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ิ ปศาสตร์
สาขาวิชาศล
ระด ับปริญญาเอก
13901 มิตส
ิ ารสนเทศศาสตร์

(6 หน่วยกิต)

Information Science Perspectives
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ ความเข ้าใจ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการทีเ่ กีย
่ วข ้องกับสารสนเทศ
และสารสนเทศศาสตร์
2. เพือ
่ ให ้สามารถประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี และหลักการด ้านสารสนเทศศาสตร์
คําอธิบายชุดวิชา
แนวคิด ทฤษฏีและหลัก การทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ สารสนเทศและสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ในมิต ิ
ความเป็ นศาสตร์และศิลป์ มิตก
ิ ารจัดการสารสนเทศ มิตม
ิ นุษย์และสังคม และมิตเิ ทคโนโลยีสารสนเทศ
13902 การวิจ ัยและระเบียบวิธวี จ
ิ ัยขนสู
ั้ งทางสารสนเทศศาสตร์

(6 หน่วยกิต)

Research and Advanced Research Methodology in Information Science
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้และความเข ้าใจการสร ้างองค์ความรู ้ทางสารสนเทศศาสตร์ด ้วยการวิจัย
และมีจริยธรรมการวิจัย
2. เพือ
่ ให ้สามารถสังเคราะห์องค์ความรู ้ด ้านระเบียบวิธวี จ
ิ ัย และการออกแบบการวิจัยทาง
สารสนเทศศาสตร์
3. เพือ
่ ให ้สามารถออกแบบการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ โดยมุ่งเน ้นการวิจัยผสานวิธ ี
คําอธิบายชุดวิชา
การวิจัยกับ การสร ้างองค์ความรู ้ทางสารสนเทศศาสตร์ จริยธรรมการวิจัย การสังเคราะห์อ งค์ความรู ้ด ้าน
ระเบียบวิธวี จ
ิ ัย และการออกแบบการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ โดยมุง่ เน ้นการวิจัยผสานวิธ ี ทัง้ การวิจัยเชิงปริมาณ
การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยและพัฒนา
ั
13903 สมมนาประเด็
นการวิจ ัยทางสารสนเทศศาสตร์

(6 หน่วยกิต)

Seminar on Research Issues Related to Information Science
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้สามารถวิเคราะห์ประเด็นสําคัญในการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์
2. เพือ
่ ให ้ได ้แนวทางการจัดทําโครงการดุษฎีนพ
ิ นธ์ทางสารสนเทศศาสตร์
คําอธิบายชุดวิชา
การวิเคราะห์ประเด็นสําคัญในการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์และแนวทางการจัดทําโครงการดุษฎีนพ
ิ นธ์
ทางสารสนเทศศาสตร์

2
13998 ดุษฎีนพ
ิ นธ์ (สารสนเทศศาสตร์)

(36 หน่วยกิต)

Dissertation (Information Science)
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ กําหนดประเด็นปั ญหาการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ ทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย
่ วข ้อง
2. เพือ
่ กําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย และออกแบบการวิจัย
3. เพือ
่ สอบอนุมัตโิ ครงการดุษฎีนพ
ิ นธ์
4. เพือ
่ สร ้างและตรวจสอบคุณภาพเครือ
่ งมือวิจัย
5. เพือ
่ เก็บรวบรวมข ้อมูล วิเคราะห์ข ้อมูล และนํ าเสนอผลการวิเคราะห์ข ้อมูล
6. เพือ
่ สรุป อภิปรายผล และข ้อเสนอแนะการวิจัย
7. เพือ
่ ให ้สามารถเสนอร่างบทความการวิจัยสําหรับการเผยแพร่ และเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
8. เพือ
่ เสนอรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
9. การสอบป้ องกันดุษฎีนพ
ิ นธ์
คําอธิบายชุดวิชา
การกําหนดประเด็นปั ญหาการวิจัย การวางแผนการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย
่ วข ้อง การออกแบบ
การวิจัย การจัดทําโครงการดุษฎีนพ
ิ นธ์ การสอบโครงการดุษฎีนพ
ิ นธ์ การสร ้างเครือ
่ งมือวิจัย การตรวจสอบคุณภาพ
เครือ
่ งมือวิจัย การเก็บรวบรวมข ้อมูล การวิเคราะห์ข ้อมูล การนํ าเสนอผลการวิเคราะห์ข ้อมูล การเขียนสรุป อภิปราย
ผลและข ้อเสนอแนะการวิจั ย การเสนอร่างบทความการวิจัย สํา หรั บ การเผยแพร่ การเขียนและเรีย บเรียงรายงาน
การวิจัย และการนํ าเสนอรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และการสอบป้ องกันดุษฎีนพ
ิ นธ์
ั
13999 สมมนาเข้
มเสริมประสบการณ์ดษ
ุ ฎีบ ัณฑิตสารสนเทศศาสตร์

(6 หน่วยกิต)

Doctoral Professional Experience in Information Science
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ พัฒนาความสามารถในการบูรณาการแนวคิด ทฤษฎีและหลักการทางสารสนเทศศาสตร์
2. เพือ
่ พัฒนาความคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการตัดสินใจ และการแก ้ปั ญหา
3. เพือ
่ พัฒนาความรู ้และประสบการณ์ในการสร ้างเครือข่ายในระดับชาติและระดับสากล
4. เพือ
่ พัฒนาภาวะผู ้นํ า และสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพสารสนเทศ
5. เพือ
่ เสริมสร ้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพสารสนเทศ
คําอธิบายชุดวิชา
การบูร ณาการแนวคิด ทฤษฎีแ ละหลัก การทางสารสนเทศศาสตร์ ในการจั ด การสารสนเทศ การสร ้าง
เครือข่ายระดับชาติและระดับสากล การพัฒนาภาวะผู ้นํ า สมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาวิชาชีพสารสนเทศ
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