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หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 1.1 รหัสหลักสูตร  25540081104227 
 1.2 ชื่อหลักสูตร 

      ภาษาไทย          หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและ
สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 

       ภาษาอังกฤษ         Master of Arts Program in Archives  and  Cultural Heritage 
Information Management 

 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็มภาษาไทย     ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทาง
วัฒนธรรม) 

 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ   Master of Arts (Archives and Cultural Heritage Information 
Management) 

ชื่อย่อภาษาไทย ศศ.ม. (การจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม)  
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   M.A. (Archives and Cultural Heritage Information Management) 

 
3. วิชาเอก  
 ไม่มี 
 
4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร   
 แผน ก แบบ ก 1   มีค่าเทียบเท่า 39 หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก 2   ไม่น้อยกว่า  39 หน่วยกิต 
 แผน ข             ไม่น้อยกว่า  39 หน่วยกิต 
 
 



  

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ        
    หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี 
 5.2  ภาษาที่ใช้    ภาษาไทย 

5.3 การรับเข้าศึกษา  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี  
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร  

          5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 5 /2562 วันที่ 28  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 7 / 2562 วันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  ปีการศึกษา 2563  
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1  นักจดหมายเหตุหรือบุคลากรหรือผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการจัดการเอกสารจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดก
ทางวัฒนธรรมในหอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑสถาน หอศิลป์ องค์กรหรือสถาบันต่าง ๆ  

8.2  นักจัดการเอกสารและข้อมูลหรือบุคลากรหรือผู้ที่ปฏิบัติงานด้านเอกสารและข้อมูลในองค์กรหรือสถาบันทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

8.3  นักวิชาการและหรือนักวิจัยด้านจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 
 

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
          9.1 นางสาววราภรณ์ พูลสถิติวัฒน์ 
    เลขประจ าตัวประชาชน  X-XXXX-XXXXX-XX-X   
      ต าแหน่ง อาจารย์  

      คุณวุฒิ   Ph.D. (Archives and Records Management) University of Liverpool, UK (2017) 
             M.A. (Archives and Records Management) University of Liverpool, UK (2012) 

 M.A. (Applied Linguistics) University of Adelaide, Australia (2007) 
  M.A. (European Studies) Chulalongkorn University, Thailand (1999) 
  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2540) 
 
 
 



  

 9.2 นางสาวจุฑารัตน์  ช่างทอง  
    เลขประจ าตัวประชาชน  X-XXXX-XXXXX-XX-X  
      ต าแหน่ง อาจารย์  
      คุณวุฒิ   ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2555) 
            ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2542) 
            อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2538) 

9.3 นายปานใจ  ธารทัศนวงศ ์

      เลขประจ าตัวประชาชน  X-XXXX-XXXXX-XX-X 
      ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์  

     คุณวุฒิ   D.Tech. (Computer Science) Asian Institute of Technology, Thailand (2000) 
                             วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2535) 
                             วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล (2527) 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร   
          ที่อยู่ เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 
 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
          11.1.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาสู่ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
   เป้ าหมายส าคัญของการประชุมสหประชาชาติว่ าด้ วยการค้าและพัฒนา (United Nations 
Conference on Trade and Development: UNCTAD) ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา คือการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ผ่านการศึกษาตลอดชีพ และการพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นความสามารถในการน าความรู้และความคิด มาสร้างสรรค์
คุณค่าทางเศรษฐกิจที่สร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชนและสังคม เป้าหมายดังกล่าวสอดคล้องกับสภาวการณ์ของโลกใน
ยุคปัจจุบันที่ก าลังก้าวผ่านเข้าสู่คลื่นลูกที่สี่ที่เรียกว่ายุคสังคมฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ( อัลวิน ทอฟฟเลอร์, 
2523 และ จอห์น โฮว์กินส์ 2544) 
   ในสังคมฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์นั้น ต้นทุนส าคัญในการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่งคั่งและ
ยั่งยืน คือ สารสนเทศ และความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ที่จะน าสารสนเทศเหล่านั้นไปพัฒนาเป็นองค์ความรู้ และ
นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะก่อให้เกิดรายได้เพียงพอที่จะเลี้ยงดูประชากรในประเทศโดยไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่
อย่างจ ากัดในปัจจุบัน 

  ในสถานการณ์ดังกล่าว ประเทศต่าง ๆ ได้เริ่มพัฒนาศักยภาพของตนทั้งในเรื่องการจัดการระบบ
สารสนเทศ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษาตลอดชีพ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ  ของตนเพ่ือตอบ
รับกับโลกยุคสังคมฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์   

  ส าหรับประเทศไทย การพัฒนาประเทศเพ่ือตอบรับสถานการณ์ดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) กล่าวคือ รัฐบาลไทยได้เริ่มพัฒนาเศรษฐกิจของชาติโดยเน้น



  

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยมุ่ง “พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของการสร้างและ
ใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับพ้ืนฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ของ
สังคม เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการผลิตสินค้าและบริการใหม่ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ ” (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555) 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นั้น ได้ก าหนดยุทธศาสตร์หลาย
ประการซึ่งสะท้อนความจ าเป็นในการเปิดหลักสูตรการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม การ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมต้องอาศัยข้อมูลที่ได้รับการจัดเก็บอย่างเป็นระบบเพ่ือใช้เป็นฐานการ
พัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ทางหลักสูตรฯ เน้นการสงวนรักษาข้อมูลในระยะยาวซึ่งรวมถึงข้อมูลวิจัยพร้อมทั้งหลักการและ
แนวทางเพ่ือให้ใช้งานข้อมูลเหล่านี้ในอนาคตได้ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันทุจริตประพฤติมิชอบและธรร
มาภิบาลในสังคมไทยมีความเกี่ยวข้องกับระบบการจัดการเอกสารและแนวคิดจดหมายเหตุโดยตรง  กล่าวคือ เอกสาร
จดหมายเหตุจะเป็นหลักฐานแสดงกิจกรรมของบุคคลและองค์กรซึ่งเป็นกลไกตรวจสอบการท างาน การออกแบบระบบ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ดีจึงต้องสอดคล้องกับหลักปฏิบัติทางจดหมายเหตุด้วย นอกจากนี้การจัดเรียง เอกสารตาม
หลักการทางจดหมายเหตุและสารสนเทศยังช่วยป้องกันการสูญหายของข้อมูลในเชิงความหมายและสนับสนุนการสืบค้น
ข้อมูลเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมอีกด้วย อาทิ ในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ 
รัฐบาลก าหนดให้ภาคเหนือเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หนึ่งในแนวทางส าคัญคือการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
โดยทั่วไปวัฒนธรรมสามารถแบ่งได้เป็นสองลักษณะคือ วัฒนธรรมที่จับต้องได้ เช่น เอกสาร เครื่องมือหรือสิ่งประดิษฐ์ 
เป็นต้น และวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เช่น ค่านิยมในชุมชน เป็นต้น ข้อมูลทางวัฒนธรรมทั้งสองรูปแบบควรได้รับการ
บันทึกด้วยแนวปฏิบัติทางจดหมายเหตุเพ่ือมิให้กาลเวลาลบล้างอัตลักษณ์ของยุคสมัยได้ 

  นอกจากนี้ หลักสูตร ฯ มีส่วนเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ตามยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 โดยเน้นทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ความคิดสรรค์  ความเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา  ทักษะการท างาน
ร่วมกัน  ทักษะด้านเทคโนโลยี การรู้สารสนเทศ และการตื่นรู้ในเชิงสังคม วัฒนธรรมและการรู้คิด (อภิปัญญา)  โดย
ผู้เรียนจะได้รับทักษะเหล่านี้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ในรูปแบบที่เหมาะสม เช่น การวิเคราะห์ การ
อภิปราย การศึกษาเพ่ิมเติมในหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย เป็นต้น  

  จากสถานการณ์ดังกล่าวมาข้างต้น เมื่อประเทศไทยต้องการองค์ความรู้และบุคลากรที่สามารถบริหาร
จัดการเอกสารจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
จดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมจึงถูกปรับปรุงในปีพ.ศ. 2562 เพ่ือผลิตบุคลากรที่สามารถมาบริหาร
จัดการเอกสารจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม อันเป็นต้นทุนส าคัญในการพัฒนาประเทศเข้าสู่สังคม
ฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

        11.1.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาประเทศสู่ยุคประเทศไทย 4.0  
  เมื่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทาง

วัฒนธรรม ได้เปิดด าเนินการมาได้เป็นเวลา 5 ปี (2557-2561) พร้อม ๆ กับรัฐบาลไทยได้ออกนโยบายประเทศไทย 4.0 
ในช่วงปีพ.ศ. 2560 นโยบายดังกล่าวส่งผลให้ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและ
สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือการพัฒนาประเทศที่เปลี่ยนแปลง
ไปดังกล่าวนี้ด้วย 



  

  นโยบายพัฒนาประเทศสู่ยุคประเทศไทย 4.0 เป็นนโยบายที่เกิดขึ้นมาเพ่ือน าพาประเทศออกจากกับดัก
รายได้ปานกลาง (Middle-incomes trap) โดยการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีการสร้าง
นวัตกรรมเป็นของตนเองโดยอาศัยองค์ความรู้ และภูมิปัญญาที่สะสมมาแต่อดีตกาล ให้ความส าคัญกับฐานข้อมูล และ
สารสนเทศในฐานะเป็นแหล่งสะสมองค์ความรู้ที่จะน าไปต่อยอดเป็นนวัตกรรม และมุ่งเน้นการน าต้นทุนที่แข็งแกร่งของ
ประเทศทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 
   นโยบายดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการพัฒนาประเทศไทยให้สามารถแข่งขันกับ
ประเทศอ่ืน ๆ ได้ในยุคสังคมฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นอกจากนี้แล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของ
เอกสารจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม ที่มีต่อการพัฒนาประเทศไปสู่ยุคประเทศไทย 4.0 กล่าวคือ การ
จะสร้างนวัตกรรมเป็นของตนเองได้นั้น ประเทศไทยจะต้องมีระบบการจัดเก็บฐานข้อมูล สารสนเทศและเอกสารที่ มี
ประสิทธิภาพที่สามารถตรวจสอบความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และป้องกันการสูญหายหรือประกันสิทธิ์การเข้าถึงได้ 
ระบบจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพดังกล่าวจะส่งผลให้นักวิจัยไทยสามารถน าเอาข้อมูลที่มีอยู่ในระบบดังกล่าวไปต่อยอดเป็น
องค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ได ้
   การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากมรดกทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ภายในประเทศจ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลที่มี
อยู่ในเอกสารจดหมายเหตุ วัตถุพิพิธภัณฑ์ และหอศิลป์ต่าง ๆ  จึงเป็นสิ่งสะท้อนว่า หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑสถาน 
และหอศิลป์จะต้องมีระบบจัดเก็บข้อมูล สารสนเทศ และเอกสารที่มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน 
   หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑสถาน และหอศิลป์ในประเทศไทยมีลักษณะเฉพาะตนที่แตกต่างจากประเทศ
อ่ืน กล่าวคือ หอจดหมายเหตุโดยทั่วไป ยกเว้นหอจดหมายเหตุแห่งชาติ มีลักษณะบูรณาการเอาพิพิธภัณฑสถานและหอ
ศิลป์มาไว้รวมกัน ในลักษณะที่เป็นหอประวัติหรือหอเกียรติยศส าหรับเป็นที่เก็บข้อมูล สารสนเทศ เอกสาร และเผยแพร่
เกียรติประวัติหรือเกียรติยศของบุคคลหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง ผู้ปฏิบัติงานในหอจดหมายเหตุดังกล่าวจึงมีหน้าที่ดูแลทั้ง
เอกสารจดหมายเหตุ วัตถุพิพิธภัณฑ์และผลงานทางศิลปะประเภทต่าง ๆ  หอจดหมายเหตุลักษณะดังกล่าวนี้มีแนวโน้ม
เป็นที่นิยมในประเทศไทยและเพ่ิมจ านวนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  อย่างไรก็ตาม ผู้ปฏิบัติงานในหอจดหมายเหตุลักษณะ
ดังกล่าวบางส่วนยังมีข้อจ ากัดในการน าเอาองค์ความรู้ในระดับวิชาชีพด้านจดหมายเหตุไปประยุกต์ใช้ และหรือสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ ๆ มาพัฒนาระบบการได้มา การจัดเก็บ การเข้าถึง การอนุรักษ์ และการป้องกันการสูญหายของข้อมูล 
สารสนเทศ และเอกสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (วราภรณ์ พูลสถิติวัฒน์, 2559) 
   นอกจากนี้แล้ว องค์กรจดหมายเหตุในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังขาดแคลนบุคลากรระดับวิชาชีพด้าน
จดหมายเหตุ แม้ว่าระบบการรับสมัครบุคลากรเข้าท างานจะเปิดกว้างให้บุคคลที่จบด้านนี้สมัครเข้าท างาน แต่ผลปรากฏ
ว่า จ านวนผู้สมัครเข้าท างานในองค์กรจดหมายเหตุที่จบการศึกษาด้านการจัดการจดหมายเหตุมีจ านวนน้อยมาก ในบาง
แห่งไม่มีเลย การขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ในระดับวิชาชีพที่สนใจเข้าท างานด้านอนุรักษ์เอกสารอาจก่อผลให้เกิดการ
ขาดประสิทธิภาพในการจัดการสารสนเทศเชิงวัฒนธรรม ปัญหาดังกล่าวส่งผลให้ข้อมูลที่มีอยู่ในองค์กรวัฒนธรรมต่าง  ๆ  
ซึ่งอาจจะน ามาใช้เป็นต้นทุนในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยสูญหายไปได้ 
  ประเทศไทยได้ตราพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติขึ้นในปีพ.ศ. 2556 เพ่ือใช้เป็นกลไกส าคัญใน
การพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารในส่วนราชการต่าง ๆ ไว้เป็นฐานข้อมูล และสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 
และส่งเสริมให้มีการขยายจ านวนหอจดหมายเหตุไปสู่หน่วยงานภาครัฐส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น กลไกดังกล่าวต้องอาศัย
บุคลากรระดับวิชาชีพด้านจดหมายเหตุจ านวนมากมาช่วยผลักดัน แต่ ณ ปัจจุบัน พบว่า ประเทศไทยยังขาดแคลน



  

บุคลากรระดับวิชาชีพด้านจดหมายเหตุที่สามารถจัดการกระบวนการจดหมายเหตุได้ทั้งกระบวนการ บุคลากรระดับ
ปฏิบัติการในองค์กรจดหมายเหตุไทยส่วนใหญ่ถูกฝึกให้ท างานปฏิบัติการได้เฉพาะส่วนหรือที่เรียกว่า Silo Mentality 
(วราภรณ์ พูลสถิตวัฒน์ , 2559)  นอกจากนี้แล้ว การพัฒนานักจดหมายเหตุแบบ on the job training ที่ใช้กันอยู่ใน
ประเทศไทยเพียงแบบเดียวนี้ อาจไม่สามารถพัฒนาให้บุคลากรในองค์กรจดหมายเหตุไทยน าเอาทฤษฎีการจัดการ
เอกสารและจดหมายเหตุและมาตรฐานของสภาการจดหมายเหตุระหว่างประเทศ (International Council on 
Archives - ICA) มาประยุกต์ใช้พัฒนากระบวนงานจดหมายเหตุขององค์กรตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
บุคลากรเหล่านั้นไม่ได้ผ่านการเรียนและอบรมในหลักสูตรระดับวิชาชีพที่ให้ทั้งองค์ความรู้ ทฤษฎีและทักษะปฏิบัติงานทั้ง
กระบวนการจัดการเอกสารจดหมายเหตุที่เป็นมาตรฐานสากล และการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพัฒนาการขององค์กร
จดหมายเหตุในประเทศไทย  
   สถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยต้องการหลักสูตรที่สามารถผลิตบุคลากรมาจัดการกับ
ข้อมูล สารสนเทศ และเอกสารที่มีอยู่ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติและองค์กรทางวัฒนธรรมอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะเป็นทั้งหอ
จดหมายเหตุ พิพิธภัณฑสถาน และหอศิลป์ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ดังกล่าว  
 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
         11.2.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาประเทศไทยตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
   การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดก
ทางวัฒนธรรมในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ค านึงถึงสถานการณ์หรือการพัฒนาประเทศทางด้านเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังค านึงถึง
สถานการณ์หรือการพัฒนาประเทศไทยทางด้านสังคมด้วย กล่าวคือ ในปี พ.ศ. 2560 รัฐบาลได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ขึ้นมา และแผนดังกล่าวได้ถูกถ่ายทอดเป็นแผนการปฏิบัติในระยะเวลา 5 ปีแรก ซึ่งรู้จักกันใน
นาม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) แผนดังกล่าวประกอบไปด้วย 10 
ยุทธศาสตร์ แต่อาจกล่าวได้ว่า 2 ยุทธศาสตร์ อันได้แก่ ยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ หรือ
อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการตรวจสอบความโปร่งใสในการท างานของภาครัฐ และ ยุทธศาสตร์การเพ่ิมศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ หรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นการพัฒนามนุษย์ให้มีองค์ความรู้และทักษะการท างานและด าเนินชีวิต ทั้งสอง
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นยุทธศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และต้องใช้ข้อมูล สารสนเทศ และเอกสารเป็นตัวขับ
เคลื่อนที่ส าคัญ กล่าวคือ การตรวจสอบธรรมาภิบาลของหน่วยงานราชการต้องอาศัยหลักฐานที่ส าคัญ นั้นก็คือ เอกสาร 
หากหน่วยงานราชการจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระบบ ไม่สามารถตรวจสอบหรือเข้าถึงเอกสารเหล่านั้นได้ แสดงว่า หน่วยงาน
ราชการเหล่านั้นมีปัญหาในการบริหารจัดการที่อาจไม่มีความโปร่งใสและตรวจสอบไม่ได้  
  ในส่วนของการเพ่ิมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ กลไกส าคัญประการหนึ่ง คือ การฝึกให้ทรัพยากร
มนุษย์เหล่านั้นสามารถเรียนรู้ตลอดชีพและสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ จากการค้นคว้าและวิจัยผ่านฐานข้อมูล 
สารสนเทศและเอกสารที่มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เก็บและเผยแพร่สู่สาธารณชนในรูปแบบแหล่งเรียนรู้ที่เข้าถึง
ได้ หากทรัพยากรมนุษย์เหล่านั้นขาดแหล่งเรียนรู้ดังกล่าว พวกเขาเหล่านั้นอาจไม่สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่  ๆ มา
พัฒนาประเทศได้ 



  

  การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ทั้งสองที่กล่าวมานี้ ส่วนหนึ่ งต้องอาศัยการจัดการเอกสารราชการอย่าง
เป็นระบบ และการพัฒนาหอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑสถาน และหอศิลป์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และให้ข้อมูลสารสนเทศมรดก
ทางวัฒนธรรมของชาติ อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบัน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนส่วนใหญ่ในประเทศไทยยังขาดระบบการ
จัดการเอกสารที่มีประสิทธิภาพ เป็นเอกภาพและได้มาตรฐาน นอกจากนี้จ านวนบุคลากรที่สามารถจัดระบบจัดเก็บ
เอกสารเหล่านี้ในประเทศไทยมีจ านวนจ ากัด และไม่เพียงพอต่อจ านวนหน่วยงานต่าง  ๆ ที่มีอยู่ เช่นเดียวกัน การเพ่ิม
จ านวนขึ้นของหอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑสถาน และหอศิลป์ในประเทศไทย ยังส่งผลให้เกิดความต้องการบุคลากรหรือ
ผู้ปฏิบัติงานอีกเป็นจ านวนมากที่จะสามารถน าเอาองค์ความรู้ด้านการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทาง
วัฒนธรรม มาช่วยพัฒนาองค์กรเหล่านี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งข้อมูลที่ประชาชนไทยจะเข้าไปศึกษา เพ่ิมพูนความรู้ 
และพัฒนาศักยภาพในการท างานและด ารงชีวิตให้กับตนเองได้  

จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่ได้กล่าวมาจึงเป็นสิ่งจ าเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมดังกล่าวให้
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ตลาดงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร 

 
12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
  จากที่กล่าวมาในข้อ 11 ประเทศไทยต้องการนักจดหมายเหตุหรือบุคลากรที่สามารถบริหารจัดการ
กระบวนการจดหมายเหตุและการจัดเก็บ อนุรักษ์ และเผยแพร่สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมได้ทั้งระบบอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ ตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับบริบทประเทศไทย อีกทั้งยังสามารถพัฒนาให้หอจดหมายเหตุ 
และหรือองค์กรที่จัดเก็บสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีพ เป็นสถานที่ที่สามารถให้ข้อมูลที่
ถูกต้องและน่าเชื่อถือส าหรับน าไปใช้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในยุคประเทศไทย 4.0 และสังคมฐานความรู้และเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์  
  ความต้องการดังกล่าวส่งผลให้หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและ
สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมจึงต้องปรับปรุงให้เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิต ที่สามารถเป็นได้ทั้งนักจดหมาย
เหตุตามมาตรฐานของสภาการจดหมายเหตุระหว่างประเทศ ( International Council on Archives - ICA) และนัก
จัดการสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมที่สามารถบูรณาการความรู้ด้านการจัดการเอกสาร จดหมายเหตุ วัตถุพิพิธภัณฑ์  
วัตถุศิลปะและเทคโนโลยีสารสนเทศมาบริหารจัดการให้หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑสถาน หรือหอศิลป์ กลายเป็นแหล่ง
เรียนรู้ อนุรักษ์ และเผยแพร่เอกสาร จดหมายเหตุ และสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 
 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน   

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม
มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับบริบทประเทศ
ไทย และผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะและสมรรถภาพสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และคุณสมบัติบัณฑิตที่
พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยหลักสูตรได้ด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้ 

 1. ด้านการผลิตบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและ
สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมได้น าปรัชญาทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ก าหนดไว้ว่า “ศิลป์และศาสตร์ 



  

สร้างสรรค์ชาติยั่งยืน” และคุณสมบัติของบัณฑิตศิลปากรที่ พ่ึงประสงค์ที่ เน้นผลิตบัณฑิตที่คิดอย่างเป็นระบบเชิง
วิทยาศาสตร์ หรือ Critical Thinking มีศักดิ์ศรีแห่งตน มีสติปัญญา มีจิตสาธารณะ ตระหนักซึ้งในคุณค่าแห่งศิลปะ มี
ความรอบรู้ มุ่งเน้นผลลัพธ์ของงานที่เป็นเลิศ เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรับผิดชอบสูง และเป็นผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
มาเป็นองค์ประกอบหลักองค์ประกอบหนึ่งในการก าหนดคุณสมบัติของมหาบัณฑิตในหลักสูตรนี้  

2. ด้านการวิจัย หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดก
ทางวัฒนธรรมได้น าปณิธานของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ว่า “สร้างสรรค์ศิลปะ วิทยาการ และภูมิปัญญาเพ่ือสังคม” และ
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่มุ่งเน้นเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์ มาเป็นองค์ประกอบหลักในการ
ผลิตผลงานวิจัยของมหาบัณฑิตและคณาจารย์ในหลักสูตร โดยหลักสูตรมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมให้มหาบัณฑิตและคณาจารย์
ของหลักสูตร สามารถผลิตผลงานวิจัยที่เก่ียวเนื่องกับการพัฒนา หรือน าเอาองค์ความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
จดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมไปต่อยอดหรือสร้างสรรค์แนวทางใหม่ ๆ ในการจัดการเอกสาร จดหมาย
เหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุ
และสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมได้น าปรัชญาของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ว่า “ศิลป์และศาสตร์ สร้างสรรค์ชาติยั่งยืน” 
และพันธกิจของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่มุ่งเน้นการให้บริการวิชาการแก่สังคม มาเป็นองค์ประกอบหลักในการก าหนด
แผนการบริการวิชาการสู่สังคมของหลักสูตร โดยหลักสูตรมุ่งเน้นให้มหาบัณฑิตและคณาจารย์ของหลักสูตร เผยแพร่และ
ถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมสู่สังคม เพ่ือให้องค์กรจดหมายเหตุ 
พิพิธภัณฑสถาน และหอศิลป์ในประเทศไทยสามารถน าเอาองค์ความรู้ดังกล่าว ไปประยุกต์ใช้พัฒนาแหล่งข้อมูล
สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมในองค์กรของตน แหล่งข้อมูลที่องค์กรเหล่านั้นพัฒนาขึ้นจะเป็นทรัพยากรส าคัญของ
ประเทศไทยที่จะใช้แข่งขันกับประเทศอ่ืน ๆ ในยุคเศรษฐกิจปัจจุบันที่เป็นยุคสังคมฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุ
และสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมสอดคล้องพันธกิจของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่เน้นการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดย
หลักสูตรมุ่งเน้นให้มหาบัณฑิตตระหนักถึงความส าคัญของการจัดเก็บและอนุรักษ์ เอกสาร จดหมายเหตุและสารสนเทศ
มรดกทางวัฒนธรรม 
 
13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

ไม่มี 
 

 
 
 
 
 
 

 



  

หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา  ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญา 
   การจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมเป็นก าลังส าคัญในการเสริมสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

1.2  ความส าคัญ 
การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดก

ทางวัฒนธรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) วางอยู่บนพ้ืนฐานการพัฒนาเพ่ือตอบสนอง (1) 
นโยบายการพัฒนาประเทศไปสู่ยุคประเทศไทย 4.0 (2) การเตรียมความพร้อมของประเทศเข้าสู่ยุคสังคมฐานความรู้และ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (3) ความต้องการของผู้มีส่ วนได้ส่วนเสีย (4) นโยบายและมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (Thai 
Qualification Framework: Higher Education -TQF:Hed) (5) พันธกิจของมหาวิทยาลัยศิลปากร และ (6) แนว
ทางการจัดการศึกษาวิชาชีพจดหมายเหตุและการจัดการเอกสารซึ่งก าหนดโดยสภาการจดหมายเหตุระหว่างประเทศ 
(International Council on Archives - ICA) 
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและ
สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมได้ท าการศึกษาบริบทแวดล้อมทั้ง 6 ประการดังกล่าวและค้นพบว่า ประเทศไทยให้
ความส าคัญกับการน าวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ แต่จ านวนบุคลากรที่จะมาจัดการ
แหล่งข้อมูลสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมยังมีไม่เพียงพอ  
  ในประเทศไทย จ านวนหอจดหมายเหตุ หอประวัติศาสตร์ หรือหอเกียรติยศ ทั้งในส่วนภาครัฐและ
เอกชนมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นตามนโยบายของประเทศที่จะส่งเสริมให้สถานที่ดังกล่าวเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย แต่จ านวนบุคลากรที่สามารถน าทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในเรื่อง
กระบวนการจัดการเอกสารและจดหมายเหตุมาประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสมกับบริบทงานจดหมายเหตุในประเทศไทยที่
จะต้องบริหารจัดการมรดกทางวัฒนธรรมประเภทอ่ืน ๆ  อาทิ โบราณวัตถุ วัตถุพิพิธภัณฑ์ และศิลปวัตถุที่อยู่ใน
ครอบครองไปด้วยนั้นยังมีไม่เพียงพอ 
  นโยบายของรัฐบาลไทยที่เริ่มให้ความส าคัญกับหลักธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ที่ จะต้องท างาน
อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ แต่ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรในหน่วยงานราชการในเรื่องความส าคัญของเอกสาร
รวมทั้งเอกสารดิจิทัล ที่มีต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลยังมีอยู่อย่างจ ากัด รวมทั้งความสามารถของบุคลากร ใน
การวางระบบการจัดการเอกสารภายในหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพเพ่ือสร้างความมั่นใจว่าเอกสารเหล่านั้นจะไม่
ถูกท าลาย แก้ไข สูญหาย และสามารถค้นคืนได้ก็มีอยู่อย่างจ ากัดเช่นกัน 
  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ที่ต้องการสร้างหลักสูตรที่ ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (Thai 
Qualification Framework: Higher Education -TQF: Hed) ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศ 
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย ให้เป็นผู้ที่สามารถน าเอาความรู้ที่ได้ไปพัฒนาและสร้างสรรค์องค์ความรู้และ



  

นวัตกรรม ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ในยุคสังคมฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประเทศไทยจึงต้องการหลักสูตร
ที่จะสามารถผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถน าเอาความรู้ด้านการจัดการเอกสาร จดหมายเหตุ และสารสนเทศมรดกทาง
วัฒนธรรมไปพัฒนากระบวนการจดหมายเหตุและพัฒนาระบบการจัดเก็บสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ 
  ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาเพียงแห่งเดียวใน
ประเทศที่เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 
จึงเห็นสมควรปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดในหลักสูตรนี้ ตั้งแต่ 
ประเทศ รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้บริหาร
จัดการหลักสูตร ผู้สอน นักศึกษา มหาบัณฑิต ตลาดแรงงานและผู้ใช้มหาบัณฑิต 

 1.3  วัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
         1.3.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 (1) ผลิตนักจดหมายเหตุและหรือบุคลากรหรือผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการจัดการเอกสารจดหมายเหตุ
และสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมที่สามารถบริหารจัดการกระบวนการจดหมายเหตุภายในองค์กรของตนได้ทุ ก
กระบวนการ โดยประยุกต์ใช้แนวทางการจัดการจดหมายเหตุและเอกสารซึ่งก าหนดโดยสภาการจดหมายเหตุระหว่าง
ประเทศ (International Council on Archives - ICA) ร่วมกับบริบทงานจดหมายเหตุในประเทศไทย 
 (2) ผลิตนักจัดการสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมและหรือบุคลากรหรือผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการ
จัดการเอกสารและข้อมูลสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม ที่สามารถน าหลักวิชาการทางการจัดการจดหมายเหตุและ
เอกสารและเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมในความรับผิดชอบ
ของตนให้คงอยู่และเข้าถึงได้  
 (3) ผลิตนักวิชาการด้านการจัดการเอกสารจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมที่
สามารถท าวิจัยเพ่ือน าองค์ความรู้ด้านการจัดการเอกสารจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมมาพัฒนา
กระบวนงานเอกสารจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมในประเทศ 
 1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) 

การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดก
ทางวัฒนธรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ได้ด าเนินการอยู่บนพ้ืนฐานวิธีการจัดการศึกษา
แบบ Outcome-Based Education (OBE) โดยยึดหลักการออกแบบหลักสูตรในลักษณะที่ เรียกว่า Backward 
Curriculum Design โดยเริ่มต้นจากการออกแบบผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร(Program Learning 
Outcomes - PLOs)ที่นักศึกษาจะต้องบรรลุเมื่อเรียนจบตามหลักสูตร แล้วจึงน าผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร(Program Learning Outcomes - PLOs) ดังกล่าวมาออกแบบรายวิชา วิธีการสอน และวิธีการประเมินผล 
เพ่ือสร้างให้มหาบัณฑิตที่จบออกไปสามารถบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร(Program Learning 
Outcomes - PLOs)และมีคุณสมบัติตามท่ีหลักสูตรต้องการ 

ในการออกแบบผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร(Program Learning Outcomes - PLOs) 
ยึดหลักการประมวลเอาความต้องการของ (1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อหลักสูตรอันประกอบด้วย คณาจารย์ผู้บริหารและ
สอนในหลักสูตร นักศึกษาปัจจุบัน มหาบัณฑิต และผู้ใช้มหาบัณฑิตซึ่งเป็นตลาดแรงงานของมหาบัณฑิตในหลักสูตร (2) 
ปรัชญา พันธกิจ วิสัยทัศน์ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ อัตลักษณ์นักศึกษาและมาตรฐานการศึกษาและวัตถุประสงค์



  

ในการผลิตมหาบัณฑิตและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร (3) ผลการเรียนรู้  5 ด้านตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (Thai Qualification Framework: Higher Education - TQF: Hed) (4) เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (5) ปรัชญา
การศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และ (6) แนวทางการจัดการศึกษาวิชาชีพจดหมาย
เหตุและการจัดการเอกสารซึ่งก าหนดโดยสภาการจดหมายเหตุระหว่างประเทศ ( International Council on Archives 
– ICA) 
 จากความต้องการของทั้ง 6 ภาคส่วนดังกล่าว คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯจึงได้ก าหนดออกมาเป็น
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร(Programme expected Learning Outcomes - PLOs) จ านวนทั้งสิ้น 10 
ข้อที่ชัดเจนและสามารถประเมินได้ว่าผู้เรียนบรรลุตาม PLO ข้อนั้น ๆ หรือไม ่ 
 PLO ทั้ง 10 ข้อดังกล่าว ประกอบไปด้วยผลลัพธ์การเรียนรู้เฉพาะสาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและ
สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม (subject specific outcomes) จ านวน 9 ข้อ และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ทั่วไปที่เป็นทักษะ
จ าเป็นต่อการท างานในอนาคต (generic outcomes) จ านวน 1 ข้อ นอกจากนี้แล้ว คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯยัง
ได้น าหลักการเรียนรู้ 3 ด้านของ Bloom (Three Domains of Learning) มาก าหนดลักษณะของ PLO ในแต่ละข้อเพ่ือ
จะได้ก าหนดวิธีการสอนและประเมินผลที่สามารถท าให้นักศึกษาบรรลุ PLO ข้อนั้นได้จริง ส าหรับ PLO ข้อที่จัดอยู่ใน
ประเภทพัฒนาสติปัญญา (Cognitive Domain) จะถูกเรียงล าดับตามระดับการเรียนรู้  6 ระดับของ Bloom’s 
Taxonomy (Revised) เพ่ือที่จะได้ออกแบบรายวิชา การจัดการเรียนการสอนและประเมินผลที่สอดคล้องกับระดับการ
พัฒนาด้านสติปัญญา (Cognitive domain) ของมนุษย์นั้นเอง 
 PLO ทั้ง 10 ข้อของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศ
มรดกทางวัฒนธรรม มีดังนี ้
 

ล าดับ
ที ่

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs) 

Cognitive Domain 
(Knowledge) 

 (Bloom’s Taxonomy 
(Revised)) 

Psychomotor 
Domain 
(Skills) 

Affective 
Domain 

(Attitude) 

R U Ap An E C S At 
PLO1 อธิบายความหมายและความส าคัญ

ของจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดก
ทางวัฒนธรรมในสังคมฐานความรู้และ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ 

 

        

PLO2 อธิบายหลักการจัดการองค์กรจดหมาย
เหตุได้ 

        

PLO3 อธิบายบทบาทของนักจดหมายเหตุใน
สังคมฐานความรู้และเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ได้ 

        



  

ล าดับ
ที ่

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs) 

Cognitive Domain 
(Knowledge) 

 (Bloom’s Taxonomy 
(Revised)) 

Psychomotor 
Domain 
(Skills) 

Affective 
Domain 

(Attitude) 

R U Ap An E C S At 
PLO4 แนะน าการจัดการจดหมายเหตุและ

สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมตาม
หลักสากลได้ 

        

PLO5 วิเคราะห์บริบทและความต้องการของ
องค์กรเพ่ือจัดการจดหมายเหตุและ
สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมได้ 

        

PLO6 วิเคราะห์บริบทและความต้องการของ
องค์กรเพ่ือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใน
งานจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดก
ทางวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการท างาน 

        

PLO7 แสดงออกถึงความตระหนักด้าน
คุณธรรมจริยธรรมของนักจดหมายเหตุ 
เช่น การบิดเบือนแก้ไขเนื้อหาเอกสาร 

        

PLO8 สร้างองค์ความรู้ด้านจดหมายเหตุที่
เหมาะสมกับบริบทและความต้องการ
ขององค์กร 

        

PLO9 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้         
PLO10 สามารถน าข้อมูลจากเอกสารวิชาการ

และเอกสารเผยแพร่ภาษาอังกฤษมาใช้
ในการท ารายงานและวิทยานิพนธ์ 

        

หมายเหตุ : ระบุสัญลักษณ์  ในช่อง “Cognitive Domain” ระดับต่าง ๆ  หรือช่อง “Psychomotor Domain” และ 
“Affective Domain” ตามความเหมาะสม 

 
  นอกจากนี้แล้ว เพ่ือสร้างความมั่นใจว่า หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมาย
เหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมจะสามารถผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯได้ทวนสอบว่าผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ที่ก าหนดไว้ทั้ง 10 ข้อ
นั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรหรือไม่ ดังนี้ 



  

 1.3.3 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs) 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.ผลิตนักจดหมายเหตุและหรือบุคลากรหรือผู้ที่
ปฏิบัติงานด้านการจัดการเอกสารจดหมายเหตุและ
สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมที่สามารถบริหารจัดการ
กระบวนการจดหมายเหตุภายในองค์กรของตนได้ทุก
กระบวนการ โดยประยุกต์ใช้แนวทางการจัดการ
จดหมายเหตุและเอกสารซึ่งก าหนดโดยสภาการ
จดหมายเหตุระหว่างประเทศ (International Council 
on Archives - ICA) ร่วมกับบริบทงานจดหมายเหตุใน
ประเทศไทย 

          

2.ผลิตนักจัดการสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมและ
หรือบุคลากรหรือผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการจัดการเอกสาร
และข้อมูลสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม ที่สามารถ
น าเอาหลักวิชาการด้านการจัดการจดหมายเหตุและ
เอกสารและเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมในความ
รับผิดชอบของตนให้คงอยู่และเข้าถึงได้  

          

3.ผลิตนักวิชาการด้านการจัดการเอกสารจดหมายเหตุ
และสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมที่สามารถท าวิจัย
เพ่ือน าองค์ความรู้ด้านการจัดการเอกสารจดหมายเหตุ
และสารสน เทศมรดกทางวัฒ นธรรมมาพั ฒ นา
กระบวนงานเอกสารจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดก
ทางวัฒนธรรมในประเทศ 

          

หมายเหตุ : ระบุสัญลักษณ์ ในช่องที่วัตถุประสงค์สัมพันธ์กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
จดหมายเหตุและสารสนเทศมรดก

1. จัดตั้งค าสั่งมอบหมายให้คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตร 

1. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร  

2. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 



  

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ทางวัฒนธรรมให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ก าหนดทุก 5 ปี  

2. ติดตามและประเมินหลักสูตรเมื่อมี
ผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร 

3. น าผลประเมินมาปรับปรุงหลักสูตร 

 

ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
จดหมายเหตุและสารสนเทศมรดก
ทางวัฒนธรรมให้ได้มาตรฐานที่ 
AUN-QA ก าหนดเพ่ือรอรับการ
ประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน 
AUN-QA ทุก 5 ปี 

1. จัดตั้งค าสั่งมอบหมายให้คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตร 

2. จัดท าการประเมินความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

3. น าผลการประเมินความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมาจัดท า Programme 
expected Learning Outcomes 
(PLOs) 

4. ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA 

1. รายงานผลการประเมิน 
หลักสูตร 

2. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
 

ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ภายในระยะเวลา 5 
ปี 

1. ติดตามการเปลี่ยนแปลงตามความ
ต้องการของหน่วยงานและองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา 

2. จัดสัมมนาหลักสูตร ผู้เข้าสัมมนา
ประกอบด้วย อาจารย์ นักศึกษา ผู้ส าเร็จ
การศึกษา (ศิษย์เก่า) และผู้ใช้มหาบัณฑิต 

1. รายงานผลการประเมินความ 
พึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิต 

2. รายงานผลการจัดสัมมนา
หลักสูตร 

 

พัฒนาแผนการส่งเสริมการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ภายในระยะเวลา 2 ปี 
 

1. เพ่ิมพูนทักษะ/ความรู้แก่ผู้สอน  เพ่ือ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3. ส่งเสริมการประเมินผลที่เน้นพัฒนาการ
ของผู้เรียน 

 
4. จัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรที่เน้น

ทักษะการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 

1. มีกิจกรรมการอบรมเพ่ิมพูน
ทักษะแก่ผู้สอน 

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

3. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

4. จ านวนรายวิชาที่ใช้การวัดและ
ประเมินผลที่เน้นพัฒนาการของ
ผู้เรียน 

จัดท าแผนการพัฒนาทักษะการ
สอน/การประเมินผลของอาจารย์

พัฒนาทักษะการสอนของผู้สอนที่เน้นการ
สอนด้านคุณธรรมจริยธรรม  ด้านความรู้ 

1. จ านวนโครงการพัฒนาผู้สอน
ในด้านทักษะการสอนและการ



  

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ตามผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 ทุก 5 ปี 
 

ด้านทักษะทางปัญญา  ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วัดและประเมินผลการเรียนรู้
ทั้ง 5 ด้าน 

2. ความคิดเห็นของผู้เรียนต่อ
ทักษะการสอนของผู้สอนที่มุ่ง
ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน  

จัดท าแผนพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้
ของนักศึกษาให้เป็นไปตาม 
Programme expected 
Learning Outcomes (PLOs) 
เมื่อจบทุกภาคการศึกษา 

พัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้
สามารถ 
1. ด าเนินการตามกระบวนการจดหมาย

เหตุและบริหารจัดการสารสนเทศมรดก
ทางวัฒนธรรมได้ 

2. ด าเนินการตามกรอบจริยธรรมนัก
จดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทาง
วัฒนธรรมได้ 

3. เผยแพร่ความรู้ให้กับสังคมให้เข้าใจถึง
ความส าคัญ บทบาทและหน้าที่ของหอ
จดหมายเหตุและนักจดหมายเหตุและ
สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมได้ 

4. น าทักษะการบริหาร ทักษะทางด้าน
เทคโนโลยี และทักษะทางด้านการ
สื่อสารมาพัฒนากระบวนงานจดหมาย
เหตุและบริหารจัดการสารสนเทศมรดก
ทางวัฒนธรรมได้ 

5. ท าวิทยานิพนธ์ส าเร็จตามกรอบเวลาได้ 
6. ค้นคว้าหาจุดบกพร่องของตนเองและ

ก าหนดแนวทางแก้ไขได้ 
 

1. จ านวนโครงการพัฒนา
นักศึกษาในทั้ง 6 ด้านที่
ก าหนดไว้ 

2. รายงานการประเมินศักยภาพ
และสมรรถนะของนักศึกษา
ในแต่ละดาน 

 
 
 
 
 
 

 



  

หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ  จัดการศึกษาระบบทวิภาค   ข้อก าหนดต่าง ๆ   ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคพิเศษฤดูร้อน  อาจมีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ไม่น้อยกว่า 
8 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  ไม่มี 
 

2.  การด าเนินการหลักสูตร  
 2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน    
                   ภาคการศึกษาต้น     เดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน 
         ภาคการศึกษาปลาย    เดือนธันวาคม – เมษายน 
         ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน  เดือนเมษายน – มิถุนายน 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

  2.2.1  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2561 ข้อ 6 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 

2.2.2 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
2.2.3 ผ่านการคัดเลือกตามกระบวนการรับนักศึกษาใหม่ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า   
        จากการเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi-structured interviews) กับนักศึกษา
และคณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรจ านวนทั้งสิ้น 18 คนในเรื่องปัญหาการจัดการเรียนการสอน ค้นพบว่า นักศึกษาใหม่ก่อน
เข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ มีปัญหาดังต่อไปนี้ 

2.3.1 นักศึกษาส่วนใหญ่ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรนี้มีความเข้าใจในความหมาย ความส าคัญและความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูล สารสนเทศ เอกสาร จดหมายเหตุ วัตถุพิพิธภัณฑ์ ศิลปวัตถุ ในสังคมฐานความรู้และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
ไม่เพียงพอ 

2.3.2 นักศึกษาส่วนใหญ่ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรนี้มีความรู้ในเรื่องหลักการพ้ืนฐานในจัดการจดหมายเหตุและ
สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมตามแนวทางวิชาการไม่เพียงพอ 

2.3.3 นักศึกษาส่วนใหญ่ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรมีทักษะในการอ่าน วิเคราะห์และตีความเอกสารวิชาการทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ ซึ่งทักษะดังกล่าวจ าเป็นมากในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

2.3.4 นักศึกษาส่วนใหญ่ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรมีทักษะในการย่อความ สรุปความ และการเขียนเชิงวิชาการ
ไม่เพียงพอ ซึ่งทักษะดังกล่าวจ าเป็นมากในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

2.3.5 นักศึกษาส่วนใหญ่ที่ เข้าศึกษาในหลักสูตรมีทักษะในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ บทความ
วิชาการ และงานวิจัยไม่เพียงพอ รวมทั้งความสามารถในการคัดเลือกและอ้างอิงงานวิจัยได้อย่างถูกต้องมีอยู่อย่างจ ากัด ซึ่ง
ทักษะดังกล่าวจ าเป็นมากในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 



  

2.3.6 นักศึกษาส่วนใหญ่ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรนี้มีทักษะพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะต้อง
น าไปใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการเอกสาร   จดหมายเหต ุ  และสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมไม่เพียงพอ 

2.3.7 นักศึกษาส่วนใหญ่ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ มีทักษะพ้ืนฐานด้านการสื่อสารและการบริหารที่จะต้อง
น าไปใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการเอกสาร จดหมายเหตุ และ สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมไม่เพียงพอ 

 
2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

 2.4.1 จัดสอนรายวิชา 104 501 การจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมในสังคมฐานความรู้
และเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดในข้อ 2.3.1 และ ข้อ 2.3.2 
 2.4.2 จัดสอนรายวิชา 104 502 ทักษะการจัดการและการสื่อสารส าหรับนักจดหมายเหตุเ พ่ือแก้ไข
ปัญหา/ข้อจ ากัดในข้อ 2.3.7 

2.4.3 จัดสอนรายวิชา 104 503 ทักษะพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักสารสนเทศวิชาชีพ 
เพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดในข้อ 2.3.6 
 2.4.4 จัดสอนรายวิชา 104 504 การปริทัศน์วรรณกรรมส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือแก้ไข
ปัญหา/ข้อจ ากัดในข้อ 2.3.3 ข้อ 2.3.4 และ ข้อ 2.3.5 
 ทั้งนี้รายวิชาเสริมพ้ืนฐานดังกล่าวจะไม่นับหน่วยกิตรวมในหลักสูตรและวัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

2.5   แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
       2.5.1 แผน ก แบบ ก 1 
   

ชั้นปีที ่
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
ชั้นปทีี่ 1 2 2 2 2 2 
ชั้นปทีี่ 2 - 2 2 2 2 

รวม 2 4 4 4 4 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 2 2 2 2 

 

        2.5.2 แผน ก แบบ ก 2 
   

ชั้นปีที ่
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
ชั้นปทีี่ 1 10 10 10 10 10 
ชั้นปทีี่ 2 - 10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 10 10 10 10 

 
 
 



  

        2.5.3 แผน ข 
   

ชั้นปีที ่
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
ชั้นปทีี่ 1 3 3 3 3 3 
ชั้นปทีี่ 2 - 3 3 3 3 

รวม 3 6 6 6 6 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 3 3 3 3 

 
2.6  งบประมาณตามแผน 

 2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 
 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
ค่าบ ารุงการศึกษา 73,500 147,000 147,000 147,000 147,000 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

826,500 1,653,000 1,653,000 1,653,000 1,653,000 
ค่าลงทะเบียน 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 

รวมรายรับ 900,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 

         
หมายเหตุ  ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย (รวมค่าบ ารุงการศึกษา) ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท  
 2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 
 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
รายจ่ายระดบัมหาวิทยาลัย 147,885 295,770 295,770 295,770 295,770 
ค่าตอบแทนบุคลากร 165,300 330,600 330,600 330,600 330,600 
ค่าใช้จ่ายด าเนนิงาน ทนุการศึกษา 
และค่าใช้จา่ยอื่น ๆ  

586,815 1,173,630 1,173,630 1,173,630 1,173,630 

รวม 900,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 
จ านวนนักศึกษา 15 30 30 30 30 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา   60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 

 
 2.7 ระบบการศึกษา 
  แบบชั้นเรียน 
  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 



  

  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
  แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 
  แบบอ่ืน ๆ  
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 
และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน   
 3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทาง
วัฒนธรรม มี 3 แผนการศึกษา คือ แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข 
 

       หมายเหตุ   
1. การเลือกแผนการศึกษาของนักศึกษาขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
2. นักศึกษาแผน ก แบบ ก1 อาจต้องเรียนบางรายวิชาเพ่ิมเติมตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา และ/

หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ือประโยชน์ในการท าวิทยานิพนธ์ โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของ
หลักสูตร 

3. นักศึกษาแผน ข จะต้องสอบประมวลความรู้   
 3.1.3 รายวิชา 
 3.1.3.1 รหัสวิชา  ก าหนดไว้เป็นเลข 6 หลัก โดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละสามหลัก 

เลขสามหลักแรก เป็นเลขประจ าหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ   ดังนี ้
104 สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทาง 
 วัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย 
 

หมวดวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 
หมวดวิชาพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 9 9 9 
หมวดวิชาบังคับ  18 18 
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  9 15 
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 39 12  
การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า)    6 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 ไม่น้อยกว่า 39 ไม่น้อยกว่า 39 



  

เลขสามหลักหลัง เป็นเลขบอกรหัสวิชา ดังนี้ 
เลขตัวแรก   หมายถงึ  ระดับการศึกษา 
      5 หมายถึง ระดับปริญญาโท 

 เลขตัวทีส่อง หมายถึง  กลุ่มรายวิชา 
  0 หมายถึง หมวดวิชาพ้ืนฐาน    
  1-2 หมายถึง  หมวดวิชาบังคับ    
  3-5 หมายถึง   หมวดวิชาเลือก   
  6 หมายถึง   วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

เลขตัวทีส่าม หมายถึง  ล าดับที่ของรายวิชา   
3.1.3.2 การคิดหน่วยกิต 

รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต  

รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต  

การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกตใิห้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต  

การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงาน
หรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต  

การค้นคว้าอิสระที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มี
ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต  

วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิต 

 

ในแต่ละรายวิชาก าหนดเกณฑ์ในการค านวณหน่วยกิต จาก จ านวนชั่วโมงบรรยาย (บ) 
ชั่วโมงปฏิบัติ (ป) และชั่วโมงท่ีนักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์แล้วหารด้วย 3 ซึ่งมีวิธีคิด 
ดังนี้ 

จ านวนหน่วยกิต   =   บ + ป + น 
                            3 

การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ  ประกอบด้วยเลข 4 ตัว คือ 
 เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ เป็นจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
 เลขตัวที่สอง สาม และสี่ อยู่ในวงเล็บบอกโดย 

        เลขตัวที่สองบอกจ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
เลขตัวที่สามบอกจ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
เลขตัวที่สี่บอกจ านวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์ 
 



  

  3.1.3.3  รายวิชา  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯได้ออกแบบรายวิชาเพ่ือผลักดันให้บรรลุ PLO ทั้ง 10 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

ก. หมวดวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 9 หน่วยกิต  
นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 , แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข ต้องเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ 

104 501 การจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมในสังคมฐานความรู้          3*(3-0-6) 
 และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 (Archives and Cultural Heritage Information in Knowledge-based  
 Society and Creative Economy)   
104 502 ทักษะการจัดการและการสื่อสารส าหรับนักจดหมายเหตุ    2*(2-0-4) 
                    (Communication and Management Skills for Archival 
 Professionals)  
104 503  ทักษะพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักสารสนเทศวิชาชีพ   2*(2-0-4) 
 (Basic IT Skills for Information Professionals) 
104 504 การปริทัศน์วรรณกรรมส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                         2*(2-0-4) 
                 (Literature Review for Postgraduate Student) 
หมายเหตุ 

1. วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U  
2. นักศึกษาอาจต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานเพ่ิมเติมนอกจากรายวิชาเหล่านี้ ตามค าแนะน าของคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
                    3. * หมายถึง รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
 
 ข. หมวดวิชาบังคับ  
     นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ต้องเรียนรายวิชาบังคับต่อไปนี้จ านวน 18 หน่วยกิต  
104 511 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 (Concepts and Theories of Archives and Cultural Heritage  
 Information Management) 

104 512 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดก 3(3-0-6) 
 ทางวัฒนธรรม 
 (Research Methodology for Archives and Cultural Heritage  
 Information Management) 
104 513 การคัดเลือก การได้มาและการจัดเรียงเอกสารและวัสดุจดหมายเหตุ  3(2-2-5) 
 (Selection, Acquisition and Arrangement of Archival Documents  
 and Materials) 
 



  

104 514 การอนุรักษ์และสงวนรักษาจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 (Conservation and Preservation of Archives and Cultural Heritage  
 Information Collection) 
104 515 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดก 3(2-2-5) 
 ทางวัฒนธรรม 
 (IT for Managing Archives and Cultural Heritage Information) 
104 516 สัมมนาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม   3(3-0-6) 

(Seminar on Archival and Cultural Heritage Information  
Management) 

ค. หมวดวิชาเลือก 
นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้ จ านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และแผน ข ต้อง

เรียนรายวิชาต่อไปนี้ จ านวนไม่น้อยกว่า 15 หนว่ยกิต 
104 531 การจัดการเอกสาร 3(3-0-6) 
 (Records Management) 
104 532 การบริการและเผยแพร่จดหมายเหตุ 3(3-0-6) 
 (Archival Access and Outreach) 
104 533 ประวัติศาสตร์บอกเล่าและจดหมายเหตุโสตทัศน์ 3(3-0-6) 
 (Oral History and Audiovisual Archives)     
104 534 จรรยาบรรณและจริยธรรมวิชาชีพ 3(3-0-6) 
 (Professional Ethics and Codes of Conduct) 
104 535 พิพิธภัณฑสถานและหอศิลป์ 3(3-0-6) 
 (Museums and Art Galleries) 
104 536  การจัดการองค์กรจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 ในสังคมฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 (Managing Archives and Cultural Heritage Organization in  
 Knowledge-based Society and Creative Economy) 
104 537  การจัดการเอกสารดิจิทัลและสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 (Digital Records and Information Management) 
104 538 หอจดหมายเหตุชุมชน 3(3-0-6) 
  (Community Archives) 

นอกจากรายวิชาเลือกดังกล่าวข้างต้น นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตรอ่ืน ๆ  ที่เปิดสอน
ในบัณฑิตวิทยาลัยได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

 
 
 



  

ง. วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  
 วิทยานิพนธ์  ส าหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 

104 561 วิทยานิพนธ์   มีค่าเทียบเท่า 39 หน่วยกิต 
 (Thesis) 

 วิทยานิพนธ์  ส าหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 
104 562 วิทยานิพนธ์   มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
 (Thesis)  

 การค้นคว้าอิสระ  ส าหรับนักศึกษาแผน ข 
104 563 การค้นคว้าอิสระ มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต 
 (Independent Study) 
 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
        3.1.4.1 แผน ก แบบ ก 1 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บ-ป-น) 
104 501 การจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม  

ในสังคมฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
3*(3-0-6) 

104 502 ทักษะการจัดการและการสื่อสารส าหรับนักจดหมายเหตุ   2*(2-0-4) 
104 503 ทักษะพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักสารสนเทศ

วิชาชีพ 
2*(2-0-4) 

104 504 การปริทัศน์วรรณกรรมส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2*(2-0-4) 
104 561 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 6 

รวมจ านวนหน่วยกิต 6 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บ-ป-น) 
104 561 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 9 

รวมจ านวนหน่วยกิต 9 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บ-ป-น) 
104 561 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 

รวมจ านวนหน่วยกิต 12 
  
        *รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 



  

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บ-ป-น) 
104 561 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 

รวมจ านวนหน่วยกิต 12 
 
3.1.4.2 แผน ก แบบ ก 2  

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บ-ป-น) 
104 501 การจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม  

ในสังคมฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
3*(3-0-6) 

104 502 ทักษะการจัดการและการสื่อสารส าหรับนักจดหมายเหตุ   2*(2-0-4) 
104 503 ทักษะพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักสารสนเทศ

วิชาชีพ 
2*(2-0-4) 

104 504 การปริทัศน์วรรณกรรมส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2*(2-0-4) 
104 511 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดก

ทางวัฒนธรรม 
3(3-0-6) 

รวมจ านวนหน่วยกิต 3 
     

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บ-ป-น) 
104 512 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศ

มรดกทางวัฒนธรรม 
3(3-0-6) 

104 513 การคัดเลือก การได้มาและการจัดเรียงเอกสารและวัสดุ
จดหมายเหตุ 

3(2-2-5) 

104 514 การอนุรักษ์และสงวนรักษาจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดก
ทางวัฒนธรรม 

3(3-0-6) 

 วิชาเลือก   3 
รวมจ านวนหน่วยกิต 12 

 
    *รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
 

 
 
 



  

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บ-ป-น) 
104 515 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการจัดการจดหมายเหตุและ

สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 
3(2-2-5) 

104 516 สัมมนาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทาง
วัฒนธรรม  

3(3-0-6) 

 วิชาเลือก   6 
รวมจ านวนหน่วยกิต 12 

 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บ-ป-น) 
104 562 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 

รวมจ านวนหน่วยกิต 12 
 
3.1.4.3 แผน ข 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บ-ป-น) 
104 501 การจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม  

ในสังคมฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
3*(3-0-6) 

104 502 ทักษะการจัดการและการสื่อสารส าหรับนักจดหมายเหตุ   2*(2-0-4) 
104 503 ทักษะพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักสารสนเทศ

วิชาชีพ 
2*(2-0-4) 

104 504 การปริทัศน์วรรณกรรมส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2*(2-0-4) 
104 511 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดก

ทางวัฒนธรรม 
3(3-0-6) 

รวมจ านวนหน่วยกิต 3 
 
 
 

    *รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
 
 
 
 



  

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บ-ป-น) 
104 512 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศ

มรดกทางวัฒนธรรม 
3(3-0-6) 

104 513 การคัดเลือก การได้มาและการจัดเรียงเอกสารและวัสดุ
จดหมายเหตุ 

3(2-2-5) 

104 514 การอนุรักษ์และสงวนรักษาจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดก
ทางวัฒนธรรม 

3(3-0-6) 

 วิชาเลือก   3 
รวมจ านวนหน่วยกิต 12 

 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บ-ป-น) 
104 515 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการจัดการจดหมายเหตุและ

สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 
3(2-2-5) 

104 516 สัมมนาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทาง
วัฒนธรรม  

3(3-0-6) 

 วิชาเลือก   6 
รวมจ านวนหน่วยกิต 12 

 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บ-ป-น) 
104 563 การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า) 6 

 วิชาเลือก 6 
รวมจ านวนหน่วยกิต 12 

  

 

 

 

 



  

 3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
 

104 501 การจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมในสังคมฐานความรู้  3(3-0-6) 
 และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 (Archives and Cultural Heritage Information in  
 Knowledge-based Society and Creative Economy)   

เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
  ลักษณะ ความส าคัญของจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม ผลกระทบต่อสังคม  
ฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พัฒนาการ สภาพปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของหอจดหมาย 
เหตุ พิพิธภัณฑสถานและหอศิลป์  จริยธรรมนักจดหมายเหตุ 

 

104 502 ทักษะการจัดการและการสื่อสารส าหรับนักจดหมายเหตุ    2(2-0-4) 
                    (Communication and Management Skills for Archival  
 Professionals)   

เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
หลักการ เทคนิค และทักษะการจัดการและการสื่อสารส าหรับนักจดหมายเหตุ 
 

104 503  ทักษะพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักสารสนเทศวิชาชีพ          2(2-0-4) 
 (Basic IT Skills for Information Professionals) 
 เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน ครอบคลุมด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูล 
                     และเทคโนโลยีเครือข่าย 
 

104 504 การปริทัศน์วรรณกรรมส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                      2(2-0-4) 
                 (Literature Review for Postgraduate Student)  

เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
 การอ่านเชิงวิพากษ์ การเขียนเชิงโต้แย้ง การสรรหา การรวบรวม และการคัดเลือกวรรณกรรม   
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทาง 
วัฒนธรรม  

 

104 511 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 (Concepts and Theories of Archives and Cultural Heritage  
                     Information Management) 

แนวคิดและทฤษฎีการจัดการจดหมายเหตุ  การวิเคราะห์และประยุกต์เพ่ือสร้างแนวปฏิบัติให้
เหมาะสมกับองค์กร 

 
 



  

104 512 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทาง  3(3-0-6) 
 วัฒนธรรม 
 (Research Methodology for Archives and Cultural Heritage  
 Information Management)  

         แนวคิด จริยธรรม กระบวนการวิจัย  การเผยแพร่ผลงานวิจัย ทิศทางและแนวโน้มของการวิจัย 
ด้านการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม  

 

104 513 การคัดเลือก การได้มาและการจัดเรียงเอกสารและวัสดุจดหมายเหตุ   3(2-2-5) 
 (Selection, Acquisition and Arrangement of Archival  
 Documents and Materials) 

การประเมินคุณค่าเอกสาร ข้อปฏิบัติและข้อกฎหมายเพ่ือรับมอบเอกสารที่เชื่อถือได้ หลักการ
จัดเรียงเอกสารจดหมายเหตุ  จัดท าค าอธิบายและเครื่องช่วยสืบค้นเอกสารและวัสดุจดหมายเหตุ  

มีการฝึกปฏิบัติการจัดเรียง การจัดท าค าอธิบายและเครื่องมือช่วยค้น  
 

104 514 การอนุรักษ์และสงวนรักษาจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม  3(3-0-6) 
 (Conservation and Preservation of Archives and Cultural  
                    Heritage Information Collection) 

วัสดุที่ใช้บันทึกเนื้อหาข้อมูล กระบวนการสร้างจัดเก็บท าลาย ความต้องการใช้เอกสาร
จดหมายเหตุ  การอนุรักษ์และสงวนรักษา เทคนิคและวิธีการป้องกัน และการจัดสภาพแวดล้อมส าหรับ
การเก็บรักษาจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 

 

104 515 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการจัดการจดหมายเหตุและ  3(2-2-5) 
 สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 
 (IT for Managing Archives and Cultural Heritage Information) 

ความแตกต่างของเอกสารจดหมายเหตุในรูปแบบเดิมและรูปแบบดิจิทัล การใช้เทคโนโลยี  
                     สารสนเทศเพ่ือสงวนรักษาและให้บริการเอกสารจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 

มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่และฝึกปฏิบัติ 
 

104 516 สัมมนาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม   3(3-0-6) 
 (Seminar on Archival and Cultural Heritage Information  
 Management)  

 สัมมนาประเด็นส าคัญเกี่ยวกับการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 
 

104 531 การจัดการเอกสาร  3(3-0-6) 
 (Records Management) 

  แนวคิดและหลักการในการจัดการเอกสาร มาตรฐานการจัดการเอกสาร การพัฒนาระบบการ 
จัดการเอกสาร ประเด็นการจัดการเอกสารในสภาพแวดล้อมอิเล็กทรอนิกส์ 



  

104 532 การบริการและเผยแพร่จดหมายเหตุ  3(3-0-6) 
 (Archival Access and Outreach) 

การให้บริการจดหมายเหตุ การเผยแพร่ การให้การศึกษาแก่ผู้ใช้ กฎหมายและจริยธรรมที่ 
                     เกี่ยวข้อง  
 

104 533 ประวัติศาสตร์บอกเล่าและจดหมายเหตุโสตทัศน์  3(3-0-6) 
 (Oral History and Audiovisual Archives)    
  พัฒนาการ แนวคิด กระบวนการจัดการ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจัดการประวัติศาสตร์ 
                     บอกเล่าและจดหมายเหตุโสตทัศน์ 
 

104 534 จรรยาบรรณและจริยธรรมวิชาชีพ  3(3-0-6) 
 (Professional Ethics and Codes of Conduct) 

นิยาม ความส าคัญของจรรยาบรรณและจริยธรรมวิชาชีพ วิเคราะห์สถานการณ์เพ่ือตัดสินใจ
ด าเนินการตามหน้าที่ภายใต้กรอบจรรยาบรรณและจริยธรรมวิชาชีพ 

 

104 535 พิพิธภัณฑสถานและหอศิลป์  3(3-0-6) 
 (Museums and Art Galleries) 

บทบาท หน้าที่ ประเภท สารสนเทศในพิพิธภัณฑสถานและหอศิลป์ การบริหารงาน การจัดเก็บ
การจัดแสดง และการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์เพ่ือการออกแบบพิพิธภัณฑสถานและหอศิลป์ในแบบเสมือน
จริง 

มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 

104 536  การจัดการองค์กรจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม   3(3-0-6) 
 ในสังคมฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์   
 (Managing Archives and Cultural Heritage Organization in  
 Knowledge-based Society and Creative Economy) 

แนวคิดและทฤษฎีการจัดการองค์กร การวางแผนกลยุทธ์ การบริหารจัดการการเงิน ทรัพยากร 
                    บุคคล สิ่งแวดล้อม การจัดการความเสี่ยง การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ และการพัฒนาระบบงานจดหมาย 
                    เหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับสังคมฐานความรู้และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
 
 

104 537  การจัดการเอกสารดิจิทัลและสารสนเทศ  3(3-0-6) 
 (Digital Records and Information Management) 

นิยามเอกสารดิจิทัลและสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ แนวคิดและกระบวนการจัดการ   
                     ซอฟท์แวร์ส าเร็จรูปที่ใช้ในการจัดการเอกสารดิจิทัล 
 
 
 
 



  

104 538 หอจดหมายเหตุชุมชน                                                        3(3-0-6) 
 (Community Archives)   
          แนวคิด ทฤษฎี บทบาท หน้าที่ วิธีการปฏิบัติงานของหอจดหมายเหตุชุมชน หอจดหมายเหตุ  
                     แบบต่าง ๆ ในชุมชน  
 

104 561 วิทยานิพนธ์   มีค่าเทียบเท่า 39 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
           วิจัยในหวัข้อเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 
 

104 562 วิทยานิพนธ์   มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
           วิจัยในหวัข้อเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 
 

104 563 การค้นคว้าอิสระ   มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต 
 (Independent Study) 
  การศึกษารายบุคคลเกี่ยวกับการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 

3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์   
    3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ 
ต าแหน่ง ชื่อ สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

1 อ.ดร.วราภรณ์ พูลสถิติวัฒน ์
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Archives and Records 
Management) University of 
Liverpool, UK (2017) 
M.A. (Archives and Records 
Management) University of 
Liverpool, UK (2012) 
M.A. (Applied Linguistics) University 
of Adelaide, Australia (2007) 
M.A. (European Studies), 
Chulalongkorn University, Thailand 
(1999) 
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 
2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2540) 
 

12 9 



  

ล าดับ 
ต าแหน่ง ชื่อ สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

2 อ. ดร. จุฑารัตน์  ช่างทอง 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา) มหาวทิยาลัย 
ขอนแก่น (2555) 
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2542) 
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(2538) 

9 6 

3 รศ. ดร. ปานใจ  ธารทัศนวงศ ์
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

D.Tech. (Computer Science) Asian 
Institute of Technology, Thailand 
(2000) 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั (2535) 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัมหิดล (2527) 

6 4 

 

2.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ล าดับ ต าแหน่ง  ชื่อ  สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 
ปัจจุบัน    ปรับปรุง 

1 อ.ดร.วราภรณ์ พูลสถิติวัฒน ์
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Archives and Records 
Management) University of 
Liverpool, UK  (2017) 
M.A. (Archives and Records 
Management) University of 
Liverpool, UK (2012) 
M.A. (Applied Linguistics) 
University of Adelaide, Australia 
(2007) 
M.A. (European Studies), 
Chulalongkorn University, 
Thailand (1999) 

12 9 



  

ล าดับ ต าแหน่ง  ชื่อ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 
ปัจจุบัน    ปรับปรุง 

ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) เกียรตินิยม
อันดับ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(2540) 

2 อ. ดร. จุฑารัตน์  ช่างทอง 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา) มหาวทิยาลัย 
ขอนแก่น (2555) 
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2542) 
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(2538) 

9 6 

3 รศ. ดร. ปานใจ  ธารทัศนวงศ ์
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

D.Tech. (Computer Science) Asian 
Institute of Technology, Thailand 
(2000) 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย (2535) 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัมหิดล (2527) 

6 4 

 
              3.2.3  อาจารย์พิเศษ  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ อาจพิจารณาเชิญอาจารย์พิเศษที่มีความรู้ ประสบการณ์ และ
ความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีคุณวุฒิตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 เป็นรายภาคการศึกษา 

 
4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
       ไม่มี 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
        หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระในประเด็นปัญหาปัจจุบันที่นักศึกษาสนใจ
ซึ่งเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม หรือประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อ
องค์กรหรือสถานประกอบการ โดยมีขอบเขตที่สามารถท าส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ภายใต้การแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
 
 



  

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
   5.2.1 วิทยานิพนธ์ นักศึกษามีกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการ สามารถท าวิจัยและ

น าเสนอวิทยานิพนธ์เพ่ือแสดงผลการวิจัยที่แสดงความสามารถในการบูรณาการความรู้ด้านการจัดการจดหมายเหตุและ
สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมกับศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง มีการเผยแพร่ในเวทีวิชาการ      

   5.2.2 การค้นคว้าอิสระ นักศึกษามีกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการ สามารถท าวิจัย
เบื้องต้นเพ่ือศึกษาประเด็นที่นักศึกษาสนใจเฉพาะด้าน และเขียนรายงานผลการศึกษาเพ่ือน าเสนอสู่สังคมได้  

5.2.3 การประเมินผลวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระได้น าผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(PLOs) ทั้ง 5 ข้อ (PLO 1, 4, 7, 8 และ 10) มาเป็นเงื่อนไขในการวัดผล   
  5.3 ช่วงเวลา             

วิทยานิพนธ์  
แผน ก แบบ ก 1  ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 - ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
แผน ก แบบ ก 2  ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

      การค้นคว้าอิสระ ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
 5.4 จ านวนหน่วยกิต     

วิทยานิพนธ์  
แผน ก แบบ ก 1 (มีค่าเทียบเท่า) 39 หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2 (มีค่าเทียบเท่า) 12 หน่วยกิต 
การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า) 6 หน่วยกิต 

 5.5 การเตรียมการ 
  5.5.1  มีการก าหนดให้นักศึกษาเรียนรายวิชาที่เกี่ยวกับวิธีการท าวิจัยจ านวน 3 วิชา ได้แก่  104 504 
การปริทัศน์วรรณกรรมส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 104 512 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับการจัดการจดหมายเหตุและ
สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม และ 104 516 สัมมนาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม ก่อน
ท าวิทยานิพนธ์ โดยวางล าดับขั้นการศึกษาตาม Bloom’s Taxonomy (Revised) คือ เริ่มจากเรียนวิชา 104 504 
เพ่ือให้เข้าใจหลักการทบทวนวรรณกรรมและการเขียนเชิงวิชาการ ต่อด้วยวิชา 104 512 เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์และ
ประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม และสุดท้าย วิชา 104 516 เพ่ือให้สามารถประเมินหัวข้องานวิจัยและสร้างโครง
ร่างงานวิจัยที่เป็นของตนเองได้ 

5.5.2  ส าหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 มีการสอบเพ่ืออนุมัติหัวข้อและโครงการ
วิทยานิพนธ์โดยคณะกรรมการสอบหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และส าหรับ
นักศึกษาแผน ข มีการสอบเพ่ืออนุมัติหัวข้อและโครงการการค้นคว้าอิสระ โดยคณะกรรมการที่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯก าหนด 

5.5.3  มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาควบคุมโครงการของนักศึกษาเป็นรายบุคคล   
5.5.4 ก าหนดให้นักศึกษาที่ ได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้วต้องน าเสนอความก้าวหน้าของ

วิทยานิพนธ์ทุกปีการศึกษา 
5.5.5  ส าหรับนักศึกษาแผน ข มีการก าหนดให้นักศึกษาต้องน าเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระในการ

สัมมนาที่ผู้ฟังประกอบด้วยอาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตร และ/หรือบุคคลภายนอก 
 
 
 
 



  

  5.6 กระบวนการประเมินผล 
5.6.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก /การค้นคว้าอิสระประเมินผลความก้าวหน้าการท า

วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาคการศึกษาหลังจากที่นักศึกษาได้
ลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระแล้ว โดยรายงานผลเป็นสัญลักษณ์ IP (in progress) หรือ NP (no 
progress) แล้วแต่กรณี 

5.6.2   มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  
5.6.3  การประเมินผลวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระที่เรียบเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก าหนดเป็น 4 

ระดับ คือ ดีมาก (Excellent) ดี (Good) ผ่าน (Passed) ตก (Failed) โดยน าการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (Program expected Learning Outcomes - PLOs) ใน 5 ข้อ (PLO 1, 4, 7, 8 และ 10) มาเป็นตัวชี้วัด
และก าหนดระดับคะแนน โดยระดับผ่าน (Passed) จะต้องผ่านเกณฑ์ต่ าสุดของการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (Program expected Learning Outcomes - PLOs) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯได้ก าหนดอัตลักษณ์นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศ
มรดกทางวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากรให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตและ
มหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ กล่าวคือ จะต้องเป็นบุคคลที่สามารถพัฒนาหรือสร้างสรรค์
แนวทางในการจัดการกระบวนงานจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานและ
เป็นไปตามความต้องการขององค์กร เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯได้ก าหนด
คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่ต้องได้รับการพัฒนา เมื่อนักศึกษาเรียนครบตามหลักสูตร นักศึกษาจะมีคุณลักษณะ
พิเศษเหล่านั้นซึ่งจะแสดงถึงอัตลักษณ์ของมหาบัณฑิตหลักสูตรนี้นั้นเอง 
 คุณลักษณะพิเศษและวิธีการในการพัฒนาคุณลักษณะเหล่านั้น มีดังต่อไปนี้ 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. เป็นผู้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างเอกสารจดหมาย
เหตุหรือมรดกสารสนเทศทางวัฒนธรรมอ่ืน ๆ กับพัฒนาการ
ทางสังคม การปกครอง และเศรษฐกิจของชาติได้ 

กรณีศึกษาและตัวอย่างโครงการจากหอจดหมาย
เหตุ  วารสารวิชาการและวิทยากรพิเศษ ในรายวิชา
ต่าง ๆ 

2. มีวิจารณญาณต่อข้อก าหนดกฎเกณฑ์หรือเทคโนโลยีและ
วิพากษ์ประเด็นจากข้อก าหนดกฎเกณฑ์หรือเทคโนโลยีนั้นที่
อาจส่งผลกระทบต่อการสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุและ
มรดกสารสนเทศทางวัฒนธรรม 

เสริมสร้างทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ เมื่อมีการ
ยกตัวอย่างกรณีศึกษาในชั้นเรียน 

3. สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์เอกสารและบทความวิชาการ
ภาษาอังกฤษได ้
 

มอบหมายหั วข้ อ รายงานหรือกรณี ศึ กษ าใน
ต่างประเทศ  
จัดกิจกรรม Journal Club เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้
จากการอ่านบทความวิชาการภาษาอังกฤษ 

 

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
  การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดก
ทางวัฒนธรรมใช้แนวทางการจัดการศึกษาแบบ Outcome Based Education (OBE) กล่าวคือ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯได้ก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ก่อนที่จะออกแบบรายวิชา กลวิธีการสอน และ
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมและสามารถผลักดันให้นักศึกษาสามารถบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร(PLOs)ได้  
  ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ทั้ง 10 ข้อ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯได้
วิเคราะห์แล้วว่าสามารถผลักดันให้มหาบัณฑิตของหลักสูตรมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับความต้องการของ (1) ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (2) ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (3) ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยศิลปากร (4) 



  

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร (5) ผลการเรียนรู้  5 ด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualification Framework: Higher Education - TQF: Hed) (6) เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ (7) แนวทางการจัด
การศึกษาวิชาชีพจดหมายเหตุและการจัดการเอกสารซึ่ งก าหนดโดยสภาการจดหมายเหตุระหว่างประเทศ 
(International Council on Archives – ICA) 
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้วางแผนกลยุทธการสอนและวิธีการวัดและประเมินผลที่จะสามารถ
ผลักดันให้นักศึกษาบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ดังต่อไปนี้ 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 
และประเมินผล 

PLO 1 อธิบายความหมายและ
ความส าคัญของจดหมาย
เหตุและสารสนเทศมรดก
ทางวัฒนธรรมในสังคม
ฐานความรู้และเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ได้ 

1.  ใช้วิธีการสอนแบบ Active Learning 
เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่าน
การฝึกปฏิบัติ อภิปรายกรณีศึกษา และ
ทัศนะศึกษาสถานที่จริง 

2.  มีการสอนเสริมในผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังที่นักศึกษายังไม่บรรลุในช่วง
ทวนสอบสัมฤทธิ์ผลในสัปดาห์แรกของ
การเรียนการสอน 

 
 
 
 

1. ผลการศึกษาซึ่งประเมินตามวิธี
ที่เลือกโดยอาจารย์ประจ าวิชา
ภายใต้กรอบ CLO ใน รายวิชา 
104 501 การจดหมายเหตุและ
สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม
ในสังคมฐานความรู้และ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์   และ 104 
512 แนวคิดและทฤษฎีการ
จัดการจดหมายเหตุและ
สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม                                

2. มีการทวนสอบสัมฤทธิ์ผลใน
รายวิชาต่าง ๆ ดังนี้ 

 2.1 ทวนสอบรายวิชาภายหลงั
เรียนส าเร็จในรายวิชานั้น ๆ  
ในภาคการศึกษาถัดไป  

2.2 การทวนสอบจะใช้ CLOs ใน
รายวิชามาเป็นเกณฑ์ในการ
ทวนสอบ 

PLO 2 อธิบายหลักการจัดการ
องค์กรจดหมายเหตุได้ 

1.  ใช้วิธีการสอนแบบ Active Learning 
เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่าน
การฝึกปฏิบัติ อภิปรายกรณีศึกษา และ
ทัศนะศึกษาสถานที่จริง 

2. มีการสอนเสริมในผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังที่นักศึกษายังไม่บรรลุในช่วง

1. ผลการศึกษาซึ่งประเมินตามวิธี
ที่เลือกโดยอาจารย์ประจ าวิชา
ภายใต้กรอบ CLO ใน รายวิชา 
104 502 ทักษะการจัดการและ
การสื่อสารส าหรับนักจดหมาย
เหตุ                                                         



  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 
และประเมินผล 

ทวนสอบสัมฤทธิ์ผลในสัปดาห์แรกของ
การเรียนการสอน 

 

2. มีการทวนสอบสัมฤทธิ์ผลใน
รายวิชาต่าง ๆ ดังนี้ 

 2.1 ทวนสอบรายวิชาภายหลงั
เรียนส าเร็จในรายวิชานั้น ๆ  
ในภาคการศึกษาถัดไป  

2.2 การทวนสอบจะใช้ CLOs ใน
รายวิชามาเป็นเกณฑ์ในการทวน
สอบ 

PLO 3 อธิบายบทบาทของนัก
จดหมายเหตุในสังคม
ฐานความรู้และเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ได้ 

1.  ใช้วิธีการสอนแบบ Active Learning 
เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่าน
การฝึกปฏิบัติ อภิปรายกรณีศึกษา และ
ทัศนะศึกษาสถานที่จริง 

2.  มีการสอนเสริมในผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังที่นักศึกษายังไม่บรรลุในช่วง
ทวนสอบสัมฤทธิ์ผลในสัปดาห์แรกของ
การเรียนการสอน 

 
 
 
 

1. ผลการศึกษาซึ่งประเมินตามวิธี
ที่เลือกโดยอาจารย์ประจ าวิชา
ภายใต้กรอบ CLO ใน รายวิชา 
104 501 การจดหมายเหตุและ
สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม
ในสังคมฐานความรู้และ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์   และ     
104 502 ทักษะการจัดการและ
การสื่อสารส าหรับนักจดหมาย
เหตุ                                                         

2. มีการทวนสอบสัมฤทธิ์ผลใน
รายวิชาต่าง ๆ ดังนี้ 

 2.1 ทวนสอบรายวิชาภายหลงั
เรียนส าเร็จในรายวิชานั้น ๆ  
ในภาคการศึกษาถัดไป  

2.2 การทวนสอบจะใช้ CLOs ใน
รายวิชามาเป็นเกณฑ์ในการ
ทวนสอบ 

PLO4 แนะน าการจัดการ
จดหมายเหตุและ
สารสนเทศมรดกทาง
วัฒนธรรมตามหลักสากล
ได้ 

1.  ใช้วิธีการสอนแบบ Active Learning 
เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่าน
การฝึกปฏิบัติ อภิปรายกรณีศึกษา และ
ทัศนะศึกษาสถานที่จริง 

2.  เชิญวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือสอน 
สนทนาหรือร่วมอภิปรายในชั้นเรียน 

1. ผลการศึกษาซึ่งประเมินตามวิธี
ที่เลือกโดยอาจารย์ประจ าวิชา
ภายใต้กรอบ CLO ใน รายวิชา 
104 501 การจดหมายเหตุและ
สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม
ในสังคมฐานความรู้และ



  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 
และประเมินผล 

เศรษฐกิจสร้างสรรค์   และ     
104 512 แนวคิดและทฤษฎี
การจัดการจดหมายเหตุและ
สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม                                                                                        

2. ระดับคะแนนของรายงานเชิง
ประยุกต์ปฏิบัติในรายวิชา 104 
512 แนวคิดและทฤษฎีการ
จัดการจดหมายเหตุและ
สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม                                

3. มีการทวนสอบสัมฤทธิ์ผลใน
รายวิชาต่าง ๆ  ดังนี้ 

 3.1 ทวนสอบรายวิชาภายหลงั
เรียนส าเร็จในรายวิชานั้น ๆ  
ในภาคการศึกษาถัดไป  

3.2 การทวนสอบจะใช้ CLOs ใน
รายวิชามาเป็นเกณฑ์ในการทวน
สอบ 

PLO 5 วิเคราะห์บริบทและความ
ต้องการขององค์กรเพ่ือ
จัดการจดหมายเหตุและ
สารสนเทศมรดกทาง
วัฒนธรรมได้ 

1.  ใช้วิธีการสอนแบบ Active Learning 
เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่าน
การฝึกปฏิบัติ อภิปรายกรณีศึกษา และ
ทัศนะศึกษาสถานที่จริง 

2.  มีเนื้อหาการวิเคราะห์ระบบเพ่ือจัดการ
เอกสารดิจิทัล แทรกในรายวิชา 104 
515  การอนุรักษ์และสงวนรักษา
จดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทาง
วัฒนธรรม 

1. ผลการศึกษาซึ่งประเมินตามวิธี
ที่เลือกโดยอาจารย์ประจ าวิชา
ภายใต้กรอบ CLO ใน รายวิชา 
104 512 แนวคิดและทฤษฎี
การจัดการจดหมายเหตุและ
สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม                                                                                       
และ 104 515 การอนุรักษ์และ
สงวนรักษาจดหมายเหตุและ
สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 

2. ระดับคะแนนของรายงานเชิง
วิเคราะห์ในรายวิชา 104 515  
การอนุรักษ์และสงวนรักษา
จดหมายเหตุและสารสนเทศ
มรดกทางวัฒนธรรม   

 



  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 
และประเมินผล 

PLO 6 วิเคราะห์บริบทและความ
ต้องการขององค์กรเพ่ือ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใน
งานจดหมายเหตุและ
สารสนเทศมรดกทาง
วัฒนธรรมเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการท างาน 

1.  ใช้วิธีการสอนแบบ Active Learning 
เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่าน
การฝึกปฏิบัติ อภิปรายกรณีศึกษา และ
ทัศนะศึกษาสถานที่จริง 

2. เชิญวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือสอน 
สนทนาหรือร่วมอภิปรายในชั้นเรียน 

1. ผลการศึกษาซึ่งประเมินตามวิธี
ที่เลือกโดยอาจารย์ประจ าวิชา
ภายใต้กรอบ CLO ใน รายวิชา 
104 503 ทักษะพ้ืนฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนัก
สารสนเทศวิชาชีพ และ 104 
514 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับการจัดการจดหมายเหตุ
และสารสนเทศมรดกทาง
วัฒนธรรม                

2.  ระดับคะแนนของรายงานเชิง
เปรียบเทียบด้านการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในงานจดหมายเหตุ
และสารสนเทศมรดกทาง
วัฒนธรรม ในรายวิชา 104 514 
เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ
การจัดการจดหมายเหตุและ
สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม                                               

PLO 7 แสดงออกถึงความ
ตระหนักด้านคุณธรรม
จริยธรรมของนักจดหมาย
เหตุ เช่น การบิดเบือน
แก้ไขเนื้อหาเอกสาร  

1 . ร่ วมอภิ ป รายจรรยาบรรณ ของนั ก
จดหมายเหตุในห้องเรียนและพูดคุย
อย่างไม่เป็นทางการ  

 

1. ประเมินจากผลงานนักศึกษา
และวิทยานิพนธ์ 

  

PLO 8 สร้างองค์ความรู้ด้าน
จดหมายเหตุที่เหมาะสม
กับบริบทและความ
ต้องการขององค์กร 

1.  ฝึกทักษะเชิงวิเคราะห์บริบทขององค์กร
ในรายวิชาต่าง ๆ 

2.  ฝึกการตั้งค าถามและวิธีคิดหาค าตอบ 

1. ผลการศึกษาซึ่งประเมินตามวิธี
ที่เลือกโดยอาจารย์ประจ าวิชา
ภายใต้กรอบ CLO ใน รายวิชา 
104 512 ระเบียบวิธีวิจัย
ส าหรับการจัดการจดหมายเหตุ
และสารสนเทศมรดกทาง
วัฒนธรรม 

2. หัวข้อวิทยานิพนธ์หรือหัวข้อการ
ค้นคว้าอิสระ 



  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 
และประเมินผล 

PLO 9 สามารถร่วมงานกับผู้อ่ืน
ได้ 

1.  ฝึกให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ผ่านการมอบหมายงานในรายวิชาต่าง ๆ 

2.  มีงานกลุ่มในรายวิชาต่าง ๆ 
3.  ฝึกทักษะการเก็บข้อมูลเชิงลึก เช่น การ

สัมภาษณ์ เป็นต้น 
4.  สอดคล้องแทรกเนื้อหาในรายวิชาต่าง ๆ 

เสริมสร้างความเข้าใจบุคคลลักษณะ
ต่าง ๆ  เพ่ือช่วยให้ท างานร่วมกันได้ 

1. ผลการศึกษาซึ่งประเมินตามวิธี
ที่เลือกโดยอาจารย์ประจ าวิชา
ภายใต้กรอบ CLO ใน รายวิชา 
104 502 ทักษะการจัดการและ
การสื่อสารส าหรับนักจดหมาย
เหตุ                                 
104 512 ระเบียบวิธีวิจัย
ส าหรับการจัดการจดหมายเหตุ
และสารสนเทศมรดกทาง
วัฒนธรรม และ 104 532 การ
บริการและเผยแพร่จดหมายเหตุ   
(ถ้าเลือก)                                                                             

2. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
3. การยอมรับจากเพ่ือน 

PLO 10 สามารถน าข้อมูลจาก
เอกสารวิชาการและ
เอกสารเผยแพร่
ภาษาอังกฤษมาใช้ในการ
ท ารายงานและ
วิทยานิพนธ์ 

1. นักศึกษาอ่านเอกสารและบทความ
วิชาการรวมถึงเอกสารเผยแพร่ด้าน
จดหมายเหตุเป็นภาษาอังกฤษ 

2. นักศึกษาร่วมอภิปรายเนื้อหาเอกสาร
และบทความวิชาการภาษาอังกฤษ 

3. นักศึกษาคัดเลือกเอกสารและบทความ
วิ ช า ก า ร ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ พ่ื อ ใ ช้
ป ร ะ ก อ บ ก า ร ท า ร า ย ง า น แ ล ะ
วิทยานิพนธ์ 

1. ประเมินผลจากรายงานและ
วิทยานิพนธ์มีการอ้างอิง
เอกสารภาษาอังกฤษ 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯได้น า PLO ทั้ง 10 ข้อดังกล่าวมาทวนสอบความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ทั้ง 5 ด้านแล้วพบความสอดคล้องกัน ดังนี้ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 PLO 7 สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของ TQF คณะกรรมการปรับปรุง

หลักสูตรฯไดก้ าหนดเป็นล าดับขั้นการพัฒนาตามหลัก Bloom’s Taxonomy (Revised) ได้ดังนี้ 
1.1 สามารถวิเคราะห์ประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมวิชาชีพจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทาง

วัฒนธรรม 
1.2 สามารถสร้างแนวทางหรือออกระเบียบข้อปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพจดหมายเหตุและ

สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร 



  

1.3 สามารถตัดสินใจด าเนินการต่าง ๆ ในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองได้โดยปฏิบัติตามคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

2. ด้านความรู้ 
 PLO 1, 2, 3, 4 และ 10 สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของ TQF คณะกรรมการปรับปรุง

หลักสูตรฯได้ก าหนดเป็นล าดับขั้นการพัฒนาตามหลัก Bloom’s Taxonomy (Revised) ได้ดังนี้ 
2.1 สามารถวิเคราะห์กระบวนการจดหมายเหตุทั้งกระบวนการ หน้าที่ของหอจดหมายเหตุ และ

ความส าคัญของเอกสารและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมที่มีต่อสังคมฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
2.2 สามารถพัฒนากระบวนการจดหมายเหตุในองค์กรของตนให้เป็นไปตามมาตรฐานของสภาการ

จดหมายเหตุระหว่างประเทศ (International Council on Archives - ICA) เหมาะสมกับบริบทของงานจดหมายเหตุ
และสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมในประเทศไทย และเป็นไปตามความต้องการขององค์กรที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่ 

2.3 สามารถอนุรักษ์ สงวนรักษา จัดเรียง ท าฐานข้อมูล และเผยแพร่สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมที่มี
อยู่ในองค์กรตนเอง 

2.4 สามารถท าวิจัยเพ่ือสร้างแนวทางปฏิบัติหรือค้นพบวิธีการใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหาและหรือพัฒนา
กระบวนงานและหรือองค์กรจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 PLO 5, 6 และ 8 สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาของ TQF คณะกรรมการปรับปรุง

หลักสูตรฯได้ก าหนดเป็นล าดับขั้นการพัฒนาตามหลัก Bloom’s Taxonomy (Revised) ได้ดังนี้ 
 2.1 สามารถน าเอาทฤษฎีและหลักการด้านการจัดการจดหมายเหตุมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์

กระบวนการจัดการจดหมายเหตุที่เหมาะสมและปฏิบัติได้จริงในประเทศไทย 
2.2 สามารถน าเอาองค์ความรู้ด้านการจัดการสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์วิธีการอนุรักษ์ 

สงวนรักษา จัดเรียง ท าฐานข้อมูล และเผยแพร่สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในองค์กร 
2.3 สามารถน าเอาทักษะทางด้านการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และความคิด

สร้างสรรค์ของตน มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในกระบวนท างานของตนอย่างต่อเนื่อง 
2.4 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดข้ึนจากกระบวนการวิจัยที่น่าเชื่อถือเพื่อน าเอามาสังเคราะห์ปัญหาและ

หาหนทางแก้ไขที่เหมาะสมในเรื่องการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 PLO 9 สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของ 

TQF คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯได้ก าหนดเป็นล าดับขั้นการพัฒนาตามหลัก Bloom’s Taxonomy (Revised) ได้
ดังนี้ 

 4.1 สามารถวิเคราะห์ถึงบทบาทและหน้าที่ของนักจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมใน
บริบทต่าง ๆ  

4.2 สามารถสื่อสารให้องค์กรของตนและสังคมเข้าใจถึงหน้าที่ของหอจดหมายเหตุ บทบาทและความ
รับผิดชอบของนักจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม และความส าคัญของเอกสาร จดหมายเหตุ และ
สารสนเทศมรกดทางวัฒนธรรมในสังคมฐานความรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 



  

4.3 สามารถพัฒนาสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นด้วยตนเองโดยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
      5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 PLO 2, 6 และ 9 สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของ TQF คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯได้ก าหนดเป็นล าดับขั้นการพัฒนาตามหลัก Bloom’s 
Taxonomy (Revised) ได้ดังนี ้

5.1 สื่อสารในองค์กรของตนและสังคมเข้าใจถึงหน้าที่ของหอจดหมายเหตุ บทบาทและความรับผิดชอบ
ของนักจดหมายเหตุ และความส าคัญของเอกสารและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมในสังคมฐานความรู้และเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

5.2 สามารถน าเอาทักษะทางด้านการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และความคิด
สร้างสรรค์ของตนมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในกระบวนท างานของตน 

 



  

            ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
                           ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)                   

 
 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

PLO1 อธิบายความหมายและความส าคัญของจดหมายเหตุและ
สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมในสังคมฐานความรู้และเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ได้ 

     

PLO2 อธิบายหลักการจัดการองค์กรจดหมายเหตุได้      
PLO3 อธิบายบทบาทของนักจดหมายเหตุในสังคมฐานความรู้และ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ 
     

PLO4 แนะน าการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม
ตามหลักสากลได้ 

     

PLO5 วิเคราะห์บริบทและความต้องการขององค์กรเพ่ือจัดการจดหมาย
เหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมได้ 

     

PLO6 วิเคราะห์บริบทและความต้องการขององค์กรเพ่ือประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในงานจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน 

     

PLO 7 แสดงออกถึงความตระหนักด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักจดหมาย
เหตุ เช่น การบิดเบือนแก้ไขเนื้อหาเอกสาร      

PLO 8 สร้างองค์ความรู้ด้านจดหมายเหตุที่เหมาะสมกับบริบทและความ
ต้องการขององค์กร 

     



  

                           ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)                   
 
 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

PLO 9 สามารถร่วมงานกับผู้อ่ืนได้ 
 

     

PLO 10 สามารถน าข้อมูลจากเอกสารวิชาการและเอกสารเผยแพร่
ภาษาอังกฤษมาใช้ในการท ารายงานและวิทยานิพนธ์ 

     

      หมายเหตุ :  ระบุสัญลักษณ์   ในช่องที่ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) สัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
 
 
 
   



  

ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
(Curriculum Mapping) 

จ าแนกตามรายวิชา กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes 
 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : 

Program-Level Learning Outcomes 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

104 501 การจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทาง
วัฒนธรรมในสังคมฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

          

104 502 ทักษะการจัดการและการสื่อสารส าหรับนัก
จดหมายเหตุ 

          

104 503 ทักษะพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ
นักสารสนเทศวิชาชีพ 

          

104 504 การปริทัศน์วรรณกรรมส าหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

          

104 511 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการจดหมายเหตุและ
สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 

          

104 512 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับการจัดการจดหมายเหตุ
และสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 

          

104 513 การคัดเลือก การได้มาและการจัดเรียงเอกสาร
และวัสดุจดหมายเหตุ 

          

104 514 การอนุรักษ์และสงวนรักษาจดหมายเหตุและ
สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 

          

104 515 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการจัดการ
จดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 

          

104 516 สัมมนาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศ
มรดกทางวัฒนธรรม 

          

104 531 การจัดการเอกสาร           
104 532 การบริการและเผยแพร่จดหมายเหตุ           

104 533 ประวัติศาสตร์บอกเล่าและจดหมายเหตุโสต
ทัศน์ 

          



  

รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : 

Program-Level Learning Outcomes 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

104 534 จรรยาบรรณและจริยธรรมวิชาชีพ           
104 535 พิพิธภัณฑสถานและหอศิลป์           

104 536 การจัดการองค์กรจดหมายเหตุและสารสนเทศ
มรดกทางวัฒนธรรม 

          

104 537 การจัดการเอกสารดิจิทัลและสารสนเทศใน
สังคมฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

          

104 538 หอจดหมายเหตุชุมชน           

104 561 วิทยานิพนธ์           
104 562 วิทยานิพนธ์           
104 563 การค้นคว้าอิสระ           

 
หมายเหตุ : ระบุสัญลักษณ์  “” หมายถึง มีการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลว่าผู้เรียนบรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) และมีการทวนสอบผลสัมฤทธิต์ามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด 
 
 



  

ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes  

จ าแนกตามรายวิชาบังคับ (ตามล าดับชั้นปี) 
 

ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา* 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น            
104 501 การจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม

ในสังคมฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ไม่นับ

หน่วยกิต 
U  U    At   Ap 

104 502 ทักษะการจัดการและการสื่อสารส าหรับนักจดหมาย
เหตุ   

ไม่นับ
หน่วยกิต 

 U       At  

104 503 ทักษะพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนัก
สารสนเทศวิชาชีพ 

ไม่นับ
หน่วยกิต 

     An     

104 504 การปริทัศน์วรรณกรรมส าหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา           

ไม่นับ
หน่วยกิต 

       C  Ap 

104 511 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการจดหมายเหตุและ
สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 

3 U    Ap An     Ap 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย            
104 512 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับการจัดการจดหมายเหตุและ

สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 
3        C At Ap 

104 513 การคัดเลือก การได้มาและการจัดเรียงเอกสารและ
วัสดุจดหมายเหตุ 

3   U        



  

ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา* 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

104 514 การอนุรักษ์และสงวนรักษาจดหมายเหตุและ 
สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 

 

3    Ap An      

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น            
104 515 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการจัดการจดหมายเหตุ

และสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 
3      An     

104 516 สัมมนาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดก
ทางวัฒนธรรม 

3        C  Ap 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย            
104 561 วิทยานิพนธ์   หรือ มีค่า

เทียบเท่า 
39 หน่วย

กิต 

U   Ap   At C  Ap 

104 562 วิทยานิพนธ์   หรือ มีค่า
เทียบเท่า 
12 หน่วย

กิต 

U   Ap   At C  Ap 

104 563 การค้นคว้าอิสระ    มีค่า
เทียบเท่า 
6 หน่วย

U   Ap   At C  Ap 



  

ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา* 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

กิต 
หมายเหตุ *  หมายถึง  ระบุรายวิชาเรียงตามชั้นปี ตามระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ของ Bloom’s Taxonomy (Revised) โดยระบุสัญลักษณ์ดังนี้ ในตารางช่อง PLOs 

Remembering แทนด้วยสัญลักษณ์ “R” Understanding แทนด้วยสัญลักษณ์ “U” Applying แทนด้วยสัญลักษณ์ “Ap” Analyzing แทนด้วยสัญลักษณ์ 
“An” Evaluating แทนด้วยสัญลักษณ์ “E” Creating แทนด้วยสัญลักษณ์ “C” ส าหรับ Psychomotor Domain (Skills) แทนด้วยสัญลักษณ์ “S” Affective 
Domain (Attitude) แทนด้วยสัญลักษณ์ “At”    
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 หมวดที่ 4 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 มีการจัดท า Assessment Rubric เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการให้คะแนนในทุกรายวิชา โดยน าผลลัพธ์
การเรียนรู้ที่คาดหวังในระดับรายวิชา (CLOs) มาเป็นตัวก าหนดเกณฑ์  
 

2. การประเมินผลนักศึกษา  
   การวัดและประเมินผลนักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ AUN-QA เกณฑ์ท่ี 5 การประเมินนักศึกษา โดยทาง
หลักสูตรฯได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา ดังนี้ 

2.1 น าผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังในระดับรายวิชา (CLOs) มาเป็นตัวก าหนดเกณฑ์ในการวัดผล
รายวิชาต่างๆ โดยให้ผู้สอนรายวิชาต่างๆด าเนินการจัดท า Assessment Rubric ตามผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่คาดหวังในระดับรายวิชา (CLOs) ที่ก าหนดไว้ในรายวิชาของตน 

2.2 น าผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) มาเป็นตัวก าหนดเกณฑ์ในการวัดผล
นักศึกษาก่อนจบการศึกษา โดยหลักสูตรฯด าเนินการจัดท า Assessment Rubric ตามผลลัพธ์
การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร(PLOs)  

2.3 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาทุกภาคการศึกษา 
 

3. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
3.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา  

ก าหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาทั้งในระดับรายวิชาทุกรายวิชา
และในระดับหลักสูตร ดังนี้ 

3.1.1 การทวนสอบฯ ระดับรายวิชา มีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
     (1) ทุกรายวิชาในหลักสูตรต้องมีการก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา 
(CLOs) ซึ่งต้องก าหนดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังที่ได้รับมอบหมายมาจากหลักสูตร (ดังแสดงในตาราง
แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
จ าแนกตามรายวิชา กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes) 

       (2) ทุกรายวิชาในหลักสูตรต้องจัดท าเกณฑ์การประเมินผลที่เรียกว่า Assessment Rubric 
โดยน า CLOs ในรายวิชามาเป็นเกณฑ์ในการจัดท า และชี้แจงให้นักศึกษารับทราบในเกณฑ์ดังกล่าวในชั่วโมง
แรกของการจัดการเรียนการสอน 
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       (3) ทุกรายวิชาในหลักสูตรต้องประเมินผลและให้ระดับคะแนน (เกรด) ตาม Assessment 
Rubric ที่ก าหนดไว้  
                 (4) ในทุกภาคการศึกษา ภายหลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนและการประเมินผล 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯจะต้องจัดประชุมเพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ รายงานผลการ
ประเมินและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ชี้แจงก าหนดการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาใน
รายวิชาต่าง ๆ  

      (5) ให้จัดการทวนสอบฯ ในรายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในภาคการศึกษาต้นในภาคการศึกษา
ปลาย และรายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในภาคการศึกษาปลายในภาคการศึกษาต้นของปีการศึกษาถัดมา โดยในที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯจะก าหนดวิธีการทวนสอบฯตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

       (5.1) ให้ด าเนินการทวนสอบฯในรายวิชาที่เป็นรายวิชาล าดับถัดไปของรายวิชานั้น ๆ  
เช่น ทวนสอบรายวิชา 104 504 ในรายวิชา 104 512 เพราะถ้านักศึกษาไม่บรรลุ CLOs ของรายวิชา 104 
504 ก็ไม่สามารถมีความรู้และทักษะที่เพียงพอที่จะเรียนวิชา 104 512 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่
กับมติในที่ประชุม 

          (5.2) ให้ใช้ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) นั้นมาเป็นเกณฑ์ในการทวน
สอบฯ โดยจัดทวนสอบฯในสัปดาห์แรกของการเรียนการสอน  

          (5.3) ในการทวนสอบฯ หากพบว่านักศึกษายังไม่บรรลุ CLOs ข้อใด ให้อาจารย์ผู้สอนใน
รายวิชาที่ถูกก าหนดให้เป็นวิชาทวนสอบฯ พัฒนาเพ่ิมเติม CLOs ข้อนั้น ๆ ให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์แรกของ
การเรียนการสอน ทั้งนี้เพ่ือให้นักศึกษามีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้บรรลุ CLOs ในวิชาล าดับถัดไปได้ 

3.1.2 การทวนสอบฯระดับหลักสูตร มีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
       (1) จัดให้มีการทวนสอบฯระดับหลักสูตรในรายวิชา 104 561 วิทยานิพนธ์ และหรือ 104 

562 วิทยานิพนธ์ และหรือ 104 563 การค้นคว้าอิสระ  
       (2) จัดท าเกณฑ์การประเมินผลคุณภาพวิทยานิพนธ์ หรือ การค้นคว้าอิสระ ในรูปแบบ 

Assessment Rubric ที่ใช้ PLOs ทั้ง 10 ข้อเป็นเกณฑ์หลักในการวัดผล 
       (3) นักศึกษาต้องบรรลุเกณฑ์ขั้นต่ าสุดของ PLOs ทั้ง 10 ข้อจึงจะสามารถได้ระดับผ่าน 

(pass) ในรายวิชา 104 561 วิทยานิพนธ์ และหรือ 104 562 วิทยานิพนธ์ และหรือ 104 563 การค้นคว้า
อิสระ  

3.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา    
เน้นการท าวิจัยดูผลสัมฤทธิ์ของการประกอบอาชีพของมหาบัณฑิต  และน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับ

มาปรับปรุงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบ
ครบวงจร  รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร  โดยอาจด าเนินการได้ดังนี้ 
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3.2.1 การรวบรวมภาวะการได้งานท าของมหาบัณฑิต  โดยประเมินจากมหาบัณฑิตแต่ละรุ่นที่
ส าเร็จการศึกษาในด้านของระยะเวลาในการหางานท า  ความเห็นต่อความรู้  ความสามารถ  ความมั่นใจของ
มหาบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 

3.2.2 การส ารวจความเห็นของผู้ใช้มหาบัณฑิต  โดยการสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถามเพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจมหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ   

3.2.3 การเปิดโอกาสให้มหาบัณฑิตเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 
3.2.4 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรืออาจารย์พิเศษ ต่อความ

พร้อมของนักศึกษาในการเรียน  และคุณสมบัติอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์
ความรู้ของนักศึกษา  
 

4.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
 แผน ก แบบ ก 1 
 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษา
นั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือ ส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
 แผน ก แบบ ก 2 
 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จาก
ระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 
 แผน ข 
 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จาก
ระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบ
ปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง  โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
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และรายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
 อ่ืน ๆ  
 นักศึกษาบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) และเป็นไปตามเงื่อนไขตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มี
การเปลี่ยนแปลงภายหลัง และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง และมีเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาเพ่ิมเติม 
ส าหรับนักศกึษาแผน ข คือ ผลงานการค้นคว้าอิสระจะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน
หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (proceedings)  
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หมวดที ่6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1 มีการวางแผนรับอาจารย์ใหม่ตามแผนอัตราก าลังคน 
 1.2 มีการปฐมนิเทศและมีการให้ค าแนะน าการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตรที่สอน 
 1.3 มีการชี้แจงให้ เข้าใจถึงหลักการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรแบบ Outcome Based 
Education (OBE) วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) การก าหนดผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลวิธีการสอน การประเมินผล การพัฒนานักศึกษา และการวิจัยเพ่ือ
หลักสูตรที่สอน 
 1.4 จัดให้มีกระบวนการอบรมทักษะการสอนก่อนมอบหมายภาระงานสอน 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 มีการวางแผนพัฒนาอาจารย์โดยก าหนดให้อาจารย์แต่ละท่านสร้างแผนพัฒนาตนเอง (IDP)  

2.2 น าแผนพัฒนาตนเองดังกล่าวมาก าหนดเป็นแผนการพัฒนาคณาจารย์ของหลักสูตรประจ าปี 
2.3 สร้างกระบวนการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลทุกปี

การศึกษา ดังนี ้
 2.3.1 มีการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพื่อทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
ประจ าปี    
 2.3.2 ส่งเสริมให้มีการวิจัยในชั้นเรียน 
 2.3.3 พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
 2.3.4 พัฒนาทักษะการวัดและประเมินผล  

2.4 ส่งเสริมในคณาจารย์พัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ โดย 
 2.4.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม 

 2.4.2 ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ หรือการลาเพ่ิมพูน
ประสบการณ ์
 2.4.3 กระตุ้นให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการและส่งเสริมให้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ   
 2.4.4 จัดสรรงบประมาณส าหรับท าการวิจัย 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1.  การก ากับมาตรฐาน 
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯได้ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตาม (1) เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (2) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai 
Qualification Framework: Higher Education – TQF: Hed) และ  (3) เกณ ฑ์  AUN-QA VERSION 3.0 
โดยก าหนดกลไกการบริหารจัดการหลักสูตรตามวิธีแบบ PDCA ดังนี้    
  1.1 การวางแผนปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ทั้งสามเกณฑ์ (P)  
  ขั้นตอนการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรฯ มี 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

1.1.1 ขั้นตอนการจัดท าหลักสูตร 
     การจัดท าหลักสูตร ประกอบด้วยขั้นตอนทั้งหมด 7 ขั้นตอน ดังนี้  
  (1) ก าหนดกรอบแนวคิดของหลักสูตร 
       คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯจัดประชุมสัมนาคณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร

และผู้เกี่ยวข้อง (stakeholders) ต่าง ๆ เพ่ือระดมความคิดและสร้างความเข้าใจร่วมกันในการมองภาพรวม
และก าหนดทิศทางตลอดจนผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้เกิดกับผู้เรียนของหลักสูตรที่จะพัฒนาขึ้น 

          (2) ร่างหลักสูตร 
       ที่ประชุมก าหนดภาพรวมของหลักสูตรและแต่งตั้งให้คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรฯด าเนินการร่างหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ทั้งสามเกณฑ์ โดยยึดหลักการการจัดการศึกษาแบบ 
Outcome Based Education (OBE) มาเป็นกรอบแนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตร (ดังที่ได้อธิบายไว้ในหมวด
ที่ 1-6) และจัดท าหลักสูตรให้มีหัวข้อของหลักสูตรตามที่ก าหนดไว้ในแบบ มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(3) เสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรพิจารณา โดยจัดให้มีการวิพากษ์ 
หลักสูตร 

      จัดให้มีการประชุมพิจารณาหลักสูตร เพ่ือให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
หลักสูตรโดยคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยเสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้ ง โดย
คณะกรรมการชุดดังกล่าวประกอบไปด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกใน
สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมจ านวน 3 คน เลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการจ านวน 2 คน  

     ระหว่างการประชุมพิจารณาหลักสูตร เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการท าหน้าที่
บันทึกรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ พิจารณาในขั้นตอน
ต่อไป 
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            คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯน าข้อเสนอแนะที่ได้จากบันทึกรายงานการ
ประชุมของคณะอนุกรรมการพิจาราณาหลักสูตรมาสรุปประมวลเพ่ือน าไปปรับแก้ และส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

          (4) เสนอผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษฯ 
      เมื่อหลักสูตรผ่านความเห็นชอบของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรฯได้น าหลักสูตรเสนอผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษฯพิจารณา โดยจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่าง
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษฯกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯที่เป็นผู้จัดท าค าอธิบายรายวิชาของ
หลักสูตร เพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษฯสามารถสอบถามให้เกิดความชัดเจนจากผู้จัดท าค าอธิบาย
รายวิชาได้อย่างครบถ้วน  

         (5) เสนอคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา 
               (6) เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณากลั่นกรองก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
               (7) เสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบหลักสูตร 
1.1.2 ขั้นตอนการน าเสนอหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณากลั่นกรองก่อนเสนอสภา

มหาวิทยาลัย และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา          
        ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากรครั้งที่ 5/ 2552 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 

ได้ก าหนดไว้ว่าหลักสูตรทุกหลักสูตรที่จะเปิดสอนต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยก่อนการเปิดสอน
ประมาณ 2-3 เดือน ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดดังกล่าว คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯจึงด าเนินการ
ตามขั้นตอนการเสนอหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณากลั่นกรองก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยและ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือให้ทันก าหนดการเปิดสอนในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

               (1) บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังงานพัฒนาหลักสูตร
และการสอน  

  (2) งานพัฒนาหลักสูตรและการสอนตรวจสอบหลักสูตรในเรื่องความถูกต้องของ
รูปแบบ หัวข้อ และความคล้องของเอกสารกับแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย 

       เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะกรรมการกลั่ นกรองหลักสูตร
พิจารณา 

  (3) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรให้บัณฑิตวิทยาลัยปรับแก้ และ/หรือชี้แจงเหตุผลกรณียืนยันขอไม่แก้ไข 

                  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯปรับแก้และส่งคืนงานพัฒนาหลักสูตรและการ
สอน 

     งานพัฒนาหลักสูตรและการสอนตรวจสอบการแก้ไขหลักสูตรตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
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  (4) งานพัฒนาหลักสูตรและการสอนเสนอหลักสูตรและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ปรับแก้
แล้วต่อมหาวิทยาลัย เพ่ือเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

  (5) งานพัฒนาหลักสูตรและการสอนเสนอหลักสูตรโดยมติสภามหาวิทยาลัยให้
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
  1.2 การด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ทั้งสามเกณฑ์ (D) 
 ขั้นตอนการด าเนินการจัดการเรียนการสอน มีดังนี้ 
       1.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯอันประกอบไปด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอน โดยด าเนินการออกแบบผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลวิธีการสอนและการประเมินผลในรายวิชาต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแนวทางที่
ก าหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรฯ (มคอ. 2) 
      1.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯก าหนดอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ โดยยึดหลักตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
      1.2.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯประชุมชี้แจงให้อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ น าผลลัพธ์
การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลวิธีการสอนและการประเมินผลในรายวิชาต่าง ๆ ที่ได้ออกแบบไว้
ไปจัดท าเป็นรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) และด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางดังกล่าว 

1.3 การตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานที่ก าหนด (C) 
ขั้นตอนการด าเนินการตรวจสอบและประเมินผล มีดังนี้ 
 1.3.1 ทุกรายวิชาจะต้องมีการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่

หลักสูตรก าหนด กล่าวคือ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลวิธีการสอนและการประเมินผล
เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯได้ก าหนดไว้  

 1.3.2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และอาจารย์ผู้สอน 1 สัปดาห์ก่อน
เปิดภาคการศึกษาเพ่ือทวนสอบความถูกต้องของรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) และชี้แจงการทวนสอบ
สัมฤทธิ์ผลของนักศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ  

 1.3.3 ทุกรายวิชาจะต้องมีการจัดท ารายงานผลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา (มคอ. 5) 
ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯได้ก าหนดไว้ 

 1.3.4 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯและอาจารย์ผู้สอน 2 สัปดาห์ภายหลัง
ปิดภาคการศึกษาเพ่ือทวนสอบผลการจัดการเรียนการสอน ปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน และ
แนวทางการแก้ไขและพัฒนา 

 1.3.5 มีการจัดทวนสอบสัมฤทธิ์ผลของนักศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ ทุกรายวิชาตามมาตรฐานที่
ได้ก าหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2)   
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 1.4 การน าผลการประเมินไปพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) กลวิธีการ
สอนและการประเมินผล (A) 
 ขั้นตอนการด าเนินการน าผลไปพัฒนา มีดังนี้ 
  1.4.1 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯเพ่ือพิจารณาน าผลการประเมินของ
อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา มาพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) 
กลวิธีการสอนและการประเมินผลในปีการศึกษาถัดไป 
  1.4.2 มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ให้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐานต่าง 
ๆ และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
2.  บัณฑิต 
 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯก าหนดกลไกในการควบคุมคุณภาพมหาบัณฑิตของหลักสูตรฯให้
เป็นไปตาม (1) ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) (2) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (Thai Qualification Framework: Higher Education – TQF: Hed) (3) คุณลักษณะพิเศษของ
นักศึกษาในหลักสูตร และ (4) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยก าหนดกลไกการควบคุมคุณภาพตามแบบ PDCA 
ดังนี้ 
 

2.1 การวางแผนพัฒนาคุณภาพมหาบัณฑิตของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ (P) 
 ขั้นตอนการวางแผนพัฒนาคุณภาพมหาบัณฑิตของหลักสูตร มีดังนี ้
  2.1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯอันประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวางแผนพัฒนาคุณภาพมหาบัณฑิตให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งแผนพัฒนาฯ
ดังกล่าว ประกอบด้วย  

(1) แผนพัฒนานักศึกษาให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ทั้ง 
10 ข้อ กล่าวคือ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯได้ใช้กลไกการออกแบบรายวิชา กลวิธีการสอน และการ
ประเมินผลในรายวิชาต่าง ๆ มาเป็นแผนงานหลักในการผลักดันให้นักศึกษาบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs) ทั้ง 10 ข้อ 

(2) แผนพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(Thai Qualification Framework: Higher Education – TQF: Hed) ทั้ง 5 ด้าน กล่าวคือ คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯได้น า (PLOs) ทั้ง 10 ข้อมาวิเคราะห์ความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน TQF 5 ด้าน และ
ก าหนดออกมาเป็นล าดับขั้นในการพัฒนาคุณลักษณะทั้ง 5 ด้านดังกล่าว (ดังแสดงในหมวดที่ 4) และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯได้ใช้กลไกการออกแบบรายวิชา กลวิธีการสอน การประเมินผลในรายวิชาต่าง 
ๆ มาเป็นแผนงานหลักในการผลักดันให้นักศึกษาบรรลุคุณลักษณะทั้ง 5 ด้านที่ก าหนดไว้ 
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(3) แผนพัฒนานักศึกษาให้บรรลุคุณลักษณะพิเศษ กล่าวคือ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯได้ก าหนดคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาในหลักสูตร ก าหนดกลยุทธ์และวิธีการในการพัฒนา
คุณลักษณะพิเศษเหล่านั้น (ดังแสดงในหมวดที่  4) มาเป็นกลไกขับเคลื่อนให้นักศึกษาเกิดการพัฒนา
คุณลักษณะพิเศษเหล่านั้น     

(4) แผนส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพได้ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ใน
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร กล่าวคือ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯได้วางแผน (1) การประชาสัมพันธ์ (2) 
การจัดท าข้อตกลงร่วมกันกับองค์กรจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑสถาน และหอศิลป์ในประเทศไทย และ (3) การจัด
สัมมนาเผยแพร่องค์ความรู้ทางจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม เป็นกลไกส าคัญในการผลักดัน
ให้นักศึกษาค้นพบแนวทางในการประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษา 
 2.2 การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพมหาบัณฑิตของหลักสูตรตามแผนที่ก าหนดไว้ทั้ง 4 แผน (D) 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน มีดังนี้ 
  2.2.1 ออกแบบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) ในรายวิชาต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯได้ก าหนดไว้ทั้งในเรื่อง CLOs กลวิธีการสอนและการประเมินผล 
  2.2.2 จัดการเรียนการสอนตามที่วางแผนไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) 
  2.2.3 ประเมินผลการเรียนการสอนตาม Assessment Rubric ซึ่งจะถูกออกแบบให้เป็น
เกณฑ์การประเมินที่สามารถวัดพัฒนาการของนักศึกษาตามแผนที่ก าหนดไว้ได้ 
  2.2.4 ก าหนดให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา วิทยานิพนธ์ หรือ การค้นคว้าอิสระ
น าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติอย่าง
น้อย 1 ครั้ง 
  2.2.5 หลักสูตรร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยจัดให้มีสัมมนาและหรือส่งเสริมให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรเผยแพร่ผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการด้านการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทาง
วัฒนธรรมอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง   
 2.3 การทวนสอบสัมฤทธิ์ผลของแผนพัฒนาคุณภาพมหาบัณฑิตทั้ง 4 แผน (C) 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน มีดังนี้ 
  2.3.1 ในทุกสิ้นปีการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯทวนสอบนักศึกษาในหลักสูตรว่า
ได้รับการพัฒนา PLOs คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐาน TQF และคุณลักษณะพิเศษไปถึงระดับไหนแล้ว  
  2.3.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯประเมินผลการจัดสัมมนาและการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการชองอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกปีการศึกษา พร้อมทั้งน าผลการประเมินมาวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนเพ่ือ
การพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป 
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 2.4 การน าผลการประเมินไปพัฒนาแผนการพัฒนาคุณภาพมหาบัณฑิตของหลักสูตร (A) 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน มีดังนี้ 
  2.4.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯน าผลการทวนสอบนักศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
มาปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) ในรายวิชาต่าง ๆ ในปีการศึกษาถัดมาให้สอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ที่นักศึกษายังไม่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
  2.4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯน าจุดแข็งจุดอ่อนที่ค้นพบมาพัฒนาการจัดงานสัมมนา
และการเผยแพร่ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยน าเอาผลด้านการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
และความรู้ความสามารถของมหาบัณฑิตในหลักสูตรมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาแผนงานด้านนี้  หาก
นักศึกษาในหลักสูตรสามารถบรรลุเกณฑ์คุณภาพท่ีหลักสูตรได้ก าหนดไว้ นักศึกษาเหล่านั้นจะเป็นมหาบัณฑิตที่
มีคุณลักษณะสอดคล้องกับ (1) ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) (2) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ร ะดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ าแ ห่ งช าติ  (Thai Qualification Framework: Higher Education – TQF: Hed) (3) 
คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาในหลักสูตร และ (4) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยมหาบัณฑิตในหลักสูตรจะ
สามารถ 

(1) ประกอบวิชาชีพเป็นนักจดหมายเหตุหรือนักจัดการสารสนเทศมรดกทาง
วัฒนธรรมในองค์กรจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑสถาน และหอศิลป์ในประเทศไทย 

(2) ประกอบวิชาชีพเป็นนักวิชากรหรือนักวิจัยด้านการจัดการจดหมายเหตุและ
สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 

(3) บริหารจัดการให้กระบวนงานจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม
เป็นไปตามแนวทางการจัดการจดหมายเหตุและเอกสารของสภาการจดหมายเหตุระหว่างประเทศ สอดคล้อง
กับบริบทประเทศไทย และเป็นไปตามความต้องการขององค์กร 

  (4) ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
จากผลการส ารวจการมีงานท าและความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตในหลักสูตรในปี พ.ศ. 2561 

พบว่า มหาบัณฑิตในหลักสูตรร้อยละ 100 ได้งานท าในองค์กรจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์สถานและหอศิลป์ใน
ประเทศไทย ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตอยู่ในระดับ ดี คะแนนเฉลี่ย 4.05 คะแนนจากคะแนนเต็ม 
5 คะแนน ผลการส ารวจนี้ยืนยันถึงคุณภาพของมหาบัณฑิตในหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานในประเทศไทย  

 
3.  นักศึกษา 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯอันประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรได้ก าหนดกลไกการดูแลนักศึกษาในหลักสูตรตามหลักการ PDCA  ดังนี้ 

3.1 การวางแผนรับนักศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (P) 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯได้วางแผนรับนักศึกษาและเตรียมความพร้อม ดังนี้ 
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 3.1.1 ก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและวิธีการรับนักศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของหลักสูตร กล่าวคือ ผู้เข้าศึกษาจะต้องผ่านการประเมินทั้งการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ที่แสดงให้
เห็นถึงการมีพ้ืนฐานความรู้และทักษะในการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุ
และสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 

 3.1.2 ก าหนดจ านวนนักศึกษาให้สอดคล้องกับศักยภาพของหลักสูตรฯในการพัฒนานักศึกษา
เหล่านั้นให้บรรลุ PLOs ของหลักสูตร และงบประมาณในการบริหารหลักสูตร 

 3.1.3 ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินงานตามแผนในข้อ 3.1.1กล่าวคือ นักศึกษาที่ผ่านการ
คัดเลือกเข้ามาศึกษาต่อบางคนอาจมีองค์ความรู้และทักษะในการศึกษาต่อไม่เพียงพอ  ให้ด าเนินการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา กล่าวคือ ให้ด าเนินการประเมินความพร้อมของนักศึกษาแรกเข้า และจัดการสอน
เสริมในส่วนที่นักศึกษาแรกเข้ายังมีไม่เพียงพอในภาคการศึกษาแรกของหลักสูตร (ดังแสดงให้หมวดที่ 3) 

 3.1.4 ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินงานตามแผนในข้อ 3.1.2 กล่าวคือ จ านวนผู้สมัครไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ให้ปรับแผนงบประมาณการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับจ านวนนักศึกษาที่มี
อยู่ 

3.2 การด าเนินงานดูแลนักศกึษาระหว่างการเรียนการสอน (D) 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯได้ก าหนดกระบวนการดูแลนักศึกษา ดังนี้ 
  3.2.1 กระบวนการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว 

(1)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่
นักศึกษาทุกคน พร้อมก าหนดบทบาทหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาและแนะแนวทางต่าง ๆ ในการเรียน 

          (2)  อาจารย์ที่ปรึกษาดังกล่าวจะต้องก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา พร้อมจัดท าตาราง
การท างานติดไว้หน้าห้องท างานและเผยแพร่ในเว็บไซด์ของบัณฑิตวิทยาลัย 

3.2.2 กระบวนการรักษานักศึกษาให้คงอยู่ 
          (1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯจัดให้มีการประชุมรายงานผลความพึงพอใจของ

นักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน ข้อร้องเรียนของนักศึกษา และปัญหาด้านการเรียนของนักศึกษาใน
หลักสูตร เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาทุกภาคการศึกษา 

         (2) อาจารย์ที่ปรึกษารายงานผลการให้ค าปรึกษา สถานภาพ ปัญหาและข้อร้องเรียน
ของนักศึกษาในที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ รายงานพัฒนาการของนักศึกษาและปัญหาที่ค้นพบ
ในระหว่างการจัดการเรียนการสอน 

 3.2.3 กระบวนการอุทธรณ์และร้องเรียนของนักศึกษา 
         (1) ในคาบแรกของการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนในทุกรายวิชาต้องแจกและชี้แจง

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) ทั้งในเรื่องวัตถุประสงค์ของรายวิชา CLOs ที่นักศึกษาต้องบรรลุ กลวิธีการ
สอน วิธีการเก็บคะแนน และวิธีการประเมินผล ซึ่งต้องมีการแสดง Assessment Rubric หรือเกณฑ์และ
เงื่อนไขการให้คะแนนที่ชัดเจน  
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         (2) รายงานหรือการเก็บคะแนนระหว่างเรียนในรูปแบบอ่ืน ๆ  จะต้องแจ้งผลการ
ประเมินให้นักศึกษารับทราบภายใน 1 สัปดาห์หลังจากนักศึกษาได้ส่งงาน เพ่ือนักศึกษาจะได้น าผลการ
ประเมินนั้นไปปรับปรุงงานในครั้งต่อ ๆ ไป 

         (3) ในการสอบกลางภาค และปลายภาค หากนักศึกษาไม่พอใจในผลการประเมิน 
นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ คะแนน และวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละ
รายวิชาได้ 

3.3 การทวนสอบแผนการดูแลนักศึกษา (C) 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯได้ก าหนดกระบวนการทวนสอบแผนการดูแลนักศึกษา ดังนี้ 
 3.3.1 กระบวนการทวนสอบผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรี ยน

การสอน ปัญหาการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ และแนวทางการแก้ไข  
         (1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯน าผลการประเมินด้านต่าง ๆ ดังกล่าว มาก าหนด

แนวทางการแก้ไขและแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาถัดไป 
         (2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯชี้แจงแนวทางการแก้ไขและพัฒนาให้อาจารย์และ

นักศึกษารับทราบทุกภาคการศึกษา 
 3.3.2 กระบวนการทวนสอบสัมฤทธิ์ผลของนักศึกษา 
         (1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯก าหนดให้มีการทวนสอบสัมฤทธิ์ผลของนักศึกษา

ในระดับรายวิชาทุกภาคการศึกษา (หมวดที่ 5) 
         (2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯก าหนดให้มีการทวนสอบสัมฤทธิ์ผลของนักศึกษา

ในระดับหลักสูตรก่อนจบการศึกษา (หมวดที่ 5) 
 3.3.3 กระบวนการท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
         (1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯก าหนดให้มีการทวนสอบการด าเนินการตาม

ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ (หมวดที่ 3) 
                   (2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯก าหนดให้มีการทวนสอบผลการประเมิน

วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
  3.3.4 กระบวนการส าเร็จการศึกษา 
          (1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯทวนสอบสัมฤทธิ์ผลของนักศึกษาตามเกณฑ์การ

ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (หมวดที่ 5) 
          (2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯทวนสอบสัมฤทธิ์ผลของนักศึกษาในเรื่อง การ

บรรลุ PLOs กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 5 ด้าน และคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาในหลักสูตร 
          (3) นักศึกษาด าเนินตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการส าเร็จการศึกษา 
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3.4 การน าผลการทวนสอบไปปรับปรุงแผนการดูแลนักศึกษา (A) 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯได้ก าหนดกระบวนการน าผลการทวนสอบไปปรับปรุงแผนการดูแล

นักศึกษา ดังนี้ 
 3.3.1 กระบวนการปรับปรุงแผนการรับนักศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
         (1) ในแต่ละปีการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯจะน าแผนการรับนักศึกษา

และจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาจริงมาทบทวนเพ่ือปรับแผนการรับนักศึกษาในปีการศึกษาถัดไป 
         (2) ในแต่ละปีการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯจะน ารายงานผลการจัดการ

เรียนการสอนในรายวิชาพ้ืนฐานและผลการทวนสอบสัมฤทธิ์ผลในรายวิชาพ้ืนฐานเหล่านั้นมาทบทวนเพ่ือปรับ
แผนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพ้ืนฐานในปีการศึกษาถัดไป 

3.3.2 กระบวนการปรับปรุงแผนการให้ค าปรึกษาและแนะแนว 
 ในแต่ละปีการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯน ารายงานผลการให้ค าปรึกษาและแนะ

แนวของอาจารย์ที่ปรึกษา และข้อร้องเรียนของนักศึกษามาทบทวนเพื่อปรับแผนการให้ค าปรึกษาและแนะแนว
ในปีการศึกษาถัดไป 

3.3.3 กระบวนการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนการสอน 
ในแต่ละปีการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯน ารายงานผลการทวนสอบสัมฤทธิ์ผล

ของนักศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ  รายงานผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในแต่ละรายวิชา รายงานการ
ประเมินผลการสอนของนักศึกษา และรายงานความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนมา
ทบทวนเพื่อปรับแผนการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป 
 
4.  อาจารย์ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯอันประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ ประจ า
หลักสูตรได้ก าหนดกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย์ตามหลักการ PDCA ดังนี้ 

4.1 การวางแผนอัตราก าลังอาจารย์ (P) 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯได้วางแผนอัตราก าลังอาจารย์ในหลักสูตรให้เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ว่าด้วยจ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และสอดคล้อง
กับแผนการรับนักศึกษา และจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาจริง  

4.2 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์พิเศษ และการรับ
อาจารยใ์หม่ (D) 

 4.2.1 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯได้ประชุมร่วมกันและก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการ

แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
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  (1) สรรหาอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัยศิลปากรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ว่าด้วยคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

       (2) ด าเนินการทาบทามและออกค าสั่งแต่งตั้งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

                  (3) ชี้แจงบทบาทและหน้าที่การเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

4.2.2 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
อาจารย์พิเศษถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการ

ปฏิบัติให้กับนักศึกษา ดังนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯจึงได้ก าหนดนโยบายการเชิญอาจารย์พิเศษ ดังนี้ 
        (1) ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง  และมีความเชี่ยวชาญพิเศษ  หรือมีวุฒิการศึกษา
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ว่าด้วยคุณสมบัติของอาจารย์พิเศษ 
               (2) ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ทั้งนีต้้องเสนอประวัติและ
ผลงานทีเ่กี่ยวข้องกับหัวข้อ/รายวิชาที่จะให้สอน  
               (3) ให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษทุกภาคการศึกษา/ทุกครั้งที่มีการสอน 
       (4) อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ า
เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
       4.2.3 การรับอาจารย์ใหม่ 
         (1)  มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่เพ่ือมาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ ใหม่ดังกล่าวจะต้องมีคุณวุฒิ
การศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาจดหมายเหตุ การจัดการเอกสาร สารสนเทศศึกษาหรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและมีผลงานวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
ว่าด้วยคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
         (2)  มีการขอทุนจากโครงการพัฒนาก าลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หรือ
ทุนอ่ืน ๆ  ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถเด่นชัดใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเพ่ือไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและเอกสารและ
กลับมาเป็นอาจารย์ประจ าในหลักสูตร 

4.3 การพัฒนาอาจารย์ (D) 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯได้ด าเนินการพัฒนาอาจารย์ในหลักสูตร ดังนี้ 
 4.3.1 ก าหนดให้อาจารย์ในหลักสูตรท าวิจัยและผลิตผลงานวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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 4.3.2 จัดสรรงบประมาณในการท าวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ รวมทั้งอ านวยความสะดวก
ในการสรรหาแหล่งเผยแพร่ผลงานวิชาการให้แก่อาจารย์ในหลักสูตร 

 4.3.3 กระตุ้นและส่งเสริมให้อาจารย์ในหลักสูตรขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
           4.3.4 ก าหนดให้อาจารย์ในหลักสูตรเข้าร่วมการสัมมนาหรืออบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องการ 

พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
4.4 การมีส่วนร่วมของอาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร (D) 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต้องประชุมร่วมกัน 
ดังนี้ 
         4.4.1 วางแผนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลก่อนเปิดภาคการศึกษา    
         4.4.2 เก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานของหลักสูตรเพื่อเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุง
หลักสูตร 
         4.4.3 ปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร และได้มหาบัณฑิตเป็นไป
ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

4.5 การทวนสอบคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญของอาจารย์ (C) 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯจัดให้มีการประชุมทวนสอบคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง เพ่ือ
ประเมินผลความก้าวหน้าทางวิชาการของอาจารย์ ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนา ก าหนดแนวทางแก้ไข 
รวมทั้งสรรหาอาจารย์ใหม่ ๆ มาประจ าหลักสูตร 

4.6 การพัฒนาแผนอัตราก าลังและการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ (A) 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯน าผลการทวนสอบคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญของอาจารย์มา

เป็นข้อมูลในการปรับแผนอัตราก าลังและการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงที่ได้
ค้นพบ 

 
5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯอันประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรได้วางกลไกการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนานักศึกษาในหลักสูตรให้สามารถ
บรรลุ PLOs ทั้ง 10 ข้อ และมีประสิทธิผลในการผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของ
ตลาด มีคุณลักษณะพิเศษที่สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรและมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อีกทั้งกลไกดังกล่าวยังใช้หลักการ PDCA มาขับเคลื่อนเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนี้ 
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 5.1 การออกแบบหลักสูตรและวางระบบการจัดการเรียนการสอน (P) 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯได้วางแผนและออกแบบปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้ทันสมัยและตอบ
โจทย์ความต้องการของประเทศ ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯได้น าหลักการ
จัดการศึกษาแบบ Outcomes Based Education (OBE) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
เกณฑ์มาตรฐาน ANUQA version 3.0 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มาเป็นเกณฑ์หลัก
ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
  5.1.1 ออกแบบ PLOs คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ซึ่ง
ได้มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร และเกณฑ์
มาตรฐานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
  5.1.2 น า PLOs คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มาออกแบบ
รายวิชาและแผนการจัดการศึกษา โดยยึดหลักการของ Bloom’s Taxonomy (Revised) ในการจัดแผนการ
ศึกษา 
  5.1.3 ออกแบบ CLOs วิธีการสอน และการประเมินผลในทุกรายวิชา โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(1) CLOs ในแต่ละรายวิชาจะต้องผลักดันให้นักศึกษาสามารถบรรลุ PLOs ในส่วนที่
รายวิชานั้น ๆ รับมอบมา  

(2) วัตถุประสงค์ของรายวิชา เนื้อหาวิชา บทเรียน วิธีการและเกณฑ์ในการ
ประเมินผลต้องสอดคล้องและผลักดันให้นักศึกษาบรรลุ CLOs ที่ก าหนดไว้ในรายวิชานั้น ๆ  

(3) กิจกรรมการเรียนการสอนต้ องสอดคล้องกับหลักการสอนแบบ Active 
Learning เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้ได้ตลอดชีพ  
  5.1.4 จัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือร่วมกันก าหนดผู้รับผิดชอบในรายวิชาต่าง  ๆ 
ของหลักสูตร และชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) แผนการจัดการศึกษา และแนวทางในการจัดท า
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้  
  5.1.5 อาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชาต่าง ๆ จัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด และส่งให้แก่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯเพ่ือทวนสอบความถูกต้องอย่างน้อย 1 
อาทิตย์ก่อนเปิดภาคการศึกษา  

5.2 การด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผน (D) 
ในระหว่างการจัดการเรียนการสอน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ควบคุม ก ากับและติดตามการ

จัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผน ดังนี้  
 5.2.1 จัดให้มีการสังเกตการณ์ในชั้นเรียน อย่างน้อย 1 รายวิชา 1 ครั้งต่อภาคการศึกษา 
 5.2.2 จัดให้มีการประชุมรายงานผลการจัดการเรียนการสอนทุกสิ้นภาคการศึกษา 
 
 



 
 

 

67 

5.3 การด าเนินการประเมินผลการเรียนการสอน(C) 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ด าเนินการประเมินผลการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา ดังนี้ 
 5.3.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่าง ๆ ต้องจัดส่งรายงานผลการด าเนินงานรายวิชา (มคอ. 

5) ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนให้แก่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
 5.3.2 จัดให้มีการประชุมรายงานผลการจัดการเรียนการสอนทุกสิ้นภาคการศึกษา โดยน าเอา

รายงานผลการด าเนินงานรายวิชา (มคอ. 5) ในรายวิชาต่าง ๆ มาพิจารณาเพ่ือทวนสอบประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ   

 5.3.3 จัดให้มีการทวนสอบสัมฤทธิ์ผลของนักศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ ทุกรายวิชา (หมวดที่ 5) 
5.4 การน าผลการประเมินไปปรับปรุงกลวิธีการสอน (A) 

  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯน าผลการประเมินมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการจัดท า
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) ในรายวิชานั้น ๆ ในปีการศึกษาถัดไป 
 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯอันประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรได้ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยในการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นในการพัฒนาให้นักศึกษาใน
หลักสูตรสามารถบรรลุ PLOs ทั้ง 10 ข้อได้ ดังนี้ 
    6.1 การบริหารงบประมาณ 
 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพ่ือ
จัดซื้อทรัพยากรการเรียนการสอนที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีมติเห็นชอบว่าจ าเป็นต่อการสนับสนุน
การเรียนการสอนในชั้นเรียน สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา และ
สามารถพัฒนาให้นักศึกษาบรรลุ PLOs ทั้ง 10 ข้อได ้
    6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยได้ส ารวจทรัพยากรการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร แล้วพบว่า มหาวิทยาลัยมีความพร้อมที่จะสามารถส่งเสริมการเรียนการสอนของ
หลักสูตรฯให้บรรลุ PLOs ทั้ง 10 ข้อได้ กล่าวคือ มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้น
ผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านักหอสมุดกลางที่มีหนังสือด้านสารสนเทศ การจัดการเอกสาร จดหมายเหตุ และด้าน
อ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น และภาควิชาที่เกี่ยวข้องมีหนังสือ ต าราเฉพาะทาง รวมทั้ง
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ  ได้แก่ 
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  6.2.1 หนังสือ ต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   
  6.2.2 คอมพิวเตอร์ 
  6.2.3 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง 
  6.2.4 ระบบเครือข่าย 
    6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
 นอกจากนี้แล้ว เพ่ือสร้างความมั่นใจว่า นักศึกษาในหลักสูตรฯจะได้ต าราและสื่อต่าง ๆ ที่ทันสมัยและ
สอดคล้องต่อการพัฒนา PLOs ทั้ง 10 ข้อ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยได้วาง
แผนการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติมในแต่ละปีการศึกษา โดยมีกลไกดังต่อไปนี้ 
 6.3.1 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯวางแผนจัดหาและติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการ
สอน 
 6.3.2 ให้อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเสนอรายชื่อสื่อ และต าราที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
การวิจัยต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
 6.3.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯจัดสรรงบประมาณประจ าปีและจัดซื้อต าราและสื่อต่าง ๆ   
 6.3.4 ประสานงานกับส านักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เก่ียวข้อง 
 6.3.5 ส ารวจความต้องการและการใช้ทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
    6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯวางแผนจัดหาและติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน และ
เจ้าหน้าที่ด้านโสตทัศนูปกรณ์ซึ่งท าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์ร่วมกันประเมินความ
พอเพียงและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
จัดให้มีห้องเรียน สื่อการสอน 
ระบบเครือข่ายและช่องทาง
การเรียนรู้ที่เพียงพอเพ่ือ
สนับสนุนการศึกษาใน
ห้องเรียน  นอกห้องเรียน 
และเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. จัดให้มีห้องเรียนที่มีความพร้อมใช้งาน
อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. จัดให้มีเครือข่ายและห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมเพียงพอ เพ่ือให้
นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้า หาความรู้
เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง  
3. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้งหนังสือ 
ต ารา และโสตทัศนวัสดุเพื่อการเรียนรู้   

1. สถิติของจ านวนหนังสือ ต ารา 
และโสตทัศนวัสดุเพื่อการเรียนรู้
ที่มีให้บริการ และสถิติการใช้งาน
หนังสือ ต ารา โสตทัศนวัสดุเพื่อ
การเรียนรู้ 
2. ผลส ารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการให้บริการ
ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้และ
ปฏิบัติการ 
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7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ระดับ 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี  
2564 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุมด้วย 

X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา ยกเว้นรายวิชาที่เรียน
ข้ามสถาบัน 

X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 45 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา ยกเว้นรายวิชาที่เรียนข้ามสถาบัน 

X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X 

 (6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา ยกเว้นรายวิชาที่เรียนข้าม
สถาบัน 

X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

  X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี  
2564 

(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X 

รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี 9 11 12 
 
เกณฑ์ประเมิน 

หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 
มีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม     โดย

พิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
 

ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 
2562 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 9  ตัว 
2563 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11 ตัว 
2564 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
   
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
     1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 1.1.1    ประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจาก
นักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน รวมทั้งการทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
 1.1.2    ประเมินจากคุณภาพของรายงานในรายวิชาต่าง ๆ  
 1.1.3    ประเมินจากการทวนสอบสัมฤทธิผลของนักศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ  
 1.1.4    ประเมินจากคุณภาพของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
 1.1.5    ประเมินจากการน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระในเวทีการประชุมระดับชาติ
และนานาชาติ 
 1.1.6    ประเมินจากการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ของนักศึกษา 
 1.1.7    จัดให้มีการประเมินรายวิชา ประเมินการสอน และประเมินผลสัมฤทธิ์ของแต่ละรายวิชา 
     1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 1.2.1    ประเมินจากผลการประเมินของนักศึกษา 

หลักสูตรฯจัดให้นักศึกษาท าการประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียน
การสอนรายวิชาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯก าหนด 
แบบฟอร์มดังกล่าวจะครอบคลุมค าถามที่เน้นถึงวิธีการสอน สื่อที่ใช้ในการสอน วิธีการประเมินผล องค์ความรู้
และทักษะที่นักศึกษาได้รับการพัฒนา และการบรรลุ CLOs ของนักศึกษา 

ผลการประเมินจะส่งให้อาจารย์ผู้สอนและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯเพ่ือปรับปรุงต่อไป 
 1.2.2    ประเมินจากการสังเกตการณ์ในห้องเรียน 
  หลักสูตรฯจัดให้มีการสังเกตการณ์การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนอย่างน้อย 1 วิชา 1  
ครั้งต่อภาคการศึกษา การสังเกตการณ์ดังกล่าวจะครอบคลุมถึงวิธีการสอน สื่อที่ใช้ในการสอน เทคนิคการสอน 
และการควบคุมชั้นเรียน 
  ผลการประเมินจะส่งให้อาจารย์ผู้สอนและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯเพ่ือปรับปรุงต่อไป 
 1.2.3    คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯรวบรวมผลการประเมินทั้งสองแบบที่เกี่ยวข้องกับความ
ต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอน มาวางแผนพัฒนาให้สอดคล้องและหรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้
เหมาะสมกับรายวิชาและสถานการณ์ของสาขาวิชาฯ 
 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตร เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้แทนนักศึกษาปัจจุบัน  
ผู้แทนมหาบัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้ประเมินภายนอก ผู้ใช้มหาบัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ 
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 2.1 โดยนักศึกษาและมหาบัณฑิต 
2.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยผู้แทนมหาบัณฑิต ผู้แทนนักศึกษา

ปัจจุบัน และผู้ใช้มหาบัณฑิต 
2.1.2 คณะกรรมการฯ วางแผนการประเมินอย่างเป็นระบบ 
2.1.3 ด าเนินการส ารวจข้อมูลเพ่ือประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบัน และจาก

ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น   
 2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก 

คณะกรรมการประเมินหลักสูตรท าการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวมและใช้ข้อมู ล
ย้อนกลับของผู้เรียน ผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้ใช้มหาบัณฑิตประกอบการประเมิน 

2.3 โดยผู้ใชม้หาบัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ  
2.3.1 ติดตามมหาบัณฑิตใหม่โดยส ารวจข้อมูลจากนายจ้างและ/หรือผู้บังคับบัญชาโดย 

แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ 
2.3.2 ติดตามจากผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปี  โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA หรือเกณฑ์อ่ืนที่
มหาวิทยาลัยเห็นชอบ โดยองค์ประกอบ  คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระยะ ๆ   และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตร
อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 4.1 การปรับปรุงรายวิชา 

จากการรวบรวมข้อมูลและการประเมินการสอนของอาจารย์ อาจน าผลที่ได้มาปรับปรุงรายวิชา
หรือเพ่ิมรายวิชาเลือก ซึ่งถือเป็นการปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่มีผลกระทบโครงสร้างของหลักสูตร 

4.2 การปรับปรุงหลักสูตร 
การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับถือเป็นการปรับปรุงมาก และมีผลกระทบต่อโครงสร้างของ

หลักสูตร จะท าทุก 5 ปีเมื่อครบรอบระยะเวลาการใช้หลักสูตร  เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้มหาบัณฑิต  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

4.2.1  คณะกรรมการประเมินหลักสูตรฯ จัดท ารายงานการประเมินผล  และเสนอประเด็นที่
จ าเป็นในการปรับปรุง 

4.2.2  จัดประชุมสัมมนาเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร 
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4.2.3  เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ 
4.2.4. หลักสูตรที่ได้ปรับปรุงเสนอให้สภาวิชาการและคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณา

ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
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ภาคผนวก  
 
(ก)   
 (ก1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
 (ก2) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

เพ่ือส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
(ก3) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์การเทียบคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบ

ภาษาท่ีมีมาตรฐานเทียบเคียงเกณฑ์มาตรฐาน 
(ข)  ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร   
(ค)    

(ค1) ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษากับจ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริงและผู้ส าเร็จการศึกษาใน
ระยะเวลา 5 ปี 

(ค2) รายงานผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและ
สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม ฉบับปี พ.ศ. 2557 

(ง)   ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุ
และสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

(จ) ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง  
(ฉ)  ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes    

: PLOs) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLOs)  
 (ช) ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ  
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ภาคผนวก ก 
 

 (ก1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
 (ก2) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและการทดสอบความรู้ความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษเพื่อส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
(ก3) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์การเทียบคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบัน

ทดสอบภาษาที่มีมาตรฐานเทียบเคียงเกณฑ์มาตรฐาน 
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ภาคผนวก ข 
ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

ชื่อ-นามสกุล  
           นางสาววราภรณ์ พูลสถิติวัฒน์ 
  
ต าแหน่งทางวิชาการ  
           อาจารย์   
 
คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 

Ph.D. (Archives and Records Management) University of Liverpool, UK (2017) 
 M.A. (Archives and Records Management) University of Liverpool, UK (2012) 
 M.A. (Applied Linguistics) University of Adelaide, Australia (2007) 
 M.A. (European Studies) Chulalongkorn University, Thailand (1999) 
 ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2540) 
 
สังกัด   
             คณะโบราณคดี ภาควิชาภาษาตะวันออก 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ  
Proceedings 

ณัฎฐา กล้าหาญ ,วราภรณ์ พูลสถิติวัฒน์.(2561). “แนวทางการประเมินคุณค่าเอกสารดิจิทัลประเภทไฟล์
ภาพนิ่งในบริบทประเทศไทย กรณีศึกษา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช.” ใน Proceedings รวมบทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา,หน้า M109-
M123.การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 28 มิถุนายน 2561. 
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พิสมัย ระพีพัฒน์ชัย ,วราภรณ์ พูลสถิติวัฒน์.(2561). “การจัดการเอกสารโดยใช้หลักการจัดเอกสารแบบ
วิเคราะห์หน้าที่ : กรณีศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย (ตลิ่งชัน) มหาวิทยาลัยศิลปากร.” ใน Proceedings 
รวมบทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา,หน้า M151-M168.การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
และนานาชาติ ครั้งที่ 8 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 28 มิถุนายน 2561. 

 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

วราภรณ์ พูลสถิติวัฒน์. (2562). “Records management and Internal Quality Assessment: A case 
study of higher educational institution in the context of Thailand.” วารสารวิชาการ  
Veridian E – Journal ฉบับสาขามนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์ และศิลปะ  ปีที่ 12  ฉบับที่ 3 
(พฤษภาคม  –  มิถุนายน  2562) : 1-20. (TCI 1) 

 
ประสบการณ์สอน  ระยะเวลา 1.5 ปี 
 ระดับปริญญาตรี 
 330 282 การจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ   
 355 119 การจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
104 501   การจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมในสังคมฐานความรู้และเศรษฐก

สร้างสรรค์   
104 513   การจัดการองค์กรทางด้านจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 
104 533   ประวัติศาสตร์บอกเล่าและจดหมายเหตุโสตทัศน์ 
104 538   ประเด็นคัดสรรด้านการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

ชื่อ-นามสกุล 
 นางสาวจุฑารัตน์ ช่างทอง 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 อาจารย์ 
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
   ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2555) 
            ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2542) 
            อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2538) 
 
สังกัด 

คณะอักษรศาสตร์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ 
 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
         ผลงานวิจัย 
           ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
         ปัญญา จันทโคต และ จุฑารัตน์ ช่างทอง. (2561). "การวิเคราะห์เนื้อหาวารสารอักษรศาสตร์   
                  มหาวิทยาลัยศิลปากร". ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและสร้างสรรค์ คณะอักษรศาสตร์  
                  มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี พ.ศ. 2561. (85 หน้า). 
         จุฑารัตน์ ช่างทอง. (2559). “รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาเอกสารสนเทศศาสตร์และ

บรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.” ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะ
อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี พ.ศ. 2559. (51 หน้า). 

                   ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
         บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
          ปัญญา จันทโคต และ จุฑารัตน์ ช่างทอง. (2562). “การวิเคราะห์เนื้อหาวารสารอักษรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร.” วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 41,1 (มกราคม-มิถุนายน) 
: 43-60. (TCI 1) 
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 จุฑารัตน์ ช่างทอง. (2559). “รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาเอกสารสนเทศศาสตร์และ
บรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.” วารสาร Veridian E-Journal 
9,3 (กันยายน-ธันวาคม) : 165-176. (TCI 1)  

          ธนัญญา พูลสง, วิศปตัย์ ชัยช่วย, จุฑารัตน์ ช่างทอง. (2559) “การวิเคราะห์คุณลักษณะทาง
สารสนเทศของหนังสือบุดในจังหวัดพัทลุง” วารสาร Veridian E-Journal 9,2 (พฤษภาคม-
สิงหาคม) : 699-714. (TCI 1)  

          จุฑารัตน์ ช่างทอง. (2558). “การคัดเลือกแหล่งสารสนเทศเพ่ือการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรี”  
       วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ 17,2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) : 48-56 (TCI 2) 
 
ประสบการณ์สอน  ระยะเวลา 14 ปี 

ระดับปริญญาตรี 
 400 112  ทักษะการรู้สารสนเทศ 
 436 205  การบริการสารสนเทศ 
 436 206  การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
 436 210  สัมมนาการฝึกปฏิบัติงาน 
 436 212  การปรับแต่งสารสนเทศ 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 101 521  พ้ืนฐานสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา 
 101 541  การวิเคราะห์ จัดเก็บ และค้นคืนทรัพยากรการเรียนรู้ 
          104 501  การจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมในสังคมฐานความรู้และเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ 
 104 512  การจัดระบบจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 
 104 516  สัมมนาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
ชื่อ – นามสกุล 

นายปานใจ ธารทัศนวงศ์ 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
  รองศาสตราจารย์  
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

D.Tech. (Computer Science) Asian Institute of Technology, Thailand (2000) 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2535) 

          วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล (2527) 
 
สังกัด 
 คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
         ผลงานวิจัย 
      ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
      บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
         ราณี จีนสุทธิ์, เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต และปานใจ ธารทัศนวงศ์.(2561). “รูปแบบการบริหารจัดการ 
                 ระบบสารสนเทศเพ่ือการให้บริการงานด้านวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภาที่สอดคล้องกับ  
                 ประเทศไทย 4.0”วารสาร Veridian e-Journal ฉบับภาษาไทย มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์   
                และศิลปะ ปีที่ 3 ฉบับที่ 11 (กันยายน - ธันวาคม 2561) : 572-588 (TCI กลุ่ม 1) 
          อภิชาติ เหล็กดี, วรปภา อารีราษฎร์  และปานใจ ธารทัศนวงศ์.(2561).”ผลการทดลองใช้กิจกรรม  
                 การถ่ายทอดเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม โดยใช้เทคนิคการสอนงานแบบม ี 
                 ส่วนร่วม”วารสาร Veridian E-Journal ฉบับภาษาไทย มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ  
                ศิลปะ ปีที่ 1 ฉบับที่ 11 (มกราคม – เมษายน 2561) : 2530-2545 (TCI กลุ่ม 1) 
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           ศศิมา มณฑาสุวรรณ,ปานใจ ธารทัศนวงศ์ และ น้ ามนต์ เรืองฤทธิ์. (2558). “การพัฒนาระบค้นหา
รหัส ICD-10 ส าหรับงานเวช ระเบียน” วารสาร Veridian e-Journal สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน  2558):74-78 (TCI กลุ่ม 2) 

 Klaokalaya Silachan and Panjai Tantatsanawong. (2015). “An Inner Distance  
Combination Transform  for Classification of Temporal Medical Data.” Journal 
of Convergence Information Technology (JCIT) Volume 10, Number 3 (May 
2015): 16-24. (Scopus)  

           Proceedings 
           Panjai Tantatsanawong, Somkiat Dontongdang and Prasertsak U-Aroon. (2015). 

“Improving Big Data on Research and Education Networks using Future Internet 
Approach: A Case Study of Networks Analysis.”, In proceeding of 12 
International Conference on Electrical Engineering/Electronics, 
Computer,Telecommunication and Information Technology, Petchaburi, 
Thailand, 24-26 June 2015. (pp.1-5) 

          
ประสบการณ์สอน  ระยะเวลา 10 ปี 
 ระดับปริญญาตรี 
 320 233  การศึกษาเฉพาะบุคคล 
 515 271  การจัดการสารสนเทศ 
 517 421  วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 104 503  เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 
 104 514  การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล 
 472 513  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการวิจัย 
 517 523  หลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูง 
 801 303  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
 801 310  ระบบคลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล 
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ภาคผนวก ค 
(ค1) ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษากับจ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริงและผู้ส าเร็จ

การศึกษาในระยะเวลา 5 ปี 
(ค2) รายงานผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและ

สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม ฉบับปี พ.ศ. 2557 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษา กับจ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริง และผู้ส าเร็จการศึกษาใน 
ระยะเวลา 4 ปี 

 
ปีการศึกษา จ านวนรับ จ านวนนักศึกษา 

ตามแผน รับ
จริง 

พ้นสภาพ/ลาออก จบการศึกษา ก าลังศึกษา 
คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

2557 20 5 - - 5 100 - - 
2558 20 3 - - - - 3 100 
2559 20 3 - - 2 66.67 1 33.33 
2560 20 5 - - - - 5 100 
2561 20 6 - -   6 100 
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รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 

ฉบับปี พ.ศ. 2557 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
ในการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศ

มรดกทางวัฒนธรรมนั้น ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตรจ านวนทั้งสิ้น 44 คน ดังนี้   
 

ประเภทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน (คน) 
ผู้บริหาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ประจ า และ อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร 9 
นักศึกษาและมหาบัณฑิต 9 
ผู้บริหารและนักจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 9 
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุธนาคารแห่งประเทศไทย 3 
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทรปัญโญ 2 
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย 6 แห่ง 12 
รวมทั้งสิ้น 44 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวถูกด าเนินการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structure interview) 
โดยผู้วิจัยได้เตรียมโครงสร้างค าถามและท าการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว (Face to face interview) ดังนี้ 
 
ค าถามส าหรับผู้บริหาร นักจดหมายเหตุ และผู้ปฏิบัติงานในหอจดหมายเหตุ 

1. นิยาม มุมมอง คุณสมบัติ และหน้าที่ของการเป็นนักจดหมายเหตุในองค์กร 
1.1 ค าว่า “นักจดหมายเหตุ” มีความหมายว่าอย่างไรในมุมมองของคุณ และบทบาทของ “นัก

จดหมายเหตุ” ในองค์กรของคุณมีอะไรบ้าง 

1.1.1 ใครสามารถเป็นนักจดหมายเหตุในองค์กรของคุณ  

1.1.2 อะไรคือคุณสมบัติส าคัญในการเป็นนักจดหมายเหตุในองค์กรของคุณ 

1.1.3 หน้าที่และความรับผิดชอบของนักจดหมายเหตุในองค์กรของคุณมีอะไรบ้าง  

2. ความรู้ ทักษะ และความสามารถในการท างานของนักจดหมายเหตุในองค์กร 

2.1 อะไรคือคุณสมบัติและความสามารถในการท างานที่องค์กรของคุณต้องการให้นักจดหมายเหตุใน

องค์กรของคุณมี  

2.1.1 อะไรคือความรู้พื้นฐานที่นักจดหมายเหตุในองค์กรของคุณควรมี 
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2.1.2 อะไรคือทักษะที่จ าเป็นที่นักจดหมายเหตุในองค์กรของคุณควรมี  

2.1.3 คุณต้องการให้นักจดหมายเหตุในองค์กรของคุณมีคุณสมบัติอะไรอีกบ้าง 

3. วิธีการในการพัฒนาทักษะการท างาน ปัญหาและข้อจ ากัดในการพัฒนานักจดหมายเหตุ  

3.1 องค์กรของคุณพัฒนาทักษะการท างานของนักจดหมายเหตุในองค์กรอย่างไร 

3.1.1 องค์กรของคุณสนับสนุนนักจดหมายเหตุในองค์กรอย่างไรในการพัฒนาความรู้และทักษะ

ด้านการจัดการจดหมายเหตุ 

3.1.2 องค์กรของคุณมีเส้นทางอาชีพให้กับนักจดหมายเหตุในองค์กรหรือไม่ ถ้ามี  ลักษณะเป็น

เช่นไร 

3.1.3 อะไรคือปัญหาหรือข้อจ ากัดส าคัญในการกระตุ้นให้นักจดหมายเหตุในองค์กรของคุณ

พัฒนาความรู้และทักษะในการท างาน  

4. มุมมองต่อหลักสูตรการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมในด้านการพัฒนา

ความสามารถและทักษะการท างานของนักจดหมายเหตุ 

4.1 คุณคิดว่าจ าเป็นหรือไม่ที่นักจดหมายเหตุในองค์กรของคุณต้องมีคุณวุฒิด้านการจัดการจดหมาย

เหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม  

4.1.1 นักจดหมายเหตุในองค์กรของคุณมีคุณวุฒิด้านการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศ

มรดกทางวัฒนธรรมจ านวนกี่คน และมีจ านวนกี่คนที่ไม่มีคุณวุฒิด้านนี้ 

4.1.2 ถ้าคุณคิดว่าจ าเป็นที่นักจดหมายเหตุของคุณควรจะมีวุฒิทางด้านการจัดการจดหมายเหตุ

และสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม คุณจะส่งเสริมให้นักจดหมายเหตุในองค์กรของคุณที่

ไมม่ีคุณวุฒิทางด้านนี้มาศึกษาต่อในหลักสูตรนี้หรือไม่ เพราะเหตุใด 

4.1.3 คุณคิดว่าการศึกษาต่อในหลักสูตรการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทาง

วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นทางเลือกที่ดีในการเพ่ิมคุณวุฒิด้านนี้ให้แก่นัก

จดหมายเหตุหรือไม่ เพราะเหตุใด 

ค าถามส าหรับนักศึกษาปัจจุบัน  ผู้ที่เคยศึกษา และ ผู้จบการศึกษา 
1. การตัดสินใจเข้าศึกษาในหลักสูตร 

1.1 ท าไมคุณถึงตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทาง

วัฒนธรรม? 

1.1.1 อะไรคือเหตุผลหลักในการเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ 
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1.1.2 ใครสนับสนุนคุณในการเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ 

1.1.3 คุณจะท าอะไรหลังส าเร็จการศึกษา 

2. ความคาดหวังก่อนและหลังเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร 

2.1 คุณคาดหวังอะไรจากหลักสูตรนี้ก่อนเข้าศึกษา และคุณได้อะไรจากหลักสูตรนี้เมื่อส าเร็จการศึกษา 

2.1.1 คุณคิดว่าคุณจะได้อะไรจากหลักสูตรนี้ 

2.1.2 สิ่งที่คุณได้จากหลักสูตรนี้คืออะไร 

2.1.3 คุณคิดว่าหลักสูตรนี้เป็นไปตามที่คุณคาดหวังหรือไม่ เพราะเหตุใด 

3. วิธีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 

3.1 อะไรคือวิธีการจัดการเรียนการสอนของลักสูตรนี้ที่คุณคุ้นชินระหว่างเรียน 

3.1.1 วิชาใดท่ีคุณชอบและวิชาใดท่ีคุณไม่ชอบ เพราะเหตุใด 

3.1.2 คุณคิดว่าวิชาใดที่เป็นประโยชน์ต่องานในอนาคตของคุณ และวิชาใดไม่เป็นประโยชน์ต่อ

งานในอนาคตของคุณ เพราะเหตุใด  

3.1.3 อาจารย์ใช้วิธีการสอนแบบใดในแต่ละวิชา แล้วคุณชอบวิธีการสอนแบบนั้นหรือไม่ เพราะ

เหตุใด 

4. การประยุกต์ความรู้ที่ได้จากหลักสูตรไปใช้ในการท างาน 

4.1 คุณคิดว่าสิ่งที่คุณได้เรียนรู้จากหลักสูตรนี้เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการท างานด้านการ

จัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมหรือไม่ เพราะเหตุใด  

4.1.1 ในฐานะที่คุณไม่ได้ท างานเป็นนักจดหมายเหตุในขณะนี้ คุณคิดว่าหลังจากจบการศึกษา

จากหลักสูตรนี้ คุณจะสามารถท างานเป็นนักจดหมายเหตุได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 

4.1.2 ในฐานะที่คุณท างานเป็นนักจดหมายเหตุอยู่ในขณะนี้ คุณคิดว่าหลังจากจบการศึกษาจาก

หลักสูตรนี้ คุณจะสามารถท างานเป็นนักจดหมายเหตุได้ดีขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ เพราะเหตุ

ใด 

4.1.3 คุณช่วยยกตัวอย่างความรู้และทักษะที่คุณได้จากหลักสูตรนี้ที่สามารถน าไปใช้พัฒนางาน

ที่คุณก าลังท าอยู่หรือจะท าในอนาคต 
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ค าถามส าหรับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
อาจารย์ผู้สอน 

1. วัตถุประสงค์ในการร่างหลักสูตร 

1.1 อะไรคือวัตถุประสงค์ในการเปิดหลักสูตรการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทาง

วัฒนธรรม 

1.1.1 ท าไมต้องมีหลักสูตรนี้ในมหาวิทยาลัยศิลปากร 

1.1.2 ประโยชน์ในการเปิดหลักสูตรนี้คืออะไร 

1.1.3 อะไรคือจุดแข็งและจุดอ่อนของหลักสูตรนี้ 

2. การจัดการเรียนการสอน ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ปัญหาและข้อจ ากัด 

2.1 คุณบริหารจัดการหลักสูตรนี้อย่างไรให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานต่าง  ๆ และตาม

งบประมาณท่ีได้รับจากมหาวิทยาลัย 

2.1.1 วิธีการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ในหลักสูตรนี้คือวิธีใด เพราะเหตุใดจึงใช้วิธีการนี้ 

2.1.2 คุณแสวงหาทรัพยากร สิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและทรัพยากรบุคคลมา

บริหารจัดการหลักสูตรนี้ได้อย่างไร  

2.1.3 อะไรเป็นปัญหาและข้อจ ากัดในการบริหารจัดการหลักสูตรนี้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่

ก าหนด 

3. สถานภาพปัจจุบันและความยั่งยืนของหลักสูตร 

3.1 คุณวางแผนพัฒนาหลักสูตรนี้อย่างไร เมื่อจากสถิติพบว่าจ านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่วาง

ไว้เลย 

3.1.1 จ านวนนักศึกษาในปัจจุบันของหลักสูตรมีเท่าใด 

3.1.2 คุณจะท าเช่นไรเมื่อจ านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้  

4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าของหลักสูตรและวิธีการแก้ปัญหา 

4.1 อะไรคือปัจจัยหลักที่ท าให้หลักสูตรนี้มีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่าแผนที่วางไว้ และคุณจะจัดการกับ

ปัจจัยเหล่านั้นอย่างไร 

4.1.1 คุณรู้หรือไม่ว่าท าไมจ านวนนักศึกษาในหลักสูตรนี้จึงน้อยกว่าแผนที่วางไว้ 

4.1.2 คุณประชาสัมพันธ์หลักสูตรนี้อย่างไร และท าไมการประชาสัมพันธ์ของคุณถึงไม่สามารถ

ท าให้ได้จ านวนนักศึกษาตามแผนที่วางไว้  

4.1.3 อะไรคือปัญหาและข้อจ ากัดในการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
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5. องค์ความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเป็นนักจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 

และวิธีการประยุกต์องค์ความรู้และทักษะเหล่านั้นมาไว้ในหลักสูตร 

5.1 อะไรคือองค์ความรู้และทักษะที่ควรจะมีอยู่ในหลักสูตรนี้และควรจัดการเรียนการสอนแบบใดเพ่ือ

สร้างให้มหาบัณฑิตของหลักสูตรสามารถเป็นนักจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม

ได ้

5.1.1 นักจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมควรมีองค์ความรู้และทักษะอะไรบ้าง 

5.1.2 จะจัดการเรียนการสอนอย่างไรให้นักศึกษามีองค์ความรู้และทักษะเหล่านั้น 

5.1.3 แล้วจะพัฒนาหลักสูตรอย่างไรให้เป็นไปตามข้อ 5.1.1 และข้อ 5.1.2 

ภายหลังการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ตามค าถามที่ก าหนดไว้ดังกล่าว ผู้วิจัยได้ถอดความ แปรผล
และวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Triangle Analysis กล่าวคือน าข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาสอบยันกับข้อมูลที่ได้จาก
การทบทวนวรรณกรรม และวิเคราะห์หาเหตุและปัจจัยที่ท าให้ข้อมูลทั้งสองแหล่งสอดคล้องหรือขัดแย้งกัน จน
ท้ายที่สุดได้ผลการประเมินออกมาดังนี้ 
 1. คุณสมบัติของนักจดหมายเหตุที่หอจดหมายเหตุในประเทศไทยต้องการ มีดังนี้ 

1.1 มีความรู้และทักษะในการท างาน ดังต่อไปนี้ 
1.1.1 ทักษะในการสื่อสาร 
1.1.2 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับโครงสร้างขององค์กรที่ตนเองท างานอยู่ 
1.1.3 ทักษะด้านเทคโนโลยี 
1.1.4 ทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
1.1.5 ทักษะในการเจรจาต่อรอง 
1.1.6 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวพันกับงานจดหมาย

เหตุและสารสนเทศ 
1.1.7 ทักษะในการจัดนิทรรศการ 
1.1.8 ทักษะในการน าเสนอ 
1.1.9 ทักษะในการให้บริการ   

1.2 ไม่จ าเป็นต้องมีคุณวุฒิด้านการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม
ก่อนเข้าท างาน เพราะสามารถฝึกอบรมความรู้ด้านการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม
ระหว่างท างานได้ ขอให้มีใจรักในการท างานด้านการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม มี
ความกระตือรือร้นในการพัฒนางานของตน และมีคุณสมบัติในข้อ 1.1  

2. องค์ความรู้ด้านการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมที่นักจดหมายเหตุใน
ประเทศไทยควรมี มีดังนี้ 
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 2.1 ความรู้ความเข้าใจใน นิยาม ความหมาย และความส าคัญของงานจดหมายเหตุและ
สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมทั้งในบริบทสากลและประเทศไทย 

 2.2 ความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของหอจดหมายเหตุทั้งในบริบทสากลและ
ประเทศไทย 

 2.3 ความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของนักจดหมายเหตุทั้งในบริบทสากลและ
ประเทศไทย 

         2.4 ความรู้ความเข้าใจในกระบวนงานจดหมายเหตุในแบบมาตรฐานสากลและกระบวนงาน
จดหมายเหตุที่เป็นอยู่ในประเทศไทย 

3. บริบทงานจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมในประเทศไทยส่งผลต่อการพัฒนา
หลักสูตรการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้ 

 3.1 สถานภาพของงานจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมในประเทศไทยไม่ได้
รับการยอมรับว่าเป็นงานวิชาชีพที่ต้องการผู้ที่มีองค์ความรู้เฉพาะมาบริหารจัดการ บริบทดังกล่าวส่งผลให้
องค์กรจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมไม่ได้ก าหนดคุณวุฒิเฉพาะส าหรับนักจดหมายเหตุและ
สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมในองค์กร การที่นักจดหมายเหตุในประเทศไทยมีคุณวุฒิใดก็ได้ ส่งผลให้ความ
ต้องการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมมีไม่มากนัก 

 3.2 การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมใน
บริบทประเทศไทยมีอยู่อย่างจ ากัดเนื่องจากการขาดแคลนนักวิชาการ นักวิจัยและนักจดหมายเหตุวิชาชีพที่จะ
มาท าการวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนงานจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมในประเทศไทยให้ได้
มาตรฐานสากลและเหมาะสมกับพัฒนาการงานจดหมายเหตุในประเทศไทย บริบทดังกล่าวส่งผลให้งาน
จดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมในประเทศไทยไม่ได้รับการพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับใน
สังคมไทยว่าเป็นงานวิชาชีพ  

 3.3 งานจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมในประเทศไทยมีพัฒ นาการที่
แตกต่างจากงานจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมในประเทศตะวันตก การถ่ายทอดหลักการ 
แนวคิด และทฤษฎีการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมที่พัฒนาโดยนักวิชาการ นักวิจัย
และนักจดหมายเหตุวิชาชีพตะวันตกเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะท าให้ผู้เรียนในหลักสูตรการจัดการ
จดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากรสามารถน าเอาความรู้นั้นไปใช้พัฒนา
กระบวนงานจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมในองค์กรของตนได้ เมื่อการเข้าเรียนในหลักสูตร
นี้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนซึ่งส่วนใหญ่คือบุคลากรขององค์กรจดหมายเหตุและสารสนเทศ
มรดกทางวัฒนธรรมในประเทศไทยได้ จ านวนนักศึกษาจึงไม่เป็นไปตามแผน ผลที่ตามมาคือการขาดแคลน
งบประมาณในการพัฒนาหลักสูตรทั้งในด้านอาจารย์ ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน และการท าวิจัย
เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ด้านนี้ 
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 3.4 งานจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมในประเทศไทยไม่ได้รับการพัฒนา
ให้ได้มาตรฐานสากลเนื่องจากประเทศไทยขาดแคลนบุคลากรวิชาชีพนักจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทาง
วัฒนธรรม การผลิตนักจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมวิชาชีพต้องการหลักสูตรวิชาชีพที่มี
องค์ประกอบส าคัญ 4 ประการอันได้แก่ (1) องค์ความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อการเป็นนักจดหมายเหตุและ
สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมวิชาชีพ (2) การฝึกปฏิบัติงานในสถานที่ท างานจริงเพ่ือเรียนรู้การท างาน (3) 
การสร้างอัตลักษณ์วิชาชีพจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมให้นักศึกษาผ่านการเรียนรู้บทบาท 
หน้าที่ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และ (4) การออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้สามารถผลิต
บัณฑิตที่สามารถเป็นนักจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมวิชาชีพได้  

4. หลักสูตรการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากรยังไม่
สามารถผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นนักจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมวิชาชีพได้ เนื่องจาก
หลักสูตรยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เป็นหลักสูตรวิชาชีพตามท่ีกล่าวไว้ในข้อ 3.4  

ผลการประเมินทั้ง 4 ประการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า หากประเทศไทยต้องการพัฒนางานจดหมาย
เหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมของตนให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและสอดคล้องกับบริบทของ
ประเทศ ประเทศไทยจะต้องผลิตนักจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมวิชาชีพ การผลิตดังกล่าว
ต้องอาศัยองค์ประกอบส าคัญ 3 ประการ อันได้แก่ (1) หลักสูตรที่จะผลิต (2) นักวิชาการและนักวิจัยที่จะมา
เป็นผู้พัฒนาหลักสูตร ผู้สอนและผู้วิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์นี้ (3) องค์กรจดหมายเหตุและนัก
จดหมายเหตุในองค์กรที่จะมาเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และผู้สนับสนุนการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และทักษะ
งานจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมในประเทศไทย 

จากผลการประเมินหลักสูตรดังกล่าว คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯจึงเห็นสมควรปรับปรุงหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยน าหลักการ Outcome Based Education (OBE) 
มาใช้ในการปรับปรุงและก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ตามผลที่ได้รับจากการ
ประเมินผลในครั้งนี้ 
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ภาคผนวก ง 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 

(หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 
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ภาคผนวก จ 
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

122 

ภาคผนวก จ 
ตารางเปรียบเทียบ 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) กับ 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

1. โครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2557) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) การเปลี่ยนแปลง 
โครงสร้างของหลักสตูร โครงสร้างของหลักสตูร  

แผน ก แบบ ก 1 
      วิทยานพินธ์ (มีคา่เทียบเทา่)                            39  หน่วยกิต 
      จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                   39  หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 1 
      วิชาพืน้ฐาน (ไม่นบัหน่วยกติ)                            9  หน่วยกิต 
      วิทยานพินธ์ (มีคา่เทียบเทา่)                            39  หน่วยกิต 
      จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                   39  หน่วยกิต 

เพิ่มวิชาพื้นฐาน (ไมน่ับ
หน่วยกิต) 4 วิชา 9 
หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 
       วิชาพืน้ฐาน (ไม่นบัหน่วยกิต)                            7  หน่วยกิต 
        วิชาบังคับ                                                18  หน่วยกิต 
        วิชาเลือก ไม่น้อยกวา่                                     9  หน่วยกิต 
        วิทยานพินธ์ (มีคา่เทียบเท่า)                           12  หน่วยกิต 
        จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า    39  หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 
       วิชาพืน้ฐาน (ไม่นบัหน่วยกิต)                            9  หน่วยกิต 
        วิชาบังคับ                                                18  หน่วยกิต 
        วิชาเลือก ไม่น้อยกวา่                                     9  หน่วยกิต 
        วิทยานพินธ์ (มีคา่เทียบเท่า)                           12  หน่วยกิต 

  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ไม่น้อยกว่า    39  หน่วยกิต 

เพิ่มวิชาพื้นฐาน (ไมน่ับ
หน่วยกิต) จาก 3 วิชา 7 
หน่วยกิต เป็น 4 วิชา 9 
หน่วยกิต 

แผน ข 
       วิชาพืน้ฐาน (ไม่นบัหน่วยกิต)                             7  หน่วยกิต 

แผน ข 
       วิชาพืน้ฐาน (ไม่นบัหน่วยกิต)                             9  หน่วยกิต 

เพิ่มวิชาพื้นฐาน (ไมน่ับ
หน่วยกิต) จาก 3 วิชา 7 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2557) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) การเปลี่ยนแปลง 
        วิชาบังคับ                                                 18  หน่วยกิต 
        วิชาเลือก ไม่น้อยกวา่                                    15  หน่วยกิต 
        การค้นคว้าอิสระ (มีคา่เทียบเท่า)                        6  หน่วยกิต 
        จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า    39  หน่วยกิต 

        วิชาบังคับ                                                 18  หน่วยกิต 
        วิชาเลือก ไม่น้อยกวา่                                    15  หน่วยกิต 
        การค้นคว้าอิสระ (มีคา่เทียบเท่า)                        6  หน่วยกิต 

  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ไม่น้อยกว่า    39  หน่วยกิต 

หน่วยกิต เป็น 4 วิชา 9 
หน่วยกิต 

รายวิชา รายวิชา  
แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 1  

 วิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)  
 104 501  การจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทาง               3*(3-0-6) 

             วัฒนธรรมในสงัคมฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
             (Archives and Cultural Heritage Information in   

    Knowledge-based Society and Creative Economy) 

-เพิ่มรายวิชาใหม ่

 104 502  ทักษะการจัดการและการสื่อสารส าหรับ                  2*(2-0-4) 
             นักจดหมายเหตุ  
             (Communication and Management Skills for  Archival 

Professionals) 

-เพิ่มรายวิชาใหม ่

 104 503  ทักษะพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ         2*(2-0-4) 
             นักสารสนเทศวิชาชพี 
             (Basic IT Skills for Information Professionals 

-เพิ่มรายวิชาใหม ่

 104 504  การปรทิัศน์วรรณกรรมส าหรับนักศึกษาระดับ           2*(2-0-4) -เพิ่มรายวิชาใหม ่



 
 

 

124 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2557) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) การเปลี่ยนแปลง 
             บัณฑิตศึกษา 
             (Literature Review for Postgraduate Student) 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ก แบบ ก 2  
วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)  

104 501 การจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทาง                 3*(3-0-6) 
            วัฒนธรรมในสงัคมฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
            (Archives and Cultural Heritage Information in   
            Knowledge-based Society and Creative Economy) 

104 501  การจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทาง               3*(3-0-6) 
             วัฒนธรรมในสงัคมฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
             (Archives and Cultural Heritage Information in   

    Knowledge-based Society and Creative Economy) 

-เปลี่ยนค าอธบิาย
รายวิชา 

104 502 ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการจดหมายเหตุ              2*(2-0-4) 
            และสารสนเทศมรดกทางวฒันธรรม 
           (English for Archives and Cultural Heritage   
           Information Management) 

 -ปิดรายวชิา 

 104 502  ทักษะการจัดการและการสื่อสารส าหรับ                  2*(2-0-4) 
             นักจดหมายเหตุ  
             (Communication and Management Skills for  Archival 

Professionals) 

-เปิดรายวิชาใหม่ 

104 503 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการจัดการจดหมายเหต ุ   2*(2-0-4) 
            (Information Technology for Archives and Cultural   
            Heritage Information Management) 

 -ปิดรายวชิา 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2557) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) การเปลี่ยนแปลง 
 104 503  ทักษะพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ         2*(2-0-4) 

             นักสารสนเทศวิชาชพี 
             (Basic IT Skills for Information Professionals 

-เปิดรายวิชาใหม่ 

 104 504  การปริทัศน์วรรณกรรมส าหรับนักศึกษาระดับ           2*(2-0-4) 
             บัณฑิตศึกษา 
             (Literature Review for Postgraduate Student) 

-เปิดรายวิชาใหม่ 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ก แบบ ก 2  
วิชาบังคับ  วิชาบังคับ   

 104 511 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับการจัดการจดหมายเหตุ             3(3-0-6)           
            และสารสนเทศมรดกทางวฒันธรรม 
            (Research Methodology for Archives and Cultural 
            Heritage Information Management) 

104 512 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับการจัดการจดหมายเหตุ             3(3-0-6)         
              และสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 
             (Research Methodology for Archives and Cultural 
             Heritage Information Management) 

-เปลี่ยนรหัสรายวชิา 

104 512 การจัดระบบจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดก           3(3-0-6) 
            ทางวฒันธรรม 
           (Organization of Archives and Cultural Heritage                
           Information) 

 -ปิดรายวชิา 
 

 104 511  แนวคิดและทฤษฎีการจัดการจดหมายเหตุและ          3(3-0-6) 
             สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 

(Concepts and Theories of Archives and Cultural 

-เปิดรายวิชาใหม่ 
 



 
 

 

126 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2557) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) การเปลี่ยนแปลง 
Heritage Information Management) 

104 513 การจัดการองค์กรทางด้านจดหมายเหตุและ               3(3-0-6) 
            สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 
            (Management of Archival and Cultural Heritage   
            Information Organizations) 

 
 
 
 

- -ปิดรายวิชา 
 

 104 513  การคัดเลือก การได้มาและการจัดเรียงเอกสารและ     3(2-2-5) 
             วัสดุจดหมายเหตุ 

(Selection, Acquisition and Arrangement of Archival 
Documents and Materials) 

- -เปิดรายวิชาใหม่ 

104 514 การพัฒนาและการจดัการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทลั    3(3-0-6) 
            (Digital Collections Development and Management) 

 
 

-ปิดรายวชิา 
 

 104 515  เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการจัดการ              3(3-0-6) 
             จดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวฒันธรรม 
             (IT for Managing Archives and Cultural Heritage  

Information) 

-เปิดรายวิชาใหม่ 
 

104 515 การอนุรักษ์และสงวนรักษาจดหมายเหตุและ              3(3-0-6) 
            สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 
            (Conservation and Preservation of Archives and Cultural   
            Heritage Information Collection) 

104 514 การอนุรักษ์และสงวนรักษาจดหมายเหตุและ              3(3-0-6) 
            สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 
            (Conservation and Preservation of Archives and Cultural   
            Heritage Information Collection) 

-เปลี่ยนรหัสรายวชิา 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2557) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) การเปลี่ยนแปลง 
104 516 สัมมนาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดก    3(3-0-6) 
            ทางวฒันธรรม  
           (Seminar on Archival and Cultural Heritage Information   
           Management)       

104 516 สัมมนาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดก    3(3-0-6) 
            ทางวฒันธรรม  

 (Seminar on Archival and Cultural Heritage Information 
Management)      

 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ก แบบ ก 2  
วิชาเลือก วิชาเลือก  

104 531 การจัดการเอกสาร                                             3(3-0-6) 
            (Records Management) 

104 531  การจัดการเอกสาร                                            3(3-0-6) 
             (Records Management) 

 

104 532 การจัดการความรู้มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได ้    3(3-0-6) 
            (Knowledge Management for Intangible Cultural Heritage) 

 -ปิดรายวชิา 

 104 532  การบริการและเผยแพร่จดหมายเหตุ                       3(3-0-6) 
             (Archival Access and Outreach) 

-เปิดรายวิชาใหม่ 

104 533 ประวัติศาสตร์บอกเลา่และจดหมายเหตุโสตทัศน์         3(3-0-6) 
            (Oral History and Audiovisual Archives) 

104 533  ประวัติศาสตร์บอกเล่าและจดหมายเหตุโสตทัศน์         3(3-0-6) 
             (Oral History and Audiovisual Archives) 

 

104 534 อักขรวิทยาและเอกสารโบราณของไทย                     3(3-0-6) 
            (Palaeography and Thai Ancient Documents) 

 -ปิดรายวชิา  
 

 104 534 จรรยาบรรณและจริยธรรมวิชาชีพ                          3(3-0-6) 
             (Professional ethics and codes of conduct) 

-เปิดรายวิชาใหม่ 

104 535 พิพิธภัณฑสถานและหอศิลป์                                  3(3-0-6) 104 535 พิพิธภัณฑสถานและหอศิลป์                                  3(3-0-6) -เปลี่ยนค าอธบิาย
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2557) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) การเปลี่ยนแปลง 
            (Museums and Art Galleries)             (Museums and Art Galleries) รายวิชา 
104 536 การจัดการสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมใน              3(3-0-6) 
            พิพิธภัณฑสถานและหอศิลป์ 
            (Cultural Heritage Information Management in Museums   
            and Art Galleries) 

 
 
 

-ปิดรายวชิา 

 104 536 การจัดการองค์กรจดหมายเหตุและ              3(3-0-6) 
สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมในสังคมฐานความรู้ 

             และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
             (Managing Archives and Cultural Heritage Organization 

in Knowledge-based Society and Creative Economy) 

-เปิดรายวิชาใหม่ 

104 537 การเรียนรู้ในพิพิธภัณฑสถานและหอศิลป์                   3(3-0-6) 
            (Learning Management in Museums and Art Galleries) 

 
 
 

-ปิดรายวชิา 

 104 537 การจัดการเอกสารดิจิทัลและสารสนเทศ                    3(3-0-6) 
            (Digital Records and Information Management) 

-เปิดรายวิชาใหม่ 

104 538 ประเด็นคัดสรรด้านการจัดการจดหมายเหตุและ           3(3-0-6) 
            สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 
            (Selected Issues in Archives and Cultural Heritage   
            Information Management) 

 
 

-ปิดรายวชิา 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2557) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) การเปลี่ยนแปลง 
 104 538 หอจดหมายเหตุชุมชน                                         3(3-0-6) 

            (Community Archives) 
-เปิดรายวิชาใหม่ 

แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 1  
วิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ 

 
 

104 561 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทยีบเท่า)                             39 หน่วยกิต 
            (Thesis) 

104 561 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทยีบเท่า)                             39 หน่วยกิต 
            (Thesis) 

 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ก แบบ ก 2  
วิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์  

104 562 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทยีบเท่า)                             12 หน่วยกิต 
            (Thesis) 

104 562 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทยีบเท่า)                             12 หน่วยกิต 
            (Thesis) 

 

แผน ข แผน ข  
วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)  

104 501 การจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทาง                 3*(3-0-6) 
            วัฒนธรรมในสงัคมฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
            (Archives and Cultural Heritage Information in   
            Knowledge-based Society and Creative Economy) 

104 501  การจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทาง               3*(3-0-6) 
             วัฒนธรรมในสงัคมฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
             (Archives and Cultural Heritage Information in   

    Knowledge-based Society and Creative Economy) 

-เปลี่ยนค าอธบิาย
รายวิชา 

104 502 ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการจดหมายเหตุ              2*(2-0-4)  -ปิดรายวชิา 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2557) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) การเปลี่ยนแปลง 
            และสารสนเทศมรดกทางวฒันธรรม 
           (English for Archives and Cultural Heritage   
           Information Management) 
 
 104 502 ทักษะการจัดการและการสื่อสารส าหรับ                  2*(2-0-4) 

             นักจดหมายเหตุ  
  (Communication and Management Skills for Archival 

Professionals) 

-เปิดรายวิชาใหม่ 

104 503 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการจัดการจดหมายเหต ุ   2*(2-0-4) 
            (Information Technology for Archives and Cultural   
            Heritage Information Management) 

 
 
 
 

-ปิดรายวชิา 

 104 503 ทักษะพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ         2*(2-0-4) 
             นักสารสนเทศวิชาชีพ 
             (Basic IT skills for Information Professionals 

-เปิดรายวิชาใหม่ 

 104 504 การปริทัศน์วรรณกรรมส าหรับนักศึกษาระดับ           2*(2-0-4) 
             บัณฑิตศึกษา 
             (Literature Review for Postgraduate Student) 

-เพิ่มรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2557) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) การเปลี่ยนแปลง 
แผน ข แผน ข  

วิชาบังคับ  วิชาบังคับ   
104 511 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับการจัดการจดหมายเหตุ             3(3-0-6) 
            และสารสนเทศมรดกทางวฒันธรรม 
            (Research Methodology for Archives and Cultural   
            Heritage Information Management) 

104 512 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับการจัดการจดหมายเหตุ             3(3-0-6) 
            และสารสนเทศมรดกทางวฒันธรรม 

  (Research Methodology for Archives and Cultural  

-เปลี่ยนรหัสรายวชิา 
 
 
 

104 512 การจัดระบบจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดก           3(3-0-6) 
            ทางวฒันธรรม 
           (Organization of Archives and Cultural Heritage                
           Information) 

 -ปิดรายวชิา 
 
 

 104 511 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการจดหมายเหตุและ          3(3-0-6) 
             สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 
             (Concepts and Theories of Archives and Cultural 

Heritage Information Management) 

-เปิดรายวิชาใหม่ 

104 513 การจัดการองค์กรทางด้านจดหมายเหตุและ               3(3-0-6) 
            สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 
            (Management of Archival and Cultural Heritage   
            Information Organizations) 
 

 - -ปิดรายวิขา 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2557) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) การเปลี่ยนแปลง 
 104 513 การคัดเลือก การได้มาและการจัดเรียงเอกสารและ     3(2-2-5) 

             วัสดุจดหมายเหตุ 
(Selection, Acquisition and Arrangement of Archival 
Documents and Materials) 

-เปิดรายวิชาใหม่ 

104 514 การพัฒนาและการจดัการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทลั    3(3-0-6) 
            (Digital Collections Development and Management) 

 -ปิดรายวิขา 
 

 104 515 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการจัดการ                    3(3-0-6) 
             จดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวฒันธรรม 
             (IT for Managing Archives and Cultural Heritage 

Information) 

-เปิดรายวิชาใหม่ 
 

104 515 การอนุรักษ์และสงวนรักษาจดหมายเหตุและ              3(3-0-6) 
            สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 
            (Conservation and Preservation of Archives and Cultural   
            Heritage Information Collection) 

104 514 การอนุรักษ์และสงวนรักษาจดหมายเหตุและ              3(3-0-6) 
            สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 
            (Conservation and Preservation of Archives and Cultural   
            Heritage Information Collection) 

-เปลี่ยนรหัสรายวชิา 

104 516 สัมมนาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดก    3(3-0-6) 
            ทางวฒันธรรม  
           (Seminar on Archival and Cultural Heritage Information   
           Management)       

104 516 สัมมนาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดก    3(3-0-6) 
            ทางวฒันธรรม  
           (Seminar on Archival and Cultural Heritage Information   
           Management)       
 

 



 
 

 

133 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2557) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) การเปลี่ยนแปลง 
แผน ข แผน ข  

วิชาเลือก วิชาเลือก  
104 531 การจัดการเอกสาร                                             3(3-0-6) 
            (Records Management) 

104 531  การจัดการเอกสาร                                            3(3-0-6) 
             (Records Management) 

 

104 532 การจัดการความรู้มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได ้    3(3-0-6) 
            (Knowledge Management for Intangible Cultural Heritage) 

 -ปิดรายวิขา 

 104 532  การบริการและเผยแพร่จดหมายเหตุ                       3(3-0-6) 
             (Archival Access and Outreach) 

-เปิดรายวิชาใหม่ 

104 533 ประวัติศาสตร์บอกเลา่และจดหมายเหตุโสตทัศน์         3(3-0-6) 
            (Oral History and Audiovisual Archives) 

104 533  ประวัติศาสตร์บอกเล่าและจดหมายเหตุโสตทัศน์         3(3-0-6) 
(Oral History and Audiovisual Archives) 

 

104 534 อักขรวิทยาและเอกสารโบราณของไทย                     3(3-0-6) 
            (Palaeography and Thai Ancient Documents) 

 -ปิดรายวิขา 

 104 534 จรรยาบรรณและจริยธรรมวิชาชีพ                          3(3-0-6) 
             (Professional Ethics and Codes of Conduct) 

-เปิดรายวิชาใหม่ 

104 535 พิพิธภัณฑสถานและหอศิลป์                                  3(3-0-6) 
            (Museums and Art Galleries) 

104 535 พิพิธภัณฑสถานและหอศิลป์                                  3(3-0-6) 
            (Museums and Art Galleries) 

-เปลี่ยนค าอธบิาย
รายวิชา 

104 536 การจัดการสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมใน              3(3-0-6) 
            พิพิธภัณฑสถานและหอศิลป์ 
            (Cultural Heritage Information Management in Museums   

 -ปิดรายวิขา 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2557) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) การเปลี่ยนแปลง 
            and Art Galleries) 
 104 536  การจัดการองค์กรจดหมายเหตุและ              3(3-0-6)  

สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมในสังคมฐานความรู้ 
             และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

(Managing Archives and Cultural Heritage Organization 
in Knowledge-based Society and Creative Economy) 

-เปิดรายวิชาใหม่ 

104 537 การเรียนรู้ในพิพิธภัณฑสถานและหอศิลป์                   3(3-0-6) 
            (Learning Management in Museums and Art Galleries) 

 -ปิดรายวิขา 

 104 537 การจัดการเอกสารดิจิทัลและสารสนเทศ                    3(3-0-6) 
            (Digital Records and Information Management) 

-เปิดรายวิชาใหม่ 

104 538 ประเด็นคัดสรรด้านการจัดการจดหมายเหตุและ           3(3-0-6) 
            สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 
            (Selected Issues in Archives and Cultural Heritage   
            Information Management) 

 
 
 
 
 

-ปิดรายวิขา 

 104 538 หอจดหมายเหตุชุมชน                                         3(3-0-6) 
            (Community Archives) 

-เปิดรายวิชาใหม่ 

แผน ข แผน ข  
การค้นคว้าอิสระ การค้นคว้าอิสระ  
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2557) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) การเปลี่ยนแปลง 
104 563 การค้นคว้าอิสระ (มีคา่เทียบเท่า)                        6 หน่วยกิต 
            (Independent Study) 

104 563 การค้นคว้าอิสระ (มีคา่เทียบเท่า)                        6 หน่วยกิต 
            (Independent Study) 

 
 

2. รายวิชา 
 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2557) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) การเปลี่ยนแปลง 
104 501 การจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดก

ทางวัฒนธรรมในสังคมฐานความรู้ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(Archives and Cultural Heritage 
Information in Knowledge-based  
Society and Creative Economy)   
เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
ลักษณะ ความส าคัญของจดหมายเหตุ
และสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 
ผลกระทบต่อสังคมฐานความรู้และ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ พัฒนาการ สภาพ
ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของหอ
จดหมายเหตุ พิพิธภัณฑสถานและหอ
ศิลป์  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการ

3*(3-0-6) 104 501 การจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดก
ทางวัฒนธรรมในสังคมฐานความรู้ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(Archives and Cultural Heritage 
Information in Knowledge-based  
Society and Creative Economy)   
เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
ลักษณะ ความส าคัญของจดหมายเหตุ
และสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 
ผลกระทบต่อสังคม  
ฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
พัฒนาการ สภาพปัจจุบันและแนวโน้ม
ในอนาคตของหอจดหมาย 
เหตุ  พิ พิ ธภัณ ฑสถานและหอศิลป์  

3*(3-0-6) -เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2557) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) การเปลี่ยนแปลง 
จัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศ
มรดกทางวัฒนธรรม มาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณ 

จริยธรรมนักจดหมายเหตุ 
 
 

104 502 ภาษ าอั งกฤษ ส าห รับ การจั ดการ
จดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทาง
วัฒนธรรม  
(English for Archives and Cultural 
Heritage Information 
Management) 
เงื่อนไข: 
             1.วัดผลการศึกษา เป็น S 
หรือ U 
            2.ผู้ ที่ มี ผ ล ก า ร ส อ บ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ บัณฑิต
วิทยาลัยก าหนดจะได้รับการพิจารณา
ยกเว้นไม่ต้องศึกษารายวิชานี้ 
             3.ผู้ที่ได้รับผลการศึกษาเป็น 

   2*(2-0-4) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  -ปิดรายวิชา  
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2557) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) การเปลี่ยนแปลง 
Sในรายวิชานี้ มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้น
ไม่ต้องสอบภาษาต่าง ประเทศอีก 
การ อ่ าน เอกส ารภ าษ าอั งกฤษ ที่
เกี่ยวกับการจัดการจดหมายเหตุและ
สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 

   104 502 ทักษะการจัดการและการสื่อสารส าหรับ
นักจดหมายเหตุ   
(Communication and Management 
Skills for Archival Professionals) 
เงื่อนไข:วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
หลักการ เทคนิค และทักษะการจัดการ
และการสื่อสารส าหรับนักจดหมายเหตุ 

2*(2-0-4) 
 

-เปิดรายวิชาใหม่ 

104 503 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการจัดการ
จดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทาง
วัฒนธรรม 
(Information Technology for 
Archives and Cultural Heritage 

2*(2-0-4) 
 

   -ปิดรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2557) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) การเปลี่ยนแปลง 
Information Management) 
เงื่อนไข:วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
ความรู้ เบื้ องต้น เกี่ ยวกับ เทคโน โลยี
ส า ร ส น เท ศ ม รด ก ท างวัฒ น ธ รรม 
คลังข้อมูล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

 
 
 
 
 

   104 503 ทักษะพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับนักสารสนเทศวิชาชีพ 
(Basic IT Skills for Information 
Professionals 
เงื่อนไข:วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
เท ค โน โล ยี ส า ร ส น เท ศ ใน ปั จ จุ บั น 
ครอบคลุมด้ านฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์ 
เทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูลและเทคโนโลยี
เครือข่าย 

2*(2-0-4) 
 

-เปิดรายวิชาใหม่ 

   104 504 การปริทัศน์วรรณกรรมส าหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 
(Literature Review for Postgraduate 

2*(2-0-4) 
 

-เปิดรายวิชาใหม ่
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2557) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) การเปลี่ยนแปลง 
Student) 
เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
การอ่านเชิงวิพากษ์ การเขียนเชิงโต้แย้ง 
การสรรหา การรวบรวม และการคัดเลือก
วรรณกรรมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ที่เก่ียวข้องกับการจัดการจดหมายเหตุและ
สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม  

104 511 ระเบี ยบวิ ธี วิ จั ยส าหรับการจั ดการ
จดหมายเหตุ 
(Research Methodology for 
Archives and Culutural Heritage 
Information Managament 
แนวคิด จริยธรรม กระบวนการวิจัย การ
เผยแพร่ผลงานวิจัย ทิศทางและแนวโน้ม
ของการวิจัยด้านการจัดการจดหมายเหตุ
และสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 

3(3-0-6) 104 512  ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับการจัดการจดหมาย
เหตุ 
(Research Methodology for Archives 
and Culutural Heritage Information 
Managament 
แนวคิด จริยธรรม กระบวนการวิจัย การ
เผยแพร่ผลงานวิจัย ทิศทางและแนวโน้ม
ของการวิจัยด้านการจัดการจดหมายเหตุ
และสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 
 

3(3-0-6) -เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2557) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) การเปลี่ยนแปลง 
104 512 ก า ร จั ด ร ะ บ บ จ ด ห ม า ย เห ตุ แ ล ะ

สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 
(Organization of Archives and 
Cultural Heritage Information) 
แ น ว คิ ด  ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ ม า ต ร ฐ า น 
กระบวนการในการจัดระบบ และการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดระบบเอกสารจดหมายเหตุและ
สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 

3(3-0-6)    -ปิดรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 

   104 511 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการจดหมายเหตุ
และสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 
(Concepts and Theories of Archives 
and Cultural Heritage                  
information management) 
แนวคิดและทฤษฎีการจัดการจดหมายเหตุ 
การวิเคราะห์และประยุกต์เพ่ือสร้างแนว
ปฏิบัติให้เหมาะสมกับองค์กร 

3(3-0-6) -เปิดรายวิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2557) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) การเปลี่ยนแปลง 
104 513 การจัดการองค์กรทางด้านจดหมายเหตุ

และสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 
(Management of Archival and 
Cultural Heritage Information 
Organizations) 
แนวคิด ทฤษฎี การจัดการองค์กร
สมัยใหม่ การวางแผนกลยุทธ์ การ
บริหารจัดการการเงิน ทรัพยากรบุคคล 
สิ่งแวดล้อม การจัดการความเสี่ยง การ
บริหารลูกค้าสัมพันธ์ขององค์กรทางด้าน
จดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทาง
วัฒนธรรม จริยธรรมของนักบริหาร 

3(3-0-6)    -ปิดรายวิชา 

   104 513 การคัดเลือก การได้มาและการจัดเรียง
เอกสารและวัสดุจดหมายเหตุ 
(Selection, Acquisition and 
Arrangement of Archival 
Documents  

3(2-2-5) -เปิดรายวิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2557) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) การเปลี่ยนแปลง 
and materials) 
การประเมินคุณค่าเอกสาร ข้อปฏิบัติและ
ข้อกฎหมายเพ่ือรับมอบเอกสารที่เชื่อถือ
ได้ หลักการจัดเรียงเอกสารจดหมายเหตุ  
จัดท าค าอธิบายและเครื่องช่วยสืบค้น
เอกสารและวัสดุจดหมายเหตุ  
มีการฝึกปฏิบัติการจัดเรียง การจัดท า
ค าอธิบายและเครื่องมือช่วยค้น 

104 514 การพัฒนาและการจัดการทรัพยากร
สารสนเทศดิจิทัล 
(Digital Collections Development 
and Management) 
แ น ว คิ ด  ท ฤ ษ ฎี  ม า ต ร ฐ า น 
กระบวนการพัฒนาและการจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล วงจรกล
ยุทธ์การจัดการ และเครื่องมือเชิงเทคนิค 
ส าหรับจดหมายเหตุและสารสนเทศ

3(3-0-6)    -ปิดรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2557) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) การเปลี่ยนแปลง 
มรดกทางวัฒนธรรม 

   104 515 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการจัดการ
จดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทาง
วัฒนธรรม 
(IT for Managing Archives and 
Cultural Heritage Information) 
ความแตกต่างของเอกสารจดหมายเหตุใน
รูปแบบเดิมและรูปแบบดิจิทัล การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสงวนรักษาและ
ให้ บ ริก ารเอกสารจดหมาย เหตุ และ
สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 
มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ และฝึก
ปฎิบัติ 

3(2-2-5) -เปิดรายวิชาใหม ่
 

104 515 การอนุรักษ์และสงวนรักษาจดหมายเหตุ
และสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 
(Conservation and Preservation of 
Archives and Cultural Heritage 

3(3-0-6) 104 514 การอนุรักษ์และสงวนรักษาจดหมายเหตุ
และสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 
(Conservation and Preservation of 
Archives and Cultural Heritage 

3(3-0-6) -เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
-เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2557) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) การเปลี่ยนแปลง 
Information Collection) 
การอนุรักษ์และสงวนรักษา เทคนิคและ
วิ ธี ก า ร ป้ อ ง กั น  แ ล ะ ก า ร จั ด
สภาพแวดล้อมส าหรับการเก็บรักษา
จดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทาง
วัฒนธรรม 

Information Collection) 
วัสดุที่ใช้บันทึกเนื้อหาข้อมูล กระบวนการ
สร้างจัด เก็บท าลาย ความต้องการใช้
เอกสารจดหมายเหตุ  การอนุรักษ์และ
สงวนรักษา เทคนิคและวิธีการป้องกัน 
และการจัดสภาพแวดล้อมส าหรับการเก็บ
รักษาจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดก
ทางวัฒนธรรม 

104 532 การจัดการความรู้มรดกทางวัฒนธรรมที่
จบัต้องไม่ได ้
(Knowledge Management for 
Intangible Cultural Heritage) 
ความหมาย ความส าคัญ คุณลักษณะ 
และประเภทของมรดกทางวัฒนธรรมที่
จับต้องไม่ได้ แนวคิด ทฤษฎีและ
กระบวนการจัดการความรู้และกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง กรณีศึกษาเกี่ยวกับการ

3(3-0-6)    -ปิดรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2557) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) การเปลี่ยนแปลง 
จัดการความรู้มรดกทางวัฒนธรรมที่จับ
ต้องไม่ได้ 

   104 532 การบริการและเผยแพร่จดหมายเหตุ 
(Archival Access and Outreach) 
การให้บริการจดหมายเหตุ การเผยแพร่ 
การให้การศึกษาแก่ผู้ ใช้ กฎหมายและ
จริยธรรมที่เกี่ยวข้อง  
 

3(3-0-6) -เปิดรายวิชาใหม่ 

104 534 อักขรวิทยาและเอกสารโบราณของไทย 
(Palaeography and Ancient Thai 
Documents) 
ที่ ม า  พั ฒ น าก ารขอ งรู ป แบ บ แล ะ
อักขรวิธีของอักษรโบราณของไทยที่ใช้
ในภาคกลาง ภาคใต้ ภาคเหนือ และ
ภ าค อีส าน  ป ระ เภ ท  ลั กษ ณ ะท าง
กายภาพและเนื้อหาของเอกสารโบราณ
ของไทย 

3(3-0-6)    -ปิดรายวิชา 



 
 

 

146 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2557) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) การเปลี่ยนแปลง 
   104 534 จรรยาบรรณและจริยธรรมวิชาชีพ 

(Professional Ethics and Codes of 
Conduct) 
นิยาม ความหมาย บทบาทและหน้าที่ของ
นั กจดหมาย เหตุ และนั กสารสน เทศ 
จรรยาบรรณและจริยธรรมวิชาชีพ 

3(3-0-6) -เปิดรายวิชาใหม่ 

104 535 พิพิธภัณฑ์สถานและหอศิลป์ 
(Museums and Art Galleries) 
ประวัติความเป็นมา แนวคิด วิ ธีการ
ปฏิบัติงาน การบริหารงาน ประเภทของ
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ส ถ า น แ ล ะ ห อ ศิ ล ป์ 
สถานการณ์ปัจจุบันของการจัดการ
พิพิธภัณฑสถานและหอศิลป์  
มีการศึกษานอกสถานท ี

3(3-0-6) 104 535 พิพิธภัณฑ์สถานและหอศิลป์ 
(Museums and Art Galleries) 
บทบาท หน้าที่ ประเภท สารสนเทศใน
พิ พิ ธภั ณ ฑ ส ถาน แล ะห อ ศิ ล ป์  ก า ร
บริหารงาน การจัดเก็บ การจัดแสดง การ
ประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์เพ่ือการออกแบบ
พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ในแบบดิจิทัล 
มีการศึกษาดูงานนอกสถานที ่

3(3-0-6) -เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

104 536 การจัดการสารสนเทศมรดกทาง
วัฒนธรรมในพิพิธภัณฑสถานและหอ
ศิลป์ 

3(3-0-6)    -ปิดรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2557) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) การเปลี่ยนแปลง 
(Cultural Heritage Information 
Management in Museums and Art 
Galleries) 
การจัดระบบ  และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศจัดการวัตถุพิพิธภัณฑ์และ
สารสนเทศมรดกทางวัฒ นธรรมใน
พิพิธภัณฑสถานและหอศิลป์ 
มีการศึกษานอกสถานที่ 

   104 536 การจัดการองค์ กรจดหมายเหตุ และ
สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมในสังคม
ฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(Managing Archives and Cultural 
Heritage Organization in  
Knowledge-based Society and 
Creative Economy) 
แนวคิดและทฤษฎีการจัดการองค์กร การ
วางแผนกลยุทธ์ การบริหารจัดการการเงิน 

3(3-0-6) -เปิดรายวิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2557) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) การเปลี่ยนแปลง 
ทรัพยากรบุคคลสิ่งแวดล้อม การจัดการ
ความเสี่ยง การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ และ
การพัฒนาระบบงานจดหมายเหตุและ
สารสน เท ศมรดกทางวัฒ น ธรรม ให้
สอดคล้ องกับ สั งคมฐานความรู้ และ
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
 
 

104 357 การเรียนรู้ในพิพิธภัณฑสถานและหอ
ศิลป์ 
(Learning Management in 
Museums and Art Galleries) 
การส่งเสริมการเรียนรู้จากสารสนเทศ
มรดกทางวัฒนธรรมในพิพิธภัณฑสถาน
และหอศิลป์ การออกแบบสื่อสาร จัด
แสดง และระบบสารสนเทศ 
มีการศึกษานอกสถานที ่

3(3-0-6)    -ปิดรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2557) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) การเปลี่ยนแปลง 
   104 357 การจัดการเอกสารดิจิทัลและสารสนเทศ 

(Digital Records and Information 
Management) 
นิยามเอกสารดิจิทัลและสารสนเทศ ระบบ
สารสนเทศ แนวคิดและกระบวนการ
จัดการ ซอฟท์แวร์ส าเร็จรูปที่ใช้ในการ
จัดการเอกสารดิจิทัล 
 

3(3-0-6) -เปิดรายวิชาใหม่ 

104 538 ประเด็นคัดสรรด้านการจัดการจดหมาย
เหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 
(Selected Issues in Archives and 
Cultural Heritage Information 
Management) 
ประเด็นคัดสรรด้านการจัดการจดหมาย
เหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 
และประเด็นทางสังคม วัฒนธรรม และ
เศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง 

3(3-0-6)    -ปิดรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2557) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) การเปลี่ยนแปลง 
   104 538 หอจดหมายเหตุชุมชน 

(Community Archives) 
แนวคิด ทฤษฎี บทบาท หน้าที่  วิธีการ
ปฎิบัติงานของหอจดหมายเหตุชุมชน หอ
จดหมายเหตุแบบต่าง ๆ ในชุมชน   แนวคิด ทฤษฎี บทบาท หน้าที่ วิธีการปฏิบัติงานของหอจดหมายเหตุชุมชน หอจดหมายเหตุแบบต่าง ๆ   ในชุมชน  แนวคิด ทฤษฎี บทบาท หน้าที่ วิธีการปฏิบัติงานของหอจดหมายเหตุชุมชน หอจดหมายเหตุแบบต่าง ๆ   ในชุมชน 

3(3-0-6) -เปิดรายวิชาใหม่ 



 
 

 

151 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes 

: PLOs) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLOs) 
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ภาคผนวก ฉ 
ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLOs)  

กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLOs) 

PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLOs และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

PLO1  อธิบายความหมายและความส าคัญของจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมในสังคมฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ 
 104 501 การจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมในสังคมฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์     3(3-0-6)  (PLO 1, 3, 7 และ 10) 

CLO1 อธิบายสังคมฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ 
CLO2 อธิบายบทบาทของเอกสารจดหมายเหตุในสังคมฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ 
CLO3 เลือกวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมส าหรับงานจดหมายเหตุ 

 

104 511  แนวคิดและทฤษฎีการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม  3(3-0-6)  (PLO 1, 4, 5 และ 10) 
CLO1 อธิบายความส าคัญในการจัดการเอกสารจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมในสังคมฐานความรู้และเศรษฐกิจ
สร้างสรรคไ์ด้ 

 

104 533  ประวัติศาสตร์บอกเล่าและจดหมายเหตุโสตทัศน์  3(3-0-6)   (PLO 1 และ 10 ) 
CLO1 อธิบายแนวคิด ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์บอกเล่าและจดหมายเหตุโสตทัศน์ได้ 
CLO2 รู้จักแหล่งประวัติศาสตร์บอกเล่าท้องถิ่น 
CLO3 จัดท าประวัติศาสตร์บอกเล่าด้วยตนเองได้ 
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PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLOs และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

104 535  พิพิธภัณฑสถานและหอศิลป์  3(3-0-6)    (PLO 1) 
CLO1 อธิบายแนวคิด ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับพิพิธภัณฑสถานและหอศิลป์ได้ 
CLO2 อธิบายบทบาทและหน้าที่ของพิพิธภัณฑสถานและหอศิลป์ในฐานะองค์กรความรู้ของสังคมได้ 

104 538  หอจดหมายเหตุชุมชน  3(3-0-6)   (PLO 1) 
CLO1 อธิบายแนวคิด ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับหอจดหมายเหตุชุมชนได้ 
CLO2 อธิบายความส าคัญของหอจดหมายเหตุชุมชนที่มีต่อสังคมได้ 

 
104 561  วิทยานิพนธ์  มีค่าเทียบเท่า 39 หน่วยกิต  (PLO 1, 4, 7, 8 และ 10) 

CLO1 อธิบายความส าคัญในการจัดการเอกสารจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 
 
104 562  วิทยานิพนธ์  มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต  (PLO 1, 4, 7, 8 และ 10) 
                    CLO1 อธิบายความส าคัญในการจัดการเอกสารจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 
 
104 563  การค้นคว้าอิสระ มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต  (PLO 1, 4, 7, 8 และ 10) 

CLO1 อธิบายความส าคัญในการจัดการเอกสารจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 
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PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLOs และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

PLO 2 อธิบายหลักการจดัการองค์กรจดหมายเหตุได้ 
 104 502  ทักษะการจัดการและการสื่อสารส าหรับนักจดหมายเหตุ  2(2-0-4)  (PLO 2 และ 9) 

CLO1 อธิบายหลักการจัดการและทักษะนักจัดการได้ 
CLO2 อธิบายหลักการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรได้ 
CLO3 สร้างสื่อเพ่ือประชาสัมพันธ์ทั้งรูปแบบตัวเขียนและสื่อมัลติมีเดียได้ 
 

 
104 536  การจัดการองค์กรจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม  3(3-0-6) (PLO 2) 

CLO1 อธิบายบทบาทและหน้าที่ขององค์กรจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมได้ 
CLO2 อธิบายนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กรได้ 
CLO3 วางแผนการจัดการทรัพยากรได้ 
CLO4 รู้จักความเสี่ยงที่เกิดข้ึนกับองค์กร 
 

 

PLO 3 อธิบายบทบาทของนักจดหมายเหตุในสังคมฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ 
 104 501  การจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมในสังคมฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์   3(3-0-6) (PLO 1, 3, 7 และ 10) 
                    CLO4 ระบุแหล่งสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมได้ 
                    CLO5 อธิบายบทบาทหน้าที่ของนักจดหมายเหตุในสังคมฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ 
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PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLOs และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

104 513  การคัดเลือก การได้มาและการจัดเรียงเอกสารและวัสดุจดหมายเหตุ  3(2-2-5) (PLO 3) 
CLO1 อธิบายวิธีการคัดเลือก การได้มาและการจัดเรียงเอกสารและวัสดุจดหมายเหตุได้ 
CLO2 อภิปรายประเด็นด้านจรรยาบรรณในขั้นตอนการคัดเลือกเอกสารและวัสดุจดหมายเหตุ 

 
104 531 การจัดการเอกสาร  3(3-0-6)  (PLO 3 และ 10) 

CLO1 รู้จักการวิเคราะห์ระบบและเส้นทางของเอกสาร 
CLO2 สร้างแนวปฏิบัติส าหรับการจัดการเอกสารได้ 
CLO3 สร้างตารางก าหนดอายุเอกสารได้ 

 
104 532 การบริการและเผยแพร่จดหมายเหตุ  3(3-0-6)  (PLO 3 และ 9) 

CLO1 อธิบายความส าคัญของการบริการและเผยแพร่จดหมายเหตุ 
CLO2 รู้จักกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการและเผยแพร่จดหมายเหตุ 

 
PLO4 แนะน าการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมตามหลักสากลได้ 

 104 511  แนวคิดและทฤษฎีการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม  3(3-0-6)  (PLO 1, 4, 5 และ 10) 
CLO2 อธิบายแนวคิดส าคัญในด้านการจัดการเอกสารจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมได้ 
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PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLOs และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

104 514  การอนุรักษ์และสงวนรักษาจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม  3(3-0-6)  (PLO 4 และ 5) 
CLO1 อธิบายวิธีการอนุรักษ์และสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุในบริบทต่าง ๆ ได้ 
CLO2 ระบปุัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่มีผลต่อการอนุรักษ์และสงวนรักษา 
 

104 561  วิทยานิพนธ์  มีค่าเทียบเท่า 39 หน่วยกิต  (PLO 1, 4, 7, 8 และ 10) 
CLO2 อภิปรายการจัดการเอกสารจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมตามหลักสากลได้ 

 
104 562  วิทยานิพนธ์  มีค่าเทียบเท่า 13 หน่วยกิต  (PLO 1, 4, 7, 8 และ 10) 
                    CLO2 อภิปรายการจัดการเอกสารจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมตามหลักสากลได้ 
 
104 563  การค้นคว้าอิสระ มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต    (PLO 1, 4, 7, 8 และ 10) 

CLO2 อภิปรายการจัดการเอกสารจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมตามหลักสากลได้ 
PLO5 วิเคราะห์บริบทและความต้องการขององค์กรเพ่ือจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมได้ 

 104 511  แนวคิดและทฤษฎีการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม  3(3-0-6)  (PLO 1, 4, 5 และ 10) 
CLO3 วิเคราะห์บริบทหน่วยงานหรือองค์กรเพ่ือประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 
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PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLOs และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

104 514  การอนุรักษ์และสงวนรักษาจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม  3(3-0-6)  (PLO 3 และ 5) 
CLO3 วิเคราะห์โครงสร้างการท างานขององค์กรเพ่ือเลือกแนวทางการอนุรักษ์และสงวนรักษาได้ 
 

104 537  การจัดการเอกสารดิจิทัลและสารสนเทศ  3(3-0-6)  (PLO 5) 
CLO1 อธิบายลักษณะของเอกสารดิจิทัลได้  
CLO2 อธิบายหลักการในการจัดเก็บเอกสารดิจิทัลในระยะยาวได้ 
CLO3 สร้างเกณฑ์เพ่ือใช้คัดเลือกซอฟแวร์เพ่ือใช้จัดการเอกสารดิจิทัลและสารสนเทศได้ 
CLO4 อภิปรายประเด็นในการจัดการเอกสารดิจิทัลและสารสนเทศได้ 
CLO5 เปรียบเทียบแนวปฏิบัติในการจัดการเอกสารดิจิทัลและสารสนเทศได้ 
 

PLO 6 วิเคราะห์บริบทและความต้องการขององค์กรเพ่ือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ท างาน 

 104 503  ทักษะพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักสารสนเทศวิชาชีพ 2(2-0-4)  (PLO 6) 
CLO1 รู้จักองค์ประกอบของเทคโนโลยีดิจิทัล 
CLO2 อธิบายความหมายของศัพท์เทคนิคด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลได้ 
CLO3 รู้จักซอฟแวร์ส าคัญในงานสารสนเทศด้านมรดกทางวัฒนธรรม 
CLO4 วิเคราะห์เปรียบเทียบเทคโนโลยีเพ่ือเลือกใช้ในบริบทองค์กรได้อย่างเหมาะสม 

104 515  เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม  3(2-2-5)  (PLO 6) 
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PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLOs และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

CLO1 รู้จักเทคโนโลยีที่ใช้สงวนรักษาเอกสารดิจิทัล 
CLO2 รู้จักเมตาดาทาท่ีใช้ในงานสงวนรักษาเอกสารดิจิทัล 
CLO3 รู้จักซอฟแวร์ส าคัญส าหรับสงวนรักษาเอกสารดิจิทัล 
CLO4 อธิบายหลักการของเทคโนโลยีเครือข่ายเพ่ือใช้สงวนรักษาเอกสารได้ 
CLO5 วิเคราะห์ความเหมาะสมของการใช้เทคโนโลยีในบริบทองค์กรได้ 

PLO 7 แสดงออกถึงความตระหนักด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักจดหมายเหตุ เช่น การบิดเบือนแก้ไขเนื้อหาเอกสาร 

 104 501  การจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมในสังคมฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์  3(3-0-6)  (PLO 1, 3, 7 และ 10) 
                    CLO6 อภิปรายประเด็นด้านคุณธรรมจริยธรรมในงานจดหมายเหตุ 
 

104 534  จรรยาบรรณและจริยธรรมวิชาชีพ  3(3-0-6)   (PLO 7) 
CLO1 อธิบายความส าคัญของจรรยาบรรณและจริยธรรมวิชาชีพของงานนักจดหมายเหตุ 
CLO2 วิเคราะห์สถานการณ์เพ่ือหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมตามหลักจริยธรรมได้ 

 

104 561  วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 39 หน่วยกิต  (PLO 1, 4, 7, 8 และ 10) 
CLO3 เขียนอ้างอิงถูกต้องตามหลักวิชาการโดยไม่ละเมิดความคิดหรือผลงานผู้อ่ืน 

 

104 562  วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต  (PLO 1, 4, 7, 8 และ 10) 
                    CLO3 เขียนอ้างอิงถูกต้องตามหลักวิชาการโดยไม่ละเมิดความคิดหรือผลงานผู้อ่ืน 
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PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLOs และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

104 563  การค้นคว้าอิสระ มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต  (PLO 1, 4, 7, 8 และ 10) 
CLO3 เขียนอ้างอิงถูกต้องตามหลักวิชาการโดยไม่ละเมิดความคิดหรือผลงานผู้อ่ืน 

 

PLO 8 สร้างองค์ความรู้ด้านจดหมายเหตุที่เหมาะสมกับบริบทและความต้องการขององค์กร 
 104 504  การปริทัศน์วรรณกรรมส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  2(2-0-4) (PLO 8 และ 10) 

CLO1 อธิบายหลักการเลือกงานวรรณกรรมเพ่ือใช้อ้างอิงทางวิชาการได้ 
CLO2 เขียนสังเคราะห์วรรณกรรมได้ 
 

104 512  ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม  3(3-0-6) (PLO 8, 9 และ 10) 
CLO1 อธิบายแนวทางการท าวิจัยด้านจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 
CLO2 อธิบายวิธีการคัดเลือกและรวบรวมข้อมูลวิจัย 
CLO3 สามารถเขียนโครงสร้างวิทยานิพนธ์ 

 

104 516  สัมมนาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม  3(3-0-6)  (PLO 8 และ 10) 
CLO1 อภิปรายประเด็นส าคัญทางวิชาการด้านจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมได้ 
CLO2 เรียงเรียงประเด็นเพ่ือเขียนสรุปสาระส าคัญได้ 
CLO3 รู้จักหลักการสืบค้นสารสนเทศด้วยฐานข้อมูลวิชาการได้ 
 

104 561  วิทยานิพนธ์  มีค่าเทียบเท่า 39 หน่วยกิต  (PLO 1, 4, 7, 8 และ 10) 
CLO4 ประยุกต์ใช้ทฤษฎีด้านจดหมายเหตุและความรู้ด้านเทคโนโลยีในบริบททางวัฒนธรรมได้ 
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PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLOs และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

CLO5 สร้างองค์ความรู้ด้านจดหมายเหตุและการจัดการมรดกสารสนเทศทางวัฒนธรรมได้ 
CLO6 น าเสนอองค์ความรู้ทางวิชาการได้ 
CLO7 จัดการข้อมูลวิจัยอย่างเป็นระบบ 
 

104 562  วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต (PLO 1, 4, 7, 8 และ 10) 
                    CLO4 ประยุกต์ใช้ทฤษฎีด้านจดหมายเหตุและความรู้ด้านเทคโนโลยีในบริบททางวัฒนธรรมได้ 

CLO5 สร้างองค์ความรู้ด้านจดหมายเหตุและการจัดการมรดกสารสนเทศทางวัฒนธรรมได้ 
CLO6 น าเสนอองค์ความรู้ทางวิชาการได้ 
CLO7 จัดการข้อมูลวิจัยอย่างเป็นระบบ 

 

104 563  การค้นคว้าอิสระ มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต  (PLO 1, 4, 7, 8 และ 10) 
CLO4 ประยุกต์ใช้ทฤษฎีด้านจดหมายเหตุและความรู้ด้านเทคโนโลยีเพ่ือสร้างแนวทางปฏิบัติงานได้ 
CLO5 สร้างองค์ความรู้ด้านจดหมายเหตุและการจัดการมรดกสารสนเทศทางวัฒนธรรมได้ 
CLO6 น าเสนอองค์ความรู้ทางวิชาการได้ 
CLO7 จัดการข้อมูลวิจัยอย่างเป็นระบบ 
 

PLO 9 สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้ 

 104 502  ทักษะการจัดการและการสื่อสารส าหรับนักจดหมายเหตุ  2(2-0-4)  (PLO 2 และ 9)  
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PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLOs และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

CLO4 สามารถท างานกับผู้อ่ืนได้โดยประเมินจากเสียงสะท้อนของผู้ร่วมท ารายงาน 
 

104 512  ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม  3(3-0-6)  (PLO 8, 9 และ 10) 
CLO4 มีทักษะติดต่อประสานงานกับผู้ให้ข้อมูลได้ 
CLO5 สามารถแบ่งปันข้อมูลร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

104 532 การบริการและเผยแพร่จดหมายเหตุ  3(3-0-6)   (PLO 3 และ 9) 
CLO3 สามารถท าโครงการกลุ่มน าเสนอแนวทางการบริการและเผยแพร่ชุดเอกสารจดหมายเหตุ 

PLO 10  สามารถน าข้อมูลจากเอกสารวิชาการและเอกสารเผยแพร่ภาษาอังกฤษมาใช้ในการท ารายงานและวิทยานิพนธ์ 
 104 501 การจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมในสังคมฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์  3(3-0-6)   (PLO 1, 3, 7 และ 10) 

CLO 7 สามารถท ารายงานโดยน าข้อมูลจากเอกสารและผลงานภาษาอังกฤษมาใช้อ้างอิง 
 

104 504  การปริทัศน์วรรณกรรมส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2(2-0-4)  (PLO 8 และ 10) 
CLO3 สามารถจับใจความส าคัญของงานวิชาการภาษาต่างประเทศได้ 
 

104 511  แนวคิดและทฤษฎีการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม  3(3-0-6)    (PLO 1, 4, 5 และ 10) 
                     CLO 4 สามารถท ารายงานโดยน าข้อมูลจากเอกสารและผลงานภาษาอังกฤษมาใช้อ้างอิง 
 

104 512  ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม  3(3-0-6)  (PLO 8, 9 และ 10) 
CLO6 สามารถท ารายงานโดยน าข้อมูลจากเอกสารและผลงานภาษาอังกฤษมาใช้อ้างอิง 
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PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLOs และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

104 516  สัมมนาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม  3(3-0-6)  (PLO 8 และ 10) 
CLO4 สามารถท ารายงานโดยน าข้อมูลจากเอกสารและผลงานภาษาอังกฤษมาใช้อ้างอิง 

 

104 531 การจัดการเอกสาร  3(3-0-6) (PLO 3 และ 10) 
CLO4 สามารถท ารายงานโดยน าข้อมูลจากเอกสารและผลงานภาษาอังกฤษมาใช้อ้างอิง 

 

104 533  ประวัติศาสตร์บอกเล่าและจดหมายเหตุโสตทัศน์  3(3-0-6)   (PLO 1 และ 10 ) 
CLO 4 สามารถท ารายงานโดยน าข้อมูลจากเอกสารและผลงานภาษาอังกฤษมาใช้อ้างอิง 

104 561  วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 39 หน่วยกิต  (PLO 1, 4, 7, 8 และ 10) 
CLO8 สามารถท ารายงานโดยน าข้อมูลจากเอกสารและผลงานภาษาอังกฤษมาใช้อ้างอิง 

 

104 562  วิทยานิพนธ์  มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต (PLO 1, 4, 7, 8 และ 10) 
                    CLO8 สามารถท ารายงานโดยน าข้อมูลจากเอกสารและผลงานภาษาอังกฤษมาใช้อ้างอิง 

 

104 563  การค้นคว้าอิสระ  มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต (PLO 1, 4, 7, 8 และ 10) 
CLO8 สามารถท ารายงานโดยน าข้อมูลจากเอกสารและผลงานภาษาอังกฤษมาใช้อ้างอิง 

 
หมายเหตุ : สามารถปรับ CLOs ได้ตามความเหมาะสมในแต่ละปีการศึกษา ทั้งนี้ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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ภาคผนวก ช 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
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ภาคผนวก ช 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 

 
104 501 การจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมในสังคมฐานความรู้   3(3-0-6) 
 และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 (Archives and Cultural Heritage Information in Knowledge-based Society and Creative  
                    Economy)   

เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
  ลักษณะ ความส าคัญของจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม ผลกระทบต่อสังคม  
ฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พัฒนาการ สภาพปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของหอจดหมาย 
เหตุ พิพิธภัณฑสถานและหอศิลป์ จริยธรรมนักจดหมายเหตุ 

Characteristics and importance of archival and cultural heritage information; their    
                    impacts on knowledge-based society and creative economy; developments, current states,   
                    and future trends of archives, museums and art galleries; ethics for archivists. 
 

104 502 ทักษะการจัดการและการสื่อสารส าหรับนักจดหมายเหตุ     2(2-0-4) 
                    (Communication and Management Skills for Archival Professionals)   

เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
หลักการ เทคนิค และทักษะการจัดการและการสื่อสารส าหรับนักจดหมายเหตุ 
Principles, techniques of and skills in management and communication for               

                     archivists. 
 

104 503  ทักษะพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักสารสนเทศวิชาชีพ           2(2-0-4) 
 (Basic IT Skills for Information Professionals) 

เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
             เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน ครอบคลุมด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูล 
                     และเทคโนโลยีเครือข่าย 

Current Information Technology: hardware, software, storage technology and   
                    network. 
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104 504 การปริทัศน์วรรณกรรมส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                       2(2-0-4) 
                 (Literature Review for Postgraduate Student) 

เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
            การอ่านเชิงวิพากษ์ การเขียนเชิงโต้แย้ง การสรรหา การรวบรวม และการคัดเลือกวรรณกรรม   

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทาง 
วัฒนธรรม  
 Critical reading, argumentative writing, examination, compilation and selection of   
both Thai and English literature regarding archives and cultural heritage information. 

 

104 511 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม  3(3-0-6) 
 (Concepts and Theories of Archives and Cultural Heritage Information Management) 

แนวคิดและทฤษฎีการจัดการจดหมายเหตุ  การวิเคราะห์และประยุกต์เพ่ือสร้างแนวปฏิบัติให้
เหมาะสมกับองค์กร 

Concepts and theories of archives management; the analysis and application to 
create guidelines applicable to organizations.  

 

104 512 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทาง   3(3-0-6) 
 วัฒนธรรม 
 (Research Methodology for Archives and Cultural Heritage Information Management)
          แนวคิด จริยธรรม กระบวนการวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย ทิศทางและแนวโน้มของการวิจัย 

ด้านการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม  
           Concepts, ethics, process, dissemination, directions and trends of archival and  
                    cultural heritage information management research. 
 
104 513 การคัดเลือก การได้มาและการจัดเรียงเอกสารและวัสดุจดหมายเหตุ    3(2-2-5) 
 (Selection, Acquisition and Arrangement of Archival  
 Documents and Materials) 

การประเมินคุณค่าเอกสาร ข้อปฏิบัติและข้อกฎหมายเพ่ือรับมอบเอกสารที่เชื่อถือได้ หลักการ
จัดเรียงเอกสารจดหมายเหตุ จัดท าค าอธิบายและเครื่องช่วยสืบค้นเอกสารและวัสดุจดหมายเหตุ  

มีการฝึกปฏิบัติการจัดเรียง การจัดท าค าอธิบายและเครื่องมือช่วยค้น 
Archival appraisal; practices and laws concerning acquisition of trustworthy 

documents; principles of archival arrangement; archival description and finding-aids.  
Practice in arranging, writing descriptions and preparing finding aids. 
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104 514 การอนุรักษ์และสงวนรักษาจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม   3(3-0-6) 
 (Conservation and Preservation of Archives and Cultural Heritage Information  
                    Collection) 

วัสดุที่ใช้บันทึกเนื้อหาข้อมูล กระบวนการสร้างจัดเก็บท าลาย ความต้องการใช้เอกสารจดหมายเหตุ  
การอนุรักษ์และสงวนรักษา เทคนิคและวิธีการป้องกัน และการจัดสภาพแวดล้อมส าหรับการเก็บรักษา
จดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 

Recording materials; procedure of creation, retention and deposition; users’ need 
of archival documents; conservation and preservation; preventive techniques and 
methods; environmental preparation for preservation of archives and cultural heritage 
information. 

 
104 515 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดก   3(2-2-5) 
 ทางวัฒนธรรม 
 (IT for Managing Archives and Cultural Heritage Information) 

ความแตกต่างของเอกสารจดหมายเหตุในรูปแบบเดิมและรูปแบบดิจิทัล การใช้เทคโนโลยี  
                     สารสนเทศเพ่ือสงวนรักษาและให้บริการเอกสารจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 

มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่และฝึกปฏิบัติ 
Conservation and preservation, techniques and preventive methods and  

                     acclimatization of archival and cultural heritage information collections. 
                             Field trip and practice required. 
 

104 516 สัมมนาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม    3(3-0-6) 
 (Seminar on Archival and Cultural Heritage Information Management)  
            สัมมนาประเด็นส าคัญเกี่ยวกับการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 

Seminar on major issues in archival and cultural heritage information management. 
 

104 531 การจัดการเอกสาร   3(3-0-6) 
 (Records Management) 

  แนวคิดและหลักการในการจัดการเอกสาร มาตรฐานการจัดการเอกสาร การพัฒนาระบบการ 
จัดการเอกสาร ประเด็นการจัดการเอกสารในสภาพแวดล้อมอิเล็กทรอนิกส์ 

 Concepts and principles of records management; records management standards;   
                    development of records management program; issues related to records management in   
                    electronic environment. 
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104 532 การบริการและเผยแพร่จดหมายเหตุ   3(3-0-6) 
 (Archival Access and Outreach) 

การให้บริการจดหมายเหตุ การเผยแพร่ การให้การศึกษาแก่ผู้ใช้ กฎหมายและจริยธรรมที่ 
                     เกี่ยวข้อง  

Access and outreach services in archives, user education, related laws and ethics. 
 

104 533 ประวัติศาสตร์บอกเล่าและจดหมายเหตุโสตทัศน์   3(3-0-6) 
 (Oral History and Audiovisual Archives)    
  พัฒนาการ แนวคิด กระบวนการจัดการ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจัดการประวัติศาสตร์ 
                     บอกเล่าและจดหมายเหตุโสตทัศน์ 

 Development, concepts, management process, and application of information  
                      technology in oral history and audio-visual archives management. 
 
104 534 จรรยาบรรณและจริยธรรมวิชาชีพ   3(3-0-6) 
 (Professional Ethics and Codes of Conduct) 

นิยาม ความส าคัญของจรรยาบรรณและจริยธรรมวิชาชีพ วิเคราะห์สถานการณ์เพ่ือตัดสินใจ
ด าเนินการตามหน้าที่ภายใต้กรอบจรรยาบรรณและจริยธรรมวิชาชีพ 

Definition, importance of professional ethics and code of conduct; situation analysis 
for decision-making to act under the professional ethics and code of conduct.  

                
  104 535 พิพิธภัณฑสถานและหอศิลป์   3(3-0-6) 
 (Museums and Art Galleries) 

บทบาท หน้าที่ ประเภท สารสนเทศในพิพิธภัณฑสถานและหอศิลป์ การบริหารงาน การจัดเก็บ  
                     การจัดแสดง และการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการออกแบบพิพิธภัณฑสถานและหอศิลป์ในแบบเสมือนจริง 
    มีการศึกษาดูงานนอกสถานที ่

Roles, duties, and types of information in museum and art galleries; administration,  
                     storage, exhibition, and software application for virtual museum and art galleries.   

Field trip required. 
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104 536  การจัดการองค์กรจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม    3(3-0-6) 
 ในสังคมฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์   
 (Managing Archives and Cultural Heritage Organization in Knowledge-based Society  
                     and Creative Economy) 

แนวคิดและทฤษฎีการจัดการองค์กร การวางแผนกลยุทธ์ การบริหารจัดการการเงิน ทรัพยากร 
                    บุคคล สิ่งแวดล้อม การจัดการความเสี่ยง การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ และการพัฒนาระบบงานจดหมาย 
                    เหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับสังคมฐานความรู้และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

Organizational management concepts and theories; strategic planning; fiscal, 
                     human resource, environment, risk management; customer relationship   
                     management, and work system development of archives and cultural heritage  
                     information in accordance with knowledge-based society and creative  
                     economy. 
 

104 537  การจัดการเอกสารดิจิทัลและสารสนเทศ   3(3-0-6) 
 (Digital Records and Information Management) 

นิยามเอกสารดิจิทัลและสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ แนวคิดและกระบวนการจัดการ   
                     ซอฟท์แวร์ส าเร็จรูปที่ใช้ในการจัดการเอกสารดิจิทัล 

Definition of digital records and information management; information system,  
                     related concepts and archival procedures; software packages used in digital records  
                     management. 
 

104 538 หอจดหมายเหตุชุมชน   3(3-0-6) 
(Community Archives)                           
            แนวคิด ทฤษฎี บทบาท หน้าที่ วิธีการปฏิบัติงานของหอจดหมายเหตุชุมชน หอจดหมายเหตุ  

                     แบบต่าง ๆ ในชุมชน 
Concepts, theories, roles, functions and practices of community archives; various  

                     types of community archives. 
 
104 561 วิทยานิพนธ์    มีค่าเทียบเท่า 39 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
           วิจัยในหวัข้อเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 

Research on a specific topic related to archival and cultural heritage information   
                      management. 
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104 562 วิทยานิพนธ์    มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
           วิจัยในหวัข้อเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 

Research on a specific topic related to archival and cultural heritage information   
                      management. 
 
104 563 การค้นคว้าอิสระ    มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต 
 (Independent Study) 
  การศึกษารายบุคคลเกี่ยวกับการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 

Individual study in archival and cultural heritage information management. 
 
 


