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1.  ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย :   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา 
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor  of  Arts Program in Cultural Studies 
 
2.  ชื่อปริญญา 
 ช่ือเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต  (วัฒนธรรมศึกษา) 
    Bachelor  of  Arts (Cultural Studies) 
 ช่ือยอ : ศศ.บ.  (วัฒนธรรมศึกษา) 
    B.A. (Cultural Studies) 
 
1.  กลุมวิชาเอก 
บังคับ 
ANTH  1101 มานุษยวิทยาเบื้องตน 3 (3-0) 

Introduction to Anthropology                                                             
 ศึกษาขอบขายของมานุษยวิทยาโดยทั่วไป ศึกษาพัฒนาการของมนุษยในดานของ
สถาบันและในดานวิวัฒนาการ การปรับตัวของบุคคลกับส่ิงแวดลอม และวิถีของมนุษยตลอดจน
การใชเทคโนโลยีในสังคมดั้งเดิมจนถึงปจจุบัน  
 
ANTH 2202   การถายภาพทางวัฒนธรรม 2(1-2) 
  Photography  of  Culture 
 ศึกษาหลักการทํางานของกลองถายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว  การเลือกชนิด
ของกลองและฟลมถายภาพ การใชกลองถายภาพดิจิตอล เทคนิคการถายภาพลักษณะตาง ๆ เพื่อ
เผยแพรวัฒนธรรม   เชน  การถ ายภาพโบราณวัตถุโบราณสถาน  แหลงประวัติศาสตร  
ศิลปะการแสดง ภาพบุคคล  ฯลฯ 
 



  
58 
 

 
  

ANTH 3205   คอมพิวเตอรในงานวัฒนธรรมศึกษา 2(1-2) 
  Computer in Cultural Studies 
 ศึกษาขั้นตอนการจัดทําเอกสารและสื่อเผยแพรทางวัฒนธรรมในรูปแบบตางๆ  
เชน แผนพับ วารสาร เวปไซต เปนตน ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป  
 
ENG 3405   ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรม 1 3(3-0) 
  English for Cultural Communication 1   
 The study of Thai culture through English. The course is also designed for 
language training, with the emphasis on language skill development, using knowledge of Thai 
culture. 
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ENG 3406   ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรม 2 3(3-0) 
  English for Cultural Communication 2   
 Usages of English in cultural communication for tour guides, The tourism 
industry and museum work. 
 
GEO 1401   ภูมิศาสตรวัฒนธรรม 3(3-0) 
  Cultural Geography 
 ศึกษาวิวัฒนาการของมนุษยและองคประกอบทางดานภูมิศาสตร  ที่นําไปสูการ
วิเคราะหรูปแบบทางวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตของมนุษยในภูมิภาคตางๆ ของโลก ไดแก การ
ปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม  ความกาวหนาทางวิทยาการ  การใชที่ดินในแบบตางๆ  ลักษณะ
ความแตกตางทางวัฒนธรรมทางดานการเกษตร  อุตสาหกรรม  การคา  การขนสง  การเมืองการ
ปกครอง  รวมไปถึงวัฒนธรรมทางดานภาษาและศาสนา 
 
HIST 1701   โบราณคด ี  3(3-0) 
  Archaeology 
 ศึกษาความหมายของคําวา  วิชา “โบราณคดี” ประวัติ ประโยชน และประเภทของ
วิชาโบราณคดี   ความสัมพันธของวิชาโบราณคดีกับวิชาการแขนงอื่น  ศึกษาหลักและสังกัปของ
วิชาโบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตรและสมัยประวัติศาสตร กฎหมายคุมครองโบราณคดี  
ศิลปวัตถุสถาน  และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  การวางแผน  การบริหาร การประชาสัมพันธ และ
การฝกปฏิบัติงานโบราณคดี 
 
HIST 2102   ประวัติศาสตรไทย 3(3-0) 
  Thai History  
 ศึกษาประวัติศาสตรไทยกอนสมัยสุโขทัย  ลักษณะการปกครองเศรษฐกิจ สังคม 
และความสัมพันธกับตางประเทศในสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี   จนถึงรัตนโกสินทรตอนตน
โดยสังเขป การปรับตัวเขาสูยุคใหมนับ ตั้งแต รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทั้ง
ดานการเมือง การ ปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม จนถึงปจจุบัน 
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HIST 2103   ประวัติศาสตรศิลปะในประเทศไทย 2(2-0) 
  Art History of Thailand  
 ศึกษาความหมายของวิชาประวัติศาสตรศิลปะ  และความเกี่ยวพันระหวาง
ประวัติศาสตร ศิลปะ โบราณคดี ความรูเร่ืองประวัติศาสตรศิลปะ โบราณคดี และลักษณะศิลปะใน
ประเทศไทย ตั้งแตกอนสมัยประวัติศาสตร  สมัยประวัติศาสตร จนถึงสมัยปจจุบัน ตลอดจน
ความสัมพันธระหวางประวัติศาสตรศิลปะและโบราณคดีไทยกับประเทศขางเคียง 
 
HIST 3103   ประวัติศาสตรทองถิ่น 3(3-0) 
  Local History  
 ศึกษาประวัติศาสตรทองถ่ินสมัยตาง ๆ หลักฐานทางประวัติศาสตรในทองถ่ิน    
ขนบธรรมเนียมประเพณี ความคิดความเชื่อของทองถ่ิน อิทธิพลของอารยธรรมตาง ๆ ที่มีตอ
ทองถ่ิน โดยจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับทองถ่ินของสถาบันการศึกษา 
 
HIST 3702   พิพิธภัณฑสถานวิทยา 3(2-2) 
  Museumology 
 ศึกษาประวัติศาสตรและวิวัฒนาการของพิพิธภัณฑสถานทั้งของไทยและ
ตางประเทศ การจัดพิพิธภัณฑสถานแบบตาง ๆ การจัดระบบวัตถุของพิพิธภัณฑสถาน การนําชม 
และการแตงหนังสือนําชม การจัดแสดงชั่วคราว การนําสิ่งของไปแสดงนอกพิพิธภัณฑ การเขียน
ปายประจําวัตถุ   การรักษาความปลอดภัย  การซอมสงวนรักษาศิลปวัตถุ การประชาสัมพันธ         
การบริหารพิพิธภัณฑสถานฝกปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการจัดพิพิธภัณฑสถาน การจัดแสดง
โบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุฯลฯ 
 
SOC 2102   สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0) 
  Thai Society and Culture   
   ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของสังคมและวัฒนธรรมไทย เอกลักษณของ
สังคมไทย การรักษาเสถียรภาพของสังคม วัฒนธรรมของชาติ และวัฒนธรรมของทองถ่ิน ที่สําคัญ
การพัฒนาและการสืบทอดวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรมไทย 
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GSOC 2902   การวิจัยวัฒนธรรม 3(2-2) 
  Cultural Research     
  ศึกษาวิจัยทางดานมานุษยวิทยา วัฒนธรรม หรือคติชนวิทยา เคาโครงการวิจัย 
โครงการปฏิบัติงานภาคสนาม วิธีการเก็บรวบรวม วิเคราะหตีความ ประเมินผลและการจัดระเบียบ
ขอมูลในการปฏิบัติงานภาคสนามตลอดจนการเขียนรายงานการวิจัย 
 
ART 1103   ศิลปกรรมพื้นเมือง 3(3-0) 
  Local Arts  
 ศึกษาความเปนมา รูปแบบ วิวัฒนาการ เทคนิคในการผลิต ประโยชนใชสอยและ
สุนทรียภาพของศิลปกรรมพื้นเมือง อิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรมที่มีตองานศิลปกรรมพื้นเมือง 
การอนุรักษ พัฒนาและสงเสริมศิลปกรรมพื้นเมืองแตละประเภท 
 
THAI 2103   คติชนวิทยา  3(3-0) 
  Thai  Folklore 
 ศึกษาความหมาย  ประวัติความเปนมา  ประเภทและคุณคาของคติชนวิทยา ศึกษา
ระเบียบวิธี   การรวบรวมขอมูล  การจําแนกและวิเคราะหขอมูลโดยใชเทคโนโลยี  แสวงหาและ
ถายทอดขอมูล  ศึกษาความสัมพันธระหวางคติชนวิทยากับศาสตรแขนงอื่นๆ  ศึกษาแนวคิดและวิธี
การศึกษาภูมิปญญาไทยเปรียบเทียบกับภูมิปญญาทองถ่ิน ในดานคุณคาของการสรางสรรคพัฒนา  
และสืบทอดภูมิปญญาตอวิถีชีวิตไทย  เนนการฝกปฏิบัติภาคสนาม  มีผลงานการศึกษาทางคติชน
วิทยา 
 
THAI 2302   อักษรไทย2  3(3-0) 
  Thai  Alphabet  2 
 ศึกษาอักษรไทยทองถ่ินตางๆ  ในดานที่มา  ลักษณะ  รูปแบบ  อักขรวิธี ฝกหดัอาน
และเขียน  การปริวรรตเปนอักษรไทยปจจุบัน  การนําความรูอักษรไทยทองถ่ินไปใชสรางสรรค
ผลงานทางวัฒนธรรม 
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THAI 2401   ความรูพื้นฐานทางวรรณคดีไทย 3(3-0) 
  Fundamental  Thai  Literature 
 ศึกษาลักษณะทั่วไป และวิวัฒนาการของวรรณคดีไทย  ประเภทและลักษณะเฉพาะ
ของวรรณคดีไทย  คุณคา  โลกทัศน  ปรัชญา  ความเชื่อ  และคานิยมที่ปรากฏในวรรณคดีไทย  
วรรณคดีกับวัฒนธรรมและสังคม  ความสัมพันธระหวางวรรณคดีแบบฉบับและวรรณกรรม 
 
TOUR 1105   หลักการมัคคุเทศก 3(3-0) 
 Tourist Guide 
 ศึกษาความหมายและความสําคัญของมัคคุเทศก บทบาทและหนาที่ของมัคคุเทศก
ที่มีตออุตสาหกรรมทองเที่ยว บุคลิกลักษณะที่จําเปนของมัคคุเทศก บทบาทในการวางตัว การพูดจา 
และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก ความสามารถในการเปนผูนําการทองเที่ยว ความรูที่เกี่ยวของกับ
งานมัคคุเทศก เชน การตรวจคนเขาเมือง การควบคุมและการแลกเปลี่ยนเงินตรา ความรูเกี่ยวกับ
หนังสือและเอกสารประกอบการเดินทาง การตรวจลงตรา ระเบียบพิธีทางศุลกากร ลักษณะอุปนิสัย 
รสนิยมของนักทองเที่ยว ตลอดจนวัฒนธรรมของชาวตางประเทศที่ควรทราบ การปฐมพยาบาล
รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของกับมัคคุเทศก  
 
TMUS 1202   พื้นฐานดนตรลีานนา 3(2-2) 
                  Fundamental  of  Lanna  Music 
                   ศึกษาคุณคาและความสําคัญของดนตรีลานนา  ความสัมพันธของดนตรีลานนาตอ
ชาว  ลานนาในอดีตและปจจุบัน  ความหมายและความเขาใจดนตรีดานบทเพลง  ทํานอง  จังหวะ  
ฝกปฏิบัติเครื่องดนตรีลานนาอยางนอย  1  เครื่องมือ  โดยสามารถบรรเลงเพลงลานนาไดอยางนอย  
3  เพลง 
 
เลือก     
1)  แขนงพิพิธภัณฑศึกษา 
บังคับ       23  หนวยกิต 
HIST 2104   ประวัติศาสตรศิลปะในประเทศไทย 1 2(2-0) 
  History  of Thai Arts I 
 ศึกษาความเปนมาและวิวัฒนาการศิลปะของไทย โดยเนนอิทธิพลความเชื่อ  และ
แนวคิดของการสรางสรรคงาน    นับตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร     ทวารวดี  ศรีวิชัยและลพบุรี 
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HIST 2704   ความรูเก่ียวกับโบราณวัตถสุถาน แหลงประวัติศาสตร   3(3-0)
   และวัฒนธรรมในทองถิ่น  
  Principle History Sources and Culture Sources in Local Area 
 มุงศึกษาความหมาย ความสําคัญ ประวัติความเปนมาตลอดจนถึงความงาม
ทางดานทัศนศิลปของโบราณวัตถุสถาน แหลงประวัติศาสตร และแหลงวัฒนธรรมในทองถ่ิน 
ศึกษาแนวคิดวิธีการในการดูแลรักษา การใชประโยชน และการสรางจิตสํานึกใหเห็นคุณคาและ
ความสําคัญของโบราณวัตถุสถาน แหลงประวัติศาสตร และแหลงวัฒนธรรมในทองถ่ิน 
 
HIST 2706 โสตทัศนูปกรณในพิพิธภัณฑ 3(2-2) 
  Audio –Visual  for  Museum  Works 
 ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณชนิดตาง ๆ ที่ใชในงานพิพิธภัณฑ  
การดูแลรักษา  วิธีการใชที่ถูกตองเหมาะสบกับงาน  ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ  แตละแผนก
ในพิพิธภัณฑ  การฝกปฏิบัติงานเกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ  เชนการเขียนสคริปต  การวางแผนในการ
ใช  โสตทัศนูปกรณเพื่อการเสนอความรู  ในรูปแบบใหม  ไมวาจะเปนเสียง  สี  แสง  ประกอบเพื่อ
กระตุนความสนใจของผูเขาชม  การฝกปฏิบัติ  ถาในทองถ่ินที่สถานศึกษาตั้งอยูไมมีพิพิธภัณฑการ
ฝกงานใหอยูในดุลพินิจของสถานศึกษาและอาจารยผูสอน  โดยจะตองคํานึงถึงความพรอม  
ประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุดแกทุก ๆ ฝาย 
 
HIST 3106 ประวัติศาสตรศิลปะภาคเหนอื 3(3-0) 
  Art History of Northern Thailand 
 ศึกษาบอเกิดของศิลปะไทยในทองถ่ินภาคเหนือ  เอกลักษณของทองถ่ิน 
ความสัมพันธ และการรับอิทธิพลศิลปะจากภายนอก รวมทั้งวิวัฒนาการทางศิลปะภาคเหนือใน
ชวงเวลาตางๆ ทั้งทางดานประติมากรรม สถาปตยกรรม และจิตรกรรม  ตลอดจนการปฏิบัติงาน
ภาคสนามในการสํารวจและเก็บขอมูล 
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HIST 3706 หลักการจัดนิทรรศการในพิพิธภัณฑ 3(3-0) 
  Principles  of  Cultural  Exhibition  in  a  Museum 
 ศึกษาถึงความสําคัญของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ  หนาที่หลักของพิพิธภัณฑ  โดยเนน
ที่พิพิธภัณฑทางมานุษยวิทยา  วัฒนธรรม  และชาติพันธุวิทยา  ซ่ึงสามารถนํามาจัดแสดงในรูป
นิทรรศการประจําและนิทรรศการพิเศษ  โดยมุงเนนสงเสริมความรูความเขาใจในวัฒนธรรม  ความ
เชื่อ  ชีวิตความเปนอยู  ประเพณี  พิธีกรรมในสวนรวมและระดับทองถ่ินตางๆ ศึกษาองคประกอบ
ของการจัดนิทรรศการ  เทศนิคตลอดจนหลักเกณฑในการจัดแสดง  วิธีการและทฤษฎีเกี่ยวกับการ
เก็บวัสดุ  ขอมูลทางวัฒนธรรม  ขอมูลจากภาคสนาม  เครื่องมือที่ใชในภาคสนาม 
 
HIST 3707   การอนุรักษโบราณวัตถุและโบราณสถาน 3(2-2) 
             Conservation of the Local Ancient Places     
 ศึกษาอิทธิพลของสิ่งแวดลอม  ที่มีตอโบราณวัตถุ  และโบราณสถาน  สาเหตุของ
การเสื่อมสภาพของโบราณวัตถุโบราณสถาน  การอนุรักษศิลปโบราณวัตถุ  อินทรียและอนินทรีย  
การอนุรักษและเก็บรักษาโบราณวัตถุ  ขณะทําการขุดคน 
 
HIST 4701   การซอมสงวนโบราณวตัถุสถาน                                      3(2-2) 
  Conservation  Studies  
 ศึกษาวิธีการซอมโบราณวัตถุสถาน ทั้งสมัยกอนประวัติศาสตร   และสมัย
ประวัติศาสตร ดวยวิธีการทางโบราณคดี ใหศึกษาดูงาน ฝกปฏิบัติงานการซอมสงวนโบราณวัตถุ-
สถาน 
 
HIST 4902   สัมมนาพิพิธภณัฑ 3(2-2) 
  Seminar  in  Museum  Works 
 ฝกใหนักศึกษาสามารถนําความรูเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ ทั้งที่ไดจากชั้นเรียน  นอกชั้น
เรียน  การอานจากนิตยสาร  บทความ  เอกสารวิชาการเกี่ยวกับพิพิธภัณฑมาวิเคราะห  วิจารณ  
แสดงความคิดเห็น  และนําเสนอ  เชนเดียวกับวิทยานิพนธ  เพื่อใหนักศึกษาเกิดจรรยาบรรณ
เกี่ยวกับงานพิพิธภัณฑ  และตระหนักถึงหนาที่ความรับผิดชอบในการทําหนาที่ในอนาคต 
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เลือก            7  หนวยกิต 
FINE 2101   การวาดเสนทัศนศิลป 2(1-2) 
  Drawing in Visual Arts 
 ศึกษาปฏิบัติการวาดเสน ถายรูปแบบในลักษณะ 2 มิติ ที่เนนรูปแบบศิลปกรรม ทั้ง
จิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปตยกรรม ของศิลปกรรมในแตละยุคสมัย 
 
HIST 1202   อารยธรรมตะวันออก 2(2-0) 
  Eastern Civilization 
 ศึกษาความเปนมาของอารยธรรมตะวันออก   อารยธรรมอินเดีย โดยเนนถึง
อิทธิพลของอารยธรรมตะวันออกที่มีตอชาติไทยและจีน 
 
HIST 1203   อารยธรรมตะวันตก 2(2-0) 
  Western Civilization  
 ศึกษาความเปนมาของอารยธรรมอียิปต    เมโสโปเตเมียและดินแดนใกลเคียง กรีก 
โรมัน ตั้งแตยุคโบราณจนถึงคริสตศตวรรษที่ 5  โดยเนนอิทธิพลของอารยธรรมที่มีตอโลก 
 
HIST 3105   ประวัติศาสตรศิลปะในประเทศไทย 2 3(3-0) 
  History  of  Thai  Arts II 
 ศึกษาความเปนมาและวิวัฒนาการศิลปะของไทยโดยเนนอิทธิพลความเชื่อ  และ
แนวคิดของการสรางสรรคงานนับตั้งแตยุคสุโขทัย  อยุธยาและรัตนโกสินทร  และศึกษาเกี่ยวกับรูป
เคารพตาง ๆ ในประเทศไทย 
 
HIST 3704   พิพิธภัณฑทองถิ่น 2(2-0) 
  Local Museum 
 ศึกษาประวัติความเปนมา จุดมุงหมายในการจัดตั้ง และพัฒนาการของพิพิธภัณฑ
ทองถ่ิน รูปแบบการจัดการ และการจัดแสดงของพิพิธภัณฑทองถ่ิน 
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HIST 4704   การบริหารงานพิพิธภณัฑ 3(3-0) 
  Museum  Administration 
 ศึกษาหลักการแนวคิด และวัตถุประสงคของการบริหารงานพิพิธภัณฑทฤษฎีการ
บริหารและการจัดการงานพิพิธภัณฑ ปญหาและแนวทางแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับงานพิพิธภัณฑ 
 

ART 4201 ศิลปกรรมรวมสมัย 2(2-0) 
  Contemporary Art  
 ศึกษาแนวคิดและแบบอยางของงานศิลปกรรมรวมสมัยของไทยและสากลโดย
เนนในเรื่องอิทธิพลที่มีตอกัน  
 

2)  แขนงประวัติศาสตรศิลปะและโบราณคด ี
บังคับ       24  หนวยกิต 
FINE 2101   การวาดเสนทัศนศิลป 2(1-2) 
  Drawing in Visual Arts 
 ศึกษาปฏิบัติการวาดเสน ถายรูปแบบในลักษณะ 2 มิติ ที่เนนรูปแบบศิลปกรรม ทั้ง
จิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปตยกรรม ของศิลปกรรมในแตละยุคสมัย 
 

HIST 2703   การจัดระบบขอมูลทางวัฒนธรรม 2(2-0) 
  Cultural Data System  
 ศึกษาความหมาย ประโยชน และความสําคัญของการจัดระบบและวิเคราะห
หมวดหมูของขอมูลทางวัฒนธรรม หลักเกณฑทั่วไปในการจัดหมวดหมู ของขอมูลทางวัฒนธรรม 
หลักเกณฑในการจัดทําบัตรรายการและบัตรเชื่อมโยงขอมูลและการทําบรรณานุกรมขอมูลทาง
วัฒนธรรม 
 

HIST 2705   โบราณคดีสมยักอนประวัตศิาสตรในประเทศไทย 3(3-0) 
  Archaeology before Historical Period in Thailand 
 ศึกษาลักษณะการเปนเอกลักษณของวัฒนธรรมและสภาพชีวิตความเปนอยูของ
กลุมชนในสมัยกอนประวัติศาสตรในประเทศไทย  ตั้งแตเริ่มมีมนุษยอาศัยอยูบนผืนแผนดินไทย  
ไดรูจักใชเครื่องมือหิน  จนกระทั่งถึงยุคที่รูจักใชเครื่องมือโลหะ   ศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรม
สมัยกอนประวัติศาสตรในประเทศไทยกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  รวมทั้งใหสํารวจ
ศึกษาในสถานที่จริง 
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HIST 3106   ประวัติศาสตรศิลปะภาคเหนอื 3(3-0) 
  Art History of Northern Thailand 
 ศึกษาบอเกิดของศิลปะไทยในทองถ่ินภาคเหนือ  เอกลักษณของทองถ่ิน 
ความสัมพันธ และการรับอิทธิพลศิลปะจากภายนอก รวมทั้งวิวัฒนาการทางศิลปะภาคเหนือใน
ชวงเวลาตางๆ ทั้งทางดานประติมากรรม สถาปตยกรรม และจิตรกรรม  ตลอดจนการปฏิบัติงาน
ภาคสนามในการสํารวจและเก็บขอมูล 
 
HIST 3708   โบราณคดีสมยัประวัติศาสตรในประเทศไทย 1 3(2-2) 
  Archaeology of Historical Period in Thailand 1 
 ศึกษาหลักฐานและขอมูลที่นํามาใชในการศึกษาวิชาโบราณคดี  สมัยประวัติ-
ศาสตร   ศึกษารองรอยของการอยูอาศัย   และการพัฒนาของชุมชน   ในสมัยยุคแรกของ
ประวัติศาสตร เชน ชุมชนวัฒนธรรมทวารวดี ศรีวิชัย  และลพบุรี  โดยการพิจารณาและแปล
ความหมายจากหลักฐานทางเอกสารและโบราณคดี  รวมทั้งจากหลักฐานที่คนพบใหม ๆ มี
การศึกษานอกสถานที่ 
 
HIST 3709   โบราณคดีสมยัประวัติศาสตรในประเทศไทย 2 3(2-2) 
   Archaeology of Historical Period in Thailand 2 
 ศึกษารองรอยการอยูอาศัยและวัฒนธรรมของชุมชนสมัยเชียงแสน  ลานนา  
สุโขทัย  อยุธยา  และรัตนโกสินทร  โดยการพิจารณาและแปลความหมายจากหลักฐานทางเอกสาร
และโบราณคดี  มีการศึกษานอกสถานที่ 
 
HIST 4903   สัมมนาประวตัิศาสตรศิลปะและโบราณคดี 3(3-0) 
  Seminar in Art History and Archaeology 
 ศึกษากระบวนการสัมมนา  เลือกปญหาทางวิชาการในสาขาประวัติศาสตรศิลปะ
และโบราณคดี หรือวิชาที่เกี่ยวของ มาอภิปรายระดมความคิดเห็น 
 
ART 2205 ประวัติศาสตรศิลปเปรียบเทียบ 2(1-2) 
  Comparative History of Arts 
 ศึกษาและเปรียบเทียบ ความสัมพันธและการพัฒนาศิลปะระหวางของไทยกับ
ประเทศใกลเคียง ทั้งสมัยประวัติศาสตรและสมัยปจจุบัน 
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ART 2206 ประวัติศาสตรศิลปะประเทศใกลเคียง 2(2-0) 
  History of Neighbor Arts 
 ศึกษาศิลปะอินเดีย ลังกา ชวา พมา มอญ และเขมรสมัยตาง ๆ และอิทธิพลของ
ศิลปะตางชาติที่เกี่ยวของกับศิลปะในประเทศไทย เนนเปนพิเศษในเรื่องศิลปะอินเดีย โดยการศึกษา
ศิลปะอินเดียตั้งแตอารยธรรมลุมแมน้ําสินธุ ศิลปะอินเดียแบบทมิฬและศิลปอินเดียทางภาคเหนือ 
และความสัมพันธระหวางศิลปะอินเดียกับศิลปะไทย 
 

เลือก            6  หนวยกิต 
HIST 3105 ประวัติศาสตรศิลปะในประเทศไทย 2 3(3-0) 
  History  of  Thai  Arts II 
 ศึกษาความเปนมาและวิวัฒนาการศิลปะของไทยโดยเนนอิทธิพลความเชื่อ  และ
แนวคิดของการสรางสรรคงานนับตั้งแตยุคสุโขทัย  อยุธยาและรัตนโกสินทร  และศึกษาเกี่ยวกับรูป
เคารพตาง ๆ ในประเทศไทย 
 

HIST 3710   โบราณคดีสมยักอนประวัตศิาสตรในเอเชยี 2(2-0) 
                Archaeology before Historical Period in Asia 
 ศึกษาสภาพภูมิประเทศและสิ่งแวดลอมของเอเชีย  ที่เปนปจจัยใหเกิดวัฒนธรรม
ของมนุษยในสมัยกอนประวัติศาสตร   
 ศึกษาลักษณะวัฒนธรรมและกลุมชนของมนุษยในสมัยกอนประวัติศาสตร  ตั้งแต
เริ่มมีมนุษยเขามาอาศัยในทวีปเอเชีย    จนถึงกลุมชนที่รูจักนําโลหะมาประดิษฐเปนเครื่องมือ
เครื่องใชในบริเวณเอเชียตะวันตก  เอเชียใต  และเอเชียตะวันออกไกล 
 
HIST 3711   โบราณคดภีาคเหนือ 3(2-2) 
  Archaeology in Northern Thailand  
 ศึกษาโบราณคดีในทองถ่ินภาคเหนือ พัฒนาการและการตั้งถ่ินฐานของชุมชน
โบราณ ศึกษาหลักฐาน เอกสาร และสภาพแวดลอมตางๆ ประกอบการตีความเกี่ยวกับชุมชน 
 ปฏิบัติงานภาคสนามในการสํารวจและเก็บขอมูล 
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HIST 3712   โบราณคดชีุมชน 2(1-2) 
  Community Archaeology 
 ศึกษาแนวคิดในการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมของชุมชน โดยเฉพาะงาน
โบราณคดี ศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการแกไขปญหาการอยูรวมกันของชุมชนและแหลง
ประวัติศาสตรและโบราณคดี  ตลอดจนการปฏิบัติงานภาคสนามในการสํารวจและเก็บขอมูล 
 
HIST 3713   เทคโนโลยีสมัยโบราณ 2(2-0) 
  Primitive Technology 
 ศึกษาวิเคราะหเครื่องมือเครื่องใชในยุคโบราณ จากหลักฐานทางโบราณคดี เชน 
เครื่องมือหิน เครื่องปนดินเผา โลหะวิทยา ลูกปด เปนตน ศึกษาแนวความคิดในการผลิต ขัน้ตอนใน
การผลิต เทคนิคในการวิเคราะห เพื่อการตีความทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการดํารงชีพในอดีต 
 
HIST 3714   ประติมานวิทยาในศาสนาฮนิดูและพุทธ 3(3-0) 
  Hinduist and Buddhist Iconography 
 ศึกษาคติความเชื่อและแนวความคิดทางศาสนาฮินดูและพุทธที่แสดงออกในการ
สรางศิลปกรรม ทั้งที่ปรากฏในงานประติมากรรม และจิตรกรรมที่คนพบในประเทศไทย  
 
HIST 4703    การบริหารงานโบราณคด ี 3(3-0) 
            Archaeological  Management  
 ศึกษาโครงสรางงาน  ระเบียบปฏิบัติและการจัดการที่เกี่ยวของกับงานโบราณคดี  
หลักการบริหารทั่วไป    กฎหมายที่ เกี่ยวกับการบริหารงานทางโบราณคดี   และวิ ธีการ
ประชาสัมพันธงานโบราณคดีตอมวลชน 
 
ART 3101   สุนทรียศาสตรเบื้องตน 2(1-2) 
  Introduction to Aesthetics 
              ศึกษาความเปนมา ความหมาย ขอบขายของความรูสุนทรียศาสตร และเขาใจ
แนวคิด คํานิยาม ตลอดจนคําอธิบายศัพท ทั้งนี้เพื่อนําไปสูการเรียนรูสุนทรียศาสตรเชิงการคิด 
(Conceptual Aesthetics) และสุนทรียศาสตรเชิงพฤติกรรม (Psychological Aesthetics) 
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ART 4201 ศิลปกรรมรวมสมัย 2(2-0) 
  Contemporary Art  
 ศึกษาแนวคิดและแบบอยางของงานศิลปกรรมรวมสมัยของไทยและสากลโดย
เนนในเรื่องอิทธิพลที่มีตอกัน  
 
3)  แขนงวิชาภาษาและวรรณกรรม 
บังคับ         
THAI 1201   ทักษะการฟง การพูด 3(3-0) 
  Listening  and  Speaking  Skills 
 ศึกษาหลักการและกระบวนการพูด การฟง  ฝกทักษะการพูด การฟง ประเภท
ตางๆ ในชีวิตประจําวันและวิชาชีพ  เนนการพูด การฟงอยางสรางสรรค และมีวัฒนธรรม 
 
THAI 1204   ทักษะการเขียน 3(3-0) 
  Writing  Skills 
 ศึกษาหลักการและกระบวนการเขียน  เนนการฝกลําดับความคิด การวางโครงเรื่อง     
การเขียนยอหนา  การใชถอยคํา  สํานวนโวหารในการเขียน  ฝกเขียนสรุปความจากการฟง          
การอานและการดู  การพูด   การเขียนเรียงความ  บทความ   จดหมาย   
 
THAI 2404   วรรณกรรมทองถิ่น 3(3-0) 
  Native  Thai  Literature 
 ศึกษาความหมาย  ประเภท  และลักษณะวรรณกรรมทองถ่ิน  ทั้งวรรณกรรมลาย
ลักษณ  และวรรณกรรมมุขปาฐะ  ลักษณะรวมและความสัมพันธของวรรณกรรมทองถ่ินไทย  
ความสัมพันธระหวางวรรณกรรมทองถ่ินและวรรณกรรมแบบฉบับ  ฝกอานและวิเคราะห
วรรณกรรมทองถ่ิน  การนําความรูมาประยุกตใช และพัฒนาเปนองคความรูใหม 
 
THAI 2405   ภาษาและวรรณกรรมลานนา 3(3-0) 
  Lanna Language  and    Literature  
 ศึกษาความเปนมาและความสําคัญของอาณาจักรลานนา  อักษรและอักขรวิธีของ
ภาษาลานนา  ศึกษารูปแบบภาษาในวรรณกรรมลายลักษณ  ความนิยมในการใชอักษรลานนาและ
ภูมิปญญาในวรรณกรรม  ฝกปริวรรตและนําความรูมาประยุกตใช และพัฒนาเปนองคความรูใหม 
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THAI 2602   ภาษากับวฒันธรรม 3(3-0) 
  Language and Culture  
 ศึกษาการใชภาษาที่สัมพันธกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ทั้งในดานการสื่อสารที่
เหมาะสมกับกาลเทศะ  บุคคล  สถานการณ  สุนทรียภาพ   ความคิดสรางสรรค  วิเคราะห
ความสัมพันธระหวางภาษากับสังคมและวัฒนธรรมไทย  รวมทั้งวัฒนธรรมตางชาติ  ความสําคัญ
ของภาษาในการสืบทอดวัฒนธรรมไทย เนนการนํามาใชไดอยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค  
 

THAI 3406   วรรณคดี ขนบประเพณี และศาสนา 3(3-0) 
  Literary  Conventions  and  Religion 
 ศึกษาลักษณะสําคัญของวรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา  ศึกษาวรรณคดี
ขนบประเพณีและศาสนาที่สําคัญแตละยุคสมัย  วิเคราะหแกนของสาระ  ปรัชญา  ความเชื่อ  
วรรณศิลป  ศึกษาความสัมพันธระหวางศาสนา  พิธีกรรมและวรรณคดี  การนํามาประยุกตใช 
 

THAI 4901  สัมมนาทางภาษาและวรรณกรรมไทย 3(3-0) 
  Seminar  on  Thai Language  and  Literature 
 ศึกษากระบวนการสัมมนา  ปญหาภาษาและวรรณกรรมไทย  เลือกประเด็นปญหา
มาอภิปราย  และระดมความคิดเพื่อจัดเตรียมสัมมนาหาทางแกไข  การจัดสัมมนา  รายงานผลการ
สัมมนาและเผยแพร 
 

เลือก          9  หนวยกิต 
THAI 2204   การอานวรรณคดีและวรรณกรรม 3(3-0) 
  Reading  Classic Literature and Literary Work 
 อานวรรณคดีแบบฉบับ ทั้งรอยแกวและรอยกรอง  อานวรรณกรรมปจจุบันทุก
ประเภท  อานศึกษา วิเคราะหและนําเสนอผล 
 

THAI 2409   วรรณกรรมของกวีเอกไทย 3(3-0) 
  Literature  of  Thai  Great  Writers 
 ศึกษาประวัติชีวิตของกวีเอกไทยในดาน ประสบการณชีวิต  อัจฉริยภาพเชิงกวี
นิพนธ  อิทธิพลตางๆ  ที่มีผลตอการสรางสรรควรรณกรรม  ศึกษาวรรณกรรมของกวีเอกไทยใน
ดานประเภท  ลักษณะเฉพาะ   คุณคา  และอิทธิพลที่มีตอวรรณกรรมอื่นและตอสังคม  เลือกศึกษา
วรรณกรรมของกวีเอกไทยอยางละเอียด ลึกซ้ึง  
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THAI 3103   ภาษาถิ่นไท  3(3-0) 
  Tai Dialectology 
 ศึกษาความหมายและหลักเกณฑการแบงภาษาถิ่น  ศึกษาภาษาตระกูลไท ภาษาถิ่น
ตระกูลไท ที่ยังใชจนถึงปจจุบัน  ฝกเก็บขอมูลภาคสนาม วิเคราะหโดยใชวิธีการทางภาษาศาสตร  
เสนอผลการวิเคราะหเพื่อเผยแพรและการประยุกตใชในภาษาและวรรณกรรม ตลอดจนความเขาใจ
อันดีในสังคม 
 
THAI 3205   การเขียนเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพนัธ 3(3-0) 
  Writing  for  Advertising  and  Publicity  
 ศึกษากระบวนการเขียนและกลวิธีการเขียนโฆษณาและประชาสัมพันธ ผลิตงาน
เขียนโฆษณาและประชาสัมพันธ  ประเมินงานเขียน  นําเสนอและเผยแพรงานเขียน 
 
THAI 3208   การเขียนเชิงสรางสรรค 3(3-0) 
  Creative  Writing   
 ศึกษาหลักการและกระบวนการคิดสรางสรรค  วิเคราะหความคิดสรางสรรคใน
งานเขียนบันเทิงคดีและสารคดี ทั้งรอยแกวและรอยกรอง  ฝกเขียนสรางสรรค และสรางผลงาน
เขียนชิ้นเอก 
 
THAI 3405   วรรณกรรม สังคม และการเมือง 3(3-0) 
  Social  and  Political  Literature 
 ศึกษาลักษณะของวรรณกรรมทางสังคมและวรรณกรรมทางการเมือง  อิทธิพลและ
ความสัมพันธระหวางสังคม  การเมือง  และวรรณกรรม   ศึกษาวรรณกรรมทางสังคมและ
วรรณกรรมทางการเมืองแตละสมัย  ดานความคิด  ภูมิปญญาและกุศโลบายในวรรณกรรมที่มี
อิทธิพลชี้นําสังคมและการเมือง  ศึกษาภาวะของสังคม  การเมือง  ที่มีอิทธิพลตอการสรางสรรค
วรรณกรรม 
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THAI 3603   การปริวรรตภาษาถิ่นไท 3(3-0) 
  Inscript  Deciphering 
 ศึกษาทฤษฎีและกระบวนการปริวรรตภาษา  ศึกษาเอกสารโบราณภาษาถิ่นไทที่
ปรากฏในทองถ่ิน  เลือกปริวรรตเอกสารโบราณภาษาถิ่นไทอยางนอย  1  เร่ือง  พรอมวิเคราะหเชิง
เอกสารและสาระสําคัญเพื่อพัฒนาเปนองคความรูและนําไปเผยแพร 
 
THAI 3605   การสรางและนําเสนอสารภาษาไทยดวยเทคโนโลย ี 3(3-0) 
  Technology  for Construction and Presentation of Thai Documents                                             
 ศึกษาแนวคิด  วิธีการและขั้นตอนการนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาสรางและนําเสนอ
สารภาษาไทยประเภทตางๆ  ดวยคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสมัยใหม  ฝกปฏิบัติการจัดทําบท 
เพื่อนําเสนอ  มีผลงานสรางสรรคสารภาษาไทยดวยส่ือประสมเพื่อนําเสนอดวยคอมพิวเตอรหรือ
เทคโนโลยีสมัยใหมอ่ืนๆ เผยแพร เพื่อเปนประโยชนในดานตางๆ   
 
THAI 3902   การวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมไทย 3(3-0) 
  Research  in  Thai  Language  and  Literature 
 ศึกษาระเบียบวิธีวิจัย  กระบวนการวิจัย  ประเด็นปญหาที่สําคัญทางภาษาและ
วรรณกรรมไทย  การวิเคราะหวิจัย  และการเขียนรายงานการวิจัย  นําผลวิจัยมาอภิปราย สัมมนา
และเผยแพร 
 
THAI 4401   วรรณกรรมเปรียบเทียบ 3(3-0) 
  Comparative  Literature 
 ศึกษาความเปนมาและความสัมพันธระหวางวรรณกรรมไทยกับวรรณกรรม
ตางประเทศ  วิเคราะหเปรียบเทียบวรรณกรรมเดนของไทยกับตางประเทศในดานรูปแบบ  เนื้อหา 
แนวคิดและอิทธิพล  เขียนผลงานการศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรม  
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4)  แขนงศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 
บังคับ         
ANTH 1301   ประเพณีประจําทองถิ่น 2(2-0) 
  Local Tradition 
 ศึกษาประวัติของประเพณีทองถ่ินในภาคตาง ๆ ของประเทศไทย (เนนหนัก
ทองถ่ินของตน)  รูปแบบการจัดกิจกรรม  ความเชื่ออันเปนบอเกิดของแกนแทของประเพณี ให
ผูเรียนเขารวมกิจกรรมในงานประเพณีเพื่อเปนผูแนะนําสงเสริมประเพณีเหลานั้นในโอกาสตอไป 
 
ANTH 2201   ศาสนา วัฒนธรรม และพุทธสถาบัน 2(2-0) 
  Religion, Culture and Buddhism Institute 
 ศึกษาระบบศาสนา  ความเชื่อ  อํานาจเหนือธรรมชาติ และไสยศาสตรของสังคม
ดั้งเดิมรวมทั้งการทําหนาที่ของไสยศาสตร  และคติชาวบานในสังคมปจจุบัน ศึกษาวิเคราะห
สถาบัน การรวมกลุมและสมาคมของฆราวาสที่นับถือพุทธศาสนา  กิจกรรมทางศาสนาโครงสราง
ของสถาบัน  ตลอดจนการดําเนินงานและหนาที่ของสถาบันศาสนาในสังคม 
 
DM 2205   การแสดงทองถิ่น 3(2-2) 
  Folk Performing Arts 
 ศึกษาความเปนมาของการแสดงแตละทองถ่ินในประเทศไทยดานวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี การแตงกาย และปฏิบัติการแสดงนาฏศิลปของทองถ่ิน 
 
PE 4117   กีฬาและนันทนาการพื้นบาน 2(2-0) 
  Local Sport and Recreation   
 ศึกษาบทบาทและการแสดงทางการกีฬาและนันทนาการของวัฒนธรรมกลุมยอย
ในประเทศไทย ความสําคัญของการกีฬา และนันทนาการพื้นบานที่มีตอสังคมทองถ่ิน ลักษณะของ
การกีฬาและนันทนาการพื้นบาน การศึกษาเปรียบเทียบการกีฬา และนันทนาการพื้นบานของ
ทองถ่ินตางๆ อิทธิพลการกีฬาและนันทนาการพื้นบานของไทยที่มีตอการดํารงชีพ หลักเกณฑและ
แนวโนมของการกีฬาและนันทนาการพื้นบานในปจจุบัน คานิยมของคนไทยที่มีตอกีฬา และ
นันทนาการพื้นบานในปจจุบัน คานิยมของคนไทยที่มีตอกีฬาและนันทนาการพื้นบาน การสงเสริม 
และการอนุรักษกีฬาและนันทนาการพื้นบาน 
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FCL 2701  เสื้อผาและการแตงกายพื้นบาน 2(2-0) 
 Local  Textile and  Clothing 
 ศึกษาการผลิต    วิวัฒนาการของเครื่องแตงกายและประเพณีการแตงกายของคน
ไทยทองถ่ินตาง ๆ  
 
HIST 2704   ความรูเก่ียวกับโบราณวัตถสุถาน แหลงประวัติศาสตร  
    และวัฒนธรรมในทองถิ่น 3(3-0) 
  Principle History Sources and Culture Sources in Local Area 
 มุงศึกษาความหมาย  ความสําคัญ ประวัติความเปนมาตลอดจนถึงความงาม
ทางดานทัศนศิลปของโบราณวัตถุสถาน แหลงประวัติศาสตร และแหลงวัฒนธรรมในทองถ่ิน 
ศึกษาแนวคิดวิธีการในการดูแลรักษา การใชประโยชน และการสรางจิตสํานึกใหเห็นคุณคาและ
ความสําคัญของโบราณวัตถุสถาน แหลงประวัติศาสตร และแหลงวัฒนธรรมในทองถ่ิน 
 
NUTR 3302   อาหารพื้นบานภาคเหนือ 2(1-2) 
 Northern Local Food 
 ศึกษาอาหารพื้นบานของทองถ่ินภาคเหนือในดานประเพณี วิวัฒนาการ คุณคา 
วิธีการประกอบอาหาร การตกแตง การจัดเล้ียงอาหาร คานิยมในเรื่องอาหารของคนในทองถ่ิน 
 
GSOC 2901   สัมมนาปญหาวัฒนธรรม 3(3-0) 
 Seminar on Cultural Problems 
           เลือกปญหาที่สําคัญทางวัฒนธรรมมาศึกษาวิเคราะหโดยละเอียด  ศึกษาถึงทัศนะ
และสํานึก ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาเหลานั้น โดยการอภิปรายและสัมมนา 
 
SOC 2103   สังคมและวัฒนธรรมทองถิ่น 3(3-0) 
  Local Society and Culture 

ศึกษามนุษยในเชิงสังคมและวัฒนธรรม โดยเนนโครงสรางวิวัฒนาการของระบบ
สังคมแบบดั้งเดิมของทองถ่ิน ความสัมพันธระหวางโครงสรางของสังคมกับคานิยม ประวัติศาสตร 
ธรรมชาติและความเจริญเติบโตของวัฒนธรรมเนนถึงปญหารวมสมัยของวัฒนธรรมและสังคมของ
ทองถ่ิน ตลอดจนอิทธิพลของวัฒนธรรมตางชาติที่ปรากฏในสังคมและวัฒนธรรมทองถ่ิน 
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THAI 2405   ภาษาและวรรณกรรมลานนา 3(3-0) 
  Lanna Language  and    Literature  
 ศึกษาความเปนมาและความสําคัญของอาณาจักรลานนา  อักษรและอักขรวิธีของ
ภาษาลานนา  ศึกษารูปแบบภาษาในวรรณกรรมลายลักษณ  ความนิยมในการใชอักษรลานนาและ
ภูมิปญญาในวรรณกรรม  ฝกปริวรรตและนําความรูมาประยุกตใช และพัฒนาเปนองคความรูใหม 
 
เลือก          7  หนวยกิต 
HIST 2702   การศึกษาเอกสารและหลักฐานทางประวัตศิาสตร 3(2-2) 
  Expost Facto Studies  
 ศึกษาปรัชญา และแนวความคิดสําคัญทางประวัติศาสตร สํานึกความคิดทาง
ประวัติศาสตร  วิวัฒนาการของปรัชญาประวัติศาสตรตะวันตก  วิวัฒนาการของปรัชญา
ประวัติศาสตรไทย จากอดีตถึงปจจุบัน ระเบียบวิธีวิจัยประวัติศาสตร เพื่อเปนพื้นฐานสําหรับ
การศึกษาวิเคราะหเอกสารและหลักฐานทางประวัติศาสตร เนนการฝกปฏิบัติควบคูกับการเรียน
ภาคทฤษฎี 
 
HIST 2703   การจัดระบบขอมูลทางวัฒนธรรม 2(2-0) 
  Cultural Data System  
 ศึกษาความหมาย ประโยชน และความสําคัญของการจัดระบบและวิเคราะห
หมวดหมูของขอมูลทางวัฒนธรรม หลักเกณฑทั่วไปในการจัดหมวดหมู ของขอมูลทางวัฒนธรรม 
หลักเกณฑในการจัดทําบัตรรายการและบัตรเชื่อมโยงขอมูลและการทําบรรณานุกรมขอมูลทาง
วัฒนธรรม 
 
HIST 3106   ประวัติศาสตรศิลปะภาคเหนอื 3(3-0) 
  Art History of Northern Thailand 
 ศึกษาบอเกิดของศิลปะไทยในทองถ่ินภาคเหนือ  เอกลักษณของทองถ่ิน 
ความสัมพันธ และการรับอิทธิพลศิลปะจากภายนอก รวมทั้งวิวัฒนาการทางศิลปะภาคเหนือใน
ชวงเวลาตางๆ ทั้งทางดานประติมากรรม สถาปตยกรรม และจิตรกรรม  ตลอดจนการปฏิบัติงาน
ภาคสนามในการสํารวจและเก็บขอมูล 
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HIST 3703   พิพิธภัณฑทองถิ่น 2(2-0) 
  Local Museum 
 ศึกษาประวัติความเปนมา จุดมุงหมายในการจัดตั้ง และพัฒนาการของพิพิธภัณฑ
ทองถ่ิน รูปแบบการจัดการ และการจัดแสดงของพิพิธภัณฑทองถ่ิน 
 
ART 4201 ศิลปกรรมรวมสมัย 2(2-0) 
  Contemporary Art  
 ศึกษาแนวคิดและแบบอยางของงานศิลปกรรมรวมสมัยของไทยและสากลโดย
เนนในเรื่องอิทธิพลที่มีตอกัน  
 
THAI 3103   ภาษาถิ่นไท  3(3-0) 
  Tai Dialectology 
 ศึกษาความหมายและหลักเกณฑการแบงภาษาถิ่น  ศึกษาภาษาตระกูลไท ภาษาถิ่น
ตระกูลไท ที่ยังใชจนถึงปจจุบัน  ฝกเก็บขอมูลภาคสนาม วิเคราะหโดยใชวิธีการทางภาษาศาสตร  
เสนอผลการวิเคราะหเพื่อเผยแพรและการประยุกตใชในภาษาและวรรณกรรม ตลอดจนความเขาใจ
อันดีในสังคม 
 
THAI 4401   วรรณกรรมเปรียบเทียบ 3(3-0) 
  Comparative  Literature 
 ศึกษาความเปนมาและความสัมพันธระหวางวรรณกรรมไทยกับวรรณกรรม
ตางประเทศ  วิเคราะหเปรียบเทียบวรรณกรรมเดนของไทยกับตางประเทศในดานรูปแบบ  เนื้อหา 
แนวคิดและอิทธิพล  เขียนผลงานการศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรม  
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2.  กลุมวิชาพืน้ฐานวชิาชพี 
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ 
เลือก 
PR 3501 การประชาสัมพันธหนวยงาน 3(3-0) 
  Public  Relation  of  an  Organization  
 ศึกษาถึงบทบาทและความสําคัญของการประชาสัมพันธหนวยงาน  แนวคิดและ
การดําเนินงานประชาสัมพันธของหนวยงาน การจัดองคกรงานประชาสัมพันธของหนวยงาน 
ความสัมพันธระหวางงานประชาสัมพันธ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประชาสัมพันธ วิวัฒนาการ 
วัตถุประสงค นโยบายและวิธีการดําเนินงาน ตลอดจนความรับผิดชอบของหนวยงานที่มีตอสังคม 
วิธีดําเนินงานประชาสัมพันธของหนวยงาน    
 
ACC 2101 บัญชีการเงิน  3(3-0) 
  Financial Accounting 
 ศึกษาความหมาย วัตถุประสงคของการบัญชี แมบทการบัญชี การบัญชีเกี่ยวกับ
กิจการใหบริการ กิจการซื้อมาขายไปและกิจการอุตสาหกรรม การแกไขขอผิดพลาดทางการบัญชี 
การจัดทํากระดาษทําการ การจัดทํางบการเงินของกิจการแตละประเภทเพื่อแสดงผลการดําเนินงาน
และแสดงฐานะการเงิน การบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ระบบใบสําคัญ การทํางบพิสูจนยอดเงิน
ฝากธนาคาร การบัญชีเกี่ยวกับกิจการไมแสวงหากําไร การจัดทํางบการเงินจากระบบการบันทึก
บัญชีไมสมบูรณ และระบบบัญชีเดี่ยว 
 
ACC 2701 การภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0) 
  Business  Taxation 
 ศึกษานโยบายภาษีอากร  หลักเกณฑในการจัดเก็บและรายละเอียดในการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษี
สรรพสามิต และภาษีศุลกากร  การคํานวณภาษี  การยื่นแบบรายการและการเสียภาษีทางธุรกิจ การ
อุทธรณตอพนักงานเจาหนาที่ในเรื่องภาษีอากรแตละประเภท ปญหาตาง ๆ ในเรื่องภาษีอากรธุรกิจ 
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FB 1401 การเงินธุรกิจ 3(3-0) 
  Business Finance 
 ศึกษาถึงขอบเขต   ลักษณะ  บทบาทและหนาที่ของฝายการเงินในธุรกิจ ตลอดจน
เปาหมายและความสําคัญของการเงินธุรกิจ โดยเนนใหเขาใจถึงหลักการเบื้องตนในการจัดสรร
เงินทุนภายในธุรกิจ    การจัดหาเงินทุนมาเพื่อใชในการดําเนินการของธุรกิจ   การวางแผนการเงินที่
เกี่ยวกับการเริ่มลงทุนกิจการ การขยายกิจการ การเพิ่มทุน นโยบายการจัดสรรกําไรและเงินปนผล 
 
FB 1403 การเงินสวนบคุคล 3(3-0) 
  Personnel Finance 
 ศึกษาถึงแหลงเงินฝาก แหลงเงินกู และวิธีคิดดอกเบี้ยของสินเชื่อสวนบุคคล ศึกษา
ลักษณะการประกันชีวิต การเสียภาษีเงินไดและการตัดสินใจลงทุน ศึกษาถึงการจัดทํางบประมาณ
รายได หลักการจัดสรรเงินรายจายในชีวิตประจําวันเพื่อการออมและลงทุน 
 
MK 1101 หลักการตลาด 3(3-0) 
  Principles  of   Marketing  
 การศึกษาถึงความหมาย  ความสําคัญ  และหนาที่ของการตลาดในฐานะเปน
กิจกรรมหลักทางธุรกิจอยางหนึ่ง  โดยกลาวถึงแนวทางการศึกษาแนวความคิด  และปรัชญาทาง
การตลาด  สวนผสมทางการตลาด   ระบบการตลาดและเปาหมายทางการตลาด   แรงจูงใจ  
พฤติกรรมผูบริโภค   ความเขาใจเกี่ยวกับสวนผสมการตลาด  ประเภทของตลาด  และการวิจัยตลาด
ในเบื้องตน 
 
MK 2504 การสื่อสารตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0) 
  Integration    Marketing   Communication 
 ศึกษาลักษณะทั่วไปและความสําคัญของการสื่อสารทางการตลาด   กระบวนการ
ส่ือสารทางการตลาด    การเลือกเครื่องมือในการสงเสริมการตลาด   การผสมผสานเครื่องมือการ
สงเสริมการตลาดเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพทางการสื่อสารทางการตลาดที่สูงสุด  รูปแบบการสื่อสาร
การตลาดภายในและภายนอกหนวยงาน   เทคนิคและการเลือกใชเครื่องมือในการสื่อสาร   รวมถึง
การประยุกตวิธีการสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบตาง ๆ 
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MK 3601 การบริหารการตลาด 3(3-0) 
   Marketing    Management  
 ศึกษาถึงความสําคัญของการบริหารการตลาด      บทบาทหนาที่ของผูบริหาร
การตลาด   การวิเคราะหสถานการณและโอกาสทางการตลาด  การวางแผนการตลาด   โครงสราง
ตลาดและการวิเคราะหพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค   การวิจัยตลาดและการพยากรณความ
ตองการของตลาด   การแบงสวนตลาด   การเลือกตลาดเปาหมายและ  การกําหนดตําแหนง
ผลิตภัณฑ  ตลอดจนการศึกษาถึงการบริการการตลาดในดานผลิตภัณฑ    ราคา    ชองทางการจัด
จําหนาย  และการสงเสริมการตลาด   การตลาดบริการ    การตลาดพาณิชยอิเล็กทรอนิกส   การจัด
องคกรการตลาด  และการควบคุมทางการตลาด 
 
MGT 1101 องคการและการจัดการ 3(3-0) 
  Organization and Management  
 ลักษณะโครงสรางขององคการธุรกิจทั่วไป  การวางแผน   การจัดสายงาน
หลักเกณฑและแนวความคิดในการจัดตั้งองคการธุรกิจ  ลักษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ
หลักการบริหารและหนาที่สําคัญของฝายบริหารทุก ๆ ดาน  ในแงการวางแผนการจัดคนเขางาน 
การสั่งการ  การจูงใจคนทํางาน  การควบคุมปฏิบัติงานตาง ๆ  ใหบรรลุเปาหมายและนโยบายที่ตั้ง
ไว 

 
MGT 1102      ความรูเบื้องตนในการประกอบธุรกิจ 3(3-0) 
   Introduction  to  Business  Operation  
 ศึกษาถึงลักษณะพื้นฐานของธุรกิจตาง ๆ  และองคประกอบที่ใชในการประกอบ
ธุรกิจ  ไดแก  การจัดการ  การบัญชี  การเงิน  การตลาด  การบริหารบุคคล  การบริหารสํานักงาน                    
ซ่ึงครอบคลุมถึงเอกสารทางธุรกิจประเภทตาง ๆ  แนวทางการประกอบธุรกิจ  ตลอดจนศึกษา
ปญหาที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจตลอดจนจรรยาบรรณของนักธุรกิจ 
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MGT 3102 การเปนผูประกอบการ 3(3-0) 
  Entrepreneurship  
 ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของผูประกอบการที่ดี   หลักทฤษฎีและปฏิบัติของ
การจัดการธุรกิจของตนเอง  เร่ิมจากธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลางและขนาดใหญ   แนวทางการจัดตั้ง
ธุรกิจ   การบริหารการผลิต  การบริหารเงินทุน   การจัดการทางการเงิน    การจัดรูปแบบองคกร 
การวาจางและประโยชนของธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลางและขนาดใหญ  ที่มีตอระบบเศรษฐกิจ  
ลักษณะของธุรกิจประเทศไทย  โดยมีการสอดแทรกจริยธรรม จรรยาบรรณของนักธุรกิจ  กฎหมาย
ธุรกิจ ผลกระทบของธุรกิจตอส่ิงแวดลอม และการเสริมสรางความคิดสรางสรรคเพื่อใหเกิด
ความคิดริเร่ิมของตนเอง    
 
MGT 3103 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก 3(3-0) 
   Small  and  Medium  Business Management  
 ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก  การบริหารงาน
และปญหาที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก   การเริ่มตนประกอบธุรกิจ   
การลงทุน   การจัดหาเงินทุน    การจัดองคการ   การปฏิบัติงาน  โครงสรางของตลาดและการ
ดําเนินกลยุทธทางการตลาด   ขอไดเปรียบ-เสียเปรียบของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในระบบ
เศรษฐกิจ ศึกษาความสัมพันธของสวนตาง ๆ  เชน  การตลาด  การเงิน   การบริหารทรัพยากรมนุษย  
การผลิต  กฎหมายที่เกี่ยวของ  รวมไปถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ   การประเมินผลการดําเนินงาน  
แนวโนมและบทบาทของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทย 
 
MGT 3105 การประกอบการธุรกิจชุมชน   3(3-0) 
  Community  Business  Operation 
 ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ   รูปแบบ  และองคประกอบที่ใชในการประกอบ
ธุรกิจชุมชน  ไดแก  การจัดการ  การบริหารทรัพยากรบุคคล  การตลาด  การเงิน  การบัญชี  และ
ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของผูประกอบการธุรกิจชุมชน  ศึกษาลักษณะของชุมชน  ปจจัย
ส่ิงแวดลอมของชุมชนที่เหมาะสมตอการประกอบธุรกิจ   และปญหาตาง ๆ ที่เปนอุปสรรคในการ
ดําเนินการของผูประกอบการธุรกิจ   ตลอดจนศึกษาถึงจรรยาบรรณของผูประกอบการธุรกิจที่มีตอ
ชุมชนและตอสังคมโดยรวม  ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในบทบาทของธุรกิจชุมชน 
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ECON 1103   เศรษฐศาสตรเบื้องตน  3(3-0) 
  An Introduction to Economics 
 เงื่อนไขบังคับ : สําหรับนักศึกษาเอกสาขาอื่น และไมนับเปนวิชารอง 
 ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร  อุปสงค อุปทาน ความยืดหยุน การผลิต ตนทุน
การผลิตตลาด ผลิตภัณฑมวลรวม การเงิน การธนาคาร การคลัง การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
การคาระหวางประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 
ECON 1104   เศรษฐกิจไทย 1 3(3-0) 
   Thai Economy 1  
 ศึกษาโครงสรางทางเศรษฐกิจของไทยในอดีตและปจจุบัน การใชทรัพยากรใน
ภาคการผลิต การใชจายในการบริโภคและการลงทุนของภาครัฐและเอกชน เศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ    ปญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ  รวมถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 
HRM 1101 การบริหารทรัพยากรมนุษย 3(3-0) 
  Human  Resource  Management  
 ศึกษาความเปนมาและหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย  ขอบขายหนาที่
ความรับผิดชอบ  และปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรมนุษย  การวิเคราะหงาน  การ
วางแผนทรัพยากรมนุษย  การสรรหาการคัดเลือก  การพัฒนาการฝกอบรม  การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  การจายผลตอบแทน  แรงงานสัมพันธ  ตลอดจนการนําระบบสารสนเทศมาใชในการ
บริหารทรัพยากรมนุษย 
 
HRM 1201 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0) 
  Personality Development  
 ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ  โดยเนนสิ่งที่มีอิทธิพลตอภาวะการเปนผูนํา
ทางธุรกิจทุกระดับ  เนนการพูดติดตองานธุรกิจ   การเขารวมประชุมและการเสนอความคิดเห็นตอ
ที่ประชุม   การตัดสินใจทางธุรกิจ  การจูงใจ   การเกลี้ยกลอม  การเจรจาตอรอง   การเขาสังคม  การ
พัฒนาบุคลิกภาพของนักธุรกิจทางดานรางกาย  อารมณและจิตใจ   โดยเนนการใชหลักธรรมในทาง
ศาสนาและรูจักทําการวิเคราะห  ทําการประเมินตนเอง  วางแผนพัฒนาตนเองใหสามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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3  กลุมวิชาปฏบิัติการและฝกประสบการณวิชาชพี    
HIST 3801   การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพีทางวฒันธรรม    2(90) 
  Preparation for  Professional  Experience  in  Culture    
  จัดใหมีกิจกรรม เพื่อเตรียมความพรอมของนักศึกษากอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพ  ในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ  การพัฒนาตัวนักศึกษาใหมี
ความรู  ทักษะ   เจตคติ    แรงจูงใจ  และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ  โดยเนนการฝกทักษะ
ขั้นพื้นฐาน  และระดับสูง  ภาคปฏิบัติในงานและกิจกรรมสําหรับฝกประสบการณวิชาชีพทาง
วัฒนธรรม 
 
HIST 4801   การฝกประสบการณวิชาชีพทางวัฒนธรรม   5(350) 
  Field  Experience  in  Culture   
 จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพดานวัฒนธรรม ตามแขนงวิชาตางๆ ใน
องคการหรือหนวยงาน  เพื่อใหไดรับความรู  ทักษะ  เจตคติและประสบการณในอาชีพ  และนําผล
จากการฝกงานมาวิเคราะห  สรุป  เสนอในรูปของการสัมมนาหรือภาคนิพนธ 
 
 
 
 


