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สาขาวชิาศลิปศาสตร ์ 
 

ระดบัปรญิญาโท 
 

12711 การวจิยัดา้นไทยคดศีกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Research Methodology in Thai Studies  

 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ส ารวจผลงานวจัิยเรือ่งทีเ่กีย่วกับไทย 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับแนวคดิและกระบวนการวจิัย 
3.  เพือ่ใหรู้จ้ักวเิคราะหง์านวจิัยในดา้นระเบยีบวธิแีละเนื้อหา 

4.  เพือ่ใหท้ราบลักษณะงานวจิัยทีด่ ีขอ้บกพร่องของงานวจิัย ตลอดจนจรยิธรรมและจรรยาบรรณในการวจิัย 

5.  เพือ่ใหส้ามารถเขยีนโครงร่างวจิัยได ้
 ค าอธบิายชุดวชิา  

    การส ารวจผลงานศกึษาวจัิยเรือ่งทีเ่กีย่วกบัไทย แนวคดิเกีย่วกับการวจัิย กระบวนการวจัิยทัง้เชงิคณุภาพและ 
เชงิปรมิาณ เลอืกวเิคราะห ์และวจิารณ์งานวจิัยบางเรือ่งทีนั่กศกึษาสนใจในดา้นระเบยีบวธิแีละเนือ้หา ลกัษณะงานวจัิยทีด่ ี

ขอ้บกพร่องของงานวจิัย จรยิธรรมและจรรยาบรรณในการวจิัย และฝึกหัดเขยีนโครงร่างวจิัยทางดา้นไทยคดศีกึษา 
 

12712 การวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมไทย (6 หนว่ยกติ) 

 The Analysis of Thai Social and Cultural Changes  

 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจแนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการเปลีย่แปลงทางสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืงและวัฒนธรรม 

2.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจแนวทางการวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงทางสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืงและวัฒนธรรมไทยตัง้แต ่
     รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวจนถงึปัจจบุัน 

3.  เพือ่วเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงทางสงัคมไทยสมัยใหมอ่ย่างมเีหตผุลดว้ยการศกึษาวพิากษ์วจิารณ์ บทความ  

     งานวจิัยและหนังสอืทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ค าอธบิายชุดวชิา  

    ศกึษาแนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกับการเปลีย่นแปลงทางสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืงและวฒันธรรม วเิคราะหล์กัษณะ
ของการเปลีย่นแปลงทางสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืงและวฒันธรรมไทย ตัง้แตรั่ชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว 

เป็นตน้มา ตลอดจนวพิากษ์วจิารณ์ การเปลีย่นแปลงดงักลา่วอยา่งมเีหตผุล 
 

12713 สมัมนาไทยคดศีกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar in Thai Studies  

 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจพัฒนาการของการศกึษาวจัิยเกีย่วกบัสงัคมและวัฒนธรรมไทย 

2.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจแนวคดิทฤษฎใีนการศกึษาสงัคมและวัฒนธรรมไทย 
3.  เพือ่ใหส้ามารถเขา้ใจปัญหาและเลอืกประเด็นส าคญัในการศกึษาและชีใ้หเ้ห็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 

     สงัคมในดา้นตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
    อภปิราย พัฒนาการของการศกึษาวจัิยเกีย่วกบัสงัคมและวัฒนธรรมไทย แนวคดิทฤษฎแีละปัญหาจากการศกึษา

สงัคมและวัฒนธรรมไทย และประเด็นปัญหาทางสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืงการปกครอง ภาษา วรรณกรรม ความเชือ่ ปรัชญา 
ศาสนา ศลิปะ คตชินวทิยา การตัง้ถิน่ฐานของมนุษย ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม ภมูปัิญญาชาวบา้น กลุม่ชาตพัินธุ ์การ

บรหิารจัดการดา้นวฒันธรรมโลกาภวิัฒนแ์ละแนวโนม้การศกึษาสงัคมไทยในการศกึษาวชิานี้จะเนน้ประเด็นทีนั่กศกึษาสนใจ

และเชญิวทิยากร ผูท้รงคณุวฒุทิีเ่กีย่วขอ้งมาร่วมในการสมัมนา 
 

12721 วธิวีทิยาการวจิยัทางสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 
 Research  Methodology  in  Social Science  and  Humanities  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหท้ราบและเขา้ใจเกีย่วกับความรู ้การมองโลก แหลง่ก าเนดิของความรู ้พัฒนาการแสวงหาความรูข้อง 
     มนุษย ์และกระบวนทรรศน์การแสวงหาความรูแ้บบตา่งๆ  

2.  เพือ่ใหท้ราบแนวคดิ ทฤษฎทีางสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์ระเบยีบวธิกีารวจัิยทางสงัคมศาสตรแ์ละ 

     มนุษยศาสตร ์และสามารถเป็นแนวทางในการด าเนนิการวจัิยทางสงัคมศาสตรห์รอืมนุษยศาสตรไ์ด ้
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 ค าอธบิายชุดวชิา  
    ศกึษาเกีย่วกบัความรู ้การมองโลก ก าเนดิความรู ้พัฒนาการของการแสวงหาความรูข้องมนุษย ์กระบวนทรรศน์

การแสวงหาความรูแ้บบตา่งๆ วเิคราะห ์แนวคดิ ทฤษฎ ีระเบยีบวธิกีารวจัิยทางสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์และเป็น
แนวทางในการด าเนนิการวจัิยทางสงัคมศาสตรห์รอืมนุษยศาสตรไ์ด ้

 

12722 การบรหิารจดัการทางวฒันธรรม (6 หนว่ยกติ) 
 The  Culture  Management  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหรู้ห้ลกัการบรหิารองคก์รวัฒนธรรมและแนวทางการบรหิารโครงการทางวฒันธรรม 
2.  เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหว์ฒันธรรมกบัการพัฒนาการทางเศรษฐกจิและสงัคม การสือ่สารและการตลาดเพือ่ 

     การบรหิารจัดการทางวัฒนธรรม การใชข้อ้มลูเพือ่การบรหิารจัดการทางวัฒนธรรม กฎหมายกับการบรหิาร 

     จัดการทางวัฒนธรรม ฯลฯ ได ้
3.  เพือ่ใหส้ามารถน าการสมัมนาการบรหิารจัดการทางวัฒนธรรม ซึง่เป็นการศกึษานอกสถานทีม่าประยกุตใ์ชไ้ด ้

 ค าอธบิายชุดวชิา  
    หลกัการบรหิารองคก์รวฒันธรรม  การบรหิารโครงการทางวัฒนธรรม  วฒันธรรมกับการพัฒนาทางเศรษฐกจิและ

สงัคม  การสือ่สารและการตลาดเพือ่การบรหิารจัดการทางวฒันธรรม  การใชข้อ้มลูเพือ่การบรหิารจัดการทางวฒันธรรม  

กฎหมายกับการบรหิารจัดการทางวัฒนธรรม  และการสมัมนาการบรหิารจัดการทางวัฒนธรรม  ซึง่เป็นการศกึษานอกสถานที ่
 

12723 การพฒันาจากมุมมองของสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา (6 หนว่ยกติ) 
 Development  from  Socio-anthropological  Perspectives  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจความหมายของการพัฒนาเป้าหมายและความเป็นมาของการพัฒนา 
2.  เพือ่ใหรู้เ้ขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิ และทฤษฎ ีเกีย่วกบัการพัฒนาและในมมุมองของสงัคมวทิยาและมนุษยวทิยา 

     ทีม่ตีอ่การพัฒนา 

3.  เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหก์รณีศกึษาการพัฒนาประเทศไทยตามแนวคดิทฤษฎทีางสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา 
 ค าอธบิายชุดวชิา  

    การพัฒนาประเทศเป็นสิง่ทีม่คีวามหลากหลายแตกตา่งกนัไปในแตล่ะสงัคมและวฒันธรรมในการพจิารณาและท า
ความเขา้ใจเกยีวกบัการพัฒนา อาจท าไดโ้ดยการศกึษา ความหมาย เป้าหมาย ความเป็นมาของแนวคดิ ทฤษฎ ีเกีย่วกับการ

พัฒนา และในมมุมองของสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา ตลอดจนจะเนน้เฉพาะการศกึษากรณีศกึษาการพัฒนาประเทศไทย 
 

12724 สมัมนาการพฒันาสงัคมไทยตามแนวสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา (6 หนว่ยกติ) 
 Seminar in Development of Thai in Socio-anthropological Perspectives  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหน้ าแนวคดิและทฤษฎทีางสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยามาใชป้ระโยชนไ์ด ้

2.  เพือ่ใหรู้จั้กเลอืกอภปิรายประเด็นปัญหาและแนวทางการพัฒนาประเทศตามหลักการของสงัคมวทิยาและ 
     มานุษยวทิยา 

3.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลักการประยุกตข์องสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยาในการพัฒนาประเทศในดา้นการพัฒนา 
     ทรัพยากรมนุษย ์ทรัพยากรธรรมชาต ิระบบนเิวศและการอนุรักษ์ศลิปวฒันธรรมของชาต ิ

 ค าอธบิายชุดวชิา  

    น าแนวคดิและทฤษฎทีางสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยามาใชป้ระโยชน ์รูจั้กเลอืกอภปิรายประเด็นปัญหาและ 
แนวทางการพัฒนาประเทศตามหลกัการของสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา ในดา้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ทรัพยากร 

ธรรมชาต ิระบบนเิวศและการอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรมของชาต ิ
 

12794 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (ไทยคดศีกึษา) (6  หนว่ยกติ) 
 Independent  Study  

 วตัถปุระสงค ์  

 เพือ่ใหส้ามารถคน้ควา้หรอืวจัิยทางไทยคดศีกึษาในหัวขอ้ทีส่นใจ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
    การเลอืกปัญหาส าหรับการศกึษาคน้ควา้หรอืวจัิย  การเขยีนโครงการ  การเสนอโครงการ  การวเิคราะห์

วรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง  การเก็บรวบรวมและการวเิคราะหข์อ้มูล  การเสนอรายงานผลการศกึษาคน้ควา้หรอืวจิัย 
 

 

 



3 

 

12795 วทิยานพินธ ์(ไทยคดศีกึษา) (12  หนว่ยกติ) 
 Thesis  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.  สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยส าหรับวทิยานพินธ ์
2.  สามารถส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งทีจ่ะท าวทิยานพินธ ์

3.  สามารถออกแบบการวจัิยส าหรับวทิยานพินธ ์

4.  มคีวามรูแ้ละทักษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธ ์
5.  สามารถพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยส าหรับวทิยานพินธ ์

6.  สามารถรวบรวม วเิคราะห ์น าเสนอขอ้มลูส าหรับวทิยานพินธ ์
7.  สามารถน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

8.  สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ 

9.  สามารถเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 
 ค าอธบิายชุดวชิา  

    การเลอืกปัญหาการวจัิย การส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจัิย การเขยีนและเสนอ
โครงการวทิยานพินธ ์การพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยส าหรับวทิยานพินธ ์การเก็บรวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู การ

น าเสนอขอ้มลูวทิยานพินธ ์การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์การเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ การเขยีน

รายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 
 

12796 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติไทยคดศีกึษา (6 หนว่ยกติ) 
 Graduate Professional Experience in Thai Studies  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพิม่เตมิจากการถา่ยทอดโดยระบบการสอนทางไกล 
2.  เพือ่พัฒนาภาวะผูน้ าในการประยกุตว์ชิาการเพือ่วชิาชพี 

3.  เพือ่สามารถท างานร่วมกนัเป็นหมูค่ณะ 

4.  เพือ่เพิม่พูนคณุธรรมและจรยิธรรม 
 ค าอธบิายชุดวชิา  

    การประยกุตค์วามรูท้างดา้นไทยคดศีกึษา โดยใชก้รณีศกึษาและศกึษาดงูาน การพัฒนาความรูว้ชิาการเพือ่
สง่เสรมิวชิาชพี การสง่เสรมิและพัฒนาภาวะผูน้ า การเสรมิสรา้งบคุลกิภาพมนุษยสมัพันธแ์ละความสามารถในการท างาน

ร่วมกนัเป็นหมูค่ณะ รวมทัง้การสง่เสรมิจรยิธรรมและคณุธรรม 

 
13721 การจดัการข ัน้สงูส าหรบัองคก์ารสารสนเทศ (6 หนว่ยกติ) 

 Advanced Management of Information Organizations  

 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิ ทฤษฎแีละการวจัิยเกีย่วกับการจัดการขัน้สงูส าหรับองคก์ารสารสนเทศ 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถประยกุตแ์นวคดิ ทฤษฎแีละการวจัิยมาใชใ้นการจัดการขัน้สงูส าหรับองคก์าร 
     สารสนเทศ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

    แนวคดิ ทฤษฎแีละหลักการการจัดการ กระบวนการจัดการ การจัดการเชงิกลยุทธ ์การจัดการองคก์ารสารสนเทศ
สมัยใหม ่ การจัดการสารสนเทศ ความสมัพันธข์องการจัดการสารสนเทศกบัการจัดการความรู ้เทคโนโลยสีารสนเทศกบัการ

จัดการองคก์ารสารสนเทศ  การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ภาวะผูน้ า จรยิธรรมและจรรยาวชิาชพี  การตลาดและ
การจัดการลกูคา้สมัพันธ ์การประเมนิผล มาตรฐานการจัดการ การจัดการคณุภาพองคก์ารสารสนเทศ  และการประยุกตก์าร

วจิัยในการจัดการองคก์ารสารสนเทศ 

 
13722 การวจิยัและสถติปิระยกุตท์างสารสนเทศศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Research and Applied Statistics for Information Science  

 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจการวจัิยกับวชิาชพี แนวคดิการวจิัย กระบวนการวจิัย และระเบยีบวธิวีจิัยทาง 

     สารสนเทศศาสตร ์

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการประยุกตส์ถติเิพือ่การวจิัยทางสารสนเทศศาสตร์ 
3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการใชโ้ปรแกรมส าเร็จในการวเิคราะหแ์ละน าเสนอขอ้มลูการวจัิย 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
    การวจัิยกบัวชิาชพีสารสนเทศศาสตร ์แนวคดิเกีย่วกบัการวจัิย กระบวนการวจัิย การก าหนดปัญหาการวจัิย   

การปรทิศันเ์อกสารและงานวจิัย  การออกแบบการวจิัย ระเบยีบวธิกีารวจิัย เทคนคิทางสถติ ิและการประยกุตส์ถติเิพือ่การวจิัย
ทางสารสนเทศศาสตร ์การใชโ้ปรแกรมส าเร็จในการวเิคราะหแ์ละน าเสนอขอ้มลู การเขยีนโครงการและรายงานการวจิัย การ

เผยแพร่และประยุกตผ์ลการวจิัยเพือ่การจัดการสารสนเทศ จรยิธรรมการวจิัย  สถานภาพและทศิทางการวจิัยทางสารสนเทศศาสตร์ 
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13723 การจดัโครงสรา้งสารสนเทศและการคน้คนื (6 หนว่ยกติ) 
 Information Organization and Retrieval  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิ ทฤษฎ ีและการวจิัยเกีย่วกับการจัดโครงสรา้งสารสนเทศ 
2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิ ทฤษฎ ีและการวจิัยเกีย่วกับการคน้คนืสารสนเทศ 

3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับประเด็นส าคญัเกีย่วกบัการจัดโครงสรา้งสารสนเทศและการคน้คนื 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
    แนวคดิ ทฤษฎ ีและการวจัิยเกีย่วกบัการจัดโครงสรา้งสารสนเทศและการคน้คนืสารสนเทศ มาตรฐานส าคญั

เกีย่วกบัการจัดโครงสรา้งสารสนเทศและการคน้คนื สถาปัตยกรรมสารสนเทศ ตัวแบบดา้นการคน้คนืสารสนเทศ กลยุทธก์าร
คน้สารสนเทศ พฤตกิรรมสารสนเทศ  การประเมนิระบบคน้คนืสารสนเทศ ประเด็นส าคญัเกีย่วกับการจัดโครงสรา้งสารสนเทศ 

และการคน้คนื 

 
13731 เทคโนโลยเีพือ่การจดัการสารสนเทศ (6 หนว่ยกติ) 

 Technology for Information Management  

 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิ ทฤษฎ ีและการวจิัยเกยีวกับเทคโนโลย ีเพือ่การจัดการสารสนเทศ 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัประเด็นส าคญัของเทคโนโลยเีพือ่การจัดการสารสนเทศ 

3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการประยุกตเ์ทคโนโลยเีพือ่การจัดการสารสนเทศ 
 ค าอธบิายชุดวชิา  

    แนวคดิเกีย่วกบัเทคโนโลยเีพือ่การจัดการสารสนเทศ ฮารด์แวร ์ซอฟตแ์วรแ์ละเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์การจัดการ
ขอ้มลู ฐานขอ้มูล คลงัขอ้มลู เครือ่งมอืในการจัดการสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ การท าธรุกรรม

อเิล็กทรอนกิส ์หอ้งสมดุดจิทิัล การพัฒนาระบบสารสนเทศ ความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ มาตรฐาน 
คณุภาพ ความคุม้คา่ จรยิธรรม และกฎหมายเกีย่วกับเทคโนโลยเีพือ่การจัดการสารสนเทศ 

 

13733 ผูใ้ชแ้ละการบรกิารสารสนเทศ (6 หนว่ยกติ) 
 Users and Information Services  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิ ทฤษฎ ีและการวจัิยเกีย่วกับผูใ้ชแ้ละการบรกิารสารสนเทศ 
2.  เพือ่ใหส้ามารถประยกุตใ์ชค้วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัผูใ้ชแ้ละบรกิารสารสนเทศ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

    แนวคดิ ทฤษฎ ีและการวจัิยเกีย่วกบัผูใ้ชแ้ละการบรกิารสารสนเทศ การจัดการการบรกิารสารสนเทศ สภาวะ
แวดลอ้มและปัจจัยทีเ่กีย่วกบัการบรกิารสารสนเทศ ประเภทของการบรกิารสารสนเทศ  พฤตกิรรมสารสนเทศ ความตอ้งการ

สารสนเทศของผูใ้ช ้พฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศ การใชแ้ละการใหบ้รกิารสารสนเทศ การศกึษาการใชแ้ละผูใ้ช ้

สารสนเทศ แหลง่สารสนเทศและการเผยแพร่ คณุภาพและมาตรฐานการบรกิารสารสนเทศ เทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งกับ 

การบรกิารสารสนเทศ  กฎหมายและจรยิธรรมทีเ่กีย่วกับผูใ้ชแ้ละการบรกิารสารสนเทศ 
 

13734 การจดัการความรู ้ (6 หนว่ยกติ) 

 Knowledge Management  

 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิ ทฤษฎ ีและการวจิัยเกยีวกับการจัดการความรู ้

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักระบวนการและกลยทุธก์ารจัดการความรู  ้
3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการประยุกตก์ารจัดการความรู ้

 ค าอธบิายชุดวชิา  

    แนวคดิ ทฤษฎ ีและการวจิัยเกีย่วกบัการจัดการความรู ้องคป์ระกอบและกระบวนการ กลยุทธ ์เครือ่งมอื และ
เทคโนโลยใีนการจัดการความรู ้การประเมนิและผลของการจัดการความรู ้การประยกุตแ์ละกรณีศกึษาการจัดการความรู ้

กฎหมายและจรยิธรรมทีเ่กีย่วกับการจัดการความรู ้
 

13787 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (สารสนเทศศาสตร)์ (6  หนว่ยกติ) 

 Independent Study  

 วตัถปุระสงค ์  
 เพือ่ใหส้ามารถคน้ควา้หรอืวจิัยทางสารสนเทศศาสตรใ์นหัวขอ้ทีส่นใจ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
    การเลอืกปัญหาส าหรับการศกึษาคน้ควา้หรอืวจัิย  การเขยีนโครงการ  การเสนอโครงการ  การวเิคราะห์

วรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง  การเก็บรวบรวมและการวเิคราะหข์อ้มูล  การเสนอรายงานผลการศกึษาคน้ควา้หรอืวจัิย 
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13788 วทิยานพินธ ์ (สารสนเทศศาสตร)์ (12  หนว่ยกติ) 
 Thesis  

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา  

 1.  สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยส าหรับวทิยานพินธ ์
2.  สามารถส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งทีจ่ะท าวทิยานพินธ ์

3.  สามารถออกแบบการวจิัยส าหรับวทิยานพินธ ์

4.  มคีวามรูแ้ละทักษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธ ์
5.  สามารถพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจิัยส าหรับวทิยานพินธ ์

6.  สามารถรวบรวม วเิคราะห ์น าเสนอขอ้มลูส าหรับวทิยานพินธ ์
7.  สามารถน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

8.  สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ 

9.  สามารถเขยีนรายการการวจิัยเพือ่เผยแพร่ 
 ค าอธบิายชุดวชิา  

    การเลอืกปัญหาวจัิย การส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจัิย การเขยีนและเสนอ
โครงการวทิยานพินธ ์การพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยส าหรับวทิยานพนิธ ์การเก็บรวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู  

การน าเสนอขอ้มลูวทิยานพินธ ์การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์การเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์  

การเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่เผยแพร่ 
 

13789 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติสารสนเทศศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 
 Graduate Professional Experience in Information Science  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพิม่เตมิจากการถา่ยทอดโดยระบบการสอนทางไกล 
2.  เพือ่พัฒนาภาวะผูน้ าในวชิาชพีสารสนเทศศาสตร ์

3.  เพือ่สามารถท างานร่วมกนัเป็นหมูค่ณะ 

4.  เพือ่พัฒนาทกัษะการแกปั้ญหาการจัดการสารสนเทศ 
5.  เพือ่เพิม่พูนคณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาวชิาชพี 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
    การวเิคราะหก์ารจัดองคก์ารทางสารสนเทศ การพัฒนาทกัษะการแกปั้ญหาการจัดการสารสนเทศ การประยุกต์

เทคโนโลยเีพือ่การจัดการสารสนเทศ การพัฒนาภาวะผูน้ าในวชิาชพีสารสนเทศศาสตร ์ การท างานร่วมกนัเป็นหมูค่ณะ  

การเสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมและจรรยาวชิาชพี 
 

99702 การพฒันาระบบสารสนเทศ การบรหิารโครงการ และการประยกุต ์ (6 หนว่ยกติ) 
 Information System Development, Project  Management and 

Applications 

 

 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการและทฤษฎเีกีย่วกบัการพัฒนาระบบสารสนเทศ การบรหิารโครงการ  

     และการประยุกต ์
2.  เพือ่ใหส้ามารถน าความรูด้า้นการพัฒนาระบบสารสนเทศ การบรหิารโครงการ และการประยุกตไ์ปสูก่ารปฏบิตัไิด ้

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   การพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับองคก์ารทัง้ในระดับบคุคล ระดบักลุม่ และระดบัองคก์าร ระบบสารสนเทศ

ระหวา่งองคก์าร  เครือ่งมอื เทคนคิ  กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบตา่งๆ  ครอบคลมุ การเก็บรวบรวมความตอ้งการ  

การวเิคราะห ์การออกแบบ การจัดท านโยบาย การจัดสรา้งระบบ  การประเมนิ การบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ  การใช ้

เครือ่งมอืในการพัฒนาระบบสารสนเทศ  การจัดหาระบบสารสนเทศ การบรหิารโครงการ  ครอบคลมุการวางแผนโครงการ  

การบรหิารทรัพยากรโครงการ  ขัน้ตอนการบรหิารโครงการ การประเมนิผล การบรหิารเอาซซ์อรส์ (Outsourcing 
Management)  การจัดการความขดัแยง้  การจัดการความเสีย่ง  การจัดการการเปลีย่นแปลง  เครือ่งมอืในการบรหิาร

โครงการ การตดิตาม และประเมนิโครงการ  รวมทัง้การประยุกตใ์นงานดา้นตา่งๆ และกรณีศกึษา 

         Last updated: 14-Sep-2012 

 


