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คำานำา
 

ประเทศไทยอยู่ในสภาวะกระแสการปรับเปลี่ยนท่ีสำาคัญโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและสังคม  

จงึตอ้งการสารสนเทศและความรูท่ี้มีผูจ้ดัดำาเนนิการอย่างเหมาะสมและทันความต้องการ รองรบัสนบัสนนุ 

การสร้างและระดมพลังความคิด การพัฒนาทรัพยากรและองค์การของประเทศ

สาขาวชิาศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช ในฐานะสาขาวิชาท่ีจดัสอนวิชาพ้ืนฐานต่างๆ  

อันมีลกัษณะสหวิทยาการครอบคลมุเนือ้หาการศกึษาทางมนษุยศาสตร ์สงัคมศาสตร ์วิทยาศาสตร ์ไดเ้ปิดสอน 

หลกัสตูรระดับประกาศนยีบัตรวชิาศกึษาท่ัวไป ประกาศนยีบัตรวิชาไทยคดศีกึษา ประกาศนยีบัตรวิชางาน

สารสนเทศ ประกาศนยีบัตรวชิาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ และหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีแขนงวชิาไทยคดี

ศึกษา แขนงวชิาสารสนเทศศาสตร ์และแขนงวชิาภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศลิปศาสตร์ไดเ้ลง็เห็นความสำาคญั 

ในการจดัการศึกษาเพ่ือสรา้งองคค์วามรูแ้ละสรา้งบุคลากรท่ีมีความรูค้วามสามารถดา้นสารสนเทศในระดบั 

ท่ีสามารถศกึษาคน้ควา้วจิยัไดอ้ย่างต่อเนือ่ง และมีคณุสมบัตติามความตอ้งการของตลาดงานสารสนเทศ 

จึงได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ รุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2545 

และเพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากรท่ีมีความเข้าใจองค์ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย เป็นผู้ท่ีมีความรู้  

มีวิจารณญาณในการวิเคราะห์สังคมและวัฒนธรรมไทย สามารถนำาความรู้ไปใช้ประโยชน์และประยุกต์ 

เข้ากบัสงัคมท่ีเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ จงึเปิดสอนหลกัสตูรระดบัปรญิญาโท แขนงวิชาไทยคดศีกึษา

รุน่ท่ี 1 ในปีการศกึษา 2547 ซ่ึงเป็นการสอนดว้ยระบบการศกึษาทางไกลท่ีประสบความสำาเรจ็เป็นอย่างด ี

จนเป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไปว่า เปิดโอกาสให้ผู้ศึกษาได้ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประหยัดและสะดวก และเพื่อพัฒนาการศึกษาค้นคว้าและวิจัย ต่อมาในปีการศึกษา 2553 สาขาวิชาฯ 

จึงเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีความรู้ 

ความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญ และเป็นผู้นำาในการพัฒนางานสารสนเทศ 

สามารถเป็นที่ปรึกษาและแกนนำาในการบริหารจัดการสารสนเทศ

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สำาเร็จลงได้ด้วยดีโดยได้รับความร่วมมือจาก 

ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมดำาเนินการ สาขาวิชาฯ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์  รัตนโภคา)
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ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาศิลปศาสตร์

1.	หลักการและเหตุผล
สังคมโลกปัจจุบันเป็นสังคมท่ีมีความต้องการใช้สารสนเทศเป็นอย่างมาก สารสนเทศ 

มีบทบาทสำาคัญย่ิงต่อการวางแผน การตัดสินใจ วินิจฉัยสั่งการ รวมท้ังการปฏิบัติงานของนักบริหาร  

นักวิชาการ และผู้ประกอบการต่างๆ ในทุกสาขาอาชีพ เป็นท่ียอมรับกันว่าผู้ใดมีสารสนเทศท่ีถูกต้อง  

สมบูรณ์และทันต่อเหตุการณ์มากเท่าใดก็ย่ิงจะมีโอกาสประสบความสำาเร็จในกิจการงานมากข้ึนเท่านั้น  

สำาหรับประเทศไทยซ่ึงอยู่ในระหว่างการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรม ความต้องการใช้สารสนเทศ 

เป็นสิง่ท่ีหลกีเลีย่งไม่ได ้และเนือ่งจากบุคลากรวิชาชีพสารสนเทศยงัขาดแคลน ดงันัน้ จงึจำาเป็นอย่างย่ิง 

ท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะต้องเร่งผลิตบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในระดับสูง เพ่ือทำาหน้าท่ีบริหาร 

องค์การสารสนเทศและเพ่ือทำาหน้าท่ีสอนวิชาสารสนเทศศาสตร์ ท้ังนี้ เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ 

ในอนาคต

ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาท้ังของภาครัฐและภาคเอกชนได้เปิดสอนหลักสูตรระดับ 

ปริญญาตรีทางบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์โดยมีวัตถปุระสงค์ให้บัณฑติท่ีสำาเรจ็การศกึษา 

มีความรูค้วามสามารถในระดับปฏบัิติงานในองคก์ารสารสนเทศและสำานกังานท่ัวไปอย่างมีประสทิธภิาพ

อย่างไรก็ตาม หลักสูตรระดับปริญญาตรีโดยทั่วไปมิได้เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตผู้ที่มีความรู้ความสามารถ 

ในการบรหิาร และแม้วา่ในปัจจบัุนมสีถาบันอดุมศกึษาในประเทศท้ังภาครฐัและภาคเอกชนหลายสถาบัน 

อาทิ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแกน่ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยรามคำาแหง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร  

และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เปิดสอนหลักสูตรมหาบัณฑิตทางบรรณารักษศาสตร์และ 

สารสนเทศศาสตร์ แต่สถาบันดังกล่าวส่วนใหญ่ไม่ได้เน้นการเปิดสอนหลักสูตรเฉพาะด้านการจัดการ

สารสนเทศ นอกจากนี้หลักสูตรท่ีกำาลังเปิดสอนเหล่านั้นเป็นหลักสูตรในระบบมหาวิทยาลัยปิด ทำาให้

การรับนิสิตนักศึกษาเป็นไปอย่างจำากัด มหาบัณฑิตท่ีจบหลักสูตรของสถาบันดังกล่าวจึงมีจำานวนน้อย 

ไม่เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการบุคลากรสารสนเทศของตลาดแรงงาน ซ่ึงต้องการผู้ท่ีมีความรู้

ความสามารถในระดับสูงท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถในการบริหาร

และการจัดการสารสนเทศ

   



2
  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษา 

ทางไกล ซ่ึงเอ้ืออำานวยให้ผู้ประกอบหน้าท่ีการงานสามารถศึกษาควบคู่ไปในขณะทำางานและสามารถ 

นำาประสบการณ์จากการทำางานมาใช้ในการศึกษา นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังยึดหลักการขยาย 

โอกาสทางการศึกษาและการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเริ่มเปิดสอนหลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑติ แขนงวชิาสารสนเทศศาสตร ์วชิาเอกสารสนเทศท่ัวไป เม่ือ พ.ศ.  2532 และวิชาเอก 

สารสนเทศสำานักงาน เมื่อ พ.ศ. 2533 มีผู้สำาเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตมาแล้วหลายรุ่น มหาวิทยาลัยฯ 

จึงเห็นความจำาเป็นในการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือรองรับผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

และตอบสนองตลาดงานสารสนเทศ ซ่ึงต้องการผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

ในระดับสูงท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ดังนั้น ในปีการศึกษา 2545 จึงได้เปิดสอนหลักสูตร 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ โดยเน้นการจัดการสารสนเทศ ซ่ึงมีผู้สนใจ 

เข้าศึกษาต่อจำานวนมากและสำาเรจ็การศึกษาไปแลว้จำานวนหนึง่ และจากการตดิตามผลของมหาบัณฑติ 

แขนงวชิาสารสนเทศศาสตรผ์นวกกบัข้อบังคบัมหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช ว่าดว้ย การศกึษาระดบั 

บัณฑติศกึษา พ.ศ.  2550 ไดเ้ปลีย่นแปลงการกำาหนดเนือ้หาสาระและประสบการณข์องชุดวชิาระดบับณัฑิตศกึษา 

ท่ีเป็นลกัษณะบูรณาการ จากเดิม 5 หนว่ยกติ ให้มีค่าเท่ากบั 6 หนว่ยกติ และประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร 

เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ได้กำาหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนา  

หลกัสตูรให้ทันสมัยอย่างนอ้ยทุกๆ 5 ปี ดงันัน้ สาขาวิชาฯ จงึไดป้รบัปรงุหลกัสตูรดงักลา่วเป็น หลกัสตูร 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ แขนงวชิาสารสนเทศศาสตร ์(ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ.  2551) ซ่ึงไดร้บัความเห็นชอบ 

จากสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้วเม่ือวันท่ี 20 มกราคม พ.ศ. 2552 โดยเปิดสอน 

ในปีการศึกษา 2554 แล้วได้ปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวเป็น หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

แขนงวชิาสารสนเทศศาสตร ์(ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ. 2554) เพ่ือให้สอดคลอ้งตามกรอบมาตรฐานการศกึษา

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ซึ่งสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบแล้ว 

เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2555 โดยเปิดสอนในปีการศกึษา 2555 ตอ่มาไดป้รบัปรงุหลกัสตูรศลิปศาสตร 

มหาบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์

มาตรฐานหลกัสตูรระดบับัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2548 สำานกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรดังกล่าวแล้วเม่ือวันท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2560 โดยเปิดสอนในปีการศึกษา 2560 และได้ 

ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

เพ่ือให้สอดคลอ้งตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบับัณฑติศกึษา พ.ศ. 2558 ซ่ึงสำานกังานปลดักระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรแล้ว 

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โดยเปิดสอนในปีการศึกษา 2565
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 ในขณะเดียวกัน สาขาวิชาฯ ได้ดำาเนินการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชา

สารสนเทศศาสตร ์(หลกัสตูรใหม่ พ.ศ. 2552) เพ่ือผลติดษุฎีบัณฑติให้มีความรูค้วามสามารถในการสรา้ง 

องค์ความรู้ใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นผู้นำาในการพัฒนางานสารสนเทศ สามารถเป็นที่ปรึกษาและ 

แกนนำาในการบรหิารจดัการสารสนเทศ ซ่ึงไดร้บัความเห็นชอบจากสำานกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

แล้วเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 และเปิดสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2553 แล้วได้ปรับปรุง

หลกัสตูรดงักลา่วเป็น หลกัสตูรปรชัญาดษุฎบัีณฑติ แขนงวชิาสารสนเทศศาสตร ์(ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ. 2554)  

เพ่ือให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 สำานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบแล้วเม่ือวันท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2555 โดยเปิดสอน

ในปีการศึกษา 2555 ต่อมาได้ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เพ่ือให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2548 สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้วเมื่อวันท่ี  

16 มีนาคม พ.ศ. 2560 โดยเปิดสอนในปีการศึกษา 2560 และได้ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) เพ่ือให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ซึ่งสำานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวตักรรม (สป.อว.) พิจารณาความสอดคลอ้งของหลกัสตูรแลว้เมือ่วันท่ี 17 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 

โดยเปิดสอนในปีการศึกษา 2565

 
2.	 วัตถุประสงค์

	 2.1		 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์	 มีวัตถุประสงค์ 

เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตทางสารสนเทศศาสตร์โดยใชร้ะบบการศึกษาทางไกลใหม้ีคุณลักษณะทีพ่งึประสงค์ 

ดังนี้

  1) มีความรูค้วามสามารถระดบัสงูในการจดัการสารสนเทศและประยกุตเ์ทคโนโลยีดจิทัิล

ในการจัดการสารสนเทศด้วยกระบวนการวิจัย

  2) มีความรูค้วามสามารถระดบัสงูในการเช่ือมโยงและบูรณาการสารสนเทศศาสตรก์บั

ศาสตร์อื่น

  3) มีความรูค้วามสามารถแสวงหาและสรา้งสรรคอ์งคค์วามรู้ใหม่หรอืนวัตกรรม ซ่ึงเป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนางานสารสนเทศ องค์กร และสังคม

  4) มีภาวะผู้นำา คุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีศักยภาพใน 

การเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีความเป็นสากล
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	 2.2	หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ มีวัตถุประสงค์

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้

  1) มีความรูค้วามสามารถระดบัสงูในการจดัการสารสนเทศและบูรณาการสารสนเทศศาสตร ์

กับศาสตร์อื่น

  2) มีความรูค้วามสามารถระดบัสงูในการประยุกตเ์ทคโนโลยีดจิทัิลในการจดัการสารสนเทศ

  3) มีภาวะผู้นำา คุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีความสามารถใน

การเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้ตลอดชีวิต

3.	คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำาสาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน

ตา่งๆ เป็นกรรมการท่ีปรกึษาประจำาสาขาวชิาศลิปศาสตรเ์พ่ือทำาหนา้ท่ีพิจารณาเสนอความเห็นเกีย่วกบั 

มาตรฐานการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การสอน การวัดผลและการบริการทางวิชาการในสาขาวิชา

ศิลปศาสตร์ ดังมีรายนามต่อไปนี้

 1) ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา  นาคสกุล ประธานกรรมการ

 2) ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ฉวีลักษณ์  บุณยะกาญจน กรรมการ

 3) ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ฉัตรทิพย์  นาถสุภา กรรมการ

 4) ศาสตราภิชาน ดร.ประพิณ  มโนมัยวิบูลย์ กรรมการ

 5) ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา  วงศ์โสธร กรรมการ

 6) ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  ปราบพาล กรรมการ

 7) ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา  วิบูลย์สวัสดิ์  กรรมการ

 8) อาจารย์ คุณหญิงกุลทรัพย์  เกษแม่นกิจ กรรมการ

 9) อาจารย์ ดร.มนู  อรดีดลเชษฐ์                                              กรรมการ

 10) ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ เลขานุการ

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์  รัตนโภคา)

 11) เลขานุการคณะกรรมการประจำาสาขาวิชาศิลปศาสตร ์ ผู้ช่วยเลขานุการ

  (อาจารย์ ดร.วิศรุต  บวงสรวง)

 12) หัวหน้าหน่วยเลขานุการกิจประจำาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ

  (นางทองร้อย  พันธ์ยาง)
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4.	คณะกรรมการประจำาสาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจำาสาขาวิชาศิลปศาสตร์เพื่อทำา 

หนา้ท่ีพิจารณาดำาเนนิงานดา้นบรหิารและวชิาการของสาขาวิชา และปฏบัิตหินา้ท่ีอืน่ตามท่ีสภามหาวิทยาลยั 

หรือสภาวิชาการมอบหมาย ดังมีรายนามต่อไปนี้

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์  รัตนโภคา ประธานกรรมการ

2) รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  วัฒนาพงษากุล กรรมการ

3) รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร  พุทธาพิทักษ์ผล กรรมการ

4) รองศาสตราจารย์กฤติกา  จิวาลักษณ์ กรรมการ

5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรสิริ  เกษมสินธุ์ วิเวกเมธากร กรรมการ

6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษมี  นวมถนอม คีมูระ กรรมการ

7) อาจารย์ ดร.ปุณณฑรีย์  สันติสุภาพร กรรมการ

8) อาจารย์มนต์ชัย  แซ่เตีย กรรมการ

9) อาจารย์ ดร.วิศรุต  บวงสรวง เลขานุการ

10) หัวหน้าหน่วยเลขานุการกิจประจำาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ

 (นางทองร้อย  พันธ์ยาง)

5.	คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา
มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการบัณฑติศกึษาประจำาสาขาวิชาศลิปศาสตร ์

เพ่ือทำาหนา้ท่ีดำาเนนิงานดา้นบัณฑิตศกึษาให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการดำาเนนิงานของมหาวิทยาลยั  

ดังมีรายนามต่อไปนี้

1) ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ประธานกรรมการ

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์  รัตนโภคา)

2) ผู้แทนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ

 (รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำาทิพย์  วิภาวิน)

3) ผู้แทนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ

 (รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร  พุทธาพิทักษ์ผล)

4) ผู้แทนคณะกรรมการประจำาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ กรรมการ

 (รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ทิพย์  ทองศรี)
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5) ผู้แทนคณาจารย์บัณฑิตศึกษา กรรมการ

 (รองศาสตราจารย์กฤติกา  จิวาลักษณ์)

6) ผู้ที่สาขาวิชาฯ มอบหมายให้รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา กรรมการ

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงลักษณ์  สกุลวิจิตร์สินธุ) และเลขานุการ

7) เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชาศิลปศาสตร ์ ผู้ช่วยเลขานุการ

 (นางพัชราวรรณ  เสน่หา และนางสาววิจิตรา  มานะเวช)

 

6.	คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต		แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์	และ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต		แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

ชุติมา  สัจจานันท์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. อ.บ., พ.ม., อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์),

    Dip. PGCSIS, M.L.S. (Information Science),

    Ed.D. Charles Sturt University

ทรงลักษณ์  สกุลวิจิตร์สินธุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา),

    M.Sc. (Computer Science), 

    MICT. (Information and Communication  

    Technology), Ph.D. (Information 

    Technology) University of Tasmani

น้ำาทิพย์  วิภาวิน, รองศาสตราจารย์ ดร. อ.บ., อ.ม., วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ),

    Ph.D. (Library and Information Studies)  

    Loughborough University

สมพร  พุทธาพิทักษ์ผล, รองศาสตราจารย์ ดร. อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), M.L.S., 

    Ph.D. (Library and Information Science) 

    Indiana University
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7.	คณาจารย์ประจำาสาขาวิชา
กมลพร  ศิริโสภณ, อาจารย์   ศศ.บ., ศศ.ม. (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ)

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กฤติกา  จิวาลักษณ์, รองศาสตราจารย์  ศศ.บ., ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และ

  สารนิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จิรสิริ  เกษมสินธุ์ วิเวกเมธากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), 

    M.Phil. (Linguistics), Ph.D. (Language 

    Education, TESOL) University of Leeds

เจษฎา  ศรีวัฒนเมธากุล, อาจารย์   ศศ.บ. (เกียรตินิยม), ค.ม. (การสอนภาษาไทย)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชมภูนุช  สุนทรนนท์, อาจารย์ ดร.   ศศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง),

  ศศ.ม. (สารสนเทศศาสตร์),

    ปร.ด. (นิเทศศาสตร์)

    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ชลรัศมิ์  สุริยารังสรรค์, อาจารย์ ดร. ศศ.บ., M.A. (Children's Literature),

    Ph.D. (English) University of Hull

ทรงลักษณ์  สกุลวิจิตร์สินธุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษา),

  M.Sc. (Computer Science), 

  MICT. (Information and Communication  

  Technology), Ph.D. (Information 

  Technology) University of Tasmani

นรินทร์ทิพย์  ทองศรี, รองศาสตราจารย์ ดร. ศศ.บ., ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร), 

    Ph.D. (Education) University of Exeter

นำ้าทิพย์  วิภาวิน, รองศาสตราจารย์ ดร. อ.บ., อ.ม., วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), 

    Ph.D. (Library and Information Studies) 

    Loughborough University

บัวรัตนา  อัตชู, อาจารย์ ดร.  น.บ., LL.M., M.A., Ph.D. (ELT)

  สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ปทิตตา  วงศ์คงเดิม, อาจารย์  ศศ.บ., ศศ.ม. (ภาษาจีน) 

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปุณณฑรีย์  สันติสุภาพร, อาจารย์ ดร.  ศศ.บ., ศศ.ม. (การบริหารงานวัฒนธรรม),

  ปร.ด. (การจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ)

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

มนต์ชัย  แซ่เตีย, อาจารย์  อ.บ. (เกียรตินิยม), อ.ม. (ภาษาจีน) 

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลักษมี  นวมถนอม คีมูระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ค.บ., M.A. (English as a Second

  Language and Bilingualism),

  Ph.D. (Rhetoric and Linguistics)

  Indiana University of Pennsylvania

วริณาฐ  พิทักษ์วงศ์วาน, อาจารย์   ศศ.บ. (เกียรตินิยม),

  ศศ.ม. (วัฒนธรรมและการพัฒนา)

  มหาวิทยาลัยมหิดล

วสันต์  รัตนโภคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ศศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), 

  อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิศรุต  บวงสรวง, อาจารย์ ดร.  อ.บ. (เกียรตินิยม), ศศ.ม., 

  ปร.ด. (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สมเกียรติ  วัฒนาพงษากุล, รองศาสตราจารย์ ดร. ศศ.บ. (เกียรตินิยม), ศศ.ม.,

  ศศ.ด. (ภาษาเขมร) มหาวิทยาลัยศิลปากร

สมพร  พุทธาพิทักษ์ผล, รองศาสตราจารย์ ดร.  อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), M.L.S.,

  Ph.D. (Library and Information Science)

  Indiana University

สรายุทธ  ยหะกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  ศศ.บ., นศ.ม., สค.ม. (สังคมวิทยา), 

  ปร.ด. (ประชากรและทรัพยากรมนุษย์)

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สุพลธัช  เตชะบูรณะ, อาจารย์   อ.บ., ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์)

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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8.	คณาจารย์พิเศษประจำาสาขาวิชา
ชำานาญ  เชาวกีรติพงศ์, รองศาสตราจารย์  กศ.บ., วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), 

  ค.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชุติมา  สัจจานันท์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.  อ.บ., พ.ม., อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์),

  Dip. PGCSIS, M.L.S. (Information Science),

  Ed.D., Charles Sturt University

ปัทมาพร  เย็นบำารุง, รองศาสตราจารย์ ดร.  ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), M.Ed.,

  Ph.D. (Library and Information Science)

  The University of Texas

9.	ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศประจำาสาขาวิชา
อลัน  เดวิส  B.A., Barton College

 

 นอกจากนี ้มหาวทิยาลยัไดเ้ชญิคณาจารยแ์ละผูท้รงคณุวุฒจิากสถาบันการศกึษาและหนว่ยงาน

อ่ืนอีกเป็นจำานวนมากมาเป็นกรรมการผลติและบรหิารชุดวิชา ผูร้ว่มผลติ/ปรบัปรงุ ประมวลสาระชุดวชิาและ 

แนวการศกึษาชุดวชิา ซ่ึงรายนามผูท้รงคณุวุฒเิหลา่นีม้ปีรากฏในประมวลสาระชดุวิชาและแนวการศกึษา 

ชุดวชิาท่ีท่านไดผ้ลติ/ปรบัปรงุ และเป็นอาจารย์สมัมนาเสรมิ สมัมนาเข้ม อาจารย์ท่ีปรกึษาวชิาการ ตลอดจน 

อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

10.	 หลักสูตรที่เปิดสอน*
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตร 2 ระดับ ดังนี้

10.1 ระดับปริญญาเอก ได้แก่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

10.2 ระดับปริญญาโท ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

หมายเหตุ * ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลง โปรดติดตามการเปิดสอนหลักสูตรจากเอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
  http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/
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11.	 ประเภทของนักศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาโท แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

11.1 นักศึกษา หมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

11.2 นักศึกษาทดลองเรียน หมายความว่า บุคคลท่ีมหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาทดลองเรยีน

ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ซึ่งเมื่อผ่านการประเมินหรือครบเงื่อนไขแล้ว จึงจะสามารถเปลี่ยน

สถานภาพเป็นนักศึกษาได้

(ที่มา: ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และ 

       ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี 2) 

 พ.ศ. 2565)

12.	 คำาแนะนำาในการวางแผนการศึกษา
12.1 การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาเอก มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 9 ปีการศึกษา 

นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในหลักสูตร

   หลักสูตร แบบ 2.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาตามท่ี 

หลกัสตูรกำาหนด 3 ชุดวชิา (18 หนว่ยกติ) โดยจะต้องไดร้ะดบัคะแนนเฉลีย่ไม่ต่ำากวา่ 3.00 จากระบบ 4 ระดบั 

คะแนนหรือเทียบเท่า ลงทะเบียนเรียนดุษฎีนิพนธ์ (36 หน่วยกิต) โดยสอบผ่านการวัดคุณสมบัติ  

(Qualifying Examination) เป็นผู้มีสิทธิขอทำาดุษฎีนิพนธ์ เสนอดุษฎีนิพนธ์และสอบผ่านการสอบ 

ปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและ

ภายนอกมหาวทิยาลยัและเป็นระบบเปิดให้ผูส้นใจเข้ารบัฟังได ้และผลงานหรอืสว่นหนึง่ของดษุฎนีพินธ์

จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ 

ที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นในระดับชาติหรือ

นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร 

ทางวชิาการสำาหรบัการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ แลว้ตอ้งสอบผา่นภาษาตา่งประเทศอย่างนอ้ย 1 ภาษา  

และในภาคการศึกษาสดุท้ายกอ่นสำาเรจ็การศกึษานกัศกึษาตอ้งลงทะเบียนเพ่ือเขา้รบัการสมัมนาเข้มเสรมิ 

ประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)

12.2 การศกึษาตามหลกัสตูรระดบัปรญิญาโท มีระยะเวลาศกึษาไมเ่กนิ 6 ปีการศกึษา นบัจาก

วันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในหลักสูตร
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   หลักสูตร แผน ก แบบ ก2 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาตามท่ี 

หลักสูตรกำาหนด 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต) โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ียไม่ต่ำากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับ

คะแนนหรือเทียบเท่า ลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต) พร้อมท้ังเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน 

การสอบปากเปล่าข้ันสุดท้ายโดยคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแต่งต้ังและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้า 

รับฟังได้ และผลงานหรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับ 

ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการหรือนำาเสนอต่อ 

ท่ีประชุมวิชาการ โดยบทความท่ีนำาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจาก

การประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว และในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนสำาเร็จการศึกษานักศึกษาต้อง

ลงทะเบียนเรียน เพ่ือเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)

   หลักสูตร แผน ข นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาตามที่หลักสูตร

กำาหนด 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับ

คะแนนหรือเทียบเท่า ลงทะเบียนเรียนการศึกษาค้นคว้าอิสระ (6 หน่วยกิต) และสอบผ่านการสอบ

ประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น  

พรอ้มท้ังเสนอรายงานการศกึษาคน้ควา้อิสระและสอบผา่นการสอบปากเปลา่ข้ันสดุท้าย โดยคณะกรรมการ

ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

หรือส่วนหนึ่งของรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ี 

สืบค้นได้ และในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนสำาเร็จการศึกษานักศึกษาต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้ารับการ 

อบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)

 12.3 การลงทะเบียนเรยีนแตล่ะภาคการศกึษาให้นกัศกึษาพิจารณาจากโครงสรา้งของหลกัสตูร

และแนวทางการจดัโปรแกรมการศกึษาท่ีระบุในเอกสารหลกัสตูรฉบับนี ้ประกอบกบัแนวทางการเปิดสอน

ชุดวิชาและตารางสอบไล่ที่ระบุไว้ในคู่มือลงทะเบียนแต่ละปีการศึกษา ทั้งนี้ ชุดวิชาที่ลงทะเบียนในภาค

การศึกษาเดียวกันจะต้องมีตารางสอบไล่ที่ไม่ตรงกัน

12.4 การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท นอกจากการศึกษาจาก

ประมวลสาระชุดวชิา แนวการศกึษาชุดวชิา รายช่ือเอกสารคดัสรร การสือ่สารผา่นเครอืขา่ยอิเลก็ทรอนกิส์

ท่ีมหาวิทยาลัยจัดให้แล้ว นักศึกษาจะต้องศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม จัดทำารายงานและส่งงานท่ีได้รับมอบหมาย  

เข้ารว่มสมัมนาเสรมิ/สมัมนาเข้ม และสอบไลป่ระจำาภาคการศกึษาตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีมหาวทิยาลยั

กำาหนด
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12.5 หากนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาในประมวลสาระชุดวิชา แนวการศึกษาชุดวิชา 

สื่อการสอนต่างๆ และวิธีการศึกษาชุดวิชา สามารถขอคำาปรึกษาที่สาขาวิชาฯ ได้ โดยเขียนจดหมาย 

โทรศัพท์ โทรสาร หรือเว็บไซต์ ตามที่อยู่นี้

   ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชาศิลปศาสตร์

   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

   ถนนแจ้งวัฒนะ ตำาบลบางพูด 

   อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

   โทรศัพท์  0 2503 3565 หรือ 0 2504 8516 - 7

   โทรสาร  0 2503 3564 หรือ 

   เว็บไซต์  https://liberalarts.stou.ac.th/

12.6 หากนกัศกึษามปัีญหาเกีย่วกบัการลงทะเบียนเรยีน การโอนชุดวิชา การเพ่ิม/ถอนชุดวิชา 

การเปลีย่นคำานำาหนา้ช่ือ-ช่ือสกลุ การเปลีย่นท่ีอยู่ การขอตอ่อายุสถานภาพนกัศกึษา การลาพักการศกึษา 

การขอรับใบประเมินผลการศึกษา การขอรับใบรับรองสถานภาพนักศึกษา การขอรับใบรายงานผล 

การศึกษา รวมท้ังการร้องเรียนเรื่องอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมการศึกษาในเรื่องการสมัครเป็นนักศึกษา

การลงทะเบียนเรียน และการสอบ สามารถขอคำาปรึกษาท่ีสำานักบัณฑิตศึกษาได้ โดยเขียนจดหมาย 

โทรศัพท์ โทรสาร หรือเว็บไซต์ ตามที่อยู่นี้

   สำานักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

   ตู้ ปณ. 55 ที่ทำาการไปรษณีย์โทรเลขหลักสี่

   กรุงเทพฯ  10210

   โทรศัพท์  0 2504 7560 - 4

   โทรสาร  0 2503 3675 หรือ   

   เว็บไซต์   https://ogs.stou.ac.th/



http://www.stou.ac.th/main/curriculums2.html

  เวบ็ไซต์์หลกัสตู์รการศกึษาระดับับณัฑิติ์ศึกษา



เว็บ็ไซต์์ข้้อมูลูการเรียนการสอนระดัับบณัฑิติ์ศึกึษา
http:// www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/

รายละเอียดัของหลักสูต์ร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

(หลักสูต์รปรับปรุง พ.ศ. 2565)
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เว็บ็ไซต์์ข้้อมูลูการเรียนการสอนระดัับบณัฑิติ์ศึกึษา
http:// www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

Doctor of Philosophy Program in Information Science

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์)

อักษรย่อ ปร.ด. (สารสนเทศศาสตร์)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy (Information Science)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ Ph.D. (Information Science)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สำาเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยนั้นๆ 

รับรอง

2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทไม่ต่ำากว่า 3.25 จากระบบ 4 ระดับคะแนน ผู้สมัคร

ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำากว่า 3.25 ต้องนำาเสนอผลงานทางวิชาการหรือผลการปฏิบัติงานในลักษณะ 

ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

3. มีข้อมูลหลักฐานรับรองเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ผลงาน และประสบการณ์ที่เด่นชัดและ

เหมาะสมในศาสตรท่ี์ศกึษา และมีโครงการและแผนการท่ีชัดเจนเกีย่วกบัการนำาความรูแ้ละประสบการณ์

จากการศึกษาตามหลักสูตรไปปฏิบัติภายหลังการสำาเร็จการศึกษา

4. มีโครงการในการทำาดุษฎีนิพนธ์ และ

5. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

หมายเหตุ 1) ผู้ท่ีมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1 - 5 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาโดยกำาหนดให้ศึกษาชุดวิชา 

   เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชา/มหาวิทยาลัยกำาหนด

2) ผู้ท่ีมีคุณสมบัติตามข้อ 1 - 5 ต้องไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือเคยถูกถอนสถานภาพ 

การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทำานั้นได้กระทำาโดยมิได้ 

มีเจตนากระทำาความผิด หรือกระทำาโดยประมาทและลุแก่โทษในการกระทำาจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้  

หากสภาวิชาการเห็นควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำาหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็น

นักศึกษา



หล
ักส
ูตร
ปร
ัชญ

าด
ุษฎ

ีบัณ
ฑิต

แข
นง
วิช
าส
าร
สน
เท
ศศ

าส
ตร
์

16
  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

แบบ  2.1

 1)	 โครงสร้างของหลักสูตร	    ชุดวิชา  หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาเฉพาะ    3 18

 ข. ดุษฎีนิพนธ์      36

 ค. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต

 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**
    เป็นการสัมมนาเข้มท่ีเน้นการฝึกปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล 

    การสัมมนาเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดเป็นหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ * โครงสรา้งและรายละเอียดของหลกัสตูรอาจมีการปรบัปรงุ/เปลีย่นแปลงได ้ท้ังนี ้ขอให้นกัศกึษาติดตามข่าวจาก 

  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

 ** นักศึกษาต้องเข้ารับการสัมมนาเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น



หล
ักส
ูตร
ปร
ัชญ

าด
ุษฎ

ีบัณ
ฑิต

แข
นง
วิช
าส
าร
สน
เท
ศศ

าส
ตร
์

17
สาขาวิชาศิลปศาสตร์

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

แบบ 2.1

ปีที่ 1 ภาคต้น 13901 มิติสารสนเทศศาสตร์

  13902 การวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางสารสนเทศศาสตร์

ปีที่ 1 ภาคปลาย 13903 สัมมนาประเด็นการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์

ปีที่ 2 ภาคต้น 13998 ดุษฎีนิพนธ์

ปีที่ 2 ภาคปลาย 13998 ดุษฎีนิพนธ์

ปีที่ 3 ภาคต้น 13998 ดุษฎีนิพนธ์

ปีที่ 3 ภาคปลาย 13999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตสารสนเทศศาสตร์



http://www.stou.ac.th/main/curriculums2.html

  เวบ็ไซต์์หลกัสตู์รการศกึษาระดับับณัฑิติ์ศึกษา



เว็บ็ไซต์์ข้้อมูลูการเรียนการสอนระดัับบณัฑิติ์ศึกึษา
http:// www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/

รายละเอียดัของหลักสูต์ร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

(หลักสูต์รปรับปรุง พ.ศ. 2565)
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 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

Master of Arts Program in Information Science

ชื่อปริญญา	
ชื่อเต็ม	 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	(สารสนเทศศาสตร์)

อักษรย่อ	 ศศ.ม.	(สารสนเทศศาสตร์)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ	 Master	of	Arts	(Information	Science)	

อักษรย่อภาษาอังกฤษ	 M.A.	(Information	Science)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1.	สำาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า	โดยไม่จำากัดสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ	รับรอง	และ

2.	 ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำากว่า	2.30	จากระบบ	4	ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า

3.	ผูม้สีทิธเิข้าศึกษาซ่ึงมีคณุสมบัตติามขอ้	1	-	2	ตอ้งไมเ่ป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคตอ่การศกึษาหรอื	

ถกูถอนสถานภาพการเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลยั	เนือ่งจากความประพฤตเิสือ่มเสยี	หากการกระทำานัน้	

ได้กระทำาโดยมิได้มีเจตนากระทำาความผิด	 หรือกระทำาโดยประมาทและลุแก่โทษในการกระทำาจะกลับ	

เข้าศึกษาใหม่ได้	หากสภาวชิาการเห็นสมควรให้เข้าศกึษา	ท้ังนี	้เม่ือพ้นกำาหนด	5	ปี	นบัตัง้แต่วันประกาศ

ถอนสภาพการเป็นนักศึกษา
	

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*
แผน ก แบบ ก 2

	 1)	 โครงสร้างของหลักสูตร	 	 	 	 ชุดวิชา  หน่วยกิต

	 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	 	 	4	 24	 	

	 ข.	วิทยานิพนธ์		 	 	 	 12

	 ค.	การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต	 ไมน่บัหนว่ยกติ

	 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
 
หมายเหตุ	 *	โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรอาจมกีารปรบัปรงุ/เปลีย่นแปลงได	้ท้ังนี	้ขอให้นกัศกึษาตดิตามข่าวจาก	
	 	เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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 2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาเฉพาะ 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

  บังคับ	3	ชุดวิชา

  13721 การจัดการขั้นสูงสำาหรับองค์การสารสนเทศ  

  13722 การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์

  13723 การจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน

  และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  13731 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการสารสนเทศ

  13735 พฤติกรรมสารสนเทศและการออกแบบบริการ

  13737 การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 

 ข. วิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)

   13788 วิทยานิพนธ์

 ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)

            13789 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตสารสนเทศศาสตร์*
   เป็นการอบรมเข้มท่ีเน้นการฝึกปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

  

หมายเหตุ * นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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แผน ข

 1)	 โครงสร้างของหลักสูตร			 ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาเฉพาะ  5  30  

 ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ  1  6

 ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต     ไม่นับหน่วยกิต 

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

	 2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

  บังคับ	4	ชุดวิชา

  13721 การจัดการขั้นสูงสำาหรับองค์การสารสนเทศ

  13722 การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์

  13723 การจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน

  13731 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการสารสนเทศ

         และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

     13735 พฤติกรรมสารสนเทศและการออกแบบบริการ

     13737 การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

 ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

       13787 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

 ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)

            13789 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตสารสนเทศศาสตร์*
   เป็นการอบรมเข้มท่ีเน้นการฝึกปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ * นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา
	 แผน	ก	แบบ	ก	2

ปีที่	1	 ภาคต้น	 13721	 การจัดการขั้นสูงสำาหรับองค์การสารสนเทศ

	 	 13723	 การจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน

ปีที่	1	 ภาคปลาย	 13722	 การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์

		 	 	 	 -----	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก	1	ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

	 	 	 	 	 13731	 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการสารสนเทศ

	 	 	 	 	 13735	 พฤติกรรมสารสนเทศและการออกแบบบริการ	

	 	 	 	 	 13737	 การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

ปีที่	2	 ภาคต้น	 13788	 วิทยานิพนธ์

ปีที่	2	 ภาคปลาย	 13788	 วิทยานิพนธ์

	 	 13789	 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตสารสนเทศศาสตร์

	 แผน	ข

ปีที่	1	 ภาคต้น	 13721	 การจัดการขั้นสูงสำาหรับองค์การสารสนเทศ

	 	 13723	 การจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน

ปีที่	1	 ภาคปลาย	 13731	 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการสารสนเทศ

	 	 -----	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก	1	ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

	 	 13735	 พฤติกรรมสารสนเทศและการออกแบบบริการ

	 	 13737	 การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

ปีที่	2	 ภาคต้น	 13722	 การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์

ปีที่	2	 ภาคปลาย	 13787	 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

	 	 13789	 การอบรมเข้มเสรมิประสบการณม์หาบัณฑติสารสนเทศศาสตร์
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แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาในแต่ละภาคการศึกษา

รหัสชุดวิชา รายชื่อชุดวิชา ภาคต้น ภาคปลาย

ระดับปริญญาเอก

13901 มิติสารสนเทศศาสตร์ 

13902 การวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางสารสนเทศศาสตร์ 

13903 สัมมนาประเด็นการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ 

13998 ดุษฎีนิพนธ์  

13999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตสารสนเทศศาสตร์  

ระดับปริญญาโท

13721 การจัดการขั้นสูงสำาหรับองค์การสารสนเทศ 

13722 การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์  

13723 การจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน 

13731 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการสารสนเทศ 

13735 พฤติกรรมสารสนเทศและการออกแบบบริการ 

13737 การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 

13787 การศึกษาค้นคว้าอิสระ  

13788 วิทยานิพนธ์  

13789 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตสารสนเทศศาสตร์  

หมายเหตุ  ข้อมลูอาจมีการเปลีย่นแปลง ท้ังนี ้ขอให้นกัศึกษาตดิตามขา่วจากเอกสารประชาสมัพันธ/์เวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยั
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13901 มิติสารสนเทศศาสตร์ (6 หน่วยกิต)

   Information Science Perspectives

   วัตถุประสงค์

1. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการทางสารสนเทศ และ 

สารสนเทศศาสตร์

2. เพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถประยุกต์และบูรณาการสารสนเทศศาสตร์กับศาสตร์ท่ี

เกี่ยวข้อง

   คำาอธิบายชุดวิชา

   แนวคดิ ทฤษฎแีละหลกัการทางสารสนเทศและสารสนเทศศาสตร ์การประยุกตแ์ละบูรณาการ 

สารสนเทศศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง ในการจัดการสารสนเทศ บริการสารสนเทศ องค์การ

สารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล

13902 การวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางสารสนเทศศาสตร์                 (6 หน่วยกิต)

   Research and Advanced Research Methodology in Information Science

   วัตถุประสงค์

1. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการสร้างองค์ความรู้ทางสารสนเทศศาสตร์ด้วย 

การวิจัย

2. เพ่ือให้มีความรู ้ความสามารถสงัเคราะห์องค์ความรูด้้านระเบียบวธิวีจิยัข้ันสงู การออกแบบ

การวิจัยและการใช้สถิติขั้นสูงในการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์

3. เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถสังเคราะห์ประเด็นจริยธรรมการวิจัย การพัฒนาคุณภาพ

งานวิจัย และการบริหารโครงการวิจัย  

   คำาอธิบายชุดวิชา

   การวจิยักบัการสรา้งองคค์วามรูท้างสารสนเทศศาสตร ์การสงัเคราะห์องคค์วามรูด้า้นระเบียบ

วิธีวิจัยข้ันสูง การออกแบบการวิจัยและการใช้สถิติข้ันสูงในการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ ประเด็น

จริยธรรมการวิจัย การพัฒนาคุณภาพงานวิจัย และการบริหารโครงการวิจัย

รายละเอียดของชุดวิชา

ระดับปริญญาเอก
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13903 สัมมนาประเด็นการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ (6 หน่วยกิต)

   Seminar on Research Issues Related to Information Science

   วัตถุประสงค์

1. เพ่ือให้มีความรู ้ความสามารถ วิเคราะห์ สงัเคราะห์ และวิพากษ์ประเดน็สำาคญัในการวิจยั 

ทางสารสนเทศศาสตร์ 

2. เพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิพากษ์ประเด็นการวิจัยท่ีจะ 

จัดทำาโครงการดุษฎีนิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์

   คำาอธิบายชุดวิชา

   การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิพากษ์ประเด็นสำาคัญในการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ และ

ประเด็นการวิจัยที่จะจัดทำาโครงการดุษฎีนิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์

13998 ดุษฎีนิพนธ์ (36 หน่วยกิต)

   Dissertation

   วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือกำาหนดประเดน็ปัญหาการวจิยัทางสารสนเทศศาสตร ์ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง

2. เพื่อกำาหนดกรอบแนวคิดการวิจัย และออกแบบการวิจัย

3. เพื่อสอบอนุมัติโครงการดุษฎีนิพนธ์

4. เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย

5. เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และนำาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

6. เพื่อสรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะการวิจัย

7. เพื่อให้สามารถเสนอร่างบทความการวิจัยสำาหรับการเผยแพร่ และเขียนรายงานการวิจัย

ฉบับสมบูรณ์

8. เพื่อเสนอรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

9. เพื่อการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์

 คำาอธิบายชุดวิชา

 การกำาหนดประเด็นปัญหาการวิจัย การวางแผนการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

การออกแบบการวิจัย การจัดทำาโครงการดุษฎีนิพนธ์ การสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์ การสร้างเครื่องมือ 

วิจัย การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การนำาเสนอ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนสรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย การเสนอร่างบทความ 
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การวิจัยสำาหรับการเผยแพร่ การเขียนและเรียบเรียงรายงานการวิจัย และการนำาเสนอรายงานการวิจัย

ฉบับสมบูรณ์และการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์

13999	 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตสารสนเทศศาสตร์	 (6	หน่วยกิต)

 Doctoral Professional Experience in Information Science

	 วัตถุประสงค์

 1.  เพ่ือพัฒนาความสามารถในการบูรณาการแนวคิด ทฤษฎีและหลักการทางสารสนเทศศาสตร์

 2. เพ่ือพัฒนาความคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการตัดสินใจ และการแก้ปัญหา

 3. เพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ในการสร้างเครือข่ายในระดับชาติและระดับสากล

 4.  เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำา และสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพสารสนเทศ

 5. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพสารสนเทศ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การบูรณาการความรู้ทางสารสนเทศศาสตร์ การพัฒนาความคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์

ความสามารถในการตัดสินใจ และการแก้ปัญหา การวางแผนการจัดทำาโครงการเพ่ือพัฒนาความรู้ 

และประสบการณ์ในการสร้างเครือข่ายในระดับชาติและระดับสากล การพัฒนาภาวะผู้นำา สมรรถนะ

ทางวิชาการและวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพสารสนเทศเพ่ือสร้างสรรค์พัฒนา 

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ระดับปริญญาโท

13721	 การจัดการขั้นสูงสำาหรับองค์การสารสนเทศ	 (6	หน่วยกิต)

 Advanced Management of Information Organizations

	 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการ

2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับองค์การสารสนเทศ

3. เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถบูรณาการแนวคดิ ทฤษฎแีละหลกัการจดัการองคก์ารสารสนเทศ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคิดเกี่ยวกับองค์การสารสนเทศสมัยใหม่ในสาขาต่างๆ ทางกายภาพและดิจิทัล ทฤษฎี

และหลักการจัดการ การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการห่วงโซ่คุณค่า การจัดการความเสี่ยงและ 

ความเปลี่ยนแปลง การจัดการความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการปกป้องข้อมูล 
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สว่นบุคคล การพัฒนาองคก์าร ประสทิธภิาพ และประสทิธผิลขององคก์าร มาตรฐานการจดัการองคก์าร

สารสนเทศตามบริบทสากล การจัดการการตลาดและลูกค้า การเป็นผู้ประกอบการด้านสารสนเทศ  

ภาวะผู้นำา จริยธรรม ธรรมาภิบาล การประยุกต์การวิจัยในการจัดการองค์การสารสนเทศ กรณีศึกษา

การจัดการองค์การสารสนเทศในสาขาต่างๆ

13722 การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์ (6 หน่วยกิต)

 Research and Applied Statistics for Information Science

 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการวิจัยกับวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์

2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์

3. เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถออกแบบการวิจัยและประยุกต์สถิติเพ่ือการวิจัยทาง 

สารสนเทศศาสตร์ 

4. เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถเขียนโครงการวิจัย รายงานการวิจัยและเผยแพร่งานวิจัย

ทางสารสนเทศศาสตร์

5. เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจประเดน็สำาคญัเกีย่วกบัจรยิธรรมการวจิยั ลขิสทิธิ ์และทรพัยส์นิ

ทางปัญญา สถานภาพและทิศทางการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์

 คำาอธิบายชุดวิชา

 การวิจัยกับวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ การศึกษาและการปฏิบัติงานสารสนเทศอิงหลักฐาน 

เชงิประจกัษ์ กระบวนการวจิยั การกำาหนดปัญหาวจิยั การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง ระเบียบวิธวิีจัย  

การออกแบบการวิจัย การประยุกต์สถิติเพ่ือการวิจัย การใช้โปรแกรมสำาเร็จ การเขียนโครงการวิจัย

รายงานการวิจัย และเผยแพร่งานวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ ประเด็นสำาคัญเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัย 

ลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา สถานภาพและทิศทางการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์

13723 การจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน (6 หน่วยกิต)

 Organization and Retrieval of Information

 วัตถุประสงค์

1. เพ่ือให้มีความรูค้วามเขา้ใจแนวคิด ทฤษฎ ีและการวจิยัเกีย่วกบัการจดัโครงสรา้งสารสนเทศ

2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิด ทฤษฎี และการวิจัยเกี่ยวกับการค้นคืนสารสนเทศ

3. เพ่ือให้มีความสามารถในการประยุกต์แนวคดิและทฤษฎกีารจดัโครงสรา้งสารสนเทศและ

การค้นคืน

4. เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจประเดน็สำาคญัเกีย่วกบัการจดัโครงสรา้งสารสนเทศและการคน้คืน
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 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคิด ทฤษฎี และการวิจัยเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน การจัด 

หมวดหมู่และการสร้างตัวแทนสารสนเทศ มาตรฐานสากลเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างสารสนเทศและ 

การค้นคืนสถาปัตยกรรมสารสนเทศ ตัวแบบการค้นคืนสารสนเทศ องค์การสารสนเทศและทรัพยากร

สารสนเทศดิจิทัล การศึกษาและการวิจัยด้านพฤติกรรมสารสนเทศ การประเมินระบบค้นคืนสารสนเทศ 

ประเด็นสำาคัญเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน

13731 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการสารสนเทศ (6 หน่วยกิต)

 Digital Technology for Information Management

 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการสารสนเทศ

2. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการสารสนเทศ

3. เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจประเดน็สำาคัญเกีย่วกบัเทคโนโลยีดจิทัิลเพ่ือการจดัการสารสนเทศ

 ในเชิงยุทธศาสตร์

 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการสารสนเทศ การจัดการข้อมูล ฐานข้อมูล  

คลังข้อมูล การจัดการเนื้อหา การพัฒนาระบบสารสนเทศ ห้องสมุดดิจิทัล ความมั่นคงปลอดภัยของ

ระบบสารสนเทศ การจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการสารสนเทศ

กับการเป็นผู้ประกอบการ การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีธรรมาภิบาล การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

ในเชิงยุทธศาสตร์ จริยธรรมและกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล

13735 พฤติกรรมสารสนเทศและการออกแบบบริการ (6 หน่วยกิต)

 Information Behavior and Services Design

 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิด ทฤษฎี และการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมสารสนเทศ

 2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิด ทฤษฎี และการวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบบริการ

 3. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถประยุกต์พฤติกรรมสารสนเทศเพื่อการออกแบบบริการ
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 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคิด ทฤษฎี และการวิจัยเก่ียวกับผู้ใช้ พฤติกรรมสารสนเทศ ความต้องการสารสนเทศ

พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ การใช้สารสนเทศ การบริการสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศและ 

การเผยแพร่ สภาวะแวดล้อมและปัจจัยการจัดการออกแบบและพัฒนาบริการสารสนเทศ การออกแบบและ 

พัฒนาบริการสารสนเทศโดยผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง พันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนเพ่ือการบริการสารสนเทศ  

การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แก่ผู้ใช้ คุณภาพและมาตรฐานสากลเพ่ือการบริการสารสนเทศ เทคโนโลยี 

กฎหมายและจริยธรรมท่ีเก่ียวข้องกับการบริการสารสนเทศ 

13737 การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (6 หน่วยกิต)

 Management and Analysis of Big Data

 วัตถุประสงค์

1. เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจแนวคดิ ทฤษฎ ีและการวจิยัเกีย่วกบัการจดัการขอ้มลูขนาดใหญ่

2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิด ทฤษฎี และการวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

3. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถการประยุกต์ข้อมูลขนาดใหญ่

 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคิดเกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่ การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ทฤษฎี 

และการวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หลักการและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล เทคโนโลยี 

และเครื่องมือเกี่ยวกับการจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เหมืองข้อมูล เหมืองข้อความ  

ดาตาวชิวลไลเซชัน ธรรมาภบิาลข้อมูลขนาดใหญ่ กรณศีกึษาการจดัการและการวเิคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

13787 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (6 หน่วยกิต)

 Independent Study

 วัตถุประสงค์

 เพื่อให้สามารถค้นคว้าหรือวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ในหัวข้อที่สนใจ

 คำาอธิบายชุดวิชา

 การเลือกปัญหาสำาหรับการศึกษาค้นคว้าหรือวิจัย การเขียนโครงการ การเสนอโครงการ  

การวิเคราะห์วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอรายงาน 

ผลการศึกษาค้นคว้าหรือวิจัย
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13788 วิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)

 Thesis

 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา

1. สามารถเลือกปัญหาการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์

2. สามารถสำารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำาวิทยานิพนธ์

3. สามารถออกแบบการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์

4. มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์

5. สามารถพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์

6. สามารถรวบรวม วิเคราะห์ นำาเสนอข้อมูลสำาหรับวิทยานิพนธ์

7. สามารถนำาเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์

8. สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

9. สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่

 คำาอธิบายชุดวิชา

 การเลือกปัญหาวิจัย การสำารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง การออกแบบการวิจัย  

การเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์ การเก็บ 

รวบรวมข้อมูล การวเิคราะห์ขอ้มลู การนำาเสนอขอ้มูลวทิยานพินธ ์การนำาเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่

13789 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตสารสนเทศศาสตร์ (6 หน่วยกิต)

 Graduate Professional Experience in Information Science

 วัตถุประสงค์

1. เพื่อประยุกต์ความรู้ทางสารสนเทศศาสตร์ในการจัดการสารสนเทศ 

2. เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำา คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์

 คำาอธิบายชุดวิชา

 การวิเคราะห์การจดัองค์การสารสนเทศ การพัฒนาทักษะการแกปั้ญหาการจดัการสารสนเทศ 

การประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ การพัฒนาภาวะผู้นำา การทำางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ 

การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์



32
  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(เรียงตามตัวอักษร)

รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหัสชุดวิชา

ระดับปริญญาเอก

การวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง

	 	 ทางสารสนเทศศาสตร์

Research and Advanced Research  

  Methodology in Information Science

13902

ดุษฎีนิพนธ์	 Dissertation 13998

มิติสารสนเทศศาสตร์

สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต

	 	 สารสนเทศศาสตร์

Information Science Perspectives

DoctoraI ProfessionaI Experience in  

  Information Science

13901

13999

สัมมนาประเด็นการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ Seminar on Research Issues Related to 

  Information Science

13903

ระดับปริญญาโท

การจัดการขั้นสูงสำาหรับองค์การสารสนเทศ Advanced Management of Information  

  Organizations

13721

การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ Management and Analysis of Big Data 13737

การจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน Organization and RetrievaI of Information 13723

การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์ Research and Applied Statistics for 

  Information Science

13722

การศึกษาค้นคว้าอิสระ Independent Study 13787

การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

	 	 สารสนเทศศาสตร์

Graduate Professional Experience in  

  Information Science

13789

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการสารสนเทศ Digital Technology for Information Management 13731

พฤติกรรมสารสนเทศและการออกแบบบริการ Information Behavior and Services Design 13735

วิทยานิพนธ์ Thesis 13788



ถ.แจ้งวัฒ
นะ  5 กม.

ห้าแยกปากเกร็ด

ถ.ติวานนท์ ไป จ.ปทุมธานี

ไป จ
.นนท

บุรี

ไปปากเกร็ด         4.5 กม.

ธ.ไทยพาณ
ิชย์

มสธ
.

เมืองทองธานี

คลองบางพูด

วัดผาสุกมณีจักร

ทางด่วนสายบางโคล่ - แจ้งวัฒนะ

สี่แยกพงษ์เพชร

ถ.ประชาชื่น

คลองประปา

สี่แยกบางเขน สี่แยกหลักสี่

ไปดอนเมืองไปกรุงเทพฯ ถ.วิภาวดีรังสิต

 สายรถที่ผ่าน     

1.  รถโดยสารประจำาทาง

	 -	 ผ่านถนนติวานนท์

	 	 33	90	367	(ปากเกร็ด	-	รังสิต)

	 -	 ผ่านถนนแจ้งวัฒนะ

	 	 รถธรรมดา	52	150	166	356	1053	(นนทบุรี	-	วัดสาลีโขภิตาราม)	 	

	 	 รถปรับอากาศ	150	166	356

  

2. รถตู้โดยสาร

	 ปากเกร็ด	-	อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

	 ปากเกร็ด	-	มีนบุรี

	 ปากเกร็ด	-	จตุจักร

	 ปากเกร็ด	-	ราม	1

	 ปากเกร็ด	-	สีลม

	 ปากเกร็ด	-	ฟิวเจอร์ฯ	(รังสิต)

	 เมืองทอง	-	อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

	 เมืองทอง	-	ราม	1

	 เมืองทอง	-	เดอะมอลล์งามวงศ์วาน

ที่ปรึกษา
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์		รัตนโภคา

	 รองศาสตราจารย์	ดร.สันทัด		ทองรินทร์

 
บรรณาธิการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ทรงลักษณ์์		สกุลวิจิตร์สินธุ

	 นางสาวกรรณิการ์		สถิรวรกุล

ผู้รวบรวมและจัดทำา
 นางสาวกรรณิการ์		สถิรวรกุล

	 นางสาววีระวรรณ์		เพ็งศรี

ออกแบบปก
	 หน่วยศิลปะ	สำานักพิมพ์

จัดทำาโดย
	 ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน	สำานักวิชาการ

พิมพ์ที่
	 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	นนทบุรี	2565
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ฝพส.สว.1012

สาขาวิชาศิลปศาสตร์สาขาวิชาศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปีการศึกษา 2565

มสธ. 
แหล่งการศึกษาตลอดชีวิต ไร้ขีดจำากัด


