
1 

สาขาวชิาศลิปศาสตร ์
 

ระดบัปรญิญาโท 

 

 

13721 การจดัการข ัน้สงูสําหรบัองคก์ารสารสนเทศ (6 หนว่ยกติ) 

 Advanced Management of Information Organizations 

 วตัถปุระสงค ์

 1.   เพือ่ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิ ทฤษฎแีละการวจัิยเกีย่วกบัการจัดการขัน้สงูสาํหรับองคก์าร

  สารสนเทศ 

 2.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถบรูณาการแนวคดิ ทฤษฎแีละการวจัิยมาใชใ้นการจัดการขัน้สงูสาํหรับ

  องคก์ารสารสนเทศ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎี หลักการ และกระบวนการจัดการ การจัดการองค์การสารสนเทศสมัยใหม่ การจัดการ

เชงิกลยุทธ ์การจัดการความเสีย่ง การจัดการการเปลีย่นแปลง การจัดการความรู ้การจัดการคุณภาพ การจัดการ

ทรัพยากรมนุษย ์การจัดการเอกสาร การจัดการการเงนิ พัสด ุและอาคารสถานที ่การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

การจัดการการตลาดและลูกคา้ การประเมินองค์การสารสนเทศ ภาวะผูนํ้า จริยธรรมและจรรยาวชิาชีพ และ        

การประยกุตก์ารวจัิยในการจัดการองคก์ารสารสนเทศ 

 

13722 การวจิยัและสถติปิระยกุตท์างสารสนเทศศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Research and Applied Statistics for Information Science  

 วตัถปุระสงค ์  

1. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิ กระบวนการ และระเบยีบวธิวีจัิยทาง 

 สารสนเทศศาสตร ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความสามารถในการวเิคราะห ์วจัิย นําเสนอขอ้มูลและประยุกตส์ถติเิพือ่การวจัิย

  ทางสารสนเทศศาสตร ์

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความสามารถในการเขยีนโครงการวจัิย รายงานการวจัิยและเผยแพร่งานวจัิยทาง

  สารสนเทศศาสตร ์และมจีรยิธรรมการวจัิย 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 แนวคดิเกีย่วกับการวจัิย ประเภทของการวจัิย กระบวนการวจัิย การกําหนดปัญหาการวจัิย การทบทวน

วรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง ระเบยีบวธิกีารวจัิย การออกแบบการวจัิย การประยุกตส์ถติเิพื่อการวจัิย การใชโ้ปรแกรม

สําเร็จในการวเิคราะหแ์ละนําเสนอขอ้มูล การเขยีนโครงการวจัิยและรายงานวจัิย การเผยแพร่งานวจัิย จรยิธรรม  

การวจัิย การวจัิยกบัวชิาชพีสารสนเทศศาสตร ์สถานภาพและทศิทางการวจัิยทางสารสนเทศศาสตร ์
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13723 การจดัโครงสรา้งสารสนเทศและการคน้คนื (6 หนว่ยกติ) 

 Information Organization and Retrieval 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิ ทฤษฎ ีและการวจัิยเกีย่วกับการจัดโครงสรา้งสารสนเทศ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิ ทฤษฎ ีและการวจัิยเกีย่วกับการคน้คนืสารสนเทศ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจประเด็นสาํคัญเกีย่วกับการจัดโครงสรา้งสารสนเทศและการคน้คนื 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎี และการวจัิยเกีย่วกับการจัดโครงสรา้งสารสนเทศและการคน้คนื การจัดหมวดหมู่และ    

การสรา้งตัวแทนสารสนเทศ มาตรฐานสําคัญเกีย่วกับการจัดโครงสรา้งสารสนเทศและการคน้คนื สถาปัตยกรรม

สารสนเทศ ตัวแบบการคน้คืนสารสนเทศ หอ้งสมุดและทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล พฤติกรรมสารสนเทศ 

การศกึษาผูใ้ชแ้ละการใชส้ารสนเทศ การประเมนิระบบคน้คนืสารสนเทศ ประเด็นสําคัญเกีย่วกับการจัดโครงสรา้ง

สารสนเทศและการคน้คนื 

 

13731 เทคโนโลยเีพือ่การจดัการสารสนเทศ (6 หนว่ยกติ) 

 Technology for Information Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิ ทฤษฎ ีและการวจัิยเกีย่วกับเทคโนโลยเีพือ่การจัดการสารสนเทศ 

 2.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจประเด็นสาํคัญของเทคโนโลยเีพือ่การจัดการสารสนเทศ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการประยกุตเ์ทคโนโลยเีพือ่การจัดการสารสนเทศ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกบัเทคโนโลยเีพือ่การจัดการสารสนเทศ องคป์ระกอบของเทคโนโลยสีารสนเทศ การจัดการ

ขอ้มูล ฐานขอ้มูล คลังขอ้มูล การพัฒนาระบบสารสนเทศ การประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ    

ความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างมธีรรมาภบิาล จรยิธรรม

และกฎหมายเกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

13735 พฤตกิรรมสารสนเทศและการบรกิาร (6 หนว่ยกติ) 

 Information Behavior and Services  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิ ทฤษฎ ีและการวจัิยเกีย่วกบัพฤตกิรรมสารสนเทศ  

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิ ทฤษฎ ีและการวจัิยเกีย่วกบัการบรกิารสารสนเทศ  

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการประยกุตพ์ฤตกิรรมสารสนเทศและการบรกิาร 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 แนวคดิ ทฤษฎ ีและการวจัิยเกีย่วกับผูใ้ช ้พฤตกิรรมสารสนเทศ ความตอ้งการสารสนเทศ พฤตกิรรมการ

แสวงหาสารสนเทศ การใชส้ารสนเทศ การบริการสารสนเทศ สภาวะแวดลอ้มและปัจจัยการจัดการบริการ

สารสนเทศ การออกแบบบรกิารสารสนเทศโดยผูใ้ชเ้ป็นศนูยก์ลาง แหลง่สารสนเทศและการเผยแพร่ คณุภาพและ

มาตรฐานบรกิารสารสนเทศ เทคโนโลย ีกฎหมายและจรยิธรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 
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13736 การจดัการความรูแ้ละบกิดาตา (6 หนว่ยกติ) 

 Management of Knowledge and Big Data  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิ ทฤษฎ ีและการวจัิยเกีย่วกบัการจัดการความรู ้ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิ ทฤษฎ ีและการวจัิยเกีย่วกบัการวเิคราะหบ์กิดาตา 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการประยกุตก์ารจัดการความรู ้

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการประยกุตบ์กิดาตา 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 แนวคดิ ทฤษฎ ีและการวจัิยเกีย่วกับการจัดการความรูแ้ละบกิดาตา องคป์ระกอบ กระบวนการ กลยุทธ ์

เครือ่งมอื และเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดการความรูแ้ละบกิดาตา กรณีศกึษาการจัดการความรูแ้ละบกิดาตา 

คณุธรรมและจรยิธรรมทีเ่กีย่วกบัการจัดการความรู ้การธรรมาภบิาลบกิดาตา 

 

13787 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (สารสนเทศศาสตร)์ (6 หนว่ยกติ) 

 Independent Study (Information Science) 

 วตัถปุระสงค ์

 เพือ่ใหส้ามารถคน้ควา้หรอืวจัิยทางสารสนเทศศาสตรใ์นหัวขอ้ทีส่นใจ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกปัญหาสําหรับการศกึษาคน้ควา้หรือวจัิย การเขยีนโครงการ การเสนอโครงการ การวเิคราะห์

วรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การเก็บรวบรวมและการวเิคราะหข์อ้มลู การเสนอรายงานผลการศกึษาคน้ควา้หรอืวจัิย 

 

13788 วทิยานพินธ ์ (สารสนเทศศาสตร)์ (12 หนว่ยกติ) 

 Thesis (Information Science)  

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา  

 1. สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยสาํหรับวทิยานพินธไ์ด ้

 2. สามารถสาํรวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะทําวทิยานพินธไ์ด ้  

 3. สามารถออกแบบการวจัิยสาํหรับวทิยานพินธไ์ด ้ 

 4. มคีวามรูแ้ละทักษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธไ์ด ้

 5. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิปรมิาณได ้

 6. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิคณุภาพได ้

 7. สามารถรวบรวม วเิคราะห ์นําเสนอขอ้มลูสาํหรับวทิยานพินธ ์

 8. สามารถนําเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

 9. สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ 

 10. สามารถเขยีนรายงานการวจัิยเพือ่การเผยแพร่ 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 การเลอืกปัญหาการวจัิย การสํารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจัิย การเขยีน

และเสนอโครงการวทิยานิพนธ์ การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวจัิยสําหรับวทิยานิพนธ์ทัง้การวจัิยเชงิปริมาณ        

และเชงิคณุภาพ การเก็บรวบรวมขอ้มลู การนําเสนอขอ้มลูวทิยานพินธ ์การนําเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์ 

การเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจัิยเพือ่การเผยแพร ่
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13789 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติสารสนเทศศาสตร ์

 Graduate Professional Experience in Information Science 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ประยุกตค์วามรูท้างสารสนเทศศาสตรใ์นการจัดการสารสนเทศ 

 2. เพือ่พัฒนาภาวะผูนํ้า คณุธรรม จรยิธรรมและจรรยาวชิาชพีสารสนเทศศาสตร ์

 คําอธบิายชุดวชิา 

 การวเิคราะห์การจัดองค์การทางสารสนเทศ การพัฒนาทักษะการแกปั้ญหาการจัดการสารสนเทศ       

การประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ การพัฒนาภาวะผู นํ้า การทํางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ              

การเสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมและจรรยาวชิาชพีสารสนเทศศาสตร ์

 

   Last updated: 02-May-2017 


