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ค าน า 
 

หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ฉบับ พ.ศ. 2559 ได้น ามาใช้เปิดสอน
ให้แก่นักศึกษาจนครบอายุของการใช้งาน ครบ 5 ปี แล้วต้องปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นใหม่ เพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
ซึ่งได้ก าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุคมศึกษาแห่งชาติขึ้นในการเป็นแนวทางในการพัฒนา
หลักสูตรให้ไดต้ามมาตรฐานระดับสากล 

ดังนั้นสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์จึงได้พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ซึ่งได้ท าการเปิดสอนนักศึกษาและผลิต
บัณฑิตมาหลายรุ่น เพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคมและชุมชน  ในปัจจุบันตลาดแรงงานก็ยัง
ต้องการอีก ได้แก่ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ห้องสมุดโรเรียน ห้องสมุดมหาวิทยาลัย และศูนย์
สารสนเทศอ่ืนๆ  ดังนั้นสาขาวิชาจึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ-
ศาสตร์ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมในปัจจุบัน โดยมีการปรับปรุงในส่วนเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนรู้เท่าทันสารสนเทศ แล้วสามารถตอบสนองผู้ใช้สารมสนเทศในยุค
สังคมดิจิทัลได้ สาขาวิชาจึงเพ่ิมการสอนเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษส าหรับบรรณารักษ์  เพ่ือพัฒนา
บรรณารักษ์ให้มีความสามารถทางด้านภาษาและพร้อมขยายขีดความสามารถไปสู่ประชาคมอาเซียน
ได ้

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ขอขอบคุณคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตร ขอบคุณท่านคณบดี และผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ท าให้หลักสูตรฉบับ
ปรับปรุงนี้มีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์  สามารถจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ที่มีความสามารถตอบสนองความต้องการก าลังคนของ
สังคมได้เป็นอย่างด ี
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สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1.  ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย      :  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ   :  Bachelor of Arts Program in Library and Information Science  

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย       ชื่อเต็ม  : ศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) 

         ชื่อย่อ  :  ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) 
ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม   :  Bachelor of Arts (Library and Information Science) 

           ชื่อย่อ   :  B.A.  (Library and Information Science) 
 3.  วิชาเอก   

ไม่มี 

4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   
134   หน่วยกิต 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ   

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 
5.2 ภาษาที่ใช้   

ภาษาไทย 
 5.3 ประเภทของหลักสูตร 
  ประเภทหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

5.4 การรับเข้าศึกษา   
รับนักศึกษาไทยและหรือนักศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น   
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

มคอ.2  
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 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา   
ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว  
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
6.2 เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 
6.3 คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พิจารณาหลักสูตร

นี้ในการประชุมครั้งที่ 2 /2563 วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
6.4 คณะกรรมการวิชาการพิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 6 /2563 วันที่ 26

พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
6.5 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 11/2563 วันที่ 

28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 6.6 สภาวิชาการเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรนี้ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 
1/2564 วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564 
 6.7 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 1 /2564 วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 
2564 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

มีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มี คุณภาพและมีมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2566 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 8.1 บรรณารักษ์ นักสารสนเทศในห้องสมุดหรือศูนยส์ารสนเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

8.2 นักเอกสารสนเทศในห้องสมุดหรือหน่วยงานบริการสารสนเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
8.3 เจ้าหน้าที่ พนักงานทางด้านเอกสารหรือสารสนเทศหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน 

 8.4 อาชีพอ่ืนๆ ทีน่ าความรู้ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ เช่น 
งานธุรการ งานเลขานุการ งานในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นต้น 
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9. ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ / สาขาวิชาเอก 
สถาบัน : ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 
1. นางกิ่งแก้ว ปะติตังโข ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ 
(ด้านบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์) 

Doctor of Philosophy 
(Library and 
Information Science ) 
การศึกษามหาบัณฑิต
(บรรณารักษศาสตร์) 
 
ครุศาสตรบัณฑิต 
(บรรณารักษศาสตร์) 

University of Pune , India  
: พ.ศ. 2549 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ มหาสารคาม  : 
พ.ศ. 2534 
วิทยาลัยครูพระนคร  : 
 พ.ศ. 2531 

2. นางสาวพรทิพา ด าเนิน ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

(ด้านบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์) 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(สารสนเทศศึกษา) 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์) 
ศิลปศาสตรบัณฑิต
(บรรณารักษศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  : 
พ.ศ. 2552 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ มหาสารคาม  : 
พ.ศ. 2537 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  : 
พ.ศ. 2528 

3. นางรุ่งฤดี บุษย์ชญานนท์ ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

(ด้านบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์) 

Doctor of Philosophy 
(Library and 
Information Science ) 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์) 
ครุศาสตรบัณฑิต 
(บรรณารักษศาสตร์) 

University of Pune , India  
:  พ.ศ. 2552 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ มหาสารคาม  : 
พ.ศ. 2535 
วิทยาลัยครูสุรินทร์  : 
 พ.ศ. 2529 

4. นางสาวจุฑามาศ  พรหมทอง อาจารย์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(การจัดการสารสนเทศ) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการ) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  : 
พ.ศ. 2553 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  :  
พ.ศ. 2549  

5. นางสาวศิริวรรณ  ยิ่งได้ชม อาจารย์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(การจัดการสารสนเทศ)   
ครุศาสตรบัณฑิต 
(บรรณารักษศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  : 
พ.ศ. 2557 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  
:  พ.ศ. 2550 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 สอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์      คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
หน่วยงานสังกัดภาครัฐและภาคเอกชนที่นักศึกษาเลือก 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์การพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศอาเซียน ปี 2563 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ของแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียนปี 2563 มุ่งสู่การน าอาเซียนสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่
ใช้ดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัย ยั่งยืนมีความเท่าเทียมทั่วถึงและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ อันจะก่อให้เกิดประชาคมอาเซียนที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวมุ่งสู่
การบรรลุประเด็นต่าง ๆ 6 ประเด็น ได้แก่ 1) การน าดิจิทัลไปใช้ โดยเฉพาะการยกระดับให้พลเมือง
อาเซียนมีความพร้อมในด้านทักษะดิจิทัล ทักษะสารสนเทศ การใช้แอพพลิเคชั่นและบริการต่าง  ๆ    
2) ความมั่นคงปลอดภัย ระบบนิเวศไอซีทีที่ปลอดภัยและมั่นคงในภูมิภาคอาเซียน และการสร้าง  
ความมั่นใจในสภาพแวดล้อมออนไลน์ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นในการท าธุรกรรมออนไลน์ผ่าน
โครงสร้างที่เข้มแข็ง 3) ความยั่งยืน ซึ่งหมายถึง ความยั่งยืนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ      
การสื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  4) ความสามารถในการปรับเปลี่ยน
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการปรับเปลี่ยนการใช้เทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดเพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
และสังคมของภูมิภาคอาเซียน  5) การสร้างนวัตกรรม  สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการสร้าง
ผู้ประกอบการที่ส่งเสริมการใช้ไอซีทีอย่างสร้างสรรค์และมีแนวคิดเชิงนวัตกรรม  6) ความเท่าเทียม
ทัว่ถึงและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การเสริมสร้างพลังเชื่อมโยงภาคประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้อง 

เศรษฐกิจยุคดิจิทัลเป็นเศรษฐกิจระบบฐานความรู้ที่ต้องการทักษะเฉพาะ ซึ่งเป็นทักษะที่ 
ประเทศสมาชิกอาเซียนยังมีไม่เพียงพอ ดังนั้น วัตถุประสงค์หลักของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารอาเซียน ปี 2563 จึงมุ่งเน้นถึงการพัฒนาการปรับเปลี่ยนสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัลและ
พัฒนาความสามารถของมนุษย์ที่จ าเป็นต่อการปรับเปลี่ยน รวมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมดิจิทัลที่มี
ความปลอดภัยและเชื่อถือได้ 

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
จากวิสัยทัศน์ระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมทั่วถึงใน

ราคาที่เหมาะสม อาเซียนจะก าหนดให้การจัดการกับปัญหาความเหลื่อมล้ าทางดิจิทัลและสารสนเทศ 
เป็นนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยผ่านการจัดการเรียนการสอนด้านดิจิทัลในสถานศึกษา การเสริม
ทักษะของประชาชนผ่านศูนย์สารสนเทศชุมชนยุคใหม่ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยจะน าไอซีทีมาใช้
เพ่ือสนับสนุนโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคในสังคม โดยการเปิด
โอกาสให้กลุ่มชุมชนชายขอบ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความเปราะบางทางสังคม สามารถเข้าถึงการพัฒนา
ในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลได้จากข้อก าหนดของอาเซียนประเทศไทยจึงจ าเป็นจะต้องขจัดปัญหา
ความเหลื่อมล้ าทางดิจิทัลและสารสนเทศ การรู้ไม่เท่าทันข้อมูลข่าวสารต่าง  ๆ ความเปราะบางทาง
สังคมจึงสร้างปัญหาทางสังคมให้กับคนไทย 
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11.3 สถานการณ์ด้านความต้องการในการศึกษาและความต้องการของตลาดแรงงงาน 
  จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้ เกี่ยวข้องกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
(บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา
ความสนใจที่ จ ะศึ กษาต่ อ ในระดับปริญญาตรี ในหลั กสู ตรศิ ลปศาสตรบั ณฑิต  (ศศ .บ . ) 
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ของนักเรียนที่ก าลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ความพึง
พอใจผู้ ใ ช้บัณฑิต  บัณฑิตหรื อนั กศึ กษาชั้ นปี สุ ดท้ ายที่ มี ต่ อหลักสู ตรศิ ลปศาสตรบัณฑิต 
(บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) และผลการศึกษา  ความสนใจที่จะศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ของ
นักเรียนที่ก าลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า มีความสนใจศึกษาต่อ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) ระดับปานกลาง ส่วนความพึง
พอใจผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) ที่
รายงานใน มคอ.7 และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
(บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) ตั้งแต่ปี 2560 – 2562 พบว่า บัณฑิตหรือนักศึกษาชั้นปี 
สุดท้ายที่ผ่านการเรียนครบทุกรายวิชาในหลักสูตร ภายหลังจากที่ได้ออกไปฝึกงานตามห้องสมุดและ
แหล่งสารสนเทศต่างๆ มีความพึงพอใจในหลักสูตรอยู่ในระดับมาก และผู้ใช้บัณฑิตมีความเห็นว่า 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)มีความเหมาะสมกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานระดับมาก และ รายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร มีประโยชน์ในการประกอบ
วิชาชีพบรรณารักษ์ระดับมากเช่นเดียวกัน โดยหลักสูตรมีการเน้นในเรื่อง การจัดการสารสนเทศ 
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ งานเทคนิคห้องสมุด และการจัดการเทคโนโลยี  รวมทั้งจากรายงาน
ภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิต ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560  ถึง พ.ศ. 2563 พบว่าบัณฑิตมีงานท าร้อยละ 100 
สามารถสะท้อนถึงความต้องการของตลาดแรงงานได้ นอกจากนี้ความสนใจ 

 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของอาเซียน ที่จ าเป็นอย่างยิ่งจะต้องพัฒนาทักษะทาง
เทคโนโลยีและลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศของประชาชน รวมถึงระบบฐานความรู้
ที่ต้องการทักษะในการจัดการสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงจ าเป็น
จะต้องผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะดังกล่าวเพ่ือรองรับวิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์หลักของ    แผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน ปี 2563 ในของยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ โดยมีการ
ก าหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิตคือ บัณฑิตมีส านึกดี มีความรู้คู่คุณธรรม น าชุมชนพัฒนา ดังนั้น        การ
พัฒนาหลักสูตรจึงเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่ก าหนดข้างต้น รวมถึงต้องพิจารณา
ความเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและสังคมควบคู่ไปด้วย  

บรรณารักษ์เป็นบุคคลที่มีความเป็นมืออาชีพในการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ โดยส่วนใหญ่
แล้วจะท างานในห้องสมุด และมีหน้าที่ช่วยอ านวยความสะดวกให้ผู้ที่มาใช้บริการได้เข้าถึงสารสนเทศ
และความรู้ได้สะดวกและรวดเร็ว แต่ในปัจจุบันบทบาทของบรรณารักษ์เริ่มลดน้อยลง เนื่องจากการใช้
เทคโนโลยีมาจัดการความรู้ให้อยู่ในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น e-book e-journal รวมถึงสารสนเทศและ



                                                    6                                                                   มคอ.2 
 

 

ความรู้ในรูปแบบดิจิทัล บทบาทของบรรณารักษ์จึงมีแนวโน้มว่าจะต้องปรับเปลี่ยนไป รวมทั้งจ าเป็นที่
จะต้องมีทักษะใหม่ ๆ ที่จ าเป็นและสอดคล้องกับโลกความรู้ในอนาคตดังนั้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์โดยสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์จึงจ าเป็นจะต้องปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ มีทักษะและมีความสามารถที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
วัตถุประสงค์ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศอาเซียน ปี 2563 เพ่ือให้ออกไปรับใช้สังคม  ในการ
เป็นผู้ที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานข้อมูล ฐานความรู้ตลอดจนเป็นผู้
ที่ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตได้ 

 
13.  ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
        รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/สาขาวิชาอ่ืน  หรือต้องเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอื่น 

13.1  รายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชาอ่ืน 
  รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชา

สังคมศาสตร์ และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
 รายวิชาในหมวดวิชาแกน ได้แก่ รหัสวิชา 2011207 วิชาศิลปะการพูด  รหัสวิชา 2500103

วิชาวิถีโลก  รหัสวิชา 2532202 วิชากระบวนการเสริมสร้างจิตสาธารณะ 
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/สาขาวิชาอ่ืน  
          รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ รหัสวิชา 0001101 วิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร

และการสืบค้น  และรหัสวิชา 0002406 วิชาการรู้สารสนเทศ 
13.3 การบริหารจัดการ 
       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา โดยติดต่อประสานงานกับฝ่ายหลักสูตร ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน  
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ที่
ทันสมัย มีทักษะและสามารถประยุกต์ความรู้ไปประกอบอาชีพ ศรัทธาและยึดมั่นในจริยธรรมวิชาชีพ 
 1.2 ความส าคัญของหลักสูตร 
       ความส าคัญของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่มุ่งเน้น
พัฒนาความรู้ความสารถทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และผลิตบัณฑิตให้มี
คุณธรรม จริยธรรม น าความรู้ที่ได้มาพัฒนาห้องสมุดหรือแหล่งสารสนเทศ  และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
  1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

เมื่อส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว บัณฑิตจะเป็นผู้มีความรู้ ทักษะและ
ความสามารถ ดังนี้ 
          1.3.1 ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานห้องสมุด และแหล่งสารสนเทศ สามารปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 
               1.3.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สื่อสารประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตในสังคม 

          1.3.3 ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์และสามารถแก้ไขปัญหา
ให้กับตนเองและผู้อ่ืนได ้

          1.3.4 มีภาวะผู้น า มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

    1.3.5 ผลิตบัณฑิตให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบรรณารักษ์ 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

2.1 แผนพัฒนา/ การเปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
1. การบริหารหลักสูตร 1. ก าหนดแผนการบริหาร

หลักสูตร 
2. จัดประชุมเพ่ือระดม
ความคิดและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
 

1. แผนบริหารหลักสูตร 
2. อาจารย์มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ
หลักสูตร 
3. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการ
บริหารจัดการหลักสูตรของอาจารย์และ
นักศึกษา 

2. กระบวนการจัด 
การเรียนการสอน 

1. การจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ
สอดคล้องตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 
2. การประเมินผลการเรียน
การสอน 

1. มีแผนบริหารการสอนตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
(มคอ.3 และ มคอ.5) 
2. ผลการประเมินการเรียนการสอนของ
นักศึกษาท่ีมีต่ออาจารย์ 
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2.1 แผนพัฒนา/ การเปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
3. การบริหารทรัพยากรการเรียน
การสอน 

1. ส่งเสริมการผลิตเอกสาร/
ต ารา/สื่อประกอบการเรียน
การสอน 
2. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน 
3. การประเมินผลสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอน 

1. มีเอกสาร/ต ารา/สื่อประกอบการเรียน
การสอนเพ่ิมข้ึน 
2. มีสื่อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานเพียงพอ 
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

4. การบริหารบุคลากร 1. ส่งเสริม พัฒนาทักษะการ
สอน 
2. ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้าน
วิชาการและวิชาชีพ 

1. มีโครงการพัฒนาสมรรถนะ  
    ทางด้านการสอนของคณาจารย์ 
2. จัดสรรงบประมาณให้คณาจารย์เข้า 
    ร่วมการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา 
    ทางวิชาการและวิชาชีพครู 
3. รายงานผลการเข้าร่วมฝึกอบรม  
    ประชุมสัมมนา 
4. ผลการประเมินการสอนโดย 
    นักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ผู้สอน 

5. สนับสนุนและพัฒนานักศึกษา 1. ส่งเสริมพัฒนาระบบการให้
ค าปรึกษา / มีส่วนร่วมในการ
วางแผนกลยุทธ์ การบริหาร
และการส่งเสริมวิชาการ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาคุณลักษณะของ
นักศึกษาให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1. มีระบบและโครงการให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการ 
2. มีโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของการผลิตบัณฑิต 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน
สังคม และหรือความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

1. วิจัยความต้องการของ
ตลาดแรงงานและสังคม 
2. ส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

1. ผลการวิจัย/ส ารวจความต้องการของ
ตลาดแรงงานและสังคม 
2. ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 

 
 
 
 
 
 
 



                                                    9                                                                   มคอ.2 
 

 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบการจัดการศึกษา 

      ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษา  แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และใน 1 ภาค
การศึกษาปกต ิ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

      อาจมีการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร/มหาวิทยาลัย โดยจัดการศึกษาไม่เกิน 8 สัปดาห์ 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
      ไม่มี 

 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วันเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
  ภาคการศึกษาปกติที่ 1  :  มิถุนายน  – กันยายน 
  ภาคการศึกษาปกติที่ 2  :  พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
  ภาคฤดูร้อน                 :  มีนาคม – พฤษภาคม 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

2.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
2.2.2 มีคุณสมบัติครบตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
2.2.3 ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  

 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
  2.3.1 ปัญหาของการปรับตัวในการศึกษาระดับอุดมศึกษา   

2.3.2 ปัญหาเกี่ยวกับความรู้พ้ืนฐานทางด้านบรรณารักษศาสตร์และ 
สารสนเทศศาสตร์ 
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

    2.4.1 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต และเทคนิคการ
เรียนในมหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลาอย่างเหมาะสม 
  2.4.2 จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือท าหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือนและให้
ค าแนะน าแก่นักศึกษา  

2.4.3 จัดอบรมความรู้พ้ืนฐานทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
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 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

ระดับชั้นปี 
 

จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
2564 2565 2566 2567 2568 

ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 2 - 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 3 - - 30 30 30 
ชั้นปีที่ 4 - - - 30 30 

รวมจ านวนนักศึกษา 30 60 90 120 150 
จ านวนบัณฑิต 

ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 
- - - 30 30 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 

      งบประมาณค่าใช้จ่ายในระยะเวลา 5 ปี รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

รายการ 
งบประมาณปี  พ.ศ.  (หน่วย :บาท) 

2564 2565 2566 2567 2568 
1. เงินเดือนและค่าจ้าง 2,745,360 2,845,360 2,945,360 3,045,360 3,145,360 
2. ค่าตอบแทน/ค่าใช้
สอย/ ค่าวัสดุ 

180,000 200,000 220,000 240,000 260,000 

3. ค่าสาธารณูปโภค 60,000 65,000 70,000 75,000 80,00 
4. ค่าเงินอุดหนุน 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 

รวม 3,015,360 3,145,360 3,275,360 3,405,360 3,455,360 
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษาตามหลักสูตร  25,000 บาท /คน/ ปี 
 
2.7 ระบบการศึกษา  
 ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และระเบียบมหาวิยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 (ภาคผนวก ก) 
 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 

การเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชา ต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และต้องเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (ภาคผนวก ก)  
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

       3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร      ไม่น้อยกว่า        134     หน่วยกิต 
       3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

    
โครงสร้างหลักสูตร    
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
        กลุ่มวิชาภาษาไทย  3 หน่วยกิต 
  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ  6 หน่วยกิต 
        กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต 
        กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6 หน่วยกิต 
        กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  3 หน่วยกิต 
        กลุ่มวิชาเทคโนโลย ี     3 หน่วยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า         98 หน่วยกิต 
         วิชาแกน   9 หน่วยกิต 
         วิชาเฉพาะด้าน  81 หน่วยกิต 
               วิชาบังคับ  57 หน่วยกิต 
               วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า         24 หน่วยกิต 
         วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา  8 หน่วยกิต 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร  
                            1)  ความหมายของเลขรหัสวิชา 

                                ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 เลขรหัสวิชาที่ใช้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ประกอบด้วยเลข 7 หลัก มี

ความหมาย ดังนี้ 
 เลขรหัสสามตัวแรก หมายถึง  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (000) 
 เลขรหัสตัวที่สี่         หมายถึง  ชั้นปีที่เปิดสอน 
  เลขรหัสตัวที่ห้า หมายถึง  ลักษณะวิชา  โดยก าหนดดังนี้ 
 เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาไทย 
 เลข 2   หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษและ

ภาษาต่างประเทศ 
 เลข 3   หมายถึง กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 เลข 4   หมายถึง กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
 เลข 5   หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 
 เลข 6   หมายถึง  กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 
 เลขรหัสตัวที่หก - เจ็ด หมายถึง  ล าดับรายวิชา 
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  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
 เลขรหัสวิชาที่ใช้ในหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะด้าน ประกอบด้วยเลข 

7 หลักมีความหมาย  ดังนี้ 
 เลขรหัสสามตัวแรก หมายถึง  กลุ่มวิชาบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์ (205) 
 เลขรหัสตัวที่สี่         หมายถึง  ชั้นปีที่เปิดสอน 
 เลขรหัสตัวที่ห้า หมายถึง  ลักษณะเนื้อหากลุ่มวิชาเฉพาะ

ด้าน  โดยก าหนดดังนี้ 
 เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาห้องสมุดและแหล่ง

เรียนรู้ 
 เลข 2   หมายถึง กลุ่มวิชางานเทคนิคห้องสมุด 
 เลข 3   หมายถึง กลุ่มวิชางานบริการห้องสมุด 
 เลข 4   หมายถึง กลุ่มวิชาเครือข่ายและการ

เผยแพร่สารสนเทศ 
 เลข 5   หมายถึง กลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศ

และการค้นคืน 
 เลข 6   หมายถึง กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศ         
 เลข 7   หมายถึง กลุ่มวิชาการจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 เลข 8   หมายถึง กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพและสหกิจศึกษา 
 เลข 9 หมายถึง กลุ่มวิชาการวิจัย และการ

สัมมนา 
 เลขรหัสตัวที่หกและเจ็ด หมายถึง  ล าดับก่อนหลังรายวิชาในกลุ่ม

วิชาของรหัสตัวที่ห้า 
2)  หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

                   ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า                    30  หน่วยกิต 
                         กลุ่มวิชาภาษาไทย                          3  หน่วยกิต 

          0001101  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการสืบค้น              3(3-0-6) 
           Thai for Communication and Information Retrieval  

              กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ              6  หน่วยกิต 
 
       

0001201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
             English for Communication 

3(3-0-6) 

 0001202 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ  
            English for Academic Purposes 

3(3-0-6) 
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   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                              6  หน่วยกิต 
                0001301 คุณธรรมและจริยธรรมทางสังคม 

             Social Morality and Ethics 
3(3-0-6) 

 0001302 จิตวิทยาการด าเนินชีวิตกับการพัฒนาตน 
 Psychology for Living and Self – 
development 

3(2-2-5) 

   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                       6  หน่วยกิต 
 0001401  ความเป็นพลเมืองดีกับการป้องกันการทุจริต   

Good Citizenship and Corruption 
Prevention 

3(3-0-6) 

 0001402  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนา              
ท้องถิ่น      
Sufficiency Economy Philosophy for Local 
Development 

3(2-2-5)  

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์       3 หน่วยกิต 
 0001501   วิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

Sciences for Life Quality Development 
   3(3-0-6) 

   กลุ่มวิชาเทคโนโลยี   3 หน่วยกิต 

 0001601  การสื่อสารด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
              Digital Communication 

   3(2-2-5) 

หมายเหตุ : จ านวนหน่วยกิตที่เหลืออีก 3 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้หรือได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตร  

 0001203  ภาษาอังกฤษทางวิชาการข้ันสูง 
              Advanced Academic English 

3(3-0-6) 
 

 0001204 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  
             Chinese for Communication  

3(3-0-6) 

 0001205  ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร  
             Japanese for Communication 

3(3-0-6) 

 0001206  ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร 
              Khmer for Communication 

3(3-0-6) 

 0001303  สุนทรียศาสตร์ของศิลปะและวัฒนธรรมอิสานใต้  
             Aesthetics of Lower Esan Art and Culture 

3(3-0-6) 

 0001403  การเป็นผู้ประกอบการในตลาดการค้าสมัยใหม่  
             Entrepreneurship in Modern Trade Market  

3(3-0-6) 
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 0001502  การคิดและการตัดสินใจ 
              Thinking and Decision Making 

3(3-0-6) 

 0001503   เทคโนโลยีอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน   
              Fundamental Industrial Technology 

3(2-2-5) 

 0002706  เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิตในท้องถิ่น 
              Appropriate Technology for Local Everyday Life 

3(3-0-6) 

 0001602  การรูเ้ท่าทันดิจิทัล 
               Digital Literacy 

3(2-2-5) 

 
ข.  หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า           98  หน่วยกิต 

         วิชาแกน            9  หน่วยกิต 
    2011207 ศิลปะการพูด                                   3(2-2-5) 
      The Arts of Speaking 
               2500103 วิถีโลก           3(3-0-6) 

Global Society and Living 
     2532202 กระบวนการเสริมสร้างจิตสาธารณะ                         3(2-2-5) 

    Public Mind Creative Processing 
วิชาเฉพาะด้าน                ไม่น้อยกว่า                81  หน่วยกิต 

         วิชาบังคับ                             57 หน่วยกิต 
2051101 ความรู้เบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์ 

และสารสนเทศศาสตร์ 
Introduction to Library and Information Science 

       
    3(3-0-6) 

2051201 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
Information Resources Development 

    3(2-2-5) 

2051301 การอ่านและการส่งเสริมการอ่าน 
Reading Promotion 

    3(2-2-5) 

2051501 การจัดการสารสนเทศ 
Information Management  

    3(2-2-5) 

2052502 การจัดการความรู้ 
Knowledge Management  

    3(2-2-5) 

2051503 การจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
Periodicals Management 

    3(2-2-5) 

2052105 ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
Library for Higher Education Institution 

    3(2-2-5) 

2052302 บริการสารสนเทศ 
Information Service 

    3(2-2-5) 
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2052504 การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ 
Information Storage and Retrieval 

    3(2-2-5) 

2052602  ระบบสารสนเทศ 
Information System 

    3(2-2-5) 

2051401 การเผยแพร่สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Information Dissemination with Information 
Technology  

    3(2-2-5) 

2053202 การวิเคราะห์และสังเคราะห์รายการสารสนเทศ 1  
Analysis and Synthesis of Information 
Descriptions I 

    3(2-2-5)      

2053203 การวิเคราะห์และสังเคราะห์รายการสารสนเทศ 2  
Analysis and Synthesis of Information 
Descriptions II 

    3(2-2-5) 

2053101 
 

ห้องสมุดดิจิทัล 
Digital library 

    3(2-2-5) 

2053703 
 

โปรแกรมประยุกต์ด้านระบบงานห้องสมุด  
Programming Application for Library System 
 

    3(2-2-5)      

2053705 การออกแบบและพัฒนาเว็บ  
Web Design and Development 

    3(2-2-5) 

2054606 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 
Analysis and Design of Information System 

    3(2-2-5) 

2054901 การวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
เบื้องต้น 
Introduction  to Research in Library and 
Information Science                                                              

    3(2-2-5) 

2054902 สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์
Seminar on Library and Information Science  
 

    3(2-2-5) 

         วิชาเฉพาะเลือก  ให้เลือกเรียน            ไม่น้อยกว่า         24  หน่วยกิต 
2051102 ห้องสมุดประชาชน 

Public Library  
3(3-0-6) 

2051103   ห้องสมุดเด็กและเยาวชน 
Children Library  

3(3-0-6) 

2051104 ห้องสมุดโรงเรียน 
School Library  

3(3-0-6) 
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2051402 เครือข่ายและความร่วมมือในการใช้ทรัพยากร        
สารสนเทศ                                                                    
Networking and Cooperation in Information 
Resource  Utilization 

3(2-2-5) 

2051510 การจัดการสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ 
Information Management for Business  

3(2-2-5) 

2051701 คอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์ 
Computer and  Applied Programs 

3(2-2-5) 

2052505 ธุรกิจสิ่งพิมพ์และสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 
Printing  Business and Electronic Documents 

  3(2-2-5) 

2052506 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
Learning  Resource Development in Community 

  3(2-2-5) 

2052511 การจัดการสารสนเทศส านักงาน 
Management of Office Information  

  3(2-2-5) 

2052601 ข้อมูลท้องถิ่น 
Local Information   

  3(2-2-5) 

2053108 
 

กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ 
และสารสนเทศศาสตร์      
Law and Professional Ethics on Library and 
Information Science                                          

  3(3-0-6) 
 

2053304 ภาษาอังกฤษส าหรับบรรณารักษ์    
English for Librarians   

 3(2-2-5) 
 

2053305 
 

วรรณกรรมส าหรับเด็กและวัยรุ่น 
Literature for Children and Adolescents  

 3(2-2-5) 

2053402 การตลาดและธุรกิจสารสนเทศ 
Marketing and Information Business 

 3(2-2-5) 

2053706 คอมพิวเตอร์ศิลปะเพ่ืองานสารสนเทศ  
Computer Graphic in Information Work 

  3(2-2-5) 

2054904 การศึกษาค้นคว้าอิสระด้านบรรณารักษศาสตร์และ 
สารสนเทศศาสตร์ 
Independent Study in Library and Information 
Science 
 
 
 
 
 

     
3(2-2-5) 
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 วิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจ            8  หน่วยกิต 
2054801                         การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
Preparation for Professional Experience in Library 
and Information Science  

         2(90)  

2054802           การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ 
สารสนเทศศาสตร์  
Professional Experience in Library and 
Information Science  

       6(450)  

2054803        เตรียมสหกิจศึกษา 
Cooperative Education Preparation  

         2(90)  

2054804         สหกิจศึกษา 
 Cooperative Education  

       6(450)  

   
ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี                                 ไม่น้อยกว่า                 6 หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ก าหนด โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์        
การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้  

 
3.1.4 แผนการศึกษา 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา 
 

รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

 
ศึกษาทั่วไป 

xxxxxxx ศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx ศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 

วิชาแกน 2011207  ศิลปะการพูด 3(2-2-5) 

วิชาเฉพาะบังคับ 

2051101  ความรู้เบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์และ 
                สารสนเทศศาสตร์ 

3(3-0-6) 
 

2051201  การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 3(2-2-5) 

2051301  การอ่านและการส่งเสริมการอ่าน 3(2-2-5) 

2051401  การเผยแพร่สารสนเทศด้วยเทคโนโลยี  
              สารสนเทศ 

3(2-2-5) 

รวม 21 
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ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 
 

หน่วยกิต 
 

 
ศึกษาทั่วไป 

xxxxxxx ศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx ศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 

วิชาแกน 2500103 วิถีโลก       3(3-0-6) 

วิชาเฉพาะบังคับ 
2051501  การจดัการสารสนเทศ            3(2-2-5) 

2051503  การจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 3(2-2-5) 

วิชาเฉพาะเลือก 
 

xxxxxxx  วิชาเฉพาะเลือก  3(3-0-6) 

xxxxxxx  วิชาเฉพาะเลือก 3(2-2-5) 

รวม 21 
 
 
 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 
 

หน่วยกิต 
 

ศึกษาทั่วไป 
xxxxxxx ศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 

xxxxxxx ศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 

วิชาแกน 2532202  กระบวนการเสริมสร้างจิตสาธารณะ 3(2-2-5) 

 
 

วิชาเฉพาะบังคับ 

2052105  ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 3(2-2-5) 
2052302  บริการสารสนเทศ 3(2-2-5) 

2052502  การจัดการความรู้ 3(2-2-5) 
2052504  การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ 3(2-2-5) 

รวม 21 
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ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 
 

หน่วยกิต 
 

ศึกษาทั่วไป 
xxxxxxx ศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx ศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 

วิชาเฉพาะบังคับ 2052602  ระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 

วิชาเฉพาะเลือก 
xxxxxxx  วิชาเฉพาะเลือก 3(2-2-5) 
xxxxxxx  วิชาเฉพาะเลือก 3(2-2-5) 
xxxxxxx  วิชาเฉพาะเลือก 3(2-2-5) 

เลือกเสรี xxxxxxx เลือกเสรี 3(x-x-x) 
รวม 21 

 
 
 
 
 
 

ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 
 

หน่วยกิต 
 

ศึกษาทั่วไป 
xxxxxxx  ศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx  ศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 

วิชาเฉพาะบังคับ 
2053202 การวิเคราะห์และสังเคราะห์รายการสารสนเทศ 1 3(2-2-5) 
2053703  โปรแกรมประยุกต์ด้านระบบงานห้องสมุด 3(2-2-5) 

วิชาเฉพาะเลือก xxxxxxx  วิชาเฉพาะเลือก 3(2-2-5) 
เลือกเสรี xxxxxxx  เลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวม 18 
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ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 
 

หน่วยกิต 
 

วิชาเฉพาะบังคับ 
2053203  การวิเคราะห์และสังเคราะห์รายการสารสนเทศ 2 3(2-2-5) 
2053101  ห้องสมุดดิจิทัล 3(2-2-5) 
2053705  การออกแบบและพัฒนาเวบ็   3(2-2-5) 

วิชาเฉพาะเลือก 
วิชาเฉพาะเลือก 

 

xxxxxxx  วิชาเฉพาะเลือก 3(3-0-6) 
xxxxxxx  วิชาเฉพาะเลือก 3(2-2-5) 

รวม 15 
 

 
 
 
 
 
 

ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

 
หมวดวิชา 

 
รหัสและชื่อรายวิชา 

 
หน่วยกิต 

 
วิชาเฉพาะบังคับ 2054606  การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 

2054901  การวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และ 
                สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น 

3(2-2-5) 

2054902  สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และ 
                สารสนเทศศาสตร์ 

3(2-2-5) 

วิชาการฝึก
ประสบการณ์

วิชาชีพและสหกิจ
ศึกษา 

2054801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
              บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
                หรือ  
2054803 เตรียมสหกิจศึกษา 
 

2(90) 

รวม 11 
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 ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2 
  

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 
 

หน่วยกิต 
 

วิชาการฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพและสหกิจ
ศึกษา 

2054802  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ 
                และสารสนเทศศาสตร์ หรือ 
2054804   สหกิจศึกษา 
  

6(450) 

รวม 6 
 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

   ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
       วิชาบังคับ 
       กลุ่มวิชาภาษาไทย 

0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น     3(3-0-6) 
 Thai for Communication and Information Retrieval 
  ความส าคัญของภาษาไทยที่เป็นเครื่องมือสื่อสารและการแสวงหาความรู้  

หลักการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร ทั้งในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน  ความสามารถใน
การจับใจความส าคัญ การตีความ  การย่อความ  การสรุปความ การวินิจสาร  การ
วิเคราะห์  การวิจารณ์  การพัฒนาทักษะภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ 
และการสืบค้น การจัดเก็บทรัพยากรสารนิเทศในรูปแบบต่างๆ 

 
     กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ 

0001201   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร              3(3-0-6) 
 English for Communication  

      การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  ด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน  เพ่ือ
การติดต่อและการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ   การทักทาย  การกล่าวลา การแนะน า
ตนเองและผู้อื่น การให้ข้อมูลและค าแนะน า การสนทนา การแสดงความรู้สึก การอ่านและ
การเขียนเพ่ือ  การสื่อความหมายและการติดต่อ การอ่านสื่อต่างๆ การใช้พจนานุกรม การ
กรอกแบบฟอร์มและการเขียนรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

 

0001202 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ      3(3-0-6) 
 English for Academic Purposes  
  พัฒนาทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษทาง

วิชาการ การฟังเพ่ือจับใจความส าคัญในสถานการณ์ต่างๆ การพูดให้เหตุผลและแสดง
ความคิดเห็น  กลยุทธ์ การอ่านเพ่ือจับใจความส าคัญและรายละเอียดต่างๆ และการเขียน
อนุเฉทเพ่ือบรรยายเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
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      กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   

 

0001301 คุณธรรมและจริยธรรมทางสังคม            3(3-0-6) 
               Good Citizenship and Corruption Prevention 

       แนวคิดเกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่นในสังคมไทย สาเหตุและปัจจัยของการทุจริตคอ
รับชั่น ประเภทของการทุจริต การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม บทบาทหน้าที่ของพลเมืองดีในการต่อต้านทุจริต ความละอายและความไม่อดทน
ต่อพฤติกรรมทุจริต ความพอเพียงในฐานะเครื่องมือต่อต้านทุจริต การเสริมสร้างแนวทาง 
การป้องกันทุจริต กรณีศึกษาปัญหาการทุจริตในสังคม 

0001302  จิตวิทยาการด าเนินชีวิตกับการพัฒนาตน         3(3-0-6) 
     Psychology for Living and Self – Development 

  ความเข้าใจหลักการด าเนินชีวิตและการท างาน ความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน การ
พัฒนาเชาว์อารมณ์ การปรับตัวและสุขภาพจิต การสื่อสารระหว่างบุคคล การพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมเพื่อการท างานและการด าเนินชีวิต 

 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

0001401   ความเป็นพลเมืองดีกับการป้องกันการทุจริต           3(3-0-6) 
Good Citizenship and Corruption Prevention 
  แนวคิดเกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่นในสังคมไทย สาเหตุและปัจจัยของการทุจริตคอ
รับชั่น ประเภทของการทุจริต การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม บทบาทหน้าที่ของพลเมืองดีในการต่อต้านทุจริต ความละอายและความไม่อดทน
ต่อพฤติกรรมทุจริต ความพอเพียงในฐานะเครื่องมือต่อต้านทุจริต การเสริมสร้างแนวทาง        
การป้องกันทุจริต กรณีศึกษาปัญหาการทุจริตในสังคม 

 
0001402   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                           3(2-2-5) 
               Sufficiency Economy Philosophy for Local Development  

   ความหมาย ความส าคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันมีผลต่อแนว
ทางการด าเนินชีวิตของประชาชน หลักทางสายกลางอันน าไปสู่สมดุลและยั่งยืนจาก
คุณลักษณะ 3 ห่วง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดี และ 2 
เงื่อนไข คือ การมีความรู้ใน การปฏิบัติงานและคุณธรรม ภายใต้การด าเนินกิจกรรมตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  รูปแบบ 
แนวทาง กระบวนการสร้างงานจิตอาสาเพ่ือพัฒนาตนเอง ชุมชน ท้องถิ่น กรณีศึกษา
บทบาท หน้าที่ของบุคคล กลุ่ม องค์กร หน่วยงานที่ท างาน  ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านจิตอาสา การบ าเพ็ญประโยชน์หรือเป็นอาสาสมัคร 
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กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
0001501 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต     3(3-0-6) 
  Sciences for Life Quality Development 

   กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจากอดีตสู่ปัจจุบัน  การน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพัฒนา
คุณภาพชีวิต ตระหนักถึงผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี
ต่อมนุษย์ทั้งโลกปัจจุบัน และอนาคต 
 

  กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 
0001601 การสื่อสารด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล          3(2-2-5) 
  Digital Communication 

  แนวคิด และหลักการความส าคัญของระบบเครือข่ายดิจิทัล โพรโทคอล การ
สื่อสารแบบแอนะล็อกและดิจิทัล ระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบเครือข่ายดิจิทัล การใช้แอปพลิเคชันส านักงานบนเทคโนโลยีกลุ่มเมฆ การแบ่งปัน
ทรัพยากรในระบบเครือข่ายอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ต การใช้งานเว็บบล็อกเพ่ือ    การ
สื่อสารสารสนเทศ การสร้างและเผยแพร่สื่อดิจิทัล การเพ่ิมประสิทธิภาพการถูกค้นพบบน
อินเทอร์เน็ต หลักการเปิดรับ การเข้าถึง การปรับตัวและการเผยแพร่ข่าวสารในยุคดิจิทัล 
การแก้ปัญหาด้วยเครื่องมือดิจิทัล การประเมินคุณค่าของสื่อและสารสนเทศอย่างมี
วิจารณญาณ ภัยคุกคามจากการสื่อสารและการป้องกันรักษาความปลอดภัย กฎหมายและ
จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร การใช้สื่อยุคดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม 

 

          วิชาเลือก 
0001203 ภาษาอังกฤษทางวิชาการขั้นสูง             3(3-0-6) 
 Advanced Academic English 

การบูรณาการทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4  คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียนเพ่ือพัฒนา
ความสามารถด้านวิชาการ การย่อความเรื่องที่อ่านและการสังเคราะห์ข้อมูล การเขียน
เรียงความและสรุปความ การวิเคราะห์วิจารณ์ประเด็นต่างๆ ด้วยภาษาอังกฤษ และการ
น าเสนองานด้วยภาษาอังกฤษ 

 

0001204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร               3(3-0-6) 
 Chinese for Communication  

โครงสร้างไวยากรณ์พ้ืนฐานของภาษาจีน ฝึกการออกเสียง ทักษะการฟัง พูด อ่าน 
เขียน ศัพท์อักษรภาษาจีน การฝึกใช้ส านวนต่างๆ การติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ  
ในชีวิตประจ าวัน เช่น การทักทาย การแนะน าคน การบอกเวลา การซื้อขายสิ่งของ เป็น
ต้น ตลอดจนศึกษาวัฒนธรรมและประเพณีจีน 
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0001205 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร              3(3-0-6) 
 Japanese for Communication 

ศึกษาไวยากรณ์และประโยคพ้ืนฐานของภาษาญี่ปุ่น ฝึกทักษะการฟัง การพูด 
การอ่าน การเขียน การติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน เช่น การ
ทักทาย การขอบคุณ การกล่าวลา เป็นต้น การเขียนอักษรโรมันจิ การใช้ค าศัพท์ส านวน 
และการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของญี่ปุ่น 

 

0001206   ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร              3(3-0-6) 
 Khmer for Communication 
  ศึกษาระบบตัวอักษรเขมร การประสมอักษร การสร้างค า โครงสร้างไวยากรณ์

พ้ืนฐาน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนด้วยค าศัพท์ และส านวนที่ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่างๆ การสนทนาในชีวิตประจ าวัน และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในบริบท
ต่างๆ   

 

 0001303 สุนทรียศาสตร์ของศิลปะและวัฒนธรรมอิสานใต้     3(3-0-6) 
 Aesthetics of Lower Esan Art and Culture 

   ความหมาย หลักการและทฤษฎีทางสุนทรียศาสตร์ การตระหนักรู้และการ
รับรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสุนทรียภาพทางศิลปะ ดนตรี  และการแสดงใน
ศิลปวัฒนธรรมอิสานใต้ การเข้าใจคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาและสมบัติอิสาน
ใต้ แนวทางอนุรักษ์ และสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับความงาม
และการน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

0001403    การเป็นผู้ประกอบการในตลาดการค้าสมัยใหม่               3(3-0-6) 
 Entrepreneurship in Modern Trade Market  

  ความรู้ เบื้ องต้น เกี่ ยวกับตลาดการค้าสมัยใหม่  การเตรียมตัว เป็น
ผู้ประกอบการ การเขียนแผนธุรกิจ กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ  การวิเคราะห์ต้นทุน
และผลตอบแทน ระบบบัญชีบริษัท การวิเคราะห์ตลาดเชิงเศรษฐศาสตร์ โลจิสติกส์การ
จ าหน่ายสินค้า และการตลาดสังคมออนไลน์ 

0001502     การคิดและการตัดสินใจ                    3(3-0-6) 
       Thinking and Decision Making        

  หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ ความคิดสร้างสรรค์   การวิเคราะห์
ข้อมูลและข่าวสาร ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการ
แสวงหาความรู้ การรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อม และการ
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 

0001503 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน            3(2-2-5) 
 Fundamental Industrial Technology 
  ความหมายและความส าคัญของเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทฤษฎีหรือหลักการใน

งานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแขนงต่างๆ ปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
พ้ืนฐาน และการประยุกต์เทคโนโลยีมาใช้ในงานประจ าวัน 
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0001504 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิตในท้องถิ่น        3(3-0-6) 
 Appropriate Technology for Local Everyday Life 
  เทคโนโลยีที่เหมาะสมที่เกี่ยวกับพลังงานและพลังงานทดแทน ความเข้าใจ

เกี่ยวกับคุณภาพชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม 
วิศวกรรมศาสตร์ เทคนิคและคุณภาพชีวิต การน าเทคโนโลยีไปใช้เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
แนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยี เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิตในท้องถิ่น  ศึกษา
และเก็บรวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีท้องถิ่น ปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีให้
เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน 

 
0001602     การรู้ดิจิทัล                  3(2-2-5) 
  Digital Literacy 

  พัฒนาความสามารถในการปฏิบัติกับอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การรู้เท่าทันด้านเทคนิคในการปฏิบัติ การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนรู้และการติดต่อสื่อสาร สามารถติดตั้งและเชื่อมต่อ อุปกรณ์ต่อพ่วงเทคโนโลยี
สารสนเทศ สามารถรู้เท่าทันดิจิทัลในการรู้คิดอย่างมีวิจารณญาณในการสืบค้น การ
ประเมินข้อมูลดิจิทัล การใช้โปรแกรมซอฟแวร์ส านักงานขั้นสูง การพัฒนาเว็บไซต์ และ 
แอปพลิเคชันที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ที่ทันสมัย รวมถึงการรู้เท่าทันดิจิทัล ด้านอารมณ์ 
สังคมพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการสื่อสาร การสืบค้นข้อมูลดิจิทัล การเข้าสังคม
ออนไลน์ มารยาทในการสื่อสารออนไลน์ การแก้ปัญหา การอยู่ร่วมกับสังคมออนไลน์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
 วิชาแกน 
  2011207      ศิลปะการพูด     3(2-2-5) 

 The Arts of Speaking 
  ศึกษาความส าคัญของการพูด หลักการพูด การสร้างบุคลิกในการพูด การ

เตรียมการพูด การฝึกพูดทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในแบบต่าง ๆ เช่น การพูดจูงใจ 
พิธีกร สุนทรพจน์ อภิปราย ปราศรัย โอวาท สดุดี อวยพร ไว้อาลัย เปิด-ปิดงาน ต้อนรับ 
ขอบคุณ มอบสิ่งของและแนะน าวิทยากร รวมทั้งการประเมินการพูด 

 
2500103 วิถีโลก             3(3-0-6) 

Global Society and Living 
การด ารงอยู่ของมนุษย์ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงโลก สถานการณ์ด้าน

สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงโลกที่
ส่งผลกระทบต่อประชากรโลกและประเทศไทย การปรับตัวของประเทศไทยในการเป็น
ประชาคมโลกและประชาคมอาเซียน 
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2532202 กระบวนการเสริมสร้างจิตสาธารณะ                         3(2-2-5) 
 Public Mind Creative Processing 
  ศึกษาความหมาย  แนวคิด ความส าคัญของจิตสาธารณะ จิตอาสา ประเภทและ

รูปธรรมของจิตสาธารณะ ศึกษาชีวประวัติของบุคคลที่ได้รับการยอมรับว่ามีจิตสาธารณะ
ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ศึกษากระบวนการ วิธีการ
เสริมสร้างจิตสาธารณะ การฝึกปฏิบัติภาคสนามและจัดท าโครงการเสริมสร้างจิต
สาธารณะ 

 

วิชาเฉพาะด้าน 

     วิชาบังคับ 

2051101   ความรู้เบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์             3(3-0-6) 
                    Introduction to Library and Information Science  

           ความหมาย ความส าคัญ ประวัติและวิวัฒนาการของวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์  องค์ประกอบทางสารสนเทศ บทบาท ความส าคัญและ
ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนจริยธรรมส าหรับนักสารสนเทศ 
บทบาทและความส าคัญของสารสนเทศในสังคมฐานความรู้ 

2051201 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ                             3(2-2-5) 
                    Information Resources Development 

            ความหมาย ขอบเขต หลักการเลือกทรัพยากรสารสนเทศ การประเมินค่า 
วิธีการจัดหา  เครื่องมือช่วยในการเลือกซื้อ ความเคลื่อนไหวในวงการทรัพยากร
สารสนเทศ การจัดนิทรรศการ การพัฒนาคอลเลคชั่น การสงวนรักษาและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศ การเตรียมทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือให้บริการและการ
คัดออก 

2051301   การอ่านและการส่งเสริมการอ่าน                             3(2-2-5)  
   Reading and Promotion 

            ความหมาย ความส าคัญของการอ่าน การอ่านในวัยต่าง ๆ นโยบายด้าน
การอ่าน ปัญหาของการอ่านของบุคคลกลุ่มต่าง ๆ องค์กรที่สร้างสังคมการอ่าน   การ
เพ่ิมทักษะจัดกิจกรรมส่งเสรมการอ่าน การจัดบริการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

2051501   การจัดการสารสนเทศ           3(2-2-5) 
  Information Management 

 ความหมาย ขอบเขต ความส าคัญของการจัดการสารสนเทศ วิธีการ และ
ระบบจัดการสารสนเทศส านักงาน การปรับปรุงระบบการจัดการส านักงาน  การ
จัดการส านักงานดิจิทัล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในส านักงาน 
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2052502 การจัดการความรู้                    3(2-2-5)
  Knowledge Management  

ความหมาย ความส าคัญ ระดับ ชนิดและประโยชน์ของความรู้ แนวคิดและ
กระบวนการจัดการความรู้ ในประเทศไทยและในต่างประเทศ ชุมชนแนวปฏิบัติ 
ความหมายและความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดการความรู้ในองค์กรของรัฐ
และเอกชน การประยกุต์ใช้เมทาดาทาในการสร้างฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น  

2051503   การจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง                             3(2-2-5)  
                   Periodicals Management 

ความหมาย ความส าคัญ ลักษณะ ประเภทของสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง นโยบาย 
การผลิต และแหล่งผลิต การจัดหา การเตรียม การจัดเก็บและการให้บริการ  

2052105  ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา                  3(2-2-5)  
Library for Higher Education Institution 
         ความหมาย ความส าคัญ นโยบาย วัตถุประสงค์  ความเป็นมาของห้องสมุด
วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย  มาตรฐาน  การบริหารงานและการด าเนินงานของ
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน การด าเนินงานด้านเทคนิคการบริการ 
การประชาสัมพันธ์และการน าเทคโนโลยีมาใช้ในงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
ปัญหาและแนวโน้มในการด าเนินงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

 

2052302   บริการสารสนเทศ                                                                3(2-2-5) 

  Information Service  

 ความหมาย แนวคิดของการบริการ การจัดบริการในรูปแบบต่าง ๆ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในงานบริการ การบริการเบ็ดเสร็จ (One-stop 
Service) บุคลากรผู้ให้บริการสารสนเทศและผู้ใช้บริการสารสนเทศ การจัดท าคู่มือ    
การใช้สถาบันบริการสารสนเทศ กิจกรรมเพ่ือบริการผู้ใช้ การเก็บสถิติและการ
ประเมินผลการบริการ กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริการสารสนเทศ 

2052504         การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ         3(2-2-5) 
          Information Storage and Retrieval 

          ความหมาย ความส าคัญและวิวัฒนาการของการจัดเก็บและค้นคืน
สารสนเทศ องค์ประกอบในการการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ  รูปแบบการจัดเก็บ
สารสนเทศ กระบวนการค้นค้นสารสนเทศ กลยุทธ์ในการค้นคืนสารสนเทศ 
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2052602   ระบบสารสนเทศ             3(2-2-5) 
Information System  

ความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ และพัฒนาของการระบบสารสนเทศ 
บทบาทของระบบ สารสนเทศในองค์กร การจัดองค์กรระบบสารสนเทศ การพัฒนา
และออกแบบ ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องการเลือกระบบฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์ การติดตั้งระบบ การติดตามและประเมินผล 

 

2051401 การเผยแพร่สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ                 3(2-2-5) 
  Information Dissemination with Information Technology 

 ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศ กระบวนการเผยแพร่สารสนเทศ การเผยแพร่
สารสนเทศด้วยสื่อสิ่งพิมพ์ การพูด กิจกรรม การใช้เทคโนโลยีในการเผยแพร่
สารสนเทศ  การเผยแพร่สารสนเทศด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์  การประเมินผล        การ
เผยแพร่สารสนเทศ 

2053101  ห้องสมุดดิจิทัล            3(2-2-5)  
Digital Library 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับห้องสมุดดิจิทัล   การจัดระบบความรู้ห้องสมุดดิจิทัล    
การเข้าถึงและการใช้ห้องสมุดดิจิทัล นวัตกรรมและเทคโนโลยีเกี่ยวกับห้องสมุดดิจิทัล  

2053202     การวิเคราะห์และสังเคราะห์รายการสารสนเทศ 1                   3(2-2- 5 )                                                 
Analysis & Synthesis of Information Descriptions I 
        ความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของการวิเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศ
ภาษาไทย  รูปแบบการลงรายการแบบ AACR 1 (Anglo-American Cataloguing 
Rules) และ MARC (Machine Readable Catalog) ตลอดจนการสร้างฐานข้อมูล
ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศประเภทต่าง ๆ 

2053203         การวิเคราะห์และสังเคราะห์รายการสารสนเทศ 2                           3(2-2-5)                    
  Analysis & Synthesis of Information Descriptions II 

         ความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของการวิเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศ
ภาษาต่างประเทศ  รูปแบบการลงรายการแบบ AACR 2 (Anglo-American 
Cataloguing Rules) และ MARC (Machine Readable Catalog) ตลอดจนการ
สร้างฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศประเภทต่างๆ 

2053703  โปรแกรมประยุกต์ด้านระบบงานห้องสมุด                 3(2-2-5) 
Programming Application for Library System 

ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบงานห้องสมุด การประยุกต์ใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปในการจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น  การวิเคราะห์ข้อมูล การผลิตสื่อและการ
น าเสนองานที่เก่ียวข้องกับระบบงานห้องสมุด   
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2053705         การออกแบบและพัฒนาเว็บ                 3(2-2-5) 
          Web Design and Development  

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บไซต์ หลักการ ขั้นตอนและการออกแบบเว็บไซต์  
การสร้างภาพกราฟิกส าหรับเว็บไซต์และการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 

2054606 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ        3(2-2-5)  
Information System Analysis and Design  

ความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ของการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศในองค์กร กระบวนการในการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
โปรแกรมส าเร็จรูป การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปกับงานห้องสมุด  การดูแลรักษา
โปรแกรมส าเร็จรูป 

 
2054901        การวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น      3(2-2-5)  

        Introduction to Research in Library and Information Science 
   ความมุ่งหมาย ขอบเขต  กระบวนการ ขั้นตอนและรูปแบบต่างๆ ของการ

วิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ การศึกษา รวบรวมเอกสารและ
งานวิจัยบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การด าเนินการวิจัย  
การใช้สถิติ การน าเสนอผลการวิจัย  

2054902  สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์               3(2-2-5)  
Seminar on Library and Information Science  

การสัมมนาวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มในการศึกษาของวิชารรณารักษ
ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  

 
วิชาเฉพาะ 
 เลือกเรียน 
2051102  ห้องสมุดประชาชน            3(3-0-6) 

Public Library  

ความหมาย ความส าคัญ ความเป็นมาของห้องสมุดประชาชน มาตรฐานการ
บริหารงาน  การด าเนินงานด้านการเทคนิคและการบริหารงานห้องสมุดประชาชน  

2051103  ห้องสมุดเด็กและเยาวชน                      3(3-0-6)  
Children and Youth Library  

 ความหมาย นโยบาย วัตถุประสงค์ ขอบเขต และรูปแบบของการด าเนินงาน
ห้องสมุดเด็กเล็ก  การเลือก การจัดและการให้บริการสิ่งพิมพ์ ของเล่น โสตทัศนวัสดุ  
ความร่วมมือระหว่างครู ผู้ปกครอง บรรณารักษ์ และบุคลากรอ่ืน เพ่ือเตรียมความ
พร้อมทางการเรียนการอ่านและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
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2051104  ห้องสมุดโรงเรียน            3(3-0-6)  
School Library  

 ความหมาย ความส าคัญ นโยบาย วัตถุประสงค์ ความเป็นมาของห้องสมุด
โรงเรียนและศูนย์สื่อการศึกษา มาตรฐาน การบริหารงาน การด าเนินงานด้านเทคนิค 
การประชาสัมพันธ์ ความร่วมมือระหว่างงานบรรณารักษ์ และบุคลากรอื่น ๆ  

 
2051402  เครือข่ายและความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ        3(2-2-5)  

Networking and Cooperation in Information Resources Utilization  
เครือข่ายและความร่วมมือแบบต่างๆ  ความจ าเป็นและพัฒนาการของ   

การใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน  ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดและสถาบัน
บริการสารสนเทศ  องค์ประกอบและกิจกรรมของความร่วมมือในระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับสากล 

2051510 การจัดการสารสนเทศเพื่อธุรกิจ           3(2-2-5) 
Information Management for Business  

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจสารสนเทศ ประเภทและองค์ประกอบของ
ธุรกิจสารสนเทศ การจัดการธุรกิจสารสนเทศ  การวิเคราะห์ผู้บริโภคสารสนเทศ    
การวิจัยการตลาดสารสนเทศ จริยธรรม จรรยาบรรณ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
สารสนเทศ และแนวโน้มเกี่ยวกับธุรกิจสารสนเทศ 

 

2051701 คอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์                 3(2-2-5) 
   Computer and Applied Programs 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์
ด้านต่าง ๆ วิธีการใช้งานการประเมิน และการประยุกต์ใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูป 
ด้านต่าง ๆ เช่น โปรแกรมด้านการจัดการฐานข้อมูล โปรแกรมด้านจัดพิมพ์เอกสาร 
โปรแกรมที่ใช้ในการค านวณ โปรแกรมด้านกราฟิก โปรแกรมน าเสนอข้อมูล หรือ 
โปรแกรมการประยุกต์เฉพาะงาน 

2052505 ธุรกิจสิ่งพิมพ์และสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์                   3(2-2-5) 
                    Printing Business and Electronic Documents 

 ประวัติของหนังสือและการพิมพ์ ประวัติการด าเนินงานส านักพิมพ์ ธุรกิจ
การพิมพ์และส านักพิมพ์ กระบวนการด าเนินกิจการของส านักพิมพ์ การตลาด
สิ่งพิมพ์และสิงพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ การโฆษณาประชาสัมพันธ์และการสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้าและการจัดจ าหน่ายสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆ 
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2052506 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน        3(2-2-5) 
Learning Resource Development in Community 

   ความหมาย ความส าคัญและประเภทแหล่งการเรียนรู้ การบริหารจัดการ 
การบริการ การประเมินและวิเคราะห์ แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน การพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน และแนวโน้ม
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

 

2052511 การจัดการสารสนเทศส านักงาน          3(2-2-5) 
  Office Information Management 

  แนวคิด ทฤษฎี เทคนิคการจัดการและการปฏิบัติงานส านักงาน การจัดการ
งานเอกสารส านักงาน การจัดการบุคลากรในส านักงาน แหล่งสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานส านักงาน  

2052601 ข้อมูลท้องถิ่น                                  3(2-2-5) 
  Local Information   

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลท้องถิ่น การจัดตั้ง การด าเนินการ การส ารวจ
และการรวบรวม  การจัดเก็บ  การเพ่ิมพูนคุณค่า  แหล่งสารสนเทศท่ีส าคัญในชุมชน 
การให้บริการสารสนเทศชุมชนและวัสดุพิเศษทุกประเภท รวมทั้งของตัวอย่างใน
ท้องถิ่น ตลอดจนศิลปะการบ ารุงรักษา 

 

2053108 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ 
สารสนเทศศาสตร์            3(3-0-6) 

  Law and Professional Ethics on Library and Information Science       
หลักการ แนวคิดและทฤษฎีทางกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับ

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
จรรยาบรรณและจริยธรรมส าหรับผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพบรรณารักษ์ การส่งเสริม
จริยธรรมและการสร้างค่านิยมในการใช้สารสนเทศ 

2053304        ภาษาอังกฤษส าหรับบรรณารักษ์          3(2-2-5) 
 English for Librarians 

 การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ศัพท์ ส านวนภาษาที่ใช้
ในการสื่อสารในงานห้องสมุด งานวิชาการและวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 

2053305  วรรณกรรมส าหรับเด็กและวัยรุ่น           3(2-2-5) 
 Literature for Children and Adolescents  

  ความต้องการ ความสนใจในการอ่านของเด็กและวัยรุ่น ประเภทของ
วรรณกรรม วรรณกรรมแบบฉบับ  วรรณกรรมที่เหมาะสมกับเด็กและวัยรุ่น นักเขียน 
นักแปล  นักวาดภาพและหน่วยงานที่ผลิตเผยแพร่ ส่งเสริมวรรณกรรมส าหรับเด็ก
และวัยรุ่น 
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2053402 การตลาดและธุรกิจสารสนเทศ                   3(2-2-5) 
  Marketing and Information Business 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาด องค์ประกอบของการตลาด การวางแผน
การตลาดทางธุรกิจเชิงพาณิชย์ กลยุทธ์ทางการตลาด และความรู้เกี่ยวกับทาง
สารสนเทศ เช่น การจ าหน่าย บริการฐานข้อมูล บรรณานุกรมห้องสมุด เป็นต้น 

 
 

2053706 คอมพิวเตอร์ศิลปะเพื่องานสารสนเทศ         3(2-2-5) 
   Computer Graphic in Information Work 

 ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบของงานคอมพิวเตอร์กราฟิกและ
คอมพิวเตอร์ศิลปะ เทคนิคการใช้โปรแกรมประยุกต์ส าหรับงานกราฟิก การออกแบบ 
การตกแต่งรูปภาพ เทคนิคการใช้กล้องถ่ายภาพดิจิตอล การน าภาพมาตกแต่ง    การ
จัดท าเว็บไซต์เพ่ือเผยแพร่สารสนเทศ 

 
2054904 การศึกษาค้นคว้าอิสระด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์    3(2-2-5) 

Independent Study in Library and Information Science 
ก าหนดประเด็นปัญหาทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

เพ่ือท าการศึกษาวิจัยในขอบข่ายของวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
ภายใต้การนิเทศของอาจารย์ที่ปรึกษา 

วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา 

2054801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ                    2(90)                  
สารสนเทศศาสตร์                      

 Preparation for Professional Experience in Library and  

 Information Science 

ฝึกปฏิบัติงานด้านงานเทคนิค งานบริการ งานบริหารห้องสมุดและกิจกรรม
ภายในห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

 

2054802  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์     6(450)  
 Professional Experience in Library and Information Science  

ฝึกปฏิบัติงานด้านบริหาร บริการ งานเทคนิคของห้องสมุด กิจกรรมและ
โครงการพิเศษในองค์กรต่าง ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย 

2054803 เตรียมสหกิจศึกษา               2(90) 
 Cooperative Education Preparation  
  หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษากระบวนการและขั้นตอนสหกิจ

ศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พ้ืนฐานและเทคนิคใน  
การสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัคร
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งานและการสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการไปปฏิบัติงาน
บุคลิกภาพเพ่ือสังคมการท างาน การเตรียมพร้อมสู่ความส าเร็จ 

 
2054804 สหกิจศึกษา              6(450) 
 Cooperative Education  

การฝึกงานวิชาชีพของนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาเป็นระบบการศึกษาที่
เน้นการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ โดยสถานศึกษา
และสถานประกอบการต่างร่วมกันในการคัดเลือกนักศึกษาให้ออกไปปฏิบัติงานจริง 
ณ สถานประกอบการนั้นๆ ท าให้นักศึกษามีโอกาสในการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน
จริงและท าให้สถาบันการศึกษาได้มีระบบการพัฒนานักศึกษามีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้บัณฑิตเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและเป็นกลไก
ที่น่าเชื่อถือได้ โดยก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
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3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน/ปีที่ส าเร็จการศึกษา ผลงานวิชาการ ภาระงานสอน/ 
ชั้วโมงต่อสัปดาห ์

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางกิ่งแก้ว    ปะติตังโข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

(ด้านบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์) 

Doctor of 
Philosophy (Library 
and Information 
Science ) 
การศึกษามหาบัณฑิต 
(บรรณารักษศาสตร์) 
ครุศาสตรบัณฑิต
(บรรณารักษศาสตร์) 

University of Pune , India :  
พ.ศ. 2549 
 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาสารคาม : พ.ศ. 2534 
วิทยาลัยครูพระนคร : 
 พ.ศ. 2531 
 
 
 
 
 
 

บทความวิจัย 
รุ่งฤดี บุษย์ชญานนท์ กิ่งแก้ว ปะติตังโข

และละอองดาว บุญสุข.(2563). 
การรับรู้สารสนเทศของ
เกษตรกรในชุมชนบ้านสองห้อง 
หมู่ 5 ต าบลหัวงัว อ าเภอสนม 
จังหวัดสุรินทร์.  ในการประชุม
ทางวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 4. บุรีรัมย์ : 
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย์  

9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
(รายวิชาที่ท าการสอน/ถนัด) 
2051301 การอ่านและการ

ส่งเสริมการอ่าน 
2052302 บริการสารสนเทศ 
2052505 ธุรกิจสิ่งพิมพ์ และ

สิ่งพิมพ์    
อิเล็กทรอนิกส ์

2051401 การเผยแพร่
สารสนเทศด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2053204 งานเทคนิคของ
ห้องสมุดและศูนย์
สารสนเทศ 

0001101 ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสารและการสบืค้น 
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ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน/ปีที่ส าเร็จการศึกษา ผลงานวิชาการ ภาระงานสอน/ 
ชั้วโมงต่อสัปดาห ์

2. นางสาวพรทิพา ด าเนิน 
 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

(ด้านบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์) 

 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
 (สารสนเทศศึกษา) 
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  
 (บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์) 
ศิลปศาสตรบณัฑติ 
 (บรรณารักษศาสตร์) 
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  :  
พ.ศ. 2552 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาสารคาม  : พ.ศ. 2537 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น :  
พ.ศ. 2528 

บทความวิจัย 
จุฑามาศ พรหมทอง พรทิพา ด าเนิน 

และศิริวรรณ ยิ่งได้ชม.(2563) 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกศึกษา
ต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.  
สุรินทร์ ในการประชุมทาง
วิชาการประชุมวิชาการระดบัชาต ิ
ราชมงคลสรุินทร์ ครั้งท่ี 11.(น 
373 -382) สุรินทร์ : 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
อีสานวิทยาเขตสุรินทร.์  

9 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์
(รายวิชาที่ท าการสอน/ถนัด) 

2051101 การพัฒนาทรัพยากร   
สารสนเทศ 

2051502  การจัดการความรู ้
2052105 ห้องสมุด

สถาบันอุดมศึกษา 
2052602 ระบบสารสนเทศ 
2053202 การวิเคราะห์และ

สังเคราะห์รายการ
สารสนเทศ 1 

2053203 การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์รายการ
สารสนเทศ 2 

3. นางรุ่งฤดี บุษย์ชญานนท์ 
 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

(ด้านสารสนเทศศาสตร์) 
 

Doctor of 
Philosophy  
(Library and 
Information Science ) 
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  
 (บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์) 
ครุศาสตรบัณฑิต
(บรรณารักษศาสตร์) 

University of Pune , India  :
พ.ศ. 2552 
 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาสารคาม  : พ.ศ. 2535 
 
วิทยาลัยครูสุรินทร์ : 
 พ.ศ. 2529 

บทความวิจัย 
รุ่งฤดี บุษย์ชญานนท์ กิ่งแก้ว ปะติตังโข

และละอองดาว บุญสุข.(2563). 
การรับรู้สารสนเทศของ
เกษตรกรในชุมชนบ้านสองห้อง 
หมู่ 5 ต าบลหัวงัว อ าเภอสนม 
จังหวัดสุรินทร์.  ในการประชุม
ทางวิชาการระดับชาติและ

15 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์
(รายวิชาที่ท าการสอน/ถนัด) 

 
2051402  เครือข่ายและความ

ร่วมมือการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศ 

2051503  การจัดการ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 

2052601  ข้อมูลท้องถิ่น 
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ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน/ปีที่ส าเร็จการศึกษา ผลงานวิชาการ ภาระงานสอน/ 
ชั้วโมงต่อสัปดาห ์

 
 

นานาชาติ ครั้งที่ 4. บุรีรัมย์ : 
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย ์

 
 
 
 
 
 
 

2054901  การวิจัยทาง
บรรณารักษศาสตร์ 
และสารสนเทศ
ศาสตร์เบื้องต้น 

2054902  สัมมนาทาง
บรรณารักษศาสตร์ 
และสารสนเทศ
ศาสตร ์

0001101 ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสารและการสบืค้น 

4. นางสาวจุฑามาศ พรหมทอง 
 

อาจารย์ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  
 (การจัดการสารสนเทศ) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ) 
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น :  
พ.ศ. 2553 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม :  
 พ.ศ. 2549  

บทความวิจัย 
Promthong, J & Kabmala,M. 

(2018). A synthesis of 
cultural Knowledge on 
Thai – Khmer Textile. 
Proceedings of 14th 
International Conference on 
Humanities and Social 
Sciences 2018 (IC-HUSO 
2018). (pp 151-163).Khon 
Kaen : Khon Kaen University. 

จุฑามาศ พรหมทอง พรทิพา ด าเนิน 
และศิริวรรณ ยิง่ได้ชม.(2563) 

15 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์
(รายวิชาที่ท าการสอน) 

2052504  การจัดเก็บและการ
ค้นคืนสารสนเทศ 

2052511 การจัดการ
สารสนเทศ
ส านักงาน 

2053703  โปรแกรมประยุกต์
ด้านระบบงาน
ห้องสมุด 

2053705  การออกแบบและ
พัฒนาเว็บ  
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ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน/ปีที่ส าเร็จการศึกษา ผลงานวิชาการ ภาระงานสอน/ 
ชั้วโมงต่อสัปดาห ์

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกศึกษา
ต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.  
สุรินทร์ ในการประชุมทาง
วิชาการประชุมวิชาการระดบัชาต ิ
ราชมงคลสรุินทร์ ครั้งท่ี 11.(น 
373 -382) สุรินทร์ : 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
อีสานวิทยาเขตสุรินทร.์  

2054606 การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ
สารสนเทศ 

2053603  ห้องสมุดดิจิทลั 
2054801  การเตรียมฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์
และ   สารสนเทศ
ศาสตร ์

0001101 ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสารและการ
สืบค้น 

0002406  การรู้สารสนเทศ 
5. นางสาวศิริวรรณ   ยิ่งได้ชม  

 
อาจารย์ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  

 (การจัดการสารสนเทศ)   
ครุศาสตรบัณฑิต
(บรรณารักษศาสตร์) 
 
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ. 
2557 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  
พ.ศ. 2550 

บทความวิจัย 
 จุฑามาศ พรหมทอง พรทิพา ด าเนิน 

และศิริวรรณ ยิ่งได้ชม.(2563) 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกศึกษา
ต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.  
สุรินทร์ ในการประชุมทาง
วิชาการประชุมวิชาการระดบัชาต ิ

15 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์
(รายวิชาที่ท าการสอน/ถนัด) 

2051101 ความรู้เบื้องต้นทาง
บรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศ
ศาสตร ์

2051104 ห้องสมุดโรงเรยีน 
2051501 การจัดการ

สารสนเทศ 
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ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน/ปีที่ส าเร็จการศึกษา ผลงานวิชาการ ภาระงานสอน/ 
ชั้วโมงต่อสัปดาห ์

ราชมงคลสรุินทร์ ครั้งท่ี 11.(น 
373 -382) สุรินทร์ : 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
อีสานวิทยาเขตสุรินทร.์ 

2053108 กฎหมายและ
จริยธรรมในวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศ
ศาสตร ์

 
2054801  การเตรียมฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศ
ศาสตร ์

2054802 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร ์              
และสารสนเทศ
ศาสตร ์ 

0001101 ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสารและการสบืค้น 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา ภาระงานสอน

(ชั่วโมง/สัปดาห์) 
1. นางกิ่งแก้ว  ปะติตังโข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) 
Doctor of Philosophy  
การศึกษามหาบัณฑิต 
ครุศาสตรบัณฑิต 

Library and Information  Science 
บรรณารักษศาสตร์ 
บรรณารักษศาสตร์ 

9 

2 นางสาวพรทิพา  ด าเนิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
ศิลปศาสตรบัณฑิต 

สารสนเทศศึกษา 
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
บรรณารักษศาสตร์ 

6 

3 นางรุ่งฤดี บุษย์ชญานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) 

Doctor of Philosophy  
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
ครุศาสตรบัณฑิต  

Library and Information Science 
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์  
บรรณารักษศาสตร์  

15 

4 นางสาวจุฑามาศ พรหมทอง อาจารย์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

การจัดการสารสนเทศ   
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

15 

5 นางสาวศิริวรรณ  ยิ่งได้ชม อาจารย์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
ครุศาสตรบัณฑิต 

การจัดการสารสนเทศ 
บรรณารักษศาสตร์ 

15 

6 นางสาวรุ่งนภา  จะนันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(ด้านศิลปะดิจิทัล) 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
วิทยาศาสตรมหบัณฑิต 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 

ทัศนศิลป์และการออกแบบ 
สื่อนฤมิต 
ออกแบบนิเทศศิลป์ 

15 

7 นายชูเกียรติ จารัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(ด้านภาษาอังกฤษ) 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
การศึกษามหาบัณฑิต 
การศึกษาบัณฑิต 

English 
ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

15 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ    
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ –  สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

หน่วยงานที่สังกัด รายวิชาท่ีสอน 

1 นางสารภี  วรรณตรง ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
ศิลปศาสตรบัณฑิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค 
บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศ 
บรรณารักษ ์   

รองศาสตราจารย์ 
(ด้านบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์) 

ข้าราชการบ านาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ์

2054802  สัมมนาทาง
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 
 

2 นางนัยนา อรรจนาทร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
การศึกษามหาบัณฑิต 
ครุศาสตรบัณฑิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค 
บรรณารักษศาสตร์ 
บรรณารักษศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์ 
(ด้านบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์) 

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

2051402 เครือข่ายและความ
ร่วมมือในการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศ 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม (การฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา) 
 จากการผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต มีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ใน
วิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชา 2054801 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2(90) หรือรายวิชา 2054803 เตรียมสหกิจศึกษา 
2(90) และรายวิชา 2054802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
6(450) หรือรายวิชา 2054804 สหกิจศึกษาเป็นการฝึกประสบการณ์ 6(450) ซึ่งก าหนดให้นักศึกษา
ทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน โดยจะต้องฝึกงานในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือสถาน
ประกอบการ 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
                  ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา  มีดังนี้ 

1. มีวินัย สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ฝึก  
2. มีความรู้ เทคนิคและทักษะในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับงาน 
3. มีความสามารถในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง 
4. มีความสามารถในการสื่อสาร 
5. มีระเบียบวินัย ตรงเวลาและเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัว

ให้เข้ากับสถานที่ฝึกได้ 
6. คุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน และมีความ

รับผิดชอบต่อสังคม 
 4.2 ช่วงเวลา  

       ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่  4 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
      จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิจัย   
เป็นการศึกษาในรายวิชา 2054901 การวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

เบื้องต้นมุ่งเน้นให้ศึกษาและฝึกหัด การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ เช่น  พฤติกรรการใช้สารสนเทศ  รวมไปถึง  การปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงาน
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  เพ่ือน าผลการศึกษา ผลการ วิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้ ไปท าการบูรณาการกับความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาทุกรายวิชาตลอดหลักสูตร   ด าเนินการ
วิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ตลอดจนการน าเสนอผลงานที่เป็นรูปธรรม มีการ
จัดท ารายงานตามรูปแบบงานวิจัย 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
   หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาเรียนวิชางานวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ เป็นรายวิชาที่ให้นักศึกษาได้ศึกษาประเด็นปัญหาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ที่สนใจ โดยบูรณาการความรู้ที่เรียนมา จัดท าผลงานที่เกี่ยวข้องกับบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ภายใต้ การแนะน าของอาจารย์ที่
ปรึกษา 
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 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจกระบวนการวิจัย มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ 
โปรแกรม สามารถบูรณาการความรู้ในแต่ละรายวิชา เพ่ือสร้างสรรค์งานวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ได้ โดยใช้หลักการวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์เป็นฐานใน
การค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล 
 5.2.1 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
  1) มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
  2) เคารพกฎระเบียบและกฎเกณฑ์ของสังคม  

      3) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

 5.2.2 ด้านความรู้  
  1) มีความรู้และเข้าใจในหลักการและทฤษฎีทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ 
  2) มีความรู้และความเข้าใจการพัฒนาการด้านเทคโนโลยี และความก้าวหน้าทาง 
วิชาการบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ รวมทั้งวิชาการด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องในการประกอบ
วิชาชีพ 
   3) สามารถบูรณาการ ความรู้ในวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์และศาสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
 5.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา  
  1) มีการคิดอย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์บน พ้ืนฐาน
ของข้อมูลและข้อเท็จจริง 
  2) สามารถน าหลักการและทฤษฎีวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์และศาสตร์อ่ืนๆ ทีเ่กี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้  
  3) สามารถวางแผนการการท างาน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างานโดยน า
หลักการ ทฤษฎีมาใช้ได้อย่างเหมาะสม  
 5.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
  1) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  
  2) มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน ตรงต่อเวลา  
  3) มีความรับผิดชอบต่อผลงานและการน าเสนอผลงาน  
 5.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) มีทักษะในการสื่อสาร ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ทั้งภาษาไทยและ 
ภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติวิชาชีพอย่างถูกต้อง สามารถน าเสนอความคิด น าเสนอ 
ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2) มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพ่ือการแก้ปัญหาในการท างานได้อย่าง ถูกต้อง  
  3) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ  การ
ปฏิบัติวิชาชีพบรรณารักษ์ การน าเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
 



                                                    43                                                                   มคอ.2 
 

 

          5.3 ช่วงเวลา 
          ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4 

      5.4 จ านวนหน่วยกิต  
4   หน่วยกิต 

 5.5 การเตรียมการ 
  5.5.1 สาขาวิชาแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษางานวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 

5.5.2 นักศึกษาน าเสนอหัวข้องานวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ต่อคณะกรรมการที่ปรึกษางานวิจัย ภายในภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาที่ 4  

5.5.3 คณะกรรมการที่ปรึกษางานวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยให้นักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติหัวข้องานวิจัย 

5.5.4 นักศึกษาน าเสนอรายงานความก้าวหน้างานวิจัยต่อคณะกรรมการที่ปรึกษา 
งานวิจัยเพื่อรับข้อเสนอแนะและประเมินผล 

5.5.5 นักศึกษาน าเสนองานวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ต่อ 
คณะกรรมการที่ปรึกษางานวิจัยพร้อมด าเนินการจัดท ารูปเล่มงานวิจัยตามรูปแบบที่ก าหนด 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
   การประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ โดยก าหนดให้มีการน าเสนอความก้าวหน้าตามระยะเวลาตลอดการท าวิจัย พร้อมทั้งอาจารย์ที่
ปรึกษา จะท าการบันทึกและประเมินผลจากรายงาน การจัดสอบและน า เสนอผลการวิจัยทาง
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ต่อคณะกรรมการที่ปรึกษางานวิจัย และน าคะแนนทุกส่วน
เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษางานวิจัยมาประมวลผลคะแนนของรายวิชา 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้พัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามแนวคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง 

ประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คือ 1. มีคุณธรรมและจริยธรรม 2. มีความรู้ ความสามารถ 
ด้านวิชาการและวิชาชีพ 3. มีทักษะในการแสวงหาความรู้ 4. เห็นคุณค่าในการพัฒนาท้องถิ่นและอยู่ 
ในสังคมได้อย่างมีความสุขและ 5.มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน คือ 1. ด้านคุณ ธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. 
ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ รับผิดชอบและ 5. ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นจึงก าหนดคุณลักษณะ
พิเศษของนักศึกษา ดังนี้ 1. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ ตระหนักถึงการปฏิบัติ
วิชาชีพอย่างมี จรรยาบรรณ เคารพกฎหมาย กฎระเบียบของสังคม 2. มีความรู้ความสามารถทักษะ
และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานห้องสมุด ศูนย์ข้อมูลและศูนย์สารสนเทศ  3.มีความรู้ ใน
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในยุคปัจจุบัน รวมไปถึงมีความรู้
ความ เข้าใจในแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์สามารถน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้ได้ 3. เห็นคุณค่าในการพัฒนาท้องถิ่น มีจิตส านึกสาธารณะ บูรณาการการเรียนการสอน 
การวิจัย กิจกรรมนักศึกษาและการบริการวิชาการที่ส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ มาประยุกต์สู่การ
ด าเนินงานด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ให้กับชุมชนได้ 4. มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ เรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถค้นคว้า แสวงหาความรู้ ข้อมูล ข้อเท็จจริง เพ่ือใช้ในการท างานด้าน
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
ผลการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐาน 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการ

พัฒนา 
กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
    1.1  มีวินัย  ตรงต่อเวลา  
ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและส่วนรวม 
    1.2  เคารพกฎระเบียบและ
เกณฑ์ของสังคม 
    1.3  มีจิตอาสา 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ 
    1.4 เคารพสิทธิและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน เคารพ
ในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ 

- อาจารย์ประพฤติตนเป็น
แบบอย่าง 
- มอบหมายงานให้คิดวิเคราะห์ 
- จัดกิจกรรม อภิปรายแสดง 
ความคิดเห็น 
- ก ากับดูแลอย่างจริงจังจนเป็น
นิสัย 
- มอบหมายงานกลุ่ ม /ตรวจ
ชิ้นงานโดยให้นักศึกษามีการคิด
วิเคราะห์ 

- สังเกตจากพฤติกรรม 
-ประเมินพฤติกรรมเป็น
คะแนน จิตพิสัย 
- ประเมินจากผลการสอบ
ข้อเขียน การสอบปากเปล่า
และการน าเสนอผลงาน 
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐาน 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการ
พัฒนา 

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

     1.5 มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

2. ด้านความรู้ 
   2.1  มีความรู้  ความเข้าใจ
ในหลักการ  ทฤษฎี 
   2.2  สามารถวิเคราะห์น า
หลักทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ 
   2.3  สามารถเรียนรู้และต่อ
ยอดองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ 

 
- สอนแบบบรรยาย 
- การมอบหมายงานให้นักศึกษา
ค้นคว้าเพ่ือรายงานและน าเสนอ 
- ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งต่างๆ 
- สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- กิจกรรมฐานความรู้ 
- ท าโครงงาน 
- ทบทวนบทเรียนเดิมเชื่อมโยงสู่
บทเรียนใหม่ 
- มอบหมายงานกลุ่ ม /ตรวจ
ชิ้นงาน 

 
- สังเกตพฤติกรรม 
- ประเมินจากผลการสอบ
ข้อเขียน การสอบปากเปล่า
และการน าเสนอผลงาน 
- ประเมินจากการวิเคราะห์
และประยุกต์ใช้ภาษาใน
เอกสารรายงาน 
และการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ใน 
การน าเสนอผลงาน 
- ประเมินจากเนื้อหาของ
รายงานการศึกษาค้นคว้าและ
การอ้างอิงเอกสาร 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
   3.1  มีความสามารถใน     
การวิเคราะห์สถานการณ์โดย
ใช้หลักการที่ได้เรียนมา 
   3.2  สามารถแก้ไขปัญหาได้
โดยน าหลักการต่างๆ  มา
อ้างอิงอย่างมีเหตุผล 
   3.3   สามารถหาแนวทางท่ี
เหมาะสมมาใช้ในการแก้ปัญหา 
 

 
- วิเคราะห์กรณีศึกษา 
- จัดกิจกรรม อภิปรายแสดง 
ความคิดเห็น 
- สอนแบบตั้งค าถาม 
- สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- แก้โจทย์ปัญหา 
- ศึกษาโดยใช้ปัญหาและ 
แสดงบทบาทสมมุต ิ

 
- ประเมินจากผลการสอบ
ข้อเขียน การสอบปากเปล่า
และการน าเสนอผลงาน 
- ประเมินจากการน าเสนอ
ผลงาน การตอบค าถาม และ
การเสนอแนวคิดวิ เคราะห์
วิจารณ์ปัญหาต่างๆ 
- ประเมินจากการอภิปราย
แสดงความคิดเห็นและการตอบ
ค าถามเกี่ยวกับการแก้ปัญหา
ต่าง ๆ 
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐาน 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการ
พัฒนา 

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
     4.1  สามารถท างาน
ร่วมกันกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
     4.2  มีความรับผิดชอบต่อ
งานที่ได้รับมอบหมาย 
      4.3  สามารถปรับตัวเข้า
กับสถานการณ์ต่าง ๆ โดยรู้จัก
การวางแผนในการด าเนินชีวิต
และรับผิดชอบตนเอง 
      4.4  มีภาวะผู้น า 

 
 
 
- มอบหมายงานกลุ่มและน าเสนอ 
- จัดกิจกรรม อภิปรายแสดง 
ความคิดเห็น 
- ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
- สัมภาษณ์บุคคล 
- แสดงบทบาทสมมุติ 
- วิเคราะห์กรณีศึกษา 
- จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 

 
 
 
- สังเกตพฤติกรรม 
- ประเมินจากรายงานที่
มอบหมายให้ท าเป็นกลุ่ม 
-  ประเมินจากพฤติกรรมการ
ท างานเป็นกลุ่มและ
พฤติกรรมการเรียน 
 
 
 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1  สามารถใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศในการเก็บข้อมูล
น าเสนอและสามารถเลือก
รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสม 
      5.2  ใช้ความรู้ทาง         
คณิตศาสตร์และสถิติในการ
วิเคราะห์และน าเสนอ 
      5.3  สามารถสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพทั้งใน  
การพูด  การเขียน 

 
 
 
- น าเสนอผลงานศึกษาค้นคว้า
เป็นรายบุคคลและกลุ่มโดยใช้สื่อ
อิเลคทรอนิกส์ 
- ใช้สื่อเคลื่อนไหวประกอบ 
การน าเสนอ 
- มอบหมายงานที่ต้องคิดค านวณ
และใช้สถิติที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาวิชา 
- ก ากับดูแลการใช้สื่อประกอบ 
การน าเสนอจนเกิดเป็นนิสัย 
 

 
 
 
- ประเมินจากการใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในการน าเสนอ
ผลงาน 
- ประเมินจากผลการน าเสนอ
งาน 
- ประเมินจากผลการสอบ
ข้อเขียน การสอบปากเปล่า
และการน าเสนองาน 
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3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (Curriculum  Mapping) 

   = ความรับผิดชอบหลัก       = ความรับผิดชอบรอง 
 

 

 
 

 
 

รหัสวิชา 

 
 

รายวิชา 

 
1. คุณธรรม
จริยธรรม 

 
2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

 
5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี 

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

กลุ่มวชิาภาษาไทย                 
0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

และการสืบค้น               
                

0001201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                 
0001202 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ                  
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์                 
0001401 จิตวิทยาการด าเนินชีวิตกับการ

พัฒนาตน 
                

0001402 คุณธรรมและจริยธรรมทางสังคม 
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3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (Curriculum  Mapping) 

   = ความรับผิดชอบหลัก       = ความรับผิดชอบรอง 

 

 

 
 

รหัสวิชา 

 
 

รายวิชา 

 
1. คุณธรรม
จริยธรรม 

 
2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

 
5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี 

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

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                 

0001401 ความเป็นพลเมืองดีกับการป้องกัน
การทุจริต   

                

0001402 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 

                

กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์                 
0001501 วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณุภาพ

ชีวิต 
                

กลุ่มวชิาเทคโนโลยี 
0001601 การสื่อสารด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล 
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3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (Curriculum  Mapping) 

   = ความรับผิดชอบหลัก       = ความรับผิดชอบรอง 
 

 
 

 
 

รหัสวิชา 

 
 

รายวิชา 

 
1. คุณธรรม
จริยธรรม 

 
2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

 
5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

รายวิชาเลือก                 

0001203 ภาษาอังกฤษทางวิชาการขั้นสูง                 

0001204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                 
0001205 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                 
0001206 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร                 
0001303 สุนทรียศาสตร์ของศิลปะและ

วัฒนธรรมสานใต ้  
                

0002503 การเป็นผู้ประกอบการในตลาด                 
การค้าสมัยใหม่  

                

0002602 การคิดและการตัดสนิใจ                 
0002702 การรู้ดิจิทัล                 
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3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (Curriculum  Mapping) 

  = ความรับผิดชอบหลัก       = ความรับผิดชอบรอง 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

รหัสวิชา 

 
 

รายวิชา 

 
1. คุณธรรมจริยธรรม 

 
2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

 
5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

ข.หมวดวิชาเฉพาะ       
         กลุ่มวิชาแกน 

                  

2011207 ศิลปะการพูด                                 

2500103 วิถีโลก                    

2532202 กระบวนการเสริมสร้างจิตสาธารณะ                                   

50                                                    มคอ.2 



                                                    51                                                                   มคอ.2 
 

 

   

3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  Mapping) 
  = ความรับผิดชอบหลัก       = ความรับผิดชอบรอง 

 

 

 
 

รหัสวิชา 

 
 

รายวิชา 

 
1. คุณธรรมจริยธรรม 

 
2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

 
5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

วิชาบังคับ                   

2051101 ความรู้เบื้องต้นทาง
บรรณารักษศาสตร ์

                  

2051201 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ                   
2051301 การอ่านและการส่งเสรมิการอ่าน                   

2051501 การจัดการสารสนเทศ                   

2052502 การจัดการความรู ้                   
2051503 การจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง                   
2052105 ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา                   
2052302 บริการสารสนเทศ                   
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3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  Mapping) 
  = ความรับผิดชอบหลัก       = ความรับผิดชอบรอง 

 
 
 

รหัสวิชา 

 
 

รายวิชา 

 
1. คุณธรรมจริยธรรม 

 
2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

 
5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลย ี

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

2052504 การจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ                   

2052602 ระบบสารสนเทศ                   

2051401 การเผยแพร่สารสนเทศด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

                  

2053202 การวิเคราะห์และสังเคราะห์รายการ
สารสนเทศ 1                   

2053203 การวิเคราะห์และสังเคราะห์รายการ
สารสนเทศ  2                   

2053101 ห้องสมุดดจิิทัล                   

2053703 โปรแกรมประยุกต์ดา้นระบบงาน
ห้องสมุด                   

2053705 การออกแบบและพัฒนาเว็บ                   
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3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  Mapping) 
  = ความรับผิดชอบหลัก       = ความรับผิดชอบรอง 

 

 
 
 

 
 

รหัสวิชา 

 
 

รายวิชา 

 
1. คุณธรรมจริยธรรม 

 
2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

 
5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลย ี

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

2054606 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศ                   

2054901 การวิจัยทางบรรณารักษศาสตรฯ์ 
                  

2054902 สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์ฯ                   

วิชาเลือก                   
2051102 ห้องสมุดประชาชน                   
2051103 ห้องสมุดเด็กและเยาวชน                   
2051104 ห้องสมุดโรงเรียน                   
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3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  Mapping) 
  = ความรับผิดชอบหลัก       = ความรับผิดชอบรอง 

 

 

 
 

รหัสวิชา 

 
 

รายวิชา 

 
1. คุณธรรมจริยธรรม 

 
2. ความรู้ 

   
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

 
5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

2052505 ธุรกิจสิ่งพิมพ์และสิ่งพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส ์

          
          

2052506 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ใน
ชุมชน 

        
  

          

2052511 การจัดการสารสนเทศส านักงาน                     

2052601 ข้อมูลท้องถิ่น                     

2053108 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์ฯ 

                    

2053304 ภาษาอังกฤษส าหรับบรรณารักษ์                     

2053305 วรรณกรรมส าหรับเด็กและวัยรุ่น                     
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3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  Mapping) 
  = ความรับผิดชอบหลัก       = ความรับผิดชอบรอง 

 

 
 

รหัสวิชา 

 
 

รายวิชา 

 
1. คุณธรรมจริยธรรม 

 
2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

 
5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

2053402 การตลาดและธุรกิจสารสนเทศ                     

2053706 คอมพิวเตอร์ศลิปะเพื่องาน
สารสนเทศ 

                    

2054904 การศึกษาค้นคว้าอิสระด้าน
บรรณารักษ์ศาสตร์และสาร 
สนเทศศาสตร ์

                  

วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกจิศึกษา                   
2054801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร ์

                  

2054802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์ฯ 
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3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  Mapping) 
  = ความรับผิดชอบหลัก       = ความรับผิดชอบรอง 

 
 
 
 

 
 

 
 

รหัสวิชา 

 
 

รายวิชา 

 
1. คุณธรรมจริยธรรม 

 
2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

 
5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

2054803 เตรียมสหกจิศึกษา                   
2054804 สหกิจศึกษา                   
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 หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา  
 
1. กฎ ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  

ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และ
ระเบียบมหาวิทยาลับราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2563 (ภาคผนวก ก)  
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดย  

2.2.1 สุ่มประเมินรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ว่าครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่ก าหนด
สอดคล้องกับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping)  

2.2.2 สุ่มประเมินกระบวนการวัดและประเมินผลว่าครอบคลุมตามผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน
รายวิชา (มคอ.3) 

2.2.3 การเปรียบเทียบวิเคราะห์คะแนนผลการเรียนรู้ใน มคอ.5 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา         

   การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้ส าเร็จการศึกษา มีการวิจัยสัมฤทธิผลของการ
ประกอบอาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง และน าผลวิจัยมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตร 
รวมทั้งประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยด าเนินการวิจัยในประเด็นต่อไปนี้ 

2.2.1  ภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา ใน
ด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบ
อาชีพ 

2.2.2  การประเมินจากหน่วยงานหรือสถานศึกษา โดยการส่งแบบสอบถาม เพ่ือประเมิน
ความพึงพอใจบัณฑิต  ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้  ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีและ
คุณสมบัติอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  

2.2.3  ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ประเมินหลักสูตร หรืออาจารย์พิ เศษ                               
ต่อความพร้อมของผู้เรียนในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และ  การพัฒนา
องค์ความรู้ 

 
 3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 ผู้ที่
ส าเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้  

3.1 มีความประพฤติดี  
3.2 สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด  
3.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
 



 58 มคอ.2 
 
 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
      1.1 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่องบทบาท ความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชา 
 1.2  ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่ เกี่ยวข้อง  เช่น 
รายละเอียดหลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 1.3  อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพื่อ 
พัฒนาการสอน การจัดท ารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 
 1.4  ก าหนดอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อช่วยเหลือและให้ค าแนะน าปรึกษา 
 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 
     2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1  จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
2.1.2  จัดอบรมพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง เช่น อบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

น ามาใช้ในการจัดท าสื่อท่ีใช้ในการอบรมการจัดท าเว็บไซต์ เอกสารเผยแพร่ การพัฒนาความรู้ 
  2.1.3 การจัดให้อาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอเทคนิค วิธีการสอนของตนเองอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ 

2.2.1  การศึกษาดูงาน การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนาวิชาชีพและการร่วม
เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพ 

2.2.2  การส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
2.2.3  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ  เช่น การวิจัย การท าผลงานทางวิชาการ                                   

การน าเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาต่อ การอบรมระยะสั้น 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1.  การก ากับมาตรฐาน 
การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และเป็นไปตาม กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา โดยมีกระบวนการ ดังต่อไปนี ้ 
1.1 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยแต่งตั้งจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรและมี 

ภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบจ านวน 5 คนต้อง มี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้คือ มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ใน 
สาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ  
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้ 
บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  

1.2 การวางแผน การพัฒนา และการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีการ 
วางแผน มีการประเมินและรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา (มคอ.7) และน าข้อมูลที่ ได้
ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกรอบ 5 ปี 

 1.3 การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน การ
สอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาข้อ 1-5 ดังนี้ 

 1.3.1 ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ
วางแผนติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร  

1.3.2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ/หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา  

1.3.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ/หรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ 
มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา  

1.3.4 มีการรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและ/หรือรายงานผลการด าเนินการของ 
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 และ/หรือ มคอ. 6 ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษา ที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา  

1.3.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลัง
สิ้นสุด ปีการศึกษา  

 
2. บัณฑิต  

คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยบัณฑิตที่พึง  ประสงค์
ต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้  

2.1 มีคุณธรรมจริยธรรมและเข้าใจจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพบรรณารักษ์ เห็นคุณค่า ในการ
พัฒนาท้องถิน่ มีจิตส านึกสาธารณะ  

2.2 มีความรู้ สามารถเรียนรู้และต่อยอดองค์ความรู้ตนเองและติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
เกี่ยวกับบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง  

2.3 มีทักษะทางปัญญา มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และแก้ไขปัญหาได้โดยน าหลักการ
ต่าง ๆ มาอ้างอิงอย่างมีเหตุผล  
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2.4 มีสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี มี  
ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

 2.5 สามารถใช้การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บ  
รวบรวมข้อมูลน าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติมาประยุกต์ใช้ใน  
การท างานเกี่ยวกับบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ได้ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งใน
การพูด การเขียน หลักสูตรจัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงหลักสูตร
และมี การส ารวจภาวการณ์มีงานท า เพ่ือให้บัณฑิตมีคุณลักษณะและคุณสมบัติที่สามารถประกอบอาชีพตาม 
หน่วยงานราชการหรือสถานประกอบการ 
 
3. นักศึกษา  

มีกระบวนการรับนักศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การให้ค าปรึกษาวิชาการและ 
แนะแนว การคงงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนนักศึกษาดังต่อไปนี้  

3.1 กระบวนการรับนักศึกษา สาขาวิชามีการก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรไว้ 2 
ประเด็น คือ  

3.1.1 คุณสมบัติทั่วไป: เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
3.1.2 คุณสมบัติเฉพาะทาง: ในกรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ต้องมีทักษะการใช้ภาษาไทยทั้ง 

ด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย (ขึ้นอยู่กับการเกณฑ์รับ  
นักศึกษาของสาขาวิชา) คุณสมบัติต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้นี้เป็นคุณสมบัติขั้นพ้ืนฐานที่จะเอ้ืออ านวยให้นักศึกษามี
ศักยภาพใน การเรียนรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรจนสามารถส าเร็จการศึกษาได้ ส าหรับการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
สาขาวิชาฯ ได้ด าเนินการตามกระบวนการคัดเลือกตามระบบและ เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  

3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษา เพ่ือน าไปสู่การเรียน ได้แก่ การอบรมภาษาอังกฤษ การอบรมคอมพิวเตอร์ การแนะแนวการใช้ชีวิต
ในสถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น นอกจากนั้นสาขาวิชาประชุมวางแผนเพ่ือวางกลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือการ
เตรียมความ พร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษาและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้แก่อาจารย์ประจ าในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ด าเนินการจัดกิจกรรมปรับพ้ืนฐานความรู้เพ่ือเสริมความรู้ และ
ทักษะต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

3.3 การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยมีระบบและ
กลไกเกี่ยวกับการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา เพ่ือให้มีแนวโน้มอัตราการคงอยู่ และ
อัตราการส าเร็จการศึกษาในระดับที่สูง ดังนี้  

3.3.1 การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือก าหนดระบบ และ
กลไกการดูแลให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาส าหรับนักศึกษา  

3.3.2 การดูแลนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาใช้คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้ เป็น
แนวทางในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาโดยมีอาจารย์ในสาขาวิชาฯ เป็นกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา  และใน
กรณีท่ีนักศึกษาในความดูแลมีปัญหาที่เกินความสามารถของอาจารย์ที่ปรึกษาจะให้ค าปรึกษาได้ อาจารย์จะส่ง
ต่อไปยังฝ่ายพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
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3.3.3 การนัดพบนักศึกษา เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษามีนักศึกษาในความดูแล อาจารย์จะเป็นผู้นัด 
หมายนักศึกษาในความดูแลเพ่ือมาพบได้ในชั่วโมงโฮมรูม (Home Room) เพ่ือให้ค าปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนหรือช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องอ่ืนๆ ของนักศึกษาต่อไป  

3.3.4 การติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาในความดูแล อาจารย์ที่ปรึกษา จะ
เป็นผู้ก าหนดวันเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ นอกจากวันเวลาที่อาจารย์ก าหนดนักศึกษาสามารถนัดหมายวัน เวลา
กับอาจารย์ที่ปรึกษาและเข้าพบเพื่อขอค าปรึกษาได้  

3.4 ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา กรณีนักศึกษามีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน สามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เพ่ือ
น าเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และหาทางแก้ไข หากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ 
แก้ไขไม่ได้ให้พิจารณาส่งต่อตามล าดับขั้น  
 
4. อาจารย ์ 

ระบบและกลไกการรับอาจารย์ใหม่ มีดังนี้  
4.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมร่วมกัน เพ่ือวางแผนและตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ 

ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ จากนั้นจึงส ารวจจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่คงอยู่ อาจารย์ ประจ า
หลักสูตรที่จะเกษียณหรือลาออก เพ่ือวางแผนอัตราก าลังในอนาคต หากอัตราก าลังไม่เพียงพอ สาขาวิชาเสนอ
ขออนุมัติรับอาจารย์เพิ่มต่อคณะ และมหาวิทยาลัยตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  

4.2 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาคุณสมบัติ ให้
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ระบบและกลไกการบริหารและการพัฒนา
อาจารย์มีดังนี้ สาขาวิชาด าเนินการตามระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัย โดยมี
ระบบพัฒนาอาจารย์ในด้านต่าง ๆ เช่น อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ ค าแนะน าด้าน การ
จัดการเรียนการสอน อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปี  ละ 1 
ครั้ง  
 
5. หลักสูตร  

การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
5.1 กระบวนการออกแบบหลักสูตร ประกอบไปด้วย การส ารวจสถานการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ 

สังคม และวัฒนธรรม การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิต เพ่ือน าผล
มาใช้ในการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนถึงการจัดท ารายวิชาให้ทันสมัย  

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการ เรียน
การสอนของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะพิจารณาแผนการ  ศึกษา
ของนักศึกษาแต่ละกลุ่มแต่ละชั้นปีเพ่ือวางแผนก าหนดรายวิชาที่จะเปิดสอน เวลาเรียน - เวลาสอบ และผู้สอน 
ทั้งรายวิชาบังคับ และวิชาเลือกซึ่งรายวิชาเลือกที่จะเปิดสอนนี้โดยการจัดผู้สอนในแต่ละภาค  การศึกษานั้นได้
พิจารณาทั้งจากความรู้ ความสามารถในเนื้อหาวิชาและประสบการณ์ในการสอน 

 5.3 การประเมินผู้เรียน มีระบบ กลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด ใน 
มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา และมีการ 72 มคอ.2 
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พัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ ประเมิน
การด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือให้ก าหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการ 
จัดการเรียนการสอน และสาขาวิชาฯ น าเสนอต่อคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการเสนอ 
งบประมาณและจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อสื่อการเรียน   
การสอน ต ารา วัสดุ ครุภัณฑ์ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
นักศึกษา 
 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

เกณฑ์การประเมินมีดังนี้ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มีตัวบ่งชี้ที่ 1 - 5 

ต้องมีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่ 6 – 12  ที่มีผล
ด าเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัว
บ่งชี้รวมในแต่ละปี ดังนี้ 
 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ระยะเวลาในการใช้หลักสูตร 
2564 2565 2566 2567 2568 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม 
    ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ 
    ด าเนินงาน หลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง 
    กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานสาขา/ 
    สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ 
    ประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ.3 และ  
     มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค 
     การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงาน 
    ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)  
    ตามแบบ  มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด 
    ปีการศึกษา 

X X X X X 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ  
    มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน 
     ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี)  

X X 
 

X 
 

X 
 

X 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ระยะเวลาในการใช้หลักสูตร 
2564 2565 2566 2567 2568 

     อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี 
      การศึกษา 
7.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ 
     การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ 
    ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7   ปีที่แล้ว 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

8. อาจารย์ใหม่ทุกคน (ถ้ามี) ได้รับการปฐมนิเทศหรือ 
    ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ 
    หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)  
      ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่า 
      รอ้ยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม ่
      ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก 
      คะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่  
       เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51  จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องด าเนินการ (ข้อ 1-5) ในแต่ละปี 5 5 5 5 5 
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี 10 10 10 11 12 
รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย 8 8 8 9 10 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนา    การเรียน
การสอนนั้น  พิจารณาจากตัวผู้เรียน โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุก ๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจ
หรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย  การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา   การอภิปรายโต้ตอบจาก
นักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน  ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว  ก็จะสามารถ
ประเมินเบื้องต้นได้ว่า  ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้  จะต้องมี
การปรับเปลี่ยนวิธีสอน 
         การทดสอบกลางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความ
เข้าใจหรือไม ่หากพบว่า มีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

การประเมินทักษะของอาจารย์ ท าโดยการประเมินของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา หรือการ
สังเกตการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือหัวหน้าสาขาวิชา การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาใน
หลักสูตรโดยเทียบเคียงกับนักศึกษาของสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน   
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท า เมื่อนักศึกษาเรียนอยู่ชั้นปีที่ 4 และอาจต้องฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์จะไปนิเทศนักศึกษาตลอดจนติดตามประเมินความรู้และ
ความรับผิดชอบของนักศึกษา มีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือการปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการ
สอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา ซึ่งการประเมินหลักสูตรในภาพรวมด าเนินการต่อไปนี้ 

2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
2.1.1  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยฝ่ายวิชาการคณะ  ตัวแทนผู้ใช้

หลักสูตร ได้แก่ ผู้สอน  ผู้เรียนปัจจุบัน   
2.1.2  คณะกรรมการวางแผนหลักสูตรอย่างมีระบบ 
2.1.3  ด าเนินการส ารวจข้อมูลเพ่ือประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันทุกชั้นปี

และจากผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น 
2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก 

คณะกรรมการประเมินหลักสูตร ท าการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวมและมีข้อมูล
ของผู้เรียน  ผู้ส าเร็จการศึกษา  ผู้ใช้หลักสูตร  เพ่ือประกอบการประเมิน 

2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต 
2.3.1  ติดตามบัณฑิตโดยส ารวจข้อมูลจากผู้บริหารโรงเรียน สถาบันการศึกษาหรือ

ผู้บังคับบัญชาโดยใช้การสอบถามและการสัมภาษณ์ 
2.3.2  ติดตามกับผู้ใช้อ่ืน เช่น สถานประกอบการ  แหล่งเรียนรู้  ศูนย์ข้อมูล ชุมชน 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี  ตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่  7  ข้อ  7  
โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย  3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1  คน  ที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
 ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงตัว
บ่งชี้ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เป็นระยะๆ  อย่างน้อยทุกๆ 3 ปี และมีการประเมินเพ่ือพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
 จากการรวบรวมข้อมูล จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละ
รายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันที ซึ่งจะเป็นการ
ปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น
จะกระท าทุก 5 ปี 
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ภาคผนวก ก 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2523 

และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
(ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ.๒๕๕๓ 
………………………… 

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
เพ่ือการศึกษาของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ           พ.ศ. 
๒๕๔๗ โดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๑/๒๕๕๓         เมื่อวันที่ ๓๐ 
มกราคม ๒๕๕๓  จึงออกระเบียบว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีไว้ ดังนี้  
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๓”  
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป  
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบ ข้อบังคับ ดังต่อไปนี้ 
  ๓.๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  ๓.๒ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการก าหนดให้ผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี
ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือเกียรตินิยมอันดับสอง พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  ๓.๓ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเ รียน
รายวิชา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ข้อ ๔ ในระเบียบนี้  
  “มหาวิทยาลัย”      หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
  “สภามหาวิทยาลัย”    หมายถึง  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
  “อธิการบดี”         หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
  “คณะ”         หมายถึง  คณะหรือหน่วยงานที่มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่
นักศึกษาสังกัด 
 
  “คณบดี”       หมายถึง  คณบดีของคณะหรือผู้บริหารหน่วยงาน 
ที่นักศึกษาสังกัด   
  “คณะกรรมการประจ าคณะ”  หมายถึง  คณะกรรมการประจ าคณะหรือหน่วยงานที่นักศึกษา
สังกัด 
  “อาจารย์ที่ปรึกษา”     หมายถึง  อาจารย์ที่คณะแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับ
การศึกษาของนักศึกษา 
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  “อาจารย์ผู้สอน”       หมายถึง   อาจารย์ที่คณะมอบหมายให้สอนรายวิชาในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
  “นักศึกษา”        หมายถึง  นักศึกษาท่ีศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
  “การข้ึนทะเบียน”      หมายถึง การที่มหาวิทยาลัยให้สภาพการเป็นนักศึกษาแก่ผู้ที่
มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาใหม่  
   “การต่อทะเบียน”        หมายถึง การที่นักศึกษารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  
   “การเทียบรายวิชา”     หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนที่เคยศึกษา
จากหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนแล้วมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก  
  “การโอนหน่วยกิต” หมายความว่า การน าหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์และให้หมายความรวมถึงการน าเนื้อหาของรายวิชาจากหลักสูตรของสถาบัน อุดมศึกษาอ่ืนที่ได้ศึกษา
แล้วและ/หรือการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การท างานซึ่งมี
เนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของเนื้อหาในรายวิชาของหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์และอยู่ในระดับเดียวกันมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก   
  “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับหลัง
มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่สภาสถาบันอุดมศึกษารับรอง  
 

หมวด ๑ 
ระบบการจัดการศึกษา 

 ข้อ ๕ ระบบการจัดการศึกษา 
  ใช้ระบบทวิภาคโดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ การศึกษาภาคฤดูร้อนให้ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตโดยมี
สัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ  
 ข้อ ๖ การคิดหน่วยกิต  
  ๖.๑ รายวิชาภาคทฤษฏี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  ๖.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  ๖.๓  การฝึกงานและการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกน้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค  
  ๖.๔  การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาท าโครงงาน
หรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
ระบบทวิภาค   
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หมวด ๒ 
การรับเข้าเป็นนักศึกษา 

 ข้อ ๗ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา  
  ๗.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี หรือ ๕ ปี) จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่าหรือก าลังศึกษาอยู่ในภาคสุดท้ายของการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
  ๗.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงหรือเทียบเท่าหรือระดับอนุปริญญา (๓ ปี) หรือเทียบเท่าหรือก าลังศึกษาอยู่ในภาคสุดท้ายของการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าหรือระดับอนุปริญญา (๓ ปี) หรือเทียบเท่า  
  ๗.๓ เป็นผู้มีคุณสมบัติอ่ืนตามเกณฑ์คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิชานั้น ๆ และหรือตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่เก่ียวข้องกับการรับเข้าศึกษาใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี   
     
 ข้อ ๘ การคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา  
  การคัดเลือกผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
 

หมวด ๓ 
การขึ้นทะเบียนและการต่อทะเบียน 

 ข้อ ๙ การข้ึนทะเบียน 
  ๙.๑ คุณสมบัติของผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
    (๑)  เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์รับเข้าศึกษาเรียบร้อยแล้ว 
    (๒) เป็นผู้ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ค าสั่งและประกาศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
  ๙.๒ การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
   ผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาต้องน าหลักฐานต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดมารายงานตัว
และข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาและช าระเงินค่าข้ึนทะเบียนและค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด ซึ่งประกาศเป็นคราว ๆ ไป มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ ยกเว้นเหตุสุดวิสัยให้เป็นไปตามข้อวินิจฉัยของ
อธิการบดี 
 ข้อ ๑๐ การต่อทะเบียน  
  นักศึกษาปัจจุบันจะต้องต่อทะเบียนนักศึกษา โดยช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาและ/หรือ
ค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย หากพ้นก าหนดจะถือว่าพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา 
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หมวด ๔ 
การลงทะเบียนเรียน 

 ข้อ ๑๑ การลงทะเบียนเรียน 
  ๑๑.๑ นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนและช าระเงินค่าธรรมเนียมในแต่ละภาคการศึกษาให้
เสร็จสิ้นภายในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๑๑.๒ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง
หรือจ ากัดจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง 
  ๑๑.๓ ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่ต่ ากว่า ๙ หน่วยกิต และไม่
เกิน ๒๒ หน่วยกิต ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา ในกรณีการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลาให้นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต  
  ๑๑.๔ การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต 
  ๑๑.๕ ในกรณีที่มีความจ าเป็น การลงทะเบียนเรียนมากกว่าหรือน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ 
๑๑.๓ และ ๑๑.๔ อาจจะกระท าได้โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือ
รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย  
  ๑๑.๖ นักศึกษาที่ไม่มาลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดจะถูกปรับเป็น
รายวันตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๑๑.๗ เมื่อพ้นระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียน เว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควรและต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับ
มอบหมาย  
  ๑๑.๘ นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ จะต้องลาพักการศึกษา มิฉะนั้นจะ
พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  ๑๑.๙ นักศึกษาที่เข้าศึกษาได้ มีสิทธิขอเทียบรายวิชาหรือโอนหน่วยกิตตามที่คณะหรือ
มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๑๑.๑๐ นักศึกษาที่เรียนครบหน่วยกิตตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีและได้คะแนนเฉลี่ยสะสม
ถึงเกณฑ์ท่ีส าเร็จการศึกษาแล้ว จะลงทะเบียนเรียนอีกไม่ได้ เว้นแต่จะเป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ใน
หลักสูตรเพื่อขออนุมัติสองปริญญา 
  ๑๑.๑๑ ในกรณีที่การต่อทะเบียนของนักศึกษาเป็นโมฆะ ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษาเป็นโมฆะด้วยและมหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนให้กับนักศึกษา 
 ข้อ ๑๒ การลงทะเบียนเรียนซ้ า 
  ๑๒.๑ นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้ระดับคะแนนไม่สูงกว่า D+ อีกเพ่ือท าให้
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงขึ้น จ านวนหน่วยกิตและค่าคะแนนของรายวิชาที่เรียนซ้ านี้ต้องน าไปคิดรวมใน
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน 
  ๑๒.๒ ในกรณีที่นักศึกษาเรียนครบตามหลักสูตรและสอบผ่านรายวิชาตามหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีแล้ว แต่ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ท่ีส าเร็จการศึกษา ก็อาจจะเรียนซ้ า 
เฉพาะรายวิชา ที่ได้ระดับคะแนนต่ ากว่า A เพ่ือยกระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึงเกณฑ์ส าเร็จการศึกษา 
จ านวนหน่วยกิตและค่าคะแนนของรายวิชาที่เรียนซ้ านี้ ต้องน าไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้ง
เช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน  
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หมวด ๕ 
การเพิ่มและถอนรายวิชา 

 ข้อ ๑๓ การเพ่ิมรายวิชาจะกระท าได้ภายใน ๓ สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือ
ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 ข้อ ๑๔ การถอนรายวิชามีหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 
  ๑๔.๑ การถอนรายวิชาให้เสร็จสิ้นก่อนสอบปลายภาค ๑ สัปดาห์ ซึ่งนักศึกษาจะไม่ได้รับเงินคืน 
  ๑๔.๒ หากนักศึกษาไม่สามารถเข้าเรียนในรายวิชาใด ๆ โดยไม่ได้ท าค าร้องขอถอนรายวิชาเรียน
ในรายวิชาดังกล่าว ภายในเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๔.๑ ก็จะได้รับผลการเรียนเป็น F และต้องน าไปคิดในการ
หาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย  
 

หมวด ๖ 
การศึกษาแบบร่วมเรียน 

 ข้อ ๑๕ การศึกษาแบบร่วมเรียน (Audit) เป็นการศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้แบบไม่นับ 
หน่วยกิต 
 ข้อ ๑๖ การลงทะเบียน การเพ่ิมและการถอนรายวิชาของการศึกษาแบบร่วมเรียนให้ปฏิบัติตาม
หมวด ๔ และ ๕ แห่งระเบียบนี้ 
 ข้อ ๑๗ รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบร่วมเรียน จะไม่นับหน่วยกิตรวมเข้าเป็นหน่วยกิต 
ที่ก าหนดไว้ตามหลักสูตร 
 ข้อ ๑๘ รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบร่วมเรียน จะถือหรืออ้างเป็นเงื่อนไขของรายวิชาที่นับหน่วย
กิตไม่ได้ 
 ข้อ ๑๙ ถ้านักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดแบบร่วมเรียนแล้ว จะลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ า
เพ่ือจะนับหน่วยกิตในภายหลังมิได้ เว้นแต่ในกรณีที่มีการย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาและรายวิชานั้นเป็น
รายวิชาที่ก าหนดให้มีการเรียนและนับหน่วยกิตในหลักสูตร 
 ข้อ ๒๐ การประเมินผลรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบร่วมเรียน ให้ประเมินผลเป็น S หรือ U  และ
ให้ระบุค าว่า Audit ไว้ในวงเล็บต่อท้ายชื่อรายวิชา 
 

หมวด ๗ 
การวัดผลและประเมินผล 

 ข้อ ๒๑ นักศึกษาจะมีสิทธิ์ในการสอบปลายภาค ต้องอยู่ในเกณฑ์ต่อไปนี้ 
  ๒๑.๑ มีเวลาเรียนในรายวิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 
  ๒๑.๒ ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ  ๘๐ แต่ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๖๐ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอนและได้รับการอนุมัติจากผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
  ๒๑.๓ ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จะไม่มีสิทธิ์สอบในวิชานั้น 
  ๒๑.๔ ผู้ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคตามข้อ ๒๑.๒ และ ๒๑.๓ จะได้รับการพิจารณาผลการเรียน
เป็น “F” ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีสิทธิ์สอบดังกล่าวเนื่องจากเหตุจ าเป็นและผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนตามข้อ ๒๑.๒ เห็นควรให้ถอนรายวิชา 
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 ข้อ ๒๒ ให้มีการประเมินผลการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรเป็น ๒ แบบ ดังนี้  
  ๒๒.๑ ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น ๘ ระดับ  
 

ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน ค่าระดับคะแนน 

A ดีเยี่ยม ๔.๐ 

B+ ดีมาก ๓.๕ 

B ดี ๓.๐ 

C+ ดีพอใช้ ๒.๕ 

C พอใช้ ๒.๐ 

D+ อ่อน ๑.๕ 

D อ่อนมาก ๑.๐ 

F ตก ๐ 

     
    ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ต้องไม่ 
ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ค่าระดับคะแนนในรายวิชาใด ต่ ากว่า “D” ต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะ
สอบได้ กรณีวิชาเลือกถ้าได้ค่าระดับคะแนนต่ ากว่า “D” สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนได้และให้น า
หน่วยกิตรายวิชาที่ติด “F” เป็นตัวหารในการคิดค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ส่วนการประเมินรายวิชาเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ถ้าได้ค่าระดับคะแนนต่ ากว่า  “C” ถือว่า 
สอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่ ถ้าได้รับการประเมินต่ ากว่า “C” เป็นครั้งที่ ๒ ถือว่าหมด
สภาพการเป็นนักศึกษา 
  ๒๒.๒ ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ก าหนดสัญลักษณ์การประเมิน ดังนี้  
    ระดับการประเมิน ผลการศึกษา  
    S (Satisfactory) พอใจหรือผ่าน 
    U (Unsatisfactory) ยังไม่พอใจหรือไม่ผ่าน 
  ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิมตามข้อก าหนดเฉพาะและ
รายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิม รายวิชาที่ได้ผลประเมิน U นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเรียน
ใหม่จนกว่าจะสอบได้ 
 ข้อ ๒๓ สัญลักษณ์อ่ืน มีดังนี ้ 
   Au (Audit) ใช้ส าหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
   W (Withdraw) ใช้ส าหรับการบันทึกหลังจากได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้นก่อนก าหนด
สอบปลายภาคไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์ หรือตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดหรือได้รับอนุมัติให้ถอนวิชาเรียนในกรณี
ที่นักศึกษาลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้นแล้ว  
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   I  (Incomplete) ใช้ส าหรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ในรายวิชาที่นักศึกษายังท างานไม่
เสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียนหรือขาดสอบ นักศึกษาที่ได้ “I” ต้องด าเนินการขอรับการประเมินเพ่ือเปลี่ยนระดับ
คะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคเรียนถัดไป ดังนี้ 
     (๑) กรณีนักศึกษายังท างานไม่เสร็จ ผู้สอนพิจารณาผลงานที่ค้างอยู่เป็น ๐ (ศูนย์) และ
ประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว  
     (๒) กรณีนักศึกษาไม่ด าเนินการขอรับการประเมิน เพ่ือเปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้น
ภายในภาคเรียนถัดไป นายทะเบียนจะเปลี่ยนผลการเรียนเป็น “F” 
 ข้อ ๒๔ นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) จะลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ซ้ ากับรายวิชาที่ศึกษาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้ หากลงทะเบียนซ้ าให้เว้นการนับหน่วยกิตเพ่ือพิจารณา
วิชาเรียนตามหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ 
 ข้อ ๒๕ การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 
  ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิดเป็นเลขทศนิยม  ๒ 
ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ ส าหรับรายวิชาที่ยังมีผลการเรียน “I” ไม่น าหน่วยกิตมารวมในการหาค่าระดับคะแนน
เฉลี่ย  
  กรณีท่ีสอบตกและต้องเรียนซ้ าให้นับรวมทั้งหน่วยกิตท่ีสอบตกและเรียนซ้ าเพ่ือใช้เป็นตัวหาร 
 ข้อ ๒๖ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 
  ๒๖.๑ มีความประพฤติดี 
  ๒๖.๒ สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด  
  ๒๖.๓ ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
 ข้อ ๒๗ ระยะเวลาการศึกษา 
  ๒๗.๑ หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี มีเวลาเรียนไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ ใช้เวลาศึกษา ไม่เกิน 
๑๐ ปีการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคปกติและมีเวลาเรียนไม่ก่อน ๑๗ ภาคการศึกษาปกติ ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 
๑๕ ปีการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ  
  ๒๗.๒ หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี มีเวลาเรียนไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 
๘ ปีการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคปกติและมีเวลาเรียนไม่ก่อน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 
๑๒ ปีการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ 
  ๒๗.๓ หลักสูตรปริญญาตรี ๒ ปี มีเวลาเรียนไม่ก่อน ๔ ภาคการศึกษาปกติใช้เวลาศึกษา ไม่เกิน 
๔ ปีการศึกษา ส าหรับนักศึกษาภาคปกติและมีเวลาเรียนไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๖ 
ปีการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ 
 ข้อ ๒๘ นักศึกษาที่ทุจริตหรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้นักศึกษาผู้นั้นได้รับผลการเรียน  มี
ค่าระดับ “F” ในรายวิชานั้นและมหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี 
 ข้อ ๒๙ มหาวิทยาลัยจะประเมินผลโดยการคิดคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point 
Average = Cumulative G.P.A) เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค     
 ข้อ ๓๐ การคิดคะแนนเฉลี่ยสะสม  
  ๓๐.๑ คิดจากคะแนนทุกรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนที่มีค่าคะแนนระบุไว้ในข้อ ๒๒.๑ ทั้ง
รายวิชาที่สอบได้และสอบตก 
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  ๓๐.๒ การคิดคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คิดจากค่าคะแนนทุกรายวิชา โดยเอาผลรวมทั้งหมดของผล
คูณระหว่างค่าคะแนนที่ได้กับจ านวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชาและหารด้วยจ านวนหน่วยกิตสะสม ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิดเป็นเลขทศนิยม ๒ ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ  
 

หมวด ๘ 
การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

 ข้อ ๓๑ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  
  นักศึกษาภาคปกติ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้   
   ๓๑.๑ ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๖๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติที่ ๒ 
นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน  
   ๓๑.๒ ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๘๐ ในภาคการศึกษาปกติที่ ๔  ภาค
การศึกษาปกติที ่ ๖ ภาคการศึกษาปกติที ่ ๘ ภาคการศึกษาปกติที ่ ๑๐ ภาคการศึกษาปกติที ่ ๑๒ ภาค
การศึกษาปกติที่ ๑๔ ภาคการศึกษาปกติที่ ๑๖ และภาคการศึกษาปกติที่ ๑๘ นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
   ๓๑.๓ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรก าหนด แต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมต่ ากว่า ๑.๘๐ 
   ๓๑.๔ มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ ๑๐ ปีการศึกษาในกรณีที่เรียนหลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี 
หรือครบ ๘ ปีการศึกษาในกรณีที่เรียนหลักสูตรปริญญาตรี  ๔ ปี หรือครบ ๔ ปีการศึกษาในกรณีที่เรียน
หลักสูตรปริญญาตรี ๒ ปี  
   ๓๑.๕ นักศึกษาไม่ผ่านรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ เป็นครั้งที ่๒ 
   ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ย
สะสมต่ ากว่า ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๔ กรณีเรียนหลักสูตรปริญญาตรี ๒ ปี และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาท่ี 
๗ กรณีเรียนหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี และ ๕ ปี หรือใช้เวลาศึกษาครบตามที่หลักสูตรก าหนดและขาด 
คุณสมบัติตามข้อ ๒๖.๒ และ ๒๖.๓ ในการเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรหรือนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ครบตามท่ีหลักสูตรก าหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๘๐ หรือ นักศึกษาไม่ผ่านรายวิชาการ
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ ๒ 
 ข้อ ๓๒ เมื่อนักศึกษาเรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้วและได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๑.๘๐แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ให้เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมเพ่ือท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมใหถ้ึง ๒.๐๐ ทั้งนี้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ ๒๗ 
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หมวด ๙ 
การสอบ 

 ข้อ ๓๓ การสอบ 
  ๓๓.๑ การสอบแบ่งเป็น 
   (๑) การสอบย่อย 
    (๒) การสอบกลางภาค 
    (๓) การสอบปลายภาค 
    (๔) การสอบประเภทอ่ืน 
  ๓๓.๒ การสอบย่อย การสอบกลางภาค เป็นการสอบในระหว่างภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ ผลการ
สอบอาจน าไปใช้พิจารณาเป็นส่วนหนึ่งรวมกับผลการสอบปลายภาคก็ได้ จ านวนครั้ง เวลาและวิธีการสอบให้
อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอนหรือคณะที่รับผิดชอบรายวิชานั้น 
  ๓๓.๓ การสอบปลายภาค หมายถึง การสอบครั้งสุดท้ายของแต่ละรายวิชาเมื่อเสร็จสิ้นการสอน
ในภาคการศึกษานั้น 
  ๓๓.๔ การสอบประเภทอ่ืน หมายถึง การสอบที่นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ตามระเบียบนี้ให้
เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 

หมวด ๑๐ 
การอนุมัติปริญญา 

 ข้อ ๓๔ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาแก่ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากส านักงานทะเบียน
และประมวลผล ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  ๓๔.๑ ส านักงานทะเบียนและประมวลผล เป็นผู้เสนอชื่อนักศึกษาผู้สมควรได้รับอนุมัติปริญญา
ต่อสภาวิชาการเพ่ือขอความเห็นชอบและน าเสนอ เพ่ืออนุมัติโดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติตาม 
ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ แห่งระเบียบนี้ทุกประการและต้อง 
   (๑) ไมอ่ยู่ในระหว่างการรับโทษทางวินัยที่ระบุให้งดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา 
    (๒) ไม่เป็นผู้ค้างช าระหนี้กับทางมหาวิทยาลัย 
  ๓๔.๒ การขอแก้ไขการอนุมัติปริญญาหรือแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
ปริญญาไปแล้วให้กระท าได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๖๐ วัน นับแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ 
 ข้อ ๓๕ การให้ปริญญาเกียรตินิยม 
  ๓๕.๑ นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมจะต้องอยู่ในเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
   (๑) นักศึกษาภาคปกติ  มีเวลาเรียนไม่ เกิน  ๔ ภาคการศึกษาปกติ  ส าหรับหลักสูตร  
๒ ป ีไม่เกิน ๘ ภาคการศึกษาปกติส าหรับหลักสูตร ๔ ปี และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติส าหรับหลักสูตร ๕ 
ปี  
    นักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่เกิน ๘ ภาคการศึกษา ส าหรับหลักสูตร ๒ ปี ไม่เกิน 
๑๔ ภาคการศึกษาส าหรับหลักสูตร ๔ ปี และไม่เกิน ๑๗ ภาคการศึกษาส าหรับหลักสูตร ๕ ปี  
   (๒) ไม่เคยสอบได้ต่ ากว่า “C” ในรายวิชาใด  
   (๓) ไม่เคยสอบได้ “F” หรือ “U” ในรายวิชาใด 
    (๔) ไม่เคยเรียนซ้ าในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง เพ่ือเปลี่ยนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
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   (๕) ไม่เคยได้รับการเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
  ๓๕.๒ การให้ปริญญาเกียรตินิยมแบ่งเป็น ดังนี้ 
    (๑) เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทองต้องเป็นผู้ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในกลุ่ม
ผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาเดียวกันในแต่ละคณะ ทั้งนี้ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๖๐  
   (๒) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๖๐  
   (๓) เกียรตินิยมอันดับสอง ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๒๕  ถึง ๓.๕๙  
  (๔) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูงหรือ
ประกาศนียบัตรอ่ืนใดที่เทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจาก
การศึกษาภายในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
จากสถาบันเดิมและมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ แต่ไม่ถึง ๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยม
อันดับสอง  
 ข้อ ๓๖ การเพิกถอนปริญญา 
  กรณีที่มหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าผู้ส าเร็จการศึกษาซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาไป
แล้ว มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ ๗ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ แห่งระเบียบนี้ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพิกถอน
ปริญญา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาให้กับบุคคลนั้น 
 ข้อ ๓๗ ในกรณีท่ีมีเหตุผลจ าเป็นและสมควร มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามิให้ผู้ส าเร็จการศึกษาผู้หนึ่ง
ผู้ ใดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรก็ได้ โดยการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ออกเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๑๑ 
การเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต 

 ข้อ ๓๘ การเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต 
  ๓๘.๑ รายวิชาที่จะน ามาเทียบรายวิชาหรือโอนหน่วยกิต ต้องสอบได้หรือเคยศึกษา  ฝึกอบรมมี
ประสบการณ์มาแล้วไม่เกิน ๑๐ ปี นับถึงวันที่เข้าศึกษาโดยเริ่มนับจากวันส าเร็จการศึกษาหรือภาคเรียน
สุดท้ายที่มีผลการเรียนหรือวันสุดท้ายที่ศึกษา ฝึกอบรม หรือมีประสบการณ์  
  ๓๘.๒ หลักเกณฑ์การเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต  
    (๑) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
    (๒) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของรายวิชา
หรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ  
   (๓) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน “C” หรือแต้มระดับ
คะแนน ๒.๐๐ หรือระดับคะแนนที่เรียกชื่ออ่ืนและเทียบได้ในระดับเดียวกัน   
   (๔) เทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกิน ๓ ใน ๔ ของจ านวนหน่วยกิต รวมของ
หลักสูตรที่รับโอน  
    (๕) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษาจะไม่น ามาค านวณแต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมยกเว้นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่น ามาเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   
   (๖) ใช้เวลาศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาที่รับโอนอย่างน้อย ๑ ปีการศึกษา  
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    (๗) ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเปิดหลักสูตรใหม่จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกินกว่า
ชั้นปีและภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว  
    (๘) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ ได้รับการเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต จากต่าง
สถาบันอุดมศึกษาและจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์
การท างานให้ได้ผลการประเมินเป็น “s” 
    (๙) ผู้ที่ได้รับการเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
  ๓๘.๓ หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และการโอนหน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและ/หรือ
การศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ   
   (๑) การเทียบความรู้จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตร 
   (๒)การเทียบประสบการณ์จากการท างาน ต้องค านึงถึงความรู้จากประสบการณ์เป็นหลัก  
 ข้อ ๓๙ วิธีการประเมินเพ่ือการเทียบความรู้ในแต่ละรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาให้ใช้วิธีการหนึ่งหรือ
หลายวิธีในการประเมิน ดังนี้    
  (๑)  สอบข้อเขียน หรือ 
   (๒) สอบสัมภาษณ์พร้อมเสนอแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับรายวิชานั้นเพ่ือประกอบการ
พิจารณา หรือ 
   (๓)  การเข้ารับฟังการบรรยายเนื้อหาเพิ่มเติมในรายวิชานั้น  
 ข้อ ๔๐ ให้มีคณะกรรมการประเมินและอนุมัติผลการเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต 
ประกอบด้วย   
  (๑) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน   
  (๒) คณบดีของคณะที่รับผิดชอบ การจัดการเรียนการสอนของรายวิชาหรือชุดวิชาที่จะขอเทียบ
รายวิชาและโอนหน่วยกิต เป็นรองประธาน  
  (๓) อาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญ ในสาขาวิชาที่จะขอเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต จ านวนไม่เกิน 
๓ คน เป็นกรรมการ   
  (๔) ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการ   
  (๕) หัวหน้าส านักงานทะเบียนและประมวลผลหรือนายทะเบียนเป็นกรรมการและเลขานุการ ผล
การประเมินเป็นประการใดให้รายงานอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายพิจารณาอนุมัติ  
 ข้อ ๔๑ นักศึกษาที่จะขอเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในภาค
การศึกษาแรกท่ีเข้าเป็นนักศึกษา  
 ข้อ ๔๒ การศึกษาปริญญาที่สอง 
  ๔๒.๑  ผู้ขอปริญญาที่สองจะต้องส าเร็จการศึกษาข้ันปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจรับรองและมีคุณสมบัติ ดังนี้  
   (๑)  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพหรือประกาศนียบัตร อ่ืนที่
กระทรวงศึกษาเทียบเท่า ส าหรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี   
   (๒) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่
ก าหนดในหลักสูตรส าหรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 
  ๔๒.๒ การขอศึกษาปริญญาที่สองกระท าภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
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   (๑)  ต้องเป็นสาขาวิชาหรือปริญญาที่มีชื่อไม่เหมือนกับสาขาวิชา หรือปริญญาเดิมที่ส าเร็จ
มาแล้ว  
   (๒)  มหาวิทยาลัยจะพิจารณา โอนหน่วยกิตในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญาที่
สองยกเว้นในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยพิจารณา เห็นว่าผู้ศึกษาขาดความรู้ในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งในหมวดวิชา
ดังกล่าว ก็อาจก าหนดให้ศึกษาเพ่ิมเติมโดยไม่ถือเป็นหน่วยกิตสะสม  
   (๓)  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาโอนหน่วยกิตวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วจากปริญญาเดิม  
   (๔)  ต้องลงทะเบียนเรียนวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของจ านวนหน่วยกิต รวมตลอด
หลักสูตร 
 

หมวด ๑๒ 
การลาพักการศึกษา 

 ข้อ ๔๓ การลาพักการศึกษา 
  การลาพักการศึกษา หมายถึง การขอรักษาสถานภาพนักศึกษาในกรณีท่ีนักศึกษามีความ
ประสงค์จะไม่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาหลังจากที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ 
ภาคการศึกษา ยกเว้นได้รับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากอธิการบดี ซึ่งนักศึกษาจะต้องยื่นค าร้องเพ่ือขอรักษา
สภาพนักศึกษาต่อส านักงานทะเบียนและประมวลผล 
   ๔๓.๑  นักศึกษาขอลาพักการศึกษาได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
    (๑) เจ็บป่วยจนต้องรักษาตัวเป็นเวลานานตามค าสั่งแพทย์โดยมีใบรับรองแพทย์จาก
โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน 
    (๒) มีเหตุจ าเป็นสุดวิสัยที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ลาพักการศึกษาได้ 
    (๓)  ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอ่ืน ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัย
เห็นสมควรสนับสนุน 
    (๔)  ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาได้ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   ๔๓.๒  นักศึกษาท่ีขอลาพักการศึกษาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
     (๑) ระหว่างที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา นักศึกษาจะต้องช าระค่ารักษาสภาพการเป็น
นักศึกษาทุกภาคการศึกษามิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
    (๒) การนับระยะเวลาการศึกษาให้นับระยะเวลาที่ขอลาพักอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย 
ยกเว้นนักศึกษาที่ลาพักเนื่องจากถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร 

หมวด ๑๓ 
การย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา 

 ข้อ ๔๔ การย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา 
  ๔๔.๑  นักศึกษาท่ีประสงค์จะย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาจะต้องศึกษาอยู่ในคณะเดิม  หรือ
สาขาวิชาเดิมไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษา เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิการบดี ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลา
พัก หรือถูกให้พักการศึกษาและไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ายมาก่อน 
  ๔๔.๒  ในการยื่นค าร้องขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา นักศึกษาต้องแสดงเหตุผลประกอบการ
จะอนุมัติหรือไม่ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี โดยผ่านความเห็นชอบจากคณบดี 
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  ๔๔.๓  การย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการ
ลงทะเบียนประจ าภาคการศึกษานั้น ๆ 
  ๔๔.๔  เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาใหม่แล้ว นักศึกษาต้องแสดง
ความจ านงว่ารายวิชาต่าง ๆ ที่ได้ศึกษามาแล้วรายวิชาใดจะน ามาค านวณ เพื่อหาค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม โดย
ผ่านการเห็นชอบจากคณบดีคณะที่นักศึกษาขอย้ายเข้าสังกัดใหม่ 
  ๔๔.๕  นักศึกษาท่ีย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาจะต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนด 
 

หมวด ๑๔ 
การรับโอนนักศึกษา 

 ข้อ ๔๕ การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ 
  ๔๕.๑  มหาวิทยาลัยสามารถรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรองวิทย
ฐานะเข้ามาศึกษาต่อได้เมื่อคณะมีที่ว่างและมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ 
  ๔๕.๒  คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอน 
    (๑) ไม่เป็นผู้ที่ถูกสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเดิมด้วยมีกรณีกระท า
ความผิดทางวินัย  
   (๒) ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาค
การศึกษาท่ีลาพักและต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๒.๕๐ ขึ้นไป  
   (๓) นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องส่งใบสมัครถึงมหาวิทยาลัยไม่
น้อยกว่า ๖  สัปดาห์ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษานั้นพร้อมกับแนบเอกสารตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

บทเฉพาะกาล 
 ระเบียบนี้ไม่ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนวันประกาศใช้ระเบียบนี้  
 
 ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๓ 
 
 
         (ดร.สุชาติ   เมืองแก้ว) 
          นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
    

 
 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือให้สามารถน าแนวทางการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาปรับใช้กับการศึกษาระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงควบคู่กับการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพ  

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) (๓) และ (๔) ประกอบกับมาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
ในคราวประชุม ครั้งที่ ๐๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จึงออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎ
บุรีรัมย์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้ดังต่อไปนี้  
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
(ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๓”  
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป  
 ข้อ ๓ ให้เพ่ิมนิยามค าว่า “หัวหน้าสาขาวิชา” “ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน” “การศึกษา
ในระบบ” “การศึกษานอกระบบ” “การศึกษาตามอัธยาศัย” “สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน” และ “ความร่วมมือ
ระหว่าง สถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา” ถัดจากค าว่า “อาจารย์ที่ปรึกษา” ในข้อ 
๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓  
  “หัวหน้าสาขาวิชา” หมายถึง หัวหน้าสาขาวิชาของคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
  “ส านักส่ ง เสริ มวิ ชาการและงานทะเบียน” หมายถึ ง  ส านั กส่ ง เสริมวิ ชาการและ 
งานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
  “การศึกษาในระบบ” หมายถึง การศึกษาที่ก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร 
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาท่ีแน่นอน  
  “การศึกษานอกระบบ” หมายถึง การศึกษาท่ีมีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ 
วิธีการ จัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญของการส าเร็จ
การศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของ
บุคคลแต่ละกลุ่ม  
  “การศึกษาตามอัธยาศัย” หมายถึง การศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ 
ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคมสภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่ง
ความรู้อื่น ๆ  
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  “สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน” หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนทั้งในและต่างประเทศที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองมาตรฐานการศึกษา  
  “ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา” หมายถึง 
การท าข้อตกลงความร่วมมืออย่างเป็นทางการระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาหรือองค์กร
ภายนอกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  โดยผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษาและ
คณะกรรมการขององค์กร นั้น ๆ”  
 ข้อ ๔ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น หมวด ๑๕ ข้อ ๔๖ ข้อ ๔๗ ข้อ ๔๘ ข้อ ๔๕ และข้อ ๕๐ แห่งระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓  

A duad 19 *]  
“หมวด ๑๕ 

การจัดหลักสูตร 
 ข้อ ๔๖ หลักสูตรที่ เปิดสอนในระดับปริญญาตรี  ต้องเน้นหลักสูตรที่ทันสมัย  สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษา ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานการอุดมศึกษาและ
วิชาชีพ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควรก าหนด ทั้งนี้ ให้เน้นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และท่ีจะมีการแก้ไขเพ่ิมเติม  
 ข้อ ๔๗ หลักสูตรระดับปริญญาตรี แบ่งออกเป็น ๒ กลุม่ ดังนี้  
   ๔๗.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ แบ่งเป็น ๒ แบบ ได้แก่  
   ๔๗.๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้ง ภาคทฤษฎี 
และภาคปฏิบัติ เน้นความรู้และทักษะด้านวิชาการ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่าง
สร้างสรรค ์ 
   ๔๗.๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ  ซึ่งเน้นหลักสูตรปริญญาตรี 
ส าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถระดับสูงโดยใช้หลักสูตรปกติ
ที่เปิดสอนอยู่แล้วให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดยก าหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
ที่เปิดสอนอยู่แล้ว และสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ท าวิจัยที่ลุ่มลึกทางวิชาการ  
   ๔๗.๒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการแบ่งเป็น ๒ แบบ ได้แก่  
   ๔๗.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความ  รอบรู้ 
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตามข้อก าหนดของมาตรฐานวิชาชีพ 
หรือสมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์ สาขาวิชานั้น  ๆ โดยผ่านการฝึกงานในสถาน
ประกอบการ หรือสหกิจศึกษา  
   หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการเท่านั้นที่จัดหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 
ได้ เพราะมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติการอยู่แล้วให้มีความรู้ทางวิชาการมากยิ่งขึ้น  รวมทั้งได้รับการฝึก
ปฏิบัติขั้นสูงเพ่ิมเติมหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ถือเน้นส่วนหนึ่งของปริญญาตรี และจะต้องสะท้อน  
ปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ โดยครบถ้วนและให้ระบุค าว่า “ต่อเนื่อง” ในวงเล็บท้าย
ชื่อหลักสูตร  
   ๔๗.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการซึ่งเป็น  หลักสูตร
ส าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ สมรรถนะทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ขั้นสูง
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โดยใช้หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้วให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดยก าหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชา
ในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้วและท าวิจัยที่ลุ่มลึกหรือได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงในหน่วยงาน องค์กร
หรือ สถานประกอบการ  
   หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการหรือทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  
ต้องมีการเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๒ หน่วยกิต ในกรณีที่แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของชาติ ความต้องการในการพัฒนาก าลังคนมีความเปลี่ยนแปลง สภามหาวิทยาลัยอาจ
ก าหนดให้มีการจัด การศึกษาโดยมีปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่แตกต่างจากท่ีก าหนดไว้ 
 ข้อ ๔๘ การเปิดหรือปิดหลักสูตรในสาขาวิชาใดให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรโดยผ่านความ
เห็นชอบจากสภาวิชาการ และผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  
 ข้อ ๔๙ โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวด วิชา
เลือกเสรี โดยสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรนั้น ๆ  และ
สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
ที่จะ แก้ไขเพ่ิมเติม  
 ข้อ ๕๐ การประกันคุณภาพของหลักสูตรทุกหลักสูตรต้องก าหนดระบบประกันคุณภาพของ 
หลักสูตรตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่จะแก้ไขเพ่ิมเติม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  
 ข้อ ๕ ให้ยกเลิกบทเฉพาะกาล  และเพ่ิมความต่อไปนี้ เป็น  หมวด ๑๖ ข้อ ๕๑ แห่งระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓  
 

บทเฉพาะกาล 
 ข้อ ๕๑ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศหรือค าสั่ง เพ่ือ
ประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ในกรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบหรือในกรณีไม่อาจปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดในระเบียบนี้ ให้อธิการบดีมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด”  
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
 
 
 
 
                                                                           (ดร.สุชาติ เมืองแก้ว)  
                                                                  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
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ภาคผนวก ข 
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
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ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบชื่อและวัตถุประสงค์ของหลักสตูรเดิม (พ.ศ.2559) 

กับหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564) 
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ตารางเปรียบเทียบชื่อและวัตถุประสงค์หลักสูตรเดิม ( พ.ศ. 2559) กับ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564)  
หลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

 
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 

1. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย   :  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์   
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Arts Program in Library 

and Information Science  
 

 
 

คงเดิม 

1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย    ชื่อเต็ม  : ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) 
   ชื่อย่อ  :  ศศ.บ.  (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์) 
ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม   :  Bachelor of Arts   (Library 
and Information Science) 
   ชื่อย่อ   :  B.A.  (Library and Information Science) 

                                   
 
 
 

คงเดิม 
  

2. ปรัชญา 
         ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะทางด้าน
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  สามารถน า
ความรู้ไปประกอบอาชีพโดยยึดมั่นในจริยธรรมวิชาชีพ
บรรณารักษ ์

ปรัชญา 
      ผลิตบัณฑิตที่ มี ความรู้  ความสามารถด้ าน
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ที่ทันสมัย มี
ทักษะและสามารถประยุกต์ความรู้ไปประกอบอาชีพ 
ศรัทธาและยึดมั่นในจริยธรรมวิชาชีพ 

3. ความส าคัญ 
         เป็นสาขาวิชาที่มุ่งเน้นพัฒนาความรู้ความสามารถ
ทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และ
ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม น าความรู้ที่ได้มาพัฒนา
ห้องสมุดหรือแหล่งสารสนเทศ  และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

ความส าคัญ 
          

คงเดิม 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
     เมื่อส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว นักศึกษาจะ
เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถดังนี้   
  1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ
และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานห้องสมุด และ 
แหล่งสารสนเทศ ที่สามารถน าไปประกอบอาชีพได้อย่าง   
มีประสิทธิภาพ       

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
    เมื่อส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว บัณฑิตจะ
เป็นผู้มีความรู้ ทักษะและความสามารถ ดังนี้ 
       1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ
และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานห้องสมุด และ
แหล่งสารสนเทศ สามารปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 
           2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 

 3. ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และสามารถแก้ไขปัญหาให้กับตนเองและผู้อื่นได้ 

 4. ผลิตบัณฑิตให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
บรรณารักษ์ 

   5. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

 

       2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารประยุกต์ใช้ในการ
ท างานและการด าเนินชีวิตในสังคม 
       3. ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และสามารถแก้ไขปัญหาให้กับตนเองและ
ผู้อื่นได้ 
      4. มีภาวะผู้น า มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามารถ
ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม 
      5. ผลิตบัณฑิตให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
บรรณารักษ์ 
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ภาคผนวก ง 
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม (พ.ศ.2559) 

กับหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564) 
ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559)  

กับหลักสูตรใหม่ (พ.ศ. 2564)   
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร  
ระหว่าง หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) กับ หลักสตูรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 
หลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา 
เกณฑ์ขั้นต่ าของ สกอ. 

(หน่วยกิต) 
หลักสูตรเดิม 
(หน่วยกิต) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(หน่วยกิต) 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 ไม่น้อยกว่า 30 ไม่น้อยกว่า 30 
1) กลุ่มวิชาภาษาไทย 9 ไม่น้อยกว่า 9 ไม่น้อยกว่า 3 
2) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษและ

ภาษาต่างประเทศ 
3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

- 
 
9 

- 
 

ไม่น้อยกว่า 6 

ไม่น้อยกว่า 6 
 

ไม่น้อยกว่า 6 
4) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 ไม่น้อยกว่า 6 ไม่น้อยกว่า 6 
5) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
6) กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 
กลุ่มวิชาเลือกอีก 

3 
- 
- 

ไม่น้อยกว่า 6 
- 

ไม่น้อยกว่า 3 

ไม่น้อยกว่า 3 
ไม่น้อยกว่า 3 
ไม่น้อยกว่า 3 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 75 ไม่น้อยกว่า 98 ไม่น้อยกว่า 98 
1) กลุ่มวิชาแกน 
2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 

- 
60 

9 
81 

9 
 81 

     2.1) วิชาบังคับ 
     2.2) วิชาเลือก 

- 
- 

57 
24 

57 
24 

   3) กลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชีพและ  
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 

7 
 

ไม่น้อยกว่า 6 

8 
 

ไม่น้อยกว่า 6 

8 

ไม่น้อยกว่า 6 
รวม ไม่น้อยกว่า 120 ไม่น้อยกว่า 134 ไม่น้อยกว่า 134 
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) กับ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564) 
หลักสูตรเดิม (2559) หลักสูตรปรับปรุง (2564) 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
    1) กลุ่มวิชาภาษา ให้เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต     1) กลุ่มวิชาภาษา ให้เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
         0001101   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น      3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 

เพิ่มกลุ่มวิชา 
  2) กลุ่มวิชาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ 

6 หน่วยกิต 

         0001201   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 
         0001202   ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 
ค าอธิบายรายวิชา  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็น
ต่อการศึกษาในระดับปริญญาตรีโดยเน้นทักษะด้านการฟัง การพูด      
การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 

3(3-0-6) เปลี่ยนแปลงเป็น  
0001202  ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 

                English for Academic Purposes 
ค าอธิบายรายวิชา  พัฒนาทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและ
การเขียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ การฟังเพ่ือจับใจความส าคัญใน
สถานการณ์ต่าง ๆ  การพูดให้เหตุผลและแสดงความคิดเห็น กล
ยุทธ์การอ่านเพ่ือจับใจความส าคัญและรายละเอียดต่างๆ และการ
เขียนอนุเฉทเพ่ือบรรยายเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 

3(3-0-6) 

    2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต     2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
0001401  สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการด ารงชีวิต 

 Aesthetics and Ethics for Life 
 ค าอธิบายรายวิชา  ศึกษาความหมายในศาสตร์ของงานด้าน
ทัศนศิลป์ โสตศิลป์และนาฏศิลป์ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของการ
รับรู้ทางสุนทรียศาสตร์  สามารถเชื่อมโยงประสบการณ์น าไปใช้ใน

3(3-0-6) 
 
 
 
 

เปลี่ยนแปลงเป็น 
0001301  คุณธรรมและจริยธรรมทางสังคม 

Social Morality and Ethics  
ค าอธิบายรายวิชา  แนวคิดท่ีมาของคุณธรรมและ จริยธรรม การ
สร้าง  คุณธรรม และจริยธรรม ในสังคม เน้นคุณธรรมและจริยธรรม

 
3(3-0-6) 
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หลักสูตรเดิม (2559) หลักสูตรปรับปรุง (2564) 
ชีวิตประจ าวันรวมทั้งศึกษาความหมายและความส าคัญของ
จริยธรรม  ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมกับจริยศาสตร์ หลัก
จริยธรรมในพระพุทธศาสนา   ปัญหาเกี่ยวกับจริยธรรม การใช้
จริยธรรมในการแก้ปัญหา เชื่อมโยงประสบการณ์น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่าง มีความสุข 
 

 
 
 

ทางสังคมของการประกอบอาชีพ เพื่อให้เกิดความรู้ ความสามารถ
ทักษะ เจตคติที่ดีต่อการมีคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงการ
เสริมสร้างและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมทางสังคม โดยใช้
กรณีศึกษาในชุมชน ท้องถิ่นมาประกอบการศึกษา 

 
 
 

0001402  จิตวิทยาการด าเนินชีวิตกับการพัฒนาตน 
 Psychology of Living and Self–development 

ค าอธิบายรายวิชา  ความเข้าใจหลักการด าเนินชีวิตและการท างาน      
ความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน การพัฒนาเชาว์อารมณ์  การปรับตัว
และสุขภาพจิต การสื่อสารระหว่างบุคคล  การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม เพ่ือการท างานและการด าเนินชีวิต 

3(3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชาเป็น   
0001302   จิตวิทยาการด าเนินชีวิตกับการพัฒนาตน 

 

 
3(3-0-6) 

 
 
 

 
         0002501  ท้องถิ่นศึกษา 

0002502  การเมืองการปกครองไทยและกฎหมาย
เบื้องต้นส าหรับชีวิต 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 
 

 

  เพิ่มรายวิชา 
0001401  ความเป็นพลเมืองดีกับการป้องกันการทุจริต   

              Good Citizenship and Corruption 
Prevention 
ค าอธิบายรายวิชา  แนวคิดเกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่นในสังคมไทย 
สาเหตุและปัจจัยของการทุจริตคอรับชั่น ประเภทของการทุจริต 

 
3(3-0-6) 
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หลักสูตรเดิม (2559) หลักสูตรปรับปรุง (2564) 
การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
บทบาทหน้าที่ของพลเมืองดีในการต่อต้านทุจริต ความละอายและ
ความไม่อดทนต่อพฤติกรรมทุจริต  ความพอเพียงในฐานะ
เครื่องมือต่อต้านทุจริต การเสริมสร้างแนวทาง การป้องกัน ทุจริต 
กรณีศึกษาปัญหา การทจุริตในสังคม  

 
 
 

  0001402  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น    
Sufficiency Economy Philosophy for Local 
Development  

ค าอธิบายรายวิชา  ความหมาย ความส าคัญของหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  อันมี  ผลต่อแนวทางการด าเนินชีวิตของ
ประชาชน หลักทางสายกลางอันน าไปสู่สมดุลและยั่ งยืนจาก
คุณลักษณะ 3 ห่วง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมี
ภูมิคุ้มกันที่ดีและ 2 เงื่อนไข คือ การมีความรู้ในการปฏิบัติงานและ
คุณธรรม ภายใต้การด าเนินกิจกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแบบ
ก้าวหน้าและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน รูปแบบ แนวทาง 
กระบวนการสร้างงาน จิตอาสาเพ่ือพัฒนาตนเอง ชุมชน ท้องถิ่น 
กรณีศึกษาบทบาท หน้าที่ของบุคคล กลุ่ม องค์กร หน่วยงานที่
ท างาน  ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านจิตอาสา การบ าเพ็ญ
ประโยชน์หรือเป็นอาสาสมัคร 
 

3(3-0-6) 
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หลักสูตรเดิม (2559) หลักสูตรปรับปรุง (2564) 
 4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  ให้เรียนไม่น้อยกว่า 

                                     
6 หน่วยกิต 4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ให้เรียนไม่น้อยกว่า 

                                   
3 หน่วยกิต 

0002601  วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐานในชีวิตประจ าวัน
0002701  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 

3(3-0-6) 
3(2-2-5) 

ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 
 

 

  0001501  วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  
Sciences for Life Quality Development 

ค าอธิบายรายวิชา  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนาการ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากอดีตสู่ปัจจุบัน การน าความรู้
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพัฒนาคุณภาพชีวิต ตระหนักถึง
ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อ
มนุษย์ทั้งโลกปัจจุบัน และอนาคต 

 
3(3-0-6) 

 6) กลุ่มวิชาเทคโนโลยี                                  ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 
 เพิ่มรายวิชา  

0001601  การสื่อสารด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
Digital Technology Communication 

ค าอธิบายรายวิชา  แนวคิด และหลักการความส าคัญของระบบ
เครือข่ายดิจิทัล โพรโทคอล การสื่อสารแบบแอนะล็อกและดิจิทัล 
ระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และบุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับระบบ
เครือข่ายดิจิทัล การใช้แอปพลิเคชันส านักงานบนเทคโนโลยีกลุ่มเมฆ 
การแบ่งปันทรัพยากรในระบบเครือข่ายอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ต 

 
3(2-2-5) 
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หลักสูตรเดิม (2559) หลักสูตรปรับปรุง (2564) 
การใช้งานเว็บบล็อกเพ่ือการสื่อสารสารสนเทศ การสร้างและ
เผยแพร่สื่ อดิจิทัล  การ เ พ่ิมประสิทธิภาพการถูกค้นพบบน
อินเทอร์เน็ต หลักการเปิดรับ การเข้าถึง    การปรับตัวและการ
เผยแพร่ข่าวสารใน ยุคดิจิทัล  การแก้ปัญหาด้วยเครื่องมือดิจิทัล 
การประเมินคุณค่าของสื่อและสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ ภัย
คุกคามจากการสื่อสารและการป้องกันรักษา  ความปลอดภัย 
กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร การใช้สื่อ ยุคดิจิทัล
อย่างสร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ต่อตนเองและสังคม      

กลุ่มรายวิชาเลือก จ านวนหน่วยกิตท่ีเหลืออีก 3 หน่วยกิต  
 เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 

 กลุ่มรายวิชาเลือก จ านวนหน่วยกิตท่ีเหลืออีก 3 หน่วยกิต  เลือก
เรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 

 

  0002203  ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 
English for Academic Purposes II 

ค าอธิบายรายวิชา  พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษขั้นสูงที่จ าเป็น
ต่อการศึกษาในระดับปริญญาตรีโดยเน้นทักษะด้านการฟัง การพูด 
การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ  เป็นรายวิชาต่อเนื่องจาก
รายวิชาภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 
 
 

3(3-0-6) 
 
 
 
 
 

 เปลี่ยนแปลงเป็น 
 0001203  ภาษาอังกฤษทางวิชาการขั้นสูง 

Advanced Academic English 
ค าอธิบายรายวิชา  การบูรณาการทักษะภาษาอังกฤษท้ัง 4  คือฟัง 
พูด อ่าน และเขียนเพ่ือพัฒนาความสามารถด้านวิชาการ การย่อ
ความเรื่องที่อ่านและการสังเคราะห์ข้อมูล การเขียนเรียงความและ
สรุปความ การวิเคราะห์วิจารณ์ประเด็นต่างๆ ด้วยภาษาอังกฤษ 
และการน าเสนองานด้วยภาษาอังกฤษ 

 
3(3-0-6) 

 

  0002302  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
Chinese for Communication 

3(3-0-6)  เปลี่ยนแปลงเป็น 
 0001204  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  

Chinese for Communication  

 
3(3-0-6) 
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หลักสูตรเดิม (2559) หลักสูตรปรับปรุง (2564) 
ค าอธิบายรายวิชา  ศึกษาโครงสร้างของภาษาจีน  ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการออกเสียงค า  และส านวนต่างๆ ฝึกทักษะการฟัง และ
พูดเน้นส านวนที่ใช้ในการสนทนาในชีวิตประจ าวัน  เช่น  การ
ทักทาย การแนะน าคน  การบอกเวลา  การซื้อของ เป็นต้น  
ตลอดจนศึกษาวัฒนธรรมและประเพณีของจีน 

ค าอธิบายรายวิชา  โครงสร้างไวยากรณ์พ้ืนฐานของภาษาจีน ฝึก
การออกเสียง ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน สัทอักษรภาษาจีน 
การฝึกใช้ส านวนต่างๆ  การติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น การทักทาย การแนะน าคน การบอกเวลา การ
ซื้อขายสิ่งของ เป็นต้น ตลอดจนศึกษาวัฒนธรรมและประเพณีจีน 

  0002303  ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 
Japanese for Communication 

ค าอธิบายรายวิชา  ศึกษารูปประโยคพ้ืนฐาน เพ่ือน ามาใช้แต่ง
ประโยคแบบง่ายๆ  ฝึกการออกเสียง การอ่าน  และการเขียน
อักษรโรมันจิ รวมทั้งฝึกทักษะการฟังและความเข้าใจ โดยการถาม-
ตอบเน้นส านวนที่ใช้ในสถานการณ์ที่พบบ่อยในชีวิตประจ าวัน ฝึก
การทักทาย การกล่าวแนะน าตัว การสนทนาทางโทรศัพท์  การ
ถาม-บอกทาง  เป็นต้น ตลอดจนศึกษาวัฒนธรรมและประเพณี
ของญี่ปุ่น 

3(3-0-6) เปลี่ยนแปลงเป็น 
 0001205  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร  

Japanese for Communication 
 ค าอธิบายรายวิชา  ศึกษาไวยากรณ์และประโยค

พ้ืนฐานของภาษาญี่ปุ่น ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 
การติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ ต่าง ๆ  ในชีวิตประจ าวัน เช่น การ
ทักทาย การขอบคุณ การกล่าวลา เป็นต้น การเขียนอักษรโรมันจิ 
การใช้ค าศัพท์ส านวน และการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ของญี่ปุ่น 

3(3-0-6) 

  0002301  ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร 
Khmer for Communication 

ค าอธิบายรายวิชา  ศึกษาอักษร การประสมอักษร การสร้างค า 
ประโยคพ้ืนฐานเขียนและอ่าน ภาษาเขมรพ้ืนฐาน สนทนาภาษา
เขมรพ้ืนฐาน เช่น  การทักทาย การแนะน าตัว การพูดขอโทษ 
ขอบคุณ ฝึกทักษะ การฟัง และการสนทนาในชีวิตประจ าวัน การ

3(3-0-6) เปลี่ยนแปลงเป็น 
0001206  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 

Khmer for Communication 
ค าอธิบายรายวิชา  ศึกษาระบบตัวอักษรเขมร การประสมอักษร 
การสร้างค า โครงสร้างไวยากรณ์พ้ืนฐาน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน 
เขียนด้วยค าศัพท์และส านวนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ การ

3(3-0-6)  
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หลักสูตรเดิม (2559) หลักสูตรปรับปรุง (2564) 
ใช้ถ้อยค าให้เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคลสภาพแวดล้อมและ
วัฒนธรรม ใช้ค าศัพท์และโครงสร้างในระดับพ้ืนฐาน 

สนทนาในชีวิตประจ าวัน และการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นใน
บริบทต่าง ๆ 
 

0002403  จริยธรรมกับการด าเนินชีวิต 
0002404  สุนทรียศาสตร์กับชีวิต 
0002405  ดนตรีส าหรับชีวิต 
0002406  การรู้สารสนเทศ 
0002503  ภูมิปัญญาไทยกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม   

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 

 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

0002504  ประเทศไทยในสังคมโลก 
0002505  การเมืองการปกครองไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ 
0002506  กฎหมายเบื้องต้นส าหรับชีวิต 
0002507  การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมประเทศไทย 
0002508  เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน 
0002509  หลักการประกอบธุรกิจเบื้องต้น 
0002602  การคิดและการตัดสินใจ 
0002801  วิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
0002802  วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานกับชีวิตประจ าวัน 
0002803  วิทยาศาสตร์ประยุกต์ส าหรับการด ารงชีวิต 
0002804  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
0002805  เกษตรในชีวิตประจ าวัน 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 

ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 
เปลี่ยนแปลงรหัสวิชาเป็น  0001502  
ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม (2559) หลักสูตรปรับปรุง (2564) 
0002806  การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ 3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา 
  0002807  เทคโนโลยีอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน    

Fundamental Industrial Technology 
ค าอธิบายรายวิชา  ศึกษาความหมายและความส าคัญของ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส าหรับช่าง ศึกษาทฤษฎีหรือหลักการใน
งานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแขนงต่างๆ และปฏิบัติทางด้าน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมพ้ืนฐานส าหรับช่าง เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการ
ประยุกต์เทคโนโลยีทางช่างมาใช้ในงานประจ าวัน 

3(2-2-5) เปลี่ยนแปลงเป็น 
 0001503  เทคโนโลยีอุตสาหกรรมพื้นฐาน   

Fundamental Industrial Technology 
ค าอธิบายรายวิชา  ความหมายและความส าคัญของเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ทฤษฎีหรือหลักการในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
แขนงต่างๆ ปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ
การประยุกต์เทคโนโลยีมาใช้ในงานประจ าวัน 

 
3 (2-2-5) 

0002808  เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิตในท้องถิ่น 
Appropriate Technology for Life in Locality 

ค าอธิบายรายวิชา  ศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่เกี่ยวกับพลังงานและ
พลังงานทดแทน  คุณภาพชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับ
วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เทคนิคและคุณภาพ
ชีวิต การน าเทคโนโลยีไปใช้เพ่ือการพัฒนาชนบท  การพัฒนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิตใน
ท้องถิ่น ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีท้องถิ่นพร้อมกับ
ปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน 

   3(3-0-6) เปลี่ยนแปลงเป็น 
 0001504  เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิตในท้องถิ่น 

Appropriate Technology for Local Everyday 
Life 
ค าอธิบายรายวิชา  เทคโนโลยีที่เหมาะสมที่เกี่ยวกับพลังงานและ
พลังงานทดแทน ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต ความสัมพันธ์
ระหว่างเทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ 
เทคนิคและคุณภาพชีวิต การน าเทคโนโลยีไปใช้เพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น  แนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยี เทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับการด ารงชีวิตในท้องถิ่น  ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล
เทคโนโลยีท้องถิ่น ปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีให้
เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน 
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หลักสูตรเดิม (2559) หลักสูตรปรับปรุง (2564) 
   เพิ่มรายวิชา 

 0001303  สุนทรียศาสตร์ของศิลปะและวัฒนธรรมอิสานใต้ 
              Aesthetics of Lower Esan Art and Culture 

ค าอธิบายรายวิชา  ความหมาย หลักการและทฤษฎีทาง
สุนทรียศาสตร์  การตระหนักรู้ และการรับรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้
พ้ืนฐานเกี่ยวกับสุนทรียภาพทางศิลปะ ดนตรี และการแสดงใน
ศิลปวัฒนธรรมอิสานใต้ การเข้าใจคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาและสมบัติอิสานใต้ แนวทางอนุรักษ์ และสร้างสรรค์ทาง
วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เก่ียวข้องกับความงามและการน า
องค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  

 

 
3(3-0-6) 

  0001403  การเป็นผู้ประกอบการในตลาดการค้าสมัยใหม่  
Entrepreneurship in Modern Trade Market  

ค าอธิบายรายวิชา  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตลาดการค้าสมัยใหม่ 
การ เต รี ยมตั ว เป็ นผู้ ป ร ะกอบการ  การ เขี ยนแผนธุ รกิ จ 
กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน 
ระบบบัญชีบริษัท  การวิเคราะห์ตลาดเชิงเศรษฐศาสตร์ โลจิ
สติกส์การจ าหน่ายสินค้า และการตลาดสังคมออนไลน์ 

 
 
 

3(3-0-6) 
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หลักสูตรเดิม (2559) หลักสูตรปรับปรุง (2564) 
  0001602  การรู้เท่าทันดิจิทัล 

 Digital Literacy 
ค าอธิบายรายวิชา พัฒนาความสามารถในการปฏิบัติกับอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การรู้เท่าทันด้านเทคนิค
ในการปฏิบัติ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และการติดต่อสื่อสาร 
สามารถติดตั้งและเชื่อมต่อ อุปกรณ์ต่อพ่วงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สามารถรู้เท่าทันดิจิทัลในการรู้คิดอย่างมีวิจารณญาณใน การสืบค้น 
การประเมินข้อมูลดิจิทัล การใช้โปรแกรมซอฟแวร์ส านักงานขั้นสูง  
การพัฒนาเว็บไซต์ และ แอปพลิเคชันที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ที่
ทันสมัย รวมถึงการรู้เท่าทันดิจิทัล ด้านอารมณ์ สังคมพฤติกรรม   การ
ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการสื่อสาร การสืบค้นข้อมูลดิจิทัล การเข้าสังคม
ออนไลน์ มารยาทในการสื่อสารออนไลน์ การแก้ปัญหา การอยู่ร่วมกับ
สังคมออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
3(2-2-5) 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ   ให้เรียนไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต  ข. หมวดวิชาเฉพาะ   ให้เรียนไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต 
 1) กลุ่มวิชาแกน 9 หน่วยกิต  1 ) กลุ่มวิชาแกน 9 หน่วยกิต 
 2011207  ศิลปะการพูด 3(2-2-5) คงเดิม 3(2-2-5) 
 2500103  วิถีโลก 3(2-2-5) คงเดิม 3(2-2-5) 
 2532202  กระบวนการเสริมสร้างสาธารณะ 3(2-2-5) คงเดิม 3(3-0-6) 

 2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 78 หน่วยกิต  2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 81 หน่วยกิต 
    2.1 ) วิชาบังคับ 57 หน่วยกิต    2.1 ) วิชาบังคับ  57 หน่วยกิต 
2051101   ความรู้เบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์และ 3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 
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หลักสูตรเดิม (2559) หลักสูตรปรับปรุง (2564) 
สารสนเทศศาสตร์ 
2051201   การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
ค าอธิบายรายวิชา  ความหมาย ขอบเขต หลักการเลือกทรัพยากร
สารสนเทศ การประเมินค่า วิธีการจัดหา เครื่องมือช่วยในการเลือก
ซื้อ ความเคลื่อนไหวในวงการทรัพยากรสารสนเทศ 

3(2-2-5) เพิ่มค าอธิบายรายวิชา  ความหมาย ขอบเขต หลักการเลือก
ทรัพยากรสารสนเทศ การประเมินค่า วิธีการจัดหา  เครื่องมือช่วย
ในการเลือกซ้ือ ความเคลื่อนไหวในวงการทรัพยากรสารสนเทศ การ
จัดนิทรรศการ โครงการพัฒนาคอลเลคชั่น  การสงวนรักษาและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศ การเตรียมทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือให้
บริการและการคัดออก 

3(2-2-5) 

2051301   การอ่านและการส่งเสริมการอ่าน 
ค าอธิบายรายวิชา การสร้างทักษะและวิธีการฝึกทักษะในการอ่าน 
การอ่านเพ่ิมจุดมุ่งหมายทั่วไปและจุดมุ่งหมายเฉพาะอย่าง การ
อ่านเร็ว การอ่านตีความ การอ่านเพ่ือจับใจความส าคัญ การอ่าน
เพ่ือการวิเคราะห์และวินิจสารการพิมพ์ งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับ
การอ่านและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  

3(2-2-5) เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา  ความหมาย ความส าคัญของการอ่าน 
การอ่านในวัยต่าง ๆ นโยบายด้านการอ่าน ปัญหาของการอ่านของ
บุคคลกลุ่มต่าง ๆ องค์กรที่สร้างสังคมการอ่าน   การเพ่ิมทักษะจัด
กิจกรรมส่งเสรมการอ่าน การจัดบริการและกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่าน 

 

3(2-2-5) 

2051501 การจดัการสารสนเทศ 
ค าอธิบายรายวิชา ความหมาย ขอบเขต ความส าคัญของการ
จัดการสารสนเทศ วิธีการ และระบบจัดการสารสนเทศ  ส านักงาน 
การปรับปรุงระบบการจัดการส านักงาน  การจัดการส านักงาน
อัตโนมัติ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในส านักงาน 
 
 

3(2-2-5) เปลี่ยนค าในอธิบายรายวิชา   
ความหมาย ขอบเขต ความส าคัญของการจัดการสารสนเทศ วิธีการ 
และระบบจัดการสารสนเทศส านักงาน การปรับปรุงระบบการ
จัดการส านักงาน  การจัดการส านักงานดิจิทัล การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในส านักงาน 

3(2-2-5) 
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2052502 การจัดการความรู้ในชุมชน 
ค าอธิบายรายวิชา กระบวนการในการจัดการความรู้ในชุมชน การ
ส ารวจองค์ความรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในชุมชน ออกแบบและการ
สร้างฐานความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศึกษาการจัดเก็บ  การเข้าถึง
และการเผยแพร่ฐานความรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 

3(2-2-5) เปลี่ยนชื่อรายวิชาเป็น การจัดการความรู้ 
เปลี่ยนค าในอธิบายรายวิชา   
ความหมาย ความส าคัญ ระดับ ชนิดและประโยชน์ของความรู้ 
แนวคิดและกระบวนการจัดการความรู้ในประเทศไทยและใน
ต่างประเทศ ชุมชนแนวปฏิบัติ ความหมายและความส าคัญของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น การจัดการความรู้ในองค์กรของรัฐและเอกชน การ
ประยุกต์ใช้เมทาดาทาในการสร้างฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3(2-2-5) 

2051503   การจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 3(2-2-5) คงเดิม 3(2-2-5) 
2052105   ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
ค าอธิบายรายวิชา ความหมาย ความส าคัญ นโยบาย วัตถุประสงค์  
ความเป็นมาของห้องสมุดวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย  มาตรฐาน  
การบริหารงาน  การด าเนินงานด้านเทคนิคการบริการ การ
ประชาสัมพันธ์และการน าเทคโนโลยีมาใช้ ในงานห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา ปัญหาและแนวโน้มในการด าเนินงานห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา 

3(2-2-5) เพิ่มค าอธิบายรายวิชา  ความหมาย  ความส าคัญ นโยบาย 
วัตถุประสงค์  ความเป็นมาของห้องสมุด วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย  
มาตรฐาน  การบริหารงานและการด าเนินงานของห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน การด าเนินงานด้านเทคนิคการ
บริการ การประชาสัมพันธ์และ   การน าเทคโนโลยีมาใช้ในงาน
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ปัญหาและแนวโน้มในการด าเนินงาน
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

3(2-2-5) 

2052302    บริการสารสนเทศ        
ค าอธิบายรายวิชา  ความหมาย แนวคิดของการบริการ การ
จัดบริการในรูปแบบต่างๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในงานบริการ การบริการเบ็ดเสร็จ (One-stop Service) 
บุคลากรผู้ให้บริการสารสนเทศและผู้ใช้บริการสารสนเทศ การ

3(2-2-5) เพิ่มค าอธิบายรายวิชา  ความหมาย แนวคิดของการบริการ   การ
จัดบริการในรูปแบบต่างๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในงานบริการ การบริการเบ็ดเสร็จ (One-stop Service) 
บุคลากรผู้ให้บริการสารสนเทศและผู้ใช้บริการสารสนเทศ การจัดท า
คู่มือ การใช้สถาบันบริการสารสนเทศ กิจกรรมเพ่ือบริการผู้ใช้ การ

3(2-2-5) 
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จัดท าคู่มือ การใช้สถาบันบริการสารสนเทศ กิจกรรมเพ่ือบริการ
ผู้ใช้   การเก็บสถิติและการประเมินบริการ                                                                             

เก็บสถิติและการประเมินผลการบริการ กฎหมายและจริยธรรมที่
เกี่ยวข้องกับการบริการสารสนเทศ 

2052504 การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ 3(2-2-5) คงเดิม 3(2-2-5) 
2052602   ระบบสารสนเทศ 
ค าอธิบายรายวิชา   ความหมายและพัฒนาของการระบบ
สารสนเทศ บทบาทของระบบ สารสนเทศในองค์กร การจัดองค์กร
ระบบสารสนเทศ การพัฒนาและออกแบบ  ระบบสารสนเทศ  
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องการเลือกระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การ
ติดตั้งระบบ  การติดตามและประเมินผล 

3(2-2-5) เพิ่มค าอธิบายรายวิชา  ความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ และ
พัฒนาของการระบบสารสนเทศ บทบาทของระบบ สารสนเทศใน
องค์กร การจัดองค์กรระบบสารสนเทศ การพัฒนาและออกแบบ 
ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องการเลือกระบบฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์ การติดตั้งระบบ การติดตามและประเมินผล 

 

3(2-2-5) 

2052401  การเผยแพร่สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 2051401 3(2-2-5) 
2053202   การวิเคราะห์และสังเคราะห์รายการสารสนเทศ 1              3(2-2-5) คงเดิม 3(2-2-5) 
2053203    การวิเคราะห์และสังเคราะห์รายการสารสนเทศ 2                   3(2-2-5) คงเดิม 3(2-2-5) 
2053603 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ   
ค าอธิบายรายวิชา   
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติประเภทต่างๆ  การ
วางแผนการน าระบบมาใช้ในห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศใน
ประเทศไทยรวมทั้งปัญหาที่เกี่ยวข้อง 

3(2-2-5) เปลี่ยนเป็นรหัสวิชา เป็น 2053101 
เปลี่ยนชื่อรายวิชาเป็น ห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) 
ค าอธิบายรายวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับห้องสมุดดิจิทัล การ
จัดระบบความรู้ห้องสมุดดิจิทัล  การเข้าถึงและการใช้ห้องสมุด
ดิจิทัล นวัตกรรมและเทคโนโลยีเกี่ยวกับห้องสมุดดิจิทัล  

3(2-2-5) 

2053703 โปรแกรมประยุกต์ด้านระบบงานห้องสมุด 3(2-2-5) คงเดิม 3(2-2-5) 
2054606  การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) คงเดิม 3(2-2-5) 
2053705  การออกแบบและพัฒนาเว็บ  3(2-2-5) คงเดิม 3(2-2-5) 
2054901  การวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 3(2-2-5) คงเดิม 3(2-2-5) 
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2054902  สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  3(2-2-5) คงเดิม 3(2-2-5) 
   2.2) วิชาเฉพาะเลือกเรียน   ให้เลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า  21 หน่วยกิต    2.2) วิชาเฉพาะเลือกเรียน   ให้เลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า  21หน่วยกิต 
2051102 ห้องสมุดประชาชน 3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 
2051103 ห้องสมุดเด็กและเยาวชน 3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 
2051104 ห้องสมุดโรงเรียน 3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 
2051401 เครือข่ายและความร่วมมือการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 2051402 3(2-2-5) 
2051510 การจัดการสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ 3(2-2-5) คงเดิม 3(2-2-5) 
2051701 คอมพิวเตอร์และโปแกรมประยุกต์ 3(2-2-5) คงเดิม 3(3-0-6) 
2052205 บรรณานุกรม ดรรชนี และสาระสังเขป 3(2-2-5) ยกเลิกรายวิชา 3(2-2-5) 
2052206  สิ่งพิมพ์รัฐบาลและจดหมายเหตุ   3(2-2-5) ยกเลิกรายวิชา 3(2-2-5) 
2052303 บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) ยกเลิกรายวิชา 3(2-2-5) 
2052509 การจัดการสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(2-2-5) ยกเลิกรายวิชา 3(2-2-5) 
2053107 ห้องสมุดกับการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5) ยกเลิกรายวิชา 3(2-2-5) 
2053304 วรรณกรรมส าหรับเด็กและวันรุ่น  3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 2053305 3(2-2-5) 
2053305 วรรณกรรมส าหรับผู้ใหญ่ 3(2-2-5) ยกเลิกรายวิชา 3(2-2-5) 
2052505 ธุรกิจสิ่งพิมพ์และสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) คงเดิม 3(2-2-5) 
2052509 การจัดการสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(2-2-5) ยกเลิกรายวิชา 3(2-2-5) 
2052506 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 3(2-2-5) คงเดิม 3(2-2-5) 
2052507 ธุรกิจร้านหนังสือ 3(2-2-5) ยกเลิกรายวิชา 3(2-2-5) 
2052508 ธุรกิจการผลิตสิ่งพิมพ์ 3(2-2-5) ยกเลิกรายวิชา 3(2-2-5) 
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2052511 การจัดการสารสนเทศส านักงาน 3(2-2-5) คงเดิม 3(2-2-5) 
2052601 สารสนเทศเพ่ือการบริหารงานท้องถิ่น  
ค าอธิบายรายวิชา ความหมายของสารสนเทศ ความส าคัญของ
สารสนเทศ องค์ประกอบของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ 
ทรัพยากรสารสนเทศ คุณสมบัติของนักสารสนเทศ คุณสมบัติของ
นักสารสนเทศ สารสนเทศเ พ่ือการ พัฒนาท้องถิ่น  ได้แก่  
ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัสดุสารสนเทศที่เกี่ยวกับข้อมูล
ท้องถิ่น ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง ภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

3(2-2-5) เปลี่ยนชื่อรายวิชาเป็น ข้อมูลท้องถิ่น Local Information  
เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา   
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลท้องถิ่น การจัดตั้ง การด าเนินการ การ
ส ารวจและการรวบรวม การจัดเก็บ  การเพ่ิมพูนคุณค่า  แหล่ง
สารสนเทศที่ส าคัญในชุมชน การให้บริการสารสนเทศชุมชนและวัสดุ
พิเศษทุกประเภท รวมทั้งของตัวอย่างในท้องถิ่น ตลอดจนศิลปะการ
บ ารุงรักษา 
 

3(2-2-5) 

2053204 งานเทคนิคของห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ 3(2-2-5) ยกเลิกรายวิชา 3(2-2-5) 
2053108 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์  

3(3-0-6) คงเดิม 3(3-0-6) 

2053402 การตลาดและธุรกิจสารสนเทศ 3(2-2-5) คงเดิม 3(2-2-5) 
2053511 การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น 3(2-2-5) ยกเลิกรายวิชา 3(2-2-5) 
2053604 สารสนเทศกับประเทศกลุ่มอาเซียน  3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา 3(3-0-6) 
2053605 แหล่งสารสนเทศทางธุรกิจ 3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา 3(3-0-6) 
2053704 การจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์เพ่ือการเผยแพร่ 
  สารสนเทศ 

3(2-2-5) ยกเลิกรายวิชา 3(2-2-5) 

2054403 หนังสือพิมพ์และการเผยแพร่ข่าว 3(2-2-5) ยกเลิกรายวิชา 3(2-2-5) 
2053706 คอมพิวเตอร์ศิลปะเพ่ืองานสารสนเทศ 3(2-2-5) คงเดิม 3(2-2-5) 
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2054903 การท าบทนิพนธ์ 3(2-2-5) ยกเลิกรายวิชา 3(2-2-5) 
2054904 การศึกษาค้นคว้าอิสระด้านบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 

3(2-2-5) คงเดิม 3(2-2-5) 

  เพิ่มรายวิชาใหม ่ 2053304  ภาษาอังกฤษส าหรับบรรณารักษ์  
English for Librarians 
ค าอธิบายรายวิชา การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด  การอ่าน การ
เขียน ศัพท์ ส านวนภาษาที่ใช้ในการสื่อสารในงานห้องสมุด งาน
วิชาการและวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

3(2-2-5) 

วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา 8 หน่วยกิต 
2054801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

2(90) เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา ฝึกปฏิบัติงานด้านงานเทคนิค งานบริการ 
งานบริหารห้องสมุด และกิจกรรมภายในห้องสมุดมหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย์ 

2(90) 

2054802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ 
และสารสนเทศศาสตร์ 

 
5(450) 

เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา ฝึกปฏิบัติงานด้านบริหาร บริการ งาน
เทคนิคของห้องสมุด กิจกรรม และโครงการพิเศษในองค์กรต่าง ๆ 
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

6(450) 

2054803 เตรียมสหกิจศึกษา 2(90) คงเดิม 2(90) 
2054804 สหกิจศึกษา 6(450) คงเดิม 6(450) 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี        ให้เรียนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ก าหนด  
โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ 
ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ 

 ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ก าหนด 
โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่ เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่
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หลักสูตรเดิม (2559) หลักสูตรปรับปรุง (2564) 
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
 

ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตร
ของสาขาวิชานี้ 
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