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คณะ/สถาบนั/สํานัก  มนุษยศาสตร 

 
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. ช่ือหลักสูตร 
ภาษาไทย :  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 

            ภาษาอังกฤษ :  Master of Arts Program in Information Studies
 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

     ภาษาไทย      ช่ือเต็ม   : ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ (สารสนเทศศึกษา) 
         ช่ือยอ     : ศศ.ม. (สารสนเทศศึกษา) 

      ภาษาอังกฤษ  ช่ือเต็ม : Master of Arts (Information Studies) 
                             ช่ือยอ : M.A. (Information Studies) 
 
3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถามี) 
........................-......................................................................................................... 
 
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
     แผน ก แบบ ก 2  และ แผน ข  ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
   5.1 รูปแบบ  

     หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ป แบบ ก 2 ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒระดบัอดุมศึกษา
แหงชาต ิ

   5.2 ภาษาที่ใช 
          ภาษาไทย เอกสารและตําราเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
   5.3 การรับเขาศกึษา 
          รับผูเขาศึกษาชาวไทยและชาวตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางด ี
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   5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 
          ภาควชิา ฯ มคีวามรวมมือทางวิชาการกับมหาวทิยาลัยวิคตอเรียแหงเวลลิงตัน (Victoria 
University of Wellington) ประเทศนิวซีแลนด ตามสญัญาความรวมมือที่ทั้งสองมหาวิทยาลัย 
ทํารวมกัน โดยสงอาจารยไปศึกษารายวิชาตาง ๆ เพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการใหม ๆ ปละ 1 คน 
เปนระยะเวลา 1 ภาคการศกึษา และเชิญอาจารยจากมหาวิทยาลัยวิคตอเรียแหงเวลลิงตัน 
มาบรรยาย ฝกอบรม หรือจัดสัมมนาทางวชิาการ ใหแกคณาจารยและนิสิต ปละ 1 ครั้ง 
    5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศกึษา
           ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร 

       เปนหลกัสูตรใหม โดยจะเริ่มใชหลักสูตรนี้ในภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษา 2555  
       ไดรับอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยในการประชุม 
ในการประชุม คร้ังที่ 3/2554  เมื่อวันที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 

 ไดรับอนุมตั/ิเห็นชอบหลักสูตรจากสภาวชิาการในการประชุมครั้งที่ 9/2554   
เมื่อวันที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2554 

  ไดรับอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2555   
เมื่อวันที่  6 เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 
        ไดรับอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรจากองคกร (ถามี) .............................................. 
เมื่อวันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ..............  
 
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
         หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดับอดุมศึกษา
แหงชาติในปการศึกษา 2555 
 
8. อาชีพที่ประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
        นิสิตสามารถประกอบอาชีพที่ตาง ๆ เก่ียวของกับการจัดการสารสนเทศ งานวิชาการ และ
งานสอนดานสารสนเทศในองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนี ้
        1. บรรณารักษ  
        2. นักเอกสารสนเทศ / นักสารสนเทศ 
        3. นักจดหมายเหต ุ 
        4. นักวิเคราะหระบบสารสนเทศ  
        5. ผูจัดการความรู  
        6. ผูบริหารองคกรสารสนเทศ  
        7. ที่ปรึกษาดานการจดัการสารสนเทศ  
        8. นักพัฒนาเวบ็ไซต / ผูดแูลเว็บไซต  
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        9. อาจารย  
        10. นักวิชาการ / นักวิจัย 
 
9. ช่ือ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 
ลําดับ
ที่ 
 

รายชื่อคณาจารย คุณวุฒิการศึกษา 
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)  

ปที่จบ 

สถาบันที่สําเร็จ
การศึกษา 

เลขประจําตัวประชาชน 

1. ผศ.ดร.อารีย ชื่นวัฒนา อ.บ.(ภาษาอังกฤษ), 2518
อ.ม.(บรรณารักษศาสตร), 
2524 
Specialist in Library & 
Information Science, 2553 
Ph.D. (Library & Information 
Science), 2541 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
Indiana University, USA 
 
Indiana University, USA 

5-1014-00073-79-1
 

2. ผศ.ดร.แววตา 
เตชาทววีรรณ 

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

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนคร
เหนือ 

3-1017-01284-65-4

3. อ.ดร.ศุมรรษตรา  
แสนวา 

ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ), 2539
ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร), 2542 
ปร.ด.(สารสนเทศศึกษา), 
2552 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

3-4499-00087-12-8

 
10. สถานที่จดัการเรียนการสอน 
      ภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ   
 
11.สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
     11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
               แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)  กําหนด
ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยัง่ยืน บนพืน้ฐานการพฒันาและบริหาร 
องคความรูอยางเปนระบบ เพ่ือใหการผลติสินคาและบริการในประเทศไทยกาวไปสูการผลิตที่ใช 
“ฐานความรูและนวัตกรรม” เปนองคประกอบที่สําคญั ยุทธศาสตรดังกลาวไดระบบุทบาทสําคัญ
ของสารสนเทศและความรูในการพัฒนาเศรษฐกิจ เชน การบริหารองคความรูอยางเปนระบบ  
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โดยการสั่งสม การสราง การแพรกระจาย และประยุกตใชองคความรูและเทคโนโลยี  การคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญา อันจะนําไปสูเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู และระบุถึงการกระจายการ
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปสูภูมิภาคเพื่อสรางโอกาส 
การเรียนรูและเขาถึงขอมูล ขาวสาร และความรูของประชาชนไดอยางกวางขวาง การดําเนนิการ
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรขางตน ตองอาศัยบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการ
บริหารจัดการสารสนเทศหลากหลายรูปแบบ รวมทั้งสารสนเทศดิจิทลั  โดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการรวบรวม จัดเก็บในรูปหองสมุด ศนูยสารสนเทศ และฐานขอมูล จัดระบบเพื่อให
ผูใชสามารถเขาถึงสารสนเทศที่ตองการได ตลอดจนสงเสริมใหมีการใชประโยชนจากสารสนเทศ 
ทั้งในระดบับคุคล องคกร ชุมชน และสังคม ไมวาจะเปนสวนทองถ่ิน ภูมิภาคหรือประเทศ  
หลักสูตรสารสนเทศศึกษาทีมุ่งผลิตมหาบณัฑิตที่มีคุณลักษณะดังกลาวจึงสามารถตอบสนอง
แผนพฒันาเศรษฐกิจฐานความรูไดอยางเหมาะสม 
      11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคน
และสังคมไทยสูสังคมแหงภมูิปญญาและการเรียนรู โดยระบุแนวทางพัฒนาตาง ๆ เชน  
การพัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิต การสรางวัฒนธรรมการเรียนรูอยางตอเนื่องใหกับคนทุกชวงวัย  
การปรับสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต การจัดการองคความรูทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อสงเสริมการเรียนรูของคนไทยและ
สามารถนาํมาใชประโยชนในการพัฒนา  นอกจากนี้ ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชน
และสังคมใหเปนรากฐานทีม่ั่นคงของประเทศ ยังไดระบถึุงแนวทางการจัดการองคความรูและระบบ
การเรียนรูของชุมชนอยางครบวงจร โดยเฉพาะการพฒันาฐานขอมูลชุมชนและฐานขอมูลทองถ่ิน 
ใหเปนระบบและปรับใหทันสมัยอยูเสมอ  การดาํเนินงานตามแนวทางเหลานี้ จําเปนตองมีแหลง
เรียนรูตาง ๆ เชน หองสมุด ศูนยขอมูล ศนูยการเรียน มีการสรางฐานขอมูลที่จะใหบริการ
สารสนเทศและความรูในทุกสาขาวิชาในลกัษณะระบบสารสนเทศที่เช่ือมโยงเปนเครือขายที่
ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวกรวดเร็ว โดยปราศจากอปุสรรคเรื่องเวลาและสถานที ่ 
และท่ีสําคญัไมย่ิงหยอนกวากันคือ บคุลากรผูมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการสารสนเทศและ
ความรู  ซึ่งเปนวัตถุประสงคหลักในการผลิตมหาบัณฑิตตามหลักสูตรสารสนเทศศึกษา  
 
12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
     12.1 การพฒันาหลักสูตร      

สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมขางตน ทาํใหเกิดความ
ตองการบุคลากรผูมีความรู ความสามารถในการจดัการสารสนเทศเพือ่ปฏิบัติงานในหองสมุด  
ศูนยขอมูล ศนูยการเรียนรู ตลอดจนการจัดการสารสนเทศในองคกรตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  
การพัฒนาหลกัสูตรจึงมุงตอบสนองความตองการบุคลากรตามยุทธศาสตรชาติ  อีกทั้งยังรองรับ
สภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีที่เปนพลวัต  โดยมีเนื้อหา
หลักสูตรที่เนนความรูและทักษะในการจดัการสารสนเทศทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอยางย่ิง 
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สารสนเทศดจิทิัล ทั้งนี้เพ่ือชวยใหประชาชนสามารถเขาถึงสารสนเทศที่ตองการไดตลอดเวลา  
จากสถานที่ใดก็ไดโดยผานเครือขายเทคโนโลยีและการสื่อสาร อันจะชวยสงเสริมการเรียนรู 
ในโรงเรียน การเรียนรูตลอดชีวิต และการเรียนรูในองคกร วัฒนธรรมการเรียนรูที่เกิดขึ้นในทุก
ระดับเปนรากฐานสําคญัในการสรางสรรคของสังคมสารสนเทศและสงัคมความรูของประเทศชาต ิ
    12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมมีผลกระทบตอการกําหนด
พันธกิจของมหาวิทยาลัยในดานการผลติบัณฑิต การวจิัย การบริการทางวิชาการ และการทํานบุํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  การพัฒนาหลักสูตรจึงตองเนนการผลติบัณฑติที่มีคณุภาพดานวิชาการใหเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชา และเปนที่ยอมรับในตลาดงาน
สารสนเทศ มคีวามรูและทักษะในการทําวจิัย และนาํผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาชุมชนและสังคม 
มีความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศและสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ันสมัยอยาง
คุมคา โดยคํานึงถึงความเสมอภาคของโอกาสในการเขาถึงสารสนเทศของประชาชน คาํนึงถึง
คุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ ใสใจถึงผลกระทบตอผูรับขอมูล ขาวสาร สังคมและวัฒนธรรมไทย 
 
13.ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
                           ไมม ี
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสตูร
1.1 ปรัชญา 

             สารสนเทศศึกษานําสูความเปนปราชญและสังคมสารสนเทศสรางสรรค 
    1.2 ความสําคัญ 
        ความสําคัญของสารสนเทศที่กลายเปนทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร ความกาวหนา 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนการเกิดขึ้นและขยายตัวของสารสนเทศดจิิทัล  
ไดกระตุนใหเกิดความตองการสารสนเทศในทุกภาคสวน ทั้งภาคประชาชน รัฐบาล ธุรกิจ เอกชน  
และนําไปสูความคาดหวังในบริการสารสนเทศที่มีคุณภาพ แตในขณะเดียวกัน เทคโนโลยีดิจิทัล 
ก็ทําใหเกิดสภาพชองวางดิจทิัล (Digital Divide) ระหวางผูที่สามารถเขาถึงและผูที่ไมสามารถเขาถึง
สารสนเทศดังกลาว สถาบันบริการสารสนเทศระดับตาง ๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงในระดับอดุมศึกษา  
จึงไดกําหนดกลยุทธ "หองสมุดดิจิทัล" เปนแนวทางในการพัฒนาหองสมุดสมัยใหม โดยเนนไปที ่
การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล โดยซื้อหาจากแหลงตาง ๆ สรางสารสนเทศดิจิทลั ตลอดจน 
ใชเทคโนโลยีแปรรูปสารสนเทศที่สําคัญ ๆ เชน วิทยานิพนธ งานวิจยั และเอกสารจดหมายเหตจุาก 
รูปสิ่งพิมพใหอยูในรูปดิจิทลั และจัดการใหผูใชสามารถเขาถึงสารสนเทศอยางสะดวกรวดเร็ว 
โดยผานเครือขายในระดบัตาง ๆ  ดังนัน้ การบริหารจัดการสารสนเทศและหองสมดุใน
สภาพแวดลอม ดิจิทัล ตองการ “บรรณารักษดิจิทัล” (Digital Librarian) ซึ่งเปนผูรูรอบและ
เช่ียวชาญในเรื่องของสารสนเทศดิจิทัล เทคโนโลยี มาตรฐาน นโยบาย แนวปฏิบตัิ วิธีการจัดการ และ
การบริการ สามารถบริหารจดัการภายใตสภาพแวดลอมที่เปนพลวัต มีศักยภาพในการสรางนวัตกรรม
เพ่ือลดคาใชจาย และมีภาวะผูนาํที่สามารถเผชิญและตอบสนองความตองการอันหลากหลาย 
ของผูใชได 
 รายงานการวิจยัที่ศึกษาความคิดเห็นของมหาบัณฑติทีม่ีตอหลักสูตรบรรณารักษศาสตร 
และสารนิเทศศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ช้ีใหเห็นวา ความรูทางวิชาชีพที่จําเปนตอ 
การปฏิบัติงานในปจจุบนั ไดแก การจัดการหองสมุดและศูนยสารสนเทศสมัยใหม  การจดัการ
สารสนเทศในหองสมุดอิเล็กทรอนิกส หองสมุดดิจิทัล และหองสมุดเสมือน1  ผลการวิจัยดังกลาว
สอดคลองกับผลการสัมมนาในโครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่สรุปวา ตําแหนง 
“บรรณารักษดิจิทัล” เปนทีต่องการของตลาดงาน2 

                                                 
 1 สุพัฒน สองแสงจันทร; และคนอื่นๆ.  (2550, ประจําภาคเรียนที่1).  สถานภาพการทาํงานและความคดิเห็นเกี่ยวกับ
หลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารนเิทศศาสตร ของมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปการศึกษา 2532-2548.  
มนุษยศาสตรปริทรรศน.  29: 96-112. 
 2 ลําปาง แมนมาตย.  (2551).  หลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรในปจจุบัน.  ใน รายงานการสัมมนา
โครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร.  หนา 12.  กรุงเทพฯ:  ภาควิชา
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
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 ฉะนั้น เพ่ือตอบสนองตอแนวทางการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการเรยีนรู ตามกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ในแงของการเขาถึงสารสนเทศ การลด
ชองวางดิจิทัล การเรียนรูตลอดชีวิต ผนวกกับสภาพความตองการของผูเรียน และสภาพของสถาบัน
บริการสารสนเทศที่พยายามตอบสนองสังคมดิจิทัลที่เร่ิมกอตัวข้ึนแลวในประเทศไทย  ภาควิชา
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร จึงเห็นสมควรจัดทําหลักสูตรใหมที่เนน “สารสนเทศ”  
เปนศนูยกลาง และมุงผลิตบคุลากรใหเปน “บรรณารกัษดิจิทัล” ที่มีความรูและความเชี่ยวชาญ 
ในระบบสารสนเทศดจิิทัล เพ่ือสามารถจดับริการสารสนเทศในสภาพแวดลอมสมัยใหมได 
อยางมีประสิทธิภาพ เปนนักสารสนเทศผูมคีุณธรรมและจิตสํานึกอันดงีาม เปนฟนเฟองสําคัญ 
ที่จะสรางความเสมอภาคของโอกาสในการเขาถึงสารสนเทศและนําพาสังคมไทยไปสูสังคมความรู  
 หลักสูตรใหมตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ประสงคจะสรางองคกร 
แหงการเรียนรูและวิจัย โดยภาควิชา ฯ ไดกําหนดวตัถุประสงคของหลักสูตรใหสอดคลองกัน คอื  
เนนความรูความสามารถในการคนควาวิจยั ทั้งนี้หลักสูตรกําหนดใหนิสิตทําปริญญานิพนธหรือ 
สารนิพนธ อีกทั้งยังเสริมสรางทักษะการวิจัยใหแกผูเรียนดวยวิธีการศกึษาคนควาหาความรูดวย
ตนเองในทุกรายวิชา ซึ่งจะชวยใหบัณฑิตสามารถใชการวจิัยเปนเครื่องมือในการแกปญหา ตดัสินใจ 
ตลอดจนสรางสรรคความรูและนวตักรรมในวิชาชีพของตน 

 
    1.3 วัตถุประสงค 
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาสารสนเทศศึกษา มีวัตถปุระสงคเพ่ือผลิตมหาบัณฑติ
ในวิชาชีพสารสนเทศใหมีคณุลักษณะดังตอไปนี ้
           1. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพสารสนเทศ 
           2. มคีวามรูความสามารถดานการจัดการสารสนเทศ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปน
เครื่องมือ เพ่ือใหผูใชสามารถเขาถึงสารสนเทศได โดยเฉพาะในสภาพแวดลอมดิจทิัล 
           3. มีความรูความสามารถในการคนควาวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูใหม / นวัตกรรมที่เปน
ประโยชนตอการจัดการสารสนเทศใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลย ี

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ศศ.ม.) สาขาสารสนเทศศึกษามีแผนพัฒนาปรับปรุง  
โดยมีรายละเอียดของแผนพัฒนา ยุทธศาสตร และตัวบงช้ี ซึ่งคาดวาจะดําเนนิการแลวเสร็จใน 5 ป 
นับจากเปดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี ้
  พ.ศ. 2555  เปดรับนสิิตใหม ซึ่งเปนรุนแรกของหลักสูตรนี้  
  พ.ศ. 2557 - 2558 ทําวิจัยเพื่อประเมินและติดตามผลการใชหลักสูตร 
  พ.ศ. 2559  ปรับปรุงหลักสูตรโดยพิจารณาถึงผลการวจิัย และตัวแปรอื่น ๆ เชน 
     สถานการณภายนอกดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ  
                                         เทคโนโลยี  
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แผนพัฒนา/แผนการ
เปล่ียนแปลง กลยุทธ ตัวบงช้ี 

การพัฒนาหลักสูตร 
• ทําวิจัยเพื่อประเมินผล

และตดิตามการใช
หลักสูตร 

 
• นําผลการประเมิน 

การดําเนินงานที่รายงาน 
    ใน มคอ.7 มาเปนขอมูล 
    ในการปรับปรุงหลักสูตร 
• ประเมินคุณภาพของหลักสูตร

โดยนิสิตปสุดทาย อาจารย
ผูสอน และอาจารยพิเศษ 

• ประเมินความพึงพอใจของ
บัณฑิตและผูใชบัณฑิตที่มตีอ
หลักสูตร 

• วเิคราะหสถานการณภายนอก 
ที่มีผลตอการผลิตบณัฑิต 

• มคอ.7  รายงานผลการ
ดําเนนิการของหลักสูตร 
 
 

• รายงานผลการประเมินจาก
นิสิตปสุดทาย อาจารยผูสอน 
และอาจารยพิเศษ 

• รายงานการประเมินความ 
พึงพอใจของบัณฑิตและผูใช
บัณฑิตที่มตีอหลักสูตร 

• สรุปบทวิเคราะหปจจัยที่
สงผลตอความตองการ 
ของตลาดแรงงาน 

การพัฒนาการเรียนการ
สอน 
• พัฒนาอาจารยดาน

การเรียน การสอน 
การวิจัย 

 
 
 

 
 
• สนับสนนุใหอาจารยทําวิจัย

เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
• สนับสนนุใหอาจารยตีพิมพ

เผยแพรผลงานวิจัยทั้ง 
ในประเทศและตางประเทศ 

• สนับสนนุใหอาจารยเขารวม
ประชุมทางวิชาการเพื่อเสนอ
ผลงานวิจัยทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ 

 
• รอยละของอาจารยประจํา 
ที่มีงานวิจัย 

• รอยละของอาจารยประจํา 
ที่มีผลงานตีพิมพเผยแพร 
 

• รอยละของอาจารยประจํา 
ที่นําเสนอผลงานวิจัยใน 
ที่ประชุมทางวิชาการทั้ง 
ในประเทศละตางประเทศ 



หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศกึษา  พ.ศ. 2554 
 

9

• จัดเตรียมความพรอม
ของทรัพยากรที่
สนับสนนุการเรียน 
การสอน และการวิจัย  

• ประสานความรวมมือกับ
สํานักหอสมุดกลาง   
สํานักคอมพิวเตอร  
สํานักส่ือและเทคโนโลยี
การศึกษา ในการจัดหา
ทรัพยากรที่สนับสนนุ 
การเรียน การสอน และ 
การวิจัย หนังสือ วารสาร  
ส่ืออิเล็กทรอนิกส และ
อุปกรณ เทคโนโลยี
สารสนเทศ เปนตน 

• สรางเครือขายความรวมมือ
กับสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ  
ที่มีหลักสูตรลักษณะเดียวกนั
เพ่ือใชทรัพยากร และ 
ทํากิจกรรมการเรียนการสอน
รวมกัน 

• บันทึกและรายงานกิจกรรม
ความรวมมือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
• รายงานการประชุม หรือ 

โครงการความรวมมือระหวาง
สถาบันการศกึษา 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
    1.1 ระบบ 

     ระบบการจัดการศึกษาใช ระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษา แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 
หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะการศึกษาไมนอยกวา 15  สัปดาห ทั้งนี้เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554     
    1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 
            อาจจะมีการพิจารณาเปดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอน     
     1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

การเทียบเคียงหนวยกิตเปนไปตามขอบงัคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดที่ 1 ขอที่ 7 และขอที่ 8 

 
2. การดําเนินการหลักสูตร 
    2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาตน            เดือนมิถุนายน - กันยายน 
ภาคการศึกษาปลาย        เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ 
จัดการเรียนการสอนนอกวนั-เวลาราชการ 

     2.2 คณุสมบัติของผูเขาศึกษา 
    ผูเขาเปนนิสิตตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดบัขั้นปริญญาตรี หรือเทียบเทา  

ไมจํากัดสาขาวิชา และมีคุณสมบัติทั่วไปเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ  
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดที่ 3 ขอที่ 17 

                   มีคุณสมบตัิเพ่ิมเติม (ระบุ) เชน ตองไดรับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.75 หรือ 
เปนบุคคลที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแลวเห็นสมควรใหมีสิทธิ์สมัครเขาศึกษาได 
     2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา 

      นิสิตที่เขามาศึกษาในหลักสูตรอาจประสบปญหาดังนี้ 
1. นิสิตมีทักษะข้ันพื้นฐานดานเทคโนโลยสีารสนเทศไมเทาเทียมกัน เนื่องจากหลักสูตร 

เปดรับสมัครนิสิตจากทุกสาขาวิชา 
2. นิสิตมีทักษะพ้ืนฐานภาษาอังกฤษไมเทาเทียมกัน เนือ่งจากหลักสูตรเปดรับสมคัรนิสิต 

จากทุกสาขาวชิา 
3. นิสิตขาดทกัษะการรูสารสนเทศ ซึ่งเปนเครื่องมือในการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
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      2.4 กลยุทธในการดาํเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3 
ภาควิชาฯ มีวธิีดาํเนินการเพื่อแกไขปญหาของนิสิตอยางเปนระบบดังนี้ 

               1. ภาควิชาฯ จดัโครงการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางทักษะพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหแกนิสิตในภาคเรียนที ่1 
               2. ภาควิชาฯ ประสานความรวมมือกับภาควิชาภาษาตะวนัตกเพื่อจดัโครงการฝกอบรม 
เพ่ือเสริมสรางทักษะพื้นฐานดานภาษาอังกฤษใหแกนิสิตในภาคเรียนที่ 1 หรือ 2 

  3. ภาควิชาฯ ประสานความรวมมือกับสํานักหอสมุดกลางและสํานกัคอมพิวเตอร 
เพ่ือจัดโครงการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางทักษะการรูสารสนเทศใหแกนิสิตในภาคเรยีนที่ 1 หรือ 2 
 
      2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป

       จํานวนนิสิตที่คาดวาจะเขารับการศกึษาและคาดวาจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 

จํานวนนิสิต จํานวนนิสิตแตละปการศึกษา  
2555 2556 2557 2558 2559

ช้ันปที่ 1 15 15 15 15 15 
ช้ันปที่ 2 - 5 15 15 15 
รวม 15 30 30 30 30 

คาดวาจะสําเร็จ
การศึกษา        - - 15 15 15 

 
       
       2.6 งบประมาณตามแผน 
               ประมาณการคาใชจายตอหัวในการผลติบัณฑิตตามหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
สารสนเทศศึกษา โดยประมาณการจากจํานวนนิสิตทั้งหมด 15 คน  แยกเปน แผน ก แบบ ก 2 จาํนวน 
10 คน  และแผน ข จํานวน  5 คน ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศกึษา  พ.ศ. 2554 
 

12

 
งบประมาณของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสารสนเทศศึกษา แผน ก แบบ ก 2 

(ประมาณการจากจํานวนนิสิต 10 คน) 
 

 
ค าใช จ าย  

ยอดสะสม
(ตอหัว) 

หมวดค าการจดัการเรียนการสอน    
ค าตอบแทนผู สอน (เช น 36 หน วยกิต x 1,200 บาทต อชั่วโมง x 15 ครั้งต อภาค) 64,800  
ค าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ท้ังหลักสูตร หรือ ค าใช จายต อป x 2)  37,500 x 2 75,000  
→ค าใช จ ายรวม 139,800  
→ค าใช จ ายต อหัว(ค าใช จายรวม/จํานวนนิสิตขั้นต่ํา เชน 10 คน)  13,980 13,980
  
หมวดค าใช จ ายส วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก 15,378 
งบพัฒนาหน วยงาน(ขั้นต่ํา 5%)  699  
งบวิจัยของหน วยงาน(ขั้นต่ํา 5%)  699  
  
หมวดค าปริญญานิพนธ /สารนิพนธ 27,378
ค าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ (อัตราต อหัว) 12, 00   
  
หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย(15%)  7,247  48,314 
  
หมวดค าใช จ ายส วนกลาง  34,260 82,574
ค าส วนกลางมหาวิทยาลัย (5,450 x 2) 10,900 
ค าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x 2) 6,000 
ค าธรรมเนียมสํานักคอมพิวเตอร  (1,300 x 2) 2,600 
ค าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (7,380 x 2)  14,760 
  
ค าธรรมเนียมเหมาจ ายตลอดหลักสูตร 82,574 
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งบประมาณของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสารสนเทศศึกษา แผน ข 
 (ประมาณการจากจํานวนนิสิต 5 คน) 

 
 

ค าใช จ าย  
ยอดสะสม
(ตอหัว) 

หมวดค าการจดัการเรียนการสอน    
ค าตอบแทนผู สอน (เช น 36 หน วยกิต x 1,200 บาทต อชั่วโมง x 15 ครั้งต อภาค) 64,800  
ค าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ท้ังหลักสูตร หรือ ค าใช จายต อป x 2) 37,500 x 2 75,000  
→ค าใช จ ายรวม 139,800  
→ค าใช จ ายต อหัว(ค าใช จายรวม/จํานวนนิสิตขั้นต่ํา เชน 5 คน)  27,960 27,960
   
หมวดค าใช จ ายส วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก  30,756
งบพัฒนาหน วยงาน(ขั้นต่ํา 5%)  1,398  
งบวิจัยของหน วยงาน(ขั้นต่ํา 5%)  1,398  
   
หมวดค าปริญญานิพนธ /สารนิพนธ  35,756
ค าตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ (อัตราต อหัว) 5,000   
   
หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย(15%) 9,465  63,099 
   
หมวดค าใช จ ายส วนกลาง  34,260 97,359
ค าส วนกลางมหาวิทยาลัย (5,450 x 2) 10,900 
ค าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x 2) 6,000 
ค าธรรมเนียมสํานักคอมพิวเตอร  (1,300 x 2) 2,600 
ค าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (7,380 x 2) 14,760 
   
ค าธรรมเนียมเหมาจ ายตลอดหลักสูตร  97,359 
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     2.7 ระบบการศึกษา
    แบบชัน้เรียน 
     แบบทางไกลผานสื่อส่ิงพิมพเปนหลัก 
     แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสยีงเปนสื่อหลัก 
     แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 
     แบบทางไกลทางอินเทอรเน็ต 

         แบบชั้นเรียนผสมผสานกบัการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส (Hybrid Education) 
 
     2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี) 
          การเทียบเคียงหนวยกิตเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดที่ 7 ขอที่ 38 และขอที่ 39 
 
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
     3.1 หลักสูตร 
           3.1.1 จํานวนหนวยกิต  

                 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาสารสนเทศศึกษา เปนหลักสูตรแบบ 
ศึกษานอกเวลาราชการ  รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 36 หนวยกิต แบงเปน 2 แผน ดังนี ้
     แผน ก แบบ ก 2  มีจํานวนหนวยกิตรายวิชาเทากับ 24  หนวยกติ และ 
ปริญญานิพนธ 12 หนวยกติ  
     แผน ข  มีจาํนวนหนวยกิตรายวิชาเทากับ 30 หนวยกติ และสารนิพนธ  6 หนวยกิต  

           3.1.2 โครงสรางหลักสูตร  
                 

หมวดวิชา 
หนวยกิต

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

ไมนอยกวา       24
                           
                      12 
ไมนอยกวา        12 

ไมนอยกวา         30 
                       12 
ไมนอยกวา         18 

2. ปริญญานพินธ                      12                      - 

3. สารนิพนธ                      -                     6 

รวมไมนอยกวา                    36                  36 
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          3.1.3 รายวิชา  
    ความหมายเลขรหัสวิชา 
          สศ      หมายถึง อักษรยอสาขาวิชาสารสนเทศศกึษา     
                       รหัสวิชา ประกอบดวยรหัสตัวเลข 3 หลัก มีความหมายดังตอไปนี้   
         เลขรหัสตัวแรก  หมายถึง  ช้ันปที่เรียน 
     เลขรหัสตัวกลาง หมายถึง  หมวดวิชา 
     เลขรหัสตัวสุดทาย หมายถึง  ลําดบัที่ของรายวิชา 
 
   ความหมายของเลขรหัสตัวกลาง 
    0  หมายถึง  หมวดวิชาบรรณารักษศาสตร 
    1  หมายถึง  หมวดวิชาสารสนเทศศาสตร 
    2  หมายถึง      หมวดวิชาคอมพิวเตอร 
    3  หมายถึง  หมวดวิชาสัมมนา / วิจัย / การศึกษาอิสระ 
    4  หมายถึง  สารนิพนธ 
    5  หมายถึง  ปริญญานิพนธ 
 
  ความหมายของจํานวนหนวยกิต เชน  3(2-2-5) มีความหมายดังตอไปนี้ 
     เลขรหัสนอกวงเล็บ (3)       หมายถึง  จํานวนหนวยกิตรวม 
     เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 1 (2) หมายถึง  จาํนวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห 
     เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 2 (2) หมายถึง  จํานวนชั่วโมงปฏิบัติการตอสัปดาห 
     เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 3 (5) หมายถึง  จํานวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเองตอสัปดาห 
 
   หมวดวิชาบังคับ   
      กําหนดใหเรียน 4 รายวิชา จาํนวน 12 หนวยกิต ทั้งแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข 
        สศ 501      สารสนเทศกบัสังคมความรู         3(2-2-5) 
    IS 501    Information and Knowledge Society     
    สศ 521      เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการสารสนเทศ          3(2-2-5)   
    IS  521      Technology for Management of Information    
        สศ 531   วิธีวิจัยทางสารสนเทศศึกษา                      3(2-2-5) 
    IS 531    Research Methods in Information Studies     
                สศ 631       สัมมนาหองสมุดดิจิทัล                                      3(2-2-5) 
                          IS 631        Seminar in Digital Libraries   
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   หมวดวิชาเอกเลือก  
      นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาตาง ๆ โดยใหสัมพันธกับการทาํปรญิญานิพนธ  
                  หรือสารนิพนธ 

      แผน ก แบบ ก 2 กําหนดใหเรียนวิชาเอกเลือกไมนอยกวา  12  หนวยกิต 
      แผน ข  กําหนดใหเรียนวิชาเอกเลือกไมนอยกวา  18  หนวยกิต 
 

    สศ 502 การพัฒนาและจัดระบบทรพัยากรสารสนเทศ   3(2-2-5) 
    IS 502  Information Resource Development and Organization  
    สศ 503 กลยุทธการบรกิารสารสนเทศ                3(2-2-5) 
    IS 503  Information Service Strategies   
                          สศ 504     แหลงสารสนเทศทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    3(2-2-5) 
                          IS 504      Information Resources in Humanities and Social Sciences 
                          สศ 505     แหลงสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี        3(2-2-5) 
                          IS 505      Information Resources in Science and Technology 
                          สศ 506     แหลงสารสนเทศทางวิทยาศาสตรสุขภาพ    3(2-2-5) 
    IS 506  Information Resources in Health Sciences 
                          สศ 511     การคนคืนและเขาถึงสารสนเทศ                            3(2-2-5) 
                          IS 511      Information Retrieval and Access 
                          สศ 512     การจัดการหองสมุดดิจิทัล                                   3(2-2-5) 
                          IS 512      Digital Library Management            
                          สศ 513     การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล                  3(2-2-5)  
                          IS 513      Digital Resource Organization                                
                          สศ 601     หลักบริหารสําหรับนกัวิชาชีพสารสนเทศ                  3(2-2-5) 
                          IS 601      Administrative Principles for Information Professionals 
                          สศ 602     ประเดน็เกี่ยวกับหองสมุดและสารสนเทศในภูมภิาค     3(2-2-5)
                                              อาเซียน 
                          IS 602      ASEAN Library and Information Issues                3(2-2-5)   
                          สศ 611     การจัดการความรู                  3(2-2-5) 
                          IS 611      Knowledge Management 
                          สศ 612     การจัดการสารสนเทศสําหรับพาณชิยอิเล็กทรอนิกส     3(2-2-5)
                          IS 612      Information Management for E-commerce 
                          สศ 621     การจัดการฐานขอมูลสําหรับระบบหองสมุด               3(2-2-5)
                           IS 621     Database Management for Library Systems 
                          สศ 622     การพัฒนาเว็บสําหรับวิชาชีพสารสนเทศ                 3(2-2-5) 
                           IS 622     Web Development for Information Profession 
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                          สศ 632     การศึกษาอิสระ                                                3(1-2-6)
                           IS 632     Independent Study 
       สารนิพนธ 
     สศ 641 สารนิพนธ           6 หนวยกิต 
      IS 641     Master’s Project 
                    ปริญญานิพนธ  
     สศ 651    ปริญญานิพนธ             12 หนวยกิต 
      IS 651 Thesis 
 
            3.1.4 แผนการศึกษา 
หลักสูตร แผน ก แบบ ก2 
 
                 ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1              ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
วิชาบังคับ (2 รายวิชา 6 หนวยกิต) 
สศ 501 สารสนเทศกับสังคมความรู         3(2-2-5) 
สศ 521 เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ           3(2-2-5) 
             สารสนเทศ 
วิชาเลือก (เลือก 1 รายวิชา 3 หนวยกิต) 

วิชาบังคับ (2 รายวิชา 6 หนวยกิต) 
สศ 531 วิธีวิจัยทางสารสนเทศศึกษา      3(2-2-5) 
สศ 631  สัมมนาหองสมุดดิจิทัล           3(2-2-5) 
 
วิชาเลือก (เลือก 1 รายวิชา 3 หนวยกิต) 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
วิชาเลือก (เลือก 2 รายวิชา 6 หนวยกิต) ปริญญานิพนธ

สศ 651  ปริญญานิพนธ                   12 หนวยกิต 

 
หลักสูตร แผน ข 
 
                 ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1              ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
วิชาบังคับ (2 รายวิชา 6 หนวยกิต) 
สศ 501 สารสนเทศกับสังคมความรู          3(2-2-5) 
สศ 521 เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ            3(2-2-5) 
             สารสนเทศ 
วิชาเลือก (เลือก 1 รายวิชา 3 หนวยกิต) 

วิชาบังคับ (2 รายวิชา 6 หนวยกิต) 
สศ 531 วิธีวิจัยทางสารสนเทศศึกษา       3(2-2-5) 
สศ 631  สัมมนาหองสมุดดิจิทัล            3(2-2-5)
 
วิชาเลือก (เลือก 1 รายวิชา 3 หนวยกิต) 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
วิชาเลือก (เลือก 3 รายวิชา 9 หนวยกิต) วิชาเลือก (เลือก 1 รายวิชา 3 หนวยกิต) 

 
สารนิพนธ 
สศ 641 สารนิพนธ                            6 หนวยกิต
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       3.1.5 คําอธิบายรายวิชา   
 

 สศ 501 สารสนเทศกับสังคมความรู                       3(2-2-5)  
  IS 501 Information and Knowledge Society     
 ศึกษาวิเคราะหวิวัฒนาการของสารสนเทศ/ความรู ปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม 
เทคโนโลยีที่มผีลตอสารสนเทศ/ความรู การสราง การผลิต การจดัการ การเผยแพร  การใช
สารสนเทศในสังคม ลักษณะของสังคมความรู บทบาทของสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่มีตอสังคมความรู โครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศทั้งในระดับชาตแิละสากล นโยบายสารสนเทศ 
ประเด็นทางเศรษฐศาสตร สังคม จริยธรรม กฎหมายเกี่ยวกับสารสนเทศและวิชาชีพสารสนเทศ 
 
             สศ 502 การพัฒนาและจัดระบบทรพัยากรสารสนเทศ         3(2-2-5)  
  IS 502 Information Resource Development and Organization   
 ศึกษาวิเคราะหแนวคิด หลักปฏิบัติเก่ียวกับการพัฒนาและจัดระบบทรัพยากร
สารสนเทศในองคกรสารสนเทศ  เครื่องมือและมาตรฐานในการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ  
ขอมูลที่เปนตวัแทนสารสนเทศ  รายการหลักฐาน การวิเคราะหเนื้อหา การทําดัชนี การจัดหมวดหมู  
หนวยบริการขอมูลบรรณานกุรม ความรวมมือในการพฒันาและจดัระบบทรัพยากรสารสนเทศ  
 
              สศ 503   กลยุทธการบริการสารสนเทศ                       3(2-2-5) 
               IS 503 Information Service Strategies 
            ศึกษาปรัชญา แนวคิด ประเภทของงานบริการสารสนเทศ แหลงสารสนเทศ  
กลยุทธในการบริหารจัดการงานบริการสารสนเทศ  การวิเคราะหความตองการสารสนเทศและ
พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผูใช การจัดบริการสารสนเทศสําหรับผูใชกลุมตาง ๆ จริยธรรม 
ในการใหบริการ การสงเสริมทักษะการรูสารสนเทศแกผูใช  การตลาดเพื่อสงเสริมการใชบริการ 
นวัตกรรมการบริการ การประเมินบริการสารสนเทศ 
  
               สศ 504  แหลงสารสนเทศทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                  3(2-2-5)
                IS 504   Information Resources in Humanities and Social Sciences  
                  ศึกษาและประเมินแหลงสารสนเทศในสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
การจัดระบบ การบริการและการเขาถึงสารสนเทศ  การใชกระบวนการวจิัยในการพฒันาแหลง 
และบริการสารสนเทศ แนวโนมและปญหาที่เก่ียวของกับสาขามนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
เพ่ือการบริการสารสนเทศ 
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               สศ 505   แหลงสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี              3(2-2-5)
                IS 505     Information Resources in Science and Technology    
                              ศึกษาและประเมินแหลงสารสนเทศในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
การจัดระบบ การบริการและการเขาถึงสารสนเทศ การใชกระบวนการวิจัยในการพฒันาแหลง 
และบริการสารสนเทศ แนวโนมและปญหาที่เก่ียวของกับสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
เพ่ือการบริการสารสนเทศ 
 
    สศ 506    แหลงสารสนเทศทางวิทยาศาสตรสุขภาพ                         3(2-2-5) 
                 IS 506    Information Resources in Health Sciences    
                               ศกึษาและประเมินแหลงสารสนเทศในสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ  
การจัดระบบ การบริการและการเขาถึงสารสนเทศ การใชกระบวนการวิจัยในการพฒันาแหลง 
และบริการสารสนเทศ แนวโนมและปญหาที่เก่ียวของกับสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพเพื่อการบริการ
สารสนเทศ 
 
                สศ 511    การคนคนืและเขาถึงสารสนเทศ           3(2-2-5) 
     IS 511    Information Retrieval and Access     
    ศึกษาวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยี มาตรฐานการคนคนืและ 
การเขาถึงสารสนเทศ การวิเคราะห สังเคราะหสารสนเทศ ตัวแทนสารสนเทศ การควบคุมคาํศัพท 
ดัชนี สาระสังเขป กลยุทธการคนคืนและเขาถึงสารสนเทศ การประเมนิผลระบบการคนคืนสารสนเทศ 
 
     สศ 512     การจัดการหองสมุดดิจิทลั           3(2-2-5) 
      IS 512    Digital Library Management      
             ศึกษาวิเคราะหลักษณะ การจัดการ และมาตรฐานของหองสมุดดิจิทัล 
เทคโนโลยีการปรับเปลี่ยนสารสนเทศใหอยูในรูปดิจิทลั  การประมวลผลภาพ  การสงวนรักษา
ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล การพัฒนาหองสมุดดิจิทัล ระบบการจัดการเนื้อหาสารสนเทศ วิธีการ
เขาถึงสารสนเทศดิจิทัล การจัดบริการหองสมุดดิจิทัล รวมถึงการสอนผูใช กรณีศกึษาหองสมุดดจิิทัล 
จดหมายเหตดุิจิทัล บทบาทใหมของบรรณารักษในยุคดิจิทัล และประเด็นปญหาทีก่ระทบตอ 
การศึกษาวิจัย  

 

     สศ 513    การจัดระบบทรัพยากรดจิิทัล           3(2-2-5) 
      IS 513    Digital Resource Organization      
          ศึกษาวิเคราะหแนวคดิเกี่ยวกับขอมูลที่เปนตัวแทนสารสนเทศ  ประเภท 
ของทรัพยากรดิจิทัล  ประเภทและมาตรฐานของเมตาดาตา   หลักการเกี่ยวกับเครื่องมือและแบบแผน 
เมตาดาตา  แนวปฏิบตัิการสรางระเบียน การวิเคราะหองคประกอบและแบบแผนภาษา การประเมิน 
เมตาดาตา ประเด็นปญหาเก่ียวกับเมตาดาตา  
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                  สศ 521  เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการสารสนเทศ                                  3(2-2-5) 
        IS 521    Technology for Management of Information 

                                ศกึษาวิเคราะหเทคโนโลยีสมัยใหม แนวคิดในการประยุกตใชเทคโนโลยี 
เพ่ือการจัดการสารสนเทศในงานหองสมดุและสารสนเทศ  ประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรม 
ในการใชเทคโนโลยี ปญหาและแนวโนมของเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการสารสนเทศในองคกร   
 
      สศ 531    วิธีวิจัยทางสารสนเทศศึกษา                      3(2-2-5)  
       IS 531     Research Methods in Information Studies   
                        กระบวนการวิจัยทางสารสนเทศศึกษาซึ่งประกอบดวยการกําหนดปญหาวิจัย  
การพัฒนาเคาโครงการวิจัย การศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของ การกําหนดประชากร การเลือกกลุมตัวอยาง  
การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย  เทคนคิในการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล 
การนําเสนอขอมูลการวิจัย จริยธรรมและเจตคติที่ดีของนักวิจัย 
 
       สศ 601   หลักบริหารสําหรับนักวิชาชีพสารสนเทศ       3(2-2-5)
         IS 601   Administrative Principles for Information Professionals   
        ศึกษาวิเคราะหทฤษฏี แนวคิดในการบริหารสมัยใหม วัฒนธรรมองคการ  
การจัดการทรพัยากรมนุษย  ความเปนผูนํา การตดัสินใจ การติดตอส่ือสาร  การวางแผนกลยุทธ  
การจัดการการเปลี่ยนแปลง  การจัดการคณุภาพ  การเขียนโครงการและแผนพฒันาองคกร  ปญหา
และแนวโนมในการบริหารงานองคกรที่ใหบริการสารสนเทศ 
 
                    สศ 602   ประเด็นเกี่ยวกับหองสมุดและสารสนเทศในภูมภิาคอาเซียน    3(2-2-5)  
                     IS 602    ASEAN Library and Information Issues 
                      ศึกษาวิเคราะหประเดน็สาํคัญของพัฒนาการ นวัตกรรมหองสมุดและ 
สารสนเทศของประเทศในภมูิภาคอาเซียน นโยบายสารสนเทศ แนวโนมของการจัดบริการสารสนเทศ 
การศึกษาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร บทบาทของหอสมุดแหงชาต ิสมาคมวชิาชพี 
องคการวิชาชีพระหวางประเทศ โครงการความรวมมือระหวางประเทศ ประเด็นปญหาที่เก่ียวของ 
  
         สศ 611  การจัดการความรู                               3(2-2-5)  
          IS 611   Knowledge Management       
             ศึกษาวิเคราะหแนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎี กระบวนการเกี่ยวกับความรูและ  
การจัดการความรู บทบาทของเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการความรู  การแบงปน
และการแลกเปลี่ยนความรู  แนวทางการประยุกตเพ่ือพัฒนาองคกร  กรณีศึกษาโครงการจัดการ
ความรูขององคกร  
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                     สศ 612   การจัดการสารสนเทศสําหรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส             3(2-2-5)  
                      IS 612    Information Management for E-commerce 
                                   ศึกษาวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎีการจัดการสารสนเทศ การติดตอส่ือสาร
และแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกส ความปลอดภัยของการสื่อสารขอมูลผานเครือขาย การพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อประยุกตใชในการทาํธุรกิจผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  กฎหมายทีเ่ก่ียวของ 
 
                      สศ 621    การจัดการฐานขอมูลสําหรับระบบหองสมุด                     3(2-2-5)  
           IS 621    Database Management for Library Systems    
                  ศึกษาวิเคราะหแนวคิดพืน้ฐานเกี่ยวกับฐานขอมูล ประเภท โครงสราง
ของฐานขอมูล การจัดการขอมูล ระบบการจัดการฐานขอมูล โปรแกรมฐานขอมูล การวิเคราะห
ออกแบบ การประยุกตใชฐานขอมูลในการจัดการขอมูลในหองสมุดและศูนยสารสนเทศ 
 
           สศ 622     การพัฒนาเว็บสําหรับวิชาชีพสารสนเทศ              3(2-2-5)  
            IS 622     Web Development for Information Profession    
             ศึกษาวิเคราะหแนวคิด เทคนิค ทกัษะทางเทคโนโลยีในการพฒันาเว็บ 
มาตรฐานของเทคโนโลยีเวบ็ ระบบการพฒันาเว็บ ภาษาและซอฟตแวรเพ่ือการพัฒนาเว็บ  
การออกแบบเว็บไซตและสวนตอประสานกับผูใช ระบบจัดการฐานขอมูลสําหรับโปรแกรมทางเว็บ  
การประเมินเว็บ แนวโนมการพัฒนาเว็บไซตในปจจบุัน   
 
           สศ 631     สัมมนาหองสมุดดิจิทัล                              3(2-2-5) 
            IS 631     Seminar in Digital Libraries      

               ศึกษาวิเคราะหและอภิปรายประเด็นปญหาสําคัญ แนวโนมที่เก่ียวกับ
หองสมุดดิจิทลั หอจดหมายเหตุดิจิทัล โดยเนนประเดน็ที่เช่ือมโยงกับการวิจัยและพัฒนา 

 
           สศ 632     การศึกษาอิสระ            3(1-2-6) 
            IS 632     Independent Study       
              การศกึษาวิเคราะหวิจัยเฉพาะบุคคล หรือกลุม ตามหัวขอที่สนใจ  
ซึ่งอาจกระทําในรูปของการวิจัย  หรือการทดลองปฏิบตัภิาคสนามในหองสมุดและศูนยสารสนเทศ 
หรือองคกรตาง ๆ ภายใตการควบคุมและติดตามผลของอาจารยในภาควิชา รวมทั้งนําเสนอรายงาน
ผลการศึกษาวิจัย 
 

           สศ 641    สารนิพนธ            6 หนวยกิต  
            IS 641     Master’s Project 

                   ศึกษาคนควาประเด็นเรื่องทางสารสนเทศ โดยเนนการใชระเบียบ 
วิธีวิจัยในการวิเคราะหปญหาใหไดขอสรุป เพ่ือนําเสนอผลการศึกษาในการแกปญหาและพฒันา 
งานทางสารสนเทศ 
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             สศ 651    ปริญญานิพนธ                                      12 หนวยกติ 
              IS 651    Thesis   

                   วิจัยประเด็นปญหาทางสารสนเทศ การจัดการระบบสารสนเทศ  
เปนการศึกษาคนควารายบุคคลที่แสดงใหเห็นความสามารถและจริยธรรมในการวิจัยเพื่อแกปญหา 
ทางสารสนเทศ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องสําคัญในสังคม ตลอดจนการสรางองคความรูและนวตักรรม 
ในสาขาวิชา 
 
       3.2 ช่ือ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 
            3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
 
ลําดับ
ที่ 

รายชื่อ
คณาจารย 

คุณวุฒิการศึกษา
ตร-ีโท-เอก(สาขาวิชา)  

ปที่จบ 

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา เลขประจําตัว
ประชาชน 

1. ผศ.ดร.อารีย  
ชื่นวัฒนา 

อ.บ.(ภาษาอังกฤษ), 2518
อ.ม.(บรรณารักษศาสตร), 2524 
Specialist in Library & 
Information Science, 2553 
Ph.D. (Library & Information 
Science), 2541 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
Indiana University, USA 
 
Indiana University, USA 

5-1014-00073-79-1
 

2. ผศ.ดร.แววตา  
เตชาทววีรรณ 

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

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

3-1017-01284-65-4

3. อ.ดร.ศุมรรษตรา  
แสนวา 

ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ), 2539
ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตรและ 
สารสนเทศศาสตร), 2542 
ปร.ด.(สารสนเทศศึกษา), 2552 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

3-4499-00087-12-8

4. รศ.สมชาย  
วรัญญานุไกร 

กศ.บ. (ภาษาไทย), 2524
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร), 2539 
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3-1021-00708-86-8

5. อ.ดร.เทอดศักดิ์  
ไมเทาทอง 

ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร) เกียรตินิยม
อันดับ 2, 2538 
อ.ม. (บรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร), 2542 
ปร.ด.(สารสนเทศศึกษา), 2554 

มหาวิทยาลัยขอนแกน
 
 
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

3-7698-00157-83-1 

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ผลงานวิชาการ และภาระงานสอน ที ่ภาคผนวก จ 
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             3.2.2 อาจารยประจํา  
 
ลําดับ
ที่ 

รายชื่อคณาจารย คุณวุฒิการศึกษา 
 (สาขาวิชา) และปที่จบ 

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา เลขประจําตัว
ประชาชน

1. ผศ.ดร.อารีย  
ชื่นวัฒนา 

Ph.D. (Library & 
Information Science), 2541 

Indiana University, USA 5-1014-00073-79-1

2. ผศ.ดร.แววตา 
เตชาทววีรรณ 

ปร.ด. (คอมพิวเตอรศึกษา), 
2551 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

3-1017-01284-65-4

3. อ.ดร.ศุมรรษตรา 
แสนวา 

ปร.ด.(สารสนเทศศึกษา), 
2552 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 3-4499-00087-12-8

4. รศ.สมชาย  
วรัญญานุไกร 

ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตร
และสารนิเทศศาสตร), 2539 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3-1021-00708-86-8

5. อ.ดร.เทอดศักดิ์ 
ไมเทาทอง 

ปร.ด.(สารสนเทศศึกษา), 
2554 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 3-7698-00157-83-1 

6. ผศ.อรทัย วารีสอาด อ.ม.(บรรณารักษศาสตร),
2527 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย
 

3-1015-02083-46-2

7. ผศ.นุชรี ตรีโลจนวงศ อ.ม.(บรรณารักษศาสตร), 
2526 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย
 

3-1004-00678-82-2

8. อ.บุญยืน จันทรสวาง ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตร
และสารนิเทศศาสตร), 2540 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3-1022-00998-54-0

9. อ.ศศิพิมล   
ประพินพงศกร 

อ.ม.(บรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร), 2543 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย
 

3-6097-00233-22-6

10. อ.พัชร พิพิธกุล ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตร
และสารนิเทศศาสตร), 2547 
ค.ม.(วิจัยการศึกษา), 2549 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

3-1021-00758-93-8
 

 
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ผลงานวิชาการ และภาระงานสอน ที ่ภาคผนวก จ 

   
        3.2.3 อาจารยพิเศษ 
 
ลําดับ
ที่ 

รายชื่อคณาจารย คุณวุฒิการศึกษา 
 (สาขาวิชา)  
และปที่จบ 

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา เลขประจําตัว
ประชาชน 

1. รศ.ดร.กุลธิดา ทวมสุข D.A. (Library & Information 
Science), 2538 

Simmons College, U.S.A. 3-4099-00348-72-0 

2. รศ.ดร.ลําปาง  
แมนมาตย 

Ph.D. (Communication), 
2545 

University of Canberra, 
Australia 

3-4099-00527-42-0 

3. รศ.ดร.พิมพรําไพ  
เปรมสมิทธ 

D.A. (Library & Information 
Science), 2533 

Simmons College, U.S.A. 3-1006-01234-93-0 

4. รศ.ดร.สมพร  
พุทธาพิทักษผล 

Ph.D. (Library & Information 
Science), 2537 

Indiana University, USA 3-1018-00031-71-1

5. รศ.พวา พันธุเมฆา กศ.ม. (บรรณารักษศาสตร), 
2513 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3-1017-01132-70-6 
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ลําดับ
ที่ 

รายชื่อคณาจารย คุณวุฒิการศึกษา 
 (สาขาวิชา)  
และปที่จบ 

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา เลขประจําตัว
ประชาชน 

6. รศ.สุพัฒน  
สองแสงจันทร 

กศ.ม. (บรรณารักษศาสตร), 
2513 
Certificate in Librarianship), 
2511 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3-1103-00232-07-5
 

7. ดร.นฤมล รื่นไวย 
 

Ph.D. (Information Science), 
2550  

Loughborough University, 
United Kingdom 

3-1499-00292-61-1
 

8. อ.สุพิมพ วงษทองแท วท.ม (ชวีเวชเคมี), 2549 จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 3-8009-00440-33-1 

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถามี) 
ไมมี 

4.1. มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 
ไมมี 

4.2. ชวงเวลา 
ไมมี 

4.3. การจัดเวลาและตารางสอน 
ไมมี 

 
 

5.  ขอกําหนดเกีย่วกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถาม)ี 
ขอกําหนดในการวิจัยตองเปนหัวขอทางสาขาวิชาสารสนเทศศึกษาและไดรับอนุมตัิจาก 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
5.1 คําอธิบายโดยยอ 

          แผน ก แบบ ก 2 
            นิสิตที่เลือกเรียนแผน ก แบบ ก 2  ตองลงทะเบียนเรียนวชิา สศ 651 ปริญญานิพนธ 
ซึ่งเปนการวิจยัปญหาทางดานสารสนเทศศกึษา  หรือการจัดการระบบสารสนเทศ แลวเรียบเรียง
ใหมีมาตรฐานตามทีบ่ัณฑิตวทิยาลัยกําหนด 
           แผน ข 
             นิสิตที่เลือกเรียนแผน ข  ตองลงทะเบียนเรียนวิชา สศ 641 สารนิพนธ ซึ่งเปน
การศึกษาคนควาดวยตนเอง ในประเด็นเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ในสาขาวิชาสารสนเทศศกึษา  
แลวเรียบเรียงใหมีมาตรฐานตามทีบ่ัณฑิตวทิยาลัยกําหนด 
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    5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 
มาตรฐานผลการเรียนรูที่ตองการจากการทําปริญญานพินธ และสารนิพนธ มีดังนี ้
5.2.1  นิสิตเขาใจระเบียบวธิีวิจัยและมีทศันคติที่ดตีอการทําวิจัย 
5.2.2  นิสิตสามารถทําวิจัยเบื้องตนเพื่อสรางองคความรูทางสารสนเทศ 
5.2.3  นิสิตสามารถนาํความรูที่ไดจากการวิจัยไปประยุกตกับการปฏิบัติงาน 

     5.3 ชวงเวลา 
หลักสูตรกําหนดใหนิสิตทาํงานวิจัย ในชวงระยะเวลาดังนี้ 
          แผน ก แบบ ก 2 กําหนดใหนิสิตทําปริญญานพินธในภาคการศึกษาท่ี 2 

ของปการศึกษาที่ 2 
          แผน ข กําหนดใหนสิิตทําสารนิพนธในภาคการศึกษาท่ี 2 ของปการศึกษาท่ี 2 

5.4  จํานวนหนวยกิต 
            แผน ก แบบ ก 2  ปริญญานิพนธ   จํานวน     12   หนวยกิต 

  แผน ข สารนิพนธ          จํานวน       6   หนวยกิต 
5.5  การเตรียมการ 
       5.5.1  หลักสูตรกําหนดใหนิสิตเรียนรายวิชา วิธีวจิัยทางสารสนเทศศึกษา   

เปนวิชาบังคบั และจดัรายวิชาการศึกษาอิสระ  และการศึกษาสาระพิเศษเปนวิชาเลอืก 
เพ่ือเตรียมความพรอมแกนสิิตในเรื่องกระบวนการทําวจิัย 

       5.5.2  ภาควิชาฯ จัดโครงการฝกอบรมทางดานวจิัยและจัดสัมมนาเตรียมความพรอม 
ในการวิจัย 

       5.5.3  ภาควิชาฯ จัดระบบอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ / สารนิพนธ 
5.6  กระบวนการประเมนิผล 

  หลักสูตรกําหนดใหมีการสอบประมวลความรู  สอบหัวขอและเคาโครงปริญญานิพนธ 
/สารนิพนธสอบปากเปลา และตองมีการตีพิมพผลงานปริญญานิพนธของนิสิตใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูลของศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai Journal 
Citation Index Center: TCI) หรือส่ิงพิมพทางวิชาการที่เปนที่ยอมรับในสาขาวิชา 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ   
 

คุณลักษณะพเิศษ กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพสารสนเทศ 

• สอนเนื้อหาจรยิธรรมสารสนเทศและวิชาชพีสารสนเทศ 
ในรายวิชาตาง ๆ เชน สารสนเทศกับสังคมความรู กลยุทธ 
การบริการสารสนเทศ ผูใชและการศึกษาผูใช 

• สอนใหนิสิตมจีรรยาบรรณในการวิจัย ในรายวิชา วิธีวิจยั 
ทางสารสนเทศศึกษา  

• สอดแทรกเนือ้หาดานจริยธรรมทางวิชาการและการวิจยั  
ในทุกรายวิชา ซึ่งมีการมอบหมายใหนิสิตทํารายงานและ
โครงงาน 

 2.  มีความรูความสามารถในการ
จัดการสารสนเทศในระดับสงู 
โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

• ฝกปฏิบัติการจริงโดยใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
• ทําโครงงานทีส่อดคลองกับรายวิชาตาง ๆ เชน การสราง

ฐานขอมูล  การออกแบบระบบหองสมุดดจิิทัล การพัฒนาเว็บ 
การจัดการความรู เปนตน 

3. มีความรูความสามารถในการใช
ระเบียบวิธีวิจยั 

• ทุกรายวิชามีกิจกรรมใหนิสิตนาํเสนอผลงานในชั้นเรียน  
และใหนิสิตประเมินการนําเสนอผลงานของตนเองและเพื่อน 

• ใหนิสิตทาํรายงานการคนควาวิจัยในรายวชิาตาง ๆ ตลอดจน
สารนิพนธและปริญญานิพนธโดยใชระเบียบวิธีวิจัยมาตรฐาน 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
 2.1  ดานคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู
ดานคุณธรรมจริยธรรม         กลยุทธการสอน    วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีจรรยาบรรณวิชาชีพ        
สารสนเทศ 

• ศึกษาจรรยาบรรณวิชาชีพ
สารสนเทศของสมาคมวิชาชีพ
ในประเทศไทยและประเทศ
ตาง ๆ  

• สอดแทรกจรรยาบรรณวิชาชีพ
ในการสอนรายวิชาตาง ๆ  

    โดยใชกรณีศึกษาฝกทักษะ 
    การวิเคราะหประเด็นเกีย่วกับ  
    จรรยาบรรณวิชาชีพ 

• การประเมินผลงานของนิสิต 
• การสังเกตพฤติกรรมในการ

ปฏิบัติกิจกรรมในรายวิชา
ตาง ๆ 

2. มีคุณธรรม จริยธรรม  
ความซื่อสัตยสุจริต 
ทางวิชาการ / วิจัย 

• สอนใหนิสิตมจีริยธรรม 
ทางวิชาการและการวิจัย  
ในรายวิชา วธิวีิจัยทาง
สารสนเทศศึกษา  

• สอดแทรกเนือ้หาดาน
จริยธรรมทางวิชาการ 
และการวิจัย ในทุกรายวิชา  
ซึ่งมีการมอบหมายใหนิสิต 
ทํารายงานและโครงงาน 

• การประเมินผลงานของนิสิต 
• การสังเกตพฤติกรรม 

ในการปฏบิัตกิิจกรรม 
ในรายวิชาตาง ๆ 

3. มีวินัย ตรงตอเวลา  
    มคีวามรับผิดชอบ  
    ปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ  
    ขอบังคับของสังคม   
    เคารพสิทธิและ 
    ความคดิเห็นของผูอ่ืน   
    สามารถทํางานรวมกับ 
    ผูอ่ืนได 

• อาจารยผูสอนปฏิบัตตินใหเปน
แบบอยางที่ด ี

• กําหนดคะแนนจิตพิสัย 
ในรายวิชาตาง ๆ 

• มอบหมายใหนสิิตทํากิจกรรม
กลุมในรายวิชาตาง ๆ  

• ประเมินจากจติพิสัยของนิสิต
ในการเขาช้ันเรียน และการ
สงงานตามเวลาที่กําหนด  

• ประเมินการมสีวนรวม 
ในการเรียนและกิจกรรม 

• ประเมินความรับผิดชอบ 
จากงานทีไ่ดรับมอบหมาย 
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2.2   ดานความรู 
 
ผลการเรียนรูดานความรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล

1. มีความรูความเขาใจ 
    เก่ียวกับแนวคิดและ 
    ทฤษฎีสําคญัในสาขาวิชา    
    สารสนเทศศึกษา 

• สอนโดยวธิีบรรยาย อภิปราย 
สัมมนา 

• เชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ 
มาบรรยาย 

• เขารวมประชุมสัมมนา 
ทางวิชาการ 

• สอนโดยใหนสิิตวิเคราะห / 
วิพากษ สังเคราะหแนวคดิ 
และทฤษฎ ี

• การสอบยอย 
• การสอบกลางภาค 
     และปลายภาค 
• การทําโครงงาน / รายงาน 
• การนําเสนอผลงาน 
     ในชั้นเรียน 
• การจัดนิทรรศการ 
 

2. สามารถประยุกตความรู 
    จากทฤษฎไีปสูการปฏบิตั ิ 
    ในสภาพแวดลอมดิจิทัล 
     

• สอนโดยมีกิจกรรมการเรียนรู
ดวยตนเอง เชน การศึกษา 
ดูงาน บทเรียนอิเล็กทรอนิกส 
การทําโครงการ การบริการ
สารสนเทศแกชุมชน 

• สอนโดยใชปญหาเปนฐาน  
ในสถานการณที่หลากหลาย 

• ประเมินจากผลการเรียน 
และกิจกรรมของนิสิต 

• ประเมินผลจากการสํารวจ
ความคดิเห็นของผูใชบัณฑติ 

 

3. เขาใจบทบาทของการวิจัย 
    ที่มตีอวิชาชีพ และ 
    สามารถทําวิจัยหรือ 
    สรางสรรคนวัตกรรม 
    ในวิชาชีพสารสนเทศ 

• สอดแทรกระเบียบวิธีวิจัย 
ในการทาํรายงานในรายวิชา 
ตาง ๆ  

• สอนระเบียบวธิีวิจัยในรายวชิา 
การวิจัยทางสารสนเทศศึกษา 

• สงเสริมใหนิสิตวางแผนศึกษา  
    หัวขอเร่ืองที่นิสิตสนใจ 
• สงเสริมใหนิสิตทํา  
    โครงการวจิัยรวมกับอาจารย

• ประเมินจากรายงาน / 
งานวิจัยของนิสิต 
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 2.3  ดานทักษะทางปญญา 
 
      ผลการเรียนรูดาน 
      ทักษะทางปญญา 

กลยุทธการสอน    วิธีการวัดและประเมินผล

1. สามารถวิเคราะหและ 
    อธิบายปรากฏการณ /  
    ประเด็นปญหาทาง 
    สารสนเทศไดโดย 
    ใชทฤษฎีทางสารสนเทศ 

• สอนแนวคดิเชิงระบบ 
• สอนเทคนิค Mind Mapping 

และ Concept Mapping 
• สอนแนวคดิวิเคราะหเชิง

เปรียบเทียบ และสังเคราะห
ขอมูล 

• สอนโดยใชปญหาเปนฐาน 

• ผลงานและกจิกรรม 
ของนิสิต 

• ความสามารถในการ
วิเคราะหและสังเคราะห 

• ความสามารถในการ
ตัดสนิใจและแกปญหา 

2. สามารถสนบัสนุน โตแยง  
    แนวคดิ / ทฤษฎีทาง 
    สารสนเทศอันนํามาซึ่ง 
    ความรู ใหม 

• จัดอภปิราย สัมมนา 
• ใชเทคนิคการระดมสมอง 
• ฝกการวิพากษ วิจารณเชิง

สรางสรรค 

• การนําเสนอผลงานของนิสิต 
• การวิพากษงานของผูอ่ืน 
 

3. สามารถวิเคราะหและ 
    แกปญหาโดยประยุกตใช 
    เทคโนโลยสีารสนเทศ 
    ในการจัดการสารสนเทศ 

• ฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 

• ฝกปฏิบัติในสถานการณจริง 

• ผลงานและกจิกรรม 
ของนิสิต 
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 2.4  ดานทักษะความสัมพนัธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 
ผลการเรียนรูดานความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

กลยุทธการสอน 
 

วิธีการวัดและประเมิน 

1. สามารถสรางมนุษยสัมพนัธ 
    ในองคกร ชุมชน และสังคม   
    เพ่ือพัฒนาความรวมมือ 
    ในการจัดการสารสนเทศ 

• กําหนดใหนิสิตทํางานเปนกลุม 
• การจัดอภิปราย เสวนา 
สัมมนา 

• เชิญวิทยากรผูเช่ียวชาญมาให
ความรูเก่ียวกับการสื่อสารและ
การสรางมนุษยสัมพันธ 

• การจัดทําโครงการบริการ 
สารสนเทศโดยรวมกับสาขา 

    วิชาอื่น 

• ผลงานกลุมทีม่อบหมาย
ใหทํา 

• ประเมินผลงานของตนเอง
และใหสมาชิกในกลุม
ประเมินผลงานของกัน
และกัน 

• ผลงานกิจกรรม / 
โครงการของนิสิต 

• การสังเกตพฤติกรรม 
ของผูเรียน 

2. มีทักษะในการสื่อสารกับ 
    กลุมคนหลากหลาย เชน  
    เพ่ือนรวมงาน และผูใช   
    สารสนเทศกลุมตาง ๆ 

• จัดอภปิราย เสวนา สัมมนา 
• กําหนดนิสิตใหทํางานกลุม 
• การทํากิจกรรม / บริการ 
    สารสนเทศในสถานการณจริง 

• ผลงานกิจกรรม / 
โครงการ 

• การสังเกตพฤติกรรม 
ของนิสิต 

3. สามารถใหความรู คาํปรกึษา  
    คําแนะนํา และความชวยเหลือ 
    ทางวิชาการที่เก่ียวเนื่องกับ 
    การจัดการสารสนเทศแกผูอ่ืน 
    ได 

• การทํากิจกรรม / โครงการ 
บริการวิชาการแกชุมชนและ
สังคม 

• ผลงานกิจกรรม / 
โครงการ 

•  การสังเกตพฤติกรรม 
 ของนิสิต 
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2.5  ดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ผลการเรียนรูดานทักษะ 
ในการวิเคราะหเชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธการสอน 
 

วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีทักษะทางเทคโนโลย ี
    สารสนเทศ และสามารถ  
    เลือกใชเทคโนโลยี 
    สารสนเทศในการเรียนรู  
    การวิจัย การสื่อสาร  
    และการปฏิบัติงาน 
    ไดอยางเหมาะสม 

• สอนในรายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่การจัดการ
สารสนเทศ 

• การเรียนรูดวยตนเอง 
ผานระบบการเรียน
อิเล็กทรอนิกส  
(E-Learning)  

• ฝกการใชซอฟทแวรสําหรับ
วิเคราะหทางสถิติสําหรับ
งานวิจัย 

• การนําเสนอทัง้การพูด  
การเขียน และการใช
เทคโนโลย ี

• การนําเสนอผลงาน 
• การสอบและการทําโครงงาน 
• สถิติการใชระบบการเรียน
การสอนทางออนไลน 

• การสังเกตพฤติกรรมการใช
เทคโนโลยีของผูเรียน 

 

2. สามารถใชสถิติพ้ืนฐาน 
    ในการประมวลผล  
    วิเคราะหผล และแปล   
    ความหมายขอมูล 

• สอนในรายวิชาวิธีวิจัย 
ทางสารสนเทศศึกษา 

 

• การสอบกลางภาค 
และปลายภาค 

• แบบฝกหัด 
• ผลงานวิจัย 

3. สามารถใชภาษาไทย 
    ในการสื่อสารไดอยาง 
    มีประสิทธิภาพทั้งการพูด 
    และการเขียน 

• การอภิปราย สัมมนา 
แลกเปล่ียนเรียนรู 

• การนําเสนอรายงาน 
    ทั้งการเขียนและการพดู 
    ในทุกรายวชิา 
 

• การสังเกตพฤติกรรมของ
ผูเรียน 

• ผลงาน / กิจกรรมทั้งที่เปน
การเขียนและการพูด 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา   
    (Curriculum Mapping) 
   สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู ดังน้ี 
 
ดานที่ 1  คณุธรรมและจริยธรรม 
   1. มีจรรยาบรรณวิชาชีพสารสนเทศ 
   2. มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริตทางวิชาการ / วิจัย 
   3. มีวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผดิชอบ ปฏิบตัติามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของสังคม เคารพสิทธิ 
และความคดิเห็นของผูอ่ืน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
 
ดานที่ 2  ความรู 
   1. มีความรูความเขาใจเกีย่วกับแนวคดิและทฤษฎีสําคัญในสาขาวิชาสารสนเทศศกึษา 
   2. สามารถประยุกตความรูจากทฤษฎไีปสูการปฏบิตัิในสภาพแวดลอมดิจิทัล 
   3. เขาใจบทบาทของการวิจัยที่มีตอวิชาชีพและสามารถทําวิจัยหรือสรางสรรคนวัตกรรมในวิชาชีพ
สารสนเทศ 
 
ดานที่ 3  ทักษะทางปญญา 
   1. สามารถวิเคราะหและอธิบายปรากฏการณ / ประเดน็ปญหาทางสารสนเทศไดโดยใชทฤษฎี 
ทางสารสนเทศ 
   2. สามารถสนับสนนุ โตแยง แนวคดิ / ทฤษฎีทางสารสนเทศอันนํามาซึ่งความรูใหม 
   3. สามารถวิเคราะหและแกปญหาโดยประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการสารสนเทศ    
 
ดานที่ 4  ทักษะความสัมพนัธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1. สามารถสรางมนุษยสมัพันธในองคกร ชุมชน และสังคม เพ่ือพัฒนาความรวมมือในการจดัการ  
สารสนเทศ 
   2. มีทักษะในการสื่อสารกบักลุมคนหลากหลาย เชน เพ่ือนรวมงาน และผูใชสารสนเทศกลุมตาง ๆ 
   3. สามารถใหความรู คาํปรึกษา คําแนะนํา และความชวยเหลือทางวิชาการที่เก่ียวเนื่องกับการจัดการ
สารสนเทศแกผูอ่ืนได 
 
ดานที่ 5  การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1. มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู การวิจัย  
การสื่อสารและการปฏิบตัิงานไดอยางเหมาะสม 
   2. สามารถใชสถิติพ้ืนฐานในการประมวลผล วิเคราะหผล และแปลความหมายขอมูล 
   3. สามารถใชภาษาไทยในการสื่อสารไดอยางมีประสทิธิภาพทั้งการพูดและการเขียน 
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● ความรับผดิชอบหลัก ○ ความรับผดิชอบรอง   

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ 
ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร  
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
สศ 501 สารสนเทศกับสังคมความรู     
สศ 502 การพัฒนาและจดัระบบ
ทรัพยากรสารสนเทศ 

               

สศ 503 กลยุทธการบริการสารสนเทศ             
สศ 504 แหลงสารสนเทศทาง
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

               

สศ 505 แหลงสารสนเทศทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

               

สศ 506 แหลงสารสนเทศทาง
วิทยาศาสตรสุขภาพ 

               

สศ 511 การคนคนืและการเขาถึง
สารสนเทศ 

               

สศ 512 การจัดการหองสมดุดิจิทัล    
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
สศ 513 การจัดระบบทรัพยากร
สารสนเทศดจิทิัล 

               

สศ 521 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ
สารสนเทศ 

               

สศ 531 วิธีวจิัยทางสารสนเทศศึกษา               
สศ 601 หลักบริหารสําหรับนักวิชาชีพ
สารสนเทศ 

               

สศ 602 ประเด็นเกี่ยวกับหองสมุดและ
สารสนเทศในภูมิภาคอาเซียน 

               

สศ 611 การจัดการความรู   
สศ 612 การจัดการสารสนเทศสําหรับ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

               

สศ 621 การจัดการฐานขอมูลสําหรับ
ระบบหองสมดุ 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
สศ 622 การพัฒนาเวบ็สําหรับวิชาชีพ
สารสนเทศ 

               

สศ 631 สัมมนาหองสมุดดจิิทัล          
สศ 632 การศึกษาอิสระ                 
สศ 651 ปริญญานิพนธ               

สศ 641 สารนิพนธ               
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดบัคะแนน (เกรด)   
   เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ.

2554 หมวดที่ 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา สรุปดังนี ้
o การประเมินผลการศึกษาของแตละรายวิชาใหใชระบบคาระดบัขั้น ดังนี้ 

ระดับขั้น       ความหมาย คาระดบัขั้น
A ดีเย่ียม (Excellent) 4.0 

  B+  ดีมาก (Very Good) 3.5  

B  ดี (Good) 3.0  

  C+  ดีพอใช (Fairly Good) 2.5  
C  พอใช (Fair) 2.0 

  D+  ออน (Poor) 1.5  
D  ออนมาก (Very Poor) 1.0 
E  ตก (Fail) 0.0

o  การประเมินผลการสอบพิเศษตามขอกําหนดของหลักสูตร ไดแก การสอบภาษา 
(Language Examination) การสอบวัดคณุสมบัติ (Qualifying Examination) และการสอบประมวล
ความรู (Comprehensive Examination)  และการประเมินคุณภาพปริญญานิพนธหรือสารนิพนธ    
ใหผลการประเมินเปน ผาน P (Pass) หรือ ไมผาน F (Fail)  
  
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
         หลักสูตรมีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูทุกดานตามที่กําหนดไวในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาติ โดยกําหนดใหนิสิตประเมินผลการเรียนการสอน 
ในทุกรายวิชา และมีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบและการตัดสินผลการเรียน 
และมีความรวมมือกับสถาบนัอุดมศึกษาอื่นในการทวนสอบมาตรฐานปริญญานิพนธ และจดัทํา
รายงานผลการทวนสอบเปนหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูเปนประจาํทุกป 

 
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร        

เปนไปตามขอบังคับมหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2554 หมวดที่ 9 การขอรับปริญญาหรือประกาศนียบตัร ขอที่ 48  
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สําหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑติแผน ก 2
          นิสิตที่จะสําเร็จการศึกษาไดสําหรับหลักสูตรปรญิญามหาบัณฑิตแผน ก 2 ตองมีคุณสมบัติ 
ดังนี ้

1. มีเวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ไมนอยกวา 1 ปการศึกษา และมีระยะเวลาศึกษาตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

2. สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร  
3. ไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไมต่ํากวา 3.00  
4. สอบภาษาตางประเทศได 
5. เสนอปริญญานิพนธตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผานการสอบปากเปลา

ปริญญานิพนธข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการสอบปากเปลาเก่ียวกับปรญิญานิพนธทีบ่ัณฑิตวิทยาลัย
แตงตั้ง  

6. สงปริญญานิพนธฉบับสมบูรณตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
7. ผลงานปรญิญานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนนิการใหผลงานหรือสวน

หนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรอืส่ิงพิมพทางวิชาการหรือเสนอตอที่ประชุม
วิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง และมีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่เปนเรื่อง
เต็ม (Full Paper)  
 
สําหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑติแผน ข 

 นิสิตที่จะสําเร็จการศึกษาไดสําหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑติแผน ข ตองมีคุณสมบัติ ดังนี ้
1. มีเวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ไมนอยกวา 1 ปการศึกษา และมีระยะเวลาศึกษาตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 
2. สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร  
3. ไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไมต่ํากวา 3.00  
4. สอบภาษาตางประเทศได 
5. สอบประมวลความรูได 
6. เสนอสารนพินธตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผานการสอบปากเปลาสารนพินธ

ข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบสารนพินธที่บัณฑิตวิทยาลัยแตงตัง้ 
7. สงสารนิพนธฉบบัสมบูรณตามที่มหาวทิยาลัยกําหนด  
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
      1. บัณฑติวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศ แนะนาํนโยบายการจัดการเรียนการสอนและบทบาทหนาที่ 
ของอาจารยระดับบัณฑติศกึษา พรอมทั้งจัดทําคูมืออาจารยที่ปรึกษาและเอกสารที่เก่ียวของกับ 
การปฏิบัติงานใหอาจารยใหม 
      2. ภาควิชาฯ ช้ีแจงเปาหมายของการผลิตบณัฑิตและรายละเอียดตาง ๆ ของหลักสูตร 
  3. ภาควิชาฯ กําหนดใหอาจารยใหมสังเกตการณการสอนของคณาจารยภาควิชา 
  4. มีระบบอาจารยพ่ีเล้ียงเพื่อใหคําแนะนํา ปรึกษาแกอาจารยใหม 
  5. ภาควิชาฯ จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู พบปะสังสันทนเพ่ือสงเสริมสัมพันธภาพอันดี
ระหวางอาจารยใหมกับคณาจารย 
 
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
                  - สงเสริมใหคณาจารยเขารวมการอบรม การสัมมนา และการฝกปฏิบัติเก่ียวกับ 
การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
              - พัฒนาทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัด 
การเรียนการสอน  การวัดและประเมินผล 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ  
                   - สนับสนนุใหคณาจารยไดมีโอกาสในการเพิ่มพูนความรู และประสบการณในการ
สอนและการวจิัย ดวยการศกึษาตอ การเขารวมประชุมทางวิชาการ อบรม สัมมนา ดงูาน ทั้งในและ
ตางประเทศ  
                   - รวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยวิคตอเรียแหงเวลลิงตัน (Victoria University 
of Wellington) ประเทศนวิซีแลนด ตามสัญญาความรวมมือที่ทั้งสองมหาวิทยาลัยทํารวมกัน  
โดยสงอาจารยไปศึกษารายวิชาตาง ๆ เพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการใหม ๆ ปละ 1 คน  
เปนระยะเวลา 1 ภาคการศกึษา และเชิญอาจารยจากมหาวิทยาลัยวิคตอเรียแหงเวลลิงตันมาบรรยาย 
ฝกอบรม หรือจัดสัมมนาทางวิชาการ ใหแกคณาจารยและนิสิต อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
                   - สํารวจและแสวงหาความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งในประเทศ
และภูมภิาคอาเซียน 
                   - สงเสริมใหคณาจารยทําวิจัยและผลงานทางวิชาการ เพ่ือการเลื่อนตําแหนงทาง
วิชาการ ทั้งที่เปนการวิจัยเดีย่ว วิจัยกลุม และการวิจัยรวมกับนิสิต 
                  - สงเสริมและสนับสนนุใหคณาจารยเผยแพรงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ  
ดวยการนําเสนอในทีป่ระชุมวิชาการทั้งในระดบัชาต ิและนานาชาติ หรือการตีพิมพเผยแพรในวารสาร 
หรือรายงานการประชุมทางวิชาการ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การบริหารหลักสูตร 
      1. ดําเนนิการบริหารหลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือทําหนาที่พัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาติอยางนอยทกุ 5 ป 
 2. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุก 2 เดอืน เพ่ือตดิตาม กํากับ และควบคุม
คุณภาพของหลักสูตร 
 3. มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม  
ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 ใหครบทุกรายวิชา กอนการเปดสอน 
 4. มีการจัดทํารายงานผลการดําเนนิงานของรายวิชา ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน  
30 วัน ใหครบทุกรายวิชา หลังส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปดสอน 
 5. มีการจัดทํารายงานผลการดําเนนิงานของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน  
หลังส้ินสุดปการศึกษา 
 6. มีการพัฒนา / ปรบัปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผล 
การเรียนรูจากผลการดาํเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ในปที่ผานมา 

 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 
            1. มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําป 
จากงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากคณะ สําหรับจัดโครงการ / กิจกรรมใหกับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยแบงเปน 5 ดาน ไดแก ดานวิชาการ ดานกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ ดานบาํเพ็ญ
ประโยชนและรักษาส่ิงแวดลอม ดานนนัทนาการ และดานสงเสริมวัฒนธรรม 
            2. จดัสรรจํานวนชัว่โมงและงบประมาณใหอาจารยในแตละรายวิชาเชิญวิทยากรผูเช่ียวชาญ
มาบรรยายพิเศษ   
    3. จัดสรรงบประมาณสาํหรับสื่อการเรียนการสอนโสตทัศนปูกรณ และวัสดุครุภณัฑ 
อยางเพียงพอเพื่อสนับสนนุการเรียนการสอน หองปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร และหองปฏิบัติการ
วิชาชีพ  

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม 
          1. สถานที่และอุปกรณการสอน ใชพ้ืนที่ภาควิชาฯ ช้ัน 3 อาคาร 6 ซึ่งประกอบดวยหองเรียน 
หองปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร และหองปฏิบัติการวิชาชีพ  
  2. หองสมุด มหาวิทยาลัยมีสํานักหอสมดุกลาง ซึ่งเปนแหลงสนับสนุนการเรียน การสอน 
และการวิจัย และเปนแหลงฝกทักษะการรูสารสนเทศที่เปนเครื่องมือสําคัญในการเรียนรู  ในปจจบุัน 
หองสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศในสาขาสารสนเทศศึกษาทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ดังนี ้
                      -  หนังสือภาษาไทย จาํนวน 737 ช่ือเร่ือง  1,277  เลม  
                      -  หนังสือภาษาอังกฤษ จาํนวน 179 ช่ือเร่ือง 215 เลม 
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                       - วารสารภาษาอังกฤษ จํานวน 21 ช่ือเร่ือง 
                       - วารสารภาษาไทย จํานวน 25 ช่ือเร่ือง  
                       - ฐานขอมูลออนไลน  จํานวน  9  ฐาน 
                       - วารสารอิเล็กทรอนิกสแบบเปด (Open Access Journals) บนอินเทอรเน็ต  
                            จํานวน 119 ช่ือเร่ือง  
                       - หนังสืออิเล็กทรอนิกส จํานวน 2 ฐาน 
                       - ทรัพยากรสารสนเทศฉบบัเต็มในรูปดิจิทัล (Digital Collection) เชน  
                             ปรญิญานิพนธ  งานวิจัย เปนตน  จํานวน 1 ฐาน 
                       - ระบบสหบรรณานุกรม  (Thailand Union Catalog) จํานวน 1 ฐาน 
                       - ทรัพยากรสารสนเทศจากหองสมดุของหนวยงาน องคกร และสถาบนัการศกึษา 
                             อ่ืน ๆ  

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
            1. ประสานความรวมมือกับสํานักหอสมุดกลางในการจัดซือ้หนังสือ วารสาร และฐานขอมูล
เพ่ิมเติม โดยเฉพาะเพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอน การวิจัยของคณาจารยและนิสิต 
ตามหลักสูตรใหม เชน  หองสมุดดิจิทัล สารสนเทศสุขภาพ การจดัการความรู เปนตน 

 2. จัดหาอุปกรณส่ือการสอนเพื่อใชในการเรียนการสอนอยางพอเพียง เชน เครื่องฉายภาพ
โปรเจ็คเตอร  สแกนเนอร เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถายทอดสัญญาณภาพวตัถุ 3 มิติระบบดิจิทลั 
(Visualizer) เปนตน   
  3. สงเสริมคณาจารยใหทาํบทเรียนอิเล็กทรอนิกส (e-Learning) สําหรับทุกรายวิชา 
ที่เปดสอน เพ่ือเพ่ิมทรพัยากรการเรียนการสอน และเพ่ิมทางเลือกในการเขาถึงทรัพยากร 

2.4 การประเมินความพียงพอของทรัพยากร 
             ภาควิชาฯ มีกระบวนการติดตามและประเมนิความพอเพยีงของหนังสือ ตํารา วารสารและ 
อุปกรณการเรียนการสอน ตลอดจนทรัพยากรอื่น ๆ ที่จาํเปน ดังนี ้
            1. หลังจากการเสนอคณะ เพ่ือจัดสรรงบประมาณในการจดัซื้ออุปกรณทีใ่ชในหองเรียน 
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการวิชาชีพ  ทางภาคฯ จะดาํเนินการติดตามประเมินผล 
การจดัซื้ออุปกรณการเรียนการสอน  
            2. จดัสรรบุคลากรที่ทําหนาทีบ่ํารุงรักษาอุปกรณใหมีสภาพทีพ่รอมใชงาน  พรอมทั้ง
ติดตาม ประเมินผล และบนัทึกขอมูลการบํารุงรักษาอุปกรณ 
            3. ประสานความรวมมือกับสํานักหอสมุดกลางในการจัดซือ้หนังสือ วารสาร และฐานขอมูล
เพ่ือสนับสนนุการเรียนการสอน การวิจัยของคณาจารยและนิสิต  ตลอดจนประเมนิความพอเพยีง 
ทั้งดานปริมาณและคุณภาพของทรัพยากรสารสนเทศและสื่อการเรียนรู  
            4. สงเสริมคณาจารยใหทําบทเรียนอิเล็กทรอนิกส (E-Learning) สําหรับทุกรายวิชา 
ที่เปดสอน  พรอมทั้งสํารวจความพึงพอใจของนิสิตตอการใหบริการทรัพยากรเพื่อการเรียนรู 
และการปฏิบตัิการในทุกรายวิชา (มศว ปค 003) 
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3. การบริหารคณาจารย 
3.1  การรับอาจารยใหม 

       1. การกาํหนดคุณสมบัติ มดีังนี ้
           - คณุสมบัติทั่วไป เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
           - คณุสมบัติเฉพาะของผูสมัคร ดังนี้คือ สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก  

สาขาสารสนเทศศึกษา หรือสาขาวิชาที่เก่ียวของ และตองมีผลงานทางวิชาการทางดานสารสนเทศ
ศึกษา 

 2. การสอบคดัเลือก  กําหนดใหสอบขอเขียน สอบสัมภาษณ และสอบสอน   
โดยมีคณะกรรมการที่คณบดีแตงตั้งเปนผูพิจารณาการสอบคัดเลือก  

3.2  การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
       1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมรวมกันทุก 2 เดือน เพ่ือวางแผน ตดิตาม ทบทวน 

การปฏิบัติงาน และการจัดการเรียนการสอน 
 2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําขอมลูที่ไดจากการติดตามทบทวนมาพิจารณาปรับปรุง 

การเรียนการสอนในแตละรายวิชา และวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรตอไป 
3.3  การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีนโยบายเชญิผูทรงคุณวุฒิหรือผูเช่ียวชาญทั้งภายในและ
ภายนอก มารวมสอนในบางรายวิชาและบางหัวขอที่ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน โดยขออนมุัติ
การเชิญตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเชิญอาจารยและผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันอืน่เปนอาจารย 
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวม และรวมในคณะกรรมการสอบปากเปลาปริญญานิพนธ 
 3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดใหอาจารยพิเศษมีแผนการสอนตามคําอธิบาย
รายวิชา และเอกสารประกอบการสอน โดยมีอาจารยผูรับผดิชอบรายวิชาเปนผูประสานงาน 
 
4. การบริหารบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1  การกําหนดคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหนง 
      1. ภาควิชาฯ กําหนดคณุสมบัตบิุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอนใหตรงตาม

ภาระหนาที่ทีต่องรับผดิชอบกอนการรับเขาทํางาน 
      2. บุคลากรตองผานการสอบแขงขัน ซึ่งประกอบดวยการสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณ 

โดยใหความสาํคัญตอความสามารถในการปฏิบัติงานตามตาํแหนง และการมีทัศนคติทีด่ีตอ 
การใหบริการแกคณาจารยและนิสิต 

  3. การบริหารบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอนดําเนินตามกฎระเบียบในการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลฝายสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
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4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบตัิงาน
           1. ภาควิชาฯ สนบัสนุนใหบุคลากรการพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมพูนความรูและทักษะ 
ที่เก่ียวของกับงานที่ปฏิบตัิ โดยเขารวมการฝกอบรม การสัมมนา และการศึกษาดูงาน 

 2. ภาควิชาฯ สนับสนุนบุคลากรรวมงานกับอาจารยในโครงการตาง ๆ ของภาควิชาฯ เชน  
การประกันคณุภาพการศึกษา การพัฒนาศักยภาพนิสิต การบริการวิชาการ การทํานบุํารุง
ศิลปวัฒนธรรม เปนตน 
 
5. การสนับสนุนและการใหคาํแนะนํานิสิต

5.1  การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอ่ืนๆ แกนิสิต 
           1. ภาควิชาฯ จดัระบบอาจารยทีป่รึกษา ตลอดจนจัดทาํคูมือสําหรับนิสิตเพื่อใหคําแนะนํา 
ทางวิชาการ ทนุสนับสนุนการวิจัย ระเบียบและขอกําหนดของมหาวิทยาลัย  

 2. ภาควิชาฯ จัดใหมีชองทางการสื่อสารที่หลากหลายระหวางอาจารยและนิสิต เชน 
โทรศัพท การสงขอความสั้น อีเมล เครือขายทางสังคมออนไลน เปนตน  

 
5.2  การอุทธรณของนิสิต 

 การอุทธรณของนิสิตสามารถดําเนนิการไดตามระเบียบขอบังคับมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 

 
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑติ 
     1. สํารวจความตองการของตลาดแรงงานเพื่อนาํขอมูลมาใชปรับปรงุหลักสูตร ใหสามารถผลติ
บัณฑิตที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 
 2. สํารวจการไดงานทําของบัณฑิตและความพึงพอใจของผูใชบัณฑติ  
 3. จัดการสัมมนาการพฒันาหลักสูตรโดยเชิญผูเก่ียวของเขารวม เพ่ือนําขอมูลที่ไดไปปรับปรุง
เนื้อหารายวิชา ตลอดจนพฒันาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและสงัคม 
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7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
หลักสูตรไดระบุตัวบงช้ีผลการดําเนินงานที่ใชในการติดตาม ประเมินผลและรายงานคุณภาพ

ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดับอดุมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2553 และสอดคลองกับ 
ตัวบงช้ีของการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคณุภาพภายนอก  ดังนี้

 

ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน ปที่ 1
2555

ปที่ 2 
2556 

ปที่ 3 
2557 

ปที่ 4
2558

ปที่ 5
2559

(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถามี) 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อยางนอยกอนการเปด
สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา  

     

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุก
รายวิชา 

     

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู
ท่ีกําหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินการที่
รายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว  

    

(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน
การจัดการเรียนการสอน 

     

(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

     

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ50ตอป 

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหมเฉลี่ยไม
นอยกวา3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรงุการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

          1. กอนการสอน   
      คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมรวมกันกอนเปดภาคเรียนเพือ่พิจารณาโครงการ
สอนของรายวิชาที่เปดสอน แลกเปล่ียนความคิดเหน็ ประสบการณ ขอเสนอแนะ เพ่ือนําไปกําหนด 
กลยุทธการสอนในแตละรายวิชา 
  2. ระหวางสอน 
      อาจารยผูสอนสังเกตพฤติกรรมนิสิตทีแ่สดงถึงความเขาใจในเนื้อหาวิชา สอบถามนิสิต 
ถึงสัมฤทธิผลในการเรียนรูจากวิธีการสอน ดวยวิธีสัมภาษณ สนทนา หรือใชแบบสอบถาม 
  3. หลังการสอน 
      อาจารยผูสอนประเมินผลการเรียนรูของนิสิตจากพฤติกรรมที่แสดงออก การทาํ
แบบฝกหัด กิจกรรม โครงงาน และการสอบ และนําผลที่ไดจากการประเมิน ประกอบกับ 
การปรึกษาหารือกับผูเช่ียวชาญดานหลักสูตรและวิธีการสอน มาปรบัปรุงกลยุทธการสอนเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเรียนรูของนิสิต 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
          1. ระหวางสอน 
 คณะกรรมการประเมินของภาควิชาฯ ประเมินการสอนของอาจารยจากการสังเกตในชั้นเรียน
เก่ียวกับวิธีการสอน กลยุทธการสอน ส่ือการสอน กิจกรรม / งานที่มอบหมายแกนสิิต ตลอดจน
พิจารณาความสอดคลองกับโครงการสอน 
 2. หลังการสอน 
              - นิสิตประเมินการสอนทุกปลายภาคการศกึษา โดยใชแบบประเมนิ มศว ปค.003  
โดยผานระบบออนไลน 

    - คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมรวมกันเพื่อพิจารณาประสิทธิภาพกลยุทธ 
การสอนกับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนิสิต โดยพิจารณารวมกับผลการประเมิน มศว ปค.003 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

1. การทําวิจัยเพื่อประเมินคณุภาพหลักสูตร โดยสอบถามจากอาจารยผูสอน นิสิตปจจุบนั  
และบัณฑติทีสํ่าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

2. การประเมินวิพากษหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒภิายนอก โดยพิจารณาจากรายงานผล 
การดําเนินหลกัสูตร การเยี่ยมชม และการสัมภาษณอาจารยและนิสิต 

3. การประเมินความพึงพอใจจากนายจางหรือผูมีสวนเกี่ยวของตอคุณภาพของบณัฑิต  
หลักสูตรและการสาํรวจการไดงานของบณัฑิต 
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3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
      ประเมนิคุณภาพการศกึษาประจาํทุกป ตามตัวบงช้ีในหมวดที ่7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในระดบัภาควิชา อยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา
เดียวกันอยางนอย 1 คน โดยคณบดีแตงตั้งจากผูทรงคณุวุฒินอกภาควิชาและสถาบัน 

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 
     1. อาจารยประจําวิชาทบทวนผลการประเมินประสทิธิผลของการสอนในรายวิชาที่รับผดิชอบ 
ในระหวางภาคการศึกษา และปรับปรุงเมื่อส้ินภาคการศึกษา จากนั้น นําเสนอตอหัวหนาภาควิชา 
ในการประชุมของภาควิชาทกุภาคการศึกษา 
 2. ภาควิชาฯ ติดตามผลการดําเนนิงานตามตัวบงช้ีในหมวดที่ 7 ขอ 7 จากการประเมินคุณภาพ
ภายในภาควิชา และวางแผนปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการการประเมิน 
 3. ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนสรุปผลการดําเนินงานทีไ่ดจากการ
ประเมินในขอ 2 และขอ 3 และวางแผนปรับปรุง / พัฒนาการดําเนินงานหลักสูตรและแผนกลยทุธ 
ทุก 5 ป 
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ภาคผนวก ก  ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 
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ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษหลักสูตร 
วันที่ 23-25 เมษายน 2552    

 
รศ. ดร. กุลธิดา ทวมสุข 
รองอธิการบดฝีายวิชาการและวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 1.  ช่ือหลักสูตร 
  1.1  จากการสํารวจรายชื่อหลักสูตรสวนใหญจะเปน Library and Information Science/ 
Studies, Information Studies, Information Management  อาจเปนเพราะคําวา Science/ Studies  
มีความหมายกวาง ไมเนน Management จึงศึกษาครอบคลุมทั้งบริบทองคการและทรัพยากร
สารสนเทศ  สวนหลักสูตรที่เปน Management จะใหความสําคญักับการจัดการสารสนเทศ  
โดยไมจํากัดประเภทองคการ   

  1.2  ช่ือหลักสูตรจะสะทอนความเปนศาสตรวาองคความรูที่สอนหรือมีอยูในหลักสูตร 
คืออะไร ดังนัน้ถาใชช่ือวา “การจัดการหองสมุดและสารสนเทศ” เนื้อหาหลักสูตรจะตองครอบคลุม 
การจัดการองคการ (หองสมุด) และการจัดการสารสนเทศ  แตจากการพิจารณายังไมพบรายวิชาหลัก
ที่เก่ียวกับการจัดการหองสมดุ   
  1.3  ในกรณทีี่ใชช่ือหลักสูตร “การจัดการหองสมุดและสารสนเทศ” กลุมที่ไมตองการ
เรียนเรื่องที่เก่ียวกับหองสมุดอาจจะไมสนใจมาเรียน  
 จึงขอใหภาควชิาฯ พิจารณาทบทวนวากลุมผูเรียนที่เปนกลุมเปาหมายหลักของภาควิชาฯ  
คือใคร เพ่ือทีจ่ะไดใชช่ือหลักสูตรใหสอดคลองกับผูเรียนกลุมเปาหมาย  
 2.  ช่ือปริญญา ขอใหพิจารณาทํานองเดียวกันกับชื่อหลักสูตร 
 3.  หลักการและเหตุผลของหลักสูตร มีความชัดเจนวาตอบสนองตอความตองการของ
ตลาดในดานการผลิต “บรรณารักษดิจิทลั (Digital librarian)” และ “บรรณารักษคลินิก (Clinical 
librarian)” 
 4.  ปรัชญา เหมาะสมดีแลว 
 5.  วัตถุประสงค  มีขอสังเกตวา  
  5.1  วัตถุประสงคขอที่ 1 และ 2  มหาบณัฑิตจะตองมคีวามรูทั้ง 2  ดาน คือ การจัดการ
สารสนเทศและสารสนเทศสขุภาพ ใชหรือไม    
  5.2  ความรู/ทักษะดานการจัดการหองสมดุ ควรมีหรือไม 

6.  วิชาเอกบงัคับรวม 
  6.1  หากหลักสูตรนี้เปน “การจัดการหองสมุดและสารสนเทศ” ควรจะตองมีรายวชิา  
“การจัดการหองสมุดสมัยใหม” เปนวิชาบังคับ และใหความรูเก่ียวกับ ลักษณะและวัฒนธรรม
องคการ การจดัการเชิงกลยุทธ การจดัการการเปลี่ยนแปลง การจัดการทรัพยากรมนุษย การจัดการ
คุณภาพ ฯลฯ 
  6.2  หากหลักสูตรเปน “การจัดการสารสนเทศ” วิชาบังคับรวมควรจะครอบคลมุ Core 
competencies สําหรับ Information Management  ซึ่งประกอบดวย Information Resources 
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Development, Information Organization, Information Access and Retrieval และ Information 
Services and Delivery  ซึ่งเมื่อพิจารณาแลวเห็นวา รายวิชาบังคับรวม 
  - ยังขาดความรูและทักษะเกี่ยวกับ Information Access and Retrieval 
  - Information Development และ Information Organization อยูในวิชาเดียวกัน  
3 หนวยกิต จะเพียงพอหรือไม 
  - วิชา IS 501 และ IS 502 นาจะรวมเปนวิชาเดียวกนั เพราะเนื้อหาคอนขางเปน
พ้ืนฐาน และสวนใหญเรียนมาในระดับปริญญาตรีแลว จึงสามารถอานเองได   
 7.  วิชาเอกบงัคับเฉพาะดาน 
   กลุมหองสมุดและสารสนเทศดิจิทัล 
   - ดูจากคาํอธบิายรายวิชา เหมือนมีเจตนาให IS 504 เปนวิชาทฤษฎ ีและ IS 534 
เปนวิชาปฏิบตัิ  สวนรายวิชา IS 514 เนื้อหาไมชัดเจน  มีความเหน็วาเนื้อหาท้ัง 3 รายวิชานาจะเปน
วิชาบังคับของกลุม และบูรณาการใหเปน 2 รายวิชาได 
   - ควรเพิ่มเนื้อหาเก่ียวกับ เร่ือง Content Management System มาตรฐานการสราง
เครื่องมือ เชน Metadata และ Image Processing เขาไปในรายวิชาที่เก่ียวของดวย 
  กลุมสารสนเทศสุขภาพ 
   - ควรพิจารณาวา Core competencies ของ Clinical librarian มีอะไร ซึ่งควรศึกษา
ในรายวิชาบังคับ เทาที่พิจารณายังขาดเรื่อง Evidence Based Medicine  และหากเปน Health ก็นาจะ
ตองมี Health Informatics 
 8.  วิชาเอกเลือก 
  - วิชาบังคบัเฉพาะดานในกลุมหองสมุดดิจิทัล นาจะนาํมาเปนวิชาเลือกในกลุม
สารสนเทศสุขภาพ ดวย เพราะผูเรียนทางดานนี้ควรจะตองรูเร่ืองเก่ียวกบัสารสนเทศดิจิทัลดวย 
  - หากผูเรียนไมเลือกเรียน IS 526, IS 536, IS 676 จะมีความเขมขนพอหรือไม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศกึษา  พ.ศ. 2554 
 

81

นายแพทยสมเกียรติ โพธสิัตย 
ผูอํานวยการสถาบันวจิัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 
 1. ช่ือหลักสูตร “การจัดการหองสมุดและสารสนเทศ” ดูจะไมคอยดึงดูดความสนใจ  
และจํากัดผูทีส่นใจเขาศึกษา   
  ถาจะเปลี่ยนชือ่คงจะตองใหสอดคลองกับพันธกิจและภาพใหญของภาควิชาฯ   
โดยอาจเปลี่ยนเปน “การจัดการสารสนเทศและหองสมุด” 
 2. ประเด็นเรือ่ง Clinical librarian จัดเปนสวนหนึ่งของสหวิชาชีพในทีมดูแลรักษาผูปวย  
ถาหลักสูตรนีต้ั้งใจจะมุงสรางบุคลากรในระดับนี้ จะตองมีพ้ืนฐานดาน Clinical อยูบาง (เชน  
เปนบุคลากรสาธารณสุข มากอน)  ทางเลอืกอ่ืน คือ ใชช่ือคําวา “Health Information Specialists”   
ดูจะเหมาะสมกับแนวคดิของหลักสูตรได 
 3. ปรัชญาและวัตถุประสงค  ควรเพิ่มคุณลักษณะที่เก่ียวกับการประเมินความนาเช่ือถือ 
ของขอมูลขาวสารดวย 
 4. รายวิชาในแตละหมวดวชิา 
  - วิชาบังคบัรวม ควรมีวิชาดานการจดัการองคการ รวมทั้งการจัดการความรู 
  - วิชาเอกบังคับเฉพาะดาน ควรเปนวิชาเลือกของแตละดานดวย 
  - วิชาเลือกในสาขาสารสนเทศสุขภาพ ทีค่วรมีเพ่ิมเติมคือ 
    Health Informatics 
    Clinical Research Methodology 
    Evidence-based Practice in Healthcare 
 5. ในกรณีที่เนนทาง Clinical librarian 

  - หลักสูตรสาขาวิชากลุมสารสนเทศสุขภาพที่เนนทางดานสุขภาพโดยรวมของประชาชน 
คือ Health Informatics  

  - จุดเดนของหลักสูตร (Core Value) คือเร่ือง Knowledge-based Information หรือ
เร่ือง การจัดการสารสนเทศ  แตหากเพิ่มเติมในสวนของ Patient-specific Data เชน เวชระเบียน 
(Medical Record) / ดาน Clinical (ดานคนไข) / ดานการบริหารภายในโรงพยาบาล  
ก็จะครอบคลมุมากขึ้น 
  - หลักสูตรควรเนนเนื้อหาเร่ืองการคนหาขอมูล แหลงขอมูลทางการแพทย  หรือ
สามารถคดัเลือกและกล่ันกรองขอมูลที่ตรงกับความตองการของบุคลากรทางการแพทยไดดีย่ิงข้ึน 
รวมทั้งกลุมประชาชนทั่วไปที่ตองการใชบริการ 
  - ควรเนนเรื่องการประเมินสารสนเทศในเชิงลึกใหมากขึ้น เชน การประเมินคุณภาพ 
ของสารสนเทศ / การตีคุณคาของสารสนเทศนั้นๆ (Critical Appraisal) / การจัดลําดบัความสาํคัญ
และการกลั่นกรองขอมูล / ระดับของขอมูลที่มีคุณภาพหรือไมมีคุณภาพตางกันอยางไร 
  - บรรณารักษและหองสมุดตองปรับเปลี่ยนและบูรณาการกับวิชาการอื่นๆ แต Core 
Value เดิมของบรรณารักษและหองสมุดยังคงตองมีอยู และเปนจดุแข็งที่จะมีสวนชวยเสริมใหกับ 
วิชาอื่นที่เขามาบูรณาการกัน   



หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศกึษา  พ.ศ. 2554 
 

82

 6.  แนวคดิเกีย่วกับหลักสูตรดี แตอาจมีปญหาในเรื่องความกาวหนาในตาํแหนงงาน 
โดยเฉพาะในโรงพยาบาลของรัฐ 
 7.  Health Informatics กําลังเปนสาขาทีม่ีความตองการมากขึ้นตามลําดบัในสังคมไทย  
ซึ่งมีสวนของเนื้อหาเฉพาะทางที่เก่ียวของกับทางการแพทยและสาธารณสุขคอนขางมาก หากภาควิชา
จะพัฒนาดานนี้ ตองพัฒนาบุคลากรอีกพอสมควร เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นที่มีจุดแข็งดานนี้ 
อยูแลว 
 
รศ. เฉลียว พันธุสดีา 
อดีตอาจารยประจําภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  
คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 1. วัตถุประสงค   
   ขอที่ 4  คําวา “มีคุณธรรมและจริยธรรม...” นั้น  
    - รวมกฎหมายลิขสิทธิ์ดวย ใชหรือไม 
    - รวมเรื่องจิตสํานึกในการใหบริการ (Service mind) ดวยหรือไม  
   ทั้ง 2 เร่ืองดังกลาวรวมอยูในรายวิชา สศ 501 ใชหรือไม  ถาใช ในคาํอธบิายรายวชิา
ครบถวนแลวหรือยัง ขอใหพิจารณาดวย 
   อนึ่ง อาจจะเอาเรื่องจิตสํานกึในการใหบรกิารไปแทรกไวใน สศ 521  ซึ่งเปนวิชา
บังคับรวม ก็ได 
 2. วิชาเอกเลือก  
   วิชาเอกเลือกในสาขาวิชาหองสมุดและสารสนเทศดิจิทัล นาจะนํารายวชิา สศ 526 
ผูบริโภคสารสนเทศ มาเปนวิชาเลือกดวย เพราะวิชานี้นาจะจาํเปนสาํหรับทุกคน ไมวาจะเปนผูเรียน
หรือผูใช 
 3. ประเด็นที่ขอใหพิจารณาเปนพิเศษ 
   ทั้ง 2 สาขาวิชา ควรเนนใหผูเรียนไดรูถึงหลักการวิเคราะห ตรวจสอบขอมูลขาวสารที่
ไดรับ ใหลึกซึง้ จนไดความรูที่แทจริง เปนสารสนเทศทีถู่กตอง แมนยํา เช่ือถือได  มิใชสักแตเพียงวา
เมื่อเห็นขอมูลหรือฟงขอมูลไมวาจากส่ือใด ๆ ก็นํามาใชทันทโีดยไมวิเคราะห ตรวจสอบ    
 

----------------------------------------- 
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ภาคผนวก ง  รายงานการสํารวจความเปนไปไดในการเปดหลักสูตร  
(กรณีหลักสูตรใหม) 

 
1. รายงานการสํารวจแนวโนมของหลักสูตรบรรณารักษศาสตร 
    และสารสนเทศศาสตร 

ในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตซึง่เปนหลักสูตรใหมของภาควชิา
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ  
ภาควิชา ฯ ไดศึกษาแนวโนมสากลของหลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ระดบั
บัณฑิตศึกษาจากวรรณกรรมที่เก่ียวของและศึกษาเนื้อหาหลักสูตรจากเว็บไซตของโรงเรียน
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรในประเทศตาง ๆ  เพ่ือใหไดแนวคิดสาํคญัในการสราง
หลักสูตร ดังตอไปนี ้

ในระหวางป 1998-2000 สมาคมการศกึษาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
แหงสหรัฐอเมริกา (Association of Library and Information Science Education - ALISE)  
ไดจดัทําโครงการคาลิเพอร (KALIPER) เพ่ือศึกษาวิเคราะหลักษณะและขอบเขตความเปลี่ยนแปลง 
ในการศึกษาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรในสหรัฐอเมริกา โดยใชวิธีวิจัยหลายวิธี ไดแก 
การสํารวจ กรณีศึกษา การวเิคราะหเนื้อหา และการสัมภาษณ (KALIPER Advisory Committee. 
2000) โครงการคาลิเพอรไดรายงานแนวโนม 6 ประการ ดังตอไปนี้ 

1. หลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรไมไดเนนเฉพาะหองสมุดหรือ 
งานดานหองสมุดเทานัน้ แตขยายขอบเขตครอบคลุมเนือ้หาเก่ียวกับสภาพแวดลอมทางสารสนเทศ
และปญหาดานสารสนเทศ เชน การผลติและการตลาดทางสารสนเทศ การจัดระบบและการจัดการ
สารสนเทศในรูปดิจิทัล ประเด็นปญหาทางกฎหมายและจริยธรรม เปนตน 

2. ในขณะที่หลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรยังคงนําแนวคดิ 
จากสาขาวิชาอื่น ๆ มาผนวกเขาไว ก็ไดเร่ิมพัฒนาลักษณะที่เปนแกนของตนเองขึ้นมา คือ แนวคดิ 
ที่เนนผูใชเปนศูนยกลาง 

3. โรงเรียน / หลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรไดเพ่ิมการลงทุนและ 
บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเขาไวในหลักสูตรมากขึ้น 

4. โรงเรียน / หลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรกําลังทดลองใช 
โครงสรางหลักสูตรที่ประกอบดวยหลักสูตรเฉพาะดาน หลักสูตรรวมกับสาขาวิชาอืน่ ๆ และหลักสูตร 
ที่เนนใหผูเรียนมีความชํานาญเฉพาะดาน จากประสบการณการทํางานสารสนเทศในองคกร/ธุรกิจ
ตาง ๆ  

5. โรงเรียน / หลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรกําลังเสนอการสอน 
ในหลายรูปแบบที่อํานวยความสะดวกกบัผูเรียนมากขึ้น เชน การจดัการศึกษาทางไกล 

6. โรงเรียน / หลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรกําลังขยายหลักสูตร  
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โดยเสนอใหปริญญาระหวางสาขา (Joint-degree Program) ในระดบัปริญญาตรี โทและเอก เชน 
การบูรณาการหลักสูตรกับสาขาคอมพิวเตอร การสื่อสาร และธุรกิจ เปนตน 

ในการวิจัยครัง้นี้ นักวิชาการคาลิเพอรไดช้ีถึงแรงกระตุนที่กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลง 
ของหลักสูตร และเปนตัวกําหนดทิศทางของการเปลี่ยนแปลง โดยมีหลักฐานที่แสดงวาปจจัย 
ที่สนับสนนุการเปลี่ยนแปลงอาจกลายเปนอุปสรรคในบางสถานการณ ปจจัยเหลานี้ ไดแก 

1. นักศึกษา ผูจางงาน บณัฑิต และสมาคมทางวิชาชีพ ตองการใหโรงเรียน / หลักสูตร 
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรผลิตบณัฑิตทีม่ีความสามารถเปนที่ยอมรับ 

2. ความกาวหนาอยางตอเนื่องของเทคโนโลยี ตลอดจนการเพิ่มงบประมาณ 
ดานเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนนุการเรียนการสอน 

3. จุดยืนของโรงเรียน/หลักสูตร และความสมัพันธที่มีตอหนวยงานอื่น ๆ ภายใน 
มหาวิทยาลัย 

4. การมีคณาจารยที่เช่ียวชาญในสาขาวิชาใหม ๆ 
5. การแขงขันกับโรงเรียน / หลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรใน

สถาบันอืน่ ๆ 
6. การไดรับความสนับสนนุทางเงินทุนในการสรางนวัตกรรม 
7. รายรับที่ไดจากการขยายหลักสูตร และการจัดการศึกษาทางไกล 

แมวารายงานฉบับนี้จะมีอายุกวา 10 ป แตขอคนพบยังเปนสภาพที่ดาํเนินอยูในปจจุบัน  
จึงเปนรายงานที่ไดรับการศึกษาอางอิงในดานการศึกษาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
ตลอดมา 

ในป 2006 เฮติง ชู (Heting Chu) ไดศึกษาหลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ระดับปริญญาโทของสหรัฐอเมริกาจํานวน 45 หลักสูตร ซึ่งไดรับการรับรองจากสมาคมหองสมุด
อเมริกัน โดยใชวิธีวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) วิเคราะหรายวิชาจํานวน 2,757 รายวิชา  
ที่ปรากฏในหลักสูตรเหลานี ้ทั้งในเชิงปริมาณและคณุภาพ ซึ่งนับเปนครั้งแรกที่มีการวิเคราะห
หลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรในสถาบันการศกึษาทั่วสหรัฐอเมริกา ชูไดรายงาน
ผลการวิจัยตอที่ประชุม Asia-Pacific Conference on Library & Information Education & Practice 
2006  สรุปไดดังนี ้

รายวิชาที่บรรจุไวในหลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศประกอบดวยรายวิชาบังคบั
และรายวิชาเลือก หลักสูตรสวนใหญกําหนดรายวิชาบังคบัจํานวน 5-6 รายวิชา และรายวิชาเลือก
ประมาณ 55 รายวิชา  

รายวิชาบังคับที่เปดสอนมากที่สุด 5 อันดบั ไดแก การจดัระบบสารสนเทศ/ความรู/วัสดุ 
(Organization of Information/Knowledge/Materials)  บริการตอบคําถามและชวยการคนควา 
(Reference/Information Resources & Services)  การจัดการ (Management)  และการวิจัย 
ทางบรรณารกัษศาสตรและสารสนเทศศาสตร (Research in LIS)  นอกจากนี้ มหีลักสูตรจํานวนนอย
ที่จัดใหรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)  และการพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ (Collection Development) เปนรายวิชาบงัคับ  มีหลักสูตรเพียง 7 หลักสูตร 
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ที่กําหนดการฝกงาน (Internship/Practicum) เปนรายวิชาบังคับ 
รายวิชาเลือกมีเปนจํานวนมาก คดิเปนรอยละ 91.5 ของจํานวนรายวิชาทั้งหมด  

อยางไรก็ตาม ผูวิจัยพบวา รายวิชาของหลักสูตรตาง ๆ มีเนื้อหาท่ีคลายคลึงกันแตใชช่ือตางกัน  
จึงไดจดักลุมรายวิชาเลือกเปน 14 กลุมดังนี้ จดหมายเหตุและการสงวนรักษาเอกสาร (Archives & 
Preservation) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)  ประเด็นตาง ๆ จริยธรรม  และ
นโยบายสารสนเทศ (Issues, Ethics & Information Policy)  การจัดการ (Management)   
การจัดระบบสารสนเทศ (Organization of Information)  หนังสือหายาก  และรายวชิาเชิงประวัติ 
(Rare Books, History related)  ทรัพยากรและบริการสําหรับผูใชทั่วไป  และวิชาเฉพาะดาน 
(Resources & Services for All & Specific Subject Areas)  ทรัพยากรและบริการสําหรับผูใชกลุม
พิเศษ (Resources & Services for Specific Groups)  หองสมุดโรงเรียนและศูนยส่ือ (School 
Library and Media Center) บริการดานเทคนิค (Technical Services)  การศึกษาอิสระ (Individual 
Options)  รายวิชาที่เก่ียวกับการทดลอง (Experimental Courses) เชน สัมมนา หัวขอพิเศษ  
และกลุมรายวิชาอื่น ๆ ไดแก การสื่อสาร  การออกแบบและผลิตสื่อประสม  การสอนทักษะ
สารสนเทศ/การใหการศึกษาแกผูใช ความรวมมือระหวางหองสมุดและเครือขาย  การสื่อสาร 
ทางวิชาการ  ส่ือมวลชน: ทฤษฏีและการปฏิบัต ิ

มีรายวิชาจํานวน 292 รายวิชาที่นับเปนรายวิชาใหม ซึ่งไมปรากฏในหลักสูตรยุคกอนที่จะมี
อินเทอรเน็ต ในจํานวนนี ้กลุมรายวิชาที่เปดสอนมากที่สุดใน 3 อันดับแรก ไดแก หองสมุดดิจิทัล  
การออกแบบเว็บไซตและการใชเว็บ และ คอมพิวเตอร/สารสนเทศ/เครือขายอินเทอรเน็ต 

สําหรับกลุมรายวิชาใหมอ่ืน ๆ ไดสะทอนใหเห็นแนวทางการปรับตัวของหลักสูตรที่พยายาม
สนองตอบแนวโนมใหม เชน กระบวนการทํา (รวมทั้งการออกแบบ)  สารสนเทศดิจิทัล  การสงวน
รักษาเอกสารในรูปดิจิทัล  และสถาปตยกรรมสารสนเทศ  
 สวนกลุมรายวิชาสุดทายสะทอนใหเห็นพฒันาการลาสุดทีเ่ก่ียวของกับสารสนเทศศาสตร 
ไดแก เมทาดาทา  การใชอินเทอรเน็ต  ส่ือประสมและภาพเคลื่อนไหว  และการพิมพระบบดิจทิัล
 ชูไดสรุปวาตัวแปรที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรไมใชเทคโนโลยีเพียงอยางเดียว  
แตเปนองคประกอบในมติทิางสังคมและวัฒนธรรมดวย ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรจึงควรพิจารณา 
ในทุกมิติเพ่ือใหสามารถผลติผูนาํในวิชาชพีสารสนเทศไดอยางแทจริง 
 สวนการศึกษาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรของประเทศในทวีปยุโรป  
ไดมีการกําหนดสมรรถนะหลักของการศึกษาวิชาชีพนี ้เพ่ือวางแผนพฒันาหลักสูตร เชน หลักสูตร
ใหมของ Oslo University College ในประเทศนอรเวย กําหนดวาหลักสูตรมุงหมายที่จะผลิต
บรรณารักษและนักสารสนเทศที่มีความรู 3 ดาน ไดแก ความรูเก่ียวกับการจัดระบบและคนคนื
สารสนเทศ ความรูเก่ียวกับการสงเสริมวัฒนธรรม  และความรูเก่ียวกับวรรณกรรมในสาขาตาง ๆ   
นอกจากนี้ ประเทศในยโุรปไดใหแนวทางในการกาํหนดสมรรถนะของนักสารสนเทศไว 5 ดาน คือ 
สารสนเทศ  เทคโนโลยี การสื่อสาร  การจัดการ  และความรูอ่ืน ๆ ทีเ่ก่ียวของ (Bronstein.  2007) 
 ในประเทศไทย มหาวิทยาลยัของรัฐประมาณรอยละ 90 จัดการเรียนการสอนทาง
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร โดยใชช่ือหลักสูตรตาง ๆ กัน เชน บรรณารักษศาสตรและ
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สารสนเทศศาสตร สารสนเทศศาสตร สารสนเทศศึกษา การจดัการสารสนเทศ วิทยาการสารสนเทศ 
เปนตน  อยางไรก็ตาม เนื้อหาหลักสูตรมีความคลายคลงึกัน โดยยึดหลักสูตรบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตรในสหรัฐอเมริกาเปนตนแบบ  และอาจสรางจุดเนนเพิ่มเติมเพื่อใหหลักสูตร
นาสนใจ  ในการพัฒนาหลักสูตรใหม  ภาควิชา ฯ จึงพยายามสรางหลักสูตรใหมีความแตกตางจาก
หลักสูตรอื่น ๆ  เมื่อพิจารณาถึงสภาพแวดลอมสารสนเทศดจิิทัลซึง่กอตัวในสหรฐัอเมริกาในทศวรรษ 
1990 และพัฒนาอยางรวดเร็วควบคูไปกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ภาควิชา ฯ จึงเห็น
วาหลักสูตรที่เนนสมรรถนะดานหองสมุดดิจิทัลจะชวยสรางจุดแข็งใหกับหลักสูตร และสรางศักยภาพ 
ในการแขงขันกับหลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ  

ดังนั้น ภาควิชา ฯ จึงดาํเนินการสํารวจเว็บไซตของโรงเรียนบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร ในสหรัฐอเมริกา และพบวา สวนใหญจะบรรจุรายวิชาเกี่ยวกับหองสมุดดิจิทัลไวใน
หลักสูตรอยางนอย 1 รายวิชา  เมื่อสํารวจหลักสูตรของโรงเรียนที่มีคุณภาพสูงสุด 10 อันดับ พบวา
โรงเรียน 11 แหง ในจาํนวน 13 แหง เปดสอนรายวิชาเกี่ยวกับหองสมุดดิจิทัล ทั้งที่เปดเปนรายวิชา
เดี่ยว ๆ และเปดเปนหลักสูตรเฉพาะทาง 

สําหรับในทวปีเอเชีย อาบู บาคาร (Abu Bakar.  2009) ไดศึกษาถึงการเรียนการสอน
เก่ียวกับหองสมุดดิจิทัลของประเทศตาง ๆ และสรุปวาโรงเรียนบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตรในเอเชยียังเปดสอนเกี่ยวกับหองสมุดดิจิทัลนอย ประเทศที่เปดสอนรายวิชาดานนี้มักเปน
ประเทศพัฒนา มีความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน สิงคโปร ญี่ปุน เกาหลีใต และไตหวัน 

ในประเทศไทย การสํารวจหลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรของ
มหาวิทยาลัยตาง ๆ  พบวามหาวิทยาลัยสวนใหญเปดสอนรายวิชาเกี่ยวกับหองสมุดดิจิทัลอยางนอย 
1 รายวิชา ยกเวนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยัที่เปดสอน 2 รายวิชา  นอกจากนี้สถาบนัเทคโนโลย ี
แหงเอเชีย (Asian Institute of Technology-AIT) ไดเปดหลักสูตรการบริการหองสมุดและ
สารสนเทศดจิทิัล (Digital Library and Information Services) ในระดับปริญญาโท โดยรวมมือกับ 
University of Boras ประเทศสวีเดน  หลักสูตรดังกลาวประกอบดวยรายวิชา โครงการฝกงาน และ
วิทยานิพนธ รวมทั้งส้ิน 120 หนวยกิต ใชเวลาศึกษา 8 ภาคเรียน 

การศึกษาวรรณกรรมและสํารวจหลักสูตรดังกลาวมาแลวขางตน ชวยใหภาควิชาฯ เล็งเห็น
ความเปนไปไดในการสรางหลักสูตรใหมที่ประกอบดวยรายวิชาสําคญัที่จําเปนตอวิชาชีพตามแนวโนม
สากล  ในขณะเดียวกันก็มีลักษณะพิเศษคอื เนนเกี่ยวกบัหองสมุดดจิทิัล ซึ่งมีความสอดคลองกับ
สภาพความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี และมีศักยภาพในการตอบสนองความตองการ 
ของตลาดงานและสังคมในอนาคต 

------------------------------ 
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Cheunwattana, Aree; & Meksawat, Pimol.  (2002).  Small is Beautiful: The Library Train for  
 Homeless Children.  Library Management.  23(1-2): 88-92. 
 
4.  หนังสือ ตํารา 
อารีย ช่ืนวัฒนา.  (2545).  ผูใชระบบคนคืนสารสนเทศ ใน ประมวลสาระชุดวิชาการจัดเก็บและคน 

คืนสารสนเทศ หนวยที่ 12.  นนทบุรี: สาขาวิชาศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  
--------.  (2545).  พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ ใน ประมวลสาระชุดวิชาการจัดเกบ็และ 

คนคนืสารสนเทศ หนวยที่ 13.  นนทบุรี: สาขาวิชาศิลปศาสตร มหาวทิยาลัย     
สุโขทัยธรรมาธิราช. 
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อารีย ช่ืนวัฒนา.  (2549).  ประเด็นสาํคญัเกี่ยวกับผูใชและการใชสารสนเทศ ใน ประมวลสาระชุด 
สัมมนาการบรกิารสารสนเทศ หนวยที่ 2.  นนทบุรี สาขาวิชาศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช. 

--------.  (2551).  สารสนเทศกับสังคม: เอกสารประกอบการสอน วิชา สศ 501.  ภาควิชา
 บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ. 
--------.  (2553).  ระบบสารสนเทศ ใน เอกสารการสอนชุดวิชาสารสนเทศศาสตรเบื้องตน  

หนวยที่ 2.  นนทบุรี สาขาวิชาศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
    
5. งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ไดรับ 
Cheunwattana, Aree.  (2008, February).  Bunko, the Home and Community Library in Japan:  

A Qualitative Study.  Information Development.   24(2): 17-23.   
*ไดรับทนุสนบัสนุนจาก The Japan Society for the Promotion of Science.  

 
ภาระงานสอนที่มีอยูเดิม  

ระดับ รายวิชา
ปริญญาตรี สศ 101 วิชาชีพสารสนเทศกับสังคม

สศ 361 การศึกษาประเด็นปญหาปจจุบัน
สศ 421 การตลาดในองคกรสารสนเทศ
สศ 422 การจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร

บัณฑิตศึกษา บส 501 สารสนเทศกับสังคม
บส 531 หลักการบริหารสําหรับนักวิชาชีพสารสนเทศ
บส 532 นโยบายสารสนเทศ
บส 534 การประเมินบริการหองสมุดและศูนยสนเทศ

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม 

ลําดับที่ รายวิชา
1 
2 
3 
4 
5 
6 

สศ 501 สารสนเทศกับสังคมความรู
สศ 601 หลักบริหารสําหรับนักวิชาชีพสารสนเทศ 
สศ 602 ประเด็นเกี่ยวกับหองสมุดและสารสนเทศในภูมภิาคอาเซียน 
สศ 631 สัมมนาหองสมุดดิจิทัล
สศ 632 การศึกษาอิสระ
สศ 641 สารนิพนธ

7 สศ 651 ปริญญานิพนธ
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ช่ือ - นามสกลุ นางแววตา  เตชาทวีวรรณ
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย
สังกัด ภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอรติดตอ 02-6495000 ตอ 6307-8  
E-mail walta@swu.ac.th
สาขาทีเ่ช่ียวชาญ การรูสารสนเทศ, การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ, การจัดการหองสมุด, 

ฐานขอมูล,  การสื่อสารและระบบเครือขาย, สํานักงานอตัโนมตั,ิ  
การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส 

ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ไดรับ สถานทีศ่ึกษา ปที่จบ

การศึกษา 
ปริญญาเอก ปร.ด.(คอมพวิเตอรศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนครเหนอื 
2551 

ปริญญาโท อ.ม.(บรรณารักษศาสตร)
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั 

2532 
2542 

ปริญญาตรี ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2524 
 
ผลงานทางวิชาการ 
1.  บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
แววตา  เตชาทวีวรรณ.  (2550).  การพัฒนาบทเรียนทางเว็บแบบปรับเหมาะวิชาการจัดหมวดหมู 

ระบบทศนิยมดิวอี้.   ใน บทความวิชาการศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจําป 2551. 
 หนา 132 -142.   กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
แววตา  เตชาทวีวรรณ; และ ศศิพิมล  ประพินพงศกร.  (2548, ภาคเรียนที่ 1/2548).  สภาพและ 

ความตองการหลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ระดับปรญิญาตร ีภาควิชา
บรรณารกัษศาสตรและสารสนเทศศาสตร   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  มนุษยศาสตร
ปริทรรศน.  27: 146-154. 

แววตา เตชาทวีวรรณ; กันตพงษ วรรัตนปญญา; และจรญั แสนราช.  (2551, ภาคการเรียนที่ 2). 
    การบูรณาการการรูสารสนเทศในการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง.  วารสารมนุษยศาสตร 
    ปริทรรศน.  30(2): 43-64. 
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Techataweewan, Wawta.  (2010).  Adaptive Web-Based Instruction for Enhancing Learning  
Ability.  In IFIP 6th International Conference on Intelligent Information Processing 
(IIP2010).  October 13 - 16, 2010, Manchester, U.K.  (Available: 
http://www.scopus.com) 

Techataweewan, Wawta; Woraratpanya, Kuntpong; & Sanrach, Charun.  (2008).  Web- 
Based Collaborative Teaching System Supporting Information Literacy Skills in  
Higher Education.  In The E-Learn 2008: World Conference on E-Learning in  
Corporate, Government, Healthcare, & Higher Education.  Las Vegas, Nevada,  
USA, 17-21 November, 2008.   

--------.  (2009).  The Integration of Information Literacy into Web-Based Tutorial  with 
Librarian-Faculty Partnership.  In Asia-Pacific Conference on Library & Information 
Education & Practice 2009.  Tsukuba, Japan,  March 6-8, 2009.  

--------.  (2011).  Knowledge Management in E-Learning for Enhancing the Students’ 
Information Literacy Skills.  In The International Conference on Digital Libraries and 
Knowledge Organization (ICDK2011).  February 14-16, 2011, Gurgaon, India.  

 
2.  การนําเสนอผลงานวิจัย  Conference /abstract /proceedings 
แววตา เตชาทวีวรรณ.  (2549).  การรูสารสนเทศในประเทศไทย  นาํเสนอใน งานศรีนครินทรวิโรฒ 

  วิชาการ ครั้งที่ 1 วันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2549,  ณ อาคารบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
       ศรีนครินทรวิโรฒ. 
--------.  (2551).  การพัฒนาบทเรียนทางเว็บแบบปรับเหมาะวิชาการจัดหมวดหมูระบบ 
       ทศนิยมดิวอี.้  ใน งานศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 2  วันที่ 31 มกราคม – 1 
           กุมภาพันธ 2551  ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ.   
           (ไดรับรางวัลชมเชยการนําเสนอผลงานแบบบรรยาย) 
Techataweewan, Wawta.  (2006).  Information Literacy in School: Thailand Country Paper. 
        In The IFLA/ALP Workshop on Information Literacy for School Resource Centers.  
        June 7-12, 2006, Pataling Jaya, Malaysia. 
--------.  (2008).  The School Library and Information Literacy in Thailand.   In The  
        Indonesian Workshop on Information Literacy, July 7-11, 2008, Bogor, Indonesia.  
--------.  (2010).  Adaptive Web-Based Instruction for Enhancing Learning Ability.  
       In IFIP 6th International Conference on Intelligent Information Processing (IIP2010),  
           October 13-16, 2010, Manchester, U.K. (ไดรับการเผยแพรในฐานขอมูล Scopus) 
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Techataweewan, Wawta; Woraratpanya, Kuntpong; & Sanrach, Charun.  (2008).  Web 
  Based Collaborative Teaching System Supporting Information Literacy Skills in  
  Higher Education.  In The E-Learn 2008: World Conference on E-Learning in  
  Corporate, Government, Healthcare, & Higher Education, November 17-21, 2008,  
  Las Vegas, Nevada, USA.   
--------.  (2009).  The Integration of Information Literacy into Web-Based Tutorial  with  
  Librarian-Faculty Partnership.  In  Asia-Pacific Conference on Library & Information  
  Education & Practice 2009,  March 6-8, 2009, Tsukuba, Japan.  
--------.  (2011).  Knowledge Management in E-Learning for Enhancing the Students’  

Information Literacy Skills.  In The International Conference on Digital libraries and 
Knowledge Organization (ICDK2011).  February 14-16, 2011, Gurgaon, India.  
 

3. บทความวิชาการ 
แววตา  เตชาทวีวรรณ.  (2550, กรกฎาคม-ธันวาคม).  การสอนการรูสารสนเทศในโรงเรียน.          
      โดมทัศน.  28(2): 67-76. 
Techataweewan, Wawta.  (2551, มกราคม - มิถุนายน).  The School Library and Information  
       Literacy in Thailand.   โดมทศัน.  29(1): 1-8. 
 
4.  หนังสือ ตํารา 

คณาจารยภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร.  (2548).  ทักษะการรูสารสนเทศ. 
พิมพครั้งที่  2.  กรุงเทพฯ: ภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร           
คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

 

5.  งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ไดรับ 
งานวิจัยเดี่ยว 

แววตา เตชาทวีวรรณ.  (2550).  การพัฒนาบทเรียนทางเว็บแบบปรับเหมาะวิชาการจัดหมวดหมู 
ระบบทศนิยมดิวอี้.  กรุงเทพฯ: คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ.  
ไดรับทนุสนบัสนุนจากงบประมาณเงินรายได คณะมนษุยศาสตร มศว 

--------.  (2554).  การรับรูและการใชเว็บ 2.0 ของบรรณารักษหองสมุดสถาบันอดุมศึกษา.  
กรุงเทพฯ: คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
ไดรับทนุสนบัสนุนจากงบประมาณเงินรายได คณะมนษุยศาสตร มศว 

--------.  (2554).  การจัดการโซอุปทานสําหรับงานเทคนิคหองสมุดโรงเรียนแพทย.  
กรุงเทพฯ: คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
ไดรับทนุสนบัสนุนจากงบประมาณแผนดนิ มศว 
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งานวิจัยรวม 
แววตา  เตชาทวีวรรณ; และ ศศิพิมล ประพินพงศกร.  (2548).  สภาพและความตองการหลักสูตร 
 บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ระดับปริญญาตร ีภาควิชาบรรณารักษศาสตร 
 และสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  กรุงเทพฯ: คณะมนษุยศาสตร 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ไดรับทนุสนบัสนุนจากงบประมาณเงินรายได คณะมนษุยศาสตร มศว 
 

ภาระงานสอนที่มีอยูเดิม  
ระดับ รายวิชา

ปริญญาตรี มศว 141 ทักษะการรูสารสนเทศ 
มศว 365 การจัดการสมยัใหม 
บส 352 เทคโนโลยีการส่ือสารขอมูล 
บส 431 การจัดการหองสมุดและศนูยสารสนเทศ 
บส 452 ระบบสํานักงานอัตโนมัตใินหองสมุดและศูนยสารสนเทศ 
บส 491 การฝกสอน/การฝกงาน 
สศ 111 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
สศ 242 การออกแบบและพัฒนาส่ือประสม 
สศ 331  การจัดการองคกรสารสนเทศ 
สศ 343 เทคโนโลยีการส่ือสารขอมูลและเครือขาย 
สศ 344 การวิเคราะหระบบ   
สศ 441 ฐานขอมูลข้ันสูง 
สศ 443 โปรแกรมคอมพิวเตอรในงานสารสนเทศ 
สศ 451 สัมมนาสารสนเทศศึกษา 

บัณฑิตศึกษา บส 642 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
บส 652 การวิเคราะหระบบสาํหรับงานหองสมุดและศูนยสารสนเทศ  
บส 661 การจัดการฐานขอมูล 
บส 671 สัมมนาทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
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ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม    
ลําดับที่ รายวิชา

1 
2 
3 
4 
5 
6 

สศ 502 การพัฒนาและจัดระบบทรพัยากรสารสนเทศ  
สศ 511 การคนคนืและการเขาถึงสารสนเทศ
สศ 621 การจัดการฐานขอมูลสําหรับระบบหองสมุด
สศ 631 สัมมนาหองสมุดดิจิทัล
สศ 632 การศึกษาอิสระ
สศ 641 สารนิพนธ 

7 สศ 651 ปริญญานิพนธ
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สังกัด ภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอรติดตอ 02-6495547
E-mail sumattra@swu.ac.th
สาขาทีเ่ช่ียวชาญ บรรณารักษศาสตร, การบริหารจัดการองคการบริการสารสนเทศ 

การจัดการคณุภาพองคกร 
  
ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ไดรับ สถานทีศ่ึกษา ปที่จบ

การศึกษา 
ปริญญาเอก ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแกน 2552
ปริญญาโท ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร

และสารสนเทศศาสตร) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2542

ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2539
 
ผลงานทางวิชาการ 
1.  บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
ศุมรรษตรา แสนวา.  (2542, มกราคม-มิถุนายน).  การรูคอมพิวเตอรของบรรณารักษหองสมุด 

สถาบันอดุมศกึษาของรัฐ.  วารสารสารนิเทศ.  7(1): 41-50. 
ศุมรรษตรา แสนวา; และคนอื่น ๆ.  (2552, กรกฎาคม-ธันวาคม).  ลักษณะของหองสมุดสถาบัน  

อุดมศึกษาที่เปนองคการคณุภาพและปจจัยที่มีผลตอการพัฒนา.  วารสารวิจัย สมาคม
หองสมุดแหงประเทศไทยฯ.  1(2): 1-15.   

Saenwa, Sumattra ; et al.  Features and Development Factors of the Academic Library as  
A Quality Organization.  In  The International Conference on Academic Libraries 
2009, Delhi University Library System University of Delhi. 

 
2.  การนําเสนอผลงานวิจัย  Conference /abstract /proceedings 

- 
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3.  บทความวิชาการ 
ศุมรรษตรา แสนวา.  (2543, กรกฎาคม-ธันวาคม –2544, มกราคม-มิถุนายน).  การสืบคนวารสาร 

และหนังสือพิมพจากหนาจอ OPAC  สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  วารสาร
สารนิเทศ.  7-8( 2-1): 19-26 . 

--------.  (2549, มกราคม-มิถุนายน).  แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธกับหองสมุด 
สถาบันอดุมศกึษายุคใหม.  วารสารสารนิเทศ.  13(1): 10-25. 

 
4.  หนังสือ ตํารา 
ศุมรรษตรา แสนวา; และคนอื่น ๆ.  (2549).  คูมือการปฏิบัติงานบริการยืม-คืน.  มหาสารคาม:  

สํานักวิทยบรกิาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  
--------.  (2550).  คูมือการใชงานระบบหองสมดุอัตโนมตั ิMillenium: Circulation Module.   
 มหาสารคาม: สํานักวิทยบรกิาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  
--------.  (2550).  คูมือการใชบริการสารสนเทศทางไกลสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย 

มหาสารคาม.  มหาสารคาม: สํานักวิทยบรกิาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
ศุมรรษตรา แสนวา.  (2549).  คูมือการดําเนนิงานวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง.  มหาสารคาม:  

สํานักวิทยบรกิาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  
 
6. งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ไดรับ 
มลิวัลย  นอยบัวทิพย; และคนอื่น ๆ.  (2548).  การประเมินคุณภาพการบริการดวยแบบจาํลอง  

LibQUAL+ตามทัศนะของผูใชบริการ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  
มหาสารคาม: สํานักวิทยบรกิาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
ไดรับทนุสนบัสนุนจาก  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
ภาระงานสอนที่มีอยูเดิม  

ระดับ รายวิชา
ปริญญาตรี บส 314 การจัดการสื่อโสตทัศน 

บส 422    การจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร 
บส 423 บริการสารสนเทศเชิงพาณิชย 
บส 491  การฝกสอนและ/หรือฝกงาน
สศ 222    การคนคนืสารสนเทศ 
สศ 361 การศึกษาประเด็นปญหาปจจุบัน 
สศ 451 สัมมนาสารสนเทศศึกษา 
สศ 471 การฝกประสบการณวิชาชีพสารสนเทศ

บัณฑิตศึกษา  - 
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ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม 

ลําดับที่ รายวิชา
1 
2 
3 
4 
5 

สศ 511 การคนคนืและการเขาถึงสารสนเทศ
สศ 611 การจัดการความรู
สศ 631 สัมมนาหองสมุดดิจิทัล
สศ 632 การศึกษาอิสระ
สศ 641 สารนิพนธ

6 สศ 651 ปริญญานิพนธ
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ช่ือ - นามสกลุ นายสมชาย วรัญญานไุกร
ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย
สังกัด ภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอรติดตอ 02-6495576
E-mail somchaiw@swu.ac.th
สาขาทีเ่ช่ียวชาญ บรรณารักษศาสตร, การรูสารสนเทศ, ระบบสารสนเทศ, ฐานขอมูล,  

การสรางเว็บไซต 
  
ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ไดรับ สถานทีศ่ึกษา ปที่จบ

การศึกษา 
ปริญญาเอก - - - 
ปริญญาโท ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร

และสารนิเทศศาสตร) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2539 

ปริญญาตรี กศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2524 
 

 
ผลงานทางวิชาการ 
1.  บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
สมชาย วรัญญานไุกร.  (2544).  บริการฐานขอมูลในมหาวิทยาลัย สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย.  
 บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร มข. 19(1): 41-53. 
--------.  (2545).  ฐานขอมูลงานวิจยัทางพระพุทธศาสนา.  บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศ 

ศาสตร มข.  20(1): 28-42.  
--------.  (2548).  การพัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัย คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ.  มนุษยศาสตรปริทรรศน.  27(1): 117-135 
--------.  (2549).  การพัฒนาระบบฐานขอมูลบนเวลิดไวดเว็บ.  มนุษยศาสตรปริทรรศน.   

28(1): 7-22. 
--------.  (2551).  การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชบทเรยีนคอมพิวเตอร 

ชวยสอนผานเว็บกับการสอนปกต ิเร่ือง เทคนิคการคนคืนสารสนเทศเบื้องตน.  ใน รายงาน 
การประชุมศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 3 (เลม2), หนา 504-521. กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
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2.  การนําเสนอผลงานวิจัย  Conference /abstract /proceedings 
สมชาย  วรัญญานไุกร.  (2544).  บริการฐานขอมูลในมหาวิทยาลัย สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย.   
  นําเสนอใน การประชุมเพื่อเผยแพรผลงานวิจัย  วันที ่ 22 พฤษภาคม 2544 ณ  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
--------.  (2545).  ฐานขอมูลงานวิจยัทางพระพุทธศาสนา.  นาํเสนอใน การประชุมวิชาการเพื่อ 

เสนอผลงานวจิัย เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2545 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
--------.  (2548).  การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศบนเวิลดไวดเว็บ.  นาํเสนอใน  

การประชุมวัน มศว วิชาการ วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2548  ณ มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ. 

--------.  (2551).  การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชบทเรยีนคอมพิวเตอร 
ชวยสอนผานเว็บกับการสอนปกต ิเร่ือง เทคนิคการคนคืนสารสนเทศเบื้องตน.  นาํเสนอใน 
การประชุมศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 3 วันที่ 21-22 มกราคม 2552  ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

 
3.  บทความวิชาการ 
สมชาย  วรัญญานไุกร.  (2539).  วีดิโอเท็กซ: เครื่องมือใหมสําหรับหองสมุด.  บรรณศาสตร.   

11(1): 24-36. 
--------.  (2539).  การพัฒนาโปรแกรม dBASE III PLUS เพ่ือจัดทําฐานขอมูลทาง 

บรรณานุกรมใน หองสมุดโรงเรียน.  บรรณศาสตร.  11(2): 51-66. 
--------.  (2540).  การสืบคนขอมูลบน WWW ดวย Lynx.   บรรณศาสตร.  12(2): 5-14. 
--------.  (2541).  ฐานขอมูลบรรณานุกรมในหองสมุด.  มนุษยศาสตรปริทรรศน.  20(1):  

71-79. 
--------.  (2542).  บริการฐานขอมูลคอมพิวเตอร.  มนุษยศาสตรปริทรรศน.  21(1): 71-79. 
--------.  (2543).  การจัดการและหองสมุดอิเล็กทรอนิกส.  มนุษยศาสตรปริทรรศน.  20(2):  

62-70.  
--------.  (2544).  การใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่พัฒนาการเรียนการสอน.  มนุษยศาสตร 

ปริทรรศน.  23(1-2): 76-86. 
--------.  (2545).  การจัดการเว็บไซตหองสมุด.  มนุษยศาสตรปริทรรศน.  24(2): 74-86. 
 
4.  หนังสือ ตํารา 
สมชาย วรัญญานไุกร.  (2545).  การคนหาสารสนเทศบนเวิลดไวดเว็บ.  กรุงเทพฯ: ภาควิชา
 บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ. 
--------.  (2547).  ฐานขอมูลเบื้องตน.  กรุงเทพฯ: ภาควิชาบรรณารักษศาสตรและ 

สารสนเทศศาสตร คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ. 
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สมชาย วรัญญานไุกร.  (2553).  การพัฒนาหองสมุดดิจิทัลดวย Greenstone.  กรุงเทพฯ: ภาควชิา 
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ. 

 
7. งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ไดรับ 

งานวิจัยเดี่ยว 
สมชาย วรัญญานไุกร.  (2543).  บริการฐานขอมูลในมหาวิทยาลัย สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย.   

กรุงเทพฯ: ภาควิชาบรรณารกัษศาสตรและสารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.   
ไดรับทนุสนบัสนุนจากงบประมาณเงินรายได คณะมนษุยศาสตร มศว 

--------.  (2544).  ฐานขอมูลงานวิจยัทางพระพุทธศาสนา.  กรุงเทพฯ: ภาควชิา 
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ. 
ไดรับทนุสนบัสนุนจากงบประมาณเงินรายได คณะมนษุยศาสตร มศว 

--------.  (2545).  การพัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัย คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ.  กรุงเทพฯ: ภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  
คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
ไดรับทนุสนบัสนุนจากงบประมาณเงินรายได คณะมนษุยศาสตร มศว 

--------.  (2546).  การสังเคราะหปริญญานิพนธที่เก่ียวของกับความผูกพันตอองคการ.   
กรุงเทพฯ: ภาควิชาบรรณารกัษศาสตรและสารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
ไดรับทนุสนบัสนุนจากงบประมาณเงินรายได คณะมนษุยศาสตร มศว 

--------.  (2547).  การพัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัย คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ.  กรุงเทพฯ: ภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  
คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
ไดรับทนุสนบัสนุนจากงบประมาณเงินรายได คณะมนษุยศาสตร มศว  

--------.  (2548).  การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศบนเวิลดไวดเว็บ.  กรุงเทพฯ:  
ภาควิชา บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ. 
ไดรับทนุสนบัสนุนจากงบประมาณเงินรายได คณะมนษุยศาสตร มศว 

--------.  (2551).  การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชบทเรยีน 
คอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บกับการสอนปกต ิเร่ือง เทคนิคการคนคืนสารสนเทศเบื้องตน.  
กรุงเทพฯ: ภาควิชาบรรณารกัษศาสตรและสารสนเทศศาสตร คณะมนษุยศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
ไดรับทนุสนบัสนุนจากงบประมาณเงินรายได คณะมนษุยศาสตร มศว 
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งานวิจัยรวม 
การประเมินผลการเรียนการสอนวิชา สศ 101 สารสนเทศและการศกึษาคนควา.  (2546).   

กรุงเทพฯ: ภาควิชาบรรณารกัษศาสตรและสารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
ไดรับทนุสนบัสนุนจากงบประมาณเงินรายได คณะมนษุยศาสตร มศว 

การศึกษาสภาพการสรางงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของคณาจารย คณะมนษุยศาสตร: ปจจัย 
เอ้ือและอุปสรรคและแนวทางในการพัฒนา.  (2548).  กรุงเทพฯ: คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
ไดรับทนุสนบัสนุนจากงบประมาณเงนิรายได คณะมนษุยศาสตร มศว 

สถานภาพการทํางานและความคิดเหน็เกี่ยวกับหลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตรของ 
 มหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ ปการศึกษา 2532-2548.  (2550).   

กรุงเทพฯ: ภาควิชาบรรณารกัษศาสตรและสารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
ไดรับทนุสนบัสนุนจากงบประมาณเงินรายได คณะมนษุยศาสตร มศว 

 
ภาระงานสอนที่มีอยูเดิม  

ระดับ รายวิชา
ปริญญาตรี สศ 222 การคนคนืสารสนเทศ

สศ 241 
สศ 341 

การออกแบบและพัฒนาเวบ็ 
ฐานขอมูลเบื้องตน 

สศ 342 การพัฒนาหองสมุดดิจิทัล 
สศ 361 การศึกษาประเด็นปญหาปจจุบัน
สศ 451 สัมมนาสารสนเทศศึกษา
สศ 444 การเขียนโปรแกรมเว็บ

บัณฑิตศึกษา บส 542 การจัดเก็บและคนคนืสารสนเทศขั้นสูง
บส 503 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการสารสนเทศ 
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ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม 
ลําดับที่ รายวิชา

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

สศ 512 การจัดการหองสมุดดิจิทัล
สศ 521 เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการสารสนเทศ
สศ 622 การพัฒนาเว็บสําหรับวิชาชพีสารสนเทศ
สศ 631 สัมมนาหองสมุดดิจิทัล
สศ 632 การศึกษาอิสระ
สศ 641 สารนิพนธ 
สศ 651 ปริญญานิพนธ

   



หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศกึษา  พ.ศ. 2554 
 

123

ช่ือ - นามสกลุ นายเทอดศักดิ์  ไมเทาทอง  
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
สังกัด ภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอรติดตอ 02-6495577, 089-9160260
E-mail therdsakm@swu.ac.th
สาขาทีเ่ช่ียวชาญ บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร, การรูสารสนเทศ,  

แหลงสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, บริการสารสนเทศ 
  

ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ไดรับ สถานทีศ่ึกษา ปที่จบ

การศึกษา 
ปริญญาเอก ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแกน 2554
ปริญญาโท อ.ม. (บรรณารักษศาสตร

และสารนิเทศศาสตร) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2542

ปริญญาตรี ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร
และสารนิเทศศาสตร)  
เกียรตินิยมอันดบั 2 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 2538

 
ผลงานทางวิชาการ 
1.  บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
เทอดศักดิ์ ไมเทาทอง.  (2550).  การประเมินการรูสารสนเทศทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีของ 

นิสิต สาขาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร.  วารสารมนุษยศาสตรปริทรรศน.  
29(1): 68-81. 

 

2.  การนําเสนอผลงานวิจัย  Conference /abstract /proceedings 
Maitaouthong, Therdsak; Tuamsuk, Kulthida; & Techamanee, Yupin.  (2011).  Development  

of the Instructional Model by Integrating Information Literacy in the Class Learning  
and Teaching Processes.  In Nadzar, Fuziah Mohd; Saad, Mohd Sharif Mohd; &  
Abdullah, Szarina, (Editors).  4th A-LIEP.  Proceedings of the Asia-Pacific 
Conference on Library & Information Education and Practice: Issues, Challenges and 
Opportunities; 22-24 June, 2011.  Shah Alam, Selangor, Malaysia: Faculty of 
Information Management, Universiti Teknologi MARA.  
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3.  บทความวิชาการ 
เทอดศักดิ์ ไมเทาทอง.  (2539).  โตะบริการอางอิงเสมือน: บริการถามคําถามและตอบผาน 

อินเทอรเน็ต.   วารสารชมรมนิสิตวิชาบรรณารักษศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.   
16: 38-50. 

--------.  (2545, กันยายน-ธันวาคม).  Webliography : บรรณนิทัศนแหลงสารสนเทศคดัสรร 
บนเว็บ.  บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร มข.  20(3): 60-70. 

--------.  (2548, กรกฎาคม-กันยายน).  วารสารอิเล็กทรอนิกสสาขาบรรณารักษศาสตรและ 
สารสนเทศศาสตร.  วารสารหองสมุด.  49(3): 20-37.  

--------.  (2548, กันยายน-ธันวาคม).  การเทียบเคียงสมรรถนะในบริการเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร.  บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร มข.  23(3): 1-14. 

--------.  (2549, มกราคม).  บริการสารนิเทศ: สาระสําคญัในดานทฤษฎีและวิธีปฏิบตั.ิ   
 วารสารบรรณารักษศาสตร.  26(1): 19-39. 
--------.  (2550, กรกฎาคม-ธันวาคม).  เทคนคิรูบริคกับการประเมินการรูสารสนเทศตาม 

สภาพจริง.  วารสารหองสมุด.  51(2): 115-131. 
--------.  (2551, กรกฎาคม-ธันวาคม).  ระบบสารสนเทศชุมชน: เครื่องมือเพ่ือการพัฒนา 

สังคม.  วารสารวิจัย สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ.  1(2): 71-86.   
-------.  (2553).  สารสนเทศชุมชน: แนวคดิเพื่อการจัดบริการ.  วารสารบรรณศาสตร มศว. 

3:125-135. 
-------.  (2553, กรกฎาคม-ธันวาคม).  การพัฒนาการรูสารสนเทศโดยบูรณาการการรู 

สารสนเทศในกระบวนการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี.  วารสารวิจยั สมาคมหองสมุดแหง
ประเทศไทยฯ.  3(2): 97-113. 

-------.  (2554, กรกฎาคม-ธันวาคม).  การประยุกตใชเฟสบุค (Facebook) ในหองสมุด 
สถาบันอดุมศกึษา.  อินฟอรเมชั่น.  18(2): 42-54. 

-------.  (2554, มกราคม).  การอางอิงทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสตามรูปแบบของ  
APA ฉบับพิมพครั้งที่ 6.  วารสารบรรณารักษศาสตร.  31(1): 1-22. 
 

4.  หนังสือ ตํารา 
คณาจารยภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร.  (2546).  สารสนเทศและการศึกษา 

คนควา.  พิมพครั้งที่ 5.  กรุงเทพฯ: ภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  
คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
(เขียนบทที่ 2 วัสดุสารสนเทศและระบบการจัดเก็บวัสดุสารสนเทศ) 
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คณาจารยภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร.  (2548).  ทักษะการรูสารสนเทศ.   
พิมพครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ: ภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  
คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.   
(เขียนบทที่ 3 การกําหนดเรื่องเพ่ือศึกษาคนควา) 

เทอดศักดิ์ ไมเทาทอง.  (2548).  แหลงสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี: เอกสาร 
ประกอบการสอน วิชา บส 343.  กรุงเทพฯ: ภาควิชาบรรณารักษศาสตรและ 
สารสนเทศศาสตร คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ. 

 
8. งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ไดรับ 

งานวิจัยเดี่ยว 
เทอดศักดิ์ ไมเทาทอง.  (2544).  การใชฐานขอมูล E-Reference Database ของบุคลากร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจนัทร.  นครปฐม: หอสมุด พระราชวังสนามจันทร 
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร.  
ไดรับทนุสนบัสนุนจากงบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยศิลปากร 

--------.  (2544).  ความพึงพอใจการบริการของผูใชหอสมุด พระราชวังสนามจันทร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร.  นครปฐม: หอสมุด พระราชวัง 
สนามจันทร สํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร. 
ไดรับทนุสนบัสนุนจากงบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยศิลปากร 

--------.  (2550).  รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินการรูสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยีของนิสิตสาขาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร.  กรุงเทพฯ: ภาควิชา 
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ. 
ไดรับทนุสนบัสนุนจากงบประมาณเงินรายได คณะมนษุยศาสตร มศว 
 
งานวิจัยรวม 

อรทัย วารีสอาด; และคนอืน่ ๆ.  (2552).  รายงานการวิจัยเรื่องการติดตามผลบณัฑิตหลักสูตร 
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือการพฒันา
หลักสูตรสําหรับสังคมฐานความรู.  กรุงเทพฯ: ภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตร คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
ไดรับทนุสนบัสนุนจากงบประมาณเงินรายได คณะมนษุยศาสตร มศว 
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ภาระงานสอนที่มีอยูเดิม  
ระดับ รายวิชา

ปริญญาตรี สศ  224   แหลงสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สศ  301 การวิจัยพื้นฐานสําหรับวิชาชพีสารสนเทศ
สศ  312 การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส 
สศ  361 การศึกษาประเด็นปญหาปจจุบัน
สศ  451   สัมมนาสารสนเทศศึกษา
สศ  471 การฝกประสบการณวิชาชีพสารสนเทศ

บัณฑิตศึกษา     - 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตร 

ลําดับที่ รายวิชา
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

สศ 505 แหลงสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สศ 513 การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศดจิิทัล
สศ 531 วิธีวิจัยทางสารสนเทศศึกษา
สศ 601 หลักบริหารสําหรับนักวิชาชีพสารสนเทศ   
สศ 612 การจัดการสารสนเทศสําหรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
สศ 631 สัมมนาหองสมุดดิจิทัล
สศ 632 การศึกษาอิสระ
สศ 641 สารนิพนธ 
สศ 651 ปริญญานิพนธ
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ช่ือ - นามสกลุ นางสาวอรทัย  วารีสอาด
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย
สังกัด ภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอรติดตอ 02-6495577
E-mail aurathai@swu.ac.th
สาขาทีเ่ช่ียวชาญ บรรณารักษศาสตร, การรูสารสนเทศ, ระบบหองสมุดอตัโนมตั,ิ  

หองสมุดดิจิทลั, บริการสารสนเทศ, โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม  
  
ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ไดรับ สถานทีศ่ึกษา ปที่จบ

การศึกษา 
ปริญญาเอก - - - 
ปริญญาโท อ.ม. (บรรณารักษศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2527
ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2524

 
ผลงานทางวิชาการ 
1.  บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
อรทัย วารีสอาด.  (2551, ภาคเรียนที ่1).  การใชโปรแกรมเอ็นดโนต (EndNote) เพ่ือการจัดการ 

บรรณานุกรมในแบบของมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ.  มนุษยศาสตรปริทรรศน.  
30: 29-44.   

นีรนุช อยูทอง; และ อรทัย วารีสอาด.  (2552).  การวิเคราะหเนื้อหาสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน
โดยพระราชประสงคในพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวที่สอดคลองกับกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรตามหลักสูตรการศกึษาข้ันพืน้ฐาน พ.ศ. 2544 ชวงชั้นที่ 2.  วารสารบรรณ
ศาสตร มศว.  2: 63-72. 

อรทัย วารีสอาด; และ นุชรี  ตรีโลจนวงศ.  (2552, ภาคเรียนที่ 1).  การติดตามผลบัณฑิตหลักสูตร 
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อการพัฒนา
หลักสูตรสําหรับสังคมฐานความรู. มนุษยศาสตรปริทรรศน.  31(ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2552): 57-76.   

จินตนา แกงมงคล; อารีย ชื่นวัฒนา; และ อรทัย วารีสอาด.  (2553).  การจัดการเรียนการสอน
รายวิชาการจัดการความรูในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร.  วารสาร
บรรณศาสตร มศว. 3: 102-115. 

โสมรัศมิ์ วิจิตร; อารีย ช่ืนวัฒนา; และ อรทัย วารีสอาด. (2553).  การดําเนินงานหองสมุดสําหรับผู
พิการทางสายตา 4 กรณีศึกษา.  วารสารบรรณศาสตร มศว.  3: 53-69. 
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2.  การนําเสนอผลงานวิจัย  Conference /abstract /proceedings 
-  

3.  บทความวิชาการ 
อรทัย  วารีสอาด.  (2537).  ความขัดแยงระหวาง หัวหนา VS ลูกนอง ใน บนถนนสายวิชาชีพ:  

ที่ระลึกในโอกาสเกษียณอายรุาชการ ผูชวยศาสตราจารยวิชญ ทับเที่ยง และ 
ผูชวยศาสตราจารยบุญสม กานสังวร. หนา 127-132. กรุงเทพฯ: ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

อรทัย  วารสีอาด.  (2539, มกราคม-มิถุนายน).  การรื้อระบบงานเพื่อรองรับเทคโนโลยีสารสนเทศ.  
โดมทัศน.  17(1): 86-89. 

--------.  (2540, ธันวาคม).  ระบบยืม-คืนอัตโนมตั:ิ มิติใหมของหองสมุดยุคไอที.  วารสารบรรณ 
ศาสตร.  12(2): 25-330. 

--------.  (2544, เมษายน - มิถุนายน).  การสืบคนฐานขอมูลหองสมุดผานทางอินเตอรเน็ต  
(WebPac) และบริการอเนกประโยชนสําหรับผูใชในยุคไซเบอร.  วารสารหองสมุด. 45(2):  
47 - 55. 

--------.  (2545, ภาคเรียนที่ 1).  จากบัตรรายการสูออนไลน: แนะนําการสืบคนฐานขอมูลผาน 
อินเตอรเน็ตของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และหอสมุดมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ.  วารสารมนษุยศาสตรปริทรรศน.  24 (ภาคเรียนที่ 1): 66-
79. 

--------.  (2547, เมษายน-มิถุนายน).  จากโรงเรียนสูแหลงสารสนเทศสําคญัทางอินเทอรเน็ต:  
การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะความรูดานสารสนเทศและการสื่อสาร.   
วารสารหองสมุด.  48(2): 14-22. 

--------.  (2548, เมษายน-มิถุนายน).  คลื่นลูกใหมแทนคลื่นลูกเกา: การจัดการความรูใหคงอยู 
กับองคกร.  วารสารหองสมุด.  49(2): 32-43. 

--------.  (2550, มกราคม-มิถุนายน).  งานวิจัยเพื่อพัฒนาชดุเรียนรูผานเวบ็ (Web Tutorial):  
เครื่องมือชวยสอนทักษะการรูสารสนเทศ.  วารสารหองสมุด.  51(1): 73-87. 

--------.  (2551, มกราคม-มิถุนายน).  โปรแกรมจัดการบรรณานุกรมกับการสืบคนและถายโอน 
ขอมูลจากฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดในยคุดิจิทัล.  วารสารหองสมุด.  52(1): 
45-58. 

พรพิมล  แสนเสนห; และ อรทัย  วารีสอาด.  (2543, เมษายน-มิถุนายน).   แนะนําระบบอตัโนมัต ิ
หอสมุดมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ.  วารสารหองสมุด.  44(2): 47-55. 

--------.  (2545, กรกฎาคม-ธันวาคม).  เร่ิมตนชีวติหองสมุดไอที : นําชมหอสมุด มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ.  โดมทัศน.  23(2): 37-48. 

Wareesa-ard, Aurathai.  (1993, May 25).  Open the Wonderful World of Books to Young  
Readers - Thailand’s  Experience.  Kodomo No Toshokan.  40(5): 2-3. 
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Wareesa-ard, Aurathai.  (2004, November).  The Role of Academic Libraries in Developing 
Library Automation Network in Thailand.  The Journal of Academic Librarianship.  
30(6): 502-506.   

 
4.  หนังสือ ตํารา 

อรทัย  วารีสอาด.  (2550).  เทคนิคการสบืคนทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดในยุคดิจิทัล.   
กรุงเทพฯ: ภาควิชาบรรณารกัษศาสตรและสารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

--------.  (2552).  เทคนิคการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดในยคุดิจิทลั.  พิมพครั้งที่  
2.  กรุงเทพฯ: ภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.     

คณาจารยภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร.  (2543).  สารสนเทศและการศึกษา 
คนควา.  พิมพครั้งที่ 4.   กรุงเทพฯ: ภาควิชาบรรณารกัษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  
คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
(เขียนบทที่ 4 บัตรรายการและโอแพก, หนา 61-94) 

--------. (2546).  สารสนเทศและการศึกษาคนควา.  พิมพครั้งที่ 5.   กรุงเทพฯ: ภาควิชา 
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ. 
(เขียนบทที่ 4 การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุด, หนา 41-60) 

--------.  (2548).  ทกัษะการรูสารสนเทศ.  พิมพครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ: ภาควิชา 
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ.  
(เขียนบทที่ 5 การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุด, หนา 51-82)  

Waressa-ard, Aurathai.  (2009).  Bibliographic Management Software and Z39.50 
Connection in Thai Academic Libraries.  In Academic Librarianship in the 21st 
Century.  Edited by Garcia, Claudia M.; &Flores, Teresa A.  pp. 33-52.  Hauppauge, 
NY: Nova Science. 

 
9. งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ไดรับ 

งานวิจัยเดี่ยว 
อรทัย  วารีสอาด.  (2535).  การศึกษาขอมูลในการลงรายการเอกสารการประชุมภาษาไทย.   

กรุงเทพฯ: ศนูยศึกษาเอเชียอาคเนย มหาวิทยาลัยเกียวโต. 
ไดรับทนุสนบัสนุนจากศูนยศึกษาเอเชียอาคเนย มหาวิทยาลัยเกียวโต 

--------.  (2546).  รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดเรียนรูผานเว็บเรื่องเทคนิคการสืบคน 
ฐานขอมูล IPAC ของหอสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ.  กรุงเทพฯ: ภาควิชา
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ. 
ไดรับทนุสนบัสนุนจากงบประมาณเงินรายได คณะมนษุยศาสตร มศว 



หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศกึษา  พ.ศ. 2554 
 

130

อรทัย  วารีสอาด.  (2551).  รายงานการวิจัยเรื่องการใชโปรแกรมเอ็นดโนต (EndNote) เพ่ือการ 
จัดการบรรณานุกรมในแบบของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  กรุงเทพฯ: ภาควิชา

 บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ. 
ไดรับทนุสนบัสนุนจากงบประมาณเงินรายได คณะมนษุยศาสตร มศว 

Wareesa-ard, Aurathai.  (1992).  Library Acquisitions List: Thai Materials.  No.  
11(December  1992) Volume 1-2.  Kyoto: The Center for Southeast Asian Studies, 
Kyoto University. 
ไดรับทนุสนบัสนุนจากศูนยศึกษาเอเชยีอาคเนย มหาวิทยาลัยเกียวโต 
 
งานวิจัยรวม 

อัญชลี อํานาจธรรม; และคนอื่น ๆ.  (2533).  รายงานการวิจัยเรื่องความคิดเหน็ของผูใช และ 
บุคลากรหองสมุดตออาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมติร.    กรุงเทพฯ: สํานักหอสมดุกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
ไดรับทนุสนบัสนุนจากสาํนกัหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

การศึกษาสถานภาพงานอนรัุกษและบาํรุงรักษาทรัพยากรหองสมุดในหองสมุดสถาบันอดุมศึกษาของ 
รัฐ.  (2538).  กรุงเทพฯ: คณะทํางานฝายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศหองสมุดสถาบัน 
อุดมศึกษา สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ.  
ไดรับทนุสนบัสนุนจากสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ. 

อรทัย  วารีสอาด; และคนอืน่ ๆ.  (2552).  การตดิตามผลบัณฑติหลักสูตรบรรณารักษศาสตรและ 
สารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อการพัฒนาหลักสูตรสําหรับสังคม 
ฐานความรู.  กรุงเทพฯ: ภาควิชาบรรณารกัษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ. 
ไดรับทนุสนบัสนุนจากงบประมาณเงินรายได คณะมนษุยศาสตร มศว 

น้ําทิพย วิภาวนิ; และคนอื่น ๆ.  (2554).  สถานภาพธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัย 
ของรัฐ.  กรุงเทพฯ: สถาบันคลังสมองของชาติ. 
ไดรับทนุอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันคลังสมองของชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศกึษา  พ.ศ. 2554 
 

131

ภาระงานสอนที่มีอยูเดิม  
ระดับ รายวิชา

ปริญญาตรี มศว 141 ทักษะการรูสารสนเทศ
บส 101 ทักษะการรูสารสนเทศ 
บส 321 บริการอางอิง 
บส 354 ระบบอตัโนมตัิในงานสารสนเทศ 
บส 491  การฝกสอนและ/หรือฝกงาน
สศ 142 เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการสารสนเทศ
สศ 221   บริการอางอิงและสารสนเทศ 
สศ 361 การศึกษาประเด็นปญหาปจจุบัน 
สศ 451 สัมมนาสารสนเทศศึกษา 
สศ 471 การฝกประสบการณวิชาชีพสารสนเทศ

บัณฑิตศึกษา บส 503 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการสารสนเทศ 
บส 643 การจัดการหองสมุดดิจิทัล

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม 

ลําดับที่ รายวิชา
1 
2 
3 
4 

สศ 512 การจัดการหองสมุดดิจิทัล
สศ 521 เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการสารสนเทศ
สศ 631 สัมมนาหองสมุดดิจิทัล
สศ 632 การศึกษาอิสระ

5 สศ 641 สารนิพนธ
6 สศ 651 ปริญญานิพนธ
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ช่ือ - นามสกลุ นางสาวนุชรี  ตรีโลจนวงศ
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย
สังกัด ภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอรติดตอ 02-6495577
E-mail nusharee@swu.ac.th
สาขาทีเ่ช่ียวชาญ บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร, การรูสารสนเทศ,  

แหลงสารสนเทศทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร,  
ระบบงานวารสาร 

  
ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ไดรับ สถานทีศ่ึกษา ปที่จบ

การศึกษา 
ปริญญาเอก - - - 
ปริญญาโท อ.ม. (บรรณารักษศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2526 
ปริญญาตรี อ.บ. (บรรณารักษศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2523 

 
ผลงานทางวิชาการ 
1.  บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
อัญชลี ตุมทอง; อารีย ช่ืนวัฒนา; และ นชุรี ตรีโลจนวงศ.  (2551).  การศึกษาผูใชบริการหองสมุด

ประชาชนเคลือ่นที่กรุงเทพมหานคร.  วารสารบรรณศาสตร มศว.  1: 46-61. 
อัมพร ขาวบาง; อารีย ช่ืนวัฒนา; และ นชุรี ตรีโลจนวงศ.  (2551).  การใชวารสารอิเล็กทรอนิกส

ของอาจารยสาขาวิชาวทิยาศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพและเทคโนโลยี.  วารสารบรรณศาสตร 
มศว.  1: 4-19. 

สิรินาฏ วงศสวางศิริ; นุชรี ตรีโลจนวงศ; และ พวา พันธุเมฆา.  (2552).  การใชและความตองการ
บริการสารสนเทศของครูการศึกษาพิเศษในศูนยการพิเศษ สังกัดสํานกังานการศึกษาพิเศษ.  
วารสารบรรณศาสตร มศว.  2: 26-46. 

อรทัย วารีสอาด; และ นุชรี  ตรีโลจนวงศ.  (2552, ภาคเรียนที่ 1).  การติดตามผลบัณฑิตหลักสูตร 
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อการพัฒนา
หลักสูตรสําหรับสังคมฐานความรู. มนุษยศาสตรปริทรรศน.  31: 57-76.   
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2.  การนําเสนอผลงานวิจัย  Conference /abstract /proceedings 
Trelojwong, Nusharee.  (1987).  Training Workshop Programme for Experimental Project  

Rural Development through Continuing  Education for Children and Adults.  
Mahasarakham:  Academic Resources Center and Library Science Department, 
Srinakharinwirot University Mahasarakham Campus.  Presented at CONSAL The 
Philipines. 

Trelojwong, Nusharee.  (1996).  User Education in Academic Libraries in Thailand.  
Presented at Malaysia. 

 
3.  บทความวิชาการ 
นุชรี ตรีโลจนวงศ.  (2527).  การเขียนคูมือปฏิบตัิงานในหองสมุด.  ชาวบรรณ.  24-30. 
-------.  (2527, มกราคม).  ปญหาการผลิตหนังสือในประเทศไทย.  บรรณารกัษศาสตร.  4(1):  
 20-34. 
-------.  (2528).  การสงเสริมการอานของเด็กในชนบท.  ชาวบรรณ.  65-71. 
-------.  (2529).  การประชุมคอนซาล ครั้งที่ 7.  ชาวบรรณ.  91-117. 
-------.  (2530).  การเลานิทานสําหรับเด็ก.  ใน เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ 
 เตรียมบุคลากรในโครงการบริการวิชาการสําหรับเด็กและผูใหญในชนบท.  มหาสารคาม:  

 สํานักวิทยบรกิารและภาควชิาบรรณารักษศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาสารคาม.   

-------.  (2530).  การแสดงเพื่อสงเสริมการอานสําหรับเด็กของชาตติาง ๆ ในเอเชีย.  ใน  
 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมบุคลากรในโครงการบริการวิชาการ 

 สําหรับเด็กและผูใหญในชนบท.  มหาสารคาม: สํานักวทิยบริการและภาควิชา
บรรณารักษศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ มหาสารคาม. 

-------.  (2530, กันยายน).  โครงการบริการวิชาการสําหรับเด็กและผูใหญในชมุชนชนบท  
 ขาวสารสํานักวิทยบริการและภาควิชาบรรณารักษศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
1(3): 8-10. 

-------.  (2531, กรกฎาคม-สิงหาคม).  ความกาวหนาของงานพฒันาวิชาการและบริการชุมชน  
 สํานักวิทยบรกิาร.  ขาวสารสํานักวิทยบรกิารและภาควชิาบรรณารักษศาสตร มหาวทิยาลัย 
 ศรีนครินทรวิโรฒ.  2(4): 7-17. 
-------.  (2531, มกราคม).  ทําไมตอง ISSN?.  ขาวสารสํานักวิทยบริการและภาควิชา 
 บรรณารักษศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ.  2(1): 2-5. 
-------.  (2531, เมษายน-มิถุนายน).  บทบาทของครูบรรณารักษในการสงเสริมการใช 
 หนังสือพิมพเพ่ือการศึกษา.  ส่ือมวลชนปริทัศน.  3(10): 68-73. 
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นุชรี ตรีโลจนวงศ.  (2531).  จากโครงการสูชนบทสําหรับคุณหนู ถึงโครงการบริการวิชาการสําหรับ 
 เด็กและผูใหญในชุมชนชนบท.  มหาสารคาม: สํานักวทิยบริการและภาควิชา
บรรณารักษศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ มหาสารคาม.  (เอกสารแนะนาํโครงการ) 

-------.  (2538).  การคนควา: หัวใจบัณฑิตศึกษา.  มหาสารคาม: สํานักวิทยบริการและ 
 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม.  (เอกสารบรรยาย
ทางวิชาการในรายการวิทยุมหาวิทยาลัยสําหรับบัณฑติศกึษา) 

-------.  (2539, กรกฎาคม-กันยายน).  User Education Formulating Programs in Response to 
Faculty Needs.  วารสารหองสมุด.  40(3): 30-43. 

-------.  (2539, ธันวาคม).  โปรแกรมการใหการศกึษาแกผูใชหองสมุดในมหาวิทยาลัย.   
 บรรณศาสตร.  11(2): 17-32. 
-------.  (2543, สิงหาคม-กันยายน).  การศึกษาดูงานการเรียนการสอน ณ Victoria University  

of Wellington.  จุลสารคณะมนุษยศาสตร.  3(2): 6-10. 
-------.  (2547).  การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศในสภาวะแวดลอมทางอิเล็กทรอนิกส และ

บทบาทของวิชาชีพบรรณารักษและนักเอกสารสนเทศ.  วารสารมนุษยศาสตรปริทรรศน.  
26(ภาคเรียนที่ 2): 43-52. 

 
4.  หนังสือ ตํารา 
นุชรี ตรีโลจนวงศ.  (2530).  การดาํเนนิงานวารสารและหนังสือพิมพในหองสมุดมหาวิทยาลัย.  

มหาสารคาม: ภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
-------.  (2531).  การเลือกและจัดหาวัสดุหองสมดุ.  มหาสารคาม: ภาควิชาบรรณารักษศาสตร  

คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
-------.  (2531).  สาระสังเขปปริญญานิพนธ ปการศึกษา 2528-2530.  มหาสารคาม:  

ภาควิชา บรรณารักษศาสตรและสํานกัวิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาสารคาม. 

-------.  (2531).  หองสมุดและการศึกษาคนควา.  มหาสารคาม: ภาควิชาบรรณารักษศาสตร  
คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

-------.  (2538).  คูมือการเขียนบทนิพนธ.  มหาสารคาม: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม.  

-------.  (2543).  สารสนเทศและการศึกษาคนควา. พิมพครั้งที่ 4.  มหาสารคาม: โครงการ 
สงเสริมการผลิตตาํรา มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ. 

คณาจารยภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร.  (2546).  สารสนเทศและการศึกษา 
คนควา.  พิมพครั้งที่ 5.   กรุงเทพฯ: ภาควิชาบรรณารกัษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
(เขียนบทที่ 2 วัสดุสารสนเทศและระบบการจัดเก็บวัสดุสารสนเทศ) 
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คณาจารยภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร.  (2548).  ทักษะการรูสารสนเทศ.   

พิมพครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ: ภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  
คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.   
(เขียนบทที่ 6 การสืบคนฐานขอมูลวารสาร) 

   
งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ไดรับ 

งานวิจัยเดี่ยว 
นุชรี ตรีโลจนวงศ.  (2531).  โครงการบริการวิชาการสําหรับเด็กและผูใหญในชุมชนชนบท.   

มหาสารคาม: ภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม.  
ไดรับทนุสนบัสนุนจากงบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม 
 
งานวิจัยรวม 

คณาจารยภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร.  (2545).  การประเมนิผลการเรียนการ 
สอนวิชา สศ 101  สารสนเทศและการศกึษาคนควา.  กรุงเทพฯ: ภาควิชาบรรณารกัษศาสตร
และสารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
ไดรับทนุสนบัสนุนจากงบประมาณเงินรายได คณะมนษุยศาสตร มศว 

อรทัย วารีสอาด; และคนอืน่ ๆ.  (2552).  รายงานการวิจัยเรื่องการติดตามผลบณัฑิตหลักสูตร 
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ เพ่ือการพฒันา
หลักสูตรสําหรับสังคมฐานความรู.  กรุงเทพฯ: ภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตร คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
ไดรับทนุสนบัสนุนจากงบประมาณเงินรายได คณะมนษุยศาสตร มศว 
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ภาระงานสอนที่มีอยูเดิม  
ระดับ รายวิชา

ปริญญาตรี มศว141 ทักษะการรูสารสนเทศ
บส 101 ทักษะการรูสารสนเทศ 
บส 202 การอานทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
บส 341    ดรรชนีและบรรณานุกรม 
บส 342    แหลงสารสนเทศทางมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
บส 345 วารสารและหนังสือพิมพ
บส 342 แหลงสารสนเทศทางมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร     
บส 491  การฝกสอนและ/หรือฝกงาน
สศ 361 การศึกษาประเด็นปญหาปจจุบัน
สศ 451 สัมมนาสารสนเทศศึกษา
สศ 471 การฝกประสบการณวิชาชีพสารสนเทศ

บัณฑิตศึกษา บส 523  แหลงสารสนเทศและบริการ
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม 

ลําดับที่ รายวิชา
1 
2 
3 
4 

สศ 501 สารสนเทศกับสังคมความรู
สศ 503 กลยุทธการบรกิารสารสนเทศ  
สศ 504 แหลงสารสนเทศทางมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร    
สศ 631 สัมมนาหองสมุดดิจิทัล

5 สศ 632 การศึกษาอิสระ
6 สศ 641 สารนิพนธ 
7 สศ 651 ปริญญานิพนธ
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ช่ือ - นามสกลุ นางบญุยืน จนัทรสวาง 
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
สังกัด ภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอรติดตอ 02-6495547
E-mail boonyuenc@swu.ac.th
สาขาทีเ่ช่ียวชาญ บรรณารักษศาสตร, การรูสารสนเทศ, การจัดระบบทรพัยากรสารสนเทศ 
  
ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ไดรับ สถานทีศ่ึกษา ปที่จบ

การศึกษา
ปริญญาเอก - - -
ปริญญาโท ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร

และสารนิเทศศาสตร) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมติร 

2540

ปริญญาตรี ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2525
 
ผลงานทางวิชาการ 
1.  บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
บุญยืน จันทรสวาง.  (กรกฎาคม-ธันวาคม 2553).  การศึกษาความผิดพลาดของการลงรายการ 

ส่ิงพิมพตามหลักเกณฑการลงรายการแบบแองโกลอเมริกัน ฉบบัพิมพครั้งที่ 2 และรูปแบบ
มารกจากการฝกงานของนิสิตวิชาเอกบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร.  วารสารวิจัย
สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ.  3(2): 47-51. 

สุพัฒน สองแสงจันทร; บุญยืน จันทรสวาง; และศศิพิมล ประพินพงศกร.  (2552, มกราคม- 
มิถุนายน).  บทบาทในการสอนการรูสารสนเทศของครูบรรณารักษในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร.  วารสารวจิัยสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ.  2(1): 53-67.  

Suphat Songsaengchan; Boonyuen Chansawang; & Sasipimol Prapinpongsakorn.  (2008).  
Teacher Librarians' Roles in Information Literacy Instruction in Bangkok Secondary 
Schools.  In  Towards an  Information Literate Society: Proceedings of the International 
Conference on Libraries,  Information and Society, ICOIS 2008 Petaling Jaya, 
Malaysia, 18-19 November 2008.  Edited by Abrizah Abdullah; & et al.  pp. 185-
198.  Kuala Lumpur: University of Malaya. 
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2.  การนําเสนอผลงานวิจัย  Conference /abstract /proceedings 
- 

3.  บทความวิชาการ 
บุญยืน จันทรสวาง.  (2548, เมษายน-มิถุนายน).  การทํารายการหนังสืออิเล็กทรอนิกส.  วารสาร 

หองสมุด.  49(2): 18-31. 
 
4.  หนังสือ ตํารา 
คณาจารยภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร.  (2546).  สารสนเทศและการศึกษา 

คนควา.  พิมพครั้งที่ 5.   กรุงเทพฯ: ภาควิชาบรรณารกัษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  (เขียนบทที่ 1 สารสนเทศ) 

--------.  (2548).  ทักษะการรูสารสนเทศ.  พิมพครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ: ภาควิชา 
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ.  
(เขียนบทที่ 1สารสนเทศและการรูสารสนเทศ) 

   
10. งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ไดรับ 

งานวิจัยเดี่ยว 
บุญยืน จันทรสวาง.  (2553).  การศึกษาความผิดพลาดของการลงรายการสิ่งพิมพตามหลักเกณฑ 

การลงรายการแบบแองโกลอเมริกัน ฉบับพิมพครั้งที่ 2 และรูปแบบมารกจากการฝกงานของ 
นิสิต วิชาเอกบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร.  กรุงเทพฯ: ภาควิชา
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ.  
ไดรับทนุสนบัสนุนจากงบประมาณเงินรายได คณะมนษุยศาสตร มศว 
 
งานวิจัยรวม 

สุพัฒน สองแสงจันทร; และคนอื่น ๆ.  (2549).  สถานภาพการทํางานและความคดิเห็นเกี่ยวกับ 
หลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตรของมหาบัณฑติมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ปการศึกษา 2532-2548.  กรุงเทพฯ: ภาควิชาบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ. 
ไดรับทนุสนบัสนุนจากงบประมาณเงินรายได คณะมนษุยศาสตร มศว 

--------.  (2551).  บทบาทการสอนการรูสารสนเทศของครูบรรณารักษโรงเรียนมัธยมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร.  กรุงเทพฯ: ภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  
คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
ไดรับทนุสนบัสนุนจากงบประมาณเงินรายได คณะมนษุยศาสตร มศว 
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ภาระงานสอนที่มีอยูเดิม  
ระดับ รายวิชา

ปริญญาตรี บส 341 ดรรชนีและบรรณานุกรม
บส 312  การจัดหมวดหมูระบบทศนยิมดิวอี้
บส 313 การจัดหมวดหมูระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 
บส 491  การฝกสอนและ/หรือฝกงาน
สศ 361 การศึกษาประเด็นปญหาปจจุบัน
สศ 451 สัมมนาสารสนเทศศึกษา
สศ 471 การฝกประสบการณวิชาชีพสารสนเทศ
สศ 212 การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ
สศ 311 การจัดหมวดหมูระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 
สศ 313 ดรรชนีและสาระสังเขป

บัณฑิตศึกษา  - 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม 

ลําดับที่ รายวิชา
1 
2 
3 
4 

สศ 502 การพัฒนาและจัดระบบทรพัยากรสารสนเทศ  
สศ 631 สัมมนาหองสมุดดิจิทัล 
สศ 632 การศึกษาอิสระ
สศ 641 สารนิพนธ

5 สศ 651 ปริญญานิพนธ
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ช่ือ - นามสกลุ นางสาวศศิพิมล ประพินพงศกร 
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
สังกัด ภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอรติดตอ 02-6495547
E-mail sasipimol@swu.ac.th
สาขาทีเ่ช่ียวชาญ บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร, การรูสารสนเทศ,  

การทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ,  การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ 
  
ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ไดรับ สถานทีศ่ึกษา ปที่จบ

การศึกษา
ปริญญาเอก - - - 
ปริญญาโท อ.ม. (บรรณารักษศาสตรและ

สารนิเทศศาสตร) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2543 

ปริญญาตรี ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2539 
 
ผลงานทางวิชาการ 
1.  บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
แววตา เตชาทวีวรรณ; และ ศศิพิมล ประพินพงศกร.  (2548, ภาคเรียนที่ 1).  สภาพและความ 

ตองการ หลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรระดับปรญิญาตร ีภาควิชา 
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  มนษุยศาสตร
ปริทรรศน.  27: 146-154. 

ศศิพิมล ประพินพงศกร.  (2552, มกราคม-มิถุนายน).  ปจจัยที่มีผลกระทบตอการใชและความ 
ตองการบริการของหองสมุดของอาจารยและนิสิตมหาวิทยาลัยสงฆ.  วารสารหองสมุด.   
53(1): 46-53.  

--------.  (2552, กรกฏาคม-ธันวาคม).  การประเมินแบบประเมินเว็บไซตหองสมุด 
สถาบันอดุมศกึษา.  วารสารวิจัย สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ.  2(1): 16-29. 

--------.  (2552, ประจําภาคเรียนที ่1).  การรูสารสนเทศของบรรณารักษหองสมุดโรงเรียน 
และหองสมุดประชาชน: ผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ.  วารสารมนุษยศาสตรปริทรรศน. 31:  
95-110. 

สุพัฒน สองแสงจันทร; บุญยืน จันทรสวาง; และ ศศิพิมล ประพินพงศกร.  (2552, มกราคม- 
มิถุนายน).  บทบาทในการสอนการรูสารสนเทศของครูบรรณารักษในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร. วารสารวิจัย สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ.  2(1): 53-67.  
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Prapinpongsakorn, Sasipimol.  (2011).  The Opinions of Srinakharinwirot First-Year Students  
on the Studying and Teaching of a General Education Course—Information Literacy  
Skills.  International Journal of Arts & Sciences.  4(4): 43-65. 

 
2.  การนําเสนอผลงานวิจัย  Conference /abstract /proceedings 
Prapinpongsakorn, Sasipimol.  (2009). The Evaluation of the Academic Library Web Sites  

Evaluation Checklist.  International Conference on Society and University (ICSU 
2009) : Roles for Community Strengthen 5-6 August 2009,  Rambhai Barni Rajabat 
University, Chanthaburi Province. 

Prapinpongsakorn, Sasipimol.  (2011).  The Opinions of Srinakharinwirot First-Year Students  
on the Studying and Teaching of a General Education Course—Information Literacy  
Skills.  In European conference for academic disciplines: Germany, France &  
Switzerland Christmas Conference 2010  Gottenheim, Freiburg, Germany, 28  
November-3 December 2010, by International Journal of Arts & Sciences.   

Songsaengchan, Suphat; Chansawang, Boonyuen; & Prapinpongsakorn, Sasipimol.  (2008).   
Teacher Librarians' Roles in Information Literacy Instruction in Bangkok Secondary 
Schools.  In  Towards an  Information Literate Society: Proceedings of the International 
Conference on Libraries,  Information and Society, ICOIS 2008 Petaling Jaya, 
Malaysia, 18-19 November 2008.  Edited by Abdullah, Abrizah; &  
et al.  pp. 185-198.  Kuala Lumpur: University of Malaya. 

 
3.  บทความวิชาการ 
ศศิพิมล ประพนิพงศกร.  (2545, พฤษภาคม-สิงหาคม).  การสืบคนขาวบนอินเทอรเน็ตดวย  

Google News.  บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร มข.  20(2): 52-56. 
--------.   (2549, มกราคม-มิถุนายน).  มารูจักหองสมุดเมืองกีวี: หองสมุดประชาชนเพ็ทโทนี.     

วารสารหองสมุด.  50(1): 54-62. 
 
4.  หนังสือ ตํารา และเอกสารประกอบการสอน 
คณาจารยภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร.  (2546).  สารสนเทศและการศึกษา 

คนควา.  พิมพครั้งที่ 5.   กรุงเทพฯ: ภาควิชาบรรณารกัษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  
คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (เขียนบทที่ 7 แหลงสารสนเทศอางอิง)- 

-------.  (2548).  ทักษะการรูสารสนเทศ.  พิมพครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ: ภาควชิา 
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ.  
(เขียนบทที่ 7 แหลงสารสนเทศอางอิง)  
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ศศิพิมล ประพินพงศกร.  (2551).  เอกสารประกอบการอบรมครูบรรณารักษหองสมุดโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร เร่ือง การทํารายการหนังสือ.  กรุงเทพฯ: ภาควิชาบรรณารักษศาสตร
และสารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

--------.  (2553).  การทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ (บส311).  กรุงเทพฯ: ภาควิชา 
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ. 

--------.  (2554).  รายวิชา สศ 112 การทํารายการทรพัยากรสารสนเทศ.  กรุงเทพฯ: ภาควิชา 
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ. 

 
11. งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ไดรับ 
       งานวิจัยเดี่ยว 
ศศิพิมล ประพินพงศกร.  (2551).  การประเมินคุณภาพของตัวแบบประเมนิเว็บไซตหองสมดุ 

สถาบันอดุมศกึษา: รายงานการวิจัย.  กรุงเทพฯ: ภาควชิาบรรณารักษศาสตรและ 
สารสนเทศศาสตร คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ. 
ไดรับทนุสนบัสนุนจากงบประมาณเงินรายได คณะมนษุยศาสตร มศว 

       งานวิจัยรวม 
แววตา เตชาทวีวรรณ; และ ศศิพิมล ประพินพงศกร.  (2548).  สภาพและความตองการหลักสูตร 

บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรระดับปริญญาตรี ภาควิชาบรรณารักษศาสตรและ 
สารสนเทศศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ.  กรุงเทพฯ: ภาควิชาบรรณารักษศาสตร
และสารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
ไดรับทนุสนบัสนุนจากงบประมาณเงินรายได คณะมนษุยศาสตร มศว 

สุพัฒน สองแสงจันทร; และคนอื่น ๆ.  (2551).  บทบาทการสอนการรูสารสนเทศของครู 
บรรณารักษโรงเรียนมัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร.  กรุงเทพฯ: ภาควชิาบรรณารักษศาสตร
และสารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
ไดรับทนุสนบัสนุนจากงบประมาณเงินรายได คณะมนษุยศาสตร มศว 

สุเทพ พรมเลิศ; และ ศศิพิมล ประพินพงศกร.  (2552).  สภาพการใชและความตองการบริการ 
หองสมุดของอาจารยและนสิิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  กรุงเทพฯ:  
มหาวิทยาลัยฯ.  
ไดรับทนุสนบัสนุนจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

อรทัย วารีสอาด; และคนอืน่ ๆ.  (2552).  การตดิตามผลบัณฑติหลักสูตรบรรณารักษศาสตรและ 
สารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อการพัฒนาหลักสูตรสําหรับสังคม 
ฐานความรู.  กรุงเทพฯ: ภาควิชาบรรณารกัษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
ไดรับทนุสนบัสนุนจากงบประมาณเงินรายได คณะมนษุยศาสตร มศว 
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ภาระงานสอนที่มีอยูเดิม  
ระดับ รายวิชา

ปริญญาตรี มศว 141 ทักษะการรูสารสนเทศ
บส 311 การทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ
บส 344 แหลงสารสนเทศทางธุรกิจและอุตสาหกรรม 
บส 345 วารสารและหนังสือพิมพ 
บส 471 สัมมนา 
บส 491  การฝกสอนและ/หรือฝกงาน
สศ 102  การศึกษาผูใช 
สศ 112  การทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ 
สศ 225 แหลงสารสนเทศทางธุรกิจและอุตสาหกรรม 
สศ 361 การศึกษาประเด็นปญหาปจจุบัน 
สศ 451 สัมมนาสารสนเทศศึกษา  

บัณฑิตศึกษา บส 525 ผูใชและการศกึษาผูใช
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม 

ลําดับที่ รายวิชา
1 
2 
3 
4 
5 

สศ 503 กลยุทธการบรกิารสารสนเทศ  
สศ 506 แหลงสารสนเทศทางวิทยาศาสตรสุขภาพ 
สศ 513 การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศดจิิทัล
สศ 631 สัมมนาหองสมุดดิจิทัล
สศ 632 การศึกษาอิสระ

6 สศ 641 สารนิพนธ
7 สศ 651 ปริญญานิพนธ
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ช่ือ - นามสกลุ นางสาวพัชร  พิพิธกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
สังกัด ภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอรติดตอ 02-6495551
E-mail patcharap@swu.ac.th
สาขาทีเ่ช่ียวชาญ สถิติและการวจิัยทางสารสนเทศศาสตร  คอมพิวเตอรในงานบริการ

สารสนเทศ การรูสารสนเทศ  บริการและการจัดกิจกรรมหองสมุด 
  
ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ไดรับ สถานทีศ่ึกษา ปที่จบ

การศึกษา
ปริญญาเอก - - - 
ปริญญาโท ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร

และสารนิเทศศาสตร) 
ค.ม. (วิจัยการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2547 
 
2549 

ปริญญาตรี กศ.บ. (บรรณารักษศาสตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2541 
 
ผลงานทางวิชาการ 
1.  บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  

- 
2.  การนําเสนอผลงานวิจัย  Conference /abstract /proceedings 
พัชร พิพิธกุล.  (2552).  การใช Second Life เพ่ือการเรียนการสอนในสาขาบรรณารักษศาสตรและ 

สารสนเทศศาสตร นําเสนอใน การประชุมศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 21-23 มกราคม 2552.  กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ.  

--------.  (2554).  การศึกษาการใชหองสมุดโรงเรียนบานเสลี่ยงทอง สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชัยภมูิเขต 3: การติดตามผลโครงการหองสมุดสูชุมชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

นําเสนอใน การประชุมศรีนครินทรวิโรฒวชิาการ ครั้งที ่5 มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 17- 18 มีนาคม 2554.  กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

Pipitkul, Patchara.  (2007).  The Causal Relationship between Information Literacy Skills and  
Literature Review Skills of Graduate students in Social Science and Humanities of 
Srinakharinwirot University  In  International Conference on Libraries: ICOL2007 
Proceeding, Penang, Malaysia, 31 October-2 November 2007.  Penang: University 
Sains Malaysia. 
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Pipitkul, Patchara.  (2008).  Second Life: New Dimension of Online Learning Resource in  
International eLearning  Conference 2008 Proceeding, IMPACT Convention Center  
Muang Thong Thani Thailand, 21-23 November 2008. pp. 82-87.  Bangkok: Thai 
Cyber University, Office of the Higher Education Commission. 

--------.  (2010).  Causal Model of Literature Review Writing Skills of  Graduate students  
in Social Sciences and Humanities of Srinakharinwirot University  In  International 
Conference of  Education, Research and Innovation, Madrid Spain, 15-17 November 
2010. pp. 1108-1112.  Madrid: The International Association for Technology, 
Education and Development. 
 

3.  บทความวิชาการ 
พัชร พิพิธกุล.  (มกราคม-มิถุนายน 2554).  QR Code ในงานบริการสารสนเทศหองสมุด.   
  บรรณศาสตร มศว.  4(1): หนา 71-81. 
Pipitkul, Patchara. (2009, Febuary-March).  Second Life: An Online Information Resource.   
  ILIS Newsletter.  7(3): 7-11. 
 
4.  หนังสือ ตํารา 
ลําพอง กลมกูล; และคนอืน่ ๆ.  (2552).  คูมือครูนักวจิัย.  พิมพครัง้ที่ 2.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ 
 แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั. 
 
12. งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ไดรับ 
       งานวิจัยเดี่ยว 
พัชร  พิพิธกุล.  (2553).  ความสนใจในการอานของนสิิตระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
ไดรับทนุสนบัสนุนจากงบประมาณเงินรายได คณะมนษุยศาสตร มศว 

--------.  (2553).  โมเดลปจจัยเชิงสาเหตุของทักษะการปริทรรศนเอกสารของนิสิต 
บัณฑิตศึกษาสาขาสังคมศาสตรและมนษุยศาสตรมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
ไดรับทนุสนบัสนุนจากงบประมาณเงินรายได คณะมนษุยศาสตร มศว 

--------.   (2554).  การศึกษาการใชหองสมุดโรงเรียนบานเสลีย่งทอง สํานักงานเขตพื้นที ่
การศึกษาชัยภมูิ เขต 3 จังหวัดชัยภูม:ิ การติดตามผลโครงการหองสมุดสูชุมชน มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
ไดรับทนุสนบัสนุนจากงบประมาณเงินรายได คณะมนษุยศาสตร มศว 
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       งานวิจัยรวม 
อรทัย วารีสอาด; และคนอืน่ ๆ.  (2552).  การตดิตามผลบัณฑติหลักสูตรบรรณารักษศาสตรและ 

สารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อการพัฒนาหลักสูตรสําหรับสังคม 
ฐานความรู.  กรุงเทพฯ: ภาควิชาบรรณารกัษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ. 
ไดรับทนุสนบัสนุนจากงบประมาณเงินรายได คณะมนษุยศาสตร มศว 

การตระหนักรูเร่ืองการลอกเลียนวรรณกรรมในนิสิตคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ: กรณีศึกษาวิชาการเขียนภาษาอังกฤษ.  (2553).  กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
ไมไดขอทุนสนับสนนุ 

ทักษะการสืบคนสารสนเทศของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  (2553).  
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ. 
ไมไดขอทุนสนับสนนุ 

 
 

ภาระงานสอนที่มีอยูเดิม  
ระดับ รายวิชา

ปริญญาตรี มศว 141 ทักษะการรูสารสนเทศ
บส 343 แหลงสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
บส 353 คอมพิวเตอรในงานบริการสารสนเท 
บส 413 การวิจัยเบื้องตนในงานบริการสารสนเทศ
บส 471 สัมมนา 
บส 491  การฝกสอนและ/หรือฝกงาน 
สศ 226 ธุรกิจสารสนเทศ 

บัณฑิตศึกษา  - 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม 

ลําดับที่ รายวิชา
1 
2 
3 
4 

สศ 531 วิธีวิจัยทางสารสนเทศศึกษา
สศ 602 ประเด็นเกี่ยวกับหองสมุดและสารสนเทศในภูมภิาคอาเซียน 
สศ 631 สัมมนาหองสมุดดิจิทัล
สศ 632 การศึกษาอิสระ

5 สศ 641 สารนิพนธ 
6 สศ 651 ปริญญานิพนธ

 


