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คำ�นำ�
ประเทศไทยอยู่ในสภาวะกระแสการปรับเปลี่ยนที่สำ�คัญโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและสังคม
จึงต้องการสารสนเทศและความรูท้ มี่ ผี จู้ ดั ดำ�เนินการอย่างเหมาะสมและทันความต้องการ รองรับสนับสนุน
การสร้างและระดมพลังความคิด การพัฒนาทรัพยากรและองค์การของประเทศ
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในฐานะสาขาวิชาทีจ่ ดั สอนวิชาพืน้ ฐานต่างๆ
อันมีลกั ษณะสหวิทยาการครอบคลุมเนือ้ หาการศึกษาทางมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ได้เปิดสอน
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรการศึกษาทัว่ ไป ประกาศนียบัตรวิชาไทยคดีศกึ ษา ประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศ
ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ และหลักสูตรระดับปริญญาตรี แขนงวิชาไทยคดีศกึ ษา และ
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ และแขนงวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำ�คัญ
ในการจัดการศึกษาเพือ่ สร้างองค์ความรูแ้ ละสร้างบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถด้านสารสนเทศในระดับที่
สามารถศึกษาค้นคว้าวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง และมีคุณสมบัติตามความต้องการของตลาดงานสารสนเทศ
จึงได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตร ระดับปริญญาโท แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ รุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2545
และเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร ที่มีความเข้าใจองค์ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยเป็นผู้ที่มีความรู้
มีวจิ ารณญาณในการวิเคราะห์สงั คมและวัฒนธรรมไทย สามารถนำ�ความรูไ้ ปใช้ประโยชน์และประยุกต์เข้า
กับสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทแขนงวิชาไทยคดีศกึ ษา รุน่ ที่ 1
ในปีการศึกษา 2547 ซึ่งเป็นการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลที่ประสบความสำ�เร็จเป็นอย่างดี
จนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่า เปิดโอกาสให้ผู้ศึกษาได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประหยัดและสะดวก และเพื่อพัฒนาการศึกษาค้นคว้าและวิจัย และในปีการศึกษา 2553 สาขาวิชาฯ
จึ ง เปิ ด สอนหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาเอก แขนงวิ ช าสารสนเทศศาสตร์ เพื่ อ ผลิ ต ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ให้ มี
ความรู้ความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ ใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญ และเป็นผู้นำ�ในการพัฒนา
งานสารสนเทศ สามารถเป็นที่ปรึกษาและแกนนำ�ในการบริหารจัดการสารสนเทศ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สำ�เร็จลงได้ดว้ ยดีโดยได้รบั ความร่วมมือจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมดำ�เนินการ สาขาวิชาฯ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
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ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาศิลปศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
สั ง คมโลกปั จ จุ บั น เป็ น สั ง คมที่ มี ความต้ อ งการใช้ ส ารสนเทศเป็ น อย่ า งมาก สารสนเทศ
มีบทบาทสำ�คัญยิ่งต่อการวางแผน การตัดสินใจ วินิจฉัยสั่งการ รวมทั้งการปฏิบัติงานของนักบริหาร
นักวิชาการ และผู้ประกอบการต่างๆ ในทุกสาขาอาชีพ เป็นที่ยอมรับกันว่าผู้ใดมีสารสนเทศที่ถูกต้อง
สมบูรณ์และทันต่อเหตุการณ์มากเท่าใดก็ย่ิงจะมีโอกาสประสบความสำ�เร็จในกิจการงานมากขึ้นเท่านั้น
สำ�หรับประเทศไทยซึ่งอยู่ในระหว่างการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรม ความต้องการใช้สารสนเทศ
เป็นสิง่ ทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้ และเนือ่ งจากบุคลากรวิชาชีพสารสนเทศยังขาดแคลน ดังนัน้ จึงจำ�เป็นอย่างยิง่ ที่
สถาบันอุดมศึกษาจะต้องเร่งผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในระดับสูง เพื่อทำ�หน้าที่บริหาร
องค์ ก ารสารสนเทศและเพื่ อ ทำ � หน้ า ที่ ส อนวิ ช าสารสนเทศศาสตร์ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ รองรั บ การพั ฒ นา
ประเทศในอนาคต
ปั จ จุ บั น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาทั้ ง ของภาครั ฐ และภาคเอกชนได้ เ ปิ ด สอนหลั ก สู ต รระดั บ
ปริญญาตรี บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ ให้บัณฑิตที่สำ�เร็จการศึกษา
มี ค วามรู้ ค วามสามารถในระดั บ ปฏิ บั ติ ง านในองค์ ก ารสารสนเทศและสำ � นั ก งานทั่ ว ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม หลักสูตรปริญญาตรีโดยทั่วไปมิได้เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตผู้ที่มีความรู้
ความสามารถในการบริ ห าร และแม้ ว่ า ในปั จ จุ บั นมี ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในประเทศทั้ ง ภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนหลายสถาบัน อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เปิดสอนหลักสูตรมหาบัณฑิตทาง
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ แต่สถาบันดังกล่าวส่วนใหญ่ไม่ได้เน้นการเปิดสอนหลักสูตรเฉพาะด้าน
การจัดการสารสนเทศ นอกจากนีห้ ลักสูตรทีก่ �ำ ลังเปิดสอนเหล่านัน้ เป็นหลักสูตรในระบบมหาวิทยาลัยปิด
ทำ�ให้การรับนิสติ นักศึกษาเป็นไปอย่างจำ�กัด มหาบัณฑิตทีจ่ บหลักสูตรของสถาบันดังกล่าวจึงมีจ�ำ นวนน้อย
ไม่เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการบุคลากรสารสนเทศของตลาดแรงงาน ซึ่งต้องการผู้ท่มี ีความรู้
ความสามารถในระดับสูงทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ โดยเฉพาะผูท้ ม่ี คี วามรูค้ วามสามารถในการบริหาร
และการจัดการสารสนเทศ
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษา
ทางไกล ซึ่งเอื้ออำ�นวยให้ผู้ประกอบหน้าที่การงานสามารถศึกษาควบคู่ไปในขณะทำ�งานและสามารถ
นำ � ประสบการณ์จากการทำ�งานมาใช้ ในการศึกษา นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังยึดหลักการขยาย
โอกาสทางการศึกษาและการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเริ่มเปิดสอนหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ วิชาเอกสารสนเทศทัว่ ไป เมือ่ พ.ศ. 2532 และวิชาเอก
สารสนเทศสำ�นักงาน เมื่อ พ.ศ. 2533 มีผู้สำ�เร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตมาแล้วหลายรุ่น มหาวิทยาลัยฯ
จึงเห็นความจำ�เป็นในการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อรองรับผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
และตอบสนองตลาดงานสารสนเทศ ซึ่งต้องการผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาสารสนเทศศาสตร์
ในระดั บ สู ง ทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ ดั ง นั้ น ในปี การศึ ก ษา 2545 จึ ง ได้ เ ปิ ด สอนหลั ก สู ต ร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ โดยเน้นการจัดการสารสนเทศ ซึง่ มีผสู้ นใจเข้าศึกษา
ต่อจำ�นวนมากและสำ�เร็จการศึกษาไปแล้วจำ�นวนหนึง่ และจากการติดตามผลของมหาบัณฑิตแขนงวิชา
สารสนเทศศาสตร์ผนวกกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2550 ได้เปลีย่ นแปลงการกำ�หนดเนือ้ หาสาระและประสบการณ์ของชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษาทีเ่ ป็น
ลักษณะบูรณาการ จากเดิม 5 หน่วยกิต ให้มีค่าเท่ากับ 6 หน่วยกิต และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ได้กำ�หนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนา
หลักสูตรให้ทันสมัยอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี ดังนั้น สาขาวิชาฯ จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวเป็น หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551) ซึง่ ได้รบั ความเห็นชอบ
จากสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้วเมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2552 โดยเปิดสอน
ในปีการศึกษา 2554 ต่อมาได้ปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวเป็น หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) เพือ่ ให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อ
วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2555 โดยเปิดสอนในปีการศึกษา 2555 และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) เพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว
แล้วเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560 โดยเปิดสอนในปีการศึกษา 2560
ในขณะเดี ย วกั น สาขาวิ ช าฯ ได้ ดำ � เนิ น การพั ฒ นาหลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ
ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นผู้นำ�ในการพัฒนางานสารสนเทศ สามารถ
เป็นที่ปรึกษาและแกนนำ�ในการบริหารจัดการสารสนเทศ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำ�นักงาน
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คณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้วเมือ่ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 และเปิดสอนครัง้ แรกในปีการศึกษา
2553 แล้วได้ปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) เพื่อให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบแล้วเมือ่ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2555
โดยเปิดสอนในปีการศึกษา 2555 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) เพือ่ ให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 16 มีนาคม
พ.ศ. 2560 โดยเปิดสอนในปีการศึกษา 2560

2. วัตถุประสงค์

2.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ มีวัตถุประสงค์
เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตทางสารสนเทศศาสตร์โดยใช้ระบบการศึกษาทางไกลให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ดังต่อไปนี้
		 1) มีความรู้ ความสามารถบูรณาการแนวคิดและทฤษฎีทางสารสนเทศศาสตร์และศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องในการจัดการสารสนเทศ
		 2) มีความสามารถในการวิเคราะห์ประเด็นทางสารสนเทศศาสตร์ทงั้ ระดับท้องถิน่ ชาติ
และนานาชาติ
		 3) มีความรู้ความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทาง
สารสนเทศศาสตร์
		 4) มีภาวะผู้นำ�คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์
2.2 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ มีวัตถุประสงค์
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
		 1) มีความรู้ความสามารถในการจัดการสารสนเทศในระดับสูงทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ
		 2) มีความรู้ความสามารถประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการ
สารสนเทศ
		 3) มีความรู้ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการค้นคว้าวิจัย
ด้านสารสนเทศศาสตร์
		 4) มี ภ าวะผู้ นำ � ความรั บ ผิ ด ชอบ ใฝ่ รู้ ใ ฝ่ เ รี ย น จริ ย ธรรม และจรรยาวิ ช าชี พ
สารสนเทศศาสตร์
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3. คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำ�สาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน
ต่างๆ เป็นกรรมการทีป่ รึกษาประจำ�สาขาวิชาศิลปศาสตร์เพือ่ ทำ�หน้าทีพ่ จิ ารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
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) ประธานกรรมการประจำ�สาขาวิชาศิลปศาสตร์
เลขานุการ
		 (รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล)
12) เลขานุการคณะกรรมการประจำ�สาขาวิชาศิลปศาสตร์
ผู้ช่วยเลขานุการ
		 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ รัตนโภคา)
13) หัวหน้างานเลขานุการกิจประจำ�สาขาวิชาศิลปศาสตร์
ผู้ช่วยเลขานุการ
		 (นางทองร้อย พันธ์ยาง-รักษาการแทน)

4. คณะกรรมการประจำ�สาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจำ�สาขาวิชาศิลปศาสตร์เพื่อทำ�
หน้าทีพ่ จิ ารณาดำ�เนินงานด้านบริหารและวิชาการของสาขาวิชา และปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ตามทีส่ ภามหาวิทยาลัย
หรือสภาวิชาการมอบหมาย ดังมีรายนามต่อไปนี้
1) รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล
ประธานกรรมการ
2) รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำ�ทิพย์ วิภาวิน
กรรมการ
3) รองศาสตราจารย์ ดร.ปัณฉัตร หมอยาดี
กรรมการ
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4) รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล
5) รองศาสตราจารย์สำ�รวย กมลายุตต์
6) รองศาสตราจารย์อนัญญา สิทธิอำ�นวย
7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤติกา จิวาลักษณ์
8) อาจารย์มนต์ชัย แซ่เตีย
9) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ รัตนโภคา
10) หัวหน้างานเลขานุการกิจประจำ�สาขาวิชาศิลปศาสตร์
(นางทองร้อย พันธ์ยาง-รักษาการแทน)
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

5. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำ�สาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำ�สาขาวิชาศิลปศาสตร์
เพือ่ ทำ�หน้าทีด่ �ำ เนินงานด้านบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการดำ�เนินงานของมหาวิทยาลัย
ดังมีรายนามต่อไปนี้
1. ประธานกรรมการประจำ�สาขาวิชาศิลปศาสตร์
ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล)
2. ผู้แทนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
กรรมการ
(ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์)
3. ผู้แทนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาพร เย็นบำ�รุง)
4. ผู้แทนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาไทยคดีศึกษา
กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรา วีรบุรีนนท์)
5. ผู้แทนคณะกรรมการประจำ�สาขาวิชาศิลปศาสตร์
กรรมการ
(รองศาสตราจารย์สำ�รวย 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. เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาประจำ�สาขาวิชาศิลปศาสตร์
(นายสุธน มากระดี)
10. เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาประจำ�สาขาวิชาศิลปศาสตร์
(นางสาวพัชราวรรณ เสน่หา)

6. คณาจารย์ประจำ�หลักสูตร

ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

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
น้ำ�ทิพย์ วิภาวิน, รองศาสตราจารย์ ดร.		 อ.บ., อ.ม., วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ),
		 Ph.D. (Library and Information Studies)
		 Loughborough University
ปัทมาพร เย็นบำ�รุง, 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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น้ำ�ทิพย์ วิภาวิน, รองศาสตราจารย์ ดร.		 อ.บ., อ.ม., วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ),
		 Ph.D. (Library and Information Studies)
		 Loughborough University
ปัทมาพร เย็นบำ�รุง, 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. คณาจารย์ประจำ�สาขาวิชา
กฤติกา จิวาลักษณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์		
		
จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์, รองศาสตราจารย์ ดร.		
		
จิตรา วีรบุรีนนท์, รองศาสตราจารย์ ดร. 		
		
		
		
จิรสิริ เกษมสินธุ์ วิเวกเมธากร, อาจารย์ ดร.
				
				
ชุติมา สัจจานันท์, ศาสตราจารย์ ดร. 		
		
		
ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ, อาจารย์
				
นิตยา วงศ์ใหญ่, อาจารย์
				

ศศ.บ., ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศศ.บ. (เกียรตินิยม), A.M. (Linguistics),
Ed.D. Charles Sturt University
ร.บ. (เกียรตินิยม), น.บ., M.Sc.
(Human Settlements Planning and
Development), สส.ด. (การบริหารสังคม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง),
M.Phil. (Linguistics), Ph.D. (Language
Education, TESOL) University of Leeds
อ.บ., พ.ม., อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์),
Dip. PGCSIS, M.L.S. (Information
Science), Ed.D. Charles Sturt University
วท.บ., M.Sc. (Computer Science)
Asian Institute of Technology
บธ.บ., ศศ.ม. (สารสนเทศศึกษา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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นรินทร์ทิพย์ ทองศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
				
นํ้าทิพย์ วิภาวิน, รองศาสตราจารย์ ดร.
				
				
ปทิตตา วงศ์คงเดิม, อาจารย์
				
ปัณฉัตร หมอยาดี, รองศาสตราจารย์ ดร.
				
ปัทมาพร เย็นบำ�รุง, รองศาสตราจารย์ ดร.
				
				
ปุณณฑรีย์ สันติสุภาพร, อาจารย์
				
มนต์ชัย แซ่เตีย, อาจารย์
				
ลักษมี นวมถนอม คีมูระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
				
				
วสันต์ รัตนโภคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
				
				
วริณาฐ พิทักษ์วงศ์วาน, อาจารย์
				
				

ศศ.บ., ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร),
Ph.D. (Education) University of Exeter
อ.บ., อ.ม., วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ),
Ph.D. (Library and Information Studies)
Loughborough University
ศศ.บ., ศศ.ม. (ภาษาจีน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.บ., ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์), ปร.ด.
(วัฒนธรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), M.Ed.,
Ph.D. (Library and Information Science)
The University of Texas at Austin
ศศ.บ., ศศ.ม. (การบริหารงานวัฒนธรรม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ.บ. (เกียรตินิยม), อ.ม. (ภาษาจีน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.บ., M.A. (TESL),
Ph.D. (Rhetoric and Linguistics)
Indiana University of Pennsylvania
ศศ.บ. (เกียรตินยิ มอันดับหนึง่ ),
อ.ม. (ภาษาไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง),
ศศ.ม. (วัฒนธรรมและการพัฒนา)
มหาวิทยาลัยมหิดล

สาขาวิชาศิลปศาสตร์

สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล, รองศาสตราจารย์ ดร.
				
สมพร พุทธาพิทักษ์ผล, รองศาสตราจารย์ ดร.
				
				
สรายุทธ ยหะกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
				
				
สำ�รวย กมลายุตต์, รองศาสตราจารย์ 		
		
		
อนัญญา สิทธิอำ�นวย, รองศาสตราจารย์ 		
		
อลิสา วานิชดี, รองศาสตราจารย์ ดร. 		
		
		

ศศ.บ. (เกียรตินยิ ม), ศศ.ม., ศศ.ด. (ภาษาเขมร)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), M.L.S.,
Ph.D. (Library and Information Science)
Indiana University
ศศ.บ., นศ.ม., สค.ม. (สังคมวิทยา),
ปร.ด. (ประชากรและทรัพยากรมนุษย์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วท.บ., M.Sc. (Statistics),
M.Sc. (Computer Technology)
Asian Institute of Technology
อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง),
M.A. (English) Indiana University
น.บ., M.A. (English), M.A. (TEFL), 		
Ph.D. (Applied Linguistics)
University of Reading

8. คณาจารย์พิเศษประจำ�สาขาวิชา
ชำ�นาญ เชาวกีรติพงศ์, รองศาสตราจารย์		
		
		
ทัศนา หาญพล, รองศาสตราจารย์ ดร.		
		
		
มาลี ล้ำ�สกุล, รองศาสตราจารย์		
		

9

กศ.บ., วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์),
ค.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.บ., อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์),
Ph.D. (Educational Media)
University of Missouri Columbia
อ.บ., อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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9. ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศประจำ�สาขาวิชา
คริสโตเฟอร์ ฮิงเคิล 		
		
		
ปีเตอร์ กัมเบิลตัน		
		
		
		

B.A., M.A. (Asian Studies)
CorneII University, M.A. (History)
University of Michigan
B.Bus. (Accounting)
University of the Sunshine Coast,
B.A. (Business Administration)
University of Canberra

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้เชิญคณาจารย์และผูท้ รงคุณวุฒจิ ากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอืน่
อีกเป็นจำ�นวนมากมาเป็นกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา ผูร้ ว่ มผลิต/ปรับปรุง ประมวลสาระและแนวการศึกษา
ชุดวิชา ซึง่ รายนามผูท้ รงคุณวุฒเิ หล่านีม้ ปี รากฏในประมวลสาระและแนวการศึกษาชุดวิชาทีท่ า่ นได้ผลิต/
ปรับปรุง และเป็นอาจารย์สมั มนาเสริม อาจารย์ทปี่ รึกษาวิชาการ ตลอดจนอาจารย์ทปี่ รึกษาดุษฎีนพิ นธ์/
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
สำ�นักงาน ก.พ. ได้รบั รองคุณวุฒขิ องผูส้ �ำ เร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต แขนงวิชา
สารสนเทศศาสตร์ และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ แล้ว โดยอาจบรรจุ
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำ�แหน่งที่ ก.พ. กำ�หนดว่าคุณวุฒดิ งั กล่าวเป็นคุณสมบัติ
เฉพาะสำ�หรับตำ�แหน่งได้ในอัตราเงินเดือนต่างๆ
หมายเหตุ * ข้อมูลอาจมีการเปลีย่ นแปลง 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 บุคคลทีม่ หาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาโดยสมบูรณ์ตาม
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
12.2 นักศึกษาทดลองเรียน หมายความว่า บุคคลทีม่ หาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาตามเงือ่ นไข
ของแต่ละสาขาวิชา ซึง่ เมือ่ ผ่านการประเมินผลหรือครบเงือ่ นไขของแต่ละสาขาวิชาแล้วจึงจะรับเข้าเป็น
นักศึกษาสามัญตามหลักสูตรในสาขาวิชานั้นๆ ทั้งนี้ ให้นับระยะเวลาการทดลองเรียนเป็นส่วนหนึ่งของ
ระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตร

13. คำ�แนะนำ�ในการวางแผนการศึกษา
13.1 การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาเอก มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 9 ปีการศึกษา
นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในหลักสูตร
				หลักสูตร แบบ 1.1 การศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำ�ดุษฎีนิพนธ์ที่ก่อให้เกิด
ความรู้ใหม่ มหาวิทยาลัยอาจกำ�หนดให้เรียนชุดวิชาเพิ่มเติมหรือทำ�กิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้น
โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด โดยสอบผ่านภาษาต่างประเทศ
อย่างน้อย 1 ภาษา และต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มี
สิทธิขอทำ�ดุษฎีนพิ นธ์ และในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนสำ�เร็จการศึกษานักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเพือ่
เข้ารับการสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต) และผลงานดุษฎีนิพนธ์จะต้อง
ได้รบั การตีพมิ พ์ หรืออย่างน้อยดำ�เนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึง่ ของผลงานได้รบั การยอมรับให้ตพี มิ พ์
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรองก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้น
				หลักสูตร แบบ 2.1 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาตามที่
หลักสูตรกำ�หนด โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำ�กว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือ
เทียบเท่า ลงทะเบียนเรียนดุษฎีนิพนธ์ (36 หน่วยกิต) โดยสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา
และต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทำ�ดุษฎีนิพนธ์
และในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนสำ�เร็จการศึกษานักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการสัมมนาเข้ม
เสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต) และผลงานดุษฎีนิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ
อย่างน้อยดำ�เนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรองก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
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13.2 การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท มีระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา นับจาก
วันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในหลักสูตร
			หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาไม่นอ้ ยกว่า
24 หน่วยกิต ตามที่หลักสูตรกำ�หนด โดยได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำ�กว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
หรือเทียบเท่า แล้วทำ�วิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต พร้อมทัง้ สอบผ่านการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์
และผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำ�หรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ หรือนำ�เสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นำ�เสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
ได้รบั การตีพมิ พ์ในรายงานสืบเนือ่ งจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว และในภาคการศึกษา
สุดท้ายก่อนสำ�เร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์
มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)
		 หลักสูตร แผน ข นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาไม่น้อยกว่า 30
หน่วยกิต ตามที่หลักสูตรกำ�หนด โดยได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
หรือเทียบเท่า แล้วทำ�การศึกษาค้นคว้าอิสระไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต พร้อมทัง้ สอบผ่านการสอบประมวล
ความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานัน้ ทัง้ นี้ บางหลักสูตร
อาจกำ�หนดให้ผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระจะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดำ�เนินการให้ผลงาน
หรือส่วนหนึ่งของผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) และในภาคการศึกษา
สุดท้ายก่อนสำ�เร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์
มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)
13.3 การลงทะเบี ย นเรี ย นแต่ ล ะภาคการศึ ก ษาให้ นั ก ศึ ก ษาพิ จารณาจากโครงสร้ า งของ
หลักสูตร และแนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรฉบับนี้ ประกอบกับแนวทาง
การเปิดสอนชุดวิชาและตารางสอบไล่ที่ระบุไว้ในคู่มือลงทะเบียนเรียนแต่ละปีการศึกษา ทั้งนี้ ชุดวิชา
ที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาเดียวกันจะต้องมีตารางสอบไล่ที่ไม่ตรงกัน
13.4 การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาเอก นอกจากการศึกษาจากแนวการศึกษา ประมวล
รายชื่อเอกสารคัดสรร การสื่อสารผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาเสริม/
การสัมมนาเข้ม เพื่อส่งงานและเสนอผลงาน และสอบไล่ประจำ�ภาคการศึกษาตามวัน เวลา และสถานที่
ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
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13.5 การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท นอกจากการศึกษาจากสื่อการสอนทางไกล
ที่มหาวิทยาลัยจัดให้แล้ว นักศึกษาจะต้องศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม จัดทำ�รายงานและส่งงานที่ได้รับ
มอบหมาย เข้าร่วมสัมมนาเสริม/สัมมนาเข้ม และสอบไล่ประจำ�ภาคการศึกษาตามวัน เวลา และสถานที่
ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
13.6 หากนักศึกษามีปญั หาเกีย่ วกับเนือ้ หาในประมวลสาระ แนวการศึกษาชุดวิชา สือ่ การสอน
ต่างๆ และวิธีการศึกษาชุดวิชา สามารถขอคำ�ปรึกษาที่สาขาวิชาฯ ได้ โดยเขียนจดหมาย โทรศัพท์
โทรสาร หรือเว็บไซต์ ตามที่อยู่นี้
			 ประธานกรรมการประจำ�สาขาวิชาศิลปศาสตร์
			 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
			 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำ�บลบางพูด
			 อำ�เภอปากเกร็ด 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 หากนักศึกษามีปญั หาเกีย่ วกับการลงทะเบียนเรียน การโอนชุดวิชา การเพิม่ /ถอนชุดวิชา
การเปลีย่ นคำ�นำ�หน้าชือ่ - ชือ่ สกุล การเปลีย่ นทีอ่ ยู่ การขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษา การลาพักการศึกษา
การขอรับใบประเมินผลการศึกษา การขอรับใบรับรองสถานภาพนักศึกษา การขอรับใบรายงานผลการศึกษา
รวมทัง้ การร้องเรียนเรือ่ งอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วกับกิจกรรมการศึกษาในเรือ่ งการสมัครเป็นนักศึกษา การลงทะเบียนเรียน
และการสอบ สามารถขอคำ�ปรึกษาที่สำ�นักบัณฑิตศึกษาได้ โดยเขียนจดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร
หรือเว็บไซต์ ตามที่อยู่นี้
			 สำ�นักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
			 ตู้ ปณ. 55 ที่ทำ�การไปรษณีย์โทรเลขหลักสี่
			 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)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

Doctor of Philosophy Program in Information Science

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
อักษรย่อ
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
อักษรย่อภาษาอังกฤษ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์)
ปร.ด. (สารสนเทศศาสตร์)
Doctor of Philosophy (Information Science)
Ph.D. (Information Science)

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้  
1) สำ�เร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภา
มหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง
2) มีคะแนนเฉลีย่ สะสมระดับปริญญาโทไม่นอ้ ยกว่า 3.25 จากระบบคะแนน 4.00 ผูส้ มัครซึง่ มี
ผลการศึกษาน้อยกว่า 3.25 ต้องนำ�เสนอผลงานทางวิชาการหรือผลการปฏิบตั งิ านในลักษณะทีม่ หาวิทยาลัย
กำ�หนด
3) มีขอ้ มูลหลักฐานรับรองเกีย่ วกับการปฏิบตั หิ น้าที่ ผลงาน และประสบการณ์ทเี่ ด่นชัดและเหมาะสม
ในศาสตร์ทศี่ กึ ษา และมีโครงการและแผนการทีช่ ดั เจนเกีย่ วกับการนำ�ความรูแ้ ละประสบการณ์จากการศึกษา
ตามหลักสูตรไปปฏิบัติภายหลังการสำ�เร็จการศึกษา
4) มีความรู้ภาษาต่างประเทศตามที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
5) มีโครงการในการทำ�ดุษฎีนิพนธ์
หมายเหตุ 1. ผูท้ มี่ คี ณุ สมบัตไิ ม่เป็นไปตามเกณฑ์ขอ้ 1)-5) มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษา โดยกำ�หนดให้ศกึ ษาชุดวิชาเพิม่ เติมหรือ
		 ตามเงือ่ นไขอืน่ ๆ ทัง้ นีใ้ ห้ขน้ึ อยูก่ บั ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2. ผูท้ มี่ คี ณุ สมบัตติ ามข้อ 1)-5) จะต้องไม่เป็นโรคทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือเคยถูกถอนสถานภาพการเป็น
		 นักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทำ�นั้นได้กระทำ�โดยมิได้มีเจตนา
		 กระทำ�ความผิด หรือกระทำ�โดยประมาทและลุแก่โทษในการกระทำ�จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการ
		 เห็นควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำ�หนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

18
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*
แบบ 1.1
(1) โครงสร้างของหลักสูตร 			

ชุดวิชา		

ก. หมวดวิชาเฉพาะ				 1
ข. ดุษฎีนิพนธ์				
ค. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต			
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

หน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
48
ไม่นับหน่วยกิต

(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ 1 ชุดวิชา (ไม่นับหน่วยกิต)
		 13903 สัมมนาประเด็นการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์
ข. ดุษฎีนิพนธ์ (48 หน่วยกิต)
		 13998 ดุษฎีนิพนธ์
ค. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)
		 13999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตสารสนเทศศาสตร์**
				 เป็นการสัมมนาเข้มทีเ่ น้นการฝึกปฏิบตั เิ พือ่ เสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล
				

การสัมมนาเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำ�ผลมาคิดเป็นหน่วยกิตสะสม

แบบ 2.1
(1) โครงสร้างของหลักสูตร 			

ชุดวิชา		

ก. หมวดวิชาเฉพาะ				 3
ข. ดุษฎีนิพนธ์				
ค. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต			
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต

หน่วยกิต
18
36
ไม่นับหน่วยกิต

หมายเหตุ * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก
		เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
** นักศึกษาต้องเข้ารับการสัมมนาเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

(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*
				 เป็นการสัมมนาเข้มทีเ่ น้นการฝึกปฏิบตั เิ พือ่ เสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

				

การสัมมนาเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำ�ผลมาคิดเป็นหน่วยกิตสะสม

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา
แบบ 1.1
ปีที่ 1
ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 2
ปีที่ 3
ปีที่ 3

ภาคต้น
ภาคปลาย
ภาคต้น
ภาคปลาย
ภาคต้น
ภาคปลาย

13903
13998
13998
13998
13998
13999

สัมมนาประเด็นการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์
ดุษฎีนิพนธ์
ดุษฎีนิพนธ์
ดุษฎีนิพนธ์
ดุษฎีนิพนธ์
สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตสารสนเทศศาสตร์

13901
13902
13903
13998
13998
13998
13999

มิติสารสนเทศศาสตร์
การวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางสารสนเทศศาสตร์
สัมมนาประเด็นการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์
ดุษฎีนิพนธ์
ดุษฎีนิพนธ์
ดุษฎีนิพนธ์
สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตสารสนเทศศาสตร์

แบบ 2.1
ปีที่ 1 ภาคต้น
		
ปีที่ 1 ภาคปลาย
ปีที่ 2 ภาคต้น
ปีที่ 2 ภาคปลาย
ปีที่ 3 ภาคต้น
ปีที่ 3 ภาคปลาย

หมายเหตุ * นักศึกษาต้องเข้ารับการสัมมนาเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
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รายละเอียดหลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)
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แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

Master of Arts Program in Information Science

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
อักษรย่อ
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
อักษรย่อภาษาอังกฤษ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์)
ศศ.ม. (สารสนเทศศาสตร์)
Master of Arts (Information Science)
M.A. (Information Science)

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
1) สำ�เร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยไม่จำ�กัดสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง และ
2) ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำ�กว่า 2.30
3) ผู้ มีสิทธิเข้าศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ 1) และ 2) ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาหรือถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
หากการกระทำ�นั้นได้กระทำ�โดยมิได้มีเจตนากระทำ�ความผิด หรือกระทำ�โดยประมาท และลุแก่โทษ
ในการกระทำ�จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้เมื่อกำ�หนด 5 ปี
นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*
แผน ก แบบ ก 2
(1) โครงสร้างของหลักสูตร

ชุดวิชา		

ก. หมวดวิชาเฉพาะ			4
ข. วิทยานิพนธ์ 				
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

หน่วยกิต
24		
12
ไม่นบั หน่วยกิต

หมายเหตุ * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก
		เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

(2) รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)
		
บังคับ 3 ชุดวิชา
		 13721 การจัดการขั้นสูงสำ�หรับองค์การสารสนเทศ		
		 13722 การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์
		 13723 การจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน
		
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
		 13731 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ
		 13735 พฤติกรรมสารสนเทศและการบริการ
			 13736 การจัดการความรู้และบิกดาตา
ข. วิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)
		 13788 วิทยานิพนธ์
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)
		 13789 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตสารสนเทศศาสตร์*
			
เป็นการอบรมเข้มทีเ่ น้นการฝึกปฏิบตั เิ พือ่ เสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

			
		

การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำ�ผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

แผน ข
(1) โครงสร้างของหลักสูตร  

ชุดวิชา

ก. หมวดวิชาเฉพาะ		 5		
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ		 1		
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต				
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

หน่วยกิต
30		
6
ไม่นับหน่วยกิต

หมายเหตุ * นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
		
บังคับ 4 ชุดวิชา
		 13721 การจัดการขั้นสูงสำ�หรับองค์การสารสนเทศ
		 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*
			
เป็นการอบรมเข้มทีเ่ น้นการฝึกปฏิบตั เิ พือ่ เสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

			

การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำ�ผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ * นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

(2) รายละเอียดของหลักสูตร
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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา
แผน ก แบบ ก 2
ปีที่ 1 ภาคต้น
		
ปีที่ 1 ภาคปลาย
					
					
					
					
ปีที่ 2 ภาคต้น
ปีที่ 2 ภาคปลาย
		

13721
13723
13722
----13731
13735
13736
13788
13788
13789

การจัดการขั้นสูงสำ�หรับองค์การสารสนเทศ
การจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน
การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์
ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ
พฤติกรรมสารสนเทศและการบริการ
การจัดการความรู้และบิกดาตา
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตสารสนเทศศาสตร์

13721
13723
13731
----13735
13736
13722
13787
13789

การจัดการขั้นสูงสำ�หรับองค์การสารสนเทศ
การจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ
ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
พฤติกรรมสารสนเทศและการบริการ
การจัดการความรู้และบิกดาตา
การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตสารสนเทศศาสตร์

แผน ข
ปีที่ 1 ภาคต้น
		
ปีที่ 1 ภาคปลาย
		
		
		
ปีที่ 2 ภาคต้น
ปีที่ 2 ภาคปลาย
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แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาในแต่ละภาค
รหัสชุดวิชา รหัสชุดวิชา
5 หลัก
8 หลัก
ระดับปริญญาเอก
13901
13902
13903
13998
13999

70133001
70133002
70133003
70134001
70135001

รายชื่อชุดวิชา

ภาคต้น ภาคปลาย

มิติสารสนเทศศาสตร์
การวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางสารสนเทศศาสตร์
สัมมนาประเด็นการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์
ดุษฎีนิพนธ์ (สารสนเทศศาสตร์)
สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตสารสนเทศศาสตร์



การจัดการขั้นสูงสำ�หรับองค์การสารสนเทศ
การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์
การจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ
พฤติกรรมสารสนเทศและการบริการ
การจัดการความรู้และบิกดาตา
การศึกษาค้นคว้าอิสระ (สารสนเทศศาสตร์)
วิทยานิพนธ์ (สารสนเทศศาสตร์)
การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตสารสนเทศศาสตร์













ระดับปริญญาโท
13721
13722
13723
13731
13735
13736
13787
13788
13789

50133001
50133002
50133003
50133004
50133007
50133008
50134002
50134001
50135001


















หมายเหตุ		 ข้อมูลการเปิดสอนชุดวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจากเอกสารประชาสัมพันธ์/
		เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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รายละเอียดชุดวิชา
ระดับปริญญาเอก
13901 มิติสารสนเทศศาสตร์
			
Information Science Perspectives
			 วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

			
1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ และ
					 สารสนเทศศาสตร์
			
2. เพื่อให้สามารถประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี และหลักการด้านสารสนเทศศาสตร์

			

คำ�อธิบายชุดวิชา

			
แนวคิด ทฤษฎีและหลักการทีเ่ กีย่ วข้องกับสารสนเทศและสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์
ในมิตคิ วามเป็นศาสตร์และศิลป์ มิตกิ ารจัดการสารสนเทศ มิตมิ นุษย์และสังคม และมิตเิ ทคโนโลยีสารสนเทศ

13902 การวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางสารสนเทศศาสตร์
(6 หน่วยกิต)
			
Research and Advanced Research Methodology in Information Science
			 วัตถุประสงค์
			
1.
					
			
2.
					
			
3.

			

เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจการสร้างองค์ความรู้ทางสารสนเทศศาสตร์ด้วยการวิจัย
และมีจริยธรรมการวิจัย
เพื่อให้สามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านระเบียบวิธีวิจัย และการออกแบบการวิจัย
ทางสารสนเทศศาสตร์
เพื่อให้สามารถออกแบบการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ โดยมุ่งเน้นการวิจัยผสานวิธี

คำ�อธิบายชุดวิชา

			
การวิจัยกับการสร้างองค์ความรู้ทางสารสนเทศศาสตร์ จริยธรรมการวิจัย การสังเคราะห์
องค์ความรู้ด้านระเบียบวิธีวิจัย และการออกแบบการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ โดยมุ่งเน้นการวิจัย
ผสานวิธี ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยและพัฒนา
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13903 สัมมนาประเด็นการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์
			
Seminar on Research Issues Related to Information Science
			 วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ประเด็นสำ�คัญในการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์
2. เพือ่ ให้ได้แนวทางการจัดทำ�โครงการดุษฎีนิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์

			

คำ�อธิบายชุดวิชา

			
การวิเคราะห์ประเด็นสำ�คัญในการวิจยั ทางสารสนเทศศาสตร์และแนวทางการจัดทำ�โครงการ
ดุษฎีนิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์

13998 ดุษฎีนิพนธ์ (สารสนเทศศาสตร์)
			 Dissertation (Information Science)
			 วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
		
8.
9.

(36 หน่วยกิต)

เพือ่ กำ�หนดประเด็นปัญหาการวิจยั ทางสารสนเทศศาสตร์ ทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อกำ�หนดกรอบแนวคิดการวิจัย และออกแบบการวิจัย
เพื่อสอบอนุมัติโครงการดุษฎีนิพนธ์
เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และนำ�เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะการวิจัย
เพื่อให้สามารถเสนอร่างบทความการวิจัยสำ�หรับการเผยแพร่ และเขียนรายงานการวิจัย
ฉบับสมบูรณ์
เพื่อเสนอรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์

คำ�อธิบายชุดวิชา
การกำ�หนดประเด็นปัญหาการวิจัย การวางแผนการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การอกแบบการวิจัย การจัดทำ�โครงการดุษฎีนิพนธ์ การสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์ การสร้างเครื่องมือ
วิจัย การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การนำ�เสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนสรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย การเสนอร่างบทความ
การวิจัยสำ�หรับการเผยแพร่ การเขียนและเรียบเรียงรายงานการวิจัย และการนำ�เสนอรายงานการวิจัย
ฉบับสมบูรณ์และการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์
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13999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตสารสนเทศศาสตร์
Doctoral Professional Experience in Information Science
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.
5.

(6 หน่วยกิต)

เพือ่ พัฒนาความสามารถในการบูรณาการแนวคิด ทฤษฎีและหลักการทางสารสนเทศศาสตร์
เพือ่ พัฒนาความคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการตัดสินใจ และการแก้ปญั หา
เพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ในการสร้างเครือข่ายในระดับชาติและระดับสากล
เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ� และสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพสารสนเทศ
เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพสารสนเทศ

คำ�อธิบายชุดวิชา
การบูรณาการแนวคิด ทฤษฎีและหลักการทางสารสนเทศศาสตร์ ในการจัดการสารสนเทศ
การสร้างเครือข่ายระดับชาติและระดับสากล การพัฒนาภาวะผู้นำ� สมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพสารสนเทศ

ระดับปริญญาโท
13721 การจัดการขั้นสูงสำ�หรับองค์การสารสนเทศ
Advanced Management of Information Organizations
วัตถุประสงค์
1.
		
2.
		

(6 หน่วยกิต)

เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการขั้นสูง
สำ�หรับองค์การสารสนเทศ
เพื่อให้มีความรู้ความสามารถบูรณาการแนวคิด ทฤษฎีและการวิจัยมาใช้ในการจัดการ
ขั้นสูงสำ�หรับองค์การสารสนเทศ

คำ�อธิบายชุดวิชา
แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และกระบวนการจัดการ การจัดการองค์การสารสนเทศสมัยใหม่
การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการความเสีย่ ง การจัดการการเปลีย่ นแปลง การจัดการความรู้ การจัดการ
คุณภาพ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการเอกสาร การจัดการการเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการการตลาดและลูกค้า การประเมินองค์การสารสนเทศ
ภาวะผู้นำ� จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ และการประยุกต์การวิจัยในการจัดการองค์การสารสนเทศ
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13722 การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์
Research and Applied Statistics for Information Science
วัตถุประสงค์
1.
		
2.
		
3.
		

(6 หน่วยกิต)

เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และระเบียบวิธีวิจัยทาง
สารสนเทศศาสตร์
เพื่อให้มีความรู้และความสามารถในการวิเคราะห์ วิจัย นำ�เสนอข้อมูลและประยุกต์สถิติ
เพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์
เพือ่ ให้มคี วามรูแ้ ละความสามารถในการเขียนโครงการวิจยั รายงานการวิจยั และเผยแพร่
งานวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ และมีจริยธรรมการวิจัย

คำ�อธิบายชุดวิชา
แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัย ประเภทของการวิจัย กระบวนการวิจัย การกำ�หนดปัญหาการวิจัย
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ระเบียบวิธีการวิจัย การออกแบบการวิจัย การประยุกต์สถิติเพื่อ
การวิจัย การใช้โปรแกรมสำ�เร็จในการวิเคราะห์และนำ�เสนอข้อมูล การเขียนโครงการวิจัยและรายงาน
วิจัย การเผยแพร่งานวิจัย จริยธรรมการวิจัย การวิจัยกับวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ สถานภาพและ
ทิศทางการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์

13723 การจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน
Information Organization and Retrieval
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
		

(6 หน่วยกิต)

เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจแนวคิด ทฤษฎี และการวิจยั เกีย่ วกับการจัดโครงสร้างสารสนเทศ
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิด ทฤษฎี และการวิจัยเกี่ยวกับการค้นคืนสารสนเทศ
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจประเด็นสำ�คัญเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างสารสนเทศและ
การค้นคืน

คำ�อธิบายชุดวิชา
แนวคิด ทฤษฎี และการวิจยั เกีย่ วกับการจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน การจัดหมวดหมู่
และการสร้างตัวแทนสารสนเทศ มาตรฐานสำ�คัญเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน
สถาปัตยกรรมสารสนเทศ ตัวแบบการค้นคืนสารสนเทศ ห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล
พฤติกรรมสารสนเทศ การศึกษาผู้ใช้และการใช้สารสนเทศ การประเมินระบบค้นคืนสารสนเทศ ประเด็น
สำ�คัญเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน

32
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

13731 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ
Technology for Information Management
วัตถุประสงค์
1.
		
2.
3.

(6 หน่วยกิต)

เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจแนวคิด ทฤษฎี และการวิจยั เกีย่ วกับเทคโนโลยีเพือ่ การจัดการ
สารสนเทศ
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจประเด็นสำ�คัญของเทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ
เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ

คำ�อธิบายชุดวิชา
แนวคิดเกีย่ วกับเทคโนโลยีเพือ่ การจัดการสารสนเทศ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการข้อมูล ฐานข้อมูล คลังข้อมูล การพัฒนาระบบสารสนเทศ การประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อการ
จัดการสารสนเทศ ความมัน่ คงและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างมีธรรมาภิบาล จริยธรรมและกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

13735 พฤติกรรมสารสนเทศและการบริการ
Information Behavior and Services
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิด ทฤษฎี และการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมสารสนเทศ
2. เพือ่ ให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิด ทฤษฎี และการวิจัยเกี่ยวกับการบริการสารสนเทศ
3. เพือ่ ให้มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์พฤติกรรมสารสนเทศและการบริการ

คำ�อธิบายชุดวิชา
แนวคิด ทฤษฎี และการวิจัยเกี่ยวกับผู้ใช้ พฤติกรรมสารสนเทศ ความต้องการสารสนเทศ
พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ การใช้สารสนเทศ การบริการสารสนเทศ สภาวะแวดล้อมและปัจจัย
การจัดการบริการสารสนเทศ การออกแบบบริการสารสนเทศโดยผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง แหล่งสารสนเทศ
และการเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานบริการสารสนเทศ เทคโนโลยี กฎหมายและจริยธรรมทีเ่ กีย่ วข้อง

13736 การจัดการความรู้และบิกดาตา
Management of Knowledge and Big Data
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิด ทฤษฎี และการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความรู้
2. เพือ่ ให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิด ทฤษฎี และการวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์บิกดาตา
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3. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์การจัดการความรู้
4. เพือ่ ให้มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์บิกดาตา

คำ�อธิบายชุดวิชา
แนวคิด ทฤษฎี และการวิจยั เกีย่ วกับการจัดการความรูแ้ ละบิกดาตา องค์ประกอบ กระบวนการ
กลยุทธ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้และบิกดาตา กรณีศึกษาการจัดการ
ความรู้และบิกดาตา คุณธรรมและจริยธรรมที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ การธรรมาภิบาลบิกดาตา

13787 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (สารสนเทศศาสตร์)
Independent Study (Information Science)
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

เพื่อให้สามารถค้นคว้าหรือวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ในหัวข้อที่สนใจ

คำ�อธิบายชุดวิชา
การเลือกปัญหาสำ�หรับการศึกษาค้นคว้าหรือวิจัย การเขียนโครงการ การเสนอโครงการ
การวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอรายงานผลการ
ศึกษาค้นคว้าหรือวิจัย

13788 วิทยานิพนธ์ (สารสนเทศศาสตร์)
Thesis (Information Science)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(12 หน่วยกิต)

สามารถเลือกปัญหาการวิจัยสำ�หรับวิทยานิพนธ์ได้
สามารถสำ�รวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำ�วิทยานิพนธ์ได้
สามารถออกแบบการวิจัยสำ�หรับวิทยานิพนธ์ได้
มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ได้
สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณได้
สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพได้
สามารถรวบรวม วิเคราะห์ นำ�เสนอข้อมูลสำ�หรับวิทยานิพนธ์
สามารถนำ�เสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์
สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่
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คำ�อธิบายชุดวิชา
การเลือกปัญหาการวิจัย การสำ�รวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การออกแบบ
การวิจัย การเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยสำ�หรับวิทยานิพนธ์
ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำ�เสนอข้อมูลวิทยานิพนธ์
การนำ�เสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงาน
การวิจัยเพื่อการเผยแพร่

13789 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตสารสนเทศศาสตร์
Graduate Professional Experience in Information Science
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อประยุกต์ความรู้ทางสารสนเทศศาสตร์ในการจัดการสารสนเทศ
2. เพือ่ พัฒนาภาวะผู้นำ� คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์

คำ�อธิบายชุดวิชา
การวิเคราะห์การจัดองค์การทางสารสนเทศ การพัฒนาทักษะการแก้ปญั หาการจัดการสารสนเทศ
การประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ การพัฒนาภาวะผู้นำ�ในวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์
การทำ�งานร่วมกันเป็นหมู่คณะ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์

35
สาขาวิชาศิลปศาสตร์

รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(เรียงตามตัวอักษร)

รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

รหัสชุดวิชา

ระดับปริญญาเอก
การวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
		 ทางสารสนเทศศาสตร์
ดุษฎีนิพนธ์ (สารสนเทศศาสตร์)
มิติสารสนเทศศาสตร์
สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต
		 สารสนเทศศาสตร์
สัมมนาประเด็นการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์

Research and Advanced Research
		 Methodology in Information Science
Dissertation (Information Science)
Information Science Perspectives
DoctoraI ProfessionaI Experience in
		Information Science
Seminar on Research Issues Related
		to Information Science

13902
13998
13901
13999
13903

ระดับปริญญาโท
การจัดการขั้นสูงสำ�หรับองค์การสารสนเทศ
การจัดการความรู้และบิกดาตา
การจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน
การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์
การศึกษาค้นคว้าอิสระ (สารสนเทศศาสตร์)
การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
		 สารสนเทศศาสตร์
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ
พฤติกรรมสารสนเทศและการบริการ
วิทยานิพนธ์ (สารสนเทศศาสตร์)

Advanced Management of Information
		 Organizations
Management of Knowledge and Big Data
Information Organization and RetrievaI
Research and Applied Statistics for
		Information Science
Independent Study (Information Science)
Graduate Professional Experience in
		Information Science
Technology for Information Management
Information Behavior and Services
Thesis (Information Science)

13721
13736
13723
13722
13787
13789
13731
13735
13788

บันทึก

บันทึก

บันทึก

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล
รองศาสตราจารย์ ดร.สมโภช รติโอฬาร

บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาพร เย็นบำารุง
รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำาทิพย์ วิภาวิน
นางสาวกรรณิการ์ สถิรวรกุล

ผู้รวบรวมและจัดทำา

นางสาวกรรณิการ์ สถิรวรกุล
นางสาววีระวรรณ์ เพ็งศรี

ออกแบบปก

หน่วยศิลปะ สำานักพิมพ์

จัดทำาโดย

ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำานักวิชาการ

พิมพ์ที่

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 2560

ชวี ติ ไร้ขีดจำากัด
ด
อ
ล
ต
มสธ. แหล่งการศึกษา

