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หมูวิชาวัฒนธรรม 

 (CULT) 

              หมูวิชาวัฒนธรรม ซึ่งอยูในหมวดวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดจัดลักษณะเน้ือหา

รายวิชาออกเปนดังนี้ 

 

 1 มานุษยวิทยา, วัฒนธรรม (CULT-1--) 

2 ภาษาศาสตร (CULT-2--) 

3 สังคมศาสตร, ประวัติศาสตร, ภูมิศาสตร (CULT-3--) 

4 ภาคปฏิบัติ (CULT-4--) 

5 ธุรกิจ (CULT-5--) 

6 ปรัชญาและศาสนา (CULT-6--) 

7 - 

8 การฝกประสบการณวิชาชีพ (CULT-8--)  

9 การวิจัย , การสัมมนา , การฝกอบรม (CULT-9--) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



217 

 

 

 หมูวิชาวฒันธรรม  

(CULT) 

 

 

รหัสวชิา ชื่อวิชา หนวยกิต 

รหัสใหม รหัสเกา 

CULT1101  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6) 

CULT1301  อารยธรรมตะวันออกและตะวันตก 3(3-0-6) 

CULT1302  วัฒนธรรมไทยกับเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 

CULT1602  ปรัชญาเบื้องตน 3(3-0-6) 

CULT2301  ภูมิปญญาไทย 3(3-0-6) 

CULT2601  วัฒนธรรมและสถาบันทางศาสนา 3(3-0-6) 

CULT2605  ตรรกวิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 

CULT2701  การบริหารและจัดการงานพิพิธภัณฑ 3(3-0-6) 

CULT3601  ศาสนาเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 

CULT3602  วัฒนธรรมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 3(3-0-6) 

CULT3701  การจัดกจิกรรมทางวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

CULT3901  ระเบียบวิธีการวิจัยทางวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

CULT4101  วัฒนธรรมอุษาคเนย 3(3-0-6) 

CULT4102  วัฒนธรรมรวมสมยั 3(3-0-6) 

CULT4601  จริยศาสตรและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

CULT4801  การเตรียมการฝกประสบการณวิชาชีพ

วัฒนธรรมศกึษา 

2(90) 

CULT4802  การฝกประสบการณวิชาชีพวัฒนธรรมศึกษา 5(225) 

CULT4901  สัมมนาทางวัฒนธรรม 1(0-2-1) 

CULT4902  การวิจัยทางวัฒนธรรม 3(0-6-3) 
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รหัสและคําอธิบายรายวิชา 

 

  รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา            หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

CULT 1101   ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย   3(3-0-6) 

Introduction  to  Thai  Culture 

ศึกษาความหมายและความสําคัญของคําวา  “วัฒนธรรม ”  และคําจํากัดความของ  

“วัฒนธรรมไทย”  ตลอดจนรากฐาน  การสืบสาน  และพลวัตของวัฒนธรรมไทยจากอดีตสู

ปจจุบัน  โดยเชื่อมโยงความรูจากรากฐานของสังคมไทย  เพื่อนําไปปรับใชหรือกําหนดทิศ

ทางการพัฒนาใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและสังคมที่

เปลี่ยนแปลงไป 

 

CULT1301 อารยธรรมตะวันออกและตะวันตก 3(3-0-6)  

  Eastern and Western Civilization 

ศึกษาเปรียบเทียบ และความเปนมาของแหลงอารยธรรมที่สําคัญของตะวันออกและ

ตะวันตก และศึกษาเปรียบเทียบความเปนเอกลักษณทางวัฒนธรรมอันเปนอารยธรรมของ

ตะวันออกและตะวันตก 

 

CULT1302 วัฒนธรรมไทยกับเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 

  Thai  Culture  and  Sufficiency  Economy 

ศึกษาวัฒนธรรมไทยที่มีความเกี่ยวของกับระบบเศรษฐกิจต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

ศึกษาแนวคิดและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนศึกษาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรม

ไทยและเศรษฐกิจเพื่อใหสามารถนําไปใชในการดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข 

 

CULT 1602 ปรัชญาเบื้องตน   3(3-0-6) 

  Introduction  to  Philosophy 

ศึกษาความหมาย  ลักษณะและขอบขายของแนวคิดทางปรัชญา   สาขาอภิปรัชญา  

สาขาทฤษฎีความรู  สาขาจริยศาสตรและสาขาตรรกวิทยา    
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  รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา            หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

CULT 2301 ภูมิปญญาไทย   3(3-0-6)   

Thai  Wisdom 

ศึกษาความเปนมา  ของภูมิปญญาไทย  ศึกษาลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมใน

ภูมิภาคตาง ๆ ของไทยปจจัยพื้นฐานของการกอเกิดภูมิปญญาไทย  รวมสืบคนภูมิปญญาใน

ทองถิ่นไทย  เนนใหผูเรียนไดรวมเรียนรู สรางสรรค  และสืบทอดภูมิปญญาไทย  

 

CULT 2601 วฒันธรรมและสถาบนัทางศาสนา   3(3-0-6) 

  Culture  and  Religion  Institutes 

ศึกษาระบบศาสนา  ความเชื่อ  อํานาจเหนือธรรมชาติ  และไสยศาสตรของสังคม

ด้ังเดิม  รวมทั้งการทําหนาที่ของไสยศาสตร  และคติชาวบานในสังคมปจจุบัน  ศึกษา

วิเคราะหสถาบัน  การรวมกลุมและสมาคมทางศาสนาตาง ๆ   กิจกรรมทางโครงสรางของ

สถาบัน  ตลอดจนการดําเนินงานและหนาที่ของสถาบันศาสนาในสังคม 

 

CULT 2605 ตรรกวิทยาท่ัวไป   3(3-0-6) 

  Introduction  to  Logic 

ศึกษาลักษณะของเหตุผล  การวิเคราะหความหนักแนนของเหตุผลแบบอุปนัยและ

แบบนิรนัย  การนําความรูความเขาใจเร่ืองเหตุผลไปใชในการดําเนินชีวิตเพื่อพัฒนาตนเอง

และการพัฒนาสังคม 

 

CULT 2701 การบริหารและจัดการงานพิพิธภัณฑ   3(3-0-6) 

  Museum  Administration 

 ศึกษาหลักการแนวคิดและวัตถุประสงค  และความสําคัญของการบริหารงาน

พิพิธภัณฑ   ศูนยวัฒนธรรม  พิพิธภัณฑศิลปะและสถานที่แสดงผลงานศิลปะที่มีตอสังคม  

ทฤษฎีการบริหารและการจัดการงานพิพิธภัณฑ  รูปแบบการจัดและการเสนอผลงานเพื่อให

บริการตอชุมชน  ปญหาและแนวทางแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับงานพิพิธภัณฑ 

 

 

 

 



220 

 

  รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา            หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

CULT 3601   ศาสนาเปรียบเทียบ  3(3-0-6) 

  Comparative  Religions 

ศึกษาหลักคําสอนสําคัญของศาสนาสําคัญของโลก  โดยเลือกศึกษาศาสนาที่คนเลือก

นับถือมากในประเทศไทย  โดยเฉพาะพระพุทธศาสนา  ศาสนาคริสตศาสนา  ศาสนาอิสลาม  

ศาสนาพราหมณ  ศาสนาฮินดู  ลัทธิขงจ้ือ  เพื่อใหเกิดความเขาใจในแงปรัชญาและวัฒนธรรม 

 

CULT 3602 วัฒนธรรมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   3(3-0-6) 

Culture  and  Socio-Economic  Development 

ศึกษาทฤษฎีและประวัติศาสตรการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  สูงสังคม

และวัฒนธรรมสมัยใหม  โดยเปรียบเทียบเสนทางการเปลี่ยนแปลงระหวางตะวันออกกับ

ตะวันตก  ปญหาทางวัฒนธรรมที่มีการกาวขามความทันสมัย  โดยเนนฐานะและบทบาทของ

วัฒนธรรมพื้นบาน  วัฒนธรรมขององคกร 

 

CULT 3701   การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

  Arrangement  of  Cutural  Activity 

ศึกษาหลักการ แนวคิด วัตถุประสงค โครงสรางของการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม 

ภาระหนาที่รับผิดชอบขององคการ การจัดการบริหารงานบุคลากร นโยบายบทบาทหนาที่ 

วัสดุอุปกรณ การเงินและงบประมาณ ภารกิจตามงาน เปนตน  ตลอดจนการเผยแพรงาน

วัฒนธรรมทางสื่อมวลชน  รวมทั้งการฝกปฏิบัติกิจกรรมทางวัฒนธรรม 

 

CULT 3901 ระเบียบวิธีการวิจัยทางวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

   Research  Methodology  in  Culture 

ศึกษาถึงระเบียบวิธีวิจัยทางวัฒนธรรม  หลักการ  ความสําคัญของการวิจัยทาง

วัฒนธรรม  และทฤษฎีพื้นฐานตาง ๆ ที่นํามาใชในการวิจัยทางวัฒนธรรม  การศึกษาเอกสาร  

การวิจัยที่เกี่ยวของ  การเขียนเคาโครงวิจัย  การวิเคราะหขอมูลและการเขียนรายงานทาง

วัฒนธรรม 
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  รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา            หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

CULT  4101  วัฒนธรรมอุษาคเนย 3(3-0-6) 

  Eastern  Culture 

ศึกษาวัฒนธรรมอุษาคเนย  เนนวัฒนธรรมอินเดียและจีนที่มีอิทธิพลตอวัฒนธรรม

อุษาคเนย  วิเคราะหวัฒนธรรมไทยตอการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมอุษาคเนย  เนนการเรียนรู

จักสืบสานวัฒนธรรมที่เจริญงอกงาม  ประยุกตใชกับสภาวการณไดถูกตอง 

 

CULT  4102  วัฒนธรรมรวมสมัย  3(3-0-6)  

  Contemporary  Culture 

 ศึกษารูปแบบของวัฒนธรรมเดิมและวัฒนธรรมใหมที่เปนบริบทของการดําเนินชีวิต

ในสังคมปจจุบัน  ศึกษาถึงเหตุปจจัยและกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเพื่อใหรูเทา

ทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  สามารถนําความรูที่ไดรับมาประยุกตใชกับชีวิตประจําวันได

อยางเหมาะสม 

 

CULT  4601 จริยศาสตรและวฒันธรรม 3(3-0-6) 

  Ethics and Culture 

ศึกษาความหมาย ลักษณะ ความสําคัญ  คุณคา  เปาหมาย และเกณฑการตัดสินทาง

จริยธรรมตามทฤษฏีทางจริยศาสตร  และความสัมพันธระหวางจริยศาสตรและวัฒนธรรม   

รวมทั้งการตีความและการสืบคนเชิงคุณคาทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับ  วัตถุธรรม  คติธรรม  เนติ

ธรรม  และสหธรรม 

 

CULT4801   การเตรียมการฝกประสบการณวิชาชีพวัฒนธรรมศึกษา    2(90) 

  Preparation for Professional Experience in Art and Local Culture  

จัดใหมีกิจกรรม เพื่อเตรียมความพรอมของนักศึกษา กอนออกฝกประสบการณ

วิชาชีพ ในหนวยงานของรัฐ เอกชน และทองถิ่น เพื่อการรับรูลักษณะและโอกาสของการ

ประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวนักศึกษาใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่

เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเนนการฝกทักษะขั้นพื้นฐาน และระดับสูง ภาคปฏิบัติในงานและ

กิจกรรมสําหรับฝกประสบการณวิชาชีพศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 
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  รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา            หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

CULT4802 การฝกประสบการณวิชาชีพวัฒนธรรมศึกษา 5(225) 

  Field Experience in Art and Local Culture  

จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพดานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น ในองคกรหรือ

หนวยงานของรัฐ เอกชน และทองถิ่น เพื่อใหไดรับความรู ทักษะ เจตคติและประสบการณใน

อาชีพ และนําผลจากการฝกงานมาวิเคราะห สรุป เสนอในรูปของการสัมมนาหรือภาค 

 

CULT4901 สัมมนาทางวัฒนธรรม 1(0-2-1)  

  Seminar  in  Culture 

กําหนดใหนักศึกษาจัดสัมมนาในหัวขอตางๆ ที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรม เพื่อการ

เรียนรู และการประยุกตใชในการพัฒนาสังคมและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข 

 

CULT4902 การวิจัยทางวัฒนธรรม 3(0-6-3)  

  Research  in  Culture 

ฝกทําวิจัยเบื้องตนในหัวขอที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม   โดยการปฏิบัติการทําวิจัยและ

นําเสนอผลการวิจัย 

 

 


