
  

  

  

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาการดูแลรักษาข้อมูลและสารสนเทศ 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) 
 

1.  หลักสูตร    

1.1 จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต  
ระยะเวลำกำรศึกษำ 2 ปีกำรศึกษำ นับจำกภำคกำรศึกษำแรกท่ีรับเข้ำศึกษำในหลักสูตร  
 

1.2 โครงสร้ำงหลักสูตร  
  แผน ก แบบ ก2  แผน ข  
จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36  36  

จ ำนวนหน่วยกิตรำยวิชำเรียน  24  30  

- รำยวิชำบังคับ  12  12  

- รำยวิชำเลือก  12  18  

จ ำนวนหน่วยกิตวิทยำนิพนธ์  12  -  

จ ำนวนหน่วยกิตกำรค้นคว้ำอิสระ  -  6  
 

นิสิตแผน ข จะต้องสอบผ่ำนรำยวิชำ 2206896* กำรสอบประมวลควำมรู้ ซึ่งประเมินผล 
เป็น S/U ด้วย  

    
   1.2.1 รายวิชา  

รายวิชาบังคับ   (แผน ก แบบ ก2 และแผน ข)      12 หน่วยกิต  
2206612*    หลักกำรจัดกำรเอกสำรและจดหมำยเหตุ     3 (3-0-9)  
          Principles of Records and Archives Management  
2206613*    หลักกำรดูแลรักษำดิจิทัล        
                 Principles of Digital Curation  

3 (3-0-9)  

2206621*    กำรเชื่อมโยงข้อมูลเชิงโครงสร้ำง            
         Linking Structured Data  

3 (3-0-9)   

2206671*    ทักษะกำรสื่อสำรเชิงวิชำชีพส ำหรับผู้ดูแลรักษำข้อมูล  
                 และสำรสนเทศ          
                 Professional Communication Skills for Data   
                and Information Curators  

  
   

3 (3-0-9)  

 
*รำยวิชำเปิดใหม ่

 
 



  

 

  

 
รำยวิชำเลือก 
   -  แผน ก แบบ ก2          

 
 
12 หน่วยกิต  

   -  แผน ข             18 หน่วยกิต  
  

2206622*        กำรประเมินคุณค่ำและกำรรับมอบเอกสำรจดหมำยเหตุ  
  Archival Appraisal and Acquisition  

3 (3-0-9)   

2206623*       กำรสงวนรักษำและอนุรักษ์เอกสำร       
  Document Preservation and Conservation  

 3 (3-0-9)  

2206624*       กำรจัดกำรกำรสงวนรักษำดิจิทัล      
  Digital Preservation Management  

3 (3-0-9)   

2206625*       พันธกิจสัมพันธ์ชุมชน         
  Community Engagement  

3 (3-0-9)  

2206641*        ประวัติศำสตร์กำรจัดเกบ็เอกสำร      
   History of Recordkeeping  

3 (3-0-9)  

2206651*         ภำวะผู้น ำส ำหรับผู้ดูแลรกัษำข้อมูลและสำรสนเทศ  3 (3-0-9)  
   Leadership for Data and Information Curators  

2206656*  ธรรมำภิบำลและควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูลและสำรสนเทศ  3 (3-0-9)  
  Data and Information Governance and   
  Trustworthiness  

2206657*  กำรสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือของคลังดิจิทัล      3 (3-0-9)   
Building Trustworthiness of Digital Repository  

2206672*  ประเด็นคัดสรรในกำรดูแลรักษำข้อมูลและสำรสนเทศ  3 (3-0-9)  

  Selected Topics in Data and Information Curation  
2206679*  เอกัตศึกษำ            3 (0-12-0)  

  Individual Study  
2206692*  พ้ืนฐำนเทคโนโลยีสำรสนเทศส ำหรับกำรดูแลรักษำข้อมูล  3 (3-0-9)  

  และสำรสนเทศ  

  Foundation of Information Technology for Data   
  and Information Curation  

2206693*  กำรวิเครำะห์และออกแบบระบบเพื่อกำรเข้ำถึงข้อมูล  3 (3-0-9)  

  และสำรสนเทศระยะยำว  

  System Analysis and Design for Long-Term Data   
  and Information Access  

 
*รำยวิชำเปิดใหม ่



  

 

  

 
2206699*  กำรออกแบบเชิงปฏิสัมพันธ์เพ่ือกำรจัดแสดง    3 (3-0-9)  

   สำรสนเทศดิจิทัล  

   Interaction Design for Digital Information Exhibits  

รายวิชาวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2)    

2206811  วิทยำนิพนธ์            12 (0-48-0)  
   Thesis  

รายวิชาการค้นคว้าอิสระ (แผน ข)     
2206711*  สำรนิพนธ์            6 (0-24-0)  

   Special Research  

รายวิชาการสอบประมวลความรู้ (แผน ข)      
2206896*  กำรสอบประมวลควำมรู้         S/U  

   Comprehensive Examination  
    

1.1.2 แผนการศึกษา            

       แผน ก แบบ ก2  

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาต้น  

2206612*  หลักกำรจัดกำรเอกสำรและจดหมำยเหตุ     3 หน่วยกิต  
2206621* กำรเชื่อมโยงข้อมูลเชิงโครงสร้ำง  3 หน่วยกิต  
xxxxxxx  รำยวิชำเลือก  6 หน่วยกิต  
 รวม  12 หน่วยกิต 
  
       ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาปลาย     
2206613* หลักกำรดูแลรักษำดิจิทัล  3 หน่วยกิต  
2206671* ทักษะกำรสื่อสำรเชิงวิชำชีพส ำหรับผู้ดูแลรักษำข้อมูล        
       และสำรสนเทศ 

3 หน่วยกิต 

xxxxxxx   รำยวิชำเลือก 3 หน่วยกิต  
2206811   วิทยำนิพนธ์     3 หน่วยกิต  
    รวม  12 หน่วยกิต  
     

*รำยวิชำเปิดใหม ่  



  

 

  

 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาต้น  

xxxxxxx   รำยวิชำเลือก 3 หน่วยกิต 
2206811  วิทยำนิพนธ์     6 หน่วยกิต  
 รวม 9 หน่วยกิต  

 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาปลาย 
 

2206811   วิทยำนิพนธ์     3 หน่วยกิต 
 รวม 3 หน่วยกิต 
                                                   รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
 
แผน ข 
 

 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาต้น  
2206612* หลักกำรจัดกำรเอกสำรและจดหมำยเหตุ     3 หน่วยกิต 
2206621* กำรเชื่อมโยงข้อมูลเชิงโครงสร้ำง 3 หน่วยกิต 
xxxxxxx    รำยวิชำเลือก 6 หน่วยกิต 
 รวม  12 หน่วยกิต 

 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาปลาย 
 

2206613* หลักกำรดูแลรักษำดิจิทัล 3 หน่วยกิต 
2206671* ทักษะกำรสื่อสำรเชิงวิชำชีพส ำหรับผู้ดูแล 
              รักษำข้อมูลและสำรสนเทศ 

3 หน่วยกิต 

xxxxxxx    รำยวิชำเลือก 6 หน่วยกิต 
2206896*  กำรสอบประมวลควำมรู้     S/U 
 รวม  12 หน่วยกิต 

 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาต้น 
 

xxxxxxx   รำยวิชำเลือก 6 หน่วยกิต 
2206711* สำรนิพนธ์     3 หน่วยกิต 
 รวม    9 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี2 ภาคการศึกษาปลาย 
 

2206711*  สำรนิพนธ์     3 หน่วยกิต 
 รวม  3 หน่วยกิต  

รวมตลอดหลักสูตร  36 หน่วยกิต 
 

 
*รำยวิชำเปิดใหม ่

 



  

 

  

 
ค าอธิบายรายวิชา 

  
2206612*  หลักการจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ        3 (3-0-9)  

แนวคิดเรื่องเอกสำรและจดหมำยเหตุ ระเบียบ วิธีกำรออกแบบระบบจัดเก็บเอกสำร 
กำรจัดกำรสำรสนเทศดิจิทัลและเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ ทฤษฎีและกำรปฏิบัติ  

ด้ำนจดหมำยเหตุ มำตรฐำนและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ควำมเป็นวิชำชีพและ 
จริยธรรม ประเด็นร่วมสมัยเกี่ยวกับกำรจัดกำรเอกสำรและจดหมำยเหตุ  

Principles of Records and Archives Management  
PRN REC ARC MGT  
Concepts of records and archives; recordkeeping system design 
methodologies; electronic records and digital information management; 
archival theories and practices; related standards and regulations; 
professionalism and ethics; contemporary issues in records and archives 
management.   

  
2206613*  หลักการดูแลรักษาดิจิทัล           3 (3-0-9)  

แนวคิดและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรดูแลรักษำดิจิทัล วงจรชีวิตกำรดูแลรักษำข้อมูล 

และ สำรสนเทศดิจิทัล มำตรฐำนและเครื่องมือส ำหรับกิจกรรมกำรดูแลรักษำดิจิทัล   

กรอบแนวคิดเชิงนโยบำยเกี่ยวก ับข้อมูล กำรวำงแผนและกำรน ำไปปฏิบัติในบริบทต่ำง ๆ  
Principles of Digital Curation  

   PRN DIGI CRT  
Concepts and practices of digital curation; curation lifecycle of digital 
data and information; standards and tools for digital curation activities; 
data policy frameworks; planning and implementation in various 
contexts.  

  
2206621*  การเชื่อมโยงข้อมูลเชิงโครงสร้าง          3 (3-0-9)  

หลักกำรและแนวปฏิบัติเพื่อยกระดับกำรค้นหำ กำรเข้ำถึง และกำรใช้ประโยชน์จำก 
ข้อมูลและสำรสนเทศ กำรประยุกต์แนวคิดด้ำนสถำปัตยกรรมสำรสนเทศ มำตรฐำน  

เมทำเดทำ และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรบรรยำยและสร้ำงจดุเข้ำถึง เทคนิคทันสมัย
และ แนวโน้มอุบัติใหม่ที่สัมพันธ์กับกำรเชื่อมโยงข้อมูลเชิงโครงสร้ำง 

 

 

 
*รำยวิชำเปิดใหม ่



  

 

  

  

Linking Structured Data  
LINK STRUC DATA  
Principles and practices for enhancing search for, access to, and use of 
data and information; applying concepts of information architecture, 
metadata standards, and digital technology to describe and create 
access points; state-of-the-art and emerging trends related to linking 
structured data.  

  
2206622*  การประเมินคุณค่าและการรบัมอบเอกสารจดหมายเหตุ    3 (3-0-9) 

แนวคิดเรื่องคุณค่ำและกำรประเมินคุณค่ำ ทฤษฎีและระเบียบวิธีกำรประเมินคุณค่ำ 
จดหมำยเหตุ นโยบำยกำรรับมอบและประเมินคุณค่ำ กฎหมำยและระเบียบซึ่งก ำกับ
กำร ประเมินคุณค่ำ กระบวนกำรกำรประเมินคุณค่ำและกำรก ำจัดเอกสำร ประเด็นใน
กำร ประเมินคุณค่ำเอกสำรจดหมำยเหตุ Archival Appraisal and Acquisition  

ARC APP ACQ  
Concepts of value and appraisal; archival appraisal theories and 
methodologies; acquisition and appraisal policies; laws and regulations 
guiding appraisal activities; appraisal and disposition process; issues in 
archival appraisal.  

  
2206623*  การสงวนรักษาและการอนุรักษ์เอกสาร       3 (3-0-9) 

แนวคิดและหลักปฏิบัติในกำรสงวนรักษำและกำรอนุรักษ์เอกสำร กำรจัดกำร 
สภำพแวดล้อมและคลังจัดเก็บ มำตรฐำนและนโยบำยด้ำนกำรสงวนรักษำ  

Document Preservation and Conservation  
DOC PRES CONS  
Concepts and practices of document preservation and conservation; 
environment and repository management; preservation standards  
and policies.  

     
 
 
 
 
 
*รำยวิชำเปิดใหม ่

 
 



  

 

  

 
 
2206624*  การจัดการการสงวนรักษาดิจิทัล        3 (3-0-9) 
   รูปแบบ คุณลักษณะ และบริบทของวัตถุดิจิทัล ควำมเสี่ยงของวัตถุดิจิทัล  

กลยุทธ์ กำรสงวนรักษำดิจิทัล  

Digital Preservation Management  
DIGI PRES MGT  
Types, characteristics, and contexts of digital objects; risks of digital 
objects; digital preservation strategies.  

  
2206625*  พันธกิจสัมพันธ์ชุมชน           3 (3-0-9)  

แนวทำงเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติด้ำนพันธกิจสัมพันธ์ชุมชน  วิธีกำรและเครื่องมือส ำ
หรบั พันธกิจสัมพันธ์ชุมชน กำรบริหำรโครงกำรพันธกิจสัมพันธ์ชุมชน  

   Community Engagement  
   COMMUN ENGAGE  

Theoretical and practical approaches to community engagement; 
community engagement methods and tools; management of community 
engagement projects.  

  
2206641*  ประวัติศาสตร์การจัดเก็บเอกสาร         3 (3-0-9)  

กำรจัดเก็บเอกสำรในอำรยธรรมโลกตั้งแต่สมัยโบรำณถึงปัจจุบัน แนวปฏิบัติด้ำน 

กำร บันทึกและกำรจัดเกบ็เอกสำร ปัจจัยทำงสังคมและวัฒนธรรมที่ส ่งผลต่อระบบ 

กำรจ ัดเก ็บเอกสำรในประวัติศำสตร์สมัยต่ำง ๆ ระบบกำรจัดเก็บเอกสำร 

สมัยอำณำนิคมและ พื้นเมือง มรดกทำงเอกสำรที่ส ำคัญของไทย  

History of Recordkeeping  
HIST REC  
Recordkeeping in world civilizations from ancient times to present; 
documentation and recordkeeping practices; social and cultural factors 
shaping recordkeeping systems in different historical periods;  
colonial and indigenous recordkeeping systems; important Thai 
documentary heritage.  
 
 

 
*รำยวิชำเปิดใหม ่

 



  

 

  

 
2206651*  ภาวะผู้น าส าหรับผู้ดูแลรักษาข้อมูลและสารสนเทศ     3 (3-0-9) 

หลักกำรจัดกำรและภำวะผู้น ำของผู้ดูแลรักษำข้อมูลและสำรสนเทศ คุณลักษณะของ 
ภำวะผู้น ำที่มีประสิทธิผล ภำวะผู้น ำในระดับบุคคล ทีม และองค์กร กำรพัฒนำทักษะ 
ภำวะผู้น ำ กำรบริหำรโครงกำร  

Leadership for Data and Information Curators   
LEAD CRTR  
Principles of management and leadership for data and information 
curators; characteristics of effective leadership; leadership at individual, 
team and organizational levels; development of leadership skills; project 
management.  

  
2206656*   ธรรมาภิบาลและความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ   3 (3-0-9) 

แนวคิดของธรรมำภิบำลและควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูลและสำรสนเทศ ทฤษฎีและ 
แบบจ ำลองของธรรมำภิบำล กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง กำรพัฒนำนโยบำย  

ธรรมำภิบำล กำรประเมินควำมเสี่ยงและควำมปลอดภัย Data 
and Information Governance and Trustworthiness  
INFO GOV TRUST  
Concepts of data and information governance and trustworthiness; 
theories and models of governance; compliance with legislation; 
governance policy development; risk assessment and security.  

  
2206657*  การสร้างความน่าเชื่อถือของคลังดิจิทัล        3 (3-0-9)  

แนวคิดเรื่องคลังดิจิทัล ประเภทของคลังดิจิทัล กำรจัดกำรนโยบำยส ำหรับคลังดิจิทัล 
มำตรฐำนส ำหรับคลังดิจิทัลที่น่ำเชื่อถือ กำรตรวจสอบและกำรรับรองคลังดิจิทัล  

ที่เชื่อถือได้ ควำมท้ำทำยเก่ียวกับคลังดิจิทัลที่น่ำเชื่อถือ  

Building Trustworthiness of Digital Repository  
TRUST DIGI REP  
Concepts of digital repositories; types of digital repositories; policy 
management for digital repositories; standards for trustworthy digital 
repositories; audit and certification of trusted digital repositories; 
challenges related to trustworthy digital repositories.   

 
  
 

*รำยวิชำเปิดใหม ่

 



  

 

  

 
2206671*  ทักษะการสื่อสารเชิงวิชาชีพส าหรับผู้ดูแลรักษาข้อมูลและสารสนเทศ 3 (3-0-9) 

กำรอ่ำนและกำรฟังเชิงวิพำกษ์ กำรให้เหตุผล กำรน ำเสนอผลกำรค้นคว้ำในชุมชน 
วิชำชีพผู้ดูแลรักษำข้อมูลและสำรสนเทศ   

Professional Communication Skills for Data and Information Curators  
PROF COMM CRTR  
Critical reading and listening; justification; research presentation in 
professional communities of data and information curators.  

  
2206672*  ประเด็นคัดสรรในการดูแลรกัษาข้อมูลและสารสนเทศ     3 (3-0-9)  

กำรศึกษำเชิงวิเครำะห์และวิพำกษ์ในประเด็นคัดสรรที่น่ำสนใจด้ำนกำรดูแล 

รักษำข้อมูล และสำรสนเทศ  

Selected Topics in Data and Information Curation  
SEL TOP CRT  
An analytical and critical study on interesting selected topics in data  
and information curation.  

  
2206679*  เอกัตศึกษา               3 (0-12-0)  

กำรค้นคว้ำวิจัยในประเด็นหรือปัญหำที่เกี่ยวข้องกับกำรดูแลรักษำข้อมูล 

และสำรสนเทศ ตำมควำมสนใจของนิสิตเป็นรำยบุคคล กำรน ำเสนอ 

และอภิปรำยประเด็นหรือปัญหำ ดังกล่ำว  

Individual Study  
INDIVIDUAL STUDY  
Research on issues or problems related to data and information curation 
based on each student’s interest; presentation on and discussion of 
these issues or problems.  

  
2206692*   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการดูแลรักษาข้อมูล   3 (3-0-9)  

และสารสนเทศ แนวคิดท่ีส ำคัญของเทคโนโลยีสำรสนเทศและหลักกำรเบื้องต้นของ
กำรประมวลผล สำรสนเทศ เพ่ือใช้ส ำหรับกำรสร้ำง กำรจัดเก็บ และกำรเผยแพร่ 
รวมถึงกำรสงวน และอนุรักษ์สำรสนเทศ  

    
 
 
*รำยวิชำเปิดใหม ่

 
 



  

 

  

 
Foundation of Information Technology for Data and Information Curation  
FOUND IT DATA CRT  
Major concepts of information technology and basic principles of 
information computing related to creation, manipulation, and 
dissemination of information, including information conservation  
and preservation.  

  
2206693*  การวิเคราะห์และออกแบบระบบเพื่อการเข้าถึงข้อมูล     3 (3-0-9)  
   และสารสนเทศระยะยาว       

ลักษณะและวงจรชีวิตของระบบเพื่อกำรเข้ำถึงข้อมูลและสำรสนเทศระยะยำว  กำร
บริหำรโครงกำรวิเครำะห์และออกแบบระบบ วิธีกำรและเครื่องมือส ำหรับ กำร
วิเครำะห์และออกแบบระบบ กำรอนุวัตระบบ กำรบ ำรุงรักษำระบบ  

System Analysis and Design for Long-Term Data and Information Access  
SYS ANA DES ACC  
Characteristics and life cycle of system for long-term data and 
information access; system analysis and design project management; 
methods and tools for system analysis and design; system 
implementation; system maintenance.  

  
2206699*   การออกแบบเชิงปฏิสัมพันธ์เพื่อการจัดแสดงสารสนเทศดิจิทัล   3 (3-0-9) 

หลักกำรออกแบบเชิงปฏิสัมพันธ์ เทคโนโลยีเพ่ือกำรจัดแสดงสำรสนเทศดิจิทัล                 
กำรออกแบบและกำรสร้ำงส่วนต่อประสำนด้วยแนวคิดด้ำนประสบกำรณ์ผู้ใช้  

   Interactive Design for Digital Information Exhibits  
   INT DES DIGIT INFO   

Principles of interactive design; technologies for digital information 
exhibits; design and construction of interfaces with user experience 
concepts.  

 2206711*   สารนิพนธ์               6 (0-24-0)  
   Special Research                    

SPECIAL RESEARCH  
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2206811    วิทยานิพนธ์             12 (0-48-0)  

Thesis                            
THESIS  

 
2206896*  การสอบประมวลความรู้           S/U  

Comprehensive Examination  
COMPREHENSIVE EXAM   
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