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สาขาวชิาศลิปศาสตร ์
 

ระดบัปรญิญาโท 

 

 

13721 การจดัการข ัน้สงูสําหรบัองคก์ารสารสนเทศ (6 หนว่ยกติ) 

 Advanced Management of Information Organizations  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิ ทฤษฎแีละการวจัิยเกีย่วกบัการจัดการขัน้สงูสาํหรับองคก์าร

  สารสนเทศ 

 2.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถประยกุตแ์นวคดิ ทฤษฎแีละการวจัิยมาใชใ้นการจัดการขัน้สงูสําหรับองคก์าร 

       สารสนเทศ 

 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 แนวคดิ ทฤษฎแีละหลักการการจัดการ กระบวนการจัดการ การจัดการเชงิกลยุทธ ์การจัดการองคก์าร

สารสนเทศสมัยใหม ่การจัดการสารสนเทศ ความสมัพันธข์องการจัดการสารสนเทศกบัการจัดการความรู ้

เทคโนโลยสีารสนเทศกบัการจัดการองคก์ารสารสนเทศ การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ภาวะผูนํ้า 

จรยิธรรมและจรรยาวชิาชพี การตลาดและการจัดการลกูคา้สมัพันธ ์การประเมนิผล มาตรฐานการจัดการ การจัดการ

คณุภาพองคก์ารสารสนเทศ และการประยุกตก์ารวจัิยในการจัดการองคก์ารสารสนเทศ 

 

13722 การวจิยัและสถติปิระยกุตท์างสารสนเทศศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Research and Applied Statistics for Information Science  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจการวจัิยกบัวชิาชพี แนวคดิการวจัิย กระบวนการวจัิย และระเบยีบวธิวีจัิย

  ทางสารสนเทศศาสตร ์

 2.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการประยกุตส์ถติเิพือ่การวจัิยทางสารสนเทศศาสตร ์

 3.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการใชโ้ปรแกรมสําเร็จในการวเิคราะหแ์ละนําเสนอขอ้มลูการวจัิย 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 การวจัิยกับวชิาชพีสารสนเทศศาสตร ์แนวคดิเกีย่วกับการวจัิย กระบวนการวจัิย การกําหนดปัญหาการวจัิย   

การปรทิศันเ์อกสารและงานวจัิย การออกแบบการวจัิย ระเบยีบวธิกีารวจัิย เทคนคิทางสถติ ิและการประยกุตส์ถติิ

เพือ่การวจัิยทางสารสนเทศศาสตร ์การใชโ้ปรแกรมสําเร็จในการวเิคราะหแ์ละนําเสนอขอ้มลู การเขยีนโครงการ

และรายงานการวจัิย การเผยแพร่และประยกุตผ์ลการวจัิยเพือ่การจัดการสารสนเทศ จรยิธรรมการวจัิย  สถานภาพ

และทศิทางการวจัิยทางสารสนเทศศาสตร ์
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13723 การจดัโครงสรา้งสารสนเทศและการคน้คนื (6 หนว่ยกติ) 

 Information Organization and Retrieval  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิ ทฤษฎ ีและการวจัิยเกีย่วกบัการจัดโครงสรา้งสารสนเทศ 

 2.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิ ทฤษฎ ีและการวจัิยเกีย่วกบัการคน้คนืสารสนเทศ 

 3.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับประเด็นสาํคญัเกีย่วกับการจัดโครงสรา้งสารสนเทศและการคน้คนื 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 แนวคดิ ทฤษฎ ีและการวจัิยเกีย่วกับการจัดโครงสรา้งสารสนเทศและการคน้คนืสารสนเทศ มาตรฐาน

สาํคัญเกีย่วกับการจัดโครงสรา้งสารสนเทศและการคน้คนื สถาปัตยกรรมสารสนเทศ ตวัแบบดา้นการคน้คนื

สารสนเทศ กลยุทธก์ารคน้สารสนเทศ พฤตกิรรมสารสนเทศ การประเมนิระบบคน้คนืสารสนเทศ ประเด็นสําคญั

เกีย่วกบัการจัดโครงสรา้งสารสนเทศ และการคน้คนื 

 

13731 เทคโนโลยเีพือ่การจดัการสารสนเทศ (6 หนว่ยกติ) 

 Technology for Information Management  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิ ทฤษฎ ีและการวจัิยเกยีวกบัเทคโนโลย ีเพือ่การจัดการ

  สารสนเทศ 

 2.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับประเด็นสาํคัญของเทคโนโลยเีพือ่การจัดการสารสนเทศ 

 3.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการประยกุตเ์ทคโนโลยเีพือ่การจัดการสารสนเทศ 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 แนวคดิเกีย่วกบัเทคโนโลยเีพือ่การจัดการสารสนเทศ ฮารด์แวร ์ซอฟตแ์วรแ์ละเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ 

การจัดการขอ้มลู ฐานขอ้มลู คลงัขอ้มลู เครือ่งมอืในการจัดการสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ การทํา

ธรุกรรมอเิล็กทรอนกิส ์หอ้งสมดุดจิทิลั การพัฒนาระบบสารสนเทศ ความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบ

สารสนเทศ มาตรฐาน คณุภาพ ความคุม้คา่ จรยิธรรม และกฎหมายเกีย่วกบัเทคโนโลยเีพือ่การจัดการสารสนเทศ 

 

13733 ผูใ้ชแ้ละการบรกิารสารสนเทศ (6 หนว่ยกติ) 

 Users and Information Services  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิ ทฤษฎ ีและการวจัิยเกีย่วกับผูใ้ชแ้ละการบรกิารสารสนเทศ 

 2.   เพือ่ใหส้ามารถประยกุตใ์ชค้วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัผูใ้ชแ้ละบรกิารสารสนเทศ 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 แนวคดิ ทฤษฎ ีและการวจัิยเกีย่วกับผูใ้ชแ้ละการบรกิารสารสนเทศ การจัดการการบรกิารสารสนเทศ 

สภาวะแวดลอ้มและปัจจัยทีเ่กีย่วกับการบรกิารสารสนเทศ ประเภทของการบรกิารสารสนเทศ พฤตกิรรมสารสนเทศ 

ความตอ้งการสารสนเทศของผูใ้ช ้พฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศ การใชแ้ละการใหบ้รกิารสารสนเทศ การศกึษา

การใชแ้ละผูใ้ชส้ารสนเทศ แหลง่สารสนเทศและการเผยแพร่ คณุภาพและมาตรฐานการบรกิารสารสนเทศ 

เทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งกับการบรกิารสารสนเทศ กฎหมายและจรยิธรรมทีเ่กีย่วกับผูใ้ชแ้ละการบรกิารสารสนเทศ 
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13734 การจดัการความรู ้ (6 หนว่ยกติ) 

 Knowledge Management  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิ ทฤษฎ ีและการวจัิยเกยีวกับการจัดการความรู ้

 2.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับกระบวนการและกลยทุธก์ารจัดการความรู ้

 3.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการประยกุตก์ารจัดการความรู ้

 คําอธบิายชุดวชิา  

 แนวคดิ ทฤษฎ ีและการวจัิยเกีย่วกับการจัดการความรู ้องคป์ระกอบและกระบวนการ กลยทุธ ์เครือ่งมอื 

และเทคโนโลยใีนการจัดการความรู ้การประเมนิและผลของการจัดการความรู ้การประยกุตแ์ละกรณีศกึษาการจัดการ

ความรู ้กฎหมายและจรยิธรรมทีเ่กีย่วกับการจัดการความรู ้

 

13787 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (สารสนเทศศาสตร)์ (6 หนว่ยกติ) 

 Independent Study (Information Science)  

 วตัถปุระสงค ์  

 เพือ่ใหส้ามารถคน้ควา้หรอืวจัิยทางสารสนเทศศาสตรใ์นหัวขอ้ทีส่นใจ 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 การเลอืกปัญหาสาํหรับการศกึษาคน้ควา้หรอืวจัิย การเขยีนโครงการ การเสนอโครงการ การวเิคราะห์

วรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การเก็บรวบรวมและการวเิคราะหข์อ้มลู การเสนอรายงานผลการศกึษาคน้ควา้หรอืวจัิย 

 

13788 วทิยานพินธ ์ (สารสนเทศศาสตร)์ (12 หนว่ยกติ) 

 Thesis (Information Science)  

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา  

1.   สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยสาํหรับวทิยานพินธ ์

2.   สามารถสาํรวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะทําวทิยานพินธ ์

3.   สามารถออกแบบการวจัิยสาํหรับวทิยานพินธ ์

4.   มคีวามรูแ้ละทักษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธ ์

5.   สามารถพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยสําหรับวทิยานพินธ ์

6.   สามารถรวบรวม วเิคราะห ์นําเสนอขอ้มลูสาํหรับวทิยานพินธ ์

7.   สามารถนําเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

8.   สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ 

9.   สามารถเขยีนรายการการวจัิยเพือ่เผยแพร่ 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 การเลอืกปัญหาวจัิย การสาํรวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจัิย การเขยีนและ

เสนอโครงการวทิยานพินธ ์การพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยสาํหรับวทิยานพนิธ ์การเก็บรวบรวมขอ้มลู การวเิคราะห์

ขอ้มลู การนําเสนอขอ้มลูวทิยานพินธ ์การนําเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์การเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับ

สมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจัิยเพือ่เผยแพร่ 

 



4 

13789 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติสารสนเทศศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Graduate Professional Experience in Information Science  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพิม่เตมิจากการถา่ยทอดโดยระบบการสอนทางไกล 

 2.   เพือ่พัฒนาภาวะผูนํ้าในวชิาชพีสารสนเทศศาสตร ์

 3.   เพือ่สามารถทํางานร่วมกนัเป็นหมูค่ณะ 

 4.   เพือ่พัฒนาทักษะการแกปั้ญหาการจัดการสารสนเทศ 

 5.   เพือ่เพิม่พูนคณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาวชิาชพี 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 การวเิคราะหก์ารจัดองคก์ารทางสารสนเทศ การพัฒนาทกัษะการแกปั้ญหาการจัดการสารสนเทศ  

การประยกุตเ์ทคโนโลยเีพือ่การจัดการสารสนเทศ การพัฒนาภาวะผูนํ้าในวชิาชพีสารสนเทศศาสตร ์การทํางาน

ร่วมกนัเป็นหมูค่ณะ การเสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมและจรรยาวชิาชพี 

 

99702 การพฒันาระบบสารสนเทศ การบรหิารโครงการ และการประยกุต ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Information System Development, Project Management and Applications  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการและทฤษฎเีกีย่วกบัการพัฒนาระบบสารสนเทศ การบรหิาร 

  โครงการและการประยกุต ์

 2.   เพือ่ใหส้ามารถนําความรูด้า้นการพัฒนาระบบสารสนเทศ การบรหิารโครงการ และการประยุกตไ์ปสู่

  การปฏบิตัไิด ้

 คําอธบิายชุดวชิา  

    การพัฒนาระบบสารสนเทศสาํหรับองคก์ารทัง้ในระดบับคุคล ระดบักลุม่ และระดับองคก์าร ระบบสารสนเทศ

ระหวา่งองคก์าร เครือ่งมอื เทคนคิ กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบตา่งๆ ครอบคลมุ การเก็บรวบรวมความ

ตอ้งการ การวเิคราะห ์การออกแบบ การจัดทํานโยบาย การจัดสรา้งระบบ การประเมนิ การบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ 

การใชเ้ครือ่งมอืในการพัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดหาระบบสารสนเทศ การบรหิารโครงการ ครอบคลมุการวางแผน

โครงการ การบรหิารทรัพยากรโครงการ ขัน้ตอนการบรหิารโครงการ การประเมนิผล การบรหิารเอาซซ์อรส์ 

(Outsourcing Management) การจัดการความขัดแยง้ การจัดการความเสีย่ง การจัดการการเปลีย่นแปลง 

เครือ่งมอืในการบรหิารโครงการ การตดิตาม และประเมนิโครงการ รวมทัง้การประยุกตใ์นงานดา้นตา่งๆ และ

กรณีศกึษา 
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