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วัตถุประสงค ์
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทาง

วัฒนธรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
1. มีความรู้ความสามารถในการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม และ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. มีความรู้ความสามารถในการวิจัยด้านการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพในการด ารงตนและปฏิบัติงาน 
 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2550 ข้อ 7  
2. ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
3. ผ่านการคัดเลือกตามกระบวนการของบัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศลิปากร 
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โครงสร้างหลักสูตร   
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทาง

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

หมายเหตุ   
1. การเลือกแผนการศึกษาของนักศึกษาขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2. นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 อาจต้องเรียนบางรายวิชาเพิ่มเติมตามค าแนะน าของอาจารย์ 

ที่ปรึกษา และ/หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อประโยชน์ในการท าวิทยานิพนธ์ โดยไม่นับหน่วยกิตรวม
เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร 

3. นักศึกษาแผน ข จะต้องสอบประมวลความรอบรู้ 
 
รายวิชา 

ก. หมวดวิชาพื้นฐาน (ไม่นบัหน่วยกิต) ประกอบดว้ยรายวชิาดงัต่อไปนี้ 
104 501 การจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม ในสังคมฐานความรู้ 3(3-0-6) 
 และเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
 (Archives and Cultural Heritage Information in Knowledge-based  
 Society and Creative Economy)   
104 502 ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดก 2(2-0-4) 
 ทางวฒันธรรม 
 (English for Archives and Cultural Heritage Information Management)   
104 503  เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดก 2(2-0-4) 
 ทางวฒันธรรม  
 (Information Technology for Archives and Cultural Heritage  
 Information Management)  

หมายเหตุ 
1. การวัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U  
2. การศึกษารายวิชา 104 501 การจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม ในสังคม

ฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์  และรายวิชา 104 503 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการจัดการ 
จดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เป็น 
ผู้พิจารณา 

หมวดวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 
หมวดวิชาพืน้ฐาน (ไมน่ับหน่วยกิต)  7 7 
หมวดวิชาบงัคับ  18 18 
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  9 15 
วิทยานพินธ์ (มีคา่เทียบเทา่) 39 12  
การค้นคว้าอิสระ (มีคา่เทียบเทา่)   6 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 ไม่น้อยกว่า 39 ไม่น้อยกว่า 39 
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3. นักศึกษาสามารถขอยกเว้นการศึกษารายวิชา 104 502 ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการ
จดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม หากมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย
ก าหนด 

4. นักศึกษาอาจต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานเพิ่มเติมนอกจากรายวิชาเหล่านี้ ตามค าแนะน าของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 
  

ข. หมวดวิชาบังคับ   
นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ต้องเรียนรายวิชาบังคับต่อไปนี้ จ านวน 18 หน่วยกิต   

104 511 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดก 3(3-0-6) 
 ทางวฒันธรรม 
 (Research Methodology for Archives and Cultural Heritage  
 Information Management) 
104 512 การจัดระบบจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 (Organization of Archives and Cultural Heritage Information) 
104 513 การจัดการองค์กรทางด้านจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 (Management of Archival and Cultural Heritage Information  
 Organizations) 
104 514 การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล 3(3-0-6) 
 (Digital Collections Development and Management) 
104 515 การอนุรักษ์และสงวนรักษาจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 (Conservation and Preservation of Archives and Cultural Heritage  
 Information Collection) 
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 และ 

แผน ข ต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้ จ านวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
104 531 การจัดการเอกสาร 3(3-0-6) 
 (Records Management) 
104 532 การจัดการความรู้มรดกทางวฒันธรรมที่จับต้องไมไ่ด ้ 3(3-0-6) 
 (Knowledge Management for Intangible Cultural Heritage)  
104 533 ประวัติศาสตร์บอกเล่าและจดหมายเหตุโสตทัศน์ 3(3-0-6) 
 (Oral History and Audiovisual Archives)     
104 534 อักขรวิทยาและเอกสารโบราณของไทย 3(3-0-6) 
 (Palaeography and Thai Ancient Documents) 
104 535 พิพิธภัณฑสถานและหอศิลป ์ 3(3-0-6) 
 (Museums and Art Galleries) 
104 536  การจัดการสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมในพิพธิภัณฑสถานและหอศิลป์ 3(3-0-6) 
 (Cultural Heritage Information Management in Museums and  
 Art Galleries) 
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104 537  การเรียนรู้ในพิพิธภัณฑสถานและหอศิลป์ 3(3-0-6) 
 (Learning Management in Museums and Art Galleries) 
104 538 ประเด็นคัดสรรด้านการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดก 3(3-0-6) 
 ทางวฒันธรรม  
 (Selected Issues in Archives and Cultural Heritage Information  
 Management)  

นอกจากรายวิชาเลือกดังกล่าวข้างต้น นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตรอ่ืน ๆ ที่เปิด
สอนในบัณฑิตวิทยาลัยได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

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

104 561 วิทยานพินธ์   มีค่าเทียบเท่า 39 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
  

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

การค้นคว้าอิสระ  ส าหรับนักศึกษาแผน ข 
104 563 การคนควาอิสระ  มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต 
 (Independent Study) 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
104 501 การจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม ในสังคมฐานความรู้ 3(3-0-6) 
 และเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
 (Archives and Cultural Heritage Information in Knowledge-based  
 Society and Creative Economy)   
 เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเปน็ S หรือ U 
 ลักษณะ ความส าคัญของจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม ผลกระทบต่อสังคม
ฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พัฒนาการ สภาพปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของหอจดหมายเหตุ 
พิพิธภัณฑสถานและหอศิลป์  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทาง
วัฒนธรรม มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ  
 Nature and importance of archival and cultural heritage information and their 
impacts on knowledge-based society and creative economy, developments, current trends, and 
future of archives, museums and art galleries.  Concepts and theories of archives and cultural 
heritage information management, professionalism and ethics.    
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104 502 ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดก 2(2-0-4) 
 ทางวฒันธรรม 
 (English for Archives and Cultural Heritage Information Management)   
 เงื่อนไข: 
  1. วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
  2. ผู้ที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่บณัฑิตวิทยาลยัก าหนดจะได้รับการพิจารณา 
     ยกเว้นไม่ต้องศึกษารายวชิานี้ 
  3. ผู้ทีไ่ด้รับผลการศึกษาเปน็ S ในรายวิชานี้ มสีิทธิได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบ 
     ภาษาตา่งประเทศอีก 
 การอ่านเอกสารภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทาง
วัฒนธรรม 
 English reading for archives and cultural heritage information management. 
 
104 503  เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดก 2(2-0-4) 
 ทางวฒันธรรม  
 (Information Technology for Archives and Cultural Heritage  
 Information Management) 
 เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเปน็ S หรือ U 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการจดหมายเหตุ การจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม คลังข้อมูล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 Introduction to information technology and communication.  Management 
Information System (MIS) for archives.  Information storage and retrieval of cultural heritage, 
data warehouse, and geographic information system. 
 
104 511 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. 
 
104 512 การจัดระบบจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 (Organization of Archives and Cultural Heritage Information)  
 แนวคิด ทฤษฎีและมาตรฐาน กระบวนการในการจัดระบบ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดระบบเอกสารจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 
 Concepts, theories and standards, organization of archival and cultural heritage 
information and application of information technology. 
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104 513 การจัดการองค์กรทางด้านจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 (Management of Archival and Cultural Heritage Information  
 Organizations) 
 แนวคิด ทฤษฎี การจัดการองค์กรสมัยใหม่ การวางแผนกลยุทธ์ การบริหารจัดการการเงิน  
ทรัพยากรบุคคล สิ่งแวดล้อม การจัดการความเสี่ยง การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ขององค์กรทางด้านจดหมายเหตุและ
สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม จริยธรรมของนักบริหาร  
 Concepts and theories of modern organization management including strategic 
planning, fiscal, human resource, risk and environmental management.  Customer relationship in 
archival and cultural heritage information organizations.  Ethics for executive. 
 
104 514 การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล 3(3-0-6) 
 (Digital Collections Development and Management) 
 แนวคิด ทฤษฎี มาตรฐาน กระบวนการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล วงจร
กลยุทธ์การจัดการ และเครื่องมือเชิงเทคนิค ส าหรับจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 
 Concepts, theories and standards of development process and management of 
digital information resources.  Cycle of management strategies and technical tools for archival 
and cultural heritage information. 
 
104 515 การอนุรักษ์และสงวนรักษาจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 (Conservation and Preservation of Archives and Cultural Heritage  
 Information Collection) 
 หลักการอนุรักษ์และสงวนรักษา เทคนิคและวิธีการป้องกัน และการจัดสภาพแวดล้อมส าหรับ
การเก็บรักษาจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 
 Principles of conservation and preservation, techniques and preventive methods 
and climatization of archival and cultural heritage information collections. 
 
104 516 สัมมนาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม  3(3-0-6) 
 (Seminar on Archival and Cultural Heritage Information Management)  
  สัมมนาประเด็นส าคัญเก่ียวกับการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวฒันธรรม 
 Seminar on major issues in archival and cultural heritage information 
management. 
 
104 531 การจัดการเอกสาร 3(3-0-6) 
 (Records Management) 
 แนวคิด ทฤษฎี การจัดการเอกสาร การพัฒนาระบบการจัดการเอกสาร ประเด็นการจัดการ
เอกสารในสภาพแวดล้อมอิเล็กทรอนิกส์ 
 Concepts and theories of records management.  Establishment of records 
management program, issues related to records management in electronic environment. 
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104 532 การจัดการความรู้มรดกทางวฒันธรรมที่จับต้องไมไ่ด ้ 3(3-0-6) 
 (Knowledge Management for Intangible Cultural Heritage) 
 ความหมาย ความส าคัญ คุณลักษณะ และประเภทของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 
แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการจัดการความรู้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดการความรู้
มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 
 Meanings, significance, attributes and types of intangible cultural heritage. 
Concepts, theories and process of knowledge management.  Laws and case studies related to 
intangible cultural heritage. 
 
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 อักขรวิทยาและเอกสารโบราณของไทย 3(3-0-6) 
 (Palaeography and Ancient Thai Documents) 
 ที่มา พัฒนาการของรูปแบบและอักขรวิธีของอักษรโบราณของไทยที่ใช้ในภาคกลาง ภาคใต้ 
ภาคเหนือ และภาคอีสาน ประเภท ลักษณะทางกายภาพและเนื้อหาของเอกสารโบราณของไทย 
 Origin, development of forms and orthography of ancient scripts used in central, 
southern, northern, and northeastern parts of Thailand.  Types, physical forms and content of 
ancient Thai documents. 
 
104 535 พิพิธภัณฑสถานและหอศิลป ์ 3(3-0-6) 
 (Museums and Art Galleries) 
 ประวัติความเป็นมา แนวคิด วิธีการปฏิบัติงาน การบริหารงาน ประเภทของพิพิธภัณฑสถาน
และหอศิลป์ สถานการณ์ปัจจุบันของการจัดการพิพิธภัณฑสถานและหอศิลป์  
 มีการศึกษานอกสถานที ่
 History, concepts, practices, administration, types of museums and art galleries. 
Current situation on museums and art galleries management. 
 Field study is required. 
 
104 536  การจัดการสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมในพิพธิภัณฑสถานและหอศิลป์ 3(3-0-6) 
 (Cultural Heritage Information Management in Museums and  
 Art Galleries) 
 การจัดระบบ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจัดการวัตถุพิพิธภัณฑ์และสารสนเทศมรดกทาง
วัฒนธรรมในพิพิธภัณฑสถานและหอศิลป์ 
 มีการศึกษานอกสถานที่ 
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 Organization and application of information technologies of collections and 
cultural heritage information in museums and art galleries.   
 Field study is required. 
 
104 537 การเรียนรู้ในพิพิธภัณฑสถานและหอศิลป์ 3(3-0-6) 
 (Learning Management in Museums and Art Galleries) 
 การส่งเสริมการเรียนรู้จากสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมในพิพิธภัณฑสถานและหอศิลป์ การ
ออกแบบสื่อสาร จัดแสดง และระบบสารสนเทศ 
 มีการศึกษานอกสถานที ่
 Learning management from cultural heritage information in museums and art 
galleries including communication design, exhibition and information system. 
 Field study is required. 

 
104 538 ประเด็นคัดสรรด้านการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดก 3(3-0-6) 
 ทางวฒันธรรม  
 (Selected Issues in Archives and Cultural Heritage Information  
 Management) 
 ประเด็นคัดสรรด้านการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม และประเด็น
ทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง 
 Selected issues in archival and cultural heritage information management and 
relevant social, cultural and economic issues. 
 
104 561 วิทยานพินธ์  มีค่าเทียบเท่า 39 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
 วิจัยในหัวข้อเฉพาะเร่ืองที่เก่ียวกับการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 
 Research related to archival and cultural heritage information management. 
 
104 562 วิทยานพินธ์  มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
 วิจัยในหัวข้อเฉพาะเร่ืองที่เก่ียวกับการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 
 Research related to archival and cultural heritage information management. 
 
104 563 การค้นคว้าอิสระ  มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต 
 (Independent Study) 
 การศึกษารายบุคคลในประเด็นที่เกี่ยวกับการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทาง
วัฒนธรรม 
 Individual study in archival and cultural heritage information management. 
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เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรฯ เพ่ิมเติม 
ส าหรับนักศึกษาแผน ข  ผลงานการค้นคว้าอิสระจะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้

ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อ  
ที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceeding)  
 
 


