
หมูวชิาสารสนเทศศาสตร 

(INFO) 

  หมูวิชาสารสนเทศศาสตร ซึ่งอยูในหมวดวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดจัดลักษณะ

เน้ือหารายวิชาออกเปนดังน้ี 

 

 1 . ลักษณะงานทั่วไป และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ   (INFO_1_ _)  

 2. งานเทคนิค        (INFO_2_ _) 

 3. งานบริการ        (INFO_3_ _) 

 4. การจัดการ และบริหารงานหองสมุด     (INFO_4_ _) 

 5. วรรณกรรม แหลงพิมพตาง ๆ      (INFO_5_ _) 

 6. 

 7. 

 8. การฝกประสบการณวิชาชีพสารสนเทศศาสตร    (INFO_8_ _) 

 9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการนักศึกษา   (INFO_9_ _) 

 เอกเทศ การสัมมนา การวิจัยและการฝกอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมูวชิาสารสนเทศศาสตร 

(INFO) 

 

รหัสวชิา 
 

ชื่อวิชา 

 

หนวยกิต (ท-ป-อ) 
รหัสใหม รหัสเกา 

INFO1101 1632307 สารสนเทศกับสังคม  2(2-0-4) 

INFO1102 1632304 

1634507 

การอานและการเรียนรู 2(2-0-4) 

INFO1201  การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  3(2-2-5) 

INFO1202 1632201 

1632202 

การวิเคราะหสารสนเทศ 1  3(2-2-5) 

INFO1203 1633201 

1633202 

การวิเคราะหสารสนเทศ 2 3(2-2-5) 

INFO1301 1633307 การบริการสารสนเทศ  3(2-2-5) 

INFO1302  ทักษะการสื่อสารเพื่อนักสารสนเทศ 3(3-0-6) 

INFO2103 1634101 

1633103 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศ  3(3-0-6) 

INFO2104  การจัดเก็บและคนคืนสารสนเทศ 3(2-2-5) 

INFO2105 1633107 การจัดการฐานขอมูลสารสนเทศ 3(2-2-5) 

INFO2205 1634505 สารสนเทศลักษณะพิเศษ 2(2-0-4) 

INFO2304  จริยธรรมวิชาชีพดานสารสนเทศ 2(2-0-4) 

INFO2305 1633106 การเผยแพรสารสนเทศ 3(2-2-5) 

INFO2306  จิตวิทยาสารสนเทศ 2(2-0-4) 

INFO2307  การบริการอินเทอรเน็ตในศูนยสารสนเทศ 3(2-2-5) 

INFO2501 1633104 

1633105 

แหลงสารสนเทศ  3(3-0-6) 

INFO2502 1632502 

1634301 

ธุรกิจสารสนเทศ 3(3-0-6) 

INFO2503  สารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส 3(3-0-6) 

INFO2902  การศึกษาผูใชสารสนเทศ 3(3-0-6) 

INFO3106  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 3(3-0-6) 



รหัสวชิา 
 

ชื่อวิชา 

 

หนวยกิต (ท-ป-อ) 
รหัสใหม รหัสเกา 

INFO3107 1633108 การจัดการเครือขายสารสนเทศ 3(3-0-6) 

INFO3108  การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 

INFO3109  การออกแบบและพัฒนาสารสนเทศบนเว็บไซต 3(2-2-5) 

INFO3204  การผลิตและพัฒนาสื่อประสม 3(2-2-5) 

INFO3206  การปรับแตงสารสนเทศ 3(2-2-5) 

INFO3303 1631404 การโฆษณาและการประชาสัมพันธในงาน

สารสนเทศ 

3(3-0-6) 

INFO3401  การบริหารโครงการงานสารสนเทศ 3(3-0-6) 

INFO3402  การจัดการสํานักงานอัตโนมัติ 3(3-0-6) 

INFO3403 1632504 การตลาดสารสนเทศ 3(3-0-6) 

INFO3901  ระเบียบวิธีวิจัยทางสารสนเทศศาสตร 3(3-0-6) 

INFO4308 1632401 

1633506 

สารสนเทศเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 2(2-0-4) 

INFO4309  การใหคําปรึกษาสารสนเทศ 3(3-0-6) 

INFO4404  สารสนเทศการประกันคุณภาพ 3(3-0-6) 

INFO4405  สารสนเทศกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 2(2-0-4) 

INFO4801 1633802 การเตรียมประสบการณวิชาชีพสารสนเทศศาสตร 2(90) 

INFO4802 1634802 การฝกประสบการณวิชาชีพสารสนเทศศาสตร 5(225) 

INFO4901 1633901 สัมมนาทางการจัดการสารสนเทศ 1(0-2-1) 

INFO4902 1632901 การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร 3(0-6-3) 

INFO4903 1634902 การศึกษาเอกเทศทางสารสนเทศศาสตร 3(0-3-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 



รหัสและคําอธิบายรายวิชา 

 

  รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

INFO1101 สารสนเทศกับสังคม                2(2-0-4) 

  Information and Society 

 ความหมายของสารสนเทศ   การรูสารสนเทศ  บทบาทของสารสนเทศใน       

การพัฒนาสังคม   สารสนเทศและเทคโนโลยี   นโยบายสารสนเทศแหงชาติ   กฎหมาย

ลิขสิทธิ์  การศึกษาของผูประกอบวิชาชีพสารสนเทศและจริยธรรม 

 

INFO1102 การอานและการเรียนรู                    2(2-0-4)  

  Reading and Learning 

ความหมาย ประเภท ความสําคัญของการอาน และการประเมินคา เทคนิคการอาน 

และการสงเสริมการอานและการเรียนรู การจัดทําดรรชนี  บรรณานุกรม และสาระสังเขปเพื่อ

งานสารสนเทศ 

 

INFO1201 การพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ                   3(2-2-5) 

  Information Resources Development 

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  การสํารวจความตองการของผูใชเพื่อ

กําหนดแนวทางการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  แหลงคัดเลือกและจัดหาทรัพยากร

สารสนเทศ  นโยบายการคัดเลือก จัดหา และคัดออก  การประเมินทรัพยากรสารส นเทศ  และ

การทําธุรกรรมการสั่งซื้อ 

 

INFO1202 การวเิคราะหสารสนเทศ 1                   3(2-2-5) 

  Classification of Information 1  

แนวความคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหสารสนเทศ  การจําแนกรายละเอียดของสารสนเทศ   

การสรางระเบียนรายการสารสนเทศ  มาตรฐานในการลงรายการสารสนเทศ  และการกําหนด

ทางเลือกเพื่อเขาถึงรายการทรัพยากรสารสนเทศ 

 

 

 



  รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

INFO1203 การวเิคราะหสารสนเทศ 2                   3(2-2-5) 

  Classification of Information 2 

การวิเคราะหแนวคดิและ/หรือเนื้อหาสารสนเทศ  การสรางตัวแทนเนื้อหาสาระของ

สารสนเทศโดยอาศัยระบบการจัดหมวดหมูแบบตางๆ  ภาษาดรรชนีและมาตรฐานของภาษา

ดรรชนี  รูปแบบของภาษาดรรชนีสําหรับการเขาถึงสารสนเทศ 

 

INFO1301 การบริการสารสนเทศ                    3(2-2-5) 

  Information Service 

แนวความคิดเกี่ยวกับการบริการสารสนเทศ   ประเภทของบริการสารสนเทศ  วิธีการ

จัดบริการ   สถาบันบริการสารสนเทศรูปแบบตางๆ  การตลาดและการ ประเมินผลบริการ

สารสนเทศ 

 

INFO1302 ทักษะการสื่อสารเพื่อนักสารสนเทศ                 3(3–0–6) 

  Communication Skills for Information Specialist 

ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ ซึ่งใชกันทั่วไปในวงการสารสนเทศ 

และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชเพื่อการติดตอสื่อสาร เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของงานและการ

เพื่อการพัฒนาตนเองในการประกอบวิชาชีพ  

 

INFO2103 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศ                 3(3–0–6) 

  Introduction to Information Management 

ศึกษาแนวคิด และทฤษฏีเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการงานดานสารสนเทศในรูปแบบ 

การบริหารสารสนเทศโดยบุคคล และบริหารสารสนเทศดวยระบบการจัดการสารสนเทศ

อัตโนมัติ การจัดการวัฏจักรสารสนเทศ และการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

 

INFO2104 การจัดเก็บและคนคืนสารสนเทศ                   3(2-2-5) 

  Information Storage and Retrieval Systems 

แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดเก็บสารสนเทศ  ระบบการจัดเก็บสารสนเทศการคนคืน

สารสนเทศ  ระบบการคนคืนสารสนเทศดวยคอมพิวเตอร  กลยุทธในการคนคืนสารสนเทศ   

ผลจากการคนคืนสารสนเทศและการประเมินผล 



  รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

INFO2105 การจัดการฐานขอมูลสารสนเทศ                  3(2–2–5) 

 Information Database Management 

 ศึกษาขอมูล ลักษณะของขอมูล การดูแลรักษาขอมูล เพื่อประยุกตกับการจัดการขอมูล

เบื้องตนได ความรูเกี่ยวกับฐานขอมูลตางๆ ทฤษฎีเบื้องตน การเลือก และการประเมินผล

ฮารดแวรและซอฟตแวร การประยุกตใชซอฟตแวรสําเร็จรูปที่เหมาะสมกับงานแตละประเภท  

การสํารวจทรัพยากรสารสนเทศ  สารสนเทศเพื่อการจัดการฐานขอมูล และการออกแบบ

ฐานขอมูลเบื้องตนเพื่อปฏิบัติงาน   

 

INFO2205 สารสนเทศลักษณะพิเศษ        2(2-0-4) 

Special Information 

ความหมาย ประเภท ลักษณะ คุณสมบัติของสารสนเทศลักษณะพิเศษการจัดหา  

การจัดเก็บ การใหบริการ การดูแลรักษา และการใชเทคโนโลยี  สารสนเทศเพื่อการจัดการ

สารสนเทศลักษณะพิเศษ 

 

INFO2304 จริยธรรมวชิาชพีดานสารสนเทศ       2(2-0-4) 

  Ethics for Information Profession 

 ศึกษาแนวคิด ความหมายของจริยธรรม และปรัชญาวิชาชีพสารสนเทศ กฎหมาย

ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และกฎหมายที่เกี่ยวของกับวิชาชีพทางสารสนเทศ 

 

INFO2305 การเผยแพรสารสนเทศ         3(2-2-5) 

  Information Dissemination 

  ลักษณะของสารสนเทศ  รูปแบบการเผยแพรและการถายทอดสารสนเทศการ

ดําเนินงานเผยแพรสารสนเทศ  การสรางแรงจูงใจ แนวโนมและผลกระทบตอการเผยแพร

สารสนเทศ ฝกทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ  เผยแพรสารสนเทศ 

 

 

 

 

 



  รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

INFO2306 จิตวิทยาสารสนเทศ        2(2-0-4) 

Information Psychology 

แนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับจิตวิทยาทั่วไป เพื่อสรางความเขาใจตนเองและบุคคลรอบขาง

ในงานสารสนเทศ การนําหลักจิตวิทยามาประยุกตใชในการทํางาน ชุมชน ผูใชสารสนเทศใน

หนวยงานบริการสารสนเทศ  พฤติกรรมและระบบการสื่อสาร พฤติกรรมผูบริโภค แรงจูงใจ

และบุคลิกภาพ 

 

INFO2307 การบริการอินเทอรเน็ตในศูนยสารสนเทศ      3(2-2-5) 

  Internet Services in Information Center 

 ศึกษาประวัติความเปนมา แหลงขอมูล  การจัดเก็บ การรักษาความปลอดภัย และ

สืบคน ใน  Internet มาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ เทคโนโลยีและบริการตางๆ การดําเนินงาน

บริการ Internet และการประยุกตใชงาน Internet เพื่อบริการสารสนเทศเชิงธุรกิจ 

 

INFO2501 แหลงสารสนเทศ                     3(3–0–6) 

  Information Resources 

ความหมายและความสําคัญของแหลงสารสนเทศ  แหลงผลิต  แหลงเผยแพร  และ

บริการสารสนเทศทางวิทยา ศาสตรและเทคโนโลยี  และมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

 

INFO2502 ธุรกิจสารสนเทศ                    3(3–0–6) 

  Information Business 

ศึกษาประเภทและแหลงธุรกิจการผลิตสารสนเทศ  ขอมูลนําเขา  ประเภทและรูปแบบ

ของสารสนเทศแตละประเภท  ทั้งที่เปนสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส  กระบวนการการตลาด  

การวิจัยตลาด  แหลงรองรับ  ทิศทางและแนวโนมธุรกิจสารสนเทศ 

 

INFO2503 สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส        3(3-0-6) 

Electronic Information 

ความหมาย ประเภทของแหลงสารสนเทศ และสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส ฝกทักษะ 

การสืบคนสารสนเทศจากแหลงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส  และการประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อ

การเขาถึง รวบรวม และการนําเสนอสารสนเทศ 



  รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

INFO2902 การศึกษาผูใชสารสนเทศ        3(3-0-6) 

Information User Study 

ความหมาย ประเภท พฤติกรรมผูใชสารสนเทศ ทฤษฎีความตองการ การใช

สารสนเทศ การแสวงหา และการประเมินผล หลักการตลาด ปฏิสัมพันธระหวางผูใชกับระบบ

คอมพิวเตอร และลักษณะการตอประสานผูใชบนเว็บ 

 

INFO3106 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ธุรกิจ                              3(3–0–6) 

  Information Technology for Business  

ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ  และองคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Information Technology : IT) การศึกษารวบรวมขอมูล การจัดเก็บขอมูลและใชงานฐาน

ขอมูลสนเทศ  (Database management) การสื่อสารและแลกเปลี่ยนขอมูลสนเทศบนระบบและ

เครือขายคอมพวิเตอร (Computer  and networking)  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนําไป

ประกอบธุรกิจ 

 

INFO3107 การจัดการเครือขายสารสนเทศ       3(3-0-6) 

Information Network Management 

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับระบบเครือขาย ระบบเครือขายสารสนเทศ ลักษณะของเครือขาย

ประเภทของระบบเครือขาย การเชื่อมโยงเครือขายภายในและภายนอก แหลงสารสนเทศ ขอดี

และขอเสียของขายงานสารสนเทศที่ใชในปจจุบัน  รวมถึงการแบงปนทรัพยากรในเครือขาย

สารสนเทศ และศูนยสารสนเทศ  

 

INFO3108 การวเิคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ     3 (2-2-5) 

Analysis and Design Information System 

ความหมาย ขอบเขต องคประกอบของระบบสารสนเทศ ทฤษฎีและขั้นตอนการ

พัฒนาระบบสารสนเทศ วิธีปฏิบัติและเคร่ืองมือสําหรับการวิเคราะหและออกแบบระบบ

สารสนเทศ การติดต้ัง การทดสอบระบบและการศึกษากรณีตัวอยาง 

 

 

 



  รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

INFO3109 การออกแบบและพัฒนาสารสนเทศบนเว็บไซต     3(2-2-5) 

Design and Development Information on Websites 

แนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบเว็บไซต การวิเคราะหเน้ือหาและการออกแบบเว็บไซต  

การประเมินเว็บไซต และโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการออกแบบเว็บไซต 

 

INFO3204 การ ผลิตและพัฒนาสื่อประสม       3(2-2-5) 

  Production and Development of Multimedia 

 ศึกษาแนวคิด หลักการ ความสําคัญ และบทบาทของสื่อประสมองคประกอบและ

ขัน้ตอนการผลิตสื่อประสม การนําเสนอ การออกแบบและพัฒนาสื่อประสมในรูปแบบตางๆ 

เชน ฐานขอมูล และ CD-ROM ฯลฯ อุปกรณและวิธีใชอุปกรณสื่อประสมโปรแกรมประยุกต

หรือโปรแกรมภาษาที่ใชสรางและพัฒนาสื่อประสม 

 

INFO3206 การปรับแตงสารสนเทศ        3(2-2-5) 

  Information Repackaging 

 กระบวนการปรับแตงสารสนเทศ ปจจัยเกื้อกูลสารสนเทศ การกําหนดและการศึกษา

กลุมเปาหมายเพื่อการปรับแตงสารสนเทศ การจัดเขาชุดสารสนเทศที่ปรับแตงแลวโดยใช

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปรับแตงและการกระจายสารสนเทศที่ปรับแตงแลว 

 

INFO3303 การโฆษณาและการประชาสมัพนัธในงานสารสนเทศ    3(3-0-6) 

  Advertising and Public Relation for Information Work 

หลักการประชาสัมพันธสําหรับงานสารสนเทศ การวางนโยบาย การใชวิธีการและ

เทคนิคในการประชาสัมพันธ เพื่อสรางความสนใจ ความนิยมและกอใหเกิดความเขาใจอันดีใน

งานสารสนเทศ 

 

INFO3401 การบริหารโครงการงานสารสนเทศ      3(3-0-6) 

  Project Management for Information Work 

แนวความคิดของการบริหารโครงการงานสารสนเทศ โดยเฉพาะขั้นตอน                 

การดําเนินงานตามโครงการ การจัดรูปองคการ บทบาทและอํานาจหนาที่ของผูจัดการ

โครงการ หลักและเทคนิคของการรายงานผล การควบคุมและติดตามผลสัมฤทธิ์ของงาน 



  รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

INFO3402 การจัดการสํานักงานอัตโนมัติ        3(3-0-6) 

  Office Automation Management 

ลักษณะของงานสํานักงาน หลักการจัดการสํานักงานอัตโนมัติ โครงสราง ขั้นตอนการ

ทํางานและการพัฒนาระบบสํานักงานอัตโนมัติ วัฎจักรเอกสาร การจัดพื้นที่และอุปกรณ

สํานักงาน การปรับเปลี่ยนและผลกระทบในการใชสํานักงานอัตโนมัติ ศึกษาโปรแกรม

คอมพิวเตอรประเภทตาง ๆ ที่ใชในสํานักงานอัตโนมัติ 

 

INFO3403 การตลาดสารสนเทศ        3(3-0-6) 

  Information Marketing 

ความหมาย  ความสําคัญและกระบวนการของการตลาดสารสนเทศ   แนวคิดและหลัก 

การตลาดสารสนเทศสมัยใหม   หนาที่ทางการตลาด   การแบงสวนการตลาด  การเลือกตลาด

เปาหมาย   การกําหนดตําแหนงตลาด   สถาบันทางการตลาด  พฤติกรรมผูบริโภค  ราคา       

การจัดจําหนายและการสงเสริมการตลาด  การวิจัยตลาด  สิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลทางการตลาด

ตลอดจนบทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของการตลาดตอสังคม 

 

INFO3901 ระเบียบวิธีวจิยัทางสารสนเทศศาสตร       3(3-0-6) 

  Research  Methodology in Information Science 

  ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย  ขั้นตอนและการเลือกปญหาในการวิจัย  

การศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ  การเขียนเคาโครงการวิจัย  ตัวแปรและสมมุติฐาน  การ

เลือกกลุมตัวอยาง  เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล  วิธีการรวบรวมขอมูลและการวิเคราะห

ขอมูล  การอภิปรายผล  ขอเสนอแนะ  การเขียนรายงานการวิจัย  และการประเมินผลการวิจัย  

โดยเนนศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทางสารสนเทศศาสตร 

 

INFO4308 สารสนเทศเพื่อการพัฒนาทองถิ่น       2(2-0-4) 

Information for Local Development 

ความสําคัญ ประเภทของสารสนเทศและแหลงสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนา

ทองถิ่นของภาครัฐและเอกชน นโยบายภาครัฐเพื่อการพัฒนาทองถิ่น การดําเนินโครงการ

พัฒนาทองถิ่น การบริการและการเผยแพรสารสนเทศทองถิ่นโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส 

 



  รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

INFO4309 การใหคําปรึกษาสารสนเทศ       3(3-0-6) 

  Information Consultancy    

 ศึกษาแนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับโครงสรางงานบริการ การกําหนดนโยบายและคุณภาพ

การใหบริการใหคําปรึกษาและชวยการคนควาดานสารสนเทศแกผูใชบริการทั้งภายในและ

นอกสถานที่โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

INFO4404 สารสนเทศการประกันคุณภาพ       3(3-0-6) 

Information Quality Assurance 

ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของการประกันคุณภาพ ประโยชนของ 

การประกันคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพ Benchmarking และการจัดทําสารสนเทศเพื่อรองรับ

การประกันคุณภาพ 

 

INFO4405 สารสนเทศกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย      2(2-0-4) 

Information Human Resource Development 

ทฤษฎีและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในงานสารสนเทศ  นโยบายและการวางแผน

กําลังคน  การสรรหาการคัดเลือก  การกําหนดคาตอบแทน  การพัฒนาบุคลากร  ความ

ปลอดภัยในการทํางาน  กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  การจัด

สภาพแวดลอมในการทํางาน 

 

INFO4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสารสนเทศศาสตร     2(90) 

  Preparation for Professional Experience in Information Science 

 การ เตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพทาง สารสนเ ทศ

ศาสตร  ในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมี

ความรู ทักษะ เจตคติแรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ  

 

 

 

 

 



  รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

INFO4802 การฝกประสบการณวิชาชีพสารสนเทศศาสตร      5(225) 

  Practicum for Professional Experience in Information Science 

 การประยุกตหลักการและทฤษฎีทางสารสนเทศศาสตรสูภาคปฏิบัติจรรยาวิชาชีพ

สารสนเทศศาสตร การใชกรณีศึกษาสถานการณจําลองเพื่อวิเคราะหและตัดสินใจ กิจกรรม

กลุมสัมพันธเพื่อพัฒนาใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและภาวการณเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพ  

 

INFO4901 สัมมนาทางสารสนเทศศาสตร       1(0-2-1) 

Seminar in Information Science 

วิธีการจัดสัมมนา สัมมนาปญหา กรณีศึกษา  และความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวของกับ

วิชาชีพทางดานสารสนเทศศาสตร 

 

INFO4902 การวจิยัทางสารสนเทศศาสตร        3(0-6-3) 

  Research in Information Science 

 วิจัยทาง สารสนเทศศาสตร   ในประเด็นหัวขอทีน่าสนใจ 

 

INFO4903 การศึกษาเอกเทศทางสารสนเทศศาสตร      3(0-3-6) 

  Independent Studies in Information Science 

   การศึกษาคนควาเกี่ยวกับสารสนเทศศาสตร ภายใตการควบคุมของอาจารยที่ปรึกษา 

 


