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สถานที่ 
1. คณะโบราณคดี  วังท่าพระ กรุงเทพฯ และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ี
2. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ พระราชวงัสนามจันทร์ นครปฐม 
3. คณะวิทยาศาสตร์ พระราชวงัสนามจันทร์ นครปฐม 
4. บัณฑติวิทยาลัย ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 
5. ศูนย์สนัสกฤตศึกษา คณะโบราณคดี  เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ  

 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการอนุรักษ์ศิลปกรรม  โดย

ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม  
2. เพื่อส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้าวิจัย และเพิ่มพูนองค์ความรู้ระหว่างศาสตร์สาขาศิลปะ วิทยาศาสตร์

และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบของการบูรณาการ 
3. เพื่อให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน

ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
4. เพื่อผลิตบุคลากรให้มีทักษะทางด้านอนุรักษ์ศิลปกรรม ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และมี

จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จุลชีววิทยา  
เทคโนโลยีชีวภาพ ทัศนศิลป์ ประยุกตศิลป์ ศิลปะและการออกแบบ โบราณคดี สถาปัตยกรรม วิศวกรรมโยธา  
วัสดุศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องตามความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการหลักสูตร 

2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2550 ข้อ 7 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 

3. ผ่านการคัดเลือกตามกระบวนการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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โครงสร้างหลักสูตร   
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม  มี 3 แผนการศึกษา คือ แผน ก แบบ ก 1  

แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข 
แผน ก แบบ ก 1 

สัมมนาทางดา้นอนุรักษ์ศิลปกรรม (ไม่นับหน่วยกิต)  3 หน่วยกิต 
วิทยานพินธ์ (มีคา่เทียบเทา่) 42 หน่วยกิต 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 42 หน่วยกิต 
นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 อาจต้องเรียนบางรายวิชาเพิ่มเติมตามค าแนะน าของอาจารย์  

ที่ปรึกษา และ/หรือคณะกรรมการด าเนินการหลักสูตร เพื่อประโยชน์ในการท าวิทยานพินธ์ โดยไม่นับหน่วยกิตรวม
เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร 
 

แผน ก แบบ ก 2 
วิชาบังคับ 24 หน่วยกิต 
วิชาเลือก ไม่น้อยกวา่ 6 หน่วยกิต 
วิทยานพินธ์ (มีคา่เทียบเทา่) 12 หน่วยกิต 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไมน่้อยกว่า 42 หน่วยกิต 

 

แผน ข 
วิชาบังคับ 24 หน่วยกิต 
วิชาเลือก ไม่น้อยกวา่ 12 หน่วยกิต 
การค้นคว้าอิสระ (มีคา่เทียบเทา่)  6 หน่วยกิต 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไมน่้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
และสอบประมวลความรอบรู้ 

 

หมายเหตุ  การเลือกแผนการศึกษาของนักศึกษาขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการด าเนินการ
หลักสูตร 
 
รายวิชา 

ก. รายวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)  ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้ 
103 501 เคมปีระยุกต์เพื่อการอนุรักษง์านศิลปะและโบราณวัตถุ 3(1-4-4) 
 (Applied Chemistry for Conservation of Art and Artifact)  
103 502          เทคนิคในงานทัศนศิลป ์ 3(2-2-5) 
 (Techniques in Visual Arts) 
 

หมายเหตุ 
1. การวัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
2. การศึกษารายวิชา 103 501 เคมีประยุกต์เพื่อการอนุรักษ์งานศิลปะและโบราณวัตถุ และ

รายวิชา 103 502 เทคนิคในงานทัศนศิลป์ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการหลักสูตร เป็น 
ผู้พิจารณา 

3. นักศึกษาอาจต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานเพิ่มเติมนอกจากรายวิชาเหล่านี้ ตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการด าเนินการหลักสูตร 
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ข. รายวิชาบังคับ   
แผน ก แบบ ก 1 (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 3 หน่วยกิต 

103 527 สัมมนาทางด้านอนุรักษ์ศิลปกรรม 3(3-0-6) 
 (Seminar in Conservation of Fine Art) 
 

แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข จ านวน 24 หน่วยกิต 
103 521 หลักการและจรรยาบรรณในการอนุรักษ์ศิลปกรรม 3(3-0-6) 
 (Principles and Ethics in Conservation of Fine Art) 
103 522 วัสดุและเทคนิคในการอนุรักษ์ 3(2-2-5) 
 (Materials and Techniques in Conservation) 
103 523 การตรวจสอบและบันทึกข้อมูล 3(2-2-5) 
 (Technical Examination and Documentation) 
103 524 สารเคมีและวัสดุในการอนุรักษ์ 3(2-2-5) 
 (Chemicals and Materials for Conservation)  
103 525 การปฏิบัติการเชิงวิเคราะห์เพื่อการอนุรักษ์ 1 3(2-2-5) 
 (Practice in Conservation Analysis I)  
103 526 การฝึกงานอนุรักษ ์ 3(ไม่น้อยกว่า 135 ชั่วโมง) 
 (Conservation Internship) 
103 527 สัมมนาทางด้านอนุรักษ์ศิลปกรรม 3(3-0-6) 
 (Seminar in Conservation of Fine Art) 
103 528 ระเบียบวิธีวิจัย                3(3-0-6) 
 (Research Methodology)            
 

ค. รายวิชาเลือก แผน ก แบบ ก 2 ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต แผน ข ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
103 551 เร่ืองคัดเฉพาะทางด้านอนุรักษ์ศิลปกรรม 1 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Conservation of Fine Art I)        
103 552 เร่ืองคัดเฉพาะทางด้านอนุรักษ์ศิลปกรรม 2 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Conservation of Fine Art II)            
103 553 การอนุรักษ์เชิงป้องกัน 3(2-2-5) 
 (Preventive Conservation) 
103 554 การประเมินสภาพและปฏิบัติงานอนุรักษ์วัสดุเฉพาะอย่าง     3(2-2-5)  
 (Conservation Assessments and Treatments of Specialize Materials) 
103 555 การปฏิบัติการเชิงวิเคราะห์เพื่อการอนุรักษ์ 2 3(2-2-5) 
 (Practice in Conservation Analysis II) 
103 556 ศิลปะและงานฝีมือแบบประเพณี 3(3-0-6) 
 (Traditional Arts and Crafts) 
103 557         เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพื่อการอนุรักษ์ 3(3-0-6) 
 (Information and Communication Technology for Conservation) 
103 558 การสร้างมโนภาพส าหรับการบันทึกและอนุรักษ์ 3(3-0-6) 
 (Visualization for Record and Conservation) 
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ง. วิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระ  
แผน ก แบบ ก 1   

103 591 วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า) 42 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
 

แผน ก แบบ ก 2   
103 592 วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า) 12 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
 

แผน ข   
103 593 การค้นคว้าอิสระ  (มีค่าเทียบเท่า) 6 หน่วยกิต 
 (Independent Study) 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต  
103 501  เคมปีระยุกต์เพื่อการอนุรักษง์านศิลปะและโบราณวัตถุ 3(1-4-4) 
 (Applied Chemistry for Conservation of Art and Artifact) 
 เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
 ความรูเ้ก่ียวกับสารเคมี ปฏิกิริยาเคมี และปฏิบัติการทางเคมีที่น ามาใช้กับการอนุรักษ์งานศิลปะ 
และโบราณวัตถุ 
 An understanding of chemicals, chemical reactions and chemical practices 
applied to conservation of art and cultural material. 
 
103 502         เทคนิคในงานทัศนศิลป ์ 3(2-2-5) 
 (Techniques in Visual Arts) 
 เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
 ความเข้าใจกระบวนการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ของศิลปิน จากผลงานแต่ละประเภท  ผลงาน
จิตรกรรมสีฝุ่น จิตรกรรมสีน้ ามัน จิตรกรรมสีน้ า  ผลงานประติมากรรมในเทคนิคต่างๆ ผลงานภาพพิมพ์
กระบวนการพิมพ์ ผลงานวาดเส้น และผลงานสื่อผสม เพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้วัสดุและเทคนิควิธีการต่างๆ 
ของผลงานในแต่ละประเภท ตั้งแต่เริ่มต้นผลิตจนส าเร็จเป็นชิ้นผลงาน 
 An understanding of creative processes of visual artists on tempera painting, oil 
painting, watercolor painting, sculpture using various techniques, printed products and printing 
processes, drawings and mixed media works. Building an understanding of materials and 
techniques of the various methods from start to finish. 
 
103 521 หลักการและจรรยาบรรณในการอนุรักษ์ศิลปกรรม 3(3-0-6)   
 (Principles and Ethics in Conservation of Fine Art) 
 ประวัติและพัฒนาการของแนวคิด ทฤษฎี และเทคนิคการอนุรักษ์งานศิลปะและวัฒนธรรม 
สุนทรียศาสตร์กับการอนุรักษ์งานศิลปะและวัฒนธรรม แนวปฏิบัติและข้อแนะน าขององค์กรนานาชาติด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรวัฒนธรรม และจริยธรรมของนักอนุรักษ์งานศิลปะและวัฒนธรรม  
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 History and development of concepts, theories and techniques in art and 
cultural materials conservation, aesthetics in art and cultural material conservations including 
guidelines and recommendations of the international cultural resource conservation 
organizations and the ethics of the conservator. 
 
103 522 วัสดุและเทคนิคในการอนุรักษ์  3(2-2-5) 
 (Materials and Techniques in Conservation) 
 วัสดุและเทคนิคส าหรับการอนุรักษ์ศิลปกรรมให้คงคุณค่าทางด้านความงาม ประวัติศาสตร์ 
โบราณคดี และคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการบ ารุงรักษาศิลปกรรมตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้เรียนเห็น
คุณค่า รัก และหวงแหนศิลปกรรม อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ และของโลก ด้วยจิตส านึกที่ดีและมีจิต
สาธารณะ 
 Materials and Techniques for conservation of fine art to maintain state of 
conservation of works of art and strong aesthetic, historical, archeological and cultural values 
following current standards. Stimulating learners to appreciate the important value of art and 
cultural heritage to the nation and the world, with a positive attitude and public mind. 
 
103 523        การตรวจสอบและบันทึกข้อมูล                      3(2-2-5) 
 (Technical Examination and Documentation) 
 การตรวจสอบสภาพและบันทึกข้อมูลของวัตถุหรือผลงานศิลปกรรมก่อนท าการอนุรักษ์ด้วยการ
จดบันทึก การวาดเส้น และการถ่ายภาพ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับการอนุรักษ์ซ่อมสงวน โดยระบุถึงข้อมูล
พื้นฐาน สภาพแวดล้อมและลักษณะการติดตั้ง ประวัติการอนุรักษ์ซ่อมสงวนที่ผ่านมา และสภาพปัญหาที่พบใน
ปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และก าหนดแนวทางในการอนุรักษ์ซ่อมสงวนต่อไป 
 Examination and documentation of objects or fine art products. Gathering 
information about materials or artifacts before the process of conservation by recording, drawing 
and photography as preliminary data for conservation. Identifying preliminary data, 
environmental and installation specifications, conservation history, using existing problems as a 
guideline for problem analysis and treatment approach.  
 
103 524        สารเคมีและวัสดุในการอนุรักษ์       3(2-2-5) 
 (Chemicals and  Materials for Conservation) 
 หลักการเบื้องต้นทางเคมี อะตอม พันธะเคมี และโครงสร้างเชิงเคมี   เพื่อความเข้าใจประเภท
และคุณสมบัติของวัสดุทางเคมีในงานศิลปะ ได้แก่ วัสดุอนินทรีย์ และวัสดุอินทรีย์จากพืชและสัตว์ เทคนิคพื้นฐาน
และเทคนิคขั้นสูงในเชิงเคมีส าหรับการวิเคราะห์วัสดุ  
 Basic concepts in chemistry including atomic structure, chemical bonding and 
chemical structure for the understanding on types and properties of chemicals in art works such 
as inorganic and organic materials from plants and animals. Basic and advanced techniques in 
chemistry for material characterizations. 
 
 



 
 

หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) หน้า 6 

103 525        การปฏิบัติการเชิงวิเคราะห์เพื่อการอนุรักษ์ 1      3(2-2-5) 
 (Practice in Conservation Analysis I)  
 เทคนิคทางเคมีวิเคราะห์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อการอนุรักษ์งานศิลปะและโบราณวัตถุ 
 Techniques of Analytical Chemistry applied to art and cultural materials 
conservation. 
 
103 526         การฝึกงานอนุรักษ ์ 3(ไม่น้อยกว่า 135 ชั่วโมง) 
 (Conservation Internship) 
 ฝึกปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการอนุรักษ์วัสดุ ภายใต้การแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ และ
ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ที่มีความซับซ้อนเพื่อสามารถประยุกต์ใช้ทักษะระดับสูงในระหว่างช่วงฝึกปฏิบัติงานได้ 
 Training directly related to the conservation of materials under the supervision 
of senior conservators, including practice of complex conservation techniques and the 
application of high level skills to solve problems. 
  
103 527       สัมมนาทางด้านอนุรักษ์ศิลปกรรม 3(3-0-6) 
 (Seminar in Conservation of Fine Art)          
 วิเคราะห์สภาพปัญหาต่าง ๆ และความก้าวหน้าที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และด าเนินการ
สัมมนาเพื่อน าองค์ความรู้มาพัฒนาการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหา 
 Analysis of various problems and advanced topics in relation to art and cultural 
material conservation. Seminars conducted for the development of knowledge and for the 
purpose of problem-solving.   
 
103 528 ระเบียบวิธีวิจัย                3(3-0-6) 
 (Research Methodology)  
 มโนทัศน์ของการวิจัยในฐานะที่เป็นกระบวนการในการแสวงหาองค์ความรู้ของสาขาวิชาและใน
ฐานะกระบวนการเชิงระบบ แนวการวิจัยแบบต่าง ๆ การเขียนโครงการวิจัย สมมติฐานการวิจัย ตัวแปรและ
ลักษณะข้อมูล ตัวอย่างและการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือส าหรับการวิจัย การรวบรวมและจัดกระท าข้ อมูล 
การวิเคราะห์และการน าเสนอผลการวิเคราะห์ การแปลความหมาย ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลการวิจัย 
การเขียนรายงานการวิจัยลักษณะต่าง ๆ  ตลอดจนการประเมินผลงานการวิจัย 
 Basic concepts of research methodology, stages in developing a research 
project, defining the research problem, research hypothesis, the nature of variables and data, 
research samples, research tools, data collection techniques and systematizing of data, analysis 
of data, interpretation, conclusion and generalization, research reports and criteria for research 
evaluation. 
 
103 551 เร่ืองคัดเฉพาะทางด้านอนุรักษ์ศิลปกรรม 1 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Conservation of Fine Art I)        
      หัวข้อพิเศษทางอนุรักษ์ศิลปกรรม รวมถึงการพัฒนาใหม่ ๆ 
 Special topics in cultural materials conservation including current developments. 
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103 552 เร่ืองคัดเฉพาะทางด้านอนุรักษ์ศิลปกรรม 2 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Conservation of Fine Art II)         
 หัวข้อพิเศษทางอนุรักษ์ศิลปกรรม รวมถึงการพัฒนาใหม่ ๆ 
 Special topics in cultural materials conservation including current developments. 
 
103 553 การอนุรักษ์เชิงป้องกัน 3(2-2-5) 
 (Preventive Conservation) 
 สาเหตุแห่งการช ารุดและเสื่อมค่าของศิลปวัตถุ และวิธีการป้องกัน การจับต้อง เคลื่อนย้ายวัตถุที่
ถูกต้องและปลอดภัย การบรรจุหีบห่อเพื่อการขนย้ายระยะใกล้ และระยะไกล การจัดเก็บรักษาวัตถุในห้องเก็บ 
วิธีการจัดแสดงวัตถุในห้องจัดแสดง การดูแลรักษาวัตถุเป็นการปฏิบัติการประจ า  อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการ
ดูแลวัตถุเพื่อป้องกันความเสียหายและการเสื่อมสภาพ 
 Identification of the cause of damage and impairment to artifacts and how this 
can be prevented. Appropriate and secure handling methods including removal and packing for 
short and long range transportations, object storage and object display within the exhibition 
space, routine object maintenance, including equipment and tools for maintenance to prevent 
damage and deterioration. 
 
103 554 การประเมินสภาพและปฏิบัติงานอนุรักษ์วัสดุเฉพาะอย่าง     3(2-2-5) 
 (Conservation Assessments and Treatments of Specialize Materials) 
 ศึกษาสภาพความช ารุดเสียหายของศิลปกรรมเพื่อการอนุรักษ์ที่ถูกต้องตามสภาพ เป็นการรักษา
คุณค่าทางด้านความงาม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม โดยใช้วิธีการศึกษา บรรยาย ฝึก
ปฏิบัติงานอนุรักษ์วัสดุเฉพาะอย่าง  เทคนิควิธีการที่เหมาะสมตามขั้นตอนของการอนุรักษ์ การบ ารุงรักษางาน
ศิลปกรรมตามมาตรฐานสากล กระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า รัก และหวงแหนศิลปกรรมอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ของชาติ และของโลก ด้วยจิตส านึกที่ดีและมีจิตสาธารณะ 
 Examining the damage of art objects for conservation with consideration of the 
right condition and aesthetic qualities in order to maintain historical, archeological, and cultural 
values. Use of descriptive methods, conservation practices on specialize materials, appropriate 
techniques of conservation methodology and standards of conservation. Stimulating learners to 
appreciate the important value of art and cultural heritage to the nation and the world with a 
positive attitude and awareness. 
 
103 555 การปฏิบัติการเชิงวิเคราะห์เพื่อการอนุรักษ์ 2                       3(2-2-5) 
 (Practice in Conservation Analysis II) 
 เทคนิคทางเคมีวิเคราะห์ชั้นสูง รวมทั้งเครื่องมือวิเคราะห์ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อการอนุรักษ์
งานศิลปะและโบราณวัตถุ 
 Techniques of advanced analytical chemistry including analytical instrumentation 
applied to art and cultural materials conservation.  
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103 556 ศิลปะและงานฝีมือแบบประเพณี       3(3-0-6) 
 (Traditional Arts and Crafts) 
 ชนิดของงานศิลปะและงานฝีมือแบบประเพณี  รูปแบบ  วิธีสร้างสรรค์  วัสดุที่ใช้ แหล่งวัสดุ 
ปรัชญา ความเชื่อและประเพณีที่เก่ียวข้องกับงานศิลปะแต่ละชนิด 
 Types of traditional art and craft forms, creative methodology, materials, source 
of materials, related philosophy and belief attached to each type of traditional art work. 
 
103 557  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการอนุรักษ์ 3(3-0-6) 
 (Information and Communication Technology for Conservation) 
 แนวคิด ทฤษฎี โครงสร้าง และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
อนุรักษ์ การประมวลผลสารสนเทศ การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบันทึกข้อมูล การควบคุมการแก้ปัญหา
และสนับสนุนตัดสินใจ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ กลยุทธ์การใช้
ระบบสื่อสารเพื่อการอนุรักษ์ การประมวลผลภาพ ข้อมูลและสารสนเทศที่เป็นมาตรฐานส าหรับการอนุรักษ์  
 Concepts, theories, structures and application of conservation techniques. 
Information processing, information systems for data recording, monitoring and decision support, 
management of information system, geographic information system, communication strategies, 
image processing, data and information standards for conservation. 
 
103 558         การสร้างมโนภาพส าหรับการบนัทึกและอนุรักษ์ 3(3-0-6) 
 (Visualization for Record and Conservation) 
 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างมโนภาพให้เชื่อมต่อระหว่าง
ความคิดและสารสนเทศ การสื่อสารระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์เพื่อการบันทึกข้อมูลและการอนุรักษ์ 
เทคโนโลยีการน าเข้าและประมวลผลภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ ระบบคอมพิวเตอร์เสมือนจริง  
 Theories and practical concepts involving computer-based information 
visualization systems that provide an interface between the human mind and information.  
Communication between people and computers for information recording and conservation. 
Technologies for two and three dimensional input and image processing including virtual reality 
computer systems. 
 
103 591 วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า) 42 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
 วิจัยในหัวข้อเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวการอนุรักษ์ศิลป์ ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ 
 Research on a specific topic related to cultural materials conservation under the 
supervision of the advisor. 
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103 592 วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า) 12 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
 วิจัยในหัวข้อเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวการอนุรักษ์ศิลป์ ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 
 Research on a specific topic related to cultural materials conservation under the 
supervision of the advisor. 
 
103 593 การค้นคว้าอิสระ  (มีค่าเทียบเท่า) 6 หน่วยกิต 
 (Independent Study) 
 การศึกษารายบุคคลในประเด็นที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลป์ ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ 
ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
 An individual study of issues relating to cultural materials conservation under 
the supervision of the independent study advisor. 
 
 
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

1. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวดที่ 
7 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 

2. ส าหรับนักศึกษาแผน ข ผลงานการค้นคว้าอิสระจะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการ
ให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อ 
ที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceeding) 
 
 
 
 


