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หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

ชื่อหลักสูตร

	 ภาษาไทย	 	 :	 หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

	 ภาษาอังกฤษ		 :	 Bachelor	of	Information	Science	

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

	 ภาษาไทย	 (ชื่อเต็ม)	 :	 สารสนเทศศาสตรบัณฑิต	(สารสนเทศศาสตร์)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 สท.บ.	(สารสนเทศศาสตร์)

	 ภาษาอังกฤษ	(ชื่อเต็ม)	 :	 Bachelor	of	Information	Science	(Information	Science)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 B.I.S.	(Information	Science)

หลักสูตร

	 จำานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	138	หน่วยกิต	

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา

จำานวนหน่วยกิต

แผนการศึกษา 

แบบปกติ

แผนการศึกษา

แบบสหกิจศึกษา

1.	หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 	 ไม่น้อยกว่า	 30	หน่วยกิต 	 ไม่น้อยกว่า	 30	หน่วยกิต

2.	หมวดวิชาเฉพาะด้าน	 	 ไม่น้อยกว่า		 96		หน่วยกิต 	 ไม่น้อยกว่า		 96		หน่วยกิต

	2.1	วิชาเอกบังคับ 	 ไม่น้อยกว่า		 87		หน่วยกิต 	 ไม่น้อยกว่า		 87		หน่วยกิต

	2.3	วิชาเอกเลือก 	 ไม่น้อยกว่า		 9		หน่วยกิต 	 ไม่น้อยกว่า		 9		หน่วยกิต

3.	หมวดวิชาเลือกเสรี 	 ไม่น้อยกว่า		 6		หน่วยกิต 	 ไม่น้อยกว่า		 6		หน่วยกิต

4.	หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ* 	 	 6		หน่วยกิต 	 	 9		หน่วยกิต

หน่วยกิตรวม  ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต  ไม่น้อยกว่า  141  หน่วยกิต

หมายเหต	ุ*	นับหน่วยกิต	ผลการเรียนเป็น	S/U	
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รายวิชาในหลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

	 โดยที่นิสิตทุกคนจะต้องเรียนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	ไม่น้อย

กว่า	30	หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต  

  2.1 วิชาเอกบังคับ   ไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต

1202	101 สารสนเทศศาสตร์และเทคโนโลยี

Information	Science	and	Technology

3(3-0-6)

1202	102 กฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพสารสนเทศ

Legal	 and	Ethical	 Issues	 in	 Information	

Profession

3(3-0-6)

1202	103 ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบกราฟิก 

เพื่องานสารสนเทศ

Creative	Thinking	and	Graphic	Design	for	

Information	Work

3(2-2-5)

1202	104 การผลิตภาพเคลื่อนไหวเพื่องานสารสนเทศ

Motion	Picture	Development	for	

Information	Work

3(2-2-5)

1202	105 การเขียนเชิงสร้างสรรค์และการบรรณาธิกร	

Creative	Writing	and	Editing

3(3-0-6)

1202	106 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

Web	Design	and	Development

3(2-2-5)

1202	107 การออกแบบสารสนเทศ

Information	Design

3(2-2-5)

1202	108 ดรรชนีและสาระสังเขป

Indexing	and	Abstracting

3(2-2-5)

1202	201 สถิติสำาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ	

Statistics	for	Business	Data	Analytics

3(2-2-5)

1202	202 การโปรแกรมเพื่องานสารสนเทศ

Programming	for	Information	Work

3(2-2-5)

1202	203 การจัดการฐานข้อมูล	

Database	Management	

3(2-2-5)

1202	204 การผลิตสื่อประสมเพื่องานสารสนเทศ

Multimedia	Development	 for	 Information	

Work

3(2-2-5)

1202	205 การวิเคราะห์และนำาเสนอข้อมูลด้วยภาพ	

Data	Analysis	and	Visualization

3(2-2-5)

1202	206 การวิเคราะห์ระบบสำาหรับงานสารสนเทศ	

System	Analysis	for	Information	Work

3(3-0-6)

1202	207 การวิเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศดิจิทัล

Digital	Information	Content	Analysis	

3(3-0-6)

1202	208 การค้นคืนสารสนเทศ	

Information	Retrieval

3(2-2-5)

1202	209 การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน

Mobile	Application	Development

3(2-2-5)

1202	301 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ	

Information	Resources	Development

3(2-2-5)

1202	302 การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ	1

Information	Resources	Organization	1

3(2-2-5)

1202	303 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน	

Web	Application	Development

3(2-2-5)

1202	304 การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์

Research	in	Information	Science

3(3-0-6)

1202	305 การออกแบบและบริการสารสนเทศดิจิทัล

Design	and	Digital	Information	Services

3(3-0-6)

1202	306 การวิจัยผู้ใช้เพื่อการออกแบบ	

User	Research	for	Design

3(3-0-6)

1202	307 การทำาเหมืองข้อมูล

Data	Mining

3(2-2-5)

1202	308 พื้นฐานและการออกแบบคลังความรู้ดิจิทัล	

Digital	 Repository	 Fundamentals	 and	

Design

3(2-2-5)

1202	309 การตลาดดิจิทัล

Digital	Marketing

3(3-0-6)

1202	310 การจัดการเชิงกลยุทธ์

Strategic	Management

3(3-0-6)

1202	311 ออนโทโลยี

Ontology

3(2-2-5)

1202	312 สัมมนาทางสารสนเทศศาสตร์

Seminar	in	Information	Science

1(0-2-6)

1202	401 โครงงานสารสนเทศศาสตร์

Senior	Project	in	Information	Science

2(0-6-12)
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  2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

1202	451 การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ	2

Information	Resources	Organization	2

3(2-2-5)	

1202	452 ห้องสมุดดิจิทัล

Digital	Library

3(2-2-5)

1202	453 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

Library	Automation	Systems

3(2-2-5)

1202	454 สำานักงานอัตโนมัต	ิ

Office	Automation

3(2-2-5)

1202	455 การจัดการจดหมายเหตุและวัตถุทางพิพิธภัณฑ	์

Archive	and	Museum	Object	Management

3(3-0-6)	

1202	456 การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น	

Management	of	Local	Information

3(3-0-6)	

1202	461 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล

Database	System	Development

3(2-2-5)

1202	462 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายสารสนเทศ

Data	 Communication	 and	 Information	

Network

3(2-2-5)

1202	463 การเขยีนโปรแกรมทางสถติสิำาหรบัวเิคราะหข์อ้มลู	

Statistical	Programming	for	Data	Analytics

3(2-2-5)

1202	464 การเรียนรู้ของเครื่องสำาหรับงานสารสนเทศศาสตร ์

Machine	Learning	for	Information	Science

3(2-2-5)

1202	465 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล	

Innovation	and	Digital	Technology

3(2-2-5)

1202	471 การพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์

Electronic	Publishing

3(2-2-5)	

1202	472 การออกแบบเนื้อหาสำาหรับสื่อดิจิทัล	

Content	Design	for	Digital	Media

3(2-2-5)

1202	473 การเล่าเรื่องสำาหรับสื่อดิจิทัล	

Storytelling	for	Digital	Media

3(3-0-6)

1202	481 การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้

Reading	and	Learning	Promotion

3(3-0-6)

1202	482 การให้คำาปรึกษาสารสนเทศ

Information	Consultancy

3(3-0-6)	

1202	483 การบริการสารสนเทศบนเครือข่ายสังคม

Information	Services	on	Social	Networking

3(2-2-5)

1202	484 อุตสาหกรรมสารสนเทศ

Information	Industries

3(3-0-6)	

1202	485 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์

Customer	Relationship	Management	

3(3-0-6)	

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  

	 ให้เลอืกเรียนรายวชิาอ่ืนๆ	ทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยั	โดยผ่านความ

เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา	จำานวนไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต	

 4. หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

1202	402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	*

Professional	Practicum

6(0-40-0)

0199	499 สหกิจศึกษา	*	

Cooperative	Education

9(0-40-0)

หมายเหตุ	*	นับหน่วยกิต	ผลการเรียนเป็น	S/U	โดยให้นิสิตเลือกเรียน

วิชาใดวิชาหนึ่ง
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แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวนหน่วยกิต

1202	101 สารสนเทศศาสตร์และเทคโนโลยี

Information	Science	and	Technology

3(3-0-6)

1202	102 กฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพสารสนเทศ

Legal	and	Ethical	Issues	in	Information	Profession

3(3-0-6)

1202	103 ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบกราฟิกเพื่องานสารสนเทศ

Creative	Thinking	and	Graphic	Design	for	Information	Work

3(2-2-5)

1202	104 การผลิตภาพเคลื่อนไหวเพื่องานสารสนเทศ

Motion	Picture	Development	for	Information	Work

3(2-2-5)

0041	001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
Preparatory	English

2

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง
Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation

2

xxxx	xxx วิชาศึกษาทั่วไป	 4	หน่วยกิต

รวมจำานวนหน่วยกิต 20 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวนหน่วยกิต

1202	105 การเขียนเชิงสร้างสรรค์และการบรรณาธิกร	

Creative	Writing	and	Editing

3(3-0-6)

1202	106 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

Web	Design	and	Development

3(2-2-5)

1202	107 การออกแบบสารสนเทศ

Information	Design

3(2-2-5)

1202	108 ดรรชนีและสาระสังเขป

Indexing	and	Abstracting

3(2-2-5)

0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Communicative	English

2

0043	001 การคิดเชิงออกแบบ
Design	Thinking

2

xxxx	xxx วิชาศึกษาทั่วไป	 4	หน่วยกิต

รวมจำานวนหน่วยกิต 20 หน่วยกิต
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ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวนหน่วยกิต

1202	201 สถิติสำาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ	

Statistics	for	Business	Data	Analytics

3(2-2-5)

1202	202 การโปรแกรมเพื่องานสารสนเทศ

Programming	for	Information	Work

3(2-2-5)

1202	203 การจัดการฐานข้อมูล	

Database	Management	

3(2-2-5)

1202	204 การผลิตสื่อประสมเพื่องานสารสนเทศ

Multimedia	Development	for	Information	Work

3(2-2-5)

xxxx	xxx วิชาศึกษาทั่วไป	 8	หน่วยกิต

รวมจำานวนหน่วยกิต 20 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวนหน่วยกิต

1202	205 การวิเคราะห์และนำาเสนอข้อมูลด้วยภาพ	

Data	Analysis	and	Visualization

3(2-2-5)

1202	206 การวิเคราะห์ระบบสำาหรับงานสารสนเทศ	

System	Analysis	for	Information	Work

3(3-0-6)

1202	207 การวิเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศดิจิทัล

Digital	Information	Content	Analysis	

3(3-0-6)

1202	208 การค้นคืนสารสนเทศ	

Information	Retrieval

3(2-2-5)

1202	209 การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน

Mobile	Application	Development

3(2-2-5)	

xxxx	xxx วิชาศึกษาทั่วไป 6	หน่วยกิต

รวมจำานวนหน่วยกิต 21 หน่วยกิต
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ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวนหน่วยกิต

1202	301 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ	

Information	Resources	Development

3(2-2-5)

1202	302 การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ	1

Information	Resources	Organization	1

3(2-2-5)

1202	303 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน	

Web	Application	Development

3(2-2-5)

1202	304 การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์

Research	in	Information	Science

3(3-0-6)

1202	305 การออกแบบและบริการสารสนเทศดิจิทัล

Design	and	Digital	Information	Services

3(3-0-6)

1202	306 การวิจัยผู้ใช้เพื่อการออกแบบ	

User	Research	for	Design

3(3-0-6)

1202 xxx วิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต

รวมจำานวนหน่วยกิต 21 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวนหน่วยกิต

1202	307 การทำาเหมืองข้อมูล

Data	Mining

3(2-2-5)

1202	308 พื้นฐานและการออกแบบคลังความรู้ดิจิทัล	

Digital	Repository	Fundamentals	and	Design

3(2-2-5)

1202	309 การตลาดดิจิทัล

Digital	Marketing

3(3-0-6)

1202	310 การจัดการเชิงกลยุทธ์

Strategic	Management

3(3-0-6)

1202	311 ออนโทโลยี

Ontology

3(2-2-5)

1202	312 สัมมนาทางสารสนเทศศาสตร์

Seminar	in	Information	Science

1(0-2-6)

1202 xxx วิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต

xxxx xxx เลือกเสรี 2 หน่วยกิต

รวมจำานวนหน่วยกิต 21 หน่วยกิต
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ปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวนหน่วยกิต

1202	401 โครงงานสารสนเทศศาสตร์

Senior	Project	in	Information	Science

2(0-6-12)

1202 xxx วิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต

xxxx xxx เลือกเสรี 4 หน่วยกิต

รวมจำานวนหน่วยกิต 9 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวนหน่วยกิต

1202	402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	*

Professional	Practicum

6(0-40-0)

0199	499 สหกิจศึกษา	*

Cooperative	Education

9(0-40-0)

หมายเหตุ	*	นับหน่วยกิต	ผลการเรียนเป็น	S/U	โดยให้นิสิตเลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง
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คำาอธิบายรายวิชา 

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

  โดยที่นิสิตทุกคนจะต้องเรียนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	

ไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต 

  2.1 วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต

1202 101 สารสนเทศศาสตร์และเทคโนโลยี

Information Science and Technology

3(3-0-6)

หลักการและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับสารสนเทศศาสตร์	

การจัดการสารสนเทศ	การวเิคราะห์สารสนเทศ	การออกแบบสารสนเทศ	

การผลิตสือ่สารสนเทศ	การบรกิารสารสนเทศ	เทคโนโลยทีีเ่กีย่วข้อง	ใน

งานสารสนเทศ	อาชีพที่เกี่ยวข้องด้านสารสนเทศ	และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในงานสำานักงาน

Principles	 and	 theory	 of	 information	 science,	

information	management,	information	analysis,	information	

design,	information	media	production,	information	services,	

related	technologies	in	information	work,	information	related	

careers,	and	the	use	of	information	technology	in	the	work

1202 102 กฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพสารสนเทศ

Legal and Ethical Issues in Information 

Profession

3(3-0-6)

ความหมาย	 ความสำาคัญของจรรยาบรรณ	 จริยธรรม

วิชาชีพสารสนเทศ	กฎหมายลิขสิทธิ	์สิทธิบัตร	การจัดการลิขสิทธิ์โลก

ออนไลน์ด้วยมาตรฐานสญัญาอนุญาตครเีอทีฟคอมมอนส์	โอเพนซอร์ส

ซอฟต์แวร์	และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดการสารสนเทศ	

Definition,	importance	of	the	ethics,	ethical	issues	

in	 informatics	profession,	copyright	 law,	patent,	copyright	

management	of	the	online	world	with	the	Creative	Commons	

License	 (CC)	 standard,	 open	 source	 software	 (OSS:	Open	

Source	Software)	 and	ethical	 issues	 related	 to	 information	

management

1202 103 ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบกราฟิก

เพื่องานสารสนเทศ

Creative Thinking and Graphic Design 

for Information Work

3(2-2-5)

ระบบความคิดสร้างสรรค์	การออกแบบกราฟิกสารสนเทศ	

หลักการ	กระบวนการผลิตกราฟิกสารสนเทศ	และหลักการการจัดการ

องค์ประกอบทางศลิปะในการออกแบบกราฟิกสารสนเทศ	ระบบสญัญะ

วิทยากับการสื่อสาร	และการประเมินการใช้งานกราฟิกสารสนเทศ	

Creative	 thinking	 system,	 information	 graphic	

design,	principles,	process	of	information	graphic	production,	

and	principle	of	art	composition	management	for	designing	

in	formation	graphic,	semiotic	system	with	communication,	

and	usability	testing	with	information	graphic

1202 104 การผลิตภาพเคลื่อนไหวเพื่องานสารสนเทศ

Motion Picture Development for 

Information Work

3(2-2-5)

หลักการในการผลิตภาพนิ่ง	 และภาพเคลื่อนไหว	 การ

จัดการองค์ประกอบการผลิต	 ภาพ	 วิดีทัศน์	 และเสียงในโปรแกรม

ประยุกต์	กระบวนการวิเคราะห์	และวิจารณ์ความเหมาะสม	ในการใช้

งานภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในงานสารสนเทศ	

Principle	 of	 photographic	 and	motion	 picture	

productions,	compositing	of	productive	management	with	

photography,	video	and	sound	in	software,	process	of	analytic	

and	reviewing	the	suitable	work	of	photography	and	motion	

picture	in	information	works

1202 105 การเขียนเชิงสร้างสรรค์และการบรรณาธิกร 

Creative Writing and Editing

3(3-0-6)

ข้อความ	บรบิท	และแนวคดิทีส่ำาคัญในการเขยีนและจดัทำา

เอกสารทั้งในรูปแบบ	กระดาษและดิจิทัล	หลักการเขียนเชิงสร้างสรรค์	

การใช้ภาษาในการเขียนเชิงสร้างสรรค์	 การเขียนเชิงสร้างสรรค์เพื่อ

การสือ่สารสารสนเทศผ่านสือ่ทัง้ออฟไลน์และออนไลน์	แนวคดิเกีย่วกบั

การบรรณาธกิรและการปรับแต่งจดัหน้าข้อมลู	การบรรณาธกิรข้อมลูใน

รูปแบบต่างๆ	คุณธรรม	จริยธรรม	ในการบรรณาธิกรอย่างสร้างสรรค์

Texts,	 contexts	 and	 concepts	 important	 to	

writing	and	produce	documents	for	both	paper	and	digital	

distribution,	principles	of	creative	writing;	use	of	language	

in	creative	writing;	creative	Writing	for	communication	via	

offline	and	online	media,	concepts	about	the	editing	and	data	

layout	customization;	editing	information	in	various	forms;	

morality	and	ethics	in	creative	editing
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1202 106 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

Web Design and Development

3(2-2-5)

หลกัการออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต์	โดยใช้ภาษาเอชทเีอม็

แอล	ซเีอสเอส	จาวา	สครปิ	และรปูแบบภาษาอืน่	ตลอดจนการประยกุต์

ใช้เครื่องมือในการสร้างเว็บ	 ออกแบบเพื่อตอบสนองอุปกรณ์ต่างๆ	

จดัการโครงสร้างข้อมลูเวบ็ไซต์	จดัการเน้ือหาตามมาตรฐานสำาหรบัการ

สืบค้นขั้นสูง	การออกแบบแนวทางการใช้งานเว็บไซต์และเข้าถึงได้ง่าย	

รวมทั้งการบำารุงรักษา	การเผยแพร่	และบริหารเว็บไซต์ 

Principles	of	web	design	and	development	website	

using	HTML,	Cascading	 Style	 Sheets	 (CSS),	 JavaScript	

and	 various	 styling	 languages	 and	 tools.	 Implementing	

responsive	web	design,	web	content	management,	and	web	

design	 standards	 for	 Search	Engine	Optimization	 (SEO).	

Design	Usability	guidelines	for	the	web	interface	and	web	

accessibility.	Design	to	Usability	guidelines	for	web	interfaces	

and	web	accessibility.	Including	maintenance,	dissemination	

and	website	administration

1202 107 การออกแบบสารสนเทศ

Information Design

3(2-2-5)

แนวคิด	ทฤษฎีการออกแบบสารสนเทศ	 วิวัฒนาการการ

ออกแบบสารสนเทศ	 หลักการออกแบบสารสนเทศ	 การออกแบบ

สารสนเทศสือ่ดจิทิลัในรปูแบบต่างๆ	จรยิธรรมการออกแบบสารสนเทศ	

หลักการและแนวคิดการโต้ตอบระหว่างคอมพิวเตอร์กับผู้ใช้งานขั้น

พื้นฐาน	การโต้ตอบแบบกราฟิก	และแบบเว็บไซต์	การเก็บพฤติกรรม

ผู้ใช้	 ทฤษฎีพ้ืนฐานของการออกแบบระบบการติดต่อโต้ตอบ	ภาษา

เพื่อการแสดงผล	

Concepts,	theory	of	Information	Design,	evolution	

of	information	design,	Information	design	principles,	design	

of	 digital	media	 information	 in	 various	 formats,	 ethics	 of	

information	design,	principles	and	concepts	of	the	interaction	

between	computer	users	with	basic;	The	 interactive	Web	

graphics;	The	storing	user	behavior;	Basic	theory	of	design,	

interactive	communication	system;	Tools	and	standards	of	

interaction;	Language	for	interactive	display

1202 108 ดรรชนีและสาระสังเขป

Indexing and Abstracting

3(2-2-5)

ความหมาย	 ความสำาคัญ	 ลักษณะและประเภทของ

บรรณานุกรม	 สาระสังเขป	 ดรรชนีและสาระสังเขป	 หลักการเขียน

บรรณานุกรม	การจัดทำาดรรชนีและการบริการดรรชนี	การประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในงานดรรชนีและสาระสังเขป

Definition,	importance	characteristics	and	types	of	

bibliography,	indexes	and	abstract.	Principles	of	bibliography	

writing	 Indexing	 and	 indexing	 services,	 application	 of	

information	technology	in	index	and	abstract	work

1202 201 สถิติสำาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ 

Statistics for Business Data Analytics

3(2-2-5)

แนะนำาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจและการตัดสินใจ	การ

รวบรวมข้อมูล	การสำารวจข้อมูลและการสรุปข้อมูล	การใช้หลักสถิติ

มาประยกุต์ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมลูทางธรุกจิ	ได้แก่	การวเิคราะห์สถติิ

เชิงพรรณนา	การทดสอบสมมติฐาน	การวิเคราะห์ความแปรปรวน	การ

วเิคราะห์สหสมัพนัธ์	การวเิคราะห์เชงิถดถอย	การพยากรณ์	และอนกุรม

เวลา	ฝึกปฏิบตักิารใช้โปรแกรมสำาเรจ็รปูในการวเิคราะห์ข้อมลูทางสถติิ

Introduction	 to	 business	 data	 analytics	 and	

decision	making,	 gathering	 data,	 exploring	 data,	 and	

summarizing	data,	statistical	analysis	in	business	including:	

descriptive	statistics,	hypothesis	testing,	analysis	of	variance,	

correlation	analysis,	regression	analysis,	forecasting	and	time	

series,	using	statistical	software

1202 202 การโปรแกรมเพื่องานสารสนเทศ

Programming for Information Work

3(2-2-5)

แนวคดิการโปรแกรมภาษาไพธอน	ตวัแปร	การควบคมุการ

วนรอบ	การสร้างฟังก์ชัน	แอนโนนมีสัฟังก์ชนั	การจัดการไฟล์	การสกัด

ข้อมลูแบบมโีครงสร้างและไม่มโีครงสร้างด้วยการประมวลผลข้อความ

และเรกูล่าเอ็กเพรสชัน	การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง	

อาทิ	 ลิเนียร์รีเกรสชัน	การตัดสินใจด้วยโครงสร้างต้นไม้	นิวรอนเน็ต

เวอร์คและซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน	

Python	 programming	 concepts,	 variables,	

loop	 control,	 function	 creation	 anonimus	 function,	 file	

management,	structured	and	unstructured	data	extraction	

with	text	processing	and	regular	expression,	data	analysis	

using	machine	learning	such	as	linear	regression,	decision	

tree,	neuron	network	and	support	vector	machine	

1202 203 การจัดการฐานข้อมูล 

Database Management 

3(2-2-5)

การจัดการข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง	 แบบ

จำาลองฐานข้อมูล	 ระบบจัดการฐานข้อมูล	 แบบจำาลองฐานข้อมูลเชิง

สมัพนัธ์	กฎความคงสภาพของข้อมลู	แบบจำาลองความสมัพนัธ์ระหว่าง

เอนทิตี	 นอร์มัลไลซ์เซชัน	 เอสคิวแอล	 ระบบฐานข้อมูลแบบไม่ใช่เชิง

สัมพันธ์
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Structured	and	unstructured	data	management,	

database	model,	 database	management	 system,	 relational	

database	model,	data	integrity	rules,	entity	relationship	model,	

normalization,	SQL,	NoSQL	database

1202 204 การผลิตสื่อประสมเพื่องานสารสนเทศ

Multimedia Development for 

Information Work

3(2-2-5)

แนวคิด	หลักการ	ความสำาคัญ	และบทบาทของสารสนเทศ

ดจิทิลัในรปูแบบของสือ่ประสม	องค์ประกอบและข้ันตอนการสร้างและ

พัฒนาสือ่ประสม	การนำาเสนอ	การออกแบบและการพฒันาสือ่ประสมใน

รูปแบบต่างๆ	การประยุกต์ใช้สื่อประสมเพื่องานสารสนเทศ

Concept,	theory,	importance	and	role	of	multimedia	

information,	 component	 and	 process	 of	 multimedia	

production,	presentation,	design	and	development	of	various	

multimedia,	application	of	multimedia	for	information	work

1202 205 การวิเคราะห์และนำาเสนอข้อมูลด้วยภาพ 

Data Analysis and Visualization

3(2-2-5)

หลักการพื้นฐานของวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ใช้

ทางธุรกิจ	 รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูล	ประกอบไปด้วย	การวิเคราะห์

เชิงพรรณนา	 การวิเคราะห์เชิงวินิจฉัย	การวิเคราะห์เชิงทำานาย	 และ

การวิเคราะห์แบบให้คำาแนะนำา	 แนวคิดของธุรกิจอัจฉริยะ	คลังข้อมูล	

การบูรณาการข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ	การออกแบบตัวชี้วัดด้าน

สมรรถภาพของธุรกิจ	 การใช้โปรแกรมประยุกต์และเครื่องมือเข้ามา

ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล	สกัด	 เปลี่ยนแปลง	บันทึก	แสดงผลข้อมูล

ด้วยภาพ	และการออกแบบแดชบอร์ด	

Fundamental	of	data	science	and	its	application	

to	the	business,	types	of	data	analytic	including:	descriptive	

analytics,	 diagnostic	 analytics,	 predictive	 analytics	 and	

prescriptive	 analytics,	 principles	 of	 business	 intelligence,	

data	warehousing,	 data	 Integration	 from	various	 sources,	

key	performance	 indicator	design,	application	and	 tool	 for	

data	analytic,	data	extraction,	transformation,	loading,	data	

visualization	and	dashboard	design

1202 206 การวิเคราะห์ระบบสำาหรับงานสารสนเทศ 

System Analysis for Information Work

3(3-0-6)

ทฤษฎี	 และ	 เทคนิคการวิเคราะห์ระบบ	 เช่น	 การทำางาน

แบบอาไจล์	 การทำางานแบบลำาดับขั้นและวงจรการพัฒนาระบบ	 การ

ออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้	 พื้นฐานการออกแบบฐานข้อมูลและ	

ตัวอย่างกรณีศึกษา

Principles	 of	 systems	 analysis	 concepts	 and	
techniques	i.e.	Agile	approach,	waterfall	or	iterative	system	
development	 life	 cycle	 (SDLC),	 user	 interface	 design,	
foundation	of	database	design	and	case	studies

1202 207 การวิเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศดิจิทัล

Digital Information Content Analysis

3(3-0-6)

แนวคดิ	หลกัการ	ความสำาคญัและขัน้ตอนของการวเิคราะห์
เนือ้หาสารสนเทศดจิทิลั	การสร้างตวัแทนเนือ้หาสารสนเทศ	การเลอืกใช้
คำาสำาหรบัจดัทำาเอสอโีอ	การใช้แฮชแทก็	ความสำาคญัของการใช้แฮชแทก็
และการใช้ประโยชน์ของแฮชแทก็	การวเิคราะห์เนือ้หาสารสนเทศดจิทิลั
เพื่อนำาไปใช้ประโยชน์และพัฒนาสื่อในรูปแบบต่างๆ	

Principles	 and	 theories,	 importance	and	 step	of	
digital	information	content	analysis,	creating	representative,	
word	selection	for	creating	search	engine	optimization,	using	
hashtags,	the	importance	of	using	hashtags	and	the	use	of	
hashtags,	digital	information	content	analysis	for	using	and	
development	of	media	in	various	forms

1202 208 การค้นคืนสารสนเทศ 

Information Retrieval

3(2-2-5)

ความ รู ้ เ บื้ อ งต ้น เกี่ ย วกั บการค ้นคืนสารสน เทศ	
สถาปัตยกรรมของระบบค้นคืนสารสนเทศ	 ตัวแบบการค้นคืน
สารสนเทศ	 การประเมินผลระบบค้นคืนสารสนเทศ	 การจัดลำาดับ
ผลลัพธ์การค้นคืน	ดัชนีและการค้นหา	ภาษาสอบถาม	พฤติกรรมการ
ค้นหาสารสนเทศ	ส่วนต่อประสานการค้นคืน	 การค้นคืนสารสนเทศ
ทางอนิเทอร์เนต็และการประเมนิสารสนเทศ	การค้นคนืเชงิความหมาย	

Introduction	to	information	retrieval,	architecture	
of	information	retrieval	systems,	information	retrieval	models,	
evaluation	 of	 information	 retrieval	 system,	 search	 results	
ranking	algorithm,	indexing	and	searching,	query	language,	
information	search	behavior,	user	interfaces	to	information	
retrieval	 systems,	 information	 retrieval	 on	 internet	 and	
information	evaluation,	semantic	search	

1202 209 การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน

Mobile Application Development

3(2-2-5)

พัฒนารูปแบบการทำางานของโมบายแอปพลิ เคชัน	
สถาปัตยกรรม	ออกแบบ	 เทคนิคและกระบวนการพัฒนาโมบายแอป
พลิเคชัน	 ออกแบบและพัฒนาสนับสนุนหลายแพลตฟอร์มและระบบ
ปฏบิตักิารในอปุกรณ์ไร้สาย	สมาร์ทโฟน	ด้วยภาษาสำาหรบัออกแบบส่วน
ประสานผู้ใช้	 จัดการข้อมูลร่วมกับการบริการคลาวด์และอินเทอร์เน็ต
ของทุกสรรพสิ่ง	 การเผยแพร่	 การใช้งาน	 การบำารุงรักษาและจัดการ
สำาหรับโมบายแอปพลิเคชัน	
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Mobile	application	development	framework,	design	

and	 techniques,	methodologies	 for	mobile	 application	

development,	 design	 and	develop	 applications	 that	work	

across	multiple	platforms	and	operating	systems,	including	

wireless	 devices,	 smartphones	 using	 programming	

Languages	for	mobile	application,	concept	of	user-interface	

design,	managing	application	data	and	integrating	with	cloud	

services	and	building	Internet	of	Things	(IoT)	systems.	Pub-

lishing,	 deployment,	maintenance	 and	management	 for	

mobile	applications

1202 301 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

Information Resources Development

3(2-2-5)

การประเมินทรัพยากรสารสนเทศเพื่อเลือกทรัพยากร

สารสนเทศสำาหรับบริการแก่ผู้ใช้ของสถาบันบริการสารสนเทศ	การ

จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ	 การซื้อหรือเช่า	 การได้เปล่า	 การแลก

เปลีย่น	การจดัทำาเอง	ระเบยีบปฏบิตัขิององค์กรในการจดัหาทรพัยากร

สารสนเทศ	การประเมินความคุ้มค่าของทรัพยากรสารสนเทศที่นำามา

ให้บริการวิชาการ	การคัดออกและการทดแทนทรัพยากรสารสนเทศ	

The	appraisal	of	information	materials	for	academic	

selecting	 in	 information	 service	 organization,	 information	

materials	acquisition;	purchase	or	rental,	compliments	or	free,	

exchange	 or	 barter,	 create	 and	 self-made,	 organization	

regulation	 for	 information	material,	 acquisition,	 value	

appraisal	 for	 information	materials	 on	 services	 academic,	

weeding	and	replace	for	information	materials

1202 302 การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ 1

Information Resources Organization 1

3(2-2-5)

ความหมายและความสำาคัญของการจัดระบบสารสนเทศ	

แนวคิดเก่ียวกับการจัดหมวดหมู่และทำารายการวัสดุสารสนเทศ	 โดย

เน้นวัสดุตีพิมพ์	การจัดหมู่ระบบทศนิยมของดิวอี	้การวิเคราะห์เนื้อหา

สารสนเทศ	 การกำาหนดหัวเรื่อง	 อรรถาภิธานและคำาสำาคัญ	 การใช้

เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับงานวิเคราะห์	 และการจัด

ระบบสารสนเทศ

Definition	and	importance	of	organizing	information	

systems,	concepts	of	classification	and	listing	of	information	

materials;	with	 emphasis	 on	publications	Dewey	Decimal	

System	Classification,	information	content	analysis,	subject	

heading,	thesaurus,	keyword,	using	of	tools	and	information	

technology	 for	 analysis	 work	 and	 information	 system	

organization

1202 303 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

Web Application Development

3(2-2-5)

หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บแอปพลิเคชัน	 การเขียน

โปรแกรมของเว็บเซิร์ฟเวอร์และเว็บไคลแอนท์	การเชื่อมต่อฐานข้อมูล

บนเว็บเซิร์ฟเวอร์	 กระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชันสำาหรับระบบงาน

สารสนเทศ	 การออกแบบและการสร้างส่วนโต้ตอบผู้ใช้	 พื้นฐานของ

แนวความคิดสำาหรับการออกแบบเชงิวตัถ	ุและหลกัการเขยีนโปรแกรม

เชิงวัตถุบนเว็บ	การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการทำางานได้หลากหลาย

แพลตฟอร์ม

Basic	 concepts	 of	web	 application,	 server-side	

and	client-side,	programming,	connectivity	of	database	on	

the	web	 server,	web	application	development	process	 for	

information	systems,	designing	and	creating	user	interface.	

Fundamentals	of	concepts	for	object-oriented	design	methods	

and	structure	of	object-oriented	programming	on	the	web,	

development	of	web	applications	to	implement	on	multiple	

platforms

1202 304 การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์

Research in Information Science

3(3-0-6)

หลักและความสำาคัญของการวิจัย	 วิทยาระเบียบวิธีวิจัย

ทางสารสนเทศศาสตร์	การฝึกปฏิบัติ	การวิเคราะห์และการเลือกหัวข้อ

วิจัย	 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 ภูมิหลัง	 ความมุ่งหมาย	ความ

สำาคัญ	 สมมุติฐานการวิจัย	 ขอบเขต	 นิยามศัพท์	 วิธีดำาเนินการวิจัย	

แหล่งข้อมูล	การวิจัย	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	วิธีเก็บ

ข้อมูล	การวิเคราะห์ข้อมูล	การนำาเสนอผลการวิจัย	การรายงานผลการ

วิจัยและการประยุกต์ใช้ในการวิจัยตลาด

Foundation	and	importance	of	research,	research	

methodology	in	information	science,	practice,	analysis	and	

selection	 of	 research	 topics,	 documents	 and	 literatures	

reviews,	 background,	 objectives,	 significance,	 research	

hypotheses,	 scopes,	 definitions,	 research	methodology,	

research	 resources,	 tools	 used	 for	 data	 collection,	 data	

collection	method,	 data	 analysis,	 research	 presentation,	

reporting	of	research	results,	application	in	market	research

1202 305 การออกแบบและบริการสารสนเทศดิจิทัล

Design and Digital Information Services

3(3-0-6)

แนวคิด	หลักการ	ความสำาคัญ	องค์ประกอบและบทบาท

ของการบริการสารสนเทศดิจิทัล	 การออกแบบระบบการให้บริการ

สารสนเทศดิจิทัล	และการประเมินประสิทธิภาพในการให้บริการ	



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

18

Principles	and	theories,	importance,	components,	

roles	 of	 digital	 information	 services.	 Design	 of	 digital	

information	service	system,	evaluating	service	performance

1202 306 การวิจัยผู้ใช้เพื่อการออกแบบ 

User Research for Design

3(3-0-6)

แนวคิดการวิจัยผู้ใช้	 วิธีการและเทคนิคที่ใช้ในวงจรชีวิต

การออกแบบปฏสิมัพนัธ์ตัง้แต่การรวบรวมข้อมลูไปจนถงึการประเมนิ

ผล	ประเดน็ทางทฤษฎ	ีและระเบียบวธิทีีเ่กีย่วข้องกบัการออกแบบและ

ประเมินผล	 แนวคิดและกรอบการทำางานท่ีใช้ในการวิเคราะห์ความ

สัมพันธ์ระหว่างความต้องการและประสบการณ์ของผู้ใช้	 วิธีการและ

เทคนคิทีส่นบัสนนุความเข้าใจของผูใ้ช้เฉพาะและบรบิทการใช้งาน	การ

พัฒนาแนวคิดการออกแบบสำาหรับความต้องการของผู้ใช้ในอนาคต	

วิเคราะห์กรณีตัวอย่างที่ใช้วิธีการและเทคนิคดังกล่าว

User	research	concepts,	methods	and	techniques	

applied	in	interaction	design	lifecycle	from	data	collection	to	

evaluation,	theoretical	and	methodological	issues	related	to	

design	and	evaluation,	concepts	and	frameworks	employed	

in	 the	 analysis	 of	 the	 relationship	 between	 needs	 and	

experience	of	users,	methods	and	techniques	supporting	the	

understanding	 of	 specific	 user	 and	 usage	 contexts,	 the	

development	 of	 design	 concepts	 for	 future	 user	 needs,	

analyzed	concrete	examples	of	such	methods	and	techniques

1202 307 การทำาเหมืองข้อมูล

Data Mining

3(2-2-5)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิดและเทคนิคการทำาเหมือง

ข้อมูลเพื่อการค้นพบองค์ความรู้	 รวมถึงการพัฒนาวิธีการทางสถิต	ิ

วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่	 การเรียนรู้ของเครื่องจักร	 จดจำารูปแบบ	

ปัญญาประดิษฐ์สำาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลจำานวนมากแบบอัตโนมัติ

หรือก่ึงอัตโนมัติเพ่ือแยกรูปแบบที่น่าสนใจที่ไม่รู ้จักมาก่อน	 การ

วิเคราะห์ข้อมูลที่หลากหลาย	ประมวลผลข้อมูล	จำาแนกข้อมูลการเชื่อง

โยงและกฎความสมัพนัธ์	การจดักลุม่	ตรวจหาค่าผดิปกต	ิและแนวโน้ม

ของการทำาเหมืองข้อมูล	

Introduction	 to	 data	 mining	 concepts	 and	

techniques	 for	 the	 discovery	 of	 knowledge,	 including:	

methods	 development	 in	 the	 fields	 of	 statistics,	 big	 data	

analytics,	machine	 learning,	 pattern	 recognition,	 artificial	

intelligence	 for	 automated	 or	 semi-automated	 big	 data	

analysis	for	extract	previously	unknown	interesting	patterns,	

analysis	 of	 various	data,	 data	processing,	 classification	of	

data,	links,	relationship	rules,	grouping,	trend	of	data	mining	

1202 308 พื้นฐานและการออกแบบคลังความรู้ดิจิทัล 3(2-2-5)

Digital Repository Fundamentals and Design

ขอบเขตและแนวคิดของคลังความรู้ดิจิทัล	 ประเภทของ

คลังความรู้ดิจิทัล	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนโยบายการจัดการคลัง

ความรู้ดิจิทัล	 แนวทางในการพัฒนาทรัพยากรในคลังความรู้ดิจิทัล	

มาตรฐานสำาหรับคลังความรู้ดิจิทัลที่น่าเชื่อถือ	ความรู้พื้นฐานในการ

เลือก	ออกแบบ	และใช้โซลูชันคลังความรู้ดิจิทัลที่เหมาะสมกับแต่ละ

โครงการ	 การพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัลโดยใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส	

ความหมาย	ประเภท	และรูปแบบของเมทาดาทา	ศัพท์และไวยากรณ์

ของเมทาดา	การประยกุต์ใช้เมทาดาทากบัการจดัการสารสนเทศดจิทิลั	

และข้อกำาหนดเมทาดาทาสำาหรับการพรรณนาการสารสนเทศดิจิทัล

Scope	and	concepts	of	digital	repositories;	types	of	

digital	repositories;	stakeholders	and	policy	management	for	

digital	repositories;	approaches	to	collection	development	in	

digital	repositories;	standards	for	reliable	digital	repositories;	

the	fundamentals	of	selecting,	designing,	and	implement	the	

digital	repository	solution	that	is	suitable	for	particular	project;	

digital	repositories	development	using	open	source	software,	

definition,	function	and	type	of	metadata,	metadata	syntax	and	

schema,	metadata	schemes	for	digital	information	description,	

application	of	metadata	for	digital	information	management

1202 309 การตลาดดิจิทัล

Digital Marketing

3(3-0-6)

แนวคดิและหลกัการเกีย่วกบัการตลาดดจิทิลั	ความสำาคญั

ของการตลาดในองค์กรสารสนเทศ	 การวิจัย	 การวางแผนกลยุทธ์

ทางการตลาดดิจิทัล	 กระบวนการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 และการ

ตลาดลูกค้าสัมพันธ์

Principles	 and	 concepts	 of	 digital	marketing,	

importance	 of	marketing	 in	 information	 organizations,	

marketing	 processes,	 marketing	 research	 and	 digital	

marketing	 strategy	 e-business	 and	 customer	 relationship	

marketing

1202 310 การจัดการเชิงกลยุทธ์

Strategic Management

3(3-0-6)

การจัดการและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ	

กระบวนการจดัการ	(การวางแผนเชงิกลยทุธ์	การจดัองค์กร	การนำา	และ

การควบคุม)	และทกัษะในการจดัการเชงิกลยทุธ์	เช่น	ทกัษะดจิทิลั	การ

วางแผนเชิงกลยุทธ์	 การสร้างทีมงานและการทำางานเป็นทีม	การมอบ

หมายงาน	การสื่อสารสร้างพลังงานบวก	การสร้างความสัมพันธ์	ความ

คิดเชิงระบบ	ความคิดเชิงกลยุทธ์	 การแก้ปัญหาและตัดสินใจ	 การ

บรหิารและการวดัผลปฏบิตังิานองค์กร	และทกัษะการบรหิารโครงการ	
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Management	and	elements	related	to	management,	

management	process;	strategic	planning,	organizing,	leading	

and	controlling,	strategic	management	skills,	such	as	digital	

skills,	 strategic	 planning,	 creating	 teamwork,	working	

teamwork,	 assignment,	 communication	 to	 create	positive	

energy,	 creating	 relationship,	 system	 thinking,	 strategic	

thinking,	problem	solving	and	decision	making,	administration,	

organizational	 performance	 measurement,	 project	

management	skills

1202 311 ออนโทโลยี

Ontology

3(2-2-5)

ความหมายและองค์ประกอบของออนโทโลยี	 ประเภทขอ

งออนโทโลยี	 การประยุกต์ใช้ออนโทโลยี	 ขั้นตอนการออกแบบและ

พัฒนาออนโทโลยี	 การประเมินออนโทโลยี	 ภาษาโอดับบิวแอล	 อาร์ดี

เอฟ	สปาร์เคิล	เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างออนโทโลยี

Definition	 of	 ontology,	 ontology	 components,	

type	 of	 ontology,	 applications	 of	 ontology,	 ontology	 life	

cycle,	ontology	evaluation,	Ontology	Web	Language:	OWL,	

Resource	Description	Framework:	RDF,	SPARQL,	ontology	

development	tools

1202 312 สัมมนาทางสารสนเทศศาสตร์

Seminar in Information Science

1(0-2-6)

	หลกัการและกระบวนการในการจดัการสมัมนา	และการนำา

เสนอผลการศึกษา	กรณีคัดสรรทางสารสนเทศศาสตร	์

Principle	and	process	of	seminar	and	presenting	

the	study	of	selected	topics	in	information	science

1202 401 โครงงานสารสนเทศศาสตร์

Senior Project in Information Science

2(0-6-12)

ประเด็นคัดสรรทางสารสนเทศศาสตร์	 โดยความเห็นชอบ

ของอาจารย์ทีป่รกึษาและกรรมการจดัทำาวตัถปุระสงค์แผนงาน	ขัน้ตอน

การดำาเนินงานโครงงาน	ดำาเนินโครงงานให้เสร็จสมบูรณ	์เขียนรายงาน

ที่สมบูรณ์และสอบปากเปล่าเกี่ยวกับโครงงานที่ทำา

Selected	topic	of	student’s	interest	in	information	

science	under	the	supervision	of	an	advisor	and	committee,	

define	 the	 project	 objective,	 plan	 and	 process	 of	 project	

proposal,	students	undertake	the	project,	writing	full	report	

and	oral,	presentation	of	complete	project

 2.2 วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

1202 451 การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ 2

Information Resources Organization 2

3(2-2-5) 

ความหมายและความสำาคัญของการจัดระบบสารสนเทศ	

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่และทำารายการวัสดุสารสนเทศ	 โดย

เน้นวัสดุตีพิมพ์	การจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน	 ระบบการจัด

หมู่แบบหอสมุดแพทย์แห่งชาติอเมริกัน	การวิเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศ	

การกำาหนดหัวเร่ือง	 อรรถาภิธานและคำาสำาคัญ	 การใช้เคร่ืองมือและ

เทคโนโลยสีารสนเทศสำาหรับงานวเิคราะห	์และการจดัระบบสารสนเทศ

Definition	 and	 importance	 of	 information	

organization,	printed	materials	cataloging,	Library	of	Congress	

Classification	 System	 (LC),	 National	 Library	 of	Medicine	

Classification	System	(NLM),	content	analysis,	subject	heading,	

thesaurus,	keyword	analysis,	tool	and	information	technology	

employed	 in	 classification	 and	 cataloging.	 Information	

materials	record	system

1202 452 ห้องสมุดดิจิทัล

Digital Library

3(2-2-5)

ความหมาย	 ประวัติ	 พัฒนาการ	 แนวคิด	 องค์ประกอบ	

รูปแบบ	และโปรโตคอล	ของห้องสมุดดิจิทัล	มาตรฐานและองค์กรที่

เกี่ยวข้อง	การจัดหา	การพัฒนา	การเลือกใช้ระบบห้องสมุดดิจิทัลที่มี

ในปัจจุบัน	แนวโน้มและทิศทางของห้องสมุดดิจิทัลในอนาคต

Definition,	 history,	 development,	 theory,	

component,	format	and	protocols	of	digital	library,	standard	

and	information	center,	acquisition,	implement	and	selection	

of	digital	library	system,	trend	of	digital	library

1202 453 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

Library Automation Systems

3(2-2-5)

แนวคิดพื้นฐาน	ประวัติ	 เทคโนโลยี	 สถานะปัจจุบัน	 และ

วิวัฒนาการของระบบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติในห้องสมุดและศูนย์

สารสนเทศ	หลักการในการจัดการโครงการระบบห้องสมุด	 รวมถึงการ

วางแผน	การยา้ยโอนขอ้มลู	การออกแบบและพฒันา	และการดำาเนินการ	

แนวโน้มเทคโนโลยใีนปจัจบุนั	และปัญหาในระบบคอมพวิเตอรอ์ตัโนมตั	ิ

การแก้ปัญหาในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดและผู้ใช้ห้องสมุด

Fundamental	 concepts,	 history,	 technologies,	

current	state	and	evaluation	of	computer	systems	automation	

in	libraries	and	information	centers.	Principles	of	managing	a	

library	system	project	including	planning,	migration,	design	

and	development,	and	implementation,	current	technology	

trends	and	issues	in	computer	systems	automation,	future	

solutions	involving	libraries	and	their	end	users
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1202 454 สำานักงานอัตโนมัติ 

Office Automation

3(2-2-5)

แนวคิดเกี่ยวกับสำานักงานและงานสำานักงาน	 การมอบ

หมายงานสำานักงาน	 การบริหารสำานักงาน	 ระบบการจัดการภายใน

สำานักงาน	 การจัดการสำานักงานอัตโนมัติ	 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในสำานักงาน	 และแนวโน้มการปรับปรุงระบบการจัดการ

สำานักงาน	

Concepts	of	office	and	office	work,	job	delegation,	

office	management,	 internal	 office	management	 system,	

management	of	office	automation,	applications	of	information	

technology	 in	 office;	 trends	 in	 development	 of	 office	

management	system

1202 455 การจัดการจดหมายเหตุและวัตถุทาง  3(3-0-6)

พิพิธภัณฑ์ 

Archive and Museum Object Management

ความรู ้ เ บ้ืองต ้นเกี่ยวกับจดหมายเหตุและวัตถุทาง

พิพิธภณัฑ์	จดหมายเหตแุละวตัถทุางพพิธิภณัฑ์ในองค์การและสถาบนั

ต่างๆ	การรวบรวม	การจดัระบบ	การเผยแพร่และให้บรกิารจดหมายเหตุ	

และวัตถุทางพิพิธภัณฑ์	การสงวนรักษาสารสนเทศดิจิทัล	กฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับจดหมายเหตุและวัตถุทางพิพิธภัณฑ์	

Fundamental	 knowledge	 of	 archival	 information	

and	museum	objects;	 sources	 of	 archival	 information	 and	

museum	 objects	 in	 the	 organizations	 and	 institutions;	

management	 of	 archival	 and	museum	 objects;	 digital	

preservation;	laws	related	to	archival	and	museum	object	

1202 456 การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น 

Management of Local Information

3(3-0-6) 

หลักการและกระบวนการจัดหา	การจัดเก็บ	วิเคราะห์	การ

ค้นคืน	การอนุรักษ์และการบำารุงรักษาสารสนเทศท้องถิ่น	การบริการ

สารสนเทศท้องถ่ิน	 และการดำาเนินงานสารสนเทศท้องถิ่นให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อสังคม	แหล่งสารสนเทศท้องถิ่น	การสร้างความร่วม

มือกับแหล่งสารสนเทศต่างๆ	 รวมถึงการนำาเทคโนโลยีมาช่วยในการ

ดำาเนินงาน	

Principles	and	process	of	acquisition,	storage	and	

retrieval,	preservation	and	maintenance	of	local	information,	

local	wisdom	 services,	management	 of	 local	 information	

effectively	 for	 the	 society,	 local	 information	 sources,	

cooperation	of	information	sources,	application	of	technology	

for	management

1202 461 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล

Database System Development

3(2-2-5)

หลักการของระบบฐานข ้อมูล	 สถาป ัตยกรรมของ

แอปพลิเคชัน	การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลฝึกปฏิบัติการ

เขียนโปรแกรมในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบแสตนด์อโลน

Principles	 of	 database	 application,	 application	

architecture,	design	and	development	of	database	systems,	

and	 programming	 experiment	 for	 stand-alone	 database	

system	development

1202 462 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายสารสนเทศ

Data Communication and Information 

Network

3(2-2-5)

ความหมายของการสือ่สารข้อมลู	สถาปัตยกรรมการสือ่สาร

และโปรโตคอล	 ระบบการส่งข้อมูล	 แนวคิดเกี่ยวกับระบบเครือข่าย	

ระบบเครือข่ายสารสนเทศ	 ลักษณะของเครือข่ายประเภทของระบบ

เครือข่าย	การเชือ่มโยงเครอืขา่ยภายในและภายนอก	แหล่งสารสนเทศ	

ข้อดีและข้อเสียของข่ายงานสารสนเทศที่ใช้ในปัจจุบัน

Definition	of	data	communication,	communication	

architecture	 and	protocols,	 data	 transmission,	 concept	 of	

network,	 information	 network,	 network	 topology,	 type	 of	

network.	 Network	 connection	 inside	 and	 outside	 of	

information	source,	current	strength	and	weakness	of	network

1202 463 การเขียนโปรแกรมทางสถิติสำาหรับวิเคราะห ์ 3(2-2-5)

ข้อมูล 

Statistical Programming for Data Analytics

แนะนำาการเขียนโปรแกรมทางสถิติ	 การใช้งานโปรแกรม

อาร์และอาร์สตูดิโอเบื้องต้น	ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์	 และสถิติ	 ชนิด

ข้อมลู	ตวัแปรอาร์เรย์	เมตรกิซ์	ข้อมลูรายการและเฟรมข้อมลู	โครงสร้าง

การควบคุม	การวนลูป	การพล๊อตกราฟและกราฟิก	การจัดการข้อมูล	

การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์จากข้อมลูขนาดใหญ่	การจำาแนกกลุม่ข้อมลู

และการทำานาย	

Overview	of	statistical	programming,	Introduction	

to	R	and	RStudio,	math	and	statistical	functions,	data	type,	

arrays,	matrices,	lists	and	data	frames,	control	structures,	loop	

functions,	plotting	and	graphics,	data	management,	analysis	

of	 relationships	 from	 big	 data,	 data	 classification	 and	

prediction	
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1202 464 การเรียนรู้ของเครื่องสำาหรับ 3(2-2-5)

งานสารสนเทศศาสตร์ 

Machine Learning for Information Science

ความหมาย	ความสำาคญั	และประเภทการเรยีนรูข้องเครือ่ง	

การวิเคราะห์	 การจัดหมวดหมู	่ การพยากรณ์และนำาเสนอด้วยเทคนิค

ที่ทันสมัยในการเรียนรู้ของเครื่องสำาหรับงานสารสนเทศศาสตร์

Definition,	 significance	 and	 types	 of	machine	

learning,	classification	analysis	 forecasting	and	presenting	

using	machine	learning	for	information	science

1202 465 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 

Innovation and Digital Technology

3(2-2-5)

แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล	 บทบาท	

ผลกระทบ	การฝึกทกัษะ	การใช้เทคโนโลยดีจิทิลัในงานสารสนเทศเพือ่

สร้างสรรค์นวัตกรรมในการจัดการและให้บริการสารสนเทศ

Concepts	 of	 innovation	 and	digital	 technology,	

roles,	effects,	training	of	digital	technology	skills	in	information	

work	 for	 innovation	 in	 the	management	 and	provision	 of	

information	services

1202 471 การพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์

Electronic Publishing

3(2-2-5) 

คำาจำากัดความและแนวคิดของการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส	์

ประเภทของทรัพยากรสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์	 รูปแบบของการพิมพ์

อิเล็กทรอนิกส์	 กระบวนการและเทคโนโลยีในการผลิตสิ่งพิมพ์

อิเล็กทรอนิกส์ 	 ประเด็นทางสังคมและเศรษฐกิจของการพิมพ์

อิเล็กทรอนิกส์

Definition	and	concepts	of	electronic	publishing;	

types	 of	 electronic	 printed	 resources	 format	 of	 electronic	

publishing;	 process	 and	 technology	 for	 electronic	 printed	

production;	 social	 and	 economic	 issues	 of	 electronic	

publishing

1202 472 การออกแบบเนื้อหาสำาหรับสื่อดิจิทัล 

Content Design for Digital Media

3(2-2-5)

การวางแผน	การออกแบบ	และการนำาเสนอเนื้อหาสำาหรับ

สือ่ดจิทิลั	เช่น	งานกราฟิก	อนเิมชนั	แอปพลเิคชนัสำาหรบัอปุกรณ์สือ่สาร

เคลื่อนที่	 เว็บไซต์	สื่อที่มีดนตรีประกอบและสื่อเพื่อการศึกษา	เป็นต้น	

การพัฒนาทกัษะการรวบรวมข้อมลู	การกำาหนดกลุม่เป้าหมาย	การสร้าง

เรื่องราว	ที่เหมาะสมกับสื่อดิจิทัลที่จะผลิต	ความเข้าใจเรื่องตลาดและ

ช่องทางการเผยแพร่ผ่านสื่อดิจิทัล	การประเมินความสำาเร็จของเนื้อหา

และสื่อที่ผลิต

Planning,	 designing	 and	 the	 presentation	 of	

content	for	digital	media,	such	as	graphic	works,	animation,	

mobile	application,	websites,	music	and	educational	media;	

developing	 skills	 in	 information	 gathering,	 targeting,	

storytelling	suitable	for	selected	digital	medium	for	the	project;	

understanding	 of	marketing	 and	 distribution	 channels	

through	digital	media;	evaluating	the	achievement	of	content	

design	and	media	production

1202 473 การเล่าเรื่องสำาหรับสื่อดิจิทัล 

Storytelling for Digital Media

3(3-0-6)

แนวคดิและรปูแบบการเล่าเรือ่งในสือ่ดจิทิลั	การออกแบบ

และสร้างสรรค์การเล่าเรื่องแบบดิจิทัล	ประกอบด้วย	การใช้ภาษา	การ

สือ่สาร	การวางโครงเรือ่งเพือ่ใช้กบัสือ่สมยัใหม่	กลยทุธ์การเล่าเร่ือง	การ

เลือกสื่อในการนำาเสนอ	การประยุกต์ใช้การสร้างสรรค์เรื่องราวในสื่อ

ดิจิทัลต่างๆ	อย่างมีประสิทธิภาพ	

Concepts	and	styles	of	storytelling	in	digital	media,	

design	and	create	digital	storytelling;	topics	include	language,	

interpretation,	story	 layout	for	new	media,	and	storytelling	

techniques,	 choose	 proper	media	 to	 present,	 applying	 to	

create	story	in	digital	media	effectively

1202 481 การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้

Reading and Learning Promotion

3(3-0-6)

ความหมายและความสำาคัญของการอ่านและการเรียนรู้	

กลวธิอ่ีาน	พฤตกิรรม	ความสนใจและปัญหาในการอ่านของบคุคลกลุม่

ต่างๆ	การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้

Definition	and	importance	of	reading	and	learning,	

reading	techniques,	behavior,	reading	interests	and	reading	

problems	of	various	groups,	activities	of	reading	and	learning	

promotion

1202 482 การให้คำาปรึกษาสารสนเทศ

Information Consultancy

3(3-0-6) 

หลักการและทฤษฎีการให้คำ าปรึกษา	 รูปแบบการ

ให้คำาปรึกษาสารสนเทศ	 เคร่ืองมือการให้คำาปรึกษา	 การให้บริการให้

คำาปรึกษาด้านสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และระบบเครือข่าย
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Principles	and	theories	of	information	consultancy,	

models	 of	 information	 consultancy,	 tools	 for	 information	

consultancy,	consultancy	on	using	 information	 technology	

and	communication

1202 483 การบริการสารสนเทศบนเครือข่ายสังคม 3(2-2-5)

Information Services on Social Networking

การบริการสารสนเทศภายใต้กรอบการติดต่อสื่อสารแบบ

เครือข่ายออนไลน์	 เครื่องมือสื่อสังคม	 การระบุเครือข่ายสังคมที่

เหมาะสมสำาหรับการบริการสารสนเทศ	การใช้เครือข่ายสังคมเพื่อการ

บริการสารสนเทศ	และการประเมินประสิทธิภาพในการให้บริการ

Information	 services	 provided	 under	 the	

communications	 network,	 social	media	 tools,	 identifying	

appropriate	social	networks	for	information	services,	use	of	

social	networks	 for	 information	services,	and	evaluation	of	

services

1202 484 อุตสาหกรรมสารสนเทศ

Information Industries

3(3-0-6) 

	ความหมาย	ความสำาคัญ	และขอบข่ายของอุตสาหกรรม

สารสนเทศ	ประเภทและรปูแบบของอตุสาหกรรมสารสนเทศ	วงจรของ

อุตสาหกรรมสารสนเทศ	 การประกอบการ	 การวิจัยตลาด	 แนวโน้ม

อุตสาหกรรมสารสนเทศ	

	Definition,	importance,	and	scope	of	information	

industry,	 type	and	 format	of	 information	 industry,	cycle	of	

information	 industry,	 information	 industry	 entrepreneur,	

marketing	research,	trend	of	information	industry

1202 485 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์

Customer Relationship Management 

3(3-0-6) 

แนวคิด	ความหมาย	องค์ประกอบและประโยชน์ของการ

บริหารลูกค้าสัมพันธ์	 แบบจำาลองการสร้างสัมพันธภาพกับลูกค้า	 การ

สร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและองค์กร	กลยุทธ์การบริหารลูกค้า

สมัพนัธ์	กระบวนการบรหิารลกูค้าสมัพนัธ์	การจดัการข้อร้องเรยีน	การ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์	 การเลือกเครื่องมือ

หรือออกแบบกิจกรรมสำาหรับนำามาใช้สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

Concepts,	definitions,	components	and	benefits	of	

customer	 relationship	 management,	 model	 to	 build	

relationships	with	 customers,	 establishing	 relationships	

between	customers	and	organizations,	customer	relationship	

management	strategies,	customer	relationship	management	

process,	 complaint	 handling,	 application	 of	 technology	 in	

customer	 relationship	management,	 choosing	 tools	 or	

designing	activities	 for	 use	 in	building	 relationships	with	

customers

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

	 	 	 นิสิตต้องเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ	 ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

 4. หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

1202 402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ *

Professional Practicum

6(0-40-0)

การฝึกประสบการณ์วชิาชพีในหน่วยงานต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้อง

กบังานสารสนเทศ	จำานวน	480	ชัว่โมง	เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า	3	เดอืน	

และเสนอรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Professional	practicum	in	the	work	place,	related	

to	information	work,	480	hours,	at	least	3	month,	writing	full	

report	and	oral	presentation	of	professional	practicum

0199 499 สหกิจศึกษา *

Cooperative Education

9(0-40-0)

การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ	มีความ

ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันประกอบการ	 เพื่อพัฒนานิสิต

ให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำางานในสถาน

ประกอบการ	มีความสามารถในการพัฒนาตนเองในด้านการคิดอย่าง

มีระบบ	การสงัเกต	การตดัสนิใจ	ทกัษะในการวเิคราะห์และการประเมิน

ผล	นสิติมคีณุภาพตรงตามความต้องการสถานประกอบการและตลาด

แรงงาน	ปฏบิตังิาน	จำานวน	640	ชัว่โมง	มกีารจดัทำาโครงงานและนำาเสนอ

โครงงาน	

Working	 in	 the	 workplace	 systematically,	

cooperation	between	the	university	and	the	work	places,	to	

develop	both	academic	and	work-related	skills	in	the	work	

place,	 self-development	 ability,	 systematic	 thinking,	

observation,	decision	making,	analytical	and	evaluation	skills,	

quality	students,	as	required	for	the	workplaces	and	the	labor	

market,	working	 640	hours,	 creating	project,	 presentation	

project




