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หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ แขนงวชิาสารสนเทศศาสตร ์

สาขาวชิาศลิปศาสตร ์

13721 การจดัการข ัน้สงูส าหรบัองคก์ารสารสนเทศ  (6 หนว่ยกติ)

 Advanced Management of Information Organizations 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัการจัดการ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัองคก์ารสารสนเทศ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถบรูณาการแนวคดิ ทฤษฎแีละหลกัการจัดการองคก์ารสารสนเทศ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

  แนวคดิเกีย่วกบัองคก์ารสารสนเทศสมัยใหมใ่นสาขาตา่งๆ ทางกายภาพและดจิทิัล ทฤษฎแีละหลกัการจัดการ 

การจัดการเชงิกลยุทธ ์การจัดการห่วงโซ่คุณค่า การจัดการความเสีย่งและความเปลีย่นแปลง การจัดการความ

มั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคล การพัฒนาองค์การ ประสิทธิภาพ 

 และประสทิธผิลขององคก์าร มาตรฐานการจัดการองคก์ารสารสนเทศตามบรบิทสากล การจัดการการตลาดและ

ลกูคา้ การเป็นผูป้ระกอบการดา้นสารสนเทศ ภาวะผูน้ า จรยิธรรม ธรรมาภบิาล การประยุกตก์ารวจิัยในการจัดการ

องคก์ารสารสนเทศ กรณีศกึษาการจัดการองคก์ารสารสนเทศในสาขาตา่งๆ 

13722 การวจิยัและสถติปิระยกุตท์างสารสนเทศศาสตร ์   (6 หนว่ยกติ) 

 Research and Applied Statistics for Information Science 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจการวจัิยกบัวชิาชพีสารสนเทศศาสตร ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจกระบวนการวจิัยและระเบยีบวธิวีจิัยทางสารสนเทศศาสตร์ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถออกแบบการวจิัยและประยุกตส์ถติเิพือ่การวจิัยทางสารสนเทศศาสตร ์ 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถเขยีนโครงการวจิัย รายงานการวจิัยและเผยแพร่งานวจิัยทาง

สารสนเทศศาสตร ์

 5. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจประเด็นส าคัญเกีย่วกับจรยิธรรมการวจัิย ลขิสทิธิ ์และทรัพยส์นิทางปัญญา 

สถานภาพและทศิทางการวจิัยทางสารสนเทศศาสตร ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การวจัิยกับวชิาชพีสารสนเทศศาสตร ์การศกึษาและการปฏบิัตงิานสารสนเทศองิหลักฐานเชงิประจักษ์ 

กระบวนการวจิัย การก าหนดปัญหาวจิัย การทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง ระเบยีบวธิวีจิัย การออกแบบการวจิัย การ

ประยุกตส์ถติเิพื่อการวจิัย การใชโ้ปรแกรมส าเร็จ การเขยีนโครงการวจัิย รายงานการวจิัย และเผยแพร่งานวจิัยทาง

สารสนเทศศาสตร ์ประเด็นส าคัญเกีย่วกับจรยิธรรมการวจัิย ลขิสทิธิ ์และทรัพยส์นิทางปัญญา สถานภาพและทศิทาง 

การวจิัยทางสารสนเทศศาสตร ์
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13723 การจดัโครงสรา้งสารสนเทศและการคน้คนื     (6 หนว่ยกติ) 

 Organization and Retrieval of Information 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิ ทฤษฎ ีและการวจิัยเกีย่วกบัการจัดโครงสรา้งสารสนเทศ 

2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิ ทฤษฎ ีและการวจิัยเกีย่วกบัการคน้คนืสารสนเทศ 

3. เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการประยกุตแ์นวคดิและทฤษฎกีารจัดโครงสรา้งสารสนเทศและการคน้คนื 

4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจประเด็นส าคญัเกีย่วกับการจัดโครงสรา้งสารสนเทศและการคน้คนื 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎ ีและการวจิัยเกีย่วกับการจัดโครงสรา้งสารสนเทศและการคน้คนื การจัดหมวดหมู่และการสรา้ง

ตัวแทนสารสนเทศ มาตรฐานสากลเกีย่วกับการจัดโครงสรา้งสารสนเทศและการคน้คนื สถาปัตยกรรมสารสนเทศ  

ตวัแบบการคน้คนืสารสนเทศ องคก์ารสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศดจิทิัล การศกึษาและการวจัิยดา้นพฤตกิรรม

สารสนเทศ การประเมนิระบบคน้คนืสารสนเทศ ประเด็นส าคญัเกีย่วกบัการจัดโครงสรา้งสารสนเทศและการคน้คนื 

13731 เทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่การจดัการสารสนเทศ   (6 หนว่ยกติ) 

 Digital Technology for Information Management 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิ เกีย่วกบัเทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่การจัดการสารสนเทศ 

2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการประยกุตเ์ทคโนโลยดีจิทิัลเพือ่การจัดการสารสนเทศ 

3. เพื่อใหม้ีความรู ค้วามเขา้ใจประเด็นส าคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการสารสนเทศ 

ในเชงิยทุธศาสตร ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกบัเทคโนโลยดีจิทิัลเพือ่การจัดการสารสนเทศ การจัดการขอ้มลู ฐานขอ้มลู คลังขอ้มูลการ

จัดการเนื้อหา การพัฒนาระบบสารสนเทศ หอ้งสมุดดจิทิัล ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การจัดการ

โครงการดา้นเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีดจิิทัลเพื่อการจัดการสารสนเทศกับการเป็นผูป้ระกอบการ การจัดการ

เทคโนโลยดีจิทิัลอย่างมธีรรมาภบิาล การจัดการเทคโนโลยดีจิทิัลในเชงิยุทธศาสตร ์จรยิธรรมและกฎหมายเกีย่วกับ

เทคโนโลยดีจิทิลั 

13735 พฤตกิรรมสารสนเทศและการออกแบบบรกิาร   (6 หนว่ยกติ) 

 Information Behavior and Service Design 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิ ทฤษฎ ีและการวจิัยเกีย่วกับพฤตกิรรมสารสนเทศ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิ ทฤษฎ ีและการวจิัยเกีย่วกับการออกแบบบรกิาร 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถประยกุตพ์ฤตกิรรมสารสนเทศเพือ่การออกแบบบรกิาร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎ ีและการวจัิยเกีย่วกับผูใ้ช ้พฤตกิรรมสารสนเทศ ความตอ้งการสารสนเทศ พฤตกิรรมการ

แสวงหาสารสนเทศ การใชส้ารสนเทศ การบรกิารสารสนเทศ แหลง่สารสนเทศและการเผยแพร่ สภาวะแวดลอ้มและปัจจัย

การจัดการออกแบบและพัฒนาบรกิารสารสนเทศ การออกแบบและพัฒนาบรกิารสารสนเทศโดยผูใ้ชเ้ป็นศนูยก์ลาง 

พันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนเพื่อการบริการสารสนเทศ การสรา้งประสบการณ์การเรียนรูแ้ก่ผู ใ้ช  ้คุณภาพและ

มาตรฐานสากลเพือ่การบรกิารสารสนเทศ เทคโนโลย ีกฎหมายและจรยิธรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรกิารสารสนเทศ 
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13737 การจดัการและการวเิคราะหข์อ้มูลขนาดใหญ ่   (6 หนว่ยกติ)

 Management and Analysis of Big Data 

  วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิ ทฤษฎ ีและการวจิัยเกีย่วกบัการจัดการขอ้มลูขนาดใหญ ่

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิ ทฤษฎ ีและการวจิัยเกีย่วกับการวเิคราะหข์อ้มูลขนาดใหญ่ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถการประยุกตข์อ้มลูขนาดใหญ่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

  แนวคดิเกีย่วกับขอ้มูลขนาดใหญ่ การจัดการและการวเิคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่ ทฤษฎีและการวจิัย

เกีย่วกับการวเิคราะหข์อ้มูลขนาดใหญ่ หลักการและวธิกีารวเิคราะหข์อ้มูล เทคโนโลยแีละเครื่องมอืเกีย่วกับการ

จัดการและการวเิคราะหข์อ้มูลขนาดใหญ่ เหมอืงขอ้มูล เหมอืงขอ้ความ ดาตาวชิวลไลเซชัน ธรรมาภบิาลขอ้มูล

ขนาดใหญ ่กรณีศกึษาการจัดการและการวเิคราะหข์อ้มลูขนาดใหญ ่

13787 การศกึษาคน้ควา้อสิระ     (6 หนว่ยกติ) 

 Independent Study 

 วตัถปุระสงค ์

 เพือ่ใหส้ามารถคน้ควา้หรอืวจิัยทางสารสนเทศศาสตรใ์นหัวขอ้ทีส่นใจ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกปัญหาส าหรับการศกึษาคน้ควา้หรือวจิัย การเขยีนโครงการ การเสนอโครงการ การวเิคราะห์

วรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การเก็บรวบรวมและการวเิคราะหข์อ้มลู การเสนอรายงานผลการศกึษาคน้ควา้หรอืวจิัย 

13788 วทิยานพินธ ์     (12 หนว่ยกติ) 

  Thesis 

  วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

  1. สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยส าหรับวทิยานพินธ ์

  2. สามารถส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะท าวทิยานพินธ ์

  3. สามารถออกแบบการวจัิยส าหรับวทิยานพินธ ์

  4. มคีวามรูแ้ละทักษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธ ์

  5. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยส าหรับวทิยานพินธ ์

6. สามารถรวบรวม วเิคราะห ์น าเสนอขอ้มลูส าหรับวทิยานพินธ ์

7. สามารถน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

8. สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ 

9. สามารถเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่เผยแพร่ 

  ค าอธบิายชุดวชิา 

  การเลอืกปัญหาวจัิย การส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจิัย การเขยีนและ

เสนอโครงการวทิยานิพนธ ์การพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยส าหรับวทิยานพินธ ์การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะหข์อ้มูล 

การน าเสนอขอ้มูลวทิยานิพนธ์ การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานิพนธ์ การเขยีนรายงานวทิยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  

การเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่เผยแพร่ 
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13789 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติสารสนเทศศาสตร ์  (6 หนว่ยกติ) 

 Graduate Professional Experience in Information Science 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ประยุกตค์วามรูท้างสารสนเทศศาสตรใ์นการจัดการสารสนเทศ  

2. เพือ่พัฒนาภาวะผูน้ า คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาวชิาชพีสารสนเทศศาสตร ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การวเิคราะห์การจัดองคก์ารสารสนเทศ การพัฒนาทักษะการแกปั้ญหาการจัดการสารสนเทศ การประยุกต์

เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ การพัฒนาภาวะผูน้ า การท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ การเสริมสรา้งคุณธรรม 

จรยิธรรมและจรรยาวชิาชพีสารสนเทศศาสตร ์
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