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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 4 ป ี

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 

 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  :  มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
                                   
 
หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 
1.  ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย :   ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์)  
 ภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Arts Program in Information Science 
 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ช่ือเต็ม (ภาษาไทย)      :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์) 
ช่ือย่อ (ภาษาไทย)       :  ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์) 
ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  :       Bachelor of Arts (Information Science) 
ช่ือย่อ (ภาษาอังกฤษ)   :       B.A. (Information Science) 

 

3.  วิชาเอก 
- 

 

4.  จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  
ไม่น้อยกว่า 125 หน่วยกิต 

 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
5.2 ภาษาที่ใช้ 

จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย  
5.3 การรับเข้าศึกษา 

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร:  

6.1 เป็นหลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2558  
6.2 เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป 
6.3 คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เห็นสมควรให้เสนอหลักสูตร

ประชุมวาระพิเศษ วันที่ 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 
6.4 สภาวิชาการเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการกลั่นกรองในคราวประชุม

ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557  
6.5 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏยะลาในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 
6.6 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อนุมัติหลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 27 เดือน

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน:  
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ในปี
การศึกษา 2558 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสําเร็จการศึกษา:  
 8.1 นักสารสนเทศ 
 8.2 บรรณารักษ์  
 8.3 เจ้าหน้าที่สถาบันบริการสารสนเทศต่างๆ หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องด้านสารสนเทศ 
 8.4 พนักงานบริษัท ร้านค้าที่ทํางานเก่ียวกับสารสนเทศหรือการจัดการสารสนเทศ ระบบ   
ข้อมูล 
 8.5 เลขานุการ พนักงานธุรการ 
 8.6 การประกอบอาชีพอิสระ เช่น ที่ปรึกษาทางด้านสารสนเทศและธุรกิจทางด้านสิ่งพิมพ์  
 8.7 อาชีพอ่ืนๆ ที่ใช้ความรู้ความสามารถในการจัดการข้อมูล 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
 

ชื่อ - นามสกุล 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน 

คุณวุฒิ / สาขาวิชา 
 

สําเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย ปี 

1.นางนูรีดา     จะปะกียา* 
อาจารย์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี 

2550 

ศศ .บ .  (บรรณารั กษศาสต ร์และ
สารนิเทศศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี 

2542 

2.นางสาวจารุณี การี*   
อาจารย์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ
ศาสตร์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

2555 

ศศ .บ .  (บรรณารั กษศาสต ร์และ
สารนิเทศศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

2548 

3.นางสาวบุปผา ไชยแสง* 
อาจารย์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X  

ศศ.ม. (การจัดการสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี 

2556 

บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 2551 
4. นางสาวชุติมา  คําแก้ว 
อาจารย์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X  

กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

2554 
 

ศศ .บ .  (บรรณารั กษศาสต ร์และ
สารนิเทศศาสตร์) 

ม ห า วิ ท ย า ร า ช ภั ฎ บ้ า น ส ม เ ด็ จ
เจ้าพระยา 

2549 

5. นายอิสรา  แสงสุวรรณ 
อาจารย์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

- - - 
ศศ.บ. (การจัดการสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตปัตตานี 
2554 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน:  
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเป็นในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศสูงมากขึ้นเป็นประวัติการณ์ โดยไม่มี  
ทีท่าจะลดลงหรือหยุดย้ังและกําลังเปลี่ยนโฉมหน้าของสังคมในหลายด้าน อีกทั้งยังถูกผสานเข้ากับ
ความก้าวหน้าทางการสื่อสาร ทั้งทางระบบสายและไร้สาย ส่งผลให้สามารถแลกเปลี่ยนสารสนเทศใน
ทุกรูปแบบได้ทั่ว จึงเกิดการนําสารสนเทศไปใช้ในการตัดสินใจในด้านต่างๆ ทั้งในด้านการศึกษา
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ค้นคว้าวิจัย การถ่ายทอดวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ พัฒนาการเมือง โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้าน          
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ หน่วยงานหรือผู้ประกอบการธุรกิจให้ความสําคัญกับ “การจัดการ
ความรู้” (knowledge management) เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือ
ในเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้และ
นําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการรักษาองค์ความรู้
ขององค์กรไว้ โดยถือว่าความรู้เป็นทรัพย์สินและเป็นทุนทางปัญญาที่มีค่า นโยบายในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทย ได้มุ่งปรับฐานเศรษฐกิจไปสู่การเป็นเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพบน                
พ้ืนฐานความรู้ ฉะน้ันจึงจําเป็นต้องเตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  
 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 

  สารสนเทศมีความสําคัญต่อการพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความหลากหลาย
ทางด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และเช้ือชาติและมีความแตกต่างอย่างชัดเจน สารสนเทศจะเป็น
สิ่งที่ช่วยบันทึกบอกเล่าวิถีชีวิตที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน เป็นรากฐานที่จําเป็นสําหรับ
ความก้าวหน้าของอารยะธรรมและช่วยสืบทอดค่านิยม ทัศนคติ  ศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็น
เอกลักษณ์อันดีงามของชาติ ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ ความสามัคคีและความมั่นคงในชาติ อีกทั้งยัง
สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างมนุษยชาติ ช่วยลดความขัดแย้ง ทําให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข แต่
ปัจจุบันสังคมสารสนเทศมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมาก จากการเพ่ิมจํานวนและประเภทสารสนเทศ 
ตลอดจนความหลากหลายในพฤติกรรมการใช้และความต้องการสารสนเทศของสังคม โดยการพัฒนา
หลักสูตรคร้ังน้ีได้คํานึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือผลิต นักวิชาชีพ
สารสนเทศในการจัดการสารสนเทศให้เป็นระบบ ให้บริการตามความต้องการของสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติงานในสถาบันบริการสารสนเทศประเภทต่างๆ ได้กว้างขวาง
หลากหลายขึ้น ทั้งน้ีเพ่ือตอบสนองความต้องการตลาดงานด้านสารสนเทศ 
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลกัสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร   
    การพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อรองรับ 
การเปลี ่ยนแปลงจากสังคมยุคอุตสาหกรรมในอดีตสู่สังคมฐานความรู้ในปัจจุบัน สังคมท่ีบุคคล
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ด้วยตนเองทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม อันนํามาซึ่งการเพ่ิมผลผลิต
และการเพ่ิมประสิทธิภาพในการประกอบการด้านต่างๆ สังคมที่ความรู้ได้กลายเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าย่ิง 
การพัฒนาความรู้ใหม่ๆ เพ่ือการแข่งขันและเสริมสร้างความเข้มแข็งจึงเป็นพ้ืนฐานที่สําคัญย่ิงของ              
การพัฒนาประเทศ เช่นเดียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บุคคลในสังคมใหม่น้ีจึงจําเป็นต้องมี                
การพัฒนาศักยภาพตนเองอยู่ตลอดเวลา ทั้งด้านความรู้และทักษะเพ่ือให้สามารถใช้เทคโนโลยีต่างๆ 
ได้ ดังน้ัน จึงได้จัดทําหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนา
ท้องถิ่น ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญด้านการจัดการข้อมูล สารสนเทศ และทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือตอบสนองกับการพัฒนาประเทศ และรองรับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
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รวดเร็ว อีกทั้งยังสอดคล้องกับความต้องการ ตลอดจนบริบทของสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย
เน้นการผลิตบัณฑิตที่สามารถทํางานในสังคมทั่วไป และสังคมพหุวัฒนธรรม   
  
 12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาต้ังอยู่ในเขตพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็น
มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น   
ด้วยกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้บนพ้ืนฐานการบูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังน้ัน 
หลักสูตรจําเป็นต้องเตรียมพร้อมในการสร้างบุคลากรให้สามารถจัดการสารสนเทศ พัฒนาองค์วามรู้
ในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย  

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
       โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา 

  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป บริหารการจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
  2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จัดการเรียนการสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดย
ภาควิชาที่รายวิชาน้ันสังกัด 
 13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
                 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาอ่ืนสามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือก 
และ/เลือกเสรีได้ 

13.3 การบริหารจัดการ  
ในการจัดการเรียนการสอนน้ัน หลักสูตรจะต้องมีการประสานงานกับสาขาวิชาต่างๆ 

ที่จัดรายวิชา ซึ่งนักศึกษาในหลักสูตรน้ีต้องเรียน โดยมีการวางแผนร่วมกันระหว่าง ผู้บริหารหลักสูตร 
และอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาอ่ืนที่นักศึกษาต้องเรียน เพ่ือกําหนดเน้ือหาและกลยุทธ์การสอน
ตลอดจนการวัดและประเมินผล ทั้งน้ี เพ่ือให้นักศึกษาได้บรรลุผลการเรียนรู้ตามท่ีหลักสูตรได้กําหนด 
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หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา  

 มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม  นําพาวิชาชีพสารสนเทศก้าวไกล  
 ใส่ใจเทคโนโลยีสารสนเทศ   มีเจตนารมณ์ร่วมพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 
 
1.2 ความสําคัญ  
 จากนโยบายของสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งที่เน้นการสนับสนุนการแสวงหา

สารสนเทศด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา กอปรกับการเพ่ิมขึ้นของสารสนเทศทุก
รูปแบบ ทําให้บุคคลในสังคมฐานความรู้ (Knowledge-based society) ต้องมีการปรับตัวให้
สอดคล้องกับการเรียนรู้ใหม่ๆ มากขึ้น เน่ืองจากผู้ที่มีสารสนเทศหรือได้รับสารสนเทศท่ีมีคุณค่าและ
ทันสมัย มีความต่อเน่ือง ทันเหตุการณ์ และสามารถใช้สารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้น้ันย่อมมี
พลังหรือมีอํานาจ ได้เปรียบผู้อ่ืนในทุกๆ ด้าน ความเปลี่ยนแปลงภายในวงการสารสนเทศใน 20-30 ปี
ที่ผ่านมา ทําให้ความสามารถของบรรณารักษ์ หรือนักสารสนเทศในยุคใหม่ต้องเปลี่ยนไป กระบวน
ทัศน์ของศูนย์กลางสารสนเทศในปัจจุบันเปลี่ยนจากการค้นหา รวบรวมและปกป้องข้อมูล ไปสู่     
การเลือก ประเมิน จัดการและแจกจ่ายสารสนเทศอย่างมากท่ีสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ นักสารสนเทศจึง
ต้องมีความเป็นธุรกิจมากขึ้น มีความร่วมมือกับผู้ที่เก่ียวข้องทางธุรกิจและนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ลงทุนด้านนวัตกรรมเพ่ือการเติบโตและการขยายงาน เพ่ิมมูลค่าให้แก่สารสนเทศ การจัดการเรียน   
การสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตทางด้านสารสนเทศศาสตร์ จึงดําเนินการโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง      
การเรียนรู้ สนับสนุนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ฝึกฝนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง 
ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกลั่นกรอง สังเคราะห์ รวบรวมและนําสารสนเทศมาตัดสินใจ แก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง แม่นยําและรวดเร็ว ทันเวลากับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 
ยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและสังคม พร้อมทั้งนําสารสนเทศมา
พัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคมได้อย่างย่ังยืน   

 
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ดังน้ี 
   1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทางวิชาการด้านสารสนเทศศาสตร์ มีความรอบรู้
ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ โดยสามารถนําความรู้ ความเข้าใจท่ีได้รับไป
ประยุกต์ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
   1.3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาทางวิชาชีพและ
สามารถจัดการและบริการสารสนเทศทุกรูปแบบ รวมทั้งสารสนเทศในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   1.3.3 เพ่ือพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะและสามารถประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศไป
ประกอบอาชีพด้านธุรกิจสิ่งพิมพ์และอาชีพอิสระอ่ืนๆ ได้  
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    1.3.4 เพ่ือเสริมสร้างบัณฑิตให้ตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นในมาตรฐาน
และจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีและศรัทธาต่อวิชาชีพ       
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของท้องถิ่น สังคม  
และประเทศ  
 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน 
ด้านสารสนเทศศาสตร์ โดยต้องดําเนิน  
การทบทวนวรรณกรรมเพ่ือนําไป 
สู่การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
2. เชิญผู้เช่ียวชาญท้ังในภาครัฐและ
เอกชนมามีส่วนร่วมในการกําหนด
แนวทางและประเมินพัฒนาหลักสูตร 
3. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
และองค์กรภายนอกในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา 
4. มีการติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ําเสมอ 

1. ความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอน 
นักศึกษา และความคาดหวังของศิษย์
เก่า ผู้ประกอบการต่อหลักสูตร  
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์ 
2. รายงานผลการประเมินหลักสูตรใน
แต่ละปี 
3. รายงานการประชุมการพัฒนา
หลักสูตร 
4. นักศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 95 ผ่าน
การประเมินการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
5. ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจบัณฑิต
โดยเฉล่ียระดับ 3.51 จากระดับ 5 

2. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน  
การสอนและบริการวิชาการ ให้มี
ประสบการณ์จากการนําความรู้ด้าน
สารสนเทศศาสตร์ไปปฏิบัติงานจริง 

1. สนับสนุนให้บุคลากรด้านการเรียน
การสอนสร้างผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 
2. สนับสนุนให้บุคลากรด้านการเรียน
การสอนเข้ าร่ วม กับหน่วยงานใน
ท้องถิ่นเพ่ือให้บริการวิชาการแก่สังคม
หรือชุมชน 

1. งานวิจัยของอาจารย์ที่เก่ียวกับ 
บรรณารักษศาสตร์ แหล่งเรียนรู้และ
สารสนเทศศาสตร์ 
2. ปริมาณงานวิชาการ 
3. ปริมาณงานด้านการบริการ 
วิชาการแก่ชุมชนเก่ียวกับบรรณารักษ์ 
และแหล่งเรียนรู้ 
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  หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร  

ระบบทวิภาค  
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบหรือประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไม่มี 
2. การดําเนินการหลักสูตร 
 2.1 วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาที่ 1  เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา     
ภาคการศึกษาที่ 2  เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา     

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
2.2.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
2.2.2 มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากําหนด 

 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
นักศึกษาท่ีสนใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาส่วนใหญ่เป็นบุคคลในพ้ืนที่สาม

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งบางคนมีปัญหาเรื่องความพร้อมในทักษะพ้ืนฐานที่จําเป็นในการเรียนรู้ เช่น 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ทักษะทางตัวเลข เป็นต้น 

2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3  
     สําหรับนักศึกษาใหม่ที่มีปัญหาความพร้อมด้านทักษะพ้ืนฐานในการเรียน มหาวิทยาลัย

ได้จัดให้มีการเรียนการสอนเพ่ือปรับพ้ืนฐานทักษะในด้านต่างๆ ก่อนเข้าเรียนในภาคการศึกษาแรก 
และจัดโครงการเสริมความรู้พัฒนาทักษะของผู้เรียนในด้านต่างๆ เป็นระยะๆ 
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

ระดับชัน้ป ี
 

จํานวนนักศึกษาในแต่ละปกีารศึกษา 
2558 2559 2560 2561 2562 

ช้ันปีที่ 1 40 40 40 40 40 
ช้ันปีที่ 2 - 40 40 40 40 
ช้ันปีที่ 3 - - 40 40 40 
ช้ันปีที่ 4 - - - 40 40 
รวมจํานวนนักศึกษา 40 80 120 160 160 
จํานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะ
สําเร็จการศึกษา 

- - - 40 40 
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2.6 งบประมาณตามแผน 
 2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : ล้านบาท) 
 

รายละเอียดรายรับ 
งบประมาณทีต้่องการ 

2558 2559 2560 2561 2562 
ค่ า ธ ร รม เนี ยมการศึ กษา  
ค น ล ะ  9, 00 0  บ า ท  
ต่อภาคการศึกษา 

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

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
คนละ 700 บาทต่อปี 

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 งบประมาณรายจ่าย  (หน่วย : บาท) 
 

รายละเอียดรายจ่าย 
งบประมาณทีต้่องการ 

2558 2559 2560 2561 2562 
เงินคงคลังร้อยละ 20 149,600 299,200 448,800 598,400 598,400 
รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
ร้อยละ 40 

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

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ร้อยละ 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 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 14,960 14,960 14,960 14,960 14,960 

 
2.7 ระบบการศึกษา  

แบบช้ันเรียน 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 

ระบบการเทียบโอนหน่วยกิตให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 
  3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า   125   หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสตูร   
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หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  125 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิต    
แต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชาดังน้ี  
 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไม่น้อยกว่า    30   หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   ไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6    หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6    หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    6    หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า    89   หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 84  หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ            5    หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6     หน่วยกิต 

 
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร   

                      1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต 
                             ก. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า  
    

12  หน่วยกิต 

                                บังคับเรียน    ไม่น้อยกว่า 10  หน่วยกิต 
  
 รหัสวิชา         ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                     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 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้ 
English for Communication and Learning 
Development 

2(1-2-3) 

2100107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร    
Malay for Communication 

2(1-2-3) 

  
  

หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) หรือเทียบเท่า (โดยไม่ต้องเรียนวิชา 2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร และ 2100104 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้)  



11 
 

 

 รหัสวิชา         ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                     น(ท-ป-อ) 
  
2100108 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้ 

Malay for Communication and Learning 
Development 

2(1-2-3) 

*2100115 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  
English for Communication 1 

2(1-2-3) 

 
                               เลือกเรียน      ไม่น้อยกว่า  
  

 2 หน่วยกิต    

   รหัสวิชา         ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                     น(ท-ป-อ) 
  
2100103 หลักการอ่านและการเขียนคําไทย  

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

2100105 การ พัฒนาทั กษะการ พูดและกา ร อ่ านภาษา อั ง กฤษ
Development of speaking and reading skills in English 

2(1-2-3) 

2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอ่านและการเขียน  
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. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 

 
6  หน่วยกิต 

2100112 วิทยาการแห่งความสุข 
Happiness Study 

2(1-2-3) 

2100113 สุนทรียวิจักขณ์ 
Aesthetics Approach 

2(2-0-4) 

 
หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) หรือเทียบเท่า (โดยไม่ต้องเรียนวิชา 2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร และ 2100104 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้)  
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   รหัสวิชา         ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                     น(ท-ป-อ) 
  
2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

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. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
2150101 สังคมภิวัตน์ 

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. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และ        
                                เทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า   

 
6  หน่วยกิต 

  
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 

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

4100102 วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  
Science for the Quality of Life Development  

2(1-2-3) 

4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน  
Information Technology in Daily Life  

2(1-2-3) 

4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 
Science in Daily Life 

2(1-2-3) 

4100109 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
Sports for the Quality of Life Development  

2(1-2-3) 
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                         2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   89 หน่วยกิต 
 
                            ก. กลุ่มวิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า   84 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   
2113101 สารสนเทศและสังคมแห่งการเรียนรู้ 

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

2113102 การรู้สารสนเทศ 
Information Literacy 

3(3-0-6) 

2113103 การบริการและเผยแพร่สารสนเทศในสังคมพหุวัฒนธรรม 
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 การอ่านและการส่งเสริมการอ่านในสังคมพหุวัฒนธรรม 
Reading and Reading Promotion in multicultural 
society  

3(2-2-5) 

2113107 การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น  
Local Information Management 

3(2-2-5) 

2113108 พัฒนาการของห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ 
Development on Library and Information Center 

3(3-0-6) 

2113109 การจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเน่ือง 
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 การจัดการฐานข้อมูลในงานสารสนเทศ 
Database Management in Information Work 

3(2-2-5) 

2113205 การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อผสม         
Production of Electronic Media and Multimedia       

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา 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 การบริหารห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ 
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 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ในงานสารสนเทศ  
Website Design and Development in Information 
Work       

3(2-2-5) 

2113305 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสังคมศาสตร์ 
Statistics and Analysis for  Research in Social  
Sciences 

3(2-2-5) 

2113306 การจัดการงานสํานักงาน  
Information Management in Office 

3(3-0-6) 

2113307 การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต  
Information Storage and Retrieval on Internet 
System 

3(2-2-5) 

2113401 การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์  
Research in Information Sciences 

3(2-2-5) 

2113402 การศึกษาผู้ใช้ 
User Studies 

3(3-0-6) 

2113403 การสัมมนาทางสารสนเทศศาสตร์ 
Seminar in Information Sciences 

3(2-3-4) 
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  ข. กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า  5 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   
2113404   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านสารสนเทศศาสตร์ 

Preparation for Professional Experience in 
Information Sciences 

2(90) 

2113405 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านสารสนเทศศาสตร์ 
Professional Experience in Information Sciences  

3(270) 

 หรือ  
2113406   สหกิจศึกษา 

Co-operative Education 
5(450) 

 
  3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยไม่ซ้ํา
กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่กําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
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3.1.4 แผนการศึกษา 
 

ปีที่  1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
จํานวนหน่วยกิต

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 2113101 สารสนเทศและสังคมแห่งการเรียนรู้ 3(3-0-6) 

2113102 การรู้สารสนเทศ 3(3-0-6) 
2113103 การบริการและเผยแพร่สารสนเทศในสังคม

พหุวัฒนธรรม 
3(2-2-5) 

2113104 การสื่อสารสําหรับงานสารสนเทศ 3(2-2-5) 
รวม 18  หน่วยกิต 
 
ปีที่  1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
จํานวนหน่วยกิต

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

2113106 การอ่านและการส่งเสริมการอ่านในสังคมพหุ
วัฒนธรรม 

3(2-2-5) 

2113107 การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น 3(2-2-5) 
2113108 พัฒนาการของห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ 3(3-0-6) 
2113109 การจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเน่ือง 3(2-2-5) 

รวม 21  หน่วยกิต 
 
ปีที่  2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
จํานวนหน่วยกิต

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

2113202 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  3(2-2-5) 
2113203 การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ 1 3(2-2-5) 
2113204 การจัดการฐานข้อมูลในงานสารสนเทศ 3(2-2-5) 
2113205 การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อผสม          3(2-2-5) 

รวม 21  หน่วยกิต 
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ปีที่  2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
จํานวนหน่วยกิต

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

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

รวม 18  หน่วยกิต 
 
ปีที่  3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
จํานวนหน่วยกิต

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

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

หมวดวิชาเลือกเสรี  3  หน่วยกิต 
รวม 18  หน่วยกิต 
 
ปีที่  3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
จํานวนหน่วยกิต 

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาเฉพาะ 2113304 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ในงาน

สารสนเทศ 
3(2-2-5) 

2113305 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้าน
สังคมศาสตร์ 

3(2-2-5) 

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

บนอินเทอร์เน็ต 
3(2-2-5) 

หมวดวิชาเลือกเสรี  3  หน่วยกิต 
รวม 15 หน่วยกิต 
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ปีที่  4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
จํานวนหน่วยกิต 

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

2113402 การศึกษาผู้ใช้ 3(3-0-6) 
2113403 การสัมมนาทางสารสนเทศศาสตร์ 3(2-3-4) 
2113404 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน

สารสนเทศศาสตร์ 
2(90) 

รวม 11  หน่วยกิต 
 
ปีที่  4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
จํานวนหน่วยกิต 

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาเฉพาะ 2113405 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ด้านสารสนเทศศาสตร์ 
3(270) 

หรือ 2113406 สหกิจศึกษา 5(450) 
 
    

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
  ก. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
    บังคับเรียน   ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 

 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา      น(ท-ป-อ) 
 
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร             2(1-2-3) 

Thai for Communication 
ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเคร่ืองมือในการสื่อสาร  ฝึกทักษะใช้

ภาษาในชีวิตประจําวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษา
สื่อสารที่ เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การนําเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ 
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล  ศึกษาสภาพปัญหาและแนว
ทางการแก้ไขการใช้ภาษาในชีวิตประจําวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสํานึกต่อ
สังคมในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 
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รหัสวิชา   ชื่อวิชา      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 

หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพ่ือให้พูดและเขียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม และร่วมวิจารณ์เพ่ือแก้ไข
ปรับปรุง ฝึกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ ความเรียงและ
บทความ โดยเน้นการใช้ภาษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทน้ัน และฝึก
วิจารณ์ 

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 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ     2(1-2-3) 
                Thai for Careers 

การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่านและ   
การเขียนเพ่ือให้เกิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ทั้งใน
ชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพตลอดจนการนําเสนอข้อมูล การให้ความรู้ 
การวิเคราะห์ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการค้นคว้าตามหลักวิชาการ 
เพ่ือนําไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่การงานและ
การใช้ชีวิตประจําวัน 

   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 
through the process of academic research to be used in various 
situations for the sake of benefit in performing duty and everyday use.  
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รหัสวิชา   ชื่อวิชา      น(ท-ป-อ) 
 
2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้   2(1-2-3) 

English   for Communication and Learning Development 
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทั้งการฟัง  พูด  อ่าน เขียน  ใน

ชีวิตประจําวันในสถานการณ์ต่างๆ  อาทิ  การกล่าวทักทาย การกล่าวลา           
การแนะนําตนเองและผู้อ่ืน  การร้องขอ การเสนอความช่วยเหลือ การให้คําแนะนํา  
การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่ การถามและการให้ข้อมูล       
การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการใช้
เคร่ืองมือ  แหล่งข้อมูลเพ่ือศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาการสื่อสาร เช่น การใช้
พจนานุกรม  บทความ หนังสือพิมพ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 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 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร                       2(1-2-3) 

Malay for Communication 
การใช้ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บทสนทนาที่ใช้ใน

ชีวิตประจําวัน เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การขอบคุณ การแนะนําแบบ  
ง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด 
 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   ชื่อวิชา      น(ท-ป-อ) 
 

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

พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
ในบริบทที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจําวัน ฝึกการอ่านออกเสียงคําภาษามลายูให้ถูกต้อง  
ฝึกสนทนาภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การแนะนําตนเอง 
การกล่าวทักทาย การกล่าวลา การให้คําแนะนํา การติดต่อสอบถามข้อมูลทั้งในและ
นอกประเทศ และฝึกการเขียนประโยคท่ีไม่ซับซ้อน  
 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 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1     2(1-2-3) 
English for Communication 1             

การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน ถ้อยคําและสํานวนพ้ืนฐานที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
การปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศ
เจ้าของภาษา และมารยาทสากลท่ีถูกต้องเหมาะสม 

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   ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 
 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา      น(ท-ป-อ) 

 

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

การฝึกและพัฒนาการฟ ัง พูด อ ่านและเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้
สถานการณ์จริงที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่เก่ียวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์แก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ 

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

หลักเกณฑ์ต่างๆ ในการอ่านและเขียนคําไทย ศึกษาปัจจัยที่ทําให้การอ่าน
และการเขียนคําไทยผิดไปจากกฎเกณฑ์ เก็บรวบรวม วิเคราะห์ เปรียบเทียบคําที่มัก
เขียนหรืออ่านผิดจากกฎเกณฑ์ อภิปราย สรุปผล แนวทางการแก้ไขและเผยแพร่   
การอ่านและการเขียนคําไทยให้ถูกต้อง 

   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 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ      2(1-2-3) 

Development of Speaking and Reading Skills in English 
การพัฒนาทักษะการพูดและอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึก    

การพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม การนําเสนองานหน้าช้ัน และฝึกการอ่านอย่างมี
ประสิทธิภาพ การอ่านจับใจความ การอ่านหนังสือพิมพ์ โฆษณา เว็บไซต์ 
 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   ชื่อวิชา      น(ท-ป-อ) 
 
2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอ่านและการเขียน       2(1-2-3) 

English for Reading and Writing Development 
พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือให้สามารถอ่านจับใจความงานหลากหลาย

สาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเน้นการเขียน
ภาษาอังกฤษท่ีถูกรูปแบบและหน้าที่เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการศึกษาและ
อาชีพ เช่น 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   ภาษามลายูพื้นฐาน              2(1-2-3) 

Basic Malay  
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ศึกษารูปประโยคพ้ืนฐาน การเช่ือม

ประโยค พ้ืนฐานเข้าด้วยกันและศึกษาสํานวนภาษามลายู ฝึกนําเสนอข้อมูลในเชิงให้
ความรู้ ข้อคิดเห็น เพ่ือประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม 
 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 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร          2(1-2-3) 

Chinese for Communication     
การใช้ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บทสนทนาที่ ใช้ใน

ชีวิตประจําวัน เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การแนะนําแบบง่ายๆ ฯลฯ โดย
เน้นทักษะการฟังและการพูด ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษา
ได้ 
 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   ชื่อวิชา      น(ท-ป-อ) 
 
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน          2(1-2-3) 

Basic Arabic 
อักษรภาษาอาหรับ หลักการสร้างคํา ประโยคพ้ืนฐาน ฝึกทักษะการฟัง พูด 

อ่าน และเขียน เพ่ือความเข้าใจเรื่องทั่วๆ ไปในชีวิตประจําวัน ให้สามารถประยุกต์ใช้
ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 
 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. กลุ่มมนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
    
2100112 วิทยาการแห่งความสุข      2(1-2-3)  

Happiness Study 
ความหมายและขอบข่ายของความสุขทั้งกายและใจ การมองโลกเชิงบวก

เห็นคุณค่าในตนเอง ผู้อ่ืน และสรรพสิ่งทั้งปวง การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใน
สังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ เพ่ือการดําเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกัน   
การนําหลักคําสอนของศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทาง
สังคม เพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  
 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 สุนทรียวิจักขณ์       2(2-0-4) 

Aesthetics Approach      
ปรัชญาว่าด้วยความงาม  ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะที่เ ก่ียวข้องกับ

กระบวนทัศน์ การรับรู้ความงาม  ผ่านภาพ  เสียงและการเคลื่อนไหว ประสบการณ์
ทางสุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับท้องถิ่นสู่สากลทั้งในด้านแนวคิด 
เทคนิค วิธีการในการสร้างสรรค์และการนําไปประยุกต์ใช้กับชีวิต 

 
 



25 
 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา      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 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต    2(1-2-3) 

Information For Life Long Learning 
ความหมาย บทบาท และความสําคัญของสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต แหล่งสารสนเทศและการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและรวบรวม
สารสนเทศมาใช้เพ่ือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง วิธีการนําเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้าตามรูปแบบและขั้นตอนที่เป็นมาตรฐาน 

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 การดํารงชีวิตในสังคมปัจจุบันกับโลกวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ใน    
การแก้ปัญหาและพัฒนาปัญญา ชีวิตและสังคม การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรู้โลกทัศน์แบบ            
ต่างๆ การวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของโลกทัศน์ แต่ละอย่างเพ่ือจะได้รู้จักแสวงหา
ความจริงและความหมายของชีวิตที่ถูกต้องดีงามเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์         
อันนําไปสู่ความสงบสุขของชีวิตและสังคม 

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   ชื่อวิชา      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  
หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัยของพฤติกรรมของมนุษย์ ตน 

กระบวนการเกิดและพัฒนาตน การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์และ
จริยธรรม การป้องกันและการจัดการความเครียด การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การ
ทํางานเป็นทีม และการบริหารความขัดแย้ง 

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 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต      2(1-2-3)                 

Aesthetics for Life 
ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงความคิดกับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรม

โดยสังเขป การจําแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความสําคัญของการรับรู้
กับความเป็นมาของศาสตร์ทางการเห็น การได้ยิน และการเคลื่อนไหว สู่ทัศนศิลป์ 
ศิลปะ คีตศิลป์และการแสดง ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่าจากการรําลึก 
ความคุ้นเคยและนําเข้าสู่ความซาบซึ้ง เพ่ือให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึ้ง
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. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา      น(ท-ป-อ) 
 

2150101 สังคมภิวัตน์       2(2-0-4) 
Socialization 

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และ
สังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมในด้านต่าง ๆ ทั้งทางประเพณี 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  

วิเคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพ่ือนําไปสู่กระบวนการจัด     
การด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับชุมชน แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดํารงชีวิตในท้องถิ่น 

   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 รวมถึงองค์ประกอบที่สําคัญ

ของทักษะชีวิตโลกาภิวัตน์ ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิง
บวก การคิดวิเคราะห์ และความฉลาดทางอารมณ์ การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล การติดต่อสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการบริหารจัดการ
ความเครียด รวมทั้งการให้ความสําคัญของการมีจิตสาธารณะและการสร้างจิตสํานึก
สาธารณะ เพ่ือนําไปสู่การอยู่ร่วมกับเพ่ือนมนุษย์อย่างสันติ 

   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   ชื่อวิชา      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 องค์ประกอบของทักษะในการดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่
เก่ียวกับการวิเคราะห์ การประเมินสถานการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ความเห็นใจ
ผู้อ่ืน ความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การสื่อสาร การตัดสินใจ
และแก้ไขปัญหาในชีวิตประจําวัน การจัดการอารมณ์และความเครียด และการเลือก
กิจกรรมเพ่ือผ่อนคลายความตึงเครียด 

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 

เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทย ความสําคัญ
ของมนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา การสร้างจิต
สาธารณะเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพ่ือ
ความก้าวหน้าในชีวิตและการทํางาน การนําหลักธรรมมาใช้ในการดําเนินชีวิตและ
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. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา      น(ท-ป-อ) 
 
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน     2(1-2-3) 

Mathematics in Daily Life 
หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล คณิตศาสตร์การเงินเก่ียวกับ

ดอกเบ้ีย การเช่าซื้อ บัญชีรับ-จ่าย ภาษี และสถิติเบ้ืองต้น เพ่ือการประยุกต์ใช้ใน
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 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต    2(1-2-3) 

Science for the Quality of Life Development  
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทาง

วิทยาศาสตร์ ความสําคัญและผลกระทบของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม 
และการส่งเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

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 

ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน การประยุกต์ใช้คลังความรู้ กฎหมายและจรรยาบรรณ
ในการใช้ระบบสารสนเทศ 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 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน         2(1-2-3)  
                 Science in Daily Life 

พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าใน
บ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า หลักการทํางานของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ พลังงานใน   
การดํารงชีวิต ระบบการทํางานของอวัยวะต่างๆ ของมนุษย์ พันธุกรรม สารเคมี ที่ใช้
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ในชีวิตประจําวัน การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการ
ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้ความร้อน ความเย็น 
สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา 

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

กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ 
หลักและวิธีการเลือกกีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล หลักปฏิบัติใน
การเล่นกีฬาเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม การป้องกัน
การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การนําทักษะด้านกีฬา 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเล่นกีฬาและการละเล่นพ้ืนเมืองในท้องถิ่น พัฒนา
บุคลิกภาพและเสริมสร้างภาวะการเป็นผู้นํา 

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   ไม่น้อยกว่า   89 หน่วยกิต 
  ก. กลุ่มวิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า    84 หน่วยกิต 
   

รหัสวิชา  ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 

2113101  สารสนเทศและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
Information and Learning Society   
          ความหมาย ความสําคัญ รูปแบบ และประเภทของสารสนเทศ 
บทบาทของสารสนเทศต่อบุคคล องค์กร และสังคม ทักษะสารสนเทศ  
สารสนเทศกับการเรียนรู้ พัฒนาการของสังคมการเรียนรู้ 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  การรู้สารสนเทศ 
Information Literacy 

         ความหมาย ความสําคัญ  และประเภทของสารสนเทศ  
การกําหนดความต้องการสารสนเทศ และแหล่งสารสนเทศ การเข้าถึง 
การใช้เครื่องมือช่วยค้น การกําหนดกลยุทธ์การค้น การค้นฐานข้อมูล 
การใช้สารสนเทศ การรวบรวมและวิเคราะห์ สังเคราะห์สารสนเทศ 
การเขียนรายงาน และการนําเสนอ การเขียนอ้างอิงและลงรายการ
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  ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา  น(ท-ป-อ)
2113103  การบริการและเผยแพร่สารสนเทศในสังคมพหุวัฒนธรรม 

Information Services  and Dissemination in Multi 
Culture Society 
          หลักการ กระบวนการบริการและเผยแพร่สารสนเทศ และ
แนวความคิดเก่ียวกับการบริการสารสนเทศในสังคมพหุวัฒนธรรม 
ประเภทของการบริการสารสนเทศ และวิธีการจัดบริการในสถาบัน
บริการสารสนเทศในสังคมพหุวัฒนธรรม 
          Principle, process and concept about information 
services and dissemination in multicultural society, the sort 
of information services and information service 
management in multicultural society 
 

 3(2-2-5) 

2113104  การสื่อสารสําหรับงานสารสนเทศ 
Communication for Information Work  
          แนวคิด ความสําคัญและการสื่อสารในงานสารสนเทศ เทคนิค
เก่ียวกับการอ่าน การสรุปความ การย่อความ 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 

การฝึกและพัฒนาการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษามลายู โดย
ใช้สถานการณ์จริงที่สอดคล้องกับงานสารสนเทศ รวมถึงการฝึกทักษะ
การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา 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) 
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รหัสวิชา  ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
2113106  การอ่านและการส่งเสริมการอ่านในสังคมพหุวัฒนธรรม 

Reading and Reading Promotion in Multicultural Society 
          ความหมาย  ความสําคัญ  กระบวนการอ่าน จิตวิทยาการอ่าน 
การสร้างและฝึกทักษะการอ่าน กิจกรรมและวิธีจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านในสังคมพหุวัฒนธรรม ปัญหาและการแก้ไขปัญหาการอ่านใน
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) 

2113107 
 

 การจัดการสารสนเทศท้องถ่ิน 
Local Information Management 

ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับสารสนเทศท้องถิ่น ความหมาย 
ความสําคัญ ขอบเขต ประเภท และรูปแบบของสารสนเทศท้องถิ่น 
แหล่งสารสนเทศท้องถิ่น การจัดหา การจัดระบบ การค้นคืน การ
บริการ และเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่น   

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 
 

 พัฒนาการของห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ 
Development on Library and Information Center 

พัฒนาการของห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศในประเทศไทย
และต่างประเทศ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดําเนินงานของห้องสมุดและ
ศูนย์สารสนเทศต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน  

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) 
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รหัสวิชา  ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
2113109  การจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 

Serials Management  
            ความรู้เบ้ืองต้นและกระบวนการจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเน่ือง  
การประยุกต์เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง และฝึกปฏิบัติการจัดทําดรรชนี 
และสาระสังเขป 
            The basic serials management and the process, 
information technology for serial management and 
indexing and writing abstract. 
 

 3(2-2-5) 

2113201  ภาษาอังกฤษสําหรับนักสารสนเทศ 
English  for Information Officer 

การฝึกและพัฒนาการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษโดย
ใช้สถานการณ์จริงที่สอดคล้องกับงานสารสนเทศ รวมถึงการฝึกทักษะ
การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา การตัดสินใจในงานสารสนเทศ และ 
การประกอบอาชีพ   

 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 

ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ การ
เลือกการจัดหา การประเมินทรัพยากร สารสนเทศ  การคัดทรัพยากร
สารสนเทศออกจากห้องสมุด และศูนย์สารสนเทศ เทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และความร่วมมือ
ในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เ พ่ือจัดทําคลังปัญญาของ
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) 
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รหัสวิชา  ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา 
 

 น(ท-ป-อ)

2113203 
 
 

 การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ 1 
Organizing Information Resources 1 

ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ  
หลักการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ การควบคุมทางบรรณานุกรม 
การจัดหมวดหมู่โดยเน้นระบบทศนิยมของดิวอ้ี การวิเคราะห์ และ
กําหนดหัวเรื่อง 

 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. 

 3(2-2-5) 

     
2113204  การจัดการฐานข้อมูลในงานสารสนเทศ 

Database Management in Information Work 
ความรู้ เบ้ืองต้นเก่ียวกับฐานข้อมูล โครงสร้างฐานข้อมูล 

โปรแกรมสําเร็จรูปในการสร้างและจัดการฐานข้อมูล การเผยแพร่
ฐานข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ต และ  
การประยุกต์ใช้ในงานสารสนเทศ 

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  การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อผสม         
Production of Electronic Media and Multimedia  

ความหมาย ความสําคัญ ประเภท และรูปแบบของสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และสื่อผสม เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องและการใช้โปรแกรม
ในการออกแบบ และผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อผสม การจัดการ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อผสม กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการผลิตและ
การเผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อผสม 

 

 3(2-2-5) 
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รหัสวิชา  ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา 
 

 น(ท-ป-อ)

  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. 

 

  

2113206  ภาษาอาหรับสําหรับนักสารสนเทศ 
Arabic for Information officer 

การฝึกและพัฒนาการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอาหรับโดย
ใช้สถานการณ์จริงที่สอดคล้องกับงานสารสนเทศ รวมถึงการฝึกทักษะ
การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา 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 

การทํารายการตามหลักเกณฑ์การลงรายการแบบแองโกล 
อเมริกันและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ การจัดหมู่ตามแบบระบบรัฐสภา
อเมริกัน การวิเคราะห์ 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  การบริหารห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ 
Library and Information Center Management 
           หลักเบ้ืองต้นเก่ียวกับการบริหารองค์ประกอบสําคัญของ        
การดําเนินงานในห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ การวางโครงร่างและ 
การจัดต้ังห้องสมุด การบริหารบุคลากร งบประมาณ การใช้สถานที่  
วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ การประชาสัมพันธ์ การประเมินผล  
สถิติและรายงานมาตรฐานเกี่ยวกับงานห้องสมุด 

 3(3-0-6) 
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รหัสวิชา  ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา 
 

 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 การวิเคราะห์
ผู้บริโภค การจัดบริการสารสนเทศเชิงพาณิชย์ แนวโน้มของธุรกิจ
สารสนเทศ รวมถึงจรรยาบรรณและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

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 

การฝึกและพัฒนาการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีนโดยใช้
สถานการณ์จริงที่สอดคล้องกับงานสารสนเทศ รวมถึงการฝึกทักษะ
การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา 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
ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานสารสนเทศ กรณีศึกษา  
การประยุกต์ เทคโนโล ยีสารสนเทศ กับสํ า นักงาน  ห้องสมุด  
ศูนย์ข้อมูล ศูนย์สารสนเทศ 
 

 3(2-2-5) 
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รหัสวิชา  ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา 
 
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 เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับระบบอัตโนมัติใน
งานสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ในงานสารสนเทศ 
         Meaning, importance, classification and form of 
automatic system in information work, the technology 
dealing with the information automatic system. 
 

 3(2-2-5) 

2113304  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ในงานสารสนเทศ 
Website Design and Development in Information Work 

กระบวนการ พัฒนา  การ เผยแพ ร่  การ บํ ารุ ง รั กษา  
การวิเคราะห์และประเมินเว็บไซต์สถาบันสารสนเทศ ฝึกปฏิบัติ  
การพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปและเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 

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  สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสังคมศาสตร์ 
Statistics and Data Analysis for  Research in Social 
Sciences 

ความหมาย  แนวคิด  หลักการ  วิ ธีการทางสถิติ  และ  
การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม
สําเร็จรูปในการวิเคราะห์ 

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  ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา 
 

 น(ท-ป-อ)

2113306 
 

 การจัดการงานสํานักงาน  
Information Management in Office  

หลักการและทฤษฎีการจัดการองค์กร การจัดการงาน
สํานักงาน การจัดการเอกสาร การบริหารงานบุคคล งานงบประมาณ 
งานพัสดุ งานเลขานุการ งานประชาสัมพันธ์ และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการจัดการองค์กรสารสนเทศ 

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  การจัดเก็บและการค้นคนืสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต 
Information Storage and Retrieval on Internet system 

ความหมาย  ความสํ าคัญของการ จัด เ ก็บและค้นคืน
สารสนเทศ ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ และกลยุทธ์  
การจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต 

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

 

 3(2-2-5) 

2113401  การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์  
Research in Information Sciences 

ความหมาย วัตถุประสงค์ หลักการ และกระบวนการวิจัย
ทางสารสนเทศและสาขาวิชาที่ เ ก่ียวข้อง เทคนิคและวิธีการวิจัย  
การเขียนโครงการและรายงานการวิจัย จริยธรรมของนักวิจัย การฝึก
ทักษะ การเขียนวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์และการนําเสนอ 
          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  ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา 
 

 น(ท-ป-อ) 

2113402  การศึกษาผู้ใช้ 
User Studies 

แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับความต้องการ การแสวงหา การใช้
สารสนเทศของผู้ใช้ หลักการและกระบวนการศึกษาผู้ใช้สารสนเทศ
รวมถึงพฤติกรรมของผู้ใช้กับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

  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  การสัมมนาทางสารสนเทศศาสตร์ 
Seminar in Information Sciences 

การศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์ประเด็นปัญหาจากหัวข้อ
เรื่องที่น่าสนใจเก่ียวกับสารสนเทศศาสตร์ และนําเสนอด้วยรูปแบบ  
การสัมมนา 

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

 3(2-3-4) 
 

  ข. กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า  5 หน่วยกิต 
     
2113404  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านสารสนเทศศาสตร์ 

Preparation for Professional  Experience  in  
Information Sciences  

การเตรียมฝึกปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการสํานักงาน 
การจัดการสารสนเทศ การบริการสารสนเทศ และเทคโนโลยี
สารสนเทศในมหาวิทยาลัย ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
สารสนเทศศาสตร์ ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียนปกติ และทํา
รายงานผลการปฏิบัติระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

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  ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา 
 

 น(ท-ป-อ)

2113405  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านสารสนเทศศาสตร์ 
Professional  Experience  in  Information Sciences  

การฝึ กปฏิ บั ติ งานด้านการบริหารจัดการสํ า นักงาน  
การจัดการสารสนเทศ การบริการสารสนเทศ และเทคโนโลยี
สารสนเทศในสถาบันสารสนเทศภาครัฐ หรือเอกชน ระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 1 ภาคเรียนปกติ และทําโครงงานจากงานที่ปฏิบัติระหว่างการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ โดยเลือกหัวข้อโครงงานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพ
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 

การฝึกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพในสถาบันสารสนเทศของภาครัฐ 
หรือเอกชน โดยปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือนเป็นพนักงานช่ัวคราว ณ 
สถานประกอบการ  ครบ 1 ภาคการเรียนสหกิจศึกษาและนําเสนอผล
การไปปฏิบัติงาน และทําโครงงานจากงานท่ีปฏิบัติระหว่างการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ โดยเลือกหัวข้อโครงงานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพ
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 ชื่อสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
  3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

ชื่อ นามสกุล 
ตําแหน่งทางวิชาการ 
เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา 

 

สถาบนัที่สาํเรจ็
การศึกษา 

ปีที่สาํเร็จ
การศึกษา 

พ.ศ. 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศกึษา) 

2558 2559 2560 2561 2562

1. นางนูรีดา  จะปะกียา*  
อาจารย์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X  

ศศ.ม. 
(บรรณารักษ 
ศาสตร์และ
สารนิเทศ
ศาสตร์) 
ศศ.บ. 

(บรรณารักษ 
ศาสตร์และ
สารนิเทศ
ศาสตร์) 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี 

 
มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี 

2550 
 
 
 

2542 

15 15 15 15 15 

2. นางสาวจารุณี การี*   
อาจารย์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X  

อ.ม. 
(บรรณารักษ 
ศาสตร์และ
สารนิเทศ
ศาสตร์) 
ศศ.บ. 

(บรรณารักษ 
ศาสตร์และ
สารนิเทศ
ศาสตร์) 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 
 

มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร ์

2555 
 
 
 

2548 

15 15 15 15 15 

3. นางสาวบุปผา ไชยแสง* 
อาจารย์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X  

ศศ.ม. 
(การจัดการ
สารสนเทศ) 

บธ.บ. 
(การจัดการ

ทั่วไป) 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎยะลา 

2556 
 
 

2551 

15 15 15 15 15 

 
หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
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ชื่อ นามสกุล 

ตําแหน่งทางวิชาการ 
เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา 

 

สถาบนัที่สาํเรจ็
การศึกษา 

ปีที่สาํเร็จ
การศึกษา 

พ.ศ. 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศกึษา) 

2558 2559 2560 2561 2562

4. นางสาวชุติมา  คําแก้ว 
อาจารย์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X  

กศ.ม. 
(เทคโนโลยี
การศึกษา) 

ศศ.บ. 
(บรรณารักษ 
ศาสตร์และ
สารนิเทศ
ศาสตร์) 

มหาวิทยาลัย    
ศรีนครินทรวิโรฒ

 
มหาวิทยาราชภัฎ

บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

2554 
  
 

2549 

15 15 15 15 15 

5. นายอิสรา  แสงสุวรรณ 
อาจารย์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

ศศ.บ. 
(การจัดการ
สารสนเทศ) 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี

2554 15 15 15 15 15 

 
 
3.2.2 อาจารย์ประจํา 
 

ชื่อ นามสกุล 
ตําแหน่งทางวิชาการ 
เ ล ข ป ร ะ จํ า ตั ว บั ต ร
ประชาชน 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา 

 

สถาบนัที่สาํเรจ็
การศึกษา 

ปีที่สาํเร็จ
การศึกษา 

พ.ศ. 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศกึษา) 

2558 2559 2560 2561 2562

1.xxxxxxxxxxxxxxxxxx         

2.xxxxxxxxxxxxxxxxxx         

3.xxxxxxxxxxxxxxxxxx         

4.xxxxxxxxxxxxxxxxxx         

5.xxxxxxxxxxxxxxxxxx         
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
 

ชื่อ นามสกุล 
ตําแหน่งทางวิชาการ 
เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา 

 

สถาบนัที่สาํเรจ็
การศึกษา 

ปีที่สาํเร็จ
การศึกษา 

พ.ศ. 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศกึษา) 

2558 2559 2560 2561 2562

1.xxxxxxxxxxxxxxxxxx         

2.xxxxxxxxxxxxxxxxxx         

3.xxxxxxxxxxxxxxxxxx         

4.xxxxxxxxxxxxxxxxxx         

5.xxxxxxxxxxxxxxxxxx         

 
4. องค์ประกอบเก่ียวกับการฝึกภาคสนาม การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา 
 หลักสูตรได้จัดให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านสารสนเทศศาสตร์ในหน่วยงานต่างๆ 
เพ่ือให้นักศึกษาได้ความรู้ ทักษะ เจตคติและประสบการณ์ในอาชีพของนักสารสนเทศ โดยให้นักศึกษา
ฝึกภาคปฏิบัติในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในหรือต่างประเทศ ในภาคเรียนสุดท้ายของช้ันปีที่ 4 
โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์นิเทศก์ เป็นระยะเวลา 15 สัปดาห์ 
  
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

4.1.1 สามารถใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีในการเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของสถานที่ฝึกประสบการณ์ได้ 

4.1.2 ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีภาวะผู้นําในการทํางาน                     
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

4.1.3 สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไข ในการทํางานได้อย่างเหมาะสม 
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถ

ปรับตัวให้เข้ากับสถานที่ฝึกประสบการณ์ได้ 
 4.2 ช่วงเวลา  

ได้จัดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามในภาคเรียนที่ 2 ของแผนการเรียนช้ันปีที่ 
4 โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15   สัปดาห์ 

 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน   

จัดเต็มเวลา 1 ภาคเรียน  
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5. ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรือวิจัย 
 การทําโครงงานวิจัยต้องเป็นหัวข้อที่เก่ียวข้องกับเน้ือหาทางสารสนเทศศาสตร์ มีการศึกษา
เอกสารอ้างอิง เขียนเค้าโครงวิจัย วางแผนอย่างเป็นระบบ จัดทํารายงานวิจัยเป็นรูปเล่ม ตามรูปแบบ
และระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 
 5.1 คําอธิบาย  

ความหมาย วัตถุประสงค์ หลักการ และกระบวนการวิจัยทางสารสนเทศและสาขาวิชาที่
เก่ียวข้อง เทคนิคและวิธีการวิจัย การเขียนโครงการและรายงานการวิจัย จริยธรรมของนักวิจัย การ
ฝึกทักษะ การเขียนวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์และการนําเสนอ 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  5.2.1 สามารถใช้ทักษะ และกระบวนการในการวิจัย 
  5.2.2 มีองค์ความรู้ทางสารสนเทศศาสตร์จากการวิจัย 
  5.2.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
  5.2.4 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์สถิติข้อมูลและอภิปรายผล 
  5.2.5 มีวินัยและจรรยาบรรณในการวิจัย 
  5.2.6 สามารถนําเสนอและสื่อสารด้วยภาษาพูด และภาษาเขียน 
 5.3 ช่วงเวลา 
 ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4  
 5.4 จํานวนหน่วยกิต 
 3 หน่วยกิต 
 5.5 การเตรียมการ 
   5.5.1 กําหนดวันและเวลาให้คําปรึกษาในการเรียนวิชาการวิจัยทางสารสนเทศ
ศาสตร์ 
   5 .5 .2 เตรียมหลักฐานการให้คํ าปรึกษาทั่ วไป  เ ช่น  มีแบบฟอร์มรายงาน
ความก้าวหน้า และให้คําปรึกษา 
   5.5.3 มีหนังสือ เอกสารอ้างอิง วารสารที่เก่ียวข้อง และวิทยานิพนธ์ทางด้าน
สารสนเทศศาสตร์ให้ศึกษาในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเพียงพอ 
  5.6 กระบวนการประเมินผล 
  พิจารณาความก้าวหน้าของงานวิจัย ความสําเร็จในการวิจัย ความรับผิดชอบ และ
จรรยาบรรณในการทําวิจัย มีการจัดการนําเสนอความก้าวหน้า และมีการสอบประเมินผล โดยมี
อาจารย์และกรรมการสอบโครงงานวิจัยไม่น้อยกว่า 2 คนต่อ 1 เรื่อง 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธ์การประเมินผล 

1) มีทักษะการใช้ภาษามลายู
กลาง 

1. จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
เรียน 2 รายวิชา 
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยการอบรม
เพ่ิมเติม 

1. การสอบวัดผล 
2. การประเมินผลการเข้าร่วม 
กิจกรรม 

2) มีทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ   

1. จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
เรียน 1 รายวิชา 
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยการอบรม
เพ่ิมเติม 
3. นอกจากต้องเรียนในรายวิชาการศึกษาทั่วไป
แล้ว หลักสูตรยังกําหนดให้นักศึกษาต้องเข้าร่วม
การฝึกอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เ พ่ือให้สามารถนํามาปรับใช้ในการเ รียนทุก
รายวิชา 
4. นอกจากต้องเรียนในรายวิชาการศึกษาทั่วไป
แล้ว หลักสูตรยังกําหนดให้นักศึกษาต้องเข้าร่วม
การฝึกอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เ พ่ือให้สามารถนํามาปรับใช้ในการเ รียนทุก
รายวิชา 

1. การสังเกต 
2. การประเมินการเข้าร่วม
กิจกรรม 
3. ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่ม 
4. การใช้สื่อสารสนเทศในกิจกรรม
การเรียนการสอน 
5 .  การ เข้ า ร่ วม กิจกรรม เสริ ม
หลักสูตร 

5. ทุกรายวิชาที่มีการกําหนดให้ใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศในการนําเสนอรายงานในช้ันเรียน  
6. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

3) มีจิตอาสา และมีจิต
สาธารณะ 

1. กําหนดให้นักศึกษาทํากิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง
จิตบริการในรายวิชาที่เก่ียวข้อง และนําเสนอการ
ดําเนินงานตามโครงการ 

1. นําเสนอกิจกรรมต่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4) ด้านบุคลิกภาพ 1. มีการสอดแทรกเรื่อง มนุษยสัมพันธ์ การวางตัว
ในสังคมทุกรายวิชา และในกิจกรรมเสริมหลักสูตร

1. การนําเสนองานในรายวิชา 
2. ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่ม 

5) มีภาวะผู้นํา และ               
ความรับผิดชอบตลอดจนมี
วินัยในตนเอง 

1. กําหนดให้มีรายวิชาที่นักศึกษาต้องทํางานเป็น
กลุ่ม และมีหัวหน้ากลุ่มในการทํารายงานตลอดจน
นําเสนอรายงานเพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้
สร้างภาวะผู้นําและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 

1. ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่ม 
2. การนําเสนองานกลุ่ม 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธ์การประเมินผล 
2. มีกิจกรรมที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียน
กันเป็นหัวหน้ากลุ่มในการดําเนินกิจกรรม เพ่ือฝึก
ให้นักศึกษามีความรับผิดชอบในหน้าที่และมีภาวะ
ผู้นํา 
3. มีกติกาในการสร้างวินัยในต่อตนเอง เช่น 
การแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
การเข้าเรียนตรงเวลา การเข้าเรียนอย่างสมํ่าเสมอ 
การมีส่วนร่วมในช้ันเรียนและส่งงานท่ีได้รับ
มอบหมายตรงเวลา 
4. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านการส่งเสริม
ภาวะผู้นํา 

6 )  ทั กษะการ เ รี ยนรู้ ผ่ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศด้วย
ตนเอง 

1. มีการจัดการ เรี ยนการสอนที่ ส่ ง เส ริมใ ห้
นักศึกษาสามารถเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้วยตนเองโดยใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

1. ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่ม  
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
ชายแดนภาคใต้ 

1 .  จั ด ร าย วิ ชา  “การบริ ก า รและ เผยแพ ร่
สารสนเทศในสังคมพหุวัฒนธรรม” “การจัดการ
สารสน เทศท้ อ งถิ่ น” และ  “การ อ่ านและ  
การส่งเสริมการอ่านในสังคมพหุวัฒนธรรม”  

1. การสอบวัดผล 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
        2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 
        2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันและสังคม 
  2) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน 
อดทนและสู้งาน 
 3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมท้ัง
เคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 
 4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และมีจิตสํานึกสาธารณะ 
 5) รักและภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม   
สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 1) กําหนดวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือบ่มเพาะให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้น
การเข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษา
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ต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สถาบัน และสังคม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมี
ความซื่อสัตย์สุจริต 
 2) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรม
จริยธรรมของสังคมและวิชาการ   
 3) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interactive action 
learning) 
 4) การใช้กรณีศึกษา (Case study)  
 5) มีการจัดกิจกรรมสําหรับพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
การมีจิตอาสา   
        2.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 1) วัดและประเมินผลการวิเคราะห์วิภาษวิธี  
 2) วัดและประเมินจากกลุ่มเพ่ือน 

3) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 
   4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ

การมีจิตอาสา 
    
 2.1.2 ความรู้ 
        2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

1) การแสดงออกถึงความสามารถในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้  
 2) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู้ และการประยุกต์

ความรู้ 
 3) มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเน้ือหาของ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
2.1.2.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยให้ผู้ เรียนมีการเรียนรู้ ด้วยตนเอง                   
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ บูรณาการความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้ตาม
หลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเน้ือหาที่ศึกษา โดยใช้กลวิธีการสอนที่หลากหลายทั้งการบรรยาย
ร่วมกับการอภิปราย การค้นคว้า กรณีศึกษา ตลอดจนนําเสนอประเด็นที่ผู้เรียนสนใจ เพ่ือการเรียนรู้
ร่วมกันของกลุ่ม 

2.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   ประเมินด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพ่ือให้ครอบคลุมการประเมินด้านความรู้ ดังน้ี 

1) การทดสอบย่อย  
2) ทดสอบกลางภาคเรียน ปลายภาคเรียน 
3) ประเมินจากรายงานการศึกษาค้นคว้า  
4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในช้ันเรียน 
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 2.1.3 ทักษะทางปัญญา 
        2.1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

       1)  สามารถใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ คิดเชิงเหตุผล
และคิดเชิงบูรณาการในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้  
2.1.3.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

       การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหา ทั้งระดับ
บุคคลและกลุ่มในสถานการณ์ทั่วไป โดยใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น การอภิปรายกลุ่ม การทํา
กรณีศึกษา การโต้วาที การจัดทําโครงการและการใช้เกมส์ เป็นต้น  

2.1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
                    การประเมิน เป็นการวัดและการประเมินทักษะการคิด และการแก้ไขปัญหา 
เช่น 
 1)  การสอบวัดความสามารถในการคิดและแก้ไขปัญหาโดยใช้กรณีศึกษา 

  2) การประเมินจากผลงานที่ เ กิดจากการใช้กระบวนการแก้ไขปัญหา 
การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์วิจารณ์ เช่น รายงานการวิเคราะห์วิจารณ์กรณีศึกษา 
การศึกษาอิสระ รายงานผลการอภิปรายกลุ่ม การประชุมปรึกษาปัญหา และการสัมมนา 
   
 2.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
        2.1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
   1) สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ทั้งในฐานะผู้นําและสมาชิกกลุ่ม 
  2) มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเอง ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และ
ต่อสังคม 

 3)  แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม  
        2.1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ  

            นักศึกษาต้องมีความสามารถท่ีจะปรับตัวให้เข้ากับบุคคล และสังคม ดังน้ัน
อาจารย์ผู้สอนต้องจัดการเรียนการสอนดังน้ี 
 1) กลยุทธ์การสอนที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับ
ผู้สอนและผู้เรียนกับสังคม  
 2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการทํางานเป็นทีม เพ่ือส่งเสริมการแสดง
บทบาทของการเป็นผู้นําและผู้ตาม 
 3) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีความรับผิดชอบ ปฏิสัมพันธ์ที่ดีใน
สังคมพหุวัฒนธรรม  
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 2.1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

 1) การประเมินความสามารถในการทํางานร่วมกับกลุ่มเพ่ือน และทีมงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 
 2) การประเมินผู้เรียนในการแสดงบทบาทของการเป็นผู้นําและผู้ตามใน
สถานการณ์การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ 
 3) ประเมินผลจากการจัดกิจกรรมและการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา  
 
 2.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
        2.1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 1) การแสดงออกถึงความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  

2) การแสดงออกถึงความสามารถในการติดต่อสื่อสาร โดยใช้เทคโนโลยีได้
อย่างเหมาะสม   

3) การแสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลข แปรผลและนําเสนอ
ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม และใช้เป็นพ้ืนฐานการแก้ปัญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 

4) การแสดงออกถึงการมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูลเพ่ือการแสวงหาความรู้  
        2.1.5.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข        
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลทั้งการพูด การฟัง และการเขียนในกลุ่มผู้เรียน ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน และบุคคลที่
เก่ียวข้อง 

 2) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้เลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 

 3) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถใน
การเลือกสารสนเทศและฝึกทักษะการนําเสนอข้อสนเทศด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้ฟัง 
และเน้ือหาที่นําเสนอ 
        2.1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข           
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1) การประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบสังเกต และ
แบบประเมินทักษะการพูด การเขียน 

  2) การทดสอบทักษะการฟังจากแบบทดสอบที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์      
การเรียนรู ้
  3)  การทดสอบการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ข้อสอบ การทํารายงานกรณี และ                        
การวิเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษาวิจัย การศึกษาอิสระ   
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 2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
 2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
  2.2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) แสดงออกถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
สารสนเทศศาสตร์ 

2) แสดงออกถึงการมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ เสียสละ 
รับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม 

3) แสดงออกถึงความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย เคารพสิทธิและ              
รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนโดยยึดความเสมอภาค มีศักด์ิศรีและศักยภาพของมนุษย์ 

4) แสดงออกถึงการมีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี และมีจิตบริการ 
  2.2.1.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้กําหนดให้การพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม เป็นวัฒนธรรมขององค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้า
ช้ันเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมี                     
ความรับผิดชอบ ในการทํางานกลุ่มน้ัน ฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นํากลุ่ม
และการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต นอกจากน้ัน อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรก
เรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา รวมทั้งหลักสูตร
ได้จัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอย่างสมํ่าเสมอ 

2.2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1)  ประเมินจากการเข้าช้ันเรียนตรงเวลา การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 

ตามเวลาที่กําหนด และการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
2)  ประเมินจากการมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้า

ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
3)  ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

2.2.2 ความรู้ 
   2.2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหลักคิด ทฤษฎี ตลอดจนบูรณาการ
ความรู้และประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 

2) แสดงออกถึงการมีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3) สามารถใช้องค์ความรู้ในการวิจัย เพ่ือการพัฒนางาน และองค์กรได้ 
4) สามารถปฏิบัติงานในลักษณะที่ เป็นองค์รวม โดยยึดหลักการมี                  

ส่วนร่วมกับองค์กรที่เก่ียวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
  2.2.2.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ใช้การสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ทั้งน้ีให้เป็นไปตามลักษณะ
และเน้ือหาสาระของรายวิชาน้ัน ๆ นอกจากน้ีจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดู
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งานหรือเชิญผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนฝึกปฏิบัติงาน
ในสถานที่ฝึกประสบการณ์ 

2.2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาในด้านต่างๆ 

ได้แก่ 
1)  การทดสอบย่อย 
2)  การทดสอบระหว่างภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
3)  ประเมินจากรายงานผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
4)  ประเมินจากการนําเสนอรายงานในช้ันเรียน 

 
2.2.3 ทักษะทางปัญญา 

  2.2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) แสดงออกถึงความรอบรู้ เท่าทันเหตุการณ์และสถานการณ์ในปัจจุบัน 
2) แสดงออกถึงการมีกระบวนการคิด วิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ และใช้

เหตุผลในเชิงวิทยาศาสตร์ 
3) แสดงออกถึงความสามารถในการค้นหาความจริงโดยใช้กระบวนการวิจัย 
4) สามารถปรับใช้นวัตกรรมทางสังคมให้เหมาะสมกับสภาพทางสังคม 
5) มีความเข้าใจในบริบททางสังคม วิเคราะห์ปัญหาและกําหนดแนว

ทางแก้ไขได้อย่างถูกต้อง 
  2.2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1)  ฝึกกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษาโดยเร่ิมต้นจาก
ปัญหาที่ง่ายและเพ่ิมระดับความยากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งน้ี ต้องจัดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับรายวิชา 

2)  จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยการแก้ปัญหาจาก
สถานการณ์จําลองทั้งในและนอกช้ันเรียน 

3)  ให้มีการฝึกปฏิบัติจริงในหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือเป็น
การเรียนรู้และได้ฝึกประสบการณ์ในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง 

2.2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติงานของนักศึกษา เช่น ประเมิน

จากการนําเสนอรายงานในช้ันเรียน การทดสอบโดยใช้การสอบถามและแบบทดสอบ การประเมิน
จากรายงานผลการฝึกปฏิบัติงานในสถานที่ฝึกประสบการณ์ เป็นต้น 

 
2.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  2.2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ                    
ความรับผิดชอบ 

1) สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ 
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2) แสดงออกถึงการเป็นแบบอย่างที่ดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง
และสังคม 

3) แสดงออกถึงความเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี ตลอดจนสามารถทํางานเป็นทีม
ได้ 

4) แสดงออกถึงการมีทักษะในการสื่อสาร และสามารถแสดงความคิดเห็น
เพ่ือช้ีนําสังคมได้ 
  2.2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาโดยให้นักศึกษาได้เรียนรู้แบบร่วมมือ           
ฝึกการทํางานเป็นกลุ่ม ตลอดจนมีการสอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี การเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กรและทักษะในการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมในรายวิชา
ต่างๆ 

2.2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอ
รายงานกลุ่มในช้ันเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกระหว่างนักศึกษาด้วยกันและระหว่าง
นักศึกษากับอาจารย์ในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
 

2.2.5 ทักษะในการวิเคราะห์ การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์ การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร และสามารถเลือกใช้สื่อในการสื่อสารได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

2) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3) แสดงออกถึงความสามารถในการใช้ภาษา ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และภาษามลายูกลาง 

4) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข สถิติ และการแปลผลเพื่อการนําไปใช้
ประโยชน์ 
  2.2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์                
การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ โดยให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ
จริงในสถานการณ์ที่หลากหลาย ตลอดจนให้นักศึกษาได้ฝึกการนําเสนออย่างเป็นระบบ ภายใต้            
การกํากับดูแลและช้ีแนะของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาและในกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
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2.2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์ การสื่อสาร 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจน
ความสามารถในการอ้างอิงเหตุการณ์ สถานการณ์ และตัวเลขทางสถิติต่างๆ ที่สามารถใช้ใน                   
การสนับสนุนข้อมูลที่นําเสนอได้ 

2)  ประเมินจากความสามารถในการวิเคราะห์กรณีศึกษาต่างๆ ที่มี             
การนําเสนอในช้ันเรียน โดยการอธิบาย และหรือการอภิปราย ด้วยประเด็นที่น่าสนใจ 
  

3. การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
mapping) 
 

 3.1 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสตูรสูร่ายวิชาหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป 
 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
      3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม  
    1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันและสังคม 

 2) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน  
และสู้งาน 

 3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพ
ในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 

 4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และจิตสํานึกสาธารณะ 
   5) รักและภูมิใจในสถาบัน ท้องถิ่น มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     3.1.2 ความรู้ 

1) การแสดงออกถึงความสามารถในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ 
2) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู้ และการประยุกต์ความรู้ 
3) มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเน้ือหาของ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

     3.1.3 ทักษะทางปัญญา 
1) สามารถใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ คิดเชิงเหตุผล และคิด

เชิงบูรณาการ ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ 

     3.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ทั้งในฐานะผู้นําและสมาชิกกลุ่ม 
2) มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเอง ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้ อ่ืน และ                     

ต่อสังคม 
3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม 



55 
 

 3.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
1) การแสดงออกถึงความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
2) การแสดงออกถึงความสามารถในการติดต่อสื่อสาร โดยใช้เทคโนโลยีได้อย่าง

เหมาะสม 
3) การแสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลข แปลผล และนําเสนอ

ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม และใช้เป็นพ้ืนฐานแก้ปัญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 
4) การแสดงออกถึงการมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 

เพ่ือการแสวงหาความรู้ 
 
 



56 
 

การกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่กระบวนวิชา  (Curriculum mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

รายวิชา 

1. ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
 

จํานวน 5 ข้อ 

2. ด้านความรู ้
 

จํานวน 3 ข้อ 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

จํานวน 2 ข้อ 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรบัผิดชอบ 
จํานวน 3 ข้อ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
จํานวน 4 ข้อ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                  

2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน                  

2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ                  

2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้                  

2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร                  

2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้                  

2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1                  

2100103 หลักการอ่านและการเขียนคําไทย                  

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ                  

2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน                  

2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2                   
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน                  

2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                  

2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน                   
 
  ความรับผิดชอบหลัก        ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่กระบวนวิชา  (Curriculum mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 
 

รายวิชา 

1. ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
จํานวน 5 ข้อ 

2. ด้านความรู ้
จํานวน 3 ข้อ 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

จํานวน 2 ข้อ 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรบัผิดชอบ 
จํานวน 3 ข้อ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
จํานวน 4 ข้อ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

2100112 วิทยาการแห่งความสุข                  

2100113 สุนทรียวิจักขณ์                  

2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต                   

2150101 สังคมภิวัตน์                  
2100118 ความจริงของชีวิต                  
2100119 การพัฒนาตน                    
2100120 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต                    
2150101 สังคมภิวัตน์                  
2150102 การจัดการทางสังคม                  
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ                  
2150108 ทักษะในการดําเนินชีวิต                    
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                    
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน                  
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต                  
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รายวิชา 

1. ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
จํานวน 5 ข้อ 

2. ด้านความรู ้
จํานวน 3 ข้อ 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

จํานวน 2 ข้อ 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรบัผิดชอบ 
จํานวน 3 ข้อ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
จํานวน 4 ข้อ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน                  
4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน                  
4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต                  
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3.2 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชา
เฉพาะ 

3.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) แสดงออกถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพสารสนเทศ

ศาสตร์ 
2) แสดงออกถึงการมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ ต่อ

ตนเองและสังคม 
3) แสดงออกถึงความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย เคารพสิทธิและรับฟังความ

คิดเห็นของผู้อ่ืนโดยยึดความเสมอภาค มีศักด์ิศรีและศักยภาพของมนุษย์ 
4) แสดงออกถึงการมีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี มีจิตบริการ  

 
3.2.2 ด้านความรู้ 

1) สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหลักคิด ทฤษฎี ตลอดจนบูรณาการความรู้และ
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 

2) แสดงออกถึงการมีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3) สามารถใช้องค์ความรู้ในการวิจัย เพ่ือการพัฒนางาน และองค์กรได้ 
4) สามารถปฏิบัติงานในลักษณะที่เป็นองค์รวม โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมกับองค์กร

ที่เก่ียวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
 

  3.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
1) แสดงออกถึงความรอบรู้ เท่าทันเหตุการณ์และสถานการณ์ในปัจจุบัน 
2) แสดงออกถึงการมีกระบวนการคิด วิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ และใช้เหตุผล

ในเชิงวิทยาศาสตร์ 
3) แสดงออกถึงความสามารถในการค้นหาความจริงโดยใช้กระบวนการวิจัย 
4) สามารถปรับใช้นวัตกรรมทางสังคมให้เหมาะสมกับสภาพทางสังคม 
5) มีความเข้าใจในบริบททางสังคม วิเคราะห์ปัญหาและกําหนดแนวทางแก้ไขได้

อย่างถูกต้อง 
 

3.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ 
2) แสดงออกถึงการเป็นแบบอย่างที่ดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองและ

สังคม 
3) แสดงออกถึงความเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี ตลอดจนสามารถทํางานเป็นทีมได้ 
4) แสดงออกถึงการมีทักษะในการสื่อสาร และสามารถแสดงความคิดเห็นเพ่ือช้ีนํา 

สังคมได้ 
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3.2.5 ด้านทักษะในการวิเคราะห์ การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร และสามารถเลือกใช้สื่อในการสื่อสารได้อย่าง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
2) สามารถประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) แสดงออกถึงความสามารถในการใช้ภาษา ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษา

มลายูกลาง 
4) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข สถิติ และการแปรผลเพ่ือการนําไปใช้

ประโยชน์ 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

จํานวน 4 ข้อ 

2. ด้านความรู้ 
จํานวน 4 ข้อ 

3.ด้าน ทักษะทางปัญญา 
จํานวน 5 ข้อ 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

จํานวน 4 ข้อ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จํานวน 4 ข้อ 
ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

2113101 สารสนเทศและสังคมแห่งการเรียนรู้                      

2113102 การรู้สารสนเทศ                      

2113103 การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ 
             ในสังคมพหุวัฒนธรรม 

                     

2113104 การสื่อสารสําหรับงานสารสนเทศ                      

2113105 ภาษามลายูสําหรับนักสารสนเทศ                      

2113106 การอ่านและการส่งเสริมการอ่านในสังคมพหุ   
             วัฒนธรรม 

                     

2113107 การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น                      

2113108 พัฒนาการของห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ                      

2113109  การจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง                      
 
  ความรับผิดชอบหลัก        ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 
รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

จํานวน 4 ข้อ 

2. ด้านความรู้ 
จํานวน 4 ข้อ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
จํานวน 5 ข้อ 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

จํานวน 4 ข้อ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จํานวน 4 ข้อ 
ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

2113201 ภาษาอังกฤษสําหรับนักสารสนเทศ                 ??      

2113202 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ                       

2113203 การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ 1                      

2113204 การจัดการฐานข้อมูลในงานสารสนเทศ                      

2113205 การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อผสม                              

2113206  ภาษาอาหรับสําหรับนักสารสนเทศ                      

2113207 การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ 2                      

2113208 การบริหารห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ                      

2113209 ธุรกิจสารสนเทศ                      

2113301 ภาษาจีนสําหรับนักสารสนเทศ                      

2113302 เทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศ                      

2113303 ระบบอัตโนมัติในงานสารสนเทศ                       

2113304 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ในงานสารสนเทศ                      

2113305 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสังคมศาสตร์                      
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 
รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

จํานวน 4 ข้อ 

2. ด้านความรู้ 
จํานวน 4 ข้อ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
จํานวน 5 ข้อ 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

จํานวน 4 ข้อ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จํานวน 4 ข้อ 
ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

2113306 การจัดการงานสํานักงาน                       

2113307  การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศบน   
              อินเทอร์เน็ต 

                     

2113401 การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์                       

2113402 การศึกษาผู้ใช้                      

2113403 การสัมมนาทางสารสนเทศศาสตร์                      

2113404 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านสารสนเทศ 

            ศาสตร์ 
                     

2113405 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านสารสนเทศ 

            ศาสตร์ 
                     

2113406 สหกิจศึกษา                      
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การให้ระดับคะแนน (เกรด) เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วย                     
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาโดย  
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา 

 กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของระบบ  
การประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องทําความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และนําไป
ดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธ์ิ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ การทวนสอบใน
ระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชามีคณะกรรมการพิจารณา
ความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําได้โดยมีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถาบันการศึกษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
 กําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาควรเน้นการทําวิจัย

สัมฤทธิ์ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่มีการดําเนินการอย่างต่อเน่ืองและนําผลวิจัยที่ได้
ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนสอน และพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้ง              
การประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงาน โดยการวิจัยอาจจะดําเนินการได้ ดังน้ี 

2.2.1 ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาในด้าน
ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ และความม่ันใจของบัณฑิตใน           
การประกอบอาชีพ 

2.2.2 การสํารวจข้อมูลจากผู้ประกอบการ โดยการสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถามเพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจต่อบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทํางานในสถานประกอบการน้ันๆ 

2.2.3 การประเมินตําแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถามหรือสอบถามเมื่อมีโอกาส

ถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติอ่ืนๆ ของบัณฑิตที่จบการศึกษาและ
เข้าศึกษาต่อเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ 

2.2.5 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาที่เรียนรวมท้ังสาขาอื่น ๆ ที่กําหนดในหลักสูตรที่เก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดีย่ิงขึ้นด้วย 

2.2.6 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาประเมินหลักสูตรหรือมาเป็นอาจารย์พิเศษ
ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และ
การพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 
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3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554 

 
หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย ์

 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อผล                   
การเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชา วัตถุประสงค์ เป้าหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ โดยให้คณะกรรมการหลักสูตรเป็นผู้ให้คําแนะนําในเรื่องต่างๆ   

1.2 มอบเอกสารที่เก่ียวข้องให้อาจารย์ใหม่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียด
หลักสูตร คู่มือการศึกษาและคู่มืออาจารย์  

1.3 อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการสอน การจัดทํารายละเอียดรายวิชา แผนการสอน (มคอ.3,4) และรายงานผลการจัด                  
การเรียนการสอน (มคอ.5,6) 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์   
 2.1. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัด และการประเมินผล 

 2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ และทักษะ เพ่ือพัฒนาผู้เรียน การจัด            
การเรียนการสอน การประเมินผลในรูปแบบที่หลากหลาย และการวิจัยทางการประถมศึกษาและ
การศึกษาพิเศษหรือสาขาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องอย่างต่อเน่ือง 

 2.1.2 สนับสนุนในด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร
ต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ 

2.2 สนับสนุนให้อาจารย์จัดทําผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้มีตําแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 
2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ทําวิจัยทั้งการวิจัยในสาขาวิชาชีพ และการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียน

การสอน ตลอดจนให้แรงจูงใจแก่ผู้ที่มีผลงานทางวิชาการอย่างประจักษ์ 
 

หมวดท่ี 7 การประกันคณุภาพหลักสูตร 
 
1. การบริหารหลักสูตร  

1.1 มีระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร ได้แก่ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 5 
คน 

1.2 มีการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการเรียนการสอนในแต่ละภาค 
1.3 มีการมอบหมายหน้าที่ในการจัดทํารายละเอียดวิชา การรายงานผลรายวิชาและหลักสูตร   

การพัฒนาและประเมินหลักสูตร ตามท่ีกําหนดไว้ 
1.4 มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาทุกปีการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

ของรายวิชา 
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1 การบริหารงบประมาณ 
 หลักสูตรการพัฒนาชุมชนได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใช้สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนทั้งที่เป็นงบประมาณแผ่นดิน และงบรายได้ของมหาวิทยาลัยเอง ส่วนงบบุคลากรนั้นทาง
มหาวิทยาลัยดําเนินการทั้งหมด 
 
 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม  

     2.2.1 สถานที่  
 

ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จํานวนที่ มี
อยู่แล้ว 

จํานวนท่ีต้องการ 
เพิ่มในอนาคต 

หมายเหตุ 

1 ห้องเรียน 10 ห้อง 15 ห้อง  
2 ห้องปฏิบัติการสารสนเทศศาสตร์ - 1 ห้อง  

 
2.2.2 อุปกรณ์การสอน   

   1)  อุปกรณ์การเรียนการสอนของสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
 

ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จํานวนท่ีมี 
อยู่แล้ว 

1 โต๊ะทํางานพ้ืนไม้สักขาเหล็ก 3 
2 ตู้เหล็กทึบ 2 ประตู ขนาด 18X36X72 น้ิว 2 
3 ตู้เก็บเอกสาร  1 
4 เครื่องคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 1 
5 เครื่องปร๊ินเตอร์ เลเซอร์ ขาวดํา 3 
6 โทรทัศน์สี 40 น้ิว 1 

 

     2.2.3 ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ    
             สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีเครื่อง

คอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะให้บริการการสืบค้นสารสนเทศระบบห้องสมุดอัตโนมัติผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตจาก http://aritc.yru.ac.th/ 
 

    2.2.3.1 เอกสารและตํารา  
       1)  หนังสือ 
  1.1)  ภาษาไทย  จํานวน 5,081   ช่ือเรื่อง 
    1.2)  ภาษาอังกฤษ จํานวน 240   ช่ือเรื่อง 
     รวม  จํานวน 16,368  เล่ม 
    1.3)  รายงานการวิจัย จํานวน  263   ช่ือเรื่อง 
       2)  วารสารและนิตยสารทางวิชาการ 
    2.1)  ภาษาไทย  จํานวน  40  ช่ือเรื่อง     400  เล่ม 
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    2.2)  ภาษาอังกฤษ จํานวน  6  ช่ือเรื่อง      60  เล่ม 
       3)  หนังสือพิมพ์รายวัน/รายสัปดาห์ 
    3.1)  ภาษาไทย  จํานวน  7  ช่ือเรื่อง   5,040  เล่ม 
    3.2)  ภาษาอังกฤษ จํานวน  1  ช่ือเรื่อง     720  เล่ม 
 2.2.3.2 สื่อผสม (Multimedia) 
        1)  วีดีทัศน์   จํานวน 4,200  ช่ือเรื่อง 
 2)  ซีดี   จํานวน    140  ช่ือเรื่อง 
 
 2.2.4 ระบบฐานข้อมูลสําเร็จรูป 

ระบบฐานข้อมูลสําเร็จรูปเพ่ือการค้นคว้าและฐานข้อมูล Online มี 4 ระบบ
ฐานข้อมูล ประกอบด้วย 

1. ระบบฐานข้อมูล E-Book ประกอบด้วย 3 ฐานข้อมูล ดังน้ี 
 1) ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Net Library)  
 2) ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย (eBook.com)  
 3) ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Springer Link) 

2. ระบบฐานข้อมูล E-Learning ประกอบด้วย 1 ฐานข้อมูล ดังน้ี 
1) ฐานข้อมูลระบบ e-Learning มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

(http://e-learning.yru.ac.th/e-learning/) 
3. ระบบฐานข้อมูล E-Journal ประกอบด้วย 7 ฐานข้อมูล ดังน้ี 

1) ฐานข้อมูล Academic Search Elite เป็นฐานข้อมูลที่มีเน้ือหาครอบคลุม 
สหสาขาวิชามากที่สุดทั่วโลก   

2) ฐานข้อมูล Education Complete เป็นฐานข้อมูลเฉพาะทางด้านการศึกษา
ที่มีเน้ือหาครอบคลุมการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ  

3)  ฐานข้อมูลบทความวารสารสารสนเทศ  
     H.W. WilsonCompany  
4) ฐานข้อมูลวารสารต่างประเทศ (http://atoz.ebso.com และ 

http://www.sciencedirect.com http://vnweb.hwwilsonweb.com)    
5) ฐานข้อมูล รวบรวม link เข้าสู่ Web วารสารหรือหนังสือ 

(http://www.doaj.org/) 
6) ฐานข้อมูลบทความวิชาการ บทความวิจัย Book review และบทปริทัศน์ 

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

(http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/ejour-th.htm) 
 4. ระบบฐานข้อมูล E-Thesis ประกอบด้วย 9 ฐานข้อมูล ดังน้ี  

1) ฐานข้อมูลงานวิจัยไทย Thailis 
   2) ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป Science Citation 
  3) ฐานข้อมูลบรรณานุกรม และบทคัดย่อของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและ

ปริญญาเอกต่างประเทศ ProGuest  
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  4) ฐานข้อมูลห้องสมุดของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
(http://www.riclib.nrct.go.th) 

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

6) ฐานข้อมูลการวิจัยทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) (http://www.riclib.nrct.go.th) 

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

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

เ อ ก  ร ะ ดั บ อ า จ า ร ย์  แ ล ะ ว า ร ส า ร ต่ 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 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
ประสานงานกับสํานักวิทยบริการในการจัดซื้อหนังสือและตําราที่เก่ียวข้องเพ่ือให้บริการกับ

อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชามี
ส่วนร่วมในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ที่จําเป็น  

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
มหาวิทยาลัยมีเจ้าหน้าที่ประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีหน้าที่

ประเมินความเพียงพอของหนังสือ ตํารา และจัดซื้อจัดหาเพ่ิมเติม เพ่ือให้บริการได้ตรงตาม                   
ความต้องการของอาจารย์และนักศึกษา  

 
3. การบริหารคณาจารย์ 
 3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดย
อาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร  
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียน

การสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา ทั้งยังต้องเก็บรวบรวมข้อมูล
เพ่ือเตรียมไว้สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนการปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําให้บรรลุ
เป้าหมายตามหลักสูตรและบัณฑิตมีผลการเรียนรู้อย่างน้อยตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิสาขา
สารสนเทศศาสตร์ได้กําหนด 
 3.3 การแต่งต้ังคณาจารย์พิเศษ 

มหาวิทยาลัยจะอํานวยความสะดวกในการติดต่อและเชิญอาจารย์พิเศษตามความจําเป็นและ
ข้อเสนอของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  บุคคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีและมีความรู้ตรงตําแหน่ง 
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 

  จัดการอบรมและศึกษางานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานตามตําแหน่ง 
 
5. การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา 
 5.1 การให้คําปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา  

หลักสูตรมีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มี
ปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ ซึ่งอาจารย์ประจําหลักสูตรทุก
คนต้องทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และกําหนดช่ัวโมงให้คําปรึกษา (Office 
Hours) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากน้ี ต้องมีที่ปรึกษาเพ่ือให้คําปรึกษาแนะนําในการจัดทํา
กิจกรรมแก่นักศึกษาด้วย 
 5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา  
 การอุทธรณ์ของนักศึกษาในเร่ืองที่เก่ียวกับวิชาการท้ังน้ีให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

จากการศึกษาวิจัยพบว่าหน่วยงานราชการตลอดจนองค์กรเอกชนหลายส่วนยังมี                   
ความต้องการกําลังคนที่ เ ป็นนักสารสนเทศ โดยเฉพาะหน่วยงานห้องสมุด แหล่งเรียนรู้                    
ศูนย์การเรียนรู้ที่มีภารกิจในการส่งเสริมการอ่าน และให้บริการสารสนเทศให้เป็นไปอย่างถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ อย่างไรก็ตามหลักสูตรได้สํารวจ                     
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเน่ืองเพ่ือใช้เป็นข้อมูลสําหรับการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง  
 
7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ตัวบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
(1)  คณาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วม ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน  
การดําเนินงานหลักสูตร 

     

(2)  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา  

     

(3)  มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา 
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ตัวบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐาน  
ผลการเรียนรู้ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4  อย่างน้อย
ร้อยละ 50-70 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จาก  
ผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

     

(8 )  คณาจารย์ ใหม่ ไ ด้รับปฐมนิ เทศหรือคํ าแนะนํา  
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

(9) คณาจารย์ประจําได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 

     

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับ  
การพัฒนาวิชาการ และหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 ต่อปี 

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     
 
 
 
 
 
 
 

 
ทั้ง น้ี เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดําเนินงานตามข้อ 1-5 จากตารางตัวบ่งช้ี                     

การดําเนินงาน และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน   
  กําหนดให้คณาจารย์เขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ซึ่งมีรายละเอียดของกลยุทธ์  
การประเมินการสอน  และรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) หลังการสอนของแต่ละ
ภาค ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนนําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
      การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอนดําเนินการดังน้ี 

1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ในแต่ละวิชาผ่านระบบออนไลน์เมื่อสิ้นสุดภาค   
การศึกษา 

1.2.2 คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและผู้รับผิดชอบหลักสูตร สังเกตการสอนของ
อาจารย์  
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

2.1 ประเมินจากนักศึกษาปัจจุบันและบัณฑิตที่จบตามหลักสูตร โดยใช้แบบสอบถามนักศึกษา
ช้ันปีที่ 4 ในการปัจฉิมนิเทศ การสัมภาษณ์ตัวแทนของนักศึกษา/บัณฑิต ตัวแทนคณาจารย์ และ          
การเปิดเว็บไซต์ (web site) เพ่ือรับข้อมูลย้อนกลับจากนักศึกษาและผู้ที่เก่ียวข้อง 

2.2 ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก โดยดูจากผลการประเมินตนเองของ
ผู้สอนและรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 

2.3 ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนเก่ียวข้อง โดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของ
บัณฑิต และการวิพากษ์หลักสูตร  

 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  

ประเมินตามตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูลจากการประเมินของนักศึกษา ผู้รับผิดชอบ ผู้ใช้บัณฑิต 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

คณะ 
4.3 ดําเนินการปรับปรุง 

  4.3.1 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.
4) ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปีการศึกษา 
  4.3.2 ดําเนินการประเมินผลหลักสูตร (มคอ.2) เพ่ือนําไปปรับปรุงหลักสูตรภายใน 5 ปี 
 (1)   ประเมินปัญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกปีการศึกษา 
(มคอ.7) 
 (2)  ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง 
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ภาคผนวก ก 
 

ผลการศึกษาความจําเป็นในการพัฒนาหลักสูตร 
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ผลการศึกษาความจําเปน็ในการพฒันาหลักสูตรสารสนเทศศาสตร ์
 

การศึกษามีบทบาทสําคัญย่ิงในการพัฒนาวิชาชีพและสังคม การศึกษาวิชาสารสนเทศศาสตร์
มีพัฒนาการตามพัฒนาการของศาสตร์ จากบรรณารักษศาสตร์สู่บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ
ศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ มีหลักสูตรที่ใช้คําว่าสารสนเทศศาสตร์ หรือ Information science 
โดยตรงในช่ือหลักสูตรและใช้คําร่วมกับคําอ่ืนๆ ในช่ือหลักสูตร เช่น Library and Information 
Science ; Information and Library Science, Computer and Information Science; 
Communications and Information Sciences; Information Science and 
Telecommunications การศึกษาวิชาสารสนเทศศาสตร์มีบทบาทสําคัญย่ิงต่อการพัฒนาคน พัฒนา
องค์กร พัฒนาวิชาชีพและสังคม ก่อให้เกิดการวิจัยและการพัฒนา  

ทั้งน้ีเ พ่ือให้การเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพสอดคล้องกับ
ความต้องการของบัณฑิตและตอบสนองกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในพ้ืนที่ จึงจัดให้มีการสํารวจ
ความต้องการ/ความคิดเห็นต่อหลักสูตรและคุณลักษณะของบัณฑิตอันพึงประสงค์ เพ่ือนําไปสู่            
การจัดทําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ที่ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานและสังคม มีความถูกต้อง เหมาะสมกับมาตรฐาน เกณฑ์ แนวปฏิบัติ แนวทางและที่
สําคัญคือการประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดทําการสํารวจความต้องการเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล
สําหรับการเปิดหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์อย่างมีคุณภาพต่อไป ซึ่งการศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาความต้องการศึกษาต่อและความคิดเห็นคุณลักษณะของบัณฑิตอันพึงประสงค์ต่อหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ โดยกลุ่มเป้าหมายที่ทําการศึกษาในครั้งน้ี คือ กลุ่ม
ผู้บริหารหน่วยงาน ผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิตในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีแนวโน้มที่จะเป็น
นายจ้างของบัณฑิตในอนาคต จํานวน 115 คน และกลุ่มนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน 100  คน  ซึ่งใช้วิธีการศึกษาในรูปแบบเชิงสํารวจและใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล ทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าคะแนนเฉล่ียและ            
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviaton : SD)  
 จากผลการศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ของผู้ใช้บัณฑิต 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 115 คน เป็นผู้บริหารระดับสูง จํานวน 15 คน (ร้อยละ 13.04) 
ผู้บริหารระดับกลาง จํานวน 43 คน (ร้อยละ 37.39) ผู้บริหารระดับต้น จํานวน 57 คน เมื่อจําแนก
ผู้ตอบแบบสอบถามตามวุฒิการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 2 คน (ร้อยละ 1.74) มีวุฒิ
การศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี จํานวน 110 คน (ร้อยละ 95.65) มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
จํานวน 3 คน (ร้อยละ 2.61) มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ส่วนหน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 78 คน (ร้อยละ 67.83) สังกัดสถาบันการศึกษาของรัฐ จํานวน 22 
คน (ร้อยละ 19.13) สังกัดสถาบันการศึกษาของเอกชน และจํานวน 15 คน (ร้อยละ 13.04) สังกัด
บริษัทเอกชน และจําแนกคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เป็นรายด้านต่างๆ พบว่า โดยภาพรวม 
ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉล่ีย (X = 4.54) คิดเป็นร้อยละ 
90.80 ส่วนรายด้านเรียงตามค่าเฉลี่ย 3 ลําดับแรก ดังน้ี สามารถแสวงหาความรู้ใหม่และพัฒนา
ตนเองได้ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉล่ีย (X = 4.78) คิดเป็นร้อยละ 95.60 รองลงมา คือ มีองค์ความรู้
ในสาชาวิชาที่เรียนและเข้าใจข้ันตอนวิธีการปฏิบัติงานและความสามารถนําความรู้ประยุกต์ใช้ใน            
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การปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉล่ีย (X = 4.77) คิดเป็นร้อยละ 95.40 และ
ความเสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและความสามารถใน
การปรับตัว การทํางานเป็นทีม รับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉล่ีย (X = 4.76)              
คิดเป็นร้อยละ 95.20   
 นอกจากนี้ในส่วนของผลการศึกษาความต้องการศึกษาต่อของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ พบว่า นักเรียนตอบแบบสอบถามทั้งหมด 100 คน เป็นเพศชาย จํานวน 
21 คน (ร้อยละ 21.00) และเพศหญิง จํานวน 79 คน (ร้อยละ 79.00) นักเรียนจํานวน 7 คน (ร้อยละ 
7.00) อายุ 17 ปี และนักเรียนจํานวน 75 คน (ร้อยละ 75.00) อายุ 18 ปี นักเรียนจํานวน 14 คน 
(ร้อยละ 14.00) อายุ 19 ปี และนักเรียนจํานวน 4 คน (ร้อยละ 4.00) อายุ 20 ปี นักเรียนจํานวน 99 
คน (ร้อยละ 99.00) ศึกษาอยู่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 จํานวน 1 คน (ร้อย
ละ 1.00) ศึกษาอยู่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความต้องการและ
ความสําคัญในการศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ โดยภาพรวม 
ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย (X = 4.07) คิดเป็นร้อยละ 
81.40 ส่วนรายด้านเรียงตามค่าเฉลี่ย 3 ลําดับแรก ดังน้ี ด้านความสําคัญต่อการก้าวทัน                    
ความเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย (X = 3.72) คิดเป็นร้อยละ 74.40 สําคัญต่อ             
การพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย (X = 3.69) คิดเป็นร้อยละ 73.80 
และสําคัญต่อการประกอบอาชีพและการหางานทํา อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย (X = 3.67) คิดเป็นร้อย
ละ 73.40 
 จากสรุปผลการสํารวจทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์มี
ความสําคัญและความจําเป็นต่อบุคคล องค์การ วิชาชีพและสังคม  ซึ่งต้องการผู้มีความรู้
ความสามารถขั้นสูงในการจัดการสารสนเทศและการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้สอดคล้อง
กับพัฒนาการของศาสตร์และตอบสนองความต้องการของสังคม โดยปัจจุบันสังคมสารสนเทศมี              
ความเปลี่ยนแปลงอย่างมาก จากการเพ่ิมจํานวนและประเภทสารสนเทศ ตลอดจนความหลากหลาย
ในพฤติกรรมการใช้และความต้องการสารสนเทศของสังคม ดังน้ันสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น
จําเป็นต้องผลิตนักวิชาชีพสารสนเทศเพ่ือจัดการสารสนเทศให้เป็นระบบ ให้บริการตามความต้องการ
ของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถปฏิบัติงานในสถาบันบริการสารสนเทศประเภทต่างๆ ได้
กว้างขวางหลากหลายขึ้น ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการตอบสนองความต้องการตลาดงานด้านสารสนเทศในบริบท
พ้ืนที่อย่างแท้จริง 
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อัตลักษณ์และจุดเด่นของหลกัสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
 
สารสนเทศมีความสําคัญต่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความหลากหลาย

ทางด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และเช้ือชาติ และมีความแตกต่างอย่างชัดเจน สารสนเทศจะ
เป็นสิ่งที่ช่วยบันทึกบอกเล่าวิถีชีวิตที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน เป็นรากฐานที่จําเป็นสําหรับ
ความก้าวหน้าของอารยะธรรมและช่วยสืบทอดค่านิยม ทัศนคติ  ศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็น
เอกลักษณ์อันดีงามของชาติ ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ ความสามัคคีและความมั่นคงในชาติ อีกทั้งยัง
สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างมนุษยชาติ ช่วยลดความขัดแย้ง ทําให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข แต่
ปัจจุบันสังคมสารสนเทศมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมาก จากการเพ่ิมจํานวนและประเภทสารสนเทศ 
ตลอดจนความหลากหลายในพฤติกรรมการใช้และความต้องการสารสนเทศของสังคม                     
โดยการพัฒนาหลักสูตรครั้งน้ีได้คํานึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือผลิต
นักวิชาชีพสารสนเทศในการจัดการสารสนเทศให้เป็นระบบ ให้บริการตามความต้องการของสังคมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติงานในสถาบันบริการสารสนเทศประเภทต่างๆ ได้กว้างขวาง
หลากหลายขึ้น ทั้งน้ีเพ่ือตอบสนองความต้องการตลาดงานด้านสารสนเทศ 
 การพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์เ พื ่อรองร ับ                   
การเปลี่ยนแปลงจากสังคมยุคอุตสาหกรรมในอดีตสู่สังคมฐานความรู้ในปัจจุบัน สังคมท่ีบุคคล
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ด้วยตนเองทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม อันนํามาซึ่งการเพ่ิม
ผลผลิตและการเพ่ิมประสิทธิภาพในการประกอบการด้านต่างๆ ดังน้ัน จึงได้จัดทําหลักสูตร                 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ซึ่งมีอัตลักษณ์และจุดเด่น ดังน้ี 
 1. เป็นหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยใน                      
ด้านการพัฒนาท้องถิ่น  เน่ืองจากหลักสูตรได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทางวิชาการด้านสารสนเทศ
ศาสตร์ มีความรอบรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ โดยจะมีความเช่ียวชาญ
ด้านการจัดการข้อมูล และสารสนเทศของท้องถิ่น และสามารถจัดการและบริการสารสนเทศ               
ทุกรูปแบบ รวมท้ังสารสนเทศในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถนําความรู้                 
ความเข้าใจท่ีได้รับไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสังคม                      
พหุวัฒนธรรม  
 2. หลักสูตรได้ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้หลากหลายภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ มลายู อาหรับ 
และจีน ซึ่งเน้นการพัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียนในบริบทที่เก่ียวข้องกับ
งานสารสนเทศ ฝึกการอ่านและการสนทนาเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ                
งานสารสนเทศ เช่น การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ การติดต่อสอบถามเพ่ือการค้นคว้า
ทรัพยากรสารสนเทศ การใช้ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ฯลฯ รวมทั้งการวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศภาษาไทย อังกฤษ มลายู อาหรับ และจีน เพ่ือคัดเลือก ประเมินทรัพยากรสารสนเทศ 
และจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณภาพให้แก่สถาบันสารสนเทศทั้งในประเทศและต่างประเทศได้  
 3. หลักสูตรได้พัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลจาก
เว็บไซต์และฐานข้อมูลต่างๆ เพ่ือการแสวงหาสารสนเทศที่หลากหลายได้อย่างเช่ียวชาญ และ
สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประกอบอาชีพด้านธุรกิจสิ่งพิมพ์ และอาชีพอิสระ
อ่ืนๆ ได้ อีกทั้งยังเสริมสร้างบัณฑิตให้ตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมยึดมั่นในมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ รวมท้ังมีทัศนคติที่ดีและศรัทธาต่อวิชาชีพ       
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 4. บัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์สามารถประกอบ
อาชีพได้หลากหลาย เช่น อาจารย์ บรรณารักษ์ นักสารสนเทศประจําห้องสมุด สํานักงานและศูนย์ 
สารสนเทศต่างๆ หรือหน่วยงานธุรกิจเอกชนสารสนเทศต่างๆ  นักวิชาการ นักวิจัย  เลขานุการ อีก
ทั้งยังสามารถประยุกต์ความรู้ให้เข้ากับการประกอบอาชีพอ่ืนๆ ได้เป็นจํานวนมาก เน่ืองจากทุก
หน่วยงานมีการจัดการสารสนเทศ และใช้เทคโนโลยีในการจัดการสารสนเทศ ซึ่งบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรน้ีจะมีความละเอียดรอบคอบ เห็นคุณค่าของข้อมูลข่าวสารต่างๆ สามารถ
ประเมินสารสนเทศ และใช้เทคโนโลยีในการจัดการสารสนเทศได้เป็นอย่างดี    
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ภาคผนวก ข 
 

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาท่ี 2742/2557 
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
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ภาคผนวก ค 
 

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาท่ี 2752/2557 
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
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ภาคผนวก ง 
 

หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 
 

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาท่ี 24/2556 
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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ภาคผนวก ฉ 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
เร่ือง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
เรื่อง  แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

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

เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนรายวิชา  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีคุณภาพ ได้
มาตรฐาน     สู่สากล มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  โดยความเห็นชอบของที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๒  วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒  เห็นควรให้
กําหนดแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพ่ือถือปฏิบัติร่วมกัน  ดังน้ี 

 
๑. แนวปฏิบัติในการจัดผู้สอนรายวิชา 

๑.๑ อาจารย์ผู้สอนจะต้องมีภาระงานสอนขั้นตํ่า ไม่น้อยกว่าภาระงานสอน ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องภาระงานของบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา              

๑.๒ กรณีอาจารย์พิเศษรายช่ัวโมง จะต้องเป็นอาจารย์พิเศษที่ได้ขึ้นบัญชีเป็นอาจารย์พิเศษ        
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตามระยะเวลาที่กําหนด 
 
๒. แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาแต่ละภาคเรียน  

๒.๑ ให้จัดรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนของแต่ละหลักสูตรที่ได้อนุมัติแผนไว้แล้ว 
๒.๒ รายวิชาศึกษาท่ัวไป ให้จัดหมู่เรียนละ ๔๐ – ๕๐ คน ตามลําดับการลงทะเบียนของ

นักศึกษา 
๒.๓ รายวิชาเลือกเสรี ให้นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจของนักศึกษา โดยจัดหมู่เรียน           

ละ ๔๐ – ๕๐ คน ตามลําดับการลงทะเบียนของนักศึกษา 
๒.๔ การจัดรายวิชาที่เป็นวิชาเน้ือหา ให้จัดหมู่เรียนตามกลุ่มพ้ืนฐาน โดยกลุ่มพ้ืนฐานที่มี

นักศึกษาไม่ถึง ๒๕ คน ให้จัดรวมกลุ่มกับนักศึกษากลุ่มพ้ืนฐานอ่ืนในรายวิชาเดียวกัน 
 
๓. แนวปฏิบัติในการเตรียมการสอน และรายงานผลการสอน 

๓.๑ อาจารย์ผู้สอนจะต้องจัดทํารายละเอียดของรายวิชาตามแบบฟอร์ม มคอ.๓ หรือ มคอ.๔ 
และส่งคณะภายในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน 

๓.๒ อาจารย์ผู้สอนจะต้องเข้าพบนักศึกษาเพ่ือวางแผนการสอนร่วมกับนักศึกษาในสัปดาห์ที่ 
๑ ของการเปิดภาคเรียนตามตารางเรียนของรายวิชาน้ันๆ 

๓.๓ อาจารย์ผู้สอนจะต้องรายงานผลการสอนรายวิชา ตามแบบฟอร์ม มคอ. ๕ หรือ มคอ. ๖ 
และ  ส่งให้คณะภายใน ๑๕ วัน นับจากวันสุดท้ายของการสอบปลายภาค 

๓.๔  รายวิชาเดียวกัน ให้ร่วมกันจัดทํารายละเอียดของรายวิชา เพ่ือเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
แต่อาจารย์ผู้สอนส่งรายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการสอนแยกเป็นรายบุคคล 
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๔. แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

๔.๑ ให้อาจารย์ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
๔.๒ ให้อาจารย์มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
๔.๓ ให้อาจารย์จัดการเรียนการสอนท่ีมีความยืดหยุ่น และหลากหลายสอดคล้องกับ

ศักยภาพของผู้เรียน 
๔.๔ ให้มีการตรวจสอบรายช่ือผู้เข้าเรียน และรายงานการเข้าเรียนถึงคณะที่นักศึกษาสังกัด

ทุกเดือน 
๔.๕ ให้ส่งรายช่ือผู้มีเวลาเรียนตํ่ากว่าร้อยละ ๘๐ และตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ ผ่านคณะที่อาจารย์

สังกัดก่อนสอบ ๔ สัปดาห์ 
๕. แนวปฏิบัติในการประเมินผลการสอนรายวิชา 

๕.๑ จัดให้มีคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ ซึ่งประกอบด้วย 

 คณบดี     ประธานกรรมการ 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   รองประธานกรรมการ 
 ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร  กรรมการ 
 หัวหน้าภาควิชา    กรรมการ 
 หัวหน้างานจัดการศึกษาของคณะ  เลขานุการ 

หน้าที่ 
๑. กําหนดแนวทางในการดําเนินงานวิชาการแนวปฏิบัติในการบริหารงานวิชาการ

ของคณะ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ 
๒. จัดทําแผนพัฒนาวิชาการของคณะ เสนอคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา และ

กํากับดูแลให้เป็นไปตามแผนพัฒนาวิชาการ 
๓. จัดทําแผนปฏิบัติงานวิชาการ และปฏิทินวิชาการของคณะในแต่ละปีการศึกษา 
๔. พิจารณากลั่นกรองบุคคลเป็นอาจารย์พิเศษ เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 
๕. ตรวจสอบมาตรฐานรายละเอียดของรายวิชาทุกภาคเรียน 
๖ .  ตรวจสอบรายงานผลการสอนรายวิชา  เ พ่ือนําไปพัฒนาและปรับปรุง

ประสิทธิภาพของการเรียนการสอน 
๗. ตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบปลายภาคทุกรายวิชา 
๘. พิจารณาอนุมัติผลการเรียนทุกรายวิชาของคณะ 
๙. อ่ืนๆ ตามท่ีคณบดีมอบหมาย 

๕.๒ ให้นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชา 
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๖ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสร  ศรีไตรรัตน์) 
         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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ภาคผนวก ช 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
เร่ือง หลักเกณฑ์การกาํหนดรหัสวิชา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา 
เรื่อง   หลักเกณฑ์การกําหนดรหัสวิชา 

……………………………………. 
 
 

  เพ่ือให้การพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พุทธศักราช 2548 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจึงประกาศ
หลักเกณฑ์การกําหนดรหัสวิชา ดังต่อไปน้ี 

รหัสวิชา ประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว ดังน้ี 
ตัวที่ 1 แสดงถึง    รหัสคณะ   กําหนดดังน้ี 

   1 หมายถึง คณะครุศาสตร์  
   2 หมายถึง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   3 หมายถึง คณะวิทยาการจัดการ  
   4 หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 

ตัวที่ 2 แสดงถึง    ระดับหลักสูตรการจัดการศึกษาของคณะ  กําหนดดังน้ี 
0 หมายถึง อนุปริญญา 
1 หมายถึง ปริญญาตรี 
2 หมายถึง ปริญญาโท 
3 หมายถึง ปริญญาเอก 
4 หมายถึง ประกาศนียบัตร 
5 หมายถึง ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
6 หมายถึง ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 

ตัวที่ 3 – 4   แสดงถึง    รหัสหมู่วิชา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 
ตัวที่ 5        แสดงถึง     ความยากง่ายของเน้ือหา 
ตัวที่ 6 – 7   แสดงถึง     ลําดับของรายวิชาในหมู่วิชาน้ันๆ 

ผู้กําหนดรหัสวิชา  
   ตัวที่ 1 – 5 ให้คณะเป็นผู้กําหนด ยกเว้นรายวิชาที่เก่ียวข้องกับศาสตร์อ่ืน
ให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตพิจารณา 
   ตัวที่ 6 – 7 ให้งานมาตรฐานการศึกษา กองบริการการศึกษา เป็นผู้กําหนด
หมายเลขลําดับของหมู่วิชาน้ันๆ พร้อมทั้งเก็บรวบรวมรายวิชาทั้งหมด 
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โดยใช้กับหลักสูตรที่จะเปิดสอนในปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่   28   ตุลาคม   พุทธศักราช 2553 
 

 
 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดํารงรักษ์) 
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
เร่ือง หลักเกณฑ์การกําหนดรหัสวิชา 
 
หมู่วิชาของหมวดวิชาต่าง ๆ  

หมวดวิชาครุศาสตร์   
 00   หมู่วิชาท่ีไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้    
 01   หมู่วิชาหลักการศึกษา      
 02   หมู่วิชาหลักสูตรและการสอน     
 03   หมู่วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา   
 04   หมู่วิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา    
 05   หมู่วิชาจิตวิทยาและการแนะแนว     
 06   หมู่วิชาการบริหารการศึกษา      
 07   หมู่วิชาการศึกษาปฐมวัย      
 08   หมู่วิชาการศึกษาพิเศษ      
 09   หมู่วิชาพลศึกษา       
หมวดวิชามนุษยศาสตร์   
 00   หมู่วิชาท่ีไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชามนุษยศาสตร์  
 01   หมู่วิชาปรัชญา       
 02   หมู่วิชาศาสนาและเทววิทยา     
 03   หมู่วิชาภาษาศาสตร์      
 04   หมู่วิชาภาษาไทย       
 05   หมู่วิชาภาษาอังกฤษ      
 06   หมู่วิชาภาษาญี่ปุ่น       
 07   หมู่วิชาภาษาจีน       
 08   หมู่วิชาภาษามาเลย์       
 09   หมู่วิชาภาษาฝร่ังเศส      
 11   หมู่วิชาภาษาเยอรมัน      
 12   หมู่วิชาภาษาอิตาเลี่ยน      
 13   หมู่วิชาบรรณารักษ์และสารนิเทศ     
 14   หมู่วิชาประวัติศาสตร์      



94 
 

 15   หมู่วิชาภาษารัสเซีย       
 16    หมู่วิชาภาษาเกาหล ี       
 17   หมู่วิชาภาษาลาว       

18   หมู่วิชาภาษาเขมร       
 19   หมู่วิชาภาษาพม่า       
 21   หมู่วิชาภาษาเวียดนาม      
 22   หมู่วิชาภาษาสเปน       
 23   หมู่วิชาภาษาอาหรับ  
หมวดวิชาสังคมศาสตร์   
 50   หมู่วิชาท่ีไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาสังคมศาสตร ์    
 51   หมู่วิชาจิตวิทยา       
 52   หมู่วิชามนุษยวิทยา       
 53   หมู่วิชาสังคมวิทยา      
 54   หมู่วิชาภูมิศาสตร์       
 55   หมู่วิชารัฐศาสตร ์       
 56   หมู่วิชานิติศาสตร์       
 57   หมู่วิชาเศรษฐศาสตร์      
              58   หมู่วิชารัฐประศาสนศาสตร์     
หมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์   
 80   หมู่วิชาท่ีไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์     
 81   หมู่วิชาทฤษฎี หลักการ และความเข้าใจทางศิลปกรรม  
 82   หมู่วิชาวิจิตรศิลป ์       
 83   หมู่วิชาประยุกต์ศิลป์ ออกแบบ 2 มิติ    
 84   หมู่วิชาประยุกต์ศิลป์ ออกแบบ 3 มิติ     
 85   หมู่วิชานาฏศิลป์และการแสดง     
 86   หมู่วิชาดุริยางค์ศิลป ์       
หมวดวิชานิเทศศาสตร์   
 00   หมู่วิชาท่ีไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชานิเทศศาสตร์     
 01   หมู่วิชาการสื่อสาร       
 02   หมู่วิชาสิ่งพิมพ์       
 03   หมู่วิชาการประชาสัมพันธ์      
 04   หมู่วิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์    
 05   หมู่วิชาการโฆษณา       
 06   หมู่วิชาการถ่ายภาพ       
 07   หมู่วิชาภาพยนตร์  
หมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ  

50 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ   
 51   หมู่วิชาเลขานุการ       
 52   หมู่วิชาการบัญช ี      
 53   หมู่วิชาการเงินและการธนาคาร     
 54   หมู่วิชาการตลาด       
 55   หมู่วิชาการสหกรณ์       
 56   หมู่วิชาการบริหารธุรกิจ      
 57   หมู่วิชาธุรกิจบริการ       
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 58   หมู่วิชาประกันภัยและวินาศภัย     
 59   หมู่วิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

60   หมู่วิชาการเป็นผู้ประกอบการ 
61   หมู่วิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 

 62   หมู่วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ      
หมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

00 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 01   หมู่วิชาฟิสิกส์       
 02   หมู่วิชาเคมี        
 03   หมู่วิชาชีววิทยา       
 04   หมู่วิชาดาราศาสตร ์       
 05   หมู่วิชาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก     
 06   หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม     
 07   หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ      
 08   หมู่วิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา      
 09   หมู่วิชาคณิตศาสตร์       
 11   หมู่วิชาสถิติประยุกต์       
 12   หมู่วิชาคอมพิวเตอร ์

  13   หมู่วิชาการแพทย์แผนไทย 
หมวดวิชาคหกรรมศาสตร์   

50   หมู่วิชาท่ีไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาคหกรรมศาสตร์  
 51   หมู่วิชาอาหารและโภชนาการ     
 52   หมู่วิชาผ้าและเคร่ืองแต่งกาย      
 53   หมู่วิชาบ้านและการบริหารงานบ้าน     
 54   หมู่วิชาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก     
 55   หมู่วิชาศิลปประดิษฐ์      
 56   หมู่วิชาสิ่งทอ 
หมวดวิชาเกษตรศาสตร์   

    60 หมู่วิชาท่ีไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาเกษตรศาสตร ์   
 61   หมู่วิชาปฐพีวิทยา       
 62   หมู่วิชาพืชไร่       
 63   หมู่วิชาพืชสวน       
 64   หมู่วิชาสัตวบาล       
 65   หมู่วิชาสัตวรักษ์       
 66   หมู่วิชาการประมง       
 67   หมู่วิชาอุตสาหกรรมเกษตร      
 68   หมู่วิชากีฏวิทยา โรคพืช และวัชพืช     
 69   หมู่วิชาวนศาสตร์       
 71   หมู่วิชาการชลประทาน      
 72   หมู่วิชาเกษตรกลวิธาน      
 73   หมู่วิชาส่งเสริมการเกษตร      
 74   หมู่วิชาสื่อสารการเกษตร      
 75   หมู่วิชาเกษตรศึกษา   
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หมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
80   หมู่วิชาท่ีไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
81   หมู่วิชาอุตสาหการ       

 82   หมู่วิชาเซรามิกส์       
 83   หมู่วิชาศิลปหัตถกรรม      
 84   หมู่วิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม    
 85   หมู่วิชาออกแบบ-เขียนแบบสถาปัตยกรรม    
 86   หมู่วิชาก่อสร้าง-โยธา      
 87   หมู่วิชาไฟฟ้ากําลัง       
 88   หมู่วิชาอิเล็กทรอนิกส์      
 89   หมู่วิชาเคร่ืองกล       
 91   หมู่วิชาเทคนิคการพิมพ์      
 92   หมู่วิชาเทคโนโลยีการพิมพ์      
 93   หมู่วิชาสถาปัตยกรรมภายใน     
 94   หมู่วิชาเทคโนโลยีฟิสิกส์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม   
 95   หมู่วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม    
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ภาคผนวก  ซ 
 

ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี 
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ภาคผนวก ฌ 
 

ตารางแสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการวพิากษ์หลักสูตร 
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1. ผศ.ดร.พิมพ์รําไพ เปรมสมิทธ์ 

ลําดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1 วิชาฐานข้อมูลเบ้ืองต้นในงานสารสนเทศ ให้ปรับเป็น

ช่ือวิชาการจัดการฐานข้อมูลในงานสารสนเทศ 
ปรับเรียบร้อยแล้ว 

2 วิชาการจัดการงานสํานักงานให้ปรับภาษาอังกฤษจาก 
Information Management in Office เป็น Office 
Information Management  

ปรับเรียบร้อยแล้ว 

 
2. ผศ.อัญญ์นิชตา รุ่งวิชาวิวัฒน์ 

ลําดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1 ปรับปรัชญาของหลักสูตร เอาคําว่า การสื่อสารออก ปรับเรียบร้อยแล้ว 
2 วิชาการจัดแสดงและนิทรรศการในห้องสมุดและวิชา

นิทานและการเล่านิทานให้ยุบรวมในวิชาการอ่านและ
การส่งเสริมการอ่านในสังคมพหุวัฒนธรรม 

ปรับเรียบร้อยแล้ว 

3 จัดให้มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์
ในหรือต่างประเทศ 

ปรับเรียบร้อยแล้ว 

4 เพ่ิมวิชาที่เน้นทางด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศให้
มากขึ้น 

ได้เพ่ิมวิชาด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ ดังน้ี 
1. การจัดเก็บและการค้นคืน
สารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต 
2. การจัดการฐานข้อมูลในงาน
สารสนเทศ 
3. การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
และสื่อผสม         
4. เทคโนโลยีการจัดการ
สารสนเทศ 
5. การออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์ในงานสารสนเทศ  
6. ระบบอัตโนมัติในงาน
สารสนเทศ  

5 วิชาการรู้สารสนเทศ ควรปรับให้สอนในช้ันปีที่ 1 ปรับเรียบร้อยแล้ว 
6 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาในด้านจิต

บริการให้ปรับเป็นจิตสาธารณะ ส่วนทักษะการเรียนรู้
ด้วยตนเองให้ปรับเป็นทักษะการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศด้วยตนเอง 

ปรับเรียบร้อยแล้ว 
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3. ผศ.ดร.วสันต์ อติศัพท์ 

ลําดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1 คําว่าประยุกต์ใช้ ให้ตัดคําว่า ใช้ออก เพราะมีความหมาย

เหมือนกัน 
ปรับเรียบร้อยแล้ว 

2 ใส่คําอธิบายในรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สารสนเทศศาสตร์ 

ปรับเรียบร้อยแล้ว 
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ภาคผนวก ญ 
 

ตารางแสดงข้อสังเกตของกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาใน            
การวิพากษ์หลักสูตร ในคราวประชุมคร้ังท่ี 3/2557 

วันท่ี 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 
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ลําดับ ข้อสังเกตของกรรมการสภาวิชาการ การปรับปรุงแก้ไข 

1 วิชาการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์  คําอธิบายรายวิชาเน้น
การทําเค้าโครงวิจัย ควรเปลี่ยนเป็นการจัดทําวิจัย 

ปรับเรียบร้อยแล้ว 

2 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านสารสนเทศศาสตร์  
5 หน่วยกิต มากเกินไป ควรปรับเป็น 3 หน่วยกิต และนํา 
2 หน่วยกิตน้ันไปจัดทํารายวิชาใหม่ 

ปรับเรียบร้อยแล้ว 

3 ควรเพ่ิมเติมรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา เพ่ิมเรียบร้อยแล้ว 
4 คําอธิบายรายวิชาสั้นเกินไป เช่น วิชาภาษามลายูสําหรับ

นักสารสนเทศ 
ปรับเรียบร้อยแล้ว 

5 ควรทบทวนการกระจายความรับผิดชอบจากหลักสูตรสู่
รายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะให้มีความเหมาะสม เน่ืองจาก
หลายวิชาที่เน้นเฉพาะเรื่องคุณธรรม  จริยธรรม  แต่ยัง
ขาดในเรื่องความรู้และทักษะทางปัญญา   

ปรับเรียบร้อยแล้ว 

6 ตรวจสอบความเหมาะสมของจํานวนหน่วยกิตในแต่ละ
รายวิชา 

ปรับเรียบร้อยแล้ว 

7 ภาคผนวก ก ผลการศึกษาความต้องการจําเป็นในการ
พัฒนาหลักสูตร ควรเขียนในรูปแบบความเรียง ไม่ต้องใส่
ข้อมูลตาราง 

ปรับเรียบร้อยแล้ว 

8 ตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์ คําผิด ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว 
9 เพ่ิมเติมคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เพ่ือรองรับ

อาเซียน  
มีคําอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษในวิชาเฉพาะ
แล้ว 
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ภาคผนวก ฎ 
 

ตารางแสดงข้อสังเกตของกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ในคราวประชุมคร้ังท่ี 1/2558 

วันท่ี 30 เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 
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ลําดับ ข้อสังเกตของกรรมการสภาวิชาการ การปรับปรุงแก้ไข 
1 ตรวจสอบการแปลภาษาอังกฤษให้ตรงกับภาษาไทยเป็น

สําคัญอย่างเคร่งครัด 
ดําเนินการให้อาจารย์ใน
หลักสูตรภาษาอังกฤษช่วย
ตรวจสอบและปรับปรุง
เรียบร้อยแล้ว 

2 แก้ไขคุณวุฒิ/สาขาวิชาของอาจารย์ โดยให้สาขาวิชาอยู่ใน
เครื่องหมาย (  ) 

ปรับเรียบร้อยแล้ว 

3 แก้ไขคําอธิบายรายวิชาที่ใช้คํากริยาไม่เป็นวลี อาทิ 
- รายวิชา 2113104 “ศึกษาแนวคิด ความสําคัญและ  
การสื่ อสาร . . . ”  เ ป็น  “แนวคิ ด  ความสํ าคัญและ  
การสื่อสาร” 
- รายวิชา 2113109 “ศึกษาความรู้เบ้ืองต้น...” เป็น 
“ความรู้เบ้ืองต้น...” 
- รายวิชา 2113209 “ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับ...” เป็น 
“แนวคิดเก่ียวกับการจัดการ...” 

ปรับเรียบร้อยแล้ว 

4 แก้ ไขคํ าอ ธิบายราย วิชา  2113401 การ วิจั ยทาง
สารสนเทศศาสตร์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ตรงกัน 
จากเดิม “The ethics of researchers and writing 
skills” แก้ไขให้ตรงกับภาษาไทยเป็น “The ethics of 
researchers. Research writing and presenting 
skill” 

ปรับเรียบร้อยแล้ว 

5 แก้ไขการเขียนบรรณานุกรมให้ถูกต้องตามหลักการเขียน
อ้างอิง 

ปรับเรียบร้อยแล้ว 

6 แก้ไข ข้อ 8 การอบรม/สัมมนาในภาคผนวก ญ ประวัติ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หากเป็นผู้เข้ารับการอบรม/
สัมมนา ให้แก้ไขจากเดิม “8. การอบรม/สัมมนา” เป็น 
“8. ประสบการณ์การเข้ารับการอบรม” และแก้ไข
คําอธิบายในตารางใหม่ อาทิ ลําดับที่ 1 วิทยากรบรรยาย
เรื่อง.... เป็นต้น 

ปรับเรียบร้อยแล้ว 

7 แก้ไขช่ือวิชาภาษาอังกฤษ รายวิชา 2113106 จากเดิม 
“Reading and Reading Promotion in Plural 
Culture Society” เป็น “Reading and Reading 
Promotion in Multi Culture Society” 

ปรับเรียบร้อยแล้ว 

8 แก้ไขการเขียนคําอธิบายรายวิชาให้เป็นวลี อาทิ รายวิชา 
2113201 ไม่ต้องยกตัวอย่าง “เช่น” 

ปรับเรียบร้อยแล้ว 

9 แก้ไขการเขียนคําอธิบายรายวิชา 2113208 ภาษาอังกฤษ
จากเดิม “Standard report of library” เป็น “Library 
Standard” หรือ “Library Criteria standard” 

ปรับเรียบร้อยแล้ว 
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ลําดับ ข้อสังเกตของกรรมการสภาวิชาการ การปรับปรุงแก้ไข 
10 แก้ไขการใช้ตัวเลขให้เป็นเลขอารบิคเหมือนกันตลอดทั้ง

เล่มหลักสูตร อาทิ รายวิชา 2100116 ใช้ทั้งตัวเลขอารบิค
และตัวเลขไทย 

ปรับเรียบร้อยแล้ว 

11 แก้ไขการพิมพ์ให้เป็นตัวอักษรปกติ ไม่ใช้ตัวเอียง ตัวหนา 
อาทิ ช่ือวิชา รหัสวิชา เป็นต้น 

ปรับเรียบร้อยแล้ว 
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ภาคผนวก ฏ 
 

ตารางแสดงข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ในคราวประชุมคร้ังท่ี 2/2558 

วันท่ี 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 
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ลําดับ ข้อสังเกตของกรรมการสภาวิชาการ การปรับปรุงแก้ไข 
1 แก้ไขรายละเอียดในหน้าคํานําดังน้ี 

1.1 บรรทัดที่สอง “การเปลี่ยนแปลงจากสังคมยุค
อุตสาหกรรมในอดีตสู่สังคมสารสนเทศ” ให้ตัดคําว่า 
“ยุค” ออก 

ปรับเรียบร้อยแล้ว 

1.2 ย่อหน้าที่สอง “ผู้จัดทําจะต้องขอขอบคุณ” ตัดคําว่า 
“จะต้อง” ออก 

ปรับเรียบร้อยแล้ว 

1.3 บรรทัดสุดท้าย “ผู้จัดทําขอน้อมรับไว้และขออภัยมา 
ณ ที่น้ีด้วย” ให้เปลี่ยนเป็น “ผู้จัดทําขอน้อมรับไว้และจะ
ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์มากที่สุดในโอกาส
ต่อไป” 

ปรับเรียบร้อยแล้ว 

2 หน้าที่ 44 ข้อ 5 ข้อกําหนดเกี่ยวกับโครงงานหรือวิจัย ซึ่ง
เขียนว่า “ไม่มี”  

เพ่ิมเติมข้อมูลข้อกําหนด
เก่ียวกับโครงงานหรือวิจัย 
เรียบร้อยแล้ว 

3 แก้ไขข้อมูลใน Curriculum mapping ดังน้ี 
3.1 ข้อ 5 (ข้อ 3 ย่อย) เน้นเรื่องการสื่อสาร การใช้ภาษา 
ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษามลายูกลาง แต่ใน
บางรายวิชา  เ ช่น  รายวิชาการสื่ อสารสํ าหรับงาน
สารสนเทศ การสัมมนาทางสารสนเทศศาสตร์ ไม่มีการ
เน้นจุดทึบในข้อที่ 5 

เพ่ิมจุดทึบในรายวิชา เช่น 
รายวิชาการสื่อสารสําหรับ
งานสารสนเทศ การ
สัมมนาทางสารสนเทศ
ศาสตร์ เรียบรอ้ยแล้ว 

3.2 ทักษะด้านปัญญายังกําหนดไว้น้อยเกินไป เพ่ิมจุดทึบทักษะด้าน
ปัญญาในรายวิชา  ดังน้ี 
1. การรู้สารสนเทศ 
2. การสื่อสารสําหรับงาน
สารสนเทศ 
3. การอ่านและการ
ส่งเสริมการอ่านในสังคม
พหุวัฒนธรรม 
4. การจัดการสารสนเทศ
ท้องถิ่น 
5. พัฒนาการห้องสมุด
และศูนย์สารสนเทศ 
6. การจัดระบบทรัพยากร
สารสนเทศ 1 
7. การจัดการฐานข้อมูลใน
งานสารสนเทศ 
8. การจัดระบบทรัพยากร
สารสนเทศ 2 
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ลําดับ ข้อสังเกตของกรรมการสภาวิชาการ การปรับปรุงแก้ไข 
  9. การบริหารห้องสมุด

และศูนย์สารสนเทศ 
10. ธุรกิจสารสนเทศ 
11. ระบบอัตโนมัติในงาน
สารสนเทศ 
12. การออกแบบและ
พัฒนาเว็บไซต์ในงาน
สารสนเทศ 
13. การจัดเก็บและการค้น
คืนสารสนเทศบน
อินเทอร์เน็ต 
14. การศึกษาผู้ใช้ 

4 ระบบสารสนเทศเป็นเรื่องของข้อมูลที่หลากหลาย เรื่อง
คุณธรรมจริยธรรมของผู้ทําหน้าที่ให้บริการหรือผู้เก็บ
สารสนเทศเป็นเรื่องสําคัญ ควรเพ่ิมหรือแทรกในเร่ือง
คุณธรรมจริยธรรม และข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องกับระบบ
สารสนเทศเข้าไปในรายละเอียดของหลักสูตรด้วย 

เรื่องคุณธรรมจริยธรรม 
แ ล ะ ข้ อ ก ฎ ห ม า ย ท่ี
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ ร ะ บ บ
ส า ร ส น เ ท ศ อ ยู่ ใ น
คํ า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า
สารสนเทศและสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 

5 ปั จ จุ บั น สั ง ค ม ไ ด้ พั ฒ น า เ ป็ น สั ง ค ม ฐ า น ค ว า ม รู้ 
Knowledge-based society  

แ ก้ ไ ข คํ า ว่ า
สั งคมสารสนเทศ  เ ป็น 
สังคมฐานความรู้ ในหมวด
ที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของ
หลักสูตร เรื่องความสําคัญ
เรียบร้อยแล้ว  
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ภาคผนวก ฐ 
 

ประวัติอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ประวตัิอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

 ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

1. อาจารย์ประจําหลักสูตร  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์ 
2. ชื่อ-สกุล   นางนูรีดา     จะปะกียา 
3. ตําแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
4. สังกัด    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา 

 
ระดับ

การศึกษา 
สถาบนัการศกึษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
วิทยาเขตปัตตานี 

ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศ

ศาสตร์ 

2542 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
วิทยาเขตปัตตานี 

ศศ.ม. บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศ

ศาสตร์ 

2550 

 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 

6.1 งานวิจัย 
นูรีดา  จะปะกียาและคณะ. การรู้สารสนเทศของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้. ยะลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 
2557. (กําลังดําเนินการ)   

นูรีดา  จะปะกียาและคณะ. แนวทางการพัฒนาแหล่งสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลา : คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2556. 

นูรีดา  จะปะกียาและคณะ. แนวโน้มการจัดบริการห้องสมุดในทศวรรษหน้าของมหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้. ยะลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย    

ราชภัฏยะลา, 2555.  
นูรีดา  จะปะกียา. การรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

ยะลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2552. 
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6.2 บทความ (ถ้ามี) 
นูรีดา  จะปะกียา, สูฮัยลา  บินสะมะแอ, และซูลฟีกอร์  มาโซ. ในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ

เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 2 เรื่อง แนวโน้มการจัดบริการห้องสมุดใน
ทศวรรษหน้าของมหาวิทยาลัยเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ (น.301-306). ยะลา : สถาบันวิจัย
และพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2556. 

 
6.3 หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ 

- 
 

7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
7.1 ประสบการณ์การสอน 

7.1.1 ปริญญาตรี 3 ปี 
วิชาสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต รหัส 2100114 จํานวน 2 หน่วยกิต 

 วิชาสารนิเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า รหัส 2100115  จํานวน 2 หน่วยกิต 
 
7.1.2 ปริญญาโท – ปี 

- 
7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 

- 
 

8. ประสบการณ์การเข้ารับการอบรม/สัมมนา 
 
ลําดับ
ที่ 

ชื่อเรื่อง สถานที ่ ปีที่อบรม/
สัมมนา 

1 ประ ชุม เ ชิ งป ฏิ บั ติการ เค รือข่ าย
ห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย 
(Human Library Network) 

ห้องประชุมเล็ก ศูนย์ประชุม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

2557 

2 ประ ชุ ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ค รั้ ง ที่  3 
เค รือข่ ายสํ า นัก วิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

2557 

3 ประชุมฐานข้อมูลออนไลน์ สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา กรงุเทพมหานคร 

2557 

 
 
 

ลงช่ือ…………………………………………… (เจ้าของประวัติ) 
(นางนูรีดา     จะปะกียา) 
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ประวตัิอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

 ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

1. อาจารย์ประจําหลักสูตร  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์ 
2. ชื่อ-สกุล   นางสาวจารุณี  การี 
3. ตําแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
4. สังกัด    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา 

 
ระดับ

การศึกษา 
สถาบนัการศกึษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 

ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศ

ศาสตร์ 

2548 

ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

อศ.ม. บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศ

ศาสตร์ 

2555 

 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 

6.1 งานวิจัย 
   - 
 

6.2 บทความ   
จารุณี การี.   “ประสบการณ์จริงกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ประสบความสําเร็จของ

อุทยานการเรียนรู้ยะลา.” รังสิตสารสนเทศ. 19, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2556). 
จารุณี การี. “การบริหารความเสี่ยงของอุทยานการเรียนรู้ยะลา (TKpark Yala).” รังสิตสารสนเทศ. 

16, 2 (เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2553). 
กนกวรรณ จันทร และจารุณี การี. “ครีเอทีฟคอมมอนส์ : ทางเลือกของการสร้างสรรค์บนโลก

ออนไลน์.” รังสิตสารสนเทศ 14, 1 (2551): 23-31. 
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6.3 หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ 
- 
 

7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
7.1 ประสบการณ์การสอน 

7.1.1 ปริญญาตรี 2 ปี 
     วิชาสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต รหัส 2100114 จํานวน 2 หน่วยกิต 

 
7.1.2 ปริญญาโท – ปี 
   - 
 

7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
  - 
 

8. ประสบการณ์การเข้ารับการอบรม/สัมมนา 
 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อเรื่อง สถานที ่ ปีที่อบรม/
สัมมนา 

1 อบรมหัวข้อ Intelligent Library     
การออกแบบห้องสมุด และนวัตกรรมใน

ห้องสมุด 

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ราชนครินทร์ 

2557 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "เครือข่าย
ห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย" 

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

2557 

3 สัมมนาหัวข้อ “ไขรหัสลับการสร้างสรรค์
คุณค่างานห้องสมุด” 

ห้องสมุดคณะ
พาณิชยศาสตร์และ 

การบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

2557 

 
 
 

ลงช่ือ…………………………………………… (เจ้าของประวัติ) 
(นางสาวจารุณี การี) 
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ประวตัิอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

 ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

1. อาจารย์ประจําหลักสูตร  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์ 
2. ชื่อ-สกุล   นางสาวบุปผา  ไชยแสง 
3. ตําแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
4. สังกัด    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา 

 
ระดับ

การศึกษา 
สถาบนัการศกึษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

บธ.บ. การจัดการทั่วไป 2551 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 

ศศ.ม. การจัดการ
สารสนเทศ 

2556 

 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 

6.1 งานวิจัย 
         - 
 

6.2 บทความ (ถ้ามี) 
บุปผา  ไชยแสง  อ่ิมจิต  เลิศพงษ์สมบัติ  และฐะปะนีย์  เทพญา.   “การใช้สารสนเทศเพ่ือการบริหาร

จัดการพัสดุตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.”     
อินฟอร์เมช่ัน. 21, 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2557). 

 
6.3 หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ 

- 
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
7.1 ประสบการณ์การสอน 

7.1.1 ปริญญาตรี - ปี 
- 

 
7.1.2 ปริญญาโท – ปี 
   - 
 

7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
  - 

 

8. ประสบการณ์การเข้ารับการอบรม/สัมมนา 
 
 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อเรื่อง สถานที ่ ปีที่
อบรม/
สัมมนา 

1 อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ คณะวิทยาการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

วิทยาเขตปัตตานี 

ตุลาคม 
2556 – 
มีนาคม 
2557 

2 อบรมโครงการสํานักงานไร้กระดาษ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

วิทยาเขตปัตตานี 

2557 

3 อบรมโครงการอบรมพลังกลุ่มและความสุข สวนสัตว์สงขลา 2557 
4 อบรมโครงการอบรม “การจัดการเวลาอย่างไร

ให้ลงตัว” 
คณะวิทยาการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
วิทยาเขตปัตตานี 

2556 

5 อบรมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ คณะวิทยาการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

วิทยาเขตปัตตานี 

2556 

6 อบรมการเขียนหนังสือราชการและรายงาน  
การประชุม 

มหาวิทยาลัยสโุขทัย 
ธรรมาธิราช 

2555 

 
 
 

ลงช่ือ                                      (เจ้าของประวัติ) 
(นางสาวบุปผา  ไชยแสง) 
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ประวตัิอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

 ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

1. อาจารย์ประจําหลักสูตร  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์ 
2. ชื่อ-สกุล   นางสาวชุติมา  คําแก้ว 
3. ตําแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
4. สังกัด    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา 

 
ระดับ

การศึกษา 
สถาบนัการศกึษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาตร ี มหาวิทยาราชภัฎบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศ

ศาสตร์ 

2549 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

กศ.ม. เทคโนโลยี
การศึกษา 

2554 

 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 

6.1 งานวิจัย 
ชุติมา  คําแก้ว และคณะ. การรู้สารสนเทศของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 3 จังหวัดชายแดน
 ภาคใต้. ยะลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2557. 
 (กําลังดําเนินการ) 
วรากร แซ่พุ่นและชุติมา คําแก้ว. ศึกษาสภาพปัญหาการเรียนการสอนภาษาจีนของนักเรียน
 โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดยะลา . ยะลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2558.  (กําลังดําเนินการ) 
 

6.2 บทความ (ถ้ามี) 
- 
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6.3 หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ 
- 
 

7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
7.1 ประสบการณ์การสอน 

7.1.1 ปริญญาตรี 2 ปี 
วิชาสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต รหัส 2100114 จํานวน 2 หน่วยกิต 
วิชาสารนิเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า รหัส 2100115 จํานวน 2 หน่วยกิต 
 

7.1.2 ปริญญาโท – ปี 
- 
 

7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
- 
 
 

8. ประสบการณ์การเข้ารับการอบรม/สัมมนา 
 
 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อเรื่อง สถานที ่ ปีที่
อบรม/
สัมมนา 

1 การพูดและการเสริมบุคลิกภาพ จังหวัดนนทบุรี 2554 
2 การเขียน proposal โรงแรมฮอลิเดย์ อําเภอ

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
2555 

 
 
 

ลงช่ือ…………………………………………… (เจ้าของประวัติ) 
(นางสาวชุติมา  คําแก้ว) 
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ประวตัิอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

 ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

1. อาจารย์ประจําหลักสูตร  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
2. ชื่อ-สกุล    นายอิสรา  แสงสุวรรณ 
3. ตําแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
4. สังกัด    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา 

 
ระดับ

การศึกษา 
สถาบนัการศกึษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี 

ศศ.บ. การจัดการ
สารสนเทศ 

2554 

 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 

6.1 งานวิจัย 
- 

 
6.2 บทความ (ถ้ามี) 

- 
 

6.3 หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ 
- 
 

7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
7.1  ประสบการณ์การสอน 

 7.1.1 ปริญญาตรี - ปี 
  - 
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7.1.2 ปริญญาโท – ปี 
- 
 

7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
- 

 
8. ประสบการณ์การเข้ารับการอบรม/สัมมนา 

 
 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อเรื่อง สถานที ่ ปีที่
อบรม/
สัมมนา 

1 ฝึกอบรมรักการอ่าน เทศบาลเมืองปัตตานี 2557 
2 สัมมนาวิชาการเทคนิคการสอน โรงเรียนวรคามินอนุสรณ ์

จังหวัดปัตตานี 
2557 

 
 
 

ลงช่ือ…………………………………………… (เจ้าของประวัติ) 
(นายอิสรา  แสงสุวรรณ) 
 


