่าง ๆในโลกปัจจุบัน สาระส าคัญที่ควรศึกษา
ในศาสนาต่าง ๆ 
A study of cultures and religions: the meaning of culture, western  culture, eastern culture, 
Especially  Thai culture from past to present,  as well as Thai customs. The study of the 
fundamental   and essence of world  religions are included. 

 
PHI 1003 ปรัชญาเบื้องต้น        3(3-0-6) 

 (Introduction to Philosophy) 
ความหมายและขอบเขตของปรัชญา สาขาต่าง ๆ ของปรัชญา  ญาณวิทยา  อภิปรัชญา จริยศาสตร์ และสุนทรียศาสตร์  
พัฒนาการของปรัชญาทั้งตะวันออกและตะวันตก ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยปัจจุบัน 
A study of the meanings and scope of philosophy, Epistemology, Metaphysics, Ethics and 
Aesthetics; the development of Eastern and Western philosophies from ancient times to modern 
times. 
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กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

**LAW 1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป   3(3-0-6) 
           (Introduction to Law) 

(ห้ามนักศึกษาคณะนิติศาสตร์) 
ศึกษาลักษณะทั่วไปของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การใช้กฎหมาย บุคคล และความสามารถ  สิทธิและการใช้สิทธิ 
ระยะเวลาแห่งสภาพของบุคคล  การก าหนดตัวบุคคล ความสามารถ นิติบุคคล ลักษณะครอบครัว มรดก ทรัพย์ 
ทรัพย์สินและกระบวนการยุติธรรม 
A study of the nature of law; classification of law; enforcement of law; persons and capacity; 
rights and their exercise; family; succession; property and judicial process. 

 
POL 1100 รัฐศาสตร์ทั่วไป   3(3-0-6) 

 (Introduction to Political Science) 
ศึกษาขอบเขตและสาระของรัฐศาสตร์ในเชิงสหวิทยาการ ศึกษาแนวความคิดและหลักการใหญ่ๆ ในเรื่องของรัฐ 
การเมือง ระบบการปกครอง พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ ศึกษาประเด็นส าคัญ ๆ ในทางรัฐศาสตร์ อาทิ  
การพัฒนาการเมือง การพัฒนาประชาธิปไตย แนวความคิดและพฤติกรรมทางการเมือง  ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ การบริหารรัฐกิจ 
The scope of political sciences as an interdisciplinary approach; the study of state, politics, 
government, political parties, interest groups; interesting topics in political science such as 
political development, democracy development, political ideology and behavior, international 
relations and public administration. 
 

**ECO 1003 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป   3(3-0-6) 
    (General Economics) 
 (ไม่เปิดสอนส าหรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์) 

ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทั่วไปทางเศรษฐศาสตร์ ความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ ศึกษาครอบคลุมทั้ง
เศรษฐศาสตร์จุลภาค และเศรษฐศาสตร์มหภาค ดังหัวข้อต่อไปนี้ อุปสงค์อุปทานและความยืดหยุ่น การก าหนด
ราคาและการแทรกแซงราคาของรัฐบาล ทฤษฎีการผลิต ต้นทุน รายรับ และก าไรจากการผลิต ตลาด รายได้ 
ประชาชาติ การก าหนดรายได้ประชาชาติ ภาคการเงิน และนโยบายการเงิน การคลังสาธารณะและนโยบายการคลัง 
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ 
A study of basic and general knowledge of economic including both microeconomics and 
macroeconomics; demand, supply, elasticity of demand, elasticity of supply, equilibrium price, 
production theory, cost, revenue, profit, markets, national income,  
money sector and monetary policy, public finance and fiscal policy, international economics and 
economic developments. 
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  **PSY 1001 จิตวิทยาทั่วไป        3(3-0-6) 

 (General Psychology) 
ศึกษาประวัติความเป็นมาของวิชาจิตวิทยา วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา พื้นฐานทางสรีระวิทยาเก่ียวกับพฤติกรรม 
การสัมผัส การรับรู้ พัฒนาการ การเรียนรู้ ความคิด ความจ า อารมณ์และแรงจูงใจ สติปัญญา บุคลิกภาพ และ
พฤติกรรมทางสังคม เป็นต้น เพ่ือน ามาประยุกต์  ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
Study history of psychology, the psychological investigation, physiological basic of behaviors, 
sensation, perception, human development, learning thinking, memory, emotion and motivation, 
intelligence, personality and  social behavior etc. to apply for daily life. 
 

          **SOC 1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น      3(3-0-6) 
 (Introduction to Sociology and Anthropology) 

ศึกษาขอบเขตและสาระทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเกี่ยวกับมนุษย์ สังคม วัฒนธรรม  และปรากฏการณ์ทาง
สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งครอบคลุมประเด็น มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมไทย อัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
วัฒนธรรมอาเซียน วัฒนธรรมโลกและโลกาภิวัตน์ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม และการประยุกต์ใช้
ความรู้เพื่อการพัฒนา การจัดการธุรกิจ และการวางนโยบายและแผนสังคม 
A sociological and anthropological study of the scope of matter concerning man, society, culture 
as well as socio-cultural phenomena, including human ecology, Thai culture, local identity and 
wisdom, ASEAN cultures, global culture and globalization, socio-cultural change and the 
application of knowledge to development, business management, social policy and planning etc. 
 

**RAM 1000  ความรู้คู่คุณธรรม        3(3-0-9) 
  (Knowledge and Morality)  

    ความหมายและประเภทของความรู้ ความหมายของคุณธรรมและจริยธรรมความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับ
คุณธรรม การพัฒนาคุณธรรมเฉพาะตนกับคุณธรรมสังคม การน าหลักธรรมาภิบาล หลักปราชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในชีวิตและปลูกฝังจิตส านึกสาธารณะ รวมทั้งสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน เพ่ือพัฒนาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพประกอบด้วยความรู้และเป็นคนดีของสังคมไทยมีส านึกที่จะดูแลรับผิดชอบ
สังคมไทย 
 The significance of various kinds of knowledge, the meaning of morality and ethics, the 
relationships between knowledge and morality, the fostering of individual virtues alongside the 
fostering of the social virtues, the principles of good governance, the use of the philosophy of the 
sufficiency economy in actual life,  the fostering of a  public mind leading to an awareness of the 
need to conserve  natural resources, the protest the environment and sources of energy to the end 
that graduates will have the qualities of being knowledgeable and socially good persons who will 
take responsibility for Thai society. 
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กลุ่มวิชาภาษา 
ภาษาอังกฤษ 
**ENG 1001 ประโยคภาษาอังกฤษพ้ืนฐานและศัพท์จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน   3(2-2-5) 

(Basic English Sentences and Essential Vocabulary in Daily Life) 
    การศึกษาลักษณะของประโยคพ้ืนฐาน ศัพท์ และส านวนที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน โดยเน้นการสื่อความหมายด้าน

ไวยากรณ์ด้วยรูปประโยค ลักษณะองค์ประกอบของประโยค และการรวมประโยคโดยการใช้เครื่องหมายวรรคตอน
และค าเชื่อมต่าง ๆ 

 A study of basic sentence structures, vocabulary and common expressions used in daily life, with 
the focus on grammatical meaning, sentence components, and sentence combining with 
punctuation and conjunctions. 

 
**ENG 1002 ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป      3(2-2-5) 

(English Sentences and Vocabulary in General Use) 
ศึกษาลักษณะของประโยคและศัพท์ที่ใช้อยู่ทั่วไป โดยเน้นความเข้าใจเรื่องกาลและโครงสร้างประโยค  
A study of basic sentences and vocabulary in general use, leading to an understanding of tenses 
and sentence structure. 
 

ภาษาฝรั่งเศส 
**FRE 1011 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1       3(2-2-5) 
(FRE1001)       (French for Communication 1) 

ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสารโดยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน ด้วยค าศัพท์ ส านวนและประโยคง่ายๆ 
A study of the French language for communication through practice in listening, speaking, reading 
and writing skills. Emphasis is placed on simple vocabulary, expressions and use of sentence 
patterns. 
 

**FRE 1012  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2                3(2-2-5) 
(FRE1002)    (French for Communication 2) 

ศึกษาภาษาฝรั่งเศสต่อจากภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 โดยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน  (ควรเรียนกระบวนวิชา FRE 1011 มาก่อน) 
A continuation of French for Communication 1 aiming to practice the listening, speaking, reading 
and writing skills for daily-life communication. (Recommended preliminary course: FRE 1011) 
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ภาษาเยอรมัน 
**GER 1011 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 1      3(2-2-5) 
(GER1001)       (German for Communication 1) 
 

ศึกษาภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสารโดยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน ด้วยค าศัพท์ ส านวนและประโยคง่ายๆ 
A study of the German language for communication through practice in listening, speaking, 
reading and writing skills. Emphasis is placed on simple vocabulary, expressions and use of 
sentence patterns.  

 
**GER 1012 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 2      3(2-2-5) 
(GER1002)      (German for Communication 2) 

ศึกษาภาษาเยอรมันต่อจากภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 1 โดยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนเพ่ือการสื่อสาร
ในชีวิตประจ าวัน  (ควรเรียนกระบวนวิชา GER 1011 มาก่อน) 
A continuation of German for Communication 1 aiming to practice the listening, speaking, reading 
and writing skills for daily-life communication. (Recommended preliminary course: GER 1011) 

 
ภาษาสเปน 
**SPN 1011 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 1      3(2-2-5) 
(SPN1001)      (Spanish for Communication 1) 
      ศึกษาภาษาสเปนเพ่ือการสื่อสารโดยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน ด้วยค าศัพท์ ส านวนและประโยคง่าย ๆ 
      A study of the Spanish language for communication through practice in listening, speaking,      
      reading and writing skills. Emphasis is placed on simple vocabulary, expressions and use of    
      sentence patterns. 

 
**SPN 1012 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 2      3(2-2-5) 
(SPN1002)      (Spanish for Communication 2) 

ศึกษาภาษาสเปนต่อจากภาษาสเปนเพ่ือการสื่อสาร 1 โดยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน  (ควรเรียนกระบวนวิชา SPN 1011 มาก่อน) 
A continuation of Spanish for Communication 1 aiming to practice the listening, speaking, 
reading and writing skills for daily-life communication. (Recommended preliminary course: SPN 
1011) 
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ภาษารัสเซีย    
**RUS 1011   ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 1                                           3(2-2-5) 
(RUS1001)     (Russian for Communication 1) 

ศึกษาภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสารโดยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน ด้วยค าศัพท์ ส านวนและประโยคง่ายๆ 
A study of the Russian language for communication through practice in listening, speaking, 
reading and writing skills. Emphasis is placed on simple vocabulary, expressions and use of 
sentence patterns. 

 

**RUS 1012  ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 2                               3(2-2-5) 
(RUS1002)      (Russian for Communication 2) 

ศึกษาภาษารัสเซียต่อจากภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 1 โดยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน  (ควรเรียนกระบวนวิชา RUS 1011 มาก่อน) 
A continuation of Russian for Communication 1 aiming to practice  the listening, speaking, 
reading and writing skills for daily-life communication. (Recommended preliminary course: RUS 
1011)  

 

ภาษาญี่ปุ่น                    
**JPN 1011   ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 1                                   3(2-2-5) 

(JPN 1001)  (Basic Japanese 1) 
อักษรฮิระงะนะ คะตะคะนะ และอักษรคันจิพ้ืนฐาน เสียงในภาษาญี่ปุ่น ค าศัพท์ รูปประโยคและไวยากรณ์
พ้ืนฐาน  
A study of Hiragana, Katakana and basic Kanji characters, including Japanese sound system, 
basic vocabulary and grammatical structure.  

 

**JPN 1012   ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 2                                   3(2-2-5) 
(JPN 1002)  (Basic Japanese 2) 
รูปประโยคและไวยากรณ์ระดับที่สูงขึ้น เพิ่มพูนค าศัพท์และอักษรคันจิ การอ่านและการเขียนประโยคสั้นๆ 
A study of sentence structures at a higher level, more vocabulary and Kanji characters, with 
practice in reading, and writing short sentences. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 36 - 

 
ภาษาจีน 
**CHI 1001 ภาษาจีน 1           3(2-2-5) 

      (Chinese 1) 
ศึกษาระบบสัทอักษรภาษาจีนตามหลักภาษาศาสตร์ (Hanyu Pinyin) ค าศัพท์ โครงสร้างประโยคพ้ืนฐานที่ใช้ใน 
ชีวิตประจ าวัน และฝึกสนทนาเบื้องต้น ฝึกเขียนล าดับขีด หมวดอักษรจีน และอักษรจีนขั้นพ้ืนฐาน รวมถึงการแต่ง 
ประโยคภาษาจีนอย่างง่าย 
To study Hanyu Pinyin (official Chinese Romanization system) linguistically, basic vocabulary, and 
basic sentence structure and basic conversation used in daily life. To practice writing strokes in 
sequence, radicals and basic Chinese characters including writing basic sentences. 

 
**CHI 1002 ภาษาจีน 2                                                                 3(2-2-5) 
           (Chinese 2) 

ศึกษาค าศัพท์ ค าทีม่ีความหมายเหมือนกัน ความหมายตรงกันข้าม และค าลักษณะนามฝึกพูดและเขียนภาษาจีนให้
ถูกต้องตามหลักภาษา ฝึกอ่านออกเสียงให้ได้มาตรฐานเรียนรู้ค าศัพท์ที่ซับซ้อนทีใ่ช้ในชีวิตประจ าวัน 
  
To study vocabulary, synonyms, antonyms and classifiers, to practice conversation and writing. 
To practice standard pronunciation learning complex vocabulary and sentence used in daily life.  

 
ภาษามลายู 
MAL 1001 ภาษามลายูพ้ืนฐาน 1                                             3(2-2-5) 

(Fundamental  Malay I) 
ศึกษาระบบการออกเสียง ค าศัพท์ ส านวน และโครงสร้างประโยคพ้ืนฐานภาษามลายูเพ่ือใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน  
โดยฝึกทักษะการฟัง การพูด อ่านและเขียนด้วยอักษรรูมี 
A study of Malay pronunciation, vocabulary, expressions and basic sentence structures for daily 
communication with an emphasis on developing skills in listening, speaking, reading and writing 
with Rumi scripts. 

 
MAL 1002  ภาษามลายูพ้ืนฐาน 2                                                   3(2-2-5) 

(Fundamental Malay II) 
ศึกษาลักษณะโครงสร้างประโยคชนิดต่างๆ และค าท่ีเติมหน่วยค าพ้ืนฐานฝึกการสนทนา การอ่านเพ่ือความเข้าใจ 
และการเขียนประโยคสั้น ๆ (ควรเรียน MAL 1001 มาก่อน) 
A study of different sentence structures and basic morphemes with practice of conversation, 
reading comprehension and  short essays. (Recommended preliminary course : MAL 1001) 
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ภาษากรีก 
**GRK 1011 ภาษากรีกเพ่ือการสื่อสาร 1              3(2-2-5) 

          (GRK1001)       (Greek for Communication 1) 
ศึกษาภาษากรีกเพ่ือการสื่อสารโดยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน ด้วยค าศัพท์ ส านวนและประโยคง่าย ๆ 
A study of the Greek language for communication through practice in listening, speaking, reading 
and writing skills. Emphasis is placed on simple vocabulary, expressions and use of sentence 
patterns. 

 
**GRK 1012 ภาษากรีกเพ่ือการสื่อสาร 2      3(2-2-5) 

          (GRK1002)       (Greek for Communication 2) 
ศึกษาภาษากรีกต่อจากภาษากรีกเพ่ือการสื่อสาร 1 โดยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน  (ควรเรียนกระบวนวิชา GRK 1011 มาก่อน) 
A continuation of Greek for Communication 1 aiming to practice the listening, speaking, reading 
and writing skills for daily-life communication. (Recommended preliminary course: GRK 1011) 

 
ภาษาเขมร 
KHM 1001  ภาษาเขมรพ้ืนฐาน 1                         3(2-2-5)                                                 

(Fundamental Khmer 1) 
ศึกษาลักษณะตัวอักษรมูล ตัวอักษรเชรียง ลักษณะค า พยางค์ ท านองเสียง วิธีเขียนพยัญชนะ ตัวเต็ม ตัวเชิง  
รูปสระลอย สระจม การประสมอักษร ศึกษาค าศัพท์และฝึกสนทนาเบื้องต้น 
A study of the characteristics of the Mula and Chariang alphabet, words,  syllables and 
intonation;  writing of their common letters, subscripts, and  vowel characters (both  self- 
sufficient and non- self- sufficient); word compounds and vocabulary with practice of basic 
conversation. 

 
KHM 1002  ภาษาเขมรพ้ืนฐาน 2                              3(2-2-5)                                               

 (Fundamental Khmer 2) 
ศึกษาค าศัพท์เพ่ิมเติม ฝึกการสนทนา และการเขียนและการอ่าน โดยเน้นการออกเสียง ให้ถูกต้อง ศึกษา
เครื่องหมายประกอบการเขียนต่าง ๆ 
A study of more vocabulary, with emphasis on conversation, writing, reading and pronunciation 
in connection with signal markers used in  writing. 
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ภาษาเมียนมา  
MMR 1011  ภาษาเมียนมาพ้ืนฐาน 1                3(2-2-5)                                                              
(MMR 1001)  (Fundamental Myanmar 1) 

ศึกษาลักษณะทั่วไปของภาษาพม่า ได้แก่ ตัวอักษร ลักษณะพยางค์  ลักษณะค า และการออกเสียง  
ศึกษาการใช้ภาษาพม่าเพ่ือการสนทนาในโอกาสต่าง ๆ 
A study of common characteristics of the Myanmar language : alphabet, syllables, words  and 
pronunciation with emphasis on conversation in various situations. 

 
MMR 1012  ภาษาเมียนมาพ้ืนฐาน 2                      3(2-2-5)    

          (MMR 1002)  (Fundamental Myanmar 2) 
 ศึกษาค าศัพท์ ส านวน และลักษณะโครงสร้างประโยคภาษาพม่าในระดับสูงขึ้น  ฝึกทักษะการฟัง พูดและเขียน 
 A study of Myanmar vocabulary, expressions and structures at a higher level  with practice in   
listening, speaking and writing skills.  
 

ภาษาลาว 
LAO 1001 ภาษาลาวพ้ืนฐาน 1                   3(2-2-5)         

(Fundamental Lao 1) 
ศึกษาระบบเสียงภาษาลาว  ฝึกการเขียนอักษร การอ่านค าที่มีและไม่มีรูปวรรณยุกต์ ศึกษาชนิด ลักษณะ 
ความหมาย  และการใช้ค าเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น 
A study of Lao phonology with practice in writing letters and reading words with and without 
tone-markers, including word types, characteristics, meaning and usage for basic communication. 

 
LAO 1002  ภาษาลาวพ้ืนฐาน 2                 3(2-2-5)           

(Fundamental Lao 2) 
ศึกษาการใช้ค าชนิดต่าง ๆ ลักษณะประโยค ค าศัพท์ ส านวน  และประโยคที่ใช้ในสภาวการณ์ต่างๆ  ฝึกการอ่าน
บทความและเรื่องสั้น ฝึกการเขียนประโยคพ้ืนฐาน  
A study of different types of word and sentence usage, vocabulary, expressions and sentences 
used in various situations with practice in reading article and short stories and writing basic 
sentences. 
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ภาษาเวียดนาม 

           VNM 1001  ภาษาเวียดนามพ้ืนฐาน 1    3(2-2-5)       
 (Fundamental Vietnamese 1) 
 ศึกษาลักษณะทั่วไปของภาษาเวียดนาม วิธีการเขียน  ค าศัพท์ และฝึกสนทนาเบื้องต้น 
 A study of the general characteristics of the Vietnamese language, writing   
 System  and vocabulary, with an emphasis on basic conversation practice. 

 
VNM 1002  ภาษาเวียดนามพ้ืนฐาน 2       3(2-2-5)  

                 (Fundamental Vietnamese 2) 
ศึกษาต่อจาก  VNM 1001  ฝึกการอ่านและการออกเสียงให้ถูกต้อง ศึกษาค าศัพท์เพ่ิมเติม เพ่ือการสนทนา 
A continuation study of VNM 1001 with more vocabulary for conversation, and a practice in 
reading and pronunciation. 

 
ภาษาเกาหลี 
KOR 1001  ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 1              3(2-2-5)                    

(Fundamental Korean 1) 
การสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวัน ฝึกทักษะการฟัง เพ่ือความเข้าใจ ฝึกฟังบทสนทนา ข้อความ หรือนิทาน
สั้น ๆ  
 
A practice of the Korean language, focusing on daily conversation, emphasizing comprehensive 
listening skills, i.e., conversation, statement or short story listening. 

 
KOR 1002  ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 2                   3(2-2-5) 

(Fundamental Korean 2) 
ฝึกการอ่านภาษาเกาหลีที่เข้าใจง่ายและใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน  โดยคัดเลือกข้อความและหนังสือประเภทสาร
คดแีละบันเทิง น ามาฝึกทักษะการอ่าน เพื่อความเข้าใจเนื้อหาและโครงสร้างของประโยค 
A practice of the reading skill of the Korean language in daily contexts using selected  
excerpts, documentary and entertainment magazines, for content and syntactic comprehension. 
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  ภาษาฮินดี 
**HIN 1001 ภาษาฮินดีพ้ืนฐาน 1   3(2-2-5) 

(Fundamental Hindi 1) 
ศึกษาลักษณะทั่วไปของภาษาฮินดี เช่น หน่วยเสียงสระ พยัญชนะ และวิธีการเขียน อักษรเทวนาครีที่ใช้เขียนภาษา
ฮินดี  ฝึกออกเสียงค าศัพท์ ศึกษาค าศัพท์ ระบบไวยากรณ์เบื้องต้น ประโยคที่ใช้ในการสนทนาเบื้องต้น และศึกษา
ลักษณะทั่วไปของวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อของเจ้าของภาษา 
A study of general characteristics of Hindi language, phoneme, vowel and consonant, writing 
system of the Devanagari alphabet, pronunciation practice of Hindi words written with the 
Devanagari alphabet, with emphasis on study of vocabularies, basic grammar and conversational 
sentences as well as general characteristics of culture, tradition and belief of native speaker. 

 
**HIN 1002    ภาษาฮินดีพื้นฐาน 2   3(2-2-5) 
     (Fundamental Hindi 2) 

ศึกษาค าศัพท์ที่ใช้สนทนาในชีวิตประจ าวัน ฝึกออกเสียงและอ่านค าภาษาฮินดีที่เขียนด้วยอักษรเทวนาครี ศึกษา
หลักเกณฑ์ทางไวยากรณ์พ้ืนฐานที่จ าเป็นในการใช้ค าและประโยคให้ถูกต้อง 
A study of vocabularies used in daily conversation, with emphasis on the reading and 
pronunciation practice of Hindi words written with the Devanagari alphabet as well as basic 
grammatical rules for word and sentence usage. 

 
ภาษาอาหรับ 
ARA 1001 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน 1       3(2-2-5) 

    (Fundamental Arabic 1)                                                                                    
ศึกษาและเข้าใจระบบการออกเสียง ค าศัพท์ โครงสร้างประโยคพ้ืนฐาน และส านวนภาษาอาหรับ เพ่ือใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน โดยฝึกทักษะ การฟัง พูด อ่าน และเขียน 
A study of pronunciation, vocabulary, basic sentence structure, and Arabic idiom, with an 
emphasis on developing skills in listening, speaking, reading, and writing  for daily purposes. 
 

ARA 1002  ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน 2             3(2-2-5) 
        (Fundamental Arabic 2) 

ศึกษาและเข้าใจการใช้ภาษาอาหรับต่อจาก ARA 1001 ในเรื่องการใช้ภาษาในโอกาสและสถานการณ์ต่างๆ โดยฝึก
ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน   (ควรเรียน ARA 1001 มาก่อน) 
A study of fundamental daily Arabic for various occasions and situations, with an emphasis on 
developing skills in speaking, listening, reading, and writing. (Recommended preliminary course : 
ARA 1001) 

 
 
 
 
 



 - 41 - 

ภาษาโปรตุเกส 
**POR 1011 ภาษาโปรตุเกสเพ่ือการสื่อสาร 1      3(2-2-5) 

          (POR 1001)      (Portuguese for Communication 1) 
ศึกษาภาษาโปรตุเกสเพ่ือการสื่อสารโดยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน ด้วยค าศัพท์ ส านวนและ 
ประโยคง่าย ๆ 
 A study of the Portuguese language for communication through practice in listening, speaking, 
reading and writing skills. Emphasis is placed on simple vocabulary, expressions and use of 
sentence patterns. 

 
**POR 1012 ภาษาโปรตุเกสเพ่ือการสื่อสาร 2          3(2-2-5) 
(POR 1002)      (Portuguese for Communication 2) 

ศึกษาภาษาโปรตุเกสต่อจากภาษาโปรตุเกสเพ่ือการสื่อสาร 1 โดยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนเพ่ือการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน  (ควรเรียนกระบวนวิชา POR 1011 มาก่อน) 
A continuation of Portuguese for Communication 1 aiming to practice the listening, speaking, 
reading and writing skills for daily-life communication. (Recommended preliminary course: POR  
1011) 

 
ภาษาสันสกฤต 
**SKT 1001 ภาษาสันสกฤต 1                                                                                             3(2-2-5) 
  (SKT 2101)  (SANSKRIT 1) 

ศึกษาการเขียนและการอ่านภาษาสันสกฤตท่ีเขียนด้วยอักษรเทวนาครี อักษรไทย และอักษรโรมัน นามและวิภักติ การใช้   
ค านามในประโยค สรรพนาม การประกอบรูปกริยาและการใช้กริยา ศึกษารูปแบบประโยค  และการแปลความจากประโยค
ภาษาสันสกฤต ฝึกทักษะการเขียนวลีและประโยคภาษาสันสกฤตด้วยค าศัพท์พื้นฐานท่ีก าหนดให้ 
A study of writing and reading Sanskrit language written with the Devanagari, Roman and Thai 
alphabet, nouns and case-endings, the use of nouns in a sentence, pronouns, verb formation and 
usage, pattern and interpretation of Sanskrit sentences, Sanskrit phrase and sentence writing skill 
practice by using the assigned basic vocabularies. 
 

**SKT 1002 ภาษาสันสกฤต 2                                                                                            3(2-2-5) 
   (SKT 3101)  (SANSKRIT 2) 

ศึกษารายละเอียดการประกอบรูปกริยาและการใช้กริยา  ค านามและวิภักติคุณศัพท์ อัพยยศัพท์ กฎสนธิ  การแปล 
ข้อความและนิทานสันสกฤตต่าง ๆ  ท่ีเลือกสรร   ฝึกทักษะการเขียนวลีและประโยคภาษาสันสกฤตด้วยค าศัพท์ 
ท่ีก าหนดให้ 
A study of verb formation and usage in detail, nouns and case-endings, adjectives, indeclinable words, 
Sandhi rules, translation of the selected Sanskrit passages and various Sanskrit fables. Sanskrit phrase and 
sentence writing skill practice by using the assigned vocabularies. 

 

 

 

 

 

 

 



 - 42 - 

ภาษาบาลี  
**PAL 1001 ภาษาบาลี 1                                                                                                  3(2-2-5) 
(PAL 2101)   (PALI 1) 

ศึกษาการเขียนและการอ่านภาษาบาลีที่เขียนอักษรไทยและอักษรโรมัน อักขรวิธี วจีวิภาค ค านามและวิภัตติ การใช้
ค านามในประโยค การสร้างรูปกริยาและการใช้กริยา (อาขยาต)  ศึกษาประเภทและรูปแบบของประโยค และการ
แปลความจากประโยคภาษาบาลี ฝึกทักษะการเขียนวลีและประโยคบาลีด้วยค าศัพท์พ้ืนฐานที่ก าหนดให้ 
A study of writing and reading Pali language written with the Thai and Roman alphabet, 
orthography, parts of speech, nouns and case-endings,  the use of nouns in a sentence, verb 
formation and usage, pattern and interpretation of Pali sentences, Pali phrase and sentence 
writing skill practice by using the assigned basic vocabularies. 

**PAL 1002 ภาษาบาลี 2                                                                                                 3(2-2-5) 
(PAL 3101)  (PALI 2)  

ศึกษาการสร้างค าบาลีด้วยวิธีสมาส กิตก์ และตัทธิต กฎเกณฑ์ของสนธิ การแปลความจากข้อความบาลีที่เลือกสรร ฝึก
ทักษะการเขียนวลีและประโยคภาษาบาลีด้วยค าศัพท์ที่ก าหนดให้  
A study of word formation by way of Samasa (compound), Kitaka (primary suffixes) and Taddhita 
(secondary suffixes), Sandhi rules, translation of the selected Pali passages into Thai, Pali phrase 
and sentence writing skill practice by using the assigned vocabularies.  

 
ภาษาไทย 

THA 1001  ลักษณะและการใช้ภาษาไทย       3(3-0-6) 
        (Structure of Thai and Its Usage) 

ศึกษาลักษณะทั่วไปและลักษณะเฉพาะของภาษาไทย ทั้งระบบเสียง ระบบค าและระบบประโยค ตลอดจนการใช้
ราชาศัพท์และส านวนไทย เพ่ือน าไปใช้เป็นความรู้พื้นฐานในการฟัง พูด อ่านและเขียน 
A study of both unique and general characteristics of phonology, morphology,  and syntax of  
the Thai language, including royal terms and Thai idioms, with emphasis on skills for listening, 
speaking, reading, and writing. 

        THA 1002 ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย   3(3-0-6) 
        (Introduction to Thai Literature) 

ศึกษาวรรณคดีแนวศิลป์  ศึกษาวิวัฒนาการของวรรณคดีไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน  การแบ่งประเภทและ
ลักษณะของวรรณคดีไทยและศัพท์ที่ใช้ทางวรรณคดี 
A study of literary development from the Sukhothai to the Bangkok period, including the types 
and characteristics of Thai literature and literary terms. 
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ค าอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน 
                 วิชาเอกบังคับ 

**LIS 2100 หลักสารสนเทศศาสตร์       3(3-0-6) 
      (Principles of Information Science) 

ความหมาย ความส าคัญและพัฒนาการของสารสนเทศศาสตร์ ขอบเขตของสารสนเทศศาสตร์และ 
ความสัมพันธ์กับศาสตร์สาขาต่างๆ บทบาทและความส าคัญของสารสนเทศในสังคมสังคมฐานความรู้ แนวคิดและ
มาตรฐานการรู้สารสนเทศ นโยบายและโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศ องค์กรและจรรยาบรรณวิชาชีพสารสนเทศ 
แนวโน้มเกี่ยวกับสารสนเทศในบริบททางสังคม การเมือง วัฒนธรรมและกฎหมาย 

Definition, importance and development of information science, the scope of information  
science and its relations to other disciplines, roles and importance of information in the    
 knowledge-based society, concept of and standards for information literacy, information policy 
and infrastructure, the information professional organizations and code of ethics, trends of  
information in the of social, political, cultural and legal contexts. 

  
*LIS 2101 หลักการสื่อสารส าหรับนักสารสนเทศ      3(3-0-6) 
       (Principles of Communication for Information Scientists)  
       แนวคิดและหลักการของการสื่อสาร วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร แบบจ าลองและทฤษฎีการสื่อสาร บทบาทของ 
       การสื่อสารต่อสังคมและวิชาชีพสารสนเทศ การสื่อสารทางสังคมบนอินเทอร์เน็ต จรรยาบรรณวิชาชีพการสื่อสาร 
      Concepts  and  principles  of  communication, objectives of communication, communication  

models and theories,  roles  of  communication in the society and the information profession, 
social media on internet, code of ethics for communication profession 

 
LIS 2103   ผู้ใช้และบริการสารสนเทศ             3(3-0-6) 

(Users and Information Services) 
ศึกษาพฤติกรรมการใช้สารสนเทศของผู้ใช้และการจัดบริการสารสนเทศในรูปแบบต่าง  ๆ   ส าหรับผู้ใช้แต่ละกลุ่ม 
A study of information user’s behavior and information services for diverse users. 

 
 LIS 2104    หลักการจัดสารสนเทศ       3(3-0-6) 

      (Principles of Information Organization) 
ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดสารสนเทศ การวิเคราะห์ และการจัดหมวดหมู่สารสนเทศใน
ระบบต่าง ๆ การก าหนดหัวเรื่องและค าส าคัญ บทบาทของบรรณานุกรมแห่งชาติ และบรรณานุกรมสากล การ
ควบคุมบรรณานุกรมและการจัดการรายการบรรณานุกรมออนไลน์ 
A study of theory and concepts of information organization, analysis and classification of 
various types of recorded materials, subject and keyword, roles of national and international   
bibliography, bibliographic control and management of online bibliographic entries. 
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 LIS 2202   เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการสารสนเทศ      3(3-0-6) 

           (Technology for Information Management) 
ศึกษาแนวคิดและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ อิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์และระบบ
โทรคมนาคม ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ การจัดการแฟ้มข้อมูลและฐานข้อมูล เครือข่าย
สารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
A study of concept  and component of information system, impact of information technology, 
computer and telecommunication, hardware and software, operating system, database 
management, computer networking, and management of information technology. 

 
 LIS 2206   หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น      3(3-0-6) 

        (Principle of programming language)  
ศึกษาความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเครื่องมือในการเขียน
โปรแกรม ในการจัดการสารสนเทศเพ่ือให้บริการ 

                  A study of basic of programming language emphasizing on structure programming and object  
                oriented programming, and implementation tools for information organization and services. 
 
 

**LIS 2207   การออกแบบและสร้างฐานข้อมูล     3(2-2-5) 
        (Database Design and Creation) 

ศึกษาแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล 
โปรแกรมภาษาส าหรับจัดการฐานข้อมูล การบริหารและบ ารุงรักษาฐานข้อมูล 

   A study of basic concepts of database, database architecture, database analysis 
and design, Language programs for database management, database administration and 
maintenance. 
 

  LIS 3102 การจัดการหน่วยงานบริการสารสนเทศ           3(3-0-6) 
 (Management of Information Agencies) 

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการแหล่งบริการสารสนเทศ โดยเน้นโครงสร้าง นโยบาย บุคลากร และ
งบประมาณในการจัดหน่วยงานบริการสารสนเทศ 
An introduction to management of information centers emphasizing on structure of 
organization, policy, personnel and budget of information centers. 
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**LIS 3103 การจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ      3(3-0-6) 
   (LIS3236) (Information Retrieval And Storage) 

  ศึกษาหลักการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ กลยุทธ์ในการวิเคราะห์ค าถาม การค้นคืนสารสนเทศออนไลน ์  
   การพัฒนายุทธวธิีการสบืค้นโดยใช้ศัพท์ควบคุมและศัพท์อิสระ สืบค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลน์ 
 
   A study of the principles and practices of information storage and retrieval with emphasis  
   on online database, internet, media online searching,  development of searching strategies 

and skills by utilizing  controlled and free-text vocabularies 
 

*LIS 3108 ภาษาอังกฤษส าหรับนักสารสนเทศ      3(3-0-6) 
   (English for Information Scientists) 
                   การฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเน้นการเข้าใจประเด็น ท าให้สามารถจับ 
   ประเด็นและใจความส าคัญจากการฟัง และการอ่านทรัพยากรสารสนเทศในสาขาสารสนเทศศาสตร์ 
     Practice of English skills in listening, speaking, reading and writing focusing on  
                  understanding the issues and getting main ideas when listening to and reading the  
   resources in the field of information science. 
 

 LIS 4106 การวิจัยสารสนเทศศาสตร์       3(3-0-6) 
  (Research in Information Science) 

ศึกษาการวิจัยด้านสารสนเทศศาสตร์ ระเบียบวิธีการวิจัย  ลักษณะการวิจัย ขั้นตอนการท าวิจัย และวิธีน าเสนอ   
ผลการวิจัย ทางด้านสารสนเทศศาสตร์ 
 
A study of research on information sciences, research methodology, nature of research,    
research procedure and presentation of research results in information science. 

 
 *LIS 4209 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  6(0-6-3) 

      (Professional Practicum in the Library and Information Science)  
     การฝึกประสบการณ์ในห้องสมุด หอจดหมายเหตุ หรือหน่วยงานบริการสารสนเทศอ่ืน ๆ  ไม่น้อยกว่า 500 ชั่วโมง  
                 และมีหน่วยกิตท่ีเหลือในวิชาบรรยายอย่างน้อย 6 หน่วยกิต                    

An educational training experience in libraries, archives, information center or other agencies, 
not less 500 hours and the remaining credits in the course work of at least six credits under  
direct supervision of the librarian or information specialist in accordance with a program of 
study designed by the department. 
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           วิชาเอกเลือก หมวดวิชาบรรณารักษศาสตร์ 
 LIS 1003 การใช้ห้องสมุด         1(1-0-2) 
  (Using the Library) 
  บทบาท ลักษณะ และหน้าที่ของห้องสมุด และสถาบันที่ใช้เป็นแหล่งสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้า รูปแบบของ

ทรัพยากรแต่ละประเภท ศึกษาวิธีการค้นหา รวบรวม และวิเคราะห์ทรัพยากรเหล่านั้น เพื่อการเรียนรู้ และเรียบ
เรียงความรู้ตามวิธีการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

  A study of the characteristics, roles and functions of libraries and information agencies, as well 
as information resources and their organization and use and emphasizing the methods of 
library research. 

 
 LIS 2113 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ      3(3-0-6) 

       (Information Resources Development) 
ศึกษานโยบาย หลักการ วัตถุประสงค์ วิธีประเมิน และคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ การจัดองค์กรและ 
หน้าที่ของหน่วยงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
A study of policy, principle, objective, evaluation and selection of information resources, 

organization and function of information resource development department. 
 

 *LIS 2186    ห้องสมุดโรงเรียน        3(3-0-6) 
                (School Libraries) 

ศึกษาวัตถุประสงค์ หน้าที่ การบริหารและการบริการห้องสมุดโรงเรียน การน าเทคโนโลยีมาใช้กับ 
การปฏิบัติงานห้องสมุด 
A study of objectives, roles, and function of school libraries with an emphasis on administrative 
services, application and utilization of technology for library works. 
 

*LIS 2190 บริการสารสนเทศส าหรับผู้สูงวัย      3(3-0-6) 
   (Information Services for the elderly) 

   ศึกษาวิจัยแนวคิดเกี่ยวกับการบริการสารสนเทศส าหรับผู้สูงวัย คุณลักษณะและความต้องการสารสนเทศของ 
                 ผู้สูงอายุแนวโน้มการจัดการบริการสารสนเทศส าหรับผู้สูงอายุ 

       This research studies the concepts of information services for the elderly, their  characteristics      
       and information needs, including trends in providing information  services  for this group.  
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LIS 3107  ดรรชนีและสาระสังเขป        3(3-0-6) 
         (Indexing and Abstracting) 

ศึกษาพัฒนาการ แนวคิดและวิธีการปฏิบัติในการวิเคราะห์เอกสาร การเลือกและควบคุมค าศัพท์ เพื่อจัดท า
ดรรชนี ประเภทการจัดท าดรรชนี และการเขียนสาระสังเขป 
A study of development, principles and methods of document analysis, technique of    
selection  and vocabulary control methods in indexing including various kinds of indexing and 
abstracting. 

 
LIS 3119 ทรัพยากรสารสนเทศอ้างอิงและการให้บริการ         3(3-0-6) 

  (Reference Resources and Services) 
ศึกษาปรัชญาและทฤษฎีเกี่ยวกับการให้บริการสารสนเทศเพ่ือการอ้างอิง แหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการ
อ้างอิง สิ่งพิมพ์ ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ และฐานข้อมูลเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมทั้งการให้บริการสารสนเทศ 
และการสื่อสารระหว่างบุคคล 
A study of philosophy and theory of reference services; various types of reference resources 
including printed materials, databases and internet sources as well as reference process and 
communication with clienteles. 
 

LIS 3122 ทรัพยากรสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         3(3-0-6)                  
       (Information Resources in Science and Technology) 

ศึกษาทรัพยากรสารสนเทศที่ส าคัญ ๆ ทั้งในรูปสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์แหล่งสารสนเทศบุคคล และ
ศึกษาแหล่งผลิต การคัดเลือก การจัดเก็บ การบริการและพฤติกรรมการใช้สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
A study of information resources in sciences and technology from  printed and electronic 
media as well as famous persons; production, selection, storage, services and users’ behavior 
in sciences and technologies. 

 
LIS 3124  การผลิตเอกสารในวิชาชีพ       3(3-0-6) 

 (Production of Professional Materials) 
ศึกษาหลักการการจัดท าสิ่งพิมพ์ทางวิชาชีพด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและเผยแพร่ 
รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการจัดท าจดหมายข่าว  จุลสาร วารสารวชิาการ และคู่มือการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศ 
A study principles of professional documentation development for knowledge transmission 
and dissemination emphasizing on computer applications for creation of professional  
materials including newsletters, pamphlets, journals and manuals. 
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LIS 3125 การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการบริการสารสนเทศ         3(3-0-6) 

  (Computer Applications for Information Services) 
ศึกษาการน าคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริการสารสนเทศ การจัดเก็บการค้นคืน 
การกระจายและการผลิตสารสนเทศเชิงพาณิชย์ 
A study of computer applications and information technology for information services,  
storage, retrieval, dissemination and production of commercial information. 
 

 LIS 3126  การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศระบบทศนิยมดิวอี้          3(2-2-5) 
      (Analysis of Information Resources: Dewey Decimal Classification System) 

ศึกษาแนวคิดและวัตถุประสงค์การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศระบบทศนิยมดิวอ้ีและ 
การใช้บัญชีหัวเรื่องของเซียร์ในการก าหนดหัวเรื่อง 
A study of concepts and objectives of classification of information resources according to 
Dewey Decimal Classification System and  principles of coding and application of Sears’ List of 
Subject Headings. 
 

LIS 3127 การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน          3(2-2-5) 
           (Analysis of Information Resources: Library of Congress Classification System) 

ศึกษาแนวคิดและวัตถุประสงคก์ารจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ โดยเน้นการจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 
และการใช้บัญชีหัวเรื่องของห้องสมุดรัฐสภาอเมริกันในการก าหนดหัวเรื่อง 
A study of concepts and objectives of classification of information resources according to 
Library of Congress Classification System and principles of coding and application of Library of 
Congress Subject Headings. 

 
LIS 3128 การวิเคราะห์และท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ     3(2-2-5) 

 (Analysis and Cataloging of Information Resources) 
ศึกษาหลักการ วัตถุประสงค์ และกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการท ารายการสารสนเทศ การวิเคราะห์และการจัดท า
รายการวัสดุตีพิมพ์ ตามกฎเกณฑ์และมาตรฐานการท ารายการ 
A study of principles, objectives and rules of descriptive cataloging; analysis and cataloging  
of print with emphasis on rules and standard for cataloging.  
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          LIS 3129  การวิเคราะห์และท ารายการทรัพยากรสารสนเทศขั้นสูง    3(2-2-5) 

 (Advanced Analysis and Cataloging of Information Resources) 
ศึกษาการท ารายการสื่อสารสนเทศท่ีมีลักษณะเฉพาะและมีความซับซ้อน โดยเน้นที่วัสดุไม่ตีพิมพ์  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสารสนเทศออนไลน์ 
A Study of descriptive cataloging of specific and complex information media; especially nonprime, 
electronic material and online media. 
 

*LIS 3130 ทรัพยากรสารสนเทศทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    3(3-0-6) 
 (LIS3123) (Information Resources in Humanities and Social Sciences) 

ศึกษาทรัพยากรสารสนเทศที่ส าคัญ ๆ ทั้งในรูปสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ แหล่งสารสนเทศบุคคล และศึกษาแหล่งผลิต การคัดเลือก การจัดเก็บ การบริการและ 
พฤติกรรมการใช้สารสนเทศทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
A study of information resources in humanities from printed and electronic media including 
famous persons; production selection, storage, services and users’ behavior in humanities. 

 
LIS 3154 การอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศ       3(3-0-6) 

  (Conservation of Information Resources) 
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารการอนุรักษ์ การซ่อมแซม และการบ ารุงรักษาปัญหา ในการอนุรักษ์ 
และเก็บรักษาทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด 
An introduction to management and administration in maintenance, restoration and 
conservation of library information sources. 
 

LIS 3165  ห้องสมุดดิจิทัล        3(3-0-6) 
  (Digital Library) 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและการจัดการห้องสมุดดิจิทัลหรือห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ การวางแผน การวิเคราะห์  
และการพัฒนาระบบ  การประเมินผลระบบห้องสมุดดิจิทัล 
A study of concept, theory and management of digital library including planning, system 
analysis and development, and evaluation. 
 

LIS 3166  การรู้สารสนเทศ        3(3-0-6) 
    (Information Literacy) 

ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการรู้สารสนเทศ การส่งเสริมการใช้สารสนเทศ และการสอนการใช้สารสนเทศ 
A study of concepts and principles of information literacy, promotion of  information  use and 
instruction of  information use. 
 
 
 
 
 
 



 - 50 - 

**LIS 3167  จริยธรรมนักสารสนเทศ       3(3-0-6) 
(Ethics of Information Professional) 
ความส าคัญของกฎหมายและจริยธรรมส าหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมภัยคุกคามและอาชญากรรมของระบบสารสนเทศ ประเด็นทาง
กฎหมายเกี่ยวข้องของไทยและสากล ประเด็นทางวิชาชีพและจริยธรรมส าหรับนักสารสนเทศ  
Importance of laws and ethics for information technologists, impacts of information 
technology on social and cultural changes, threats and crimes of information system, Thai and 
international legal issues, professional and ethical issues for information professional.   
 

LIS 3181   ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา       3(3-0-6) 
    (Academic Libraries) 

ศึกษาวัตถุประสงค์ บทบาทหน้าที่ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา การจัดการและการบริการ การน าเทคโนโลยี
มาใช้กับงานห้องสมุด รวมทั้งปัญหาและแนวโน้ม 
A study of objectives, roles and function of academic libraries with an emphasis on 
management, services, application and utilization of technology for library works, including 
problems and trends.  

 
LIS 3182  ห้องสมุดประชาชน   3(3-0-6) 

 (Public Libraries)  
ศึกษาพัฒนาการของห้องสมุดประชาชน บทบาท และหน้าที่ ของห้องสมุดประชาชนในประเทศไทย การจัดการ 
การบริการ กิจกรรม ปัญหา แนวทางพัฒนา และการน าเทคโนโลยีมาใช้กับการปฏิบัติงาน 
A study of development of public libraries, roles and functions of  public libraries in Thailand 
with  an emphasis on management, services, activities, problems, development trends  as well 
as application and  utilization of technology for library works. 
 

LIS 3183   ห้องสมุดเฉพาะ        3(3-0-6) 
      (Special Libraries) 

ศึกษาวัตถุประสงค์ หน้าที่การบริหารและการบริการห้องสมุดเฉพาะและศูนย์สารสนเทศ การน าเทคโนโลยีมาใช้
กับการปฏิบัติงานห้องสมุด 
A study of objectives, roles, and function of special libraries and information centers with an 
emphasis on administrative services, application and utilization of technology for library works. 
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LIS 3185   ทรัพยากรสารสนเทศส าหรับเด็กและวัยรุ่น     3(3-0-6) 

   (Information Resources for Children and Adolescents) 
ศึกษาพัฒนาการทรัพยากรสารสนเทศส าหรับเด็กและวัยรุ่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การประเมิน 
คัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ  บทบาทของห้องสมุดในการด าเนินกิจกรรมและการให้บริการ  
A study of development of information resources for children and adolescents, techniques in  
promoting reading activities, with emphasis on evaluation, and selection of information 
resources as well as roles of the  library in providing activities and services. 

 
LIS 3186   ทรัพยากรสารสนเทศส าหรับผู้ใหญ่      3(3-0-6) 

   (Information Resources for Adults) 
ศึกษาพัฒนาการทรัพยากรสารสนเทศส าหรับผู้ใหญ่ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การประเมิน คัดเลือก
ทรัพยากรสารสนเทศ  บทบาทของห้องสมุดในการด าเนินกิจกรรมและการให้บริการ 
 

  A study of development of information resources for adults, techniques in promoting reading   
  activities, emphasizing on evaluation, and selection of information resources as well as roles of    
  the library in providing activities and services. 

 
 LIS 3187   บริการสารสนเทศเพ่ือชุมชน       3(3-0-6) 
       (Community and Information Services) 

ศึกษาความต้องการในการใช้สารสนเทศของชุมชน การส ารวจ และการจัดตั้งแหล่งสารสนเทศที่เก่ียวข้อง การให้บริการ
ชี้แนะแหล่งสารสนเทศ การสร้างและจัดเก็บแฟ้มข้อมูล โดยเน้นการให้บริการสารสนเทศแก่ผู้ใช้ในชุมชนต่าง ๆ  
A study of community needs for information utilization; creation of related information center; 
guidance services, creation and storage of data files with emphasis on information services for 
users in different communities. 

 
LIS 3189  ทรัพยากรสารสนเทศและการรู้หนังสือ      3(3-0-6) 

     (Information Resources and Literacy) 
ศึกษาทรัพยากรสารสนเทศและเทคนิคการส่งเสริมการอ่าน การพัฒนาวิธีอ่าน วิธีคัดเลือกสารสนเทศและทฤษฎี
เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้อ่านแต่ละวัย 
A study of information resources and techniques of reading promotion, development of reading 
skill, selection of information resources and theory of reading behavior of different age groups. 
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       หมวดวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
LIS 2205 การจัดการสารสนเทศอินเทอร์เน็ต   3(3-0-6) 

      (Management of Internet Information) 
                 ศึกษาการจัดการ และการเผยแพร่สารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต เพ่ือเป็นแนวทางในการให้บริการสารสนเทศ 
                 ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต    
     A study of information organization and dissemination on the internet to provide   
     information services. 

 
**LIS 2259  เทคนิคการเขียนโครงการในระบบสารสนเทศ     3(3-0-6) 

           (LIS3259)    (Techniques in Project Writing on Information Systems) 
     ศึกษาเทคนิคการเขียนโครงการในระบบสารสนเทศ กระบวนพัฒนาโครงการ การบริหารโครงการ  

A study of writing technique for projects on information systems, process of project,  
project Management.  

 
*LIS 2274  โอเพนซอร์สส าหรับห้องสมุด       3(2-2-5) 

    (Open Sources for Libraries) 
            ความหมาย ความส าคัญ และลักษณะของโอเพนซอร์ส โอเพนซอร์สส าหรับงานของห้องสมุด การ 
   ประยุกต์และปรับแต่งโอเพนซอร์สส าหรับงานห้องสมุด 
            Definition, importance and characteristics of open sources, open sources for  

    Library works, applications and adaptations of open sources for library works. 
 

 LIS 3232 การแก้ปัญหาในระบบสารสนเทศ 1       3(2-2-5) 
      (Problem Solving in Information Systems I) 

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหาในระบบสารสนเทศ โดยการเขียนโปรแกรมแบบ 
โครงสร้าง กลวิธีการเขียนค าสั่งเพื่อการประมวลผลในงานบริการสารสนเทศ  
An introduction to the process of problem solving in information system using structure 
programming, with emphasis on the principles and practices of computer programming. 

 
 LIS 3233  การแก้ปัญหาในระบบสารสนเทศ 2     3(2-2-5) 

         (Problem Solving in Information Systems II) 
วิเคราะห์กระบวนการแก้ปัญหาในระบบสารสนเทศโดยการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  เพื่องานบริการสารสนเทศ 
An analysis of  processes of problem solving in information systems using object oriented 
programming for information service. 
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LIS 3235  ระบบเครือข่ายสารสนเทศ        3(3-0-6) 
     (Information Network Systems ) 

ศึกษาทฤษฎีระบบเครือข่าย สถาปัตยกรรมเครือข่ายสารสนเทศ การวางแผน  การออกแบบ และการบริหาร
เครือข่ายสารสนเทศ 
A study of theory of  network systems, architecture of information network, planning and design 
of network systems and management of information network. 

 
LIS 3239   การจัดการสารสนเทศเพ่ือการบริการ      3(3-0-6) 

     (Information Management for Services) 
ศึกษาการวางแผนระบบและกลยุทธการออกแบบ การสร้าง และการให้บริการสารสนเทศ โดยการใช้เทคโนโลยี
ประเภทต่าง ๆ  
A study of information system planning and strategies for information design, production and 
services with an emphasis on utilizing of technology as a tool in information management and 
services. 

 
**LIS 3240  โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการบริการสารสนเทศ     3(3-0-6) 

  (Software Packages for Information Services) 
ศึกษาโปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ในการบริการสารสนเทศ โครงสร้างโปรแกรมการประเมินและการคัดเลือกโปรแกรม
ส าเร็จรูป การประยุกต์ใช้งาน 
A study of software packages for information services: software structure, evaluation, selection 
and application. 

 
LIS 3242  การออกแบบกราฟิก         3(3-0-6) 

(Graphic Design) 
ศึกษาการออกแบบกราฟิกซ่ึงประกอบด้วยการเลือกใช้สี การจัดรูปแบบอักษร และเครื่องมือที่ใช้สร้างกราฟิก 
A Study  of graphic  design including color selection, formatting text  and  tools used for graphics 
creation. 
 

**LIS 3244  การพัฒนาสื่อสารสนเทศ         3(3-0-6) 
(Information Media Development) 
แนวคิดการออกแบบสื่อประสม กระบวนการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย การจัดองค์ประกอบของสื่อประสม  
Concepts  of  multimedia, multimedia development process, component of multimedia.   
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*LIS 3258   การเขียนโปรแกรมบนเว็บ         3(2-2-5) 
    (Web programming) 
        แนวคิดเก่ียวกับการเขียนโปรแกรมบนเว็บ โครงสร้างและการท างาน กระบวนการออกแบบและ 
   พัฒนาระบบงานบนเว็บ ภาษาการเขียนโปรแกรมบนเว็บ การพัฒนาและออกแบบโปรแกรมบนเว็บ 
    เชื่อมต่อฐานข้อมูลเพ่ือเผยแพร่สารสนเทศ 
             Concepts of web programming, web structure and procedures, web operating  
    system design and development, languages for web programming, design and  
    development of web programs linked to the database for information  
    dissemination. 
 

**LIS 3263   การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ      3(3-0-6) 
       (Information Systems Analysis) 

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ 
การให้บริการ 
A study of the information system, analysis, and system creation for information services. 

  
**LIS 3273   การสื่อสารทางเทคโนโลยีสารสนเทศ        3(3-0-6) 

             (Information Technology Communication) 
แนวคดิและความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี 
การสื่อสารการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานด้านต่างๆ แนวโน้มการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Concepts and importance of information technology, types of information technology, 
communication technology, applications of information technology in different areas,  
trends of developments in information technology.  
 

LIS 4258  การศึกษาพิเศษด้านสารสนเทศศาสตร์       3(3-0-6) 
     (Special Topics in Information Science) 

ศึกษาแนวคิด พัฒนาการของสารสนเทศศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัญหาและแนวโน้มของวิชาชีพ
สารสนเทศ 
A study of concept, issues and current development of information studies and technologies, as 
well as problems and trends in the profession.  
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      3.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร             
ล า
ดับ
ท่ี 

ชื่อ – สกลุ 
(นาย/นาง/นางสาว) 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 
(ผศ./รศ./ศ.) 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ประเทศ 
ปีที่

ส าเร็จ 

1 
 
 
 
 

นายภีมศักดิ์ เอ้งฉ้วน 
 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

 

Ph.D. Information Science University of North Texas U.S.A. 
 

2554 

M.L.S. Library Science Texas Women’s University U.S.A. 2550 

MSc. Management of  
Technology 

Murray State University U.S.A. 2546 

วท.ม. สถิติประยุกต ์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ ไทย 2540 
   วท.บ.  สถิติศาสตร ์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ไทย 2531 
2 นายประภาส  

 พาวินนัท ์
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. Library and 
Information Science 

Bangalore University 
India 

 
2547 

 
  กศ.ม. บรรณารกัษศาสตร ์

 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาสารคาม 

ไทย 
 

2535 

 
  ศศ.บ.(เกียรตินิยม

อันดับสอง) 
บรรณารกัษศาสตร ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
ไทย 

 
 

2530 
 

3 
 

นางสาวพรชิตา 
อุปถัมภ ์

อาจารย์ วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอีสเทิรน์เอเชีย  ไทย 2551 

ศศ.ม. บรรณารกัษศาสตร ์
และสารนิเทศศาสตร ์

มหาวิทยาลัยรามค าแหง ไทย 2545 

ศศ.บ. บรรณารกัษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร ์

มหาวิทยาลัย 
ขอนแกน่ 

ไทย 2537 

4 นางสาวศิริงาม  
แผลงชีพ 
 
 

อาจารย์ ศศ.ม. 
 

บรรณารกัษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร ์

มหาวิทยาลัยรามค าแหง ไทย 2551 

อ.บ. สารนิเทศศึกษา จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย ไทย 2543 

5 นางสาวพิมลอร     
ตันหัน 

อาจารย์ ศศ.ม. บรรณารกัษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร ์

มหาวิทยาลัยรามค าแหง ไทย 2546 

ศศ.บ. บรรณารกัษศาสตร ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ ไทย 2536 

  3.3 อาจารยผ์ู้สอน 
ล า
ดับ
ท่ี 

ชื่อ – สกลุ 
(นาย/นาง/นางสาว) 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 
(ผศ./รศ./ศ.) 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ประเทศ 
ปีที่

ส าเร็จ 

1 
 
 
 
 

นายภีมศักดิ์ เอ้งฉ้วน 
 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

 

Ph.D. Information Science University of North Texas U.S.A. 
 

2554 

M.L.S. Library Science Texas Women’s University U.S.A. 2550 

MSc. Management of  
Technology 

Murray State University U.S.A. 2546 

วท.ม. สถิติประยุกต ์ มหาวทิยาลัย ธรรมศาสตร ์ ไทย 2540 
   วท.บ.  สถิติศาสตร ์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ไทย 2531 
2 นายประภาส  

 พาวินนัท ์
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. Library and Information 
Science 

Bangalore University 
India 

 
2547 

 

 

 



 - 56 - 
ล า
ดับ
ท่ี 

ชื่อ – สกลุ 
(นาย/นาง/นางสาว) 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 
(ผศ./รศ./ศ.) 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา ประเทศ 
ปีที่

ส าเร็จ 

 
  กศ.ม. บรรณารกัษศาสตร ์

 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาสารคาม 

ไทย 
 

2535 

 
  ศศ.บ.(เกียรติ

นิยมอันดับสอง) 
บรรณารกัษศาสตร ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
ไทย 

 
 

2530 
 

3 
 

นางสาวพรชิตา 
อุปถัมภ ์

อาจารย์ วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอีสเทิรน์เอเชีย  ไทย 2551 

ศศ.ม. บรรณารกัษศาสตร ์
และสารนิเทศศาสตร ์

มหาวิทยาลัยรามค าแหง ไทย 2545 

ศศ.บ. บรรณารกัษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย 2537 

4 นางสาวศิริงาม  
แผลงชีพ 

อาจารย์ ศศ.ม. 
 

บรรณารกัษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร ์

มหาวิทยาลัยรามค าแหง ไทย 2551 

อ.บ. สารนิเทศศึกษา จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย ไทย 2543 
5 นางสาวพิมลอร    

ตันหัน 
อาจารย์ 

ศศ.ม. บรรณารกัษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร ์

มหาวิทยาลัยรามค าแหง ไทย 2546 

   ศศ.บ. บรรณารกัษศาสตร ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ ไทย 2536 

 
  3.4  อาจารย์พิเศษ 
       ภาควิชาฯ แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ โดยก าหนดคุณสมบัติดังนี้ มีกระบวนการ ดังนี้ 

1. คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น  
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

2. อาจารย์พิเศษ มีชั่วโมงการสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบใน
วิชานั้น 

          
ล า
ดับ
ท่ี 

ชื่อ – สกลุ 
(นาย/นาง/นางสาว) 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 
(ผศ./รศ./ศ.) 

วุฒิ
การศึกษา 

สาขาวิชา สถานศึกษา ประเทศ 
ปีที่

ส าเร็จ 
 

1. นางสุนีย์   
กาศจ ารญู 

รอง
ศาสตราจารย์ 

D.A. Library and Information 
Science 

University of Southern 
California 

U.S.A. 2526 

M.LS. Library Science University of Southern 
California 

U.S.A. 2521 

M.A. Instructional Technology Central Michigan University U.S.A. 2521 

B.A. Sociology University of Tampa U.S.A. 2514 

2. นายสุวรรณ 
จันทวิาสารกิจ 

อาจารย์ Ph.D. Information Science and 
Technology 

Pennsylvania State 
University 

U.S.A.  2555 

M.A. Information Science and 
Technology 

Pennsylvania State 
University 
 

U.S.A. 2553 

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร ์ จุฬาลงกรณ์หาวทิยาลัย ไทย 2546 
3. นายปริญญา  

ธรรมวิจารณ์  
อาจารย์ M.SC  เทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ ไทย 2547 

B.SC   ฟิสิกส ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ ไทย 2537 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  (การฝึกงาน)  

 4.1 มาตรฐานของผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม    
               วชิา *LIS 4209 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (Professional Practicum 

in the Library and Information Science) มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 5 ด้าน คือ  
             ด้านคุณธรรมจริยธรรม ประกอบด้วย  
   1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต  
             2) มีวินัยและตรงต่อเวลา  
   3) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม และ 
    4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
   ด้านความรู้ ประกอบด้วย  

1) มีความรู้ความเข้าใจอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  

   2) สามารถประยุกต์ความรู้ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในการศึกษาหรือในการ
ประกอบอาชีพ  

   3) ศึกษาและเข้าใจองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และน าไป
ประยุกตใ์ช้ 

   4) สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เพ่ือเข้าใจ สถานการณ์
ปัจจุบัน 

   ด้านทักษะทางปัญญา  
       1) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

       ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
       1) พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย 

      ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
                      1) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นหาสารสนเทศ ประเมินสารสนเทศ และเผยแพร่สาร 
  สนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

           4.2 ช่วงเวลา หลักสตูรที่จัดประสบการณ์ภาคสนามให้นักศึกษา เช่น ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
 4.3 การจัดการเวลาและตารางสอน    

     รวมเวลาเข้าชั้นเรียนและฝึกประสบการณ์ภาคสนามเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา 
    5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย   

  ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 58 - 

 
หมวดที่  4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอน/กิจกรรมของนักศึกษา 

ด้านคุณธรรม จริยธรรมและความ
รับผิดชอบ  
1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต  
2. มีวินัยและตรงต่อเวลา  
3. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ 
ขององค์กรและสังคม  
4. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1. สอนให้นักศึกษาตระหนักในคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติที่
ดีต่อผู้ อ่ืน มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ด้วยวิธีการยกตัวอย่าง
ประกอบในการเรียนการสอน 

2. ส่งเสริมให้นักศึกษามีกิจกรรมท างานเป็นกลุ่มทั้งในและนอก
ชั้นเรียน เพ่ือสร้างวิจัยในตนเอง ส่งเสริมให้นักศึกษามีความ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย  

ด้านองค์ความรู้  
1. มีความรอบรู้อย่างกว้างขวางเก่ียวกับ
หลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหา
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์  
2. สามารถประยุกต์ความรู้ในสาขาวิชา 
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ในการศึกษาหรือในการประกอบอาชีพ 

1.ให้ความรู้ด้วยการบรรยายและการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้
นักศึกษาได้รับความรู้ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ 
2. มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาได้ค้นคว้าองค์ความรู้ต่างๆ และ
สามารถน าเสนอความรู้นั้นด้วยทักษะทางภาษาและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ด้านบุคลิกภาพ 
มีบุคลิกภาพที่ดี มีโลกทัศน์กว้างไกล 
สามารถท างานร่วมกับคนอ่ืนได้  

1.ส่งเสริมให้นักศึกษาท างานกลุ่มเพ่ือฝึกฝนการรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม ตลอดจนการฝึกการปรับตัว 
2.มีการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการเข้าสังคม จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพ  

ด้านเจตคติที่ดีและภูมิใจในความเป็นไทย 
ภูมิใจในความเป็นไทยและมีเจตคติที่ดีต่อ
ประเทศไทยและวัฒนธรรมไทย 

สอดแทรกเนื้ อหาและเอกลักษณ์ของประเทศไทย โดย
ยกตัวอย่างประกอบวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทย  
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
          2.1 ผลการเรียนรู้ 
2.1.1 ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม (Ethics and Moral) 
    1.1  คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา 

(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต 
  (2) มีจิตสาธารณะ 
  (3) เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม 
  (4) มีค่านิยมที่เหมาะสมในการจรรโลงวัฒนธรรมไทย 

  1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา 
(1) อาจารย์ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง ให้ความส าคัญในด้านความซื่อสัตย์สุจริต และการมีวินัย 
(2) ใช้การสอนแบบสื่อสารสองทาง คือ เปิดโอกาสให้นักศึกษามีการตั้งค าถามหรือตอบค าถาม

หรือแสดงความคดิเห็นที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรมในชั้นเรียน 
(3) ปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม 

 1.3  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
(1) สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
(2) สังเกตพฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษา ประเมินการมีระเบียบวินัยและตรงต่อเวลา

ของนักศึกษา  
(3) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาที่แสดงออกถึงค่านิยมและวัฒนธรรมไทย 

2.1.1.2 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ (Knowledge) 
1.1  คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา 

  (1) เข้าใจหลักการและทฤษฎีพ้ืนฐาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
  (2) มีความรู้ความเข้าใจสังคมไทย และสังคมโลก 
  (3) การน าความรู้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์/งานที่รับผิดชอบ 
  (4) การแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้และเหตุผล 

1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา 
(1)  มีสื่อการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ 
(2) มีการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในทุกรายวิชา 
(3) ส่งเสริมให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1.3  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
(1) ผลจากคะแนนสอบปลายภาค 
(2) การตอบค าถามและแสดงความคิดเห็นในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน 
(3) ผลการประเมินจากนักศึกษา 
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2.1.1.3 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 
1.1  คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา 

(1) การคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บนหลักการของเหตุผล 
(2) การคิดเชิงมโนทัศน์ 
(3) มีความใฝ่รู้ ติดตามการเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
(4) มุ่งศึกษาตลอดชีวิต 

1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา 
(1) การสอนโดยใช้การคิดเชิงมโนทัศน์ การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 
    อย่างมีเหตุผล 
(2) การตอบข้อซักถาม การแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาในชั้นเรียน ในการแก้โจทย์ปัญหาจน

ได้แนวทางไปสู่การแก้ปัญหา 
1.3  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

(1) พิจารณาจากผลการเรียนการสอน 
(2) พิจารณาจากการตอบค าถามและแสดงความคิดเห็นในห้องเรียนหรือ 

นอกห้องเรียน 
2.1.1.4 ผลการเรียนด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
         (Interpersonal  Skills and Responsibility) 

1.1 คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา 
(1) รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและยอมรับความแตกต่าง 
(2) มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความสามารถในการปรับตัว การควบคุมอารมณ์และความ 

อดทน 
(3) พัฒนาตนเองด้านการคิดในเชิงบวก 
(4) ด ารงตนอยู่ในสังคมที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข 

 1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา 
(1) มีกิจกรรมเพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน 
(2) มีการมอบหมายงานกลุ่มเพ่ือให้นักศึกษาท างานร่วมกับผู้อื่น 
(3) แนะน าการท างานกลุ่ม โดยก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคนอย่าง

ชัดเจน 
1.3  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

(1) พิจารณาจากผลการท างานกลุ่ม ทั้งรายบุคคล รายกลุ่มและการมีส่วนร่วมใน 
    ชั้นเรียน 
(2) พิจารณาจากการเสนอรายงานที่มีความรับผิดชอบเป็นกลุ่ม 
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2.1.1.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) 
1.1 คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา 

(1) มีทักษะในการค านวณ 
(2) มีทักษะการใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) การใช้ภาษาเพ่ือสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 
(4) การรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสาร 

1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา 
(1) ยกตัวอย่างและแนะน าการค านวณ และเทคนิคการใช้เครื่องคิดเลข 
(2) ฝึกฝนให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศทาง

อินเทอร์เน็ต 
(3) ส่งเสริมให้นักศึกษาท ารายงานและน าเสนอผลงาน โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีรวมทั้งการ

สื่อสารโดยใช้ภาษาท่ีถูกต้องเหมาะสม 
1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

(1) พิจารณาจากความสามารถใช้ทักษะการค านวณเพ่ือช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล 
(2) การใช้ภาษาท่ีใช้เขียนรายงานและข้อสอบ 
(3) การอ้างอิงแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าของรายงาน 
(4) การน าเสนอรายงานหน้าห้องเรียน 

2.1.2 ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาเฉพาะด้านและหมวดวิชาเสรี 
 2.1.2 ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาเฉพาะ 
 2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม (Ethics and Moral) 

1.1 คุณลักษณะที่ต้องการ 
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต 
(2) มีวินัย และตรงต่อเวลา 
(3) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

    1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา 
         (1) บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง 
         (2) การอภิปรายกลุ่มและหรือน าเสนองานบุคคล 
         (3) ก าหนดข้อตกลงเกี่ยวกับวินัยและพฤตอกรรมในการเรียน 
         (4) บทบาทสมมติ     
    1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
         (1) การกระท าทุจริตในการสอบ 
         (2) ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
         (3) งานที่ได้รับมอบหมาย 
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         (4) การสอบปลายภาค 
   2.1.2.2 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ (Knowledge) 

1.1 คุณลักษณะที่ต้องการ 
(1)  มีความรู้ความเข้าใจอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญ 

ในเนื้อหาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
(2)  สามารถประยุกตค์วามรู้ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

ในการศึกษาหรือในการประกอบอาชีพ 
(3) ศึกษาและเข้าใจองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

และน าไปประยุกตใ์ช้ 
(4)  สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เพ่ือเข้าใจ 

สถานการณ์ปัจจุบัน 
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา 

(1) บรรยายโดยเน้นหลักการทางทฤษฎีและปฏิบัติในห้องเรียน 
(2) การอภิปรายกลุ่ม การท างานกลุ่มและการน าเสนอรายงาน 
(3) วิเคราะห์สถานการณ์ที่ก าหนดให้ 
(4) มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 
(5) ศึกษาดูงาน 

1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
(1) การทดสอบย่อย 
(2) การตอบค าถามและแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 
(3) การสอบปลายภาค 
(4) ผลการประเมินจากนักศึกษา 
(5) ประเมินจากรายวิชาฝึกงาน 

   2.1.2.3 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills)  
1.1 คุณลักษณะที่ต้องการ 

(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
(2) สามารถวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหา 
(3) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา 
(1)  การบรรยาย 
(2)  การอภิปรายกลุ่ม 
(3)  ปฏิบัติจริงภาคสนาม  

1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
(1) ประเมินผลจากผลงานที่มอบหมาย 
(2) รายงาน 
(3) ผลสอบ 
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   2.1.2.4 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

(Interpersonal  Skills and Responsibility)  
1.1 คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา   

(1) พัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างครู ผู้เรียน 
     และเพ่ือน ในวิชาชีพ 
(2) พัฒนาความเป็นผู้น าและผู้ตาม ท างานเป็นกลุ่ม 
(3) พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย 

1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา 
(1)  การบรรยาย 
(2)  การอภิปรายกลุ่ม 
(3)  ปฏิบัติจริงภาคสนาม 

1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
          (1) ประเมินผลจากผลงานที่มอบหมาย 

(2) รายงาน 
(3) ผลสอบ  

   2.1.2.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) 
1.1 คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา 

(1) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นหาสารสนเทศ ประเมินสารสนเทศ  

และเผยแพร่สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา 

(1) การบรรยาย 
(2) การอภิปรายกลุ่ม 
(3) ปฏิบัติจริงภาคสนาม 

1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
(1) ประเมินผลจากผลงานที่มอบหมาย 
(2) รายงาน 
(3) ผลสอบ  

 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  
Mapping)  (ดังรายละเอียดในภาคผนวก1)   
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หมวดที่  5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
  1. กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค าแหงว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อ  16 (ดังรายละเอียด 
 ในภาคผนวก 6)   

  2.กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
   กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ประกอบด้วยการทวนสอบมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์      
ของนักศึกษาตามผลการเรียนรู้ ในระดับรายวิชาและในระดับหลักสูตร   

  2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
  มีการทวนสอบรายวิชา โดยมีขั้นตอนการทวนสอบ ดังนี้ 
2.1.1 ภาควิชา/สาขาวิชาแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบรายวิชา ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์

ผู้สอน  
2.1.2 ก าหนดรายวิชาที่จะทวนสอบ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 25 ของจ านวนวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษานั้น 
2.1.3 ด าเนินการทวนสอบ  
2.1.4 สรุปผลและรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
2.1.5 อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรรายงานผลการด าเนินงานใน มคอ.7 เพื่อการปรับปรุงในปีต่อไป  โดยมีวิธีการ

ทวนสอบ ดังนี้ 
2.1.5.1 การสังเกตพฤติกรรม  
2.1.5.2 การสัมภาษณ์  
2.1.5.3 การสอบ 
2.1.5.4 การตรวจสอบการให้คะแนน  
2.1.5.5 การทวนสอบความสอดคล้องของข้อสอบกับกลยุทธ์การสอนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
2.1.5.6 การทวนสอบการตัดเกรด 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา  
    หลักสูตรก าหนดมาตรการในการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

เพ่ือน ามาใช้ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยรามค าแหง ดังนี้ 

2.2.1 ประเมินภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ได้แก่ การส ารวจจ านวนบัณฑิตท่ีได้งานท าในแต่ละรุ่น 
ระยะเวลาการหางาน ตลอดจนทั้งความคิดเห็นต่อความรู้ความสามารถ คุณภาพและความม่ันใจของบัณฑิตในการ
ประกอบอาชีพ อัตราเงินเดือน และการท างานที่ตรงกับสาขาวิชาชีพที่ส าเร็จการศึกษา 

2.2.2 การทวนสอบจากผู้ประกอบการผู้ใช้บัณฑิต ประเมินความพึงพอใจในคุณภาพและความรับผิดชอบ 
ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและท างานในสถานประกอบการนั้น 

  2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน ประเมินระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความสามารถ และ
คุณสมบัติด้านอ่ืนของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาแล้วเข้าไปศึกษาต่อในสถานศึกษาแห่งนั้น 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
-    เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
-    ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) และ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
     รามค าแหงว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อ 20 และข้อ 21 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก 6) 

 
หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์ 

  1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
  1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เกี่ยวกับ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ จรรยาบรรณรายละเอียดของหลักสูตร  

  การจัดท ารายละเอียดของรายวิชา กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของคณะและของมหาวิทยาลัย 
1.2. จัดระบบแนะน า/ระบบพ่ีเลี้ยงให้แก่อาจารย์ใหม่  แนะน าการเรียนการสอน เทคนิคการสอนและวิธีการ 

ประเมินผลจากอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

                          i.    ส่งเสริมให้เข้าร่วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการสอนและการ 
                               ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
                        ii.     สนบัสนุนให้เข้าร่วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการผลิตสื่อ 
                               การสอน 
                      iii.      สนับสนุนให้เข้าร่วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อ 
                               พัฒนาการเรียนการสอน 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 
                     2.2.1    สนบัสนุนให้อาจารย์ลาศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิมพูนคุณวุฒิ 
                     2.2.2    สนบัสนุนทุนให้แก่อาจารย์ในการท าวิจัย ผลิตผลงานทางวิชาการ 
                     2.2.3    ส่งเสริมอาจารย์ให้ขอต าแหน่งทางวิชาการ 
                     2.2.4    ส่งเสริมให้อาจารย์เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชา โดยการเข้าร่วมสัมมนา อบรม ดูงาน 
                     และประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ  
        

หมวดที่  7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การก ากับมาตรฐาน 

  1.1 บริหารและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รวมทั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีจ านวน 
   และคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ของส านักงานคณะกรรมการการ 
   อุดมศึกษา (สกอ.) 

   1.2 ก ากับให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของรายวิชาหรือแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) ก่อนเปิดภาคเรียน 
    ให้ครบทุกรายวิชา 

1.3 ก ากับให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) หลังสิ้นสุดภาค 
การศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
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ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา 
1.5 ประเมินหลักสูตรทุก 4 ปีการศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
     1.6 ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ สกอ. ก าหนด  

2. บัณฑิต 
     หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม   

2) ความรู ้3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  โดยพิจารณาจากข้อมูลป้อนกลับจากหน่วยงาน     
ที่เกี่ยวข้องหลายด้าน ประกอบด้วย สถานประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า นอกจากนั้นหลักสูตรฯ ได้ส ารวจความพึง    
พอใจ ความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจ าทุกปี เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการ    
จัดการเรียนการสอน และรายงานผลการส ารวจให้กับคณะรับทราบ 

 3. นักศึกษา  
  หลักสูตรเปิดโอกาสให้ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค าแหง ว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรี 
พ.ศ. 2560 ข้อ 5 และ ข้อ 6 สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร ดังนั้นหลักสูตรจึงให้ความส าคัญกับการเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษา เพ่ือให้เข้าเรียนในหลักสูตรได้จนส าเร็จการศึกษา โดยการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน 
และมีกิจกรรมทั้งด้านวิชาการและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในรูปแบบต่างๆ   
ในการด าเนินงานค านึงถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา 
ความพึงพอใจต่อหลักสูตร โดยมีกระบวนการ ดังนี้ 

 3.1 กระบวนการรับนักศึกษา 
     หลักสูตรวชิาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์ก าหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คุณวุฒิและคุณสมบัติใน 
ในหลักสูตรตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค าแหงว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อ7 (ดังรายละเอียดใน
ภาคผนวก 6) 
3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

หลักสูตรมีระบบและกลไกเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติงานโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผน เพ่ือวาง      
กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตร 
3.3 การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา 
     หลักสูตรฯมีระบบและกลไกเกี่ยวกับการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาเพ่ือให้มีแนวโน้มอัตรา 
การคงอยู่ และอัตราการส าเร็จการศึกษาในระดับที่สูง ดังนี้ 

              3.3.1    การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือก าหนดระบบและกลไก 
การดูแลให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 

              3.3.2    การดูแลนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาใช้คู่มือที่ปรึกษาของส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
เพ่ือใช้แนวทางในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาโดยมีอาจารย์ในหลักสูตรวิชาฯเป็นกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาและในกรณี
ที่นักศึกษาในความดูแลมีปัญหาที่เกินความสามารถของอาจารย์ที่ปรึกษาจะให้ค าปรึกษาได้อาจารย์จะส่งต่อไปยังฝ่าย
พัฒนานักศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป 
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             3.3.3    การนัดให้ค าปรึกษา มหาวิทยาลัยก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษาตามรหัส ดังนั้น 

นักศึกษาจึงอาจขอพบอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิชาหรืออาจารย์ที่สอนวิชาที่ตนเองเรียนโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะติด
ประกาศวันเวลาให้นักศึกษาเข้าพบสัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยรามค าแหงเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา นักศึกษาสามารถเข้าชั้นเรียนหรือศึกษาด้วย
ตนเองได้ นักศึกษาที่มาเรียนที่มหาวิทยาลัยสามารถเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้ตามตารางที่ก าหนด  ส่วนนักศึกษาที่
ศึกษาด้วยตนเองผ่านสื่อต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาผ่านระบบ Online เพ่ือขอค าปรึกษาใน
เรื่องเก่ียวกับการเรียนการสอน หรือช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องอ่ืนๆของนักศึกษาต่อไป 
3.4  ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
      นักศึกษาสามารถยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามช่องทาง
ต่างๆ ที่หลักสูตรก าหนด และประธานหลักสูตรน าข้อร้องเรียนเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริหารประจ าหลักสูตร หรือ
เขียนค าร้องที่งานบริการการศึกษาเพ่ือให้เสนอผู้บริหารพิจารณาแก้ไขและแจ้งผลการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้ผู้
ร้องเรียนทราบ 

4. อาจารย์ 
4.1 ระบบและกลไกการรับอาจารย์ใหม่ มีดังนี้ 

4.1.1 ก าหนดคุณสมบัติ คุณวุฒิ ผลการศึกษา ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ให้สอดคล้อง 
 กับความต้องการของหลักสูตรตามอัตราที่ได้รับจัดสรร 

4.1.2 เสนอข้อก าหนดเงื่อนไขคุณวุฒิและคุณสมบัติให้คณะกรรมประจ าคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 เพ่ือเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาและอนุมัติเพ่ือด าเนินการคัดเลือกบุคลากรต่อไป 

4.2 ระบบกลไกการบริหารและการพัฒนาอาจารย์ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการวางแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรและมีระบบส่งเสริม

และพัฒนาอาจารย์ในด้านต่างๆ ดังนี้ 
4.2.1 ส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับอาจารย์เพ่ือวางแผนด้านอัตราก าลังและวางแผนพัฒนาคุณสมบัติอาจารย์ให้

สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ของงานนโยบายและแผนของคณะ 
4.2.2 จัดโครงการอบรมส าหรับอาจารย์ใหม่ เพ่ือให้มีความรู้ในด้านเทคนิควิธีการสอน การวัดผล 

ประเมินผล ตลอดจนจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
4.2.3 จัดโครงการอบรมด้านการวิจัย การท าผลงานทางวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ประจ าให้

เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้น เพ่ือส่งผลต่อคุณภาพของหลักสูตร 
4.2.4 ก าหนดให้อาจารย์ประจ าจัดท าแผนเพ่ือพัฒนาตนเองในด้านการศึกษาต่อ การสร้างผลงานวิชาการ/

การ วิจัยและควบคุมก ากับให้อาจารย์ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ อีกทั้งเพ่ือให้สอดรับกับมาตรฐานปี
พ.ศ. 2558 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
5.1 กระบวนการการออกแบบหลักสูตร มีกระบวนการดังนี้  

5.1.1 การส ารวจสถานการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
5.1.2 การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและภาวะการมีงานท าของบัณฑิต  
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5.1.3 การส ารวจความพึงพอใจของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันต่อหลักสูตร เพื่อน าผลมาใช้ในการออกแบบ 
 และปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนถึงการจัดท ารายงานวิชาให้ทันสมัย 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การด าเนินงานด้านการเรียนการสอน
ของ  หลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนด
ผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยมีเกณฑ์การก าหนดผู้สอนโดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถในเนื้อหาวิชา ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอน  ตลอดจนผลงานวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 

5.3 การประเมินผู้เรียน มีระบบกลไกการประเมินผลการเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ การประเมินผู้เรียน  
มีระบบกลไกการประเมินผลการเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยมีระบบ/
ขั้นตอนการประเมินผู้เรียนซึ่งปรากฏอยู่ในคู่มือแนวทางการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมีกลไกคือ คู่มือแนวทางการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
และประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  

หลักสูตรได้น าระบบ-กลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรเพื่อ 
ก ากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552  มีการก าหนดเกณฑ์การประเมิน ซึ่งระบุไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ที่เปิดสอนอย่าง
ชัดเจน ก่อนเปิดภาคการศึกษา 

หลักสูตรก าหนดให้มีการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์และใช้ใน
การปรับปรุงการเรียนการสอน หลักสูตรมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินโดยระบุไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
หลังเสร็จสิ้น และจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หรือ (มคอ.5) หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ภายใต้การก ากับ 
ติดตาม และตรวจสอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 หลักสูตรใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยและคณะจัดสรรให้ ได้แก่ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ต ารา
เรียน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น e- Books e- Learning  หนังสือเสียง  ถ่ายทอดสด การเรียนการสอนจากห้องเรียน สื่อ 
การเรียนการสอนส าหรับผู้พิการทางหู และสัญญาณ WiFi เครื่องมืออุปกรณ์การเรียนการสอน เป็นต้น 

     หลักสูตรจัดให้มีการประชุมส าหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านก าหนดสิ่ง 
สนับสนุน การเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้หลักสูตรยังส ารวจความต้องการสื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอนจากอาจารย์และนักศึกษา  จากนั้นน าเสนอต่อคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ด าเนินการ 
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 7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน 2560 2561 2562 2563 2564 

1.  อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน                 
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลกัสูตร 

     

2. มคอ.2 สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวฒุสิาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. จัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา           
ให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท า มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 45 วัน หลังสอบให้ครบทุก
รายวิชาที่เปิดสอน ในกรณีที่มีการสอบซ่อมให้จัดท า มคอ.5 และ มคอ.
6 ดังนี้ ภาค 1 จัดท าหลังสอบซอ่ม ภาค 1  ภาค 2 จัดท าหลังสอบภาค 
2 (ไม่รวมสอบซ่อม 2) และภาคฤดูร้อนจัดท าหลังสอบภาคฤดูร้อน 

     

5. จัดท า มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสดุการสอบภาคฤดูร้อน       
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

–     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี)ทุกคนได้รบัการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้เข้ารว่มอบรมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้าน             
การเรียนการสอน หรือด้านที่เก่ียวข้องอย่างน้อย 1 คร้ัง/ปีการศึกษา 

     

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา 
ด้านวชิาการหรือวิชาชีพหรือด้านที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อ
ป ี

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

– – –   

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

– – – –  

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละป ี 9 10 10 11 12 
ตัวบ่งชีบ้ังคบั  1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

จ านวนตัวบง่ชี้ต้องผ่านรวมไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 (ข้อ) 8 8 8 9 10 
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หมวดที่ 8   การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

ช่วงก่อนการสอนให้มีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยมีทีมผู้สอนหรืออาจารย์ในสาขาวิชา และ/หรือให้มี
การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนให้มีการวิเคราะห์ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา ส่วนกระบวนการน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุง ท าโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง และก าหนดให้ประธานหลักสูตร ประธาน
สาขาวิชา และทีมผู้สอนน าไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถท าโดยการ 
- ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา 
- การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร ประธานสาขาวิชา และ/หรือทีมผู้สอน 
- ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่ 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยส ารวจข้อมูลจาก 
- นักศึกษาปีสุดท้าย 
- บัณฑิตใหม่ 
- ผู้ว่าจ้าง 
- ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- รวมทั้งส ารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ต้องผ่านเกณฑ์ประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2552 รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA) 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

- รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ผู้สอนและจาก 
รายงานผลการด าเนินการขอหลักสูตร (มคอ.7) 

- วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/ประธานสาขาวิชา 
- เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 1  
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้

จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  Mapping) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  Mapping) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์ 

 

          ความรับผิดชอบหลัก                                  ความรบัผิดชอบรอง                        *  เว้นว่าง หมายถึงไมเ่กี่ยวข้อง  
 

 รายวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
        
 

 ผลการเรียนรู้ 
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                รายวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (หน่วยกิต) 
AGR 1003 3                     

BIO 1001 3                     

CMS 1003 3                      

PHY 1001 3                      

SCI 1003 3                      

กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ (หน่วยกิต) 
INT 1005 3                     

MTH 1003 3                     

**STA 1003 3                     

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (หน่วยกิต) 
ART 1003   2                     

MSA 1003   2                     

LIS 1001   2                     

**HIS 1001 3                      

**HIS 1002 3                      

**HIS 1201   3                      

PHI 1000 3                     
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                รายวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

PHI 1001 3                     

PHI 1003 3                     

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (หน่วยกิต) 
**LAW 1004 3                     

POL 1100 3                     

**ECO 1003 3                     

**PSY 1001 3                     

**SOC 1003 3                     
**RAM 1000 3                     
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (หน่วยกิต) 
**ENG  1001 3                     

**ENG  1002 3                     

 **FRE  1011 (FRE 1001) 3                     
 **FRE  1012 (FRE 1002) 3                     
**GER  1011 (GER 1001) 3                     
**GER  1012 (GER 1002) 3                     
**SPN  1011 (SPN1001) 3                     
**SPN  1012 (SPN 1002)  3                     
**RUS 1011 (RUS 1001) 3                     
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                รายวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

**RUS 1012 (RUS 1002) 3                     
**GRK  1011 (GRK 1001) 3                     
**GRK  1012 (GRK 1002) 3                     
**CHI  1001 3                     
**CHI  1002 3                     
**JPN  1011 (JPN1001) 3                     
**JPN  1012 (JPN  1002) 3                     

MAL 1001 3                     

MAL 1002 3                     

KHM 1001 3                     

KHM 1002 3                     

**MMR 1011 (MMR 1001) 3                     

**MMR 1012 (MMR 1002) 3                     

LAO  1001 3                     

LAO  1002 3                     

VNM  1001 3                     

VNM  1002 3                     

KOR  1001 3                     

KOR  1002 3                     
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                รายวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

**HIN  1001 3                     

**HIN  1002 3                     

ARA  1001 3                     

ARA  1002 3                     

POR 1011 (POR 1001) 3                     
POR 1012 (POR 1002) 3                     
**SKT 1001 (SKT 2101) 3                     
**SKT 1002 (STK 3101) 3                     
**PAL 1001 (PAL 2101) 3                     
**PAL 1002 (PAL 3101) 3                     
กลุ่มวิชาภาษาไทย (หน่วยกิต)  
THA 1001 3                     
THA 1002 3                     
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 

 

          ความรับผิดชอบหลัก                                  ความรบัผิดชอบรอง                        *  เว้นว่าง หมายถึงไมเ่กี่ยวข้อง 

                รายวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
        

 ผลการเรียนรู้ 
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                รายวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 

วิชาเอกบังคับ (หน่วยกิต) 
**LIS 2100 3                 

 *LIS 2101 3                 

  LIS 2103 3                 

  LIS 2104 3                 

  LIS 2202 3                 

  LIS 2206 3                 

**LIS 2207 3                 

 LIS 3102 3                 

**LIS 3103 (LIS 3236) 3                 

 *LIS3108 3                 

 LIS 4106 3                 

 *LIS 4209 6                 

วิชาเอกเลือก หมวดวิชาบรรณารักษศาสตร์ (หน่วยกิต) 
LIS 1003 1                 

LIS 2113 3                 

*LIS 2186 3                 
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                รายวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 

 *LIS 2190 3                 

 LIS 3107 3                 

 LIS 3119 3                 

 LIS 3122 3                 

 LIS 3124 3                 

 LIS 3125 3                 

 LIS 3126 3                 

 LIS 3127 3                 

 LIS 3128 3                 

 LIS 3129 3                 

**LIS 3130 (LIS3132) 3                 

 LIS 3154 3                 

 LIS 3165 3                 

 LIS 3166 3                 

**LIS 3167 3                 

 LIS 3181 3                 
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                รายวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 

 LIS 3182 3                 

 LIS 3183 3                 

 LIS 3185 3                 

 LIS 3186 3                 

 LIS 3187 3                 

 LIS 3189 3                 

วิชาเอกเลือก หมวดวิชาสารสนเทศศาสตร์ (หน่วยกิต) 
 LIS 2205 3                 

**LIS 2259 (LIS 3259) 3                 

 *LIS 2274 3                 

 LIS 3232 3                 

 LIS 3233 3                 

**LIS 3235 3                 

 LIS3239 3                 

**LIS 3240 3                 

 LIS 3242 3                 

**LIS 3244 3                 
 

 

 



- 81 - 

 

  

 

 

 

                รายวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 

  *LIS 3258 3                 

**LIS 3263 3                 

**LIS 3273 3                 

 LIS 4258 3                 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
ภาคผนวก  2 

ผลงานทางวิชาการและภาระงานสอน 
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรและ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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นายภีมศักดิ์  เอ้งฉ้วน 
ต าแหน่งทางวิชาการ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา                สถานศึกษา ปีท่ีส าเร็จ 
Ph.D. Information 

Science 
University of North Texas 2554 

M.L.S. Library Science Texas Women’s University 2550 
MSc. Management of  

Technology 
Murray State University 2546 

วท.ม. สถิติประยุกต์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 2540 
วท.บ.  สถิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2531 

 
ผลงานทางวิชาการ 

บทความวิชาการ 
ภีมศักดิ์ เอ้งฉ้วน. (2557). Information Science as an Interdisciplinary Science. วารสารวิชาการ 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 22(38), 95-109.  
ภีมศักดิ์ เอ้งฉ้วน. (2557). ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ.วารสารวิชาการ 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 22(40), 119-142. 
ภีมศักดิ์ เอ้งฉ้วน. (2559). A Conceptual Framework for Studying Factors Influencing Distance  
 Learners ‘Access and Use of Information Sources.วารสารวิชาการ 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 24(44), 147-170. 
งานวิจัย 

ภีมศักดิ์ เอ้งฉ้วน. (2556).ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเลือกแหล่งสารสนเทศ : กรณีศึกษาของนักศึกษาอาเซียน 
          ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง.  
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ภาระงานสอน  (ระดับปริญญาตรี)   

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต/
ชั่วโมง 

                ผู้สอน 

LIS 1001   สารสนเทศและเทคโนโลยีเพ่ือการ 
ค้นคว้า 

2/3 ผศ. ดร. ภีมศักดิ์ เอ้งฉ้วน และคณะ 
 

LIS 1003   การใช้ห้องสมุด 1/2          ผศ. ดร. ภีมศักดิ์ เอ้งฉ้วน และคณะ 
LIS 2202   เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการสารสนเทศ 3/2          ผศ. ดร. ภีมศักดิ์ เอ้งฉ้วน 
LIS 2206  หลักการเขียนโปรแกรมเบ้องต้น     3/2 ผศ. ดร. ภีมศักดิ์ เอ้งฉ้วน 
LIS 3125 การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการบริการ

สารสนเทศ 
 ผศ. ดร. ภีมศักดิ์ เอ้งฉ้วน 

LIS 3236 ระบบการจัดเก็บและค้นคืน 3/2 ผศ. ดร. ภีมศักดิ์ เอ้งฉ้วน 
LIS 4106 การวิจัยสารสนเทศศาสตร์ 3/2 ผศ. ดร. ภีมศักดิ์ เอ้งฉ้วน 

 

ภาระงานสอน  (ระดับปริญญาโท) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
                ผู้สอน 

LIS    7099 วิทยานิพนธ์ 12/3 ผศ. ดร. ภีมศักดิ์ เอ้งฉ้วน 
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นายประภาส  พาวินันท ์

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 
ประวัติการศึกษา   

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา        สถานศึกษา ปีท่ีส าเร็จ 
Ph.D. Library and Information 

Science 
Bangalore University 2547 

กศ.ม. 
 

ศศ.บ. 

บรรณารักษศาสตร์ 
 
บรรณารักษศาสตร์ 
(เกียรตินิยม อันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ มหาสารคาม 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2535 
 
 

2530 
 

 
ผลงานทางวิชาการ 

บทความวิชาการ 
ประภาส พาวินันท์. (2557). การจัดสภาพแวดล้อมทางสังคมเพ่ือเสริมสร้างความสนใจและ 

  พฤติกรรมการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดบุรีรัมย์ :   
  กรณีศึกษาชาติพันธุ์ไทยกลาง ลาวอีสาน เขมรถิ่นไทย ส่วย และไทยโคราช.  
  วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และ 

 สังคมศาสตร์, 9(3), 209-222 
งานวิจัย 

          ประภาส พาวินันท์. (2557). การจัดสภาพแวดล้อมทางสังคมเพ่ือเสริมสร้างความสนใจและพฤติกรรม 
       การอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดบุรีรัมย์ : กรณีศึกษาชาติพันธุ์ไทยกลาง 
        ลาวอีสาน เขมรถิ่นไทย ส่วย และไทยโคราช. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
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ภาระงานสอน  (ระดับปริญญาตรี) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต/ชั่วโมง                 ผู้สอน 
LIS 1001   สารสนเทศและเทคโนโลยีเพ่ือการ 

ค้นคว้า 
2/3 ผศ. ดร.ประภาส พาวินันท์ และคณะ 

 
LIS 1003   การใช้ห้องสมุด 1/2          ผศ. ดร.ประภาส พาวินันท์ และคณะ 

LIS 2103   ผู้ใช้และบริการสารสนเทศ 3/2          ผศ. ดร.ประภาส พาวินันท์ 
LIS 2104   หลักการจัดสารสนเทศ     3/2 ผศ. ดร.ประภาส พาวินันท์ 
LIS 2205   การจัดสารสนเทศอินเทอร์เน็ต 3/2 ผศ. ดร.ประภาส พาวินันท์ 
LIS 3105   พฤติกรรมผู้ใช้สารสนเทศ 3/2 ผศ. ดร.ประภาส พาวินันท์ 
LIS 3124   การผลิตเอกสารในวิชาชีพ 3/2 ผศ. ดร.ประภาส พาวินันท์ 
LIS 3126   การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

ระบบทศนิยมดิวอี้    
3/2 ผศ. ดร.ประภาส พาวินันท์ 

LIS 3128   การวิเคราะห์และท ารายการ
ทรัพยากรสารสนเทศ                   

3/2 ผศ. ดร.ประภาส พาวินันท์ 

LIS    3239 การจัดการสารสนเทศเพ่ือการบริการ 3/2 ผศ. ดร.ประภาส พาวินันท์ 

 
ภาระงานสอน  (ระดับปริญญาโท) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต/
ชั่วโมง 

                ผู้สอน 

LIS    7099 วิทยานิพนธ์ 12/3 ผศ. ดร. ประภาส พาวินันท์ 
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นางสาวพรชิตา อุปถัมภ์ 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
 อาจารย์ 
 

ประวัติการศึกษา 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน ประเทศ ปีท่ีส าเร็จ

การศึกษา 
วท.ม.  เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ไทย 2551 
ศศ.ม. บรรณารักษศาสตร์ 

 และสารนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง  ไทย 2545 

ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์ 
และสารนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย 2537 

 
ผลงานทางวิชาการ  

บทความวิชาการ  
พรชิตา อุปภัมภ์. (2558). แนวทางการประเมินการออกแบบเว็บไซต์ส าหรับผู้สูงอายุ. วารสารวิจัยราช 

ภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 10(ฉบับเพ่ิมเติมเดือนธันวาคม), 548-559. 
พรชิตา อุปถัมภ์.  (2559). บริการสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุ. สุทธิปริทัศน์.  

30(96), 223-232. 
พรชิตา อุปภัมภ์. (2559). พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ. ปาริชาติ. 

29(2), 71-81. 
พรชิตา อุปภัมภ์. (2559). พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศด้านสุขภาพออนไลน์ของผู้สูงอายุ. 

วารสารวิจัยราชภฏัพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 11(1), 252-261. 
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ภาระงานสอน  (ระดับปริญญาตรี) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
                ผู้สอน 

LIS 1001   สารสนเทศและเทคโนโลยีเพ่ือการ 
ค้นคว้า 

2/3 อ. พรชิตา อุปถัมภ์ และคณะ 
 

LIS 1003   การใช้ห้องสมุด 1/2          อ. พรชิตา อุปถัมภ์ และคณะ 
LIS 2207   การออกแบบและสร้างฐานข้อมูล                  3/2          อ. พรชิตา อุปถัมภ์ 
LIS 3259 เทคนิคการเขียนโครงการในระบบ

สารสนเทศ 
3/2          อ. พรชิตา อุปถัมภ์ 

LIS 3263   การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ 3/2 อ. พรชิตา อุปถัมภ์ 
LIS 3273   การสื่อสารทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3/2 อ. พรชิตา อุปถัมภ์ 
LIS 3244   การพัฒนาสื่อสารสนเทศ 3/2 อ. พรชิตา อุปถัมภ์ 
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นางสาวศิริงาม แผลงชีพ 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
อาจารย์   
 

ประวัติการศึกษา 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชา        สถานศึกษา ปีท่ีส าเร็จ 

ศศ.ม. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง  2551 
อ.บ. สารนิเทศศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2543 

 
ผลงานทางวิชาการ 

ต าราเรียน 
ศิริงาม แผลงชีพ. (2558). การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (LIS2113). กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย 

รามค าแหง. ISNB:978-616-318-834-2 
 

ภาระงานสอน  (ระดับปริญญาตรี)  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
ผู้สอน 

LIS 1001   สารสนเทศและเทคโนโลยีเพ่ือการ ค้นคว้า 2/3 อ. ศิริงาม แผลงชีพ และคณะ 
LIS 1003   การใช้ห้องสมุด 1/2          อ. ศิริงาม แผลงชีพ และคณะ 
LIS 2113   การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 3/2          อ. ศิริงาม แผลงชีพ 

LIS 3123   ทรัพยากรสารสนเทศทางมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

3/2 อ. ศิริงาม แผลงชีพ 

LIS 3127   การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศระบบ
ห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน     

3/2 อ. ศิริงาม แผลงชีพ 

LIS 3129   การวิเคราะห์และท ารายการทรัพยากร
สารสนเทศขั้นสูง 

3/2 อ. ศิริงาม แผลงชีพ 

LIS 3154   การอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศ        3/2 อ. ศิริงาม แผลงชีพ 

LIS 3185   ทรัพยากรสารสนเทศส าหรับเด็กและวัยรุ่น 3/2 อ. ศิริงาม แผลงชีพ 
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นางสาวพิมลอร ตันหนั 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

อาจารย์   
 

ประวัติการศึกษา 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชา        สถานศึกษา ปีท่ีส าเร็จ 

ศศ.ม. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง  2546 
ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2536 

 
ผลงานทางวิชาการ 

วิจัย 
พิมลอร ตันหัน  พระสุวัฒน์ สนติกโร นันทิยา จรุญแสง เมตตา เปรมปรีดิ์ และ ธนิสสรา คงฉิม. (2557).   

 สถานภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของพระภิกษุ สามเณร และพุทธอาสา วัด 
 ปัญญานันทาราม.วารสารมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 8(2), 
 317-327. 

บทความวิชาการ 
พิมลอร ตันหัน. (2559). แนวทางการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือส าหรับผู้สูงอายุ. วารสาร 
 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 10(3), 55-62. 
พิมลอร ตันหัน. (2557). Facebook กับการประชาสัมพันธ์ห้องสมุด. วารสารห้องสมุด. 58(1), 55-61. 

ภาระงานสอน  (ระดับปริญญาตรี)  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต/

ชั่วโมง 
ผู้สอน 

LIS 1001   สารสนเทศและเทคโนโลยีเพ่ือการ ค้นคว้า 2/3 อ. พิมลอร ตันหัน และคณะ 
LIS 1003   การใช้ห้องสมุด 1/2          อ. พิมลอร ตันหัน และคณะ 
LIS 3119   ทรัพยากรสารสนเทศอ้างอิงและการให้บริการ     3/2          อ. พิมลอร ตันหัน 

LIS 3167 กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3/2 อ. พิมลอร ตันหัน 
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ภาคผนวก  3 
คณะกรรมการพัฒนาหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร ์
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ภาคผนวก  4 
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร 



- 94 - 

 

เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตร พ.ศ. 2555 (เดิม)  กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และ

บรรณารักษศาสตร์ (หลักสูตร พ.ศ. 2555) 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และ

บรรณารักษศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
จ ำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสตูร 144 หน่วยกิต ประกอบด้วย 

(1) วิชำศึกษำทั่วไป   42    หน่วยกิต 
(2) วิชำเอก            63    หน่วยกิต 
(3) วิชำโท             24    หน่วยกิต 
(4)  วิชำเลือกเสรี      15    หน่วยกิต 

จ ำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสตูร 139 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
(1) หมวดวิชำศึกษำทั่วไป        40     หน่วยกิต 
(2) หมวดวิชำเฉพำะ              90     หน่วยกิต 
      วิชำเอก                        72     หน่วยกิต 

วิชำโท                          18     หน่วยกิต 
(3)  หมวดวิชำเลือกเสรี            9       หน่วยกิต  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 42 หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 40 หน่วยกิต 
**RAM 1000 ความรู้คู่คุณธรรม (บังคับไม่นับหน่วยกิต)3(3-0-9) 
1. กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  3  หน่วยกิต  
ให้เลือกเรยีนวิชำในข้อ ก  หรือ ข  จ ำนวน 1 กระบวนวิชำ 

ก. วิชาคณิตศาสตร์ เลือกเรียน 3 หน่วยกิต     หน่วยกิต 
INT   1005    ระบบคอมพิวเตอรเ์บื้องต้น              3(3-0-6)   

 
1. กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  3  หน่วยกิต  
ให้เลือกเรยีนวิชำในข้อ ก  หรือ ข  จ ำนวน 1 กระบวนวิชำ 
   ก. วิชาคณิตศาสตร์ เลือกเรียน 3 หน่วยกิต       หน่วยกิต 
INT   1005     ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น             3(3-0-6)   

MTH 1003    คณิตศำสตรเ์บื้องตน้                      3(3-0-6)                                                                     MTH 1003     คณิตศำสตร์พื้นฐำน                     3(3-0-6)                                                                     
STA 1003     สถิติเบื้องต้น                               3(3-0-6)                                                                    **STA 1003    สถิติเบื้องต้น                             3(3-0-6)                                                                    
หรือเลือกเรียนกระบวนวิชำในหมวด INT, MTH, STA             
ที่นับเป็นวิชำพื้นฐำนได ้

หรือเลือกเรียนกระบวนวิชำในหมวด INT, MTH, STA             
ที่นับเป็นวิชำพื้นฐำนได ้

    ข. วิชาวิทยาศาสตร์ เลือกเรียน 3 หน่วยกิต    หน่วยกิต   ข. วิชาวิทยาศาสตร์ เลือกเรียน 3 หน่วยกิต       หน่วยกิต 
AGR   1003  กำรเกษตรเบื้องต้น                        3(3-0-9) AGR 1003    กำรเกษตรเบื้องต้น                         3(3-0-6)                                                                                                                             

**BIO   1001  ชีววิทยำเบื้องต้น                            3(3-0-9)                                                                                             BIO  1001     ชีววิทยำเบื้องต้น                           3(3-0-6)                                                                                             
CMS  1003  เคมีเบื้องต้น                                 3(3-0-9) CMS 1003    เคมีเบื้องต้น                                 3(3-0-6)                                                                                     
GLY  1003   ธรณีวิทยำเบื้องต้น                         3(3-0-6)                                                                                                                 - - ยกเลิกกำรสอนในหลักสูตรปรับปรุงนี้   
MET  1003  อุตุนิยมวิทยำเบื้องตน้                      3(3-0-6)                                                                        - - ยกเลิกกำรสอนในหลักสูตรปรับปรุงนี ้  
*PHY 1001  ฟิสิกส์เบื้องต้น                              3(3-0-6)                                                                                     PHY 1001   ฟิสิกส์เบื้องต้น                                3(3-0-6)                                                                                     
SCI   1003   วิทยำศำสตร์พื้นฐำน                       3(3-0-6)                                                                                                 SCI 1003     วิทยำศำสตร์พื้นฐำน                        3(3-0-6)                                                                                                 
หรือเลือกเรียนกระบวนวิชำในหมวด AGR, BIO, CMS, PHY  ที่
นับเป็นวิชำพื้นฐำนได ้

หรือเลือกเรียนกระบวนวิชำในหมวด AGR, BIO, CMS, PHY             
ที่นับเป็นวิชำพื้นฐำนได ้

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 15 หนว่ยกิต               หน่วยกิต 2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 10 หนว่ยกิต                หน่วยกิต 
ART 1003    ศิลปวิจักษณ์               เลือกเรียน     2(2-0-4)                                                ART  1003   ศิลปวิจักษณ์                 เลือกเรียน    2(2-0-4)                                                
MSA 1003   ดนตรีวิจักษณ์                     1 วิชำ                                                      MSA 1003  ดนตรีวิจักษณ์                     1 วิชำ                                                      
HIS  1001    อำรยธรรมตะวันตก          เลือกเรียน 3(3-0-6)                                               **HIS  1001    อำรยธรรมตะวันตก       เลือกเรียน    3(3-0-6)                                               
HIS  1002    อำรยธรรมตะวันออก          1 วิชำ                                                  **HIS  1002    อำรยธรรมตะวันออก          1 วิชำ             
HIS  1201    พื้นฐำนวัฒนธรรมไทย                     3(3-0-6)                                                                  **HIS  1201  พื้นฐำนวัฒนธรรมไทย                                
LIS  1001 สำรสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อกำรค้นคว้ำ  2(2-0-4)                                                                        LIS  1001   สำรสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อกำรค้นคว้ำ 2(2-0-4)                                                                        
 PHI  1000   หลักกำรด ำรงชีวิตในสังคม    เลือกเรยีน 3(3-0-6)  

PHI  1001    วัฒนธรรมและศำสนำ          1 วิชำ      
PHI  1003    ปรัชญำเบื้องต้น                     
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3. กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต                 หน่วยกิต 3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต                 หน่วยกิต 
SOC 1003    สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำเบื้องต้น   3(3-0-6)                                                                   **SOC 1003    สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำเบื้องต้น 3(3-0-6)                                                                   
LAW 1004   ควำมรู้เบื้องต้นเกีย่วกับกฎหมำยทั่วไป  3(3-0-6) **LAW 1004  ควำมรูเ้บื้องต้นเกีย่วกับกฎหมำยทั่วไป 3(3-0-6) 
POL 1100   รัฐศำสตร์ทั่วไป                                เลือก                   POL 1100   รัฐศำสตร์ทั่วไป                                 เลือก                     
ECO 1003   เศรษฐศำสตร์ทั่วไป                           1 วิชำ  ECO 1003   เศรษฐศำสตร์ทั่วไป                            1 วิชำ    

PSY 1001   จิตวิทยำทั่วไป                                                        **PSY 1001   จิตวิทยำทั่วไป                                                        
 **RAM 1000  ควำมรู้คู่คุณธรรม                       3(3-0-9) 
4. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ     12 หน่วยกิต    
ให้เลือกเรยีนภำษำใดภำษำหนึ่ง ภำษำละ 4 กระบวนวิชำ       
ต่อเนื่องกัน (กระบวนวิชำละ  3  หน่วยกิต) ดังนี้ 

4. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  12 หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษ 2 กระบวนวิชา (6 หน่วยกิต) 
ดังนี ้

ภำษำอังกฤษ หน่วยกิต  หน่วยกิต 
ENG 1001 ประโยคภำษำอังกฤษพื้นฐำนและ

ศัพท์จ ำเป็นในชีวิตประจ ำวัน 
3(2-2-5) **ENG 1001 ประโยคภำษำอังกฤษพื้นฐำนและศัพท์

จ ำเป็นในชีวิตประจ ำวัน 
3(2-2-5) 

ENG1002 ประโยคภำษำอังกฤษและศัพท์ท่ัวไป 3(2-2-5) **ENG 1002 ประโยคภำษำอังกฤษและศัพท์ทั่วไป 3(2-2-5) 
 
ENG 2001 

และเลือกอีก 2 กระบวนวิชำจำก
กำรอ่ำนเอำควำมภำษำอังกฤษ 

 
3(2-2-5) 

  

ENG 2002 กำรอ่ำนตีควำมภำษำอังกฤษ 3(2-2-5)    
ENG 2101 กำรออกเสียงภำษำอังกฤษ 3(2-2-5)    
ENG 2102 
 
ENG 2401 

กำรสนทนำภำษำอังกฤษในลักษณะที่
ก ำหนดให ้
กำรเขียนประโยคและอนุเฉท 
ภำษำอังกฤษสั้น ๆ 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 

 
 
   และ เลือกเรียนกลุ่มภำษำต่ำงประเทศอื่นๆ  
   อีก 2 กระบวนวิชำ (6 หน่วยกิต) ต่อเนื่อง ดังนี้ 

 ภำษำฝรั่งเศส  ภำษำฝรั่งเศส หน่วยกิต 
FRE 1001 ภำษำฝรั่งเศสพื้นฐำน 1 3(2-2-5) **FRE 1011   ภำษำฝรั่งเศสเพื่อกำรสื่อสำร 1 3(2-2-5) 
FRE 1002 ภำษำฝรั่งเศสพื้นฐำน 2                3(2-2-5)   (FRE1001)   
FRE 2001 ภำษำฝรั่งเศสพื้นฐำน 3 3(2-2-5) **FRE 1012   ภำษำฝรั่งเศสเพื่อกำรสื่อสำร 2 3(2-2-5) 
FRE 2002 ภำษำฝรั่งเศสพื้นฐำน 4 3(2-2-5)   (FRE1002)   

 ภำษำเยอรมัน  ภำษำเยอรมัน  
GER 1001 ภำษำเยอรมันพ้ืนฐำน 1 3(2-2-5) **GER 1011 ภำษำเยอรมันเพื่อกำรสื่อสำร 1 3(2-2-5) 
GER 1002 ภำษำเยอรมันพื้นฐำน 2 3(2-2-5)   (GER1001)   
GER 2001 ภำษำเยอรมันพื้นฐำน 3 3(2-2-5) **GER 1012 ภำษำเยอรมันเพื่อกำรสื่อสำร 2 3(2-2-5) 
GER 2002 ภำษำเยอรมันพื้นฐำน 4 3(2-2-5)   (GER1002)   

  ภำษำสเปน           ภำษำสเปน           
SPN 1001 ภำษำสเปนพื้นฐำน 1 3(2-2-5) **SPN 1011 ภำษำสเปนเพื่อกำรสื่อสำร 1 3(2-2-5) 
SPN 1002 ภำษำสเปนพื้นฐำน 2 3(2-2-5)   (SPN 1001)   
SPN 2001 ภำษำสเปนพื้นฐำน 3 3(2-2-5) **SPN 1012 ภำษำสเปนเพื่อกำรสื่อสำร 2 3(2-2-5) 
SPN 2002 ภำษำสเปนพื้นฐำน 4 3(2-2-5)   (SPN 1002)   
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  ภำษำรัสเซีย หน่วยกิต   ภำษำรัสเซีย หน่วยกิต 
RUS 1001 ภำษำรัสเซียพื้นฐำน 1 3(2-2-5) **RUS 1011 ภำษำรสัเซียเพื่อกำรสื่อสำร 1 3(2-2-5) 
RUS 1002 ภำษำรัสเซียพื้นฐำน 2 3(2-2-5)   (RUS 1001)   
RUS 2001 ภำษำรัสเซียพื้นฐำน 3 3(2-2-5) **RUS 1012 ภำษำรสัเซียเพื่อกำรสื่อสำร 2 3(2-2-5) 
RUS 2002 ภำษำรัสเซียพื้นฐำน 4 3(2-2-5) (RUS 1002)   

  ภำษำญี่ปุ่น  ภำษำญี่ปุ่น  
**JPN 1001 ภำษำญี่ปุ่น 1             3(2-2-5) **JPN 1011 ภำษำญี่ปุ่นช้ันต้น 1 3(2-2-5) 
**JPN 1002 ภำษำญี่ปุ่น 2             3(2-2-5)   (JPN 1001)   
**JPN 2001 ภำษำญี่ปุ่น 3             3(2-2-5) **JPN 1012 ภำษำญี่ปุ่นช้ันต้น 2 3(2-2-5) 
**JPN 2002 ภำษำญี่ปุ่น 4             3(2-2-5)   (JPN 1002)   
ภำษำจีน  ภำษำจีน  
CHI 1001 ภำษำจีน 1 3(2-2-5) **CHI 1001 ภำษำจีน 1 3(2-2-5) 
CHI 1002 ภำษำจีน2   3(2-2-5) **CHI 1002 ภำษำจีน2   3(2-2-5) 
CHI 2001 ภำษำจีน 3 3(2-2-5)    
CHI 2002 ภำษำจีน 4 3(2-2-5)    
ภำษำมลำย ู          ภำษำมลำย ู          
MAL 1001 ภำษำมลำยูพื้นฐำน 1                                                  3(2-2-5) MAL 1001 ภำษำมลำยูพื้นฐำน 1                                                  3(2-2-5) 
MAL 1002 ภำษำมลำยูพื้นฐำน 2                                                 3(2-2-5) MAL 1002 ภำษำมลำยูพื้นฐำน 2                                                 3(2-2-5) 
MAL 2001 ภำษำมลำยูพื้นฐำน 3                                              3(2-2-5)    
MAL 2002 ภำษำมลำยูพื้นฐำน 4                                                  3(2-2-5)    
ภำษำกรีก          ภำษำกรีก          
GRK 1001 ภำษำกรีกพื้นฐำน 1 3(2-2-5) **GRK 1011 ภำษำกรีกเพื่อกำรสื่อสำร 1 3(2-2-5) 
GRK 1002 ภำษำกรีกพื้นฐำน 2 3(2-2-5) (GRK 1001)   
GRK 2001 ภำษำกรีกพื้นฐำน 3 3(2-2-5) **GRK 1012 ภำษำกรีกเพื่อกำรสื่อสำร 2 3(2-2-5) 
GRK 2002 ภำษำกรีกพื้นฐำน 4 3(2-2-5) (GRK 1002)   
ภำษำเขมร     ภำษำเขมร  
KHM 1001 ภำษำเขมรพื้นฐำน 1                           3(2-2-5) KHM 1001 ภำษำเขมรพื้นฐำน 1                       3(2-2-5) 
KHM 1002 ภำษำเขมรพื้นฐำน 2                           3(2-2-5) KHM 1002 ภำษำเขมรพื้นฐำน 2                       3(2-2-5) 
KHM 2001 ภำษำเขมรพื้นฐำน 3                           3(2-2-5)    
KHM 2002 ภำษำเขมรพื้นฐำน 4                           3(2-2-5)    
ภำษำพม่ำ  ภำษำเมียนมำ  
MMR 1001 ภำษำพม่ำพื้นฐำน 1             3(2-2-5) **MMR 1011 ภำษำเมียนมำพื้นฐำน 1             3(2-2-5) 
MMR 1002 ภำษำพม่ำพื้นฐำน 2             3(2-2-5) (MMR 1001)   
MMR 2001 ภำษำพม่ำพื้นฐำน 3             3(2-2-5) **MMR 1012 ภำษำเมียนมำพื้นฐำน 2             3(2-2-5) 
MMR 2002 ภำษำพม่ำพื้นฐำน 4             3(2-2-5) (MMR 1002)   
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ภำษำลำว หน่วยกิต ภำษำลำว หน่วยกิต 
LAO 1001 ภำษำลำวพ้ืนฐำน 1              3(2-2-5) LAO 1001 ภำษำลำวพ้ืนฐำน 1              3(2-2-5) 
LAO 1002 ภำษำลำวพ้ืนฐำน 2              3(2-2-5) LAO 1002 ภำษำลำวพ้ืนฐำน 2              3(2-2-5) 
LAO 2001 ภำษำลำวพ้ืนฐำน 3              3(2-2-5)    
LAO 2002 ภำษำลำวพ้ืนฐำน 4              3(2-2-5)    
ภำษำเวียดนำม  ภำษำเวียดนำม  
VNM 1001 ภำษำเวียดนำมพื้นฐำน 1   3(2-2-5) VNM 1001 ภำษำเวียดนำมพื้นฐำน 1   3(2-2-5) 
VNM 1002 ภำษำเวียดนำมพื้นฐำน 2   3(2-2-5) VNM 1002 ภำษำเวียดนำมพื้นฐำน 2   3(2-2-5) 
VNM 2001 ภำษำเวียดนำมพื้นฐำน 3   3(2-2-5)    
VNM 2002 ภำษำเวียดนำมพื้นฐำน 4   3(2-2-5)    

ภำษำเกำหลี        ภำษำเกำหลี        
KOR 1001 ภำษำเกำหลีพื้นฐำน 1            3(2-2-5) KOR 1001 ภำษำเกำหลีพื้นฐำน 1            3(2-2-5) 
KOR 1002 ภำษำเกำหลีพื้นฐำน 2            3(2-2-5) KOR 1002 ภำษำเกำหลีพื้นฐำน 2            3(2-2-5) 
KOR 2001 ภำษำเกำหลีพื้นฐำน 3            3(2-2-5)    
KOR 2002 ภำษำเกำหลีพื้นฐำน 4            3(2-2-5)    
ภำษำฮินด ี         ภำษำฮินด ี         
HIN 1001 ภำษำฮินดีพื้นฐำน 1 3(2-2-5) **HIN 1001 ภำษำฮินดีพื้นฐำน 1 3(2-2-5) 
HIN 1002 ภำษำฮินดีพื้นฐำน 2 3(2-2-5) **HIN 1002 ภำษำฮินดีพื้นฐำน 2 3(2-2-5) 
HIN 2001 ภำษำฮินดีพื้นฐำน 3 3(2-2-5)    

HIN 2002 ภำษำฮินดีพื้นฐำน 4 3(2-2-5)    

ภำษำอำหรับ   ภำษำอำหรับ  
ARA 1001 ภำษำอำหรับพื้นฐำน 1    3(2-2-5) ARA 1001 ภำษำอำหรับพื้นฐำน 1    3(2-2-5) 
ARA 1002 ภำษำอำหรับพื้นฐำน 2    3(2-2-5) ARA 1002 ภำษำอำหรับพื้นฐำน 2    3(2-2-5) 
ARA 2001 ภำษำอำหรับพื้นฐำน 3    3(2-2-5)    
ARA 2002 ภำษำอำหรับพื้นฐำน 4    3(2-2-5)    
ภำษำโปรตุเกส    ภำษำโปรตุเกส    
POR 1001 ภำษำโปรตุเกสพื้นฐำน 1    3(2-2-5) **POR 1011 ภำษำโปรตุเกสเพื่อกำรสื่อสำร 1  3(2-2-5) 
POR 1002 ภำษำโปรตุเกสพื้นฐำน 2    3(2-2-5) (POR 1001)   

POR 2001 ภำษำโปรตุเกสพื้นฐำน 3    3(2-2-5) **POR 1012 ภำษำโปรตุเกสเพื่อกำรสื่อสำร 2  3(2-2-5) 
POR 2002 ภำษำโปรตุเกสพื้นฐำน 4    3(2-2-5)   (POR 1002)   

-   ภำษำสันสกฤต  
-    **SKT 1001 

 (SKT 2101) 
ภำษำสันสกฤต 1 3(2-2-5) 

-    **SKT 1002 
 (SKT 3101) 

ภำษำสันสกฤต 2 
 
 
 
 
 
 

3(2-2-5) 
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    ภำษำบำล ี  หน่วยกิต 
    **PAL 1001 

  (PAL 2101) 
ภำษำบำลี 1   3(2-2-5) 

    **PAL 1002 
  (PAL 3101) 

ภำษำบำลี 2 3(2-2-5) 

5. กลุ่มวิชาภาษาไทย 6 หน่วยกิต                     หน่วยกิต 5. กลุ่มวิชาภาษาไทย 6 หน่วยกิต                      หน่วยกิต 
TH 1001   ลักษณะและกำรใช้ภำษำไทย               3(3-0-6)     THA 1001   ลักษณะและกำรใช้ภำษำไทย              3(3-0-6)                                        
TH 1002   ควำมรู้ทั่วไปทำงวรรณคดไีทย              3(3-0-6)   THA 1002   ควำมรู้ทั่วไปทำงวรรณคดไีทย             3(3-0-6)                                              
หมวดวิชาเอก   63 หน่วยกิต                         หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ   90 หน่วยกิต                       หน่วยกิต 
ประกอบด้วย ประกอบด้วย 
วิชาเอกบังคับ   33   หนว่ยกิต                           หน่วยกิต วิชาเอกบังคับ  39  หน่วยกิต                              หน่วยกิต 
LIS 2100  หลักสำรสนเทศศำสตร์                      3 (3-0-6) **LIS 2100  หลักสำรสนเทศศำสตร์                     3 (3-0-6) 
- *LIS  2101  หลักกำรสื่อสำรส ำหรับนักสำรสนเทศ    3 (3-0-6) 
LIS 2103  ผู้ใช้และบริกำรสำรสนเทศ                  3 (3-0-6) LIS   2103  ผู้ใช้และบริกำรสำรสนเทศ                 3 (3-0-6) 
LIS 2104  หลักกำรจัดสำรสนเทศ                       3 (3-0-6) LIS   2104  หลักกำรจัดสำรสนเทศ                     3 (3-0-6) 
LIS 2202  เทคโนโลยีเพื่อกำรจัดกำรสำรสนเทศ      3 (3-0-6) LIS   2202 เทคโนโลยีเพื่อกำรจดักำรสำรสนเทศ      3 (3-0-6) 
LIS 2205  กำรจัดกำรสำรสนเทศอินเทอร์เน็ต         3 (3-0-6)  
LIS 2206 หลักกำรเขียนโปรแกรมเบื้องต้น             3 (3-0-6) LIS   2206 หลักกำรเขยีนโปรแกรมเบื้องต้น            3 (3-0-6) 
LIS 2207 กำรออกแบบและสร้ำงฐำนข้อมูล           3 (3-0-6) **LIS 2207 กำรออกแบบและสรำ้งฐำนข้อมูล          3 (2-2-5) 
LIS 3102 กำรจัดกำรหน่วยงำนบริกำรสำรสนเทศ    3 (3-0-6) LIS   3102 กำรจัดกำรหน่วยงำนบริกำรสำรสนเทศ   3 (3-0-6) 
- **LIS 3103 กำรจัดเก็บและค้นคนืสำรสนเทศ          3 (3-0-6) 
LIS 3107 ดรรชนีและสำระสังเขป                       3 (3-0-6)    (LIS3236) 
- *LIS 3108 ภำษำอังกฤษส ำหรับนักสำรสนเทศ         3 (3-0-6) 
LIS 4106 กำรวิจัยสำรสนเทศศำสตร์                   3 (3-0-6) LIS 4106  กำรวิจัยสำรสนเทศศำสตร์                   3 (3-0-6) 
LIS 4109 กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ                  3 (0-6-3) *LIS4209 กำรฝึกประสบกำรณ์วชิำชีพบรรณำรักษ    6 (0-6-3) 

    ศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร ์
วิชาเอกเลือก     30   หน่วยกิต 
   นักศึกษำวิชำเอกสำรสนเทศศำสตร์และบรรณำรักษศำสตร์
สำมำรถเลือกเรียนวิชำใด ๆ เฉพำะในหมวดวิชำบรรณำรักษ 
ศำสตร์ หรือหมวดวิชำสำรสนเทศศำสตร์หมวดใดหมวดหนึ่ง 
หรือรวมกันทั้งสองหมวดก็ได้ 

วิชาเอกเลือก     33    หน่วยกิต 
    นักศึกษำวิชำเอกสำรสนเทศศำสตร์และบรรณำรักษศำสตร์
สำมำรถเลือกเรียนวิชำใด ๆ เฉพำะในหมวดวิชำบรรณำรักษ 
ศำสตร์ หรือหมวดวิชำสำรสนเทศศำสตร์หมวดใดหมวดหนึ่ง 
หรือรวมกันทั้งสองหมวดก็ได้ 

หมวดวิชาบรรณารักษศาสตร์                              หน่วยกิต หมวดวิชาบรรณารักษศาสตร์                              หน่วยกิต 
 LIS 1003  กำรใช้ห้องสมุด                                      1 (1-0-2) 

LIS 2113  กำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ            3 (3-0-6) LIS  2113  กำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ            3 (3-0-6) 
- *LIS 2186  ห้องสมุดโรงเรียน                            3 (3-0-6) 
- *LIS 2190  บริกำรสำรสนเทศส ำหรับผูสู้งอำย ุ        3 (3-0-6) 
- LIS  3107  ดรรชนีและสำระสังเขป                      3 (3-0-6) 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และ
บรรณารักษศาสตร์ (หลักสูตร พ.ศ. 2555)  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และ
บรรณารักษศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
LIS 3119  ทรัพยำกรสำรสนเทศอ้ำงอิงและ            3 (3-0-6) 
 กำรให้บริกำร     

 
LIS 3119  ทรัพยำกรสำรสนเทศอ้ำงอิงและ            3 (3-0-6) 
              กำรให้บริกำร     

LIS 3121  ทรัพยำกรสำรสนเทศทำงสังคมศำสตร ์    3 (3-0-6) ยกเลิกกำรสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

LIS 3122    ทรัพยำกรสำรสนเทศทำงวิทยำศำสตร์           3 (3-0-6) 
                   และเทคโนโลยี 

LIS 3122    ทรัพยำกรสำรสนเทศทำงวิทยำศำสตร์            3 (3-0-6) 
                   และเทคโนโลยี 

LIS 3123  ทรัพยำกรสำรสนเทศทำงมนุษยศำสตร ์   3 (3-0-6) 
**LIS 3130 ทรัพยำกรสำรสนเทศทำงมนุษยศำสตร์    3 (3-0-6)  
 (LIS3123)  และสังคมศำสตร ์

LIS 3124  กำรผลิตเอกสำรในวิชำชีพ                   3 (3-0-6) LIS 3124  กำรผลิตเอกสำรในวิชำชีพ                   3 (3-0-6) 

LIS 3125  กำรใช้คอมพิวเตอร์เพือ่กำรบริกำร         3 (3-0-6)  
สำรสนเทศ 

LIS 3125  กำรใช้คอมพิวเตอร์เพือ่กำรบริกำร          3 (3-0-6)     
              สำรสนเทศ 

LIS 3126  กำรวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศระบบ      3 (2-2-5) 
ทศนิยมดวิอี ้

LIS 3126  กำรวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศระบบ       3 (2-2-5) 
ทศนิยมดวิอี ้

LIS 3127  กำรวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ         3 (2-2-5) 
             ระบบห้องสมุดรัฐสภำอเมริกัน 

LIS 3127  กำรวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ          3 (2-2-5) 
             ระบบห้องสมุดรัฐสภำอเมริกัน 

LIS 3128 กำรวเิครำะห์และท ำรำยกำรทรัพยำกร         3 (2-2-5) 
            สำรสนเทศ 

LIS 3128  กำรวิเครำะห์และท ำรำยกำรทรัพยำกร         3 (2-2-5) 
             สำรสนเทศ 

*LIS 3129 กำรวิเครำะห์และท ำรำยกำรทรัพยำกร    3 (2-2-5)  
ขั้นสูงสำรสนเทศ 

LIS 3129  กำรวิเครำะห์และท ำรำยกำรทรัพยำกร     3 (2-2-5)  
ขั้นสูงสำรสนเทศ 

LIS 3154 กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรสำรสนเทศ            3 (3-0-6) LIS 3154  กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรสำรสนเทศ           3 (3-0-6) 

LIS 3156  กำรพิมพ์และกำรเผยแพร่หนังสือ          3 (3-0-6) ยกเลิกกำรสอนในหลักสูตรปรับปรุง 
LIS 3165  ห้องสมุดดิจิทัล                                3 (3-0-6) LIS 3165   ห้องสมุดดิจิทัล                                3 (3-0-6) 
LIS 3166  กำรรู้สำรสนเทศ                              3 (3-0-6 LIS 3166   กำรรู้สำรสนเทศ                              3 (3-0-6) 
LIS 3167  จริยธรรมของนักสำรสนเทศ                 3 (3-0-6) **LIS3167 จริยธรรมของนักสำรสนเทศ                 3 (3-0-6) 

LIS 3181 ห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ                   3 (3-0-6) LIS 3181   ห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ                 3 (3-0-6) 
LIS 3182 ห้องสมุดประชำชน                            3 (3-0-6) LIS 3182   ห้องสมุดประชำชน                           3 (3-0-6) 
LIS 3183 ห้องสมุดเฉพำะ                                3 (3-0-6) LIS 3183   ห้องสมุดเฉพำะ                              3 (3-0-6) 
LIS 3184 ห้องสมุดกฎหมำย                             3 (3-0-6) ยกเลิกกำรสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

LIS 3185 ทรัพยำกรสำรสนเทศส ำหรับเด็กและวยัรุ่น 3(3-0-6) LIS 3185 ทรัพยำกรสำรสนเทศส ำหรับเด็กและวยัรุ่น 3 (3-0-6) 
LIS 3186 ทรัพยำกรสำรสนเทศส ำหรับผู้ใหญ่         3 (3-0-6)      LIS 3186 ทรัพยำกรสำรสนเทศส ำหรับผู้ใหญ่          3 (3-0-6)      
LIS 3187 บริกำรสำรสนเทศเพื่อชุมชน                 3 (3-0-6)   LIS 3187 บริกำรสำรสนเทศเพื่อชุมชน                  3 (3-0-6)   
LIS 3188 กำรเผยแพร่บริกำรสำรสนเทศ               3 (3-0-6)  
LIS 3189 ทรัพยำกรสำรสนเทศและกำรรู้หนังสือ     3 (3-0-6) LIS 3189 ทรัพยำกรสำรสนเทศและกำรรู้หนังสือ      3 (3-0-6) 

LIS 4180 บุคลำกรในห้องสมุดและศูนย์สำรสนเทศ   3 (3-0-6)   ยกเลิกกำรสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

LIS 4181 กำรจัดกำรสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง                   3 (3-0-6) ยกเลิกกำรสอนในหลักสูตรปรับปรุง 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และ
บรรณารักษศาสตร์ (หลักสูตร พ.ศ. 2555)  

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และ
บรรณารักษศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

หมวดวิชาสารสนเทศศาสตร์                             หน่วยกิต หมวดวิชาสารสนเทศศาสตร์                              หน่วยกิต 

- LIS 2205  กำรจัดกำรสำรสนเทศอินเทอร์เน็ต          3 (3-0-6) 
- 
 

*LIS 2274 โอเพนซอร์สส ำหรับหอ้งสมุด                3 (3-0-6) 

LIS 3232 กำรแก้ปัญหำในระบบสำรสนเทศ 1         3 (2-2-5) 
 

LIS 3232  กำรแก้ปัญหำในระบบสำรสนเทศ 1        3 (2-2-5) 

LIS 3233 กำรแก้ปัญหำในระบบสำรสนเทศ 2         3 (2-2-5) LIS 3233  กำรแก้ปัญหำในระบบสำรสนเทศ 2        3 (2-2-5) 

LIS 3235 ระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ                   3 (3-0-6)       **LIS 3235 ระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ                  3 (3-0-6)       
LIS 3236 ระบบกำรจัดเก็บและคน้คืนสำรสนเทศ     3 (3-0-6) 
       

 

IS 3239 กำรจดักำรสำรสนเทศเพือ่กำรบริกำร       3 (3-0-6)        LIS 3239 กำรจัดกำรสำรสนเทศเพื่อกำรบริกำร       3 (3-0-6)        

LIS3240 โปรแกรมส ำเรจ็รูปเพื่อกำรบริกำร            3 (3-0-6) 
            สำรสนเทศ 

**LIS3240 โปรแกรมส ำเร็จรูปเพือ่กำรบริกำร          3 (3-0-6) 
            สำรสนเทศ 

*LIS 3242 กำรออกแบบกรำฟิก                         3 (3-0-6)       LIS 3242 กำรออกแบบกรำฟิก                           3 (3-0-6)       
*LIS 3244 กำรพัฒนำสื่อสำรสนเทศ                    3 (3-0-6)       **LIS 3244 กำรพัฒนำสื่อสำรสนเทศ                   3 (3-0-6) 
LIS 3250   กำรจัดกำรจดหมำยเหตุ                    3 (3-0-6)       ยกเลิกกำรสอนในหลักสูตรปรับปรุง 
LIS 3252   กำรจัดกำรเอกสำร                          3 (3-0-6)       ยกเลิกกำรสอนในหลักสูตรปรับปรุง 
LIS 3255  เทคโนโลยีกำรจัดเอกสำรและ              3 (3-0-6)  
              จดหมำยเหตุ    

ยกเลิกกำรสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

LIS 3257 กำรใช้ไมโครคอมพิวเตอร์กับงำน            3 (3-0-6) 
            บริกำรสำรสนเทศ 

*LIS3258 กำรเขียนโปรแกรมบนเว็บ                    3 (3-0-6)       

LIS 3259  เทคนิคกำรเขียนโครงกำรในระบบ         3 (3-0-6) 
              สำรสนเทศ 

**LIS 2259  เทคนิคกำรเขียนโครงกำรในระบบ       3 (3-0-6) 
  (LIS3259)    สำรสนเทศ 

LIS 3263  กำรวิเครำะห์ระบบสำรสนเทศ              3 (3-0-6)       **LIS 3263  กำรวิเครำะห์ระบบสำรสนเทศ            3 (3-0-6)       

*LIS 3266 โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ                   3 (3-0-6)        

LIS 3273   กำรสื่อสำรทำงเทคโนโลยสีำรสนเทศ     3 (3-0-6) **LIS 3273  กำรสื่อสำรทำงเทคโนโลยสีำรสนเทศ    3 (3-0-6)  

LIS 4258    กำรศึกษำพิเศษด้ำนสำรสนเทศศำสตร ์   3 (3-0-6) LIS 4258     กำรศึกษำพิเศษด้ำนสำรสนเทศศำสตร ์   3 (3-0-6) 

LIS 4286   สำรสนเทศเพื่อกำรตดัสินใจ                3 (3-0-6) ยกเลิกกำรสอนในหลักสูตรปรับปรุง 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และ
บรรณารักษศาสตร์ (หลักสูตร พ.ศ. 2555)  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสารสนเทศศาสตร์และ
บรรณารักษศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

หมวดวิชาโท    24   หน่วยกิต วิชาโท    18   หน่วยกิต 

   ให้เลือกเรียนวิชำโทสำขำใดสำขำหนึ่งในคณะมนุษยศำสตร์          
ที่ ไม่ซ้ ำกับวิชำเอกหรือจะเลือกเรียนวิชำโทในคณะอื่น ๆ             
ของมหำวิทยำลัยรำมค ำแหงก็ได้ ตำมกฎเกณฑ์ดังนี้ 
1. ส ำหรับวิชำโทในคณะมนุษยศำสตร์ให้เป็นไปตำมข้อก ำหนด
ของสำขำวิชำนั้น ๆ 
2. ส ำหรับวิชำโทนอกคณะมนุษยศำสตร์ ให้ เป็นไปตำม
กฎเกณฑ์วิชำโทของคณะนั้น ๆ และกรณีที่กฎเกณฑ์วิชำโทใน
คณะดังกล่ำวมีจ ำนวนหน่วยกิตไม่ถึง 24 หน่วยกิต ให้เป็นสิทธิ
ของนักศึกษำที่จะเลือกเรียนวิชำใดก็ได้ในสำขำวิชำโทนั้นจน
ครบ 24 หน่วยกิต 
3. ส ำหรับคณะที่ไม่มีกฎเกณฑ์วิชำโทเพื่อนักศึกษำ 
ต่ำงคณะ ให้ถือกฎเกณฑ์วิชำโทของคณะมนุษยศำสตร์เป็นหลัก 
4. กระบวนวิชำที่เลือกเรียนเป็นวิชำโทจะต้องไม่ซ้ ำ 
กับกระบวนวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป วิชำเอกและ                  
หมวดวิชาเลือกเสรี  15 หน่วยกิต 
    นักศึกษำจะเลือกเรียนกระบวนวิชำใด ๆ ก็ได้ที่เปิดสอนใน
มหำวิทยำลัยรำมค ำแหงที่ไม่ซ้ ำกับกระบวนวิชำที่เรียนเป็นวิชำ
ศึกษำทั่ วไป วิชำเอก และวิชำโท จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 15            
หน่วยกิต  หรือนักศึกษำสำมำรถเลือกกระบวนวิชำ RU 300 ฝึก
อำชีพ จ ำนวน 15 หน่วยกิตในหมวดวิชำสหกิจศึกษำแทนหมวด
วิชำเลือกเสรีได้ ทั้งนี้นักศึกษำจะต้องสอบผ่ำนกระบวนวิชำ  
ต่ำง ๆ ที่ก ำหนดไว้ในหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิตและมีหน่วย
กิตสะสมไม่น้อยกว่ำ 100 หน่วยกิต จึงสำมำรถลงทะเบียนเรียน
กระบวนวิชำ RU 300 ฝึกอำชีพในหมวดวิชำสหกิจศึกษำได้และ
จะต้องผ่ำนกำรคัดเลือกตำมเกณฑ์ของมหำวิทยำลัยด้วย 

    ให้เลือกเรียนวิชำโทสำขำใดสำขำหนึ่งในคณะมนุษยศำสตร์            
ที่ไม่ซ้ ำกับวิชำเอกหรือจะเลือกเรยีนวิชำโทในคณะอื่น ๆ             
ของมหำวิทยำลัยรำมค ำแหงก็ได้ ตำมกฎเกณฑด์ังนี้ 
1. ส ำหรับวิชำโทในคณะมนุษยศำสตร์ให้เป็นไปตำมข้อก ำหนด 
ของสำขำวิชำนั้น ๆ 
2. ส ำหรับวิชำโทนอกคณะมนุษยศำสตร์ ให้ถือตำมกฎเกณฑ์
วิชำโทของคณะนั้น ๆ และกรณีทีก่ฎเกณฑ์วิชำโทในคณะ
ดังกล่ำวมีจ ำนวนหน่วยกิตไม่ถึง 18 หน่วยกิต  ให้เป็น สิทธิของ
นักศึกษำท่ีจะเลือกเรียนวิชำใดก็ได้ในสำขำวิชำโทนั้น จนครบ 
18 หน่วยกิต 
3.  ส ำหรับคณะที่ไม่มีกฎเกณฑ์วิชำโทเพื่อนักศึกษำต่ำงคณะ ให้
ถือกฎเกณฑ์วิชำโทของคณะมนุษยศำสตร์เป็นหลัก 

 4.  กระบวนวิชำที่เลือกเรียนเป็นวิชำโทจะต้องไม่ซ้ ำกับกระบวน  
วิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป วิชำเอก และวิชำเลือกเสรี 
หมวดวิชาเลือกเสรี     9    หน่วยกิต         
       นักศึกษำจะเลือกเรียนกระบวนวิชำใด ๆ ก็ได้ที่เปิดสอนใน
มหำวิทยำลยัรำมค ำแหงที่ไมซ่้ ำกบักระบวนวิชำที่เรียนเป็นวิชำ
ศึกษำทั่วไป วิชำเอก และวิชำโท  
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วิชาโทสาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 
วิชาโทสารสนเทศศึกษา ฉบับ พ.ศ.2555  วิชาโทสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
วิชำโทก ำหนด 24   หน่วยกิต    
วิชำโท 24 หน่วยกิต แบ่งเป็น  วิชำโท 18 หน่วยกิต  (ส ำหรับนักศึกษำ หลักสตูรอื่น/   

                           คณะอื่นเรียน)  
 วิชำโท 18 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรยีนจำกวิชำต่อไปนี้ จ ำนวน 12 หน่วยกิต     หน่วยกิต ให้เลือกเรยีนจำกวิชำต่อไปนีจ้ ำนวน  9 หน่วยกิต     หน่วยกิต 
LIS 2100 หลักสำรสนเทศศำสตร ์                        3 (3-0-6)                                        **LIS 2100  สำรสนเทศศำสตร์เบื้องต้น              3 (3-0-6) 
- *LIS  2101  หลักกำรสื่อสำรส ำหรับนักสำรสนเทศ  3 (3-0-6) 
LIS 2103 ผู้ใช้และบริกำรสำรสนเทศ                     3 (3-0-6)                                         LIS   2103  ผู้ใช้และบริกำรสำรสนเทศ               3 (3-0-6) 
LIS 2104 หลักกำรจัดสำรสนเทศ                         3 (3-0-6)                                          LIS  2104  หลักกำรจัดสำรสนเทศ                    3 (3-0-6) 
LIS 2202 เทคโนโลยีเพื่อกำรจัดกำรสำรสนเทศ         3 (3-0-6)                                LIS 2202   เทคโนโลยีเพื่อกำรจดักำรสำรสนเทศ   3 (3-0-6) 
LIS 2205 กำรจัดกำรสำรสนเทศอินเทอร์เน็ต           3 (3-0-6)                                                            LIS 2206   หลักกำรเขยีนโปรแกรมเบื้องต้น         3 (3-0-6) 
 **LIS 2207 กำรออกแบบและสรำ้งฐำนข้อมูล       3 (3-0-6) 
 LIS 3102    กำรจัดกำรหน่วยงำนบริกำรสำรสนเทศ3 (3-0-6) 
 **LIS3103  กำรจัดเก็บและค้นคนืสำรสนเทศ        3 (3-0-6) 
 (LIS3236) 
 * LIS 3108 ภำษำอังกฤษส ำหรับนักสำรสนเทศ      3 (3-0-6) 
 LIS 4016   กำรวิจัยสำรสนเทศศำสตร์                3 (3-0-6) 
วิชาโทเลือก       12   หน่วยกิต 
ให้เลือกเรยีน 12 หน่วยกิต จำกรำยวิชำต่ำง ๆ ที่เปิดสอนใน
สำขำวิชำสำรสนเทศศำสตร์และบรรณำรักษศำสตร ์ยกเว้นวิชำ 
LIS 4109 (IS 409)  กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ซึ่งเปิดไวส้ ำหรับ
นักศึกษำสำขำวิชำเอกสำรสนเทศศำสตร์และบรรณำรักษศำสตร์
เท่ำนั้น 

วิชำโทเลือก 9 หน่วยกติ 
     ให้เลือกเรียน 9 หน่วยกิต จำกหมวดวิชำต่ำงๆ ที่เปิดสอน
ในสำขำวิชำสำรสนเทศศำสตร์ และ/หรือบรรณำรักษศำสตร ์
ยกเว้นวิชา *LIS 4209 กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
บรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์  ซึ่งเปิดไว้ส ำหรับ
นักศึกษำสำขำวิชำเอกสำรสนเทศศำสตร์และ     
บรรณำรักษศำสตร์เท่ำน้ัน 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 6 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปรญิญาตรี  

พ.ศ. 2560 
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