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คำานำา
 

ประเทศไทยอยู่ในสภาวะกระแสการปรับเปลี่ยนท่ีสำาคัญโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและสังคม  

จงึตอ้งการสารสนเทศและความรูท่ี้มผีูจ้ดัดำาเนนิการอย่างเหมาะสมและทันความต้องการ รองรบัสนบัสนนุ 

การสร้างและระดมพลังความคิด การพัฒนาทรัพยากรและองค์การของประเทศ

สาขาวชิาศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช ในฐานะสาขาวิชาท่ีจัดสอนวิชาพ้ืนฐานตา่งๆ  

อันมีลกัษณะสหวทิยาการครอบคลมุเนือ้หาการศกึษาทางมนษุยศาสตร ์สงัคมศาสตร ์วิทยาศาสตร ์ไดเ้ปิดสอน 

หลกัสตูรระดบัประกาศนยีบัตรการศกึษาท่ัวไป ประกาศนยีบัตรวิชาไทยคดศีกึษา ประกาศนยีบัตรวิชางานสารสนเทศ 

ประกาศนยีบัตรวชิาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ และหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีแขนงวชิาไทยคดศึีกษา และ 

แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ และแขนงวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ได้เล็งเห็นความสำาคัญ 

ในการจดัการศึกษาเพ่ือสรา้งองคค์วามรูแ้ละสรา้งบุคลากรท่ีมีความรูค้วามสามารถดา้นสารสนเทศในระดบัท่ี

สามารถศึกษาค้นคว้าวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง และมีคุณสมบัติตามความต้องการของตลาดงานสารสนเทศ 

จึงได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตร ระดับปริญญาโท แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ รุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2545 

และเพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากร ท่ีมีความเข้าใจองค์ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยเป็นผู้ท่ีมีความรู้  

มีวจิารณญาณในการวเิคราะห์สงัคมและวฒันธรรมไทย สามารถนำาความรูไ้ปใช้ประโยชนแ์ละประยุกตเ์ข้า

กบัสงัคมท่ีเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ จงึเปิดสอนหลกัสตูรระดบัปรญิญาโทแขนงวชิาไทยคดศีกึษา รุน่ท่ี 1 

ในปีการศึกษา 2547 ซ่ึงเป็นการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลท่ีประสบความสำาเร็จเป็นอย่างดี 
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ประหยัดและสะดวก และเพ่ือพัฒนาการศึกษาค้นคว้าและวิจัย และในปีการศึกษา 2553 สาขาวิชาฯ 
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ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาศิลปศาสตร์

1.	หลักการและเหตุผล
สังคมโลกปัจจุบันเป็นสังคมท่ีมีความต้องการใช้สารสนเทศเป็นอย่างมาก สารสนเทศ 

มีบทบาทสำาคัญย่ิงต่อการวางแผน การตัดสินใจ วินิจฉัยสั่งการ รวมท้ังการปฏิบัติงานของนักบริหาร  

นักวิชาการ และผู้ประกอบการต่างๆ ในทุกสาขาอาชีพ เป็นท่ียอมรับกันว่าผู้ใดมีสารสนเทศท่ีถูกต้อง  

สมบูรณ์และทันต่อเหตุการณ์มากเท่าใดก็ยิ่งจะมีโอกาสประสบความสำาเร็จในกิจการงานมากข้ึนเท่านั้น  

สำาหรับประเทศไทยซ่ึงอยู่ในระหว่างการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรม ความต้องการใช้สารสนเทศ 

เป็นสิง่ท่ีหลกีเลีย่งไม่ได ้และเนือ่งจากบุคลากรวิชาชีพสารสนเทศยังขาดแคลน ดงันัน้ จึงจำาเป็นอยา่งย่ิงท่ี 

สถาบันอุดมศึกษาจะต้องเร่งผลิตบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในระดับสูง เพ่ือทำาหน้าท่ีบริหาร 

องค์การสารสนเทศและเพ่ือทำาหน้าท่ีสอนวิชาสารสนเทศศาสตร์ ท้ังนี้ เพ่ือรองรับการพัฒนา 

ประเทศในอนาคต

ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาท้ังของภาครัฐและภาคเอกชนได้เปิดสอนหลักสูตรระดับ 

ปริญญาตรี บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้บัณฑิตท่ีสำาเร็จการศึกษา 

มีความรู้ความสามารถในระดับปฏิบัติงานในองค์การสารสนเทศและสำานักงานท่ัวไปอย่างมี 

ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม หลักสูตรปริญญาตรีโดยท่ัวไปมิได้เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งผลิตผู้ท่ีมีความรู้ 

ความสามารถในการบริหาร และแม้ว่าในปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาในประเทศท้ังภาครัฐและ 

ภาคเอกชนหลายสถาบัน อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยรามคำาแหง มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เปิดสอนหลักสูตรมหาบัณฑิตทาง 

บรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์แตส่ถาบันดงักลา่วสว่นใหญไ่ม่ไดเ้นน้การเปิดสอนหลกัสตูรเฉพาะดา้น 

การจดัการสารสนเทศ นอกจากนีห้ลกัสตูรท่ีกำาลงัเปิดสอนเหลา่นัน้เป็นหลกัสตูรในระบบมหาวิทยาลยัปิด  

ทำาให้การรบันสิตินกัศึกษาเป็นไปอย่างจำากดั มหาบัณฑติท่ีจบหลกัสตูรของสถาบันดงักลา่วจงึมจีำานวนนอ้ย 

ไม่เพียงพอท่ีจะตอบสนองความต้องการบุคลากรสารสนเทศของตลาดแรงงาน ซ่ึงต้องการผู้ท่ีมีความรู้

ความสามารถในระดับสูงท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถในการบริหาร

และการจัดการสารสนเทศ

   



2
  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยท่ีจัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษา 

ทางไกล ซ่ึงเอ้ืออำานวยให้ผู้ประกอบหน้าท่ีการงานสามารถศึกษาควบคู่ไปในขณะทำางานและสามารถ 

นำาประสบการณ์จากการทำางานมาใช้ในการศึกษา นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังยึดหลักการขยาย 

โอกาสทางการศึกษาและการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเริ่มเปิดสอนหลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาสารสนเทศศาสตร ์วิชาเอกสารสนเทศท่ัวไป เม่ือ พ.ศ.  2532 และวิชาเอก 

สารสนเทศสำานักงาน เมื่อ พ.ศ. 2533 มีผู้สำาเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตมาแล้วหลายรุ่น มหาวิทยาลัยฯ 

จึงเห็นความจำาเป็นในการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือรองรับผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

และตอบสนองตลาดงานสารสนเทศ ซ่ึงต้องการผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

ในระดับสูงท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ดังนั้น ในปีการศึกษา 2545 จึงได้เปิดสอนหลักสูตร 

ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ แขนงวชิาสารสนเทศศาสตร ์โดยเนน้การจดัการสารสนเทศ ซ่ึงมีผูส้นใจเข้าศกึษา 

ต่อจำานวนมากและสำาเรจ็การศกึษาไปแลว้จำานวนหนึง่ และจากการตดิตามผลของมหาบัณฑติแขนงวิชา 

สารสนเทศศาสตรผ์นวกกบัข้อบังคบัมหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช วา่ดว้ย การศกึษาระดบับัณฑติศกึษา 

พ.ศ.  2550 ได้เปลีย่นแปลงการกำาหนดเนือ้หาสาระและประสบการณข์องชุดวิชาระดบับัณฑติศกึษาท่ีเป็น 

ลักษณะบูรณาการ จากเดิม 5 หน่วยกิต ให้มีค่าเท่ากับ 6 หน่วยกิต และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ได้กำาหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนา  

หลักสูตรให้ทันสมัยอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี ดังนั้น สาขาวิชาฯ จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวเป็น หลักสูตร 

ศลิปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวชิาสารสนเทศศาสตร ์(ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ.  2551) ซ่ึงไดร้บัความเห็นชอบ 

จากสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้วเม่ือวันท่ี 20 มกราคม พ.ศ. 2552 โดยเปิดสอน 

ในปีการศึกษา 2554 ต่อมาได้ปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวเป็น หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

แขนงวชิาสารสนเทศศาสตร ์(ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ. 2554) เพ่ือให้สอดคลอ้งตามกรอบมาตรฐานการศกึษา

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อ 

วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2555 โดยเปิดสอนในปีการศึกษา 2555 และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) เพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดบับัณฑติศกึษา พ.ศ. 2548 สำานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาให้ความเห็นชอบหลกัสตูรดงักลา่ว

แล้วเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560 โดยเปิดสอนในปีการศึกษา 2560         

 ในขณะเดียวกัน สาขาวิชาฯ ได้ดำาเนินการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎี บัณฑิต  

แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ 

ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีมีความเช่ียวชาญและเป็นผู้นำาในการพัฒนางานสารสนเทศ สามารถ

เป็นท่ีปรึกษาและแกนนำาในการบริหารจัดการสารสนเทศ ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากสำานักงาน 
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คณะกรรมการการอุดมศกึษาแลว้เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 และเปิดสอนครัง้แรกในปีการศกึษา 

2553 แล้วได้ปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) เพ่ือให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2552 สำานกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาให้ความเห็นชอบแลว้เมือ่วันท่ี 26 มนีาคม พ.ศ. 2555

โดยเปิดสอนในปีการศึกษา 2555 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์  

(ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ. 2559) เพ่ือให้สอดคลอ้งตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบับัณฑติศกึษา พ.ศ. 2548

สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้วเม่ือวันท่ี 16 มีนาคม  

พ.ศ. 2560 โดยเปิดสอนในปีการศึกษา 2560

 
2.	 วัตถุประสงค์

	 2.1	หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์	 มีวัตถุประสงค์ 

เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตทางสารสนเทศศาสตร์โดยใช้ระบบการศึกษาทางไกลให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

ดังต่อไปนี้

  1) มีความรู ้ความสามารถบูรณาการแนวคดิและทฤษฎทีางสารสนเทศศาสตรแ์ละศาสตร์

ที่เกี่ยวข้องในการจัดการสารสนเทศ

  2) มีความสามารถในการวิเคราะห์ประเดน็ทางสารสนเทศศาสตรท้ั์งระดบัท้องถิน่ ชาต ิ

และนานาชาติ

  3) มีความรู้ความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทาง

สารสนเทศศาสตร์

  4) มีภาวะผู้นำาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์

	 2.2	หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ มีวัตถุประสงค์

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

  1) มีความรู้ความสามารถในการจัดการสารสนเทศในระดับสูงท้ังภาคทฤษฎีและ 

ภาคปฏิบัติ

  2) มีความรู้ความสามารถประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการ

สารสนเทศ

  3) มีความรู้ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการค้นคว้าวิจัย 

ด้านสารสนเทศศาสตร์

  4) มีภาวะผู้นำา ความรับผิดชอบ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ 

สารสนเทศศาสตร์ 
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3.	คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำาสาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน

ต่างๆ เป็นกรรมการทีป่รึกษาประจำาสาขาวชิาศลิปศาสตร์เพือ่ทำาหน้าทีพ่จิารณาเสนอความเหน็เกี่ยวกับ 

มาตรฐานการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรการสอน การวัดผลและการบริการทางวิชาการในสาขาวิชา

ศิลปศาสตร์ ดังมีรายนามต่อไปนี้

 1) ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา  นาคสกุล ประธานกรรมการ

 2) ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  ปราบพาล กรรมการ

 3) ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ฉัตรทิพย์  นาถสุภา กรรมการ

 4) ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา  วิบูลย์สวัสดิ์  กรรมการ

 5) ศาสตราภิชาน ดร.ประพิณ  มโนมัยวิบูลย์ กรรมการ

 6) ศาสตราจารย์ ดร.พัทยา  สายหู กรรมการ

 7) ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ฉวีลักษณ์  บุณยะกาญจน กรรมการ

 8) ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา  วงศ์โสธร กรรมการ

 9) อาจารย์ คุณหญิงกุลทรัพย์  เกษแม่นกิจ กรรมการ

 10) อาจารย์ ดร.มนู  อรดีดลเชษฐ์                                              กรรมการ

 11) ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ เลขานุการ

  (รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  วัฒนาพงษากุล)

 12) เลขานุการคณะกรรมการประจำาสาขาวิชาศิลปศาสตร ์ ผู้ช่วยเลขานุการ

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์  รัตนโภคา)

 13) หัวหน้างานเลขานุการกิจประจำาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ

  (นางทองร้อย  พันธ์ยาง-รักษาการแทน)

4.	คณะกรรมการประจำาสาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจำาสาขาวิชาศิลปศาสตร์เพื่อทำา 

หนา้ท่ีพิจารณาดำาเนนิงานดา้นบรหิารและวชิาการของสาขาวชิา และปฏบัิตหินา้ท่ีอ่ืนตามท่ีสภามหาวทิยาลยั 

หรือสภาวิชาการมอบหมาย ดังมีรายนามต่อไปนี้

1) รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  วัฒนาพงษากุล ประธานกรรมการ

2) รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำาทิพย์  วิภาวิน  กรรมการ

3) รองศาสตราจารย์ ดร.ปัณฉัตร  หมอยาดี กรรมการ
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4) รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร  พุทธาพิทักษ์ผล กรรมการ

5) รองศาสตราจารย์สำารวย  กมลายุตต์ กรรมการ

6) รองศาสตราจารย์อนัญญา  สิทธิอำานวย กรรมการ

7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤติกา  จิวาลักษณ์ กรรมการ

8) อาจารย์มนต์ชัย  แซ่เตีย                                                    กรรมการ 

9) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์  รัตนโภคา เลขานุการ

10) หัวหน้างานเลขานุการกิจประจำาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ

 (นางทองร้อย  พันธ์ยาง-รักษาการแทน)

5.	คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา
มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการบัณฑติศึกษาประจำาสาขาวิชาศลิปศาสตร ์

เพ่ือทำาหนา้ท่ีดำาเนนิงานดา้นบัณฑิตศกึษาให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการดำาเนนิงานของมหาวิทยาลยั  

ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ประธานกรรมการ

 (รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  วัฒนาพงษากุล)

2. ผู้แทนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ

 (ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  สัจจานันท์)

3. ผู้แทนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ

 (รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาพร  เย็นบำารุง)

4. ผู้แทนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาไทยคดีศึกษา กรรมการ

 (รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรา  วีรบุรีนนท์)

5. ผู้แทนคณะกรรมการประจำาสาขาวิชาศิลปศาสตร ์ กรรมการ

 (รองศาสตราจารย์สำารวย  กมลายุตต์)

6. ผู้แทนคณาจารย์บัณฑิตศึกษา แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ

 (รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร  พุทธาพิทักษ์ผล)

7. ผู้แทนคณาจารย์บัณฑิตศึกษา แขนงวิชาไทยคดีศึกษา กรรมการ

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ  ยหะกร)

8. ผู้ที่สาขาวิชาฯ มอบหมายให้รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา กรรมการและเลขานุการ

 (อาจารย์วริณาฐ  พิทักษ์วงศ์วาน)
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9. เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชาศิลปศาสตร ์ ผู้ช่วยเลขานุการ

 (นายสุธน  มากระดี)

10. เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชาศิลปศาสตร ์ ผู้ช่วยเลขานุการ

 (นางสาวพัชราวรรณ  เสน่หา)

 

6.	คณาจารย์ประจำาหลักสูตร
6.1		หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต		แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

ชุติมา  สัจจานันท์, ศาสตราจารย์ ดร.  อ.บ., พ.ม., อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์),

  Dip. PGCSIS, M.L.S. (Information 

  Science), Ed.D. Charles Sturt University

ฐิติมา  ศรีวัฒนกุล, อาจารย์ ดร. วศ.บ., M.Sc. (Software Engineering),

    Ph.D. (Computer Science)

    University of York

น้ำาทิพย์  วิภาวิน, รองศาสตราจารย์ ดร.  อ.บ., อ.ม., วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ),

  Ph.D. (Library and Information Studies)  

  Loughborough University

ปัทมาพร  เย็นบำารุง, รองศาสตราจารย์ ดร.  ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), M.Ed., 

  Ph.D. (Library and Information Science) 

  The University of Texas at Austin

สมพร  พุทธาพิทักษ์ผล, รองศาสตราจารย์ ดร.  อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), M.L.S., 

  Ph.D. (Library and Information Science) 

  Indiana University

6.2	 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต		แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
ชุติมา  สัจจานันท์, ศาสตราจารย์ ดร.   อ.บ., พ.ม., อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์), 

  Dip. PGCSIS, M.L.S. (Information 

  Science), Ed.D. Charles Sturt University

ฐิติมา  ศรีวัฒนกุล, อาจารย์ ดร. วศ.บ., M.Sc. (Software Engineering),

    Ph.D. (Computer Science)

    University of York
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น้ำาทิพย์  วิภาวิน, รองศาสตราจารย์ ดร.  อ.บ., อ.ม., วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ),

  Ph.D. (Library and Information Studies)

  Loughborough University

ปัทมาพร  เย็นบำารุง, รองศาสตราจารย์ ดร.   ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), M.Ed., 

  Ph.D. (Library and Information Science) 

  The University of Texas at Austin

สมพร  พุทธาพิทักษ์ผล, รองศาสตราจารย์ ดร.   อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), M.L.S.,

  Ph.D. (Library and Information Science)

  Indiana University 

7.	คณาจารย์ประจำาสาขาวิชา
กฤติกา  จิวาลักษณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ศศ.บ., ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และ

  สารนิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จรัสวัฒน์  ไตรรัตน์, รองศาสตราจารย์ ดร.  ศศ.บ. (เกียรตินิยม), A.M. (Linguistics), 

  Ed.D. Charles Sturt University

จิตรา  วีรบุรีนนท์, รองศาสตราจารย์ ดร.   ร.บ. (เกียรตินิยม), น.บ., M.Sc. 

  (Human Settlements Planning and  

  Development), สส.ด. (การบริหารสังคม) 

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จิรสิริ  เกษมสินธุ์ วิเวกเมธากร, อาจารย์ ดร. อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), 

    M.Phil. (Linguistics), Ph.D. (Language 

    Education, TESOL) University of Leeds

ชุติมา  สัจจานันท์, ศาสตราจารย์ ดร.   อ.บ., พ.ม., อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์), 

  Dip. PGCSIS, M.L.S. (Information 

  Science), Ed.D. Charles Sturt University

ทรงลักษณ์  สกุลวิจิตร์สินธุ, อาจารย์ วท.บ., M.Sc. (Computer Science)

    Asian Institute of Technology

นิตยา  วงศ์ใหญ่, อาจารย์ บธ.บ., ศศ.ม. (สารสนเทศศึกษา)

    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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นรินทร์ทิพย์  ทองศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศ.บ., ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร), 

    Ph.D. (Education) University of Exeter

นำ้าทิพย์  วิภาวิน, รองศาสตราจารย์ ดร. อ.บ., อ.ม., วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), 

    Ph.D. (Library and Information Studies) 

    Loughborough University

ปทิตตา  วงศ์คงเดิม, อาจารย์ ศศ.บ., ศศ.ม. (ภาษาจีน) 

    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปัณฉัตร  หมอยาดี, รองศาสตราจารย์ ดร. ศศ.บ., ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์), ปร.ด. 

    (วฒันธรรมศาสตร)์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม

ปัทมาพร  เย็นบำารุง, รองศาสตราจารย์ ดร. ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), M.Ed.,

    Ph.D. (Library and Information Science) 

    The University of Texas at Austin

ปุณณฑรีย์  สันติสุภาพร, อาจารย์ ศศ.บ., ศศ.ม. (การบริหารงานวัฒนธรรม)

    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มนต์ชัย  แซ่เตีย, อาจารย์ อ.บ. (เกียรตินิยม), อ.ม. (ภาษาจีน) 

    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลักษมี  นวมถนอม คีมูระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ค.บ., M.A. (TESL), 

    Ph.D. (Rhetoric and Linguistics)

    Indiana University of Pennsylvania

วสันต์  รัตนโภคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง), 

    อ.ม. (ภาษาไทย)

    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วริณาฐ  พิทักษ์วงศ์วาน, อาจารย์ ศศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), 

    ศศ.ม. (วัฒนธรรมและการพัฒนา) 

    มหาวิทยาลัยมหิดล
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สมเกียรติ  วัฒนาพงษากุล, รองศาสตราจารย์ ดร. ศศ.บ. (เกียรตินิยม), ศศ.ม., ศศ.ด. (ภาษาเขมร) 

    มหาวิทยาลัยศิลปากร

สมพร  พุทธาพิทักษ์ผล, รองศาสตราจารย์ ดร. อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), M.L.S.,

    Ph.D. (Library and Information Science)

    Indiana University

สรายุทธ  ยหะกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศ.บ., นศ.ม., สค.ม. (สังคมวิทยา), 

    ปร.ด. (ประชากรและทรัพยากรมนุษย์)

    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สำารวย  กมลายุตต์, รองศาสตราจารย์   วท.บ., M.Sc. (Statistics), 

  M.Sc. (Computer Technology) 

  Asian Institute of Technology

อนัญญา  สิทธิอำานวย, รองศาสตราจารย์   อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), 

  M.A. (English) Indiana University

อลิสา  วานิชดี, รองศาสตราจารย์ ดร.   น.บ., M.A. (English), M.A. (TEFL),   

  Ph.D. (Applied Linguistics)

  University of Reading

 

8.	คณาจารย์พิเศษประจำาสาขาวิชา
ชำานาญ  เชาวกีรติพงศ์, รองศาสตราจารย์  กศ.บ., วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), 

  ค.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทัศนา  หาญพล, รองศาสตราจารย์ ดร.  อ.บ., อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์), 

  Ph.D. (Educational Media)  

  University of Missouri Columbia

มาลี  ล้ำาสกุล, รองศาสตราจารย์  อ.บ., อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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9.	ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศประจำาสาขาวิชา
คริสโตเฟอร์  ฮิงเคิล       B.A., M.A. (Asian Studies)

  CorneII University, M.A. (History)

  University of Michigan

ปีเตอร์  กัมเบิลตัน  B.Bus. (Accounting)

  University of the Sunshine Coast,

  B.A. (Business Administration)

  University of Canberra

 

 นอกจากนี ้มหาวทิยาลยัได้เชิญคณาจารย์และผูท้รงคณุวุฒจิากสถาบันการศกึษาและหนว่ยงานอ่ืน

อีกเป็นจำานวนมากมาเป็นกรรมการผลติและบรหิารชุดวิชา ผู้รว่มผลติ/ปรบัปรงุ ประมวลสาระและแนวการศึกษา 

ชุดวิชา ซ่ึงรายนามผู้ทรงคุณวุฒเิหลา่นีมี้ปรากฏในประมวลสาระและแนวการศกึษาชุดวิชาท่ีท่านไดผ้ลติ/

ปรบัปรุง และเป็นอาจารย์สมัมนาเสรมิ อาจารย์ท่ีปรกึษาวิชาการ ตลอดจนอาจารย์ท่ีปรกึษาดษุฎนีพินธ/์

วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

10.	 หลักสูตรที่เปิดสอน*
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตร 2 ระดับ ดังนี้

10.1 ระดับปริญญาเอก เปิดสอน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชา 

      สารสนเทศศาสตร์

10.2 ระดับปริญญาโท เปิดสอน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชา 

      สารสนเทศศาสตร์

11.	 การรับรองหลักสูตร
สำานกังาน ก.พ. ไดร้บัรองคณุวฒุขิองผูส้ำาเรจ็การศกึษาหลกัสตูรปรชัญาดุษฎบัีณฑิต แขนงวิชา

สารสนเทศศาสตร ์และหลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบัณฑติ แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร ์แลว้ โดยอาจบรรจุ

เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรอืนสามัญในตำาแหนง่ท่ี ก.พ. กำาหนดว่าคณุวุฒดิงักลา่วเป็นคณุสมบัติ

เฉพาะสำาหรับตำาแหน่งได้ในอัตราเงินเดือนต่างๆ

หมายเหตุ * ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลง โปรดติดตามการเปิดสอนหลักสูตรจากเอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

  http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/
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12.	 ประเภทของนักศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาโท แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

12.1 นักศึกษาสามัญ หมายความว่า บุคคลท่ีมหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาโดยสมบูรณ์ตาม 

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

12.2 นักศึกษาทดลองเรียน หมายความว่า บุคคลท่ีมหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาตามเง่ือนไข 

ของแต่ละสาขาวชิา ซ่ึงเม่ือผา่นการประเมินผลหรอืครบเงือ่นไขของแตล่ะสาขาวิชาแลว้จึงจะรบัเข้าเป็น 

นักศึกษาสามัญตามหลักสูตรในสาขาวิชานั้นๆ ทั้งนี้ ให้นับระยะเวลาการทดลองเรียนเป็นส่วนหนึ่งของ 

ระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตร 

13.	 คำาแนะนำาในการวางแผนการศึกษา
 13.1 การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาเอก มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 9 ปีการศึกษา 

นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในหลักสูตร

    หลักสูตร แบบ 1.1 การศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการทำาดุษฎีนิพนธ์ท่ีก่อให้เกิด 

ความรู้ใหม่ มหาวิทยาลัยอาจกำาหนดให้เรียนชุดวิชาเพ่ิมเติมหรือทำากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพ่ิมข้ึน

โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำาหนด โดยสอบผ่านภาษาต่างประเทศ 

อย่างน้อย 1 ภาษา และต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มี

สทิธขิอทำาดุษฎนีพินธ ์และในภาคการศกึษาสดุท้ายกอ่นสำาเรจ็การศกึษานกัศกึษาจะตอ้งลงทะเบียนเพ่ือ 

เข้ารับการสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต) และผลงานดุษฎีนิพนธ์จะต้อง 

ได้รับการตพิีมพ์ หรอือย่างนอ้ยดำาเนนิการให้ผลงานหรอืสว่นหนึง่ของผลงานไดร้บัการยอมรบัให้ตพิีมพ์

ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรองก่อนการตีพิมพ์ และเป็นท่ี

ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

    หลักสูตร แบบ 2.1 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาตามท่ี 

หลักสูตรกำาหนด โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือ 

เทียบเท่า ลงทะเบียนเรียนดุษฎีนิพนธ์ (36 หน่วยกิต) โดยสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา 

และต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอทำาดุษฎีนิพนธ์ 

และในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนสำาเร็จการศึกษานักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการสัมมนาเข้ม

เสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต) และผลงานดุษฎีนิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ

อย่างน้อยดำาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

หรือนานาชาติที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรองก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 



12
  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

   13.2 การศกึษาตามหลกัสตูรระดบัปรญิญาโท มีระยะเวลาศกึษาไม่เกนิ 6 ปีการศกึษา นบัจาก

วันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในหลักสูตร

   หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาไม่น้อยกว่า

24 หน่วยกิต ตามที่หลักสูตรกำาหนด โดยได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน

หรอืเทียบเท่า แลว้ทำาวทิยานพินธ์ไม่นอ้ยกว่า 12 หนว่ยกติ พรอ้มท้ังสอบผา่นการสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

และผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับ 

ให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำาหรับการเผยแพร่ 

ผลงานทางวิชาการ หรือนำาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นำาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)

ไดร้บัการตพิีมพ์ในรายงานสบืเนือ่งจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกลา่ว และในภาคการศกึษา

สุดท้ายก่อนสำาเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์ 

มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)

   หลักสูตร แผน ข นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาไม่น้อยกว่า 30 

หน่วยกิต ตามที่หลักสูตรกำาหนด โดยได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ตำ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน

หรอืเทียบเท่า แลว้ทำาการศกึษาคน้ควา้อสิระไม่นอ้ยกว่า 6 หนว่ยกติ พรอ้มท้ังสอบผา่นการสอบประมวล 

ความรู ้(Comprehensive Examination) ด้วยขอ้เขียนและ/หรอืปากเปลา่ในสาขาวชิานัน้ ท้ังนี ้บางหลกัสตูร 

อาจกำาหนดให้ผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระจะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดำาเนินการให้ผลงาน

หรือส่วนหน่ึงของผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง

วิชาการ หรือเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) และในภาคการศึกษา

สุดท้ายก่อนสำาเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์ 

มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)

 13.3 การลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคการศึกษาให้นักศึกษาพิจารณาจากโครงสร้างของ 

หลักสูตร และแนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรฉบับนี้ ประกอบกับแนวทาง 

การเปิดสอนชุดวิชาและตารางสอบไล่ท่ีระบุไว้ในคู่มือลงทะเบียนเรียนแต่ละปีการศึกษา ท้ังนี้ ชุดวิชา 

ที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาเดียวกันจะต้องมีตารางสอบไล่ที่ไม่ตรงกัน

13.4 การศึกษาตามหลกัสตูรระดบัปรญิญาเอก นอกจากการศึกษาจากแนวการศกึษา ประมวล

รายชื่อเอกสารคัดสรร การสื่อสารผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาเสริม/ 

การสัมมนาเข้ม เพื่อส่งงานและเสนอผลงาน และสอบไล่ประจำาภาคการศึกษาตามวัน เวลา และสถานที่ 

ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด
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13.5 การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท นอกจากการศึกษาจากส่ือการสอนทางไกล 

ท่ีมหาวิทยาลัยจัดให้แล้ว นักศึกษาจะต้องศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม จัดทำารายงานและส่งงานท่ีได้รับ 

มอบหมาย เข้ารว่มสมัมนาเสรมิ/สมัมนาเข้ม และสอบไลป่ระจำาภาคการศกึษาตามวัน เวลา และสถานท่ี 

ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

13.6 หากนกัศกึษามีปัญหาเกีย่วกบัเนือ้หาในประมวลสาระ แนวการศกึษาชุดวิชา สือ่การสอน 

ต่างๆ และวิธีการศึกษาชุดวิชา สามารถขอคำาปรึกษาท่ีสาขาวิชาฯ ได้ โดยเขียนจดหมาย โทรศัพท์ 

โทรสาร หรือเว็บไซต์ ตามที่อยู่นี้

   ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชาศิลปศาสตร์

   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

   ถนนแจ้งวัฒนะ ตำาบลบางพูด 

   อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

   โทรศัพท์ 0 2503 3565 หรือ 0 2504 8516 - 7

   โทรสาร 0 2503 3564 หรือ 

   เว็บไซต์ http://libarts.stou.ac.th/page/home.aspx

13.7 หากนกัศกึษามีปัญหาเกีย่วกบัการลงทะเบยีนเรยีน การโอนชุดวิชา การเพ่ิม/ถอนชุดวิชา  

การเปลีย่นคำานำาหนา้ช่ือ - ช่ือสกลุ การเปลีย่นท่ีอยู่ การขอตอ่อายุสถานภาพนกัศึกษา การลาพักการศึกษา 

การขอรบัใบประเมินผลการศกึษา การขอรบัใบรบัรองสถานภาพนกัศกึษา การขอรบัใบรายงานผลการศกึษา  

รวมท้ังการรอ้งเรยีนเรือ่งอืน่ๆ ท่ีเกีย่วกบักจิกรรมการศกึษาในเรือ่งการสมคัรเป็นนกัศกึษา การลงทะเบียนเรยีน  

และการสอบ สามารถขอคำาปรึกษาท่ีสำานักบัณฑิตศึกษาได้ โดยเขียนจดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร 

หรือเว็บไซต์ ตามที่อยู่นี้

   สำานักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

   ตู้ ปณ. 55 ที่ทำาการไปรษณีย์โทรเลขหลักสี่

   กรุงเทพฯ 10210

   โทรศัพท์ 0 2504 7561 - 4

   โทรสาร 0 2503 3675 หรือ   

   เว็บไซต์  http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/



รายละเอียดหลักสูตร



รายละเอียดหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)
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 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

Doctor of Philosophy Program in Information Science

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์)

อักษรย่อ ปร.ด. (สารสนเทศศาสตร์)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy (Information Science)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ Ph.D. (Information Science)

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้		
1) สำาเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาท่ีสภา 

มหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง

2) มีคะแนนเฉลีย่สะสมระดับปรญิญาโทไม่นอ้ยกว่า 3.25 จากระบบคะแนน 4.00 ผูส้มคัรซ่ึงมี 

ผลการศกึษานอ้ยกวา่ 3.25 ตอ้งนำาเสนอผลงานทางวชิาการหรอืผลการปฏบัิติงานในลกัษณะท่ีมหาวทิยาลยั

กำาหนด

3) มีข้อมูลหลกัฐานรบัรองเกีย่วกบัการปฏบัิตหินา้ท่ี ผลงาน และประสบการณท่ี์เดน่ชดัและเหมาะสม 

ในศาสตรท่ี์ศกึษา และมโีครงการและแผนการท่ีชัดเจนเกีย่วกบัการนำาความรูแ้ละประสบการณจ์ากการศกึษา 

ตามหลักสูตรไปปฏิบัติภายหลังการสำาเร็จการศึกษา

4) มีความรู้ภาษาต่างประเทศตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

5) มีโครงการในการทำาดุษฎีนิพนธ์

หมายเหตุ 1. ผู้ท่ีมีคณุสมบัตไิมเ่ป็นไปตามเกณฑข้์อ 1)-5) มหาวทิยาลยัอาจรบัเข้าศกึษา โดยกำาหนดให้ศกึษาชุดวชิาเพ่ิมเตมิหรอื 

  ตามเง่ือนไขอ่ืนๆ ท้ังน้ีให้ข้ึนอยู่กับผลการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

  2. ผูท่ี้มคีณุสมบัตติามข้อ 1)-5) จะตอ้งไม่เป็นโรคท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การศกึษาหรอืเคยถกูถอนสถานภาพการเป็น 

  นักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทำานั้นได้กระทำาโดยมิได้มีเจตนา 

  กระทำาความผดิ หรอืกระทำาโดยประมาทและลแุกโ่ทษในการกระทำาจะกลบัเข้าศกึษาใหม่ได ้หากสภาวิชาการ 

  เห็นควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำาหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

แบบ  1.1

 (1)	โครงสร้างของหลักสูตร	    ชุดวิชา  หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาเฉพาะ    1 ไม่นับหน่วยกิต

 ข. ดุษฎีนิพนธ์                       48

 ค. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

 (2)	รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาเฉพาะ 1 ชุดวิชา (ไม่นับหน่วยกิต)

  13903 สัมมนาประเด็นการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์

 ข. ดุษฎีนิพนธ์ (48 หน่วยกิต)

  13998 ดุษฎีนิพนธ์

 ค. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)

  13999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตสารสนเทศศาสตร์**
    เป็นการสัมมนาเข้มท่ีเน้นการฝึกปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล 

    การสัมมนาเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดเป็นหน่วยกิตสะสม

แบบ  2.1

	 (1)	โครงสร้างของหลักสูตร	    ชุดวิชา  หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาเฉพาะ     3                18 

 ข. ดุษฎีนิพนธ์                      36

 ค. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต

หมายเหตุ * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก 

  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

 ** นักศึกษาต้องเข้ารับการสัมมนาเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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 (2)	รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาเฉพาะ 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

  13901 มิติสารสนเทศศาสตร์ 

  13902 การวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางสารสนเทศศาสตร์

  13903 สัมมนาประเด็นการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์

 ข. ดุษฎีนิพนธ์ (36 หน่วยกิต)

  13998 ดุษฎีนิพนธ์

 ค. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)

  13999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตสารสนเทศศาสตร์*
    เป็นการสัมมนาเข้มท่ีเน้นการฝึกปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล 

    การสัมมนาเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดเป็นหน่วยกิตสะสม

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา
แบบ 1.1

ปีที่ 1 ภาคต้น 13903 สัมมนาประเด็นการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์

ปีที่ 1  ภาคปลาย 13998  ดุษฎีนิพนธ์

ปีที่ 2  ภาคต้น 13998 ดุษฎีนิพนธ์

ปีที่ 2  ภาคปลาย 13998 ดุษฎีนิพนธ์

ปีที่ 3  ภาคต้น 13998 ดุษฎีนิพนธ์ 

ปีที่ 3  ภาคปลาย 13999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตสารสนเทศศาสตร์

แบบ 2.1

ปีที่ 1 ภาคต้น 13901 มิติสารสนเทศศาสตร์

  13902 การวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางสารสนเทศศาสตร์

ปีที่ 1 ภาคปลาย 13903 สัมมนาประเด็นการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์

ปีที่ 2 ภาคต้น 13998 ดุษฎีนิพนธ์

ปีที่ 2 ภาคปลาย 13998 ดุษฎีนิพนธ์

ปีที่ 3 ภาคต้น 13998 ดุษฎีนิพนธ์

ปีที่ 3 ภาคปลาย 13999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตสารสนเทศศาสตร์

หมายเหตุ * นักศึกษาต้องเข้ารับการสัมมนาเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น





รายละเอียดหลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)





หล
ักส
ูตร
ศิล
ปศ
าส
ตร
มห
าบ
ัณ
ฑิต

แข
นง
วิช
าส
าร
สน
เท
ศศ

าส
ตร
์

23
สาขาวิชาศิลปศาสตร์

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

Master of Arts Program in Information Science

ชื่อปริญญา	
ชื่อเต็ม ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์)

อักษรย่อ ศศ.ม. (สารสนเทศศาสตร์)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Arts (Information Science) 

อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.A. (Information Science)

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
1) สำาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยไม่จำากัดสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยหรือ 

สถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง และ 

2) ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำากว่า 2.30

3) ผู้ มีสิทธิเข้าศึกษาซ่ึงมีคุณสมบัติตามข้อ 1) และ 2) ต้องไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อ 

การศึกษาหรือถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย 

หากการกระทำานั้นได้กระทำาโดยมิได้มีเจตนากระทำาความผิด หรือกระทำาโดยประมาท และลุแก่โทษ

ในการกระทำาจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้เมื่อกำาหนด 5 ปี  

นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา
 

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*
แผน ก แบบ ก 2

	 (1)	โครงสร้างของหลักสูตร	 	 	 	 ชุดวิชา  หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาเฉพาะ   4 24  

 ข. วิทยานิพนธ์     12

 ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต ไมน่บัหนว่ยกติ

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
 
หมายเหตุ * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก 
  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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 (2)	รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาเฉพาะ 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

  บังคับ	3	ชุดวิชา

  13721 การจัดการขั้นสูงสำาหรับองค์การสารสนเทศ  

  13722 การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์

  13723 การจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน

  และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  13731 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ

  13735 พฤติกรรมสารสนเทศและการบริการ 

    13736   การจัดการความรู้และบิกดาตา

 ข. วิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)

   13788 วิทยานิพนธ์

 ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)

            13789 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตสารสนเทศศาสตร์*
   เป็นการอบรมเข้มท่ีเน้นการฝึกปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

  

 แผน ข

 (1)	โครงสร้างของหลักสูตร			 ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาเฉพาะ  5  30  

 ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ  1  6

 ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต     ไม่นับหน่วยกิต 

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

หมายเหตุ * นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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 (2)	รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

  บังคับ	4	ชุดวิชา

  13721 การจัดการขั้นสูงสำาหรับองค์การสารสนเทศ

  13722 การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์

  13723 การจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน

  13731 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ

         และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

     13735 พฤติกรรมสารสนเทศและการบริการ

     13736 การจัดการความรู้และบิกดาตา

 ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

       13787 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

 ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)

            13789 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตสารสนเทศศาสตร์*
   เป็นการอบรมเข้มท่ีเน้นการฝึกปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ * นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

 แผน ก แบบ ก 2

ปีที่ 1 ภาคต้น 13721 การจัดการขั้นสูงสำาหรับองค์การสารสนเทศ

  13723 การจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน

ปีที่ 1 ภาคปลาย 13722 การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์

     ----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

     13731 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ

     13735 พฤติกรรมสารสนเทศและการบริการ 

     13736 การจัดการความรู้และบิกดาตา

ปีที่ 2 ภาคต้น 13788 วิทยานิพนธ์

ปีที่ 2 ภาคปลาย 13788 วิทยานิพนธ์

  13789 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตสารสนเทศศาสตร์

แผน ข

ปีที่ 1 ภาคต้น 13721 การจัดการขั้นสูงสำาหรับองค์การสารสนเทศ

  13723 การจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน

ปีที่ 1 ภาคปลาย 13731 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ

  ----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  13735 พฤติกรรมสารสนเทศและการบริการ

  13736 การจัดการความรู้และบิกดาตา

ปีที่ 2 ภาคต้น 13722 การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์

ปีที่ 2 ภาคปลาย 13787 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

  13789 การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์มหาบณัฑติสารสนเทศศาสตร์
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แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาในแต่ละภาค
    
              

รหัสชุดวิชา
5 หลัก

รหัสชุดวิชา
8 หลัก

รายชื่อชุดวิชา ภาคต้น ภาคปลาย

ระดับปริญญาเอก
13901 70133001 มิติสารสนเทศศาสตร์ 

13902 70133002 การวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางสารสนเทศศาสตร์ 

13903 70133003 สัมมนาประเด็นการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ 

13998 70134001 ดุษฎีนิพนธ์ (สารสนเทศศาสตร์)  

13999 70135001 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตสารสนเทศศาสตร์  

ระดับปริญญาโท

13721 50133001 การจัดการขั้นสูงสำาหรับองค์การสารสนเทศ 

13722 50133002 การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์  

13723 50133003 การจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน 

13731 50133004 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ 

13735 50133007 พฤติกรรมสารสนเทศและการบริการ 

13736 50133008 การจัดการความรู้และบิกดาตา 

13787 50134002 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (สารสนเทศศาสตร์)  

13788 50134001 วิทยานิพนธ์ (สารสนเทศศาสตร์)  

13789 50135001 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตสารสนเทศศาสตร์ 

หมายเหตุ  ข้อมูลการเปิดสอนชุดวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจากเอกสารประชาสัมพันธ์/ 

  เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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รายละเอียดชุดวิชา

ระดับปริญญาเอก

 

13901 มิติสารสนเทศศาสตร์ (6 หน่วยกิต)

   Information Science Perspectives

   วัตถุประสงค์

   1.  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ และ 

     สารสนเทศศาสตร์

   2. เพื่อให้สามารถประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี และหลักการด้านสารสนเทศศาสตร์

   คำาอธิบายชุดวิชา

   แนวคิด ทฤษฎีและหลักการท่ีเก่ียวข้องกับสารสนเทศและสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์

ในมิตคิวามเป็นศาสตรแ์ละศิลป์ มิตกิารจดัการสารสนเทศ มิตมินษุย์และสงัคม และมติเิทคโนโลยีสารสนเทศ

13902 การวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางสารสนเทศศาสตร์                 (6 หน่วยกิต)

   Research and Advanced Research Methodology in Information Science

   วัตถุประสงค์

   1. เพ่ือให้มีความรู้และความเข้าใจการสร้างองค์ความรู้ทางสารสนเทศศาสตร์ด้วยการวิจัย 

     และมีจริยธรรมการวิจัย 

   2. เพ่ือให้สามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านระเบียบวิธีวิจัย และการออกแบบการวิจัย 

     ทางสารสนเทศศาสตร์ 

   3. เพื่อให้สามารถออกแบบการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ โดยมุ่งเน้นการวิจัยผสานวิธี 

   คำาอธิบายชุดวิชา

   การวิจัยกับการสร้างองค์ความรู้ทางสารสนเทศศาสตร์ จริยธรรมการวิจัย การสังเคราะห์ 

องค์ความรู้ด้านระเบียบวิธีวิจัย และการออกแบบการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ โดยมุ่งเน้นการวิจัย

ผสานวิธี ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยและพัฒนา
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13903 สัมมนาประเด็นการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ (6 หน่วยกิต)

   Seminar on Research Issues Related to Information Science

   วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ประเด็นสำาคัญในการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ 

 2. เพื่อให้ได้แนวทางการจัดทำาโครงการดุษฎีนิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์

   คำาอธิบายชุดวิชา

   การวเิคราะห์ประเดน็สำาคญัในการวิจัยทางสารสนเทศศาสตรแ์ละแนวทางการจดัทำาโครงการ

ดุษฎีนิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์

13998 ดุษฎีนิพนธ์ (สารสนเทศศาสตร์) (36 หน่วยกิต)

   Dissertation (Information Science)

   วัตถุประสงค์

 1.  เพ่ือกำาหนดประเดน็ปัญหาการวิจยัทางสารสนเทศศาสตร ์ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง

 2. เพื่อกำาหนดกรอบแนวคิดการวิจัย และออกแบบการวิจัย

 3. เพื่อสอบอนุมัติโครงการดุษฎีนิพนธ์

 4. เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย

 5. เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และนำาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

 6. เพื่อสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะการวิจัย

 7. เพื่อให้สามารถเสนอร่างบทความการวิจัยสำาหรับการเผยแพร่ และเขียนรายงานการวิจัย 

  ฉบับสมบูรณ์

 8. เพื่อเสนอรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

 9. การสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์

 คำาอธิบายชุดวิชา

 การกำาหนดประเด็นปัญหาการวิจัย การวางแผนการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

การอกแบบการวิจัย การจัดทำาโครงการดุษฎีนิพนธ์ การสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์ การสร้างเครื่องมือ

วิจัย การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การนำาเสนอ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนสรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย การเสนอร่างบทความ 

การวิจัยสำาหรับการเผยแพร่ การเขียนและเรียบเรียงรายงานการวิจัย และการนำาเสนอรายงานการวิจัย

ฉบับสมบูรณ์และการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์
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13999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตสารสนเทศศาสตร์ (6 หน่วยกิต)

 Doctoral Professional Experience in Information Science

 วัตถุประสงค์

 1.  เพ่ือพัฒนาความสามารถในการบูรณาการแนวคิด ทฤษฎีและหลักการทางสารสนเทศศาสตร์

 2. เพ่ือพัฒนาความคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการตัดสินใจ และการแก้ปัญหา

 3. เพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ในการสร้างเครือข่ายในระดับชาติและระดับสากล

 4.  เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำา และสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพสารสนเทศ

 5. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพสารสนเทศ

 คำาอธิบายชุดวิชา

 การบูรณาการแนวคิด ทฤษฎีและหลักการทางสารสนเทศศาสตร์ ในการจัดการสารสนเทศ  

การสร้างเครือข่ายระดับชาติและระดับสากล การพัฒนาภาวะผู้นำา สมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ 

คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพสารสนเทศ

ระดับปริญญาโท

13721 การจัดการขั้นสูงสำาหรับองค์การสารสนเทศ (6 หน่วยกิต)

 Advanced Management of Information Organizations

 วัตถุประสงค์

 1.  เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการข้ันสูง 

  สำาหรับองค์การสารสนเทศ

 2.  เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถบูรณาการแนวคิด ทฤษฎีและการวิจัยมาใช้ในการจัดการ 

  ขั้นสูงสำาหรับองค์การสารสนเทศ

 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และกระบวนการจัดการ การจัดการองค์การสารสนเทศสมัยใหม่ 

การจดัการเชิงกลยุทธ ์การจดัการความเสีย่ง การจดัการการเปลีย่นแปลง การจดัการความรู ้การจดัการ

คุณภาพ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการเอกสาร การจัดการการเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่ 

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการการตลาดและลูกค้า การประเมินองค์การสารสนเทศ  

ภาวะผู้นำา จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ และการประยุกต์การวิจัยในการจัดการองค์การสารสนเทศ
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13722 การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์ (6 หน่วยกิต)

 Research and Applied Statistics for Information Science

 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และระเบียบวิธีวิจัยทาง 

  สารสนเทศศาสตร์

 2. เพ่ือให้มีความรู้และความสามารถในการวิเคราะห์ วิจัย นำาเสนอข้อมูลและประยุกต์สถิติ 

  เพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์

 3. เพ่ือให้มีความรูแ้ละความสามารถในการเขียนโครงการวิจัย รายงานการวิจัยและเผยแพร ่

  งานวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ และมีจริยธรรมการวิจัย

 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัย ประเภทของการวิจัย กระบวนการวิจัย การกำาหนดปัญหาการวิจัย 

การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง ระเบียบวิธีการวิจัย การออกแบบการวิจัย การประยุกต์สถิติเพ่ือ 

การวิจัย การใช้โปรแกรมสำาเร็จในการวิเคราะห์และนำาเสนอข้อมูล การเขียนโครงการวิจัยและรายงาน

วิจัย การเผยแพร่งานวิจัย จริยธรรมการวิจัย การวิจัยกับวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ สถานภาพและ

ทิศทางการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์

13723 การจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน (6 หน่วยกิต)

 Information Organization and Retrieval

 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้มีความรูค้วามเขา้ใจแนวคดิ ทฤษฎ ีและการวจิยัเกีย่วกบัการจดัโครงสรา้งสารสนเทศ

 2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิด ทฤษฎี และการวิจัยเกี่ยวกับการค้นคืนสารสนเทศ

 3. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจประเด็นสำาคัญเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างสารสนเทศและ 

  การค้นคืน

 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคิด ทฤษฎี และการวิจัยเก่ียวกับการจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน การจัดหมวดหมู่ 

และการสร้างตัวแทนสารสนเทศ มาตรฐานสำาคัญเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน 

สถาปัตยกรรมสารสนเทศ ตัวแบบการค้นคืนสารสนเทศ ห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล 

พฤติกรรมสารสนเทศ การศกึษาผู้ใช้และการใช้สารสนเทศ การประเมินระบบคน้คนืสารสนเทศ ประเดน็

สำาคัญเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน
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13731 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ (6 หน่วยกิต)

 Technology for Information Management

 วัตถุประสงค์

 1.  เพ่ือให้มีความรูค้วามเขา้ใจแนวคดิ ทฤษฎี และการวิจยัเกีย่วกบัเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ 

  สารสนเทศ

 2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจประเด็นสำาคัญของเทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ

 3.  เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ

 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคดิเกีย่วกบัเทคโนโลยีเพ่ือการจดัการสารสนเทศ องคป์ระกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การจัดการข้อมูล ฐานข้อมูล คลังข้อมูล การพัฒนาระบบสารสนเทศ การประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อการ

จดัการสารสนเทศ ความมัน่คงและความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ

อย่างมีธรรมาภิบาล จริยธรรมและกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

13735 พฤติกรรมสารสนเทศและการบริการ (6 หน่วยกิต)

 Information Behavior and Services

 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิด ทฤษฎี และการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมสารสนเทศ 

 2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิด ทฤษฎี และการวิจัยเกี่ยวกับการบริการสารสนเทศ 

 3. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์พฤติกรรมสารสนเทศและการบริการ

 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคิด ทฤษฎี และการวิจัยเกี่ยวกับผู้ใช้ พฤติกรรมสารสนเทศ ความต้องการสารสนเทศ 

พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ การใช้สารสนเทศ การบริการสารสนเทศ สภาวะแวดล้อมและปัจจัย

การจัดการบริการสารสนเทศ การออกแบบบริการสารสนเทศโดยผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง แหล่งสารสนเทศ

และการเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานบริการสารสนเทศ เทคโนโลยี กฎหมายและจริยธรรมท่ีเก่ียวข้อง 

13736 การจัดการความรู้และบิกดาตา (6 หน่วยกิต)

 Management of Knowledge and Big Data

 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิด ทฤษฎี และการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ 

 2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิด ทฤษฎี และการวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์บิกดาตา
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 3. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์การจัดการความรู้

 4. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์บิกดาตา

 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคิด ทฤษฎ ีและการวิจยัเกีย่วกบัการจัดการความรูแ้ละบิกดาตา องคป์ระกอบ กระบวนการ 

กลยุทธ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้และบิกดาตา กรณีศึกษาการจัดการ

ความรู้และบิกดาตา คุณธรรมและจริยธรรมที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ การธรรมาภิบาลบิกดาตา

13787 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (สารสนเทศศาสตร์) (6 หน่วยกิต)

 Independent Study (Information Science)

 วัตถุประสงค์

 เพื่อให้สามารถค้นคว้าหรือวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ในหัวข้อที่สนใจ

 คำาอธิบายชุดวิชา

 การเลือกปัญหาสำาหรับการศึกษาค้นคว้าหรือวิจัย การเขียนโครงการ การเสนอโครงการ  

การวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอรายงานผลการ

ศึกษาค้นคว้าหรือวิจัย

13788 วิทยานิพนธ์ (สารสนเทศศาสตร์) (12 หน่วยกิต)

 Thesis (Information Science)

 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา

 1. สามารถเลือกปัญหาการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์ได้

 2. สามารถสำารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำาวิทยานิพนธ์ได้  

 3. สามารถออกแบบการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์ได้ 

 4. มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ได้

 5. สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณได้

 6. สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพได้

 7. สามารถรวบรวม วิเคราะห์ นำาเสนอข้อมูลสำาหรับวิทยานิพนธ์

 8. สามารถนำาเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์

 9. สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

 10. สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่
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 คำาอธิบายชุดวิชา

 การเลือกปัญหาการวิจัย การสำารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง การออกแบบ 

การวิจัย การเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์

ท้ังการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำาเสนอข้อมูลวิทยานิพนธ์  

การนำาเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงาน

การวิจัยเพื่อการเผยแพร่

13789 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตสารสนเทศศาสตร์ (6 หน่วยกิต)

 Graduate Professional Experience in Information Science

 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อประยุกต์ความรู้ทางสารสนเทศศาสตร์ในการจัดการสารสนเทศ

 2. เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำา คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์

 คำาอธิบายชุดวิชา

 การวเิคราะห์การจดัองคก์ารทางสารสนเทศ การพัฒนาทักษะการแกปั้ญหาการจัดการสารสนเทศ 

การประยุกต์เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการสารสนเทศ การพัฒนาภาวะผู้นำาในวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์   

การทำางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์
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รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(เรียงตามตัวอักษร)

รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหัสชุดวิชา

ระดับปริญญาเอก

การวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง

  ทางสารสนเทศศาสตร์

Research and Advanced Research  

  Methodology in Information Science

13902

ดุษฎีนิพนธ์ (สารสนเทศศาสตร์) Dissertation (Information Science) 13998

มิติสารสนเทศศาสตร์

สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต

  สารสนเทศศาสตร์

Information Science Perspectives

DoctoraI ProfessionaI Experience in  

  Information Science

13901

13999

สัมมนาประเด็นการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ Seminar on Research Issues Related 

  to Information Science

13903

ระดับปริญญาโท

การจัดการขั้นสูงสำาหรับองค์การสารสนเทศ Advanced Management of Information  

  Organizations

13721

การจัดการความรู้และบิกดาตา Management of Knowledge and Big Data 13736

การจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน Information Organization and RetrievaI 13723

การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์ Research and Applied Statistics for 

  Information Science

13722

การศึกษาค้นคว้าอิสระ (สารสนเทศศาสตร์) Independent Study (Information Science) 13787

การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

  สารสนเทศศาสตร์

Graduate Professional Experience in  

  Information Science

13789

เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ Technology for Information Management 13731

พฤติกรรมสารสนเทศและการบริการ Information Behavior and Services 13735

วิทยานิพนธ์ (สารสนเทศศาสตร์) Thesis (Information Science) 13788
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