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คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดตั้งขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2498 โดยมีจุดมุงหมายสําคัญ
เพื่อผลิตนักโบราณคดีและครูอาจารย หรือเจาหนาที่อนื่ ๆ ที่เกีย่ วของกับงานดานโบราณคดี เหตุผลที่
ไดตั้งคณะโบราณคดีขึ้นมานัน้
เนื่องจากไดเล็งเห็นวาประเทศไทยมีโบราณวัตถุสถานเปนจํานวนมาก
โบราณวัตถุสถานเหลานีย้ อมเปนเครื่องชี้ใหเห็นถึงประวัติศาสตรและวัฒนธรรมอันเกาแกของชาติ
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การศึกษาโบราณคดีเทากับเปนการเสริมสรางความรูและความเขาใจในวัฒนธรรมอันสูงสงของชาติเพื่อ
รักษาไวมิใหสญ
ู หาย การเรียนการสอนในระยะแรกนัน้ จึงเปนการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาโบราณคดีเทานั้น
ในระยะตอมาไดมีการปรับปรุงหลักสูตรโดยเพิ่มการศึกษาสาขามานุษยวิทยาขึ้น
ตอมาในป พ.ศ. 2517 ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรใหมทั้งหมด กลาวคือ ไดขยายการเรียน
การสอนออกไปเปน 5 ภาควิชาไดแก
1. ภาควิชาโบราณคดี
2. ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ
3. ภาควิชามานุษยวิทยา
4. ภาควิชาภาษาตะวันออก
5. ภาควิชาภาษาตะวันตก
โดยมี 6 สาขาวิชาเอก และมีหลักสูตรการศึกษา 4 ป ผูที่จบการศึกษาจะไดรับปริญญา
ศิลปศาสตรบัณฑิต คือ
1. สาขาวิชาโบราณคดี เปนสาขาวิชาที่เนนศึกษาเรื่องราวของมนุษยในอดีตโดย
ศึกษาจากหลักฐานทางโบราณคดี ทั้งที่เปนโบราณวัตถุและโบราณสถาน เพื่อใหเกิดความเขาใจเรื่องราว
ของชุมชน ประชากรและวัฒนธรรมที่เปนเจาของโบราณวัตถุและโบราณสถานเหลานั้น เนื้อหาของวิชา
โบราณคดีที่มีการเรียนการสอนยังแบงออกไดเปน 2 สาขา คือ โบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตร ซึ่ง
หมายถึงสมัยอดีตชวงกอนที่จะมีการจดบันทึกเปนลายลักษณอักษรและโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร ซึ่ง
หมายถึงสมัยอดีตชวงมีการจดบันทึกเปนลายลักษณอักษรแลว
2. สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ เปนสาขาวิชาที่มีจุดมุงหมายเพื่อผลิตนักวิชาการ
ดานประวัติศาสตรศิลปะที่มีความรู ความสามารถและความเขาใจประวัติศาสตรศิลปะ ตระหนักในคุณคา
และความสําคัญของศิลปะทั้งที่เปนของชาติไทยและชาติอื่นๆ รวมทั้งเขาใจความสัมพันธของศิลปะ
เหลานั้นและมีทัศนคติที่เหมาะสมในศิลปะของชาติซึ่งจะทําใหเกิดความรักและหวงแหนศิลปะของชาติ
พรอมทั้งมีความรูเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือในการศึกษาระดับสูงตอไป
3. สาขาวิชามานุษยวิทยา เปนสาขาวิชาที่มีจุดมุงหมายเพื่อใหผูศึกษามีความรูความ
เขาใจตนเอง เขาใจสภาพแวดลอมของสังคมและจิตใจมนุษย ทั้งในสังคมดั้งเดิมและสังคมสมัยใหม
ตลอดจนใหมีความสามารถในการวิเคราะหและตัดสินปญหาไดอยางมีเหตุผล
4. สาขาวิชาภาษาไทย เปนสาขาวิชาที่มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาภาษาไทยโดยวิเคราะห
ลักษณะภาษาไทยปจจุบัน ทั้งภาษาไทยภาคกลางและภาษาอื่นๆทั้งในและนอกประเทศไทย ศึกษา
วรรณคดีไทยทั้งวรรณคดีโบราณและวรรณกรรมปจจุบัน ศึกษาการอานจารึกเพื่อศึกษาอักษรที่ใชในจารึก
และเอกสารโบราณ ตลอดจนขอความในจารึกและเอกสารโบราณที่ใชภาษาไทย นอกจากนี้ ยังศึกษา
การใชภาษาไทยเพื่อสงเสริมการพูดและเขียนในการสื่อความหมายทั่วไปใหมีประสิทธิภาพ
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5. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เปนสาขาวิชาที่มีจุดมุงหมายเพื่อฝกทักษะตางๆ ใหมีความ
ชํานาญพอที่จะนําไปใช หรือประยุกตในการประกอบอาชีพ หรือในการดํารงชีวิตในสังคม นอกจากนี้
ยังใหเรียนรูแนวความคิดที่แฝงอยูในวรรณคดี ศิลป หรือปรัชญาของเจาของภาษา
6. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส เปนสาขาวิชาที่มีจุดมุงหมายเพื่อทักษะการอาน การฟง
การเขียน และการพูด ใหสามารถใชภาษาฝรั่งเศสไดอยางถูกตองและคลองแคลว ใหมีความรูทาง
วรรณคดีและอารยธรรมฝรั่งเศสอยางดีพอที่จะไปประกอบอาชีพที่ใชภาษาฝรั่งเศส ทั้งในสวนราชการและ
เอกชน หรือเปนพื้นฐานในการศึกษาชั้นสูง
นอกจาก 6 สาขาวิชาเอกที่กลาวแลว ในปการศึกษา 2521 ทางคณะฯ ยังไดเปดสอนวิชา
โทเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งสาขา คือ
สาขาวิชาโทประวัติศาสตร เปนสาขาวิชาที่มีจุดมุงหมายในการศึกษาประวัติศาสตร
เพื่อใหเขาใจปญหาทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ทั้งของไทยและตางประเทศอยางกวางขวาง ซึ่ง
สามารถนําความรูนั้นมาใชเพื่อวิเคราะหและวิจยั ในสาขาสังคมศาสตรไดตอไป
ในปการศึกษา 2539 คณะฯ ไดรับอนุมัติใหเปดสอนวิชาโทเพิ่มอีก 2 สาขา คือ
1. สาขาวิชาโทพิพิธภัณฑสถานศึกษา เปนสาขาวิชาที่มีจุดมุงหมายเพื่อใหมีบุคลากร
ที่มีความรูดานการพิพิธภัณฑ สงเสริมการอนุรักษศิลปะโบราณวัตถุและเผยแพรความรูแกประชาชนทั่วไป
2. สาขาวิชาโทมัคคุเทศก เปนสาขาวิชาที่มีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมใหบุคลากรมีความรู
ความสามารถดานมัคคุเทศก สามารถเผยแพรศิลปวัฒนธรรมอนุรักษสิ่งแวดลอมและเปนสาขาวิชาที่
สอดคลองกับแผนพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศ
ในป ก ารศึ ก ษา 2542 คณะฯ ได รั บ อนุ มั ติ ใ ห เ ป ด สอนวิ ช าโทเพิ่ ม อี ก 1 สาขา คื อ
สาขาวิชาโทภาษาฮินดี เปนสาขาวิชาที่มีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยภาษาและวัฒนธรรมของ
ชนชาติที่ใชภาษาฮินดี ซึ่งจะนําไปสูการวิจัยระดับตอไป
และในปการศึกษา 2545 คณะ ฯ ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
คณะโบราณคดีทุกสาขาวิชา ใหสอดคลองกับความตองการของตลาดงานและประเทศชาติ โดยไดรับ
อนุมัติใหใชในปการศึกษา 2546
ผูสําเร็จการศึกษาจากคณะโบราณคดีไดรับปริญญา "ศิลปศาสตรบัณฑิต" (ศศ.บ.) ตอง
สอบไดไมนอยกวา 144 หนวยกิต ซึ่งประกอบดวยวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเอก วิชาโท และวิชา เลือกเสรี
จากแนวทางของหลักสูตรที่กําหนดไวขางตน จะทําใหผูสําเร็จการศึกษามีความรูพื้นฐานทั่วไปใน
สาขาวิชาศิลปศาสตร และในสาขาวิชาเฉพาะอยางเพียงพอสําหรับประกอบอาชีพหรือเพื่อการศึกษาใน
ชั้นสูงตอไป
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2546
--------------------------------------1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

:
:

ศิลปศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Arts

2. ชื่อปริญญา แยกตามสาขาวิชาเอกดังนี้
2.1 สาขาวิชาโบราณคดี
ชื่อเต็มภาษาไทย :
ศิลปศาสตรบัณฑิต (โบราณคดี)
ชื่อยอภาษาไทย
:
ศศ.บ. (โบราณคดี)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Arts (Archaeology)
ชื่อยอภาษาอังกฤษ :
B.A. (Archaeology)
2.2 สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ
ชื่อเต็มภาษาไทย :
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัตศิ าสตรศิลปะ)
ชื่อยอภาษาไทย
:
ศศ.บ. (ประวัติศาสตรศิลปะ)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Arts (Art History)
ชื่อยอภาษาอังกฤษ :
B.A. (Art History)
2.3 สาขาวิชามานุษยวิทยา
ชื่อเต็มภาษาไทย :
ศิลปศาสตรบัณฑิต (มานุษยวิทยา)
ชื่อยอภาษาไทย
:
ศศ.บ. (มานุษยวิทยา)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Arts (Anthropology)
ชื่อยอภาษาอังกฤษ :
B.A. (Anthropology)
2.4 สาขาวิชาภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาไทย :
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
ชื่อยอภาษาไทย
:
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Arts (Thai)
ชื่อยอภาษาอังกฤษ :
B.A. (Thai)
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2.5 สาขาวิชาภาษาตะวันออก
ชื่อเต็มภาษาไทย :
ชื่อยอภาษาไทย
:
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ :
ชื่อยอภาษาอังกฤษ :
2.6 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็มภาษาไทย :
ชื่อยอภาษาไทย
:
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ :
ชื่อยอภาษาอังกฤษ :
2.7 สาขาวิชาภาษาฝรัง่ เศส
ชื่อเต็มภาษาไทย :
ชื่อยอภาษาไทย
:
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ :
ชื่อยอภาษาอังกฤษ :

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาตะวันออก)
ศศ.บ. (ภาษาตะวันออก)
Bachelor of Arts (Oriental Languages)
B.A. (Oriental Languages)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Arts (English)
B.A. (English)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส)
ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)
Bachelor of Arts (French)
B.A. (French)

3. หนวยงานรับผิดชอบ
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค
4.1 ปรัชญา “ ศึกษามนุษย ขุดคนกาวหนา ภาษาเชี่ยวชาญ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ”
4.2 วิสัยทัศน
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจริยธรรมเปนผูนําของสังคม มีจิตสํานึกและความ
รับผิดชอบตอสังคม
2. พัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3. เปนผูนําในการอนุรักษและเปนศูนยกลางการคนควา/วิจัยและรวบรวมขอมูลดาน
ศิลปวัฒนธรรม
4. ใหบริการทางวิชาการแกชุมชนและทองถิ่น เพื่อนําไปสูการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
4.3 ปณิธาน
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
2. มุงสรางองคความรูและความเขาใจอันดีในสาขาวิชาตางๆ ในกลุมมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
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3. ประสานวิชาความรูตางๆ เขาดวยกันในลักษณะสหวิทยาการ ในระดับคณะวิชาและ
ระดับมหาวิทยาลัย
4. สงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยในทุกระดับ เพื่อใหมีการศึกษาอยางลึกซึ้งตอเนื่องและ
เปนสากล
5. อนุรักษและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
6. เผยแพรวิชาการความรูและใหบริการทางวิชาการในรูปแบบตางๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ
4.4 วัตถุประสงค
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีจริยธรรมและสอดคลองกับความตองการของ
สังคม
2. สนับสนุนการสรางองคความรูใหม
3. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรใหเปนสหวิทยาการ
4. พัฒนาองคกรและบุคลากรทุกระดับ
5. ทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
6. ใหบริการทางวิชาการแกสังคม
5. กําหนดการเปดสอน
ปการศึกษา 2546
6. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครเขาศึกษา
เปนผูสําเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการหรือ ผูที่ไดรับ
ประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยยอมรับวาเทียบเทาและไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร
7. วิธีการคัดเลือกผูเขาศึกษา
การสอบคั ดเลือกบุคคลโดยทั่ว ไป ใหเ ปนไปตามระเบียบวาดวยการศึกษาของมหาวิทยาลั ย
ศิลปากร
8. ระบบการศึกษา
8.1 ระบบการศึกษาใชระบบทวิภาค
8.2 การคิดหนวยกิต
8.2.1 รายวิชาบรรยาย

1 หนวยกิตเทากับ 1 ชั่วโมง/สัปดาห
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8.2.2 รายวิชาฝกหรือทดลอง 1 หนวยกิตเทากับ 2 หรือ 3 ชั่วโมง/สัปดาห
8.2.3 รายวิชาฝกงานหรือฝกภาคสนาม 1 หนวยกิตเทากับ 3 – 6 ชั่วโมง/สัปดาห
ในแตละรายวิชากําหนดเกณฑในการคํานวณหนวยกิตจาก จํานวนชั่วโมงบรรยาย (บ) ชั่วโมง
ปฏิบัติ (ป) และชั่วโมงที่นักศึกษาตองศึกษาดวยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ตอ 1 สัปดาหแลวหารดวย 3
ซึ่งมีวิธีคิด ดังนี้
จํานวนหนวยกิต
=
บ+ป+น
3
การเขียนหนวยกิตในรายวิชาตาง ๆ ประกอบดวยตัวเลข 4 ตัว คือ
1. เลขตัวแรกอยูนอกวงเล็บ เปนจํานวนหนวยกิตของรายวิชานัน้
2. เลขตัวที่สอง สาม และสี่ อยูในวงเล็บบอกโดย
2.1 ตัวที่สองบอกจํานวนชัว่ โมงบรรยาย
2.2 ตัวที่สามบอกจํานวนชัว่ โมงปฏิบัติ
2.3 ตัวที่สี่บอกจํานวนชั่วโมงศึกษานอกเวลา
เชน 2 (2 – 0 – 4) เลข 2 นอกวงเล็บหมายถึง จํานวนหนวยกิต ตัวเลขในวงเล็บ
เลข 2 หมายถึง จํานวน ชั่วโมงบรรยาย เลข 0 หมายถึง จํานวนชั่วโมงปฏิบัติ และ เลข 4 หมายถึง
จํานวนชั่วโมงที่นักศึกษาตองศึกษาดวยตนเองนอกเวลาเรียน
ภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน 1 ภาคการศึกษา มีเวลาเรียนประมาณ 8 สัปดาห
9. ระยะเวลาการศึกษา
9.1. ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 4 ปการศึกษา
9.2 ระยะเวลาที่ใหศึกษาไดไมนอยกวา 7 ภาคการศึกษา
9.3 ระยะเวลาที่ใหศึกษาไดอยางมากไมเกิน 8 ปการศึกษา
10. การลงทะเบียนเรียน
การลงทะเบี ย นเรี ย นให เ ป น ไปตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ว า ด ว ยการศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2537 และ/หรือที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลัง โดยนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ไดไมนอยกวา 12 หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิตในภาคการศึกษาปกติ สวนภาคการศึกษาพิเศษ
ฤดูรอนลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต ยกเวนกรณีที่นักศึกษาเหลือจํานวนหนวยกิตตามหลักสูตร
นอยกวา 12 หนวยกิตใหลงทะเบียนเรียนไดตามจํานวนหนวยกิตที่เหลือ
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11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
11.1 การวัดผลการศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษา ระดับ
ปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2537
11.2 การสําเร็จการศึกษา
ผูสําเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต คณะโบราณคดีตองศึกษารายวิชาไมนอย
กวา 144 หนวยกิต ตามที่กําหนดไวในหลักสูตร และไดคาระดับเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 2.00
12. อาจารยผูทําการสอน
12.1 อาจารยประจํา
ชื่อ-สกุล
6.1.1 ภาควิชาโบราณคดี
อาจารย ดร.จิรัสสา คชาชีวะ

ผูชวยศาสตราจารย ชมพูนุท ประศาสน
เศรษฐ

คุณวุฒิ
- ศศ.บ. (โบราณคดี) (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศศ.ม. (โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
- DiplÔme d’Etudes Approfondies (Méthodes de
l’Histoire et de l’Archéologie), Sciences Historiques
et Philologigues, Sorbonne,Frence.
- Docteur de l’ Université de la Sorbonne Nouvelle ,
Paris III (Discipline : Langues , Civilisations et
Sociétés Orientales , Spécialité : Asie du Sud – Est,
Mention trés Honorable avec Félicitations)
- วท.บ. (เคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- M. Sc. Organic Chemistry University of
Melbourne,Australia
- Cert. Of Scientific Principles for Conservation
(ICCOM, Rome)
- Cert. Of Conservation of Historical Monuments
(Centre Studi per il Restauro Dei Monumentie dei
Centri Storei,Florence)

9

ชื่อ-สกุล
อาจารย ชวลิต ขาวเขียว

คุณวุฒิ
- วท.บ. (ธรณีวิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแกน
- ศศ.ม. (โบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตร) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
- วท.ม. (โลกศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

อาจารย ประอร ศิลาพันธุ

อาจารย ดร.ประสิทธิ์ เอื้อตระกูลวิทย

ศาสตราจารย ดร.ผาสุข อินทราวุธ
ผูชวยศาสตราจารย พัชรี สาริกบุตร

อาจารย เพ็ญพรรณ เจริญพร

- ศศ.บ. (ประวัติศาสตรศิลปะ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศศ.ม. (โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
- Cert.Specialized Studies in Archaeology,
University of Bucharest, Romania
- Cert.of Environmental and Conservation
Archaeology (SPAFA)
- ประกาศนียบัตรมัคคุเทศก (ศิลปวัฒนธรรม),การ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย
- ศศ.บ. (โบราณคดี) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศศ.ม. (โบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตร)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
- Docteur de I,Université de Provence : mention
Lettres et Sciences Humaines,fouration doctorale :
Prehistoire,Archéologie, Histoire et civilization de
l,Antiquité et der Moyen - Âge
- ศศ.บ. (โบราณคดี) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- Ph. D. (Archaeology) University of Baroda,India
- ศศ.บ. (โบราณคดี) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- DiplÔme de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes
IV Section : Sciences Historiques et Philologiques :
Sorbonne, Frence.
- ศศ.บ. (โบราณคดี) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- M.A. (Arts History) The University of Denver,U.S.A.
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ชื่อ-สกุล
ผูชวยศาสตราจารย มยุรี วีระประเสริฐ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัศมี ชูทรงเดช

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สวาง เลิศฤทธิ์

รองศาสตราจารย สุรพล นาถะพินธุ

คุณวุฒิ
- ศศ.บ. (โบราณคดี) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- Maîtrise en Etudes Indiennes (Archéologie de
l’Asie du Sud et Sud-Est),Université de la Sorbonne
Nouvelle (Paris III) , Frence.
- DiplÔme d’ Etudes Approfondies en Langues,
Civilisations et Sociétés Orientales (Culturelle
indienne),Université de la Sorbonne Nouvelle
(Paris III), Frence.
- ศศ.บ. (โบราณคดี) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- M.A. (Anthropology) University of Michigan U.S.A.
- Ph.D. (Anthropology) University of Michigan U.S.A.
- Cert.in Systematic Presentation of Archaeological
Data (SPAFA)
- ศศ.บ. (โบราณคดี) (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
- M.A. (Anthropology) Washington State
University, U.S.A.
- Ph.D. (Anthropology) Washington State
University, U.S.A.
- ศศ.บ. (โบราณคดี) เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยศิลปากร
- Ms.c. (Anthropology) ,University of Pennsylvania,
U.S.A.
- Cert. In C14 Dating Technique (SPAFA)
- Cert. in Conservation of Architecture and
Historical City (ICCROM,ROME)
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ชื่อ-สกุล
ศาสตราจารย ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์

6.1.2 ภาควิชาประวัตศิ าสตรศิลปะ
อาจารย ดร.จิตติมา อมรพิเชษฐกูล

อาจารย เชษฐ ติงสัญชลี

คุณวุฒิ
- ศศ.บ. (โบราณคดี) เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศศ.ม. (โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
- DiplÔme d’Etudes Approfondies en Etudes
Indiennes (Histoire et Archéologie) (Mention Trés
Bien) Université de Paris III (Sorbonne – Nouvelle),
Paris,Frence.
- Doctorat de 3e cycle en Etudes Indiennes
(Histoire et Archéologie),(Mention Trés Bien),
Université de Paris III (Sorbonne – Nouvelle),
Paris,Frence.
- ประกาศนียบัตรมัคคุเทศก (ศิลปวัฒนธรรม), การ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย
- อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
- M.A.(Art History), University of Kansas,USA
- Intensive Reading in German, Harvard
University,USA
- M.A. History of Art And Architecture), Brown
University,USA
- Ph.D. (History of Art And Architecture), Brown
University,USA
- ศศ.บ. (ประวัติศาสตรศิลปะ) เกียรติยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศศ.ม. (ประวัติศาสตรศิลปะ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ชื่อ-สกุล
อาจารย ประเทือง วิรุฬหเพชร

คุณวุฒิ
- กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
- คอ.ม. (ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต :
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ
รองศาสตราจารย มาลินี คัมภีรญาณนนท - ศ.บ. (โบราณคดี) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- B.A. (Hons.) in Chinese Studies, Durham
University, England
- Dip. in Art and Archaeology of China, London
University, England
อาจารย รุงโรจน ธรรมรุงเรือง
- ศศ.บ. (ประวัติศาสตรศิลปะ) เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศศ.ม. (ประวัติศาสตรศิลปะ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศศ.บ. (ประวัติศาสตรศิลปะ) เกียรตินิยมอันดับ 1
อาจารย ศิริพจน เหลามานะเจริญ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศศ.ม. (ประวัติศาสตรศิลปะ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห - ศศ.บ. (โบราณคดี) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
- ศศ.ม. (ประวัติศาสตรศิลปะ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- D.E.A.en Histoire de l’Art (Mention très bien)
Université de Paris-Sorbonne (Paris IV),France.
- Doctorat en Histoire de l’ Art et Archéologie
(Mention très Honorable avec les félicitations du jury)
Université de Paris–Sorbonne (Paris IV), France.
- ศ.บ. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศาสตราจารย ดร.สันติ เล็กสุขุม
- ศศ.ม.(โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
- Doctorat de 3ecycle en Etudes Indiennes (Histoire
de l’art et Archéologie) Université de Paris (Sorbonne
Nouvelle,Paris Ill) ,France.
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ชื่อ-สกุล
อาจารย สมิทธิ ศิริภัทร

อาจารย ดร.สายัณห แดงกลม

6.1.3 ภาควิชาภาษาตะวันออก
ผูชวยศาสตราจารย กรรณิการ วิมลเกษม

อาจารยกงั วล คัชชิมา

อาจารย จตุพร โคตรกนก

อาจารย ดร.ชัยณรงค กลิ่นนอย

คุณวุฒิ
- ศ.บ. (โบราณคดี) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- MaÎtrise Spécialisée, Histoire de l’Art et
Archéologie.
- D.E.U.G. : Histoire de l’ art (Université de Tours)
- Licence : Histoire de l’ art Université de Tours)
- Maitrîse : Histoire de l’ art (Université de Tours)
- D.E.A. Histoire de l’ art Institut d’ art et d’
Archéologic, Institut d’ art et archéologie (Paris I Sorbonne)
- Doctorat Histoire de l’ art ,Ecole des Hautes Etudes
en Sciences Sociales
- ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
- ศศ.ม. (จารึกภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- D.E.A. (Methodes de l’Historie et ed
l’Archaeologie) Ecole Pratique des Houtes Etudes
- ป.ธ.9 (เปรียญธรรม 9 ประโยค)
- รบ. (เทคนิคและทฤษฎีทางรัฐศาสตร)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ศศ.ม. (เขมรศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศศ.ม. (จารึกภาษาตะวันออก) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ศศ.ม. (เขมรศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- D.E.A. (Cambodgien) Institut National des
Langues et Civilisations Orientales
- ป.ธ.9 (เปรียญธรรม 9 ประโยค)
- พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ศศ.ม. (สันสกฤต) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- Ph.D. (Sanskrit) University of Pune,India
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ชื่อ-สกุล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.บํารุง คําเอก

คุณวุฒิ
- พธ.บ. (ปรัชญา) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ศศ.ม. (ภาษาสันสกฤต) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- Ph.D. (Sanskrit) Banaras Hindu University,India
รองศาสตราจารย ประทีป ชุมพล
- ศ.บ. (โบราณคดี) มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย พรสวรรค อัมรานนท
- กศ.บ. (ภาษาไทย) วิทยาลัยวิชาการศึกษา พระนคร
- ศศ.ม. (จารึกภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- Certificado da Lingua e Cultura
Portuguesa : Universidade de Lisboa
ผูชวยศาสตราจารย พเยาว เจริญฉาย
- ศศ.บ. (ภาษาศาสตร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ศศ.ม. (ภาษาศาสตร) มหาวิทยาลัยมหิดล
- M.A. (Linguistics) Indiana University,USA
อาจารย ดร.สมบัติ มั่งมีสุขศิริ
- ป.ธ.9 (เปรียญธรรม 9 ประโยค)
- พธ.บ. (ปรัชญา) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ศศ.ม. (ภาษาสันสกฤต) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- Ph.D. (Sanskrit) University of Delhi,India
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สําเนียง เลื่อมใส - ป.ธ.9 (เปรียญธรรม 9 ประโยค)
- พธ.บ. (ศาสนา) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ศศ.ม. (ภาษาสันสกฤต) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- Ph.D. (Sanskrit) Banaras Hindu University, India
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรวรรณ บุญยฤทธิ์ - ศศ.บ. (ภาษาศาสตร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ศศ.ม (ภาษาศาสตร) มหาวิทยาลัยมหิดล
- Ph.D. (Linguistics) Australian National
University,Australia
อาจารย อมรชัย คหกิจโกศล
- ศศ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
- ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ชื่อ-สกุล
อาจารย อาภาโสม ฉายแสงจันทร
อาจารย อุเทน วงศสถิตย
อาจารย อัญชนา จิตสุทธิญาณ

6.1.4 ภาควิชาภาษาตะวันตก
1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย กําไลทิพย ปตตะพงศ

ผูชวยศาสตราจารย กนกวรรณ ฤทธิ
ไพโรจน

อาจารย ดร.จารุวรรณ จรินทรานนท

อาจารยปาจรีย พิพฒ
ั นชเู กียรติ

คุณวุฒิ
- ศศ.บ. (วรรณคดีไทย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- ศศ.ม. (จารึกภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- พธ.บ. (ปรัชญา) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ศศ.ม. (จารึกภาษาตะวันออก) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศ.บ. (โบราณคดี) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศศ.ม. (โบราณคดี – ภาษาโบราณตะวันออกและการ
อานจารึก) มหาวิทยาลัยศิลปากร

- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยศิลปากร
- Certificate in English as an Academic Study,
Auckland University of Technology, Auckland,
New Zealand
- M.A. in EIL (English as an International Language)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
- อ.ม. (วรรณคดีอังกฤษ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- Certificazione Ufficiale : il Corso ltaliano
Universita per Stranieri di Siena, Italia
- อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- M.A. (Applied Linguistics) มหาวิทยาลัยมหิดล
- Ph.D.(Applied Linguistics) University of
Pittsburgh,USA
- ศศ.บ. (บรรณารักษและสารนิเทศศาสตร)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- M.A. in EIL (English as an International Language)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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ชื่อ-สกุล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะณัฐ
สุคนธมาน

คุณวุฒิ
- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- A.M. (Linguistics)
- Ph.D. (Education) University of Illinois at
Urbana, Champaign
ผูชวยศาสตราจารย ปยะวดี อภิชาตบุตร - อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- M.A. (Applied Linguistics) Ohio University,USA
รองศาสตราจารย ดร.พรพิมล เสนะวงศ
- ค.ม. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- M.S. (in Ed.) (Applied Linguistics) Indiana
University
- Ph.D. (Linguistics) Monash University
ผูชวยศาสตราจารย วารุณวรรณ ตั้งสุวรรณ - อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- M.A. (English) Ohio University
อาจารย ดร.สาลินี อันตรเสน
- อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- M.A. (Creative Writing) Macquarie
University,Australia
รองศาสตราจารย สุวิมล พิณโสภณ
- อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- Cert. In English (Perth Technical College)
- M.Ed. (Curriculum and Instruction) Loyola
University of Chicago,USA
2. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
อาจารย เพ็ญลักษณ วงศจงใจหาญ
- อ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- อ.ม. (ภาษาฝรั่งเศส) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อาจารยมลฤดี สายสิงห
- ศศ.บ.(ภาษาฝรั่งเศส)
- Maîtrise en Histoire de I’ Art,Université
Panthéon Sorbonne (Paris IV)
- D.E.A. en Histoire de I’ Art,Université
Panthéon Sorbonne (Paris IV)
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ชื่อ-สกุล
ศาสตราจารย ดร.สดชื่น ชัยประสาธน

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล

อาจารย ดร.สุกัญญา นันทศิลป

คุณวุฒิ
- อ.บ. (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- อ.ม. (วรรณคดีฝรั่งเศส) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- Doctorat de 3e Cycle (Mention Très Bien) en
Litérature Française Université de Haute Bretagne
- DiplÔme de Litterature française Contemporaine,
Universite de Paris III.
- D.E.A. en Traductologie (Mention Bien) Traducteurs,
Université de Paris III.
- ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร
- Maîtrise et D.E.A. de Linguistique (Phonétique),
Université de Françhe–omté, France.
- Doctorat (Français de Tourisme),Université de
Françhe - Comté,France.
- ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร
- ศศ.ม. (การสอนภาษาฝรั่งเศส)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- Certificat de Stage de Formation Linguistique en
Tourisme niveau enseignement supérieur
- D.E.A.en Didactologie des langues et des
cultures,Université de la Sorbonne Nouvelle–Paris III
- Docteur de l’ Université de la Sorbonne Nouvelle
– Paris III,(Discipline : didactologie des langues et
des cultures), Université de la Sorbonne
Nouvelle – Paris III
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ชื่อ-สกุล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธาสินี ผลวัฒนะ

อาจารย สุดารัตน พุทธพงษ
6.1.5 ภาควิชามานุษยวิทยา
อาจารย กุลศิริ อรุณภาคย
อาจารย ดํารงพล อินทรจันทร
รองศาสตราจารย ชนัญ วงษวิภาค

อาจารย ธัญธีรา ยิม้ อํานวย

รองศาสตราจารย ปรานี วงษเทศ

คุณวุฒิ
- ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร
- Maîtrise en Lettres Modernes (Mention Bien),
Université d’ Orléans
- D.E.A. en Etudes du Sud-Est Asiatique et des
Cultures Austronésiennes,option : Littérature, (Mention
Trés Bien),Université de Paris III
- Doctorat de 3e Cycle en Etudes Indiennes
(Mention Bien), Université de Paris III
- Certificat de Stages “Economie et Commerce” et
“Pédagogigie de Français Des Affaires et des
Professions
- ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- รัฐศาสตรบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ศศ.ม. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- วท.บ. (เกษตรศาสตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
- ศศ.ม. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ศศ.บ.(มานุษยวิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยศิลปากร
- M.A. (Anthropology) The Australian National
University, Australia
- ค.บ.(สังคม - ฝรั่งเศส) เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
- ศศ.ม. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศ.บ. (โบราณคดี) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
- M.A. (Anthropology) Cornell University, U.S.A.
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ชื่อ-สกุล
อาจารย ปรารถนา จันทรุพนั ธ

อาจารย พุฒ วีระประเสริฐ
อาจารย แพร ศิริศักดิ์ดําเกิง

ผูชวยศาสตราจารย ดร.มณีวรรณ ผิวนิม่

อาจารยวราภรณ มนไตรเวทย
อาจารย เอกรินทร พึง่ ประชา
6.1.6 สาขาวิชาโทประวัตศิ าสตร
ผูชวยศาสตราจารย สุภาภรณ
จินดามณีโรจน
อาจารย พจนา ฤทธิรงค

อาจารย สาลินี มานะกิจ

คุณวุฒิ
- ศศ.บ. (สังคมวิทยา – มานุษยวิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- ศศ.ม. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศศ.บ. (โบราณคดี) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- M.A. (Anthropology) University of Arizona U.S.A.
- ศศ.บ. (สังคมวิทยา – มานุษยวิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- ศศ.ม. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- B.A. (Sociology) The University of New South
Wales, Australia
- M.A. (Anthropology) University of Sydney,
Australia
- Ph.D. (Anthropology), University of Hawaii,USA
- ศศ.บ. (ประวัติศาสตรศิลปะ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศศ.ม. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ศศ.บ. (ประวัติศาสตรศิลปะ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศศ.ม. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- อ.บ. (ประวัติศาสตร ) เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยศิลปากร
- อ.ม. (ประวัติศาสตร ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- อบ. (ประวัตศิ าสตร) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
- อ.ม. (ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศศ.บ. (ประวัติศาสตรศิลปะ)เกียรตินยิ มอันดับ 1
มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศศ.ม. (จารึกภาษาตะวันออก) มหาวิทยาลัยศิลปากร
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12.2 อาจารยพิเศษ
ชื่อ – นามสกุล
6.3.1 ภาควิชาโบราณคดี
ผูชวยศาสตราจารย ชาติชาย
รมสนธิ์

อาจารย บุหลง ศรีกนก
อาจารย ประพิศ ชูศิริ

อาจารย ประสพชัย แสงประภา

อาจารย วสุ โปษยะนันทน

คุณวุฒิ
- วท.บ.(ปฐพีวิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- วท.ม.(ปฐพีวิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- Cert.in ERTS remote sensing
มหาวิทยาลัยศิลปากรกับรัฐบาล
ฝรั่งเศส
- Cert.in Carbon -14 Dating
Techniques (SPAFA)
- Cert.in Quaternary Geology
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ศศ.บ. (โบราณคดี) เกียรนิยมอันดับ
2 มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศศ.บ. (โบราณคดี) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
- M.A. (Anthropology) University of
Otago,New Zealand
- ค.อ.บ. (สถาปตยกรรมภายใน)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
- สถ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- Cerificat d’ Etudes Approfondies
en Achitecture (C.E.A.A.)
Architecture et Archéologie Ecole
d’ Architecture Paris-Bellville
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สถานทีท่ ํางาน
162/90 เมืองนนทนเิ วศน
ต.ทาทราย อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000

สํานักวรรณกรรมและ
ประวัติศาสตร กรมศิลปากร
สํานักงานศิลปากร พระนคร
กรมศิลปากร

70/11 หมู 4 ซ.เสนานิคม 1
ถ.เสนานิคม แขวงจรเขบัว
เขตลาดพราว กรุงเทพฯ
10230
กลุมงานอนุรกั ษ
โบราณสถาน
สวนสงวนรักษา
โบราณสถาน
สํานักงานศิลปากร พระนคร
กรมศิลปากร

ชื่อ – นามสกุล

อาจารย สมชัย ศรีนอก
อาจารย เสนอ ศุกรเกยูร
วาที่ พันตรี ดร.อนุชาต
ปาลกะวงศ ณ อยุธยา

รองศาสตราจารย อารยา
เสงี่ยมพงษ

คุณวุฒิ
- DiplÔme d’ Etudes Approfondies
(D.E.A.) Langues, Histoire et
Civilisation des mondes Anciens
Université
Lumière Lyon II,French
- พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- มัธยมปที่ 4 (ผูเชี่ยวชาญ
พระราชพีธีในพระราชสํานัก)
- ศศ.ม. (โบราณคดีสมัย
ประวัติศาสตร) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
- Ph.D. (Ancient Indian and Asian
Studies) Magadh University , Bodh
– Gaya. India
- วท.ม. (กายวิภาคศาสตร)
มหาวิทยาลัยมหิดล

6.32 ภาควิชาภาษาตะวันออก
สาขาวิชาภาษาไทย
อาจารย จิรายุ ดาศรี
- กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัย
วิชาการการศึกษา ประสานมิตร
- กศ.ม. (บรรณารักษ) มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
- ศษ.ม. (การศึกษาผูใหญและ
การศึกษาตอเนื่อง) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
อาจารย บุญเตือน ศรีวรพจน
- ศศ.บ. (ภาษาไทย) วิทยาลัย
วิชาการศึกษา พิษณุโลก
- ศศ.ม. (จารึกภาษาตะวันออก)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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สถานทีท่ ํางาน

มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
กองพระราชพิธี สํานัก
พระราชวัง
กองนิเวศวิทยา การไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย

ภาควิชากายวิภาคศาสตร
คณะแพทยศาสตร
ศิริราชพยาบาล

74/27 ถนนฉิมพลี แขวงตลิง่
ชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ ฯ
10170

ชื่อ – นามสกุล
อาจารย มนทิรา วงศชะอุม

อาจารย พัฒนี พรอมสมบัติ

อาจารย ลํายอง บัวเพชร

อาจารย วันทนีย มวงบุญ

อาจารย สุนทรี พิรุณสาร

คุณวุฒิ
- คบ. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
- ศศ.ม.(จารึกภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
- การอบรมตามโครงการพัฒนา
ผูบริหาร (Mini MBA) มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร
- ประกาศนียบัตรนาฏศิลปชั้นสูงปที่ 2
(วิชาเอกคีตศิลปไทย) วิทยาลัย
นาฏศิลป
- กศ.บ. (ภาษาไทย) สถาบันราชภัฏ
จันทรเกษม
- ผูเชีย่ วชาญวิชาการเฉพาะดานการ
ละครและดนตรี สํานักการสังคีต
กระทรวงวัฒนธรรม
- ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
- กศ.ม. (บรรณารักษศาสตร)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
- อนุปริญญาสาขานาฏศิลปไทย
(เอกละคร) วิทยาลัยนาฏศิลป
- คบ. (ภาษาไทย) สถาบันราชภัฏ
ธนบุรี
- ศศ.ม.(จารึกภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
- กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัย
วิชาการการศึกษาบางแสน
- ศศ.ม.(จารึกภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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สถานทีท่ ํางาน
บริษัท อัมรินทรพริ้นติ้ง กรุป

สถาบันนาฏดุริยางคศิลป
กรมศิลปากร

สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยศิลปากร

สถาบันนาฏดุริยางคศิลป
กรมศิลปากร

ชื่อ – นามสกุล
อาจารย องอาจ จิระอร

คุณวุฒิ
- อนุปริญญาวิทยาลัยเพาะชาง
- การอบรมตามโครงการพัฒนา
ผูบริหาร (Mini MBA) มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร

สาขาวิชาภาษาตะวันออก
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรพัฒน
ประพันธวทิ ยา

- ศบ. (โบราณคดี) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
- M.A. (Sanskrit) University of
Baroda ,India
- Ph.D. (Sanskrit) University of
Baroda ,India
ศาสตราจารย (พิเศษ) ดร.จําลอง - M.A. (Sanskrit) Banaras Hindu
สารพัดนึก
University ,India
- Ph.D. (Sanskrit) Sampurna
Sanskrit University ,India
อาจารย กรุณา กุศลาสัย
- ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(มหาวิทยาลัยรามคําแหง)
- ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(มหาวิทยาลัยศิลปากร)
- Advanced Diploma in Hindi,
Vardha,India
- Advanced Diploma in Hindi,
Hindi Sahitya Sammelan,Ilahabad
อาจารย ดร.สถิต ไชยปญญา
- ศศ.ม. (สันสกฤต) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
- Ph.D. (Sanskrit) Banaras Hindu
University MP.
Prof.Dr.Radhavallabh Tripathi - B.A. (Hindi)
(ศาสตราจารยอาคันตุกะจาก
- M.A. (Sanskrit)
อินเดีย)
- Ph.D. (Sanskrit) Sagar
University MP.
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สถานทีท่ ํางาน
บริษัท อัมรินทรพริ้นติ้ง กรุป

1/180 เคหะชุมชนราม
อินทรา เขตบางเขน
กรุงเทพ ฯ

77/157 ถ.พระราม 2
แขวงแสมดํา เขตบางขุน
เทียน กรุงเทพ ฯ

ศูนยสันสกฤตศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อ – นามสกุล
Dr.Satyavati Tripathi

คุณวุฒิ
- M.A. (Hindi)
- Ph.D. (Hindi) Sagar University
MP.
6.3.3 ภาควิชาประวัตศิ าสตรศิลปะ
ผูชวยศาสตราจารย สุทธิลักษณ - ศ.บ.(โบราณคดี) มหาวิทยาลัย
ไชยสุต
ศิลปากร
- ศศ.ม.(โบราณคดีสมัยประวัติ ศาสตร) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผูชวยศาสตราจารย สุธี
- ศ.ม.(ภาพพิมพ) มหาวิทยาลัย
คุณาวิชยานนท
ศิลปากร

รองศาสตราจารย วีรวรรณ มณี

6.3.4 ภาควิชามานุษยวิทยา
ผูชวยศาสตราจารย พิไลวรรณ
ปุกหุต

ผูชวยศาสตราจารย ลิขิต
กาญจนาภรณ

สถานทีท่ ํางาน
ศูนยสันสกฤตศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

286/1 ถ.ราชวิถี กรุงเทพ ฯ
10300

ภาควิชาทฤษฎีศิลป คณะ
จิตรกรรมประติมากรรมและ
ภาพพิมพ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
115 ซ.สะพานขวา
- กศ.บ.
- M.A. Post - Graduate Studies in ถ.ประชาราษฎรสาย 2
History of Art Columbia University, เขตบางซื่อ กรุงเทพ ฯ
USA
10800
- Maitrîse d' Histoire de l' Art et
d'Archéologie (Universite de
Paris I)
- กศ.ม. (เทคโนโลยีฯ)

- ค.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)
- ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการ
แนะแนว)
- M.Ed. (Psychological Studies)
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สํานักเทคโนโลยีทาง
การศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ
ราช
ภาควิชาจิตวิทยาและ
การแนะแนว คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร

ชื่อ – นามสกุล
คุณวุฒิ
อาจารย สุทธิลักษณ เจาะสุนทร - ศศ.บ. (โบราณคดี) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
6.3.5 ภาควิชาภาษาตะวันตก
6.3.5.1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย ตะวัน ปภาพจน
- B.S.E. in Mechanical
Engineering and Economics
(Duke University, USA.)
- M.S. in Mechanical Behavior
and Experimental
Mechanic,Mechanical
Engineering (University of Illinois,
Urbana, USA.)
อาจารย นารี ตัณฑเสถียร
- นบท.
- M.C.J. Howard University
- LL.M. American University
อาจารย ปรารถนา นันทรัตพันธ - M.A. (Economics)
ศาสตราจารย ดร.มงคล
เดชนครินทร
อาจารย Judith S. Arndt

- Ph. D.

- A.B. (Political Science),
Whittier College
6.3.5.2 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
อาจารย บุญประเสริฐ
- วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร)
สุรักษรัตนสกุล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
- วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- Cert.in Requirement
Management
- Cert.in Object Oriented Analysis
and Design with UML
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สถานทีท่ ํางาน
สถานีโทรทัศนไอทีวี จํากัด
(มหาชน)

คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ

สํานักงานที่ปรึกษากฏหมาย
สํานักอัยการสูงสุด
ฝายกิจการโทรทัศนชอง 9
อสมท. หวยขวาง
คณะวิศวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
14/3 ซ.สมคิด เขตเพลินจิต
กรุงเทพ ฯ 10330
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง เลขที่ 3 หมู 2
ถ.ฉลองกรุง แขวงลําประทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพ ฯ
10520

ชื่อ – นามสกุล
Laurent MATHELIN

Valerie SAILLARD
6.3.6 สาขาวิชาโทประวัตศิ าสตร
รองศาสตราจารย ณรงค
พวงพิศ
ผูชวยศาสตราจารย วัลภา
รุงศิริแสงรัตน
ผูชวยศาสตราจารย พันธุทพิ ย
พันธุคาํ

คุณวุฒิ

สถานทีท่ ํางาน

- Diplôme National Supérieur
d’Arts Plastiques, ENS BeauxArts de Paris
- Certificat de Langues
Orientales, Section Siamois
INALCO, Paris
- Licence L.E.A., Université de
Franche-Comté
- Maitrise L.E.A., University of
Limerick

- อ.ม. (ประวัติศาสตร)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ ประสานมิตร
วิทยาลัยครูเทพสตรีลพบุรี

- อ.ม. (ประวัติศาสตร)
- อ.บ.(อักษรศาสตร)
- M.A.(History),Northeast
Missouri State University,USA.

100 ซ.33 แยกซอย 101
ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กทม. 10260
กลุมราชบรรณาคม สํานัก
ราชเลขาธิการ
คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

อาจารย ณัฏฐพร บุนนาค
รองศาสตราจารย ศฤงคาร
พันธุพงศ
13. จํานวนนักศึกษา
2548

จํานวนนักศึกษาระบุตามปการศึกษา
2549
2550
2551

2552

ชั้นปที่ 1

275

305

305

305

305

ชั้นปที่ 2

270

275

305

305

305

ชั้นปที่ 3

265

270

275

305

305

ชั้นปที่ 4

191

265

270

275

305

รวม

1,001

1,115

1,155

1,190

1,220

นักศึกษา
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14. สถานทีแ่ ละอุปกรณ
สถานที่ ใ ช อ าคารเรี ย นของคณะโบราณคดี มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร,อาคารศู น ย เ รี ย นรวม
มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร วั ง ท า พระ,อาคารหอประชุ ม มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร วั ง ท า พระ และศู น ย
คอมพิวเตอร อาคารศูนยเทคโนโลยีและการสรางสรรค มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ
15. หองสมุด
15.1 สํานักหอสมุดกลางวิทยาเขตวังทาพระ มีหนังสือ ตํารา และวารสารเพื่อใชในการศึกษา
คนควา ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ โดยประมาณไดดังนี้
13.1 หนังสือ
123,167 เลม
- มนุษยศาสตร
56,201 เลม
- วิจิตรศิลป
37,949 เลม
- วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
17,660 เลม
13.2 วารสารภาษาไทย
196 ชื่อ
13.3 วารสารตางประเทศ
114 ชื่อ
15.2 หองสมุดสาขาวิชาและภาควิชาตาง ๆ ของคณะโบราณคดี
16. งบประมาณ
ใชงบประมาณของคณะโบราณคดี
17. หลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต มีสาระสําคัญ ดังนี้
17.1 จํานวนหนวยกิตรวมหลักสูตร ศึกษาใหครบอยางนอย 144 หนวยกิต ของหลักสูตร
17.2 โครงสรางของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตในสาขาวิชาตาง ๆ
ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ซึ่ง
กําหนดสัดสวนหนวยกิตขั้นต่ําไว จําแนกตามสาขาได ดังตารางตอไปนี้
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หมวดวิชาไมนอย
กวา
หนวยกิต
สาขาวิชา
1. โบราณคดี
2. ภาษาไทย
3. ภาษาตะวันออก
4. ประวัติศาสตร
ศิลปะ
5. มานุษยวิทยา
6. ภาษาอังกฤษ
7. ภาษาฝรั่งเศส

วิชาเฉพาะ
ศึกษา
เอก
เอก
เอก
ทั่วไป
บังคับ
บังคับ
เลือก
เลือก
30
51
27
30
57
21
30
42
21
15
30
15
24
39
30
30
30

51
57
57

-

24
18
21

รวม
รวม
หมวด เลือก ตลอด
วิชา วิชา
เสรี หลักสู
โท เฉพาะ
ตร
30
108
6
144
30
108
6
144
30
108
6
144
30
108
6
144
30
30
30

105
105
108

ความหมายของเลขประจําวิชาที่ใชในหลักสูตร
รหัสวิชากําหนดไวเปนเลข 6 หลัก โดยแบงเลขออกเปนสองกลุม กลุมละสามหลัก
1. เลขสามหลักแรก เปนเลขประจําหนวยงานที่รับผิดชอบ
080 สําหรับ มหาวิทยาลัยศิลปากร
300 สําหรับ ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี
301 สําหรับ ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี
กลุมวิชาโทพิพิธภัณฑสถานศึกษา
310 สําหรับ ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ คณะโบราณคดี
กลุมวิชาศิลปะตะวันออก
311 สําหรับ ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ คณะโบราณคดี
กลุมวิชาศิลปะตะวันตก
312 สําหรับ ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ คณะโบราณคดี
กลุมวิชาเลือกรวม
320 สําหรับ ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี
330 สําหรับ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี
กลุมวิชาภาษาไทย
331 สําหรับ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี
กลุมวิชาภาษาสันสกฤต
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9
9
6

144
144
144

332

สําหรับ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี
กลุมวิชาภาษาบาลี
333 สําหรับ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี
กลุมวิชาภาษาฮินดี
334 สําหรับ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี
กลุมวิชาภาษาเขมร
335 สําหรับ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี
กลุมวิชาภาษามอญ
340 สําหรับ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาตะวันตก
คณะโบราณคดี
341 สําหรับ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก
คณะโบราณคดี
350 สําหรับ หมวดวิชาประวัติศาสตร คณะโบราณคดี
356 สําหรับ คณะโบราณคดี
2. เลขสามหลักหลัง เปนเลขบอกรหัสวิชา ดังนี้
เลขตัวแรก หมายถึง ระดับชั้นปทนี่ ักศึกษาปกติควรเรียนได คือ
1
=
ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชัน้ ปที่ 1
2
=
ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชัน้ ปที่ 2
3
=
ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชัน้ ปที่ 3
4
=
ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชัน้ ปที่ 4
เลขตัวที่สอง หมายถึงกลุมของรายวิชา
เลขตัวที่สาม หมายถึงลําดับที่ของรายวิชา
***********************************
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วิชาศึกษาทัว่ ไปของคณะโบราณคดี
1. จุดประสงคของหลักสูตร
1. สรางความสํานึกในตน ในความสัมพันธระหวางบุคคลกับสิ่งแวดลอม สรางความเขาใจ
พื้น ฐานของการอยู ร ว มกั น ในสั ง คม และกระตุ น ให เ สาะแสวงหาแนวทางในการจรรโลง
ความอยูรอดของมนุษยชาติ
2. สรางความเชื่อมั่นในความสามารถเชิงสรางสรรคของมนุษย และความตื่นตัวตออุปสรรค
ตาง ๆ ที่ขัดขวางความเจริญงอกงามทางปญญา รูจักคิดหาทางแกปญหาตาง ๆ ดวยเหตุผล
โดยสันติวิธีและดวยหลักแหงคุณธรรม
3. สรางความรอบรู ความใฝรู ความตื่นตัวในทางปญญา และความเขาใจพื้นฐานของวิทยาการ
ที่เปนหลัก สามารถใชวิธีความรูใหเปนประโยชนในการครองชีวิตและในการพัฒนาสังคม
4. สร า งความสามารถในการสื่ อ สาร ในการสร า งความเข า ใจอั น ดี ร ะหว า งบุ ค คลกลุ ม ชน
และประชาชน ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
2. โครงสรางของหลักสูตร
นักศึกษาคณะโบราณคดี ตองศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 30
หนวยกิต ดังนี้
1. หมวดวิชาบังคับ
14 หนวยกิต
2. หมวดวิชาบังคับเลือก
3 หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือก
13 หนวยกิต
โดยนักศึกษาตองเลือกศึกษาตามหลักสูตรสาขาวิชาเอกของนักศึกษา ประกอบดวยกลุมวิชา 3
กลุมวิชา ดังนี้
1. กลุม วิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
080 101 มนุษยกับการสรางสรรค
3(3-0-6)
(Man and Creativity)
080 102 ปญหาทางปรัชญา
2(2-0-4)
(Problems in Philosophy)
080 103 ตรรกวิทยาเบื้องตน
2(2-0-4)
(Introduction to Logic)
2(2-0-4)
080 106 พุทธศาสนาในชีวติ ของคนไทย
(Buddhism in Thai Life)
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080 107 ดนตรีวิจักษ
(Music Appreciation)
080 114 ศิลปวิจักษ
(Art Appreciation)
080 115 ศิลปะตะวันออก
(Eastern Art)
080 116 ศิลปะตะวันตก
(Western Art)
080 117 วรรณคดีวิจักษ
(Literary Appreciation)
080 118 วรรณกรรมไทยรวมสมัย
(Contemporary Thai Literature)
080 119 อารยธรรมตะวันออก
(Eastern Civilization)
080 121 อารยธรรมตะวันตก
(Western Civilization)
080 124 ไทยศึกษา
(Thai Studies)
080 125 สุนทรียศาสตร
(Aesthetics)
080 126 มนุษยกับสิง่ แวดลอม
(Man and His Environment)
080 127 จิตวิทยาเบื้องตน
(Introduction to Psychology)
080 128 จิตวิทยาพัฒนาการ
(Developmental Psychology)
080 1291 สังคมวิทยาเบื้องตน
(Introduction to Sociology)
080 1302 มานุษยวิทยาเบือ้ งตน
(Introduction to Anthropology)
1,2

วิชาบังคับเอกและโท สาขาวิชามานุษยวิทยา
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2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

080 133 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน

2(2-0-4)

(Economics in Everyday Life)

080 135 กฏหมายกับสังคม
(Law and Society)
080 138 ภูมิศาสตรประเทศไทย
(Geography of Thailand)
080 140 กีฬาศึกษา
(Sport Education)
080 144 หลักการวิจัยเบื้องตน
(Principles of Research)
080 145 การจัดการทัว่ ไป
(Introduction to Management)
300 1113 โบราณคดีเบื้องตน
(Introduction to Archaeology)
300 2614 พิพธิ ภัณฑสถานวิทยา
(Museology)

2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2. กลุม วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
080 151 มนุษยกับวิทยาศาสตร
3(3-0-6)
(Man and Science)
080 152 คณิตศาสตรทั่วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics)
080 153 วิทยาศาสตรกับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Science and Everyday Life)
080 154 คอมพิวเตอรเบื้องตน
3(2-2-5)
(Basic Computer)
080 155 คณิตศาสตรสําหรับนักออกแบบ
3(3-0-6)
(Mathematics for Designer)
3
4

วิชาบังคับเอกและโท สาขาวิชาโบราณคดี
วิชาบังคับโทพิพิธภัณฑ
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080 156 มลพิษสิ่งแวดลอม
(Environmental Pollutions)

3(3-0-6)

3. กลุม วิชาภาษา โดยเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
080 176 ภาษากับการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Language and Communication)
080 177 ภาษาอังกฤษ 1
3(2-2-5)
(English I)
080 178 ภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-5)
(English II)
080 179 ภาษาฝรั่งเศสเบือ้ งตน 1
3(2-2-5)
(Basic French I)
080 180 ภาษาฝรั่งเศสเบือ้ งตน 2
3(2-2-5)
(Basic French II)
3(2-2-5)
080 1815 ภาษาฝรั่งเศส 1
(French I)
3(2-2-5)
080 1826 ภาษาฝรั่งเศส 2
(French II)
080 189 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน 1
3(2-2-5)
(Basic Japanese I)
080 190 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน 2
3(2-2-5)
(Basic Japanese II)
080 193 ภาษาอิตาเลียนเบื้องตน 1
3(2-2-5)
(Basic Italian I)
080 194 ภาษาอิตาเลียนเบื้องตน 2
3(2-2-5)
(Basic Italian II)
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วิชาบังคับเอกและโท สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
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340 1007 ภาษาอังกฤษขัน้ เตรียมพรอมสําหรับวิชาเอก 1
(English Preparations for Majors I)
340 1018 ภาษาอังกฤษขัน้ เตรียมพรอมสําหรับวิชาเอก 2
(English Preparations for Majors II)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3. คําอธิบายรายวิชา
080 101 มนุษยกับการสรางสรรค
3(3-0-6)
(Man and Creativity)
ศึกษาหลักความคิดเกี่ยวกับความสํานึกในตน
อันเกิดจากการพิจารณาเอกภาพของโลก
ความสัมพันธระหวางปจเจกบุคคลกับเพือ่ นมนุษย ระหวางปจเจกบุคคลกับสิ่งแวดลอม การ
ดํารงอยูของจักรวาล โลก และมวลมนุษย อันเปนปจจัยกอใหเกิดแรงสรางสรรคสว นบุคคล
และ พลังรวมในการจรรโลงความเปนมนุษย ทั้งที่เปนในรูปของปรัชญา ศาสนา และความ
เชื่อถือ
สภาวะทางจิตสภาวะทางธรรมชาติและสังคมที่เอื้อตอการสรางสรรคทางศิลปะ
ตลอดจน การประดิษฐคิดคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทั้งนี้ใหศึกษาตัวอยางที่สําคัญ
ๆ จาก
กิจกรรมสรางสรรคของมนุษยทั้งในอดีตและปจจุบัน รวมทั้งขอขัดและอุปสรรคที่มี
ตอการ สรางสรรคในการสอนควรใชอุปกรณ ทั้งที่เปนรูปของเอกสารและโสตทัศนูปกรณ
080 102 ปญหาทางปรัชญา
2(2-0-4)
(Problems in Philosophy)
ศึกษาปญหาทางปรัชญาทีน่ ักปรัชญาทั้งตะวันตกและตะวันออก แตละสมัยสนใจ เชน ปญหา
เรื่องตัวตน จิต สสาร ปญหาเกี่ยวกับเสรีภาพ ความสัมพันธระหวางความจริงกับความรู
บทบาทของประสบการณและเหตุผลในการหาความรู ปญหาความหมายและจุดหมายของ
ชีวิต ปญหาการตัดสินความดีความงาม ความยุติธรรมและอยุติธรรม เปนตน
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เปนรายวิชาบังคับเอกเฉพาะของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะโบราณคดี โดยใชเรียนทดแทน
รายวิชา 080 177 ภาษาอังกฤษ 1 (English I) และรายวิชา 080 178 ภาษาอังกฤษ 2 (English II) และมีสถานภาพ
เทียบเทารายวิชา 080 177 ภาษาอังกฤษ 1 (English I) และรายวิชา 080 178 ภาษาอังกฤษ 2 (English II) ตามลําดับ
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080 103 ตรรกวิทยาเบือ้ งตน
2(2-0-4)
(Introduction to Logic)
ศึกษาความหมายและขอบขายของวิชาตรรกวิทยา ความสัมพันธระหวาง ตรรกวิทยากับ
ปรัชญา และศาสตรอื่น ๆ ลักษณะการใชเหตุผลตามหลักตรรกวิทยาเพื่อวิเคราะหและตีคา
การใชเหตุผลในชีวิตประจําวัน และในศาสตรตาง ๆ ทัง้ ในแงนิรนัย (Deduction) และอุปนัย
(Induction)
080 106 พุทธศาสนาในชีวิตของคนไทย
2(2-0-4)
(Buddhism in Thai Life)
ศึกษาพุทธศาสนาทั้งที่เปนหลักพุทธศาสนา
และแนวปฏิบัตทิ ี่ปะปนกับศาสนาอืน่ และ
ความเชื่อถืออื่น ๆ อิทธิพลของพุทธศาสนาที่มีตอชาวไทยในดานตาง ๆ โดยเนนหลักคําสอนที่
มีผลตอการดําเนินชีวิต และธรรมเนียมประเพณีไทยที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา
080 107 ดนตรีวิจักษ
2(2-0-4)
(Music Appreciation)
ศึกษาองคประกอบของดนตรี เครื่องดนตรีไทยและตางชาติ ผลงานของคีตกวีไทยและ
ตางประเทศทีส่ ําคัญ เปรียบเทียบลักษณะของดนตรีชาติตาง ๆ รวมทั้งดนตรีพื้นบาน
ความสัมพันธระหวางคีตศิลปกับศิลปะแขนงอืน่
ลักษณะเฉพาะของดนตรีประจําชาติไทย
ทั้งนี้โดย ใหนักศึกษาได ฟงดนตรีไทย และตางชาติใหมากที่สุดเทาที่จะมากได
080 114 ศิลปวิจักษ
2(2-0-4)
(Art Appreciation)
ศึกษาลักษณะและความสําคัญของทัศนศิลป โดยมุงสรางรสนิยม ความชื่นชมและความ
สํานึกในคุณคาของงานสรางสรรคทางศิลปะ จากตัวอยางศิลปกรรมทั้งในอดีตและปจจุบัน
บทบาทของทั ศนศิลปในวั ฒนธรรมของมนุษยชาติทั้งตะวั นออกและตะวัน ตก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในการแสดงออก ทั้งนี้ใหเห็นอิทธิพลโดยตรงของทัศนศิลปที่มีตอการดํารงชีวิตของ
คนไทย
080 115 ศิลปะตะวันออก
2(2-0-4)
(Eastern Art)
ศึกษาแนวความคิดหลักในศิลปะตะวันออก โดยเนนความสัมพันธระหวางการแสดงออก
ทางศิลปะกับพื้นฐานทางวัฒนธรรมของคนตะวันออก วิเคราะหศิลปกรรมที่สําคัญ ๆ ทั้งที่
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เปนศิลปกรรมบริสุทธิ์ และศิลปกรรมประยุกต ทั้งในสวนที่สะทอนใหเห็นเอกลักษณของคน
ตะวันออกและลักษณะรวมของมนุษยชาติ ศึกษาบทบาท และวิวัฒนาการของศิลปะไทย
ในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของศิลปะตะวันออก
080 116 ศิลปะตะวันตก
2(2-0-4)
(Western Art)
ศึกษาแนวความคิดหลักในศิลปะตะวันตก
โดยเนนความสัมพันธระหวางการแสดงออก
ั นาการของ
ทางศิลปะกับพื้นฐานทางวัฒนธรรมของคนตะวันตก บทบาทของเทคโนโลยีในวิวฒ
ศิลปะตะวันตก วิเคราะหศิลปกรรมที่สําคัญ ๆ ทั้งที่เปนแนวบริสุทธิ์ และแนวประยุกต ทัง้ ใน
สวนที่สะทอนใหเห็นเอกลักษณของคนตะวันตก และลักษณะรวมของมนุษยชาติ ศึกษาแรง
กระตุนของศิลปะตะวันตกทีม่ ีตอศิลปะไทยยุคใหม และลักษณะอันเปนสากลของศิลปกรรม
ไทยในปจจุบนั
080 117 วรรณคดีวิจักษ
2(2-0-4)
(Literary Appreciation)
ฝกการอานวรรณคดี โดยศึกษาวรรณกรรมที่ดีเดนทั้งที่เปนวรรณกรรมไทยและวรรณกรรมแปล
โดยมุงสรางรสนิยม ความชื่นชมและความสํานึกในคุณคาของงาน สรางสรรคทางวรรณศิลป
โดยทัว่ ไป ศึกษาคุณลักษณะของวรรณคดีทั้งในสวนทีเ่ ปนสากล และในสวนทีเ่ ปนเอกลักษณ
ของชาติ ทั้งนีใ้ หสามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณเกี่ยวกับวรรณกรรมที่อาน และสามารถ
วิเคราะหวรรณกรรมเหลานัน้ ทั้งในฐานะทีเ่ ปนการแสดงออกซึ่งอัจฉริยภาพสวนบุคคล และที่
เปน ปรากฏการณทางวัฒนธรรม
080 118 วรรณกรรมไทยรวมสมัย
2(2-0-4)
(Contemporary Thai Literature)
โดยเนนลักษณะ
ศึกษาวรรณกรรมบางเรื่องที่แสดงออกถึงเอกลักษณของสังคมไทยปจจุบนั
ที่เปนการสืบทอด และลักษณะที่เปนนวกรรมในทางวรรณศิลป ศึกษาความสัมพันธระหวาง
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับวิวัฒนาการของวรรณคดี
ความสํานึกรวมของคนรวมสมัย
ที่แสดงออกดวยวรรณศิลป โดยเทียบเคียงกับศิลปะแขนงอื่น และบทบาทของวรรณกรรม
ในการเสริมสรางความเจริญงอกงามทางปญญาของบุคคลในสังคมรวมสมัย
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080 119 อารยธรรมตะวันออก
2(2-0-4)
(Eastern Civilization)
ศึกษาพัฒนาการของอารยธรรมจีน อินเดียและอิสลาม ซึ่งมีสวนสําคัญในการหลอหลอม
อารยธรรมในเอเชียตะวันออก เอเชียใต และเอเชียตะวันออกเฉียงใต การถายทอดและการ
ผสมผสานระหวางอารยธรรมจีน
อินเดีย
อิสลามกับวัฒนธรรมทองถิน่ อันกอใหเกิด
ลักษณะรวมกันและแตกตางกันไปตามสภาวะแหงพัฒนาการทางประวัติศาสตรของแตละ
ภูมิภาค เนนศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางดานภูมปิ ญญา ลัทธิความเชื่อทางศาสนา วิทยาการ
การสรางสรรคทางศิลปะ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคมจนถึงปจจุบนั
080 121 อารยธรรมตะวันตก
2(2-0-4)
(Western Civilization)
ศึกษารากฐานอารยธรรมตะวันตกทีน่ ําไปสูสมัยพืน้ ฟูศิลปวิทยาการ การเปลีย่ นแปลงระบบ
สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองจากสมัยกลางจนถึงสมัยใหม การขยายอิทธิพล
ของชาติตะวันตกไปสูดินแดนตาง ๆ ทั่วโลก การปฏิวัติทางวิทยาศาสตรและการปฏิวัติทาง
ภูมิปญญายุคเครื่องจักรและความกาวหนาทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ความขัดแยงทาง
ความคิดและการเปลี่ยนแปลงของอารยธรรมตะวันตกในสังคมรวมสมัย ตลอดจนอิทธิพลของ
อารยธรรมตะวันตกตอโลกปจจุบัน
080 124 ไทยศึกษา
3(3-0-6)
(Thai Studies)
ศึกษาวิวัฒนาการของสังคมไทยดานการตัง้ ถิ่นฐาน การปกครอง เศรษฐกิจระบบความเชื่อ
คานิยม แบบแผนการดําเนินชีวิต การสรางสรรคทั้งทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและศิลปะ
ตลอดจนศึกษาดานภูมิศาสตรและทรัพยากรของประเทศ
ใหนกั ศึกษาเห็นภาพรวมของ
สังคมไทยตัง้ แตอดีตจนกระทั่งปจจุบัน ใหเขาใจปจจัยและเงื่อนไขตาง ๆ ที่มีผลตอชีวิตและ
สังคมไทย
080 125 สุนทรียศาสตร
3(3-0-6)
(Aesthetics)
ศึกษาขอบเขตและความหมายของสุนทรียศาสตร ทฤษฎีวาดวยความงาม ประวัติ แนวคิดและ
ทัศนคติของมนุษย ตอความงามแตละยุคสมัย เพื่อเปนพืน้ ฐานความคิดและความเขาใจของ
นักศึกษาในดานความงามอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนารสนิยมและวิจารณญาณใน
การประเมินคุณคาทางสุนทรียศาสตร
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080 126 มนุษยกับสิง่ แวดลอม
3(3-0-6)
(Man and His Environment)
ศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิง่ แวดลอม
ซึ่งอาจจําแนกเปนสิ่งแวดลอมทีเ่ ปน
ตัวมนุษย สิ่งแวดลอมที่เปนผลงานของมนุษยและสิ่งแวดลอมธรรมชาติ โดยพิจารณาอิทธิพล
ของสิ่งแวดลอมทั้งสามประเภทที่มีตอการปรับตัว
วิวัฒนาการและวัฒนธรรมของมนุษย
อิทธิพลที่มนุษยมีตอสิ่งแวดลอม ซึง่ กอใหเกิดการเปลีย่ นแปลง ทั้งในทางสรางสรรคและ
ทําลาย ทัง้ ที่ตั้งใจ และไมตั้งใจหรือรูเทาไมถึงการณ ตลอดจนพิจารณาหาแนวปฏิบตั ิที่จะชวย
ยกระดับคุณภาพของชีวิตมนุษยใหสามารถดํารงอยูในสภาพแวดลอมทั้งในปจจุบนั
และ
อนาคตไดอยางเหมาะสม ทัง้ นี้ใหเนนการยกตัวอยางจากสังคมไทย การประยุกตความรูตางๆ
ไปใชกับสังคมไทย การไปศึกษาจากของจริง และการอภิปรายกลุมยอย
080 127 จิตวิทยาเบื้องตน
2(2-0-4)
(Introduction to Psychology)
ศึกษาพืน้ ฐานของวิชาจิตวิทยา ความหมาย ประวัติและขอบขายของวิชาจิตวิทยา พฤติกรรม
และการกอใหเกิดพฤติกรรมของมนุษย ในสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ การจูงใจ การรับรู
บุคลิกภาพ ความขัดแยง การปรับตัว สุขภาพจิต และการนําวิชาจิตวิทยาไปใชใหเปน
ประโยชนในดานตาง ๆ
080 128 จิตวิทยาพัฒนาการ
2(2-0-4)
(Developmental Psychology)
ศึกษาพัฒนาการของมนุษย ลักษณะพัฒนาการโดยทั่วไป ตั้งแตระยะกอนเกิดจนถึง
เนนความสําคัญของพันธุกรรม
และสิ่งแวดลอมซึ่งมีผลตอพัฒนาการ
วัยสูงอายุ
ของมนุษย ศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นในทุกขั้นพัฒนาการ ตลอดจนแนวทางในการปองกัน
และแกไขปญหาเหลานั้น และการสงเสริมใหบรรลุผลพัฒนาการที่สมบูรณในทุก ๆ ดาน
080 129 สังคมวิทยาเบือ้ งตน
2(2-0-4)
(Introduction to Sociology)
ศึกษาแนวความคิดพืน้ ฐานของสังคมวิทยา ไดแก โครงสรางเบื้องตนของสังคมการจัดกลุม
สถาบัน การแบงชนชัน้ อิทธิพลของสิ่งแวดลอมทีม่ ีตอบุคคลและกลุม กลไกและการจัด
ระเบียบทางสังคม บรรทัดฐานทางสังคม ความสัมพันธทางสังคม การเสียระเบียบทางสังคม
และความเฉื่อยทางวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงและปญหาทางสังคม ทัง้ นี้ ใหเนนตัวอยางจาก
สังคมปจจุบนั
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080 130 มานุษยวิทยาเบื้องตน
2(2-0-4)
(Introduction to Anthropology)
ศึกษาความรูเ บื้องตนทางมานุษยวิทยา โดยเนนวิวัฒนาการของมนุษยชาติ ลักษณะพืน้ ฐาน
ทางสังคม วัฒนธรรมและเชื้อชาติของมนุษย และศึกษาถึงผลที่เกิดจากความแตกตาง
และความคลายคลึงกันในทางวัฒนธรรมของมนุษย โดยใชขอมูลทางชาติพนั ธุวทิ ยาในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตที่เกีย่ วกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
2(2-0-4)
080 133 เศรษฐศาสตรในชีวติ ประจําวัน
(Economics in Everyday Life)
ศึกษาหลักการเบื้องตนทางเศรษฐศาสตรเพื่อเปนพื้นฐานสําหรับการทําความเขาใจกับ
ปรากฏการณทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในชีวติ ประจําวัน เชน รูปแบบตางๆ ของระบบเศรษฐกิจ
การทํางานของกลไกราคาในตลาด บทบาทของภาครัฐบาลในระบบ เศรษฐกิจเงินตราและ
สถาบันการเงิน
โดยเนนการวิเคราะหสถานการณปจจุบันในเรื่องที่เกีย่ วของเปนขอมูล
ประกอบการศึกษา
080 135 กฎหมายกับสังคม
2(2-0-4)
(Law and Society)
ความสัมพันธระหวางกฎหมายกับสังคม
ศึกษาปญหาของการรักษาระเบียบในสังคมมนุษย
กลไก จุดประสงคและที่มาของกฎหมาย กระบวนการในการออกกฎหมาย และการบังคับใช
ขอบเขตและประเภทของกฎหมาย กระบวนการยุตธิ รรมและระบบศาล
080 138 ภูมิศาสตรประเทศไทย
3(3-0-6)
(Geography of Thailand)
ศึกษาวิเคราะหลักษณะพืน้ ที่ ขนาด รูปราง โครงสรางทางกายภาพ ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ ประชากร กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เชน เกษตรกรรม
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การคมนาคมขนสง การบริการ เปนตน รายไดประชาชาติ
ผลผลิตรวม ปญหาการเปลีย่ นแปลงทางกายภาพเศรษฐกิจและทางสังคม โดยศึกษาวิเคราะห
เชิงภูมิศาสตรเปนสวนรวมทัง้ ประเทศและเปนรายภูมิภาค
มีการศึกษานอกสถานที่
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080 140 กีฬาศึกษา
2(1-2-3)
(Sport Education)
ศึกษาความเปนมาของกีฬาแตละประเภท เทคนิคและทักษะของการเลน ระเบียบและกติกา
การแขงขัน การปองกันอุบัติเหตุทางกีฬา เลือกศึกษากีฬาหนึง่ ประเภท เชน บาสเกตบอล
วอลเลยบอล แบดมินตัน ยูโด ตะกรอ กิจกรรมเขาจังหวะ และกีฬาอื่นๆ ตามความเหมาะสม
080 144 หลักการวิจัยเบื้องตน
2(2-0-4)
(Principles of Research)
ศึกษาแนวคิด ความหมาย หลักการของการวิจยั การจําแนกประเภท และชนิดของการวิจัย
ขั้นตอนและกระบวนการของการวิจัย การประมวลผลขอมูลและการรายงาน
080 145 การจัดการทั่วไป
3(3-0-6)
(Introduction to Management)
ศึกษาหลักการทั่วไปของการจัดการ การจัดองคการ การจัดการธุรกิจ การจัดการในระบบ
รัฐกิจ เพื่อใหนกั ศึกษามีความรูพนื้ ฐาน ดานลักษณะรูปแบบขององคการการแบงสวนงาน
หนาที่และความรับผิดชอบในการจัดการ ระบบจัดการ กลวิธีในการจัดการ การจัดการ
งานบุคคล การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่
3(3-0-6)
080 151 มนุษยกบั วิทยาศาสตร
(Man and Science)
ศึกษาแนวความคิดพืน้ ฐานทางปรัชญา และเชิงประยุกตของวิทยาศาสตรทั้งในอดีต ปจจุบัน
และอนาคต อิทธิพลของวิทยาศาสตรตอศาสตรอื่น ประโยชนและโทษของการนําวิทยาศาสตร
ทางกายภาพและชีวภาพมาประยุกตใชใหสัมพันธกับชีวิต ประจําวันและสิ่งแวดลอม
080 152 คณิตศาสตรทั่วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics)
เมทริกซ และระบบสมการเชิงเสน บทประยุกตของเมทริกซ การโปรแกรมเชิงเสนเบื้องตน
คณิตศาสตรทางการเงิน ระเบียบและวิธีการทางสถิตเิ บื้องตน ตัวแปร การวัดตัวแปร
การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจาย ความนาจะเปน การแจกแจง
ความนาจะเปน การสุมตัวอยาง การประมาณคาและการทดสอบสมมติฐานของประชากร
การถดถอยและสหสัมพันธอยางงาย
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080 153 วิทยาศาสตรกบั ชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Science and Everyday Life)
ศึกษาความสัมพันธของมนุษยกับสิ่งแวดลอมในแงการแปรรูปพลังงาน
การปรับตัว
การอยูรวมกันของสิ่งมีชวี ิต ปญหาที่เกิดขึ้นในสภาวะแวดลอมเนื่องจากการเพิ่มของประชากร
การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ ทัง้ ที่ใหพลังงานและไมให
พลังงาน อัตราการใชทรัพยากรประเภทตาง ๆ การอนุรักษและเพิ่มผลผลิต สาเหตุและ
การแกไขปญหาความเสื่อมโทรมของสภาวะแวดลอม ประโยชนและโทษของการใชสารเคมี
และสารกัมมันตรังสีตาง ๆ ที่มีตอมนุษยและวิธปี องกัน หลักการและประโยชนของการใช
สิ่งมีชีวิตในการควบคุมการแพรกระจายของสัตวและพืชที่เปนภัยตอเศรษฐกิจ
3(2-2-5)
080 154 คอมพิวเตอรเบื้องตน
(Basic Computer)
สรางความเขาใจในการใชคอมพิวเตอร อุปกรณที่เกี่ยวของบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอรและการใช
โปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชแพรหลายในปจจุบนั
080 155 คณิตศาสตรสําหรับนักออกแบบ
3(3-0-6)
(Mathematics for Designer)
ศึกษาหลักการและวิธีการทางคณิตศาสตร เพื่อคํานวณหาพิกัดตําแหนง ระยะปริมาณ พื้นที่
ปริมาตรมวล การเขียนรูปทรง 2 มิติและ 3 มิติ สถิติและกราฟ
080 156 มลพิษสิง่ แวดลอม
3(3-0-6)
(Environmental Pollutions)
สวนประกอบ ความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ ในธรรมชาติ สาเหตุและลักษณะของมลพิษตาง ๆ
เชน มลพิษทางน้าํ มลพิษทางอากาศ มลพิษทางดิน ของเสียที่มีอันตราย แสง เสียง ความรอน
รังสี และมลพิษทางอาหาร การปองกันแกไขมลพิษตาง ๆ กรณีตัวอยางของปญหามลภาวะ
ที่เกิดขึ้น
080 176 ภาษากับการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Language and Communication)
ศึ ก ษาหลั ก เกณฑ แ ละแนวความคิ ด ที่ เ ป น พื้ น ฐานของการสื่ อ สาร และการใช ภ าษาเพื่ อ
การสื่ อ ความหมายไปยั ง ผู รั บ ให สั ม ฤทธิ์ ผ ล ให รู จั ก คิ ด และลํ า ดั บ ความคิ ด อย า งมี เ หตุ ผ ล
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ฝกการใชถอยคํา ประโยค สํานวน โวหาร ฝกการเตรียมและรวบรวมขอมูลในการสื่อสาร
ตามจุดประสงค การใชภาษาในเชิงบรรยาย พรรณนา อธิบาย และอภิปราย
080 177 ภาษาอังกฤษ 1
3(2-2-5)
(English I)
ทบทวนและฝกการใชภาษาอังกฤษทัง้ 4 ทักษะ คือ การฟง การพูด การอาน และการเขียน
ซึ่งนักศึกษาไดเรียนมาแลวในชั้นมัธยม ฝกการฟง การพูดในเรื่องทั่วไป เนนทักษะการอาน
ซึ่งจําเปนในการศึกษาระดับอุดมศึกษา และฝกการเขียนใหสัมพันธกบั เอกสารที่อา น
080 178 ภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-5)
(English II)
วิชาบังคับกอน : 080 177 ภาษาอังกฤษ 1
ฝกการใชทักษะทั้ง 4 ในระดับที่สูงขึน้ และเนนทักษะการอาน โดยฝกอานเอกสารทีย่ ากขึ้น
080 179 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน 1
3(2-2-5)
(Basic French I)
ฝกทักษะผูเริ่มเรียนภาษาฝรัง่ เศสในการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาที่ใชกัน
โดยทั่วไปในชีวิตประจําวัน โดยใชวิธีโสตทัศนศึกษา
080 180 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน 2
3(2-2-5)
(Basic French II)
วิชาบังคับกอน : 080 179 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน 1
ฝกทักษะในการฟง การพูด การอาน และการเขียนตอจากรายวิชา 080 179 ฝรั่งเศสเบื้องตน
1
080 181 ภาษาฝรั่งเศส 1
3(2-2-5)
(French I)
ฝกทักษะในการฟง การพูด การอาน และการเขียน ใหผูเรียนใชภาษาไดถูกตองตามหลัก
เนนการฝกทักษะการเขียนอยางถูกตอง
ที่ไดเรียนมาแลวในชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
ทั้งทางดานไวยากรณ คําศัพท และอักขรวิธี ฝกลําดับความคิดและการแสดงออกขั้นพืน้ ฐาน
ฝกการอานเรือ่ งสั้นใหสามารถเก็บใจความและความคิดของเนื้อเรื่อง ฝกการฟงและการพูด
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โดยใชภาษาธรรมดาในชีวิตประจําวันใหมคี วามรู ความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาติที่พูด
ภาษาฝรั่งเศสอยางกวางขวาง
080 182 ภาษาฝรั่งเศส 2
3(2-2-5)
(French II)
วิชาบังคับกอน : 080 181 ภาษาฝรั่งเศส 1
เปนรายวิชาตอเนื่องจากรายวิชา 080 181 ภาษาฝรั่งเศส 1 มีจุดประสงคเชนเดียวกัน
เพื่อเสริมสรางความสามารถในการฟง การพูด การอาน การเขียน ในระดับสูงขึ้น
080 189 ภาษาญี่ปนุ เบือ้ งตน 1
3(2-2-5)
(Basic Japanese I)
ฝกการอานออกเสียงและการเขียนอักษรฮิรากานะและอักษรคาตาคานะ ศึกษาหลักไวยากรณ
และรูปประโยคเบื้องตน ฝกการฟง การพูด การอานและการเขียน เพือ่ ใหสามารถใชใน
การสื่อสารไดอยางถูกตอง
080 190 ภาษาญี่ปนุ เบือ้ งตน 2
3(2-2-5)
(Basic Japanese II)
วิชาบังคับกอน : 080 189 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน 1
ศึกษาหลักไวยากรณและรูปประโยค ฝกการฟง การพูด การอาน และการเขียนประโยค
ที่ซับซอนขึ้น
3(2-2-5)
080 193 ภาษาอิตาเลียนเบื้องตน 1
(Basic Italian I)
ฝกทักษะในการอาน การเขียน การฟงและการพูด โดยศึกษาไวยากรณเบื้องตนเพือ่ ใหสามารถ
อานและทําความเขาใจขอเขียนงายๆ
ตลอดจนเขียนรูปประโยคพืน้ ฐานไดอยางถูกตอง
ฝกการอานออกเสียงตามหลักสัทศาสตร และฝกสนทนาเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน
080 194 ภาษาอิตาเลียนเบื้องตน 2
3(2-2-5)
(Basic Italian II)
วิชาบังคับกอน : 080 193 ภาษาอิตาเลียนเบื้องตน 1
ฝกทักษะในการอาน การเขียน การฟงและการพูดตอจากภาษาอิตาเลียนเบื้องตน 1
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300 111 โบราณคดีเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Archaeology)
ศึกษาคําจํากัดความ ขอบเขตของการศึกษาวิชาโบราณคดี ประวัติความเปนมา ประโยชน
ของการศึกษาวิชาโบราณคดีตอสังคมปจจุบัน ลักษณะของวัฒนธรรมกอนประวัติศาสตร และ
สมัยประวัติศาสตรโดยสังเขป
300 261 พิพิธภัณฑสถานวิทยา
3(3-0-6)
(Museology)
ศึกษาถึงประวัติความเปนมาของพิพธิ ภัณฑประเภทตาง ๆ ความสําคัญ และจุดมุงหมายใน
การจัดตั้งพิพธิ ภัณฑประเภทตาง ๆ โครงสรางและการบริหารงาน ความสําคัญของการจัดการ
พิพิธภัณฑในดานตาง ๆ เชน อาคารพิพิธภัณฑ งานอนุรักษ งานนิทรรศการ งานบริการ
การศึกษา รวมทั้งศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของกับงานพิพธิ ภัณฑ
มีการศึกษานอกสถานที่
340 100 ภาษาอังกฤษขั้นเตรียมพรอมสําหรับวิชาเอก 1
3(3-0-6)
(English Preparations for Majors I)
ทบทวนพืน้ ฐานในไวยากรณ และทักษะการฟง พูด อาน เขียน เพื่อปูพนื้ ฐานทีจ่ ําเปนสําหรับ
การศึกษาตามหลักสูตรวิชาเอกภาษาอังกฤษ
340 101 ภาษาอังกฤษขั้นเตรียมพรอมสําหรับวิชาเอก 2
3(3-0-6)
(English Preparations for Majors II)
รายวิชาบังคับกอน : 311 100 ภาษาอังกฤษขั้นเตรียมพรอมสําหรับวิชาเอก 1
ศึกษาทักษะทัง้ 4 ตอเนื่องจากรายวิชา 340 100 ในระดับที่สูงขึน้
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี
1. วัตถุประสงค
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูค วามสามารถในการศึกษาคนควาวิจัยในงานโบราณคดี
และการ
จัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่เปนมาตรฐานสากล และสามารถนําองคความรูไปใชในการประกอบ
อาชีพทางดานโบราณคดี การอนุรักษและการจัดการมรดกวัฒนธรรมของชาติ และเพื่อสรางบัณฑิตผูมี
ความยึดมัน่ ในคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ สังคมและประเทศชาติ
2. หลักสูตร
2.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 144 หนวยกิต
2.2 โครงสรางหลักสูตร
2.2.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
จํานวนไมนอยกวา
30
วิชาบังคับ
จํานวน
20
วิชาบังคับเลือก
จํานวน
3
วิชาเลือก
จํานวน
7
2.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา 108
วิชาเอก
วิชาบังคับ
จํานวน
51
จํานวน
27
วิชาเลือก
วิชาโท
จํานวนไมนอยกวา
30
2.2.3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนไมนอ ยกวา
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

2.2.1 การศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป
นักศึกษาตองศึกษาตามหลักสูตรวิชาศึกษาทัว่ ไปของมหาวิทยาลัยศิลปากร
จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต ประกอบดวย
วิชาบังคับ จํานวน 20 หนวยกิต ประกอบดวย
กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)
080 114
ศิลปวิจักษ
2 (2-0-4)
(Art Appreciation)
080 126
มนุษยกับสิง่ แวดลอม
3 (3-0-6)
(Man and His Environment)
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300 111
300 261

โบราณคดีเบื้องตน
(Introduction to Archaeology)
พิพิธภัณฑสถานวิทยา
(Museology)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

กลุมวิชาภาษา
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)
080 176
ภาษากับการสื่อสาร
3 (3-0-6)
(Language and Communication)
080 177
ภาษาอังกฤษ 1
3 (2-2-5)
(English I)
080 178
ภาษาอังกฤษ 2
3 (2-2-5)
(English II)
วิชาบังคับเลือก จํานวน 3 หนวยกิต
กลุมวิชาวิทยาศาสตรกบั คณิตศาสตร
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)
3(3-0-6)
080 151
มนุษยกับวิทยาศาสตร
(Man and Science)
080 152
คณิตศาสตรทั่วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics)
080 154
คอมพิวเตอรเบื้องตน
3(2-2-5)
(Basic Computer)
080 156
มลพิษสิง่ แวดลอม
3(3-0-6)
(Environmental Pollutions)
วิชาเลือก จํานวน 7 หนวยกิต
กลุมวิชามนุษยศาสตร
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)
080 101
มนุษยกับการสรางสรรค
3(3-0-6)
(Man and Creativity)
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080 102
080 103
080 106
080 107
080 115
080 116
080 117
080 118
080 119
080 121
080 124
080 125

ปญหาทางปรัชญา
(Problems in Philosophy)
ตรรกวิทยาเบือ้ งตน
(Introduction to Logic)
พุทธศาสนาในชีวิตของคนไทย
(Buddhism in Thai Life)
ดนตรีวิจักษ
(Music Appreciation)
ศิลปะตะวันออก
(Eastern Art)
ศิลปะตะวันตก
(Western Art)
วรรณคดีวิจักษ
(Literary Appreciation)
วรรณกรรมไทยรวมสมัย
(Contemporary Thai Literature)
อารยธรรมตะวันออก
(Eastern Civilization)
อารยธรรมตะวันตก
(Western Civilization)
ไทยศึกษา
(Thai Studies)
สุนทรียศาสตร
(Aesthetics)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

กลุมวิชาสังคมศาสตร
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)
080 127
จิตวิทยาเบื้องตน
2(2-0-4)
(Introduction to Psychology)
080 128
จิตวิทยาพัฒนาการ
2(2-0-4)
(Developmental Psychology)
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080 1291
080 1302
080 133
080 135
080 138
080 140
080 144
080 145

สังคมวิทยาเบือ้ งตน
(Introduction to Sociology)
มานุษยวิทยาเบื้องตน
(Introduction to Anthropology)
เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
(Economics in Everyday Life)
กฎหมายกับสังคม
(Law and Society)
ภูมิศาสตรประเทศไทย
(Geography of Thailand)
กีฬาศึกษา
(Sport Education)
หลักการวิจัยเบื้องตน
(Principles of Research)
การจัดการทั่วไป
(Introduction to Management)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

กลุมวิชาภาษา
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)
080 179
ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน 1
3(2-2-5)
(Basic French I)
080 180
ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน 2
3(2-2-5)
(Basic French II)
ภาษาฝรั่งเศส 1
3(2-2-5)
080 1813
(French I)
4
ภาษาฝรั่งเศส 2
3(2-2-5)
080 182
(French II)

1

รายวิชาบังคับสําหรับนักศึกษาที่เลือกวิชาเอก –โท สาขาวิชามานุษยวิทยา
รายวิชาบังคับสําหรับนักศึกษาที่เลือกวิชาเอก –โทและเลือกเสรี สาขาวิชามานุษยวิทยา
3
สําหรับนักศึกษาที่เลือกวิชาโทภาษาฝรั่งเศส
4
สําหรับนักศึกษาที่เลือกวิชาโทภาษาฝรั่งเศส
2
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080 189
080 190
080 193
080 194

ภาษาญี่ปนุ เบือ้ งตน 1
(Basic Japanese I)
ภาษาญี่ปนุ เบือ้ งตน 2
(Basic Japanese II)
ภาษาอิตาเลียนเบื้องตน 1
(Basic Italian I)
ภาษาอิตาเลียนเบื้องตน 2
(Basic Italian II)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

2.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
การศึกษาวิชาเอกโบราณคดี
วิชาเอกบังคับ จํานวน 51 หนวยกิต ประกอบดวย
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)
300 151
การสํารวจทางโบราณคดี
3(1-4-4)
(Archaeological Survey)
3(3-0-6)
300 211
ประวัติแนวคิด และทฤษฎีทางโบราณคดี
(History of Archaeological Thoughts and Theories)
300 217
หลักการอนุรักษโบราณสถานและแหลงโบราณคดี
3(3-0-6)
(Principles of Conservation for Ancient Monuments and
Archaeological Sites)
300 221
โบราณคดีสมัยกอนประวัตศิ าสตรในประเทศไทย
3(3-0-6)
(Prehistoric Archaeology in Thailand)
300 222
โบราณคดีสมัยประวัติศาสตรในประเทศไทย 1
3(3-0-6)
(Historical Archaeology in Thailand I)
300 223
โบราณคดีสมัยประวัติศาสตรในประเทศไทย 2
3(3-0-6)
(Historical Archaeology in Thailand II)
300 224
โบราณคดีสมัยประวัติศาสตรในประเทศไทย 3
3(3-0-6)
(Historical Archaeology in Thailand III)
300 263
การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(Cultural Resource Management)
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300 271
300 341
300 342
300 343
300 351
300 352
356 203
356 200
356 201

บทอานภาษาอังกฤษทางดานโบราณคดี
(English Readings in Archaeology)
ระเบียบวิธวี ิจยั ทางโบราณคดี
(Research Methodology in Archaeology)
สัมมนา
(Seminar)
การศึกษาเฉพาะบุคคล
(Individual Study)
การขุดคนทางโบราณคดี
(Archaeological Excavation)
การวิเคราะหและการตีความทางโบราณคดี
(Archaeological Analysis and Interpretation)
การเขียนภาษาไทย 1
(Thai Writing 1)
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1
(English Communication Skills I)
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2
(English Communication Skills II)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(0-6-3)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

หมายเหตุ - สําหรับนักศึกษาทีเ่ รียนเอกโบราณคดี วิชาโทภาษาไทยใหเลือกเรียนวิชาตอไปนี้
จํานวน 3 หนวยกิต แทนวิชา 356 203 การเขียนภาษาไทย 1 ( Thai Writing 1)
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)
356 205
ศิลปะการถายภาพ 1
3(1-4-4)
(Photography as Art I)
356 206
ศิลปะการถายภาพ 2
3(1-4-4)
(Photography as Art II)
356 207
คอมพิวเตอรประยุกต
3(1-4-4)
(Applied Computer)
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วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 27 หนวยกิต ประกอบดวย
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)
300 113
อารยธรรมโลกโดยสังเขป
3(3-0-6)
(Survey of World Civilizations)
300 114
โบราณคดีในประเทศอินเดีย
3(3-0-6)
(Archaeology in India)
300 212
มรดกวัฒนธรรมทางศาสนาในเอเชีย
3(3-0-6)
(Cultural Heritage of Religions in Asia)
300 213
เทคโนโลยีสมัยโบราณ
3(3-0-6)
(Ancient Technology)
300 214
วิวัฒนาการของมนุษย
3(3-0-6)
(Human Evolution)
300 215
ประติมานวิทยาในศาสนาฮินดู
3(3-0-6)
(Hindu Iconography)
300 216
ประติมานวิทยาในศาสนาพุทธ
3(3-0-6)
(Buddhist Iconography)
300 225
ประเพณีในราชสํานัก
3(3-0-6)
(Court Traditions)
300 231
โบราณคดีสมัยกอนประวัตศิ าสตรในยุโรปและอาฟริกา 3(3-0-6)
(Prehistoric Archaeology in Europe and Africa)
300 232
โบราณคดีสมัยกอนประวัตศิ าสตรในเอเชียและ
3(3-0-6)
เอเชียตะวันออกเฉียงใตภาคพื้นแผนดินใหญ
(Prehistoric Archaeology in Asia and Mainland Southeast Asia)
300 233
โบราณคดีสมัยกอนประวัตศิ าสตรในหมูเกาะ
3(3-0-6)
เอเชียตะวันออกเฉียงใต หมูเกาะแปซิฟกและออสเตรเลีย
(Prehistoric Archaeology in Southeast Asian, Pacific,
and Australian Islands)
300 234
โบราณคดีสมัยประวัติศาสตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 1 3(3-0-6)
(Historical Archaeology in Southeast Asia I)

300 235

โบราณคดีสมัยประวัติศาสตรในเอเชียตะวันออก52

3(3-0-6)

300 251
300 252
300 253
300 254
300 255
300 256
300 262
300 272
356 202
356 205
356 206
356 207

เฉียงใต 2
(Historical Archaeology in Southeast Asia II)
โบราณคดีสิ่งแวดลอมเบื้องตน
(Introduction to Environmental Archaeology)
ธรณีวิทยาและปฐพีวทิ ยาในวิชาโบราณคดี
(Geology and Pedology in Archaeology)
วิทยาศาสตรในวิชาโบราณคดี
(Science in Archaeology)
กายวิภาคศาสตรทางโบราณคดี
(Anatomy in Archaeology)
คอมพิวเตอรสาํ หรับงานโบราณคดี
(Computer for Archaeology)
การอนุรักษโบราณวัตถุ
(Conservation of Ancient Objects)
การบริหารงานทางโบราณคดี
(Archaeological Administration)
บทอานภาษาฝรั่งเศสในวิชาโบราณคดี
(French Readings in Archaeology)
การอานภาษาฝรั่งเศสระดับตน
(Fundamentals of French Reading)
ศิลปะการถายภาพ 1
(Photography as Art I)
ศิลปะการถายภาพ 2
(Photography as Art II)
คอมพิวเตอรประยุกต
(Applied Computer)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)

วิชาโท
นักศึกษาจะตองเลือกเรียนวิชาโทในสาขาวิชาอืน่ ที่เปดสอนในคณะโบราณคดีอีกไม
นอยกวา 30 หนวยกิต
2.2.3. การศึกษาวิชาเลือกเสรี
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นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาตางๆ ที่เปดสอนในคณะโบราณคดีหรือมหาวิทยาลัย
โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาอีกไมนอยกวา 6 หนวยกิต
3. การศึกษาหลักสูตรวิชาโทโบราณคดี
ก. จํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
ข. โครงสรางหลักสูตร
วิชาโทบังคับ จํานวน 12 หนวยกิต ประกอบดวย
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)
300 111
โบราณคดีเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Archaeology)
300 112
โบราณคดีปฏิบัติเบื้องตน
3(2-2-5)
(Introduction to Field Archaeology)
300 221
โบราณคดีสมัยกอนประวัตศิ าสตรในประเทศไทย
3(3-0-6)
(Prehistoric Archaeology in Thailand)
300 222
โบราณคดีสมัยประวัติศาสตรในประเทศไทย 1
3(3-0-6)
(Historical Archaeology in Thailand I)
วิชาโทเลือก ไมนอยกวา 18 หนวยกิต ประกอบดวย
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)
300 113
อารยธรรมโลกโดยสังเขป
3(3-0-6)
(Survey of World Civilizations)
300 114
โบราณคดีในประเทศอินเดีย
3(3-0-6)
(Archaeology in India)
300 212
มรดกวัฒนธรรมทางศาสนาในเอเชีย
3(3-0-6)
(Cultural Heritage of Religions in Asia)
3(3-0-6)
300 213
เทคโนโลยีสมัยโบราณ
(Ancient Technology)
300 214
วิวัฒนาการของมนุษย
3(3-0-6)
(Human Evolution)
300 215
ประติมานวิทยาในศาสนาฮินดู
3(3-0-6)
(Hindu Iconography)
300 216

ประติมานวิทยาในศาสนาพุทธ
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3(3-0-6)

300 217

300 223
300 224
300 225
300 232

300 251
300 252
300 255
300 256
300 261
300 262
300 271
300 272

(Buddhist Iconography)
หลักการอนุรักษโบราณสถานและแหลงโบราณคดี
3(3-0-6)
(Principles of Conservation for Ancient Monuments
and Archaeological Sites)
โบราณคดีสมัยประวัติศาสตรในประเทศไทย 2
3(3-0-6)
(Historical Archaeology in Thailand II)
โบราณคดีสมัยประวัติศาสตรในประเทศไทย 3
3(3-0-6)
(Historical Archaeology in Thailand III)
ประเพณีในราชสํานัก
3(3-0-6)
(Court Traditions)
โบราณคดีสมัยกอนประวัตศิ าสตรในเอเชียและ
3(3-0-6)
เอเชียตะวันออกเฉียงใตภาคพื้นแผนดินใหญ
(Prehistoric Archaeology in Asia and Mainland Southeast Asia)
โบราณคดีสิ่งแวดลอมเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Environmental Archaeology)
ธรณีวิทยาและปฐพีวทิ ยาในวิชาโบราณคดี
3(3-0-6)
(Geology and Pedology in Archaeology)
คอมพิวเตอรสาํ หรับงานโบราณคดี
3(1-4-4)
(Computer for Archaeology)
การอนุรักษโบราณวัตถุ
3(2-2-5)
(Conservation of Ancient Objects)
พิพิธภัณฑสถานวิทยา
3(3-0-6)
(Museology)
การบริหารงานโบราณคดี
3(3-0-6)
(Archaeological Administration)
บทอานภาษาอังกฤษทางดานโบราณคดี
3(2-2-5)
(English Readings in Archaeology)
บทอานภาษาฝรั่งเศสทางดานโบราณคดี
3(2-2-5)
(French Readings in Archaeology)
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4. แผนการศึกษา
แผนการศึกษาสาขาวิชาเอกโบราณคดี
ชั้นปที่ 1
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อรายวิชา
วิชาศึกษาทัว่ ไป
วิชาบังคับ
วิชาบังคับเลือก
วิชาเลือก
รวมหนวยกิต

ชั้นปที่ 1
รหัสวิชา

300 151
300 114

จํานวนหนวยกิต
18
9
3
6
18

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา

วิชาศึกษาทัว่ ไป
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
การสํารวจทางโบราณคดี
วิชาเอกเลือก
โบราณคดีในประเทศอินเดีย
รวมหนวยกิต
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จํานวนหนวยกิต
13
5
8
3(1-4-4)
3
3(3-0-6)
19

ชั้นปที่ 2
รหัสวิชา
356 200
356 203
300 221
300 222

ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อรายวิชา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1
การเขียนภาษาไทย 1
โบราณคดีสมัยกอนประวัตศิ าสตรในประเทศไทย
โบราณคดีสมัยประวัติศาสตรในประเทศไทย (1)
วิชาเอกเลือก
วิชาโท
รวมหนวยกิต

ชั้นปที่ 2
รหัสวิชา
356 201
300 351
300 223

จํานวนหนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3
3
18

ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อรายวิชา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2
การขุดคนทางโบราณคดี
โบราณคดีสมัยประวัติศาสตรในประเทศไทย 2
วิชาเอกเลือก
วิชาโท
วิชาเลือกเสรี
รวมหนวยกิต
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จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
3
3
3
18

ชั้นปที่ 3
รหัสวิชา
300 211
300 341

ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อรายวิชา
ประวัติแนวคิดและทฤษฎีทางโบราณคดี
วิธีการวิจัยทางโบราณคดี
วิชาเอกเลือก
วิชาโท
วิชาเลือกเสรี

จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
6
6
3

รวมหนวยกิต

21

ชั้นปที่ 3
รหัสวิชา
300 352
300 224

ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อรายวิชา
การวิเคราะหและการตีความทางโบราณคดี
โบราณคดีสมัยประวัติศาสตรในประเทศไทย 3
วิชาเอกเลือก
วิชาโท
รวมหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
3(1-4-4)
3(3-0-6)
6
6
18

58

ชั้นปที่ 4
รหัสวิชา
300 342
300 263

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา

สัมมนา
การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม
วิชาเอกเลือก
วิชาโท
รวมหนวยกิต

ชั้นปที่ 4
รหัสวิชา
300 343
300 217
300 271

จํานวนหนวยกิต
3(1-4-4)
3(3-0-6)
6
6
18

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา

การศึกษาเฉพาะบุคคล
หลักการอนุรักษโบราณสถานและแหลงโบราณคดี
การอานภาษาอังกฤษในวิชาโบราณคดี
วิชาโท
รวมหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
3(0-3-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
6
15

5. คําอธิบายรายวิชา
300 111
โบราณคดีเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Archaeology)
ศึกษาความหมายและคําจํากัดความ
ขอบเขตการศึกษาวิชาโบราณคดี
และ
ความสัมพันธกับสาขาวิชาการอื่นๆ ศึกษาประวัติความเปนมาของวิชาโบราณคดีไทย
และสากล ประโยชนของการศึกษาวิชาโบราณคดีตอสังคมปจจุบนั การจัดแบงยุคสมัย
ในงานโบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตร
และสมัยประวัติศาสตรในบริบทของโลก
โดยสังเขป
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300 112

โบราณคดีปฏิบัติเบื้องตน
3(2-2-5)
(Introduction to Field Archaeology)
ศึกษากระบวนการทํางานทางโบราณคดี ตั้งแตการวบรวมขอมูลจากแผนที่ ภาพถาย
ทางอากาศ ตํานานและนิทานทองถิ่น บันทึกตาง ๆ การสํารวจ การขุดคนและรวบรวม
ขอมูลจากการขุดคน การจัดระเบียบขอมูล การวิเคราะหขอมูล ทั้งทางดานวิทยาศาสตร
และการศึกษาเปรียบเทียบ การเสนอรายงานและสรุปผลงาน

300 113

อารยธรรมโลกโดยสังเขป
3(3-0-6)
(Survey of World Civilizations)
ศึกษาพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของแหลงอารยธรรมดั้งเดิมของโลก ตลอดจน
ปจจัยทีท่ ําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม จากระดับสังคมขนาดเล็ก
จนกระทั่งพัฒนาเปนสังคมระดับจักรวรรดิ์
โดยการเปรียบเทียบจากแหลงอารยธรรม
ที่สําคัญของโลก เชนอารยธรรมลุมแมน้ําไทกริส-ยูเฟรติส ลุมแมน้ําไนส ลุม แมนา้ํ สินธุ
ลุมแมน้ําฮวงโห ลุมแมนา้ํ เจาพระยา และอารยธรรมในทวีปอเมริกา เปนตน

300 114

โบราณคดีในประเทศอินเดีย
3(3-0-6)
(Archaeology in India)
ตั้งแตสมัยกอน
ศึกษาพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมในประเทศอินเดีย
ประวัติศาสตรจนถึงสมัยประวัติศาสตรกอนการครอบครองของมุสลิมโดยศึกษา
จากหลักฐานทางโบราณคดี และหลักฐานเอกสาร

300 151

การสํารวจทางโบราณคดี
3(1-4-4)
(Archaeological Survey)
วิชาบังคับกอน: 300 111 โบราณคดีเบื้องตน
ศึก ษาแนวคิด วิธีก ารและขั้นตอนในการสํารวจทางโบราณคดี ตั้ง แตเ ตรีย มตัว กอน
การสํารวจ การสุมตัวอยาง การสํารวจเพื่อหาแหลงโบราณคดีทั้งในระดับทองถิ่นและ
ระดับภูมิภาค รวบรวมขอมูล การวาดภาพและการทําแผนผัง วิเคราะหและประมวลผล
การสํารวจ และการเขียนรายงานการสํารวจ
ศึกษาและดูงานนอกสถานที่ และฝกปฏิบัติงานขุดคนภาคสนาม ไมต่ํากวา 120 ชั่วโมง
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300 211

ประวัติ แนวคิดและทฤษฏีทางโบราณคดี
3(3-0-6)
(History of Archaeological Thoughts and Theories)
ศึกษาประวัติศาสตรและพัฒนาการของแนวคิดและทฤษฏีทางโบราณคดี ตลอดจนวิธี
วิทยาทางโบราณคดี ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน และความรูเรื่องทฤษฏีทางโบราณคดีรวม
สมัยจากสํานักคิดที่สําคัญของโลก

300 212

มรดกวัฒนธรรมทางศาสนาในเอเชีย
3(3-0-6)
(Cultural Heritage of Religions in Asia)
ศึกษาประวัติความเปนมา แนวคิด และหลักธรรมของศาสนาสําคัญ ๆ ที่มีบทบาทตอ
พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมในเอเชีย เชน พุทธ พราหมณ เชน ขงจื้อ เตา คริสต
อิสลาม เปนตน

300 213

เทคโนโลยีสมัยโบราณ
3(3-0-6)
(Ancient Technology)
ศึกษาเทคโนโลยีสมัยโบราณที่ใชในการผลิตศิลปวัตถุ สิ่งกอสรางและศิลปกรรม ตั้งแต
สมัยกอนประวัติศาสตร จนถึงสมัยประวัตศิ าสตร
มีการศึกษานอกสถานที่

300 214

วิวัฒนาการของมนุษย
3(3-0-6)
(Human Evolution)
ศึกษาลักษณะของไพรเมทส (Primates) และพวกลิงไมมีหาง (Apes) แนวคิด ทฤษฏี
และขอโตแยงเกี่ยวกับวิวัฒนาการของมนุษยชาติ กําเนิดของคนดั้งเดิม และความ
แตกตางของเชื้อชาติในปจจุบัน รวมทั้งการคนพบหลักฐานใหมเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน

300 215

ประติมานวิทยาในศาสนาฮินดู
3(3-0-6)
(Hindu Iconography)
ศึ ก ษาถึ ง คติ ค วามเชื่ อ และลั ก ษณะสํ า คั ญ ของรู ป เคารพในศาสนาฮิ น ดู ที่ ป รากฏใน
ประติ ม ากรรมและจิ ต รกรรมในประเทศอิ น เดี ย และเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต โดยศึ ก ษา
ประกอบกับคัมภีรและตํานานความเชื่อทางศาสนา
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300 216

ประติมานวิทยาในศาสนาพุทธ
3(3-0-6)
(Buddhist Iconography)
ศึ ก ษาถึ ง คติ ค วามเชื่ อ และลั ก ษณะสํ า คั ญ ของรู ป เคารพในศาสนาพุ ท ธที่ ป รากฏใน
ประติมากรรมและจิตรกรรมในประเทศอินเดียและเอเซียตะวันออกเฉียงใต โดยศึกษา
ประกอบกับคัมภีรและตํานานความเชื่อทางศาสนา

300 217

หลักการอนุรักษโบราณสถานและแหลงโบราณคดี
3(3-0-6)
(Principles of Conservation for Ancient Monuments and Archaeological Sites)
ศึกษาประวัติการอนุรักษโบราณสถานและแหลงโบราณคดี แนวคิด กฎ ระเบียบและ
ข อ บั ง คั บ ว า ด ว ยการสงวนรั ก ษาโบราณสถานทั้ ง ของสากลและของไทย สาเหตุ
การเสื่อมสภาพของวัสดุและโครงสรางของโบราณสถาน หลักการซอมและสงวนรักษา
โบราณสถาน วิธีการนําเสนอโบราณสถาน การจัดภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมโบราณสถาน
การบริหารงานอนุรักษโบราณสถาน
มีการศึกษานอกสถานที่

300 221

โบราณคดีสมัยกอนประวัตศิ าสตรในประเทศไทย
3(3-0-6)
(Prehistoric Archaeology in Thailand)
วิชาบังคับกอน: 300 231 โบราณคดีสมัยกอนประวัตศิ าสตรในยุโรปและแอฟริกา หรือ
300 214 วิวฒ
ั นาการของมนุษยชาติ
ศึกษาพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมในสมัยกอนประวัติศาสตรในประเทศไทย และ
เปรียบเทียบวัฒนธรรมสมัยกอนประวัติศาสตรในประเทศไทยกับประเทศใกลเคียง
แนวคิดทฤษฏีและขอโตแยงที่สําคัญ
รวมทัง้ การคนพบหลักฐานใหมเพิม่ เติมจนถึง
ปจจุบัน
มีการศึกษานอกสถานที่

300 222

โบราณคดีสมัยประวัติศาสตรในประเทศไทย 1
3(3-0-6)
(Historical Archaeology in Thailand I)
วิชาบังคับกอน: 300 114 โบราณคดีในประเทศอินเดีย
ศึกษาสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตรของบานเมืองหรือรัฐโบราณสมัยประวัติศาสตร
ตอนตน การแพรของอารยธรรมอินเดียในประเทศไทย กําเนิดและพัฒนาการทางสังคม
และวัฒนธรรมของบานเมืองโบราณสมัยทวารวดี และสมัยศรีวิชัย โดยพิจารณาจาก
การวิเคราะหและตีความหลักฐานทางโบราณคดีและหลักฐานประเภทลายลักษณอักษร
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ที่เกี่ยวของ แนวคิดทฤษฏีและขอโตแยงทางวิชาการจากการศึกษาที่ผานมา
การคนพบหลักฐานใหมเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
มีการศึกษานอกสถานที่

รวมทัง้

300 223

โบราณคดีสมัยประวัติศาสตรในประเทศไทย 2
3(3-0-6)
(Historical Archaeology in Thailand II)
วิชาบังคับกอน: 311 222 โบราณคดีสมัยประวัติศาสตรในประเทศไทย 1
ศึกษาสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตรของบานเมืองโบราณสมัยลพบุรี
การแพรของ
อารยธรรมเขมรโบราณในประเทศไทย กําเนิดและพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม
ของบานเมืองหรือรัฐโบราณสมัยลพบุรี
โดยพิจารณาจากการวิเคราะหและตีความ
หลักฐานทางโบราณคดีและหลักฐานประเภทลายลักษณอักษรที่เกีย่ วของ
แนวคิด
ทฤษฏีและขอโตแยงทางวิชาการจากการศึกษาที่ผานมา รวมทัง้ การคนพบหลักฐานใหม
เพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
มีการศึกษานอกสถานที่

300 224

โบราณคดีสมัยประวัติศาสตรในประเทศไทย 3
3(3-0-6)
(Historical Archaeology in Thailand III)
วิชาบังคับกอน: 300 223 โบราณคดีสมัยประวัติศาสตรในประเทศไทย 2
ศึกษาสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตรของรัฐและอาณาจักรไทยโบราณ
การสรางบาน
แปงเมือง รวมทัง้ พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของรัฐและอาณาจักรไทยโบราณ
สมัยลานนา สุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทรตอนตน โดยเนนเรื่องราวที่ไดจาก
การวิเคราะหและตีความหลักฐานทางโบราณคดีและหลักฐานประเภทลายลักษณอักษร
ที่เกี่ยวของ แนวคิดทฤษฏีและขอโตแยงทางวิชาการจากการศึกษาที่ผานมา รวมทั้งการ
คนพบหลักฐานใหมเพิ่มเติมจนถึงปจจุบนั
มีการศึกษานอกสถานที่

300 225

ประเพณีในราชสํานัก
3(3-0-6)
(Court Traditions)
ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและประเพณีตางๆ ในราชสํานัก พระราชพิธสี าํ คัญ
ในสมัยโบราณและในรัชกาลปจจุบัน ฐานันดรศักดิ์ เครื่องราชูปโภค และกฎมณเฑียรบาล
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300 231

โบราณคดีสมัยกอนประวัตศิ าสตรในยุโรปและแอฟริกา
3(3-0-6)
(Prehistoric Archaeology in Europe and Africa)
ศึกษาพัฒนาการทางสังคมและวัฒ นธรรมของคนในสมัยกอนประวัติศาสตร ในทวีป
แอฟริกาและทวีปยุโรป แนวคิดทฤษฏีและขอโตแยงที่สําคัญ รวมทั้งการคนพบหลักฐาน
ใหมเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน

300 232

โบราณคดีสมัยกอนประวัตศิ าสตรในเอเชียและ
3(3-0-6)
เอเชียตะวันออกเฉียงใตภาคพื้นแผนดินใหญ
(Prehistoric Archaeology in Asia and Mainland Southeast Asia)
วิชาบังคับกอน: 300 231 โบราณคดีสมัยกอนประวัตศิ าสตรในยุโรปและแอฟริกา หรือ
300 221 โบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตรในประเทศไทย
ศึกษาพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยกอนประวัติในทวีปเอเชียและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตภาคพื้นทวีป แนวคิดทฤษฏีและขอโตแยงที่สาํ คัญ รวมทัง้ การคนพบ
หลักฐานใหมเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน

300 233

โบราณคดีสมัยกอนประวัตศิ าสตรในหมูเกาะเอเชีย
3(3-0-6)
ตะวันออกเฉียงใต หมูเกาะแปซิฟก และออสเตรเลีย
(Prehistoric Archaeology in Southeast Asian, Pacific and Australian Islands)
วิชาบังคับกอน: 300 213 โบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตรในเอเชียและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตภาคพื้นแผนดินใหญ
ศึกษาพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยกอนประวัติศาสตรในบริเวณหมูเกาะ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต หมูเกาะแปซิฟกและออสเตรเลีย การศึกษาเปรียบเทียบกลุมชน
ดั้งเดิมที่อาศัยอยูในบริเวณดังกลาวกับหลักฐานที่ไดจากการขุดคนทางโบราณคดี
แนวคิดทฤษฏี และขอโตแยงที่สาํ คัญ รวมทัง้ การคนพบหลักฐานใหมเพิ่มเติมจนถึง
ปจจุบัน

300 234

โบราณคดีสมัยประวัติศาสตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 1
3(3-0-6)
(Historical Archaeology in Southeast Asia I)
วิชาบังคับกอน: 300 114 โบราณคดีในประเทศอินเดีย
ศึกษาเกี่ยวกับโบราณคดีสมัยประวัติศาสตรในราชอาณาจักรกัมพูชา สมัยกอนเมือง
พระนคร (ฟูนันและเจนละ) สมัยเมืองพระนคร และสมัยหลังเมืองพระนคร
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300 235

โบราณคดีสมัยประวัติศาสตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 2
3(3-0-6)
(Historical Archaeology in Southeast Asia II)
วิชาบังคับกอน: 300 114 โบราณคดีในประเทศอินเดีย
ศึกษาเกี่ยวกับโบราณคดีของอาณาจักรจามปา อาณาจักรศรีเกษตร อาณาจักรพุกาม
อาณาจักรพมา อาณาจักรชวา และอาณาจักรลาว

300 251

โบราณคดีสิ่งแวดลอมเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Environmental Archaeology)
ศึ ก ษาสิ่ ง แวดลอ มโบราณทั้ ง ทางด า นกายภาพและทางชี ว ภาพที่ มี ผ ลต อ พัฒ นาการ
ทางสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งศึกษาการเปรียบเทียบกับสิ่งแวดลอมในปจจุบัน และ
ปรับมาใชประโยชนกับสังคมปจจุบัน
มีการศึกษานอกสถานที่

300 252

ธรณีวิทยาและปฐพีวทิ ยาทางโบราณคดี
3(3-0-6)
(Geology and Pedology in Archaeology)
ศึกษาธรณีประวัติ วิวัฒนาการของเปลือกโลก ธรณีสัณฐาน รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับดิน
กําเนิดของดิน ลักษณะสันฐานของดิน เทคนิคทางธรณีวิทยาและปฐพีวิทยา โดยเนน
เพื่อใหนําความรูไปใชประกอบการศึกษาทางโบราณคดี
มีการศึกษานอกสถานที่

300 253

วิทยาศาสตรในวิชาโบราณคดี
(3-0-6)
(Science in Archaeology)
ศึ ก ษาเทคนิ ค วิ ธี ก ารทางวิ ท ยาศาสตร ที่ ป ระยุ ก ต ใ ช ใ นการวิ เ คราะห ตี ค วามทาง
โบราณคดี เชนการวิเคราะหโลหะ การวิเคราะหภาชนะดินเผา การวิเคราะหดวยวิธี
เรณูวิทยา ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร และการกําหนดอายุทางวิทยาศาสตร เปนตน
มีการศึกษานอกสถานที่

300 254

กายวิภาคศาสตรในวิชาโบราณคดี
3(3-0-6)
(Anatomy in Archaeology)
ศึ ก ษาลั ก ษณะทางกายภาพของคนจากโครงกระดู ก เพื่ อ แยกแยะเพศ และอายุ
ในภาคสนามและการเปรียบเทียบในหองปฏิบัติการ
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300 255

คอมพิวเตอรสาํ หรับงานโบราณคดี
3(2-3-4)
(Computer for Archaeology)
วิชาบังคับกอน: 080 154 คอมพิวเตอรเบื้องตน
ศึกษาการใชคอมพิ วเตอรในงานวิจัยทางโบราณคดี การใชขอมูลสารสนเทศ เพื่อ
ออกแบบระบบฐานขอมูล วิเคราะห ประมวลผล และเสนอขอมูลการวิจัย รวมทั้งการ
จัดทํารายงาน โดยใชโปรแกรมประยุกต ที่เกี่ยวของ

300 256

การอนุรักษโบราณวัตถุ
3(2-2-5)
(Conservation of Ancient Objects)
ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของสิ่ ง แวดลอ มที่ มีต อ ศิล ปะโบราณวั ตถุ สาเหตุ ข องการเสื่ อ มสภาพ
ของศิลปะโบราณวัตถุ การอนุรักษศิลปะโบราณวัตถุอินทรียและอนินทรีย การอนุรักษ
และเก็บรักษาโบราณวัตถุขณะทําการขุดคน และหลังการขุดคน ( ใตน้ํา บนดิน ใตดิน )
มีการศึกษานอกสถานที่

300 261

3(3-0-6)
พิพิธภัณฑสถานวิทยา
(Museology)
ศึ ก ษาถึ ง ประวั ติ ค วามเป น มา ความสํ า คั ญ และจุ ด มุ ง หมายของการจั ด ตั้ ง
พิพิธภัณฑสถาน ประเภทตางๆ ความสําคัญของโครงสราง การแบงงาน และขั้นตอน
ในการปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑสถาน การบริหารงานในพิพิพิธภัณฑสถาน รวมทัง้ ศึกษา
กฎหมายที่เกี่ยวของกับงานพิพิธภัณฑสถาน
มีการศึกษานอกสถานที่

300 262

3(3-0-6)
การบริหารงานทางโบราณคดี
(Archaeological Administration)
ศึกษาประวัติและพัฒนาการของงานโบราณคดีในประเทศไทย การบริหารงานและ
บทบาทสําคัญของสถาบันและองคกรตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานโบราณคดีในประเทศไทย
พระราชบั ญญั ติ แ ละข อ กฏหมายที่ สํ า คั ญ ที่ เ กี่ ย วขอ งกั บ งานโบราณคดี และวิ ธี ก าร
ประชาสัมพันธงานโบราณคดีตอสาธารณชน
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300 263

การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(Cultural Resource Management)
ศึกษาแนวคิด เปาหมาย และกระบวนการการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม ในฐานะ
ที่เปนฐานความรูเพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ศึกษากฏหมายและสถาบันหรือองคกร
ของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม ศึกษาบทบาทหนาที่
ขององคกรเหลานี้ ในการตีความขอมูลและการเผยแพรสารสนเทศเกี่ยวกับทรัพยากร
ทางวัฒนธรรมตอสาธารณชน ศึกษาเปรียบเทียบระหวางประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ
ทุกภูมิภาคของโลก

300 271

บทอานภาษาอังกฤษทางดานโบราณคดี
3(2-2-5)
(English Readings in Archaeology)
วิชาบังคับกอน :356 200 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1
ศึกษาเอกสารภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับวิชาโบราณคดีโดยทั่วไป ทัง้ ดานกอนประวัตศิ าสตร
และประวัติศาสตร

300 272

บทอานภาษาฝรั่งเศสทางดานโบราณคดี
3(2-2-5)
(French Readings in Archaeology)
วิชาบังคับกอน:356 202 การอานภาษาฝรั่งเศสระดับตน
ศึกษาเอกสารภาษาฝรั่งเศสที่เกี่ยวกับวิชาโบราณคดีโดยทั่วไปทั้งทางดานกอน
ประวัติศาสตร และประวัติศาสตร

300 341

3(2-2-5)
ระเบียบวิธวี ิจยั ทางโบราณคดี
(Research Methodology in Archaeology)
ศึกษาระเบียบวิธีวิจยั ทางโบราณคดี ไดแกการตั้งปญหาหรือสมมติฐาน การรวบรวม
ขอมูลการวิจัย วิธีการเก็บขอมูล การประเมินและจัดลําดับความสําคัญของขอมูล การ
วิเคราะหขอมูลดวยวิธกี ารตางๆ การแปลความและการสังเคราะห การเขียนผลงานการ
วิจัยเพื่อตีพิมพเผยแพร
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300 342

สัมมนา
3(1-4-4)
(Seminar)
ฝกทักษะ การคิด เลือกปญหาสําคัญทางโบราณคดี มาวิเคราะห ศึกษา เพื่อ
การแกปญหาโดยการเสนอหัวขอและอภิปรายสัมมนา
โดยอยูใ นความควบคุมของ
อาจารยที่มีความชํานาญในหัวขอทีเ่ สนอ

300 343

การศึกษาเฉพาะบุคคล
3(0-6-3)
(Individual Study)
การศึกษาเฉพาะบุคคลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาโบราณคดี ทัง้ ดานทฤษฏี องคความรู
และวิธีวทิ ยาทางโบราณคดี
โดยอยูในความควบคุม ของอาจารยที่ปรึกษาทีม่ ี
ความชํานาญในหัวขอที่เสนอ และสงผลการคนควาตามระเบียบที่ภาควิชากําหนดไว

300 351

การขุดคนทางโบราณคดี
3(1-4-4)
(Archaeological Excavation)
วิชาบังคับกอน: 300 151 การสํารวจทางโบราณคดี
ศึกษาแนวคิด วิธีการขุดคนทางโบราณคดีของแหลงโบราณคดีประเภทตาง ๆ เก็บ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหและการแบงประเภทขอมูล การประมวลผลขอมูลจาก
การขุดคนการเขียนรายงานประจําวันรายงานผลการขุดคน
และการนําเสนอขอมูลสู
สาธารณชน
ศึกษาและดูงานนอกสถานที่ รวมทั้งฝกหัดปฏิบัติงานขุดคน เก็บขอมูล และเขียน
รายงานประจําวันไมต่ํากวา 120 ชั่วโมง

300 352

การวิเคราะหและการตีความทางโบราณคดี
3(1-4-4)
(Archaeological Analysis and Interpretation)
วิชาบังคับกอน: 300 257 การขุดคนทางโบราณคดี
ศึกษาวิธีการอํานวยการสํารวจและขุดคน ขั้นตอนในการวิเคราะห ประมวลผลหลักฐาน
ทางโบราณคดี รวมถึงวิธีการตีความขอมูลและการจัดทํารายงานการขุดคน
ออกปฏิบัติงานภาคสนาม ไมต่ํากวา 120 ชั่วโมง
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หลักสูตรวิชาโทพิพธิ ภัณฑสถานศึกษา
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูค วามสามารถในการประกอบอาชีพภัณฑารักษ
1.2 เพื่อผลิตใหมคี วามรูในดานการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม
1.3 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให มี ค วามรู ค วามเข า ใจ และมี ค วามสามารถในการอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากร
ทางวัฒนธรรม
1.4 เพื่ อ ส ง เสริ ม และเผยแพร ง านพิ พิ ธ ภั ณ ฑ ใ ห เ ป น ศู น ย ก ลางการเรี ย นรู น อกระบบแก นั ก เรี ย น
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
2. หลักสูตร
2.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอ ยกวา
2.2 โครงสรางหลักสูตร
วิชาโทบังคับ
วิชาโทเลือก
ไมนอยกวา

30 หนวยกิต
15 หนวยกิต
15 หนวยกิต

3. การศึกษาหลักสูตรวิชาโทพิพธิ ภัณฑสถานศึกษา
รายวิชาบังคับ จํานวน 15 หนวยกิต ประกอบดวย
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)
301 201
การจัดการวัตถุพิพธิ ภัณฑ
3(3-0-6)
(Museum Collection Management)
301 202
การนําเสนอในพิพิธภัณฑสถาน
3(2-3-4)
(Museum Presentation)
301 203
การอนุรักษเชิงปองกันวัตถุพิพิธภัณฑ
3(3-0-6)
(Preventive Conservation of Museum Collection)
301 204
การศึกษาในพิพิธภัณฑสถาน
(3-0-6)
(Museum Education)
301 205
การฝกงานในพิพิธภัณฑสถาน
3(1-4-4)
(Museum Practice)
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รายวิชาเลือก ไมนอยกวา 15 หนวยกิต ทั้งนี้ไมใหเลือกวิชาที่เปนวิชาเอกซึง่
นักศึกษาเรียนอยู ประกอบดวย
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)
300 221
โบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตรในประเทศไทย
3(3-0-6)
(Prehistoric Archaeology in Thailand)
300 213
เทคโนโลยีสมัยโบราณ
3(3-0-6)
(Ancient Technology)
300 215
ประติมานวิทยาในศาสนาฮินดู
3(3-0-6)
(Hindu Iconography)
300 216
ประติมานวิทยาในศาสนาพุทธ
3(3-0-6)
(Buddhist Iconography)
300 256
การอนุรักษโบราณวัตถุ
3(2-2-5)
(Conservation of Ancient Objects)
301 206
โบราณคดีสมัยประวัติศาสตรในประเทศไทยโดยสังเขป 3(3-0-6)
(Survey of Historical Archaeology in Thailand)
310 111
ประวัติศาสตรศิลปะในประเทศใกลเคียงโดยสังเขป
3(3-0-6)
(Survey of Art History in Neighboring Countries)
310 131
ประวัติศาสตรศิลปะในประเทศไทยโดยสังเขป
3(3-0-6)
(Survey of Art History in Thailand)
310 335
ศิลปะพื้นบานในประเทศไทย
3(3-0-6)
(Folk Art in Thailand)
310 337
ประวัติเครื่องถวยในประเทศไทย
3(3-0-6)
(History of Ceramics in Thailand)
320 203
ชาติพันธุวิทยาของเอเชียอาคเนยภาคพื้นแผนดินใหญ 3(3-0-6)
(Ethnology of Mainland Southeast Asia)
320 208
สังคมและวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
(Thai Society and Culture)
320 307
กลุมชาติพันธุ
3(3-0-6)
(Ethnic Groups)
320 308
มานุษยวิทยากับศิลปะ
3(3-0-6)
(Anthropology and Art)
70

320 217
320 313
350 111
350 221

ศิลปะและหัตถกรรมไทยพื้นบาน
(Thai Folk Arts and Crafts)
ชีวิตพื้นบานและวัฒนธรรมทางวัตถุ
(Folklife and Material Culture)
ประวัติศาสตรไทยโบราณ
(Ancient Thai History)
ประวัติศาสตรทองถิ่น
(Local History)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

4. แผนการศึกษา
แผนการศึกษาสาขาวิชาโทพิพิธภัณสถานศึกษา
ชั้นปที่ 2
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา

วิชาโทเลือก
รวมหนวยกิต

ชั้นปที่ 2
รหัสวิชา
301 201

จํานวนหนวยกิต
3
3

ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อรายวิชา
การจัดการวัตถุพิพธิ ภัณฑ
รวมหนวยกิต
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จํานวนหนวยกิต
3
3

ชั้นปที่ 3
รหัสวิชา
301 202

ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อรายวิชา
การจัดนิทรรศการในพิพิธภัณฑ
วิชาโทเลือก
รวมหนวยกิต

ชั้นปที่ 3
รหัสวิชา
301 203

ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อรายวิชา
การปองกันรักษาวัตถุพพิ ิธภัณฑ
วิชาโทเลือก
รวมหนวยกิต

ชั้นปที่ 4
รหัสวิชา
301 204

จํานวนหนวยกิต
3
3
6

ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อรายวิชา
การจัดการศึกษาในพิพธิ ภัณฑสถาน
วิชาโทเลือก
รวมหนวยกิต

ชั้นปที่ 4
รหัสวิชา
301 205

จํานวนหนวยกิต
3
3
6

จํานวนหนวยกิต
3
3
6

ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อรายวิชา
การฝกงานในพิพิธภัณฑสถาน
วิชาโทเลือก
รวมหนวยกิต
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จํานวนหนวยกิต
3
3
6

5. คําอธิบายรายวิชา
300 213
เทคโนโลยีสมัยโบราณ
3(3-0-6)
(Ancient Technology)
ศึกษาเทคโนโลยีสมัยโบราณที่ใชในการผลิตศิลปวัตถุ สิ่งกอสรางและศิลปกรรม ตั้งแต
สมัยกอนประวัติศาสตร จนถึงสมัยประวัตศิ าสตร
มีการศึกษานอกสถานที่
300 215

ประติมานวิทยาในศาสนาฮินดู
3(3-0-6)
(Hindu Iconography)
ศึ ก ษาถึ ง คติ ค วามเชื่ อ และลั ก ษณะสํ า คั ญ ของรู ป เคารพในศาสนาฮิ น ดู ที่ ป รากฏใน
ประติ ม ากรรมและจิ ต รกรรมในประเทศอิ น เดี ย และเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต โดยศึ ก ษา
ประกอบกับคัมภีรและตํานานความเชื่อทางศาสนา

300 216

ประติมานวิทยาในศาสนาพุทธ
3(3-0-6)
(Buddhist Iconography)
ศึ ก ษาถึ ง คติ ค วามเชื่ อ และลั ก ษณะสํ า คั ญ ของรู ป เคารพในศาสนาพุ ท ธที่ ป รากฏใน
ประติมากรรมและจิตรกรรมในประเทศอินเดียและเอเซียตะวันออกเฉียงใต โดยศึกษา
ประกอบกับคัมภีรและตํานานความเชื่อทางศาสนา

300 221

โบราณคดีสมัยกอนประวัตศิ าสตรในประเทศไทย
3(3-0-6)
(Prehistoric Archaeology in Thailand)
วิชาบังคับกอน: 300 231 โบราณคดีสมัยกอนประวัตศิ าสตรในยุโรปและแอฟริกา หรือ
300 214 วิวฒ
ั นาการของมนุษยชาติ
ศึกษาพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมในสมัยกอนประวัติศาสตรในประเทศไทย และ
เปรียบเทียบวัฒนธรรมสมัยกอนประวัติศาสตรในประเทศไทยกับประเทศใกลเคียง
แนวคิดทฤษฏีและขอโตแยงที่สําคัญ รวมทัง้ การคนพบหลักฐานใหมเพิ่มเติม จนถึง
ปจจุบัน
มีการศึกษานอกสถานที่
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300 256

การอนุรักษโบราณวัตถุ
3(2-2-5)
(Conservation of Ancient Objects)
ศึ ก ษาอิท ธิ พ ลของสิ่ ง แวดลอ มที่ มีต อ ศิล ปะโบราณวั ตถุ สาเหตุ ข องการเสื่ อ มสภาพ
ของศิลปะโบราณวัตถุ การอนุรักษศิลปะโบราณวัตถุอินทรียและอนินทรีย การอนุรักษ
และเก็บรักษาโบราณวัตถุขณะทําการขุดคน และหลังการขุดคน ( ใตน้ํา บนดิน ใตดิน )
มีการศึกษานอกสถานที่

301 201

การจัดการวัตถุพิพธิ ภัณฑ
3(3-0-6)
(Museum Collection Management)
ศึกษาระบบการจัดการวัตถุพิพิธภัณฑ กระบวนการและขั้นตอนตางๆ ในการควบคุม
แลวัตถุในพิพธิ ภัณฑสถาน นับแตการวางนโยบายในขัน้ ตอนตางๆ การจําแนกวัตถุ การ
จัดระบบหมายเลขประจําวัตถุ
การเก็บรักษา และการรักษาความปลอดภัย การ
เคลื่อนยาย การบรรจุและแกะหีบหอ การใหยืม การขอยืมวัตถุ และขัน้ ตอนการ
ดําเนินการทางศุลกากร ตลอดจนจัดระบบการเก็บและการใหบริการขอมูลเกี่ยวกับวัตถุ
พิพิธภัณฑ
มีการศึกษานอกสถานที่

301 202

การนําเสนอในพิพิธภัณฑสถาน
3(2-3-4)
(Museum Presentation)
ศึกษาถึงกระบวนการและขั้นตอนในการนําเสนอในพิพิธภัณฑสถาน
รูปแบบของ
นิทรรศการ การศึกษาคนควาเนื้อหาการนําเสนอ เทคนิควิธกี ารนําเสนอ เทคนิควิธีการ
ออกแบบและการจัดแสดง รวมถึงหลักวิชาอื่นๆ ที่เกีย่ วของกับการจัดนิทรรศการ
มีการศึกษานอกสถานที่

301 203

3(3-0-6)
การอนุรักษเชิงปองกันวัตถุพิพิธภัณฑ
(Preventive Conservation of Museum Collection)
ศึกษาแนวคิด หลักการอนุรักษและการดูแลรักษาวัตถุพิพิธภัณฑ ศึกษากระบวนการ
เสื่อมสภาพของวัตถุพิพิธภัณฑ และวิธีการควบคุมการดูแลรักษาวัตถุทั้งในคลังและ
ในห องจั ด แสดง ศึ ก ษาคุ ณ ภาพของวั สดุ ที่ใช ป ระกอบเป น ตู เ ก็บ วัต ถุแ ละตูจั ด แสดง
การจับตองเคลื่อนยาย การบรรจุหีบหอและการขนยายวัตถุพิพิธภัณฑ
มีการศึกษานอกสถานที่
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301 204

การศึกษาในพิพิธภัณฑสถาน
(3-0-6)
(Museum Education)
ศึกษาวิธีจัดกิจกรรมเพื่อการศึกษาในพิพธิ ภัณฑสถานสําหรับบุคคลกลุมตาง ๆ ศึกษา
จิตวิทยาการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ การจัดกิจกรรมใหความรู เสริม
ตามหลักสูตรการศึกษาของชาติ การจัดกิจกรรมเพื่อสมาชิกพิพธิ ภัณฑสถาน การจัด
กิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธพพิ ิธภัณฑสถาน การจัดกิจกรรมเพื่อการจัดหาทุน และ
การบริการดานตางๆ ทางพิพิธภัณฑสถาน
มีการศึกษานอกสถานที่

301 205

การฝกงานในพิพิธภัณฑสถาน
3(1-4-4)
(Museum Practice)
รายวิชาบังคับกอน:
300 261
พิพิธภัณฑสถานวิทยา
301 201
การจัดการวัตถุพิพธิ ภัณฑ
301 202
การจัดนิทรรศการในพิพิธภัณฑสถาน
301 203
การปองกันรักษาวัตถุพพิ ิธภัณฑ
301 204
การจัดการศึกษาในพิพธิ ภัณฑสถาน
ฝกปฏิบัติงานดานตางๆ ในพิพิธภัณฑสถาน ทําแผนการฝกงานและเขียนรายงานเชิง
วิ เ คราะห เ กี่ ย วกั บ พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานที่ ไ ปฝ ก ปฏิ บั ติ ง านในภาคทฤษฏี แ ละภาคปฏิ บั ติ
ตลอดจนขอเสนอแนะในการดําเนินงานของพิพิธภัณฑสถานนั้นๆ
มีการฝกงานและศึกษานอกสถานที่ ไมนอยกวา 120 ชั่วโมง

301 206

โบราณคดีสมัยประวัติศาสตรในประเทศไทยโดยสังเขป
3(3-0-6)
(Survey of Historical Archaeology in Thailand)
ศึกษารองรอยการอยูอาศัยและวัฒนธรรมของชุมชนโบราณตั้งแตสมัยทวารวดี จนถึง
สมัยรัตนโกสินทร โดยการพิจารณาและตีความจากหลักฐานประเภทลายลักษณอักษร
และโบราณคดี
มีการศึกษานอกสถานที่

310 111

ประวัติศาสตรศิลปะในประเทศใกลเคียงโดยสังเขป
3(3-0-6)
(Survey of Art History in Neighboring Countries)
ศึกษาประวัติศาสตรศิลปะในประเทศใกลเคียง เชน อินเดีย ศรีลังกา อินโดนีเซีย พมา
ลาว กัมพูชา จาม และอิทธิพลทีศ่ ิลปะเหลานัน้ มีตอศิลปะในประเทศไทย โดยสังเขป
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310 131

ประวัติศาสตรศิลปะในประเทศไทยโดยสังเขป
3(3-0-6)
(Survey of Art History in Thailand)
ศึกษาแนวความคิดและรูปแบบของศิลปกรรมในประเทศไทย ตั้งแตสมัยประวัติศาสตร
จนถึงปจจุบันโดยสังเขป

310 335

ศิลปะพืน้ บานในประเทศไทย
3(3-0-6)
(Folk Art in Thailand)
ศึกษาความเปนมาของศิลปะพืน้ บานในดานตางๆ วิวัฒนาการและแนวโนมของศิลปะ
พื้นบาน ตลอดจนอนาคตของศิลปะพื้นบานในสังคมไทยปจจุบัน

310 337

ประวัติเครื่องถวยในประเทศไทย
3(3-0-6)
(History of Thai Ceramics)
ศึกษาเครื่องถวยไทย ในสมัยตาง ๆ ตลอดจนเครื่องถวยที่ไดจากแหลงโบราณคดีใตน้ํา
มีการศึกษานอกสถานที่

320 203

ชาติพนั ธุวทิ ยาของเอเชียอาคเนยภาคพืน้ แผนดินใหญ
3(3-0-6)
(Ethnology of Mainland Southeast Asia)
ศึกษาประวัติวัฒนธรรมและสังคมของชนชาติตางๆ ในภูมิภาคเอเชียอาคเนยเฉพาะที่อยู
บนแผนดินใหญ โดยเนนถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดียและจีนที่มีตอภูมิภาคแถบนี้
และเนน ถึ ง ความแตกต า งและความคลายคลึ ง กัน ทางสังคมและวัฒนธรรม ระหวา ง
ชาวเขาและชาวพื้นราบ

320 208

สังคมและวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
(Thai Society and Culture)
ศึกษาพื้นฐานของความเปนสังคมและวัฒนธรรมไทย โดยพิจารณาพัฒนาการของสังคม
และวัฒนธรรมไทยเปนหลัก ตลอดจนใหความสําคัญกับเงื่อนไขและปญหาตาง ๆ ที่
สงผลกระทบตอวิถีการดําเนินชีวิตของประชากรสวนใหญในประเทศ

320 217

ศิลปะและหัตถกรรมไทยพื้นบาน
3(3-0-6)
(Thai Folk Arts and Crafts)
ศึกษาศิลปะและหัตถกรรมพื้นบานในทองถิ่นของภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศในบริบท
ทางสังคม โดยใหความสําคัญกับศิลปะและหัตถกรรมในฐานะที่เปนผลผลิตสวนหนึ่งของ
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ระบบเศรษฐกิจและสังคมชนบทเพื่อสงเสริมความเขาใจในการอนุรักษมรดกวัฒนธรรม
ของชาติ
มีการศึกษานอกสถานที่
320 307

กลุมชาติพันธุ
3(3-0-6)
(Ethnic Groups)
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีทางชาติพันธุ แบบแผนทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุ
ในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศไทย เพื่อใหผูเรียนเกิดความเขาใจอันดีตอสภาพความ
เปนอยูและภาวะปญหาที่กลุมชาติพันธุเหลานั้นประสบอยู ขณะเดียวกันก็ตองการจะ
ชี้ใหเห็นผลกระทบของการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงที่มีตอสังคมและวัฒนธรรมของ
กลุม ชาติพันธุ
มีการศึกษานอกสถานที่

320 308

มานุษยวิทยากับศิลปะ
3(3-0-6)
(Anthropology and Art)
ศึ ก ษาศิ ล ปะด ว ยระเบี ย บวิ ธี ท างมานุ ษ ยวิ ท ยา โดยเน น การวิ เ คราะห โ ครงสร า งและ
ความสัมพันธของผูสรางงานศิลปะกับวัฒ นธรรม พิจารณาถึงปญหาพัฒนาการของ
แบบอยางศิลปะภายในขอบขายของพลวัตทางวัฒนธรรม

320 313

ชีวิตพืน้ บานและวัฒนธรรมทางวัตถุ
3(3-0-6)
(Folklife and Material Culture)
ศึกษาชีวิตพื้นบานและวัฒนธรรมทางวัตถุทั้งทางดานทฤษฏี แนววิเคราะหและวิธีการ
เก็บขอมูลในสนาม เพื่อนํามาประยุกตใชวิจัยวัฒนธรรมไทย เชน สถาปตยกรรมไทย ยา
และแพทยแผนโบราณ การจักสาน การทอผา เปนตน เนนการศึกษาชุมชนที่เปนเจาของ
วัฒนธรรมนั้นๆ
มีการศึกษานอกสถานที่

350 111

ประวัติศาสตรไทยโบราณ
3(3-0-6)
(Ancient Thai History)
ศึกษาพัฒนาการของชุมชนและบานเมืองในดินแดนประเทศไทยกอนพุทธศตวรรษที่ 19
เนนการศึกษาวิเคราะหขอมูลจากหลักฐานประเภทตาง ๆ ในลักษณะสหวิทยาการ
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350 221

ประวัติศาสตรทองถิน่
3(3-0-6)
(Local History)
ศึกษาแนวคิดและวิธีการการศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่นรวมทั้งพัฒนาการของทองถิ่น
ตางๆในประเทศไทยทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม เนนการศึกษา
วิเคราะหขอมูลจากหลักฐานประเภทตางๆ ในลักษณะสหวิทยาการ
มีการศึกษานอกสถานที่

78

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัตศิ าสตรศิลปะ
1. วัตถุประสงค
1.1. เพื่อผลิตบุคลากรสาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ ใหมีความรูและสามารถเขาใจในวิชา
ประวัติ-ศาสตรศิลปะใหไดระดับมาตรฐาน
1.2. เพื่อใหมคี วามเขาใจเกีย่ วกับหลักฐานทางศิลปกรรม อันจะนําไปสูความเขาใจเกี่ยวกับคน
ในอดีตได
1.3. เพื่อปลูกฝงทัศนคติ และคานิยมอันพึงประสงคในศิลปะของชาติ ทําใหเกิดความภาคภูมิและ
หวงแหนในศิลปะ
1.4. เพื่อใหเปนพืน้ ฐานในการประกอบอาชีพ หรือในการศึกษาระดับสูงตอไป
2.หลักสูตร
2.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
2.2 โครงสรางหลักสูตร
2.2.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
วิชาบังคับ
วิชาบังคับเลือก
วิชาเลือก
2.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกบังคับเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาโทสาขาวิชาอื่น
2.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา

144

หนวยกิต

ไมนอยกวา

30
14
3
13
108
15
24
39
30
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

2.2.1 การศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต ประกอบดวย
วิชาบังคับ จํานวน 14 หนวยกิต ประกอบดวย
กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
080 114 ศิลปวิจักษ
2(2-0-4)
(Art Appreciation)
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080 126 มนุษยกับสิง่ แวดลอม
3(3-0-6)
(Man and His Environment)
กลุมภาษา
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
080 176 ภาษากับการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Language and Communication)
080 177 ภาษาอังกฤษ 1
3(2-2-5)
(English I)
080 178 ภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-5)
(English II)
วิชาบังคับเลือก จํานวนไมนอยกวา 3 หนวยกิต ประกอบดวย
กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
080 151 มนุษยกับวิทยาศาสตร
3(3-0-6)
(Man and Science)
080 152 คณิตศาสตรทั่วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics)
080 154 คอมพิวเตอรเบื้องตน
3(3-0-6)
(Basic Computer)
080 156 มลพิษสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(Environmental Pollutions)
วิชาเลือก จํานวนไมนอยกวา13 หนวยกิต ประกอบดวย
กลุมวิชามนุษยศาสตร
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
080 101 มนุษยกับการสรางสรรค
3(3-0-6)
(Man and Creativity)
080 102 ปญหาทางปรัชญา
2(2-0-4)
(Problems in Philosophy)
080 103 ตรรกวิทยาเบื้องตน
2(2-0-4)
(Introduction to Logic)
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080 106 พุทธศาสนาในชีวิตของคนไทย
(Buddhism in Thai Life)
080 107 ดนตรีวิจักษ
(Music Appreciation)
080 115 ศิลปะตะวันออก
(Eastern Art)
080 116 ศิลปะตะวันตก
(Western Art)
080 117 วรรณคดีวิจักษ
(Literary Appreciation)
080 118 วรรณกรรมไทยรวมสมัย
(Contemporary Thai Literature)
080 119 อารยธรรมตะวันออก
(Eastern Civilization)
080 121 อารยธรรมตะวันตก
(Western Civilization)
080 124 ไทยศึกษา
(Thai Studies)
080 125 สุนทรียศาสตร
(Aesthetics)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

กลุมวิชาสังคมศาสตร
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
080 127 จิตวิทยาเบื้องตน
2(2-0-4)
(Introduction to Psychology)
080 128 จิตวิทยาพัฒนาการ
2(2-0-4)
(Developmental Psychology)
080 1295 สังคมวิทยาเบื้องตน
2(2-0-4)
(Introduction to Sociology)

5

รายวิชาบังคับสําหรับนักศึกษาที่เลือกวิชาเอก-โท สาขาวิชามานุษยวิทยา
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080 1306 มานุษยวิทยาเบื้องตน
(Introduction to Anthropology)
080 135 กฏหมายกับสังคม
(Law and Society)
080 133 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
(Economics in Everyday Life)
080 138 ภูมิศาสตรประเทศไทย
(Geography of Thailand)
080 140 กีฬาศึกษา
(Sport Education)
080 144 หลักการวิจยั เบื้องตน
(Principles of Research)
080 145 การจัดการทัว่ ไป
(Introduction to Management)
300 111 โบราณคดีเบื้องตน
(Introduction to Archaeology)
300 261 พิพธิ ภัณฑสถานวิทยา
(Museology)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

กลุมวิชาวิทยาศาสตรกบั คณิตศาสตร
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
080 153 วิทยาศาสตรกับชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
(Science and Everyday Life)
080 155 คณิตศาสตรสําหรับนักออกแบบ
3(3-0-6)
(Mathematics for Designer)
กลุมวิชาภาษา
รายวิชา
080 179 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน 1
(Basic French I)
6

จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3(2-2-5)

รายวิชาบังคับสําหรับนักศึกษาที่เลือกวิชาเอก-โทและเลือกเสรี สาขาวิชามานุษยวิทยา
82

080 180 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน 2
(Basic French II)
080 1817 ภาษาฝรั่งเศส 1
( French I)
080 1828 ภาษาฝรั่งเศส 2
( French II)
080 189 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน 1
(Basic Japanese I)
080 190 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน 2
(Basic Japanese II)
080 193 ภาษาอิตาเลียนเบือ้ งตน 1
(Basic Italian I)
080 194 ภาษาอิตาเลียนเบือ้ งตน 2
(Basic Italian II)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

2.2.2. การศึกษาหมวดวิชาเฉพาะ
การศึกษาวิชาเอกประวัติศาสตรศลิ ปะ
วิชาเอกบังคับ จํานวน 15 หนวยกิต ประกอบดวย
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3(3-0-6)
312 201 ระเบียบวิธวี จิ ัยทางประวัติศาสตรศิลปะ
(Research Methodology in Art History)
312 311 การอานภาษาอังกฤษในวิชาประวัติศาสตรศิลปะ
3(3-0-6)
( English Reading in Art History)
312 401 การศึกษาเฉพาะบุคคลในประวัติศาสตรศิลปะ
3(0-3-6)
(Individual Study in Art History)
356 200 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1
3(2-2-5)
(English Communication Skills I)
356 201 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-5)
(English Communication Skills II)
7

สําหรับนักศึกษาเลือกวิชาโทภาษาฝรั่งเศส
8
สําหรับนักศึกษาเลือกวิชาโทภาษาฝรั่งเศส
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วิชาเอกบังคับเลือก9 จํานวน 24 หนวยกิต
นั ก ศึ ก ษาเอกประวั ติ ศ าสตร ศิ ล ปะ สามารถเรี ย นวิ ช าบั ง คั บ เลื อ กในกลุ ม วิ ช าศิ ล ปะ
ตะวันออกหรือศิลปะตะวันตก ตามความสนใจและความถนัด โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่
ปรึกษา
ดังตอไปนี้
กลุมวิชาศิลปะตะวันออก
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3(3-0-6)
310 111 ประวัติศาสตรศิลปะในประเทศใกลเคียงโดยสังเขป
(Survey of Art History in Neighboring Countries)
310 131 ประวัติศาสตรศิลปะในประเทศไทยโดยสังเขป
3(3-0-6)
(Survey of Art History in Thailand)
310 201 ประวัติศาสตรศิลปะปฏิบัติ 1
3(1-6-2)
(Field work in Art History I)
310 211 ศิลปะอินเดีย
3(3-0-6)
(Indian Art)
310 221 ประวัติศาสตรศิลปะเอเชียตะวันออกโดยสังเขป
3(3-0-6)
(Survey of Art History in East Asia)
310 231 แนวความคิดและเทคนิคจิตรกรรม ประติมากรรมและสถาปตยกรรมไทย 3(3-0-6)
(Concepts and Techniques of Thai Painting, Sculpture and Architecture)
310 241 ประติมานวิทยาในศิลปะตะวันออก
3(3-0-6)
(Iconography in Eastern Art)
310 321 ศิลปะจีน
3(3-0-6)
(Chinese Art)
กลุมวิชาศิลปะตะวันตก
รายวิชา
311 211 ศิลปะอียิปต
(Ancient Egyptian Art)
311 212 ศิลปะกรีก
(Greek Art)
9

จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

นักศึกษาสามารถนับรายวิชาเอกบังคับเลือกที่นักศึกษาลงเกินจํานวนที่กําหนดใหอยูในฐานะของวิชาเอกเลือกได
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311 213 ศิลปะโรมัน
(Roman Art)
311 214 ศิลปะโรมาเนสกและโกธิค
(Romanesque and Gothic Art)
311 221 ศิลปะเรอเนสซองส
(Renaissance Art)
311 222 ศิลปะบารอก โรโกโก และนีโอคลาสสิก
(Baroque, Rococo, and Neo-classic Art)
311 223 ศิลปะตะวันตกในคริสตศตวรรษที่ 20
(Twentieth-Century Western Art)
311 321 ศิลปะตะวันตกในคริสตศตวรรษที่ 19
(Nineteenth-Century Western Art)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

วิชาเอกเลือก จํานวน 39 หนวยกิต โดยเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
นักศึกษาเอกประวัติศาสตรศิลปะ สามารถเรียนวิชาเอกเลือกในกลุมวิชาศิลปะตะวันออก
หรือกลุมวิ ชาศิลปะตะวันตกหรื อกลุมวิชาเลือกรวม ตามความสนใจและความถนัด โดยไดรับความ
เห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา ดังตอไปนี้
กลุมวิชาศิลปะตะวันออก
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
310 202 ประวัติศาสตรศิลปะปฏิบัติ 2
3 (1-6-2)
(Field Work in Art History II)
310 203 การศึกษาประวัติการคนควาเกีย่ วกับวิชาประวัติศาสตรศิลปะ
3(3-0-6)
ในประเทศไทยโดยสังเขป
(Survey of Art Historical Research in Thailand)
310 212 ศิลปะลังกา
3(3-0-6)
(Sri Lanka Art)
310 213 ศิลปะจาม
3(3-0-6)
(Cham Art)
310 214 ศิลปะในประเทศพมา
3(3-0-6)
(Art in Burma)
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310 215 ศิลปะในประเทศอินโดนีเซีย
(Art in Indonesia)
310 222 ศิลปะเกาหลี
(Korean Art)
310 223 ศิลปะญี่ปุน
(Japanese Art)
310 242 ปรัชญาศิลปะตะวันออก
(Philosophy of Oriental Art)
310 301 สัมมนาศิลปะตะวันออก
(Seminar on Eastern Art)
310 302 การศึกษาพิเศษในศิลปะตะวันออก
(Special Study in Eastern Art)
310 311 ศิลปะขอม
(Khmer Art)
310 312 ศิลปะลาว
(Laotian Art)
310 313 ศิลปะเอเชียภาคกลาง
(Art in Central Asia)
310 314 ศิลปะอิสลาม
(Islamic Art)
310 322 ยุคสําริดในประเทศจีน
(Bronze Age in China)
310 323 ประติมากรรมจีน
(Chinese Sculpture)
310 324 จิตรกรรมจีน
(Chinese Painting)
310 325 พุทธศิลปะในประเทศจีน
(Buddhist Art in China)
310 326 พุทธศิลปะในประเทศญี่ปุน
(Buddhist Art in Japan)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-6-2)
3(1-6-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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310 327 ประวัติเครื่องถวยจีน
(History of Chinese Ceramics)
310 328 ประวัติเครื่องถวยเกาหลีและญี่ปนุ
(History of Korean and Japanese Ceramics)
310 331 ศิลปะทวารวดีและศรีวิชัย
(Dvaravati and Srivijaya Art)
310 332 ศิลปะขอมในประเทศไทย
(Khmer Art in Thailand)
310 333 ศิลปะสุโขทัยและลานนา
(Sukhothai and Lanna Art)
310 334 ศิลปะอยุธยาและรัตนโกสินทร
(Ayutthaya and Rattanakosin Art)
310 335 ศิลปะพืน้ บานในประเทศไทย
(Folk Art in Thailand)
310 336 ศิลปะการชางไทย
(Thai Handicrafts)
310 337 ประวัติเครื่องถวยในประเทศไทย
(History of Thai Ceramics)
310 338 ศิลปะรวมสมัยในประเทศไทย
(Contemporary Art in Thailand)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

กลุมวิชาศิลปะตะวันตก
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
311 215 ศิลปะเอเชียตะวันตกสมัยโบราณ
3 (3-0-6)
(Ancient Western Asian Art)
311 216 ศิลปะคริสเตียนและบีแซนไทน
3 (3-0-6)
(Early Christian and Byzantine Art)
311 224 ศิลปนอิมเพรสชันนิสตในประเทศฝรั่งเศส
3 (3-0-6)
(French Impressionists)
311 225 ประวัติการออกแบบและตกแตงภายในแบบตะวันตก
3 (3-0-6)
(History of Western Interior Design and Decoration)
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311 226 จิตรกรรมภาพทิวทัศนในศิลปะตะวันตก
(Landscape Painting in Western Art)
311 231 ศิลปะอเมริกากอนโคลัมบัส
(Pre-Columbian Art)
311 232 ศิลปะอเมริกัน
(American Art)
311 241 ประติมานวิทยาในศิลปะตะวันตก
(Iconography in Western Art)
311 242 สุนทรียศาสตรในศิลปะตะวันตก
(Aesthetics in Western Art)
311 243 ศิลปะวิจารณ
(Art Criticism)
311 301 การศึกษาพิเศษในศิลปะตะวันตก
(Special Study in Western Art)
311 302 สัมมนาในศิลปะตะวันตก
(Seminar on Western Art)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3(3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (1-6-2)
3(1-6-2)

กลุมวิชาเลือกรวม
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
312 312 การอานภาษาฝรั่งเศสในวิชาประวัติศาสตรศิลปะ
3(3-0-6)
(French Reading in Art History)
356 205 ศิลปะการถายภาพ 1
3(1-4-4)
(Photography as Art I)
วิชาโท
นั ก ศึ ก ษาจะต อ งเลื อ กเรี ย นวิ ช าโทในสาขาวิ ช าอื่ น ที่ เ ป ด สอนในคณะโบราณคดี อี ก
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
2.2.3 การศึกษาวิชาเลือกเสรี
นักศึกษาเอกศึกษารายวิชาตางๆที่เปดสอนในคณะโบราณคดีหรือมหาวิทยาลัยโดย
ความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาอีกไมนอยกวา 6 หนวยกิต
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3. การศึกษาวิชาโทประวัติศาสตรศลิ ปะ
3.1 จํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
3.2 โครงสรางของหลักสูตร
วิชาโทบังคับเลือก
จํานวน
15 หนวยกิต
วิชาโทเลือก
จํานวนไมนอยกวา
15 หนวยกิต
วิชาโทบังคับเลือก 10จํานวน 15 หนวยกิต
นักศึกษาผูเลือกศึกษาวิชาประวัติศาสตรศิลปะเปนวิชาโท สามารถเรียนวิชาบังคับเลือก
ในกลุม วิ ชาศิล ปะตะวั น ออกหรื อกลุม วิชาศิล ปะตะวั น ตก ตามความสนใจและความถนัด โดยไดรั บ
ความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา ดังตอไปนี้
กลุมวิชาศิลปะตะวันออก
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
310 111 ประวัติศาสตรศิลปะในประเทศใกลเคียงโดยสังเขป
3(3-0-6)
(Survey of Art History in Neighboring Countries)
310 131 ประวัติศาสตรศิลปะในประเทศไทยโดยสังเขป
3(3-0-6)
(Survey of Art History in Thailand)
310 211 ศิลปะอินเดีย
3(3-0-6)
(Indian Art)
310 221 ประวัติศาสตรศิลปะเอเชียตะวันออกโดยสังเขป
3(3-0-6)
(Survey of Art History in East Asia)
310 231 แนวความคิดเทคนิคจิตรกรรม ประติมากรรมและสถาปตยกรรมไทย
3(3-0-6)
(Concepts and Techniques of Thai Painting, Sculpture and Architecture)
กลุมวิชาศิลปะตะวันตก
รายวิชา
311 211 ศิลปะอียิปต
(Ancient Egyptian Art)
311 213 ศิลปะโรมัน
(Roman Art)
311 221 ศิลปะเรอเนสซองส
(Renaissance Art)
10

จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

นักศึกษาสามารถนับรายวิชาโทบังคับเลือกที่นักศึกษาลงเกินจํานวนที่กําหนดใหอยูในฐานะของวิชาโทเลือกได
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311 222 ศิลปะบารอก โรโกโก และนีโอคลาสสิก
(Baroque, Rococo, and Neo-classic Art)
311 321 ศิลปะตะวันตกในคริสตศตวรรษที่ 19
(Nineteenth-Century Western Art)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

วิชาโทเลือก จํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต โดยเลือกศึกษาจากรายวิชาอื่น ๆ ใน
หลักสูตรวิชาประวัติศาสตรศิลปะ
4. แผนการสอน
แผนการศึกษาสาขาวิชาเอกประวัติศาสตรศิลปะ
ชั้นปที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

วิชา

จํานวนหนวยกิต
15
3

วิชาศึกษาทัว่ ไป
วิชาเอกบังคับเลือก
รวมหนวยกิต

18

ชั้นปที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

วิชา

จํานวนหนวยกิต
15
3

วิชาศึกษาทัว่ ไป
วิชาเอกบังคับเลือก
รวมหนวยกิต

18

90

ชั้นปที่ 2
รหัสวิชา
356 200

รหัสวิชา
310 201
356 201

ภาคการศึกษาที่ 1
วิชา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1
วิชาเอกบังคับเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาโท
รวมหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
3(2-2-5)
6
6
6
21

ชั้นปที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 2

วิชา
ระเบียบวิธวี ิจยั ทางประวัติศาสตรศิลปะ
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2
วิชาเอกบังคับเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาโท

จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
6
3
6

รวมหนวยกิต

21
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รหัสวิชา
312 311

ชั้นปที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

วิชา
การอานภาษาอังกฤษในวิชาประวัติศาสตรศิลปะ
วิชาเอกบังคับเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาโท
วิชาเลือกเสรี
รวมหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6)
3
6
6
3
21

ชั้นปที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

รหัสวิชา

วิชา
วิชาเอกบังคับเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาโท
วิชาเลือกเสรี
รวมหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
3
9
6
3
21

ชั้นปที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
วิชา

จํานวนหนวยกิต
9
6
3
18

วิชาเอกเลือก
วิชาโท
วิชาเลือกเสรี
รวมหนวยกิต
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รหัสวิชา
312 401

ชั้นปที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 2

วิชา
การศึกษาเฉพาะบุคคลในประวัติศาสตรศิลปะ
วิชาเอกเลือก
รวมหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
3(0-3-6)
3
6

5. คําอธิบายรายวิชา
310 111
ประวัติศาสตรศิลปะในประเทศใกลเคียงโดยสังเขป
3(3-0-6)
(Survey of Art History in Neighboring Countries)
ศึกษาประวัติศาสตรศิลปะในประเทศใกลเคียง เชน อินเดีย ศรีลังกา อินโดนีเซีย พมา
ลาว กัมพูชา จามและอิทธิพลที่ศิลปะเหลานัน้ มีตอศิลปะในประเทศไทย โดยสังเขป
310 131

ประวัติศาสตรศิลปะในประเทศไทยโดยสังเขป
3(3-0-6)
(Survey of Art History in Thailand)
ศึกษาแนวความคิดและรูปแบบของศิลปกรรมในประเทศไทย ตัง้ แตสมัยประวัติศาสตร
จนถึงปจจุบนั โดยสังเขป

310 201

ประวัติศาสตรศิลปะปฏิบัติ 1
3(1-6-2)
(Field Work in Art History I)
ศึกษาวิธีการคนควา การเก็บขอมูลเบื้องตนของสภาพโบราณสถาน และโบราณวัตถุ เพื่อ
ใชเปนขอมูลพื้นฐานในการวิเคราะหทางประวัติศาสตรศิลปะขั้นสูงตอไป เปดรับเฉพาะ
นักศึกษาวิชาเอกประวัติศาสตรศิลปะ
มีการศึกษานอกสถานที่

310 202

3 (1-6-2)
ประวัติศาสตรศิลปะปฏิบัติ 2
(Field Work in Art History II)
วิชาบังคับกอน : 310 201 ประวัติศาสตรศิลปะปฏิบัติ 1
ฝกฝนการวิเคราะห ตรวจสอบ และสันนิษฐานรูปทรงที่สมบูรณของโบราณสถานและ
โบราณวัตถุ โดยใชทักษะจากการสํารวจภาคสนาม และการหาขอมูลจากการขุดแตง
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ขุดคนทางโบราณคดี เพื่อการประยุกตใชทางประวัติศาสตรศิลปะ เปดรับเฉพาะนักศึกษา
วิชาเอกประวัติศาสตรศิลปะ
มีการศึกษานอกสถานที่
310 203

การศึกษาประวัติการคนควาเกีย่ วกับวิชาประวัติศาสตรศิลปะ
3(3-0-6)
ในประเทศไทยโดยสังเขป
(Survey of Art Historical Research in Thailand)
ศึกษาประวัติของการคนควาในดานประวัติศาสตรศิลปะในประเทศไทยที่ทาํ มาแลวใน
อดีตโดยนักวิชาการตางประเทศและนักวิชาการไทย

310 211

ศิลปะอินเดีย
3 (3-0-6)
(Indian Art)
กษาศิลปะอินเดีย ตั้งแตอารยธรรมทางลุมแมน้ําสินธุ ศิลปะอินเดียสมัยโบราณ สมัย
คันธารราฐ มถุรา อมราวดี คุปตะ ปาละเสนะ ศิลปะอินเดียทางภาคใต ศิลปะอินเดียทาง
ภาคเหนือ และอิทธิพลที่มีตอศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต

310 212

ศิลปะลังกา
3(3-0-6)
(Sri Lanka Art)
ศึกษาเกี่ยวกับศิลปะลังกาสมัยอนุราธปุระ โปโลนนารุวะ และศิลปะลังกาสมัยหลังเนนหนัก
ทางดานโบราณวัตถุสถาน การกําหนดอายุเวลาและอิทธิพลทีม่ ีตอศิลปะไทย รวมทัง้ ประ
ติมานวิทยาในศิลปะเหลานั้น

310 213

ศิลปะจาม
3(3-0-6)
(Cham Art)
ศึกษาศิลปะจามตั้งแตพทุ ธศตวรรษที่ 12 จนถึงพุทธศตวรรษที่ 23 เนนดานโบราณวัตถุ
สถาน การกําหนดอายุเวลา และอิทธิพลทีม่ ีตอศิลปะในประเทศไทย

310 214

ศิลปะในประเทศพมา
3(3-0-6)
(Art in Burma)
ศึกษาศิลปะในประเทศพมา ตั้งแตพทุ ธศตวรรษที่ 6 จนถึงพุทธศตวรรษที่ 23 เนนดาน
โบราณวัตถุสถาน การกําหนดอายุเวลา และอิทธิพลทีม่ ีตอศิลปะในประเทศไทย
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310 215

ศิลปะในประเทศอินโดนีเซีย
3(3-0-6)
(Art in Indonesia)
ศึกษาการเผยแพรอิทธิพลของศิลปะอินเดียทางน้ํามายังหมูเกาะอินโดนีเซีย ศิลปะชวา
ภาคกลาง ภาคตะวันออก และศิลปะบาหลี เนนดานโบราณวัตถุสถานการกําหนดอายุ
เวลา และอิทธิพลที่มีตอศิลปะในประเทศไทย

310 221

ประวัติศาสตรศิลปะเอเชียตะวันออกโดยสังเขป
(Survey of Art History in East Asia)
ศึกษาศิลปะทีโ่ ดดเดน ในประเทศจีน ญี่ปนุ และเกาหลี โดยสังเขป

310 222

ศิลปะเกาหลี
3(3-0-6)
(Korean Art)
ศึกษาศิลปะเกาหลีตงั้ แตสมัยกอนประวัติศาสตรจนถึงราชวงศอี้ โดยคํานึงถึงสภาพที่ตั้ง
ทางภูมิศาสตร ภูมิหลังทางประวัติศาสตร ลัทธิความเชือ่ และอิทธิพลตางชาติที่เขามามี
บทบาทตอศิลปวัฒนธรรมเกาหลี

310 223

ศิลปะญี่ปุน
3(3-0-6)
(Japanese Art)
ศึกษาศิลปะญี่ปุนตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรจนถึงสมัยใหมตอนตน โดยศึกษาถึงแนว
ความเชื่อดัง้ เดิมของชาวญีป่ ุน และการแผเขามาของพุทธศาสนา ซึง่ กอใหเกิดศิลปะทาง
ศาสนาอยางแทจริง ศึกษาแนวศิลปะรูปแบบใหม เมื่อชนชั้นนักรบ และชนชัน้ พอคาเปน
ผูอุปถัมภงานศิลปะ ตลอดจนแรงบันดาลใจที่ไดรับจากทางตะวันตก เมื่อญี่ปนุ เปดประตู
การคากับโลกภายนอก และในทางกลับกัน เมื่อศิลปะญี่ปุนเดินทางไปถึงยุโรป

310 231

แนวความคิดและเทคนิคจิตรกรรม ประติมากรรมและสถาปตยกรรมไทย 3(3-0-6)
(Concepts and Techniques of Thai Painting, Sculpture and Architecture)
ศึกษาแนวความคิด กรรมวิธีและรูปแบบของจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปตยกรรม
ไทยสมัยโบราณ
มีการศึกษานอกสถานที่
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3 (3-0-6)

310 241

ประติมานวิทยาในศิลปะตะวันออก
3 (3-0-6)
(Iconography in Eastern Art)
ศึกษาคติความเชื่อและแนวความคิดที่แสดงออกในการสรางศิลปกรรมอันเนื่องดวย
ศาสนาพุทธและฮินดู

310 242

ปรัชญาศิลปะตะวันออก
3(3-0-6)
(Philosophy of Oriental Art)
ศึกษาปรัชญาของศิลปะตะวันออก โดยเนนหนักในทางปรัชญาศิลปะของอินเดียตาม
หลักของศาสนาพุทธและพราหมณ รวมทัง้ ปรัชญาศิลปะเกี่ยวกับจิตรกรรมจีนในสมัย
ตาง ๆ ปรัชญาศิลปะในประเทศไทยในอดีตและปจจุบัน

310 301

สัมมนาศิลปะตะวันออก
(Seminar on Eastern Art)
สัมมนาเนื้อหาในประวัติศาสตรศิลปะตะวันออก
และจะประกาศใหนักศึกษาทราบลวงหนา

3(1-6-2)
โดยภาควิชาจะกําหนดหัวขอสัมมนา

310 302

การศึกษาพิเศษในศิลปะตะวันออก
3(1-6-2)
(Special Study in Eastern Art)
ศึกษาหัวขอพิเศษทางประวัติศาสตรศิลปะตะวันออกที่เสนอเปดโดยภาควิชา

310 311

ศิลปะขอม
3(3-0-6)
(Khmer Art)
ศึกษาศิลปะในประเทศกัมพูชา ตัง้ แตสมัยฟูนันจนสิน้ สมัยเมืองพระนคร โดยเนนศึกษา
ดานโบราณวัตถุสถาน การกําหนดอายุเวลา และอิทธิพลที่มีตอศิลปะในประเทศไทย

310 312

ศิลปะลาว
3(3-0-6)
(Laotian Art)
ศึกษาศิลปะในประเทศลาวและศิลปะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ตั้งแต พุทธศตวรรษที่ 20-24
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310 313

ศิลปะเอเชียภาคกลาง
3(3-0-6)
(Art in Central Asia)
ศึกษาศิลปะเอเชียภาคกลาง
โดยเนนการแลกเปลี่ยนระหวางรูปแบบของศิลปะ
ตะวันออกและตะวันตก รวมทั้งศึกษาศิลปะในประเทศธิเบตและเนปาล

310 314

ศิลปะอิสลาม
3(3-0-6)
(Islamic Art)
ศึกษาแบบและวิวัฒนาการของศิลปะอิสลามในประเทศตาง ๆ ที่อทิ ธิพลของศาสนาแผ
เขาไปถึงทั้งในทวีปเอเชียและยุโรป โดยเนนศิลปะทีเ่ ดนของแตละประเทศ

310 321

ศิลปะจีน
3 (3-0-6)
(Chinese Art)
ศึกษาศิลปะจีนแบบตาง ๆ
ตั้งแตสมัยกอนประวัตศิ าสตรจนถึงสมัยราชวงศชิง โดย
เนนหนักศิลปะที่เดนของแตละสมัย รวมทั้งอิทธิพลที่มตี อศิลปะเกาหลี ญี่ปนุ และไทย

310 322

ยุคสําริดในประเทศจีน
3(3-0-6)
(Bronze Age in China)
ศึกษาแบบศิลปะและวิวฒ
ั นาการของเครื่องมือเครื่องใชสาํ ริดที่พบตามแหลงโบราณคดี
ในทองถิน่ ตาง ๆ ศึกษาถึงวัตถุประสงคในการผลิต ตลอดจนอิทธิพลทีไ่ ดรับจากตางชาติ
โดยเนนวิวัฒนาการของภาชนะสําริด ตลอดจนรูปทรงและลวดลายทีป่ รากฏ การหวน
คืนกลับมาของสําริดในสมัยหลัง

310 323

ประติมากรรมจีน
3(3-0-6)
(Chinese Sculpture)
ศึกษาแบบศิลปะและวิวฒ
ั นาการของประติมากรรมจีนตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร
จนกระทั่งถึงสมัยราชวงศชิง การศึกษาจะครอบคลุมถึงผลงานประติมากรรมที่ผลิตจาก
วัสดุประเภทตาง ๆ รวมถึงคติการสรางรูปเทพเจาอันเนือ่ งมาจากความเชื่อความศรัทธาใน
ลัทธิพนื้ เมืองและวรรณกรรมพื้นเมือง
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310 324

จิตรกรรมจีน
3(3-0-6)
(Chinese Painting)
ศึกษาผลงานจิตรกรรมจีนตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร จนถึงสมัยราชวงศชงิ ศึกษาแนว
ปรัชญาของนักคิดในสมัยตางๆและลัทธิพนื้ เมืองที่เขามามีบทบาทตอผลงานจิตรกรรม
ศึกษางานจิตรกรรมภาพรูปลักษณในสมัยราชวงศเหนือราชวงศใตและราชวงศถัง
ภาพภูมิทัศนของจิตรกรที่มีชอื่ เสียงตั้งแตสมัยหาราชวงศและราชวงศซง และแรงบันดาล
ใจที่ใหแกสานุศิษยในสมัยตอมา

310 325

พุทธศิลปะในประเทศจีน
3(3-0-6)
(Buddhist Art in China)
ศึกษาประวัติการแพรเขามาของพุทธศาสนาในประเทศจีน โดยศึกษาถึงนิกายตาง ๆ และ
พระคัมภีรที่สําคัญ ๆ เปรียบเทียบแนวความคิดของพุทธศาสนากับลัทธิพื้นเมือง คติ
การสรางรูปเคารพทางศาสนา ตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 5 - 14 ตลอดจนอิทธิพลที่ให
แกเกาหลีและญี่ปุน

310 326

3(3-0-6)
พุทธศิลปะในประเทศญี่ปุน
(Buddhist Art in Japan)
ศึกษาการแพรเขามาของพุทธศาสนา และวิวัฒนาการในสมัยตาง ๆ ของพุทธศิลปะ
รวมทัง้ การเปลี่ยนแปลงทางดานวัฒนธรรม สังคมอันสืบเนื่องมาจากความแตกตางทาง
ลัทธิโดยเนนดานประติมานวิทยา

310 327

ประวัติเครื่องถวยจีน
3(3-0-6)
(History of Chinese Ceramics)
ศึกษาวิวัฒนาการของเครื่องถวยจีน ตัง้ แตสมัยกอนประวัติศาสตรจนถึงคริสตศตวรรษ
ที่ 19 โดยเนนพัฒนาการทางดานรูปทรง ลวดลาย และลักษณะเฉพาะของเครื่องถวย
จากแหลงเตาเผาที่สาํ คัญ ๆ ตลอดจนแรงบันดาลใจที่ใหแกเครื่องถวยไทย รวมถึง
เครื่องถวยจีนที่พบตามแหลงโบราณคดีไทย
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310 328

ประวัติเครื่องถวยเกาหลีและญี่ปุน
3(3-0-6)
(History of Korean and Japanese Ceramics)
ศึกษาวิวัฒนาการของเครื่องถวยเกาหลี และญี่ปุน ตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร จนถึง
คริสตศตวรรษที่ 19 การศึกษาจะครอบคลุมถึงเครื่องถวยทั้งชนิดที่เปนสกุลชางพื้นเมือง
และชนิดที่ไดรับอิทธิพลจากจีน

310 331

ศิลปะทวารวดีและศรีวิชัย
3(3-0-6)
(Dvaravati and Srivijaya Art)
ศึกษาเกีย่ วกับศิลปะทวารวดีและศรีวิชัย
โดยเนนหนักทางดานโบราณวัตถุสถาน
อิทธิพลที่ไดรับจากตางประเทศและอิทธิพลที่แพรออกไปจากประเทศไทย การกําหนด
อายุเวลา
มีการศึกษานอกสถานที่

310 332

ศิลปะขอมในประเทศไทย
3(3-0-6)
(Khmer Art in Thailand)
ศึกษาเกี่ยวกับศิลปะขอมในประเทศไทย โดยเนนหนักทางดานโบราณวัตถุสถานอิทธิพล
ที่ไดรับจากตางประเทศ อิทธิพลที่แพรออกไปจากประเทศไทย และการกําหนดอายุเวลา
มีการศึกษานอกสถานที่

310 333

3(3-0-6)
ศิลปะสุโขทัยและลานนา
(Sukhothai and Lanna Art)
ศึกษาเกี่ยวกับศิลปะสุโขทัยและลานนา โดยเนนหนักทางดานโบราณวัตถุสถาน อิทธิพล
ที่ไดรับจากตางประเทศ อิทธิพลที่แพรออกไปจากประเทศไทย และการกําหนดอายุเวลา
มีการศึกษานอกสถานที่

310 334

ศิลปะอยุธยาและรัตนโกสินทร
3(3-0-6)
(Ayutthaya and Rattanakosin Art)
ศึกษาเกีย่ วกับศิลปะอยุธยาและรัตนโกสินทร โดยเนนหนักทางดานโบราณวัตถุสถาน
อิทธิพลที่ไดรับจากตางประเทศ และอิทธิพลที่แพรออกไปจากประเทศไทย การกําหนด
อายุเวลา
มีการศึกษานอกสถานที่
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310 335

ศิลปะพื้นบานในประเทศไทย
3(3-0-6)
(Folk Art in Thailand)
ศึกษาความเปนมาของศิลปะพื้นบานในดานตางๆ วิวัฒนาการและแนวโนมของศิลปะ
พื้นบาน ตลอดจนอนาคตของศิลปะพื้นบานในสังคมไทยปจจุบัน

310 336

การชางไทย
3(3-0-6)
(Thai Handicrafts)
ศึกษาประณีตศิลป เชนการทําเครื่องสําริด เครื่องมุก การลงรักปดทอง การทําลายรดน้ํา
และอื่นๆ

310 337

3(3-0-6)
ประวัติเครื่องถวยในประเทศไทย
(History of Thai Ceramics)
ศึกษาเครื่องถวยไทย ในสมัยตาง ๆ ตลอดจนเครื่องถวยที่ไดจากแหลงโบราณคดีใตน้ํา
มีการศึกษานอกสถานที่

310 338

ศิลปะรวมสมัยในประเทศไทย
3(3-0-6)
(Contemporary Art in Thailand)
ศึกษาการสืบทอดจากศิลปะไทยประเพณี การรับอิทธิพลศิลปวัฒนธรรมจากตะวันตก
และ การตอเนื่องมาเปนศิลปกรรมรวมสมัยของศิลปนไทย ตั้งแต พ.ศ.2475 จนถึง
ปจจุบัน

311 211

ศิลปะอียิปต
3(3-0-6)
(Ancient Egyptian Art)
ศึ ก ษาศิ ล ปะของประเทศอี ยิ ป ต ตั้ ง แต ส มั ย ก อ นประวั ติ ศ าสตร จ นกระทั่ ง พระเจ า
อเลกซานเดอรเขาครอบครอง

311 212

ศิลปะกรีก
3(3-0-6)
(Greek Art)
ศึกษาวิวัฒนาการของศิลปะกรีก โดยเนนที่งานประติมากรรมทั้งที่แยกอยูอิสระ และ
ที่ประดับสวนตางๆของสถาปตยกรรม
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311 213

ศิลปะโรมัน
3(3-0-6)
(Roman Art)
ศึกษาวิวัฒนาการของศิลปะสถาปตยกรรมโรมันและอิทธิพลของศิลปกรรมเหลานั้นที่มี
ตอศิลปะตะวันตกและตะวันออก

311 214

ศิลปะโรมาเนสกและโกธิค
3(3-0-6)
(Romanesque and Gothic Art)
ศึ ก ษาศิ ล ปะยุ คมื ด เริ่ม ตั้ ง แต ร าชอาณาจั กรต า งๆ เช น อาณาจัก รของพวกโกธ พวก
แวนดัล พวกแฟรงค รวมทั้งศิลปะโรมาเนสก และโกธิค

311 215

ศิลปะเอเชียตะวันตกสมัยโบราณ
3 (3-0-6)
(Ancient Western Asian Art)
ศึกษาศิลปะแถบเมโสโปเตเมียและเปอรเซีย ตั้งแตกอนประวัติศาสตร จนถึงสมัยพระเจา
อเลกซานเดอร

311 216

ศิลปะคริสเตียนและบีแซนไทน
3 (3-0-6)
(Early Christian and Byzantine Art)
ศึกษาศิลปะคริสเตียนตั้งแตแรกเริ่มจนกระทั่งไดรับการยกยองเปนศาสนาประจํา
อาณาจักรโรมัน และศิลปะทางตะวันออกที่กรุงคอนสแตนติโนเปล จนถึงสมัยที่พวก
อิสลามตีกรุงคอนสแตนติโนเปลไดในป ค.ศ. 1453

311 221

ศิลปะเรอเนสซองส
3(3-0-6)
(Renaissance Art)
ศึกษาศิลปะสมัยฟนฟูวิทยาการในศตวรรษที่ 15-16 โดยเริ่มที่อิตาลี และขยายไปยัง
ประเทศอื่น ๆ ในยุโรปตะวันตก

311 222

ศิลปะบารอก โรโกโก และนีโอคลาสสิก
3(3-0-6)
(Baroque, Rococo, and Neo-classic Art)
ศึ ก ษารู ป แบบแนวความคิ ด และอิ ท ธิ พ ลแวดล อ มของศิ ล ปะบารอก รอกโกโกและ
นีโอคลาสสิก จากผลงานชิ้นสําคัญของศิลปนยุโรปในชวงศตวรรษที่ 17-18
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311 223

ศิลปะตะวันตกในคริสตศตวรรษที่ 20
3(3-0-6)
(Twentieth-Century Western Art)
ศึกษาศิลปะตะวันตกในศตวรรษที่ 20 เริ่มตั้งแตอิทธิพลสืบเนื่องของศิลปะปลายศตวรรษ
ที่ 19 ที่ปรากฏในงานระยะตน เชน คิวบิสมและฟวเจอริสม อีกทั้งศึกษาแนวความคิดที่
แปลกแตกตางและงานสรางสรรคใหมๆที่เกิดขึ้นจนถึงปจจุบันโดยมีสงครามโลกครั้งที่ 1
และ 2 กับสภาพของโลกสมัยใหมเปนปจจัยที่เกี่ยวของ

311 224

ศิลปนอิมเพรสชันนิสตในประเทศฝรั่งเศส
3 (3-0-6)
(French Impressionists)
ศึกษาศิลปะฝรั่งเศสตั้งแตครึ่งหลังศตวรรษที่ 19 โดยเนนผลงานและบทบาทของกลุมศิลปน
อิมเพรสชันนิสต เชน โมเนต, เรอนัวร, เดอกาส, บิสซาโร,ซิสลีย, แบ็รธ มอริโซต ฯลฯ ตอ
การพัฒนาการของศิลปะสมัยใหม

311 225

ประวัติการออกแบบและตกแตงภายในแบบตะวันตก
3 (3-0-6)
(History of Western Interior Design and Decoration)
ศึกษาวิวัฒนาการการออกแบบและการตกแตงภายในของประเทศทางตะวันตก ตั้งแต
สมัยกอนประวัติศาสตรจนถึงปจจุบนั

311 226

จิตรกรรมภาพทิวทัศนในศิลปะตะวันตก
3 (3-0-6)
(Landscape Painting in Western Art)
สํารวจบทบาทของภาพทิวทัศนในจิตรกรรมตะวันตก ตั้งแตสมัยโรมันจนถึงสมัยใหม
ศึกษาทฤษฎีและรูปแบบรวมทั้งเทคนิคที่ใชกันในสมัยตาง ๆ มีการศึกษาอิทธิพลสืบเนื่อง
ที่ศิลปนในสมัยกอนสงตอใหกับศิลปนในสมัยตอมา

311 231

ศิลปะอเมริกากอนโคลัมบัส
3 (3-0-6)
(Pre-Columbian Art)
ศึกษาศิลปะของทวีปอเมริกากอนรับอิทธิพลจากยุโรป และวัฒนธรรมที่สําคัญในอเมริกา
ภาคกลางและภาคใต โดยเนนวิวัฒนาการของเผามายา แอซเตกและอินคา
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311 232

ศิลปะอเมริกัน
3 (3-0-6)
(American Art)
ศึกษาจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปตยกรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต
สมัยอาณานิคมจนถึงปจจุบัน

311 241

3(3-0-6)
ประติมานวิทยาในศิลปะตะวันตก
(Iconography in Western Art)
ศึกษาเนื้อเรื่องสําคัญในงานคริสตศิลปและเทพนิยายตะวันตก โดยสังเกตถึงวิวัฒนาการ
ในแตละสมัยและฝกการตีความ

311 242

สุนทรียศาสตรในศิลปะตะวันตก
3 (3-0-6)
(Aesthetics in Western Art)
ศึกษาแนวความคิดทางสุนทรียศาสตรในศิปะตะวันตก จากจุดเริ่มตนจนถึงสมัยปจจุบัน
โดยเล็งเห็นความเปลี่ยนแปลงของปริบทตางๆ เชน ยุคสมัย ประวติศาสตร ความคิดเห็น
ที่มีตอการตั้งขอกําหนดและการแสดงความเห็นดานความงามของงานศิลปะ

311 243

ศิลปะวิจารณ
3 (3-0-6)
(Art Criticism)
วิเคราะหงานศิลปะตะวันตก โดยคํานึงถึงตัวผลงาน ตลอดจนปริบทที่เกี่ยวของ ผูเรียนฝก
วิจารณโดยอาศัยขอบเขตพื้นฐานของการวิเคราะห

311 301

การศึกษาพิเศษในศิลปะตะวันตก
(Special Study in Western Art)
ศึกษาหัวขอพิเศษทางประวัติศาสตรศิลปะที่เสนอเปดโดยภาควิชา

311 302

3(1-6-2)
สัมมนาในศิลปะตะวันตก
(Seminar on Western Art)
สัมมนาเปนกลุมในหัวขอพิเศษทางประวัติศาสตรศิลปะตะวันตกที่เสนอเปดโดยภาควิชา
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3 (1-6-2)

311 321

ศิลปะตะวันตกในคริสตศตวรรษที่ 19
3(3-0-6)
(Nineteenth-Century Western Art)
ศึกษาศิลปะตะวันตกในคริสตศตวรรษที่ 19 โดยเริ่มตั้งแตศิลปะนีโอคลาสสิก ซึ่งสืบ
เนื่องมาจากปลายคริสตศตวรรษที่ 18 จนถึงซิมบอลิสมและอารตนูโว ในตอนปลาย
ศตวรรษ ที่ 19

312 201

ระเบียบวิธวี ิจยั ทางประวัติศาสตรศิลปะ
3(3-0-6)
(Research Methodology in Art History)
ศึกษาถึงระเบียบวิธีวิจัยขั้นตน เพื่อนําไปใชใ นการคน ควา ในสาขาวิช าประวัติศาสตร
ศิลปะ

312 311

การอานภาษาอังกฤษในวิชาประวัติศาสตรศิลปะ
3(3-0-6)
(English Reading in Art History)
ฝกการอานเอกสารภาษาอังกฤษทางประวัติศาสตรศิลปะ ใหเขาใจโครงสรางทางภาษา
คําศัพทเฉพาะสาขาและเนื้อหา

312 312

การอานภาษาฝรั่งเศสในวิชาประวัติศาสตรศิลปะ
3(3-0-6)
(French Reading in Art History)
วิชาบังคับกอน : 356 202 การอานภาษาฝรั่งเศสระดับตน
ฝกการอานเอกสารภาษาฝรั่งเศสทางประวัติศาสตรศิลปะ ใหเขาใจโครงสรางทางภาษา
คําศัพทเฉพาะสาขาและเนื้อหา

312 401

การศึกษาเฉพาะบุคคลในประวัติศาสตรศิลปะ
3(0-3-6)
(Individual Study in Art History)
ศึกษาคนควาในหัวขอที่นักศึกษาสนใจในสาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะโดยมีอาจารยใน
ภาควิชาฯ เปนที่ปรึกษาและควบคุมนักศึกษาในการคนควาและเขียนเอกสารทางวิชาการ
โดยที่นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษาตามเวลาที่กําหนดอยางสม่ําเสมอ
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หลักสูตรวิชาโทมัคคุเทศก
1. วัตถุประสงค
1.1 ผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพดานมัคคุเทศก โดย
เนนความรูท างประวัติศาสตรศิลปะ
1.2 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถในการประกอบอาชีพธุรกิจทองเที่ยว อันสงผลตอการ
สรางงาน สรางอาชีพ กระจายรายได และเปนการพัฒนาดานเศรษฐกิจของประเทศ เพื่ออนุรักษ
และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทย
2. หลักสูตร
2.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอ ยกวา
2.2 โครงสรางหลักสูตร
วิชาโทบังคับ
วิชาโทบังคับเลือก

30 หนวยกิต
26 หนวยกิต
4 หนวยกิต

3. การศึกษาหลักสูตรวิชาโทมัคคุเทศก
รายวิชาบังคับ จํานวน 26 หนวยกิต ประกอบดวย
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)
310 111
ประวัติศาสตรศิลปะในประเทศใกลเคียงโดยสังเขป
3(3-0-6)
(Survey of Art History in Neighboring Countries)
3(3-0-6)
310 131
ประวัติศาสตรศิลปะในประเทศไทยโดยสังเขป
(Survey of Art History in Thailand)
313 201
ความรูทวั่ ไปสําหรับมัคคุเทศก
3(3-0-6)
(General Knowledge For Guides)
313 221
วัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
(Thai Culture)
313 301
โรงแรมและสายการบิน
2(2-0-4)
(Hotels and Airlines)
313 311
แหลงทองเที่ยวทางศิลปกรรมในประเทศไทย
3(3-0-6)
(Art Historical Sites in Thailand)
313 312
การศึกษานอกสถานที่
3(ไมนอยกวา 135 ชั่วโมง)
(Field Trips)
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รายวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)
313 321
ประวัติศาสตรไทยเพื่อการทองเทีย่ ว
3(3-0-6)
(Thai History for Tourism)
313 322
ภูมิศาสตรการทองเที่ยวและการทองเทีย่ วเชิงนิเวศ
3(3-0-6)
(Tourism Geography and Eco-Tourism)
สําหรับนักศึกษาเอกประวัตศิ าสตรศิลปะที่สอบผานในรายวิชา 310 111 Survey of Art History
in Neighboring Countries และ 310 131 Survey of Art History in Thailand ใหเลือกวิชาดังตอไปนี้
จํานวน 2 รายวิชาเปนการทดแทน
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)
3(3-0-6)
310 331
ศิลปะทวารวดีและศรีวิชัย
(Dvaravati and Srivijaya Art)
310 332
ศิลปะขอมในประเทศไทย
3(3-0-6)
(Khmer Art in Thailand)
310 333
ศิลปะสุโขทัยและลานนา
3(3-0-6)
(Sukhothai and Lanna Art)
310 334
ศิลปะอยุธยาและรัตนโกสินทร
3(3-0-6)
(Ayutthaya and Rattanakosin Art)
รายวิชาโทบังคับเลือก จํานวน 4 หนวยกิต
นักศึกษาวิชาโทมัคคุเทศก สามารถเรียนวิชาโทบังคับเลือกในกลุมวิชาภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาฝรั่งเศส ตามความสนใจและความถนัด โดยเลือกเรียนตอเนื่องกัน ดังนี้
กลุมวิชาภาษาอังกฤษ
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)
1
ภาษาอังกฤษสําหรับการทองเที่ยว 1
2(2-0-4)
313 331
(English for Tourism I)
ภาษาอังกฤษสําหรับการทองเที่ยว 2
2(2-0-4)
313 3322
(English for Tourism II)
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กลุมวิชาภาษาฝรั่งเศส
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)
ภาษาฝรั่งเศสสําหรับการทองเที่ยว 1
2(2-0-4)
313 3333
(French for Tourism I)
313 334
ภาษาฝรั่งเศสสําหรับการทองเที่ยว 2
2(2-0-4)
(French for Tourism II)
4. แผนการศึกษา
แผนการศึกษาสาขาวิชาโทมัคคุเทศก
ชั้นปที่ 2
รหัสวิชา
310 111
313 201

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา

วิชาโทบังคับ
ประวัติศาสตรศิลปะในประเทศใกลเคียงโดยสังเขป
ความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับมัคคุเทศก
รวมหนวยกิต
ชั้นปที่ 2

รหัสวิชา
310 131
313 221

1

จํานวนหนวยกิต
6
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6
ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อรายวิชา
วิชาโทบังคับ
ประวัติศาสตรศิลปะในประเทศไทยโดยสังเขป
วัฒนธรรมไทย
รวมหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
6
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6

ผูที่สอบผานรายวิชา 340 335 ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก 1 สามารถนําผลการเรียนในวิชาดังกลาวมา

เทียบโอนได
2

ผูที่สอบผานรายวิชา 340 336 ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก 2 สามารถนําผลการเรียนในวิชาดังกลาวมา

เทียบโอนได
3

ผูที่สอบผานรายวิชา 341 471 ภาษาฝรั่งเศสสําหรับมัคคุเทศก สามารถนําผลการเรียนในวิชาดังกลาวมา

เทียบโอนได
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ชั้นปที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา
313 321
313 301

ชื่อรายวิชา
วิชาโทบังคับ
ประวัติศาสตรไทยเพื่อการทองเทีย่ ว
โรงแรมและสายการบิน
วิชาโทบังคับเลือก
รวมหนวยกิต
ชั้นปที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา
313 311
313 322

ชื่อรายวิชา
วิชาโทบังคับ
แหลงทองเที่ยวทางศิลปกรรมในประเทศไทย
ภูมิศาสตรการทองเที่ยวและการทองเทีย่ วเชิงนิเวศ
วิชาโทบังคับเลือก
รวมหนวยกิต
ชั้นปที่ 4

จํานวนหนวยกิต
6
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2
8
ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา
313 312

จํานวนหนวยกิต
5
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2
7

ชื่อรายวิชา
วิชาโทบังคับ
การศึกษานอกสถานที่
รวมหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
3
3(ไมนอยกวา
135 ชั่วโมง)
3

5. คําอธิบายรายวิชา
310 111
ประวัติศาสตรศิลปะในประเทศใกลเคียงโดยสังเขป
3(3-0-6)
(Survey of Art History in Neighboring Countries)
ศึกษาประวัติศาสตรศิลปะในประเทศใกลเคียง เชน อินเดีย ศรีลังกา อินโดนีเซีย พมา
ลาว กัมพูชา จามและอิทธิพลที่ศิลปะเหลานัน้ มีตอศิลปะในประเทศไทย โดยสังเขป
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310 131

ประวัติศาสตรศิลปะในประเทศไทยโดยสังเขป
(3-0-6)
(Survey of Art History in Thailand)
ศึกษาแนวความคิดและรูปแบบของศิลปกรรมในประเทศไทย ตัง้ แตสมัยประวัติศาสตร
จนถึงปจจุบนั โดยสังเขป

310 331

ศิลปะทวารวดีและศรีวิชัย
3(3-0-6)
(Dvaravati and Srivijaya Art)
ศึกษาเกี่ยวกับศิลปะทวารวดีและศรีวชิ ัย โดยเนนหนักทางดานโบราณวัตถุสถาน อิทธิพลที่
ไดรับจากตางประเทศและอิทธิพลที่แพรออกไปจากประเทศไทย การกําหนดอายุเวลา
มีการศึกษานอกสถานที่

310 332

3(3-0-6)
ศิลปะขอมในประเทศไทย
(Khmer Art in Thailand)
ศึกษาเกี่ยวกับศิลปะขอมในประเทศไทย โดยเนนหนักทางดานโบราณวัตถุสถานอิทธิพล
ที่ไดรับจากตางประเทศ อิทธิพลที่แพรออกไปจากประเทศไทย และการกําหนดอายุเวลา
มีการศึกษานอกสถานที่

310 333

ศิลปะสุโขทัยและลานนา
3(3-0-6)
(Sukhothai and Lanna Art)
ศึกษาเกี่ยวกับศิลปะสุโขทัยและลานนา โดยเนนหนักทางดานโบราณวัตถุสถาน อิทธิพล
ที่ไดรับจากตางประเทศ อิทธิพลที่แพรออกไปจากประเทศไทย และการกําหนดอายุเวลา
มีการศึกษานอกสถานที่

310 334

ศิลปะอยุธยาและรัตนโกสินทร
3(3-0-6)
(Ayutthaya and Rattanakosin Art)
ศึกษาเกีย่ วกับศิลปะอยุธยาและรัตนโกสินทร โดยเนนหนักทางดานโบราณวัตถุสถาน
อิทธิพลที่ไดรับจากตางประเทศ และอิทธิพลที่แพรออกไปจากประเทศไทย การกําหนด
อายุเวลา
มีการศึกษานอกสถานที่
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313 201

ความรูทวั่ ไปสําหรับมัคคุเทศก
3(3-0-6)
(General Knowledge For Guides)
ศึกษาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวของรัฐ บทบาทหนาที่
มารยาทและจรรยาบรรณของมัคคุเทศก วิธีปฏิบัติงานมัคคุเทศก พฤติกรรมนักทองเที่ยว
มนุษยสัมพันธ จิตวิทยาการบริการ การใหความปลอดภัยนักทองเที่ยว ความรูเกี่ยวกับ
กฎหมายทัว่ ไปและกฎหมายเกี่ยวกับมัคคุเทศก และหลักการทองเทีย่ วแบบยัง่ ยืน

313 221

วัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
(Thai Culture)
ศึกษาสังคมไทย พุทธศาสนาในประเทศไทย วรรณคดีไทย นาฏศิลปไทย ดนตรีไทย
เทศกาลและงานประเพณีไทย อาหารไทย หัตถกรรมไทย และมรดกทางภูมิปญญาไทย
อื่นๆ เชน เครื่องแตงกาย ยารักษาโรคแบบพื้นบานและการประกอบอาชีพของคนไทย

313 301

โรงแรมและสายการบิน
2(2-0-4)
(Hotels and Airlines)
ศึ ก ษาความรู ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ โรงแรม ความรู เ กี่ ย วกั บ งานบริ ก ารเกี่ ย วกั บ สายการบิ น
พิธีเขา-ออกราชอาณาจักร

313 311

แหลงทองเที่ยวทางศิลปกรรมในประเทศไทย
3(3-0-6)
(Art Historical Sites in Thailand)
ศึกษาแหลงทองเทีย่ วทางศิลปกรรมโบราณในประเทศไทย ทัง้ ที่เปนแหลงโบราณสถาน และ
โบราณวัตถุ ตลอดจนพิพธิ ภัณฑสถานตาง ๆ มีการทัศนศึกษาวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
พระบรมมหาราชวัง วัดสําคัญในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มีการศึกษานอกสถานที่

313 312

การศึกษานอกสถานที่
3(ไมนอยกวา 135 ชั่วโมง)
(Field Trips)
ทัศนศึกษาจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม ลพบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย สุโขทัยและ
พิษณุโลก เพื่อฝกนักศึกษาเกีย่ วกับการนําชมนอกสถานที่ โดยเนนความรูท างดาน
ประวัติศาสตรศิลปะ
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313 321

ประวัติศาสตรไทยเพื่อการทองเทีย่ ว
3(3-0-6)
(Thai History for Tourism)
ศึกษาประวัติศาสตรไทย แหลงกําเนิดชนชาติไทย การแบงสมัยประวัติศาสตรไทย การ
กอตั้งและพัฒนาการของอาณาจักรไทย วิวัฒนาการการเมืองการปกครอง การตางประเทศ
เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงสถานการณเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในปจจุบัน

313 322

ภูมิศาสตรการทองเที่ยวและการทองเทีย่ วเชิงนิเวศ
3(3-0-6)
(Tourism Geography and Eco-Tourism)
ศึกษาปจจัยทางภูมิศาสตรที่เกี่ยวของกับการทองเทีย่ ว สิ่งแวดลอม และระบบนิเวศทาง
ธรรมชาติและสังคมมนุษย การอนุรักษทรัพยากรการทองเทีย่ ว สมดุลธรรมชาติ การสื่อ
ความหมายธรรมชาติ หลักการและการจัดการทองเทีย่ วเชิงนิเวศ
มีการทัศนศึกษานอกสถานที่

313 331

ภาษาอังกฤษสําหรับการทองเที่ยว 1
2(2-0-4)
(English for Tourism I)
วิชาบังคับกอน : 080 178 ภาษาอังกฤษ 2 หรือ
340 101 ภาษาอังกฤษขั้นเตรียมพรอมสําหรับวิชาเอก 2
ศึกษาและฝกบทสนทนาภาษาอังกฤษโดยใชถอยคําสํานวนที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว
เชน สถานที่ทองเที่ยว การซื้อของ อาหาร ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และประเพณีไทย
การใหความสะดวกแกนักทองเที่ยวในดานตาง ๆ เชนพิธีการศุลกากร การจองที่พัก และ
การจัดหาพาหนะในการเดินทาง ฝกและหาประสบการณเปนมัคคุเทศกโดยสถานการณ
จําลอง

313 332

ภาษาอังกฤษสําหรับการทองเที่ยว 2
2(2-0-4)
(English for Tourism II)
วิชาบังคับกอน : 313 331 ภาษาอังกฤษสําหรับการทองเที่ยว 1
ศึกษาตอจากวิชาภาษาอังกฤษสําหรับการทองเที่ยว 1 แตมีเนื้อหาและรายละเอียดมากขึ้น
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313 333

ภาษาฝรั่งเศสสําหรับการทองเที่ยว 1
2(2-0-4)
(French for Tourism I)
วิชาบังคับกอน : 080 182 ภาษาฝรั่งเศส 2
ศึกษาและฝกบทสนทนาภาษาฝรั่งเศสโดยใชถอยคําสํานวนที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว
เชน สถานที่ทองเที่ยว การซื้อของ อาหาร ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และประเพณีไทย
การใหความสะดวกแกนักทองเที่ยวในดานตาง ๆ เชนพิธีการศุลกากร การจองที่พัก และ
การจัดหาพาหนะในการเดินทาง ฝกและหาประสบการณเปนมัคคุเทศกโดยสถานการณ
จําลอง

313 334

ภาษาฝรั่งเศสสําหรับการทองเที่ยว 2

2(2-0-4)

(French for Tourism II)

วิชาบังคับกอน : 313 333 ภาษาฝรั่งเศสสําหรับการทองเที่ยว 1
ศึกษาตอจากวิชาภาษาฝรั่งเศสสําหรับการทองเที่ยว 1 แตมีเนื้อหาและรายละเอียดมากขึ้น
340 335

ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก 1
3 (3-0-6)
(English for Guides I)
วิชาบังคับกอน : 340 231 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 1
ศึกษาและฝกสนทนาโดยใชถอยคําสํานวนเกี่ยวกับการทองเที่ยว สถานที่ทองเที่ยว
การซื้อของ อาหาร ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมและประเพณีไทย การใหความสะดวกแก
นักทองเที่ยวในดานพิธีการศุลกากร การจองที่พัก และการจัดหาพาหนะในการเดินทาง
ฝกและหาประสบการณเปนมัคคุเทศกโดยใชสถานการณจําลอง

340 336

ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก 2
3 (2-2-5)
(English for Guides II)
วิชาบังคับกอน : 340 335 ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก 1
ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับการทองเที่ยวในระดับที่ยากและละเอียดขึ้น เนนการฝกใช
ภาษาอังกฤษดานมัคคุเทศกนอกสถานที่
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341 471

ภาษาฝรั่งเศสสําหรับมัคคุเทศก
3(3-0-6)
(French for Guides)
วิชาบังคับกอน : 341 302 ภาษาฝรั่งเศส 6
ศึกษาการใชภาษา ศัพท และสํานวนที่เกี่ยวกับการทองเที่ยว และการนําเที่ยว การตอนรับ
การติดตอทางโทรศัพท การใหคําแนะนํา และบริการเกี่ยวกับการทองเที่ยว ความรูเกี่ยวกับ
ประเทศไทยโดยทั่วไป เชน ศิลปวัฒนธรรม สภาพสังคม ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร
สถานที่สําคัญ เปนตน เนนการพูดและการสื่อสารกับสังคมตางวัฒนธรรม
มีการศึกษานอกสถานที่

คําแนะนําในการศึกษาวิชาโทมัคคุเทศก
นักศึกษาตองเสียคาใชจายเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ในการออกศึกษานอกสถานที่ทุกครั้ง
นอกเหนือจากคาหนวยกิต
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกมานุษยวิทยา
1. วัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 สรางความรูและความเขาใจในเนื้อหาสาระ ระเบียบวิธีการวิจัย แนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยา
ที่มีเปาหมายในการศึกษาและทําความเขาใจสังคมวัฒนธรรม และพฤติกรรมของมนุษยเปนหลัก
1.2 ฝกฝนและพัฒนาทักษะ ความสามารถในการศึกษาวิจัยทางมานุษยวิทยาเพื่อทําความเขาใจและ
พัฒนาองคความรูที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม กลุมสังคม องคกร สถาบัน ชุมชนทองถิ่นและสังคมทั้งใน
เมืองและชนบท
1.3 เสริมสรางลักษณะนิสัยและพัฒนาจิตใจที่ยอมรับความแตกตางของกลุมสังคมที่ดํารงอยูทามกลาง
กระแสความเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจและเทคโนโลยีทั้งในสังคมไทยและในระบบ
สังคมโลก อันจะเปนพื้นฐานของการสรางสังคมแหงการเรียนรูที่ยอมรับในภูมิปญญา และสิทธิ
ชุมชนประเภทตาง ๆ ที่จะดํารงอยูรวมกันอยางมีศักดิ์ศรี
2. หลักสูตร
2.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา
144 หนวยกิต
2.2 โครงสรางหลักสูตร
2.2.1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ไมนอยกวา
30 หนวยกิต
วิชาบังคับ
18 หนวยกิต
วิชาบังคับเลือก
ไมนอยกวา
3 หนวยกิต
วิชาเลือก
9 หนวยกิต
2.2.2. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา
105 หนวยกิต
วิชาเอก
75 หนวยกิต
วิชาบังคับ
51 หนวยกิต
วิชาเลือก ไมนอ ยกวา
24 หนวยกิต
วิชาโทสาขาวิชาอื่น ไมนอยกวา
30 หนวยกิต
2.2.3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
9 หนวยกิต
2.2.1 การศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาบังคับ จํานวน 18 หนวยกิต ประกอบดวย
จํานวน 9 หนวยกิต
กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต(บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตนเอง)
080 114 ศิลปวิจักษ
2(2-0-4)
(Art Appreciation)
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รายวิชา
080 126 มนุษยกับสิง่ แวดลอม
(Man and His Environment)
080 129 11 สังคมวิทยาเบือ้ งตน
(Introduction to Sociology)
080 130 12 มานุษยวิทยาเบื้องตน
(Introduction to Anthropology)

จํานวนหนวยกิต(บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตนเอง)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

จํานวน 9 หนวยกิต
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต(บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตนเอง)
080 176 ภาษากับการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Language and Communication)
080 177 ภาษาอังกฤษ 1
3(2-2-5)
(English I)
080 178 ภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-5)
(English II)
กลุมวิชาภาษา

วิชาบังคับเลือก เลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ จํานวนไมนอยกวา 3 หนวยกิต
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต(บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตนเอง)
080 151 มนุษยกับวิทยาศาสตร
3(3-0-6)
(Man and Science)
080 152 คณิตศาสตรทั่วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics)
080 154 คอมพิวเตอรเบื้องตน
3(2-2-5)
(Basic Computer)
080 156 มลพิษสิง่ แวดลอม
3(3-0-6)
(Environmental Pollution)

11
12

วิชาบังคับ เอก และโท สาขาวิชามานุษยวิทยา
วิชาบังคับ เอก โท และเลือกเสรี สาขาวิชามานุษยวิทยา
115

วิชาเลือก เลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
จํานวนไมนอยกวา 13 หนวยกิต
กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต(บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตนเอง)
080 101 มนุษยกับการสรางสรรค
3(3-0-6)
(Man and Creativity)
080 102 ปญหาทางปรัชญา
2(2-0-4)
(Problems in Philosophy)
080 103 ตรรกวิทยาเบือ้ งตน
2(2-0-4)
(Introduction to Logic)
080 106 พุทธศาสนาในชีวิตของคนไทย
2(2-0-4)
(Buddhism in Thai Life)
080 107 ดนตรีวิจักษ
2(2-0-4)
(Music Appreciation)
080 115 ศิลปะตะวันออก
2(2-0-4)
(Eastern Art)
080 116 ศิลปะตะวันตก
2(2-0-4)
(Western Art)
080 117 วรรณคดีวิจักษ
2(2-0-4)
(Literary Appreciation)
080 118 วรรณกรรมไทยรวมสมัย
2(2-0-4)
(Contemporary Thai Literature)
080 119 อารยธรรมตะวันออก
2(2-0-4)
(Eastern Civilization)
080 121 อารยธรรมตะวันตก
2(2-0-4)
(Western Civilization)
080 124 ไทยศึกษา
3(3-0-6)
(Thai Studies)
3(3-0-6)
080 125 สุนทรียศาสตร
(Aesthetics)
080 127 จิตวิทยาเบื้องตน
2(2-0-4)
(Introduction to Psychology)
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080 128 จิตวิทยาพัฒนาการ
(Developmental Psychology)
080 133 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
(Economics in Everyday Life)
080 135 กฏหมายกับสังคม
(Law and Society)
080 138 ภูมิศาสตรประเทศไทย
(Geography of Thailand)
080 140 กีฬาศึกษา
(Sport Education)
080 144 หลักการวิจัยเบื้องตน
(Principles of Research)
080 145 การจัดการทั่วไป
(Introduction to Management)
300 1113 โบราณคดีเบื้องตน
(Introduction to Archaeology)
300 2614 พิพิธภัณฑสถานวิทยา
(Museology)
กลุมวิชาวิทยาศาสตรกบั คณิตศาสตร
รายวิชา
080 153 วิทยาศาสตรกบั ชีวิตประจําวัน
(Science and Everyday Life)
080 155 คณิตศาสตรสําหรับนักออกแบบ
(Mathematics for Designer)

3
4

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

จํานวนหนวยกิต(บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

วิชาบังคับ เอก และโท สาขาวิชาโบราณคดี
วิชาบังคับโทพิพิธภัณฑ
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กลุมวิชาภาษา
080 179
080 180
080 1815
080 1826
080 189
080 190
080 193
080 194

รายวิชา
ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน 1
(Basic French I)
ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน 2
(Basic French II)
ภาษาฝรั่งเศส 1
(French I)
ภาษาฝรั่งเศส 2
(French II)
ภาษาญี่ปนุ เบือ้ งตน 1
(Basic Japanese I)
ภาษาญี่ปนุ เบือ้ งตน 2
(Basic Japanese II)
ภาษาอิตาเลียนเบื้องตน 1
(Basic Italian I)
ภาษาอิตาเลียนเบื้องตน 2
(Basic Italian II)

จํานวนหนวยกิต(บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตนเอง)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

2.2.2 การศึกษาหมวดวิชาเฉพาะ
การศึกษาวิชาเอกมานุษยวิทยา
วิชาเอกบังคับ จํานวน 51 หนวยกิต ประกอบดวย
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต(บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตนเอง)
356 200 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1
3(2-2-5)
(English Communication Skills I)
356 201 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-5)
(English Communication Skills II)
320 101 ธรรมชาติแหงวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(The Nature of Culture)
320 102 นิเวศวิทยาวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(Cultural Ecology)
5,6

วิชาบังคับเอกและโท สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
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320 201 วิวัฒนาการแหงวัฒนธรรม
(Evolution of Culture)
320 202 มานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม
(Social and Cultural Anthropology)
320 203 ชาติพันธุวทิ ยาของเอเชียอาคเนยภาคพื้นแผนดินใหญ
(Ethnology of Mainland Southeast Asia)
320 207 สังคมชนบทและสังคมเมือง
(Rural and Urban Society)
320 209 ระบบเครือญาติและการจัดระเบียบทางสังคม
(Kinship Systems and Social Organization)
320 210 มานุษยวิทยาภาคสนาม
(Anthropological Fieldwork)
320 301 บทอานภาษาอังกฤษทางมานุษยวิทยา
(English Readings in Anthropology)
320 303 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
(Social and Cultural Change)
320 304 ประวัติแนวความคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยา
(History of Thoughts and Theories in Anthropology)
320 305 ระเบียบวิธวี ิจยั ทางมานุษยวิทยา
(Anthropological Research Methodology)
320 306 ศาสนากับวัฒนธรรม
(Religion and Culture)
320 310 ทฤษฎีมานุษยวิทยารวมสมัย
(Contemporary Anthropological Theories)
320 401 การศึกษาเฉพาะบุคคล
(Individual Study)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(0-6-3)

วิชาเอกเลือก นักศึกษาตองเลือกเรียนรายวิชาตอไปนีไ้ มนอยกวา 24 หนวยกิต
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต(บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตนเอง)
320 204 เขตวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(Culture Areas)
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320 205 สัมพันธภาพของครอบครัว
(Family Relationships)
320 206 ภาษากับวัฒนธรรม
(Language and Culture)
320 208 สังคมและวัฒนธรรมไทย
(Thai Society and Culture)
320 211 นิทานพืน้ บานทางมานุษยวิทยา
(Folktale in Anthropological Perspectives)
320 212 นิยายปรัมปรา พิธีกรรม และระบบสัญลักษณ
(Myths, Rituals, and Symbols)
320 213 มานุษยวิทยาเมือง
(Urban Anthropology)
320 214 มานุษยวิทยาเชิงจิตวิทยา
(Psychological Anthropology)
320 215 มานุษยวิทยากับการทองเทีย่ ว
(Anthropology and Tourism)
320 216 สยามศึกษา
(Siamese Studies)
320 217 ศิลปะและหัตถกรรมไทยพืน้ บาน
(Thai Folk Arts and Crafts)
320 218 สังคมชาวไรชาวนาและการเปลี่ยนผาน
(Peasant Societies and Their Transition)
320 219 มานุษยวิทยาเศรษฐกิจ
(Economic Anthropology)
320 240 พฤติกรรมเบี่ยงเบนและการควบคุมทางสังคม
(Deviant Behavior and Social Control)
320 241 พฤติกรรมรวม
(Collective Behavior)
320 260 จิตวิทยาสังคมเบื้องตน
(Introduction to Social Psychology)
320 261 วัฒนธรรมกับสภาพแวดลอม
(Culture and Environment)
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

320 307 กลุมชาติพนั ธุ
3(3-0-6)
(Ethnic Groups)
320 308 มานุษยวิทยากับศิลปะ
3(3-0-6)
(Anthropology and Art)
320 310 ทฤษฎีมานุษยวิทยารวมสมัย
3(3-0-6)
(Contemporary Anthropological Theories)
320 311 มานุษยวิทยาการเมือง
3(3-0-6)
(Political Anthropology)
320 312 มานุษยวิทยาประยุกต
3(3-0-6)
(Applied Anthropology)
320 313 ชีวิตพื้นบานกับวัฒนธรรมทางวัตถุ
3(3-0-6)
(Folklife and Material Culture)
320 315 ประเด็นรวมสมัยในวิชามานุษยวิทยา
3(3-0-6)
(Current Issues in Anthropology)
320 316 เพศสภาพและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(Gender and Culture)
320 317 สัมมนา
3(3-0-6)
(Seminar)
3(3-0-6)
320 318 มานุษยวิทยาผานสื่อสายตา
(Visual Anthropology)
320 319 มานุษยวิทยาวาดวยรางกาย
3(3-0-6)
(Anthropology of Body)
320 320 มานุษยวิทยาวาดวยดนตรี
3(3-0-6)
(Anthropology of Music)
320 321 มานุษยวิทยาเชิงวิพากษวัฒนธรรมมวลชน
3(3-0-6)
(Critical Anthropology of Mass Culture)
320 322 วัฒนธรรม ความทรงจําและประวัติศาสตรใน
มุมมองทางมานุษยวิทยา
3(3-0-6)
(Culture, Memory, and History from Anthropological Perspectives)
320 323 การเขียนทางมานุษยวิทยา
3(3-0-6)
(Writing for Anthropology)
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320 324 มานุษยวิทยาวาดวยความตาย
(Anthropology of Death)
320 325 มานุษยวิทยาในภาพยนตร
(Anthropology in Film)
320 340 สังคมวิทยาสื่อสารมวลชน
(Sociology of Mass Communication)
320 341 ปญหาประชากร
(Population Problems)
320 342 พุทธสถาบัน
(Buddhist Institution)
320 360 สื่อสารมวลชนเพื่องานทางมานุษยวิทยา
(Anthropological Mass Communication)
320 361 เทคโนโลยีการผลิตสื่อเพื่อการวิจัยทางชาติพนั ธุ
(Media Production Technology for Ethnographic Research)
320 362 ทักษะคอมพิวเตอรเพื่องานทางมานุษยวิทยา
(Computer Skills for Anthropological Work)
320 363 วิธกี ารทางมานุษยวิทยาเพื่อการวิจัยตลาด
(Anthropological Techniques for Marketing Research)
356 203 การเขียนภาษาไทย 1
(Thai Writing I)
356 204 การเขียนภาษาไทย 2
(Thai Writing II)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

วิชาโท
นักศึกษาจะตองเลือกเรียนสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งที่เปดสอนในคณะโบราณคดีเปน
วิชาโทโดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาอีกไมนอยกวา 30 หนวยกิต
2.2.3 การศึกษาวิชาเลือกเสรี
นักศึกษาจะตองเลือกเรียนรายวิชาตางๆ ที่เปดสอนในคณะโบราณคดีหรือคณะอื่น ๆ ใน
มหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา อีกไมนอยกวา 9 หนวยกิต
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3. การศึกษาวิชาโทมานุษยวิทยา
3.1 จํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา
30 หนวยกิต
3.2 โครงสรางหลักสูตร
วิชาโทบังคับ
15 หนวยกิต
วิชาโทเลือก
15 หนวยกิต
รายวิชาเบื้องตน นักศึกษาวิชาเอกสาขาอื่นจะประสงคจะเลือกเรียนมานุษยวิทยาเปน
วิชาโทได จะตองผาน รายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปตอไปนี้มาแลว คือ
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต(บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตนเอง)
080 129 สังคมวิทยาเบื้องตน
2(2-0-4)
(Introduction to Sociology)
080 130 มานุษยวิทยาเบือ้ งตน
2(2-0-4)
(Introduction to Anthropology)

320 101
320 102
320 201
320 203
320 304

วิชาโทบังคับ นักศึกษาตองศึกษารายวิชาตอไปนี้ จํานวน 5 รายวิชา 15 หนวยกิต
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต(บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตนเอง)
ธรรมชาติแหงวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(The Nature of Culture)
นิเวศวิทยาวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(Cultural Ecology)
วิวัฒนาการแหงวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(Evolution of Culture)
ชาติพันธุวทิ ยาของเอเชียอาคเนยภาคพื้นแผนดินใหญ
3(3-0-6)
(Ethnology of Mainland Southeast Asia)
ประวัติแนวความคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยา
3(3-0-6)
(History of Thoughts and Theories in Anthropology)

วิชาโทเลือก นักศึกษาตองเลือกศึกษารายวิชาตาง ๆ ทีเ่ ปดสอนในภาควิชา
มานุษยวิทยาโดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอน อีกอยางนอย 15 หนวยกิต
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4. การศึกษาวิชามานุษยวิทยาเปนวิชาเลือกเสรี
นักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาเอกและโทสาขาอื่นที่สนใจเรียนวิชามานุษยวิทยาตองสอบผาน
รายวิชา 080 130 มานุษยวิทยาเบื้องตน 2(2-0-4) ในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปมาแลว จึงจะเลือกวิชา
อื่น ๆ ของภาควิชาฯ เปนวิชาเลือกเสรีได
5. แผนการศึกษา
แผนการศึกษารายวิชาเอกมานุษยวิทยา
ชั้นปที่ 1
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
วิชา

วิชาศึกษาทัว่ ไป
รวมหนวยกิต
ชั้นปที่ 1
รหัสวิชา
320 101
320 102

ภาคการศึกษาที่ 2
วิชา

วิชาศึกษาทัว่ ไป
ธรรมชาติแหงวัฒนธรรม
นิเวศวิทยาวัฒนธรรม
วิชาโท
รวมหนวยกิต
ชั้นปที่ 2

รหัสวิชา
320 201
320 202
320 203
356 200

จํานวนหนวยกิต
18
18

จํานวนหนวยกิต
12
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3
21
ภาคการศึกษาที่ 1

วิชา
จํานวนหนวยกิต
วิวัฒนาการแหงวัฒนธรรม
3(3-0-6)
มานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
ชาติพนั ธุวทิ ยาของเอเชียอาคเนย ภาคพื้นแผนดินใหญ
3(3-0-6)
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1
3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก
3
วิชาโท
6
รวมหนวยกิต
21
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ชั้นปที่ 2
รหัสวิชา
320 207
320 209
320 210
356 201

ภาคการศึกษาที่ 2

วิชา
สังคมชนบทและสังคมเมือง
ระบบเครือญาติและการจัดระเบียบทางสังคม
มานุษยวิทยาปฏิบัติ
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2
วิชาเอกเลือก
วิชาโท

จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3
6

รวมหนวยกิต

ชั้นปที่ 3
รหัสวิชา
320 301
320 303
320 304

21

ภาคการศึกษาที่ 1

วิชา
การอานภาษาอังกฤษทางมานุษยวิทยา
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
ประวัติแนวความคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยา
วิชาเอกเลือก
วิชาโท
วิชาเลือกเสรี
รวมหนวยกิต
ชั้นปที่ 3

จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3
6
3
21

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา
วิชา
320 305 ระเบียบวิธวี ิจยั ทางมานุษยวิทยา
320 306 ศาสนาและวัฒนธรรม
320 310 ทฤษฎีทางมานุษยวิทยารวมสมัย
วิชาเอกเลือก
วิชาโท
รวมหนวยกิต
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จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6
6
21

ชั้นปที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

วิชา
วิชาเอกเลือก
วิชาโท
วิชาเลือกเสรี
รวมหนวยกิต
ชั้นปที่ 4

รหัสวิชา
320 401

จํานวนหนวยกิต
9
3
6
21
ภาคการศึกษาที่ 2

วิชา
การศึกษาเฉพาะบุคคล
รวมหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
3(0-6-3)
3

6. คําอธิบายรายวิชา
320 101
ธรรมชาติแหงวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(The Nature of Culture)
ศึกษาเพื่อสรางความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับธรรมชาติของวัฒนธรรม โดยเนนถึงสถาบัน
สากลของมนุษ ยชาติ ซึ่งไดแกระบบครอบครั วและเครือ ญาติ เศรษฐกิ จและเทคนิค
วิทยาการควบคุมสังคมและการสงคราม ศาสนา ศิลปะ และระบบคานิยม รวมทั้งศึกษา
ถึงการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของวัฒนธรรม
320 102

นิเวศวิทยาวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(Cultural Ecology)
ศึกษาและเปรียบเทียบสภาพสังคมและวัฒนธรรมที่อยูภายใตสภาพแวดลอมประเภท
ตาง ๆ ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมทางกายภาพ โดยเนนการปรับตัว
ทางวัฒนธรรมทั้งในระดับบุคคลและระดับกลุมรวมถึงวิวัฒนาการของสังคมและ ปญหา
รวมสมัย
มีการศึกษานอกสถานที่
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320 201

วิวัฒนาการแหงวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(Evolution of Culture)
ศึกษาเพื่อสรางความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับหลักฐาน แนวคิดและทฤษฎีที่อธิบายถึง
วิวัฒนาการทางกายภาพและวัฒนธรรมของมนุษย จากอดีตถึงปจจุบัน

320 202

มานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(Social and Cultural Anthropology)
ศึกษาพัฒนาการของแนวคิดและวิธีการศึกษาสังคมและวัฒนธรรมของนักมานุษยวิทยา
ในหัวขอตางๆ เชน ระบบเครือญาติ เศรษฐกิจ การเมือง ศาสนา การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม โดยใชตัวอยางงานทางมานุษยวิทยาเกี่ยวกับสังคมตางๆ ประกอบ

320 203

ชาติพนั ธุวทิ ยาของเอเชียอาคเนยภาคพืน้ แผนดินใหญ
3(3-0-6)
(Ethnology of Mainland Southeast Asia)
ศึกษาประวัติวัฒนธรรมและสังคมของชนชาติตาง ๆ ในภูมิภาคเอเชียอาคเนยเฉพาะที่อยู
บนผืนแผนดินใหญ โดยเนนถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดียและจีนที่มีตอภูมิภาคแถบนี้
และเน น ถึง ความแตกตา งและความคลายคลึ ง กัน ทางสั งคมและวั ฒนธรรม ระหวา ง
ชาวเขาและชาวพื้นราบ

320 204

เขตวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(Culture Areas)
ศึกษาสถาบันทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และศาสนาในเขตอัฟริกา ออสเตรเลีย
อเมริกาเหนือ อเมริกาใต ยุโรป ตะวันออกกลาง และหมูเกาะแปซิฟกทั้งในดานวัฒนธรรม
เชิงประเพณี การเปลี่ยนแปลงและวัฒนธรรมสมัยใหมในดินแดนเหลานี้

320 205

3(3-0-6)
สัมพันธภาพของครอบครัว
(Family Relationships)
ศึกษาโครงสราง บทบาท หนาที่ และคานิยมของครอบครัวในสังคมตาง ๆ ดวยวิธีการ
ทางมานุษยวิทยา จิตวิทยา และสังคมวิทยา พรอมทั้งพิจารณาถึงปญหาซึ่งมักเกิด
ขึ้นกับการปรับตัวของสถาบันครอบครัว
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320 206

ภาษากับวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(Language and Culture)
ศึกษาเพื่อสรางความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับภาษาในฐานะที่เปนระบบสื่อสาร ซึ่งทําหนาที่
ถายทอดวัฒนธรรมความสัมพันธระหวางภาษาและพฤติกรรมของมนุษย จุดกําเนิดของ
ภาษา ทฤษฎีและวิธีการศึกษาทางดานภาษาศาสตรโดยทั่วไป รวมถึงสาขาและแนวการ
ประยุ กต แบบต างๆ ของวิ ชาภาษาศาสตร เน นความสํ าคั ญของวิ ชาภาษาศาสตร ต อ
การศึกษาทางมานุษยวิทยา

320 207

สังคมชนบทและสังคมเมือง
3(3-0-6)
(Rural and Urban Society)
ศึกษาโครงสราง หนาที่ ความสัมพันธ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของกลุมคนในสังคม
ชนบท และสังคมเมือง เนนการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของ
ชนบทที่เปลี่ยนสภาพไปสูความเจริญแบบเมือง
มีการศึกษานอกสถานที่

320 208

3(3-0-6)
สังคมและวัฒนธรรมไทย
(Thai Society and Culture)
ศึกษาพืน้ ฐานของความเปนสังคมและวัฒนธรรมไทย โดยพิจารณาพัฒนาการของสังคม
และวัฒนธรรมเปนหลัก ตลอดจนใหความสําคัญกับเงือ่ นไขและปญหาตางๆ ทีส่ งผล
กระทบตอวิถีการดําเนินชีวิตของประชากรสวนใหญในประเทศ

320 209

ระบบเครือญาติและการจัดระเบียบทางสังคม
3(3-0-6)
(Kinship Systems and Social Organization)
ศึกษาความรูพ ื้นฐานเกี่ยวกับการจัดระเบียบและโครงสรางของสังคม โดยเนนความสําคัญ
ของระบบเครือญาติและการแตงงาน บรรทัดฐาน ขอหามตางๆ ตลอดจนการควบคุมทาง
สังคมทีม่ ีอยูในสังคมประเภทตางๆ แนวทางการศึกษาและประโยชนของการศึกษาระบบ
เครือญาติในเชิงมานุษยวิทยา ตลอดจนการเปลีย่ นแปลงของระบบเครือญาติในสังคม โดย
ยกตัวอยางระบบเครือญาติในสังคมตางๆ มาเปนกรณีศึกษา
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320 210

มานุษยวิทยาภาคสนาม
3(1-4-4)
(Anthropological Fieldwork)
ศึกษาแนวคิดและวิธีการเก็บขอมูลทางมานุษยวิทยา ใหนักศึกษาไดฝกการเตรียมตัว
ทํ า งานภาคสนาม สร า งความคุ น เคยและความเข า ใจสภาพสั ง คม วั ฒ นธรรมและ
ความสัมพันธของชุมชน ตลอดจนฝกการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพในรูปแบบตางๆ
มีการศึกษานอกสถานที่ โดยฝกงานภาคสนาม ไมต่ํากวา 45 ชัว่ โมง

320 211

นิทานพื้นบานทางมานุษยวิทยา
3(3-0-6)
(Folktale in Anthropological Perspectives)
ศึกษานิทาน ตํานาน และเทพนิยาย เนนและวิเคราะห ดานมานุษยวิทยา กําเนิดและ
ความสั ม พั น ธ ระหว า งเทพนิ ย ายกั บ พิธี ก รรมทางศาสนา บทบาทของนิ ท านท องถิ่ น
ในสั ง คม การสะท อ นวั ฒ นธรรมและสั ง คม การวิ เ คราะห ด า นโครงสร า ง วิ เ คราะห
การเลานิทานในแงการสื่อสาร การประพฤติปฏิบัติตอกันระหวางผูเลาและผูฟง

320 212

นิยายปรัมปรา พิธีกรรม และระบบสัญลักษณ
3(3-0-6)
(Myths, Rituals, and Symbols)
ศึ ก ษาแนวการศึ ก ษาวิ เ คราะห ตํ า นาน พิ ธี ก รรมและระบบสั ญ ลั ก ษณ โดยใช วิ ธี ก าร
ทางมานุษยวิทยา เนนบทบาทหนาที่ตอสังคมความสัมพันธของแบบอยาง และโครงสราง
ที่มีอิทธิพลตอปจเจกบุคคล และกลุม และศึกษาถึงความสัมพันธของวิชาดังกลาวกับ
วิชาอื่น ๆ
มีการศึกษานอกสถานที่

320 213

มานุษยวิทยาเมือง
3(3-0-6)
(Urban Anthropology)
ศึ ก ษาแนวคิ ด ทางมานุ ษ ยวิ ท ยาที่ เ กี่ ย วกั บ กํ า เนิ ด และพั ฒ นาการของสั ง คมเมื อ ง
องค ป ระกอบกลุ ม ชาติ พั น ธุ ระเบี ย บวิ ธี แ ละป ญ หาในการศึ ก ษาชุ ม ชนเมื อ งในเชิ ง
มานุษยวิทยา

320 214

มานุษยวิทยาเชิงจิตวิทยา
3(3-0-6)
(Psychological Anthropology)
ศึ กษาแนวความคิ ดต างๆ ทางจิ ตวิ ทยาที่ นํ ามาใช ในงานการศึ กษาทางมานุ ษยวิ ทยา
การอบรมปลู กฝ งบุ คลิ กภาพและตั วแปรทางวั ฒนธรรมที่ มี อิ ทธิ พลต อบุ คลิ กภาพและ
พฤติกรรมของมนุษยในสังคมรูปแบบตางๆ
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320 215

มานุษยวิทยากับการทองเทีย่ ว
3(3-0-6)
(Anthropology and Tourism)
เนนการนําความรูพื้นฐานทางมานุษยวิทยาไปใชกับการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการ
ทองเที่ยว การจะวางแผนเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ และเชิงวัฒนธรรม จะตอง
เข า ใจความสั ม พั น ธ ร ะหว า งมนุ ษ ย กั บ สั ง คมและความเกี่ ย วข อ งระหว า งมนุ ษ ย กั บ
ธรรมชาติแวดลอม การพัฒนาการทองเที่ยวเปนการชี้นําเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง จึง
จะเปนตองศึกษาทําความเขาใจ สรางจิตสํานึกใหสังคมและบุคลากรที่เกี่ยวของ เพื่อให
การเปลี่ยนแปลงนั้นสงผลกระทบตอสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมนอยที่สุด
มีการศึกษานอกสถานที่

320 216

สยามศึกษา
3(3-0-6)
(Siamese Studies)
ศึกษาภูมิหลังและพัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรมขึ้นเปนบาน และเมืองในดินแดน ที่
เปนประเทศไทยและประเทศใกลเคียงในปจจุบัน ตั้งแตสมัยแรกเริ่มยุคกอนประวัติศาสตร
จนถึงปจจุบันตามแนวมานุษยวิทยา เนนศึกษาพัฒนาการและเปรียบเทียบความสัมพันธ
ระหวางกลุมชาติพันธุตาง ๆ และแหลงชุมชนบานเมืองโบราณตาง ๆ ทั้งในเขตที่ราบลุม
และที่อยูในเขตที่สูง

320 217

ศิลปะและหัตถกรรมไทยพื้นบาน
3(3-0-6)
(Thai Folk Arts and Crafts)
ศึกษาศิลปะและหัตถกรรมพื้นบานในภูมิภาคตางๆ ของประเทศในบริบททางสังคม โดย
ให ค วามสํ า คั ญ กั บ ศิ ล ปะและหั ต ถกรรมในฐานะที่ เ ป น ผลผลิ ต ส ว นหนึ่ ง ของระบบ
เศรษฐกิจและสังคมชนบท เพื่อสงเสริมความเขาใจในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม
ของชาติ
มีการศึกษานอกสถานที่

320 218

สังคมชาวไรชาวนาและการเปลี่ยนผาน
3(3-0-6)
(Peasant Societies and Their Transition)
ศึกษาการจัดระเบียบของชุมชนชาวไรชาวนา
ตลอดจนการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ โดย
พิจารณาทั้งในประเด็นของการเปลี่ยนแปลงภายในชุมชนชาวไรชาวนาเอง และในประเด็นที่
ชุมชนดังกลาวไปมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจ และการเมืองกับสังคมระดับชาติ
มีการศึกษานอกสถานที่
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320 219

มานุษยวิทยาเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
(Economic Anthropology)
ศึกษาความสัมพันธระหวางระบบเศรษฐกิจ สังคมและประยุกตวทิ ยา วิเคราะหรปู แบบ
พฤติกรรมการผลิต การกระจายผลผลิตและการอุปโภคของมนุษยโดย พิจารณาจาก
กรอบความคิดทางมานุษยวิทยาในการทําความเขาใจพฤติกรรมทางเศรษฐกิจในสังคม
ดั้งเดิมและสังคมสมัยใหม

320 240

พฤติกรรมเบี่ยงเบนและการควบคุมทางสังคม
3(3-0-6)
(Deviant Behavior and Social Control)
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติและสาเหตุของพฤติกรรมเบี่ยงเบน ทฤษฎีเกี่ยวของกับ
พฤติ ก รรมเบี่ ย งเบน ได แ ก ทฤษฎี ไ ร ร ะเบี ย บ ปฏิ สั ม พั น ธ ท างสั ง คม ปฏิ สั ม พั น ธ ท าง
สั ญ ลั ก ษณ และทฤษฎี ก ารตี ต รา รวมทั้ ง ศึ ก ษารู ป แบบของพฤติ ก รรมเบี่ ย งเบน เช น
อาชญากรรม การเบี่ ย งเบนทางเพศ ความรุ น แรง อิ ท ธิ พ ลของสื่ อ ที่ มี ต อ พฤติ ก รรม
เบี่ยงเบน ฯลฯ และการควบคุมทางสังคม

320 241

พฤติกรรมรวม
3(3-0-6)
(Collective Behaviour)
ศึกษากระบวนการและพฤติกรรมการรวมกลุม ธรรมชาติของกลุม บทบาทและอิทธิพล
ของกลุมตอสมาชิก ตลอดจนศึกษาพฤติกรรมทางสังคมที่เกิดขึ้นในกลุมลักษณะตางๆ
การจลาจล และขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม

320 260

จิตวิทยาสังคมเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Social Psychology)
ศึกษาปจจัยทางสังคมทีม่ ีอิทธิพลตอปจเจกชนและกลุม คน โดยเนนการรับรู แรงจูงใจ
และการเรียนรูท างสังคม กระบวนการอบรมทางสังคม อิทธิพลของสังคมกับการยอมทํา
ตาม ภาษาและการสื่อสาร

320 261

วัฒนธรรมกับสภาพแวดลอม
3(3-0-6)
(Culture and Environment)
ศึ ก ษาป ญ หาการเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมและวั ฒ นธรรม ที่ มี ผ ลต อ สภาพแวดล อ ม
ทางธรรมชาติ โดยเฉพาะปญหาการพัฒนาอุตสาหกรรมสาขาตาง ๆ และการพัฒนา
อุ ต สาหกรรมได ก อ ให เ กิ ด ภาวะวิ ก ฤตทางสภาพแวดล อ มอย า งไร จะเน น การศึ ก ษา
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ในลั ก ษณะสหวิ ท ยาการ ซึ่ ง จะช ว ยให ผู ศึ ก ษาพิ จ ารณาป ญ หาได อ ย า งกว า งขวาง
และลุมลึก
มีการศึกษานอกสถานที่
320 301

บทอานภาษาอังกฤษทางมานุษยวิทยา
3(3-0-6)
(English Readings in Anthropology)
วิชาบังคับกอน : 356 201 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2
เพื่อฝกทักษะในการอานและทําความเขาใจบทความและหนังสืออานประกอบทาง
มานุษยวิทยาที่เปนภาษาอังกฤษ

320 303

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(Social and Cultural Change)
ศึกษากลไกซึ่งอยูเบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมตางๆ วิเคราะห
ผลสะท อ นทางจิ ต วิ ท ยาและโครงสร า งของสั ง คมที่ เ กิ ด จากการผสมกลมกลื น กั บ
วัฒนธรรมใหม ผลกระทบของวัฒนธรรมสมัยใหมที่มีตอชนพื้นถิ่น และการพัฒนาไปสู
สภาพความเปนเมืองของสังคมชนบท
มีการศึกษานอกสถานที่

320 304

ประวัติแนวความคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยา
3(3-0-6)
(History of Thoughts and Theories in Anthropology)
ศึกษาประวัติพัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยา สกุลความคิดตางๆ
จากยุคแรกเริม่ จนถึงคริสตศตวรรษที่ 20 โดยเนนผลงานของนักมานุษยวิทยาคนสําคัญ
ของ แตละสกุลความคิด

320 305

ระเบียบวิธวี ิจยั ทางมานุษยวิทยา
3(3-0-6)
(Anthropological Research Methodology)
ศึกษาวิจัยทางดานชาติวงศวรรณา ชาติพันธุว ทิ ยา และมานุษยวิทยา การออกแบบ
งานวิจยั
โครงงานการปฏิบัติงานสนาม
เทคนิคในการเก็บรวบรวมวิเคราะห
ตีความหมาย ประเมินผล และจัดระเบียบขอมูลในการปฏิบัติงานสนาม ตลอดจนการ
เขียนรายงานการวิจยั ศึกษาพัฒนาการของการวิจัยทางมานุษยวิทยาที่ผา นมา และ
แนวโนมในอนาคต
มีการศึกษานอกสถานที่
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320 306

ศาสนากับวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(Religion and Culture)
ศึกษาเพื่อสรางความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับความเชื่อและการปฏิบัติทางศาสนาในสังคม
และวั ฒนธรรมทั่ วไป โดยพิจ ารณาถึง ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บธรรมชาติ จุด กํา เนิ ด บทบาท
หนาที่องคประกอบ และการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนความสัมพันธระหวางศาสนากับ
พลวัต ทางสังคม

320 307

กลุมชาติพันธุ
3(3-0-6)
(Ethnic Groups)
ศึกษาแนวคิด ทฏษฎีทางชาติพันธุ แบบแผนทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุ
ในภูมิภาคตางๆ ของประเทศไทย เพื่อใหผูเรียนเกิดความเขาใจอันดีตอสภาพความ
เปนอยูและภาวะปญหาทีก่ ลุม ชาติพนั ธุเหลานัน้ ประสบอยู ขณะเดียวกันก็ตองการจะ
ชี้ใหเห็นถึงผลกระทบของการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงที่มีตอสังคมและวัฒนธรรมของ
กลุมชาติพันธุต างๆ
มีการศึกษานอกสถานที่

320 308

มานุษยวิทยากับศิลปะ
3(3-0-6)
(Anthropology and Art)
ศึ ก ษาศิ ล ปะดว ยระเบี ย บวิ ธีท างมานุ ษ ยวิท ยา โดยเน น การวิเ คราะห โ ครงสร า งและ
ความสัมพันธของผูสรางงานศิลปะกับวัฒนธรรม พิจารณาถึงปญหาพัฒนาการของ
แบบอยางศิลปะภายในขอบขายของพลวัตทางวัฒนธรรม

320 310

ทฤษฎีมานุษยวิทยารวมสมัย
3(3-0-6)
(Contemporary Anthropological Theories)
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีหลักๆ ทางมานุษยวิทยาที่พัฒนาขึ้นตั้งแตทศวรรษที่ 1970 เปนตน
มา โดยพิจารณาจากบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองใน
ระดับโลก เพื่อทําความเขาใจแนวคิดและงานการศึกษาทางมานุษยวิทยาในปจจุบัน

320 311

มานุษยวิทยาการเมือง
3(3-0-6)
(Political Anthropology)
ศึ ก ษาวิ เ คราะห พ ฤติ ก รรมทางการเมื อ ง และศึ ก ษาระบบการเมื อ งด ว ยวิ ธี ก ารทาง
มานุษยวิทยา โดยเนนกระบวนการทางการเมืองระดับทองถิ่น การควบคุมสังคม ภาวะ
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ผูนํา สาธารณมติ วิธีการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจ และการรักษาอํานาจในขอบเขตของ
ระบบ การเมือง วิวัฒนาการของรูปแบบรัฐบาล
320 312

มานุษยวิทยาประยุกต
3(3-0-6)
(Applied Anthropology)
ศึกษาบทบาท คุณประโยชนและศักยภาพของวิชามานุษยวิทยาในการนํามาประยุกต
ใช กั บ งานพั ฒ นาชุ ม ชน การศึ ก ษา สาธารณสุ ข และการวางแผนเพื่ อ เป น พื้ น ฐาน
ในการทํางานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสังคมหรือชุมชนตอไป
มีการศึกษานอกสถานที่

320 313

ชีวิตพืน้ บานและวัฒนธรรมทางวัตถุ
3(3-0-6)
(Folklife and Material Culture)
ศึกษาชีวิตพืน้ บานและวัฒนธรรมทางวัตถุทั้งทางดานทฤษฎี
แนววิเคราะหและวิธี
การเก็บขอมูลในสนาม เพือ่ นํามาประยุกต ใชวิจัยวัฒนธรรมไทย เชน สถาปตยกรรม
ไทย ยาและแพทยแผนโบราณ การจักสาน การทอผา เปนตน เนนการศึกษาชุมชนที่เปน
เจาของวัฒนธรรมนั้น ๆ
มีการศึกษานอกสถานที่

320 315

ประเด็นรวมสมัยในวิชามานุษยวิทยา
3(3-0-6)
(Current Issues in Anthropology)
ศึ ก ษาหั ว ข อ และแนวการศึ ก ษาใหม ๆ ที่ กํ า ลั ง เป น ที่ ส นใจถกเถี ย งในวงวิ ช าการทาง
มานุษยวิทยาทั้งในและตางประเทศ

320 316

เพศสภาพและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(Gender and Culture)
ศึกษาความซับซอนของมิติความสัมพันธ การแบงแยก สถานภาพและบทบาทหญิงชาย
ในสังคมและกลุมชาติพันธุตางๆ โดยใชกรอบแนวคิดทฤษฎีทางมานุษยวิทยาและมุมมอง
ในสหวิท ยาการอื่ น ๆ เช น ประวั ติ ศาสตร จิต วิ ท ยา และสิ ท ธิ ส ตรี เนน สั ง คมไทยและ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
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320 317

สัมมนา
3(3-0-6)
(Seminar)
ศึกษาและวิเคราะหแนวความคิด ขอเสนอและทฤษฎีตางๆ โดยอาจารย ผูสอนเปนผู
กําหนดหัวขอการศึกษา

320 318

มานุษยวิทยาผานสื่อสายตา
3(3-0-6)
(Visual Anthropology)
สํารวจกระบวนการสรางและการใชสื่อทางสายตา (Visual Media) ที่รังสรรคโดยนัก
มานุษยวิทยาหรือผูสรางงานสื่อทางวัฒนธรรมประเภทตางๆ โดยมุงวิเคราะหเพื่อแสดงให
เห็นวา การนําเสนอของสื่อดังกลาวมีนัยทางสังคมอยางไร รวมทั้งยังศึกษาประวัติความ
เปนมาและทฤษฎีทางวัฒนธรรมที่สัมพันธกับ Visual Anthropology ไมวาจะเปนสื่อ
ภาพยนตร วีดีทัศน และภาพถาย ในฐานะที่เปนเอกสารทางวัฒนธรรม

320 319

มานุษยวิทยาวาดวยรางกาย
3(3-0-6)
(Anthropology of Body)
สํารวจและรวบรวมงานชาติพันธุวรรณาชิ้นสําคัญที่วาดวยความสัมพันธของวัฒนธรรม
กับรางกาย โดยเฉพาะกับประวัติศาสตรสังคมและวัฒนธรรมตะวันตก ขณะเดียวกันยังเปน
การคนหาความหมายของรางกายที่แสดงผานสื่อตางๆ ในปจจุบันวาสงผลกระทบตอวิถกี าร
ดําเนินชีวิตของผูคนในสังคมอยางไร

320 320

มานุษยวิทยาวาดวยดนตรี
3(3-0-6)
(Anthropology of Music)
ศึกษาและวิเคราะหแงมุมของดนตรีดวยมุมมองทางมานุษยวิทยาของสํานักคิดตางๆ เชน
สายวิ วั ฒ นาการ การแพร ก ระจายทางวั ฒ นธรรม โครงสร า งหน า ที่ หน า ที่ นิ ย ม
ระบบสัญลักษณและสัญญวิทยา วิพากษขอเดนและขอดอยของทฤษฎีเหลานี้

320 321

มานุษยวิทยาเชิงวิพากษวฒ
ั นธรรมมวลชน
3(3-0-6)
(Critical Anthropology of Mass Culture )
ศึ ก ษาและวิ เ คราะห ภ าพมุ ม กว า งของทฤษฎี วั ฒ นธรรมมวลชน พร อ มทั้ ง ตรวจสอบ
ความสัมพันธของทฤษฎีกับภาพที่ปรากฎในชีวิตประจําวันวามีนัยเชนไร ขณะเดียวกันก็
ศึ กษาพั ฒนาการของระบบทุ นนิ ยมกั บกระบวนการทํ าวั ฒนธรรมให กลายเป นสิ นค า
วัฒนธรรมมวลชนในฐานะที่เปนการนําเสนอภาพแทนหรือภาพสังคมสะทอนของสังคม
สมัยใหม อิทธิพลของสื่อตอการบริโภค
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320 322

วัฒนธรรม ความทรงจําและประวัติศาสตรในมุมมองทางมานุษยวิทยา
3(3-0-6)
(Culture, Memory, and History from Anthropological Perspectives)
ขบวนการศึกษาทางมานุษยวิทยาที่วาดวยประวัติศาสตรและความทรงจําในแงมุมตางๆ
ด ว ยการนํ า เสนอทฤษฎี อย า งเป น ระบบไม ว า จะเป น เรื่ อง ความทรงจํา การเลื อกลื ม
การตีความ การเฉลิมฉลองในทางประเพณีและพิธีกรรม เพื่อเผยใหเห็นภาพวา ทฤษฎี
ดังกลาวนั้นมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมอยางไร ขณะเดียวกัน
ศึ ก ษาภาพแทนของประวั ติ ศ าสตร แ ละความทรงจํ า ดั ง กล า วในฐานะวาทกรรมหนึ่ ง
ของสังคมวาถูกสรางขึ้นดวยกระบวนการใด

320 323

การเขียนทางมานุษยวิทยา
3(3-0-6)
(Writing for Anthropology)
ศึกษาเชิงวิพากษงานเขียนทางวัฒนธรรม พรอมกับมุงเนนเพื่อฝกฝนทักษะการเขียนงาน
ทางมานุษยวิทยาที่หลายหลากอยางเปนระบบ ไมวาจะเปน รูปแบบงานวิจัย รายงาน
ในชั้นเรียน บทความในหนังสือพิมพและนิตยสารในรูปแบบของสกูปขาวและสารคดี

320 324

มานุษยวิทยาวาดวยความตาย
3(3-0-6)
(Anthropology of Death)
ศึ ก ษาวิ เ คราะห เ ปรี ย บเที ย บ ความตายในสั ง คมและวั ฒ นธรรมต า งๆ ในโลก โดย
ครอบคลุ ม ประเด็ น ต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง เน น ศึ ก ษาบทบาทของวั ฒ นธรรมที่ มี ต อ
การสรางประสบการณเกี่ยวกับความตาย ความเชื่อเกี่ยวกับวิญญาณ ชีวิตหลังความตาย
การไวทุกข พิธีกรรมและการปฏิบัติเกี่ยวกับความตายในเชิงศิลปะ ระบบสัญลักษณ
การแพทย และความเปนชาติพันธุ โดยใชกรอบแนวคิดทฤษฎีทางมานุษยวิทยา
มีการศึกษานอกสถานที่

320 325

มานุษยวิทยาในภาพยนตร
3(3-0-6)
(Anthropology in Film)
ศึกษา ตีความ และวิเคราะหภาพยนตรทั้งไทยและตางประเทศในเชิงมานุษยวิทยา โดย
พิจารณาภาพยนตร จากองคประกอบตาง ๆ ในภาพยนตร ไดแก เนื้อหาของภาพยนตร
ทั้ ง จากโครงเรื่ อ งและแกนเรื่ อ ง มุ ม กล อ ง แสง การตั ด ต อ และลั ก ษณะเฉพาะ
ทางพฤติก รรมของตัว ละคร โดยเชื่ อ มโยงให เ ห็น ถึ ง ที่ม าของพฤติ ก รรมดัง กล า ว กั บ
ประเด็ น ทางสั ง คมและวั ฒ นธรรมที่ ป รากฏอยู ใ นภาพยนตร ด ว ยการนํ า แนวคิ ด ทาง
มานุษยวิทยา จิตวิทยา และบุคลิกภาพ มาอธิบาย
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320 340

สังคมวิทยาสือ่ สารมวลชน
3(3-0-6)
(Sociology of Mass Communication)
ศึกษาลักษณะจิตวิทยาสังคมของสื่อสารมวลชน ในดานที่เกี่ยวกับคุณคาของสังคมและ
การควบคุมทางสังคม ตลอดจนอิทธิพลของสื่อมวลชนตอกลุมและสถาบันทางสังคม

320 341

ปญหาประชากร
3(3-0-6)
(Population Problems)
ศึกษา วิเคราะหความเจริญเติบโตทางประชากรของประเทศไทยและของโลก สาเหตุ
ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงผลสืบเนื่องของแนวโนมประชากรในเรื่องความเจริญพันธุ
มฤตภาพ และการอพยพเคลื่อนยาย ความสัมพันธของประชากรตอทรัพยากร สัมพันธ
ภาพภายในครอบครัว และการพัฒนาทฤษฎีและนโยบายประชากรตลอดจนการวางแผน
ครอบครัวของประเทศ

320 342

พุทธสถาบัน
3(3-0-6)
(Buddhist Institution)
ศึ ก ษาวิ เ คราะห ส ถาบั น การร ว มกลุ ม และสมาคมของฆราวาสที่ นั บ ถื อ พุ ท ธศาสนา
กิจการงานทางศาสนา โครงสรางของสถาบันตลอดจนการดําเนินงานและหนาที่ของ
สถาบันศาสนาในสังคม โดยเนนสังคมไทย

320 360

สื่อสารมวลชนเพื่องานทางมานุษยวิทยา
3(3-0-6)
(Anthropological Mass Communication)
ศึกษาเพื่อสรางความเขาใจเบื้องตน
เกีย่ วกับหลักการเผยแพรสาระทางสื่อมวลชน
ความรูความเขาใจในการประยุกตและผลิตสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเลกทรอนิกส สื่อบุคคล และ
สื่อพฤติกรรมตาง ๆ เพื่องานทางดานมานุษยวิทยา และเพื่อนําความรูทางมานุษยวิทยา
มาประยุกตใชกับงานทางดานสื่อสารมวลชน
มีการศึกษานอกสถานที่

320 361

เทคโนโลยีการผลิตสื่อเพื่อการวิจัยทางชาติพันธุ
3(2-2-5)
(Media Production Technology for Ethnographic Research)
ศึกษาการผลิตสื่อแบบตาง ๆ เชน ภาพถาย สไลด วิดีทัศนเพื่อบันทึกขอมูลทางชาติพันธุ
โดยเฉพาะอยางยิ่งที่เกี่ยวกับงานวิจัยภาคสนาม รวมทั้งการนําเสนอผลการศึกษาคนควา
ในรูปของสื่อขางตน
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320 362

ทักษะคอมพิวเตอรเพื่องานทางมานุษยวิทยา
3(2-2-5)
(Computer Skills for Anthropological Work)
ศึกษาวิจัยทางมานุษยวิทยาเชิงปริมาณ โดยใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวม ประมวลผลและนําเสนอขอมูล การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล
เบื้องตนทางสถิติและหาความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ ที่เกี่ยวของกับปญหาการวิจัย
ทางสังคมและวัฒนธรรม

320 363

วิธีการทางมานุษยวิทยาเพือ่ การวิจัยตลาด
3(3-0-6)
(Anthropological Techniques for Marketing Research)
ศึกษาการนําวิธีการวิจัยสังคมและวัฒนธรรมมิติตางๆ ไปประยุกตใชแกปญหาเกี่ยวกับ
การตลาด การเขาใจบริบทและภาวะของสังคมและวัฒนธรรมควบคูไปกับการมีความรู
และประสบการณทางธุรกิจจะชวยใหการประกอบการผลิตดําเนินไปไดอยางเหมาะสม
และสอดคลองกับเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและการเมืองการปกครอง

320 401

การศึกษาเฉพาะบุคคล
3(0-6-3)
(Individual Study)
มุ ง หมายให นั ก ศึ ก ษาทํ า การค น คว า วิ จั ย ทางด า นมานุ ษ ยวิ ท ยาหั ว ข อ ใดหั ว ข อ หนึ่ ง
ด ว ยตนเองภายใต ก ารควบคุม ของอาจารย ที่ ปรึ ก ษา และต องส ง ผลการคน คว า วิ จั ย
ตามระเบียบที่ภาควิชากําหนด
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
1. วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู ความเข า ใจ มี ศั ก ยภาพในการค น คว า วิ จั ย ทางด า นภาษาไทย
วรรณคดีไทย จารึกและอักษรโบราณ อีกทั้งสามารถถายทอดและนําองคความรูในวิชาการสาขาดังกลาว
ไปใชในการประกอบอาชีพ อนุรักษและสรางเสริมวัฒนธรรมไทยอยางมีประสิทธิภาพ
2. หลักสูตร
2.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
2.2 โครงสรางหลักสูตร
2.2.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
วิชาบังคับ
วิชาบังคับเลือก
วิชาเลือก
2.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกเลือก
วิชาโท
2.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา 144 หนวยกิต
จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต
จํานวน
14
หนวยกิต
จํานวน
3
หนวยกิต
จํานวน
13
หนวยกิต
จํานวน
108
หนวยกิต
จํานวน
57
หนวยกิต
จํานวน
21
หนวยกิต
จํานวน
30
หนวยกิต
จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต

2.2.1 การศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบดวย
วิชาบังคับ
วิชาบังคับเลือก
วิชาเลือก

14
3
13

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

วิชาบังคับ จํานวน 14 หนวยกิต
กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 5 หนวยกิต ประกอบดวย
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตนเอง)
080 114 ศิลปวิจักษ
2(2-0-4)
(Art Appreciation)
080 126 มนุษยกับสิง่ แวดลอม
3(3-0-6)
(Man and His Environment)
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จํานวน 9 หนวยกิต ประกอบดวย
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตนเอง)
080 176 ภาษากับการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Language and Communication)
080 177 ภาษาอังกฤษ 1
3(2-2-5)
(English I)
080 178 ภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-5)
(English II)
กลุมวิชาภาษา

วิชาบังคับเลือก จํานวน 3 หนวยกิต
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
เลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตนเอง)
080 151 มนุษยกับวิทยาศาสตร
3(3-0-6)
(Man and Science)
080 152 คณิตศาสตรทั่วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics)
080 154 คอมพิวเตอรเบื้องตน
3(2-2-5)
(Basic Computer)
080 156 มลพิษสิง่ แวดลอม
3(3-0-6)
(Environmental Pollutions)
วิชาเลือก จํานวน 13 หนวยกิต
กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตนเอง)
080 101 มนุษยกับการสรางสรรค
3(3-0-6)
(Man and Creativity)
080 102 ปญหาทางปรัชญา
2(2-0-4)
(Problems in Philosophy)
080 103 ตรรกวิทยาเบือ้ งตน
2(2-0-4)
(Introduction to Logic)
080 106 พุทธศาสนาในชีวิตของคนไทย
2(2-0-4)
(Buddhism in Thai Life)
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080 107 ดนตรีวิจักษ
(Music Appreciation)
080 115 ศิลปะตะวันออก
(Eastern Art)
080 116 ศิลปะตะวันตก
(Western Art)
080 117 วรรณคดีวิจักษ
(Literary Appreciation)
080 118 วรรณกรรมไทยรวมสมัย
(Contemporary Thai Literature)
080 119 อารยธรรมตะวันออก
(Eastern Civilization)
080 121 อารยธรรมตะวันตก
(Western Civilization)
080 124 ไทยศึกษา
(Thai Studies)
080 125 สุนทรียศาสตร
(Aesthetics)
080 127 จิตวิทยาเบื้องตน
(Introduction to Psychology)
080 128 จิตวิทยาพัฒนาการ
(Developmental Psychology)
080 1291 สังคมวิทยาเบือ้ งตน
(Introduction to Sociology)
2
080 130 มานุษยวิทยาเบื้องตน
(Introduction to Anthropology)
080 133 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
(Economics in Everyday Life)
------------------------------1
วิชาบังคับเอกและโท สาขาวิชามานุษยวิทยา
2
วิชาบังคับเอก โทและเลือกเสรี สาขาวิชามานุษยวิทยา
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2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

080 135 กฎหมายกับสังคม
(Law and Society)
080 138 ภูมิศาสตรประเทศไทย
(Geography of Thailand)
080 140 กีฬาศึกษา
(Sport Education)
080 144 หลักการวิจัยเบื้องตน
(Principles of Research)
080 145 การจัดการทั่วไป
(Introduction to Management)
300 1113 โบราณคดีเบื้องตน
(Introduction to Archaeology)
300 2614 พิพิธภัณฑสถานวิทยา
(Museology)

2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

กลุมวิชาวิทยาศาสตรกบั คณิตศาสตร เลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตนเอง)
080 153 วิทยาศาสตรกบั ชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Science and Everyday Life)
080 155 คณิตศาสตรสําหรับนักออกแบบ
3(3-0-6)
(Mathematics for Designer)
เลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตนเอง)
3(2-2-5)
080 179 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน 1
(Basic French I)
080 180 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน 2
3(2-2-5)
(Basic French II)
กลุมวิชาภาษา

-----------------------------------3
วิชาบังคับเอกและโท สาขาวิชาโบราณคดี
4
วิชาบังคับโทพิพิธภัณฑ
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080 1815 ภาษาฝรั่งเศส 1
(French I)
080 1826 ภาษาฝรั่งเศส 2
(French II)
080 189 ภาษาญี่ปนุ เบือ้ งตน 1
(Basic Japanese I)
080 190 ภาษาญี่ปนุ เบือ้ งตน 2
(Basic Japanese II)
080 193 ภาษาอิตาเลียนเบื้องตน 1
(Basic Italian I)
080 194 ภาษาอิตาเลียนเบื้องตน 2
(Basic Italian II)

330 161
330 241
330 251
330 261
330 262
330 263

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

2.2.2 การศึกษาหมวดวิชาเฉพาะ
การศึกษาวิชาเอกภาษาไทย
วิชาเอกบังคับ
จํานวน 57 หนวยกิต
ประกอบดวย
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตนเอง)
สัทศาสตรและสรศาสตรภาษาไทย
3(3-0-6)
(Thai Phonetics and Phonology)
3(3-0-6)
การอานจารึกและเอกสารโบราณ 1
(Palaeography and Epigraphy I)
แนวการศึกษาวรรณคดี
3(3-0-6)
(Approach to Literature)
โครงสรางภาษาไทย
3(3-0-6)
(Structure of Thai)
ภาษาถิน่
3(3-0-6)
(Dialectology)
ภาษาไทยถิน่ เหนือ
3(3-0-6)
(Northern Thai Dialect)

----------------------------------5,6
วิชาบังคับเอกและโท สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
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330 264 ภาษาไทยถิน่ ตะวันออกเฉียงเหนือ
(Northeastern Thai Dialect)
330 265 ภาษาไทยถิน่ ใต
(Southern Thai Dialect)
330 271 หลักภาษาเขมร
(Principles of Khmer)
330 272 หลักภาษาบาลี
(Principles of Pali)
330 312 บทอานภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับภาษาและวรรณคดีไทย
(English Readings in Thai Language and Literature)
330 342 การอานจารึกและเอกสารโบราณ 2
(Palaeography and Epigraphy II)
330 352 วรรณคดีวิจารณ
(Literary Criticism)
330 373 หลักภาษาสันสกฤต
(Principles of Sanskrit)
330 491 สัมมนาและการคนควาเฉพาะบุคคล
(Seminar and Individual Research)
356 200 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1
(English Communication Skills I)
356 201 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2
(English Communication Skills II)
356 203 การเขียนภาษาไทย 1
(Thai Writing I)
356 204 การเขียนภาษาไทย 2
(Thai Writing II)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(0-6-3)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รายวิชาเอกเลือก จํานวน 21 หนวยกิต โดยเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตนเอง)
330 252 วรรณคดีเกี่ยวกับลัทธิธรรมเนียม
3(3-0-6)
(Literature in Relation to Beliefs and Customs)
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330 253 วรรณคดีเกี่ยวกับพุทธศาสนา
(Literature in Relation to Buddhism)
330 254 วรรณคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตรและโบราณคดี
(Literature in Relation to History and Archaeology)
330 255 วรรณคดีเกี่ยวกับศิลปะการแสดง
(Literature in Relation to Performing Art)
330 256 วรรณกรรมชีวประวัติและอัตชีวประวัติ
(Biography and Autobiography)
330 257 วรรณกรรมคําสอน
(Didactic Literature)
330 266 ภาษาศาสตรภาคสนาม
(Linguistic Fieldwork)
330 281 บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
(Library and Information Science)
330 311 การอานทํานองเสนาะ
(Literary Recitation)
330 331 วาทศาสตร
(Rhetoric)
330 351 แหลงที่มาของวรรณคดีไทย
(Sources of Thai Literature)
330 353 คติชาวบานไทย
(Thai Folklores)
330 354 วรรณกรรมทองถิ่น
(Regional Thai Literature)
330 355 แบบเรียนภาษาไทย
(Textbooks on Thai)
330 361 การวิเคราะหภาษาไทย
(Analysis of Thai)
330 362 ภาษาถิน่ ตระกูลไทในประเทศไทย
(Tai Dialects in Thailand)
330 363 คํายืมในภาษาไทย
(Loan Words in Thai)
145

3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(3-0-6)

330 382 การจดหมายเหตุและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Archives and Information Technology)
330 383 คอมพิวเตอรกบั งานดานภาษาและวรรณคดี
(Computer in Language and Literary Works)
330 461 พัฒนาการของภาษาไทย
(Development of Thai)

3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

วิชาโท
เลือกศึกษาวิชาในสาขาวิชาอื่นที่เปดสอนในคณะโบราณคดีอีกไมนอยกวา 30 หนวยกิต
2.2.3 การศึกษาหมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต เลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต(บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตนเอง)
356 205 ศิลปะการถายภาพ 1
3(1-4-4)
(Photography as Art I)
356 206 ศิลปะการถายภาพ 2
3(1-4-4)
(Photography as Art II)
3(1-4-4)
356 207 คอมพิวเตอรประยุกต
(Applied Computer)
หรื อ เลื อกศึกษารายวิ ชาที่ เปดสอนในคณะโบราณคดี
หรื อมหาวิ ทยาลั ยศิล ปากรโดย
ความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
3. การศึกษาหลักสูตรวิชาโทภาษาไทย
3.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
3.2 โครงสรางหลักสูตร
วิชาโทบังคับ
จํานวน 15 หนวยกิต
วิชาโทเลือก
จํานวน 15 หนวยกิต
วิชาโทบังคับ จํานวน 15 หนวยกิต ประกอบดวย
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต(บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตนเอง)
330 161 สัทศาสตรและสรศาสตรภาษาไทย
3(3-0-6)
(Thai Phonetics and Phonology)
330 251 แนวการศึกษาวรรณคดี
3(3-0-6)
(Approach to Literature)
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330 261 โครงสรางภาษาไทย
(Structure of Thai)
356 203 การเขียนภาษาไทย 1
(Thai Writing I)
356 204 การเขียนภาษาไทย 2
(Thai Writing II)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

วิชาโทเลือก จํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต โดยเลือกศึกษาจากรายวิชาอื่นๆ ใน
หลักสูตรวิชาภาษาไทย
4. แผนการศึกษา
แผนการศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาไทย
ปที่ 1
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา

จํานวนหนวยกิต
18
9
3
6
3
21

วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาบังคับ
วิชาบังคับเลือก
วิชาเลือก
วิชาโท
รวมหนวยกิต
ชั้นปที่ 1
รหัสวิชา

330 161

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา

วิชาศึกษาทัว่ ไป
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
สัทศาสตรและสรศาสตรภาษาไทย
วิชาโท
รวมหนวยกิต
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จํานวนหนวยกิต
13
5
8
3(3-0-6)
3
19

ชั้นปที่ 2
รหัสวิชา
356 200
356 203
330 251
330 261
330 271

ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อรายวิชา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1
การเขียนภาษาไทย 1
แนวการศึกษาวรรณคดี
โครงสรางภาษาไทย
หลักภาษาเขมร
วิชาเอกเลือก
วิชาโท
รวมหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3
3
21

ชั้นปที่ 2
รหัสวิชา
356 201
330 241
330 262
330 272

ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อรายวิชา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2
การอานจารึกและเอกสารโบราณ 1
ภาษาถิ่น
หลักภาษาบาลี
วิชาเอกเลือก
วิชาโท
วิชาเลือกเสรี
รวมหนวยกิต
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จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3
3
3
21

ชั้นปที่ 3
รหัสวิชา
330 263
330 312
330 342
330 373

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา

ภาษาไทยถิ่นเหนือ
บทอ า นภาษาอั ง กฤษที่ เ กี่ ย วกั บ ภาษา
และวรรณคดีไทย
การอานจารึกและเอกสารโบราณ 2
หลักภาษาสันสกฤต
วิชาเอกเลือก
วิชาโท
รวมหนวยกิต

ชั้นปที่ 3
รหัสวิชา
330 264
330 265
356 204
330 352

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3
6
21

ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อรายวิชา
ภาษาไทยถิ่นตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาษาไทยถิ่นใต
การเขียนภาษาไทย 2
วรรณคดีวิจารณ
วิชาเอกเลือก
วิชาโท
รวมหนวยกิต

ชั้นปที่ 4
รหัสวิชา

จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6
3
21

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา

จํานวนหนวยกิต
6
6
12

วิชาเอกเลือก
วิชาโท
รวมหนวยกิต
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ชั้นปที่ 4
รหัสวิชา
330 491

ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อรายวิชา
สัมมนาและการคนควาเฉพาะบุคคล
วิชาเอกเลือก
วิชาโท
รวมหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
3(0-6-3)
3
3
9

5. คําอธิบายรายวิชา
330 161 สัทศาสตรและสรศาสตรภาษาไทย
3(3-0-6)
(Thai Phonetics and Phonology)
ศึกษาเสียงและระบบเสียงในภาษาไทย ศึกษาวิธีการวิเคราะหหนวยเสียงและระบบเสียง
330 241

การอานจารึกและเอกสารโบราณ 1
3(3-0-6)
(Palaeography and Epigraphy I)
ศึกษาประวัติและพัฒนาการตัวอักษรไทยสมัยสุโขทัยและการแพรกระจายของอักษรไทย
สุ โ ขทั ย ไปยั ง ภู มิ ภ าคต า งๆ ฝ ก อ า นและปริ ว รรตตั ว อั ก ษรไทยสมั ย สุ โ ขทั ย สมั ย อยุ ธ ยา
สมัยรัตนโกสินทร อักษรฝกขาม อักษรไทยนิเทศ อักษรไทยนอยและอักษรไทยในภาคใต
พรอมทั้งศึกษาเนื้อหาสาระจากจารึกและเอกสารโบราณของแตละทองถิ่น

330 251

แนวการศึกษาวรรณคดี
3(3-0-6)
(Approach to Literature)
ศึกษาหลักการอานวรรณคดีเพื่อใหสามารถตีความและประเมินคาเปนเบื้องตนได ศึกษา
ลักษณะของวรรณกรรมประเภทตางๆ ทั้งรอยแกวและรอยกรอง ฝกวิเคราะหวรรณคดีประเภท
ตาง ๆ โดยเนนเฉพาะวรรณคดีไทยโบราณ

330 252

วรรณคดีเกี่ยวกับลัทธิธรรมเนียม
3(3-0-6)
(Literature in Relation to Beliefs and Customs)
ศึกษาวรรณคดีเกี่ยวกับลัทธิความเชื่อและขนบธรรมเนียมประเพณีตั้งแตสมัยสุโขทัยถึง
สมัยรัตนโกสินทร เพื่อวิเคราะหและประเมินคาดานเนื้อหา กลวิธีในการประสานความเชื่อ
และขนบธรรมเนียมประเพณี
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330 253

วรรณคดีเกี่ยวกับพุทธศาสนา
3(3-0-6)
(Literature in Relation to Buddhism)
ศึกษาวรรณคดีเกี่ยวกับพุทธศาสนา ตั้งแตสมัยสุโขทัยถึงสมัยรัตนโกสินทร เพื่อวิเคราะหและ
ประเมินคาดานเนื้อหาและกลวิธีในการนําเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนามาแตงเปนวรรณคดี

330 254

วรรณคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตรและโบราณคดี
3(2-3-4)
(Literature in Relation to History and Archaeology)
ศึกษาวรรณคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตรและโบราณคดี ตั้งแตสมัยสุโขทัยถึงสมัยรัตนโกสินทร
เพื่อวิเคราะหและประเมินคา ในฐานะที่เปนวรรณคดียอพระเกียรติและความเหมาะสมที่นํามาใช
ประกอบหลักฐานทางประวัติศาสตรและโบราณคดี
มีการศึกษานอกสถานที่

330 255

วรรณคดีเกี่ยวกับศิลปะการแสดง
3(3-0-6)
(Literature in Relation to Performing Art)
ศึกษาวรรณกรรมที่ใชในการแสดงที่สืบทอดมาแตโบราณ ไดแก โขน ละครใน ละครนอก
ละครชาตรี ละครเสภา ละครพันทาง หนังใหญ และหุน โดยพิจารณาความเหมาะสม
ที่จะใชในการแสดงเปนสําคัญ ศึกษาความสัมพันธระหวางบทประพันธที่ใชในการแสดงกับ
การใชเพลงประกอบทารํา เพลงที่ใชประกอบกิริยาและอารมณ ศึกษาความแตกตางระหวาง
เพลงที่ใชรองสงและเพลงที่ใชในการแสดง ศึกษาขนบประเพณีความเชื่อในการแสดง

330 256

วรรณกรรมชีวประวัติและอัตชีวประวัติ
3(3-0-6)
(Biography and Autobiography)
ศึกษาวรรณกรรมไทยประเภทชีวประวัติ และอัตชีวประวัติบางเรื่อง เพื่อใหเขาใจ
กลวิธีการนําเสนอที่เปนแบบอยางของศิลปะการเขียน สามารถวิเคราะหกลวิธีการเขียนและ
คุณคาของเนื้อหาได

330 257

วรรณกรรมคําสอน
3(3-0-6)
(Didactic Literature)
ศึกษาวรรณคดีคําสอนของไทยในสมัยตางๆ ไดแก สุภาษิตพระรวง สุภาษิตสอนหญิง
พาลีสอนนอง สวัสดิรักษา โคลงราชสวัสดิ์ กฤษณาสอนนองและโคลงโลกนิติ เพื่อให
เขาใจแนวคิด คานิยมและโลกทัศนที่กวีเสนอไวเปนขอแนะนําในการปฏิบัติตนและ
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การดําเนินชีวิตประจําวันสําหรับบุคคลตางๆ ทั้งนี้จะพิจารณาความนิยม และการสืบทอด
คําสอนดังกลาว ตั้งแตโบราณมาจนถึงปจจุบันดวย
330 261

โครงสรางภาษาไทย
3(3-0-6)
(Structure of Thai)
วิชาบังคับกอน : 330 161 สัทศาสตรและสรศาสตรภาษาไทย
ศึกษาโครงสรางภาษาไทย ตั้งแตโครงสรางพยางค โครงสรางคํา ชนิดของคํา
โครงสรางประโยคจนถึงขอความ

330 262

ภาษาถิ่น
3(3-0-6)
(Dialectology)
วิชาบังคับกอน : 330 261 โครงสรางภาษาไทย
ศึกษาภาษาถิ่น การแบงภาษาถิ่นในแงภูมิศาสตรและสังคม การแบงตระกูลภาษา ตาม
ลักษณะโครงสรางของภาษา ศึกษาตระกูลภาษาตางๆ ในประเทศไทย ศึกษาภาษาถิ่น
ในประเทศไทยที่แตกตางกันตามเขตภูมิศาสตร

330 263

ภาษาไทยถิ่นเหนือ
3(3-0-6)
(Northern Thai Dialect )
วิชาบังคับกอน : 330 262 ภาษาถิ่น
ศึกษาหนวยเสียง หนวยคํา คํา ประโยคและความหมายของภาษาถิ่นเหนือปจจุบัน ฝกทักษะ
การสนทนาภาษาถิ่นเหนือ ศึกษาภาษาถิ่นเหนือในจารึกและวรรณกรรมทองถิ่น

330 264

ภาษาไทยถิ่นตะวันออกเฉียงเหนือ
3(3-0-6)
(Northeastern Thai Dialect)
วิชาบังคับกอน : 330 262 ภาษาถิ่น
ศึกษาหนวยเสียง หนวยคํา คํา ประโยคและความหมายของภาษาถิ่นตะวันออกเฉียงเหนือ
ปจจุบัน ฝกทักษะการสนทนาภาษาถิ่นตะวันออกเฉียงเหนือ ศึกษาภาษาถิ่นตะวันออก เฉียงเหนือในจารึกและวรรณกรรมทองถิ่น
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330 265

ภาษาไทยถิ่นใต
3(3-0-6)
(Southern Thai Dialect)
วิชาบังคับกอน : 330 262 ภาษาถิ่น
ศึกษาหนวยเสียง หนวยคํา คํา ประโยคและความหมายของภาษาถิ่นใตปจจุบัน
ฝกทักษะการสนทนาภาษาถิ่นใต ศึกษาภาษาถิ่นใตในจารึกและวรรณกรรมทองถิ่น

330 266

ภาษาศาสตรภาคสนาม
3(2-3-4)
(Linguistic Fieldwork)
วิชาบังคับกอน : 330 262 ภาษาถิ่น
ศึกษาวิธีการและเทคนิคตางๆ ทางภาษาศาสตร ในการสํารวจ รวบรวม และวิเคราะหขอมูล
ทางภาษาในดานเสียง คํา ประโยค ขอความและความหมาย
มีการฝกปฏิบัติภาคสนาม

330 271

หลักภาษาเขมร
3(3-0-6)
(Principles of Khmer)
ศึกษาหลักภาษาเขมรโดยสังเขป
เพื่อใหรูหลักเกณฑการอานและระบบไวยากรณ
ภาษาเขมร ไดแก ระบบเสียง ระบบหนวยคํา และโครงสรางประโยค รวมทั้งการใชคํา
ภาษาเขมรในภาษาไทย

330 272

หลักภาษาบาลี
3(3-0-6)
(Principles of Pali)
ศึกษาหลักภาษาบาลีโดยสังเขป เพื่อใหรูหลักเกณฑและระบบทั่วไปของไวยากรณบาลี
ไดแก อักขรวิธี นามศัพท อัพยยศัพท สังขยา กริยาอาขยาต กริยากิตก นามกิตก สมาส
ตัทธิต สนธิ โครงสรางประโยคและตัวอยางการใชคําบาลีในภาษาไทย

330 281

บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
3(3-0-6)
(Library and Information Science)
ศึกษาความหมายของหองสมุดในฐานะแหลงสารสนเทศ บทบาทหนาที่ของหองสมุดใน
สังคมปจจุบัน การสืบคนสารสนเทศจากหองสมุด ประเภทของหองสมุดและบริการ
สารสนเทศ การแบงหนวยงานในหองสมุด ระเบียน บรรณานุกรม และการจัดเรียงวัสดุ
หองสมุด การประเมินคาสารสนเทศ ความรูเกี่ยวกับอินเทอรเน็ตและคําสั่งเบื้องตน การใช
อินเทอรเน็ต ในการคนสารสนเทศจากหองสมุด
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330 311

การอานทํานองเสนาะ
3(3-0-6)
(Literary Recitation)
ศึกษาลักษณะไพเราะของรอยกรองประเภทตางๆ ฝกอานออกเสียงรอยแกว ประเภทประกาศ
แถลงการณ ขาว รายงาน และฝกอานทํานองเสนาะ รอยกรองประเภท โคลง ฉันท กาพย
กลอน ราย เสภา บทเหเรือ บทไหวครู บททําขวัญ บทแหล คําบวงสรวงสังเวย และ
เทศนมหาชาติ

330 312

บทอานภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับภาษาและวรรณคดีไทย
3(3-0-6)
(English Readings in Thai Language and Literature)
วิชาบังคับกอน : 356 200 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1
356 201 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2
ศึกษาแนวทางการอานและฝกอานหนังสือหรือเอกสารภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับภาษาไทย
ภาษาศาสตรและวรรณคดีไทย

330 331

วาทศาสตร
3(3-0-6)
(Rhetoric)
ศึกษาหลักวาทศาสตร การสรางบุคลิกภาพในการพูด มารยาทในการพูด การใชน้ําเสียงกิริยา
ทาทางและภาษาในการพูด การเตรียมการพูด การประเมินผลและการปรับปรุงการพูด
ฝกพูดและฝกดําเนินการประชุมแบบตางๆ

330 342

การอานจารึกและเอกสารโบราณ 2
3(3-0-6)
(Palaeography and Epigraphy II)
ศึกษาประวัติและพัฒนาการของตัวอักษรขอมไทย อักษรธรรมลานนา อักษรธรรมอีสาน
ฝกอาน เขียนและปริวรรตตัวอักษรทั้ง 3 ชนิด พรอมทั้งศึกษาเนื้อหาสาระจากจารึกและ
เอกสารโบราณของแตละทองถิ่น

330 351

แหลงที่มาของวรรณคดีไทย
3(3-0-6)
(Sources of Thai Literature)
ศึกษาวรรณคดีตางชาติซึ่งเปนที่มาของวรรณคดีไทย ไดแก วรรณคดีอินเดีย จีน มอญ ชวา
เปอรเซีย และอังกฤษ
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330 352

วรรณคดีวิจารณ
3(3-0-6)
(Literary Criticism)
ฝ ก วิ เ คราะห แ ละวิ จ ารณ ว รรณคดี ไ ทยที่ คั ด สรรมาเป น ตั ว อย า ง
โดยพิ จ ารณา
เปรียบเทียบกับวรรณคดีชาติอื่น เพื่อใหเขาใจจุดประสงค วิธีการ และขอจํากัดใน
การวิจารณวรรณคดี ศึกษาทฤษฎีวรรณคดีวิจารณที่เหมาะสมกับการวิจารณวรรณคดีไทย
และฝกการวิจารณวรรณคดีตามทฤษฎีดังกลาว

330 353

คติชาวบานไทย
3(3-0-6)
(Thai Folklores)
ศึกษาและเปรียบเทียบนิทาน นิยาย เพลง สํานวน สุภาษิตและคําพังเพยของ ทองถิ่นตางๆ
ในประเทศไทยเพื่อวิเคราะหภูมิปญญา วิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมประเพณี

330 354

วรรณกรรมทองถิ่น
3(3-0-6)
(Regional Thai Literature)
ศึกษาความสําคัญของวรรณกรรมทองถิ่นโดยพิจารณาที่มา ลักษณะคําประพันธ เนื้อหา
วิเคราะหคุณคาและแนวคิดที่สะทอนวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณของแตละทองถิ่น

330 355

แบบเรียนภาษาไทย
3(3-0-6)
(Textbooks on Thai)
ศึกษาเปรียบเทียบกลวิธีการแตง เนื้อหาและคุณคาของแบบเรียนภาษาไทยตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน โดยศึกษาจากหนังสือจินดามณี ประถม ก กา ปฐมมาลาและแบบเรียนภาษาไทย
ของพระยาศรีสุนทรโวหาร จนถึงแบบเรียนภาษาไทยปจจุบัน

330 361

การวิเคราะหภาษาไทย
3(3-0-6)
(Analysis of Thai)
วิชาบังคับกอน : 330 261 โครงสรางภาษาไทย
ศึ ก ษาหลั ก การวิ เ คราะห โ ครงสร า งภาษาไทย ด า นเสี ย ง คํ า และการสร า งประโยค
ตามทฤษฎีภาษาศาสตรตางๆ ศึ กษาแนวคิดและแนวการวิเ คราะหปญหาด านต างๆ ที่
เกี่ยวกับภาษาไทย
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330 362

ภาษาถิ่นตระกูลไทในประเทศไทย
3(1-4-4)
(Tai Dialects in Thailand)
วิชาบังคับกอน : 330 262 ภาษาถิ่น
ศึกษาหนวยเสียง
หนวยคํา
คํา ประโยคของภาษาถิ่นตระกูลไทในประเทศไทย
โดยศึกษาเปรียบเทียบอยางนอย 2 ภาษาจากภาษาตางๆ ตอไปนี้ ภาษาแสก ภาษาผูไท
ภาษาลาวพวน ภาษาลาวโซง ภาษาลาวครั่ง ภาษาลาวแงว ภาษาไทใหญ ภาษาไทลื้อ
ภาษาไทขึน ภาษายอง และภาษายอ
มีการฝกปฏิบัติภาคสนาม

330 363

คํายืมในภาษาไทย
3(3-0-6)
(Loan Words in Thai)
วิชาบังคับกอน : 330 161 สัทศาสตรและสรศาสตรภาษาไทย
ศึกษาแหลงที่มาของคํายืมภาษาตางประเทศที่ใชในภาษาไทย ไดแก คํายืมจากภาษาบาลี
สันสกฤต เขมร ฮินดี มลายู ชวา มอญ จีน เปอรเซีย อังกฤษ ฝรั่งเศส และโปรตุเกส
ศึกษาอิทธิพลของคํายืมภาษาตางประเทศที่มีตอภาษาไทย

330 373

หลักภาษาสันสกฤต
3(3-0-6)
(Principles of Sanskrit)
ศึกษาหลักภาษาสันสกฤตโดยสังเขป เพื่อใหรูหลักเกณฑ และระบบทั่วไปของไวยากรณ
สันสกฤต ไดแก อักขรวิธี นามศัพท อัพยยศัพท สังขยา กริยาอาขยาต กริยากฤต
นามกฤต สมาส ตัทธิต สนธิโครงสรางประโยคและตัวอยางการใชคําสันสกฤตในภาษาไทย

330 382

การจดหมายเหตุและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-3-4)
(Archives and Information Technology)
ศึกษาลักษณะและความสําคัญของเอกสารจดหมายเหตุ การจัดการเกี่ยวกับงานจดหมายเหตุ
การเผยแพร การใหบริการ และการใชขอมูลสารสนเทศจากวัสดุจดหมายเหตุ
มีการศึกษานอกสถานที่
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330 383

คอมพิวเตอรกับงานดานภาษาและวรรณคดี
3(3-0-6)
(Computer in Language and Literary Works)
ศึกษาความรูเกี่ยวกับการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน ศึกษาและฝกใชโปรแกรม
สําเร็จรูปตางๆ ทางดานภาษาในการเก็บ การจัดหมวดหมูและการวิเคราะหขอมูล
ดานภาษาศาสตรและวรรณคดี

330 461

พัฒนาการของภาษาไทย
3(3-0-6)
(Development of Thai)
วิชาบังคับกอน : 330 261 โครงสรางภาษาไทย
ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บการเปลี่ ย นแปลงของภาษาไทยทางด า นเสี ย ง คํ า การใช คํ า
การประกอบรู ป คํ า ความหมายของคํ า และคํ า ศั พ ท เ ฉพาะสมั ย โครงสร า งประโยคและ
ขอความจากจารึกและเอกสารโบราณทั้งที่เปนรอยแกวและรอยกรอง ตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึง
สมัยรัตนโกสินทรเพื่อใหเห็นวิวัฒนาการของภาษาไทยตามลําดับ

330 491

สัมมนาและการคนควาเฉพาะบุคคล
3(0-6-3)
(Seminar and Individual Research)
สั ม มนาและค น คว า เกี่ ย วกั บ ป ญ หาสํ า คั ญ
ในขอบข า ยรายวิ ช าที่ เ ป ด สอนของ
ภาควิชาภาษาตะวันออก หรือตามดุลพินิจของอาจารยผูสอน

356 203

การเขียนภาษาไทย 1
3(3-0-6)
(Thai Writing I)
ศึกษาหลักการเขียนและฝกเขียนรอยแกวประเภทบันทึก เรียงความ รายงานทางวิชาการ
โครงการ คํากราบบังคมทูล คํากลาวรายงาน คํากลาวเปดและปดงาน จดหมาย และ
หนังสือราชการชนิดตาง ๆ

356 204

การเขียนภาษาไทย 2
3(3-0-6)
(Thai Writing II)
ศึกษาหลักการเขียนและฝกเขียนรอยแกวประเภทคําประกาศเกียรติคุณ คําสดุดี คําไวอาลัย
สารคดี
บทความทางวิชาการและบทวิจารณตางๆ ศึกษาหลักการแตงและฝกหัด
แตงคําประพันธประเภท โคลง ฉันท กาพย กลอน และราย
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก
1. วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูความเขาใจในสาขาวิชาภาษาตะวันออก ไดแก ภาษาบาลี สันสกฤต
และเขมร อันเปนรากฐานสําคัญของการศึกษาภาษาไทย ใหสามารถถายทอดและนําองคความรู
ในสาขาวิชาดังกลาวไปใชในการคนควาวิจัย และอนุรักษสรางเสริมวัฒนธรรมทางภาษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. หลักสูตร
2.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 144 หนวยกิต
2.2 โครงสรางหลักสูตร
2.2.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต
วิชาบังคับ
จํานวน
14 หนวยกิต
วิชาบังคับเลือก
จํานวน
3 หนวยกิต
จํานวน
13 หนวยกิต
วิชาเลือก
2.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
108 หนวยกิต
วิชาเอกบังคับ
จํานวน
42 หนวยกิต
วิชาเอกบังคับเลือก จํานวน
21 หนวยกิต
วิชาเอกเลือก
จํานวน
15 หนวยกิต
วิชาโท
จํานวน
30 หนวยกิต
2.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
2.2.1 การศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบดวย
วิชาบังคับ
14
วิชาบังคับเลือก
3
วิชาเลือก
13

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

วิชาบังคับ จํานวน 14 หนวยกิต
กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 5 หนวยกิต ประกอบดวย
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต(บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตนเอง)
080 114 ศิลปวิจักษ
2(2-0-4)
(Art Appreciation)
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080 126 มนุษยกับสิง่ แวดลอม
(Man and His Environment)

3(3-0-6)

กลุมวิชาภาษา จํานวน 9 หนวยกิต ประกอบดวย
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต(บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตนเอง)
080 176 ภาษากับการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Language and Communication)
080 177 ภาษาอังกฤษ 1
3(2-2-5)
(English I)
080 178 ภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-5)
(English II)
วิชาบังคับเลือก จํานวน 3 หนวยกิต
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
เลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต(บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตนเอง)
080 151 มนุษยกับวิทยาศาสตร
3(3-0-6)
(Man and Science)
080 152 คณิตศาสตรทั่วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics)
080 154 คอมพิวเตอรเบื้องตน
3(2-2-5)
(Basic Computer)
080 156 มลพิษสิง่ แวดลอม
3(3-0-6)
(Environmental Pollutions)
วิชาเลือก จํานวน 13 หนวยกิต
กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต(บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตนเอง)
080 101 มนุษยกับการสรางสรรค
3(3-0-6)
(Man and Creativity)
080 102 ปญหาทางปรัชญา
2(2-0-4)
(Problems in Philosophy)
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080 103 ตรรกวิทยาเบือ้ งตน
(Introduction to Logic)
080 106 พุทธศาสนาในชีวิตของคนไทย
(Buddhism in Thai Life)
080 107 ดนตรีวิจักษ
(Music Appreciation)
080 115 ศิลปะตะวันออก
(Eastern Art)
080 116 ศิลปะตะวันตก
(Western Art)
080 117 วรรณคดีวิจักษ
(Literary Appreciation)
080 118 วรรณกรรมไทยรวมสมัย
(Contemporary Thai Literature)
080 119 อารยธรรมตะวันออก
(Eastern Civilization)
080 121 อารยธรรมตะวันตก
(Western Civilization)
080 124 ไทยศึกษา
(Thai Studies)
080 125 สุนทรียศาสตร
(Aesthetics)
080 127 จิตวิทยาเบื้องตน
(Introduction to Psychology)
080 128 จิตวิทยาพัฒนาการ
(Developmental Psychology)
080 1291 สังคมวิทยาเบือ้ งตน
(Introduction to Sociology)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

-------------------------------------1
วิชาบังคับเอกและโท สาขาวิชามานุษยวิทยา
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080 1302 มานุษยวิทยาเบื้องตน
(Introduction to Anthropology)
080 133 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
(Economics in Everyday Life)
080 135 กฎหมายกับสังคม
(Law and Society)
080 138 ภูมิศาสตรประเทศไทย
(Geography of Thailand)
080 140 กีฬาศึกษา
(Sport Education)
080 144 หลักการวิจัยเบื้องตน
(Principles of Research)
080 145 การจัดการทั่วไป
(Introduction to Management)
300 1113 โบราณคดีเบื้องตน
(Introduction to Archaeology)
300 2614 พิพิธภัณฑสถานวิทยา
(Museology)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

กลุมวิชาวิทยาศาสตรกบั คณิตศาสตร เลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต(บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตนเอง)
080 153 วิทยาศาสตรกบั ชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Science and Everyday Life)
080 155 คณิตศาสตรสําหรับนักออกแบบ
3(3-0-6)
(Mathematics for Designer)

--------------------------------2
วิชาบังคับเอกและโท สาขาวิชามานุษยวิทยา
3
วิชาบังคับเอกและโท สาขาวิชาโบราณคดี
4
วิชาบังคับโทพิพิธภัณฑ
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เลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต(บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตนเอง)
080 179 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน 1
3(2-2-5)
(Basic French I)
080 180 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน 2
3(2-2-5)
(Basic French II)
3(2-2-5)
080 1815 ภาษาฝรั่งเศส 1
(French I)
3(2-2-5)
080 1826 ภาษาฝรั่งเศส 2
(French II)
080 189 ภาษาญี่ปนุ เบือ้ งตน 1
3(2-2-5)
(Basic Japanese I)
080 190 ภาษาญี่ปนุ เบือ้ งตน 2
3(2-2-5)
(Basic Japanese II)
080 193 ภาษาอิตาเลียนเบื้องตน 1
3(2-2-5)
(Basic Italian I)
080 194 ภาษาอิตาเลียนเบื้องตน 2
3(2-2-5)
(Basic Italian II)
กลุมวิชาภาษา

2.2.2 การศึกษาหมวดวิชาเฉพาะ
การศึกษาวิชาเอกภาษาตะวันออก
วิชาเอกบังคับ จํานวน 42 หนวยกิต ประกอบดวย
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต(บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตนเอง)
330 161 สัทศาสตรและสรศาสตรภาษาไทย
3(3-0-6)
(Thai Phonetics and Phonology)
330 261 โครงสรางภาษาไทย
3(3-0-6)
(Structure of Thai)
330 312 บทอานภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับภาษาและวรรณคดีไทย
3(3-0-6)
(English Readings in Thai Language and Literature)
----------------------------------5,6
วิชาบังคับเอกและโท สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
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330 491 สัมมนาและการคนควาเฉพาะบุคคล
(Seminar and Individual Research)
331 161 ไวยากรณสนั สกฤต 1
(Sanskrit Grammar I)
331 162 ไวยากรณสันสกฤต 2
(Sanskrit Grammar II)
331 263 ไวยากรณสนั สกฤต 3
(Sanskrit Grammar III)
331 311 นิทานคติธรรมสันสกฤต
(Sanskrit Fables)
331 352 กวีนพิ นธสันสกฤต
(Sanskrit Poetry)
331 454 คัมภีรสันสกฤตเกี่ยวกับปรัชญา
(Sanskrit Texts on Philosophy)
331 455 สันสกฤตสมัยพระเวท
(Vedic Sanskrit)
356 200 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1
(English Communication Skills I)
356 201 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2
(English Communication Skills II)

3(0-6-3)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

วิชาเอกบังคับเลือก จํานวน 21 หนวยกิต ศึกษาจากรายวิชาในหมวดภาษาบาลี
หรือหมวดภาษาเขมรหมวดใดหมวดหนึง่ ตอไปนี้
หมวดภาษาบาลี
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต(บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตนเอง)
332 261 ไวยากรณบาลี 1
3(3-0-6)
(Pali Grammar I)
332 262 ไวยากรณบาลี 2
3(3-0-6)
(Pali Grammar II)
332 363 ไวยากรณบาลี 3
3(3-0-6)
(Pali Grammar III)
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332 311 นิทานคติธรรมบาลี
(Pali Fables)
332 312 คัมภีรบาลีเกี่ยวกับประวัติศาสตร
(Pali Texts on History)
332 351 ประวัติวรรณคดีบาลี
(History of Pali Literature)
332 452 กวีนพิ นธบาลี
(Pali Poetry)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หมวดภาษาเขมร
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต(บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตนเอง)
334 211 การอานภาษาเขมรเบื้องตน
3(3-0-6)
(Elementary Khmer Reading)
334 231 การสนทนาภาษาเขมร 1
3(2-2-5)
(Khmer Conversation I)
334 232 การสนทนาภาษาเขมร 2
3(2-2-5)
(Khmer Conversation II)
334 312 การอานภาษาเขมรขั้นกลาง
3(3-0-6)
(Intermediate Khmer Reading)
334 313 การอานภาษาเขมรขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Khmer Reading)
334 333 การสนทนาภาษาเขมร 3
3(2-2-5)
(Khmer Conversation III)
334 361 ระบบเสียงและระบบไวยากรณภาษาเขมร
3(3-0-6)
(Khmer Phonology and Syntax)
วิชาเอกเลือก
จํานวน 15 หนวยกิต โดยเลือกศึกษาจากรายวิชาใน
หมวดภาษาสันสกฤต จํานวน 9 หนวยกิต และในหมวดภาษาบาลีหรือหมวดภาษาเขมรหมวดใด
หมวดหนึ่งที่เลือกศึกษาไวแลวในวิชาเอกบังคับเลือก จํานวน 6 หนวยกิต ตอไปนี้
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หมวดภาษาสันสกฤต
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต(บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตนเอง)
331 312 คัมภีรสันสกฤตเกี่ยวกับพุทธศาสนา
3(3-0-6)
(Buddhist Sanskrit Texts)
331 351 ประวัติวรรณคดีสันสกฤต
3(3-0-6)
(History of Sanskrit Literature)
331 353 บทละครสันสกฤต
3(3-0-6)
(Sanskrit Drama)
331 441 แปลและแตงสันสกฤต
3(3-0-6)
(Sanskrit Translation and Composition)
331 464 คํายืมภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย
3(3-0-6)
(Pali and Sanskrit Loan Words in Thai)
331 465 ไวยากรณเปรียบเทียบบาลีและสันสกฤต
3(3-0-6)
(Comparative Grammar of Pali and Sanskrit)
หมวดภาษาบาลี
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต(บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตนเอง)
3(3-0-6)
332 413 บาลีนทิ านพืน้ บาน
(Pali Folk Tales)
332 414 บทอานภาษาบาลีในพระไตรปฎก
3(3-0-6)
(Readings in Canonical Pali)
332 415 บทอานภาษาบาลีในอรรถกถา
3(3-0-6)
(Readings in Pali Commentary)
332 441 แปลและแตงบาลี
3(3-0-6)
(Pali Translation and Composition)
332 453 วรรณคดีบาลีสมัยหลัง
3(3-0-6)
(Later Pali Literature)
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หมวดภาษาเขมร
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต(บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตนเอง)
334 351 เพลงและนิทานพืน้ บานเขมร
3(3-0-6)
(Khmer Folk Songs and Tales)
334 414 ภาษาเขมรเพือ่ สื่อมวลชน
3(3-0-6)
(Khmer in Mass Media)
334 452 วรรณกรรมเขมร
3(3-0-6)
(Khmer Literature)
334 453 กวีนพิ นธเขมร
3(3-0-6)
(Khmer Poetry)
334 462 คํายืมภาษาเขมรในภาษาไทย
3(3-0-6)
(Khmer Loan Words in Thai)
วิชาโท
เลือกศึกษาวิชาในสาขาวิชาอื่นที่เปดสอนในคณะโบราณคดีอีกไมนอยกวา 30 หนวยกิต
2.2.3 การศึกษาหมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต เลือกศึกษารายวิชา
ตอไปนี้
รายวิชา
335 231 สนทนาภาษามอญ 1
(Mon Conversation I)
335 261 ภาษามอญเบื้องตน
(Elementary Mon)
335 311 การอานภาษามอญ
(Mon Reading)
335 331 สนทนาภาษามอญ 2
(Mon Conversation II)
335 451 วรรณกรรมมอญ
Mon Literature)
356 203 การเขียนภาษาไทย 1
(Thai Writing I)

จํานวนหนวยกิต(บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตนเอง
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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356 204 การเขียนภาษาไทย 2
(Thai Writing II
356 205 ศิลปะการถายภาพ 1
(Photography as Art I)
356 206 ศิลปะการถายภาพ 2
(Photography as Art II)
356 207 คอมพิวเตอรประยุกต
(Applied Computer)
หรือเลือกศึกษารายวิชาที่เปดสอนในคณะโบราณคดี
ความเห็นชอบของอาจารยทปี่ รึกษาทางวิชาการ

3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
หรือมหาวิทยาลัยศิลปากร

โดย

3. การศึกษาวิชาโทภาษาตะวันออก
3.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
3.2 โครงสรางหลักสูตร
วิชาโทบังคับ
จํานวน
12
หนวยกิต
วิชาโทบังคับเลือก
จํานวน
9
หนวยกิต
วิชาโทเลือก
จํานวน
9
หนวยกิต
วิชาโทบังคับ จํานวน
12 หนวยกิต ประกอบดวย
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต(บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตนเอง)
331 161 ไวยากรณสนั สกฤต 1
4(4-0-8)
(Sanskrit Grammar I)
331 162 ไวยากรณสนั สกฤต 2
4(4-0-8)
(Sanskrit Grammar II)
331 263 ไวยากรณสนั สกฤต 3
4(4-0-8)
(Sanskrit Grammar III)
วิชาโทบังคับเลือก
จํานวน 9 หนวยกิต โดยเลือกจากรายวิชาในหมวดภาษาบาลี หรือ
หมวดภาษาเขมร หมวดใดหมวดหนึ่งตอไปนี้
หมวดภาษาบาลี
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต(บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตนเอง)
332 261 ไวยากรณบาลี 1
3(3-0-6)
(Pali Grammar I)
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332 262 ไวยากรณบาลี 2
(Pali Grammar II)
332 363 ไวยากรณบาลี 3
(Pali Grammar III)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

หมวดภาษาเขมร
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต(บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตนเอง)
334 211 การอานภาษาเขมรเบื้องตน
3(3-0-6)
(Elementary Khmer Reading)
334 231 การสนทนาภาษาเขมร 1
3(2-2-5)
(Khmer Conversation I)
334 332 การสนทนาภาษาเขมร 2
3(2-2-5)
(Khmer Conversation II)
วิชาโทเลือก เลือกจากรายวิชาในหมวดภาษาสันสกฤตอีกไมนอยกวา 3 หนวยกิต และหมวด
ภาษาบาลี หรือ หมวดภาษาเขมรอีกไมนอยกวา 6 หนวยกิต
หมายเหตุ สําหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาตะวันออกที่เลือกศึกษาวิชาโทตามหลักสูตรวิชาโทภาษาไทย
ซึ่งตองศึกษารายวิชา 330 161 สัทศาสตรและสรศาสตรภาษาไทย (Thai Phonetics and Phonology)
จํานวน 3 หนวยกิต และรายวิชา 330 261 โครงสรางภาษาไทย (Structure of Thai ) จํานวน 3 หนวยกิต
เปนรายวิชาเอกบังคับและวิชาโทบังคับซ้าํ ซอนกันอยูน ั้น ใหศึกษารายวิชาตอไปนี้ แทนรายวิชาทีซ่ า้ํ ซอน
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต(บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตนเอง)
330 241 การอานจารึกและเอกสารโบราณ 1
3(3-0-6)
(Palaeography and Epigraphy I)
330 342 การอานจารึกและเอกสารโบราณ 2
3(3-0-6)
(Palaeography and Epigraphy II)
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4. แผนการศึกษา
แผนการศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาตะวันออก
ชั้นปที่ 1
รหัสวิชา

331 161

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา

จํานวนหนวยกิต
18
9
3
6
4(4-0-8)
22

วิชาศึกษาทัว่ ไป
วิชาบังคับ
วิชาบังคับเลือก
วิชาเลือก
ไวยากรณสนั สกฤต 1
รวมหนวยกิต

ชั้นปที่ 1
รหัสวิชา

330 161
331 162

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา

วิชาศึกษาทัว่ ไป
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
สัทศาสตรและสรศาสตรภาษาไทย
ไวยากรณสนั สกฤต 2
รวมหนวยกิต
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จํานวนหนวยกิต
13
5
8
3(3-0-6)
4(4-0-8)
20

ชั้นปที่ 2
รหัสวิชา
356 200
330 261
331 263
332 261
334 244

ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อรายวิชา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1
โครงสรางภาษาไทย
ไวยากรณสนั สกฤต 3
วิชาเอกบังคับเลือก
ไวยากรณบาลี 1 หรือ
การอานภาษาเขมรเบื้องตน
วิชาโท
รวมหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
4(4-0-8)
3
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6
19

ชั้นปที่ 2
รหัสวิชา
356 201
331 311
332 262
334 231

ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อรายวิชา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2
นิทานคติธรรมสันสกฤต
ไวยากรณบาลี 2 หรือ
การสนทนาภาษาเขมร 1
วิชาโท
รวมหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
9
18
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ชั้นปที่ 3
รหัสวิชา
330 312
331 352
332 351
332 363
334 311
334 332

ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อรายวิชา
บทอานภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับภาษา
และวรรณคดีไทย
กวีนพิ นธสันสกฤต
ประวัติวรรณคดีบาลี
ไวยากรณบาลี 3 หรือ
การอานภาษาเขมรขั้นกลาง
การสนทนาภาษาเขมร 2
วิชาเอกเลือก
วิชาโท
รวมหนวยกิต

ชั้นปที่ 3
รหัสวิชา
331 454
332 311
332 312
334 313
334 333

จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3
6
21

ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อรายวิชา
คัมภีรสันสกฤตเกี่ยวกับปรัชญา
วิชาเอกบังคับเลือก
นิทานคติธรรมบาลี
คัมภีรบาลีเกี่ยวกับประวัติศาสตร หรือ
การอานภาษาเขมรขั้นสูง
การสนทนาภาษาเขมร 3
วิชาเอกเลือก
วิชาโท
รวมหนวยกิต
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จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6)
6
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
6
6
21

ชั้นปที่ 4
รหัสวิชา
331 455
332 452
334 361

ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อรายวิชา
สันสกฤตสมัยพระเวท
วิชาเอกบังคับเลือก
กวีนพิ นธบาลี หรือ
ระบบเสียงและระบบไวยากรณภาษาเขมร
วิชาเอกเลือก
วิชาโท
วิชาเลือกเสรี
รวมหนวยกิต

ชั้นปที่ 4
รหัสวิชา
330 491

จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6)
3
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3
3
6
18

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา

วิชาเอกบังคับ
สัมมนาและการคนควาเฉพาะบุคคล
วิชาเอกเลือก
รวมหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
3
3(0-6-3)
3
6

5. คําอธิบายรายวิชา
หมวดภาษาสันสกฤต
331 161

ไวยากรณสนั สกฤต 1
4(4-0-8)
(Sanskrit Grammar I)
ศึกษาอักขรวิธี นามศัพทที่ลงทายดวยสระ คุณศัพท สรรพนาม อัพยยศัพท สังขยา สนธิ
กริยาอาขยาตหมวด ลฏ ลงฺ โลฏ และวิธิลิงฺ ธาตุคณะที่ 1, 4, 6, 10 กรรตุวาจก
กรรมวาจก ภาววาจก ณิชันตะ แปลและแตงประโยคสันสกฤตซึ่งเหมาะสมกับไวยากรณ
ที่ไดศึกษา
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331 162

ไวยากรณสนั สกฤต 2
4(4-0-8)
(Sanskrit Grammar II)
วิชาบังคับกอน : 331 161 ไวยากรณสันสกฤต 1
ศึกษานามศัพทที่ลงทายดวยพยัญชนะ คุณศัพท 3 ชั้น สังขยา กริยาอาขยาตหมวด
ลิฏ ลุฏ ลฺฤฏ ลฺฤงฺ ลุงฺ อาศีรฺลิงฺ ธาตุคณะที่ 2, 3, 5, 7, 8, 9 นามธาตุ กรรตุวาจก
กรรมวาจก ภาววาจก ณิชันตะ กริยากฤตบางสวน แปลและแตงประโยคสันสกฤตซึง่
เหมาะสมกับไวยากรณที่ไดศึกษา

331 263

ไวยากรณสนั สกฤต 3
4(4-0-8)
(Sanskrit Grammar III)
วิชาบังคับกอน : 331 162 ไวยากรณสันสกฤต 2
ศึกษานามอปกติ การใชกริยาอาขยาตทุกหมวด ธาตุทงั้ 10 คณะ กรรตุวาจก
กรรมวาจก ณิชันตะ นามธาตุ สนฺ ยงฺ นามกฤต กริยากฤต สมาส และตัทธิต แปล
และแตงประโยคสันสกฤตซึง่ เหมาะสมกับไวยากรณที่ไดศึกษา

331 311

นิทานคติธรรมสันสกฤต
3(3-0-6)
(Sanskrit Fables)
ศึกษาหิโตปเทศบางสวน หรือชาดกภาษาบาลีที่แปลงเปนภาษาสันสกฤต เชน อุลูกชาดก
ศิศุมารชาดก เพื่อเรียนรูแนวคิดและคติธรรม

331 312

คัมภีรสันสกฤตเกี่ยวกับพุทธศาสนา
3(3-0-6)
(Buddhist Sanskrit Texts)
ศึกษาคัมภีรสันสกฤตเกี่ยวกับพุทธศาสนา เชน ทิวยฺ าวทาน ชาตกมาลา หรือพุทธฺ จริต

331 351 ประวัติวรรณคดีสันสกฤต
3(3-0-6)
(History of Sanskrit Literature)
ศึกษาประวัติวรรณคดีสันสกฤตเพื่อใหเขาใจที่มาและพัฒนาการของวรรณคดีสันสกฤต
331 352

กวีนพิ นธสันสกฤต
3(3-0-6)
(Sanskrit Poetry)
ศึกษาบทกวีนพิ นธสนั สกฤตที่มีชื่อเสียงเชน เมฆทูต หรือ ฤตุสงฺหาร ของกาลิทาส
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331 353

บทละครสันสกฤต
3(3-0-6)
(Sanskrit Drama)
ศึกษาบทละครสันสกฤตเรื่องใดเรื่องหนึ่งทีเ่ หมาะสม เชน ศกุนฺตลา ของกาลิทาส
มฺฤจฺฉกฏิก ของศูทฺรก

331 441

แปลและแตงสันสกฤต
3(3-0-6)
(Sanskrit Translation and Composition)
แปลสันสกฤตเปนไทย แปลไทยเปนสันสกฤต และแตงความสันสกฤต

331 454

คัมภีรสันสกฤตเกี่ยวกับปรัชญา
(Sanskrit Texts on Philosophy)
ศึกษาภาษาและเนื้อหาทางปรัชญาจากคัมภีรภควัทคีตาบางตอน

หรือ

3(3-0-6)

331 455 สันสกฤตสมัยพระเวท
3(3-0-6)
(Vedic Sanskrit)
ศึกษาความบางตอนจากฤคฺเวท ยชุรฺเวท สามเวท อถรฺวเวท พฺราหฺมณ อารณฺยก
อุปนิษทฺ ลักษณะภาษาและไวยากรณพระเวท
331 464

คํายืมภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย
3(3-0-6)
(Pali and Sanskrit Loan Words in Thai)
ศึกษาคําบาลี และสันสกฤตในภาษาไทย การกลายรูปและเสียง และการเปลี่ยนความหมาย
เหตุผลและความจําเปนในการยืม โดยศึกษาในแนวภาษาศาสตรเชิงสังคม

331 465

ไวยากรณเปรียบเทียบบาลีและสันสกฤต
(Comparative Grammar of Pali and Sanskrit)
ศึกษาหลักไวยากรณภาษาบาลีและสันสกฤตในเชิงเปรียบเทียบ
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3(3-0-6)

หมวดภาษาบาลี
332 261

ไวยากรณบาลี 1
3(3-0-6)
(Pali Grammar I)
ศึกษาอักขรวิธี นามการันตตาง ๆ คุณนาม สรรพนาม สังขยา และอัพยยศัพท กริยา
อาขยาตหมวด วัตตมานา ปญจมี สัตตมี หิยัตตนี ภวิสสันติ ธาตุคณะตางๆ กรรตุวาจก
กรรมวาจก และภาววาจก แปลและแตงประโยคบาลีซงึ่ เหมาะสมกับไวยากรณที่ไดศึกษา

332 262

ไวยากรณบาลี 2
3(3-0-6)
(Pali Grammar II)
วิชาบังคับกอน : 332 261 ไวยากรณบาลี 1
ศึกษานามกติปยศัพท คุณศัพท 3 ชั้น สังขยา วิเสสนสรรพนาม อัพยยศัพท
กริยาอาขยาตหมวด ปโรกขา อัชชัตตนี กาลาติปต ติ ธาตุทั้ง 8 คณะ วาจกทั้ง 5
รวมทัง้ ศึกษากริยากิตกและนามกิตกโดยละเอียด แปลและแตงประโยคบาลีซงึ่ เหมาะสมกับ
ไวยากรณที่ไดศึกษา

332 311

นิทานคติธรรมบาลี
3(3-0-6)
(Pali Fables)
หรือตาม
ศึกษานิทานชาดกและนิทานคติธรรมในมังคลัตถทีปนีทสี่ ําคัญบางเรื่อง
ความเหมาะสม เชน สูกรชาดก มิตตามิตตชาดก

332 312

คัมภีรบาลีเกี่ยวกับประวัติศาสตร
3(3-0-6)
(Pali Texts on History)
ศึกษาคัมภีรทเี่ กี่ยวของกับประวัติศาสตร เชน มหาวงศ ชินกาลมาลีปกรณ จามเทวีวงศ

332 351

ประวัติวรรณคดีบาลี
3(3-0-6)
(History of Pali Literature)
ศึกษาประวัติวรรณคดีบาลี สมัยพระไตรปฎก สมัยอรรถกถา สมัยฎีกา สมัยอนุฎกี า และ
วรรณคดีบาลีสมัยหลัง เชน เรื่อง ปญญาสชาดก ศาสนวงศ มังคลัตถทีปนี
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332 363

ไวยากรณบาลี 3
3(3-0-6)
(Pali Grammar III)
วิชาบังคับกอน : 332 262 ไวยากรณบาลี 2
ศึกษากริยาอาขยาตทั้ง 8 หมวด ธาตุทั้ง 8 คณะ และธาตุบางตัวที่มีการแจกรูปเปนพิเศษ
การสรางคํากริยาจากคํานาม รวมทั้งศึกษาสมาส ตัทธิต และสนธิโดยละเอียด แปลและ
แตงประโยคบาลีซึ่งเหมาะสมกับไวยากรณที่ไดศึกษา

332 413

บาลีนทิ านพืน้ บาน
(Pali Folk Tales)
ศึกษาปญญาสชาดก
สมุททโฆสชาดก

3(3-0-6)
โดยเลือกแปลและวิเคราะหเรื่องที่เกีย่ วกับวรรณคดีไทย

เชน

332 414

บทอานภาษาบาลีในพระไตรปฎก
3(3-0-6)
(Readings in Canonical Pali)
ศึกษาภาษาและเนื้อหาสาระจากพระสุตตันตปฎก เชน พรหมชาลสูตร ปายาสิสูตร
กาลามสูตร อัคคัญญสูตร เพื่อใหเขาใจลักษณะภาษาเนื้อหาและความคิดในพระไตรปฎก

332 415

บทอานภาษาบาลีในอรรถกถา
(Readings in Pali Commentary)
ศึกษาภาษาและเนื้อหาสาระจากอรรถกถาบาลี เชน ธัมมปทัฏฐกถา

3(3-0-6)

332 441

แปลและแตงบาลี
(Pali Translation and Composition)
แปลบาลีเปนไทย แปลไทยเปนบาลี และแตงความบาลี

3(3-0-6)

332 452

กวีนพิ นธบาลี
(Pali Poetry)
ศึกษาหลักเกณฑและวิธกี ารแตงฉันทภาษาบาลีจากคัมภีรวุตโตทัย
อนาคตวงศ ชินาลังการ และปชชุมธุ

3(3-0-6)
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และแปลคาถาใน

332 453

วรรณคดีบาลีสมัยหลัง
3(3-0-6)
(Later Pali Literature)
ศึกษาวรรณคดีบาลีสมัยหลังซึ่งแตงขึ้นในประเทศศรีลังกา พมา และไทย เชน ศาสนวงศ
ลังกาทีปวงศ ธัมมนีติ และมังคลัตถทีปนี

หมวดภาษาฮินดี
333 221

การเขียนภาษาฮินดี
(Hindi Writing )
ศึกษาการเขียนขอความสัน้ ๆ
ไปจนถึงการเขียนเรียงความ
การเลานิทาน และการเขียนสรุปสาระของบทความตางๆ

3(3-0-6)
การเขียนจดหมาย

333 231

การฟงและการพูดภาษาฮินดี 1
3(2-2-5)
(Hindi Listening and Speaking I)
การสนทนาเกี่ยวกับชีวิต
ฝกพูดประโยคพื้นฐาน
ฟงเทปและฝกพูดออกเสียง
ประจําวัน การเลานิทานสั้นๆ มีการฝกในหองปฏิบัติการทางภาษา

333 261

ไวยากรณฮนิ ดี 1
3(3-0-6)
(Hindi Grammar I)
ศึกษาการแจกรูปคํานาม คุณศัพท สังขยา สรรพนาม กริยา กรรตุวาจก กาล กริยา
วิเศษณ ศึกษาการใชประโยคบอกเลา คําถาม ปฏิเสธ คําสั่ง

333 262

3(3-0-6)
ไวยากรณฮนิ ดี 2
(Hindi Grammar II )
วิชาบังคับกอน : 333 261 ไวยากรณฮินดี 1
ศึกษากริยากรรมวาจก ภาววาจก และการีตกริยา กริยาชวย สมาสกริยา
กริยากิตก ศึกษาประโยค ประเภทของประโยค และศึกษาประโยคที่เกิดจากสํานวน
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333 311

บทอานภาษาฮินดีเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(Hindi Readings in Socio-cultural Matters)
ฝกอานเอกสารภาษาฮินดีที่เกี่ยวของกับระบบสังคม ประเพณี วัฒนธรรม ครอบครัว
การเรียกลําดับเครือญาติพี่นอง ภาพยนตรและนาฏศิลป ประวัติบุคคลสําคัญของประเทศ
ไดแก มหาตมาคานธี รพินทรนาถ ฐากูร บัณฑิตยวาหรลาล เนหรู

333 332

การฟงและการพูดภาษาฮินดี 2
3(2-2-5)
(Hindi Listening and Speaking II)
วิชาบังคับกอน : 333 231 การฟงและการพูดภาษาฮินดี 1
เรื่อ งสั้น
หรือใหนักศึก ษาอา นเรื่องตางๆ
แล วเล า
ฝก พูดโดยให เล านิทาน
ดวยสํานวนของตนเองเปนภาษาฮินดี หรือกําหนดสถานการณใหฝกพูด และฝกฟงภาษา
ฮินดีจากเจาของภาษาหรือจากแถบบันทึกเสียง มีการฝกในหองปฏิบัติการภาษา

333 341

การแปลภาษาฮินดี
3(3-0-6)
(Hindi Translation)
ศึกษาหลักการแปลและฝกแปลขอความที่กําหนดให จากภาษาฮินดีเปนภาษาไทยและ
จากภาษาไทยเปนภาษาฮินดี

333 351

ประวัติวรรณคดีฮินดี
3(3-0-6)
(History of Hindi Literature)
ศึกษาประวัติวรรณคดีฮินดีทั้ง 4 ยุค ไดแก ยุคตน (ค.ศ.1050-1375) ยุคกลางระยะแรก
(ค.ศ.1375-1700)
ยุ คกลางระยะหลัง
(ค.ศ.1700-1900)
และยุค ปจ จุบั น
(ค.ศ.1900- ปจจุบัน)

333 352

3(3-0-6)
วรรณคดีฮินดีคัดสรร
(Selected Hindi Literature)
เลือกศึกษาประวัติและผลงานของนักเขียนและกวีทั้ง 4 ยุค ไดแก กบีร ชายสี สูรทาส
ตุลสีทาส ระฮิม นิราลา สุมิตรานันทัน ปนต ธรรมวีร ภารตี หะซารีประสาท ทวิเวที
ราเชนทระ ยาทัพและเปรมจันท
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333 453

บทอานวรรณคดีฮินดีเชิงวิจารณ
3(3-0-6)
(Critical Readings in Hindi Literature)
เลือกศึกษาวรรณกรรมดีเดนบางประเภท ไดแก นวนิยาย บทละคร กวีนิพนธ เรื่องสั้น
แลววิจารณความคิดและภาษาของผูเขียนในวรรณกรรมนั้น ๆ

333 454

บทอานวรรณกรรมฮินดีรวมสมัย
(Readings in Contemporary Hindi Literature)
อานวรรณกรรมรวมสมัยของนักเขียนที่มีชื่อเสียง
ผูเขียน

333 471

3(3-0-6)
เพื่อวิเคราะหวิจารณแนวความคิดของ

ภาษาฮินดีสําหรับธุรกิจและการทองเที่ยว
3(2-3-4)
(Hindi for Business and Tourism)
วิชาบังคับกอน : 333 332 การฟงและการพูดภาษาฮินดี 2
ศึกษาการใชภาษาฮินดีในการสื่อสารธุรกิจและการทองเที่ยว ทั้งในดานการฟง พูด อาน
และเขียน
มีการศึกษานอกสถานที่

หมวดภาษาเขมร
334 211

การอานภาษาเขมรเบื้องตน
(Elementary Khmer Reading)
ศึกษาหลักการอานภาษาเขมรและอานหนังสือที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวัน

3(3-0-6)

334 231

การสนทนาภาษาเขมร 1
(Khmer Conversation I)
สนทนาเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวัน

3(2-2-5)

334 232 การสนทนาภาษาเขมร 2
(Khmer Conversation II)
วิชาบังคับกอน : 334 231 การสนทนาภาษาเขมร 1
สนทนาเรื่องที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอม ภูมิอากาศ และการทองเที่ยว
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3(2-2-5)

334 312

การอานภาษาเขมรขั้นกลาง
3(3-0-6)
(Intermediate Khmer Reading)
วิชาบังคับกอน : 334 211 การอานภาษาเขมรเบื้องตน
อานหนังสือประเภทที่เกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของเขมร

334 313

การอานภาษาเขมรขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Khmer Reading)
วิชาบังคับกอน : 334 312 การอานภาษาเขมรขั้นกลาง
อานหนังสือประเภทที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร การปกครอง และเศรษฐกิจ

334 333

การสนทนาภาษาเขมร 3
3(2-2-5)
(Khmer Conversation III)
วิชาบังคับกอน : 334 232 การสนทนาภาษาเขมร 2
สนทนาเรื่องทีเ่ กี่ยวกับวัฒนธรรม ธุรกิจ การศึกษา การเมือง และการปกครอง

334 351

เพลงและนิทานพืน้ บานเขมร
(Khmer Folk Songs and Tales)
วิชาบังคับกอน : 334 312 การอานภาษาเขมรขั้นกลาง
เลือกอานและวิเคราะหเพลงและนิทานพื้นบานเขมร

3(3-0-6)

334 361 ระบบเสียงและระบบไวยากรณภาษาเขมร
3(3-0-6)
(Khmer Phonology and Syntax)
วิชาบังคับกอน : 330 161 สัทศาสตรและสรศาสตรภาษาไทย
ศึกษาหนวยเสียง การกระจายของหนวยเสียงในภาษาเขมร ระบบหนวยคํา และ
การประกอบหนวยคําเปนแบบตาง ๆ เชน คําประสานหรือ คําปรุง คําซ้ํา คําซอน คําประสม
ศึกษารูปประโยค และอนุพากยของประโยค
334 414

ภาษาเขมรเพือ่ สื่อมวลชน
3(3-0-6)
(Khmer in Mass Media)
วิชาบังคับกอน : 334 312 การอานภาษาเขมรขั้นกลาง
อาน ฟง และแปลบทความจากวิทยุ แปลขาวและบทความในสิ่งพิมพตาง ๆ
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334 452 วรรณกรรมเขมร
(Khmer Literature)
วิชาบังคับกอน : 334 312 การอานภาษาเขมรขั้นกลาง
เลือกอานและวิเคราะหวรรณกรรมเขมรประเภทตาง ๆ

3(3-0-6)

334 453

กวีนพิ นธเขมร
3(3-0-6)
(Khmer Poetry)
วิชาบังคับกอน : 334 312 การอานภาษาเขมรขั้นกลาง
ศึกษารูปแบบกวีนิพนธเขมร และเลือกอานวิเคราะหบทคัดสรรกวีนิพนธเขมรบางเรื่อง

334 462

คํายืมภาษาเขมรในภาษาไทย
3(3-0-6)
(Khmer Loan Words in Thai)
วิชาบังคับกอน : 334 361ระบบเสียงและระบบไวยากรณภาษาเขมร
ศึกษาความสัมพันธระหวางระบบการเขียนภาษาไทยและภาษาเขมร ความสัมพันธระหวาง
ระบบเสียงภาษาไทยและภาษาเขมร การกลายเสียง และการกลายความหมาย ประเภท
ของคําภาษาเขมรที่ไทยยืมมาใช เหตุผลและความจําเปนที่ไทยยืมคําเขมรมาใชโดยศึกษา
ในแนวภาษาศาสตรเชิงสังคม

หมวดภาษามอญ
335 231

สนทนาภาษามอญ 1
(Mon Conversation I)
ฝกพูดประโยคพื้นฐาน การสนทนาเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน

3(2-2-5)

335 261

ภาษามอญเบือ้ งตน
(Elementary Mon)
ศึกษาอักษรมอญ และศึกษาหลักภาษาศาสตรมอญเบื้องตน
หนวยคํา และโครงสรางประโยค

3(3-0-6)
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เกี่ยวกับระบบเสียง ระบบ

335 311

การอานภาษามอญ
(Mon Reading)
เลือกอานหนังสือภาษามอญที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวัน
ประวัติศาสตร

3(3-0-6)
วัฒนธรรม

ประเพณี

และ

335 331 สนทนาภาษามอญ 2
3(2-2-5)
(Mon Conversation II)
วิชาบังคับกอน : 335 231 สนทนาภาษามอญ 1
ฝกการพูดเลาเรื่องตาง ๆ นิทาน เรื่องสั้น อานเรื่องราวจากหนังสือ แลวนํามาเลาดวย
สํานวนภาษาของตนเอง
335 451

วรรณกรรมมอญ
(Mon Literature)
เลือกอานวรรณกรรมภาษามอญที่มีชื่อเสียงแลวนํามาวิเคราะห
สํานวนภาษา และความคิดของผูแตง
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3(3-0-6)
วิจารณเนื้อหาสาระ

หลักสูตรวิชาโทภาษาฮินดี
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาโทภาษาฮินดี
1.2 เพื่อพัฒนาความรูและงานวิจัยดานภาษาฮินดี
1.3 เพื่อสงเสริมการเรียนรูดานภาษาและวัฒนธรรมของชนชาติที่ใชภาษาฮินดี ซึ่งจะนําไปสู
การวิจัยในระดับลึกตอไป
2. หลักสูตร
2.1 จํานวนหนวยกิต 30 หนวยกิต
2.2 โครงสรางหลักสูตร
จํานวน
18
หนวยกิต
วิชาโทบังคับ
วิชาโทเลือก
จํานวน
12
หนวยกิต
วิชาโทบังคับ จํานวน
18 หนวยกิต ประกอบดวย
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต(บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตนเอง)
333 221 การเขียนภาษาฮินดี
3(3-0-6)
(Hindi Writing)
333 231 การฟงและการพูดภาษาฮินดี 1
3(2-2-5)
(Hindi Listening and Speaking I)
333 261 ไวยากรณฮนิ ดี 1
3(3-0-6)
(Hindi Grammar I)
333 262 ไวยากรณฮนิ ดี 2
3(3-0-6)
(Hindi Grammar II)
333 332 การฟงและการพูดภาษาฮินดี 2
3(2-2-5)
(Hindi Listening and Speaking II)
333 341 การแปลภาษาฮินดี
3(3-0-6)
(Hindi Translation)
จํานวนไมนอยกวา 12 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
วิชาโทเลือก
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
333 311 บทอานภาษาฮินดีเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(Hindi Readings in Socio-cultural Matters)
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333 351 ประวัติวรรณคดีฮินดี
(History of Hindi Literature)
333 352 วรรณคดีฮินดีคัดสรร
(Selected Hindi Literature)
333 453 บทอานวรรณคดีฮินดีเชิงวิจารณ
(Critical Readings in Hindi Literature)
333 454 บทอานวรรณกรรมฮินดีรวมสมัย
(Readings in Contemporary Hindi Literature)
333 471 ภาษาฮินดีสําหรับธุรกิจและการทองเทีย่ ว
(Hindi for Business and Tourism)
3. คําอธิบายรายวิชา
333 221 การเขียนภาษาฮินดี
(Hindi Writing )
ศึกษาการเขียนขอความสัน้ ๆ
ไปจนถึงการเขียนเรียงความ
การเลานิทาน และการเขียนสรุปสาระของบทความตางๆ

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)

3(3-0-6)
การเขียนจดหมาย

333 231

การฟงและการพูดภาษาฮินดี 1
3(2-2-5)
(Hindi Listening and Speaking I)
ฟงเทปและฝกพูดออกเสียง
การสนทนาเกี่ยวกับชีวิต
ฝกพูดประโยคพื้นฐาน
ประจําวัน การเลานิทานสั้นๆ มีการฝกในหองปฏิบัติการทางภาษา

333 261

ไวยากรณฮนิ ดี 1
3(3-0-6)
(Hindi Grammar I)
ศึกษาการแจกรูปคํานาม คุณศัพท สังขยา สรรพนาม กริยา กรรตุวาจก กาล กริยา
วิเศษณ ศึกษาการใชประโยคบอกเลา คําถาม ปฏิเสธ คําสั่ง

333 262

ไวยากรณฮนิ ดี 2
3(3-0-6)
(Hindi Grammar II )
วิชาบังคับกอน : 333 261 ไวยากรณฮินดี 1
ศึกษากริยากรรมวาจก ภาววาจก และการีตกริยา กริยาชวย สมาสกริยา
กริยากิตก ศึกษาประโยค ประเภทของประโยค และศึกษาประโยคที่เกิดจากสํานวน
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333 311

บทอานภาษาฮินดีเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(Hindi Readings in Socio-cultural Matters)
ฝกอานเอกสารภาษาฮินดีที่เกี่ยวของกับระบบสังคม ประเพณี วัฒนธรรม ครอบครัว
การเรียกลําดับเครือญาติพี่นอง ภาพยนตรและนาฏศิลป ประวัติบุคคลสําคัญของประเทศ
ไดแก มหาตมาคานธี รพินทรนาถ ฐากูร บัณฑิตยวาหรลาล เนหรู

333 332

การฟงและการพูดภาษาฮินดี 2
3(2-2-5)
(Hindi Listening and Speaking II)
วิชาบังคับกอน : 333 231 การฟงและการพูดภาษาฮินดี 1
เรื่อ งสั้น
หรือใหนักศึก ษาอา นเรื่องตางๆ
แล วเล า
ฝก พูดโดยให เล านิทาน
ดวยสํานวนของตนเองเปนภาษาฮินดี หรือกําหนดสถานการณใหฝกพูด และฝกฟงภาษา
ฮินดีจากเจาของภาษาหรือจากแถบบันทึกเสียง มีการฝกในหองปฏิบัติการภาษา

333 341

การแปลภาษาฮินดี
3(3-0-6)
(Hindi Translation)
ศึกษาหลักการแปลและฝกแปลขอความที่กําหนดให จากภาษาฮินดีเปนภาษาไทยและ
จากภาษาไทยเปนภาษาฮินดี

333 351

ประวัติวรรณคดีฮินดี
3(3-0-6)
(History of Hindi Literature)
ศึกษาประวัติวรรณคดีฮินดีทั้ง 4 ยุค ไดแก ยุคตน (ค.ศ.1050-1375) ยุคกลางระยะแรก
(ค.ศ.1375-1700)
ยุ คกลางระยะหลัง
(ค.ศ.1700-1900)
และยุค ปจ จุบั น
(ค.ศ.1900- ปจจุบัน)

333 352

3(3-0-6)
วรรณคดีฮินดีคัดสรร
(Selected Hindi Literature)
เลือกศึกษาประวัติและผลงานของนักเขียนและกวีทั้ง 4 ยุค ไดแก กบีร ชายสี สูรทาส
ตุลสีทาส ระฮิม นิราลา สุมิตรานันทัน ปนต ธรรมวีร ภารตี หะซารีประสาท ทวิเวที
ราเชนทระ ยาทัพและเปรมจันท
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333 453

บทอานวรรณคดีฮินดีเชิงวิจารณ
3(3-0-6)
(Critical Readings in Hindi Literature)
เลือกศึกษาวรรณกรรมดีเดนบางประเภท ไดแก นวนิยาย บทละคร กวีนิพนธ เรื่องสั้น
แลววิจารณความคิดและภาษาของผูเขียนในวรรณกรรมนั้น ๆ

333 454

บทอานวรรณกรรมฮินดีรวมสมัย
(Readings in Contemporary Hindi Literature)
อานวรรณกรรมรวมสมัยของนักเขียนที่มีชื่อเสียง
ผูเขียน

333 471

3(3-0-6)
เพื่อวิเคราะหวิจารณแนวความคิดของ

ภาษาฮินดีสําหรับธุรกิจและการทองเที่ยว
3(2-3-4)
(Hindi for Business and Tourism)
วิชาบังคับกอน : 333 332 การฟงและการพูดภาษาฮินดี 2
ศึกษาการใชภาษาฮินดีในการสื่อสารธุรกิจและการทองเที่ยว ทั้งในดานการฟง พูด อาน
และเขียน
มีการศึกษานอกสถานที่

186

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
1.2 เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําความรูไปใชหรือประยุกตใชในการประกอบอาชีพหรือดํารงชีวิตใน
สังคม
1.3 เพื่อใหนักศึกษาไดเขาใจและมีความซาบซึ้งในวรรณคดีและศิลปะ ตลอดจนปรัชญาแนวคิด
ที่เปนรากฐานของวัฒนธรรมตะวันตก
1.4 เพื่อใหเปนพืน้ ฐานในการศึกษาระดับสูงตอไป
2. หลักสูตร
2.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอ ยกวา
2.2 โครงสรางหลักสูตร
2.2.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ไมนอยกวา
วิชาบังคับ ไมนอยกวา
วิชาบังคับเลือก ไมนอยกวา
วิชาเลือก ไมนอ ยกวา
2.2.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา
วิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกเลือก
วิชาโท
ไมนอยกวา
2.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
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หนวยกิต

30
14
3
13
105
75
57
18
30
9

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

2.2.1 การศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป
นักศึกษาตองศึกษาตามหลักสูตรวิชาศึกษาทัว่ ไปของมหาวิทยาลัยศิลปากร
จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต ประกอบดวย
วิชาบังคับ จํานวน 14 หนวยกิต ประกอบดวย
กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
080 114 ศิลปวิจักษ
2(2-0-4)
(Art Appreciation)
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080 126 มนุษยกับสิง่ แวดลอม
(Man and His Environment)

3(3-0-6)

กลุมวิชาภาษา
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
080 176 ภาษากับการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Language and Communication)
3(3-0-6)
340 1001 ภาษาอังกฤษขัน้ เตรียมพรอมสําหรับวิชาเอก 1
(English Preparations for Majors I)
3(3-0-6)
340 1012 ภาษาอังกฤษขัน้ เตรียมพรอมสําหรับวิชาเอก 2
(English Preparations for Majors II)
วิชาบังคับเลือก ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตน
080 151 มนุษยกับวิทยาศาสตร
3(3-0-6)
(Man and Science)
080 152 คณิตศาสตรทั่วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics)
080 154 คอมพิวเตอรเบื้องตน
3(2-2-5)
(Basic Computer)
080 156 มลพิษสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(Environmental Pollutions)

1,2

เปนรายวิชาที่นักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษใชเรียนทดแทนรายวิชา 080 177 ภาษาอังกฤษ 1 () และรายวิชา 080
178 ภาษาอังกฤษ 2 () ในหมวดวิชาบังคับของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปตามลําดับ โดยกําหนดใหมีสถานภาพเทียบเทา
กัน และนับเปนหนวยกิตสะสมในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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วิชาเลือก ไมนอยกวา 13 หนวยกิต
กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
080 101 มนุษยกับการสรางสรรค
3(3-0-6)
(Man and Creativity)
080 102 ปญหาทางปรัชญา
2(2-0-4)
(Problems in Philosophy)
080 103 ตรรกวิทยาเบื้องตน
2(2-0-4)
(Introduction to Logic)
080 106 พุทธศาสนาในชีวติ ของคนไทย
2(2-0-4)
(Buddhism in Thai Life)
080 107 ดนตรีวิจักษ
2(2-0-4)
(Music Appreciation)
080 115 ศิลปะตะวันออก
2(2-0-4)
(Eastern Art)
2(2-0-4)
080 116 ศิลปะตะวันตก
(Western Art)
080 117 วรรณคดีวิจักษ
2(2-0-4)
(Literary Appreciation)
080 118 วรรณกรรมไทยรวมสมัย
2(2-0-4)
(Contemporary Thai Literature)
080 119 อารยธรรมตะวันออก
2(2-0-4)
Eastern Civilization)
080 121 อารยธรรมตะวันตก
2(2-0-4)
(Western Civilization)
080 124 ไทยศึกษา
3(3-0-6)
(Thai Studies)
080 125 สุนทรียศาสตร
3(3-0-6)
(Aesthetics)
080 127 จิตวิทยาเบื้องตน
2(2-0-4)
(Introduction to Psychology)
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080 128 จิตวิทยาพัฒนาการ
(Developmental Psychology)
080 1293 สังคมวิทยาเบื้องตน
(Introduction to Sociology)
080 1304 มานุษยวิทยาเบือ้ งตน
(Introduction to Anthropology)
080 133 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
(Economics in Everyday Life)
080 135 กฏหมายกับสังคม
(Law and Society)
080 138 ภูมิศาสตรประเทศไทย
(Geography of Thailand)
080 140 กีฬาศึกษา
(Sport Education)
080 144 หลักการวิจัยเบื้องตน
(Principles of Research)
080 145 การจัดการทัว่ ไป
(Introduction to Management)
300 1115 โบราณคดีเบื้องตน
(Introduction to Archaeology)
300 261 6 พิพธิ ภัณฑสถานวิทยา
(Museology)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3

วิชาบังคับเอกและโท สาขาวิชามานุษยวิทยา
วิชาบังคับเอก โท และเลือกเสรี สาขาวิชามานุษยวิทยา
5
วิชาบังคับเอกและโท สาขาวิชาโบราณคดี
6
วิชาบังคับโทพิพิธภัณฑสถานศึกษา
4
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กลุมวิชาวิทยาศาสตรกบั คณิตศาสตร โดยเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
080 153 วิทยาศาสตรกับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Science and Everyday Life)
080 155 คณิตศาสตรสําหรับนักออกแบบ
3(3-0-6)
(Mathematics for Designers)
กลุมวิชาภาษา โดยเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
080 179 ภาษาฝรั่งเศสเบือ้ งตน 1
3(2-2-5)
(Basic French I)
080 180 ภาษาฝรั่งเศสเบือ้ งตน 2
3(2-2-5)
(Basic French II)
7
3(2-2-5)
080 181 ภาษาฝรั่งเศส 1
(French I)
3(2-2-5)
080 1828 ภาษาฝรั่งเศส 2
(French II)
080 189 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน 1
3(2-2-5)
(Basic Japanese I)
080 190 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน 2
3(2-2-5)
(Basic Japanese II)
080 193 ภาษาอิตาเลียนเบื้องตน1
3(2-2-5)
(Basic Italian I)
080 194 ภาษาอิตาเลียนเบื้องตน 2
3(2-2-5)
(Basic Italian II)

7,8

วิชาบังคับเอกและโท สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
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2.2.3 การศึกษาหมวดวิชาเฉพาะ
การศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
วิชาเอก จํานวนไมนอยกวา 75 หนวยกิต ประกอบดวย
วิชาเอกบังคับ จํานวน 57 หนวยกิต ประกอบดวย
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
340 120 การเขียนภาษาอังกฤษขั้นตน
3 (3-0-6)
(Fundamentals of English Writing)
340 130 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษขั้นตน
3 (2-2-5)
(Fundamentals of English Listening and Speaking)
340 210 โครงสรางประโยคและการอานภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
(English Structure and Reading)
3 (3-0-6)
340 221 การเขียนภาษาอังกฤษขั้นกลาง
(Intermediate English Writing)
340 222 การอานและการยอความภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
(English Reading and Summary)
340 231 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 1
3 (2-2-5)
(English Listening and Speaking I)
340 232 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 2
3 (2-2-5)
(English Listening and Speaking II)
340 250 เทพปกรณัมกรีก - โรมัน
3 (3-0-6)
(Classical Mythology)
340 251 วรรณคดีเบื้องตน
3 (3-0-6)
(Introduction to Literature)
340 260 สัทศาสตรภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
(English Phonetics)
340 333 การฟงและการจดบันทึกภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
(English Listening Comprehension and Note-taking)
340 334 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 3
3 (2-2-5)
(English Listening and Speaking III)
340 340 การแปล 1
3 (3-0-6)
(Translation I)
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340 341 การแปล 2
(Translation II)
340 353 วรรณคดีอังกฤษ
(Survey of English Literature)
340 355 วรรณคดีอเมริกัน
(Survey of American Literature)
340 361 ภาษาศาสตรเบื้องตน
(Introduction to Linguistics)
340 425 การเขียนภาษาอังกฤษขั้นสูง
(Advanced Writing in English)
340 470 การเขียนจดหมายโตตอบภาษาอังกฤษ
(Correspondence in English)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

วิชาเอกเลือก จํานวนไมนอ ยกวา 18 หนวยกิต โดยเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
3 (3-0-6)
340 211 เหตุการณปจจุบัน
(Current Events)
340 252 การอานวรรณกรรมรวมสมัย
3 (3-0-6)
(Reading in Contemporary Literature)
340 312 การอานภาษาอังกฤษขั้นสูง
3 (3-0-6)
(Advanced Reading in English)
340 323 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่องานประชาสัมพันธและงานโฆษณา
3 (3-0-6)
(English Writing for Public Relations and Advertising)
340 324 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารมวลชน
3 (3-0-6)
(English Writing for Mass Communication)
340 335 ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก 1
3 (3-0-6)
(English for Guides I)
340 336 ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก 2
3 (2-2-5)
(English for Guides II)
340 354 ทฤษฎีวิจารณวรรณกรรม
3 (3-0-6)
(Theories of Literary Criticism)
193

340 362 การวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ
(Contrastive Analysis)
340 426 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงอภิปราย
(Argumentative Writing in English)
340 427 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิจารณวรรณกรรม
(English Anlytical Writing through Literature)
340 442 การแปลสําหรับธุรกิจ
(Translation for Business)
340 456 เรื่องสั้นและพัฒนาการ
(Short Stories and Development)
340 457 กวีนิพนธสมัยใหม
(Modern Poetry)
340 458 นวนิยายอังกฤษและอเมริกันสมัยศตวรรษที่ 19 และ 20
(Selected British and American Novels of the Nineteenth
and Twentieth Centuries)
340 459 การละครตะวันตก
(Western Drama)
340 460 บทละครของเชกสเปยร
(Shakespeare's Plays)
340 463 คําและหนวยคําภาษาอังกฤษ
(English Words and Morphemes)
340 464 ภาษาศาสตรจิตวิทยาเบื้องตน
(Introduction to Psycholinguistics)
340 465 ภาษาและสังคม
(Language and Society)
340 471 ภาษาอังกฤษในสํานักงาน
(English for the Workplace)
340 480 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรมโดยใชภาษาอังกฤษ
(Intercultural Communication through English)
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3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

วิชาโท
นักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษตองเลือกเรียนวิชาโทตามหลักสูตรของสาขาวิชาอืน่
สาขาใดสาขาหนึง่ ทีเ่ ปดสอนในคณะโบราณคดีอีกไมนอ ยกวา 30 หนวยกิต
2.2.3 การศึกษาหมวดวิชาเลือกเสรี
นักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษจะตองเลือกเรียนรายวิชาตางๆที่เปดสอนในคณะโบราณคดี
หรือในมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาอีกไมนอยกวา 9 หนวยกิต
3. การศึกษาหลักสูตรวิชาโทภาษาอังกฤษ
นักศึกษาวิชาเอกสาขาวิชาอื่นที่จะเลือกเรียนภาษาอังกฤษเปนวิชาโท จะตองสอบผานรายวิชา
ตอไปนี้ โดยไดคาระดับเฉลี่ยทั้ง 2 รายวิชา ไมต่ํากวา B กอน
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
080 177 ภาษาอังกฤษ 1
3 (2-2-5)
(English I)
080 178 ภาษาอังกฤษ 2
3 (2-2-5)
(English II)
หรือ ตองเปนผูที่ไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
นักศึกษาที่เลือกศึกษาวิชาภาษาอังกฤษเปนวิชาโท จะตองศึกษาวิชาทางภาษาอังกฤษไมนอ ย
กวา 30 หนวยกิต โดยแบงออกเปน
วิชาโทบังคับ จํานวน 15 หนวยกิต ประกอบดวย
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
340 120 การเขียนภาษาอังกฤษขั้นตน
3 (3-0-6)
(Fundamentals of English Writing)
340 130 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษขั้นตน
3 (2-2-5)
(Fundamentals of English Listening and Speaking)
340 210 โครงสรางประโยคและการอานภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
(English Structure and Reading)
340 222 การอานและการยอความภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
(English Reading and Summary)
340 231 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 1
3 (2-2-5)
(English Listening and Speaking I)
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วิชาโทเลือก นักศึกษาตองเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ รวม 15 หนวยกิต
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
340 211 เหตุการณปจจุบัน
3 (3-0-6)
(Current Events)
340 221 การเขียนภาษาอังกฤษขั้นกลาง
3 (3-0-6)
(Intermediate English Writing)
340 232 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 2
3 (2-2-5)
(English Listening and Speaking II)
340 250 เทพปกรณัมกรีก - โรมัน
3 (3-0-6)
(Classical Mythology)
340 251 วรรณคดีเบื้องตน
3 (3-0-6)
(Introduction to Literature)
340 252 การอานวรรณกรรมรวมสมัย
3 (3-0-6)
(Reading in Contemporary Literature)
3 (2-2-5)
340 260 สัทศาสตรภาษาอังกฤษ
(English Phonetics)
340 312 การอานภาษาอังกฤษขั้นสูง
3 (3-0-6)
(Advanced Reading in English)
340 333 การฟงและการจดบันทึกภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
(English Listening Comprehension and Note-taking)
340 334 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 3
3 (2-2-5)
(English Listening and Speaking III)
340 335 ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก 1
3 (3-0-6)
(English for Guides I)
340 336 ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก 2
3 (2-2-5)
(English for Guides II)
340 340 การแปล 1
3 (3-0-6)
(Translation I)
340 341 การแปล 2
3 (3-0-6)
(Translation II)
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340 427 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิจารณวรรณกรรม
(English Analytical Writing through Literature)
340 442 การแปลสําหรับธุรกิจ
(Translation for Business)
340 470 การเขียนจดหมายโตตอบภาษาอังกฤษ
(Correspondence in English)
340 480 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรมโดยใชภาษาอังกฤษ
(Intercultural Communication through English)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

4. การศึกษาภาษาอังกฤษเปนวิชาเลือกเสรี
นักศึกษาวิชาเอกและโทสาขาอื่นที่สนใจจะเรียนวิชาภาษาอังกฤษเปนวิชาเลือกเสรี จะตองสอบ
ผานรายวิชาตอไปนี้กอน คือ
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
080 177 ภาษาอังกฤษ 1
3 (2-2-5)
(English I)
080 178 ภาษาอังกฤษ 2
3 (2-2-5)
(English II)
และ อาจเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้เปนวิชาเลือกเสรีได คือ
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
340 120 การเขียนภาษาอังกฤษขั้นตน
3 (3-0-6)
(Fundamentals of English Writing)
340 130 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษขั้นตน
3 (2-2-5)
(Fundamentals of English Listening and Speaking)
340 210 โครงสรางประโยคและการอานภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
(English Structure and Reading)
340 211 เหตุการณปจจุบัน
3 (3-0-6)
(Current Events)
340 221 การเขียนภาษาอังกฤษขั้นกลาง
3 (3-0-6)
(Intermediate English Writing)
340 222 การอานและการยอความภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
(English Reading and Summary)
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340 231 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 1
3 (2-2-5)
(English Listening and Speaking I)
340 250 เทพปกรณัมกรีก – โรมัน
3 (3-0-6)
(Classical Mythology)
340 252 การอานวรรณกรรมรวมสมัย
3 (3-0-6)
(Reading in Contemporary Literature)
340 313 การอานทางดานวิจิตรศิลป
3 (3-0-6)
(English Reading in Fine Arts)
340 314 การอานทางดานสถาปตยกรรม
3 (3-0-6)
(English Reading in Architecture)
340 333 การฟงและการจดบันทึกภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
(English Listening Comprehension and Note Taking)
340 335 ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก 1
3 (3-0-6)
(English for Guides I)
340 336 ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก 2
3 (2-2-5)
(English for Guides II)
340 340 การแปล 1
3 (3-0-6)
(Translation I)
340 427 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิจารณวรรณกรรม
3 (3-0-6)
(English Analytical Writing through Literature)
340 470 การเขียนจดหมายโตตอบภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
(Correspondence in English)
หรือ อาจเลือกเรียนรายวิชาอืน่ ๆในสาขาภาษาอังกฤษโดยไดรับความเห็นชอบจากผูสอน
หมายเหตุ
สําหรับนักศึกษาที่เปลี่ยนวิชาเอก – โท จากภาษาอังกฤษเปนสาขาวิชาอื่นสามารถนํา
วิชาที่ไดศึกษาแลวในหมวดวิชาเอก – โท มานับเปนวิชาเลือกเสรีได
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5. แผนการศึกษา
แผนการศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
ชั้นปที่ 1
รหัสวิชา
340 120

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา

วิชาศึกษาทั่วไป
การเขียนภาษาอังกฤษขั้นตน
รวมหนวยกิต

ชั้นปที่ 1
รหัสวิชา
340 130

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา

วิชาศึกษาทั่วไป
การฟงและการพูดภาษาอังกฤษขั้นตน
รวมหนวยกิต

ชั้นปที่ 2
รหัสวิชา
340 210
340 221
340 231
340 250

จํานวนหนวยกิต
15
3 (3-0-6)
18

จํานวนหนวยกิต
15
3 (2-2-5)
18

ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อรายวิชา
โครงสรางประโยคและการอานภาษาอังกฤษ
การเขียนภาษาอังกฤษขั้นกลาง
การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 1
เทพปกรณัมกรีก – โรมัน
วิชาเอกเลือก
วิชาโท
รวมหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3
6
21
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ชั้นปที่ 2
รหัสวิชา
340 222
340 333
340 251
340 260

ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อรายวิชา
การอานและการยอความภาษาอังกฤษ
การฟงและการจดบันทึกภาษาอังกฤษ
วรรณคดีเบื้องตน
สัทศาสตรภาษาอังกฤษ
วิชาเอกเลือก
วิชาโท

จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3
6

รวมหนวยกิต
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ชั้นปที่ 3
รหัสวิชา
340 232
340 340
340 352
340 361

ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อรายวิชา
การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 2
การแปล 1
วรรณคดีอังกฤษ
ภาษาศาสตรเบื้องตน
วิชาเอกเลือก
วิชาโท
รวมหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3
6
21
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ชั้นปที่ 3
รหัสวิชา
340 253
340 341
340 355

ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อรายวิชา
การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 3
การแปล 2
วรรณคดีอเมริกัน
วิชาเอกเลือก
วิชาโท
วิชาเลือกเสรี
รวมหนวยกิต

ชั้นปที่ 4
รหัสวิชา
340 425
340 470

จํานวนหนวยกิต
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3
3
3
18

ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อรายวิชา
การเขียนภาษาอังกฤษขั้นสูง
การเขียนจดหมายโตตอบภาษาอังกฤษ
วิชาเอกเลือก
วิชาโท
วิชาเลือกเสรี
รวมหนวยกิต

ชั้นปที่ 4

จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3
6
3
18

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา
วิชาเอกเลือก
วิชาโท
วิชาเลือกเสรี
รวมหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
3
3
3
9
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6. คําอธิบายรายวิชา
340 100 ภาษาอังกฤษขัน้ เตรียมพรอมสําหรับวิชาเอก 1
3 (3-0-6)
(English Preparations for Majors I)
ศึกษาไวยากรณภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ที่จําเปนสําหรับทักษะการฟง พูด อาน เขียน
340 101 ภาษาอังกฤษขัน้ เตรียมพรอมสําหรับวิชาเอก 2
3 (3-0-6)
(English Preparations for Majors II)
วิชาบังคับกอน : 340 101 ภาษาอังกฤษขั้นเตรียมพรอมสําหรับวิชาเอก 1
ศึกษาไวยากรณภาษาอังกฤษขั้นสูง
340 120 การเขียนภาษาอังกฤษขั้นตน
3 (3-0-6)
(Fundamentals of English Writing)
ฝกเขียนตามหัวขอที่กําหนดโดยเนนการใชหลักไวยากรณและการเขียนยอหนาที่ถูกตอง
340 130 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษขั้นตน
3 (2-2-5)
(Fundamentals of English Listening and Speaking)
ฝกทักษะการฟง การพูด และการออกเสียงโดยเนนเรื่องเสียงที่เปนปญหา ฝกใชศัพท
สํานวน ในบทสนทนาตามสถานการณตางๆในชีวิตประจําวัน เพื่อใหสามารถสื่อสาร
ไดอยางถูกตองและเหมาะสม
3 (3-0-6)
340 210 โครงสรางประโยคและการอานภาษาอังกฤษ
(English Structure and Reading)
ศึก ษาโครงสร า งประโยคและความสัม พัน ธของกลุมประโยคที่ประกอบกั น เป น ย อ หน า
ฝกการอานเก็บใจความ และเชื่อมโยงความสัมพันธของใจความเพื่อใหเขาใจเนื้อหา
โดยรวม
340 211 เหตุการณปจจุบัน
3 (3-0-6)
(Current Events)
ฝกอานและฟงขาวจากสื่อประเภทตางๆ เพื่อใหเขาใจและคุนเคยกับคําศัพทและภาษา
ที่ใชรายงานขาวสารในปจจุบัน
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340 221 การเขียนภาษาอังกฤษขั้นกลาง
3 (3-0-6)
(Intermediate English Writing)
วิชาบังคับกอน : 340 120 การเขียนภาษาอังกฤษขัน้ ตน
ศึกษาหลักการเขียนเรียงความและฝกเขียนเรียงความประเภทตางๆ ดวยตนเอง
340 222 การอานและการยอความภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
(English Reading and Summary)
วิชาบังคับกอน : 340 210 โครงสราง ประโยคและการอานภาษาอังกฤษ
340 120 การเขียนภาษาอังกฤษขั้นตน
ฝกอานขอเขียนชนิดตางๆ เพื่อจับใจความสําคัญและเขียนยอความโดยเรียบเรียงเปน
ขอความที่งายและกระชับกวาเดิม
340 231 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 1
3 (2-2-5)
(English Listening and Speaking I)
วิชาบังคับกอน : 340 130 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษขั้นตน หรือ
356 200 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1
ฝกฟงและสนทนาขอความสั้นๆ ที่ใชในโอกาสตางๆ ในชีวิตประจําวัน เพื่อเรียนรูการใช
ภาษาและสามารถสื่อสารในสถานการณตางๆไดอยางถูกตองและเหมาะสม ฝกออกเสียง
ในหองปฏิบัติการทางภาษา และจดบันทึกจากการฟง
340 232 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 2
3 (2-2-5)
(English Listening and Speaking II)
วิชาบังคับกอน : 340 231 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 1
ฝกฟงเรื่องสั้นๆ ที่มีเนื้อหาทางวิชาการสาขาตางๆและฝกพูดโดยเนนการตอบคําถามสรุป
เรื่องและ แสดงความคิดเห็น
340 250 เทพปกรณัมกรีก - โรมัน
3 (3-0-6)
(Classical Mythology)
ศึกษาเทพปกรณัมกรีก -โรมัน ที่มีอิทธิพลตอภาษา วัฒนธรรม ศิลปะและวรรณคดี
ตะวันตก

203

340 251 วรรณคดีเบื้องตน
3 (3-0-6)
(Introduction to Literature)
ศึกษาและวิเคราะหงานประพันธประเภทตางๆ ไดแก กวีนิพนธ บทละคร เรื่องสั้น และ
นวนิยาย เพื่อใหเขาใจลักษณะเฉพาะของงานประพันธแตละประเภท ตลอดจน
ความสามารถในการสรางสรรคของผูประพันธ
340 252 การอานวรรณกรรมรวมสมัย
3 (3-0-6)
(Reading in Contemporary Literature)
ฝกอาน ฝกวิเคราะห และ ฝกวิจารณงานวรรณกรรมรวมสมัยประเภทตางๆ
3 (2-2-5)
340 260 สัทศาสตรภาษาอังกฤษ
(English Phonetics)
ศึกษาตําแหนงและหนาที่ของอวัยวะตางๆ ที่ใชออกเสียง เกณฑที่ใชบรรยายเสียง
พยั ญ ชนะและสระ
เพื่ อ ใช เ ปรี ย บเที ย บเเละอธิบ ายความเเตกตา งระหว า งเสี ย ง
ภาษาอังกฤษที่เปนปญหาสําหรับคนไทย ศึกษาสัทสัมพันธในสถานการณตางๆซึ่งมีผล
ตอ การสื่อสาร ศึกษาเเละฝกใชสัทอักษร เพื่อใหสามารถใชเสียงในการสื่อสารไดอยาง
ถูกตอง
340 312 การอานภาษาอังกฤษขัน้ สูง
3 (3-0-6)
(Advanced Reading in English)
วิชาบังคับกอน : 340 210 โครงสรางประโยคและการอานภาษาอังกฤษ
ฝกอานบทความทางวิชาการและหนังสืออานประกอบที่กําหนด เพื่อแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่อาน
340 313 การอานภาษาอังกฤษทางดานวิจิตรศิลป
3 (3-0-6)
(English Reading in Fine Arts)
ศึกษาและฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิจิตรศิลป โดยอานบทความ
ที่ดัดแปลง หรือตัดตอนจากวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ ตลอดจนเอกสาร หรือตํารา
ทางวิชาการ
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340 314 การอานภาษาอังกฤษทางดานสถาปตยกรรม
3 (3-0-6)
(English Reading in Architecture)
ศึกษาและฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสถาปตยกรรม โดยการอาน
บทความที่ดัดแปลงหรือตัดตอนจากวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ ตลอดจนเอกสารหรือ
ตําราทางวิชาการ
340 323 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่องานประชาสัมพันธและงานโฆษณา
(English Writing for Public Relations and Advertising)
วิชาบังคับกอน : 340 221 การเขียนภาษาอังกฤษขั้นกลาง
ศึกษาและประยุกตใชทฤษฎี เทคนิค และกลยุทธการใชภาษา
ประชาสัมพันธและงานโฆษณา

3 (3-0-6)

เพื่อการเขียนในงาน

340 324 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมวลชน
3 (3-0-6)
(English Writing for Mass Communication)
วิชาบังคับกอน : 340 221 การเขียนภาษาอังกฤษขั้นกลาง
ศึกษาและรวบรวมข อเท็จจริงจากเหตุการณห รือประเด็นปญหาที่นาสนใจ
และนํ ามา
เรียบเรียงเสนอเปนขอเขียน ฝกใชภาษาแบบตางๆใหสอดคลองกับลักษณะการนําเสนอทาง
สื่อมวลชน เชน การเขียนรายงานขาวและการสัมภาษณ การเขียนเชิงสารคดี การเขียน
บทวิเคราะห การเขียนบทนํา
340 333 การฟงและการจดบันทึกภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
(English Listening Comprehension and Note-taking)
วิชาบังคับกอน : 340 231 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 1
ฝกฟงเนื้อหาจากคําบรรยายทางวิชาการ และเรื่องทั่วๆ ไป ฝกจดบันทึกขอความที่ฟงโดยใหรูจัก
จับใจความและรายละเอียดที่สําคัญ และเรียบเรียงเรื่องราวเปนคําพูดของตนเอง
340 334 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 3
(English Listening and Speaking III)
วิชาบังคับกอน : 340 232 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 2
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3 (2-2-5)

ฝกฟงบทสนทนา การบรรยาย และบทสัมภาษณหัวขอตางๆจากสําเนียงที่แตกตางกัน
ฝกสนทนาเชิงอภิปรายหัวขอตางๆ ตามสถานการณ และขอมูลที่กําหนดโดยเนน
การนําเสนอในที่ประชุม
340 335 ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก 1
3 (3-0-6)
(English for Guides I)
วิชาบังคับกอน : 340 231 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 1
ศึกษาและฝกสนทนาโดยใชถอยคําสํานวนเกี่ยวกับการทองเที่ยว สถานที่ทองเที่ยว
การซื้อของ อาหาร ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมและประเพณีไทย การใหความสะดวกแก
นักทองเที่ยวในดานพิธีการศุลกากร การจองที่พัก และการจัดหาพาหนะในการเดินทาง
ฝกและหาประสบการณเปนมัคคุเทศกโดยใชสถานการณจําลอง
340 336 ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก 2
(English for Guides II)
วิชาบังคับกอน : 340 335 ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก 1
ศึก ษาเนื้ อ หาเกี่ ย วกับ การทอ งเที่ ย วในระดั บที่ย ากและละเอียดขึ้ น
ภาษาอังกฤษดานมัคคุเทศกนอกสถานที่

3 (2-2-5)

เน น การฝก ใช

340 340 การแปล 1
3 (3-0-6)
(Translation I)
วิชาบังคับกอน : 340 120 การเขียนภาษาอังกฤษขั้นตน
ศึกษาหลักการแปลและฝกแปลขอความจากภาษาอังกฤษ เปนภาษาไทย และภาษาไทย
เปนภาษาอังกฤษ โดยฝกใชคําในสถานการณตางๆ กัน เนนคําศัพทที่ใชประจําวัน
340 341 การแปล 2
3 (3-0-6)
(Translation II)
วิชาบังคับกอน : 340 340 การแปล 1
ฝกแปลงานเขียนประเภทตางๆ ไดแกบทความทางวิชาการ วรรณกรรม และปาฐกถา
จากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย และจาก ภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ
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340 353 วรรณคดีอังกฤษ
3 (3-0-6)
(Survey of English Literature)
วิชาบังคับกอน : 340 251 วรรณคดีเบื้องตน
ศึกษาพัฒนาการของวรรณคดีอังกฤษตั้งแตสมัยแองโกลแซกซอนจนถึงคริสตศตวรรษที่ 19
เลือกวิเคราะหงานประพันธของนักเขียนที่สําคัญในแตละสมัยอยางละเอียด พรอมทั้งศึกษา
ภูมิหลังทางประวัติศาสตร สังคม และแนวความคิดตางๆ ที่มีอิทธิพลตอวรรณคดีในสมัยนั้น
340 354 ทฤษฎีวิจารณวรรณกรรม
3 (3-0-6)
(Theories of Literary Criticism)
วิชาบังคับกอน : 340 251 วรรณคดีเบื้องตน
ศึกษาทฤษฎีวรรณกรรมวิจารณของนักวิจารณตะวันตกตั้งแตยุคคลาสสิกจนถึงปจจุบัน
รวมทั้งตัวอยางวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
340 355 วรรณคดีอเมริกัน
3 (3-0-6)
(Survey of American Literature)
วิชาบังคับกอน : 340 251 วรรณคดีเบื้องตน
ศึกษาพัฒนาการของวรรณคดีอเมริกันตั้งแตสมัยอาณานิคมจนถึงสมัยปจจุบัน เลือก
วิเคราะหวรรณกรรมเรื่องเอกของนักเขียนที่สําคัญ เพื่อใหเห็นพัฒนาการของวรรณคดี
อเมริกันและสภาพสังคมอเมริกันแตละสมัย
340 361 ภาษาศาสตรเบื้องตน
3 (3-0-6)
(Introduction to Linguistics)
ศึกษาลักษณะและธรรมชาติของภาษา ประวัติการศึกษาเรื่องภาษาในอดีตถึงปจจุบัน
โดยสังเขป บทบาทและงานของนักภาษาศาสตร องคประกอบที่สําคัญของภาษา ซึ่งไดแก
ระบบเสียง ระบบความหมาย และระบบโครงสรางของประโยค ตลอดจนสัมพันธสาร
340 362 การวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
(Contrastive Analysis)
วิชาบังคับกอน : 340 361 ภาษาศาสตรเบื้องตน
ศึกษาความแตกตาง และความคลายคลึงกันของโครงสรางในระบบคํา ระบบเสียง และ
ประโยคของภาษาตั้งแตสองภาษาขึ้นไป โดยเฉพาะอยางยิ่งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการเรียนภาษาอังกฤษ
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340 425 การเขียนภาษาอังกฤษขั้นสูง
(Advanced Writing in English)
วิชาบังคับกอน : 340 221 การเขียนขัน้ กลาง
ศึกษาหลักการเขียนรายงานและฝกการเขียนรายงาน

3 (3-0-6)

340 426 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงอภิปราย
3 (3-0-6)
(Argumentative Writing in English)
วิชาบังคับกอน : 340 221 การเขียนภาษาอังกฤษขั้นกลาง
ศึกษาวิธีการ และฝกเขียนแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล เปนขัน้ ตอน เพื่อสนับสนุน
หรือคานประเด็นตางๆ โดยอางอิงเหตุผล และขอเท็จจริง
3 (3-0-6)
340 427 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิจารณวรรณกรรม
(English Analytical Writing through Literature)
วิชาบังคับกอน : 340 221 การเขียนภาษาอังกฤษขั้นกลาง
ศึกษาและฝกเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะหและวิจารณวรรณกรรมประเภทตาง ๆ
ไดแก เรื่องสั้น นวนิยาย กวีนิพนธ บทละครหรือภาพยนตรทั้งในอดีตและรวมสมัยโดยเนนทั้ง
ศิลปะการเขียนเรียงความที่มีการเรียบเรียงความคิดไดอยางตอเนื่องสมบูรณ มีการใชภาษา
ถูกตองชัดเจนและแสดงใหเห็นถึงคุณคาวรรณกรรม
340 442 การแปลสําหรับธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Translation for Business)
วิชาบังคับกอน : 340 340 การแปล 1
ฝกแปลขอความทีม่ ีเนื้อหาทางดานธุรกิจโดยเนนจดหมายและเอกสารทางดานธุรกิจประเภท
ตางๆ จากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย และจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ โดยคํานึงถึงความ
ถูกตองทางไวยากรณ และการใชศัพททางดานธุรกิจที่เหมาะสม
340 456 เรื่องสั้นและพัฒนาการ
3 (3-0-6)
(Short Stories and Development)
วิชาบังคับกอน : 340 251 วรรณคดีเบื้องตน
ศึกษาโครงสรางและพัฒนาการของเรื่องสั้น โดยเลือกเรื่องสั้นมาวิเคราะหอยางละเอียด
ทั้งดานพัฒนาการ โครงสราง และเนื้อหา ตลอดจนแนวความคิดของผูแตง
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340 457 กวีนิพนธสมัยใหม
3 (3-0-6)
(Modern Poetry)
ศึกษาผลงานชิ้นเอกของกวีอังกฤษและอเมริกันที่สําคัญในวงการกวีนพิ นธสมัยใหม ผลงานที่
เลือกมาศึกษาเปนตัวแทนของกวีนิพนธทมี่ ีรูปแบบและแนวความคิดหลากหลาย
340 458 นวนิยายอังกฤษและอเมริกันสมัยคริสตศตวรรษที่ 19 และ 20
3 (3-0-6)
(Selected British and American Novels of the Nineteenth and Twentieth Centuries)
เลือกศึกษาและวิเคราะหงานเพื่อใหเห็นลักษณะการประพันธ และเนื้อหาของนวนิยายอังกฤษ
และอเมริกัน ในคริสตศตวรรษที่ 19 - 20
340 459 การละครตะวันตก
3 (3-0-6)
(Western Drama)
ศึกษาพัฒนาการของการละครตะวันตก อิทธิพลของศาสนาวัฒนธรรมและสังคมที่มีตอ
การละครตั้งแตสมัยกรีกจนถึงปจจุบัน วิเคราะหรูปแบบของละครประเภทตางๆ ศึกษาบทละคร
เรื่องเอกของนักเขียนบทละครที่มีความสําคัญตอพัฒนาการของการละครตะวันตก
340 460 บทละครของเชกสเปยร
(Shakespeare's Plays)
วิชาบังคับกอน : 340 353 วรรณคดีอังกฤษ
ศึกษาและวิเคราะหบทละครเรื่องสําคัญ ประเภทตางๆ ของเชกสเปยร

3 (3-0-6)

340 463 คําและหนวยคําภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
(English Words and Morphemes)
วิชาบังคับกอน : 340 361 ภาษาศาสตรเบื้องตน
ศึกษาโครงสรางของคําและหนวยคํา ชนิดของหนวยคํา ความหมายของหนวยคํา
ความแตกตางของคํากับรูปแบบของคํา กระบวนการสรางคํา ความสัมพันธของคํากับเสียง
และกับโครงสรางประโยค

209

340 464 ภาษาศาสตรจิตวิทยาเบื้องตน
3 (3-0-6)
(Introduction to Psycholinguistics)
วิชาบังคับกอน : 340 361 ภาษาศาสตรเบื้องตน
ศึกษาพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับภาษา กระบวนการรับรู การเรียนรู ความทรงจํา พัฒนาการ
ดานภาษา ภาวะสองภาษา ความแตกตางของบุคคลและปจจัยที่ทําใหเกิดความแตกตางนั้น
และพิ จ ารณาองค ป ระกอบที่ ช ว ยในการสอนภาษาต า งประเทศตลอดจนรั บ รู แ นวโน ม
การเคลื่อนไหวของการศึกษาภาษาศาสตรในเชิงคอมพิวเตอร
340 465 ภาษาและสังคม
3 (3-0-6)
(Language and Society)
วิชาบังคับกอน : 340 361 ภาษาศาสตรเบื้องตน
ศึกษาความสัมพันธของภาษาอังกฤษกับสังคมในฐานะที่เปนภาษาโลก หนาที่ของภาษา
ในสังคม การแปรของภาษาและตัวแปร ความหลากหลายของภาษาในสังคม ภาษาถิ่น
ภาษายอย ความสัมพันธของภาษากับลักษณะทางสังคม เพศ และอายุของผูพูด การเลือกใช
ภาษาในปริบทสังคม การเปลี่ยนแปลงของภาษา การวางแผนภาษา
340 470 การเขียนจดหมายโตตอบภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
(Correspondence in English)
วิชาบังคับกอน : 340 221 การเขียนภาษาอังกฤษขั้นกลาง
ศึกษาหลักและเทคนิคการใชถอยคําในการเขียนจดหมายโตตอบ ฝกเขียนจดหมายธุรกิจ
จดหมายสวนตัว ประวัติการศึกษาและการทํางาน ตลอดจนบัตรเชิญในโอกาสตางๆ
340 471 ภาษาอังกฤษในสํานักงาน
3 (3-0-6)
(English for the Workplace)
วิชาบังคับกอน : 340 231 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 1
ศึกษาเทคนิคการสื่อสารในที่ประชุมและในสํานักงาน ฝกการใชภาษาเพื่อการสื่อสารและติดตอ
ธุรกิจ การรายงาน และการบรรยายสรุปผล
340 480 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรมโดยใชภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
(Intercultural Communication through English)
ศึกษาองคประกอบของวัฒนธรรม ความแตกตางดานวัฒนธรรมที่มีผลกระทบตอการสื่อสาร
อุปสรรคของการสื่อสารระหวางวัฒนธรรมอันเนื่องมาจากการใชวัจนและอวัจนภาษา ฝกทักษะ
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การสื่อสารในปริบทตางๆ เพื่อใหผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษติดตอสื่อสารกับกลุมชน
ตางวัฒนธรรมไดอยางถูกตองเหมาะสมกับกาลเทศะ
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
1. วัตถุประสงค
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูและทักษะในการใชภาษาและวัฒนธรรมเพื่อใหสามารถสื่อสารและ
ศึกษาหาความรูในระดับที่สูงขึ้น และเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พรอมทั้งพัฒนาความรู ทัศนคติ
และวิจารณญาณ เพื่อใหสามารถนําหลักการและความคิดที่ไดเรียนรูมาใชในชีวิตประจําวัน
2. หลักสูตร
2.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 144 หนวยกิต
2.2 โครงสรางหลักสูตร
2.2.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ไมนอยกวา
30
วิชาบังคับ
14
วิชาบังคับเลือก
ไมนอยกวา
3
วิชาเลือก
13
2.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
108
วิชาเอก
ไมนอยกวา 78
ไมนอยกวา 57
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกเลือก
ไมนอยกวา 21
วิชาโท
ไมนอยกวา 30
วิชาโทบังคับ
ไมนอยกวา 12
วิชาโทเลือก
ไมนอยกวา 18
2.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

2.2.1 การศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาบังคับ จํานวน 14 หนวยกิต
กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 5 หนวยกิต ประกอบดวย
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)
080 114 ศิลปวิจักษ
2(2-0-4)
(Art Appreciation)
080 126 มนุษยกับสิง่ แวดลอม
3(3-0-6)
(Man and His Environment)
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กลุมวิชาภาษา จํานวน 9 หนวยกิต ประกอบดวย
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)
080 176 ภาษากับการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Language and Communication)
080 177 ภาษาอังกฤษ 1
3(2-2-5)
(English I)
080 178 ภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-5)
(English II)
วิชาบังคับเลือก จํานวน 3 หนวยกิต
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)
080 151 มนุษยกับวิทยาศาสตร
3(3-0-6)
(Man and Science)
080 152 คณิตศาสตรทั่วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics)
080 154 คอมพิวเตอรเบื้องตน
3(2-2-5)
(Basic Computer)
080 156 มลพิษสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(Environmental Pollutions)
วิชาเลือก จํานวน 13 หนวยกิต
กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)
080 101 มนุษยกับการสรางสรรค
3(3-0-6)
(Man and Creativity)
080 102 ปญหาทางปรัชญา
2(2-0-4)
(Problems in Philosophy)
2(2-0-4)
080 103 ตรรกวิทยาเบื้องตน
(Introduction to Logic)
080 106 พุทธศาสนาในชีวติ ของคนไทย
2(2-0-4)
(Buddhism in Thai Life)
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080 107 ดนตรีวิจักษ
(Music Appreciation)
080 115 ศิลปะตะวันออก
(Eastern Art)
080 116 ศิลปะตะวันตก
(Western Art)
080 117 วรรณคดีวิจักษ
(Literary Appreciation)
080 118 วรรณกรรมไทยรวมสมัย
(Contemporary Thai Literature)
080 119 อารยธรรมตะวันออก
(Eastern Civilization)
080 121 อารยธรรมตะวันตก
(Western Civilization)
080 124 ไทยศึกษา
(Thai Studies)
080 125 สุนทรียศาสตร
(Aesthetics)
080 127 จิตวิทยาเบื้องตน
(Introduction to Psychology)
080 128 จิตวิทยาพัฒนาการ
(Developmental Psychology)
080 1291 สังคมวิทยาเบื้องตน
(Introduction to Sociology)
2
080 130 มานุษยวิทยาเบือ้ งตน
(Introduction to Anthropology)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

----------------------------------1
วิชาบังคับเอกและโท สาขาวิชามานุษยวิทยา
2
วิชาบังคับเอก-โท และเลือกเสรี สาขาวิชามานุษยวิทยา
214

080 133 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
(Economics in Everyday Life)
080 135 กฏหมายกับสังคม
(Law and Society)
080 138 ภูมิศาสตรประเทศไทย
(Geography of Thailand)
080 140 กีฬาศึกษา
(Sport Education)
080 144 หลักการวิจัยเบื้องตน
(Principles of Research)
080 145 การจัดการทัว่ ไป
(Introduction to Management)
300 1113 โบราณคดีเบื้องตน
(Introduction to Archaeology)
300 2614 พิพธิ ภัณฑสถานวิทยา
(Museology)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

กลุมวิชาวิทยาศาสตรกบั คณิตศาสตร โดยเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)
080 153 วิทยาศาสตรกับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Science and Everyday Life)
080 155 คณิตศาสตรสําหรับนักออกแบบ
3(3-0-6)
(Mathematics for Designer)
กลุมวิชาภาษา โดยเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)
3(2-2-5)
080 179 ภาษาฝรั่งเศสเบือ้ งตน 1
(Basic French I)
----------------------------------3
วิชาบังคับเอกและโท สาขาวิชาโบราณคดี
4
วิชาบังคับโทพิพิธภัณฑ
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080 180 ภาษาฝรั่งเศสเบือ้ งตน 2
(Basic French II)
080 1815 ภาษาฝรั่งเศส 1
(French I)
080 1826 ภาษาฝรั่งเศส 2
(French II)
080 189 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน 1
(Basic Japanese I)
080 190 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน 2
(Basic Japanese II)
080 193 ภาษาอิตาเลียนเบื้องตน 1
(Basic Italian I)
080 194 ภาษาอิตาเลียนเบื้องตน 2
(Basic Italian II)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

2.2.2 การศึกษาหมวดวิชาเฉพาะ
การศึกษาวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส
รายวิชาเอก จํานวนไมนอยกวา 78 หนวยกิต ประกอบดวย
รายวิชาเอกบังคับ จํานวน 57 หนวยกิต
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3 (2-2-5)
356 200 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1
(English Communication Skills I)
356 201 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
(English Communication Skills II)
356 202 การอานภาษาฝรั่งเศสระดับตน
3 (3-0-6)
(Fundamentals of French Reading )
341 121 การเขียนภาษาฝรั่งเศสระดับตน
3 (3-0-6)
(Fundamentals of French Writing)

----------------------------------5,6
วิชาบังคับเอกและโท สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
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341 201 ภาษาฝรั่งเศส 3
(French III)
341 202 ภาษาฝรั่งเศส 4
(French IV)
341 211 การอานภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง
(Intermediate French Reading)
341 221 การเขียนภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง
(Intermediate French Writing)
341 231 การฟงและการพูดภาษาฝรั่งเศสระดับตน
(Fundamentals of French Listening and Speaking)
341 251 อารยธรรมฝรั่งเศส 1
(French Civilization I)
341 252 อารยธรรมฝรั่งเศส 2
(French Civilization II)
341 301 ภาษาฝรั่งเศส 5
(French V)
341 302 ภาษาฝรั่งเศส 6
(French VI)
341 331 การฟงและการพูดภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง
(Intermediate French Listening and Speaking)
341 355 ประวัติวรรณคดีฝรั่งเศส 1
(History of French Literature I)
341 321 การเขียนภาษาฝรั่งเศสระดับสูง
(Advanced French Writing )
341 441 การแปล 1
(Translation I)
341 455 ประวัติวรรณคดีฝรั่งเศส 2
(History of French Literature II)
341 456 การอานวรรณกรรมฝรั่งเศสเชิงวิจารณ
(Critical Reading in French Literary Texts)
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3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

รายวิชาเอกเลือก จํานวน 21 หนวยกิต ประกอบดวย
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
341 261 สัทศาสตรฝรั่งเศส
3 (2-2-5)
(French Phonetics)
341 281 คอมพิวเตอรกับฝรั่งเศสศึกษา
3 (3-0-6)
(Computer in French Studies)
341 311 การอานภาษาฝรั่งเศสระดับสูง
3 (3-0-6)
(Advanced French Reading)
341 315 การอานภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบัน
3 (3-0-6)
(French Reading in Current Affairs)
341 316 การอานภาษาฝรั่งเศสดานวิจิตรศิลป
3 (3-0-6)
(French Reading in Fine Arts)
341 317 การอานภาษาฝรั่งเศสดานสังคมศาสตร
3 (3-0-6)
(French Reading in Social Sciences)
341 351 ฝรั่งเศสปจจุบัน
3 (3-0-6)
(France Today)
3 (3-0-6)
341 352 บทบาทของฝรั่งเศสในเอเชียอาคเนย
(Roles of France in Southeast Asia)
341 361 ภาษาศาสตรฝรั่งเศสเบื้องตน
3 (3-0-6)
(Introduction to French Linguistics)
341 362 การวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
(Contrastive Analysis)
341 422 การเขียนเชิงอภิปราย
3 (3-0-6)
(Argumentative Writing)
341 442 การแปล 2
3 (3-0-6)
(Translation II)
341 457 วรรณคดีฝรั่งเศสกับศิลปะแขนงอื่น
3 (3-0-6)
(French Literature and Other Arts)
341 461 การสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาตางประเทศ
3 (3-0-6)
(Teaching French as a Foreign Language)
341 471 ภาษาฝรั่งเศสสําหรับมัคคุเทศก
3 (3-0-6)
(French for Guides)
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341 472 ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
(French for Business)
341 473 ภาษาฝรั่งเศสสําหรับงานเลขานุการ
(French for Secretariat)
341 474 ภาษาฝรั่งเศสสําหรับการโรงแรม
(French for Hotels)
341 475 การจัดการดานวัฒนธรรมในประเทศฝรั่งเศส
(Cultural Management in France)
341 476 ภาษาฝรั่งเศสดานศิลปะเอเชียอาคเนย
(French for Southeast Asian Art)
341 491 สัมมนา
(Seminar)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (0-6-3)

วิชาโท
นักศึกษาวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส จะตองเลือกศึกษาวิชาโทสาขาใดสาขาหนึ่งที่เปดสอนใน
คณะโบราณคดี ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
2.2.3 การศึกษาหมวดวิชาเลือกเสรี
นักศึกษาวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส จะตองศึกษารายวิชาตางๆที่เปดสอนในคณะโบราณคดีหรือ
มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา จํานวน ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
3. การศึกษาหลักสูตรวิชาโทภาษาฝรั่งเศส
3.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
3.2 โครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาโทบังคับ
วิชาโทเลือก

ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
6 หนวยกิต
12 หนวยกิต
18 หนวยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 6 หนวยกิต
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
080 181 ภาษาฝรั่งเศส 1
3 (2-2-5)
(French I)
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080 182 ภาษาฝรั่งเศส 2
(French II)

3 (2-2-5)

รายวิชาโทบังคับ จํานวน 12 หนวยกิต ประกอบดวย
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
341 201 ภาษาฝรั่งเศส 3
3 (2-2-5)
(French III)
341 202 ภาษาฝรั่งเศส 4
3 (2-2-5)
(French IV)
341 301 ภาษาฝรั่งเศส 5
3 (3-0-6)
(French V)
341 302 ภาษาฝรั่งเศส 6
3 (3-0-6)
(French VI)
รายวิชาโทเลือก จํานวน 18 หนวยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาไดจากรายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรของสาขาวิชาฝรั่งเศส
โดยจะตองมีพื้นความรูของวิชาบังคับกอนตามที่ระบุไว และตองเลือกศึกษารายวิชาในสาขาวิชาภาษา
ฝรั่งเศสที่เปดสอนสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 4 อยางนอย จํานวน 3 หนวยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย
ที่ปรึกษาทางวิชาการหรืออาจารยผูสอน
4. การศึกษาหลักสูตรภาษาฝรั่งเศสเปนวิชาเลือกเสรี
นักศึกษาวิชาเอก และโทสาขาอื่น ที่สนใจจะเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศสเปนวิชาเลือกเสรี จะเลือก
ศึกษาไดจากรายวิชาตอไปนี้ และรายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรของสาขาวิชาฝรั่งเศส ทั้งนี้โดยจะตองมี
พื้นความรูของวิชาบังคับกอน ตามที่ระบุไว
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
080 179 ภาษาฝรั่งเศสเบือ้ งตน 1
3(2-2-5)
(Basic French I)
080 180 ภาษาฝรั่งเศสเบือ้ งตน 2
3(2-2-5)
(Basic French II)
080 181 ภาษาฝรั่งเศส 1
3(2-2-5)
(French I)
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080 182 ภาษาฝรั่งเศส 2
(French II)
356 202 การอานภาษาฝรั่งเศสระดับตน
(Fundamentals of French Reading)
341 121 การเขียนภาษาฝรัง่ เศสระดับตน
(Fundamentals of French Writing)
341 201 ภาษาฝรั่งเศส 3
(French III)
341 202 ภาษาฝรั่งเศส 4
(French IV)
341 211 การอานภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง
(Intermediate French Reading)
341 221 การเขียนภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง
(Intermediate French Writing)
341 231 การฟงและการพูดภาษาฝรั่งเศสระดับตน
(Fundamentals of French Listening and Speaking)
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3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

5. แผนการศึกษา
แผนการสอนสาขาวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส
ชั้นปที่ 1
รหัสวิชา

356 202

ภาคการศึกษาตน
วิชา

วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาเอกบังคับ
การอานภาษาฝรั่งเศสระดับตน
รวมหนวยกิต

ชั้นปที่ 1
รหัสวิชา

341 121

ภาคการศึกษาปลาย
วิชา

วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาเอกบังคับ
การเขียนภาษาฝรั่งเศสระดับตน
รวมหนวยกิต

ชั้นปที่ 2
รหัสวิชา
341 201
341 211
341 231
341 251
356 200

จํานวนหนวยกิต
15
3
3(3-0-6)
18

จํานวนหนวยกิต
15
3
3(3-0-6)
18

ภาคการศึกษาตน
วิชา

วิชาเอกบังคับ
ภาษาฝรั่งเศส 3
การอานภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง
การฟงและการพูดภาษาฝรั่งเศสระดับตน
อารยธรรมฝรั่งเศส 1
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1
วิชาโท
รวมหนวยกิต
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จํานวนหนวยกิต
15
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6
21

ชั้นปที่ 2
รหัสวิชา
341 202
341 221
341 252
356 201
341 261
341 281

ภาคการศึกษาปลาย
วิชา

วิชาเอกบังคับ
ภาษาฝรั่งเศส 4
การเขียนภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง
อารยธรรมฝรั่งเศส 2
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2
วิชาเอกเลือก
สัทศาสตรฝรั่งเศส
คอมพิวเตอรกับฝรั่งเศสศึกษา
วิชาโท
รวมหนวยกิต

ชั้นปที่ 3
รหัสวิชา
341 301
341 331
341 311
341 316
341 351
341 361

จํานวนหนวยกิต
12
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3
3(2-2-5)
3(3-0-6)
6
21

ภาคการศึกษาตน
วิชา

วิชาเอกบังคับ
ภาษาฝรั่งเศส 5
การฟงและการพูดภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง
วิชาเอกเลือก
การอานภาษาฝรั่งเศสระดับสูง
การอานภาษาฝรั่งเศสดานวิจิตรศิลป
ฝรั่งเศสปจจุบัน
ภาษาศาสตรฝรั่งเศสเบื้องตน
วิชาโท
วิชาเลือกเสรี
รวมหนวยกิต
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จํานวนหนวยกิต
6
3(3-0-6)
3(2-2-5)
6
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6
3
21

ชั้นปที่ 3
รหัสวิชา
341 302
341 355
341 321
341 315
341 317
341 352
341 362

ภาคการศึกษาปลาย
วิชา

วิชาเอกบังคับ
ภาษาฝรั่งเศส 6
ประวัติวรรณคดีฝรั่งเศส 1
การเขียนภาษาฝรั่งเศสระดับสูง
วิชาเอกเลือก
การอานภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบัน
การอานภาษาฝรั่งเศสดานสังคมศาสตร
บทบาทของประเทศฝรั่งเศสในเอเชียอาคเนย
การวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ
วิชาโท
วิชาเลือกเสรี

จํานวนหนวยกิต
9
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6
3

รวมหนวยกิต

21

ชั้นปที่ 4
รหัสวิชา
341 441
341 455
341 461
341 471
341 472
341 475

ภาคการศึกษาตน
วิชา

วิชาเอกบังคับ
การแปล 1
ประวัติวรรณคดีฝรั่งเศส 2
วิชาเอกเลือก
การสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาตางประเทศ
ภาษาฝรั่งเศสสําหรับมัคคุเทศก
ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
การจัดการดานวัฒนธรรมในประเทศฝรัง่ เศส
วิชาโท
วิชาเลือกเสรี
รวมหนวยกิต
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จํานวนหนวยกิต
6
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3
3
15

ชั้นปที่ 4
รหัสวิชา
341 456
341 422
341 442
341 457
341 473
341 474
341 476
341 491

ภาคการศึกษาปลาย
วิชา

วิชาเอกบังคับ
การอานวรรณกรรมฝรั่งเศสเชิงวิจารณ
วิชาเอกเลือก
การเขียนเชิงอภิปราย
การแปล 2
วรรณคดีฝรั่งเศสกับศิลปะแขนงอื่น
ภาษาฝรั่งเศสสําหรับงานเลขานุการ
ภาษาฝรั่งเศสสําหรับการโรงแรม
ภาษาฝรั่งเศสดานศิลปะเอเชียอาคเนย
สัมมนา
วิชาโท
วิชาเลือกเสรี
รวมหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
3
3(3-0-6)
6
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(0-6-3)
3
3
15

6. คําอธิบายรายวิชา
341 121 การเขียนภาษาฝรั่งเศสระดับตน
3(3-0-6)
(Fundamentals of French Writing)
ศึกษาหลักการเขียนขั้นตน ฝกการลําดับความคิด โดยใชภาษา ศัพท สํานวนและโครงสราง
ประโยคที่ถูกตอง ฝกการเขียนแสดงความคิดเห็นอยางงายๆ
341 201 ภาษาฝรั่งเศส 3
3(2-2-5)
(French III)
วิชาบังคับกอน : 080 182 ภาษาฝรั่งเศส 2
ฝกทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียน อานขอความภาษาฝรั่งเศสที่สะทอนชีวิต
ความเปนอยูของชาวฝรั่งเศส ฝกการเขียนเรียงความโดยใหรูจักลําดับความคิดและเรียบเรียง
ขอความโดยใชภาษาที่เหมาะสมและถูกตอง สรุปความและตอบคําถามจากเรื่องที่อาน ฝกฟง
บทสนทนาและบทสัมภาษณจากแถบบันทึกเสียง และเลาสรุปใจความได ฝกการออกเสียง
ที่ถูกตอง เนนเสียงที่เปนปญหา ตลอดจนเรียนรูสัทสัญลักษณ เพื่อใหสามารถใชพจนานุกรม
ในการออกเสียงไดดวยตนเอง
225

341 202 ภาษาฝรั่งเศส 4
3(2-2-5)
(French IV)
วิชาบังคับกอน : 341 201 ภาษาฝรั่งเศส 3
ฝกทักษะในการฟง การพูด การอานและการเขียนตอจากรายวิชา 341 201 ในระดับที่สูงขึ้น
และเพิ่มการอานขอความที่คัดมาจากหนังสือ วรรณคดี วารสาร หนังสือพิมพ ฯลฯ
341 211 การอานภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง
3(3-0-6)
(Intermediate French Reading)
วิชาบังคับกอน : 356 202 การอานภาษาฝรั่งเศสระดับตน
ฝกการอานในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเก็บใจความสําคัญ วิเคราะหโครงสรางของแนวการเขียน รวมทั้ง
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอเขียนนั้น ๆ
341 221 การเขียนภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง
3(3-0-6)
(Intermediate French Writing)
วิชาบังคับกอน : 341 121 การเขียนภาษาฝรั่งเศสระดับตน
ฝกเขียนเรียงความตามหัวขอที่กําหนดให โดยใชภาษาฝรั่งเศสที่ถูกตองและกระจางชัด
341 231 การฟงและการพูดภาษาฝรั่งเศสระดับตน
3(2-2-5)
(Fundamentals of French Listening and Speaking)
วิชาบังคับกอน : 080 182 ภาษาฝรั่งเศส 2
ฝกการฟง และการสนทนาเรื่องที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน โดยเนนความสําคัญของการเลือกใช
ถอยคํา สํานวนโวหารที่เหมาะสม และแสดงความคิดเห็นในหัวขอตาง ๆ ที่นาสนใจเกี่ยวกับ
บุคคล เหตุการณ และสภาพแวดลอม ฝกฟงขาวประจําวัน และบทสนทนา ซึ่งบันทึกมา
จากเหตุการณที่เปนจริงในฝรั่งเศส
341 251 อารยธรรมฝรั่งเศส 1
3(3-0-6)
(French Civilization I)
วิชาบังคับกอน : 080 182 ภาษาฝรั่งเศส 2
ศึกษาอารยธรรมฝรั่งเศสในดานตาง ๆ เชน ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร ศาสนา ปรัชญา
การศึกษา วิทยาศาสตร เศรษฐกิจ การเมือง และศิลปะ โดยชี้ใหเห็นถึงบทบาทของฝรั่งเศสใน
วิวัฒนาการของอารยธรรมตะวันตก ตั้งแตสมัยกลางจนถึงกอนการปฏิวัติฝรั่งเศส ค.ศ. 1789
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341 252 อารยธรรมฝรั่งเศส 2
3(3-0-6)
(French Civilization II)
วิชาบังคับกอน : 341 251 อารยธรรมฝรั่งเศส 1
ศึกษาตอจากรายวิชา 341 251 อารยธรรมฝรั่งเศส 1 โดยเนนวิวัฒนาการของอารยธรรม
ฝรั่งเศสตั้งแตการปฏิวัติฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 จนถึงปจจุบัน เนนการศึกษาดานประวัติศาสตร
และสภาพชีวิต เพื่อใหเขาใจแนวความคิดของคนฝรั่งเศสปจจุบัน
341 261 สัทศาสตรฝรั่งเศส
3(2-2-5)
(French Phonetics)
ศึกษาระบบเสียง กฎเกณฑของการออกเสียง ฝกออกเสียงภาษาฝรั่งเศสใหถูกตองตามเกณฑ
ของภาษาฝรั่งเศสมาตรฐาน และฝกถายทอดเสียงพูดดวยสัทสัญลักษณ
341 281 คอมพิวเตอรกับฝรั่งเศสศึกษา
3(3-0-6)
(Computer in French Studies)
ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ฝกทักษะการใชคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษาภาษา
ฝรั่งเศส จากโปรแกรมสําเร็จรูปตางๆ รวมทั้งการประยุกตใชงานเฉพาะดาน เชน งานดาน
เลขานุการและการใชเพื่อการสืบคนขอมูล และฝกทักษะการใช Internet
341 301 ภาษาฝรั่งเศส 5
3(3-0-6)
(French V)
วิชาบังคับกอน : 341 202 ภาษาฝรั่งเศส 4
ฝกทักษะการใชภาษาโดยเนนการอานและการเขียน อานเอกสารเชิงวิชาการดานตาง ๆ บทคัด
จากหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพและวรรณกรรม เพื่อฝกการใชภาษาในระดับที่สูงขึ้น
ฝกการถอดความ การตีความ และการขยายความ ฝกจับใจความสําคัญจากการอาน เขียน
โครงรางเรียงความจากบทความที่ไดอาน และเขียนเรียงความตามโครงรางจากหัวขอที่
กําหนดให ฝกพูดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณทั่วไปในชีวิตประจําวัน
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341 302 ภาษาฝรั่งเศส 6
3(3-0-6)
(French VI)
วิชาบังคับกอน : 341 301 ภาษาฝรั่งเศส 5
ฝกทักษะในการใชภาษาตอจากรายวิชา 341 301 ภาษาฝรั่งเศส 5 โดยใชภาษาในระดับที่สูงขึ้น
ฝกการใชภาษาฝรั่งเศสถายทอดความคิดของตนทั้งในการพูดและการเขียนที่ซับซอนมากขึ้น
อานหนังสือที่มีเนื้อหาชวนใหนํามาสนทนาอภิปรายเชิงวิพากษวิจารณ
341 311 การอานภาษาฝรั่งเศสระดับสูง
3(3-0-6)
(Advanced French Reading)
วิชาบังคับกอน : 341 211 การอานภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง
ฝกการอานเชิงวิเคราะหโดยเนนวรรณกรรมฝรั่งเศสที่เดนและมีความซับซอนมากขึ้น
341 315 การอานภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบัน
3(3-0-6)
(French Reading in Current Affairs)
วิชาบังคับกอน : 341 202 ภาษาฝรั่งเศส 4
ศึกษาเอกสารที่ใหความรูเกี่ยวกับชีวิตความเปนอยู และขาวสารเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันจาก
หนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร และหนังสือสารคดีตาง ๆ ศึกษาศัพทและภาษาที่ใชทางดานนี้
โดยเนนการฝกทักษะดานการอาน การวิเคราะหภาษาที่ใช และเปรียบเทียบวิธีและลีลา
การเขียนในรูปแบบตางๆ รวมทั้งฝกตีความ วิเคราะห วิจารณ หาเหตุผล โดยใชสํานวนโวหาร
ที่เหมาะสมทั้งในการพูดและการเขียน
3(3-0-6)
341 316 การอานภาษาฝรั่งเศสดานวิจิตรศิลป
(French Reading in Fine Arts)
วิชาบังคับกอน : 341 202 ภาษาฝรั่งเศส 4
ศึกษาและฝกทักษะการอานเอกสาร
และการใชภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับวิจิตรศิลปใน
รูปการพรรณนา หรือการวิจารณ โดยชี้ใหเห็นลักษณะเฉพาะของภาษาฝรั่งเศสที่ใชในวิทยาการ
ดานนี้
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341 317 การอานภาษาฝรั่งเศสดานสังคมศาสตร
3(3-0-6)
(French Reading in Social Sciences)
วิชาบังคับกอน : 341 202 ภาษาฝรั่งเศส 4
ศึกษาเอกสารภาษาฝรั่งเศสในดานสังคมศาสตรสาขาตาง ๆ เชน ประวัติศาสตร สังคมวิทยา
มานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร จิตวิทยา และบริหารธุรกิจ โดยชี้ใหเห็นถึงลักษณะเฉพาะของ
ภาษาฝรั่งเศสที่ใชในวิทยาการดานนั้นๆ รวมทั้งฝกวิเคราะห วิจารณโดยใชสํานวนโวหาร
ที่เหมาะสม
341 321 การเขียนภาษาฝรั่งเศสระดับสูง
3(3-0-6)
(Advanced French Writing)
วิชาบังคับกอน : 341 221 การเขียนภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง
ฝกเขียนเรียงความในระดับสูง ตามหัวขอที่กําหนดใหโดยใชภาษาฝรั่งเศสที่ถูกตองและ
กระจางชัด ฝกลําดับความคิด ฝกการเขียนบทความในลักษณะตางๆ
341 331 การฟงและการพูดภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง
3(2-2-5)
(Intermediate French Listening and Speaking)
วิชาบังคับกอน : 341 231 การฟงและการพูดภาษาฝรั่งเศสระดับตน
ฝกการสนทนา เรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวัน เลาเหตุการณ สัมภาษณ อภิปราย ฝกแสดง
ความคิดเห็นเชิงวิพากษ วิจารณ อยางมีศิลปะในหัวขอตางๆ เชน สังคม การเมือง
341 351 ฝรั่งเศสปจจุบัน
3(3-0-6)
(France Today)
วิชาบังคับกอน : 341 202 ภาษาฝรั่งเศส 4
ศึกษาความเปนอยูของชาวฝรั่งเศส ลักษณะสังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร การศึกษา และสถาบันตาง ๆ ของฝรั่งเศสในยุคปจจุบัน รวมทั้ง
บทบาทของฝรั่งเศสกับสหภาพยุโรป
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341 352 บทบาทของประเทศฝรั่งเศสในเอเชียอาคเนย
3(3-0-6)
(Roles of France in Southeast Asia)
วิชาบังคับกอน : 341 252 อารยธรรมฝรั่งเศส 2
ศึกษาบทบาททางการเมืองและเศรษฐกิจของฝรั่งเศสในเอเชียอาคเนย นับแตสมัยอาณานิคม
การกอตั้งซีโต (SEATO) ซีมิโอ (SEAMEO) จนถึงสมัยปจจุบัน ศึกษาและวิเคราะห
ความสัมพันธทางการทูตระหวางประเทศฝรั่งเศสกับประเทศในเอเชียอาคเนย
341 355 ประวัติวรรณคดีฝรั่งเศส 1
3(3-0-6)
(History of French Literature I)
วิชาบังคับกอน : 341 252 อารยธรรมฝรั่งเศส 2
ศึกษาวิวัฒนาการของวรรณคดีฝรั่งเศสควบคูไปกับพื้นฐานทางวัฒนธรรมและสังคม ตั้งแต
ยุคคลาสสิคไปจนถึงยุคโรแมนติก ทั้งนี้ ใหศึกษาวิเคราะหบทวรรณกรรมดีเดนที่ตัดตอนมา
341 361 ภาษาศาสตรฝรั่งเศสเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to French Linguistics)
วิชาบังคับกอน : 341 202 ภาษาฝรั่งเศส 4
ศึกษาประวัติความเปนมาของภาษาศาสตรฝรั่งเศส ศึกษาระบบเสียง ระบบคํา การใชคํา
ความสัมพันธของคําในประโยคและการวิเคราะหประโยค ศึกษาเกี่ยวกับโครงสรางภาษา
ฝรั่งเศส สวนประกอบของประโยคแบบตาง ๆ การเรียงคํา กฎเกณฑ และระเบียบแบบแผนของ
ภาษาที่ใหความหมายแตกตางกันออกไป
341 362 การวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
(Contrastive Analysis)
วิชาบังคับกอน : 341 361 ภาษาศาสตรฝรั่งเศสเบื้องตน
ศึกษาวิเคราะห เปรียบเทียบภาษาฝรั่งเศสและภาษาไทย เพื่อใหเห็นความแตกตางของระบบ
เสียง ระบบหนวยคํา และโครงสรางของประโยคของทั้งสองภาษา เพื่อใหสามารถแกไข
ขอผิดพลาดในการใชภาษาฝรั่งเศสของตนเอง
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341 422 การเขียนเชิงอภิปราย
3(3-0-6)
(Argumentative Writing)
วิชาบังคับกอน : 341 302 ภาษาฝรั่งเศส 6
ศึกษาวิธีการและศิลปะการเขียนแบบฝรั่งเศส ฝกการเขียนแสดงความคิดเห็นเปนขั้นตอน เพื่อ
สนับสนุนหรือคัดคานประเด็นตางๆ อยางมีเหตุผล
341 441 การแปล 1
3(3-0-6)
(Translation I)
วิชาบังคับกอน : 341 302 ภาษาฝรั่งเศส 6
ศึกษาหลักการแปลและปญหาการแปลทั่วๆ ไปโดยศึกษาจากตัวอยาง บทแปลตางๆ รวมทั้ง
เปรียบเทียบสํานวนและลักษณะการแปล โดยเนนการฝกแปลภาษาฝรั่งเศสเปนภาษาไทย
โดยใชบทแปลซึ่งเปนเอกสารในดานตางๆ ที่คัดจากหนังสือ วารสาร และหนังสือพิมพ
341 442 การแปล 2
3(3-0-6)
(Translation 2)
วิชาบังคับกอน : 341 441 การแปล 1
ฝกแปลงานเขียนประเภทตาง ๆ โดยเลือกจากบทความทางวิชาการ วรรณกรรมและภาษา
เฉพาะดาน โดยฝกแปลทั้งจากภาษาฝรั่งเศสเปนภาษาไทย และจากภาษาไทยเปนภาษา
ฝรั่งเศส
341 455 ประวัติวรรณคดีฝรั่งเศส 2
3(3-0-6)
(History of French Literature II)
วิชาบังคับกอน : 341 355 ประวัติวรรณคดีฝรั่งเศส 1
ศึกษาวิวัฒนาการของวรรณคดีฝรั่งเศสควบคูไปกับพื้นฐานทางวัฒนธรรมและสังคม ตั้งแต
ยุคสัจจนิยมไปจนถึงวรรณกรรมรวมสมัย ทั้งนี้ ใหศึกษาบทวรรณกรรมที่คัดตัดตอนมาจาก
ผลงานของนักประพันธที่สําคัญๆ และศึกษาวิเคราะหวรรณกรรมดีเดนที่ตัดตอนมา
341 456 การอานวรรณกรรมฝรั่งเศสเชิงวิจารณ
3(3-0-6)
(Critical Reading in French Literary Texts)
วิชาบังคับกอน : 341 355 ประวัติวรรณคดีฝรั่งเศส 1
ฝกทักษะการอานวรรณกรรมฝรั่งเศสเชิงวิจารณ โดยเลือกศึกษาและฝกวิเคราะหและวิจารณ
วรรณกรรมฝรั่งเศสแขนงตางๆ เชน นวนิยาย บทละคร กวีนิพนธ หรือเรื่องสั้น ทั้งในอดีต
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และรวมสมัย โดยใชหลักการวิเคราะหวิจารณ ประกอบการวินิจฉัยคุณคาของงานสรางสรรค
ทางวรรณศิลป
341 457 วรรณคดีฝรั่งเศสกับงานศิลปะแขนงอื่น
3(3-0-6)
(French Literature and Other Arts)
วิชาบังคับกอน : 341 355 ประวัติวรรณคดีฝรั่งเศส 1
ศึกษาความสัมพันธระหวางวรรณคดีกับศิลปะแขนงอื่นๆ ของฝรั่งเศส เชน ทัศนศิลป ดนตรี
และ/หรือนาฎศิลป โดยเนนถึงพื้นฐานทางวัฒนธรรมของชาวฝรั่งเศส ลักษณะรวมของศิลปะ
แขนงตางๆ และบทบาทของวรรณศิลปในการกระตุนใหเกิดงานสรางสรรคศิลปะสาขาอื่น ทั้งนี้
ใหเลือกงานของศิลปนบางคนที่ชี้ใหเห็นถึงลักษณะของความสัมพันธรวมเชนนี้ดวย
341 461 การสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาตางประเทศ
3(3-0-6)
(Teaching French as a Foreign Language)
วิชาบังคับกอน : 341 302 ภาษาฝรั่งเศส 6
ศึกษาทฤษฎีการสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาตางประเทศ โดยศึกษาวิธีการสอนรูปแบบ
ตางๆ ไดแกแบบขนบนิยม แบบโสตทัศนศึกษา แบบภาษาเพื่อการสื่อสาร และแบบการสอน
ภาษาเฉพาะดาน โดยเนนองคประกอบที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทักษะทางภาษาและวัฒนธรรม
วิเคราะหปญหาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาตางประเทศในประเทศไทย มี
การเขาสังเกตการสอนและฝกสอน
341 471 ภาษาฝรั่งเศสสําหรับมัคคุเทศก
3(3-0-6)
(French for Guides)
วิชาบังคับกอน : 341 302 ภาษาฝรั่งเศส 6
ศึกษาการใชภาษา ศัพท และสํานวนที่เกี่ยวกับการทองเที่ยว และการนําเที่ยว การตอนรับ
การติดตอทางโทรศัพท การใหคําแนะนํา และบริการเกี่ยวกับการทองเที่ยว ความรูเกี่ยวกับ
ประเทศไทยโดยทั่วไป เชน ศิลปวัฒนธรรม สภาพสังคม ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร สถานที่
สําคัญ เปนตน เนนการพูดและการสื่อสารกับสังคมตางวัฒนธรรม
มีการศึกษานอกสถานที่
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341 472 ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
3(3-0-6)
(French for Business)
วิชาบังคับกอน : 341 302 ภาษาฝรั่งเศส 6
ศึกษาการใชภาษาที่เกี่ยวกับธุรกิจตางๆ ทั้งดานการพูด การอาน และการเขียน เชน
การติดตอ การตอนรับ การติดตอทางโทรศัพท การจดบันทึกจากโทรศัพท การเขียนโทรเลข
โทรสาร ขอความโฆษณา ประชาสัมพันธ ศึกษาหลักเกณฑ รูปแบบและภาษาของการเขียน
จดหมายในวงธุรกิจ ฝกเขียนลําดับความ สรุปสาระสําคัญ และฝกเขียนสํานวนภาษาที่จูงใจ
ผูอาน เพื่อใหสามารถใชภาษาฝรั่งเศสทางธุรกิจไดอยางถูกตอง
341 473 ภาษาฝรั่งเศสสําหรับงานเลขานุการ
3(3-0-6)
(French for Secretariat)
วิชาบังคับกอน : 341 302 ภาษาฝรั่งเศส 6
ศึกษาและฝกการใชภาษาในหนาที่ตางๆ ของเลขานุการ เชน การจัดเอกสาร การอานตนฉบับ
ลายมือ การรับคําสั่ง การเขียนตามคําบอก การจดบันทึกขอความจากโทรศัพท และ
การจดบันทึกรายงานการประชุม ศึกษาและฝกการเขียนจดหมายโตตอบประเภทตางๆ
341 474 ภาษาฝรั่งเศสสําหรับการโรงแรม
3(3-0-6)
(French for Hotels)
วิชาบังคับกอน : 341 302 ภาษาฝรั่งเศส 6
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสที่ใชในการดําเนินงานของแผนกตางๆ ในโรงแรม ศึกษาและฝกทักษะภาษา
ฝรั่งเศสที่ใชทางดานโรงแรม มีการศึกษาการปฏิบัติงานจริงตามโรงแรมตาง ๆ
341 475 การจัดการดานวัฒนธรรมในประเทศฝรั่งเศส
3(3-0-6)
(Cultural Management in France)
ศึกษาปจจัยความคิดพื้นฐานและการบริหารจัดการมรดกวัฒนธรรมของประเทศฝรั่งเศส ไดแก
การอนุรักษมรดกวัฒนธรรม การจัดการดานพิพิธภัณฑ หอศิลป และการจัดกิจกรรมดาน
ศิลปวัฒนธรรม
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341 476 ภาษาฝรั่งเศสดานศิลปะเอเชียอาคเนย
3(3-0-6)
(French for Southeast Asian Art)
วิชาบังคับกอน : 341 302 ภาษาฝรั่งเศส 6
ศึกษาขอเขียนภาษาฝรั่งเศสที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปะในเอเชียอาคเนย โดยเนนการศึกษาศัพท
และสํานวนเฉพาะดาน เพื่อใหสามารถถายทอดความรูนี้เปนภาษาฝรั่งเศสที่ถูกตองและ
ชัดเจน
341 491 สัมมนา
3(0-6-3)
(Seminar on French Studies)
วิชาบังคับกอน : 341 302 ภาษาฝรั่งเศส 6
ศึกษาและวิเคราะหหัวขอตางๆ ที่เกี่ยวกับภาษา วรรณคดี สังคม ศิลปะและวัฒนธรรม
ฝรั่งเศส ฝกใหนักศึกษาคนควาหาความรูในเรื่องที่ไดศึกษามาแลว และนําหัวขอที่ตนสนใจ
มาทําการคนควา วิเคราะห วิจารณ มีการทํารายงานเปนกลุม หรือเฉพาะบุคคล โดยมีอาจารย
เปนผูดูแลใหคาํ แนะนํา
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หลักสูตรวิชาโทประวัตศิ าสตร
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหเกิดการเรียนรู ความเขาใจในพฤติกรรมของมนุษย โดยเนนเรื่องความเปนมาและ
พัฒนาการของมนุษยชาติทั้งทางดานการเมือง สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม อันจะนําไปสู
การเรียนรู การเขาใจปญหาตาง ๆ ตลอดจนวิธีการแกไขปญหาเหลานั้น
1.2 เพื่อศึกษา ฝกหัดการวิเคราะห วิจัยขอมูล อีกทั้งยังนํากระบวนวิชาตาง ๆ ในคณะโบราณคดี
ไดแก สาขาวิชาโบราณคดี มานุษยวิทยา ประวัติศาสตรศิลปะ และภาษา มาเสริมการศึกษา
คนควาประวัติศาสตรใหกาวหนา กวางขวางและสมบูรณยิ่งขึ้น โดยเฉพาะประวัติศาสตรไทย
ประวัติศาสตรทองถิ่นของไทย และประวัติศาสตรเอเชีย
1.3 เพื่ อศึก ษาสาระและวิธี การศึกษาของวิชาประวัติศาสตรที่ใหความสนใจเนื้อหาและวิธี วิท ยา
ของการศึกษาประวัติศาสตรวัฒนธรรมเปนพิเศษ อันจะชวยเสริมความเขาใจดานโบราณคดี
มานุษยวิทยา ประวัติศาสตรศิลปะ และภาษาไดดียิ่งขึ้น
2 หลักสูตร
30
2.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา
2.2 โครงสรางหลักสูตร
แบงออกเปน 3 กลุมวิชา คือ
1 กลุมวิชาประวัติศาสตรไทยและทองถิ่น
(15 รายวิชา)
2 กลุมวิชาประวัติศาสตรเอเชีย
( 5 รายวิชา)
3 กลุมวิชาประวัติศาสตรสากล
( 3 รายวิชา)
2.2.1 วิชาบังคับ
6
2.2.2 วิชาเลือก
ไมนอยกวา 24

หนวยกิต

หนวยกิต
หนวยกิต

3. การศึกษาวิชาโทประวัติศาสตร
รายวิชาบังคับ จํานวน 6 หนวยกิต ประกอบดวย
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
350 111
ประวัติศาสตรไทยโบราณ
3(3-0-6)
(Ancient Thai History)
350 221
ประวัติศาสตรทองถิน่
3(3-0-6)
(Local History)
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350 212
350 213
350 214
350 215
350 216
350 322
350 323
350 324
350 325
350 330
350 335
350 336
350 337

รายวิชาเลือก จํานวนไมนอ ยกวา 24 หนวยกิต โดยเลือกศึกษาจากทุกกลุมวิชา คือ
กลุมวิชาประวัติศาสตรไทยและทองถิ่น
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
ประวัติศาสตรชนชาติไท
3(3-0-6)
(History of the Tai Race)
ประวัติศาสตรสุโขทัย
3(3-0-6)
(History of Sukhothai)
ประวัติศาสตรอยุธยา
3(3-0-6)
(History of Ayutthaya)
ประวัติศาสตรธนบุรีและรัตนโกสินทร
3(3-0-6)
(History of Thonburi and Rattanakosin)
3(3-0-6)
ประวัติศาสตรไทยหลัง พ.ศ.2475
(Thai History after 1932 A.D.)
ประวัติศาสตรทองถิน่ ภาคเหนือ
3(3-0-6)
( Local History of Northern Thailand)
ประวัติศาสตรทองถิน่ ภาคใต
3(3-0-6)
( Local History of Southern Thailand)
ประวัติศาสตรทองถิน่ ภาคอีสาน
3(3-0-6)
( Local History of Northeastern Thailand)
ประวัติศาสตรทองถิน่ ภาคกลาง
3(3-0-6)
(Local History of Central Thailand)
สัมมนาประวัติศาสตรไทย
3(2-2-5)
(Seminar on Thai History)
การเขียนสารคดีประวัติศาสตร
3(2-2-5)
(Article Writing on History)
การเขียนคูมือการทองเทีย่ ว
3(2-2-5)
(Tourist Handbook Writing)
ประวัติศาสตรกรุงเทพ ฯ กับการทองเทีย่ ว
3(2-2-5)
(Bangkok History and Tourism)
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กลุมวิชาประวัติศาสตรเอเชีย
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
350 241
ประวัติศาสตรอารยธรรมอินเดีย
3(3-0-6)
(History of Indian Civilization)
350 251
ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตถงึ ค.ศ.1800
3(3-0-6)
(History of Southeast Asia to 1800 A.D.)
350 252
ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตสมัยใหม
3(3-0-6)
(Modern History of Southeast Asia)
350 261
ประวัติศาสตรอารยธรรมจีนและญี่ปุน
3(3-0-6)
(History of Chinese and Japanese Civilization)
350 362
ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกสมัยใหม
3(3-0-6)
(Modern History of East Asia)
กลุมวิชาประวัติศาสตรสากล
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
รายวิชา
350 271
ประวัติศาสตรยุโรป 1
3(3-0-6)
(History of Europe I)
350 272
ประวัติศาสตรยุโรป 2
3(3-0-6)
(History of Europe II)
350 373
มหาอํานาจตะวันตกกับสังคมโลกในศตวรรษที่ 20
3(3-0-6)
(Great Western Power and World Society in the 20th Century)
4. แผนการศึกษา
แผนการศึกษารายวิชาโทประวัติศาสตร
ปที่ 2
รหัสวิชา
350 111

ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อรายวิชา
ประวัติศาสตรไทยโบราณ (Ancient Thai History)
วิชาโทเลือก
รวมหนวยกิต

237

จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6)
3
6

ปที่ 2
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา

วิชาโทเลือก
รวมหนวยกิต

ปที่ 3
รหัสวิชา
350 221

ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อรายวิชา
ประวัติศาสตรทองถิน่ (Local History)
วิชาโทเลือก
รวมหนวยกิต

ปที่ 3
รหัสวิชา

จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6)
3
6

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา

วิชาโทเลือก
รวมหนวยกิต

ปที่ 4
รหัสวิชา

จํานวนหนวยกิต
6
6

จํานวนหนวยกิต
6
6

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา

วิชาโทเลือก
รวมหนวยกิต
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จํานวนหนวยกิต
3
3

ปที่ 4
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา

วิชาโทเลือก
รวมหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
3
3

5. คําอธิบายรายวิชา
350 111
ประวัติศาสตรไทยโบราณ
3(3-0-6)
(Ancient Thai History)
ศึกษาพัฒนาชุมชนและบานเมืองในดินแดนประเทศไทยกอนพุทธศตวรรษที่ 19 เนน
การศึกษาวิเคราะหขอมูลจากหลักฐานประเภทตาง ๆ ในลักษณะสหวิทยาการ
350 212

ประวัติศาสตรชนชาติไท
3(3-0-6)
(History of the Tai Race)
ศึกษาประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุไท ทั้งในและนอกประเทศไทย
ตั้งแตสถานะความรูเรื่องไทศึกษา พัฒนาการของชนชาติไทในดินแดนตาง ๆ วัฒนธรรม
กับการเปลี่ยนแปลงและการดํารงอยู

350 213

ประวัติศาสตรสุโขทัย
3(3-0-6)
(History of Sukhothai)
ศึกษาพัฒนาการของชุมชนและบานเมือง การกอตั้งรัฐ บทบาทอํานาจรัฐสุโขทัยใน
พุทธศตวรรษที่ 18-20 เนนการศึกษาวิเคราะหขอมูลจากหลักฐานประเภทตาง ๆ ใน
ลักษณะสหวิทยาการ
มีการศึกษานอกสถานที่

350 214

3(3-0-6)
ประวัติศาสตรอยุธยา
(History of Ayutthaya)
ศึกษาพัฒนาการชุมชน การสถาปนาอาณาจักร การพัฒนาความเจริญ บทบาทอํานาจ
และการลมสลายของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา ในพุทธศตวรรษที่ 19-24 เนนการศึกษา
วิเคราะหขอมูลจากหลักฐานประเภทตาง ๆ ในลักษณะสหวิทยาการ
มีการศึกษานอกสถานที่
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350 215

ประวัติศาสตรธนบุรีและรัตนโกสินทร
3(3-0-6)
(History of Thonburi and Rattanakosin)
ศึกษาพัฒนาการlสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทรกอน พ.ศ.2475 นับแตการสถาปนา
อํานาจ บทบาทของสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี การสถาปนากรุงเทพ ฯ การปรับปรุง
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เนน
การศึกษาในลักษณะสหวิทยาการ และการลงพื้นที่ศึกษา
มีการศึกษานอกสถานที่

350 216

ประวัติศาสตรไทยหลัง พ.ศ.2475
3(3-0-6)
(Thai History after 1932 A.D.)
ศึกษาการเมืองไทยสมัยใหม นับตั้งแตการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของการปฏิวัติ
2475 พิจารณาปจจัยการผลัดเปลี่ยนรัฐบาลทหารและรัฐบาลพลเรือนตลอดจนพัฒนา
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไทยจนถึงปจจุบัน

350 221

ประวัติศาสตรทองถิน่
3(3-0-6)
(Local History)
ศึกษาแนวคิดและวิธีการ การศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่น รวมทั้งพัฒนาการของทองถิ่น
ตาง ๆ ในประเทศไทยทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม เนนการศึกษา
วิเคราะหขอมูลจากหลักฐานประเภทตาง ๆ ในลักษณะสหวิทยาการ
มีการศึกษานอกสถานที่

350 322

ประวัติศาสตรทองถิน่ ภาคเหนือ
3(3-0-6)
(Local History of Northern Thailand)
ศึกษาความเปนมาของทองถิ่นภาคเหนือของประเทศไทย พัฒนาการชุมชน บานเมือง
วัฒนธรรม ปฏิสัมพันธระหวางทองถิ่นกับศูนยอํานาจตาง ๆ การรวมหัวเมืองลานนาและ
การปฏิรูปหัวเมืองลานนากับการเปลี่ยนแปลงจนถึงปจจุบัน เนนการศึกษาวิเคราะห
ขอมูลในลักษณะสหวิทยาการ
มีการศึกษานอกสถานที่
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350 323

ประวัติศาสตรทองถิน่ ภาคใต
3(3-0-6)
(Local History of Southern Thailand)
ศึกษาความเปนมาของทองถิ่นภาคใตของประเทศไทย พัฒนาการชุมชน บานเมือง
วัฒนธรรม ปฏิสัมพันธระหวางทองถิ่นกับศูนยอํานาจตาง ๆ กระบวนการขยายอํานาจ
สูหัวเมืองใตและการปฏิรูปหัวเมืองภาคใตกับการเปลี่ยนแปลงจนถึงปจจุบัน เนน
การศึกษาวิเคราะหขอมูลในลักษณะสหวิทยาการ
มีการศึกษานอกสถานที่

350 324

ประวัติศาสตรทองถิน่ ภาคอีสาน
3(3-0-6)
(Local History of Northeastern Thailand)
ศึกษาความเปนมาของทองถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พัฒนาการ
ชุมชน บานเมือง วัฒนธรรม ปฏิสัมพันธระหวางทองถิ่นกับศูนยอํานาจตาง ๆ
กระบวนการขยายอํ า นาจเข า สู หั ว เมื อ งอี ส านและการปฏิ รู ป หั ว เมื อ งอี ส านกั บ
การเปลี่ยนแปลงจนถึงปจจุบัน เนนการศึกษาวิเคราะหขอมูลในลักษณะสหวิทยาการ
มีการศึกษานอกสถานที่

350 325

ประวัติศาสตรทองถิน่ ภาคกลาง
3(3-0-6)
(Local History of Central Thailand)
ศึกษาความเปนมาของทองถิ่นภาคกลางของประเทศไทย พัฒนาการชุมชน บานเมือง
วัฒนธรรมตามลุมแมน้ําตาง ๆ ในภาคกลาง ปฏิสัมพันธระหวางทองถิ่นกับศูนยอํานาจ
ตาง ๆ การปฏิรูปภาคกลางกับการเปลี่ยนแปลงจนถึงปจจุบัน เนนการศึกษาวิเคราะห
ขอมูลในลักษณะสหวิทยาการ
มีการศึกษานอกสถานที่

350 330

สัมมนาประวัติศาสตรไทย
3(2-2-5)
(Seminar on Thai History)
ศึกษาวิเคราะหหัวขอในประวัติศาสตรไทยที่นาสนใจ ฝกฝนวิธีการวิจัยและการลงพื้นที่
ศึกษา
มีการศึกษานอกสถานที่
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350 335

การเขียนสารคดีประวัติศาสตร
3(2-2-5)
(Article Writing on History)
ศึกษาพัฒนาการเขียนสารคดีประวัติศาสตร วิธีการเขียนและฝกเขียนบทความหรือ
สารคดีทางประวัติศาสตรดวยการคนควา และลงพื้นที่ศึกษา นําเสนอในรูปของบทความ
หรือสารคดี
มีการศึกษานอกสถานที่

350 336

การเขียนคูมือการทองเทีย่ ว
3(2-2-5)
(Tourist Handbook Writing)
ศึกษาพัฒนาการเขียนคูมือการทองเที่ยว วิธีการเขียนและฝกการเขียนคูมือการทองเที่ยว
โดยการคนควาเอกสาร และลงพื้นที่ศึกษา
มีการศึกษานอกสถานที่

350 337

ประวัติศาสตรกรุงเทพ ฯ กับการทองเทีย่ ว
3(2-2-5)
(Bangkok History and Tourism)
ศึกษาแนวคิดเรื่องการทองเที่ยวแบบยั่งยืน นําความรูประวัติศาสตรกรุงเทพฯ ในลักษณะ
สหสาขาวิชามาสรางความสัมพันธในเชิงบูรณาการ เพื่อสรางความเขาใจ สามารถจัดการ
การทองเที่ยวประวัติศาสตรวัฒนธรรมกรุงเทพ ฯ เพื่อใหเกิดการพัฒนาองคความรู การ
สรางสรรค การอนุรักษ และตระหนักในคุณคา
มีการศึกษานอกสถานที่

350 241

ประวัติศาสตรอารยธรรมอินเดีย
3(3-0-6)
(History of Indian Civilization)
ศึกษาประวัติความเปนมา อารยธรรมสมัยเริ่มแรก การตั้งถิ่นฐานของชาวอารยัน และ
การสรางสรรคอารยธรรมดานตาง ๆ อิทธิพลแนวคิดทางศาสนาพราหมณ พุทธ ฮินดู ที่มี
ตอพัฒนาการดานการเมือง สังคม ระบบวรรณะ การรุกรานของตางชาติ บทบาทมุสลิม
และอารยธรรมอิสลาม ความขัดแยงและการผสมผสานทางวัฒนธรรม อิทธิพลของ
ตะวันตกและการเปนอาณานิคม การตอสูเพื่อเอกราช ปญหาและการแบงแยกประเทศ
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350 251

ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตถงึ ค.ศ.1800
3(3-0-6)
(History of Southeast Asia to 1800 A.D.)
ศึกษาพัฒนาการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตสมัยโบราณ การสรางสมอารยธรรมพื้นเมือง
การรับและการผสมผสานวัฒนธรรมจากอินเดีย จีน การสถาปนาอํานาจรัฐ บทบาทและ
พัฒนาการของรัฐตาง ๆ ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเผยแพรศาสนา
และอารยธรรมอิสลาม บทบาทพัฒนาการของรัฐอิสลาม ความสัมพันธกับชาติตะวันตก
ในระยะกอน ค.ศ.1800

350 252

ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตสมัยใหม
3(3-0-6)
(Modern History of Southeast Asia)
ศึกษาพัฒนาการและผลกระทบจากลัทธิลาอาณานิคม และจักรวรรดินิยมตอภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ในทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ปฏิกิริยาของภูมิภาค การเกิดลัทธิ
ชาตินิยม การรุกรานของญี่ปุนสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 การไดรับเอกราช การเกิดรัฐชาติ
สมัยใหม พัฒนาการและความรวมมือในระดับภูมิภาค และกับสังคมโลก

350 261

ประวัติศาสตรอารยธรรมจีนและญี่ปุน
3(3-0-6)
(History of Chinese and Japanese Civilization)
ศึกษาความเปนมาของจีนและญี่ปุน นับตั้งแตแรกเริ่มจนถึงคริสตศตวรรษที่ 18 เกี่ยวกับ
อารยธรรม แนวคิดปรัชญา วิวัฒนาการดานการเมืองการปกครอง สภาพเศรษฐกิจ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในแตละยุค ปฎิสัมพันธกับตะวันตกและอิทธิพลที่มีตอกัน
และกัน

350 362

ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกสมัยใหม
3(3-0-6)
(Modern History of East Asia)
ศึกษาผลกระทบจากนโยบายเปดประเทศตอสภาพการเมือง เศรษฐกิจสังคมของภูมิภาค
เอเชียตะวันออก ปฏิกิริยาตอบโต การปฏิรูป การปฏิวัติในจีน การปรับปรุงประเทศใหเปน
สมัยใหมของญี่ปุน การเขารวมสงครามโลกครั้งที่ 2 การเขาสูสังคมคอมมูนิสต และ
การฟนฟูประเทศภายหลังสงคราม บทบาทเอเชียตะวันออกในสังคมโลกปจจุบัน
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350 271

ประวัติศาสตรยุโรป 1
3(3-0-6)
(History of Europe I)
ศึกษาประวัติศาสตรยุโรปในชวงคริสตศตวรรษที่ 14 – 18 จากยุคเรอเนสซองสถึง
ยุคภูมิธรรม การฟนฟูศิลปวิทยาการ พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคม
การกอตัวของรัฐประชาชาติ และแนวคิดทางการเมืองสมัยใหม การปฏิวัติทาง
วิทยาศาสตรและการปฏิวัติอุตสาหกรรม การกอตัวของแนวคิดจักรวรรดินิยมและ
ความสัมพันธระหวางประเทศ

350 272

ประวัติศาสตรยุโรป 2
3(3-0-6)
(History of Europe II)
ศึกษาประวัติศาสตรยุโรปในชวงคริสตศตวรรษที่ 19 – 20 ตั้งแตการปฏิวัติฝรั่งเศส
พัฒนาการทางการเมืองและอิทธิพลของนโปเลียนตอยุโรป การประชุมคองเกรสแหง
เวียนนา ปญหาหลังนโปเลียนหมดอํานาจ การรวมเยอรมนีและอิตาลี การแบงคาย
มหาอํานาจยุโรป สงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 ยุโรปใหมภายใตการรวมตัวเปนสหภาพ
ยุโรป และบทบาทในปจจุบัน

350 373

มหาอํานาจตะวันตกกับสังคมโลกในศตวรรษที่ 20
3(3-0-6)
(Great Western Power and World Society in the 20th Century)
ศึกษาแนวคิดพัฒนาการของลัทธิจักรวรรดินิยม ทุนนิยม กระแสโลกาภิวัฒน การขยาย
อิทธิพลและอํานาจของตะวันตกกับการครอบงําสังคมโลกภายใตแนวคิดดังกลาว ตั้งแต
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปจจุบัน แนวโนมปญหาความขัดแยงและความรวมมือ
ระหวางตะวันตกกับตะวันออก
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วิชากลางของคณะโบราณคดี
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อเสริมทักษะดานภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาฝรัง่ เศส) และภาษาไทยใหกับ
นักศึกษา
1.2 เพื่อเสริมทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับนักศึกษา
1.3 เพื่อฝกทักษะดานการเขียนแกนักศึกษา
2. ขอกําหนดในการศึกษารายวิชากลางของคณะโบราณคดี
2.1 ดานภาษา
2.1.1 รายวิชาภาษาอังกฤษ เปนรายวิชาบังคับของนักศึกษาทุกสาขาวิชาเอก ยกเวน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มี 2 รายวิชา ดังนี้
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
356 200 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1
3(2-2-5)
(English Communication Skills I)
356 201 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English Communication Skills II)
2.1.2 รายวิชาภาษาฝรั่งเศส เปนรายวิชาเลือกของนักศึกษาทุกสาขาวิชา ยกเวนนักศึกษา
วิชาเอกภาษาฝรั่งเศสมี 1 รายวิชา ดังนี้
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
356 202 การอานภาษาฝรั่งเศสระดับตน
3(3-0-6)
(Fundamentals of French Reading)
2.1.3 รายวิชาภาษาไทย เปนรายวิชาเลือกเสรีสําหรับนักศึกษาทุกสาขาวิชายกเวนเอก
ภาษาไทย มี 2 รายวิชา ดังนี้
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
3(3-0-6)
356 2031 การเขียนภาษาไทย 1
(Thai Writing I)
356 204 การเขียนภาษาไทย 2
3(3-0-6)
(Thai Writing II)
----------------------------------1
เปนรายวิชาบังคับของสาขาวิชาโบราณคดี
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2.2 ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.1 ดานการถายภาพ เปนรายวิชาเลือกของทุกสาขาวิชาที่ประสงคจะฝกทักษะดาน
การถายภาพ มี 2 รายวิชา ดังนี้
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
356 205 ศิลปะการถายภาพ 1
3(1-4-4)
(Photography as Art I)
356 206 ศิลปะการถายภาพ 2
3(1-4-4)
(Photography as Art II)
2.2.2 ดานคอมพิวเตอร เปนรายวิชาเลือกของทุกสาขาวิชาเอก ที่ประสงคจะฝกทักษะ
ดานคอมพิวเตอร มี 1 รายวิชา ดังนี้
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
356 207 คอมพิวเตอรประยุกต
3(1-4-4)
(Applied Computer)
3. คําอธิบายรายวิชา
กลุมภาษา
356 200
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1
3(2-2-5)
(English Communication Skills I)
ฝกทักษะการฟง การพูดและการออกเสียง โดยเนนเสียงที่เปนปญหาสําหรับการสื่อสาร
ฝกใชคําศัพทสํานวนในบทสนทนาตามสถานการณตาง ๆ กัน โดยเนนใหสื่อสารได
อยางถูกตอง
356 201

ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English Communication Skills II)
ศึกษาโครงสรางประโยค และความสัมพันธของกลุมประโยค ตลอดจนหลักการอาน
เพื่อจับใจความ เพื่อใหเกิดความเขาใจมากขึ้นในการอานเนื้อหาประเภทตาง ๆ และ
สามารถเขียนสรุปเนื้อหาเปนประโยคที่ถูกตองตามหลักไวยากรณได

356 202

การอานภาษาฝรั่งเศสระดับตน
(Fundamentals of French Reading)
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3(3-0-6)

ฝกการอานออกเสียงใหถูกตอง ฝกการอานเอกสารจากหนังสือและวารสารประเภท
ตาง ๆ ตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่อาน รวบรวมลําดับความคิด และสรุปสาระของเรื่อง
ที่อาน
356 203

การเขียนภาษาไทย 1
3(3-0-6)
(Thai Writing I)
ศึกษาหลักการเขียนและฝกเขียนรอยแกวประเภทบันทึก เรียงความ รายงานทางวิชาการ
โครงการ คํากราบบังคมทูล คํากลาวรายงาน คํากลาวเปดและปดงาน จดหมายและ
หนังสือราชการชนิดตาง ๆ

356 204

การเขียนภาษาไทย 2
3(3-0-6)
(Thai Writing II)
วิชาบังคับกอน : 356 203 การเขียนภาษาไทย 1
ศึ ก ษาหลั ก การเขี ย นและฝ ก เขี ย นร อ ยแก ว ประเภทคํ า ประกาศเกี ย รติ คุ ณ คํ า สดุ ดี
คํา ไว อ าลั ย สารคดี บทความทางวิ ช าการและบทวิจ ารณ ตา ง ๆ ศึ ก ษาหลั ก การแต ง
และฝกหัดแตงคําประพันธประเภท โคลง ฉันท กาพย กลอน และราย

356 205

356 206

ดานเทคโนโลยีสารสนเเทศ
ศิลปะการถายภาพ 1
3(1-4-4)
(Photography as Art I)
ศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของการถายภาพ ทฤษฎีขั้นพื้นฐานในการถายภาพ ศิลปะ
การจัดองคประกอบภาพ การใชกลอง การเลือกใชฟลม การจัดแสงเพื่อการถายภาพ
ขั้นตอนและวิธีการลางฟลม การอัดขยายภาพขาว – ดํา การใชเทคนิคการถายภาพ
การทําสําเนาภาพ สไลด และการฝกปฏิบัติการถายภาพตามโครงงาน
มีการฝกปฏิบัติเครื่องมือพิเศษ
ศิลปะการถายภาพ 2
3(1-4-4)
(Photography as Art II)
ศึกษาการทําเทคนิคพิเศษเพื่อนําภาพไปใชประกอบการศึกษา การลางฟลมสไลด
ขาว – ดํา และสี ขบวนการผลิตสไลดโปรแกรมเพื่อการนําเสนอ การประยุกต
การถายภาพเพื่อบันทึกภาพวีดีโอ โดยศึกษาการใชอุปกรณที่เกี่ยวของกับการผลิตวีดีโอ
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เทคนิคการสื่อความหมายดวยภาพเคลื่อนไหว การจัดแสง การตัดตอและบันทึกเสียง
มีการฝกปฏิบัติ
มีการฝกปฏิบัติเครื่องมือพิเศษ
356 207

คอมพิวเตอรประยุกต
3(1-4-4)
(Applied Computer)
ศึกษาองคประกอบพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ เทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอร
เนนการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปที่ใชในสํานักงาน สามารถใชโปรแกรม
การนําเสนอผลงาน และโปรแกรมอื่น ๆ ที่ใชกันอยางแพรหลาย
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ภาคผนวก
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ประกาศคณะโบราณคดี
ฉบับที่ 23 /2547
เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนในการเปลีย่ นสาขาวิชาเอก และเปลี่ยนสาขาวิชาโท
-----------------------------------อาศัยอํานาจตามความในขอ 16 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2537 และมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะโบราณคดี ครั้งที่ 1/2547
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2547 ไดกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนในการเปลี่ยนสาขาวิชาเอก และเปลี่ยน
สาขาวิชาโท ดังรายละเอียดตอไปนี้
การเปลี่ยนสาขาวิชาเอก
1.หลักเกณฑการเปลี่ยนสาขาวิชาเอก
ผูประสงคขอเปลี่ยนสาขาวิชาเอกตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้คือ
1.1 ตองสอบไดหนวยกิตสะสม
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
1.2 ตองสอบไดคาเฉลี่ยสะสม
ไมนอยกวา 2.00
1.3 ตองเปนไปตามเงื่อนไขของแตละสาขาวิชาดังนี้
สาขาวิชาโบราณคดี
1. ตองสอบผานรายวิชา 300 111 โบราณคดีเบื้องตน โดยสอบไดระดับไมต่ํากวา B
และ
2. ตองไดรับความเห็นชอบจากภาควิชาโบราณคดี
สาขาวิชาประวัติศาสตรศลิ ปะ
1. ตองมีคาระดับของรายวิชาเอกบังคับในสาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ แตละรายวิชา
ไมต่ํากวา B จํานวน 2 รายวิชา และ
2. ตองไดรับความเห็นชอบจากภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ
สาขาวิชามานุษยวิทยา
1. ตองสอบผานรายวิชา 080 129 สังคมวิทยาเบื้องตน และ 080 130 มานุษยวิทยา
เบื้องตน โดยสอบไดระดับ B ในแตละรายวิชา และ
2. ตองไดรับความเห็นชอบจากภาควิชามานุษยวิทยา
…/สาขาวิชาภาษาไทย
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สาขาวิชาภาษาไทย
1. ตองสอบผานรายวิชา 330 161 สัทศาสตรและสรศาสตรภาษาไทย และรายวิชา
330 251 แนวการศึกษาวรรณคดี โดยสอบไดระดับ ไมต่ํากวา B แตละรายวิชา
หรือ
2. ตองไดรับความเห็นชอบสาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวันออก ในกรณีที่ได
คะแนนต่ํากวาเกณฑที่กําหนด
สาขาวิชาภาษาตะวันออก
ตองไดรับความเห็นชอบจากภาควิชาภาษาตะวันออก
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
1. ตองสอบผานรายวิชา 080 177 ภาษาอังกฤษ 1 และรายวิชา 080 178 ภาษาอังกฤษ
2 โดยสอบไดระดับ A ในแตละรายวิชา หรือ
2. หากมีคุณสมบัติต่ํากวาเกณฑที่กําหนดในขอ 1 จะตองสอบผานรายวิชา 340 120
การเขียนภาษาอังกฤษขั้นตน รายวิชา 340 130 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ
ขั้นตน และรายวิชา 340 210 โครงสรางประโยคและการอานภาษาอังกฤษ โดยได
คาระดับเฉลี่ยของทั้ง 3 รายวิชารวมกันไมต่ํากวา B+ หรือ
3. ตองไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาตะวันตก
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
1. ตองสอบผานรายวิชา 080 181 ภาษาฝรั่งเศส 1 และรายวิชา 080 182 ภาษาฝรั่งเศส
2 โดยสอบไดระดับ A แตละรายวิชา หรือ
2. ตองไดรับความเห็นชอบ จากสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก
2. ขั้นตอนในการดําเนินการขอเปลีย่ นสาขาวิชาเอก มีดังนี้
1. ใหนักศึกษาที่ประสงคขอเปลี่ยนสาขาวิชาเอก ยื่นคํารองพรอมหลักฐานแสดงผล
การศึกษาตามขอ 1.1 ขอ 1.2 และขอ 1.3 (ตามแตกรณี) ใหอาจารยที่ปรึกษาและ
หัวหนาภาควิชา/สาขาวิชา (เดิม) พิจารณาใหความเห็นชอบ
2. นักศึกษานําคํารองมายื่นที่สํานักงานเลขานุการคณะโบราณคดี กอนวันลงทะเบียน
ของภาคการศึกษาถัดไปอยางนอย 15 วันทําการ
3. สํานักงานเลขานุการคณะ ฯ สงคํารองของนักศึกษาใหหัวหนาภาควิชา/สาขาวิชาที่
นักศึกษาประสงคจะขอเปลี่ยนวิชาเอก (ใหม) พิจารณาใหความเห็นชอบ (ตามแต
กรณี) กอนวันลงทะเบียน อยางนอย 7 วันทําการ เพื่อคณะฯ จักไดดําเนินการตอไป

…/การเปลี่ยนสาขาวิชาโท
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การเปลี่ยนสาขาวิชาโท
1. หลักเกณฑการเปลี่ยนสาขาวิชาโท
นักศึกษาที่ประสงคจะขอเปลี่ยนวิชาโทตองมีคุณสมบัตติ ามหลักเกณฑที่แตละสาขาวิชา
กําหนด ดังนี้
สาขาวิชาโบราณคดี
ไมมีเงื่อนไขหรือเกณฑกาํ หนด
สาขาวิชาประวัติศาสตรศลิ ปะ
ไมมีเงื่อนไขหรือเกณฑกาํ หนด
สาขาวิชามานุษยวิทยา
1. ตองสอบผานรายวิชา 080 129 สังคมวิทยาเบื้องตน และ 080 130 มานุษยวิทยา
เบื้องตน และ
2. ตองไดรับความเห็นชอบจากภาควิชามานุษยวิทยา
สาขาวิชาภาษาไทย
1. ตองสอบผาน รายวิชา 330 161 สัทศาสตรและสรศาสตรภาษาไทย และรายวิชา 330
251 แนวการศึกษาวรรณคดี โดยสอบไดระดับ ไมต่ํากวา C แตละรายวิชา หรือ
2. ตองไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวันออก ในกรณีที่
ไดคะแนนต่ํากวาเกณฑที่กําหนด
สาขาวิชาภาษาตะวันออก
ไมมีเงื่อนไขหรือเกณฑกาํ หนด
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
1. ตองสอบผานรายวิชา 080 177 ภาษาอังกฤษ 1 และรายวิชา 080 178 ภาษาอังกฤษ 2
โดยสอบไดคาระดับเฉลี่ยของทั้ง 2 รายวิชารวมกันไมต่ํากวา B หรือ
2. หากมีคุณสมบัติต่ํากวาเกณฑที่กําหนดในขอ 1 จะตองสอบรายวิชา 340 120
การเขียนภาษาอังกฤษขั้นตน รายวิชา 340 130 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ
ขั้นตน และรายวิชา 340 210 โครงสรางประโยคและการอานภาษาอังกฤษ โดยไดคา
ระดับเฉลี่ยของทั้ง 3 รายวิชารวมกันไมต่ํากวา C+ หรือ
3. ตองไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาตะวันตก
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
1. ตองสอบผานรายวิชาภาษาฝรั่งเศส ในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 2 รายวิชา คือ
รายวิชา 080 181 ภาษาฝรั่งเศส 1 และรายวิชา 080 182 ภาษาฝรั่งเศส 2 โดยสอบ
ไดคาระดับ ไมต่ํากวา B แตละรายวิชา หรือ
…/2. ตองไดรับความเห็นชอบ
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2. ตองไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก
สาขาวิชาประวัติศาสตร
ไมมีเงื่อนไขหรือเกณฑกาํ หนด
สาขาวิชาพิพธิ ภัณฑสถานศึกษา
ไมมีเงื่อนไขหรือเกณฑกาํ หนด
สาขาวิชาภาษาฮินดี
ไมมีเงื่อนไขหรือเกณฑกาํ หนด
2. ขั้นตอนในการดําเนินการขอเปลี่ยนวิชาโท มีดังนี้คือ
1. ใหนักศึกษาที่ประสงคขอเปลี่ยนวิชาโท ยื่นคํารองพรอมหลักฐานแสดงผลการศึกษา
ตามขอ 1.3 ใหอาจารยที่ปรึกษาและหัวหนาภาควิชา/สาขาวิชาพิจารณาใหความ
เห็นชอบ
2. นักศึกษานําคํารองมายื่นที่สํานักงานเลขานุการคณะโบราณคดี กอนวันลงทะเบียน
ของภาคการศึกษาถัดไปอยางนอย 15 วันทําการ
3. สํานักงานเลขานุการคณะ ฯ สงคํารองของนักศึกษาใหหัวหนาภาควิชา/สาขาวิชาที่
นักศึกษาประสงคจะขอเปลี่ยนวิชาโท พิจารณาใหความเห็นชอบ (ตามแตกรณี) กอน
วันลงทะเบียนอยางนอย 7 วันทําการ เพื่อคณะฯ จักไดดําเนินการตอไป
หลักเกณฑนี้ ใหมีผลบังคับใชกับนักศึกษาที่เขาศึกษาในคณะโบราณคดี ตั้งแตป
การศึกษา 2546 เปนตนไป
จึงประกาศใหทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2547

(ศาสตราจารย ดร.ผาสุข อินทราวุธ)
คณบดีคณะโบราณคดี
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ประกาศคณะโบราณคดี
ฉบับที่ 24/2547
เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนในการเลือกศึกษาวิชาโท
-----------------------------------อาศัยอํานาจตามความในขอ 16 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2537 และมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะโบราณคดี ครั้งที่ 1/2547 เมื่อ
วันที่ 8 มกราคม 2547 ไดกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนในการเลือกศึกษาวิชาโท ดังรายละเอียดตอไปนี้
การเลือกศึกษาวิชาโท
นักศึกษาทุกสาขาวิชาเอกจะตองเลือกวิชาโทกอนการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1
ของปการศึกษาที่สอง หรืออยางชาที่สุดกอนการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่สอง
1. หลักเกณฑการเลือกศึกษาวิชาโท
สาขาวิชาโบราณคดี
ไมมีเงื่อนไขหรือเกณฑกาํ หนด
สาขาวิชาประวัติศาสตรศลิ ปะ
ไมมีเงื่อนไขหรือเกณฑกาํ หนด
สาขาวิชามานุษยวิทยา
ตองสอบผานรายวิชา ในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 2 รายวิชา คือ รายวิชา 080 129
สังคมวิทยาเบื้องตน และรายวิชา 080 130 มานุษยวิทยาเบื้องตน
สาขาวิชาภาษาไทย
ไมมีเงื่อนไขหรือเกณฑกาํ หนด
สาขาวิชาภาษาตะวันออก
ไมมีเงื่อนไขหรือเกณฑกาํ หนด
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
1. ตองสอบผานรายวิชา 080 177 ภาษาอังกฤษ 1 และ 080 178 ภาษาอังกฤษ 2 โดยได
คาระดับเฉลี่ยของทั้งสองรายวิชารวมกันไมต่ํากวา B หรือ

…/2. หากมีคณ
ุ สมบัติ
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2. หากมีคุณสมบัติต่ํากวาเกณฑที่กําหนดในขอ 1 จะตองสอบรายวิชา 340 120
การเขียนภาษาอังกฤษขั้นตน รายวิชา 340 130 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษขั้นตน
และรายวิชา 340 210 โครงสรางประโยคและการอานภาษาอังกฤษ โดยไดคาระดับ
เฉลี่ยของทั้ง 3 รายวิชารวมกันไมต่ํากวา C+ หรือ
3. ตองไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาตะวันตก
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
1. ตองสอบผานรายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 2 รายวิชา คือ 080 181 ภาษา
ฝรั่งเศส 1 และ 080 182 ภาษาฝรั่งเศส 2 โดยสอบไดระดับ ไมต่ํากวา B แตละ
รายวิชา หรือ
2. ตองเปนผูไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก
สาขาวิชาประวัติศาสตร
ไมมีเงื่อนไขหรือเกณฑกาํ หนด
สาขาวิชาพิพธิ ภัณฑสถานศึกษา
ไมมีเงื่อนไขหรือเกณฑกาํ หนด
สาขาวิชาภาษาฮินดี
ไมมีเงื่อนไขหรือเกณฑกาํ หนด
2. ขั้นตอนในการเลือกวิชาโท มีดังตอไปนี้
1. นักศึกษาที่ประสงคจะเลือกวิชาโท ตองยื่นคํารองเลือกวิชาโทพรอมแนบหลักฐาน
แสดงผลการศึกษาตามที่แตละสาขาวิชากําหนดเกณฑ (ถามี) ใหอาจารยที่ปรึกษา
พิจารณาใหความเห็นชอบ แลวนํามายื่นที่สํานักงานเลขานุการคณะโบราณคดี
2. เจาหนาที่จะตรวจสอบคุณสมบัติและหลักเกณฑแลวเสนอภาควิชา/สาขาวิชา/หมวด
วิชาพิจารณา
3. ภาควิชา/สาขาวิชา/หมวดวิชา สงผลการพิจารณาใหคณะ ฯ เพื่อดําเนินการตอไป
หลักเกณฑนี้ ใหมีผลบังคับใชกับนักศึกษาที่เขาศึกษาในคณะโบราณคดี ตั้งแตป
การศึกษา 2546 เปนตนไป
จึงประกาศใหทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2547
(ศาสตราจารย ดร.ผาสุข อินทราวุธ)
คณบดีคณะโบราณคดี
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สภามหาวิทยาลัยศิลปากรใหความเห็นชอบหลักสูตรนีแ้ ลว เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2546
และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหความเห็นชอบหลักสูตรนี้แลว
สาขาวิชาโบราณคดี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2547
สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2547
สาขาวิชามานุษยวิทยา เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2547
สาขาวิชาภาษาไทย เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2547
สาขาวิชาภาษาตะวันออก เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2546
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2547
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2547
สาขาวิชาโทประวัติศาสตร เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2547
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