หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.

รหัสและชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย
: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ
: Master of Arts Program in Information Management
2. ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสารสนเทศ)
ชื่อย่อ (ไทย)
: ศศ.ม. (การจัดการสารสนเทศ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Arts (Information Management)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.A. (Information Management)
3. จํานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
39 หน่วยกิต
4. รู ปแบบของหลักสู ตร
4.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับปริ ญญาโท แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข
4.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษในบางรายวิชา
4.3 การรับเข้านักศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี
4.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
4.5 การให้ปริ ญญา
ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

5. ปรัชญา ความสํ าคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
5.1 ปรัชญา
หลัก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช าการจัด การสารสนเทศ (หลัก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2554) มุ่ ง ผลิ ต
มหาบัณฑิ ตให้มีความรู ้ความสามารถในการบู รณาการความรู ้และทักษะทางด้านการจัดการสารสนเทศ การบริ หาร
จัดการสมัยใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู ้เชิงสังคมและทักษะและประสบการณ์การเรี ยนรู ้และการฝึ กปฏิบตั ิ
พร้ อมสําหรับการทํางาน การวิเคราะห์ การแก้ปัญ หาและประยุกต์กระบวนการศึกษาวิจยั เพื่อพัฒนาความรู ้ในสาขา

วิชาชี พ การจัด การสารสนเทศ หรื อ แก้ปั ญ หาด้านการจัด การสารสนเทศในองค์การและในสภาวะแวดล้อ มต่ างๆ
ตลอดจนเป็ นผูม้ ีคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพ เข้าใจสถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีความ
แตกต่างหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา เป็ นที่พึงประสงค์ของสังคมและตลาดงานปัจจุบนั
5.2 วัตถุประสงค์
หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.2554)
มี
วัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
5.2.1 มีความรู ้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ งในหลักการและทฤษฎีสาํ คัญในสาขาการจัดการสารสนเทศและความรู ้
สามารถนําความรู ้ไปประยุกต์ใช้กบั เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
เพื่อสนับสนุนการ
บริ หารองค์การสมัยใหม่
5.2.2 มีความรู ้ความสามารถในการวิจยั หรื อการจัดการโครงการทางวิชาการที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาความรู ้
ใหม่หรื อวิธีปฏิบตั ิงานใหม่ๆ ในสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
5.2.3 มี ค วามสามารถในการคิ ด วิเคราะห์ สั งเคราะห์ การสื่ อ สาร การใช้ค อมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่ที่จะนําไปสู่ การพัฒนาความรู ้และการนําไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง
5.2.4 มีคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีภาวะผูน้ าํ ในการส่ งเสริ มให้มีการ
ประพฤติปฏิบตั ิตนเอย่างมีคุณธรรมและจริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
6. ระบบการจัดการศึกษา
5.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็ นแบบทวิภาค ข้อกําหนดต่างๆ ให้เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2548 หมวดที่ 2 ข้อ 7 หรื อระเบียบที่ปรับปรุ งใหม่
5.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
เป็ นไปตามระเบียบในการเปิ ดรายวิชาและการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2548 หมวดที่ 2 ระบบการจัดการศึกษา
5.3 การเทียบเคียงกับระบบทวิภาค
เทียบเคียงกับระบบทวิภาค โดย 1 หน่วยกิต เท่ากับ 1 ชัว่ โมง บรรยายต่อสัปดาห์ใช้เวลา 15 สัปดาห์
รวมศึกษา 15 ชัว่ โมง ซึ่ งเป็ นไปตามระเบียบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548
7. หลักสู ตร
7.1 หลักสู ตรและโครงสร้ างหลักสู ตร
7.1.1 จํานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 1
แผน ก แบบ ก 2
แผน ข

รวมตลอดหลักสู ตร 39 หน่วยกิต
รวมตลอดหลักสู ตร 39 หน่วยกิต
รวมตลอดหลักสู ตร 39 หน่วยกิต
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7.1.2 โครงสร้างหลักสู ตร
รายการ
1. หมวดวิชาบังคับ
2. หมวดวิชาเลือก
2.1 รายวิชาไม่นบั หน่วยกิต
2.2 รายวิชานับหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
การศึกษาอิสระ
รวมหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตร

แผน ก แบบ ก 1
3

จํานวนหน่ วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
18

แผน ข
18

3
36
39

9
12
39

18
3
39

7.2 รายวิชา
7.2.1 แผน ก แบบ ก 1
1) รายวิชาบังคับ
นักศึกษาในหลักสู ตรแผน ก แบบ 1.1 บังคับเรี ยนรายวิชา 412 703 ระเบียบวิธีวิจยั และสถิติเพื่อการจัดการ
สารสนเทศ
412 703
ระเบียบวิธีวจิ ยั และสถิติเพื่อการจัดการสารสนเทศ
3(3-0-6)
Research Methodology and Statistics for Information Management
2) รายวิชาเลือก (ไม่ นับหน่ วยกิต)
นักศึกษาในหลักสู ตรแผน ก แบบ 1.1 รายวิชา 412891 สัมมนาการจัดการสารสนเทศและความรู ้ โดยไม่
นับหน่วยกิต
**412 891 สัมมนาทางการจัดการสารสนเทศและความรู ้
3(3-0-6)
Seminar in Information and Knowledge Management
3) วิทยานิพนธ์
412 898 วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
Thesis
7.2.2 แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข
7.2.2.1 รายวิชาบังคับ
นักศึกษาในหลักสู ตรแผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข ต้องเรี ยนรายวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
412 703
ระเบียบวิธีวจิ ยั และสถิติเพื่อการจัดการสารสนเทศ
3(3-0-6)
Research Methodology and Statistics for Information Management
412 711
การจัดการองค์การความรู ้และสารสนเทศ
3(3-0-6)
Management of Knowledge and Information Organizations
412 721
การพัฒนาและจัดระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
Development and Organization of Information
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412 722

การเข้าถึงและเครื่ องมือการเข้าถึงสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Access and Tools
412 731
การจัดการบริ การสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Services Management
**412 891 สัมมนาทางการจัดการสารสนเทศและความรู ้
3(3-0-6)
Seminar in Information and Knowledge Management
7.2.2.2 หมวดวิชาเลือก เป็ นรายวิชาที่ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนเพื่อเพิ่มพูนความรู ้ความสามารถและทักษะ
ในสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ ตามความสนใจของนักศึกษา และช่วยส่ งเสริ มการทําวิทยานิ พนธ์หรื อการค้นคว้า
อิสระ โดยนักศึกษาในหลักสู ตรแผน ก แบบ ก 2 ต้องลงทะเบี ยนเรี ยนไม่น้อยกว่า 9 หน่ วยกิต นักศึกษาในหลักสู ตร
แผน ข ต้องลงทะเบียนเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 18 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ หรื อรายวิชาที่จะเปิ ดเพิ่มเติมภายหลัง โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
412 704
ทักษะการสื่ อสารสําหรับวิชาชีพ
3(3-0-6)
Communication Skills for Professions
**412 712 การจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ
3(3-0-6)
Records and Archives Management
412 713
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Management Information Systems
412 714
การจัดการความรู ้
3(3-0-6)
Knowledge Management
412 718
การพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์กบั อุตสาหกรรมสารสนเทศ
3(3-0-6)
Electronic Commerce and Information Industry
412 724
การจัดการฐานข้อมูล
3(3-0-6)
Database Management
412 725
การจัดการห้องสมุดดิจิทลั
3(3-0-6)
Digital Libraries Management
412 726
การจัดการทรัพยากรบนเว็บ
3(3-0-6)
Web Resources Management
412 733
การค้นคืนสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Retrieval
*412 892 สัมมนาวิจยั การจัดการสารสนเทศและความรู ้
3(3-0-6)
Seminar in Information and Knowledge Management Research
7.2.2.3 วิชาวิทยานิพนธ์ เป็ นการที่มุ่งให้นกั ศึกษาทํางานวิจยั ในหัวข้อที่แต่ละคนสนใจ เพื่อให้เกิดทักษะ
เพิ่มพูนความรู ้และประสบการณ์ในการศึกษาวิจยั ในสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
ระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาในหลักสู ตรแผน ก แบบ ก 2 จะต้องลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาวิทยานิพนธ์ คือ
412 899 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis
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7.2.2.4 วิ ช าการศึ ก ษาอิ ส ระ เป็ นการที่ มุ่ ง ให้ นั ก ศึ ก ษาค้น คว้า ด้ว ยตนเอง เพื่ อ ให้ มี ค วามรู ้ แ ละ
ประสบการณ์กว้างขวางในเรื่ องที่แต่ละคนสนใจ สามารถนําไปประยุกต์ในวิชาชีพได้ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
ระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาในหลักสู ตรแผน ข จะต้องลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาการค้นคว้าอิสระ คือ
412 897 การศึกษาอิสระ
3 หน่วยกิต
Independent Study
8. แผนการศึกษา
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
412 703 ระเบียบวิธีวจิ ยั และสถิติเพื่อการจัดการ
สารสนเทศ
Research Methodology and Statistics
for Information Management
412 704 ทักษะการสื่ อสารสําหรับวิชาชีพ
Communication Skills for Professions
412 721 การพัฒนาและจัดระบบสารสนเทศ
Development and Organization of
Information
**412 891 สัมมนาทางการจัดการสารสนเทศและความรู ้
Seminar in Information and knowledge
Management
412 898 วิทยานิพนธ์
Thesis
รวมจํานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรี ยน
รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม

แผน ก แบบ ก 1
3(3-0-6)

หน่ วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
3(3-0-6)

แผน ข
3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
ไม่นบั หน่วยกิต

3(3-0-6)

3(3-0-6)

12
12

12
12

12
12

แผน ก แบบ ก 1
-

หน่ วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
3(3-0-6)

แผน ข
3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

3(3-0-6)

9

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
412 711 การจัดการองค์การความรู ้และสารสนเทศ
Management of Knowledge and
Information Organizations
412 722 การเข้าถึงและเครื่ องมือการเข้าถึง
สารสนเทศ
Information Access and Tools
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412 731 การจัดการบริ การสารสนเทศ
Information Services Management
412 898 วิทยานิพนธ์
Thesis
412 xxx รายวิชาเลือก
Elective course
รวมจํานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรี ยน
รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม

-

3(3-0-6)

3(3-0-6)

9

-

-

-

3

3

9
21

12
24

12
24

แผน ก แบบ ก 1
9

หน่ วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
-

แผน ข
-

-

6

-

-

3

12

9
30

9
33

12
36

แผน ก แบบ ก 1
9

หน่ วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
-

แผน ข
-

-

-

3

-

6

-

39

3
39

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
412 898 วิทยานิ พนธ์
Thesis
412 899 วิทยานิ พนธ์
Thesis
412 xxx รายวิชาเลือก
Elective course
รวมจํานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรี ยน
รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม
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Thesis
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Independent Study
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