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√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√

À¡«¥«‘™“·°π 15 Àπà«¬°‘μ

0901 701 √–‡∫’¬∫«‘∏’«‘®—¬‡™‘ßª√–®—°…å∑“ß°“√∫—≠™’ 3(3-0-12)

Empirical Research Methodology

in Accounting

0909 701 °“√ª√–¬ÿ°μå°“√«‘‡§√“–Àå§«“¡∂¥∂Õ¬ 3(3-0-12)

Applied Regression Analysis

0909 702 °“√ª√–¬ÿ°μå ∂‘μ‘À≈“¬μ—«·ª√ 3(3-0-12)

Applied Multivariate Statistics

0909 703 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(3-0-12)

Qualitative Research Methods

0909 704 °“√ª√–¬ÿ°μå‚¡‡¥≈‚§√ß √â“ß¡Ÿ≈‡Àμÿ 3(3-0-12)

·≈–§«“¡·ª√ª√«π√à«¡

Applications in Causal and Covariance

Structure Modeling

À¡«¥«‘™“‡Õ° 15 Àπà«¬°‘μ

0901 702  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’°“√‡ß‘π 3(3-0-12)

Seminar in Financial Accounting Research

0901 703  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’∫√‘À“√ 3(3-0-12)

Seminar in Managerial Accounting Research

0901 704  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’π“π“™“μ‘ 3(3-0-12)

Seminar in International Accounting Research

0901 705  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’‡™‘ßæƒμ‘°√√¡ 3(3-0-12)

Seminar in Behavioral Accounting Research

0901 706 ª√–‡¥Áπ ”§—≠∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√∫—≠™’ 3(3-0-12)

Issues in Accounting and Related Topics

À¡«¥«‘™“‡≈◊Õ° 6 Àπà«¬°‘μ

0902 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬°≈¬ÿ∑∏å°“√μ≈“¥ 3(3-0-12)

Seminar in Marketing Strategy Research

0903 513 °“√®—¥°“√‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å 3(3-0-9)

Strategic Management

0903 514 ‡»√…∞»“ μ√å°“√®—¥°“√ 3(3-0-9)

Managerial Economics

0903 527 °“√®—¥°“√‡™‘ß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ 3(3-0-9)

Comparative Management

0903 702  —¡¡π“°“√«‘®—¬æƒμ‘°√√¡Õß§å°“√ 3(3-0-12)

Seminar in Organizational Behavior Research

0904 515 æ“≥‘™¬åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å 3(3-0-9)

Electronic Commerce

0904 517 °“√®—¥°“√°“√¥”‡π‘πß“π 3(3-0-9)

Operations Management

0904 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬√–∫∫ “√ π‡∑»‡æ◊ËÕ°“√®—¥°“√ 3(3-0-12)

Seminar in Management Information

System Research

0905 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫√‘À“√°“√‡ß‘π 3(3-0-12)

Seminar in Financial Management Research

0906 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬∏ÿ√°‘®√–À«à“ßª√–‡∑» 3(3-0-12)

Seminar in International Business Research

«‘∑¬“π‘æπ∏å 36 Àπà«¬°‘μ

0901 711 «‘∑¬“π‘æπ∏å 36 Àπà«¬°‘μ

Thesis

  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

 
 

หลักสูตร 

	 ภาษาไทย	 	 	 	 :	 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

	 ภาษาอังกฤษ	 	 	 	 :	 Master of Arts Program in Information Science 
 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

	 ภาษาไทย	 (ชื่อเต็ม)	 	 :	 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์)      

	 	 	 (ชื่อย่อ)	 	 :	 ศศ.ม. (สารสนเทศศาสตร)์ 

	 ภาษาอังกฤษ	 (ชื่อเต็ม)	 	 :	 Master of Arts (Information Science) 

	 	 	 (ชื่อย่อ)	 	 :	 M.A. (Information Science) 
 

หลักสูตร    

	 จำนวนหน่วยกิต	รวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	36	หน่วยกิต	
 

โครงสร้างหลักสูตร  

หมวดวิชา
หลักสูตร

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข

1.	 หมวดวิชาแกน ไม่น้อยกว่า	2* ไม่น้อยกว่า	2*
2.	 หมวดวิชาเอก

	 	 2.1	 วิชาเอกบังคับ

	 	 2.2	 วิชาเอกเลือก

18 18
ไม่น้อยกว่า	6 	ไม่น้อยกว่า	12

3.	 หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย
	 	 3.1	 วิทยานิพนธ์ 12 -
	 	 3.2	 การศึกษาค้นคว้าอิสระ - 6
4.	 หมวดวิชาพื้นฐานทางบรรณารักษศาสตร์

	 และสารสนเทศศาสตร์

3** 3**

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 36 ไม่น้อยกว่า 36 

*		รายวิชาแกนให้เป็นไปตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย	โดยไม่นับหน่วยกิต	

**		รายวิชาปรับพื้นฐานสำหรับนิสิตที่ไม่ได้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านสารสนเทศ	โดยไม่นับหน่วยกิต	
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À≈—° Ÿμ√ª√—™≠“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ (ª√.¥.)
 “¢“«‘™“°“√∫—≠™’ (À≈—° Ÿμ√ª√—∫ª√ÿß æ.». 2553)

™◊ËÕÀ≈—° Ÿμ√
¿“…“‰∑¬ : À≈—° Ÿμ√ª√—™≠“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ  “¢“«‘™“°“√∫—≠™’

¿“…“Õ—ß°ƒ… : Doctor of Philosophy Program in Accounting

™◊ËÕª√‘≠≠“
¿“…“‰∑¬ (™◊ËÕ‡μÁ¡) : ª√—™≠“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ (°“√∫—≠™’)

(™◊ËÕ¬àÕ) : ª√.¥. (°“√∫—≠™’)

¿“…“Õ—ß°ƒ… (™◊ËÕ‡μÁ¡) : Doctor of Philosophy (Accounting)

(™◊ËÕ¬àÕ) : Ph.D. (Accounting)

Àπà«¬ß“π∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫
§≥–°“√∫—≠™’·≈–°“√®—¥°“√ ·≈–∫—≥±‘μ«‘∑¬“≈—¬ ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À“ “√§“¡

À≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1 ‡ªìπÀ≈—° Ÿμ√∑’Ë¡’·ºπ°“√»÷°…“∑’Ë‡πâπ°“√«‘®—¬ ‚¥¬¡’°“√∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å∑’Ë°àÕ„Àâ‡°‘¥Õß§å§«“¡√Ÿâ„À¡à À√◊Õ„Àâ‡√’¬π

√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ À√◊Õ∑”°‘®°√√¡∑“ß«‘™“°“√Õ◊Ëπ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ ·μàμâÕß‰¥âº≈ —¡ƒ∑∏‘Ïμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À“ “√§“¡

«à“¥â«¬°“√®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“ æ.». 2548 ¥—ßπ’È

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1.1 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“¡À“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1.2 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2 ‡ªìπÀ≈—° Ÿμ√∑’Ë¡’·ºπ°“√»÷°…“∑’Ë‡πâπ°“√«‘®—¬ ‚¥¬¡’°“√∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ Ÿß·≈–°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡

°â“«Àπâ“∑“ß«‘™“°“√ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ ¥—ßπ’È

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.1 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“¡À“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 36 Àπà«¬°‘μ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“

‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 12 Àπà«¬°‘μ ‚¥¬¡’Àπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.2 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“

‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 24 Àπà«¬°‘μ ‚¥¬¡’Àπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72 Àπà«¬°‘μ

«‘∑¬“π‘æπ∏åμ“¡À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.1 ·≈– 2.2 ®–μâÕß¡’§ÿ≥¿“æ·≈–¡“μ√∞“π√–¥—∫‡¥’¬«°—π

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√

À¡«¥«‘™“·°π 15

À¡«¥«‘™“‡Õ° 15

À¡«¥«‘™“‡≈◊Õ° 6

À¡«¥«‘∑¬“π‘æπ∏å 36

                      √«¡Àπà«¬°‘μ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72

À¡«¥«‘™“ ·∫∫ 2.1 (Àπà«¬°‘μ)

579

รายวิชาในหลักสูตร  

 หมวดวิชาแกน             

0105	506	 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา	*	 2(1-2-4)	

  English for Graduate Studies 

0105	507	 ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนวิทยานิพนธ์	**	 2(1-2-4)	

  English for Thesis Writing  

หมายเหต	ุ	 *	 รายวิชา	 0105	 506	นิสิตสามารถเลือกเรียนแทนการสอบ

ตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย	โดยไม่นับหน่วยกิตและได้ผลการประเมิน

ระดับ	S 

	 	 **	รายวิชา	0105	507	นิสิตแผน	ก	แบบ	ก	2	ต้องเรียนโดย

ไม่นับหน่วยกิตและได้ผลการประเมินระดับ	S	
 

 หมวดวิชาเอก     

  วิชาเอกบังคับ 18		หน่วยกิต													 

1202	711	 สถิติประยุกต์สำหรับงานวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์	 3(3-0-6)	

  Applied Statistics for Information Science Research 

1202	712	 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์	 3(3-0-6)	

  Research Methodology in Information Science 

1202	721	 การจัดการสารสนเทศดิจิทัล	 3(3-0-6)	

  Digital Information Management 

1202	722	 การบริหารองค์การสารสนเทศ	 3(3-0-6)	

  Administration of Information Organization 

1202	723	 การพัฒนาระบบสารสนเทศ	 3(3-0-6)	

  Development of Information System 

1202	821	 การสัมมนาทางสารสนเทศศาสตร์	 3(3-0-6)	

  Seminar in Information Science 
 

 วิชาเอกเลือก	 นิสิตแผน	 ก	 แบบ	 ก	 2	 เลือกศึกษาวิชาเลือก	

ไม่น้อยกว่า	 6	 หน่วยกิต	 นิสิตแผน	 ข	 เลือกศึกษาวิชาเลือกไม่น้อยกว่า		 

12	หน่วยกิต	

1202	730	 การจัดการความรู้	 3(3-0-6)	

  Knowledge Management  

1202	731	 การบริการสารสนเทศ	 3(3-0-6)	

  Information Services 

1202	732	 จริยธรรมสารสนเทศ	 3(3-0-6)	

  Information Ethics  

1202	733	 การอนุรักษ์และการแปลงข้อมูลดิจิทัล	 3(3-0-6)	

  Information Preservation and Digitization  

1202	734	 สื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล	 3(3-0-6)	

  Digital Publishing 

1202	735	 คลังภูมิปัญญาท้องถิ่น	 3(3-0-6)	

  Local Wisdom Warehouse 

1202	736	 การจัดการสารสนเทศเพื่อชุมชน	 3(3-0-6)	

  Information Management for the Community 

1202	737	 ห้องสมุดดิจิทัล	 3(3-0-6)	

  Digital Library                            

1202	817	 อินเทอร์เน็ตและการบริการสารสนเทศบนเว็บ	 3(3-0-6)	

  Internet and Web-based Information Services 

1202	818	 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายสารสนเทศ	 3(2-2-5)	

  Data Communication and Information Network      

1202	819	 คลังข้อมูลดิจิทัลและเมทาดาตา	 3(3-0-6)	

  Digital Archive and Metadata 

1202	820	 การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศขั้นสูง	 3(3-0-6)		

  Advanced Information Storage and Retrieval 
 

 หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย	 นิสิตแผน	ก	แบบ	ก	 2	 เลือกศึกษา

วิทยานิพนธ์	12	หน่วยกิต	นิสิตแผน	ข	เลือกศึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ	

6	หน่วยกิต	
 

1202	823	 การศึกษาค้นคว้าอิสระ	 6	หน่วยกิต	

  Independent Study  
 

 หมวดวิชาพื้นฐานทางบรรณารักษศาสตร์ 

 และสารสนเทศศาสตร	์ 3		หน่วยกิต	 

	 สำหรับนิสิตที่ไม่ได้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชา

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์	หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์	

ต้องเรียนวิชาพื้นฐานทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์	 1	

รายวิชา	โดยไม่นับหน่วยกิต	 

1202	710	 การจัดการและการจัดระบบสารสนเทศ	 3(3-0-6)	

  Management and Organization of Information 
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À¡«¥«‘™“·°π 15 Àπà«¬°‘μ

0901 701 √–‡∫’¬∫«‘∏’«‘®—¬‡™‘ßª√–®—°…å∑“ß°“√∫—≠™’ 3(3-0-12)

Empirical Research Methodology

in Accounting

0909 701 °“√ª√–¬ÿ°μå°“√«‘‡§√“–Àå§«“¡∂¥∂Õ¬ 3(3-0-12)

Applied Regression Analysis

0909 702 °“√ª√–¬ÿ°μå ∂‘μ‘À≈“¬μ—«·ª√ 3(3-0-12)

Applied Multivariate Statistics

0909 703 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(3-0-12)

Qualitative Research Methods

0909 704 °“√ª√–¬ÿ°μå‚¡‡¥≈‚§√ß √â“ß¡Ÿ≈‡Àμÿ 3(3-0-12)

·≈–§«“¡·ª√ª√«π√à«¡

Applications in Causal and Covariance

Structure Modeling

À¡«¥«‘™“‡Õ° 15 Àπà«¬°‘μ

0901 702  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’°“√‡ß‘π 3(3-0-12)

Seminar in Financial Accounting Research

0901 703  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’∫√‘À“√ 3(3-0-12)

Seminar in Managerial Accounting Research

0901 704  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’π“π“™“μ‘ 3(3-0-12)

Seminar in International Accounting Research

0901 705  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’‡™‘ßæƒμ‘°√√¡ 3(3-0-12)

Seminar in Behavioral Accounting Research

0901 706 ª√–‡¥Áπ ”§—≠∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√∫—≠™’ 3(3-0-12)

Issues in Accounting and Related Topics

À¡«¥«‘™“‡≈◊Õ° 6 Àπà«¬°‘μ

0902 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬°≈¬ÿ∑∏å°“√μ≈“¥ 3(3-0-12)

Seminar in Marketing Strategy Research

0903 513 °“√®—¥°“√‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å 3(3-0-9)

Strategic Management

0903 514 ‡»√…∞»“ μ√å°“√®—¥°“√ 3(3-0-9)

Managerial Economics

0903 527 °“√®—¥°“√‡™‘ß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ 3(3-0-9)

Comparative Management

0903 702  —¡¡π“°“√«‘®—¬æƒμ‘°√√¡Õß§å°“√ 3(3-0-12)

Seminar in Organizational Behavior Research

0904 515 æ“≥‘™¬åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å 3(3-0-9)

Electronic Commerce

0904 517 °“√®—¥°“√°“√¥”‡π‘πß“π 3(3-0-9)

Operations Management

0904 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬√–∫∫ “√ π‡∑»‡æ◊ËÕ°“√®—¥°“√ 3(3-0-12)

Seminar in Management Information

System Research

0905 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫√‘À“√°“√‡ß‘π 3(3-0-12)

Seminar in Financial Management Research

0906 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬∏ÿ√°‘®√–À«à“ßª√–‡∑» 3(3-0-12)

Seminar in International Business Research

«‘∑¬“π‘æπ∏å 36 Àπà«¬°‘μ

0901 711 «‘∑¬“π‘æπ∏å 36 Àπà«¬°‘μ

Thesis

คำอธิบายรายวิชาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ์

 หมวดวิชาแกน ไม่น้อยกว่า		2		หน่วยกิต	 

0105 506 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 2(1-2-4) 

  English for Graduate Studies 

	 	 คำศัพท์และโครงสร้างภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการพูดเพื่อ

การสื่อสารในบริบท	 ที่เป็นทางการและวิชาการ	 รูปแบบ	 องค์ประกอบ		

เทคนิคการอ่าน	 เขียนเรื่องและย่อหน้าของงานเขียนทางวิชาการและการ

อ่านบทความ		และงานเขียนวิชาการเฉพาะด้าน	

  English vocabulary and basic structure necessary  

for communication in official and academic contexts; patterns,  

components, reading techniques, paragraph reading and writing,  

reading and writing for specific purposes 
 

0105 507 ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนวิทยานิพนธ์ 2(1-2-4) 

  English for Thesis Writing 

	 	 การฝึกอ่านวิทยานิพนธ์	 บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการ	 การฝึกเขียนบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ในรูปแบบต่างๆ		 

และการเขียนวิทยานิพนธ์ตามสาขาวิชาที่เรียน	

  Practice in reading thesis or abstracts published in  

academic journal ; practice in writing various formats of  

dissertation abstracts ; writing a thesis or dissertation according  

to one’s field of study 
 

 หมวดวิชาเอกบังคับ	 ไม่น้อยกว่า		18		หน่วยกิต	 

1202 711 สถิติประยุกต์สำหรับงานวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ 3(3-0-6)                       

  Applied Statistics for Information Science Research 

	 	 ความหมายและประเภทของวิธีการทางสถิติ	 ลักษณะข้อมูล

ทางสถิติ	การแจกแจงความถ่ี	การวัดความสัมพันธ์	การวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณ	 การวิเคราะห์ความแปรปรวน	 การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม	

การทดสอบสมมุติฐาน	การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่	การวิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ	การวิจารณ์การใช้สถิติในการวิจัย	

  Definition and type of statistical methods; 

characteristics of statistical data, frequency distribution, measures 

of relationship, multiple regression analysis; analysis of variance, 

analysis of covariance; hypothesis testing, multiple comparison; 

data analysis by the uses of statistical packages; criticism of 

statistics used in research studies   
 

1202 712 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ 3(3-0-6)                       

  Research Methodology in Information Science            

หลักการและเทคนิคของการวิจัย	 วิธีวิจัยประเภทต่างๆ	 ทั้งการวิจัยเชิง

ปริมาณและคุณภาพ	การฝึกปฏิบัติ	วิเคราะห์และพัฒนาหัวข้อการวิจัยทาง

ด้านสารสนเทศศาสตร์	 การกำหนดหัวข้อการวิจัย	 การนิยามปัญหา		 

วิธีดำเนินการวิจัย	 การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย	 การเลือก

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย	 เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล	 การวิเคราะห์

ข้อมูลและการแปลความหมาย	การเขียนรายงานการวิจัย				

  Foundation and technique of research, types of 

research; qualitative  research and quantitative research, research 

practice	 :	 an	 analysis	 and	 creation	 of	 research	 subject	 in	

information science, identification of research topic, definition 

of problems, research procedures, review of related literature, 

sampling techniques, instruments and techniques for collection 

data; data analysis and interpretation, research report writing 
 

1202 721 การจัดการสารสนเทศดิจิทัล 3(3-0-6)                       

  Digital Information Management  

		 	 แนวคิด	 ความหมาย	 และความสำคัญในการจัดการสารสน

เทศดิจิทัล	 รูปแบบ	ประเภทของสารสนเทศดิจิทัล	 กระบวนการ	 เทคนิค	

และเครื่องมือในการจัดการสารสนเทศดิจิทัล	 และการนำสารสนเทศดิจิทัล

ไปใช้ประโยชน์	

   Concept, meaning and Important of digital 

information management. Forms and types of digital information. 

Processes technique and tools for manage digital information 

and use of digital information  
 

1202 722 การบริหารองค์การสารสนเทศ 3(3-0-6)                       

  Administration of Information Organization 

	 	 แนวคิด	 ทฤษฎี	 หลักการการบริหารองค์การสมัยใหม่และ

การประยุกต์ใช้กับการบริหารงานองค์การสารสนเทศ	 การศึกษา	 วิเคราะห์	

และอภิปราย	สภาพ	ปัญหา	และแนวโน้มการบริหารงานองค์การสารสนเทศ	

  Concept theories and apply of modern organization 

management for manage information organization. Explore and 

analyze problem and trend of information organization 

management     
 

1202 723 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 3(3-0-6)                                          

  Development of Information System 

		 	 แนวคิดของระบบสารสนเทศ	 โครงสร้าง	 องค์ประกอบ		 

การทำงาน	การวิเคราะห์ระบบ	 ออกแบบระบบ	การสร้างและพัฒนาระบบ

โดยใช้ซอฟต์แวร์	การบริหารและวัดประสิทธิภาพ	บทบาทของคอมพิวเตอร์ใน
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À≈—° Ÿμ√
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À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1.1 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“¡À“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1.2 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2 ‡ªìπÀ≈—° Ÿμ√∑’Ë¡’·ºπ°“√»÷°…“∑’Ë‡πâπ°“√«‘®—¬ ‚¥¬¡’°“√∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ Ÿß·≈–°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡

°â“«Àπâ“∑“ß«‘™“°“√ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ ¥—ßπ’È

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.1 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“¡À“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 36 Àπà«¬°‘μ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“

‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 12 Àπà«¬°‘μ ‚¥¬¡’Àπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.2 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“

‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 24 Àπà«¬°‘μ ‚¥¬¡’Àπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72 Àπà«¬°‘μ

«‘∑¬“π‘æπ∏åμ“¡À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.1 ·≈– 2.2 ®–μâÕß¡’§ÿ≥¿“æ·≈–¡“μ√∞“π√–¥—∫‡¥’¬«°—π

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√

À¡«¥«‘™“·°π 15

À¡«¥«‘™“‡Õ° 15

À¡«¥«‘™“‡≈◊Õ° 6

À¡«¥«‘∑¬“π‘æπ∏å 36

                      √«¡Àπà«¬°‘μ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72

À¡«¥«‘™“ ·∫∫ 2.1 (Àπà«¬°‘μ)
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การพัฒนาระบบสารสนเทศ		

   Concept of information system, structure and 

components of its work. system analysis, system design and 

development by software. Management and evaluation, the role 

of computers in the development of information systems 
 

1202 821 การสัมมนาทางสารสนเทศศาสตร์ 3(3-0-6)                       

  Seminar in Information Science     

		 	 สัมมนาประเด็น	ศึกษาผลงานวิจัยในทางสารสนเทศศาสตร์	

นำเสนอโครงการวิจัยท่ีนิสิตพัฒนาข้ึนเองต่อกลุ่ม	และศึกษาปัญหาท่ีเก่ียวข้อง

ในการพัฒนาโครงการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์	 สำรวจและวิเคราะห์

ปัญหาวิจัยทางด้านสารสนเทศศาสตร์ตลอดจนการหาแนวทางแก้ไขปัญหา

เหล่านั้น	

   Seminar in topic and research about information 

science. Study and develop research project about problem or 

interesting issues, explore and analysis problem in field of 

information science, as well as finding solutions to those problems 
 

 หมวดวิชาเอกเลือก แผน	ก	แบบ	ก	 2	 ไม่น้อยกว่า	 6	หน่วยกิต	

แผน	ข	ไม่น้อยกว่า	12	หน่วยกิต	 

1202 730 การจัดการความรู้ 3(3-0-6)                                          

  Knowledge Management  

	 	 ความหมาย	ความสำคัญของการจัดการความรู้		ประเภทของ

ความรู้	 องค์กรการเรียนรู้	 กับการจัดการความรู้	 การจัดหมวดหมู่ความรู้		

จตุรภาคแห่งการจัดการความรู้	 กระบวนการและขั้นตอนการจัดการ	 

ความรู้	 การถ่ายทอดความรู้	 	 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการ

จัดการความรู้	 การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้	 ทิศทางและแนวโน้ม

การจัดการความรู้		ศึกษากรณีการจัดการความรู้ในองค์กร	

  Definition and importance of knowledge 

management, types of knowledge,  the learning organization 

and knowledge management, procedures and steps of knowledge 

management, knowledge transfer, ICT and knowledge 

management, knowledge distribution and exchange, trend in 

knowledge management, and case studies  
 

1202 731 การบริการสารสนเทศ 3(3-0-6)                                          

  Information Services 

		 	 การบริการสารสนเทศดิจิทัลในแหล่งบริการสารสนเทศและ

องค์กรท่ีเก่ียวข้อง	พัฒนาและออกแบบการบริการสารสนเทศให้สอดคล้องกับ

สภาพของผู้ใช้กลุ่มต่าง	 ๆ	พฤติกรรมมนุษย์ในด้านความต้องการ	ความ

แตกต่างระหว่างบุคคล	ศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้ในแง่ของผู้รับบริการทาง

วิชาการตลอดจนจิตวิทยาในการให้บริการสารสนเทศ	การประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริการสารสนเทศ	เทคนิคการให้คำปรึกษาชี้แนะ

และบริการสารสนเทศ	ทิศทางและแนวโน้มการบริการสารสนเทศ	

 

   Information service, information sources and 

related organizations. Design, development and information 

services in accordance with the user groups. Human behavior, 

analysis of individual needs and differences. Including user’s 

behavior and psychology for information services. All applications 

of information technology for information services. Technical 

consulting help and information service and trend of information 

service in the future 
 

1202 732 จริยธรรมสารสนเทศ 3(3-0-6)                                          

  Information Ethics  

	 	 ทรัพย์สินทางปัญญา	ความเป็นส่วนตัว	การปกปิดข้อมูล	การ

แสดงตัวตน	 การโจรกรรมทางวรรณกรรม	 การกลั่นกรอง	 เครือข่ายทาง

สังคม	การกลั่นแกล้งและรบกวนบนโลกไซเบอร์	ความปลอดภัย	การรักษา

ความปลอดภัยและความโปร่งใสในการเก็บรักษาสารสนเทศ	การรับผิดชอบ

และการกำหนดนโยบาย	 ทฤษฎีทางจริยธรรมและการประยุกต์ใช้แบบ

จำลองการตัดสินใจทางจริยธรรมให้กับสถานการณ์จริงท่ีเกิดข้ึนในห้องสมุด

และศูนย์สารสนเทศ	 การวิเคราะห์บทบัญญัติทางจริยธรรมสารสนเทศ	

ประเด็น	ปัญหาและทรัพยากรท่ีเก่ียวข้องกับการสร้าง	การดำเนินการบังคับใช้

และการประเมินผลของบทบัญญัติทางจริยธรรมสารสนเทศของสถาบัน	

  Intellectual property, privacy, confidentiality, 

authenticity, plagiarism, censorship, social networking, cyber 

bullying, security, preservation, transparency, accountability 

and policy making. Ethical theories and application of ethical 

decision-making models to real-world library and information 

center scenarios. Analysis of codes of information ethics. Issues 

and resources related to creation, implementation, enforcement, 

and assessment of institutional information ethical codes 
 

1202 733 การอนุรักษ์และการแปลงข้อมูลดิจิทัล 3(3-0-6)                                          

  Information Preservation and Digitization 

	 	 หลักการและกระบวนการในการอนุรักษ์สารสนเทศ	

เทคโนโลยีหรือเทคนิคต่างๆ	 สำหรับการแปลงรูปสารสนเทศให้อยู่ในรูป

ของดิจิทัล	 เพื่อการเก็บรักษาและการใช้งาน	 การบริหารจัดการและการ

ตัดสินใจเลือกกลวิธี	รวมถึงการวางแผนเพ่ือการใช้ประโยชน์จากการอนุรักษ์

สารสนเทศและการแปลงรูปสารสนเทศให้อยู่ในรูปของดิจิทัล 

   Principles and procedures for the preservation of 

information. Technology or techniques of transform information 

into	digital	 format:	 storage,	usage,	management	 and	decision	

making for select the preservation strategies. Including planning 

for using of the information and preservation of information 

  

1202 734 สื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล 3(3-0-6)                                          

  Digital Publishing 
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√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√

À¡«¥«‘™“·°π 15 Àπà«¬°‘μ

0901 701 √–‡∫’¬∫«‘∏’«‘®—¬‡™‘ßª√–®—°…å∑“ß°“√∫—≠™’ 3(3-0-12)

Empirical Research Methodology

in Accounting

0909 701 °“√ª√–¬ÿ°μå°“√«‘‡§√“–Àå§«“¡∂¥∂Õ¬ 3(3-0-12)

Applied Regression Analysis

0909 702 °“√ª√–¬ÿ°μå ∂‘μ‘À≈“¬μ—«·ª√ 3(3-0-12)

Applied Multivariate Statistics

0909 703 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(3-0-12)

Qualitative Research Methods

0909 704 °“√ª√–¬ÿ°μå‚¡‡¥≈‚§√ß √â“ß¡Ÿ≈‡Àμÿ 3(3-0-12)

·≈–§«“¡·ª√ª√«π√à«¡

Applications in Causal and Covariance

Structure Modeling

À¡«¥«‘™“‡Õ° 15 Àπà«¬°‘μ

0901 702  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’°“√‡ß‘π 3(3-0-12)

Seminar in Financial Accounting Research

0901 703  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’∫√‘À“√ 3(3-0-12)

Seminar in Managerial Accounting Research

0901 704  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’π“π“™“μ‘ 3(3-0-12)

Seminar in International Accounting Research

0901 705  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’‡™‘ßæƒμ‘°√√¡ 3(3-0-12)

Seminar in Behavioral Accounting Research

0901 706 ª√–‡¥Áπ ”§—≠∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√∫—≠™’ 3(3-0-12)

Issues in Accounting and Related Topics

À¡«¥«‘™“‡≈◊Õ° 6 Àπà«¬°‘μ

0902 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬°≈¬ÿ∑∏å°“√μ≈“¥ 3(3-0-12)

Seminar in Marketing Strategy Research

0903 513 °“√®—¥°“√‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å 3(3-0-9)

Strategic Management

0903 514 ‡»√…∞»“ μ√å°“√®—¥°“√ 3(3-0-9)

Managerial Economics

0903 527 °“√®—¥°“√‡™‘ß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ 3(3-0-9)

Comparative Management

0903 702  —¡¡π“°“√«‘®—¬æƒμ‘°√√¡Õß§å°“√ 3(3-0-12)

Seminar in Organizational Behavior Research

0904 515 æ“≥‘™¬åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å 3(3-0-9)

Electronic Commerce

0904 517 °“√®—¥°“√°“√¥”‡π‘πß“π 3(3-0-9)

Operations Management

0904 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬√–∫∫ “√ π‡∑»‡æ◊ËÕ°“√®—¥°“√ 3(3-0-12)

Seminar in Management Information

System Research

0905 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫√‘À“√°“√‡ß‘π 3(3-0-12)

Seminar in Financial Management Research

0906 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬∏ÿ√°‘®√–À«à“ßª√–‡∑» 3(3-0-12)

Seminar in International Business Research

«‘∑¬“π‘æπ∏å 36 Àπà«¬°‘μ

0901 711 «‘∑¬“π‘æπ∏å 36 Àπà«¬°‘μ

Thesis

	 	 ความหมาย	ความสำคัญสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล		หลักการผลิตสื่อ

สิ่งพิมพ์ดิจิทัล	 ขั้นตอน	 กระบวนการพัฒนาและการจัดการสื่อสิ่งพิมพ์

ดิจิทัล	 รวมทั้งซอฟต์แวร์ในการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล	 เช่น	 หนังสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์	 วารสารอิเล็กทรอนิกส์	 เครื่องมือ	 เทคโนโลยีและมาตรฐาน

ในการจัดเก็บและเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์		

  Definition and importance of digital publishing, 

types and trends, a process for design, develop and managing 

digital publishing, also provide tools, and standard about various 

types of digital publishing 
 

1202 735 คลังภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)                                          

  Local Wisdom Warehouse 

	 	 ความหมายและความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น	 รูปแบบ

และประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ปราชญ์ชาวบ้าน	การบริหารภูมิปัญญา

ท้องถิ่น	 :	 การรวบรวม	การจัดเก็บและค้นคืน	การจัดระบบ	การเผยแพร่	

การอนุรักษ์	 การบริการ	 ขั้นตอนการดำเนินงานคลังภูมิปัญญาท้องถิ่น:	

แนวคิด	รูปแบบ	และวิธีการ	

  Definition and importance of local wisdom, types 

and categories of local wisdom, local wisdom practitioners, 

local	wisdom	management:	 collecting,	 storage	 and	 retrieval,	

organizing, distributing, preserving, and servicing; procedures 

of local wisdom databank management   
 

1202 736 การจัดการสารสนเทศเพื่อชุมชน 3(3-0-6)                                          

  Information Management for the Community 

	 	 ศึกษาและสำรวจความต้องการและความสนใจของชุมชน	

แหล่งและการให้บริการสารสนเทศในชุมชน	 เช่น	ศาสนสถาน	พิพิธภัณฑ์	

สวนพฤษศาสตร์	 ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง	 ๆ	 ในชุมชน	 และนิทรรศการของ

ชุมชน	การจัดเตรียมสารสนเทศและสื่อที่เหมาะสมกับชุมชน	การประยุกต์

ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดำเนินงานและการบริการ	

  Study and survey the needs and interests of the 

community, source and information services community, 

including religious museum, botanical gardens are areas in the 

community and a community exhibition. Preparing information 

and materials that are appropriate to the community 
 

1202 737 ห้องสมุดดิจิทัล 3(3-0-6)                                          

  Digital Library            

	 	 แนวความคิดในการจัดห้องสมุดดิจิทัล	 รูปแบบและวิธีการ

พัฒนาห้องสมุดดิจิทัล	 ระบบห้องสมุดดิจิทัล	 มาตรฐานและเทคโนโลยี

สำหรับห้องสมุดดิจิทัล	 เครือข่ายห้องสมุดดิจิทัล	 การบริหารจัดการห้อง

สมุดดิจิทัล	

  Digital library concepts, types and processes of 

digital library creation. Library automation systems, standards 

and technology for digital library, digital library network, and 

digital library management                  
 

1202 817 อินเทอร์เน็ตและการบริการสารสนเทศบนเว็บ 3(3-0-6)                                          

  Internet and Web-based Information Services  

	 	 เทคโนโลยีสื่อสารของอินเทอร์เน็ต	 เทคนิคและเครื่องมือ

สำหรับอินเทอร์เน็ต	 การรักษาความปลอดภัยในอินเทอร์เน็ต	 	 หลักการ

ทำงานของเว็บเซอร์วิส	 เทคนิควิธีการ	 โพรโตคอล	 ลักษณะการทำงาน	 

และกลไกของระบบเว็บ	 โปรแกรมและเครื่องมือสำหรับการออกแบบและ

พัฒนาเว็บไซต์	และการประยุกต์ใช้ในงานสารสนเทศ	

  Communication technology of Internet, techniques 

and tools for Internet, Internet security, principle of Web service, 

standard specification of technology, functionalities and 

mechanisms of Web system, program and tool for web design 

and development, and application in information work   
 

1202 818 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายสารสนเทศ 3(2-2-5)                                          

  Data Communication and Information Network      

	 	 ความหมายและความสำคัญของการสื่ อสารข้ อมู ล	

สถาปัตยกรรมของการส่ือสารข้อมูล	การส่ือสารข้อมูลลักษณะต่างๆ	ฮาร์ดแวร์

และซอฟต์แวร์	ระบบเครือข่ายสารสนเทศ	การบริหารระบบ	มาตรฐานและ

องค์กรที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสารสนเทศทั้งในและต่างประเทศ	แนวโน้ม

และพัฒนาการใหม่ๆ	เกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลและข่ายงาน		 	

   Definition and importance of data communication. 

The architecture of data communication. Data communication 

styles,	hardware	and	software.	Network	system:	management,	

standards and related organizations in nation and international 

information networks. Trends of data communications and 

networks 
 

1202 819 คลังข้อมูลดิจิทัลและเมทาดาตา 3(3-0-6)                                          

  Digital Archive and Metadata 

	 	 ความหมาย	ประเภทของคลังข้อมูลดิจิทัล	 หลักการจัดเก็บ

คลังข้อมูลดิจิทัล	 	 ความหมาย	 ประเภท	 และรูปแบบของเมทาดาตา	 รูป

แบบการกำหนดศัพท์และไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้องการประยุกต์ใช้เมทาดาตา

กับการสืบค้นสารสนเทศบนเว็บ	และข้อกำหนดของเมทาดาตาแต่ละประเภท	

ตลอดจนฝึกปฏิบัติเพื่อลงรายการเมทาดาตาสำหรับเข้ารหัสสารสนเทศ

เพื่อนำเสนอบนเว็บ	

  Meaning, type of digital archive, and principles of 

digital archive storage. Metadata description. Type of metadata 

syntax and schema. Metadata application for digital collection 

on Web resources, Type of metadata schemes, including metadata 

practices 
 

1202 820 การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศชั้นสูง 3(3-0-6)                                          

  Advanced Information Storage and Retrieval 
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À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.2 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“
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«‘∑¬“π‘æπ∏åμ“¡À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.1 ·≈– 2.2 ®–μâÕß¡’§ÿ≥¿“æ·≈–¡“μ√∞“π√–¥—∫‡¥’¬«°—π

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√

À¡«¥«‘™“·°π 15

À¡«¥«‘™“‡Õ° 15

À¡«¥«‘™“‡≈◊Õ° 6

À¡«¥«‘∑¬“π‘æπ∏å 36

                      √«¡Àπà«¬°‘μ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72

À¡«¥«‘™“ ·∫∫ 2.1 (Àπà«¬°‘μ)

583

	 	 หลักการระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ	หลักการ

การจัดเก็บสารสนเทศ	 ภาษาดรรชนีเพื่อการค้นคืนสารสนเทศทั้งที่เป็น

ศัพท์ควบคุมและศัพท์อิสระ	 หลักการ	 เทคนิค	 และกลยุทธ์การค้นคืน

สารสนเทศ	การจัดลำดับของการค้นคืนสารสนเทศ	การประเมินผลการค้น

คืนสารสนเทศ	 การพัฒนาระบบการค้นคืนสารสนเทศ	 โดยพิจารณาจาก

ตัวอย่างเครื่องมือสืบค้นที่ทันสมัย		

  Concept of information storage and retrieval system. 

Principle of information storage. Indexing language for information 

retrieval such as controlled language and natural language. 

Principle of information searching, search techniques, strategies, 

and relevance ranking. Evaluation of information retrieval. 

Development of information retrieval system. Including topics 

that how to use search engines effectively  
 

 หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย  

1202 822 วิทยานิพนธ์ 12  หน่วยกิต 

  Thesis 

	 	 ศึกษาค้นคว้าวิจัยตามกรอบแนวคิดการวิจัยทางสารสนเทศ

ศาสตร์	 ภายใต้การควบคุมและติดตามผลของคณะกรรมการควบคุม

วิทยานิพนธ์			

  Conduction research in line with a conceptual 

framework in management of learning resources, under the 

supervision of thesis advisor 
 

1202 823 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6  หน่วยกิต       

  Independent Study 

	 	 ศึกษาวิจัยเฉพาะบุคคลตามหัวข้อที่สนใจ	 ซึ่งอาจกระทำใน

รูปของเอกสารวิจัย	 หรือการทดลองปฏิบัติภาคสนามภายใต้การควบคุม

และติดตามผลของอาจารย์ผู้ควบคุมแล้วเรียบเรียงให้เป็นบทนิพนธ์							

  Conduction an independent study on special topics 

related to management of learning resource, under the supervision 

of advisor 
 

 หมวดวิชาพื้นฐานทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์ 

1202 710 การจัดการและการจัดระบบสารสนเทศ 3(3-0-6)                                           

  Management and Organization of Information    

		 	 ความสำคัญและรูปแบบของสารสนเทศ	 ระบบธีซอรัส		 

(Thesaurus)	แนวคิดเก่ียวกับการจัดหมวดหมู่และทำรายการวัสดุสารสนเทศ		

การกำหนดหัวเรื่อง	 วิเคราะห์การจัดหมวดหมู่ระบบต่างๆ	 ศึกษางาน	 

การจัดหา	 งานเทคนิค	การบริการสารสนเทศ	การดำเนินงานห้องสมุดและ

ศูนย์สารสนเทศ	การบริหารงานห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ	 	

   Definition and format of information. Thesaurus 

system, concept of printed materials classification and cataloging, 

subject heading. Analysis of different classification systems. 

Study of acquisition, technical and information service.   

The library and information center. Management of library and 

information center 

 

 

              


