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12711 การวจิยัดา้นไทยคดศีกึษา 
 Research Methodology in Thai Studies 
 การส ารวจผลงานศกึษาวจัิยเรือ่งทีเ่กีย่วกบัไทย   แนวคดิเกีย่วกบัการวจัิย กระบวนการวจัิยทัง้เชงิคณุภาพและเชงิปรมิาณ  
เลอืกวเิคราะห ์และวจิารณ์งานวจัิยบางเรือ่งที ่นักศกึษาสนใจในดา้นระเบยีบวธิแีละเนือ้หา ลกัษณะงานวจัิยทีด่ ีขอ้บกพรอ่งของงานวจัิย 
จรยิธรรมและจรรยาบรรณในการวจัิย และฝึกหดัเขยีนโครงรา่งวจัิยทางดา้นไทยคดศีกึษา 
 
12712 การวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมไทย  
 The  Analysis of Thai  Modern Social  Change 
 ศกึษาแนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทางสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืงและวฒันธรรม วเิคราะหล์กัษณะของการ
เปลีย่นแปลงทางสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืงและวฒันธรรมไทยตัง้แตร่ัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั เป็นตน้มา ตลอดจน 
วพิากษ์ วจิารณ์ การเปลีย่นแปลงดงักลา่วอยา่งมเีหตผุล 
 
12713 สมัมนาไทยคดศีกึษา        
 Seminar in Thai Studies 
 อภปิราย พฒันาการของการศกึษาวจัิยเกีย่วกบัสงัคมและวฒันธรรมไทย แนวคดิทฤษฎแีละปัญหาจากการศกึษาสงัคมและ 
วฒันธรรมไทย และประเด็นปัญหาทางสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืงการปกครอง ภาษา วรรณกรรม ความเชือ่ ปรัชญา ศาสนา ศลิปะ คตชินวทิยา 
การตัง้ถิน่ฐานของมนุษย ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม ภมูปัิญญาชาวบา้น กลุม่ชาตพินัธุ ์การบรหิารจัดการดา้นวฒันธรรมโลกาภวิฒันแ์ละ
แนวโนม้การศกึษาสงัคมไทยในการศกึษาวชิานีจ้ะเนน้ประเด็นทีนั่กศกึษาสนใจและเชญิวทิยากร ผูท้รงคณุวฒุทิีเ่กีย่วขอ้งมารว่มในการสมัมนา 
 
12721 วธิวีทิยาการวจิยัทางสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์     

Research  Methodology  in  Science  and  Humanity 
 ศกึษาเกีย่วกบัความรู ้การมองโลก ก าเนดิความรู ้พฒันาการของการแสวงหาความรูข้องมนุษย ์กระบวนทรรศนก์ารแสวงหาความรู ้
แบบตา่งๆ วเิคราะห ์แนวคดิ ทฤษฎ ีระเบยีบวธิกีารวจัิยทางสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์และเป็นแนวทางในการด าเนนิการวจัิยทาง
สงัคมศาสตรห์รอืมนุษยศาสตรไ์ด ้
 
12722 การบรหิารจดัการทางวฒันธรรม    
 The  Culture  Management 
 หลกัการบรหิารองคก์รวฒันธรรม  การบรหิารโครงการทางวฒันธรรม  วฒันธรรมกบัการพฒันาทางเศรษฐกจิและสงัคม  การสือ่สาร
และการตลาดเพือ่การบรหิารจัดการทางวฒันธรรม  การใชข้อ้มลูเพือ่การบรหิารจัดการทางวฒันธรรม  กฎหมายกบัการบรหิารจัดการทาง
วฒันธรรม  และการสมัมนาการบรหิารจัดการทางวฒันธรรม  ซึง่เป็นการศกึษานอกสถานที ่
 
12723 การพฒันาจากมมุมองของสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา 
 Development  from  Socio-anthropological  Perspectives 
 การพฒันาประเทศเป็นสิง่ทีม่คีวามหลากหลายแตกตา่งกนัไปในแตล่ะสงัคมและวฒันธรรม ในการพจิารณาและท าความเขา้ใจ
เกีย่วกบัการพฒันา  อาจท าไดโ้ดยการศกึษา  ความหมาย  เป้าหมาย  ความเป็นมาของแนวคดิ  ทฤษฎ ี เกีย่วกบัการพฒันา  และในมมุมอง
ของสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา  ตลอดจนจะเนน้เฉพาะการศกึษากรณีศกึษาการพฒันาประเทศไทย 
 
12724 สมัมนาการพฒันาสงัคมไทยตามแนวสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา 
 Seminar in Development of  Thai in Socio-anthropological Perspectives 
 น าแนวคดิและทฤษฎทีางสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยามาใชป้ระโยชน ์รูจั้กเลอืกอภปิรายประเด็นปัญหาและแนวทางการพฒันา
ประเทศตามหลกัการของสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา ในดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ทรัพยากรธรรมชาต ิระบบนเิวศและการอนุรักษ์
ศลิปวฒันธรรมของชาต ิ
 
12794 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (ไทยคดศีกึษา)         
 Independent  Study 
 การเลอืกปัญหาส าหรับการศกึษาคน้ควา้หรอืวจัิย  การเขยีนโครงการ  การเสนอโครงการ  การวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง   
การเก็บรวบรวมและการวเิคราะหข์อ้มลู  การเสนอรายงานผลการศกึษาคน้ควา้หรอืวจัิย 
 
12795 วทิยานพินธ ์(ไทยคดศีกึษา)  
 Thesis 
 การเลอืกปัญหาการวจัิย การส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจัิย การเขยีนและเสนอโครงการ
วทิยานพินธ ์การพฒันาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยส าหรับวทิยานพินธ ์การเก็บรวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู การน าเสนอขอ้มลูวทิยานพินธ ์ 
การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์การเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจัิยเพือ่การเผยแพร ่
 
12796 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณ์มหาบณัฑติไทยคดศีกึษา             
 Graduate Professional Experience in Thai Studies 
 การประยกุตค์วามรูท้างดา้นไทยคดศีกึษา โดยใชก้รณีศกึษาและศกึษาดงูาน การพฒันาความรูว้ชิาการเพือ่สง่เสรมิวชิาชพี  
การสง่เสรมิและพฒันาภาวะผูน้ า การเสรมิสรา้งบคุลกิภาพมนุษยสมัพนัธแ์ละความสามารถในการท างานรว่มกนัเป็นหมูค่ณะ รวมทัง้การสง่เสรมิ
จรยิธรรมและคณุธรรม 
 
13721     การจดัการข ัน้สงูส าหรบัองคก์ารสารสนเทศ                      
 Advanced Management of Information Organizations 
 แนวคดิ ทฤษฎแีละหลกัการการจัดการ กระบวนการจัดการ การจัดการเชงิกลยทุธ ์การจัดการองคก์ารสารสนเทศสมยัใหม ่  
การจัดการสารสนเทศ ความสมัพนัธข์องการจัดการสารสนเทศกบัการจัดการความรู ้เทคโนโลยสีารสนเทศกบัการจัดการองคก์ารสารสนเทศ  
การจัดการและการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ภาวะผูน้ า จรยิธรรมและจรรยาวชิาชพี  การตลาดและการจัดการลกูคา้สมัพนัธ ์การประเมนิผล 
มาตรฐานการจัดการ การจัดการคณุภาพองคก์ารสารสนเทศ  และการประยกุตก์ารวจัิยในการจัดการองคก์ารสารสนเทศ 



 
13722 การวจิยัและสถติปิระยกุตท์างสารสนเทศศาสตร ์                                                        
                Research and Applied Statistics for Information Science 
 การวจัิยกบัวชิาชพีสารสนเทศศาสตร ์แนวคดิเกีย่วกบัการวจัิย กระบวนการวจัิย การก าหนดปัญหาการวจัิย  การปรทิศันเ์อกสารและ
งานวจัิย  การออกแบบการวจัิย ระเบยีบวธิกีารวจัิย เทคนคิทางสถติ ิและการประยกุตส์ถติเิพือ่การวจัิยทางสารสนเทศศาสตร ์การใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จในการวเิคราะหแ์ละน าเสนอขอ้มลู การเขยีนโครงการและรายงานการวจัิย การเผยแพรแ่ละประยกุตผ์ลการวจัิยเพือ่การจัดการสารสนเทศ   
จรยิธรรมการวจัิย  สถานภาพและทศิทางการวจัิยทางสารสนเทศศาสตร ์
 
13723 การจดัโครงสรา้งสารสนเทศและการคน้คนื                   
 Information Organization and Retrieval 
 แนวคดิ ทฤษฎ ีและการวจัิยเกีย่วกบัการจัดโครงสรา้งสารสนเทศและการคน้คนืสารสนเทศ มาตรฐานส าคญัเกีย่วกบัการจัด
โครงสรา้งสารสนเทศและการคน้คนื สถาปัตยกรรมสารสนเทศ ตวัแบบดา้นการคน้คนืสารสนเทศ กลยทุธก์ารคน้สารสนเทศ พฤตกิรรม
สารสนเทศ  การประเมนิระบบคน้คนืสารสนเทศ ประเด็นส าคญัเกีย่วกบัการจัดโครงสรา้งสารสนเทศ และการคน้คนื 
 
13731 เทคโนโลยเีพือ่การจดัการสารสนเทศ  
 Technology for Information Management 
 แนวคดิเกีย่วกบัเทคโนโลยเีพือ่การจัดการสารสนเทศ ฮารด์แวร ์ซอฟตแ์วรแ์ละเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์การจัดการขอ้มลู ฐานขอ้มลู 
คลงัขอ้มลู เครือ่งมอืในการจัดการสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ การท าธรุกรรมอเิล็กทรอนกิส ์หอ้งสมดุดจิทิลั การพฒันาระบบ
สารสนเทศ ความมัน่คงและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ มาตรฐาน คณุภาพ ความคุม้คา่ จรยิธรรม และกฎหมายเกีย่วกบัเทคโนโลย ี
เพือ่การจัดการสารสนเทศ 
 
13732   การพฒันาระบบสารสนเทศและการจดัการโครงการ                               
 Information System Development and Project Management  
 วงจรการพฒันาระบบสารสนเทศ การศกึษาความเป็นไปไดใ้นการพฒันาระบบสารสนเทศ การวเิคราะหแ์ละการออกแบบระบบ 
เชงิโครงสรา้งและเชงิออปเจกต ์เครือ่งมอื วธิกีารและเทคนคิในการวเิคราะหแ์ละการออกแบบระบบสารสนเทศ การพฒันา ตดิตัง้และทดสอบ
การท างานของระบบ การวเิคราะหแ์ละประเมนิคา่ใชจ้า่ย ความคุม้คา่ในการลงทนุเพือ่การพฒันาระบบสารสนเทศ วงจรชวีติของโครงการ  
การจัดการโครงการพฒันาระบบสารสนเทศ การวางแผนทรัพยากร โครงการ การจัดการคณุภาพของโครงการ การจัดการความเสีย่ง 
กระบวนการ เครือ่งมอืและเทคนคิการจัดการโครงการพฒันาระบบสารสนเทศ 
 
13733 ผูใ้ชแ้ละการบรกิารสารสนเทศ                                                                             
 Users and Information Services 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและการวจัิยเกีย่วกบัผูใ้ชแ้ละการบรกิารสารสนเทศ การจัดการการบรกิารสารสนเทศ สภาวะแวดลอ้มและปัจจัย 
ทีเ่กีย่วกบัการบรกิารสารสนเทศ ประเภทของการบรกิารสารสนเทศ  พฤตกิรรมสารสนเทศ ความตอ้งการสารสนเทศของผูใ้ช ้พฤตกิรรม 
การแสวงหาสารสนเทศ การใชแ้ละการใหบ้รกิารสารสนเทศ การศกึษาการใชแ้ละผูใ้ชส้ารสนเทศ แหลง่สารสนเทศและการเผยแพร ่ 
คณุภาพและมาตรฐานการบรกิารสารสนเทศ เทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรกิารสารสนเทศ   กฎหมายและจรยิธรรมทีเ่กีย่วกบั 
ผูใ้ชแ้ละการบรกิารสารสนเทศ 
 
13734 การจดัการความรู ้                                                                                      
 Knowledge Management  
 แนวคดิ ทฤษฎ ีและการวจัิยเกีย่วกบัการจัดการความรู ้องคป์ระกอบและกระบวนการ กลยทุธเ์ครือ่งมอื และเทคโนโลยใีนการจัดการ
ความรู ้การประเมนิและผลของการจัดการความรู ้การประยกุตแ์ละกรณีศกึษาการจัดการความรู ้ กฎหมายและจรยิธรรมทีเ่กีย่วกบัการจัดการ
ความรู ้ 
 
13787    การศกึษาคน้ควา้อสิระ 
 Independent Study        
 การเลอืกปัญหาส าหรับการศกึษาคน้ควา้หรอืวจัิย การเขยีนโครงการ การเสนอโครงการ  การวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง  
การเก็บรวบรวมและการวเิคราะหข์อ้มลู การเสนอรายงานผลการศกึษา คน้ควา้หรอืวจัิย 
 
13788  วทิยานพินธ ์         
 Thesis  
 แบง่เป็น 2  ขัน้ตอน คอื 
 ข ัน้ตอนที ่1 
 วทิยานพินธ ์1  
 Thesis I 
 โครงการและรปูแบบวทิยานพินธ ์กระบวนการวทิยานพินธ ์การเลอืกหวัขอ้วทิยานพินธ ์การทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง  
การออกแบบการวจัิย และการพฒันาเครือ่งมอืวจัิยเพือ่การท าวทิยานพินธ ์
 ข ัน้ตอนที ่2 
 วทิยานพินธ ์2    
 Thesis II 
 การเก็บรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลู การน าเสนอขอ้มลู การเขยีนวทิยานพินธ ์การสอบป้องกนัและปรับปรงุแกไ้ขวทิยานพินธ ์
 
13789     การอบรมเขม้เสรมิประสบการณ์มหาบณัฑติสารสนเทศศาสตร ์   
 Graduate Professional Experience in Information Science 
 การวเิคราะหก์ารจัดองคก์ารทางสารสนเทศ การพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาการจัดการสารสนเทศ การประยกุตเ์ทคโนโลยเีพือ่ 
การจัดการสารสนเทศ การพฒันาภาวะผูน้ าในวชิาชพีสารสนเทศศาสตร ์ การท างานรว่มกนัเป็นหมูค่ณะ การเสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมและ
จรรยาวชิาชพี 
 

 


