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ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)
ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชา : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา : 160,000 บาทต่อหลักสูตร / 40,000 บาทต่อภาคการศึกษา
โครงสร้างหลักสูตร :
1. รายละเอียดหลักสูตร
1.1 โครงสร้างหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
36 หน่วยกิต
ก. กระบวนวิชาเรียน
ไม่น้อยกว่า
24 หน่วยกิต
1. กระบวนวิชาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า
24 หน่วยกิต
1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
24 หน่วยกิต
1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ
18 หน่วยกิต
ได้แก่ กระบวนวิชาต่อไปนี้
023702 การจัดการสถาบันสารสนเทศ
3 หน่วยกิต
023706 เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
สาหรับการจัดการสารสนเทศ
3 หน่วยกิต
023707 บริการสารสนเทศ
3 หน่วยกิต
023708 การจัดระเบียบสารสนเทศ
3 หน่วยกิต
023709 ระเบียบวิธีวิจัยทางสารสนเทศศึกษา
3 หน่วยกิต
023791 สัมมนาทางสารสนเทศศึกษา
3 หน่วยกิต
1.1.2 กระบวนวิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
โดยเลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้
023715 การจัดการสิ่งพิมพ์และเอกสารรัฐบาล
3 หน่วยกิต
023717 ทรัพย์สินทางปัญญา
3 หน่วยกิต
023718 การตลาดสาหรับสถาบันสารสนเทศ
3 หน่วยกิต
023721 การให้การศึกษาผู้ใช้และการรูส้ ารสนเทศ
3 หน่วยกิต
023723 สารสนเทศภาคเหนือและประชาคมอาเซียน 3 หน่วยกิต
023731 การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ
3 หน่วยกิต
023732 การจัดการความรู้
3 หน่วยกิต
023734 ฐานข้อมูลสาหรับสถาบันสารสนเทศ
3 หน่วยกิต
023735 ระบบสารสนเทศและเครือข่าย
3 หน่วยกิต
023736 การพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด
3 หน่วยกิต
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023737 ห้องสมุดดิจทิ ัล
3 หน่วยกิต
023738 การอนุรักษ์และสงวนรักษา
เอกสารจดหมายเหตุ
3 หน่วยกิต
023789 หัวข้อเลือกสรรทางสารสนเทศศึกษา
3 หน่วยกิต
หรือกระบวนวิชาอื่นตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประจาสาขาวิชา
1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ
1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ
ไม่มี
1.2.2 กระบวนวิชาเลือก
ไม่มี
2. กระบวนวิชาในระดับปริญญาตรีขั้นสูง
ไม่มี
ข. วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
023799 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
ไม่มี
ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย
1) การจัดสัมมนา และการนาเสนอผลงานในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1
ครั้ง เป็นจานวนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และนักศึกษาต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้ง
ตลอดระยะเวลาการศึกษา
2) ผลงานวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วน
หนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใ นวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือ
เสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) โดยผลงานที่เผยแพร่
นั้นต้องเป็นบทความฉบับเต็ม (Full paper) ที่มีชื่อของนักศึกษาเป็นชื่อแรก จานวนอย่าง
น้อย 1 เรื่อง
3) ต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความ
เห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะมนุษยศาสตร์ และรวบรวมส่ง
บัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา
หมายเหตุ: กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึง กระบวนวิชาสารสนเทศศึกษา (ม.สศ.023)
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1.2 โครงสร้างหลักสูตรแผน ข
จานวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
36 หน่วยกิต
ก. กระบวนวิชาเรียน
ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
1. กระบวนวิชาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ
18 หน่วยกิต
ได้แก่ กระบวนวิชาต่อไปนี้
023702 การจัดการสถาบันสารสนเทศ
3 หน่วยกิต
023706 เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศสาหรับ
การจัดการสารสนเทศ
3 หน่วยกิต
023707 บริการสารสนเทศ
3 หน่วยกิต
023708 การจัดระเบียบสารสนเทศ
3 หน่วยกิต
023709 ระเบียบวิธีวิจัยทางสารสนเทศศึกษา
3 หน่วยกิต
023791 สัมมนาทางสารสนเทศศึกษา
3 หน่วยกิต
1.1.2 กระบวนวิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
โดยเลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้
023715 การจัดการสิ่งพิมพ์และเอกสารรัฐบาล
3 หน่วยกิต
023717 ทรัพย์สินทางปัญญา
3 หน่วยกิต
023718 การตลาดสาหรับสถาบันสารสนเทศ
3 หน่วยกิต
023721 การให้การศึกษาผู้ใช้และการรูส้ ารสนเทศ
3 หน่วยกิต
023723 สารสนเทศภาคเหนือและประชาคมอาเซียน 3 หน่วยกิต
023731 การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ
3 หน่วยกิต
023732 การจัดการความรู้
3 หน่วยกิต
023734 ฐานข้อมูลสาหรับสถาบันสารสนเทศ
3 หน่วยกิต
023735 ระบบสารสนเทศและเครือข่าย
3 หน่วยกิต
023736 การพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด
3 หน่วยกิต
023737 ห้องสมุดดิจิทัล
3 หน่วยกิต
023738 การอนุรักษ์และสงวนรักษาเอกสาร
จดหมายเหตุ
3 หน่วยกิต
023789 หัวข้อเลือกสรรทางสารสนเทศศึกษา
3 หน่วยกิต
หรือกระบวนวิชาอื่นตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประจาสาขาวิชา
1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ
1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ
ไม่มี
1.2.2 กระบวนวิชาเลือก
ไม่มี
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2. กระบวนวิชาในระดับปริญญาตรีขั้นสูง
ไม่มี
ข. การค้นคว้าแบบอิสระ
6 หน่วยกิต
023798 การค้นคว้าแบบอิสระ
6 หน่วยกิต
ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา ไม่มี
ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย
การจัดสัมมนา และการนาเสนอผลงานในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
เป็นจานวนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และนักศึกษาต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอด
ระยะเวลาการศึกษา
จ. การสอบประมวลความรู้
ผ่านการสอบประมวลความรู้ (comprehensive examination) โดยนักศึกษายื่นคาร้องขอ
สอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์
ที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระหลัก
หมายเหตุ: กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึง กระบวนวิชาสารสนเทศศึกษา (ม.สศ.023)
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1.3 รายละเอียดกระบวนวิชา
(1) หมวดวิชาบังคับ
023702
023706
023707
023708
023707
023791

การจัดการสถาบันสารสนเทศ
(Management of Information Organization)
เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศสาหรับการจัดการสารสนเทศ
(Technologies and Information System for Information Management)
บริการสารสนเทศ
(Information Services)
การจัดระเบียบสารสนเทศ
(Information Organization)
ระเบียบวิธีวิจัยทางสารสนเทศศึกษา
(Research Methodology in Information Studies)
สัมมนาทางสารสนเทศศึกษา
(Seminar in Information Studies)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

(2) หมวดวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ
023715
023717
023718
023721
023723
023731
023732
023734
023735

การจัดการสิ่งพิมพ์และเอกสารรัฐบาล
(Management of Government Publications and Records)
ทรัพย์สินทางปัญญา
(Intellectual Property)
การตลาดสาหรับสถาบันสารสนเทศ
(Marketing for Information Organization)
การให้การศึกษาผูใ้ ช้และการรูส้ ารสนเทศ
(User Education and Information Literacy)
สารสนเทศภาคเหนือและประชาคมอาเซียน
(Northern and ASEAN Community Information)
การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ
(Information Storage and Retrieval)
การจัดการความรู้
(Knowledge Management)
ฐานข้อมูลสาหรับสถาบันสารสนเทศ
(Database for Information Organization)
ระบบสารสนเทศและเครือข่าย
(Information Systems and Networks)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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023736
023737
023738
023789

การพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด
(Developing Library Web Site)
ห้องสมุดดิจทิ ัล
(Digital Libraries)
การอนุรักษ์และสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุ
(Archives Preservation and Conservation)
หัวข้อเลือกสรรทางสารสนเทศศึกษา
(Selected Topics in Information Studies)

(3) หมวดวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ -

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ไม่มี-

(4) หมวดวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ
023778
023777

การค้นคว้าแบบอิสระ
(Independent Study)
วิทยานิพนธ์
(Thesis)

6

หน่วยกิต

12

หน่วยกิต

หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา
รหัสกระบวนวิชา ประกอบด้วย ชื่อย่อของสาขาวิชากลาง (ม.สศ. หรือ 023) ตามด้วยเลข 3 หลัก
มีความหมายดังนี้
1. เลข 3 ตัวแรก แสดงถึง คณะ และภาควิชา/สาขาวิชาที่กระบวนวิชานั้นสังกัด
2. เลขหลักร้อย แสดงถึง กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
3. เลขหลักสิบ แสดงถึง กระบวนวิชาบังคับและกระบวนวิชาเลือก
4. เลขหลักหน่วย แสดงถึง อนุกรมของกระบวนวิชา
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แผนกาหนดการศึกษา
แผน ก แบบ ก2
ปีท่ี 1
ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

023706 เทคโนโลยีและระบบ
สารสนเทศสาหรับการจัดการ
สารสนเทศ
023707 บริการสารสนเทศ

3

023702 การจัดการสถาบันสารสนเทศ

3

3

3

023708 การจัดระเบียบสารสนเทศ

3

023709 ระเบียบวิธีวิจัยทางสารสนเทศ
ศึกษา
023 วิชาเลือก

023771

3

023

สัมมนาทางสารสนเทศศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 2

วิชาเลือก

หน่วยกิต

3
3

สอบผ่านเงื่อนไข
ภาษาต่างประเทศ
เข้าร่วมสัมมนา

เข้าร่วมสัมมนา
รวม

12

รวม

12

ปีท่ี 2
ภาคการศึกษาที่ 1

023799 วิทยานิพนธ์
เสนอหัวข้อโครงร่าง
วิทยานิพนธ์
เข้าร่วมสัมมนาและนาเสนอ
ผลงาน
รวม

หน่วยกิต

6

12

ภาคการศึกษาที่ 2

023799 วิทยานิพนธ์
เข้าร่วมสัมมนาและนาเสนอ
ผลงาน
สอบวิทยานิพนธ์
รวม

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

หน่วยกิต

6

-

8

แผน ข
ปีท่ี 1
ภาคการศึกษาที่ 1
023706 เทคโนโลยีและระบบ
สารสนเทศสาหรับการจัดการ
สารสนเทศ
023707 บริการสารสนเทศ

หน่วยกิต

3

3

023708 การจัดระเบียบสารสนเทศ

3

023771

สัมมนาทางสารสนเทศศึกษา

3

เข้าร่วมสัมมนา
รวม

12

ภาคการศึกษาที่ 2
023702 การจัดการสถาบันสารสนเทศ

หน่วยกิต

023709 ระเบียบวิธีวิจัยทางสารสนเทศ
ศึกษา
023  วิชาเลือก

3

023  วิชาเลือก
เข้าร่วมสัมมนา
รวม

3

3

3

12

ปีท่ี 2
ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

023798 การค้นคว้าแบบอิสระ
023 วิชาเลือก

6
3

วิชาเลือก

3

023

สอบประมวลความรู้
เสนอโครงร่างการค้นคว้าแบบ
อิสระ
เข้าร่วมสัมมนาและนาเสนอ
ผลงาน
สอบผ่านเงื่อนไข
ภาษาต่างประเทศ
รวม

12

ภาคการศึกษาที่ 2

023798 การค้นคว้าแบบอิสระ
สอบผ่านเงื่อนไข
ภาษาต่างประเทศ
เข้าร่วมสัมมนาและนาเสนอ
ผลงาน
สอบการค้นคว้าแบบอิสระ

รวม

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

หน่วยกิต

3

-

