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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 4 ป 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  :  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  :  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
                                   
 
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
 
1.  ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย :   ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร)  
 ภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Arts Program in Information Science 
 
2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)      :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร) 
ชื่อยอ (ภาษาไทย)       :  ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  :       Bachelor of Arts (Information Science) 
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)   :       B.A. (Information Science) 

 

3.  วิชาเอก 
- 

 

4.  จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  
ไมนอยกวา 125 หนวยกิต 

 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป 
5.2 ภาษาท่ีใช 

จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย  
5.3 การรับเขาศึกษา 

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศท่ีสามารถสื่อสารภาษาไทยได 
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 

เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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 5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร:  

6.1 เปนหลักสูตรใหม พุทธศักราช 2558  
6.2 เริ่มใชในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2558 เปนตนไป 
6.3 คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เห็นสมควรใหเสนอหลักสูตร

ประชุมวาระพิเศษ วันท่ี 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 
6.4 สภาวิชาการเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอคณะกรรมการกลั่นกรองในคราวประชุม

ครั้งท่ี 3/2557 วันท่ี 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557  
6.5 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏยะลาในคราวประชุม ครั้งท่ี 1/2558 วันท่ี 30 เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 
6.6 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อนุมัติหลักสูตรในคราวประชุมครั้งท่ี 2 วันท่ี 27 เดือน

กุมภาพันธ พ.ศ. 2558 
 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน:  
 หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ในป
การศึกษา 2558 
 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา:  
 8.1 นักสารสนเทศ 
 8.2 บรรณารักษ  
 8.3 เจาหนาท่ีสถาบันบริการสารสนเทศตางๆ หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของดานสารสนเทศ 
 8.4 พนักงานบริษัท รานคาท่ีทํางานเก่ียวกับสารสนเทศหรือการจัดการสารสนเทศ ระบบ   
ขอมูล 
 8.5 เลขานุการ พนักงานธุรการ 
 8.6 การประกอบอาชีพอิสระ เชน ท่ีปรึกษาทางดานสารสนเทศและธุรกิจทางดานสิ่งพิมพ  
 8.7 อาชีพอ่ืนๆ ท่ีใชความรูความสามารถในการจัดการขอมูล 
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9. ช่ือ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 
 

ช่ือ - นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน 

คุณวุฒิ / สาขาวิชา 
 

สําเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย ป 

1.นางนูรีดา     จะปะกียา* 
อาจารย 
 

ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
วิทยาเขตปตตานี 

2550 

ศศ .บ .  (บ ร รณารั กษศาสตร และ
สารนิเทศศาสตร) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
วิทยาเขตปตตานี 

2542 

2.นางสาวจารุณี การี*   
อาจารย 
 

อ.ม. (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศ
ศาสตร) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

2555 

ศศ .บ .  (บ ร รณารั กษศาสตร และ
สารนิเทศศาสตร) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

2548 

3.นางสาวบุปผา ไชยแสง* 
อาจารย 
 

ศศ.ม. (การจัดการสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
วิทยาเขตปตตานี 

2556 

บธ.บ. (การจัดการท่ัวไป) มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 2551 
4. นางสาวชุติมา  คําแกว 
อาจารย 
 

กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

2554 
 

ศศ .บ .  (บ ร รณารั กษศาสตร และ
สารนิเทศศาสตร) 

ม ห า วิ ท ย า ร า ช ภั ฎ บ า น ส ม เ ด็ จ
เจาพระยา 

2549 

5. นายอิสรา  แสงสุวรรณ 
อาจารย 
 

- - - 
ศศ.บ. (การจัดการสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วิทยาเขตปตตานี 
2554 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
 
10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน:  
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
 
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  ปจจุบันความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศสูงมากข้ึนเปนประวัติการณ โดยไมมี  
ทีทาจะลดลงหรือหยุดยั้งและกําลังเปลี่ยนโฉมหนาของสังคมในหลายดาน อีกท้ังยังถูกผสานเขากับ
ความกาวหนาทางการสื่อสาร ท้ังทางระบบสายและไรสาย สงผลใหสามารถแลกเปลี่ยนสารสนเทศใน
ทุกรูปแบบไดท่ัว จึงเกิดการนําสารสนเทศไปใชในการตัดสินใจในดานตางๆ ท้ังในดานการศึกษา
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คนควาวิจัย การถายทอดวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ พัฒนาการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งในดาน          
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ หนวยงานหรือผูประกอบการธุรกิจใหความสําคัญกับ “การจัดการ
ความรู” (knowledge management) เพ่ือรวบรวมองคความรูท่ีกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือ
ในเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพ่ือใหทุกคนสามารถเขาถึงความรูและพัฒนาตนเองใหเปนผูรูและ
นําความรูท่ีไดไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ อีกท้ังยังเปนการรักษาองคความรู
ขององคกรไว โดยถือวาความรูเปนทรัพยสินและเปนทุนทางปญญาท่ีมีคา นโยบายในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทย ไดมุงปรับฐานเศรษฐกิจไปสูการเปนเศรษฐกิจท่ีมีประสิทธิภาพบน                
พ้ืนฐานความรู ฉะนั้นจึงจําเปนตองเตรียมความพรอมใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน  
 
 11.2 สถานการณหรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 

  สารสนเทศมีความสําคัญตอการพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตท่ีมีความหลากหลาย
ทางดานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และเชื้อชาติและมีความแตกตางอยางชัดเจน สารสนเทศจะเปน
สิ่งท่ีชวยบันทึกบอกเลาวิถีชีวิตท่ีไดปฏิบัติสืบตอกันมาอยางยาวนาน เปนรากฐานท่ีจําเปนสําหรับ
ความกาวหนาของอารยะธรรมและชวยสืบทอดคานิยม ทัศนคติ  ศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเปน
เอกลักษณอันดีงามของชาติ กอใหเกิดความภาคภูมิใจ ความสามัคคีและความม่ันคงในชาติ อีกท้ังยัง
สรางความเขาใจอันดีระหวางมนุษยชาติ ชวยลดความขัดแยง ทําใหอยูรวมกันไดอยางมีความสุข แต
ปจจุบันสังคมสารสนเทศมีความเปลี่ยนแปลงอยางมาก จากการเพ่ิมจํานวนและประเภทสารสนเทศ 
ตลอดจนความหลากหลายในพฤติกรรมการใชและความตองการสารสนเทศของสังคม โดยการพัฒนา
หลักสูตรครั้งนี้ไดคํานึงถึงความเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี เพ่ือผลิต นักวิชาชีพ
สารสนเทศในการจัดการสารสนเทศใหเปนระบบ ใหบริการตามความตองการของสังคมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติงานในสถาบันบริการสารสนเทศประเภทตางๆ ไดกวางขวาง
หลากหลายข้ึน ท้ังนี้เพ่ือตอบสนองความตองการตลาดงานดานสารสนเทศ 
 
12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร   
    การพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรเพื่อรองรับ 
การเปลี ่ยนแปลงจากสังคมยุคอุตสาหกรรมในอดีตสูสังคมฐานความรูในปจจุบัน สังคมท่ีบุคคล
สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดดวยตนเองท้ังโดยทางตรงและทางออม อันนํามาซ่ึงการเพ่ิมผลผลิต
และการเพ่ิมประสิทธิภาพในการประกอบการดานตางๆ สังคมท่ีความรูไดกลายเปนทรัพยากรท่ีมีคายิ่ง 
การพัฒนาความรูใหมๆ เพ่ือการแขงขันและเสริมสรางความเขมแข็งจึงเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญยิ่งของ              
การพัฒนาประเทศ เชนเดียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย บุคคลในสังคมใหมนี้จึงจําเปนตองมี                
การพัฒนาศักยภาพตนเองอยูตลอดเวลา ท้ังดานความรูและทักษะเพ่ือใหสามารถใชเทคโนโลยีตางๆ 
ได ดังนั้น จึงไดจัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับนโยบายและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยดานการพัฒนา
ทองถ่ิน ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญดานการจัดการขอมูล สารสนเทศ และทักษะการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือตอบสนองกับการพัฒนาประเทศ และรองรับสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยาง
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รวดเร็ว อีกท้ังยังสอดคลองกับความตองการ ตลอดจนบริบทของสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต โดย
เนนการผลิตบัณฑิตท่ีสามารถทํางานในสังคมท่ัวไป และสังคมพหุวัฒนธรรม   
  
 12.2 ความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาต้ังอยูในเขตพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต และเปน
มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน โดยมุงเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพชีวิตท่ีสูงข้ึน   
ดวยกระบวนการพัฒนาองคความรูบนพ้ืนฐานการบูรณาการศาสตรสากลและภูมิปญญาทองถ่ิน ดังนั้น 
หลักสูตรจําเปนตองเตรียมพรอมในการสรางบุคลากรใหสามารถจัดการสารสนเทศ พัฒนาองความรู
ในทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพ   
 
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย  

13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
       โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย 3 หมวดวิชา 

  1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป บริหารการจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการ
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
  2. หมวดวิชาเฉพาะดาน จัดการเรียนการสอนโดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  3. หมวดวิชาเลือกเสร ีนักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซ่ึงจัดการเรียนการสอนโดย
ภาควิชาท่ีรายวิชานั้นสังกัด 
 13.2  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนตองมาเรียน 
                 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดโอกาสใหนักศึกษาสาขาอ่ืนสามารถเลือกเรียนเปนวิชาเลือก 
และ/เลือกเสรีได 

13.3 การบริหารจัดการ  
ในการจัดการเรียนการสอนนั้น หลักสูตรจะตองมีการประสานงานกับสาขาวิชาตางๆ 

ท่ีจัดรายวิชา ซ่ึงนักศึกษาในหลักสูตรนี้ตองเรียน โดยมีการวางแผนรวมกันระหวาง ผูบริหารหลักสูตร 
และอาจารยผูสอนในสาขาวิชาอ่ืนท่ีนักศึกษาตองเรียน เพ่ือกําหนดเนื้อหาและกลยุทธการสอน
ตลอดจนการวัดและประเมินผล ท้ังนี ้เพ่ือใหนักศึกษาไดบรรลุผลการเรียนรูตามท่ีหลักสูตรไดกําหนด 
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หมวดที ่2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา  

 มุงผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรม  นําพาวิชาชีพสารสนเทศกาวไกล  
 ใสใจเทคโนโลยีสารสนเทศ   มีเจตนารมณรวมพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน 
 
1.2 ความสําคัญ  
 จากนโยบายของสถาบันอุดมศึกษาหลายแหงท่ีเนนการสนับสนุนการแสวงหา

สารสนเทศดวยการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยอยูตลอดเวลา กอปรกับการเพ่ิมข้ึนของสารสนเทศทุก
รูปแบบ ทําใหบุคคลในสังคมฐานความรู (Knowledge-based society) ตองมีการปรับตัวให
สอดคลองกับการเรียนรูใหมๆ มากข้ึน เนื่องจากผูท่ีมีสารสนเทศหรือไดรับสารสนเทศท่ีมีคุณคาและ
ทันสมัย มีความตอเนื่อง ทันเหตุการณ และสามารถใชสารสนเทศใหเกิดประโยชนสูงสุด ผูนั้นยอมมี
พลังหรือมีอํานาจ ไดเปรียบผูอ่ืนในทุกๆ ดาน ความเปลี่ยนแปลงภายในวงการสารสนเทศใน 20-30 ป
ท่ีผานมา ทําใหความสามารถของบรรณารักษ หรือนักสารสนเทศในยุคใหมตองเปลี่ยนไป กระบวน
ทัศนของศูนยกลางสารสนเทศในปจจุบันเปลี่ยนจากการคนหา รวบรวมและปกปองขอมูล ไปสู     
การเลือก ประเมิน จัดการและแจกจายสารสนเทศอยางมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได นักสารสนเทศจึง
ตองมีความเปนธุรกิจมากข้ึน มีความรวมมือกับผูท่ีเก่ียวของทางธุรกิจและนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ลงทุนดานนวัตกรรมเพ่ือการเติบโตและการขยายงาน เพ่ิมมูลคาใหแกสารสนเทศ การจัดการเรียน   
การสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตทางดานสารสนเทศศาสตร จึงดําเนินการโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง      
การเรียนรู สนับสนุนการเรียนรูท่ีหลากหลาย ฝกฝนการศึกษาคนควาดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
สงเสริมใหเกิดกระบวนการกลั่นกรอง สังเคราะห รวบรวมและนําสารสนเทศมาตัดสินใจ แกไขปญหา
ท่ีเกิดข้ึนไดอยางถูกตอง แมนยําและรวดเร็ว ทันเวลากับสถานการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนไดอยางเหมาะสม 
ยึดม่ันในจรรยาบรรณแหงวิชาชีพและมีทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพและสังคม พรอมท้ังนําสารสนเทศมา
พัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคมไดอยางยั่งยืน   

 
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร 

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร มีวัตถุประสงคดังนี้ 
   1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพทางวิชาการดานสารสนเทศศาสตร มีความรอบรู
ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพสารสนเทศศาสตร โดยสามารถนําความรู ความเขาใจท่ีไดรับไป
ประยุกตในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
   1.3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการวิเคราะหแกไขปญหาทางวิชาชีพและ
สามารถจัดการและบริการสารสนเทศทุกรูปแบบ รวมท้ังสารสนเทศในทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   1.3.3 เพ่ือพัฒนาบัณฑิตใหมีทักษะและสามารถประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศไป
ประกอบอาชีพดานธุรกิจสิง่พิมพและอาชีพอิสระอ่ืนๆ ได  
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    1.3.4 เพ่ือเสริมสรางบัณฑิตใหตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรม ยึดม่ันในมาตรฐาน
และจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมท้ังมีทัศนคติท่ีดีและศรัทธาตอวิชาชีพ       
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนาการเปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ดัชนีช้ีวัด 
1. ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ 
ความตองการของทองถ่ิน สังคม  
และประเทศ  
 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน 
ดานสารสนเทศศาสตร โดยตองดําเนิน     
การทบทวนวรรณกรรมเพ่ือนําไป 
สูการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
2. เชิญผูเชี่ยวชาญท้ังในภาครัฐและ
เอกชนมามีสวนรวมในการกําหนด
แนวทางและประเมินพัฒนาหลักสูตร 
3. ประสานความรวมมือกับหนวยงาน
และองคกรภายนอกในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา 
4. มีการติดตามประเมินหลักสูตรอยาง
สมํ่าเสมอ 

1. ความคิดเห็นของอาจารยผูสอน 
นักศึกษา และความคาดหวังของศิษย
เกา ผูประกอบการตอหลักสูตร  
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร 
2. รายงานผลการประเมินหลักสูตรใน
แตละป 
3. รายงานการประชุมการพัฒนา
หลักสูตร 
4. นักศึกษาอยางนอยรอยละ 95 ผาน
การประเมินการฝกประสบการณ
วิชาชีพ 
5. ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจบัณฑิต
โดยเฉลี่ยระดับ 3.51 จากระดับ 5 

2. พัฒนาบุคลากรดานการเรียน   
การสอนและบริการวิชาการ ใหมี
ประสบการณจากการนําความรูดาน
สารสนเทศศาสตรไปปฏิบัติงานจริง 

1. สนับสนุนใหบุคลากรดานการเรียน
การสอนสรางผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการดานบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร 
2. สนับสนุนใหบุคลากรดานการเรียน
การสอนเข าร วม กับหน วยงานใน
ทองถ่ินเพ่ือใหบริการวิชาการแกสังคม
หรือชุมชน 

1. งานวิจัยของอาจารยท่ีเก่ียวกับ 
บรรณารักษศาสตร แหลงเรียนรูและ
สารสนเทศศาสตร 
2. ปริมาณงานวิชาการ 
3. ปริมาณงานดานการบริการ 
วิชาการแกชุมชนเก่ียวกับบรรณารักษ 
และแหลงเรียนรู 
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  หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร  

ระบบทวิภาค  
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  
 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอนใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบหรือประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  

ไมมี 
2. การดําเนินการหลักสูตร 
 2.1 วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาท่ี 1  เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา     
ภาคการศึกษาท่ี 2  เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา     

 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
2.2.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  
2.2.2 มีคุณสมบัติอ่ืนครบถวนตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากําหนด 

 2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  
นักศึกษาท่ีสนใจเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสวนใหญเปนบุคคลในพ้ืนท่ีสาม

จังหวัดชายแดนภาคใต ซ่ึงบางคนมีปญหาเรื่องความพรอมในทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปนในการเรียนรู เชน 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ทักษะทางตัวเลข เปนตน 

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3  
     สําหรับนักศึกษาใหมท่ีมีปญหาความพรอมดานทักษะพ้ืนฐานในการเรียน มหาวิทยาลัย

ไดจัดใหมีการเรียนการสอนเพ่ือปรับพ้ืนฐานทักษะในดานตางๆ กอนเขาเรียนในภาคการศึกษาแรก 
และจัดโครงการเสริมความรูพัฒนาทักษะของผูเรียนในดานตางๆ เปนระยะๆ 
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 
 

ระดับช้ันป 
 

จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา 
2558 2559 2560 2561 2562 

ชั้นปท่ี 1 40 40 40 40 40 
ชั้นปท่ี 2 - 40 40 40 40 
ชั้นปท่ี 3 - - 40 40 40 
ชั้นปท่ี 4 - - - 40 40 
รวมจํานวนนักศึกษา 40 80 120 160 160 
จํานวนบัณฑิตท่ีคาดวาจะ
สําเร็จการศึกษา 

- - - 40 40 
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2.6 งบประมาณตามแผน 
 2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : ลานบาท) 
 

รายละเอียดรายรับ 
งบประมาณท่ีตองการ 

2558 2559 2560 2561 2562 
ค า ธ ร รม เนี ยมก าร ศึ กษ า     
ค น ล ะ  9, 00 0  บ า ท           
ตอภาคการศึกษา 

720,000 1,440,000 2,160,000 2,880,000 2,880,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
คนละ 700 บาทตอป 

28,000 56,000 84,000 112,000 112,000 

รวมรายรับ 748,000 1,496,000 2,244,000 2,992,000 2,992,000 
 

2.6.2 งบประมาณรายจาย  (หนวย : บาท) 
 

รายละเอียดรายจาย 
งบประมาณท่ีตองการ 

2558 2559 2560 2561 2562 
เงินคงคลังรอยละ 20 149,600 299,200 448,800 598,400 598,400 
รายจายระดับมหาวิทยาลัย
รอยละ 40 

299,200 598,400 897,600 1,196,800 1,196,800 

คาใชจายในการดําเนินงาน
รอยละ 40 

299,200 598,400 897,600 1,196,800 1,196,800 

รวม 748,000 1,496,000 2,244,000 2,992,000 2,992,000 
จํานวนนักศึกษา 40 80 120 160 160 
คาใชจายตอหัวนักศึกษา 14,960 14,960 14,960 14,960 14,960 

 
2.7 ระบบการศึกษา  

แบบชั้นเรียน 
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย 

ระบบการเทียบโอนหนวยกิตใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร 
  3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไมนอยกวา   125   หนวยกิต 
  3.1.2 โครงสรางหลักสูตร    
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หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  125 หนวยกิต โดยมีสัดสวนหนวยกิต    
แตละหมวดวิชาและแตละกลุมวิชาดังนี้  
 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไมนอยกวา    30   หนวยกิต 
 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร   ไมนอยกวา 12  หนวยกิต 
 กลุมวิชามนุษยศาสตร 6    หนวยกิต 
 กลุมวิชาสังคมศาสตร 6    หนวยกิต 
 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    6    หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา    89   หนวยกิต 
 กลุมวิชาเอกบังคับ 84  หนวยกิต 
 กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ            5    หนวยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6     หนวยกิต 

 
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร   

                      1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา   30  หนวยกิต 
                             ก. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร ไมนอยกวา  
    

12  หนวยกิต 

                                บังคับเรียน    ไมนอยกวา 10  หนวยกิต 
  
 รหัสวิชา         ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                             น(ท-ป-อ) 
  
2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

Thai for Communication 
2(1-2-3) 

2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 
Speaking and Writing Skills Development 

2(1-2-3) 

*2100117 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ 
Thai for Careers 

2(1-2-3) 

2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู 
English for Communication and Learning 
Development 

2(1-2-3) 

2100107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร    
Malay for Communication 

2(1-2-3) 

   
   

หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) หรือเทียบเทา (โดยไมตองเรียนวิชา 2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร และ 2100104 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู)  
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 รหัสวิชา         ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                             น(ท-ป-อ) 
  
2100108 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู 

Malay for Communication and Learning 
Development 

2(1-2-3) 

*2100115 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  
English for Communication 1 

2(1-2-3) 

 

                               เลือกเรียน      ไมนอยกวา  
  

  2 หนวยกิต        

   รหัสวิชา         ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                             น(ท-ป-อ) 
  
2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย  

Principles of Reading and Writing Thai Words 
2(2-0-4) 

2100105 กา ร พัฒนา ทั กษะการ พู ดและกา รอ า นภ าษา อั งกฤษ
Development of speaking and reading skills in English 

2(1-2-3) 

2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอานและการเขียน  
English for Reading and Writing Development 

2(1-2-3) 

2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2  
English for Communication 2 

2(1-2-3) 

2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน 
Basic Malay 

2(1-2-3) 

2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  
Chinese for Communication  

2(1-2-3) 

2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน  
Basic Arabic 

2(1-2-3) 

   
                             ข. กลุมวิชามนุษยศาสตร ไมนอยกวา 

 
6  หนวยกิต 

2100112 วิทยาการแหงความสุข 
Happiness Study 

2(1-2-3) 

2100113 สุนทรียวิจักขณ 
Aesthetics Approach 

2(2-0-4) 

 
หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) หรือเทียบเทา (โดยไมตองเรียนวิชา 2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร และ 2100104 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู)  
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   รหัสวิชา         ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                             น(ท-ป-อ) 
  
2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต  

Information for Life Long Learning 
2(1-2-3) 

2100118 ความจริงของชีวิต  
Truth of Life 

2(2-0-4) 

2100119 การพัฒนาตน 
Self Development 

2(2-0-4) 

2100120 สุนทรียภาพของชีวิต 
Aesthetics for Life 

2(1-2-3) 

 
 

                             ค. กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา 6  หนวยกิต 
2150101 สังคมภิวัตน 

Socialization 
2(2-0-4) 

2150102 การจัดการทางสังคม 
Social Management 

2(2-0-4) 

2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 
Life Skills and Public Conscious Mind 

2(2-0-4) 

2150108 ทักษะในการดําเนินชีวิต  
Skills for Life 

2(1-2-3) 

2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 
Life and Thai Culture 

2(1-2-3) 

            
                             ง. กลุมวิชาคณิตศาสตร  วิทยาศาสตรและ        
                                เทคโนโลยี ไมนอยกวา   

 
6  หนวยกิต 

  
4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 

Mathematics in Daily Life  
2(1-2-3) 

4100102 วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  
Science for the Quality of Life Development  

2(1-2-3) 

4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน  
Information Technology in Daily Life  

2(1-2-3) 

4100108 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน 
Science in Daily Life 

2(1-2-3) 

4100109 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
Sports for the Quality of Life Development  

2(1-2-3) 



13 
 

                         2) หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา   89 หนวยกิต 
  
                            ก. กลุมวิชาเอกบังคับ ไมนอยกวา   84 หนวยกิต 
  

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   
2113101 สารสนเทศและสังคมแหงการเรียนรู 

Information and Learning Society   
3(3-0-6) 

2113102 การรูสารสนเทศ 
Information Literacy 

3(3-0-6) 

2113103 การบริการและเผยแพรสารสนเทศในสังคมพหุวัฒนธรรม 
Information Services  and Dissemination in Plural 
Culture Society 

3(2-2-5) 

2113104 การสื่อสารสําหรับงานสารสนเทศ 
Communication for Information Work  

3(2-2-5) 

2113105 ภาษามลายูสําหรับนักสารสนเทศ 
Malay for Information Officer 

3(2-2-5) 

2113106 การอานและการสงเสริมการอานในสังคมพหุวัฒนธรรม 
Reading and Reading Promotion in multicultural 
society  

3(2-2-5) 

2113107 การจัดการสารสนเทศทองถ่ิน  
Local Information Management 

3(2-2-5) 

2113108 พัฒนาการของหองสมุดและศูนยสารสนเทศ 
Development on Library and Information Center 

3(3-0-6) 

2113109 การจัดการสิ่งพิมพตอเนื่อง 
Serials Management 

3(2-2-5) 

2113201 ภาษาอังกฤษสําหรับนักสารสนเทศ  
English  for Information Officer 

3(2-2-5) 

2113202 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  
Information Resource Development 

3(2-2-5) 

2113203 การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ 1 
Organizing Information Resources 1 

3(2-2-5) 

2113204 การจัดการฐานขอมูลในงานสารสนเทศ 
Database Management in Information Work 

3(2-2-5) 

2113205 การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส และสื่อผสม         
Production of Electronic Media and Multimedia       

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   
2113206 ภาษาอาหรับสําหรับนักสารสนเทศ 

Arabic for Information officer 
3(2-2-5) 

2113207 การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ 2 
Organizing Information Resources 2 

3(2-2-5) 

2113208 การบริหารหองสมุดและศูนยสารสนเทศ 
Library and Information Center Management 

3(3-0-6) 

2113209 ธุรกิจสารสนเทศ 
Information Business  

3(3-0-6)  

2113301 ภาษาจีนสําหรับนักสารสนเทศ 
Chinese for Information Officer 

3(2-2-5) 

2113302 เทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศ 
Information Management Technology  

3(2-2-5) 

2113303 ระบบอัตโนมัติในงานสารสนเทศ 
Automated System in Information Work 

3(2-2-5) 

2113304 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซตในงานสารสนเทศ  
Website Design and Development in Information 
Work       

3(2-2-5) 

2113305 สถิติและการวิเคราะหขอมูลทางดานสังคมศาสตร 
Statistics and Analysis for  Research in Social  
Sciences 

3(2-2-5) 

2113306 การจัดการงานสํานักงาน  
Information Management in Office 

3(3-0-6) 

2113307 การจัดเก็บและการคนคืนสารสนเทศบนอินเทอรเน็ต  
Information Storage and Retrieval on Internet 
System 

3(2-2-5) 

2113401 การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร  
Research in Information Sciences 

3(2-2-5) 

2113402 การศึกษาผูใช 
User Studies 

3(3-0-6) 

2113403 การสัมมนาทางสารสนเทศศาสตร 
Seminar in Information Sciences 

3(2-3-4) 
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  ข. กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ ไมนอยกวา  5 หนวยกิต 
 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   
2113404   การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพดานสารสนเทศศาสตร 

Preparation for Professional Experience in 
Information Sciences 

2(90) 

2113405 การฝกประสบการณวิชาชีพดานสารสนเทศศาสตร 
Professional Experience in Information Sciences  

3(270) 

 หรือ  
2113406   สหกิจศึกษา 

Co-operative Education 
5(450) 

 
  3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา   6 หนวยกิต 
   ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยไมซํ้า
กับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑ
การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
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3.1.4 แผนการศึกษา 
 

ปท่ี  1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6  หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 2113101 สารสนเทศและสังคมแหงการเรียนรู 3(3-0-6) 

2113102 การรูสารสนเทศ 3(3-0-6) 
2113103 การบริการและเผยแพรสารสนเทศในสังคม

พหุวัฒนธรรม 
3(2-2-5) 

2113104 การสื่อสารสําหรับงานสารสนเทศ 3(2-2-5) 
รวม 18  หนวยกิต 
 
ปท่ี  1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6  หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 2113105 ภาษามลายูสําหรับนักสารสนเทศ 3(2-2-5) 

2113106 การอานและการสงเสริมการอานในสังคมพหุ
วัฒนธรรม 

3(2-2-5) 

2113107 การจัดการสารสนเทศทองถ่ิน 3(2-2-5) 
2113108 พัฒนาการของหองสมุดและศูนยสารสนเทศ 3(3-0-6) 
2113109 การจัดการสิ่งพิมพตอเนื่อง 3(2-2-5) 

รวม 21  หนวยกิต 
 
ปท่ี  2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6  หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 2113201 ภาษาอังกฤษสําหรับนักสารสนเทศ  3(2-2-5) 

2113202 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  3(2-2-5) 
2113203 การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ 1 3(2-2-5) 
2113204 การจัดการฐานขอมูลในงานสารสนเทศ 3(2-2-5) 
2113205 การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส และสื่อผสม                                 3(2-2-5) 

รวม 21  หนวยกิต 
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ปท่ี  2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 2113206 ภาษาอาหรับสําหรับนักสารสนเทศ 3(2-2-5) 

2113207 การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ 2   3(2-2-5) 
2113208 การบริหารหองสมุดและศูนยสารสนเทศ 3(3-0-6) 
2113209 ธุรกิจสารสนเทศ 3(3-0-6) 

รวม 18  หนวยกิต 
 
ปท่ี  3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6  หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 2113301 ภาษาจีนสําหรับนักสารสนเทศ 3(2-2-5) 

2113302 เทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศ 3(2-2-5) 
2113303 ระบบอัตโนมัติในงานสารสนเทศ 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเลือกเสรี  3  หนวยกิต 
รวม 18  หนวยกิต 
 
ปท่ี  3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาเฉพาะ 2113304 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซตในงาน

สารสนเทศ 
3(2-2-5) 

2113305 สถิติและการวิเคราะหขอมูลทางดาน
สังคมศาสตร 

3(2-2-5) 

2113306 การจัดการงานสํานักงาน  3(3-0-6) 
2113307 การจัดเก็บและการคนคืนสารสนเทศ

บนอินเทอรเน็ต 
3(2-2-5) 

หมวดวิชาเลือกเสรี  3  หนวยกิต 
รวม 15 หนวยกิต 
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ปท่ี  4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาเฉพาะ 2113401 การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร  3(2-2-5) 

2113402 การศึกษาผูใช 3(3-0-6) 
2113403 การสัมมนาทางสารสนเทศศาสตร 3(2-3-4) 
2113404 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพดาน

สารสนเทศศาสตร 
2(90) 

รวม 11  หนวยกิต 
 
ปท่ี  4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาเฉพาะ 2113405 การฝกประสบการณวิชาชีพ 

ดานสารสนเทศศาสตร 
3(270) 

หรือ 2113406 สหกิจศึกษา 5(450) 
รวม 3 - 5  หนวยกิต 
 
    

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
  ก. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร  ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
    บังคับเรียน   ไมนอยกวา 10 หนวยกิต 

 
รหัสวิชา   ช่ือวิชา      น(ท-ป-อ) 
 
2100101 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร             2(1-2-3) 

Thai for Communication 
ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือในการสื่อสาร  ฝกทักษะใช

ภาษาในชีวิตประจําวัน ท้ังดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน การใชภาษา
สื่อสารท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ การนําเสนอขอมูลในเชิงใหความรู 
ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และวิจารณอยางมีเหตุผล  ศึกษาสภาพปญหาและแนว
ทางการแกไขการใชภาษาในชีวิตประจําวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสํานึกตอ
สังคมในการใชภาษาไทยในการสื่อสาร 
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รหัสวิชา   ช่ือวิชา      น(ท-ป-อ) 

 

   The significance of Thai language as communication tools; 
practice of language in daily used in listening, speaking, reading and 
writing; the use of language in formal and information communication; 
conducting informative presentation and in term of giving opinion, 
suggestion and criticism rationally; studying the problem conditions 
and its solutions of language used in everyday life; realizing the ethics 
and awareness to society in using Thai for communication. 

 

2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน    2(1-2-3) 
  Speaking and Writing Skills Development 

หลักเกณฑและพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพ่ือใหพูดและเขียนได
อยางมีประสิทธิภาพ ฝกการพูดท้ังรายบุคคลและเปนกลุม และรวมวิจารณเพ่ือแกไข
ปรับปรุง ฝกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ ความเรียงและ
บทความ โดยเนนการใชภาษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น และฝก
วิจารณ 

Rules and development in  speaking and writing skills in order 
to speak and write effectively; practice in speaking both individual and 
group and criticizing for improvement; practice in writing plot, essay 
and articles with the emphasis of standard language used in a certain 
writing task; practice in criticizing. 

 

*2100117 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ     2(1-2-3) 
                Thai for Careers 

การฝกทักษะ พัฒนาการใชภาษาไทยดานการฟง การพูด การอานและ   
การเขียนเพ่ือใหเกิดการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพถูกตองตามหลักเกณฑ ท้ังใน
ชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพตลอดจนการนําเสนอขอมูล การใหความรู 
การวิเคราะหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะโดยผานกระบวนการคนควาตามหลักวิชาการ 
เพ่ือนําไปใชในสถานการณตางๆ ใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีการงานและ
การใชชีวิตประจําวัน 

   Practicing and developing Thai language used in listening, 
speaking, reading and writing in order to communicate effectively in 
accordance with the rules; both for daily life and career as well as 
presentation; providing knowledge, analyzing opinion and suggestion 
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through the process of academic research to be used in various 
situations for the sake of benefit in performing duty and everyday use.  

รหัสวิชา   ช่ือวิชา      น(ท-ป-อ) 
 
2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและพัฒนาการเรียนรู   2(1-2-3) 

English   for Communication and Learning Development 
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารท้ังการฟง  พูด  อาน เขียน  ใน

ชีวิตประจําวันในสถานการณตางๆ  อาทิ  การกลาวทักทาย การกลาวลา           
การแนะนําตนเองและผูอ่ืน  การรองขอ การเสนอความชวยเหลือ การใหคําแนะนํา  
การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานท่ี การถามและการใหขอมูล       
การติดตอสื่อสารทางโทรศัพทและการแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการใช
เครื่องมือ  แหลงขอมูลเพ่ือศึกษาคนควาในการพัฒนาการสื่อสาร เชน การใช
พจนานุกรม  บทความ หนังสือพิมพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 Developing English skills for communication in listening, 

speaking reading and writing in daily life of various situations: greeting, 

leave-taking, self-introduction and other, making a request, offer for 

help, suggestion, describing people objects and places; inquiring and 

information giving; correspondence in telephone with opinion; 

development of tools usage for research in developing 

communication: dictionary use, article, newspaper and information 

technology use.  

 
2100107 ภาษามลายูเพ่ือการส่ือสาร                       2(1-2-3) 

Malay for Communication 
การใชภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บทสนทนาท่ีใชใน

ชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การถามทุกขสุข การขอบคุณ การแนะนําแบบ  
งายๆ ฯลฯ โดยเนนทักษะการฟงและการพูด 
 The use of Malay language for communication in daily life; the 

conversational pattern in daily life: greeting, thanks and non-formal 

suggestion with an emphasis on listening and speaking.  
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รหัสวิชา   ช่ือวิชา      น(ท-ป-อ) 
 

2100108 ภาษามลายูเพ่ือการส่ือสารและพัฒนาการเรียนรู   2(1-2-3)  
Malay for Communication and Learning Development  

พัฒนาทักษะการใชภาษามลายู ดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน 
ในบริบทท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน ฝกการอานออกเสียงคําภาษามลายูใหถูกตอง  
ฝกสนทนาภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในสถานการณตางๆ เชน การแนะนําตนเอง 
การกลาวทักทาย การกลาวลา การใหคําแนะนํา การติดตอสอบถามขอมูลท้ังในและ
นอกประเทศ และฝกการเขียนประโยคท่ีไมซับซอน  
 Developing skills in the use of Malay in listening speaking 
reading and writing in daily life context; practice of pronouncing Malay 
lexical correctly; practice of Malay conversation for communication in 
various situations: self-introduction, greeting, leave-taking, giving 
suggestion, inquiring information nationally and internationally; practice 
of simple writing. 

 

*2100115 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1     2(1-2-3) 
English for Communication 1             

การฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน ถอยคําและสํานวนพ้ืนฐานท่ีใชในสถานการณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับ
การปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศ
เจาของภาษา และมารยาทสากลท่ีถูกตองเหมาะสม 

Practice of listening, speaking, reading, and writing English for 
daily communication; focusing on basic vocabulary and expression 
used in various situations which relate to the practice and the career 
field; customs and tradition of the English speaking countries including 
appropriate social etiquette. 
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    เลือกเรียน   ไมนอยกวา 2 หนวยกิต 
 
รหัสวิชา   ช่ือวิชา      น(ท-ป-อ) 

 

2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2           2(1-2-3) 
English for Communication 2 

การฝกและพัฒนาการฟง พูด อ านและเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช
สถานการณจริงท่ีสอดคลองกับสาขาวิชาชีพท่ีเก่ียวของรวมถึงการฝกทักษะการคิด
วิเคราะหแกปญหาและตัดสินใจในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ 

   Practice and development of listening, speaking, reading and  
 writing English through real situations of related careers; skills of 

thinking, analyzing problems, making a decision in daily life and 
conducting a task. 

 
2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย        2(2-0-4)
  Principles of Reading and Writing Thai Words 

หลักเกณฑตางๆ ในการอานและเขียนคําไทย ศึกษาปจจัยท่ีทําใหการอาน
และการเขียนคําไทยผิดไปจากกฎเกณฑ เก็บรวบรวม วิเคราะห เปรียบเทียบคําท่ีมัก
เขียนหรืออานผิดจากกฎเกณฑ อภิปราย สรุปผล แนวทางการแกไขและเผยแพร   
การอานและการเขียนคําไทยใหถูกตอง 

   Principles of reading and writing Thai words; factors which 
affect mis-reading and incorrect writing; collecting, analyzing and 
comparing the words that are usually incorrectly read and written; 
discussing and summarizing the ways to solve the mentioned problem; 
promoting how to read and write Thai words correctly.   

 
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ      2(1-2-3) 

Development of Speaking and Reading Skills in English 
การพัฒนาทักษะการพูดและอานภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ ฝก    

การพูดท้ังรายบุคคลและเปนกลุม การนําเสนองานหนาชั้น และฝกการอานอยางมี
ประสิทธิภาพ การอานจับใจความ การอานหนังสือพิมพ โฆษณา เว็บไซต 
 The effective development of English speaking and reading 
skills ; practice of speaking both individual and in group; efficient class 
presentations and reading practices; reading comprehension, reading 
newspapers, advertisements, and websites. 
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รหัสวิชา   ช่ือวิชา      น(ท-ป-อ) 
 
2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอานและการเขียน       2(1-2-3) 

English for Reading and Writing Development 
พัฒนาการอานภาษาอังกฤษเพ่ือใหสามารถอานจับใจความงานหลากหลาย

สาขาไดอยางมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเนนการเขียน
ภาษาอังกฤษท่ีถูกรูปแบบและหนาท่ีเพ่ือนําไปใชประโยชนท้ังดานการศึกษาและ
อาชีพ เชน การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงาน ฯลฯ  
 The efficient development of reading comprehension in 

different fields and writing skill in the English language with an 

emphasis on correct forms for educational and career purposes such 

as writing a letter, filling an application form, writing a report, etc. 

 
2100109   ภาษามลายูพ้ืนฐาน              2(1-2-3) 

Basic Malay  
ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ศึกษารูปประโยคพ้ืนฐาน การเชื่อม

ประโยค พ้ืนฐานเขาดวยกันและศึกษาสํานวนภาษามลายู ฝกนําเสนอขอมูลในเชิงให
ความรู ขอคิดเห็น เพ่ือประยุกตใชใหสอดคลองกับบริบททางสังคม 
 The practice of listening, speaking, reading and writing; the 

study of basic sentence patterns; the basic sentence combination and 

study of Malay expressions; practice of presenting information in terms 

of providing knowledge and opinions for its application in accordance 

with the social context. 

 
2100110 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร          2(1-2-3) 

Chinese for Communication     
การใชภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บทสนทนาท่ีใชใน

ชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การถามทุกขสุข การแนะนําแบบงายๆ ฯลฯ โดย
เนนทักษะการฟงและการพูด ใหสามารถประยุกตใชในการสื่อสารกับเจาของภาษา
ได 
 Chinese language for communication in daily used, 

conversational expression such as greeting, introducing, etc. with an 

emphasis on listening and speaking skills, aiming for the application in 

communicating with native speakers. 
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รหัสวิชา   ช่ือวิชา      น(ท-ป-อ) 
 
2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน          2(1-2-3) 

Basic Arabic 
อักษรภาษาอาหรับ หลักการสรางคํา ประโยคพ้ืนฐาน ฝกทักษะการฟง พูด 

อาน และเขียน เพ่ือความเขาใจเรื่องท่ัวๆ ไปในชีวิตประจําวัน ใหสามารถประยุกตใช
ในการสื่อสารกับเจาของภาษาได 
 Arabic alphabets, word formation processes, basic sentences 

 patterns; practice of listening, speaking, reading and writing skills to 

 understand generality in daily life, and to be able to apply in 

 communicating with native speakers. 

  
   ข. กลุมมนุษยศาสตร   ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
    
2100112 วิทยาการแหงความสุข      2(1-2-3)  

Happiness Study 
ความหมายและขอบขายของความสุขท้ังกายและใจ การมองโลกเชิงบวก

เห็นคุณคาในตนเอง ผูอ่ืน และสรรพสิ่งท้ังปวง การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมใน
สังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ เพ่ือการดําเนินชีวิตและการอยูรวมกัน   
การนําหลักคําสอนของศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทาง
สังคม เพ่ือการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข  
 Definition and scope of happiness on physical health and 

mental ; positive perspectives on oneself, other, and creature’s value, 

environmental and multicultural adjustment; emotional quotient for 

livelihood and cohabitation; practice of doctrine ; morality, ethics, 

social regulations and agreement for peaceful cohabitation in society.     

 
2100113 สุนทรียวิจักขณ       2(2-0-4) 

Aesthetics Approach      
ปรัชญาวาดวยความงาม  ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะท่ีเก่ียวของกับ

กระบวนทัศน การรับรูความงาม  ผานภาพ  เสียงและการเคลื่อนไหว ประสบการณ
ทางสุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับทองถ่ินสูสากลท้ังในดานแนวคิด 
เทคนิค วิธีการในการสรางสรรคและการนําไปประยุกตใชกับชีวิต 
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รหัสวิชา   ช่ือวิชา      น(ท-ป-อ) 
 
The study of the philosophy of beauty, nature and art, the 

paradigmatic perspective, the perception of beauty through picture, 
sounds, movements, and artistic experiences. The local and 
international artistic patterns both on ideas, techniques and methods 
in creating and applying to real life situation are also studied. 

 
2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต    2(1-2-3) 

Information For Life Long Learning 
ความหมาย บทบาท และความสําคัญของสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอด

ชีวิต แหลงสารสนเทศและการเขาถึงแหลงสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและรวบรวม
สารสนเทศมาใชเพ่ือการศึกษาคนควาดวยตนเอง วิธีการนําเสนอผลการศึกษา
คนควาตามรูปแบบและข้ันตอนท่ีเปนมาตรฐาน 

This course introduces the meanings, roles, then significance of 
information for life-long learning, the information sources and the 
access to them, the methods of searching and collecting information 
for self-access learning, and the presentation of the results of 
searching using standard forms and steps. 

 
2100118 ความจริงของชีวิต                       2(2-0-4) 

Truth of Life 
ความหมายของชีวิต การดํารงชีวิตในสังคมปจจุบันกับโลกวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกตใชใน    
การแกปญหาและพัฒนาปญญา ชีวิตและสังคม การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักศาสนธรรม ชีวิตท่ีมีสันติสุขและสังคมท่ีมีสันติภาพ การเรียนรูโลกทัศนแบบ            
ตางๆ การวิเคราะหขอดีและขอเสียของโลกทัศน แตละอยางเพ่ือจะไดรูจักแสวงหา
ความจริงและความหมายของชีวิตท่ีถูกตองดีงามเพ่ือความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ         
อันนําไปสูความสงบสุขของชีวิตและสังคม 

The meaning of life and living in today society with science and 
information technology are studied. The truth and religious precepts 
are applied for problem solving, intellectual development, life and 
society. Moral and ethic development based on religious precepts 
peaceful life and society, learning different worldviews, analysis of the 
advantages and disadvantages of the world outlook in order to know 
the truth and the meaning of life are included. However, the right  
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รหัสวิชา   ช่ือวิชา      น(ท-ป-อ) 
 

  meaning of life for a perfect human being leading to peaceful life and 
  society are also included. 
 
2100119 การพัฒนาตน                             2(2-0-4) 

Self Development  
หลักการและองคประกอบตลอดจนปจจัยของพฤติกรรมของมนุษย ตน 

กระบวนการเกิดและพัฒนาตน การพัฒนาสติปญญา ความฉลาดทางอารมณและ
จริยธรรม การปองกันและการจัดการความเครียด การสรางมนุษยสัมพันธ การ
ทํางานเปนทีม และการบริหารความขัดแยง 

Principles, element, as well as the determinants of human 
behavior, the emergence process and self development, emotional  
intelligence and ethics development, prevention and stress  
management, the human relations building, teamwork and conflict 
management are focused. 

 
2100120 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต      2(1-2-3)                 

Aesthetics for Life 
ความหมายของสุนทรียศาสตรเชิงความคิดกับสุนทรียศาสตรเชิงพฤติกรรม

โดยสังเขป การจําแนกขอแตกตางในศาสตรทางความงาม ความสําคัญของการรับรู
กับความเปนมาของศาสตรทางการเห็น การไดยิน และการเคลื่อนไหว สูทัศนศิลป 
ศิลปะ คีตศิลปและการแสดง ผานข้ันตอนการเรียนรูเชิงคุณคาจากการรําลึก 
ความคุนเคยและนําเขาสูความซาบซ้ึง เพ่ือใหไดมาซ่ึงประสบการณของความซาบซ้ึง
ทางสุนทรียภาพ 

Meanings of overall thought aesthetics and behavioral 
aesthetics. Classification of the differences in science of beauty. 
Importance of perception in sight, hearing and movement towards 
visual arts, arts, music arts and performance through the perception 
process of value, recognition, familiarity that will lead to appreciation 
and to also obtain experiences of aesthetic appreciation. 
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ค. กลุมวิชาสังคมศาสตร   ไมนอยกวา 6  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา   ช่ือวิชา      น(ท-ป-อ) 
 

2150101 สังคมภิวัตน       2(2-0-4) 
Socialization 

ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และ
สังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน ปรากฏการณธรรมชาติ ท่ีสงผลตอการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมในดานตาง ๆ ท้ังทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 

Relationships between human beings and environments in Thai 
society, ASEAN society, world society, globalization, natural 
phenomenon that impact on the changing of the society in various 
dimensions including culture, tradition, economics and political affairs. 

 
2150102 การจัดการทางสังคม      2(2-0-4) 
  Social Management  

วิเคราะหความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพ่ือนําไปสูกระบวนการจัด     
การดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของกับชุมชน แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการดํารงชีวิตในทองถ่ิน 

   Analyzing the multi cultures that lead to the management 
process on natural phenomenon and environments which relate to 
community, philosophy thoughts, sufficient economy, technology 
application that are suitable for living in the local community. 

 
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสํานึกสาธารณะ     2(1-2-3) 

Life Skills and Public Conscious Mind 
ความหมายและความสําคัญของทักษะชีวิต รวมถึงองคประกอบท่ีสําคัญ

ของทักษะชีวิตโลกาภิวัตน ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสรางสรรค การคิดเชิง
บวก การคิดวิเคราะห และความฉลาดทางอารมณ การพัฒนาทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล การติดตอสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการบริหารจัดการ
ความเครียด รวมท้ังการใหความสําคัญของการมีจิตสาธารณะและการสรางจิตสํานึก
สาธารณะ เพ่ือนําไปสูการอยูรวมกับเพ่ือนมนุษยอยางสันติ 

   Meaning and importance of life skills including the important 
  elements of life skill, thinking skill, decision making, creative thinking, 
  positive thinking, thinking analysis and emotional intelligence. The   
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รหัสวิชา   ช่ือวิชา      น(ท-ป-อ) 
 
  development of human relationship skills, communication, self- 
  management skills and tension management. These are also including. 
  self awareness of service mind and service minded building which will 
  lead to the peaceful ways of living for human beings. 
 
2150108 ทักษะในการดําเนินชีวิต                2(1-2-3)  
                Skills for Life 

ความสําคัญ องคประกอบของทักษะในการดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม
เก่ียวกับการวิเคราะห การประเมินสถานการณ ความคิดสรางสรรค ความเห็นใจ
ผูอ่ืน ความรับผิดชอบตอสังคม การสรางมนุษยสัมพันธ การสื่อสาร การตัดสินใจ
และแกไขปญหาในชีวิตประจําวัน การจัดการอารมณและความเครียด และการเลือก
กิจกรรมเพ่ือผอนคลายความตึงเครียด 

Importance and elements of lifestyle skill in a new society. It 
relates to an analysis and evaluation of situations, creative thinking, 
feeling of sympathy, social responsibility, human- relation building, 
communication, decision making and daily life problem solving, 
tension and emotional management and selections of activities to 
help solve tension. 

 
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                 2(1-2-3) 
                 Life and Thai Culture 

เอกลักษณทางสังคม วัฒนธรรมทองถ่ิน และวัฒนธรรมไทย ความสําคัญ
ของมนุษยสัมพันธ ธรรมชาติของมนุษย กระบวนการทางจิตวิทยา การสรางจิต
สาธารณะเพ่ือสรางความสัมพันธระหวางบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพ่ือ
ความกาวหนาในชีวิตและการทํางาน การนําหลักธรรมมาใชในการดําเนินชีวิตและ
การประกอบอาชีพ 

Social Identity, local culture and Thai culture, The importance 
of  interpersonal relation, nature of human, Psychological process, 
making public conscious mind for building the relationship between 
person and community. Self development for the advance in life and 
working. Applying the principles into everyday life and occupation. 
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ง. กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 

รหัสวิชา   ช่ือวิชา      น(ท-ป-อ) 
 
4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน     2(1-2-3) 

Mathematics in Daily Life 
หลักการและกระบวนการคิด การใหเหตุผล คณิตศาสตรการเงินเก่ียวกับ

ดอกเบี้ย การเชาซ้ือ บัญชีรับ-จาย ภาษี และสถิติเบื้องตน เพ่ือการประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน  

Principle  and  thought processes, giving reasons , financial 
mathematics  with  interest, hire – purchase, accounting tax  and the 
applying  of  basic  statistics  in  daily  life. 

  
4100102 วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต    2(1-2-3) 

Science for the Quality of Life Development  
วิธีการทางวิทยาศาสตร กระบวนการทางวิทยาศาสตร และเจตคติทาง

วิทยาศาสตร ความสําคัญและผลกระทบของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม 
และการสงเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

Scientific approach, scientific process and scientific attitude. 
The importance and the impact of science, technology, environment 
and the health improvement  for the quality of life. 

 
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน    2(1-2-3) 
  Information Technology in Daily Life 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกตใช
คอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน การประยุกตใชคลังความรู กฎหมายและจรรยาบรรณ
ในการใชระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

The basic knowledge of computer, information technology, 
computer applying in daily life, knowledge applying, law and ethics for 
using information system, and the security of information system. 

 
4100108 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน         2(1-2-3)  
                 Science in Daily Life 

พลังงาน แหลงพลังงาน พลังงานไฟฟา การผลิตกระแสไฟฟา วงจรไฟฟาใน
บาน อุปกรณไฟฟา หลักการทํางานของเครื่องใชไฟฟาประเภทตางๆ พลังงานใน   
การดํารงชีวิต ระบบการทํางานของอวัยวะตางๆ ของมนุษย พันธุกรรม สารเคมี ท่ีใช
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ในชีวิตประจําวัน การใชประโยชนจากจุลินทรียในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการ
ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑอุตสาหกรรมโดยใชความรอน ความเย็น 
สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑและการเก็บรักษา 

Energy, energy sources, electric energy, electricity production, 
Electric circuit, electric appliances, working of electric appliances, 
energy of living, working system of human organs, heredity, chemical 
in daily life, microorganism utilization by food industries, agricultural 
productivities and heated and cooled industrial products 
management, radiochemical, packaging and storage. 

 
4100109 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต     2(1-2-3)  
                Sports for the Quality of Life Development 

กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ 
หลักและวิธีการเลือกกีฬาใหเหมาะสมกับศักยภาพของแตละบุคคล หลักปฏิบัติใน
การเลนกีฬาเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอรางกาย อารมณ และสังคม การปองกัน
การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องตน การนําทักษะดานกีฬา 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเลนกีฬาและการละเลนพ้ืนเมืองในทองถ่ิน พัฒนา
บุคลิกภาพและเสริมสรางภาวะการเปนผูนํา 

Rules, regulations, manners, formats and how to set the 
various kinds of games. Principles and how to choose the sport games 
appropriately with the latency of the person.  Practicing the games for 
gaining most benefits to the body, emotion, and society. Injury 
prevention from the sport games and basic first aid. Use the skills of 
sport, developing the quality of life with playing sports and traditional 
games, and developing the personality and promoting the leadership 
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2.  หมวดวิชาเฉพาะ   ไมนอยกวา   89 หนวยกิต 
  ก. กลุมวิชาเอกบังคับ ไมนอยกวา    84 หนวยกิต 
   

รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 

2113101  สารสนเทศและสังคมแหงการเรียนรู 
Information and Learning Society   
          ความหมาย ความสําคัญ รูปแบบ และประเภทของสารสนเทศ 
บทบาทของสารสนเทศตอบุคคล องคกร และสังคม ทักษะสารสนเทศ  
สารสนเทศกับการเรียนรู พัฒนาการของสังคมการเรียนรู วิชาชีพ
สารสนเทศ  กฎหมายและจริยธรรมสารสนเทศ   
          The meaning, importance, form and types of 
information, roles of information for individual, organization 
and society. Information literacy, Information and learning 
skills, development of learning society. Information law 
and ethics.  

 

 3(3-0-6) 

2113102  การรูสารสนเทศ 
Information Literacy 

         ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของสารสนเทศ        
การกําหนดความตองการสารสนเทศ และแหลงสารสนเทศ การเขาถึง 
การใชเครื่องมือชวยคน การกําหนดกลยุทธการคน การคนฐานขอมูล 
การใชสารสนเทศ การรวบรวมและวิเคราะห สังเคราะหสารสนเทศ 
การเขียนรายงาน และการนําเสนอ การเขียนอางอิงและลงรายการ
บรรณานุกรม 
          Meaning, importance and types of information, 
determining information needs and the information source 
information access, search engines, searching strategies, 
database searching, using information, collecting 
information, analyzing and synthesizing information, writing 
reports, presenting, writing reference and bibliography. 
 
 
 
 
 
 

 

 3(3-0-6) 
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รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
     
2113104  การส่ือสารสําหรับงานสารสนเทศ 

Communication for Information Work  
          แนวคิด ความสําคัญและการสื่อสารในงานสารสนเทศ เทคนิค
เก่ียวกับการอาน การสรุปความ การยอความ และการเขียนเพ่ือการ
สื่อสารในงานสารสนเทศ 
          Concepts, importance and communication for 
Information Work, Reading technique, summarizing and 
writing for information in information work 
 

 3(2-2-5) 

2113105  ภาษามลายูสําหรับนักสารสนเทศ 
Malay for Information Officer 

การฝกและพัฒนาการฟง พูด อานและเขียนภาษามลายู โดย
ใชสถานการณจริงท่ีสอดคลองกับงานสารสนเทศ รวมถึงการฝกทักษะ
การคิดวิเคราะหแกปญหา การตัดสินใจในงานสารสนเทศ และ       
การประกอบอาชีพ   

Practice and development of listening, speaking, 
reading and writing Malay through real situations of 
information work; skills of thinking, analyzing problems, 
making a decision and conducting a task.  

  3(2-2-5) 

2113106  การอานและการสงเสริมการอานในสังคมพหุวัฒนธรรม 
Reading and Reading Promotion in Multicultural Society 
          ความหมาย  ความสําคัญ  กระบวนการอาน จิตวิทยาการอาน 
การสรางและฝกทักษะการอาน กิจกรรมและวิธีจัดกิจกรรมสงเสริม
การอานในสังคมพหุวัฒนธรรม ปญหาและการแกไขปญหาการอานใน
สังคมพหุวัฒนธรรม 

The importance, the meaning of information, the 
reading process and the psychological reading, reading 
activities and the method to manage with the reading 
problem in multicultural society 
 
 
 
 

 3(2-2-5) 
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รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
 
2113107 

 

  
การจัดการสารสนเทศทองถ่ิน 
Local Information Management 

ความรู เบื้องตนเก่ียวกับสารสนเทศทองถ่ิน ความหมาย 
ความสําคัญ ขอบเขต ประเภท และรูปแบบของสารสนเทศทองถ่ิน 
แหลงสารสนเทศทองถ่ิน การจัดหา การจัดระบบ การคนคืน การ
บริการ และเผยแพรสารสนเทศทองถ่ิน   

The basic of local information, meaning, 
importance, scope, category and form of local information, 
source of local information, purchasing process, system 
process, information retrieval information services and 
dissemination 
 

  
3(2-2-5) 

2113108 
 

 พัฒนาการของหองสมุดและศูนยสารสนเทศ 
Development on Library and Information Center 

พัฒนาการของหองสมุดและศูนยสารสนเทศในประเทศไทย
และตางประเทศ ปจจัยท่ีสงผลตอการดําเนินงานของหองสมุดและ
ศูนยสารสนเทศต้ังแตอดีตถึงปจจุบัน  

Development on library and information center in 
Thailand and foreign countries, the factors affecting on the 
library and information center from past until present. 

 

 3(3-0-6) 

2113109  การจัดการส่ิงพิมพตอเนื่อง 
Serials Management  

ความรูเบื้องตนและกระบวนการจัดการสิ่งพิมพตอเนื่อง การ
ประยุกตเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของ และฝกปฏิบัติการจัดทําดรรชนี และ
สาระสังเขป 

The basic serials management and the process, 
information technology for serial management and 
indexing and writing abstract. 
 

 3(2-2-5) 
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รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
 
2113201 

  
ภาษาอังกฤษสําหรับนักสารสนเทศ 
English  for Information Officer 

การฝกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษโดย
ใชสถานการณจริงท่ีสอดคลองกับงานสารสนเทศ รวมถึงการฝกทักษะ
การคิดวิเคราะหแกปญหา การตัดสินใจในงานสารสนเทศ และการ
ประกอบอาชีพ   

 Practice and development of listening, speaking, 
reading and writing English through real situations of 
information work; skills of thinking, analyzing problems, 
making a decision and conducting a task.  

 

  
3(2-2-5) 

2113202 
 

 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  
Information Resource Development 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ การ
เลือกการจัดหา การประเมินทรัพยากร สารสนเทศ  การคัดทรัพยากร
สารสนเทศออกจากหองสมุด และศูนยสารสนเทศ เทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และความรวมมือ
ในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เ พ่ือจัดทําคลังปญญาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

Introduction of information resource development, 
information acquisition, evaluation of information and 
information resource weeding, information technology for 
information resources management and the cooperation 
of information resource development to collect in the 
wisdom bank of Yala Rajabhat University. 
 

 3(2-2-5) 

2113203 
 
 

 การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ 1 
Organizing Information Resources 1 

ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ  
หลักการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ การควบคุมทางบรรณานุกรม 
การจัดหมวดหมูโดยเนนระบบทศนิยมของดิวอ้ี การวิเคราะห และ
กําหนดหัวเรื่อง 

  
 

 3(2-2-5) 
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รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา 
 

 น(ท-ป-อ) 

  The basic organizing information resources and the 
principle of organizing information resources. The 
bibliography controlling, library classification system 

‘Dewey Decimal Classification’ (DDC) information resources 
analysis and assigning subject heading. 

  

     
2113204  การจัดการฐานขอมูลในงานสารสนเทศ 

Database Management in Information Work 
ความรู เบื้องตนเก่ียวกับฐานขอมูล โครงสรางฐานขอมูล 

โปรแกรมสําเร็จรูปในการสรางและจัดการฐานขอมูล การเผยแพร
ฐานขอมูลผานระบบเครือขายอินทราเน็ตและอินเทอรเน็ต และ             
การประยุกตใชในงานสารสนเทศ 

The basic knowledge of database, data structure 
and computer programs for database management, 
disseminating the database through intranet and internet, 
and applying them to the information work 
 

 3(2-2-5) 

2113205  การผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกส และส่ือผสม         
Production of Electronic Media and Multimedia  

ความหมาย ความสําคัญ ประเภท และรูปแบบของสื่อ
อิเล็กทรอนิกส และสื่อผสม เทคโนโลยีท่ีเก่ียวของและการใชโปรแกรม
ในการออกแบบ และผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส และสื่อผสม การจัดการ
สื่ออิเล็กทรอนิกส และสื่อผสม กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการผลิตและ
การเผยแพรสื่ออิเล็กทรอนิกส และสื่อผสม 

Meaning, importance, classification and form of 
production of electronic media and multimedia, computer 
program for electronic media and multimedia 
management, and the law of electronic media and 
multimedia. 
 

 3(2-2-5) 
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รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา 
 

 น(ท-ป-อ) 

2113206  ภาษาอาหรับสําหรับนักสารสนเทศ 
Arabic for Information officer 

การฝกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอาหรับโดย
ใชสถานการณจริงท่ีสอดคลองกับงานสารสนเทศ รวมถึงการฝกทักษะ
การคิดวิเคราะหแกปญหา การตัดสินใจในงานสารสนเทศ และ            
การประกอบอาชีพ   
          Practice and development of listening, speaking, 
reading and writing Arabic through real situations of 
information work; skills of thinking, analyzing problems, 
making a decision and conducting a task.  
 

 3(2-2-5) 

2113207 
 

 การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ 2    
Organizing Information Resources 2 

การทํารายการตามหลักเกณฑการลงรายการแบบแองโกล 
อเมริกันและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส การจัดหมูตามแบบระบบรัฐสภา
อเมริกัน การวิเคราะห และกําหนดหัวเรื่อง 

The Anglo-American Cataloguing Rules (AACR),             
an international standard for the cataloguing of all types of 
materials includes electronic form, library classification 
system ‘Library of Congress Classification’ (LC) information 
resources analysis and assigning subject heading. 
 

 3(2-2-5) 
 

2113208  การบริหารหองสมุดและศูนยสารสนเทศ 
Library and Information Center Management 

หลักเบื้องตนเก่ียวกับการบริหาร องคประกอบสําคัญของ              
การดําเนินงานในหองสมุดและศูนยสารสนเทศ การวางโครงรางและ
การจัดต้ังหองสมุด การบริหารบุคลากร งบประมาณ การจัดและใช
สถานท่ี วัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ การประชาสัมพันธ การประเมินผล 
สถิติและรายงานมาตรฐานเก่ียวกับงานหองสมุด 
 

 3(3-0-6) 
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รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา 
 

 น(ท-ป-อ) 

  The basic rules in library and information center         
management and the structure and the organization of 
library, the management of personnel, finance, supplies, 
workplaces, public relations, assessment, statistics and 
library standard. 
 

  

2113209  ธุรกิจสารสนเทศ 
Information Business  

แนวคิดเก่ียวกับการจัดการธุรกิจสารสนเทศ การวิเคราะห
ผูบริโภค การจัดบริการสารสนเทศเชิงพาณิชย แนวโนมของธุรกิจ
สารสนเทศ รวมถึงจรรยาบรรณและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

The concepts of information business, users’ 
analysis. The current trends of information business, the 
laws and ethics in information business. 
 

 3(3-0-6) 

2113301  ภาษาจีนสําหรับนักสารสนเทศ 
Chinese for Information Officer 

การฝกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียนภาษาจีนโดยใช
สถานการณจริงท่ีสอดคลองกับงานสารสนเทศ รวมถึงการฝกทักษะ
การคิดวิเคราะหแกปญหา การตัดสินใจในงานสารสนเทศ และการ
ประกอบอาชีพ   
          Practice and development of listening, speaking, 
reading and writing Chinese through real situations of 
information work; skills of thinking, analyzing problems, 
making a decision and conducting a task.  
 

 3(2-2-5) 

2113302 
 

 เทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศ 
Information Management Technology  

ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวคิดและหลักการ
ประยุกต เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานสารสนเทศ กรณี ศึกษา             
การประยุกต เทคโนโลยี สารสน เทศกับสํ านั ก งาน หองส มุด                    
ศูนยขอมูล ศูนยสารสนเทศ 
 

 3(2-2-5) 
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รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา 
 
Importance, concepts and application of  

information technology to work, case studies in 
information technology application, libraries, database and 
information centers.  
 

 น(ท-ป-อ) 

2113303  ระบบอัตโนมัติในงานสารสนเทศ 
Automated System in Information Work 

ความหมาย ความสําคัญ ประเภท และรูปแบบของระบบ
อัตโนมัติในงานสารสนเทศ เทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับระบบอัตโนมัติใน
งานสารสนเทศและการประยุกตใชในงานสารสนเทศ 
         Meaning, importance, classification and form of 
automatic system in information work, the technology 
dealing with the information automatic system. 
 

 3(2-2-5) 

2113304  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซตในงานสารสนเทศ 
Website Design and Development in Information Work 

กระบวนการ พัฒนา  การ เ ผยแพร  ก า รบํ า รุ ง รั กษา                      
การวิเคราะหและประเมินเว็บไซตสถาบันสารสนเทศ ฝกปฏิบัติ              
การพัฒนาเว็บไซตโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของ 

Study of development process, dissemination, 
maintenance, analysis and evaluation the website of 
information technology, design and create website by 
using the computer programs. 
 

 3(2-2-5) 

2113305  สถิติและการวิเคราะหขอมูลทางดานสังคมศาสตร 
Statistics and Data Analysis for  Research in Social 
Sciences 

ความหมาย แนวคิด หลักการ วิ ธีการทางสถิ ติ  และ                  
การวิเคราะหขอมูลการวิจัยทางสังคมศาสตร โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปในการวิเคราะห 

Meaning, concepts and statistics, application of 
computer program statistics and data analysis, research in 
social sciences. 
 

 3(2-2-5) 
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รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา 
 

 น(ท-ป-อ) 

2113306 
 

 การจัดการงานสํานักงาน  
Information Management in Office  

หลักการและทฤษฎีการจัดการองคกร การจัดการงาน
สํานักงาน การจัดการเอกสาร การบริหารงานบุคคล งานงบประมาณ 
งานพัสดุ งานเลขานุการ งานประชาสัมพันธ และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการจัดการองคกรสารสนเทศ 

The principles and theories of the organization 
management, office management i.e. gathering files and 
documents, personnel administration, finance and 
accounting section, supplies section, secretary works and 
public relations. 
 

 3(3-0-6) 

2113307  การจัดเก็บและการคนคืนสารสนเทศบนอินเทอรเน็ต  
Information Storage and Retrieval on Internet system 

ความหมาย ความสํ า คัญของการจัด เ ก็บและคน คืน
สารสนเทศ ระบบการจัดเก็บและคนคืนสารสนเทศ และกลยุทธ                 
การจัดเก็บและคนคืนสารสนเทศบนอินเทอรเน็ต 

The meaning, importance, information storage and 
retrieval, the process of storage and retrieval the 
information on internet. 

 

 3(2-2-5) 

2113401  การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร  
Research in Information Sciences 

ความหมาย วัตถุประสงค หลักการ และกระบวนการวิจัย
ทางสารสนเทศและสาขาวิชาท่ีเ ก่ียวของ เทคนิคและวิธีการวิจัย                 
การเขียนโครงการและรายงานการวิจัย จริยธรรมของนักวิจัย การฝก
ทักษะ การเขียนวิจัยทางสารสนเทศศาสตรและการนําเสนอ 
          The meaning, objectives, principles and research 
system in information technology through the concerned 
subjects, the technique in research proposal and reports. 
The ethics of the researchers. Research and presenting 
skills. 
 

 3(2-2-5) 
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รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา 
 

 น(ท-ป-อ) 

2113402  การศึกษาผูใช 
User Studies 

แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับความตองการ การแสวงหา การใช
สารสนเทศของผูใช หลักการและกระบวนการศึกษาผูใชสารสนเทศ
รวมถึงพฤติกรรมของผูใชกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

  Concepts, theories related to users’ acquisition 
and use of information, principles and process of user’s 
education, including users’ behavior in changing world. 
 

 3(3-0-6) 

2113403  การสัมมนาทางสารสนเทศศาสตร 
Seminar in Information Sciences 

การศึกษา คนควา และวิเคราะหประเด็นปญหาจากหัวขอ
เรื่องท่ีนาสนใจเก่ียวกับสารสนเทศศาสตร และนําเสนอดวยรูปแบบ               
การสัมมนา 

Study, research and analyze the interesting topics 
in information sciences and presenting in seminar. 
 

 3(2-3-4) 
 

  ข. กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ ไมนอยกวา  5 หนวยกิต 
     
2113404  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพดานสารสนเทศศาสตร 

Preparation for Professional  Experience  in  
Information Sciences  

การเตรียมฝกปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการสํานักงาน 
การจัดการสารสนเทศ การบริการสารสนเทศ และเทคโนโลยี
สารสนเทศในมหาวิทยาลัย กอนออกฝกประสบการณวิชาชีพทาง
สารสนเทศศาสตร ระยะเวลาไมนอยกวา 1 ภาคเรียนปกติ และทํา
รายงานผลการปฏิบัติระหวางการฝกประสบการณวิชาชีพ  

Preparation for professional experience in 
information science in the practical training. The course 
will be taken not less than one semester. The final project 
will integrate students' work experiences to a report. 
 

 2(90) 
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รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา 
 

 น(ท-ป-อ) 

2113405  ฝกประสบการณวิชาชีพดานสารสนเทศศาสตร 
Professional  Experience  in  Information Sciences  

การฝกปฏิบั ติ ง านด านการบริหารจัดการสํ านั กงาน                     
การจัดการสารสนเทศ การบริการสารสนเทศ และเทคโนโลยี
สารสนเทศในสถาบันสารสนเทศภาครัฐ หรือเอกชน ระยะเวลาไมนอย
กวา 1 ภาคเรียนปกติ และทําโครงงานจากงานท่ีปฏิบัติระหวางการฝก
ประสบการณวิชาชีพ โดยเลือกหัวขอโครงงานท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพ
ตามความสนใจหรือความถนัด  

The professional experience in information science 
in the practical training. The course will be taken not less 
than one semester. The final project will integrate 
students' work experiences to a project by giving them to 
choose for their interesting works as a project topic. 
 

 3(270) 
 

2113406  สหกิจศึกษา 
Co-operative Education 

การฝกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพในสถาบันสารสนเทศของภาครัฐ 
หรือเอกชน โดยปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือนเปนพนักงานชั่วคราว ณ 
สถานประกอบการ  ครบ 1 ภาคการเรียนสหกิจศึกษาและนําเสนอผล
การไปปฏิบัติงาน และทําโครงงานจากงานท่ีปฏิบัติระหวางการฝก
ประสบการณวิชาชีพ โดยเลือกหัวขอโครงงานท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพ
ตามความสนใจหรือความถนัด  

The professional experience, paid work experience 
in information science in the practical training by working 
as a temporary Staff. The course will be taken not less 
than one semester. The final project will integrate 
students' work experiences to a project by giving them the 
choice to choose their interesting works as a project topic. 
 

 5(450) 
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3.2 ช่ือสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 
  3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 
 

ช่ือ นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 
เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา 

 

สถาบันท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

พ.ศ. 

ภาระการสอน 
(ช่ัวโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา) 

2558 2559 2560 2561 2562 

1. นางนูรีดา  จะปะกียา*  
อาจารย 
 

ศศ.ม. 
(บรรณารักษ 
ศาสตรและ
สารนิเทศ
ศาสตร) 
ศศ.บ. 

(บรรณารักษ 
ศาสตรและ
สารนิเทศ
ศาสตร) 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
วิทยาเขตปตตาน ี

 
มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร 
วิทยาเขตปตตาน ี

2550 
 
 
 

2542 

15 15 15 15 15 

2. นางสาวจารุณี การี*   
อาจารย 
 

อ.ม. 
(บรรณารักษ 
ศาสตรและ
สารนิเทศ
ศาสตร) 
ศศ.บ. 

(บรรณารักษ 
ศาสตรและ
สารนิเทศ
ศาสตร) 

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

 
 

มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร 

2555 
 
 
 

2548 

15 15 15 15 15 

3. นางสาวบุปผา ไชยแสง* 
อาจารย 
 

ศศ.ม. 
(การจัดการ
สารสนเทศ) 

บธ.บ. 
(การจัดการ

ท่ัวไป) 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
วิทยาเขตปตตานี

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎยะลา 

2556 

 
 

2551 

15 15 15 15 15 

 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
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ช่ือ นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 
เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา 

 

สถาบันท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

พ.ศ. 

ภาระการสอน 
(ช่ัวโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา) 

2558 2559 2560 2561 2562 

4. นางสาวชุติมา  คําแกว 
อาจารย 
 

กศ.ม. 
(เทคโนโลยี
การศึกษา) 

ศศ.บ. 
(บรรณารักษ 
ศาสตรและ
สารนิเทศ
ศาสตร) 

มหาวิทยาลัย                   
ศรีนครินทรวิโรฒ 

 
มหาวิทยาราชภัฎ

บานสมเด็จ
เจาพระยา 

2554 

  
 

2549 

15 15 15 15 15 

5. นายอิสรา  แสงสุวรรณ 
อาจารย 
 

ศศ.บ. 
(การจัดการ
สารสนเทศ) 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
วิทยาเขตปตตานี 

2554 15 15 15 15 15 

 

 
3.2.2 อาจารยประจํา 
 

ช่ือ นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 
เ ล ข ป ร ะ จํ า ตั ว บั ต ร
ประชาชน 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา 

 

สถาบันท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

พ.ศ. 

ภาระการสอน 
(ช่ัวโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา) 

2558 2559 2560 2561 2562 

1.xxxxxxxxxxxxxxxxxx         

2.xxxxxxxxxxxxxxxxxx         

3.xxxxxxxxxxxxxxxxxx         

4.xxxxxxxxxxxxxxxxxx         

5.xxxxxxxxxxxxxxxxxx         
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3.2.3 อาจารยพิเศษ 
 

ช่ือ นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 
เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา 

 

สถาบันท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

พ.ศ. 

ภาระการสอน 
(ช่ัวโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา) 

2558 2559 2560 2561 2562 

1.xxxxxxxxxxxxxxxxxx         

2.xxxxxxxxxxxxxxxxxx         

3.xxxxxxxxxxxxxxxxxx         

4.xxxxxxxxxxxxxxxxxx         

5.xxxxxxxxxxxxxxxxxx         

 
4. องคประกอบเก่ียวกับการฝกภาคสนาม การฝกงานหรือสหกิจศึกษา 
 หลักสูตรไดจัดใหนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพดานสารสนเทศศาสตรในหนวยงานตางๆ 
เพ่ือใหนักศึกษาไดความรู ทักษะ เจตคติและประสบการณในอาชีพของนักสารสนเทศ โดยใหนักศึกษา
ฝกภาคปฏิบัติในหนวยงานภาครัฐและเอกชนท้ังในหรือตางประเทศ ในภาคเรียนสุดทายของชั้นปท่ี 4 
โดยอยูภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยนิเทศก เปนระยะเวลา 15 สัปดาห 
  
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม  

4.1.1 สามารถใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีในการเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของสถานท่ีฝกประสบการณได 

4.1.2 ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุจริต มีภาวะผูนําในการทํางาน                     
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

4.1.3 สามารถคิดวิเคราะหปญหา และหาแนวทางแกไข ในการทํางานไดอยางเหมาะสม 
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถ

ปรับตัวใหเขากับสถานท่ีฝกประสบการณได 
 4.2 ชวงเวลา  

ไดจัดใหมีการฝกประสบการณภาคสนามในภาคเรียนท่ี 2 ของแผนการเรียนชั้นปท่ี 
4 โดยมีระยะเวลาไมนอยกวา 15   สัปดาห 

 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน   

จัดเต็มเวลา 1 ภาคเรียน  
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5. ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรือวิจัย 
 การทําโครงงานวิจัยตองเปนหัวขอท่ีเก่ียวของกับเนื้อหาทางสารสนเทศศาสตร มีการศึกษา
เอกสารอางอิง เขียนเคาโครงวิจัย วางแผนอยางเปนระบบ จัดทํารายงานวิจัยเปนรูปเลม ตามรูปแบบ
และระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด 
 5.1 คําอธิบาย  

ความหมาย วัตถุประสงค หลักการ และกระบวนการวิจัยทางสารสนเทศและสาขาวิชาท่ี
เก่ียวของ เทคนิคและวิธีการวิจัย การเขียนโครงการและรายงานการวิจัย จริยธรรมของนักวิจัย การ
ฝกทักษะ การเขียนวิจัยทางสารสนเทศศาสตรและการนําเสนอ 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 
  5.2.1 สามารถใชทักษะ และกระบวนการในการวิจัย 
  5.2.2 มีองคความรูทางสารสนเทศศาสตรจากการวิจัย 
  5.2.3 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล 
  5.2.4 สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะหสถิติขอมูลและอภิปรายผล 
  5.2.5 มีวินัยและจรรยาบรรณในการวิจัย 
  5.2.6 สามารถนําเสนอและสื่อสารดวยภาษาพูด และภาษาเขียน 
 5.3 ชวงเวลา 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 ของปการศึกษาท่ี 4  
 5.4 จํานวนหนวยกิต 
 3 หนวยกิต 
 5.5 การเตรียมการ 
   5.5.1 กําหนดวันและเวลาใหคําปรึกษาในการเรียนวิชาการวิจัยทางสารสนเทศ
ศาสตร 
   5.5 .2 เตรียมหลักฐานการให คําปรึกษา ท่ัวไป เชน  มีแบบฟอรมรายงาน
ความกาวหนา และใหคําปรึกษา 
   5.5.3 มีหนังสือ เอกสารอางอิง วารสารท่ีเก่ียวของ และวิทยานิพนธทางดาน
สารสนเทศศาสตรใหศึกษาในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเพียงพอ 
  5.6 กระบวนการประเมินผล 
  พิจารณาความกาวหนาของงานวิจัย ความสําเร็จในการวิจัย ความรับผิดชอบ และ
จรรยาบรรณในการทําวิจัย มีการจัดการนําเสนอความกาวหนา และมีการสอบประเมินผล โดยมี
อาจารยและกรรมการสอบโครงงานวิจัยไมนอยกวา 2 คนตอ 1 เรื่อง 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธการประเมินผล 

1) มีทักษะการใชภาษามลายู
กลาง 

1. จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป บังคับ
เรียน 2 รายวิชา 
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยการอบรม
เพ่ิมเติม 

1. การสอบวัดผล 
2. การประเมินผลการเขารวม 
กิจกรรม 

2) มีทักษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ   

1. จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป บังคับ
เรียน 1 รายวิชา 
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยการอบรม
เพ่ิมเติม 
3. นอกจากตองเรียนในรายวิชาการศึกษาท่ัวไป
แลว หลักสูตรยังกําหนดใหนักศึกษาตองเขารวม
การฝกอบรมทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เ พ่ือใหสามารถนํามาปรับใช ในการเรียนทุก
รายวิชา 
4. นอกจากตองเรียนในรายวิชาการศึกษาท่ัวไป
แลว หลักสูตรยังกําหนดใหนักศึกษาตองเขารวม
การฝกอบรมทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เ พ่ือใหสามารถนํามาปรับใช ในการเรียนทุก
รายวิชา 

1. การสังเกต 
2. การประเมินการเขารวม
กิจกรรม 
3. ประเมินผลการเขารวมกิจกรรม
กลุม 
4. การใชสื่อสารสนเทศในกิจกรรม
การเรียนการสอน 
5 .  การ เข า ร วม กิจกรรมเสริ ม
หลักสูตร 

5. ทุกรายวิชาท่ีมีการกําหนดใหใชสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศในการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน  
6. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

3) มีจิตอาสา และมีจิต
สาธารณะ 

1. กําหนดใหนักศึกษาทํากิจกรรมเพ่ือเสริมสราง
จิตบริการในรายวิชาท่ีเก่ียวของ และนําเสนอการ
ดําเนินงานตามโครงการ 

1. นําเสนอกิจกรรมตออาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

4) ดานบุคลิกภาพ 1. มีการสอดแทรกเรื่อง มนุษยสัมพันธ การวางตัว
ในสังคมทุกรายวิชา และในกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

1. การนําเสนองานในรายวิชา 
2. ประเมินผลการเขารวมกิจกรรม
กลุม 

5) มีภาวะผูนํา และ                  
ความรับผิดชอบตลอดจนมี
วินัยในตนเอง 

1. กําหนดใหมีรายวิชาท่ีนักศึกษาตองทํางานเปน
กลุม และมีหัวหนากลุมในการทํารายงานตลอดจน
นําเสนอรายงานเพ่ือเปนการฝกใหนักศึกษาได
สรางภาวะผูนําและการเปนสมาชิกกลุมท่ีดี 

1. ประเมินผลการเขารวมกิจกรรม
กลุม 
2. การนําเสนองานกลุม 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธการประเมินผล 
2. มีกิจกรรมท่ีมอบหมายใหนักศึกษาหมุนเวียน
กันเปนหัวหนากลุมในการดําเนินกิจกรรม เพ่ือฝก
ใหนักศึกษามีความรับผิดชอบในหนาท่ีและมีภาวะ
ผูนํา 
3. มีกติกาในการสรางวินัยในตอตนเอง เชน                 
การแต งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย                
การเขาเรียนตรงเวลา การเขาเรียนอยางสมํ่าเสมอ 
การมีสวนรวมในชั้นเรียนและสงงานท่ีไดรับ
มอบหมายตรงเวลา 
4. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรดานการสงเสริม
ภาวะผูนํา 

6 )  ทั กษะกา ร เ รี ย นรู ผ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศดวย
ตนเอง 

1. มีการจัดการเรี ยนการสอน ท่ีส ง เสริม ให
นักศึกษาสามารถเรียนรูผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดวยตนเองโดยใชการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

1. ประเมินผลการเขารวมกิจกรรม
กลุม  
2. การสังเกต 

7)  มีความสามารถในการ
ดํ า เ นิ น ชี วิ ต ใ น สั ง ค ม พ หุ
วั ฒ น ธ ร ร ม  ส า ม จั ง ห วั ด
ชายแดนภาคใต 

1 .  จั ด รายวิ ช า  “การบริ ก า รและ เผยแพร
สารสนเทศในสังคมพหุวัฒนธรรม” “การจัดการ
สารสน เทศท อ ง ถ่ิ น” และ  “การอ านและ                
การสงเสริมการอานในสังคมพหุวัฒนธรรม”  

1. การสอบวัดผล 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
        2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 
        2.1.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม  
 1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ขอบังคับของสถาบันและสังคม 
  2) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงตอเวลา ซ่ือสัตยสุจริต ขยัน 
อดทนและสูงาน 
 3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ัง
เคารพในคุณคาและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 
 4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และมีจิตสํานึกสาธารณะ 
 5) รักและภูมิใจในทองถ่ิน สถาบัน มีจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม   
สิ่งแวดลอมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

2.1.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม  
 1) กําหนดวัฒนธรรมองคกร เพ่ือบมเพาะใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนน
การเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา ตลอดจนการแตงกายท่ีเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษา
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ตองมีความรับผิดชอบตอตนเอง สถาบัน และสังคม เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน และมี
ความซ่ือสัตยสุจริต 
 2) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตดานคุณธรรม
จริยธรรมของสังคมและวิชาการ   
 3) การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธเชิงปฏิบัติการ (Interactive action 
learning) 
 4) การใชกรณีศึกษา (Case study)  
 5) มีการจัดกิจกรรมสําหรับพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม และ
การมีจิตอาสา   
        2.1.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 

 1) วัดและประเมินผลการวิเคราะหวิภาษวิธี  
 2) วัดและประเมินจากกลุมเพ่ือน 

3) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 
   4) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ

การมีจิตอาสา 
    
 2.1.2 ความรู 
        2.1.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู  

1) การแสดงออกถึงความสามารถในการเขาถึงแหลงการเรียนรู  
 2) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู และการประยุกต

ความรู 
 3) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาของ

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
2.1.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู  

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใหผู เรียนมีการเรียนรูดวยตนเอง                   
การเรียนรูแบบมีสวนรวม สามารถเขาถึงแหลงเรียนรู บูรณาการความรู และประยุกตใชความรูตาม
หลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา โดยใชกลวิธีการสอนท่ีหลากหลายท้ังการบรรยาย
รวมกับการอภิปราย การคนควา กรณีศึกษา ตลอดจนนําเสนอประเด็นท่ีผูเรียนสนใจ เพ่ือการเรียนรู
รวมกันของกลุม 

2.1.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
   ประเมินดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เพ่ือใหครอบคลุมการประเมินดานความรู ดังนี้ 

1) การทดสอบยอย  
2) ทดสอบกลางภาคเรียน ปลายภาคเรียน 
3) ประเมินจากรายงานการศึกษาคนควา  
4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 
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 2.1.3 ทักษะทางปญญา 
        2.1.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

       1)  สามารถใชทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห คิดเชิงเหตุผล
และคิดเชิงบูรณาการในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  2) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เพ่ือสรางประโยชนตอตนเองและสังคมได  
2.1.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

       การสอนท่ีเนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิดและการแกไขปญหา ท้ังระดับ
บุคคลและกลุมในสถานการณท่ัวไป โดยใชวิธีการสอนท่ีหลากหลาย เชน การอภิปรายกลุม การทํา
กรณีศึกษา การโตวาที การจัดทําโครงการและการใชเกมส เปนตน  

2.1.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
                    การประเมิน เปนการวัดและการประเมินทักษะการคิด และการแกไขปญหา 
เชน 
 1)  การสอบวัดความสามารถในการคิดและแกไขปญหาโดยใชกรณีศึกษา 

  2) การประเมินจากผลงานท่ีเกิดจากการใชกระบวนการแกไขปญหา 
การศึกษาคนควาอยางเปนระบบ การวิเคราะหวิจารณ เชน รายงานการวิเคราะหวิจารณกรณีศึกษา 
การศึกษาอิสระ รายงานผลการอภิปรายกลุม การประชุมปรึกษาปญหา และการสัมมนา 
   
 2.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
        2.1.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
   1) สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ท้ังในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม 
  2) มีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาท่ีของตนเอง ท้ังตอตนเอง ตอผูอ่ืน และ
ตอสังคม 

 3)  แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธท่ีดีในสังคมพหุวัฒนธรรม  
        2.1.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ  

            นักศึกษาตองมีความสามารถท่ีจะปรับตัวใหเขากับบุคคล และสังคม ดังนั้น
อาจารยผูสอนตองจัดการเรียนการสอนดังนี้ 
 1) กลยุทธการสอนท่ีเนนการมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับ
ผูสอนและผูเรียนกับสังคม  
 2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีการทํางานเปนทีม เพ่ือสงเสริมการแสดง
บทบาทของการเปนผูนําและผูตาม 
 3) จัดกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษาไดมีความรับผิดชอบ ปฏิสัมพันธท่ีดีใน
สังคมพหุวัฒนธรรม  
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 2.1.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ 

 1) การประเมินความสามารถในการทํางานรวมกับกลุมเพ่ือน และทีมงาน
อยางมีประสิทธิภาพและสรางสรรค 
 2) การประเมินผูเรียนในการแสดงบทบาทของการเปนผูนําและผูตามใน
สถานการณการเรียนรูตามวัตถุประสงค 
 3) ประเมินผลจากการจัดกิจกรรมและการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา  
 
 2.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
        2.1.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 1) การแสดงออกถึงความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร  

2) การแสดงออกถึงความสามารถในการติดตอสื่อสาร โดยใชเทคโนโลยีได
อยางเหมาะสม   

3) การแสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะหตัวเลข แปรผลและนําเสนอ
ขอมูลไดอยางเหมาะสม และใชเปนพ้ืนฐานการแกปญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 

4) การแสดงออกถึงการมีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน
ขอมูลเพ่ือการแสวงหาความรู  
        2.1.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข        
การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการสื่อสาร
ระหวางบุคคลท้ังการพูด การฟง และการเขียนในกลุมผูเรียน ระหวางผูเรียนและผูสอน และบุคคลท่ี
เก่ียวของ 

 2) การจัดประสบการณการเรียนรู ท่ีสงเสริมใหผู เรียนได เลือกและใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารท่ีหลากหลายรูปแบบและวิธีการ 

 3) การจัดประสบการณการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดใชความสามารถใน
การเลือกสารสนเทศและฝกทักษะการนําเสนอขอสนเทศดวยวิธีการท่ีหลากหลายเหมาะสมกับผูฟง 
และเนื้อหาท่ีนําเสนอ 
        2.1.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข           
การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1) การประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชแบบสังเกต และ
แบบประเมินทักษะการพูด การเขียน 

  2) การทดสอบทักษะการฟงจากแบบทดสอบท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงค      
การเรียนรู 
  3)  การทดสอบการวิ เคราะหขอมูล โดยใชขอสอบ การทํารายงานกรณี และ                        
การวิเคราะหขอมูลผลการศึกษาวิจัย การศึกษาอิสระ   



51 
 

 2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
 2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
  2.2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

1) แสดงออกถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
สารสนเทศศาสตร 

2) แสดงออกถึงการมีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา ซ่ือสัตย เสียสละ 
รับผิดชอบ ตอตนเองและสังคม 

3) แสดงออกถึงความเปนพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย เคารพสิทธิและ              
รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนโดยยึดความเสมอภาค มีศักด์ิศรีและศักยภาพของมนุษย 

4) แสดงออกถึงการมีภาวะความเปนผูนําและผูตามท่ีดี และมีจิตบริการ 
  2.2.1.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดกําหนดใหการพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม 
จริยธรรม เปนวัฒนธรรมขององคกร เพ่ือเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขา
ชั้น เรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมี                      
ความรับผิดชอบ ในการทํางานกลุมนั้น ฝกใหนักศึกษามีความรับผิดชอบ รูหนาท่ีของการเปนผูนํากลุม
และการเปนสมาชิกกลุมท่ีดี มีความซ่ือสัตยสุจริต นอกจากนั้น อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรก
เรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา และเปนแบบอยางท่ีดีแกนักศึกษา รวมท้ังหลักสูตร
ไดจัดใหมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอยางสมํ่าเสมอ 

2.2.1.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 
1)  ประเมินจากการเขาชั้นเรียนตรงเวลา การสงงานท่ีไดรับมอบหมาย 

ตามเวลาท่ีกําหนด และการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา 
2)  ประเมินจากการมีวินัยและความพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขา

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
3)  ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

2.2.2 ความรู 
   2.2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

1) สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองตามหลักคิด ทฤษฎี ตลอดจนบูรณาการ
ความรูและประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 

2) แสดงออกถึงการมีความรูและทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3) สามารถใชองคความรูในการวิจัย เพ่ือการพัฒนางาน และองคกรได 
4) สามารถปฏิบัติงานในลักษณะท่ีเปนองครวม โดยยึดหลักการมี                  

สวนรวมกับองคกรท่ีเก่ียวของ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
  2.2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

ใชการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ท้ังนี้ใหเปนไปตามลักษณะ
และเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดู
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งานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนฝกปฏิบัติงาน
ในสถานท่ีฝกประสบการณ 

2.2.2.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาในดานตางๆ 

ไดแก 
1)  การทดสอบยอย 
2)  การทดสอบระหวางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
3)  ประเมินจากรายงานผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
4)  ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 

 
2.2.3 ทักษะทางปญญา 

  2.2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
1) แสดงออกถึงความรอบรู เทาทันเหตุการณและสถานการณในปจจุบัน 
2) แสดงออกถึงการมีกระบวนการคิด วิเคราะห อยางมีวิจารณญาณ และใช

เหตุผลในเชิงวิทยาศาสตร 
3) แสดงออกถึงความสามารถในการคนหาความจริงโดยใชกระบวนการวิจัย 
4) สามารถปรับใชนวัตกรรมทางสังคมใหเหมาะสมกับสภาพทางสังคม 
5) มีความเขาใจในบริบททางสังคม วิเคราะหปญหาและกําหนดแนว

ทางแกไขไดอยางถูกตอง 
  2.2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1)  ฝกกระบวนการคิดอยางสรางสรรคต้ังแตเริ่มเขาศึกษาโดยเริ่มตนจาก
ปญหาท่ีงายและเพ่ิมระดับความยากข้ึนเรื่อยๆ ท้ังนี้ ตองจัดใหเหมาะสมและสอดคลองกับรายวิชา 

2)  จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการแกปญหาจาก
สถานการณจําลองท้ังในและนอกชั้นเรียน 

3)  ใหมีการฝกปฏิบัติจริงในหนวยงานตางๆท้ังภาครัฐและเอกชนเพ่ือเปน
การเรียนรูและไดฝกประสบการณในการแกปญหาจากสถานการณจริง 

2.2.3.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติงานของนักศึกษา เชน ประเมิน

จากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชการสอบถามและแบบทดสอบ การประเมิน
จากรายงานผลการฝกปฏิบัติงานในสถานท่ีฝกประสบการณ เปนตน 

 
2.2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  2.2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ                            
ความรับผิดชอบ 

1) สามารถปรับตัวและอยูรวมกันกับผูอ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได 
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2) แสดงออกถึงการเปนแบบอยางท่ีดี มีความรับผิดชอบในหนาท่ีของตนเอง
และสังคม 

3) แสดงออกถึงความเปนผูนําและผูตามท่ีดี ตลอดจนสามารถทํางานเปนทีม
ได 

4) แสดงออกถึงการมีทักษะในการสื่อสาร และสามารถแสดงความคิดเห็น
เพ่ือชี้นําสังคมได 
  2.2.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

 จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาโดยใหนักศึกษาไดเรียนรูแบบรวมมือ           
ฝกการทํางานเปนกลุม ตลอดจนมีการสอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม การมี
มนุษยสัมพันธท่ีดี การเขาใจในวัฒนธรรมองคกรและทักษะในการใชชีวิตรวมกันในสังคมในรายวิชา
ตางๆ 

2.2.4.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ 

 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอ
รายงานกลุมในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกระหวางนักศึกษาดวยกันและระหวาง
นักศึกษากับอาจารยในการรวมกิจกรรมตาง ๆ 
 

2.2.5 ทักษะในการวิเคราะห การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะห การส่ือสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1) สามารถวิเคราะหขอมูลขาวสาร และสามารถเลือกใชสื่อในการสื่อสารได
อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

2) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3) แสดงออกถึงความสามารถในการใชภาษา ท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และภาษามลายูกลาง 

4) สามารถวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลข สถิติ และการแปลผลเพ่ือการนําไปใช
ประโยชน 
  2.2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะห                
การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดใหมีกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ โดยใหนักศึกษาไดเรียนรูจากการปฏิบัติ
จริงในสถานการณท่ีหลากหลาย ตลอดจนใหนักศึกษาไดฝกการนําเสนออยางเปนระบบ ภายใต            
การกํากับดูแลและชี้แนะของอาจารยผูสอนในแตละรายวิชาและในกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
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2.2.5.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะห การส่ือสาร 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจน
ความสามารถในการอางอิงเหตุการณ สถานการณ และตัวเลขทางสถิติตางๆ ท่ีสามารถใชใน                   
การสนับสนุนขอมูลท่ีนําเสนอได 

2)  ประเมินจากความสามารถในการวิเคราะหกรณีศึกษาตางๆ ท่ีมี             
การนําเสนอในชั้นเรียน โดยการอธิบาย และหรือการอภิปราย ดวยประเด็นท่ีนาสนใจ 
  

3. การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 
mapping) 
 

 3.1 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป 
 ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้ 
      3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม  
    1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ขอบังคับของสถาบันและสังคม 

 2) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงตอเวลา ซ่ือสัตยสุจริต ขยัน อดทน  
และสูงาน 

 3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพ
ในคุณคาและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 

 4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และจิตสํานึกสาธารณะ 
   5) รักและภูมิใจในสถาบัน ทองถ่ิน มีจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 

สิ่งแวดลอมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
     3.1.2 ความรู 

1) การแสดงออกถึงความสามารถในการเขาถึงแหลงการเรียนรู 
2) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู และการประยุกตความรู 
3) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาของ

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

     3.1.3 ทักษะทางปญญา 
1) สามารถใชทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห คิดเชิงเหตุผล และคิด

เชิงบูรณาการ ในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เพ่ือสรางประโยชนตอตนเองและสังคมได 
     3.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ท้ังในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม 
2) มีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาท่ีของตนเอง ท้ังตอตนเอง ตอผู อ่ืน และ                      

ตอสังคม 
3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธท่ีดีในสังคมพหุวัฒนธรรม 
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 3.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
1) การแสดงออกถึงความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
2) การแสดงออกถึงความสามารถในการติดตอสื่อสาร โดยใชเทคโนโลยีไดอยาง

เหมาะสม 
3) การแสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะหตัวเลข แปลผล และนําเสนอ

ขอมูลไดอยางเหมาะสม และใชเปนพ้ืนฐานแกปญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 
4) การแสดงออกถึงการมีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล 

เพ่ือการแสวงหาความรู 
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การกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูกระบวนวิชา  (Curriculum mapping) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

รายวิชา 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 

จํานวน 5 ขอ 

2. ดานความรู 
 

จํานวน 3 ขอ 

3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

จํานวน 2 ขอ 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
จํานวน 3 ขอ 

5. ดานทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การส่ือสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
จํานวน 4 ขอ 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                  

2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน                  

2100117 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ                  

2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู                  

2100107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร                  

2100108 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู                  

2100115 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1                  

2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย                  

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ                  

2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอานและการเขียน                  

2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2                   
2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน                  

2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                  

2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน                   

 

  ความรับผิดชอบหลัก        ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูกระบวนวิชา  (Curriculum mapping) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ตอ) 
 

รายวิชา 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
จํานวน 5 ขอ 

2. ดานความรู 
จํานวน 3 ขอ 

3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

จํานวน 2 ขอ 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
จํานวน 3 ขอ 

5. ดานทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การส่ือสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
จํานวน 4 ขอ 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

2100112 วิทยาการแหงความสุข                  

2100113 สุนทรียวิจักขณ                  

2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต                   

2100118 ความจริงของชีวิต                  
2100119 การพัฒนาตน                    
2100120 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต                    
2150101 สังคมภิวัตน                  
2150102 การจัดการทางสังคม                  
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ                  
2150108 ทักษะในการดําเนินชีวิต                    
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                    
4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน                  
4100102 วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชวีิต                  
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รายวิชา 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
จํานวน 5 ขอ 

2. ดานความรู 
จํานวน 3 ขอ 

3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

จํานวน 2 ขอ 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
จํานวน 3 ขอ 

5. ดานทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การส่ือสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
จํานวน 4 ขอ 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน                  
4100108 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน                  
4100109 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต                  
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3.2 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชา
เฉพาะ 

3.2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 
1) แสดงออกถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพสารสนเทศ

ศาสตร 
2) แสดงออกถึงการมีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา ซ่ือสัตย เสียสละ รับผิดชอบ ตอ

ตนเองและสังคม 
3) แสดงออกถึงความเปนพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย เคารพสิทธิและรับฟงความ

คิดเห็นของผูอ่ืนโดยยึดความเสมอภาค มีศักด์ิศรีและศักยภาพของมนุษย 
4) แสดงออกถึงการมีภาวะความเปนผูนําและผูตามท่ีดี มีจิตบริการ  

 
3.2.2 ดานความรู 

1) สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองตามหลักคิด ทฤษฎี ตลอดจนบูรณาการความรูและ
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 

2) แสดงออกถึงการมีความรูและทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3) สามารถใชองคความรูในการวิจัย เพ่ือการพัฒนางาน และองคกรได 
4) สามารถปฏิบัติงานในลักษณะท่ีเปนองครวม โดยยึดหลักการมีสวนรวมกับองคกร

ท่ีเก่ียวของ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
 

  3.2.3 ดานทักษะทางปญญา 
1) แสดงออกถึงความรอบรู เทาทันเหตุการณและสถานการณในปจจุบัน 
2) แสดงออกถึงการมีกระบวนการคิด วิเคราะห อยางมีวิจารณญาณ และใชเหตุผล

ในเชิงวิทยาศาสตร 
3) แสดงออกถึงความสามารถในการคนหาความจริงโดยใชกระบวนการวิจัย 
4) สามารถปรับใชนวัตกรรมทางสังคมใหเหมาะสมกับสภาพทางสังคม 
5) มีความเขาใจในบริบททางสังคม วิเคราะหปญหาและกําหนดแนวทางแกไขได

อยางถูกตอง 
 

3.2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) สามารถปรับตัวและอยูรวมกันกับผูอ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได 
2) แสดงออกถึงการเปนแบบอยางท่ีดี มีความรับผิดชอบในหนาท่ีของตนเองและ

สังคม 
3) แสดงออกถึงความเปนผูนําและผูตามท่ีดี ตลอดจนสามารถทํางานเปนทีมได 
4) แสดงออกถึงการมีทักษะในการสื่อสาร และสามารถแสดงความคิดเห็นเพ่ือชี้นํา 

สังคมได 
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3.2.5 ดานทักษะในการวิเคราะห การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สามารถวิเคราะหขอมูลขาวสาร และสามารถเลือกใชสื่อในการสื่อสารไดอยาง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
2) สามารถประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3) แสดงออกถึงความสามารถในการใชภาษา ท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษา

มลายูกลาง 
4) สามารถวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลข สถิติ และการแปรผลเพ่ือการนําไปใช

ประโยชน 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 

รายวิชา 

1. ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

จํานวน 4 ขอ 

2. ดานความรู 
จํานวน 4 ขอ 

3.ดาน ทักษะทางปญญา 
จํานวน 5 ขอ 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

จํานวน 4 ขอ 

5. ดานทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จํานวน 4 ขอ 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

2113101 สารสนเทศและสังคมแหงการเรียนรู                      

2113102 การรูสารสนเทศ                      

2113103 การบริการและเผยแพรสารสนเทศ 
             ในสังคมพหุวัฒนธรรม 

                     

2113104 การสื่อสารสําหรับงานสารสนเทศ                      

2113105 ภาษามลายูสําหรับนักสารสนเทศ                      

2113106 การอานและการสงเสริมการอานในสังคมพห ุ  
             วัฒนธรรม 

                     

2113107 การจัดการสารสนเทศทองถ่ิน                      

2113108 พัฒนาการของหองสมุดและศูนยสารสนเทศ                      

2113109  การจัดการสิ่งพิมพตอเนื่อง                      
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) หมวดวิชาเฉพาะ (ตอ) 
รายวิชา 

1. ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

จํานวน 4 ขอ 

2. ดานความรู 
จํานวน 4 ขอ 

3. ดานทักษะทางปญญา 
จํานวน 5 ขอ 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

จํานวน 4 ขอ 

5. ดานทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จํานวน 4 ขอ 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

2113201 ภาษาอังกฤษสําหรับนักสารสนเทศ                       

2113202 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ                       

2113203 การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ 1                      

2113204 การจัดการฐานขอมูลในงานสารสนเทศ                      

2113205 การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส และสื่อผสม                              

2113206  ภาษาอาหรับสําหรับนักสารสนเทศ                      

2113207 การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ 2                      

2113208 การบริหารหองสมุดและศูนยสารสนเทศ                      

2113209 ธุรกิจสารสนเทศ                      

2113301 ภาษาจีนสําหรับนักสารสนเทศ                      

2113302 เทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศ                      

2113303 ระบบอัตโนมัติในงานสารสนเทศ                       

2113304 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซตในงานสารสนเทศ                       

2113305 สถิติและการวิเคราะหขอมูลทางดานสังคมศาสตร                      
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) หมวดวิชาเฉพาะ (ตอ) 
รายวิชา 

1. ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

จํานวน 4 ขอ 

2. ดานความรู 
จํานวน 4 ขอ 

3. ดานทักษะทางปญญา 
จํานวน 5 ขอ 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

จํานวน 4 ขอ 

5. ดานทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จํานวน 4 ขอ 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

2113306 การจัดการงานสํานักงาน                       

2113307  การจัดเก็บและการคนคืนสารสนเทศบน   
              อินเทอรเน็ต 

                     

2113401 การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร                       

2113402 การศึกษาผูใช                      

2113403 การสัมมนาทางสารสนเทศศาสตร                      

2113404 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพดานสารสนเทศ 

            ศาสตร 
                     

2113405 การฝกประสบการณวิชาชีพดานสารสนเทศ 

            ศาสตร 
                     

2113406 สหกิจศึกษา                      
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หมวดที ่5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 การใหระดับคะแนน (เกรด) เปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วาดวย                             
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554 และฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2554 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดย  
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 

 กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบ  
การประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะตองทําความเขาใจตรงกันท้ังสถาบัน และนําไป
ดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได การทวนสอบใน
ระดับรายวิชาควรใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชามีคณะกรรมการพิจารณา
ความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน มีการประเมินขอสอบโดยผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโดยมีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถาบันการศึกษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
 กําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาควรเนนการทําวิจัย

สัมฤทธิ์ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตท่ีมีการดําเนินการอยางตอเนื่องและนําผลวิจัยท่ีได
ยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนสอน และพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจร รวมท้ัง              
การประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหนวยงาน โดยการวิจัยอาจจะดําเนินการได ดังนี้ 

2.2.1 ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนท่ีจบการศึกษาในดาน
ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ และความม่ันใจของบัณฑิตใน           
การประกอบอาชีพ 

2.2.2 การสํารวจขอมูลจากผูประกอบการ โดยการสัมภาษณหรือการสงแบบสอบถามเพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจตอบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ 

2.2.3 การประเมินตําแหนง และ/หรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต 
2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการสงแบบสอบถามหรือสอบถามเม่ือมีโอกาส

ถึงระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และคุณสมบัติอ่ืนๆ ของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและ
เขาศึกษาตอเพ่ือปริญญาท่ีสูงข้ึนในสถานศึกษานั้นๆ 

2.2.5 การประเมินจากบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจาก
สาขาท่ีเรียนรวมท้ังสาขาอ่ืน ๆ ท่ีกําหนดในหลักสูตรท่ีเก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต 
รวมท้ังเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรใหดียิ่งข้ึนดวย 

2.2.6 ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาประเมินหลักสูตรหรือมาเปนอาจารยพิเศษ
ตอความพรอมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับกระบวนการเรียนรูและ
การพัฒนาองคความรูของนักศึกษา 
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3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554 และฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2554 

 
หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย 

 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

1.1 การปฐมนิเทศอาจารยใหมใหรูและเขาใจบทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบตอผล                   
การเรียนรูของนักศึกษาในรายวิชา วัตถุประสงค เปาหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ โดยใหคณะกรรมการหลักสูตรเปนผูใหคําแนะนําในเรื่องตางๆ   

1.2 มอบเอกสารท่ีเก่ียวของใหอาจารยใหมใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน เชน รายละเอียด
หลักสูตร คูมือการศึกษาและคูมืออาจารย  

1.3 อบรมเทคนิควิธีการสอน การใชสื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะหผูเรียน การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการสอน การจัดทํารายละเอียดรายวิชา แผนการสอน (มคอ.3,4) และรายงานผลการจัด                  
การเรียนการสอน (มคอ.5,6) 
 
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย   
 2.1. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัด และการประเมินผล 

 2.1.1 สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู และทักษะ เพ่ือพัฒนาผูเรียน การจัด            
การเรียนการสอน การประเมินผลในรูปแบบท่ีหลากหลาย และการวิจัยทางการประถมศึกษาและ
การศึกษาพิเศษหรือสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของอยางตอเนื่อง 

 2.1.2 สนับสนุนในดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกร
ตาง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ 

2.2 สนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการ เพ่ือใหมีตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน 
2.3 สงเสริมใหอาจารยทําวิจัยท้ังการวิจัยในสาขาวิชาชีพ และการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียน

การสอน ตลอดจนใหแรงจูงใจแกผูท่ีมีผลงานทางวิชาการอยางประจักษ 
 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การบริหารหลักสูตร  

1.1 มีระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร ไดแก มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 5 
คน 

1.2 มีการประชุมเตรียมความพรอมกอนเปดการเรียนการสอนในแตละภาค 
1.3 มีการมอบหมายหนาท่ีในการจัดทํารายละเอียดวิชา การรายงานผลรายวิชาและหลักสูตร   

การพัฒนาและประเมินหลักสูตร ตามท่ีกําหนดไว 
1.4 มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาทุกปการศึกษาไมนอยกวารอยละ 25 

ของรายวิชา 
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1 การบริหารงบประมาณ 
 หลักสูตรการพัฒนาชุมชนไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใชสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนท้ังท่ีเปนงบประมาณแผนดิน และงบรายไดของมหาวิทยาลัยเอง สวนงบบุคลากรนั้นทาง
มหาวิทยาลัยดําเนินการท้ังหมด 
 
 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม  

     2.2.1 สถานท่ี  
 

ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จํานวนท่ีมี
อยูแลว 

จํานวนท่ีตองการ 
เพ่ิมในอนาคต 

หมายเหตุ 

1 หองเรียน 10 หอง 15 หอง  
2 หองปฏิบัติการสารสนเทศศาสตร - 1 หอง  

 
2.2.2 อุปกรณการสอน   

   1)  อุปกรณการเรียนการสอนของสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 
 

ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จํานวนท่ีมี 
อยูแลว 

1 โตะทํางานพ้ืนไมสักขาเหล็ก 3 
2 ตูเหล็กทึบ 2 ประตู ขนาด 18X36X72 นิ้ว 2 
3 ตูเก็บเอกสาร  1 
4 เครื่องคอมพิวเตอรต้ังโตะ 1 
5 เครื่องปริ๊นเตอร เลเซอร ขาวดํา 3 
6 โทรทัศนสี 40 นิ้ว 1 

 

     2.2.3 หองสมุดและแหลงคนควาทางวิชาการ    
             สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีเครื่อง

คอมพิวเตอรเพียงพอท่ีจะใหบริการการสืบคนสารสนเทศระบบหองสมุดอัตโนมัติผานเครือขาย
อินเตอรเน็ตจาก http://aritc.yru.ac.th/ 
 

    2.2.3.1 เอกสารและตํารา  
       1)  หนังสือ 
  1.1)  ภาษาไทย  จํานวน 5,081   ชื่อเรื่อง 
    1.2)  ภาษาอังกฤษ จํานวน 240   ชื่อเรื่อง 
     รวม  จํานวน 16,368  เลม 
    1.3)  รายงานการวิจัย จํานวน  263   ชื่อเรื่อง 
       2)  วารสารและนิตยสารทางวิชาการ 
    2.1)  ภาษาไทย  จํานวน  40  ชื่อเรื่อง     400  เลม 
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    2.2)  ภาษาอังกฤษ จํานวน  6  ชื่อเรื่อง      60  เลม 
       3)  หนังสือพิมพรายวัน/รายสัปดาห 
    3.1)  ภาษาไทย  จํานวน  7  ชื่อเรื่อง   5,040  เลม 
    3.2)  ภาษาอังกฤษ จํานวน  1  ชื่อเรื่อง     720  เลม 
 2.2.3.2 ส่ือผสม (Multimedia) 
        1)  วีดีทัศน   จํานวน 4,200  ชื่อเรื่อง 
 2)  ซีดี   จํานวน    140  ชื่อเรื่อง 
 
 2.2.4 ระบบฐานขอมูลสําเร็จรูป 

ระบบฐานขอมูลสําเร็จรูปเพ่ือการคนควาและฐานขอมูล Online มี 4 ระบบ
ฐานขอมูล ประกอบดวย 

1. ระบบฐานขอมูล E-Book ประกอบดวย 3 ฐานขอมูล ดังนี้ 
 1) ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสออนไลน (Net Library)  
 2) ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสภาษาไทย (eBook.com)  
 3) ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสออนไลน (Springer Link) 

2. ระบบฐานขอมูล E-Learning ประกอบดวย 1 ฐานขอมูล ดังนี้ 
1) ฐานขอมูลระบบ e-Learning มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

(http://e-learning.yru.ac.th/e-learning/) 
3. ระบบฐานขอมูล E-Journal ประกอบดวย 7 ฐานขอมูล ดังนี้ 

1) ฐานขอมูล Academic Search Elite เปนฐานขอมูลท่ีมีเนื้อหาครอบคลุม 
สหสาขาวิชามากท่ีสุดท่ัวโลก   

2) ฐานขอมูล Education Complete เปนฐานขอมูลเฉพาะทางดานการศึกษา
ท่ีมีเนื้อหาครอบคลุมการศึกษาท้ังในและตางประเทศ  

3)  ฐานขอมูลบทความวารสารสารสนเทศ  
     H.W. WilsonCompany  
4) ฐานขอมูลวารสารตางประเทศ (http://atoz.ebso.com และ 

http://www.sciencedirect.com http://vnweb.hwwilsonweb.com)    
5) ฐานขอมูล รวบรวม link เขาสู  Web วารสารหรือหนังสือ 

(http://www.doaj.org/) 
6) ฐานขอมูลบทความวิชาการ บทความวิจัย Book review และบทปริทัศน 

(http://journal.nida.ac.th/nidajournal/index2.php) 
7) ฐานขอมูลรายงานชื่อวารสารวิชาการอิเลคทรอนิกสในสาขาตางๆ 

(http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/ejour-th.htm) 
 4. ระบบฐานขอมูล E-Thesis ประกอบดวย 9 ฐานขอมูล ดังนี้  

1) ฐานขอมูลงานวิจัยไทย Thailis 
   2) ฐานขอมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป Science Citation 
  3) ฐานขอมูลบรรณานุกรม และบทคัดยอของวิทยานิพนธระดับปริญญาโทและ

ปริญญาเอกตางประเทศ ProGuest  

http://www.2ebook.com/yru/
http://e-learning.yru.ac.th/e-learning/
http://web.ebscohost.com/ehost/search?vid=1&hid=113&sid=d657cd0b-7373-48b5-be39-43c96e5011a2@sessionmgr113
http://web.ebscohost.com/ehost/search?vid=1&hid=113&sid=d657cd0b-7373-48b5-be39-43c96e5011a2@sessionmgr113
http://web.ebscohost.com/ehost/search?vid=1&hid=113&sid=a029d503-6d30-4609-8031-1035862d88ea@sessionmgr104
http://web.ebscohost.com/ehost/search?vid=1&hid=113&sid=a029d503-6d30-4609-8031-1035862d88ea@sessionmgr104
http://web.ebscohost.com/ehost/search?vid=1&hid=113&sid=a029d503-6d30-4609-8031-1035862d88ea@sessionmgr104
http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/advancedsearch/advanced_search.jhtml;hwwilsonid=TXHDKNN2FKCHJQA3DILSFGOADUNGIIV0?prod=
http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/advancedsearch/advanced_search.jhtml;hwwilsonid=TXHDKNN2FKCHJQA3DILSFGOADUNGIIV0?prod=
http://atoz.ebso.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://vnweb.hwwilsonweb.com/
http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/ejour-th.htm
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  4) ฐานขอมูลหองสมุดของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
(http://www.riclib.nrct.go.th) 

5 )  ฐ า น ข อ มู ล ข อ ง สํ า นั ก ง า น ก อ ง ทุ น ส นั บ ส นุ น ก า ร วิ จั ย  ( ส ก ว . ) 
(http://www.trf.or.th) 

6) ฐานขอมูลการวิจัยทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาแหงชาติ (สกศ.) (http://www.riclib.nrct.go.th) 

7) ฐานขอมูลงานวิจัยตางประเทศ  
   (http://www.j-gate.informindia.co.in/)  
8 ) ฐ า น ข อ มู ล ง า น วิ จั ย แ ล ะ ห นั ง สื อ ต า ง ป ร ะ เ ท ศ

(http://highwire.stanford.edu/) 
9) ฐานขอมูลเฉพาะทางท่ีมีรายงานการวิจัยไทยระดับปริญญาโทและปริญญา

เ อ ก  ร ะ ดั บ อ า จ า ร ย  แ ล ะ ว า ร ส า ร ต า ง ป ร ะ เ ท ศ  เ ก่ี ย ว กั บ คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม 
(http://www.moralcenter.or.th) 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
ประสานงานกับสํานักวิทยบริการในการจัดซ้ือหนังสือและตําราท่ีเก่ียวของเพ่ือใหบริการกับ

อาจารยและนักศึกษาไดคนควาและใชประกอบการเรียนการสอน โดยอาจารยผูสอนแตละรายวิชามี
สวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ท่ีจําเปน  

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
มหาวิทยาลัยมีเจาหนาท่ีประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศซ่ึงมีหนาท่ี

ประเมินความเพียงพอของหนังสือ ตํารา และจัดซ้ือจัดหาเพ่ิมเติม เพ่ือใหบริการไดตรงตาม                   
ความตองการของอาจารยและนักศึกษา  

 
3. การบริหารคณาจารย 
 3.1 การรับอาจารยใหม 
 มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดย
อาจารยใหมจะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไปในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 

3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร  
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียน

การสอน ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา ท้ังยังตองเก็บรวบรวมขอมูล
เพ่ือเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนการปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทําใหบรรลุ
เปาหมายตามหลักสูตรและบัณฑิตมีผลการเรียนรูอยางนอยตามเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
สารสนเทศศาสตรไดกําหนด 
 3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 

มหาวิทยาลัยจะอํานวยความสะดวกในการติดตอและเชิญอาจารยพิเศษตามความจําเปนและ
ขอเสนอของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

http://www.riclib.nrct.go.th/
http://www.trf.or.th/
http://www.j-gate.informindia.co.in/
http://www.moralcenter.or.th/
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  บุคคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีและมีความรูตรงตําแหนง 
4.2 การเพ่ิมทักษะความรูเพ่ือการปฏิบัติงาน 

  จัดการอบรมและศึกษางานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานตามตําแหนง 
 
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
 5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอ่ืน ๆ แกนักศึกษา  

หลักสูตรมีการแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาท่ีมี
ปญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการได ซ่ึงอาจารยประจําหลักสูตรทุก
คนตองทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษา และกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา (Office 
Hours) เพ่ือใหนักศึกษาเขาปรึกษาได นอกจากนี้ ตองมีท่ีปรึกษาเพ่ือใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดทํา
กิจกรรมแกนักศึกษาดวย 
 5.2 การอุทธรณของนักศึกษา  
 การอุทธรณของนักศึกษาในเรื่องท่ีเก่ียวกับวิชาการท้ังนี้ใหเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
 
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

จากการศึกษาวิจัยพบวาหนวยงานราชการตลอดจนองคกรเอกชนหลายสวนยังมี                   
ความตองการกําลังคนท่ีเปนนักสารสนเทศ โดยเฉพาะหนวยงานหองสมุด แหลงเรียนรู                        
ศูนยการเรียนรูท่ีมีภารกิจในการสงเสริมการอาน และใหบริการสารสนเทศใหเปนไปอยางถูกตองตาม
หลักเกณฑทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร อยางไรก็ตามหลักสูตรไดสํารวจ                       
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตอยางตอเนื่องเพ่ือใชเปนขอมูลสําหรับการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลอง
กับความตองการของผูใชบัณฑิตและสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง  
 
7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 
(1)  คณาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวน
รวม ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน              
การดําเนินงานหลักสูตร 

     

(2)  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ี
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ  หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา  

     

(3)  มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบ
ทุกรายวิชา 
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ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม 
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน   
ผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4  อยางนอย
รอยละ 50-70 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน             
กลยุทธการสอนหรือการประเมินผลการเรียนรูจาก              
ผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 

     

(8 )  คณาจารย ใหม ได รั บปฐมนิ เทศหรือคําแนะนํ า             
ดานการจัดการเรียนการสอน 

     

(9) คณาจารยประจําไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

     

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรับ             
การพัฒนาวิชาการ และหรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 
 ตอป 

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปสุดทาย/
บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม 
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     
 
 
 

 
 

 
 

 
ท้ังนี้  เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1-5 จากตารางตัวบงชี้                      

การดําเนินงาน และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธการสอน   
  กําหนดใหคณาจารยเขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ซ่ึงมีรายละเอียดของกลยุทธ  
การประเมินการสอน  และรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) หลังการสอนของแตละ
ภาค ผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอนนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงและรายงานผลตอไป 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน  
      การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอนดําเนินการดังนี้ 

1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารยในแตละวิชาผานระบบออนไลนเม่ือสิ้นสุดภาค   
การศึกษา 

1.2.2 คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและผูรับผิดชอบหลักสูตร สังเกตการสอนของ
อาจารย  
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

2.1 ประเมินจากนักศึกษาปจจุบันและบัณฑิตท่ีจบตามหลักสูตร โดยใชแบบสอบถามนักศึกษา
ชั้นปท่ี 4 ในการปจฉิมนิเทศ การสัมภาษณตัวแทนของนักศึกษา/บัณฑิต ตัวแทนคณาจารย และ          
การเปดเว็บไซต (web site) เพ่ือรับขอมูลยอนกลับจากนักศึกษาและผูท่ีเก่ียวของ 

2.2 ประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือผูประเมินภายนอก โดยดูจากผลการประเมินตนเองของ
ผูสอนและรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 

2.3 ประเมินจากผูใชบัณฑิตหรือผูมีสวนเก่ียวของ โดยประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพของ
บัณฑิต และการวิพากษหลักสูตร  

 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  

ประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
4.1 รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูลจากการประเมินของนักศึกษา ผูรับผิดชอบ ผูใชบัณฑิต 

ผูทรงคุณวุฒ ิ
4.2 วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

คณะ 
4.3 ดําเนินการปรับปรุง 

  4.3.1 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.
4) ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปการศึกษา 
  4.3.2 ดําเนินการประเมินผลหลักสูตร (มคอ.2) เพ่ือนําไปปรับปรุงหลักสูตรภายใน 5 ป 
 (1)   ประเมินปญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกปการศึกษา 
(มคอ.7) 
 (2)  ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง 


