
 
 
 

มคอ.2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หลักสูตรอักษรศาสตรดษุฎบีัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

 (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 
 
 
 
 
 
 

 
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์  คณะอักษรศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

สารบัญ 
 
 

หน้า 
 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป          4 
  รหัสและชื่อหลักสูตร          4 
  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา         4 
  ลักษณะและประเภทของหลักสูตร        4 
  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร        5 
  รูปแบบของหลักสูตร          5 
  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร     6 
  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน     6 
  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา       6 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร         7 
  สถานที่จัดการเรียนการสอน         7 
  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  7 
  ผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน    8 
  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน    8 
  หลักสูตรที่น ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร       8 
 

 หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร        9 
  ปรัชญา ความส าคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์    9 
  แผนพัฒนาปรับปรุง          10 
 

 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร    11 
  ระบบการจัดการศึกษา          11 
  การด าเนินการหลักสูตร          11 
  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน         13 
  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)    27 
  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย       27 
 

 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล      28 
  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต        28 
  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน        29 
  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา   34 
  (Curriculum Mapping) 
 
 
 



3 
 

หน้า 
 หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต         37 
  กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)      37 
  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต       37 
  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร        37 
 

 หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์          38 
  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่        38 
  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์       39 
 

 หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร        39 
  การก ากับมาตรฐาน           39 
  บัณฑิต            39 
  นิสิต            40 
  อาจารย์            40 
  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน       41 
  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้          41 
  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน         42 
 

 หมวดที่ 8 การประเมินและการปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร     43 
  การประเมินประสิทธิผลของการสอน        43 
  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม         44 
  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร      44 
  การทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง      44 
  

  ภาคผนวก             45 
  ภาคผนวก ก ค าอธิบายรายวิชา        45 
  ภาคผนวก ข รายชื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและรายชื่อผู้วิพากษ์หลักสูตร   54 
  ภาคผนวก ค  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    56 
  ภาคผนวก ง  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร     63 
  ภาคผนวก จ ประกาศจุฬาลงกรณ์ เรื่องเกณฑ์คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษา 66 
    อังกฤษส าหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตปริญญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรปริญญา 
    มหาบัณฑิต พ.ศ. 2557 และประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องเกณฑ์คะแนน 
    ทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตร 
    ปริญญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 
 

 



4 
 

หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 
 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์  คณะอักษรศาสตร์ 
 

หมวดที ่1. ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
    รหัสหลักสูตร     - 
 ชื่อหลักสูตร  
 (ภาษาไทย)  หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา     
 (ภาษาอังกฤษ)  Doctor of Philosophy Program in Information Studies 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 2.1 ชื่อปริญญา  
  (ภาษาไทย : ชื่อเต็ม)  อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
    (ภาษาไทย : อักษรย่อ) อ.ด. 
  (ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม)  Doctor of Philosophy 
    (ภาษาอังกฤษ : อักษรย่อ) Ph.D. 

*2.2 ชื่อสาขาวิชาที่ระบุใน TRANSCRIPT 
       FIELD OF STUDY : Information Studies 
 

*3. ลักษณะและประเภทของหลักสูตร 
  3.1 ลักษณะของโปรแกรม (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี)  
  แบบเอกเดี่ยว 
  Major : ............................................................................................................................................... 
  แบบเอกคู่ 
  Major : ............................................................................................................................................... 
  Major : ............................................................................................................................................... 
  แบบเอก-โท 
  Major : ............................................................................................................................................... 
  Minor  :  ............................................................................................................................................. 
 

  3.2 ประเภทของหลักสูตร 
  เชิงการจัดการ       หลักสูตรปกติ  หลักสูตรนานาชาติ   หลักสูตรภาษาอังกฤษ  
  เชิงการจัดเก็บเงิน   หลักสูตรปกติ  หลักสูตรพิเศษ 
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4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  
 หลักสูตร  แบบ 1.1 (เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า)  
   60 หน่วยกิต 
 หลักสูตร  แบบ 1.2 (เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยมีผลการเรียนในระดับเกียรตินิยม)  
   72 หน่วยกิต 
 หลักสูตร  แบบ 2.1 (เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า)  
   60 หน่วยกิต 
 หลักสูตร  แบบ 2.2 (เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยมีผลการเรียนในระดับเกียรตินิยม)  
   72 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ   ปริญญาตรี  ประกาศนียบัตรบัณฑิต     ปริญญาโท  
    ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ปริญญาเอก 
  5.2 ประเภทของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี) 
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  
    หลักสูตรทางวิชาการ  
    หลักสูตรแบบก้าวหน้าทางวิชาการ (แบบโปรแกรมเกียรตินิยม : Honors Program) 
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
    หลักสูตรทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
    หลักสูตรแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ (แบบโปรแกรมเกียรตินิยม : Honors Program) 
 5.3 ภาษาที่ใช้   ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  ภาษา..................    ภาษาไทยและภาษา.................. 
 5.4 การรับเข้าศึกษา  นิสิตไทย  นิสิตต่างชาติ     รับทั้งสองกลุ่ม 
 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
   เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
        เป็นหลักสูตรที่จัดท าความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
   สถาบันการศึกษาในประเทศ ได้แก่........................................................................ ................................. 
…........................................................................ .......................................................................................................... 
   ร่วมมือในลักษณะ………………………………..……………………………………………………. 
….............................................................................................. .................................................................................... 
   สถาบันการศึกษาต่างประเทศ ได้แก่...................................................................... .................................. 
…............................................................................................................... ................................................................... 
   ร่วมมือในลักษณะ………………………………………..……………………………………………. 
…............................................................................................................... ................................................................... 
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 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
    ปริญญาเดียว 
              ปริญญาร่วม ร่วมกับมหาวิทยาลัย...........................................................................................................  
   2 ปริญญา  ร่วมกับมหาวิทยาลัย.................................................................................................. ......... 
 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 6.1 สถานภาพหลักสูตร 
   หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561  
   ก าหนดเปิดสอน ระบบทวิภาค         ภาคการศึกษาต้น  ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 2561 
    ระบบตรีภาค     ภาคการศึกษาท่ี 1      ภาคการศึกษาท่ี 2  
         ภาคการศึกษาท่ี 3 ปีการศึกษา......... 
                 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ......... 
   ก าหนดเปิดสอน ระบบทวิภาค  ภาคการศึกษาต้น  ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา......... 
    ระบบตรีภาค  ภาคการศึกษาที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2  
      ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา......... 
                     ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื่อ..................................... สาขาวิชา....................... (ระบุชื่อหลักสูตรเดิม) 
                     ปรับปรุงครั้งสุดท้าย เมื่อปีการศึกษา............... 
 

6.2 การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
6.2.1 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

ในการประชุมครั้งที ่2/2561 วันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561 
6.2.2 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการนโยบายวิชาการ 

ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2561 
  6.2.3 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  

ในการประชุมครั้งที่ 813 วันที่ 29 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2561 
  6.2.4 ได้รับการรับรองหลักสูตรโดยองค์กรวิชาชีพ -  เมื่อวันที่ - เดือน - พ.ศ. - 
 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 ปี พ.ศ. 2563 
 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา ได้แก่ อาชีพในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจน
สถาบันการศึกษาในต าแหน่งต่าง ๆ เช่น อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้บริหารหน่วยงานให้บริการสารสนเทศ 
บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ นักจดหมายเหตุ ผู ้ประกอบการสารสนเทศ ( Information Entrepreneur) 
นักวิเคราะห์ระบบ ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ และผู้จัดการสารสนเทศ เป็นต้น 
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9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปี พ.ศ. 

จ านวนผลงานทางวิชาการ  
งานวิจัย ต ารา หนังสือ 

 
บทความ 
วิชาการ 

ผลงาน 
วิชาการใน 
ลักษณะอื่น 

ผลงานวิชาการ 
รับใช้สังคม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. สมศักด์ิ ศรีบริสุทธิ์สกุล 

3-1024-00612-75-1 
 

Ph.D. 
 

อ.ม. 
 
 
 

อ.บ. (เกียรตินิยม) 

Information 
Studies 

บรรณารักษ-
ศาสตร์และ
สารนิเทศ-

ศาสตร์ 
บรรณารักษ-

ศาสตร์ 

University of 
Sheffield 

จุฬาฯ 
 
 
 

จุฬาฯ 

2553 
 

2544 
 
 
 

2540 

9 2 - 3 1 - 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. อรนุช เศวตรัตนเสถียร 

3-1009-02231-62-0 
 

Ph.D. 
 

อ.ม. 
 
 
 

อ.บ. (เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง) 

Information 
Studies 

บรรณารักษ-
ศาสตร์และ
สารนิเทศ-

ศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ 

University of 
Canberra 

จุฬาฯ 
 
 
 

จุฬาฯ 

2551 
 

2543 
 
 
 

2541 

5 1 - 2 - - 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร. ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ 

3-6699-00081-39-0 
 

Ph.D. 
 
 
 

M.L.I.S. 
 

วส.บ. (เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง) 

Information 
and Library 

Science 
 
 
 

สารสนเทศ-
ศึกษา 

University of 
North 

Carolina at 
Chapel Hill 

University of  
Pittsburgh 

มทส. 

2553 
 
 
 

2546 
 

2543 

8 1 - 2 - - 

 
 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
   ภายในมหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์ 
  ภายนอกมหาวิทยาลัย หน่วยงาน......................................................................  
 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  ในระบบเศรษฐกิจปัจจุบัน ซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-Based Economy) สารสนเทศ
เป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานหรือองค์กรใด ๆ ประสบผลส าเร็จในการด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่การบรรลุ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ การรู้จักจัดการและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้ได้ประโยชน์อย่างสูงสุดจึงมีความส าคัญ การจัดการเรียนการสอน และการวิจัยเพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่จะสามารถ
ปฏิบัติงานและเป็นผู้น าในวงวิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศได้ จึงมีส่วนช่วยสนับสนุนก าลังคนที่จะเป็น
บุคลากรเพ่ือการก้าวเขา้สู่การแข่งขันในระบบเศรษฐกิจใหม่นี้ 
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 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  กระแสโลกาภิวัตน์และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต ตลอดจน
พฤติกรรมของคนในสังคม การบริโภคข้อมูลข่าวสาร และพฤติกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นปรากฏการณ์ที่เห็นได้โดยทั่วไปในสังคมสารสนเทศ ด้วยสภาวการณ์ดังกล่าว การผลิตมหาบัณฑิตที่
สามารถตระหนักได้ถึงความต้องการสารสนเทศ แสวงหา เข้าถึง รวบรวม ประเมินคุณค่า จัดการ วิเคราะห์   
สังเคราะห์  ประยุกต์ใช้  และเผยแพร่สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม จึงมีส่วนในการพัฒนาพลเมืองที่จะช่วยส่งเสริม
การสร้างทักษะการรู้สารสนเทศแก่ประชาสังคมในวงกว้าง รวมทั้งเห็นคุณค่า และร่วมอนุรักษ์ ตลอดจนถ่ายทอด
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่อยู่ในทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ได้ 
 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร  
  ในการพัฒนาหลักสูตร ได้มีการพิจารณาสถานการณ์ภายนอก ทั้งสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
และสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม เพ่ือให้หลักสูตรมีเนื้อหาที่จะสามารถตอบรับกับสถานการณ์
ต่าง ๆ เหล่านี้ได้ หลักสูตรที่พัฒนาขึ้น จึงมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพในด้านสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เป็นบุคลากรทีส่อดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และสังคม 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  หลักสูตรที่พัฒนาขึ้น มีความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพราะเป็นหลักสูตรที่
สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการสร้างบัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการ มีทักษะทันสมัย ซึ่งจะ
สามารถน าความรู้ไปขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน  
 

13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
 13.1 รายวิชาของหลักสูตรอื่นที่น ามาบรรจุในหลักสูตรนี้   
  ไม่มี 
 13.2 รายวิชาของหลักสูตรนี้ที่หลักสูตรอ่ืนน าไปใช้   
   ไม่มี 
 

*14. หลักสูตรที่น ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร  
 14.1 หลักสูตรใหมท่ี่เสนอมีลักษณะคล้ายคลึงกับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนอยู่แล้วในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   ไม่มี 

14.2 หลักสูตรลักษณะนี้มีเปิดสอนอยู่แล้วที่มหาวิทยาลัยอื่นในประเทศ 
ไม่มี 

14.3 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศท่ีใช้ประกอบการพัฒนาหลักสูตรนี้ ได้แก่ 
   การพัฒนาหลักสูตรใหม่นี้ ได้พิจารณาหลักสูตรทางด้านสารสนเทศศึกษาของมหาวิทยาลัยชั้นน าใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย ในประเด็นเรื่องโครงสร้างหลักสูตร รายวิชา และเนื้อหาใน
รายวิชาต่าง ๆ  เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยและก้าวทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชานี้   
เช่น  หลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ดังนี้ 
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1) Department of Information Studies, University College London, UK 
2) Department of Mathematics and Information Sciences, Northumbria University, UK 
3) Information School, University of  Sheffield, UK 
4) Information School, University of Washington, USA 
5) School of  Information, University of Michigan, USA 
6) School of  Information, University of Texas at Austin, USA 
7) School of  Information and Library Science, University of North Carolina at Chapel Hill, USA 
8) School of  Information Sciences, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA 
9) School of  Information Sciences, University of Pittsburgh, USA 
10) School of  Information Systems and Accounting, University of Canberra, Australia 
11) School of  Information Studies, Syracuse University, USA 
12) School of  Information Studies, Charles Sturt University, Australia 
13) School of  Information Technology and Mathematical Sciences, University of South 

of Australia, Australia 
14) School of  Library and Information Science, Simmons College, USA 

 
หมวดที ่2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

หลักสูตรนี้ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้อย่างลึกซึ้งในสาขาสารสนเทศศึกษา เป็นแหล่งความรู้และแหล่ง
อ้างอิงของสังคม  และสามารถเป็นพลเมืองโลก (Global citizen) ในสังคมยุคใหม่  สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้าน
สารสนเทศศึกษา  และเป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ 

1.2 ความส าคัญของหลักสูตร 
หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรใหม่ที่มีเนื้อหาครอบคลุมตามความก้าวหน้าของศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดย

รายวิชาที่เปิดสอนมีความหลากหลาย ประกอบด้วยเนื้อหาทางวิชาการและทักษะส าคัญที่เก่ียวข้องกับสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะในบริบทของวิชาชีพสารสนเทศ และเนื่องจากเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ จึงเป็น
หลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือตอบรับกระแสโลกาภิวัตน์  ความเป็นนานาชาติ รวมถึง
ลักษณะของศาสตร์ที่มีความเป็นพลวัตและเป็นสากลด้วย นอกจากนี้ การเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษยังท าให้รับนิสิต
ชาวต่างชาติได้อีกด้วย   

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
1) เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้อย่างลึกซึ้งในสาขาสารสนเทศศึกษา สามารถผลิตผลงานวิจัยที่มี

คุณภาพ  เป็นผู้น าในวงวิชาการและวิชาชีพ 
2) เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านสารสนเทศศึกษา สามารถบูรณาการความรู้สู่วิชาชีพในระดับสากล 
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   *1.4  คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์
 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ บัณฑิตจุฬาฯ เป็นผู้ที่มีคุณค่าของสังคม

โลก ซึ่งประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ  14 ประเด็น ดังนี้ 1. มีความรู้ (รู้รอบ รู้ลึก)  2. มีคุณธรรม (มีคุณธรรมและ
จริยธรรม  มีจรรยาบรรณ)  3. คิดเป็น (สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีทักษะใน
การคิดแก้ปัญหา)  4. ท าเป็น (มีทักษะทางวิชาชีพ มีทักษะทางการสื่อสาร มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะ
ทางคณิตศาสตร์และสถิติ มีทักษะการบริหารจัดการ)  5. ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้ (ใฝ่รู้ รู้จักวิธีการเรียนรู้)  6 . มี
ภาวะผู้น า  7. มีสุขภาวะ  8. มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ 9. ด ารงความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ 
      ส าหรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร คือ บัณฑิตสาขาวิชาสารสนเทศศึกษามีความรู้
อย่างลึกซึ้งและเชี่ยวชาญในการวิจัยในหัวข้อเฉพาะที่สนใจ  มีความคิดเชิงวิพากษ์  และสามารถประยุกต์งานวิจัย เพ่ือ
พัฒนาวิชาการและวิชาชีพในระดับสากล 
   

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
ระยะเวลาที่คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2565 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
การปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐาน 
ทันต่อความก้าวหน้าของศาสตร์ และ
ความเปลี่ยนแปลงของบริบท (ภายใน 
5 ปี) 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจาก
หลักสูตรในระดับสากล 
2. ติ ดตามประเมิ นหลักสู ตรอย่ าง
ต่อเนื่อง 
3. ขอความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 
4. ส ารวจความพึงพอใจของนายจ้าง
บัณฑิต 

1. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
3.ข ้อ เสนอแนะของผู ้ท ร งค ุณ ว ุฒิ
ภายนอก 
4. รายงานผลการส ารวจความพึง
พอใจของนายจ้างบัณฑิต 
 

การปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน 1. พัฒนาเทคนิคการเรียนการสอน 
2. ส่งเสริมให้ใช้ระบบสนับสนุนการเรียน
ก า ร ส อ น  (Learning Management 
System) 

1. จ านวนรายวิชาที่มีการพัฒนาเทคนิค
การเรียนการสอน 
2. จ านวนรายวิชาท่ีมีการใช้ระบบ
สนับสนุนการเรยีนการสอน 
 

การปรับปรุงแผนการจัดการศึกษา ประเมินผลแผนการจัดการศึกษาจาก
อาจารย์ และนิสิต 

เอกสารการปรับปรุ งแผนการจั ด
การศึกษา 

การพัฒนาอาจารย์ 1. สนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาความรู้
อย่างต่อเนื่อง 
2. สนับสนุนให้อาจารย์เผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ ทั้ งในระดับชาติ และ
นานาชาติ 

1.จ านวนอาจารย์ที่ ได้รับการพัฒนา
ความรู้ ทั้งในเชิงวิชาการและวิชาชีพ 
2.จ านวนอาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุน
การวิจัย 
3. จ านวนผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ 
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

การพัฒนานิสิต สนับสนุนให้นิสิตเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

จ านวนผลงานท่ีได้รับการเผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
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หมวดที ่3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ 
   ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
   ระบบทวิภาค (นานาชาติ) ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
   ระบบตรีภาค  ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
    มีภาคฤดูร้อน 

         ไม่มีภาคฤดูร้อน 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
           -ไม่มี- 

 *1.4 การลงทะเบียนเรียน 
        ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาปกติ ไม่เกิน 22 หน่วยกิต  ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 7 หน่วยกิต 

  ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปกติ ไม่เกิน 15 หน่วยกิต  ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 6 หน่วยกิต 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
  2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
   ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาต้น : สิงหาคม - ธันวาคม 
    ภาคการศึกษาปลาย : มกราคม - พฤษภาคม 
    ภาคฤดูร้อน   : มิถุนายน - กรกฎาคม 
   ระบบทวิภาค (นานาชาติ) ภาคการศึกษาต้น : สิงหาคม - ธันวาคม 
    ภาคการศึกษาปลาย : มกราคม - พฤษภาคม 
    ภาคฤดูร้อน   : มิถุนายน – กรกฎาคม 
 
   ระบบตรีภาค ภาคการศึกษาท่ี 1 : สิงหาคม - พฤศจิกายน 
     ภาคการศึกษาท่ี 2 : ธันวาคม - มีนาคม 
     ภาคการศึกษาท่ี 3 : เมษายน - กรกฎาคม 
  2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
   หลักสูตรแบบ 1.1 และ 1.2 
   1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต (แบบ 1.1) หรือปริญญาบัณฑิต โดยมีผลการเรียน
ในระดับเกียรตินิยม (แบบ 1.2) ในสาขาวิชาด้านบรรณารักษศาสตร์  สารสนเทศศาสตร์  สารสนเทศศึกษา  หรือ
สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นเหมาะสม  
   2) มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   3) มีหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือหัวหน้างานจ านวนอย่างน้อย 3 ท่าน 
   4) คุณสมบัติ อ่ืน ๆ เป็นไปตามประกาศซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป หรือ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้ 
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   หลักสูตรแบบ 2.1 และ 2.2 
   1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต (แบบ 2.1) หรือปริญญาบัณฑิต โดยมีผลการเรียน
ในระดับเกียรตินิยม (แบบ 2.2) ไม่จ ากัดสาขาวิชา  
   2) มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   3) คุณสมบัติอ่ืน ๆ เป็นไปตามประกาศซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป หรือ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้ 
 

*การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
         หลักสูตรระดับปริญญาตรี เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และประกาศของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)  
    หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปตามคู่มือการสมัครเข้าศึกษาซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบ
ในปีการศึกษานัน้ หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้ 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
1) นิสิตมีพ้ืนฐานความรู้ทางสารสนเทศศึกษาแตกต่างกัน 
2) นิสิตบางคนมีปัญหาในการปรับตัวให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
  1) หลักสูตรมีรายวิชาบังคับท่ีจะช่วยนิสิตในการปรับพื้นฐานความรู้ทางสารสนเทศศึกษา 
  2) ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์จัดอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตแรกเข้า เพ่ือให้ค าแนะน าต่าง ๆ 
 2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

สถานภาพนิสิต 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
นิสิตใหม ่ 5 5 5 5 5  
นิสิตเก่า - 5 10 14 16  
รวม 5 10 15 19 21 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 1   3 5 

2.6 งบประมาณตามแผน   
  2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
ค่าธรรมเนียมการสมัคร 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 
ค่าเล่าเรียน* 175,700 351,400 527,100 667,660 737,940 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 570,000 1,140,000 1,710,000 2,166,000 2,394,000 
เงินสนับสนุนจากคณะ 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 

รวมรายรับ 840,700 1,586,400 2,332,100 2,928,660 3,226,940 

  * กรณีรับนิสิตชาวไทย (ใช้อัตราส าหรับหลักสูตรนานาชาติ) 
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  2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
ก. งบด าเนินการ      
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 855,280 855,280 855,280 855,280 855,280 
2. ค่าตอบแทน 66,400 82,400 144,400 232,400 320,400 
3. ค่าใช้สอย 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย - - - - - 

รวม (ก) 1,001,680 1,017,680 1,079,680 1,167,680 1,255,680 
ข. งบลงทุน      
ค่าครุภัณฑ์ - - - - - 

รวม (ข) - - - - - 
รวม (ก) + (ข) 1,001,680 1,017,680 1,079,680 1,167,680 1,255,680 
จ านวนนิสิต * 5 10 15 19 21 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต 200,336 101,768 71,979 61,457 59,794 

  * หมายเหตุ  จ านวนนิสิตหลักสูตรใหม่  
 

2.7 ระบบการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน 

      แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
      แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
      แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
      แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
      อ่ืนๆ (ระบุ) …………………………………………………… 

 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)   
  เป็นไปตามระเบียบ/ข้อบังคับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร   
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
   หลักสูตร แบบ 1.1  60 หน่วยกิต  ระยะเวลาการศึกษา 3-6 ปีการศึกษา  
   หลักสูตร แบบ 1.2  72 หน่วยกิต  ระยะเวลาการศึกษา 4-8 ปีการศึกษา 
   หลักสูตร แบบ 2.1  60 หน่วยกิต  ระยะเวลาการศึกษา 3-6 ปีการศึกษา 
   หลักสูตร แบบ 2.2  72 หน่วยกิต  ระยะเวลาการศึกษา 4-8 ปีการศึกษา 
 
 
 
 
 



14 
 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
 แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

จ านวนหน่วยกิตวิชาเรียน - - 24 24 
- รายวิชาบังคับ - - 12 12 
- รายวิชาเลือก - - 12 12 
จ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 60 72 36 48 
รวม 60 72 60 72 

 
 

   แบบ 1.1 (เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า) 
   วิทยานิพนธ์    60 หน่วยกิต 
 

   แบบ 1.2 (เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยมีผลการเรียนในระดับเกียรตินิยม) 
   วิทยานิพนธ์    72 หน่วยกิต 
 

   แบบ 2.1 (เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า) 
   รายวิชาบังคับ    12 หน่วยกิต 
   รายวิชาเลือก    12 หน่วยกิต 
   วิทยานิพนธ์    36 หน่วยกิต 
 

   แบบ 2.2 (เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยมีผลการเรียนในระดับเกียรตินิยม) 
   รายวิชาบังคับ    12 หน่วยกิต 
   รายวิชาเลือก    12 หน่วยกิต 
   วิทยานิพนธ์    48 หน่วยกิต 
 

   ทั้งนี้  ส าหรับหลักสูตร 1.1 และ 1.2 นั้น นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 2206894 ส ัมมนา
วิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต และประเมินผลเป็น 
S/U ส่วนหลักสูตร 2.1 และ 2.2 นั้น นิสิตจะต้องสอบผ่านรายวิชา 2206897 การสอบวัดคุณสมบัติ ซึ่งประเมินผลเป็น 
S/U ภายใน 3 ภาคการศึกษา และ 4 ภาคการศึกษาตามล าดับ  และหลังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นิสิต
จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 2206894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จ
การศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต และประเมินผลเป็น S/U 
 
 

 
 
 
 
 
___________________________ 
* รายวิชาเปิดใหม่ 
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3.1.3 รายวิชา 
 หลักสูตรแบบ 1.1 (เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า) 
 วิทยานิพนธ์ (60 หน่วยกิต) 
 2206829* วิทยานิพนธ์      60 หน่วยกิต 
    Dissertation 

 

หลักสูตรแบบ 1.2 (เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยมีผลการเรียนในระดับเกียรตินิยม) 
 วิทยานิพนธ์ (72 หน่วยกิต) 
 2206830* วิทยานิพนธ์      72 หน่วยกิต 
    Dissertation 

 

หลักสูตรแบบ 2.1 (เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า) 
รายวิชาบังคับ  (12 หน่วยกิต) 
2206701* พ้ืนฐานสารสนเทศศึกษา     3 (3-0-9) 
   Foundation of Information and Information Studies 
 

รายวิชา 2206721 2206751 และ 2206791 ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา 
2206721* การจัดการสารสนเทศ     3 (3-0-9) 
   Organization of Information 
   หรือ 
2206751* การจัดการในองค์กรสารสนเทศ    3 (3-0-9) 
   Management of Information Organizations 
   หรือ 
2206791* เทคโนโลยีในสารสนเทศศึกษา    3 (3-0-9) 
   Technologies in Information Studies 
 

รายวิชา 2206771 และ 2206772 ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา 
2206771* วิธีวิจัยเชิงปริมาณในสาขาสารสนเทศศึกษา   3 (3-0-9) 
   Quantitative Research Methods in Information Studies 
   หรือ 
2206772* วิธีวิจัยเชิงคุณภาพในสาขาสารสนเทศศึกษา   3 (3-0-9) 
   Qualitative Research Methods in Information Studies 
 

2206773* สัมมนาการวิจัยทางสารสนเทศ    3 (3-0-9) 
   Seminar on Information Research 
 

 
___________________________ 
* รายวิชาเปิดใหม่ 
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รายวิชาเลือก (12 หน่วยกิต) 
(นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาข้ามกลุ่มได้) 
  
กลุ่มท่ี 1 วิชาพ้ืนฐาน (Foundations) 
นิสิตสามารถเลือกรายวิชา 2206771 หรือ 2206772 เป็นวิชาเลือก หากยังไม่ได้เลือกในรายวิชาบังคับ 
2206771* วิธีวิจัยเชิงปริมาณในสาขาสารสนเทศศึกษา   3 (3-0-9) 
   Quantitative Research Methods in Information Studies 
   หรือ 
2206772* วิธีวิจัยเชิงคุณภาพในสาขาสารสนเทศศึกษา   3 (3-0-9) 
   Qualitative Research Methods in Information Studies 
 

2206774* การปฏิบัติงานเชิงประจักษ์    3 (3-0-9) 
   Evidence-Based Practice 
2206775* การศึกษาอิสระ 1     3 (0-12-0) 
   Independent Study I 
2206776* การศึกษาอิสระ 2     3 (0-12-0) 
   Independent Study II 
 
 

กลุ่มท่ี 2 จดหมายเหตุและมนุษยศาสตร์ดิจิทัล (Archives and Digital Humanities) 
นิสิตสามารถเลือกรายวิชา 2206721 เป็นวิชาเลือก หากยังไม่ได้เลือกในรายวิชาบังคับ 
2206721* การจัดการสารสนเทศ     3 (3-0-9) 
   Organization of Information 
2206722* หลักการจัดการเอกสาร     3 (3-0-9) 
   Principle of Records Management 
2206723* ทฤษฎีและหลักปฏิบัติของการจัดการจดหมายเหตุ  3 (3-0-9) 
   Theory and Practice of Archives Management 
2206724* การดูแลและจัดการข้อมูล     3 (3-0-9) 
   Data Curation and Management 
2206725* แนวคิดและเครื่องมือทางมนุษยศาสตร์ดิจิทัล  3 (3-0-9) 
   Concepts and Tools of Digital Humanities 
 
 
 

 
 
 
___________________________ 
* รายวิชาเปิดใหม่ 
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กลุ่มที่ 3 การจดัการองค์กร นโยบาย และจรยิธรรม (Organization Management, Policies, and Ethics) 
นิสิตสามารถเลือกรายวิชา 2206751 เป็นวิชาเลือก หากยังไม่ได้เลือกในรายวิชาบังคับ 
2206751* การจัดการในองค์กรสารสนเทศ    3 (3-0-9) 
   Management of Information Organizations 
2206752* ภาวะผู้น าส าหรับนักวิชาชีพสารสนเทศ   3 (3-0-9) 
   Leadership for Information Professional 
2206753* ประเด็นทางกฎหมายในการผลิตและบริการสารสนเทศ 3 (3-0-9) 
   Legal Issues in Information Production and Services 
2206754* จริยธรรมสารสนเทศ     3 (3-0-9) 
   Information Ethics 
 
 

กลุ่มท่ี 4 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับระบบสารสนเทศ (Human Interactions with Information 
System) 

นิสิตสามารถเลือกรายวิชา 2206791 เป็นวิชาเลือก หากยังไม่ได้เลือกในรายวิชาบังคับ 
2206791* เทคโนโลยีในสารสนเทศศึกษา    3 (3-0-9) 
   Technologies in Information Studies  
2206792* ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์กับสารสนเทศ   3 (3-0-9) 
   Human-Information Interactions 
2206793* การรู้สารสนเทศ      3 (3-0-9) 
   Information Literacy 
2206794* ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์   3 (3-0-9) 
   Human-Computer Interactions 
2206795* คลังสารสนเทศดิจิทัล     3 (3-0-9) 
   Digital Repository 

 
 

วิทยานิพนธ์ (36 หน่วยกิต)  
2206826* วิทยานิพนธ์      36 หนว่ยกิต 
   Dissertation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
___________________________ 
* รายวิชาเปิดใหม่ 
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หลักสูตรแบบ 2.2 (เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยมีผลการเรียนในระดับเกียรตินิยม) 
รายวิชาบังคับ  (12 หน่วยกิต) 
2206701* พ้ืนฐานสารสนเทศศึกษา     3 (3-0-9) 
   Foundation of Information and Information Studies 
 

รายวิชา 2206721 2206751 และ 2206791 ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา 
2206721* การจัดการสารสนเทศ     3 (3-0-9) 
   Organization of Information 
   หรือ 
2206751* การจัดการในองค์กรสารสนเทศ    3 (3-0-9) 
   Management of Information Organizations 
   หรือ 
2206791* เทคโนโลยีในสารสนเทศศึกษา    3 (3-0-9) 
   Technologies in Information Studies 
 

รายวิชา 2206771 และ 2206772 ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา 
2206771* วิธีวิจัยเชิงปริมาณในสาขาสารสนเทศศึกษา   3 (3-0-9) 
   Quantitative Research Methods in Information Studies 
   หรือ 
2206772* วิธีวิจัยเชิงคุณภาพในสาขาสารสนเทศศึกษา   3 (3-0-9) 
   Qualitative Research Methods in Information Studies 
 

2206773* สัมมนาการวิจัยทางสารสนเทศ    3 (3-0-9) 
   Seminar on Information Research 
 
 

รายวิชาเลือก (12 หน่วยกิต) 
(นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาข้ามกลุ่มได้) 
  
กลุ่มท่ี 1 วิชาพ้ืนฐาน (Foundations) 
นิสิตสามารถเลือกรายวิชา 2206771 หรือ 2206772 เป็นวิชาเลือก หากยังไม่ได้เลือกในรายวิชาบังคับ 
2206771* วิธีวิจัยเชิงปริมาณในสาขาสารสนเทศศึกษา   3 (3-0-9) 
   Quantitative Research Methods in Information Studies 
   หรือ 
2206772* วิธีวิจัยเชิงคุณภาพในสาขาสารสนเทศศึกษา   3 (3-0-9) 
   Qualitative Research Methods in Information Studies 

 

___________________________ 
* รายวิชาเปิดใหม่ 
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2206774* การปฏิบัติงานเชิงประจักษ์    3 (3-0-9) 
   Evidence-Based Practice 
2206775* การศึกษาอิสระ 1     3 (0-12-0) 
   Independent Study I 
2206776* การศึกษาอิสระ 2     3 (0-12-0) 
   Independent Study II 
 
 

กลุ่มท่ี 2 จดหมายเหตุและมนุษยศาสตร์ดิจิทัล (Archives and Digital Humanities) 
นิสิตสามารถเลือกรายวิชา 2206721 เป็นวิชาเลือก หากยังไม่ได้เลือกในรายวิชาบังคับ 
2206721* การจัดการสารสนเทศ     3 (3-0-9) 
   Organization of Information 
2206722* หลักการจัดการเอกสาร     3 (3-0-9) 
   Principle of Records Management 
2206723* ทฤษฎีและหลักปฏิบัติของการจัดการจดหมายเหตุ  3 (3-0-9) 
   Theory and Practice of Archives Management 
2206724* การดูแลและจัดการข้อมูล     3 (3-0-9) 
   Data Curation and Management 
2206725* แนวคิดและเครื่องมือทางมนุษยศาสตร์ดิจิทัล  3 (3-0-9) 
   Concepts and Tools of Digital Humanities 
 
 

กลุ่มที่ 3 การจดัการองค์กร นโยบาย และจรยิธรรม (Organization Management, Policies, and Ethics) 
นิสิตสามารถเลือกรายวิชา 2206751 เป็นวิชาเลือก หากยังไม่ได้เลือกในรายวิชาบังคับ 
2206751* การจัดการในองค์กรสารสนเทศ    3 (3-0-9) 
   Management of Information Organizations 
2206752* ภาวะผู้น าส าหรับนักวิชาชีพสารสนเทศ   3 (3-0-9) 
   Leadership for Information Professional 
2206753* ประเด็นทางกฎหมายในการผลิตและบริการสารสนเทศ 3 (3-0-9) 
   Legal Issues in Information Production and Services 
2206754* จริยธรรมสารสนเทศ     3 (3-0-9) 
   Information Ethics 
 
 
 
 

 
 
___________________________ 
* รายวิชาเปิดใหม่ 
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กลุ่มท่ี 4 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับระบบสารสนเทศ (Human Interactions with Information 
System) 

นิสิตสามารถเลือกรายวิชา 2206791 เป็นวิชาเลือก หากยังไม่ได้เลือกในรายวิชาบังคับ 
2206791* เทคโนโลยีในสารสนเทศศึกษา    3 (3-0-9) 
   Technologies in Information Studies  
2206792* ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสารสนเทศ   3 (3-0-9) 
   Human-Information Interactions 
2206793* การรู้สารสนเทศ      3 (3-0-9) 
   Information Literacy 
2206794* ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์   3 (3-0-9) 
   Human-Computer Interactions 
2206795* คลังสารสนเทศดิจิทัล     3 (3-0-9) 
   Digital Repository 
 
วิทยานิพนธ์ (48 หน่วยกิต)  
2206828* วิทยานิพนธ์      48 หนว่ยกิต 
   Dissertation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
* รายวิชาเปิดใหม่ 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
  หลักสูตรแบบ 1.1  (เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า) 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น 
 2206829* วิทยานิพนธ์                 9 หนว่ยกิต 
           รวม      9 หนว่ยกิต 

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย 
 2206829* วิทยานิพนธ์                 9 หนว่ยกิต 
           รวม      9 หนว่ยกิต 

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น 
 2206829* วิทยานิพนธ์               12 หน่วยกิต 
           รวม    12 หน่วยกิต 

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย 
 2206829* วิทยานิพนธ์               12 หน่วยกิต 
           รวม    12 หน่วยกิต 

 
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น 

 2206829* วิทยานิพนธ์               12 หน่วยกิต 
           รวม    12 หน่วยกิต 

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย 
 2206829* วิทยานิพนธ์       6 หน่วยกิต 
           รวม 6 หน่วยกิต 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
* รายวิชาเปิดใหม่ 
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  หลักสูตรแบบ 1.2  (เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยมีผลการเรียนในระดับเกียรตินิยม) 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น 
 2206830* วิทยานิพนธ์       9 หน่วยกิต 
           รวม 9 หน่วยกิต 

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย 
 2206830* วิทยานิพนธ์       9 หน่วยกิต 
           รวม 9 หน่วยกิต 

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น 
 2206830* วิทยานิพนธ์       9 หน่วยกิต 
           รวม 9 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย 
 2206830* วิทยานิพนธ์       9 หน่วยกิต 
           รวม 9 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น 
 2206830* วิทยานิพนธ์       9 หน่วยกิต 
           รวม 9 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย 
 2206830* วิทยานิพนธ์       9 หน่วยกิต 
           รวม 9 หน่วยกิต 

 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น 
 2206830* วิทยานิพนธ์       9 หน่วยกิต 
           รวม 9 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย 
 2206830* วิทยานิพนธ์       9 หน่วยกิต 
           รวม 9 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
___________________________ 
* รายวิชาเปิดใหม่ 
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  หลักสูตรแบบ 2.1  (เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า) 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น 
 2206701* พ้ืนฐานสารสนเทศศึกษา      3 หน่วยกิต 
 

2206771* วิธีวิจัยเชิงปริมาณในสาขาสารสนเทศศึกษา    3 หน่วยกิต 
   หรือ 
2206772* วิธีวิจัยเชิงคุณภาพในสาขาสารสนเทศศึกษา    3 หน่วยกิต 
 

2206721* การจัดการสารสนเทศ      3 หน่วยกิต 
   หรือ 
2206751* การจัดการในองค์การสารสนเทศ     3 หน่วยกิต 
   หรือ 
2206791* เทคโนโลยีในสารสนเทศศึกษา     3 หน่วยกิต 
          รวม      9 หน่วยกิต 

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย 
 xxxxxxx  วิชาเลือก               9 หน่วยกิต 
 2206897* การสอบวัดคุณสมบัติ                S/U 
           รวม      9 หนว่ยกิต 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น 
 2206773* สัมมนาการวิจัยทางสารสนเทศ     3 หน่วยกิต 
 xxxxxxx  วิชาเลือก       3 หน่วยกิต 
 2206826* วิทยานิพนธ์       6 หน่วยกิต 
           รวม    12 หน่วยกิต 
  

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย 
 2206826* วิทยานิพนธ์               12 หน่วยกิต 
           รวม    12 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น 
 2206826* วิทยานิพนธ์               12 หน่วยกิต 
           รวม    12 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย 
 2206826* วิทยานิพนธ์       6 หน่วยกิต 
           รวม 6 หน่วยกิต 

___________________________ 
* รายวิชาเปิดใหม่ 
 



24 
 

  หลักสูตรแบบ 2.2  (เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยมีผลการเรียนในระดับเกียรตินิยม) 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น 
 2206701* พ้ืนฐานสารสนเทศศึกษา      3 หน่วยกิต 
 

2206771* วิธีวิจัยเชิงปริมาณในสาขาสารสนเทศศึกษา    3 หน่วยกิต 
   หรือ 
2206772* วิธีวิจัยเชิงคุณภาพในสาขาสารสนเทศศึกษา    3 หน่วยกิต 
 

2206721* การจัดการสารสนเทศ      3 หน่วยกิต 
   หรือ 
2206751* การจัดการในองค์การสารสนเทศ     3 หน่วยกิต 
   หรือ 
2206791* เทคโนโลยีในสารสนเทศศึกษา     3 หน่วยกิต 
          รวม      9 หน่วยกิต 

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย 
 xxxxxxx  วิชาเลือก                 9 หนว่ยกิต 
           รวม      9 หนว่ยกิต 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น 
 2206773* สัมมนาการวิจัยทางสารสนเทศ     3 หน่วยกิต 
 xxxxxxx  วิชาเลือก       3 หน่วยกิต 
 2206897* การสอบวัดคุณสมบัติ                S/U 
           รวม    6 หน่วยกิต 
  

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย 
 2206828* วิทยานิพนธ์                6 หน่วยกิต 
           รวม     6 หน่วยกิต 
  

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น 
 2206828* วิทยานิพนธ์                9 หน่วยกิต 
           รวม     9 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย 
 2206828* วิทยานิพนธ์               12 หน่วยกิต 
           รวม    12 หน่วยกิต 

 
___________________________ 
* รายวิชาเปิดใหม่ 
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น 
 2206828* วิทยานิพนธ์               12 หน่วยกิต 
           รวม    12 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย 
 2206828* วิทยานิพนธ์       9 หน่วยกิต 
           รวม 9 หน่วยกิต 
 

  3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก) 
   *3.1.6 เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง  ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
* รายวิชาเปิดใหม่ 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 

ล าดับ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปี พ.ศ. 
จ านวนผลงานทางวิชาการ 

ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา 
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่ใช้หลักสูตรฉบับนี้) 

งานวิจัย ต ารา หนังสือ บทความวชิาการ 
 

ผลงานวิชาการ 
ในลักษณะอื่น 

ผลงานวิชาการ 
รับใช้สังคม 

2561 2562 2563 2564 

1. อาจารย์ 
ดร. วชิราภรณ์ 
คลังธนบูรณ์ 

3-1002-00862-83-2 

Ph.D. 
 

International 
Master 

 
 
 
 

อ.ม. 
 
 

อ.บ. 
(เกียรตินิยม) 

Information 
Studies 

Digital Library 
Learning 

 
 
 
 

บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศ-

ศาสตร์ 
สารนิเทศศึกษา 

 

University of 
Glasgow 

Oslo University 
College, 
Tallinn 

University, 
University of 

Parma 
จุฬาฯ 

 
 

จุฬาฯ 
 

2558 
 

2553 
 
 
 
 
 

2546 
 
 

2543 
 

1 1 - 2 - - 96 96 96 96 

2. อาจารย์  
ดร. สรคม  
ดิสสะมาน* 

3-1016-00208-37-5 

ค.ด. 
 

อ.ม. 
 
 

วส.บ. 

เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา 

บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศ-

ศาสตร์ 
สารสนเทศศึกษา 

จุฬาฯ 
 

จุฬาฯ 
 
 

มทส. 

2557 
 

2550 
 
 

2547 

1 1 - - - - 96 96 96 96 

หมายเหตุ *อาจารย์ใหม่ อ้างอิงแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 คุณสมบัติด้านต าแหน่งวิชาการของอาจารย์ประจ าหลัก สูตร “กรณีอาจารย์ใหม่ที่มี
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก แม้ยังไม่มีผลงานทางวิชาการหลังส าเร็จการศึกษา อนุโลมให้เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาโทได้ แต่ทั้งนี้หากจะท าหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาเอก 
หรือเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ในระดับปริญญ าโทและปริญญาเอก ต้องมีผลงานทางวิชาการ
ภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย 1 ช้ิน ภายใน 2 ปี หรือ 2 ชิ้น ภายใน 4 ปี หรือ 3 ช้ิน ภายใน 5 ปี” 

 

 3.2.2 อาจารย์พิเศษ    ไม่มี 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

หลักสูตรก าหนดให้นิสิตทุกคนต้องท าวิทยานิพนธ์ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษา ออกแบบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์  ด าเนินการวิจัยที่สามารถใช้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ในวิชาชีพสารสนเทศ และเขียนวิทยานิพนธ์และ
บทความวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เพ่ือเผยแพร่ ทั้งนี้ ส าหรับหลักสูตร 1.1 และ 1.2 นั้น นิสิตจะต้อง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 2206894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จ
การศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต และประเมินผลเป็น S/U ส่วนหลักสูตร 2.1 และ 2.2 นั้น นิสิตจะต้องสอบผ่านรายวิชา 
2206897 การสอบวัดคุณสมบัติ ซึ่งประเมินผลเป็น S/U ภายใน 3 ภาคการศึกษา และ 4 ภาคการศึกษาตามล าดับ  
และหลังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 2206894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับ
ดุษฎีบัณฑิต ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต และประเมินผลเป็น S/U  

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
วิทยานิพนธ์ที่คณะกรรมการสอบประเมินอย่างน้อยระดับ “ผ่าน” และบทความวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ

วิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
5.3 ช่วงเวลา 

นิสิตจะต้องสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์ที่ได้ผลการประเมินอย่างน้อยระดับ “ผ่าน” 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามระเบียบ/ข้อบังคับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 5.4 จ านวนหน่วยกิต  
   หลักสูตร แบบ 1.1   จ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์  60  หน่วยกิต 
   หลักสูตร แบบ 1.2   จ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์  72  หน่วยกิต 
   หลักสูตร แบบ 2.1   จ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์  36  หน่วยกิต 
   หลักสูตร แบบ 2.2   จ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์  48  หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ 
นิสิตจะได้เรียนรายวิชาบังคับเพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัยก่อนการท าวิทยานิพนธ์ จ านวน 2 รายวิชา (2206773 

สัมมนาการวิจัยทางสารสนเทศ และ 2206771 วิธีวิจัยเชิงปริมาณในสาขาสารสนเทศศึกษา หรือ 2206772 วิธีวิจัย
เชิงคุณภาพในสาขาสารสนเทศศึกษา) นอกจากนี้ นิสิตยังสามารถเลือกรายวิชาเลือกที่จะช่วยพัฒนาทักษะการวิจัยได้
อีก 2 รายวิชา (2206775 การศึกษาอิสระ 1 และ 2206776 การศึกษาอิสระ 2) ทั้งนี้ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ 
ยังมีการจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับขั้นตอนการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้แก่นิสิต มีการก าหนดชั่วโมงการให้
ค าปรึกษา ก าหนดให้นิสิตทุกคนต้องน าเสนอความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ และส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมการประชุม
ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัยของนิสิต 
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5.6 กระบวนการประเมินผล 
หลังจากท่ีนิสิตได้จัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้ว นิสิตจะต้องสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์กับคณะกรรมการสอบ

โครงร่างวิทยานิพนธ์เพ่ือประเมินความเป็นไปได้และความเหมาะสมของโครงการวิจัย หลังจากที่นิสิตผ่านการสอบ
โครงร่างวิทยานิพนธ์แล้ว อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะประเมินผลความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตใน
แต่ละภาคการศึกษาตามหลักเกณฑ์การให้สัญลักษณ์ S/U และเมื่อวิทยานิพนธ์ของนิสิตเสร็จสมบูรณ์แล้ว นิสิตจะต้อง
สอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งจะประเมินผลเป็น 4 ระดับ คือ “ไม่ผ่าน”  “ผ่าน”  “ดี”  และ “ดีมาก” โดยนิสิตจะต้องได้รับผล
การประเมินอย่างน้อยระดับ “ผ่าน” และมีบทความวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
นิสิตจึงจะส าเร็จการศึกษาได้ 
 

หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
มีทักษะการรู้สารสนเทศในระดับสูง การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมในรายวิชาที่

ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศในระดับสูง 
มี ความรู้ และทั กษะในการประยุ กต์ เทคโน โลยี
สารสนเทศขั้นสูง เพ่ือการจัดการและบริการสารสนเทศ 

การเชิญวิทยากรจากภายนอกมาบรรยาย สาธิต ให้
ความรู้ และฝึกอบรม 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ 
   1.1 รู้รอบ  

มีความรู้ขั้นสูงในสาขาสารสนเทศศึกษา และ
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ในบริบทต่าง ๆ   

 
   1.2 รู้ลึก 

มีความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้ งในสาขา
สารสนเทศศึกษา   

01 การบรรยาย 
02 การอภิปราย 
03 การสอนแบบสัมมนา 
06 การใช้กรณีศึกษา 
19 การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
20 การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
23 การศึกษาค้นคว้าโดยอิสระ 
25 การสอนโดยใช้โครงงาน 
30 การให้ค าปรึกษารายบุคคล 
32 การระดมสมอง 
33 การสรุปประเด็นและน าเสนอผลของการสืบค้นที่ได้รับ

มอบหมาย 
38 การดูงาน 
39 การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 

01 การสอบข้อเขียน 
07 การประเมินการบ้าน 
08 การประเมินรายงาน/โครงงาน 
11 การประเมินการวิพากษ์/การน าเสนอผลงาน 
15 การประเมินโดยเพื่อน 
16 การน าเสนอปากเปล่า 
17 การเข้าช้ันเรียน 

2. มีคุณธรรม 
   2.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม 

ศรัทธาและยึดมั่นความดีงาม มีความรับผิดชอบ มี
ศีลธรรม ซื่อสัตย์สุจริต   

 
   2.2 มีจรรยาบรรณ 

ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณ วิช า ชีพ
สารสนเทศ และจรรยาบรรณนักวิจัย   

01 การบรรยาย 
02 การอภิปราย 
06 การใช้กรณีศึกษา 
20 การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
21 การสะท้อนความคิด 
 

01 การสอบข้อเขียน 
05 การประเมินกระบวนการท างาน/บทบาทในการท ากิจกรรม 
06 การประเมินตนเอง/บทเรียนที่ถอดประสบการณ์จากนิสิต 
08 การประเมินรายงาน/โครงงาน 
11 การประเมินการวิพากษ์/การน าเสนอผลงาน 
16 การน าเสนอปากเปล่า 
17 การเข้าช้ันเรียน 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
3. คิดเป็น 
   3.1 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

มีความคิดเชิงวิพากษ์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
ประเมินความรู้เพื่อใช้ในงานสารสนเทศ   

 
   3.2 สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

สามารถพัฒนาแนวคิดในสาขาสารสนเทศศึกษาได้
อย่างริเริ่มและสร้างสรรค์   
   3.3 มีทักษะในการคิดแก้ปัญหา 

สาม ารถแก้ ปั ญ ห าอย่ าง เป็ น ระบ บ ใน งาน
สารสนเทศ  

01 การบรรยาย 
02 การอภิปราย 
03 การสอนแบบสัมมนา 
06 การใช้กรณีศึกษา 
17 การฝึกปฏิบัติ 
19 การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
21 การสะท้อนความคิด 
23 การศึกษาค้นคว้าโดยอิสระ 
25 การสอนโดยใช้โครงงาน 
30 การให้ค าปรึกษารายบุคคล 
32 การระดมสมอง 
33 การสรุปประเด็นและน าเสนอผลของการสืบค้นที่ได้รับ

มอบหมาย 
38 การดูงาน 
39 การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

01 การสอบข้อเขียน 
05 การประเมินกระบวนการท างาน/บทบาทในการท ากิจกรรม 
06 การประเมินตนเอง/บทเรียนที่ถอดประสบการณ์จากนิสิต 
07 การประเมินการบ้าน 
08 การประเมินรายงาน/โครงงาน 
11 การประเมินการวิพากษ์/การน าเสนอผลงาน 
15 การประเมินโดยเพื่อน 
16 การน าเสนอปากเปล่า 
17 การเข้าช้ันเรียน 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
4. ท าเป็น 
   4.1 มีทักษะทางวิชาชีพ 

มี ทั กษะในการบริห ารและปฏิ บั ติ งานตาม
มาตรฐานวิชาชีพสารสนเทศ ติดตามความก้าวหน้าใน
สาขาวิชา แก้ปัญหา และท าวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาการและ
วิชาชีพได้   

 
   4.2 มีทักษะทางการสื่อสาร 

ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
สามารถน าเสนอผลงานทางวิขาการได้   

 
   4.3 มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการสื่อสาร 
และค้นคว้าข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 
   4.4 มีทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ 

สามารถใช้สถิติเพื่อการศึกษาวิจัย และปฏิบัติงาน
ในวิชาชีพ 

   
   4.5 มีทักษะการบริหารจัดการ 

สามารถวางแผน จัดระบบ และด าเนินการให้
บรรลุเป้าหมายในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน มีมนุษย-
สัมพันธ์ดี และสามารถท างานเป็นหมู่คณะ   

01 การบรรยาย 
02 การอภิปราย 
06 การใช้กรณีศึกษา 
12 การสาธิต 
16 การสอนแบบ โปรแกรม/การเรี ยนด้ วยบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน/การเรียนแบบผสมผสาน/การ
เรียนแบบออนไลน์ 

17 การฝึกปฏิบัติ 
19 การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
20 การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
23 การศึกษาค้นคว้าโดยอิสระ 
24 การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
25 การสอนโดยใช้โครงงาน 
30 การให้ค าปรึกษารายบุคคล 
32 การระดมสมอง 
33 การสรุปประเด็นและน าเสนอผลของการสืบค้นที่ได้รับ

มอบหมาย 
38 การดูงาน 
39 การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

01 การสอบข้อเขียน 
06 การประเมินตนเอง/บทเรียนที่ถอดประสบการณ์จากนิสิต 
07 การประเมินการบ้าน 
08 การประเมินรายงาน/โครงงาน 
11 การประเมินการวิพากษ์/การน าเสนอผลงาน 
15 การประเมินโดยเพื่อน 
16 การน าเสนอปากเปล่า 
17 การเข้าช้ันเรียน 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
5. ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู ้
   5.1 ใฝ่รู้ 

แสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งต่าง ๆ อย่าง
สม่ าเสมอ   

 
   5.2 รู้จักวิธีการเรียนรู้ 

เข้ าใจและสามารถเลื อกใช้ เทคนิ ค  วิ ธีและ
กระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง  

01 การบรรยาย 
02 การอภิปราย 
03 การสอนแบบสัมมนา 
06 การใช้กรณีศึกษา 
17 การฝึกปฏิบัติ 
20 การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
23 การศึกษาค้นคว้าโดยอิสระ 
24 การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
29 การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
30 การให้ค าปรึกษารายบุคคล 
32 การระดมสมอง 
33 การสรุปประเด็นและน าเสนอผลของการสืบค้นที่ได้รับ

มอบหมาย 
38 การดูงาน 
39 การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 

01 การสอบข้อเขียน 
06 การประเมินตนเอง/บทเรียนที่ถอดประสบการณ์จากนิสิต 
07 การประเมินการบ้าน 
08 การประเมินรายงาน/โครงงาน 
11 การประเมินการวิพากษ์/การน าเสนอผลงาน 
16 การน าเสนอปากเปล่า 
 

6. มีภาวะผู้น า 
เป็นผู้น าในบริบทต่าง ๆ มีความรับผิดชอบต่อบทบาท

หน้าที่ของตนเอง มองการณ์ไกล กล้าตัดสินใจ ประสาน
ความคิดและประโยชน์ด้วยหลักแห่งเหตุผลและความถูกต้อง  

01 การบรรยาย 
02 การอภิปราย 
06 การใช้กรณีศึกษา 
17 การฝึกปฏิบัติ 
25 การสอนโดยใช้โครงงาน 
33 การสรุปประเด็นและน าเสนอผลของการสืบค้นที่ได้รับ

มอบหมาย 
39 การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

01 การสอบข้อเขียน 
05 การประเมินกระบวนการท างาน/บทบาทในการท ากิจกรรม 
08 การประเมินรายงาน/โครงงาน 
11 การประเมินการวิพากษ์/การน าเสนอผลงาน 
15 การประเมินโดยเพื่อน 
16 การน าเสนอปากเปล่า 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
7. มีสุขภาวะ 

รู้จักวิธีการดูแลสุขภาพกายและจิตของตนเอง มี
บุคลิกภาพที่ เหมาะสม และสามารถปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมในการท างานได้  

 

การก าหนดให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะที่จัด
โดยภาควิชาฯ คณะฯ มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานอื่น 

การประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต 

8. มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ 
มีจิตบริการ และส านึกห่วงใยสังคม 
 

การก าหนดให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะที่จัด
โดยภาควิชาฯ คณะฯ มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานอื่น 

การประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต 

9. ด ารงความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวัตน์. 
ส านึกในคุณค่าและด ารงความเป็นไทย ทะนุบ ารุง   

สืบสานวัฒนธรรมไทย ตระหนักถึงความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
และสังคมโลก  

01 การบรรยาย 
 

-   การก าหนดให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะที่
จัดโดยภาควิชาฯ คณะฯ หรือมหาวิทยาลัย  

01 การสอบข้อเขียน 
 

-   การประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต 
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 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping) 
 

   ความรับผิดชอบหลักของรายวิชา           ความรับผิดชอบรองของรายวิชา 
 

รายวิชา 
(ทุกรายวิชาในหลักสูตร) 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้
1. มีความรู ้ 2. มีคุณธรรม 3. คิดเป็น 4. ท าเป็น 5. ใฝ่รู้และ

รู้จักวิธีการ
เรียนรู้ 

6. มีภาวะผู้น า 7. มีสุขภาวะ 8. มีจิตอาสาและ
ส านึกสาธารณะ 

9. ด ารงความเป็นไทย
ในกระแสโลกาภิวตัน์ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2     
รายวิชาบังคับ                   

2206701*   FOUND INFO IS                   

2206721*   ORG INFO                    
2206751*   MGT INFO ORG                   
2206771*   QUAN RES METH IS                   
2206772*   QUAL RES METH IS                   
2206773*   SEM INFO RES                   
2206791*   TECHNO IS                   
รายวิชาเลือก                   
2206721*   ORG INFO                    
2206722*   PRINC REC MGT                   

2206723*   THEO PRAC ARC MGT                   

2206724*   DATA CURA MGT                   
2206725*   CON TOOL DIGIT HUM                   

2206751*   MGT INFO ORG                   
___________________________ 
* รายวิชาเปิดใหม่ 
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รายวิชา 
(ทุกรายวิชาในหลักสูตร) 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้
1. มีความรู ้ 2. มีคุณธรรม 3. คิดเป็น 4. ท าเป็น 5. ใฝ่รู้และ

รู้จักวิธีการ
เรียนรู้ 

6. มีภาวะผู้น า 7. มีสุขภาวะ 8. มีจิตอาสาและ
ส านึกสาธารณะ 

9. ด ารงความเป็นไทย
ในกระแสโลกาภิวตัน์ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2     
2206752*   LEAD INFO PROF                   
2206753*  LEG INFO PROD SERV                   

2206754*  INFO ETHICS                   
2206771*   QUAN RES METH IS                   
2206772*   QUAL RES METH IS                   
2206774*   EVI BAS PRAC                   
2206775*   INDEP STUDY I                   
2206776*   INDEP STUDY II                   
2206791*   TECHNO IS                   
2206792*  HUMAN INFO INTER                   
2206793*  INFO LIT                   
2206794*  HUMAN COM INTER                   
2206795* DIGIT REPOS                   
วิทยานิพนธ์                   
2206826* DISSERTATION                   
2206828* DISSERTATION                   
2206829* DISSERTATION                   
2206830* DISSERTATION                   
___________________________ 
* รายวิชาเปิดใหม่ 
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รายวิชา 
(ทุกรายวิชาในหลักสูตร) 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้
1. มีความรู ้ 2. มีคุณธรรม 3. คิดเป็น 4. ท าเป็น 5. ใฝ่รู้และ

รู้จักวิธีการ
เรียนรู้ 

6. มีภาวะผู้น า 7. มีสุขภาวะ 8. มีจิตอาสาและ
ส านึกสาธารณะ 

9. ด ารงความเป็นไทย
ในกระแสโลกาภิวตัน์ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2     
2206894* DOC DISSERT SEM                   
2206897* QUALIFYING EXAM                   

กิจกรรมนอกหลักสูตร                   

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะ  
(คณะฯ หรือมหาวิทยาลัย) 

                  

กิจกรรมจิตอาสา  
(คณะฯ หรือมหาวิทยาลัย) 

                  

กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย  
(คณะฯ หรือมหาวิทยาลัย) 

                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
* รายวิชาเปิดใหม่

การระบกิุจกรรม :  ให้ระบวุา่เป็นกิจกรรมของคณะหรือกิจกรรมมหาวิทยาลยั 
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หมวดที ่5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
        ระดับปริญญาตรี การประเมินผลรายวิชาใช้สัญลักษณ์ A B+ B C+ C D+ D และ F หรือใช้สัญลักษณ์ S หรือ U 
      ระดับบัณฑิตศึกษา การประเมินผลรายวิชาใช้สัญลักษณ์ A B+ B C+ C D+ D และ F หรือใช้สัญลักษณ์ S 
หรือ U ส่วนวิทยานิพนธ์ใช้ ดีมาก ดี ผ่าน และตก 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา โดย
ใช้กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ต่าง ๆ (ดังที่ปรากฏใน หมวดที่ 4 ข้อ 2)  นอกจากนี้ ทั้งนิสิตและอาจารย์จะต้อง
ประเมินผลการเรียนการสอนทุกรายวิชาในทุกภาคการศึกษาผ่านระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการหลักสูตรของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University Curriculum Administration System: CU-CAS) 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 3.1 หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
   แบบ 1 
    สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ 
    สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
    เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย (การสอบต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจ

เข้ารับฟังได้) 
    การเผยแพร่วิทยานิพนธ์   
     หลักสูตรกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและวิทยาศาสตร์กายภาพ 

     ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 ฉบับ ซึ่งต้องเป็นวารสารระดับนานาชาติ
อย่างน้อย 1 ฉบับ 

     หลักสูตรกลุ่มสาขาวชิาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์
     ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย

ได้รับการให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 ฉบับ 

    เกณฑ์อ่ืนๆ ................................................ ...................................................................................... 
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   แบบ 2 
    เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดในหลักสูตร โดยต้องได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00  

   (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
    สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ 
    สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
    เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย (การสอบต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจ

เข้ารับฟังได้) 
    การเผยแพร่วิทยานิพนธ์  
     หลักสูตรกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและวิทยาศาสตร์กายภาพ 

     ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 1 ฉบับ   

      หลักสูตรกลุ่มสาขาวชิาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์
     ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 1 ฉบับ 

    เกณฑ์อ่ืนๆ .......................................... ............................................................................................ 
 
 

หมวดที ่6. การพัฒนาคณาจารย์ 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1) ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคน เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและสัมมนาอาจารย์ใหม่ ซึ่งจัดโดยส านักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือให้เข้าวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ รวมทั้งนโยบาย 
และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ 
 2) ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคน เข้าร่วมการสัมมนาอาจารย์คณะอักษรศาสตร์ ซึ่งจัดเป็นประจ าทุกปี เพื่อทราบถึง
นโยบายและทิศทางการด าเนินงานของคณะอักษรศาสตร์ ทั้งในด้านการบริหาร วิชาการ วิจัย และกิจการนิสิต 
 3) จัดให้มีระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยง (Mentor) เพ่ือให้ค าปรึกษาในการปรับตัวและการท างานของอาจารย์ใหม่ 
ตลอดจนถ่ายทอดจิตส านึกและคุณลักษณะของการเป็นอาจารย์ที่ดี 
 4) ส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมการฝึกอบรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาทักษะการสอน การวิจัย และการท างานด้าน
กิจการนิสิต 
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2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
   1) ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน รวมถึง
การวัดและการประเมินผล โดยเฉพาะวิธีการใหม่ ๆ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   2) สนับสนุนให้คณาจารย์เพ่ิมพูนความรู้ และสร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
ตลอดจนการวัดและการประเมินผล แล้วน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 
 1) ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการบรรยายพิเศษที่จะ
ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ 
 2) จัดหาแหล่งทุนส าหรับการวิจัย และการน าเสนอผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ จาก
แหล่งทุนภายในภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก  
 3) สนับสนุนให้คณาจารย์มีโอกาสแลกเปลี่ยนและสร้างเครือข่ายกับนักวิชาการจากสถาบัน และองค์กร
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชา ทั้งที่อยู่ภายในประเทศและต่างประเทศ  
 4) หามาตรการที่เหมาะสมในการสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
 5) ส่งเสริมให้คณาจารย์พัฒนาความรู้ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพด้วยการให้บริการทางวิชาการ  
 

หมวดที ่7.  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การก ากับมาตรฐาน 

การก ากับมาตรฐาน ใช้มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีกลไกตรวจสอบให้
การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด รวมถึง เป็นไปตามระเบียบ/ข้อบังคับของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

2. บัณฑิต 
บัณฑิตมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ เป็นผู้ที่มี ค ุณค่าของสังคมโลก ซึ่ง

ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ  14 ประเด็น ดังนี้ 1. มีความรู้ (รู้รอบ รู้ลึก)  2. มีคุณธรรม (มีคุณธรรมและจริยธรรม  
มีจรรยาบรรณ)  3. คิดเป็น (สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถคิดริเริ ่มสร้างสรรค์  มีทักษะในการคิด
แก้ปัญหา)  4. ท าเป็น (มีทักษะทางวิชาชีพ มีทักษะทางการสื่อสาร มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะทาง
คณิตศาสตร์และสถิติ มีทักษะการบริหารจัดการ)  5. ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้ (ใฝ่รู้ รู้จักวิธีการเรียนรู้)  6. มี
ภาวะผู้น า  7. มีสุขภาวะ  8. มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ 9. ด ารงความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ 

นอกจากนี้ บัณฑิตยังมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร คือ บัณฑิตสาขาวิชาสารสนเทศศึกษามีความรู้
อย่างลึกซ้ึงและเชี่ยวชาญในการวิจัยในหัวข้อเฉพาะที่สนใจ  มีความคิดเชิงวิพากษ์  และสามารถประยุกต์งานวิจัย เพ่ือ
พัฒนาวิชาการและวิชาชีพในระดับสากล  
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3. นิสิต 
กระบวนการรับนิสิตนั้น เป็นไปตามคู่มือการสมัครเข้าศึกษาซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบในปีการศึกษานั้น 

หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้  โดยคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาจะเป็นไปตาม
ประกาศซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้
มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้ 

เมื่อนิสิตเข้ามาศึกษาแล้ว หลักสูตรมีรายวิชาบังคับที่จะช่วยนิสิตในการปรับพ้ืนฐานความรู้ทางสารสนเทศศึกษา
เนื่องจากนิสิตมีพ้ืนฐานความรู้ทางสารสนเทศศึกษาที่แตกต่างกัน  นอกจากนี้ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ยังมีการจัด
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตแรกเข้า และนิสิตทุกชั้นปีจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา เพ่ือให้ค าแนะน าต่าง ๆ 
เนื่องจากนิสิตบางคนมีปัญหาในการปรับตัวให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึงปัญหาอ่ืน ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการคงอยู่ 
และการส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้ หากนิสิตมีข้อร้องเรียน นิสิตสามารถด าเนินการได้ภายใต้ระเบียบ/ข้อบังคับของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ในด้านการประกันคุณภาพการเรียนการสอนนั้น นิสิตทุกคนในทุกรายวิชา จะได้ประเมินผลการเรียนการสอนในทุก
ภาคการศึกษาผ่านระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn 
University Curriculum Administration System: CU-CAS) 

ก่อนที่นิสิตจะท าวิทยานิพนธ์ นิสิตจะได้เรียนรายวิชาบังคับเพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัยก่อนการท าวิทยานิพนธ์ 
จ านวน 2 รายวิชา (2206773 สัมมนาการวิจัยทางสารสนเทศ และ 2206771 วิธีวิจัยเชิงปริมาณในสาขาสารสนเทศ
ศึกษา หรือ 2206772 วิธีวิจัยเชิงคุณภาพในสาขาสารสนเทศศึกษา) นอกจากนี้ นิสิตยังสามารถเลือกรายวิชาเลือกที่
จะช่วยพัฒนาทักษะการวิจัยได้อีก 2 รายวิชา (2206775 การศึกษาอิสระ 1 และ 2206776 การศึกษาอิสระ 2) ทั้งนี้ 
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ยังมีการจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับขั้นตอนการเสนอโครงร่างวิ ทยานิพนธ์ให้แก่นิสิต มี
การก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา ก าหนดให้นิสิตทุกคนต้องน าเสนอความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ และ
ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัยของนิสิต  

หลังจากที่นิสิตได้จัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้ว นิสิตจะต้องสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์กับคณะกรรมการสอบ
โครงร่างวิทยานิพนธ์เพ่ือประเมินความเป็นไปได้และความเหมาะสมของโครงการวิจัย หลังจากที่นิสิตผ่านการสอบ
โครงร่างวิทยานิพนธ์แล้ว อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะประเมินผลความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิต
ในแต่ละภาคการศึกษาตามหลักเกณฑ์การให้สัญลักษณ์ S/U 

หลังจากที่นิสิตด าเนินการท าวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์แล้ว นิสิตที่จะส าเร็จการศึกษาได้ จะต้องผ่านเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร 
 

4. อาจารย ์
ในการรับอาจารย์ใหม่ มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก าหนด โดย

อาจารย์ใหม่จะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
เมื่ออาจารย์ใหม่เข้ามาปฏิบัติงานแล้ว จะมีการพัฒนาอาจารย์ใหม่ด้วยกระบวนการต่าง ๆ ดังนี้ 
1) ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคน เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและสัมมนาอาจารย์ใหม่ ซึ่งจัดโดยส านักบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือให้เข้าวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ รวมทั้ง
นโยบาย และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ 
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 2) ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคน เข้าร่วมการสัมมนาอาจารย์คณะอักษรศาสตร์ ซึ่งจัดเป็นประจ าทุกปี เพื่อทราบถึง
นโยบายและทิศทางการด าเนินงานของคณะอักษรศาสตร์ ทั้งในด้านการบริหาร วิชาการ วิจัย และกิจการนิสิต 
 3) จัดให้มีระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยง (Mentor) เพ่ือให้ค าปรึกษาในการปรับตัวและการท างานของอาจารย์ใหม่ 
ตลอดจนถ่ายทอดจิตส านึกและคุณลักษณะของการเป็นอาจารย์ที่ดี 

 4) ส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมการฝึกอบรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาทักษะการสอน การวิจัย และการท างานด้าน
กิจการนิสิต 

นอกจากนี้ ยังมีกระบวนการพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ดังนี้ 
1) ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการ

วัดและการประเมินผล โดยเฉพาะวิธีการใหม่ ๆ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2) สนับสนุนให้คณาจารย์เพ่ิมพูนความรู้ และสร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ตลอดจน

การวัดและการประเมินผล แล้วน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
3) ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการบรรยายพิเศษที่จะช่วย

เพ่ิมพูนความรู้ ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ 
4) จัดหาแหล่งทุนส าหรับการวิจัย และการน าเสนอผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ จากแหล่ง

ทุนภายในภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก  
5) สนับสนุนให้คณาจารย์มีโอกาสแลกเปลี่ยนและสร้างเครือข่ายกับนักวิชาการจากสถาบัน และองค์กรต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องในสาขาวิชา ทั้งท่ีอยู่ภายในประเทศและต่างประเทศ  
6) หามาตรการที่เหมาะสมในการสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทาง

วิชาการ 
 7) ส่งเสริมให้คณาจารย์พัฒนาความรู้ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพด้วยการให้บริการทางวิชาการ  

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
การบริหารจัดการหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด รวมถึงเป็นไปตามระเบียบ/

ข้อบังคับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยกลไกการด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็น
การออกแบบหลักสูตร การควบคุมการจัดท ารายวิชา การวางระบบผู้สอน การจัดการเรียนการสอน และการประเมิน
ผู้เรียน โดยทุกภาคการศึกษา ทั้งผู้เรียนและผู้สอนจะต้องประเมินผลการเรียนการสอนผ่านระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University Curriculum Administration 
System: CU-CAS)  และทุกปีการศึกษา จะต้องจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการการเรียนการสอนของหลักสูตร 
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ มีการบริหารงบประมาณที่ได้รับจัดสรรส าหรับการจัดซื้อทรัพยากรการเรียนการสอน

โดยประสานงานกับบรรณารักษ์ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ 
ในการนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะ
มีส่วนร่วมในการคัดเลือกทรัพยากรการเรียนการสอน นอกจากนี้  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ยังได้บริหาร
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การเรียนรู้ด้วยการพัฒนาอุปกรณ์เทคโนโลยีใน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภาควิชาฯ ให้มีความพร้อมต่อการเรียนการสอน 



42 
 

คณะอักษรศาสตร์ สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยทรัพยากรการเรียนการสอนในศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ และ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ของคณะฯ  เช่นเดียวกัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยทรัพยากรต่าง ๆ ใน
ส านักงานวิทยทรัพยากร และการพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งดูแลโดยส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นอกจากนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังส่งเสริมการใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อการเรียนรู้ โดยการด าเนินงานของ
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ 

 

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)   
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานของการประกันคุณภาพหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครอบคลุมหมวดที่ 1 ถึง

หมวดที่ 6 ดังนี้ 
มคอ.2
หมวดที ่ สาระ Key Performance Indicators 

ปีการศึกษา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1 ข้อมูลทั่วไป 1. ในทุกปีการศึกษา หลักสูตรจัดกิจกรรมต่อไปนี้อย่างน้อย
ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อให้นิสิตเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์การเรียนรู้นอกเหนือจากการเรียนกับ
อาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัย 
- กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนโดยต้องมีวิทยากร

ภายนอกเข้าร่วม หรือ 
- กิจกรรมที่หลักสตูรมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา

ในประเทศ/ต่างประเทศ/หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน 
หรือ 

- กิจกรรมทางวิชาการที่จดัโดยหน่วยงานภายนอก  
ซึ่งหลักสตูรก าหนดให้นิสิตเข้าร่วม 

     

2 ข้อมูลเฉพาะของ
หลักสตูร 

2. หลักสูตรจัดให้มีการประเมินแผนการพัฒนาปรับปรุงตามที่
ระบุไว้ในหมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

     

3 ระบบการจัดการศึกษา 
การด าเนินการ และ
โครงสรา้งของหลกัสตูร 

3. นิสิตทุกคนท่ีรับเข้าศึกษาในหลักสูตรโดยวิธีปกติมีคะแนน
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด (เฉพาะ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา) 

     

4. หลักสูตรส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษแก่นิสิตที่มีข้อจ ากัด
ทางภาษาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
โดยอาจจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือกิจกรรมการเตรียม
ความพร้อม หรือสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมที่จัด
โดยหน่วยงานอื่น นอกเหนือจากที่นิสิตต้องลงทะเบียน
เรียนวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาบังคับตามเง่ือนไขที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  

     

     5. ในทุกปีการศึกษา หลักสูตรมีการทบทวนเนื้อหารายวิชา
ในหลักสูตรให้มีความทันสมัยก้าวทันวิทยาการ ในกรณี
จ าเป็นอาจเปิดรายวิชาใหม่หรือปรับปรุงเนื้อหารายวิชา
เดิมหรือเชิญอาจารย์/วิทยากรภายนอกที่มีความรู้และ
ประสบการณ์สูงมาให้ความรู้แก่นิสิต 
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มคอ.2
หมวดที ่ สาระ Key Performance Indicators 

ปีการศึกษา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

  6. ร้อยละ 80 ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรใช้สื่อประสม  
(Multimedia) หรือเทคโนโลยีในการเรียนการสอน 

        

4 ผลการเรยีนรู้ กลยุทธ์
การสอนและประเมินผล 

7. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ปรากฏในรายวิชาบังคับของหลักสูตร
โดยรวมต้องครอบคลุมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ครบถ้วนตามที่ก าหนดในคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย* 

        

8. ร้อยละ 80 ของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษานั้นมีผล
การประเมินจากนิสิตระดับ 3.51 ขึ้นไป 

        

5 หลักเกณฑ์ในการ
ประเมินผลนักศึกษา 

9. ในทุกปีการศึกษา หลักสูตรวิเคราะห์ผลการประเมินผลลัพธ์
การเรียนรู้ของนิสิตจากระบบ CU-CAS โดยเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐาน TQF ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และน าผล
การวิเคราะห์มาปรับปรุงการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 
หรือภาคการศึกษาถัดไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่
ผลลัพธ์การเรียนรู้ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  

        

6 การพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากร 

10. ร้อยละ 100 ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีการพัฒนา
ตนเองในรูปแบบต่าง ๆ ทุกปีการศึกษา 

        

 

หมายเหตุ : * ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามคณุลักษณะบณัฑติที่พึงประสงคข์องมหาวิทยาลยั ประกอบด้วย 
 มีความรู้ : รูร้อบ, รูล้ึก   
 คิดเป็น : คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะในการคิดแก้ปัญหา   
 ท าเป็น : มีทักษะทางการสื่อสาร มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะการบริหารจดัการ  
 ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้ : รู้จักวิธีการเรียนรู้ (Learning to Learn)  

 
หมวดที ่8. การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

ผู้เรียนและผู้สอนจะต้องประเมินผลการเรียนการสอนผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการ
หลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University Curriculum Administration System: CU-CAS) 
ในทุกภาคการศึกษา  

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  นิสิตประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอนผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University Curriculum Administration System: 
CU-CAS) ในทุกภาคการศึกษา เมื่ออาจารย์ได้รับรายงานผลการประเมินแล้ว ก็จะสามารถน ามาใช้ในการวางแผน
พัฒนา และปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชาต่อไป  
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2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
1) นิสิตและบัณฑิต  

ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เรียนปัจจุบัน และผู้ส าเร็จการศึกษา  
 2) ผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก 

ด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก พิจารณาผลการด าเนินการการเรียนการสอนของ
หลักสูตรในทุกปีการศึกษา 
 3) ผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ด าเนินการส ารวจข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อติดตามความพึงพอใจและข้อคิดเห็น  
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

มีการประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตรตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 
โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน (ควร
เป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน) 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง จะมีการด าเนินการทุก 5 ปี เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อประเมินหลักสูตร และเสนอประเด็นที่จ าเป็นต้องมีการปรับปรุง 
2) จัดการสัมมนาภาควิชาฯ เพ่ือพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร 
3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรที่มีการปรับปรุง และให้ข้อเสนอแนะ 
4) น าหลักสูตรปรับปรุงที่ เสร็จสมบูรณ์แล้ว เสนอต่อคณะกรรมการบริหารภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ 

คณะกรรมการวิชาการประจ าคณะอักษรศาสตร์ และคณะกรรมการบริหารคณะอักษรศาสตร์ ตามล าดับ ก่อนที่
จะน าเสนอให้คณะกรรมการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกลั่นกรองและอนุมัติหลักสูตร 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



45 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
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  ค าอธิบายรายวิชา  
 
2206701*  พื้นฐานสารสนเทศศึกษา        3 (3-0-9) 

แนวคิดและทฤษฎีส าคัญที่เป็นพ้ืนฐานของสารสนเทศศึกษา ลักษณะของสารสนเทศ หน่วยงาน
สารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศ นักวิชาชีพสารสนเทศ องค์กรที่ เกี่ ยวข้องกับสารสนเทศ 
สังคมสารสนเทศ และหัวข้ออ่ืน ๆ ที่อยู่ในความสนใจร่วมสมัย 
Foundation of Information and Information Studies 
FOUND INFO IS 
Major concepts and theories underpinning information studies: nature of information, 
information agencies, information disciplines, information professionals, information 
related organizations, information society; other topics of contemporary interests. 

 
2206721*  การจัดการสารสนเทศ          3 (3-0-9) 

หลักการและวิธีการจัดการสารสนเทศ การออกแบบสถาปัตยกรรมสารสนเทศ การประยุกต์ออนโทโลยี   
โดยใช้แบบแผนการเข้ารหัส  มาตรฐาน  และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบจัดเก็บ น าทาง และค้นคืน
สารสนเทศดิจิทัล 
Organization of Information 
ORG INFO 
Principles and methods of organizing information; designing information architecture; 
applying ontologies through coding schemas, standards, and technologies relevant to 
storage, navigation and retrieval systems of digital information. 

 
2206722*  หลักการจัดการเอกสาร        3 (3-0-9) 

หลักการและพัฒนาการของทฤษฎีด้านการจัดเก็บเอกสาร  ความส าคัญและประโยชน์ของการจัดการ
เอกสารในบริบทองค์กรสมัยใหม่  การออกแบบระบบจัดเก็บเอกสาร  การจัดการสารสนเทศทางดิจิทัล
และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  กฎหมายและมาตรฐาน  จริยธรรมและความเป็นวิชาชีพ  ประเด็นเรื่อง
การจัดการเอกสารในปัจจุบัน 
Principle of Records Management 
PRINC REC MGT 
Principles and development of recordkeeping theories; justification and benefits of 
records management in the context of modern organization; recordkeeping system 
design; electronic records and digital information management; regulations and 
standard; ethics and professionalism; current issues in records management. 

 
 



47 
 

2206723*  ทฤษฎีและหลักปฏิบัติของการจัดการจดหมายเหตุ     3 (3-0-9) 
แนวคิดเรื่องจดหมายเหตุและเอกสารในสังคมสารสนเทศ  ทฤษฎีและการปฏิบัติด้านจดหมายเหตุ  
พัฒนาการของความเป็นวิชาชีพและศาสตร์ความรู้  อัตลักษณ์ด้านวิชาชีพและการเข้าสู่โลกดิจิ ทัล  
กรรมสิทธิ์และกรอบทางกฎหมาย  บทบาทของหอจดหมายเหตุแห่งชาติและเครือข่ายกับนโยบาย
แห่งชาติด้านจดหมายเหตุ  อนาคตของวิชาชีพจดหมายเหตุ 
Theory and Practice of Archives Management 
THEO PRAC ARC MGT 
Concepts of archives and records in the information society; archival theories and 
practices; development of professionalism and discipline; professional identity and 
digital convergence; ownership and legal frameworks; roles of the National Archives 
and networks and national archival policies; future of the archival profession. 

 
2206724*  การดูแลและจัดการข้อมูล        3 (3-0-9) 

ข้อมูลในฐานะหลักฐานและบทบาทของข้อมูลในการวิจัย วิธีวิจัยที่เน้นข้อมูลจ านวนมาก การศึกษาเชิง
สังคมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของข้อมูล กิจกรรมในวงจรการดูแลข้อมูล นโยบายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
Data Curation and Management 
DATA CURA MGT 
Data as evidence and its role in research; data-intensive research methods; social 
studies of data practices; data curation lifecycle activities; national and international 
data policies. 

 
2206725*  แนวคิดและเครื่องมือทางมนุษยศาสตร์ดิจิทัล      3 (3-0-9) 

แนวคิดของมนุษยศาสตร์ดิจิทัล  เครื่องมือที่ใช้ในมนุษยศาสตร์ดิจิทัล การจัดหมวดหมู่ ออนโทโลยี
และเมทาดาทา การพัฒนามโนภาพ การวิเคราะห์ข้อความ การวิเคราะห์เครือข่าย 
Concepts and Tools of Digital Humanities 
CON TOOL DIGIT HUM 
Concepts of digital humanities; tools in digital humanities: classification, ontology and 
metadata, visualization, textual analysis and network analysis. 
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2206751*  การจัดการในองค์กรสารสนเทศ        3 (3-0-9)  
หลักและทฤษฎีการจัดการ  ประเด็นการจัดการและการปฏิบัติในองค์กรสารสนเทศ  พฤติกรรมองค์กร 
การวางแผนกลยุทธ์  งบประมาณ  การจัดการความเสี่ยง  การจัดการความเปลี่ยนแปลง  และการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ 
Management of Information Organizations 
MGT INFO ORG 
Management principles and theories; management issues and practices in information 
organizations:  organization behavior, strategic planning, budgeting, risk management, 
change management and human resources management. 
 

2206752*  ภาวะผู้น าส าหรับนักวิชาชีพสารสนเทศ      3 (3-0-9) 
การปฏิบัติและทฤษฎีด้านภาวะผู้น า  แบบภาวะผู้น า  คุณลักษณะของภาวะผู้น าที่มีประสิทธิผล 
พฤติกรรมด้านบุคคลสัมพันธ์  กระบวนการสื่อสาร  ความสามารถในการจูงใจที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น า 
การส ารวจความท้าทายและโอกาสด้านภาวะผู้น า 
Leadership for Information Professional 
LEAD INFO PROF 
Leadership theories and practices; leadership styles; attributes to effective leadership; 
interpersonal behavior; process of communication; capability to motivate as related to 
leadership; examination of leadership challenges and opportunities. 
 

2206753*  ประเด็นทางกฎหมายในการผลิตและบริการสารสนเทศ     3 (3-0-9) 
เสรีภาพทางความคิดและการแสดงออก  สารสนเทศในฐานะข้อมูลส่วนรวม  ทรัพย์สินทางปัญญา  
การบิดเบือนสารสนเทศ  การลงทะเบียนสิ่งพิมพ์  รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลแบบเปิด โครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางไซเบอร์  ความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์  อาชญากรรมและการก่อการร้ายทางไซเบอร์  และพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 
Legal Issues in Information Production and Services 
LEG INFO PROD SERV 
Intellectual freedom and freedom of expression; information as common; intellectual 
property; falsification of information; registration of publications; electronic government; 
open data; cyber infrastructure; computer security; cyber crime and terrorism; electronic 
commerce. 
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2206754*  จริยธรรมสารสนเทศ         3 (3-0-9) 
ทฤษฎีทางจริยศาสตร์และการน าไปใช้กับประเด็นด้านวิชาชีพสารสนเทศ  เสรีภาพทางความคิดและ
การแสดงออก  การเข้าถึงอย่างเท่าเทียม  ทรัพย์สินทางปัญญา  การแบ่งปันแฟ้มข้อมูล  สิทธิส่วนบุคคล
กับความมั่นคงของรัฐ  ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อปัญหาด้านจริยธรรม 
Information Ethics 
INFO ETHICS 
Moral theories and their application to various issues in information profession: 
intellectual freedom and freedom of expression, equitable access, intellectual 
property, file sharing, privacy and national security and impact of information 
technology on ethical dilemmas. 

 
2206771*  วิธีวิจัยเชิงปริมาณในสาขาสารสนเทศศึกษา      3 (3-0-9) 

วิธีวิจัยและการออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ  กลยุทธ์การสุ่มตัวอย่าง  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การใช้
สถิติพรรณนาและสถิติอ้างอิงในสาขาสารสนเทศศึกษา การประเมินการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ 
Quantitative Research Methods in Information Studies 
QUAN RES METH IS 
Quantitative research designs and methods: sampling strategies, data collection, basic 
descriptive and inferential statistics applications in information studies; evaluation of 
quantitative research studies. 

 
2206772*  วิธีวิจัยเชิงคุณภาพในสาขาสารสนเทศศึกษา      3 (3-0-9) 

วิธีวิจัยและการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพในสาขาสารสนเทศศึกษา  การเก็บรวบรวมข้อมูล  เทคนิค
การวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 
Qualitative Research Methods in Information Studies 
QUAL RES METH IS 
Qualitative research designs and methods in information studies: data collection and 
data analysis techniques; evaluation of qualitative research studies. 
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2206773*  สัมมนาการวิจัยทางสารสนเทศ       3 (3-0-9) 
การประเมินเชิงวิพากษ์งานวิจัยในสาขาสารสนเทศศึกษา วิธีการวิจัยพ้ืนฐาน กระบวนการวิจัย การก าหนด
ปัญหาการวิจัย การตั้งสมมุติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และตีความผลการวิจัย การส ารวจ
ประเด็นเรื่องการออกแบบการวิจัย เน้นวิธีการศึกษาและปัญหาการวิจัย 
Seminar on Information Research  
SEM INFO RES 
Critical evaluation of research in information studies; basic research methods; research 
process:  problem definition, hypothesis construction, data collection, analysis and 
interpretation of results; exploration of research design issues with emphasis on 
research approaches and research questions. 

 
2206774*  การปฏิบัติงานเชิงประจักษ์        3 (3-0-9) 

งานวิจัยในฐานะหลักฐานเชิงประจักษ์  กระบวนการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์  การสร้างค าถาม การสืบค้น 
การกรอง  และการประเมินคุณค่างานวิจัย  ปริทัศนเ์ชิงระบบ 
Evidence-Based Practice 
EVI BAS PRAC 
Research studies as evidence; process of evidence-based practice:  question building, 
searching, screening, and critical appraisal of research studies; systematic review. 

   
2206775*  การศึกษาอิสระ 1         3 (0-12-0) 

การค้นคว้าวิจัยในปัญหาหรือหัวข้อที่เก่ียวข้องกับสารสนเทศศึกษา  
Independent Study I 
INDEP STUDY I 
Research on problems or topics related to information studies. 

 
2206776*  การศึกษาอิสระ 2         3 (0-12-0) 

การศึกษาเชิงลึกในปัญหาหรือหัวข้อที่เก่ียวข้องกับสารสนเทศศึกษา 
Independent Study II 
INDEP STUDY II 
In-depth study of problems or topics related to information studies. 
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2206791*  เทคโนโลยีในสารสนเทศศึกษา        3 (3-0-9) 
หลักการเบื้องต้นของการประมวลผลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการสร้าง จัดการ และเผยแพร่
สารสนเทศ เน้นเทคโนโลยีหลักในการพัฒนาห้องสมุดและคลังดิจิทัล ได้แก่ เอกสารไฮเปอร์เท็กซ์ 
ฐานข้อมูล การออกแบบและประเมินเว็บไซต์ การพัฒนามาตรฐาน และการท างานร่วมกัน 
Technologies in Information Studies 
TECHNO IS 
Basic principles of computing and networking related to creation, manipulation, and 
dissemination of information with emphasis on technologies of digital libraries and 
repositories:  hypertext documents, databases, website design and evaluation; 
standardization; interoperability. 

 
2206792*  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสารสนเทศ      3 (3-0-9) 

แนวคิดหลักและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมและการรับรู้ของมนุษย์ระหว่างที่มีปฏิสัมพันธ์กับสารสนเทศ 
บทบาทของตัวกลาง บุคคล ทรัพยากรสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ ความต้องการ การแสวงหา และการใช้
สารสนเทศ  บริบทของปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสารสนเทศ  
Human-Information Interactions 
HUMAN INFO INTER 
Major concepts and theories on human behaviors and cognition during interactions 
with information; roles of intermediaries: people, information resources and computers; 
information needs, seeking and use; contexts of human-information interactions.   

 
2206793*  การรู้สารสนเทศ         3 (3-0-9) 

ทฤษฎีและแนวปฏิบัติเรื่องการรู้สารสนเทศ พฤติกรรมสารสนเทศ  แบบจ าลองการรู้สารสนเทศ  รูปแบบ
การเรียนรู้ และกลยุทธ์ส าหรับการสอนการรู้สารสนเทศ 
Information Literacy 
INFO LIT 
Theories and practices of information literacy:  information behavior, information 
literacy models, learning styles and strategies for information literacy instruction. 
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2206794*  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์      3 (3-0-9) 
บทบาทของส่วนต่อประสานระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน ทฤษฎีเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ ความสามารถในการใช้ได้และประสบการณ์ของผู้ใช้ กระบวนการ
ออกแบบ การประเมิน และการพัฒนาส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ 
Human-Computer Interactions 
HUMAN COM INTER 
Roles of human-computer interfaces in daily life; theories related to human-computer 
interactions; usability and user experience; user interface design, evaluation and 
development processes. 

 
2206795*  คลังสารสนเทศดิจิทัล        3 (3-0-9) 

ขอบเขตและแนวคิดเรื่องคลังสารสนเทศดิจิทัล  ประเภทคลังสารสนเทศดิจิทัล  ปัจจัยที่น าไปสู่การเปิดกว้าง
อย่างเสรีและคลังสารสนเทศดิจิทัล ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและการจัดการนโยบายส าหรับคลังสารสนเทศดิจิทัล 
วิธีการพัฒนาคอลเลคชั่นส าหรับคลังสารสนเทศดิจิทัล มาตรฐานส าหรับคลังสารสนเทศดิจิทัลที่เชื่อถือได้ 
สิ่งท้าทายและข้อกังวลเกี่ยวกับคลังสารสนเทศดิจิทัล 
Digital Repository 
DIGIT REPOS 
Scope and concepts of digital repositories; types of digital repositories; factors for 
openness and digital repositories; stakeholders and policy management for digital 
repositories; approaches to collection development in digital repositories; standards for 
reliable digital repositories; challenges and concerns about digital repositories. 
 

2206826* วิทยานิพนธ์                                 36   หน่วยกิต 
 Dissertation               36   Credits 
 DISSERTATION 

 

2206828* วิทยานิพนธ์                        48   หน่วยกิต 
 Dissertation               48   Credits 
 DISSERTATION 
 

2206829* วิทยานิพนธ์                                  60   หน่วยกิต 
 Dissertation               60   Credits 
 DISSERTATION 
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2206830* วิทยานิพนธ์                   72  หน่วยกิต 
 Dissertation               72  Credits 
 DISSERTATION 

 
2206894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต                S/U 

 Doctoral Dissertation Seminar       
 DOC DISSERT SEM 

 
2206897* การสอบวัดคุณสมบัติ                 S/U 

 Qualifying Examination 
 QUALIFYING EXAM     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------ 
* รายวิชาเปิดใหม่ 
 

 
 



54 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ข 

 

รายชื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและรายชื่อผู้วิพากษ์หลักสูตร 
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1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัชพงศ์  ตั้งมณี     ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 
2. รองศาสตราจารย์ ดร. กุลธิดา  ท้วมสุข     ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
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ภาคผนวก ค 
 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



57 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์  ศรีบริสุทธิ์สกุล 
 
 

คุณวุฒิ  Ph.D. (Information Studies)   University of Sheffield, UK พ.ศ. 2553 
  อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   พ.ศ. 2544 

อ.บ. (เกียรตินิยม) (บรรณารักษศาสตร์)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   พ.ศ. 2540 
 
 

ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 
ภาษาไทย 
1. รัชฎาพร เจริญสุข, และสมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล. (2558). ความต้องการกิจกรรมพัฒนาบุคลากรของบรรณารักษ์

วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดมหาวิทยาลัย. ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติวลัยลักษณ์
วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 4 (4th WMS Management Research National Conference), 8 พฤษภาคม 
2558 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช (หน้า 459-471). นครศรีธรรมราช: ส านักวิชาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. 

2. สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล, และจินตวีร์ หรยางกูร. (2559). แบบอย่างการใชวรรณกรรมในวิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิตสาขาการจัดการดานโลจิสติกส  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 35(1), 88-98. (TCI Tier 2). 

3. สุชาวดี อินทอง, และสมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล. (2558). พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนักลงทุนวัยเกษียณ
เพ่ือการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุ้น. ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 10 
(SPUCON 15), 22 ธันวาคม 2558 ณ อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม. 

ภาษาอังกฤษ 
1.  Angsachon, A. , Lursinsap, C. , & Sriborisutsakul, S.  (2014) .  The application of artificial neural 

networks with the multilayer perceptron classification for discovering webpages.  In 

Proceedings of International Conference on Intelligent Systems, Data Mining and 
Information Technology ( ICIDIT’2014) , April 21-22, 2014 Bangkok (Thailand) .  Retrieved from 

http://iieng.org/images/proceedings_pdf/6396E0414059.pdf   
2. Angsachon, A., Lursinsap, C., & Sriborisutsakul, S. (2014). Developing a retrieval system for digital 

collections with the multilayer perceptron.  International Journal of the Computer, the 
Internet and Management, 22( 1) , 68-74.  Retrieved from http: / / www. ijcim. th.org/ past_ 
editions/2014 V22N1/11Arpaporn_76-81.pdf (TCI Tier 1). 

3. Choemprayong, S., Sriborisutsakul, S., Chutisinthu, J., Premsmit, P., Berpan, C., Vongpradhip, D., Supavej, 
N. , Dissamana, S. , & Klungthanaboon, W.  ( 2016) .  Applying facial recognition technology to 
enhance access to a biographical digitized image collection:  A case study of princess. org 
collection. Paper presented at Libraries in the Digital Age (LIDA 2016), Zadar, Croatia.  
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4.  Sriborisutsakul, S.  (2 0 1 6 ) . Exploring visual representations of the university library through a 
photo contest. In Proceedings of the 8th Qualitative and Quantitative Methods in Libraries 
International Conference (QQML 2016), May 24-27, 2016 London (United Kingdom). Athens, 
Greece: International Society for the Advancement of Science and Technology. 

5.  Sriborisutsakul, S.  (2016) .  Exploring visual representations of the university library through a 
photo contest. Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML Journal), 5(2), 505-
514.  Retrieved from http: / / www.qqml.net/ papers/ June_2016_Issue/ 5221QQML_Journal_ 
2016_ Sriborisutsakul_505-514.pdf 

6. Sriborisutsakul, S., & Inthong, S. (2016). Retired investors’ information seeking behaviors toward 
decision-making on a stock market investment in Thailand.  Advanced Science Letters 
( Paper presented at International Conference on Information Science, Technology, 
Management, Humanities & Business - ITMAHuB 2016 and in the process of publication) 
[Outstanding Paper Award] 

 

ต ารา 
1. สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล. (2556). ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์. ใน เอกสารการสอนชุดวิชา

ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3, หน่วยที่ 1 - 45 หน้า). นนทบุรี: สาขาวิชา
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

2. สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล. (2559). การรวบรวม ประเมิน และบันทึกสารสนเทศ. ใน ต ารารายวิชา 2206103 
ทักษะการค้นคว้าและการใช้คอมพิวเตอร์ (หน้า 5-1 – 5-21). กรุงเทพฯ: ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ 
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

 

บทความวิชาการ 
ภาษาไทย 
สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล. (2557). บทแนะน าหนังสือ: Crisis information management: Communication and 

technologies. วารสารบรรณารักษศาสตร์, 34(1), 75-79. 
ภาษาอังกฤษ       
1 . Sriborisutsakul, S.  (2013) .  Book review:  The discipline of organizing.   Library Science Journal, 

33(2), 67-71. 
2. Sriborisutsakul, S. (2013). Book review: Systematic approaches to a successful literature review. 

Library Science Journal, 33(1), 87-90. 
 

ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน 
สมศักดิ์  ศรีบริสุทธิ์สกุล (ผู้แปล). (2558). ไอดีโอ. ใน เรียนรู้การคิดเชิงออกแบบในหนึ่งวัน: คู่มือเบื้องต้นเพื่อห้องสมุด

ที่ ก้ า วห น้ าขอ งคุ ณ . สื บ ค้ น จ าก  http:/ /designthinkingforlibraries.com/downloads/Libraries-
Toolkit_At-a-Glance_2015.pdf (โดยได้รับอนุญาตจาก Gates Foundation) 

 



59 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรนุช  เศวตรัตนเสถียร 
 
 

คุณวุฒิ  Ph.D. in Communication    University of Canberra, พ. ศ. 2551 
(specialising in Information Studies)  Australia  

  อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   พ.ศ. 2543 
อ.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (ภาษาอังกฤษ)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   พ.ศ. 2541 

 
 

ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 
ภาษาไทย 
1. วรรณยา เฉลยปราชญ์, และอรนุช  เศวตรัตนเสถียร. (2556). ความต้องการกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้าน

เทคโนโลยีสารนิเทศและการสื่อสารของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัย. วารสารบรรณารักษศาสตร์, 
33(1), 37-66. 

2. อรนุช  เศวตรัตนเสถียร. (2557). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพ่ือสอนการรู้สารนิเทศใน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ: ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์  คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ภาษาอังกฤษ 
1.  Sawetrattanasatian, O.  ( 2013) .  Needs of Web 2. 0 technology for learning:  A case study of 

undergraduates at Chulalongkorn University. In Proceedings of International Conferences on 
ACT, IPC&ITEeL CIIT, CENT& CSPE 2012 (pp. 178-184). New Delhi, India: Elsevier. 

2.  Sawetrattanasatian, O.  ( 2014) .  The implementation of Web 2. 0 technology for information 
literacy instruction in Thai university libraries.  In Proceedings of the International 
Conference E-LEARNING 2014 (pp. 230-238) . Lisbon, Portugal: International Association for 
Development of the Information Society (IADIS). 

3. Hemprakan, C., & Sawetrattanasatian, O. (2016). Undergraduate students’ use of social media for 
course-related learning at Chulalongkorn University.  Advanced Science Letters ( Paper 
presented at the International Conference on Information Science, Technology, 
Management, Humanities & Business – ITMAHuB 2016 and in the process of publication) 
[Outstanding Paper Award] 

 
ต ารา 
อรนุช  เศวตรัตนเสถียร. (2559). การอ้างอิง. ใน ต ารารายวิชา 2206103 ทักษะการค้นคว้าและการใช้

คอมพิวเตอร์ (หน้า 6-1 – 6-66). กรุงเทพฯ: ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์-
มหาวิทยาลัย. 
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บทความวิชาการ 
1. อรนุช  เศวตรัตนเสถียร. (2556). เทคนิคการคิดออกเสียงกับงานวิจัยด้านระบบสารสนเทศ. วารสารสงขลา-

นครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 19(4), 161-187. (TCI Tier 1). 
2. อรนุช  เศวตรัตนเสถียร. (2558). การรู้สารสนเทศกับห้องสมุดมหาวิทยาลัย. ใน บรรณารักษ์ 60: จัดพิมพ์เนื่องใน

วาระครบรอบ 60 ปี ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ พ.ศ. 2558  (หน้า 134 – 158). กรุงเทพฯ: ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ 

 
 

คุณวุฒิ  Ph.D. (Information and Library Science) University of North Carolina  พ.ศ. 2553 
at Chapel Hill, USA 

  M.L.I.S.      University of Pittsburgh, USA พ.ศ. 2546  
วส.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (สารสนเทศศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2543 

 
 

ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 
ภาษาไทย 
1. พิมพ์ร าไพ เปรมสมิทธ์, ทรงพันธ์ เจิมประยงค์, กัลยา ยังสุขยิ่ง, ภัคพรรณ พานิช, และวัชรี เกวลกุล. (2558).    

การประเมินศักยภาพผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาไทย ปี 2556: รายงานเชิงเทคนิค. กรุงเทพฯ: 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.  

2. วิโรจน์ อรุณมานะกุล, วีระ เหมืองสิน, ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์, และทรงพันธ์ เจิมประยงค์. (2559). การสร้าง
คลังข้อมูลภาษาไทยแบบสั่งสมและการสกัดหาค าเขียนผิดอักขรวิธีและค าปรากฏใหม่: รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ภาษาอังกฤษ 
1. Choemprayong, S. (2013). Scholarly communication among ASEAN countries: A bilateral 

bibliometric study. Paper presented at the 5th International Conference on Qualitative and 
Quantitative Methods in Libraries, Rome, Italy. 

2. Koonce, T., Giuse, N., Choemprayong, S., Hurley, S., Martin, S. L., Epelbaum, M., & Kusnoor, S.  
(2013).  Using personalized education delivery to improve community clinic patients’ 
knowledge of hypertension. Paper presented at Special Library Association Annual Meeting, 
San Diego, CA. 

3. Choemprayong, S., & Thamtheerasathien, L. (2014).  Measuring usage of the printed collection in 
a non-circulating design library: An evidence-based multidimensional evaluation. Paper 
presented at the 6th International Conference on Qualitative and Quantitative Methods in 
Libraries, Istanbul, Turkey. 

4. Tananta, T., & Choemprayong, S.  (2014).  Search effectiveness and efficiency of facet-based 
online library catalog: A crossover study of novice users. In K. Tuamsuk, A. Jatowt, & E. 
Rasmussen (Eds.), The emergence of digital libraries: Research and practices (pp. 288-299).  
Cham, Switzerland: Springer. (Paper presented at the 16th International Conference on Asia-
Pacific Digital Libraries, Chiang Mai University, Thailand, 4-6 December) [Best Paper Award]   

 



62 
 

 
5. Choemprayong, S., Premsmit, P., Youngsukying, K., Panich, P., & Kevalakul, V.  (2015).  Applying 

OECD’s FOS classification to Thai scholarly publications: A co-index analysis based on the 
Web of Science Categories.  Paper presented at the 7th International Conference on 
Qualitative and Quantitative Methods in Libraries, Paris, France. 

6. Choemprayong, S., Sriborisutsakul, S., Chutisinthu, J., Premsmit, P., Berpan, C., Vongpradhip, D., Supavej, 
N. , Dissamana, S. , & Klungthanaboon, W.  ( 2016) .  Applying facial recognition technology to 
enhance access to a biographical digitized image collection:  A case study of princess. org 
collection. Paper presented at Libraries in the Digital Age (LIDA 2016), Zadar, Croatia.  

 

ต ารา 
ทรงพันธ์ เจิมประยงค์. (2559). จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้นคว้าและการใช้คอมพิวเตอร์. ใน ต ารา

รายวิชา 2206103 ทักษะการค้นคว้าและการใช้คอมพิวเตอร์ (หน้า 8-1 – 8-21). กรุงเทพฯ: ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

 
 

บทความวิชาการ 
1. Choemprayong, S. (2014).  Capturing scholarly communication in Southeast Asia: A state-of-the-

art perspective. In T. Du, Q. Zhu, & A. Koronios (Eds.). Library and information science 
research in Asia-Oceania: Theory and practice. [n.p.]: IGI Global. 

2. Choemprayong, S., & Wildemuth, B. (2017). Case studies. In B. M. Wildemuth (Ed.), Applications 
of social science research methods to questions in information and library science (2nd 
ed., pp. 51-59). Westport, CT: Library Unlimited. 
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ภาคผนวก ง 
 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
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อาจารย์ ดร. วชิราภรณ์  คลังธนบูรณ์  
(กลับจากลาศึกษาในปีการศึกษา 2558) 

 

คุณวุฒิ  Ph.D. (Information Studies)   University of Glasgow, UK พ.ศ. 2558 
  International Master     Oslo University College,  พ.ศ. 2553 

(Digital Library Learning)    Norway; 
      Tallinn University,  
      Estonia; 
      University of Parma, 
      Italy 

  อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   พ.ศ. 2546 
อ.บ. (เกียรตินิยม) (สารนิเทศศึกษา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2543 

 
 

ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 
 Choemprayong, S., Sriborisutsakul, S., Chutisinthu, J., Premsmit, P., Berpan, C., Vongpradhip, D., Supavej, 

N. , Dissamana, S. , & Klungthanaboon, W.  ( 2016) .  Applying facial recognition technology to 
enhance access to a biographical digitized image collection:  A case study of princess. org 
collection. Paper presented at Libraries in the Digital Age (LIDA 2016), Zadar, Croatia.  

 

ต ารา 
วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์. (2559). การน าเสนอผลการค้นคว้าวิจัย. ใน ต ารารายวิชา 2206103 ทักษะการค้นคว้าและ

การใช้คอมพิวเตอร์ (หน้า 7-1 – 7-20). กรุงเทพฯ: ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

 

บทความวิชาการ 
ภาษาไทย 
วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์. (2559). ห้องสมุดยุคใหม่: สังคมอาเซียน สังคมออนไลน์. วารสารวิชาการหอสมุดแห่งชาติ, 4(1). 
ภาษาอังกฤษ 
Klungthanaboon, W., Leelanupab, T., & Moss, M. (2012). Institutional repositories for scholarly 

communities in Thailand. KMITL Journal of Information Technology, 1(1). Retrieved from 

http://journal.it.kmitl.ac.th/read.php?article_id=4fc793461698b8562e000005  
 
 
 
 

http://journal.it.kmitl.ac.th/read.php?article_id=4fc793461698b8562e000005
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หมายเหตุ *อาจารย์ใหม่ อ้างอิงแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 คุณสมบัติ
ด้านต าแหน่งวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร “กรณีอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก แม้ยังไม่มีผลงาน
ทางวิชาการหลังส าเร็จการศึกษา อนุโลมให้เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาโทได้ แต่ทั้ งนี้หากจะท าหน้าที่เป็น
อาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาเอก หรือเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลัง
ส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย 1 ชิ้น ภายใน 2 ปี หรือ 2 ช้ิน ภายใน 4 ปี หรือ 3 ชิ้น ภายใน 5 ปี” 


