ิ ปศาสตร์
สาขาวิชาศล
ระด ับปริญญาเอก
13901

มิตส
ิ ารสนเทศศาสตร์
Information Science Perspectives

6(12-2-2-2)

ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการทีเ่ กีย
่ วข ้องกับสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์และศาสตร์ทเี่ กีย
่ วข ้อง
2. เพือ
่ ให ้สามารถประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี และหลักการในการบริหารจัดการงาน
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด ทฤษฎีและหลักการทีเ่ กีย
่ วข ้องกับสารสนเทศ และสารสนเทศศาสตร์ ความเป็ นสหวิทยาการของสารสนเทศศาสตร์สารสนเทศในมิต ิ
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศ และองค์การสารสนเทศ ภาวะผู ้นาจริยธรรม
จรรยาบรรณและกฎหมายทีเกีย
่ วข ้องกับสารสนเทศ สภาพปั จจุบันและแนวโน ้มของสารสนเทศและสารสนเทศศาสตร์ทงั ้ ในประเทศและต่างประเทศ
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การวิจ ัยและระเบียบวิธวี จ
ิ ัยขนสู
ั้ งทางสารสนเทศศาสตร์
Research and Advanced Research Methodology in Information Science

6(12-2-2-2)

ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจในการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ จริยธรรมการวิจัยและการสร ้างองค์ความรู ้ทางสารสนเทศศาสตร์โดยการวิจัย
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้และสามารถในการประยุกต์ระเบียบวิธวี จิ ัยขัน
้ สูงในการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์
3. เพือ
่ ให ้สามารถสังเคราะห์ประเด็นการวิจัยและระเบียบวิธวี จิ ัยทางสารสนเทศศาสตร์
คาอธิบายชุดวิชา
หลักการและกระบวนการวิจัย การสร ้างองค์ความรู ้ทางสารสนเทศศาสตร์ โดยการวิจัย ระเบียบวิธก
ี ารวิจัยและสถิตข
ิ น
ั ้ สูงการใช ้โปรแกรม
สาเร็จในการวิเคราะห์และแปลผล การวิเคราะห์ข ้อมูล การเผยแพร่และประยุกต์ผลการวิจัย จริยธรรมการวิจัย
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ส ัมมนาประเด็นการวิจ ัยทางสารสนเทศศาสตร์
Seminar on Research Issues Related to Information Science

6(12-2-2-2)

ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับประเด็นสาคัญในการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์
2. เพือ
่ ให ้สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นและปัญหาการวิจัยทีส
่ อดคล ้องกับแนวคิดและทฤษฎีทางสารสนเทศศาสตร์
คาอธิบายชุดวิชา
ประเด็นการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาการวิจัยทีส
่ อดคล ้องกับแนวคิดทางสารสนเทศศาสตร์การจัดทาโครงการ
ดุษฎีนพ
ิ นธ์ทางสารสนเทศศาสตร์
13998

ดุษฎีนพ
ิ นธ์ (สารสนเทศศาสตร์)
Dissertation

(แบบ 1.1-48 หน่วยกิต/แบบ 2.1-36 หน่วยกิต)

ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ กาหนดประเด็นปั ญหาการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ ทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กียวข ้อง
2. เพือ
่ กาหนดกรอบแนวคิดการวิจัย และออกแบบการวิจัย
3. เพือ
่ สอบอนุมต
ั โิ ครงการดุษฎีนพ
ิ นธ์
4. เพือ
่ สร ้างและตรวจสอบคุณภาพเครือ
่ งมือวิจัย
5. เพือ
่ เก็บรวบรวมข ้อมูล วิเคราะห์ข ้อมูล และนาเสนอผลการวิเคราะห์ข ้อมูล
6. เพือ
่ สรุป อภิปรายผล และข ้อเสนอแนะการวิจัย
7. เพือ
่ ให ้สามารถเสนอร่างบทความการวิจัยสาหรับการเผยแพร่ และเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
8. เพือ
่ เสนอรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ในการสอบป้ องกันดุษฎีนพ
ิ นธ์
คาอธิบายชุดวิชา
การกาหนดปัญหาการวิจัย การวางแผนการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย
่ วข ้อง การออกแบบการวิจัย การจัดทาโครงการดุษฎีนพ
ิ นธ์
การสอบโครงการดุษฎีนพ
ิ นธ์ การสร ้างเครือ
่ งมือวิจัย การตรวจสอบคุณภาพเครือ
่ งมือวิจัย การเก็บรวบรวมข ้อมูล การวิเคราะห์ข ้อมูล การนาเสนอผลการ
วิเคราะห์ข ้อมูล การเขียนสรุป อภิปรายและข ้อเสนอแนะการวิจัย การเสนอร่างบทความวิจัยสาหรับการเผยแพร่ การเขียนและเรียบเรียงรายงานการวิจัย
และการนาเสนอรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ในการสอบป้ องกันดุษฎีนพ
ิ นธ์
13999

ส ัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดษ
ุ ฎีบ ัณฑิตสารสนเทศศาสตร์
Doctoral Professional Experience in Information Science

(ไม่น ับหน่วยกิต)

ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ พัฒนาความสามารถในการบูรณาการแนวคิด ทฤษฎีและหลักการทางสารสนเทศศาสตร์
2. เพือ
่ พัฒนาความคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการตัดสินใจ และการแก ้ปัญหา
3. เพือ
่ พัฒนาความรู ้และประสบการณ์ในการสร ้างเครือข่ายในระดับชาติและระดับสากล
4. เพือ
่ พัฒนาภาวะผู ้นา และสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพสารสนเทศ
5. เพือ
่ เสริมสร ้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพสารสนเทศ
คาอธิบายชุดวิชา
การบูรณาการแนวคิด ทฤษฎีและหลักการทางสารสนเทศศาสตร์สก
ู่ ารปฏิบต
ั ใิ นการจัดการสารสนเทศ การสร ้างเครือข่ายระดับชาติและ
ระดับสากล การส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู ้นา สมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพสารสนเทศ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพสารสนเทศ
Last updated: 2-Sep-2011

