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สาขาวชิาศลิปศาสตร ์

 

ระดบัปรญิญาโท 

 

13721 การจดัการข ัน้สงูส าหรบัองคก์ารสารสนเทศ (6 หนว่ยกติ) 

 Advanced Management of Information Organizations 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิ ทฤษฎีและการวจัิยเกีย่วกับการจัดการขัน้สูงส าหรับองคก์าร

สารสนเทศ 

 2. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามสามารถบรูณาการแนวคดิ ทฤษฎแีละการวจัิยมาใชใ้นการจัดการขัน้สงูส าหรับ

องคก์ารสารสนเทศ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎ ีหลักการ และกระบวนการจัดการ การจัดการองคก์ารสารสนเทศสมัยใหม่ การจัดการ

เชงิกลยุทธ ์การจัดการความเสีย่ง การจัดการการเปลีย่นแปลง การจัดการความรู ้การจัดการคุณภาพ การจัดการ

ทรัพยากรมนุษย ์การจัดการเอกสาร การจัดการการเงนิ พัสด ุและอาคารสถานที ่การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

การจัดการการตลาดและลูกคา้ การประเมนิองคก์ารสารสนเทศ ภาวะผูน้ า จรยิธรรมและจรรยาวชิาชพี และการประยุกต์

การวจิัยในการจัดการองคก์ารสารสนเทศ 

 

13722 การวจิยัและสถติปิระยกุตท์างสารสนเทศศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Research and Applied Statistics for Information Science 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิ กระบวนการ และระเบยีบวธิวีจิัยทางสารสนเทศศาสตร ์

2. เพื่อใหม้คีวามรูแ้ละความสามารถในการวเิคราะห ์วจิัย น าเสนอขอ้มูลและประยุกตส์ถติเิพื่อการวจิัย

ทางสารสนเทศศาสตร ์

3. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความสามารถในการเขยีนโครงการวจิัย รายงานการวจิัยและเผยแพร่งานวจิัยทาง

สารสนเทศศาสตร ์และมจีรยิธรรมการวจิัย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับการวจิัย ประเภทของการวจิัย กระบวนการวจิัย การก าหนดปัญหาการวจิัย การทบทวน

วรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง ระเบยีบวธิกีารวจัิย การออกแบบการวจัิย การประยุกตส์ถติเิพื่อการวจัิย การใชโ้ปรแกรม

ส าเร็จในการวเิคราะหแ์ละน าเสนอขอ้มูล การเขยีนโครงการวจัิยและรายงานวจิัย การเผยแพร่งานวจิัย จรยิธรรม 

การวจัิย การวจัิยกบัวชิาชพีสารสนเทศศาสตร ์สถานภาพและทศิทางการวจัิยทางสารสนเทศศาสตร ์

 

13723 การจดัโครงสรา้งสารสนเทศและการคน้คนื (6 หนว่ยกติ) 

 Information Organization and Retrieval 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิ ทฤษฎ ีและการวจิัยเกีย่วกับการจัดโครงสรา้งสารสนเทศ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิ ทฤษฎ ีและการวจิัยเกีย่วกับการคน้คนืสารสนเทศ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจประเด็นส าคัญเกีย่วกับการจัดโครงสรา้งสารสนเทศและการคน้คนื 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎ ีและการวจิัยเกีย่วกับการจัดโครงสรา้งสารสนเทศและการคน้คนื การจัดหมวดหมู่และ

การสรา้งตัวแทนสารสนเทศ มาตรฐานส าคัญเกีย่วกับการจัดโครงสรา้งสารสนเทศและการคน้คนื สถาปัตยกรรม

สารสนเทศ ตัวแบบการคน้คืนสารสนเทศ หอ้งสมุดและทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล พฤติกรรมสารสนเทศ 

การศกึษาผูใ้ชแ้ละการใชส้ารสนเทศ การประเมนิระบบคน้คนืสารสนเทศ ประเด็นส าคัญเกีย่วกับการจัดโครงสรา้ง

สารสนเทศและการคน้คนื 

 

13731 เทคโนโลยเีพือ่การจดัการสารสนเทศ (6 หนว่ยกติ) 

 Technology for Information Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิ ทฤษฎ ีและการวจิัยเกีย่วกับเทคโนโลยเีพือ่การจัดการสารสนเทศ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจประเด็นส าคัญของเทคโนโลยเีพือ่การจัดการสารสนเทศ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการประยกุตเ์ทคโนโลยเีพือ่การจัดการสารสนเทศ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ  

การจัดการขอ้มูล ฐานขอ้มูล คลังขอ้มูล การพัฒนาระบบสารสนเทศ การประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ

สารสนเทศ ความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างมธีรรมาภิ

บาล จรยิธรรมและกฎหมายเกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

13735 พฤตกิรรมสารสนเทศและการบรกิาร (6 หนว่ยกติ) 

 Information Behavior and Services 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิ ทฤษฎ ีและการวจิัยเกีย่วกบัพฤตกิรรมสารสนเทศ  

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิ ทฤษฎ ีและการวจิัยเกีย่วกบัการบรกิารสารสนเทศ  

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการประยกุตพ์ฤตกิรรมสารสนเทศและการบรกิาร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎ ีและการวจัิยเกีย่วกับผูใ้ช ้พฤตกิรรมสารสนเทศ ความตอ้งการสารสนเทศ พฤตกิรรมการ

แสวงหาสารสนเทศ การใชส้ารสนเทศ การบริการสารสนเทศ สภาวะแวดลอ้มและปัจจัยการจัดการบริการ

สารสนเทศ การออกแบบบรกิารสารสนเทศโดยผูใ้ชเ้ป็นศนูยก์ลาง แหลง่สารสนเทศและการเผยแพร่ คณุภาพและ

มาตรฐานบรกิารสารสนเทศ เทคโนโลย ีกฎหมายและจรยิธรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

13736 การจดัการความรูแ้ละบกิดาตา (6 หนว่ยกติ) 

 Management of Knowledge and Big Data 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิ ทฤษฎ ีและการวจิัยเกีย่วกบัการจัดการความรู ้  

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิ ทฤษฎ ีและการวจิัยเกีย่วกบัการวเิคราะหบ์กิดาตา 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการประยกุตก์ารจัดการความรู ้

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการประยกุตบ์กิดาตา 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎ ีและการวจิัยเกีย่วกับการจัดการความรูแ้ละบกิดาตา องคป์ระกอบ กระบวนการ กลยุทธ ์

เครือ่งมอื และเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดการความรูแ้ละบกิดาตา กรณีศกึษาการจัดการความรูแ้ละบกิดาตา 

คณุธรรมและจรยิธรรมทีเ่กีย่วกบัการจัดการความรู ้การธรรมาภบิาลบกิดาตา 

 

13787 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (สารสนเทศศาสตร)์ (6 หนว่ยกติ) 

 Independent Study (Information Science) 

 วตัถปุระสงค ์

 เพือ่ใหส้ามารถคน้ควา้หรอืวจิัยทางสารสนเทศศาสตรใ์นหัวขอ้ทีส่นใจ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกปัญหาส าหรับการศกึษาคน้ควา้หรอืวจัิย การเขยีนโครงการ การเสนอโครงการ การวเิคราะห์

วรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การเก็บรวบรวมและการวเิคราะหข์อ้มลู การเสนอรายงานผลการศกึษาคน้ควา้หรอืวจัิย 

 

13788 วทิยานพินธ ์ (สารสนเทศศาสตร)์ (12 หนว่ยกติ) 

 Thesis (Information Science) 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

 2. สามารถส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะท าวทิยานพินธไ์ด ้  

 3. สามารถออกแบบการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้ 

 4. มคีวามรูแ้ละทักษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธไ์ด ้

 5. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิปรมิาณได ้

 6. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิคณุภาพได ้

 7. สามารถรวบรวม วเิคราะห ์น าเสนอขอ้มลูส าหรับวทิยานพินธ ์

 8. สามารถน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

 9. สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ 

 10. สามารถเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกปัญหาการวจัิย การส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจัิย การเขยีน

และเสนอโครงการวทิยานพินธ ์การพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยส าหรับวทิยานพินธท์ัง้การวจัิยเชงิปรมิาณ และเชงิคณุภาพ 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูลวทิยานิพนธ ์การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานิพนธ ์การเขยีนรายงาน

วทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 
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13789 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติสารสนเทศศาสตร ์

 Graduate Professional Experience in Information Science 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ประยุกตค์วามรูท้างสารสนเทศศาสตรใ์นการจัดการสารสนเทศ 

 2. เพือ่พัฒนาภาวะผูน้ า คณุธรรม จรยิธรรมและจรรยาวชิาชพีสารสนเทศศาสตร ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การวเิคราะห์การจัดองค์การทางสารสนเทศ การพัฒนาทักษะการแกปั้ญหาการจัดการสารสนเทศ 

การประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ การพัฒนาภาวะผูน้ า การท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ 

การเสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมและจรรยาวชิาชพีสารสนเทศศาสตร ์
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