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รายละเอยีดของหลักสตูร 

หลักสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ 

สาขาวชิานวตักรรมการจัดการศลิปวฒันธรรม 

หลักสตูรใหม พ.ศ. 2562 

 

ชื่อสถาบันอุดมศกึษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะ/สถาบนั/สาํนกั  ศิลปกรรมศาสตร 
 

หมวดที ่1 ขอมลูทัว่ไป 

1. รหสัและชื่อหลกัสูตร 

 รหัสหลักสูตร....................................... 

 ชื่อหลักสูตร 

  ภาษาไทย    :  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม 

       ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Arts Program in Arts and Cultural Management Innovation 

 

2.  ชื่อปรญิญาและสาขาวชิา 

  

  ภาษาไทย ชื่อเต็ม: ศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการจดัการศิลปวัฒนธรรม) 

      ชื่อยอ : ศศ.บ. (นวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม) 

                             

 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Bachelor of Arts (Arts and Cultural Management Innovation) 

      ชื่อยอ:  B.A. (Arts and Cultural Management Innovation) 
 

3. วชิาเอก/แขนงวชิา (ถาม)ี 

 -ไมมี- 

 

4.  จาํนวนหนวยกติทีเ่รยีนตลอดหลักสตูร 

 ไมนอยกวา 132 หนวยกิต 
 

5.  รปูแบบของหลกัสูตร 

 5.1   รปูแบบ  

       หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป 
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    5.2  ประเภทของหลักสตูร (เฉพาะหลักสตูรระดบัปริญญาตร)ี 

           หลักสูตรทางวิชาการ 

            หลักสูตรแบบกาวหนาวิชาการ 

            หลักสูตรทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 

            หลักสูตรแบบกาวหนาทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 

 

 5.3  ภาษาทีใ่ช 

          ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

  เอกสารและตําราเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ           

 

 5.4  การรบัเขาศกึษา 

          รับผูเขาศึกษาชาวไทยและชาวตางประเทศท่ีสามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี 

 

 5.5  ความรวมมือกบัสถาบันอืน่ 

 -ไมมี- 
 

 5.6  การใหปรญิญาแกผูสาํเรจ็การศึกษา 

  ใหปริญญาสาขาเพียงสาขาเดียว 
 

6.  อาชพีทีป่ระกอบไดหลงัสาํเรจ็การศึกษา 

  8.1 นักวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม    

   8.2 ผูจัดการทางศิลปวัฒนธรรม 

  8.3 ผูบริหารโครงการทางศิลปวัฒนธรรม 

  8.4 ผูจัดการกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม 

  8.5 ผูจัดการแหลงเรียนรูทางศิลปวัฒนธรรม 

  8.5 ผูผลิตสื่อและสารสนเทศทางศิลปวฒันธรรม 

  8.6 ผูประกอบการธุรกิจดานศิลปวัฒนธรรม 
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7. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

 

ลาํดบัที ่ รายชือ่คณาจารย 

คณุวฒุกิารศกึษา 

ตร-ีโท-เอก(สาขาวชิา) 

ปทีจ่บ 

สถาบนัทีส่าํเรจ็การศกึษา 
เลขประจาํตวั

ประชาชน 

1 อาจารย ดร.อัยนา ภูยุทธานนท ศป.บ. (วิจิตรศิลป: ภาพพิมพ), 2549  

 

ศป.ม. (คอมพิวเตอรอารต), 2552 

ศป.ด. (ทัศนศิลป), 2557 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง

มหาวิทยาลัยรังสิต 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

x xxxxx xxxxx xx x 

2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เลิศศิริร 

บวรกิตติ 

B.F.A. (Painting), 2540 

 

D.C.A. (Creative Arts), 2547 

Whitecliff College of Arts and 

Design, New Zealand 

Curtin University of 

Technology, Australia 

x xxxxx xxxxx xx x 

3 อาจารยกษิดเดช เนื่องจํานงค ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา), 2555 

 

ศศ.ม. (การบริหารงานวัฒนธรรม), 2557 

มหาวิทยาลัยราชภฏับานสมเด็จ

เจาพระยา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

x xxxxx xxxxx xx x 

4 อาจารยทัศนีย กรัณฑรัตน ศษ.บ. (นาฏศิลปไทยศึกษา), 2555 

กศ.ม. (ศิลปศึกษา        

(ศิลปะการแสดงศึกษา)), 2560 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

x xxxxx xxxxx xx x 

5 อาจารยอานนต เลียนอยาง ศษ.บ. (นาฏศิลปไทยศึกษา), 2551 

กศ.ม. (ศิลปศึกษา         

(ศิลปะการแสดงศึกษา)), 2560 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

x xxxxx xxxxx xx x 

  

 

หมวดที ่2 ขอมลูเฉพาะของหลักสตูร 

 

1. ปรชัญา ความสาํคัญ และวตัถุประสงคของหลักสตูร 

     1.1 ปรชัญา 

  “นวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม ดวยศาสตรพหุวิทยาการเพ่ือสรางสรรคศิลปวัฒนธรรมอยางยั่งยืน” 

 

     1.2 ความสาํคัญ 

  ศิลปวัฒนธรรมมิไดหมายความตามตัวอักษรเพียงแคสิ่งดีงามหรือความงอกงามในชีวิตมนุษย  

หากศิลปวัฒนธรรมในปจจุบันมีความหมายท่ีกวางและหลากหลาย โดยแสดงใหเห็นถึงมิติเชิงปจเจกในฐานะท่ี

เปนเครื่องมือสรางอัตลักษณผานภาษา การแตงกาย ประเพณี วิถีชีวิต และท่ีอยูอาศัย มิติในเชิงสังคมท่ี

เชื่อมโยงกลุมคนท่ีมีท้ังความเหมือนและแตกตางใหอยูรวมกันอยางสันติ โดยยอมรับและเคารพในความ

แตกตางซ่ึงกันและกัน อันจะนําไปสูมิติเชิงนโยบายและการบริหารจัดการทางศิลปวัฒนธรรมเพ่ือความยั่งยืน 
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  การจัดการทางศิลปวัฒนธรรมจึงเปนการบูรณาการท้ังศาสตรและศิลป โดยใหความสําคัญกับ

บุคลากรและองคกรทางดานศิลปะและวัฒนธรรมตระหนักถึงความสําคัญอยางรอบดานท้ังในเชิงอนุรักษและ

พัฒนาตอยอด แนวทางดังกลาวจะทําใหสามารถรักษา สงเสริม และพัฒนางานวัฒนธรรมใหดํารงอยูไดอยางมี

คุณคาในยุคสมัยท่ีเปลี่ยนไป หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม จึงถูก

ออกแบบใหเปนหลักสูตรพหุวิทยาการ ซ่ึงประกอบดวยองคความรู  3 ดานหลัก คือองคความรูดาน

ศิลปวัฒนธรรม องคความรูดานการจัดการ และองคความรูดานเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม บนพ้ืนฐาน

ความเชื่อท่ีวาเม่ือบัณฑิตของหลักสูตรมีความรูครบใน 3 ดาน จะสามารถเปนผูดําเนินงานดานการจัดการทาง

ศิลปวัฒนธรรมท่ีมีประสิทธิภาพและเปนท่ียอมรับของสังคม  

  ดวยเหตุนี้  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม  

คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงมีความจําเปนท้ังในระดับชาติและนานาชาต ิ 

ท่ีจะผลิตทรัพยากรบุคคลผูมีความรูความเชี่ยวชาญในดานนวัตกรรมและการจัดการศิลปวัฒนธรรม เพ่ือรองรับ

การขยายตัวดานศิลปะและวัฒนธรรมในอนาคต จึงนับเปนหนึ่งปจจัยในการสราง การจัดการ และการพัฒนา

ทุนมนุษยใหมีประสิทธิภาพและเปนท่ียอมรับอันจะนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 

     1.3 วตัถปุระสงค 

            เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ เปนผูนําในการสรางสรรค การเรียนรู 

แนวใหม เปนนักวิชาการท่ีพรอมดวยคุณธรรม บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจะมีคุณลักษณะ ดังนี ้

  1. มีความรู ความสามารถ ในการสื่อสารและทักษะเชิงสหวิทยาการ เพ่ือนํามาประยุกตใชกับการ

จัดการศิลปวัฒนธรรม  

  2. สามารถบูรณาการองคความรูและความคิดสรางสรรคเพ่ือการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอยางยั่งยืน 

  3. มีศักยภาพในการเปนผูนําทางดานการจัดการศิลปวัฒนธรรม และมีความรับผิดชอบตอสังคม

บนพ้ืนฐานคุณธรรม จรยิธรรม และรับใชสงัคม 

 

หมวดที ่3 ระบบการจดัการศกึษา การดาํเนนิการ และโครงสรางของหลกัสตูร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

    1.1   ระบบ 

            ระบบการศึกษาเปนแบบทวิภาค คือ ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ  

หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห  

 

   1.2 การจดัการศกึษาภาคฤดรูอน   

    อาจจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอนเปนกรณีพิเศษได โดยมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 

8 สัปดาห (เปนไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) 
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    1.3  การเทยีบเคยีงหนวยกติในระบบทวภิาค 

         การเทียบเคียงหนวยกิตเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

 

2.  การดาํเนนิการหลักสตูร 

     2.1  วนั-เวลาในการดาํเนินการเรยีนการสอน 

  ภาคตน           เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 

  ภาคปลาย        เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

  ภาคฤดูรอน      เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม (กรณีมีภาคฤดูรอน) 

      

 2.2 คุณสมบตัขิองผูเขาศึกษา 

 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา และมีคุณสมบัติของผูเขาศึกษา

ตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  

 

     2.3 ปญหาของนสิติแรกเขา 

 ทักษะความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของนิสิต เนื่องจากตํารา เอกสาร และขอสอบ

โดยเฉพาะในสวนของรายวิชาเอกบังคับท่ีจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ 

    2.4 กลยทุธในการดาํเนนิการเพื่อแกไขปญหา/ขอจาํกัดของนสิติในขอ 2.3 

  จัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษใหกับนิสิตแรกเขา 

   2.5 แผนการรับนสิติและผูสาํเรจ็การศกึษาในระยะ 5 ป 

จาํนวนนสิติ 
จาํนวนนสิติแตละปการศกึษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

ชั้นปท่ี 1 60 60 60 60 60 

ชั้นปท่ี 2 - 60 60 60 60 

ชั้นปท่ี 3 - - 60 60 60 

ชั้นปท่ี 4 - - - 60 60 

รวม 60 120 180 240 240 

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - 60 60 
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3. หลักสตูรและอาจารยผูสอน 

     3.1 หลักสตูร   

            3.1.1  จาํนวนหนวยกติ 

                   รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 132 หนวยกิต 

 

            3.1.2  โครงสรางหลกัสูตร  

 

หมวดวชิา หนวยกติ 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

2. หมวดวิชาพ้ืนฐานคณะ               9 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเอก 

    - วิชาเอกบังคับ (63 หนวยกิต) 

    - วิชาเอกเลือก (ไมนอยกวา 24 หนวยกิต) จากกลุมวิชาตอไปนี้ 

       - กลุมวิชาการจัดการมรดกและทรัพยากรทางวัฒนธรรม 

       - กลุมวิชาการจัดการกิจกรรมพิเศษและเทศกาลทางวัฒนธรรม 

       - กลุมวิชาการจัดการสื่อดิจิทัลและอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม 

     ไมนอยกวา 87 หนวยกิต 

 

 

4. หมวดวิชาเลือกเสร ี                6 หนวยกิต 

รวมไมนอยกวา      ไมนอยกวา 132 หนวยกิต 

 

  3.1.3 รายวชิา 

   1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กําหนดใหเรียน 30 หนวยกิต โดยเลือกจากกลุมวิชาตาง ๆ ดังนี้ 

กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุมวิชาพลานามัย กลุมวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ

เทคโนโลยี) และกลุมวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) 

   วิชาบังคับ กําหนดใหเรียน 20 หนวยกิต  จากกลุมวิชาตอไปนี ้

   1.1  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร กําหนดใหเรียน ไมนอยกวา  9  หนวยกิต  ดังนี้ 

    1.1.1 ภาษาไทย กําหนดใหเรียน 3 หนวยกิต  

มศว111  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 

SWU111  Thai for Communication 

    1.1.2 ภาษาอังกฤษ กําหนดใหเรียน 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 

มศว121  ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 1     3(2-2-5) 

SWU121   English for Effective Communication 1 

มศว122  ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 2     3(2-2-5) 

SWU122  English for Effective Communication 2 
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มศว123  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 1     3(2-2-5) 

SWU123   English for International Communication 1 

มศว124   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 2     3(2-2-5) 

SWU124  English for International Communication 2 

   1.2 กลุมวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี)  

   กําหนดใหเรียน 3 หนวยกิต  

มศว141  ชีวิตในโลกดิจิทัล        3(3-0-6) 

SWU141   Life in a Digital World 

   1.3 กลุมวชิาบรูณาการ (มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)  

   กําหนดใหเรียน 8 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 

มศว151  การศึกษาท่ัวไปเพ่ือพัฒนามนุษย      3(3-0-6) 

SWU151   General Education for Human Development 

มศว161   มนุษยในสังคมแหงการเรียนรู      2(2-0-4) 

SWU161   Human in Learning Society 

มศว261  พลเมืองวิวัฒน        3(3-0-6) 

SWU261   Active Citizens 

   วชิาเลือก กาํหนดใหเรียน 10 หนวยกติ  จากกลุมวชิาตอไปนี ้

   2.1 กลุมวชิาบรูณาการ (วทิยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี)  

   กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 5 หนวยกิต จากรายวิชาตอไป 

มศว241   แนวโนมเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคม     2(1-2-3) 

SWU241   Digital Technology and Society Trends 

มศว242   คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6) 

SWU242   Mathematics in Daily Life 

มศว243   การจัดการทางการเงินสวนบุคคล      3(3-0-6) 

SWU243   Personal Financial Management 

มศว244   วิทยาศาสตรเพ่ือชีวิตและสิ่งแวดลอมท่ีดี     3(3-0-6) 

SWU244   Science for Better Life and Environment 

มศว245  วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม      2(2-0-4) 

SWU245   Science, Technology and Society 

มศว246   วิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพ       2(2-0-4) 

SWU246   Healthy Lifestyle 

มศว247   อาหารเพ่ือชีวิต        2(1-2-3) 

SWU247   Food for Life 
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มศว248   พลังงานทางเลือก       2(2-0-4) 

SWU248   Alternative Energy 

มศว341   ธุรกิจในโลกดิจิทัล       2(1-2-3) 

SWU341   Business in a Digital World 

 

   2.2 กลุมวชิาบรูณาการ (มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) 

   กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไป 

มศว251   ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย      2(1-2-3) 

SWU251   Music and Human Spirit 

มศว252   สุนทรียศาสตรเพ่ือชีวิต       3(3-0-6) 

SWU252   Aesthetics for Life 

มศว253   สุนทรียสนทนา        2(1-2-3) 

SWU253   Dialogue 

มศว254   ศิลปะและความคิดสรางสรรค      2(1-2-3) 

SWU254   Art and Creativity 

มศว 255   ธรรมนูญชีวิต        2(1-2-3) 

SWU255   Constitution for Living 

มศว256   การอานเพ่ือชีวิต        2(2-0-4) 

SWU256   Reading for Life 

มศว257   วรรณกรรมและพลังทางปญญา      2(2-0-4) 

SWU257   Literature for Intellectual Powers 

มศว258   ศิลปะการพูดและการนําเสนอ      2(2-0-4) 

SWU258   Arts of Speaking and Presentation 

มศว262   ประวัติศาสตรและพลังขับเคลื่อนสังคม     2(2-0-4) 

SWU262   History and Effects on Society 

มศว263   มนุษยกับสันติภาพ       2(2-0-4) 

SWU263   Human and Peace 

มศว264   มนุษยในสังคมพหุวัฒนธรรม      2(2-0-4) 

SWU264   Human in Multicultural Society 

มศว265   เศรษฐกิจโลกาภิวัตน       3(3-0-6) 

SWU265   Economic Globalization 

มศว266   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       2(2-0-4) 

SWU266   Sufficiency Economy 
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มศว267   หลักการจัดการสมัยใหม       2(2-0-4) 

SWU267   Principles of Modern Management 

มศว268   การศึกษาทางสังคมดวยกระบวนการวิจัย     2(1-2-3) 

SWU268   Social Study by Research 

มศว351   การพัฒนาบุคลิกภาพ       3(2-2-5) 

SWU351   Personality Development 

มศว352   ปรัชญาและกระบวนการคิด      3(3-0-6) 

SWU352   Philosophy and Thinking Process 

มศว353   การคิดอยางมีเหตุผลและจริยธรรม      3(3-0-6) 

SWU353   Logical Thinking and Ethics 

มศว354   ความคิดสรางสรรคกับนวัตกรรม      3(2-2-5) 

SWU354   Creativity and Innovation 

มศว355   พุทธธรรม        3(3-0-6) 

SWU355  Buddhism 

มศว356  จิตวิทยาสังคมในการดําเนินชีวิต      2(2-0-4) 

SWU356   Social Psychology for Living 

มศว357   สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม      2(2-0-4) 

SWU357   Mental Health and Social Adaptability 

มศว358   กิจกรรมสรางสรรคเพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม    2(1-2-3) 

SWU358   Creative Activities for Life and Social Development 

มศว361   มศว เพ่ือชุมชน        3(1-4-4) 

SWU361   SWU for Communities 

มศว362  ภูมิปญญาทองถ่ิน       2(1-2-3) 

SWU362   Local Wisdom 

มศว363   สัมมาชีพชุมชน        2(1-2-3) 

SWU363   Ethical Careers for Community 

มศว364   กิจการเพ่ือสังคม        2(1-2-3) 

SWU364   Social Enterprise 

   

  2.3 กลุมวชิาพลานามยั  

   กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 2 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 

มศว131   ลีลาศ         1(0-2-1) 

SWU131   Social Dance 
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มศว132   สมรรถภาพสวนบุคคล       1(0-2-1) 

SWU132   Personal Fitness 

มศว133   การวิ่งเหยาะเพ่ือสุขภาพ       1(0-2-1) 

SWU133   Jogging for Health 

มศว134   โยคะ         1(0-2-1) 

SWU134   Yoga 

มศว135  วายน้ํา         1(0-2-1) 

SWU135   Swimming 

มศว136  แบดมินตัน        1(0-2-1) 

SWU136   Badminton 

มศว137  เทนนิส         1(0-2-1) 

SWU137   Tennis 

มศว138  กอลฟ         1(0-2-1) 

SWU138   Golf 

มศว139  การฝกโดยการใชน้ําหนัก                  1(0-2-1) 

SWU139   Weight Training 

 

หมายเหต:ุ * คณะ หลักสูตร หรือนิสิต มีอิสระในการเรียนวิชาเลือกตามกลุม 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 เพิ่มเติม

ตามความตองการใหครบ 10 หนวยกิต 

 

   2. หมวดวชิาพ้ืนฐานคณะ (กําหนดใหเรียน 9 หนวยกิต) จากรายวิชาตอไปนี ้

   2.1 หมวดวิชาพื้นฐานคณะ 

   กําหนดใหเรียน 9 หนวยกิต ดังนี้ 

ศปก101  ศิลปกรรมกับกระแสสังคม       3(3-0-6) 

FAS101  Arts and Social Trends    

ศปก202  ศิลปกรรมเพ่ือชุมชน       3(2-2-5) 

FAS202  Arts for Community 

ศปก303  การจัดการทางศิลปกรรม       3(2-2-5) 

FAS303  Arts Management 

   3. หมวดวิชาเอกบังคับและวิชาเอกเลือก กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 87 หนวยกิต 

 โดยกําหนดใหเรียนวิชาเอกบังคับ 63 หนวยกิต และวิชาเอกเลือกไมนอยกวา 24 หนวยกิต ดังนี้ 
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   3.1 วิชาเอกบังคับ  

   กําหนดใหเรียน 63 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี ้

*นกศ101  ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการศิลปวัฒนธรรม 1    3(2-2-5) 

MAC101  English for Arts and Cultural Management 1 

*นกศ102  ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการศิลปวัฒนธรรม 2    3(2-2-5) 

MAC102  English for Arts and Cultural Management 2 

นกศ103  แนวคิดและทฤษฎีดานศิลปวัฒนธรรม     3(3-0-6) 

MAC103  Concepts and Theories of Arts and Culture  

นกศ104  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการทางศิลปวัฒนธรรม   3(2-2-5) 

MAC104  Information Technology for Arts and Cultural Management    

*นกศ105  พลวัตทางศิลปวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล     3(3-0-6) 

MAC105  Dynamic of Arts and Culture in Digital Age  

นกศ106  ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมทางศิลปวัฒนธรรม   3(3-0-6) 

MAC106  Creativity and Innovation in Arts and Culture 

*นกศ201  เศรษฐกิจสรางสรรคและทุนทางวัฒนธรรม     3(2-2-5) 

MAC201  Creative Economy and Cultural Capital 

นกศ202  การสื่อสารขามวัฒนธรรมและพหุวัฒนธรรมศึกษา    3(3-0-6) 

MAC 202  Cross-Cultural Communication and Multicultural Studies   

*นกศ203  การจัดการศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย      3(3-0-6) 

MAC203  Contemporary Arts and Cultural Management  

นกศ204  การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม     3(3-0-6) 

MAC204  Cultural Resource Management 

นกศ205  นวัตกรรมการจัดการความรูทางศิลปวัฒนธรรม    3(2-2-5) 

MAC205  Innovative Arts and Cultural Knowledge Management  

นกศ206  กฎหมาย จริยธรรม และนโยบายทางศิลปวัฒนธรรม    3(3-0-6) 

MAC206  Laws, Ethics and Policy in Arts and Culture    

*นกศ207  บัญชีและการเงินเพ่ือการจัดการทางศิลปวัฒนธรรม    3(3-0-6) 

MAC207  Financial and Accounting for Arts and Cultural Management 

*นกศ208  การตลาดและเศรษฐศาสตรเพ่ือการจัดการทางศิลปวัฒนธรรม  3(3-0-6) 

MAC208  Marketing and Economics for Arts and Cultural Management 

นกศ301  การบริหารโครงการศิลปวัฒนธรรมและการระดมทุน    3(2-2-5) 

MAC301  Arts and Cultural Project Management and Fund Raising  
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*นกศ302  ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนองานและการสื่อสารเชิงธุรกิจ   3(2-2-5) 

MAC302  English for Presentation and Business Communication  

*นกศ303  การจดันทิรรศการและกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล  3(1-4-4) 

MAC303  Arts and Cultural Exhibition and Special Events for Digital Age 

*นกศ304  การจัดการศิลปวัฒนธรรมเชิงพาณิชย     3(2-2-5) 

MAC304  Commercial Arts and Cultural Management   

นกศ401  ศิลปวัฒนธรรมนพินธ       6(0-12-6) 

MAC401  Arts and Cultural Project   

นกศ402  ฝกประสบการณทางวิชาชีพ      3(0-6-3) 

MAC402  Internship  

 

หมายเหตุ * รายวิชาดังกลาวจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ 

 

   3.2 วชิาเอกเลือก กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 24 หนวยกิต  จากกลุมวิชาตอไปนี้ 

          

        กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 15 หนวยกิต จากกลุมวิชาการจัดการมรดกและทรัพยากร

ทางวัฒนธรรม หรือ กลุมวิชาการจัดการกิจกรรมพิเศษและเทศกาลทางวัฒนธรรม 

 

    3.2.1 กลุมวิชาการจัดการมรดกและทรัพยากรทางวัฒนธรรม 

นกศ211  การอนุรักษและการพัฒนามรดกทางศิลปวัฒนธรรมเพ่ือความยั่งยืน  3(3-0-6) 

MAC211  Sustainable Development for Arts and Cultural Heritage Conservation  

นกศ212  การจัดการทางทัศนศิลป       3(2-2-5) 

MAC212  Visual Arts Management 

นกศ311  การจัดการมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม       3(2-2-5) 

MAC311  Intangible Cultural Heritage Management 

นกศ312  การจัดการพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม    3(2-2-5) 

MAC312  Museum and Cultural Learning Center Management 

นกศ313  การสื่อความหมายมรดกทางศิลปวัฒนธรรม      3(3-0-6) 

MAC313  Interpretation in Arts and Cultural Heritage 

นกศ314  สิทธิ พ้ืนท่ี และการจัดการความขัดแยงทางศิลปวัฒนธรรม   3(3-0-6) 

MAC314  Rights, Space and Conflict Management in arts and culture  

นกศ411  การจัดการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม     3(3-0-6) 

MAC411  Cultural Tourism Management 
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นกศ412  การจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมและมรดกเมือง    3(3-0-6) 

MAC412  Cultural Landscape and Urban Heritage Management  

 

    3.2.2 กลุมวิชาการจัดการกิจกรรมพิเศษและเทศกาลทางวัฒนธรรม 

นกศ221  หลักการ การวางแผน และการปฏิบัติกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม  3(2-2-5) 

MAC221  Principle, Planning and Practice of Arts and Cultural Events 

นกศ222  การบริหารศิลปะการแสดงและศิลปน     3(2-2-5) 

MAC222  Artists and Performing Arts Management  

นกศ321  การบริหารกิจกรรมพิเศษและงานเทศกาลทางศิลปวัฒนธรรม   3(2-2-5) 

MAC321  Sustainable Arts and Cultural Management in Special Events and Festivals  

นกศ322  แสง สี เสียงทางศิลปวัฒนธรรม      3(2-2-5) 

MAC322  Light and Sound for Arts and Culture  

 

นกศ323  การออกแบบสื่อเพ่ือการจัดการกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม   3(2-2-5) 

MAC323  Media Design for Arts and Cultural Events 

นกศ324  กิจการเพ่ือสังคมทางศิลปวัฒนธรรม       3(2-2-5) 

MAC324  Social Enterprise for Arts and Culture    

นกศ421  การจัดการธุรกิจไมซในมิติทางศิลปวัฒนธรรม    3(2-2-5) 

MAC421  MICE Business Management for Arts and Cultural Context  

นกศ422  การจัดการสัมมนาและการสรางเครือขายทางศิลปวัฒนธรรม   3(2-2-5) 

MAC422  A Seminar on Arts and Cultural Management and Networking 

   3.2.3 กลุมวิชาการจัดการสื่อดิจิทัลและอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม 

      กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 

นกศ231  สังคมดิจิทัลและนิเวศวิทยาวัฒนธรรม     3(3-0-6) 

MAC231  Digital Society and Cultural Ecology 

นกศ232  แคมเปญและการจัดการตราสินคา      3(2-2-5) 

MAC232  Campaign and Brand Management 

นกศ233  การจัดการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส      3(2-2-5) 

MAC233  Electronic-Commerce Management  

นกศ331  นวัตกรรมการจัดการฐานขอมูลทางศิลปวัฒนธรรม    3(2-2-5) 

MAC331  Database Management Innovation for Arts and Culture 

นกศ332  การตลาดออนไลน       3(2-2-5) 

MAC332  Online Marketing 
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นกศ431  การจัดการสื่อและอุตสาหกรรมบันเทิง     3(3-0-6) 

MAC431  Management of Media and Entertainment Industry 

นกศ432  การสรางสรรคงานวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล     3(2-2-5) 

MAC432  Cultural Creativity in Digital Age 

นกศ433  การออกแบบแอนิเมชันและสื่อดิจิทัล     3(2-2-5) 

MAC433  Design for Animation and Digital Media 

นกศ434  ประสบการณในตางประเทศ      3(0-6-3) 

MAC434  Academic Experience Abroad 

สรปุรายวชิาทีจ่ดัการเรยีนการสอนเปนภาษาองักฤษ 

รหสัวชิา ชื่อรายวชิา จาํนวนหนวยกติ 

นกศ101 

MAC101 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการศิลปวัฒนธรรม 1 

English for Arts and Cultural Management 1 

3(2-2-5) 

 

นกศ102 

MAC102 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการศิลปวัฒนธรรม 2  

English for Arts and Cultural Management 2 

3(2-2-5) 

นกศ105 

MAC105 

พลวัตทางศิลปวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล 

Dynamic of Arts and Culture in Digital Age 

3(3-0-6) 

นกศ201 

MAC201 

เศรษฐกิจสรางสรรคและทุนทางวัฒนธรรม 

Creative Economy and Cultural Capital 

3(2-2-5) 

 

นกศ203 

MAC203 

การจัดการศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย  

Contemporary Arts and Cultural Management 

3(3-0-6) 

นกศ207 

MAC207 

บัญชีและการเงินเพ่ือการจัดการทางศิลปวัฒนธรรม 

Financial and Accounting for Arts and Cultural Management 

3(3-0-6) 

 

นกศ208 

MAC208 

การตลาดและเศรษฐศาสตรเพ่ือการจัดการทางศิลปวัฒนธรรม 

Marketing and Economics for Arts and Cultural Management 

3(3-0-6) 

นกศ302 

MAC302 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนองานและการสื่อสารเชิงธุรกิจ  

English for Presentation and Business Communication 

3(2-2-5) 

นกศ303 

MAC303 

การจดันทิรรศการและกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล 

Arts and Cultural Exhibition and Special Events for Digital Age 

3(1-4-4) 

นกศ304 

MAC304 

การจัดการศิลปวัฒนธรรมเชิงพาณิชย 

Commercial Arts and Cultural Management 

3(2-2-5) 
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ความหมายของรหสัวชิา  

  ความหมายของเลขรหัสประจําวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ

ศิลปวัฒนธรรม 

  1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ประกอบดวย อักษร 3 หลัก และ เลข 3 หลัก  

      รหัสอักษร มีความหมายดังนี้ 

      มศว หรือ SWU หมายถึง วิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป 

             เลขรหัส มีความหมายดังนี้ 

         เลขรหัสตัวแรก หมายถึง ชั้นปท่ีเปดสอน 

      เลข 1  หมายถึง รายวิชาท่ีเปดสอนในชั้นปท่ี 1 

      เลข 2  หมายถึง รายวิชาท่ีเปดสอนในชั้นปท่ี 2 

      เลข 3  หมายถึง รายวิชาท่ีเปดสอนในชั้นปท่ี 3 

      เลขรหัสตัวกลาง หมายถึง กลุมวิชาดังตอไปนี้ 

      เลข 1  หมายถึง กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร-ภาษาไทย 

      เลข 2  หมายถึง กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร-ภาษาอังกฤษ 

      เลข 3  หมายถึง กลุมวิชาพลานามัย 

      เลข 4  หมายถึง กลุมวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี) 

      เลข 5,6  หมายถึง กลุมวิชาพลานามัย (มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) 

      เลขรหัสตัวหลัง หมายถึง ลําดับรายวิชาในกลุมวิชา 

 

  2. หมวดวชิาเฉพาะ ประกอบดวย อกัษร 3 หลัก และ เลข 3 หลัก  

      รหัสอักษร มีความหมายดังนี้ 

         ศปก หรือ FAS  หมายถึง วิชาของคณะศิลปกรรมศาสตร 

      นกศ หรือ MAC  หมายถึง วิชาของสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม 

      เลขรหัส มีความหมายดังนี้ 

      เลขรหัสตัวแรก  หมายถึง ชั้นปท่ีเปดสอน 

      เลข 1   หมายถึง  รายวิชาท่ีเปดสอนในชั้นปท่ี 1 

      เลข 2   หมายถึง  รายวิชาท่ีเปดสอนในชั้นปท่ี 2 

      เลข 3   หมายถึง  รายวิชาท่ีเปดสอนในชั้นปท่ี 3 

      เลข 4   หมายถึง  รายวิชาท่ีเปดสอนในชั้นปท่ี 4 

      เลขรหัสตัวกลาง  หมายถึง ประเภทของกลุมวิชาดังตอไปนี้ 

      เลข 0   หมายถึง  กลุมวิชาเอกบังคับ  

      เลข 1 - 3   หมายถึง  กลุมวิชาเอกเลือก  

      เลขรหัสตัวหลัง  หมายถึง  ลําดับรายวิชาในกลุมวิชา 
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  3.1.4  แผนการศึกษา 

   ในระดับปริญญาตรี ลงทะเบียนไดไมเกิน 22 หนวยกิต ตอ 1 ภาคการศึกษา 

 

ชัน้ปที ่1 ภาคเรยีนที ่1 

รหสัวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ 

มศว111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

มศว121 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 

มศว151 การศึกษาท่ัวไปเพ่ือพัฒนามนุษย 3(3-0-6) 

นกศ101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการศิลปวัฒนธรรม 1 3(2-2-5) 

นกศ103 แนวคิดและทฤษฎีดานศิลปวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

นกศ104 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการทางศิลปวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

มศวxxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (เลือก) กลุมพลานามัย 1 

รวม 19 

 

ชัน้ปที ่1 ภาคเรยีนที ่2 

รหสัวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ 

มศว122 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 

มศว141 ชีวิตในโลกดิจิทัล 3(3-0-6) 

มศว161 มนุษยในสังคมแหงการเรียนรู                           2(2-0-4) 

ศปก101 ศิลปกรรมกับกระแสสังคม 3(3-0-6) 

นกศ102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการศิลปวัฒนธรรม 2 3(2-2-5) 

นกศ105 พลวัตทางศิลปวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล 3(3-0-6) 

นกศ106 ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมทางศิลปวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

มศวxxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (เลือก) กลุมพลานามัย 1 

รวม 21 

 

ชัน้ปที ่2 ภาคเรยีนที ่1 

รหสัวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ 

มศว261 พลเมืองวิวัฒน 3(3-0-6) 

นกศ201 เศรษฐกิจสรางสรรคและทุนทางวัฒนธรรม   3(2-2-5) 

นกศ202 การสื่อสารขามวัฒนธรรมและพหุวัฒนธรรมศึกษา 3(3-0-6) 

นกศ203 การจัดการศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย 3(3-0-6) 
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รหสัวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ 

นกศ206 กฎหมาย จริยธรรม และนโยบายทางศิลปวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

นกศ207 บัญชีและการเงินเพ่ือการจัดการทางศิลปวัฒนธรรม  3(3-0-6) 

รวม 18 

 

ชัน้ปที ่2 ภาคเรยีนที ่2 

รหสัวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ 

ศปก202 ศิลปกรรมเพ่ือชุมชน 3(2-2-5) 

นกศ204 การจดัการทรัพยากรทางวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

นกศ205 นวัตกรรมการจัดการความรูทางศิลปวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

นกศ208 การตลาดและเศรษฐศาสตรเพ่ือการจัดการทางศิลปวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

มศวxxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (เลือก) กลุมวิชาบูรณาการ  

(มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) 

3 

นกศxxx วิชาเอกเลือก  6 

รวม 21 

 

ชัน้ปที ่3 ภาคเรยีนที ่1 

รหสัวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ 

นกศ301 การบริหารโครงการศิลปวัฒนธรรมและการระดมทุน  3(2-2-5) 

นกศ302 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนองานและการสื่อสารเชิงธุรกิจ  3(2-2-5) 

มศวxxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (เลือก) กลุมวิชาบูรณาการ 

(วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี) 

3 

นกศxxx วิชาเอกเลือก 6 

 วิชาเลือกเสร ี 3 

รวม 18 

 

ชัน้ปที ่3 ภาคเรยีนที ่2 

รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ 

ศปก303 การจัดการทางศิลปกรรม 3(2-2-5) 

นกศ303 การจดันทิรรศการและกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล 3(1-4-4) 

นกศ304 การจัดการศิลปวัฒนธรรมเชิงพาณิชย 3(2-2-5) 

มศวxxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (เลือก) กลุมวิชาบูรณาการ 2 
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รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ 

(วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี) 

นกศxxx วิชาเอกเลือก     6 

 วิชาเลือกเสร ี 3 

รวม 20 

 

ชัน้ปที ่4 ภาคเรยีนที ่1 

รหสัวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ 

นกศ401 ศิลปวัฒนธรรมนพินธ 6(0-12-6) 

นกศxxx วิชาเอกเลือก  6 

รวม 12 

 

ชัน้ปที ่4 ภาคเรยีนที ่2 

รหสัวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ 

นกศ402 ฝกประสบการณทางวิชาชีพ 3(0-6-3) 

รวม 3 

 

 

  3.1.5  คาํอธบิายรายวชิา 

 

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

1. วิชาบังคับ  

1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 

 1.1.1 ภาษาไทย 

มศว111  ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร       3(3-0-6) 

SWU111  Thai for Communication 

   ศึกษาองคประกอบของการสื่อสาร ท้ังการฟง การพูด การอาน การเขียน การสังเคราะห

ความคิด และกลวิธีการใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในสถานการณตาง ๆ โดยเนนทักษะการเขียนสรุปความ ยอ

ความ ขยายความ และพรรณนาความ 
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 1.1.2 ภาษาอังกฤษ 

มศว121  ภาษาองักฤษเพือ่ประสิทธภิาพการสือ่สาร 1    3(2-2-5) 

SWU121  English for Effective Communication 1 

         ศึกษาและฝกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเนนการฟงและการพูดภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาตางประเทศในสถานการณตาง ๆ ผานการทําแบบฝกหัดการฟงและการพูด โดยใชกระบวนการเรียนรู 

สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีหลากหลายท้ังในและนอกหองเรียน 

 หรือ 

มศว123        ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารนานาชาต ิ1     3(2-2-5) 

SWU123      English for International Communication 1 

             ศึกษาหลักการใชภาษาอังกฤษโดยเนนการฟงและการพูดสําหรับผูเรียนท่ีใชภาษาอังกฤษใน

ฐานะท่ีเปนภาษานานาชาติ ท้ังคําศัพท สํานวน ประโยค ไวยากรณท่ีซับซอน และการออกเสียง ฝกปฏิบัติการ

สนทนาในสถานการณตาง ๆ ผานสื่อ และกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลายท้ังในและนอกหองเรียน 

 

มศว122  ภาษาองักฤษเพือ่ประสิทธภิาพการสือ่สาร 2    3(2-2-5) 

SWU122  English for Effective Communication 2 

   ศึกษาและฝกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเนนการอานและการเขียนภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาตางประเทศในสถานการณตาง ๆ ผานการทําแบบฝกหัดการอานและการเขียน โดยใชกระบวนการ

เรียนรู สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีหลากหลายท้ังในและนอกหองเรียน 

 หรือ 

 

มศว124  ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารนานาชาต ิ2     3(2-2-5) 

SWU124  English for International Communication 2 

   ศึกษาหลักการใชภาษาอังกฤษโดยเนนการอานและการเขียนสําหรับผูเรียนท่ีใชภาษาอังกฤษ

ในฐานะท่ีเปนภาษานานาชาติ การฝกเขียนเรียงความในหัวขอท่ีหลากหลาย โดยฝกปฏิบัติผานกิจกรรมการ

เรียนรูตาง ๆ ท้ังในและนอกหองเรียน 

 

1.2 กลุมวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี) 

มศว141  ชวีติในโลกดจิิทลั       3(3-0-6) 

SWU141  Life in a Digital World 

   ศึกษาความสําคัญของกระบวนการสื่อสารและเทคโนโลยีในโลกดิจิทัล ทักษะการสืบคน การ

ประเมินสื่อสารสนเทศ การอางอิงขอมูล จริยธรรมและกฎหมายท่ีเก่ียวของ ภัยอันตรายในโลกดิจิทัลและแนว

ทางการปองกัน การนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ การจัดการความรูเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตและการรูเทาทัน

สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี 
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1.3 กลุมวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) 

มศว151  การศึกษาทัว่ไปเพื่อพัฒนามนษุย      3(3-0-6) 

SWU151  General Education for Human Development 

    ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และคุณคาของวิชาศึกษาท่ัวไป ประวัติและปรัชญาของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปาหมายท่ีแทจริงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ความสําคัญและแนว

ทางการพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปญญา การพัฒนาทักษะการเรียนรู การสื่อสาร การคิดวิเคราะห การ

สังเคราะห และการแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ 

 

มศว161  มนษุยในสงัคมแหงการเรยีนรู      2(2-0-4) 

SWU161  Human in Learning Society 

   ศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยกับสังคม ท้ังสังคมไทยและสังคมโลก ผลกระทบของการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมตอการดําเนินชีวิตและสิ่งแวดลอม ความสําคัญของการแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง 

และการดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรมจริยธรรมในสังคมแหงการเรียนรู 

 

มศว261   พลเมืองววิฒัน        3(3-0-6) 

SWU261  Active Citizens 

   ศึกษาประวัติความเปนมาและวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของไทย กระบวนทัศน

เก่ียวกับพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย กฎหมาย ระบบภาษี หนาท่ีพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ ความสําคัญของ

การยึดหลักสันติวิธีในการดําเนินชีวิต การมีจิตสํานึกสาธารณะและการมีสวนรวมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

รวมท้ังแนวทางการปรับตัวในฐานะพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก 

 

2.   วิชาเลือก 

    2.1 กลุมวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี) 

มศว241  แนวโนมเทคโนโลยดีจิทิลัและสงัคม     2(1-2-3) 

SWU241  Digital Technology and Society Trends 

   ศึกษาวิวัฒนาการและแนวคิดของเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีผลกระทบตอสังคมในดานวัฒนธรรม 

เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดลอม ประเมินพฤติกรรมการบริโภคเทคโนโลยีของสังคมและสมาชิก รวมท้ัง

วิเคราะหแนวโนมของเทคโนโลยีดิจิทัลในสังคมโลกอนาคต 
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มศว242  คณติศาสตรในชวีติประจาํวนั      3(3-0-6) 

SWU242  Mathematics in Daily Life 

           ศึกษาวิธีคิดและหลักการคณิตศาสตรกับความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล คณิตศาสตร

สําหรับผูบริโภคและการคํานวณภาษี คณิตศาสตรกับความงาม การวิเคราะหเชิงตัวเลข การแปลความหมาย 

การประยุกตใชคณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน 

 

มศว243  การจดัการทางการเงนิสวนบคุคล      3(3-0-6) 

SWU243  Personal Financial Management 

   ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการทางการเงิน เครื่องมือทางการเงินในการบริหารสภาพ

คลองสวนบุคคล มูลคาเงินตามเวลา และเทคโนโลยีทางการเงิน การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลทางการเงิน

สวนบุคคล การวางแผนทางภาษี การวางแผนการออมและประกัน การบริหารหนี้ และการวางแผนลงทุน 

 

มศว244   วทิยาศาสตรเพือ่ชวีติและสิ่งแวดลอมทีด่ ี     3(3-0-6) 

SWU244  Science for Better Life and Environment 

   ศึกษาเจตคติและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร ระบบนิเวศวิทยาและความสําคัญของการ

อยูรวมกันอยางสมดุล วิทยาศาสตรประยุกต เทคโนโลยี ผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีท่ีมีตอวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการประยุกตใชวิทยาศาสตรอยางรูเทาทันและเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม 

มศว245  วทิยาศาสตร เทคโนโลย ีและสงัคม     2(2-0-4) 

SWU245   Science, Technology and Society 

          ศึกษากระบวนทัศน และวิธีคิดของนักวิทยาศาสตรท่ีมีบทบาทในเหตุการณสําคัญของโลก 

ผลกระทบของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในมิติทางสังคม การสะทอนคิดวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับ

บริบทสังคมไทยในปจจุบัน 

 

มศว246   วถิชีวีติเพื่อสขุภาพ       2(2-0-4) 

SWU246   Healthy Lifestyle 

          ศึกษาองคประกอบและความสําคัญของสุขภาพแบบองครวม ปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอสุขภาพ 

โรควิถีชีวิตกับพฤติกรรมการใชชีวิตของมนุษย สาเหตุ วิธีปองกันและการรักษา การพัฒนาวิถีชีวิตเชิง

สรางสรรคและการประยุกตใชนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร 
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มศว247  อาหารเพื่อชวีติ        2(1-2-3) 

SWU247  Food for Life 

         ศึกษาความสําคัญของอาหารและโภชนาการสําหรับทุกชวงวัย อาหารเพ่ือสุขภาพ สมุนไพร 

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร อันตรายจากอาหารและมาตรฐานความปลอดภัย หลักการเลือกซ้ือและการเก็บรักษา

อาหาร การเลือกบริโภคดวยปญญา และการฝกประกอบอาหารอยางงายจากวัตถุดิบท่ีปลอดภัยและมีคุณคา 

 

มศว248  พลงังานทางเลือก       2(2-0-4) 

SWU248  Alternative Energy 

         ศึกษาความหมาย ความสําคัญ กระบวนการ บทบาทและผลกระทบของการใชพลังงานหลัก

และพลังงานทดแทน ปรากฏการณโลกรอน การอนุรักษพลังงานอยางมีสวนรวม การใชพลังงานอยางมี

ประสิทธิภาพและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การจัดการพลังงานชุมชน ขยะชุมชน และวัสดุเหลือใช ดวย 

ภูมิปญญาและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

 

มศว341  ธรุกิจในโลกดจิทิลั       2(1-2-3) 

SWU341  Business in a Digital World 

         ศึกษาแนวคิดและหลักการทําธุรกิจในโลกดิจิทัล แนวปฏิบัติ หลักจริยธรรมและกฎหมายท่ี

เก่ียวของ นวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต 

 

 2.2 กลุมวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) 

มศว251  ดนตรแีละจติวญิญาณมนุษย      2(1-2-3) 

SWU251  Music and Human Spirit 

   ศึกษาวิเคราะหจิตวิญญาณ อารมณ และพฤติกรรมของมนุษย โดยใชดนตรีเปนเครื่องมือใน

การเรียนรูคุณคาของตนเองและบริบทของสังคม รวมท้ังฝกประยุกตและถายทอดศิลปกรรมแบบบูรณาการสู

สาธารณชน 

 

มศว252       สนุทรยีศาสตรเพื่อชวีติ       3(3-0-6) 

SWU252  Aesthetics for Life 

   ศึกษาแนวคิดทางดานสุนทรียศาสตร สุนทรียศาสตรในเชิงบูรณาการท้ังท่ีเก่ียวของกับ

ธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะท่ีผสานสัมพันธกับบริบทสังคม วัฒนธรรม และ

ธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
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มศว253  สนุทรยีสนทนา        2(1-2-3) 

SWU253  Dialogue 

           ศึกษาฐานคิด ทฤษฎี กลวิธี แนวทางปฏิบัติของสุนทรียสนทนา ระดับของการสื่อสาร  

การประยุกตใชสุนทรียสนทนาในการดําเนินชีวิต โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ การถายทอดความคิดและ

ความรูสึกรวมกันผานศิลปะการฟงอยางลึกซ้ึง การเรียนรูดวยใจอยางใครครวญ และการฝกปฏิบัติสุนทรีย

สนทนาในสถานการณท่ีหลากหลาย 

 

มศว254  ศลิปะและความคดิสรางสรรค      2(1-2-3) 

SWU254  Art and Creativity 

   ศึกษาคนควาเก่ียวกับพลังความคิดสรางสรรคและจินตนาการท่ีกอใหเกิดความงามและ

สุนทรียะในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย 

 

มศว255  ธรรมนญูชวีติ        2(1-2-3) 

SWU255  Constitution for Living 

          ศึกษาหลักธรรมนูญชีวิต วินัยชีวิต กฎการสรางทุนชีวิต การนําชีวิตไปสูเปาหมายท่ีดีงาม 

หลักการปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกท่ีดีของชุมชน และหลักการพัฒนาชีวิต โดยการวิเคราะหและสรางแนว

ทางการพัฒนาตนเองพรอมฝกปฏิบัติ 

 

มศว256  การอานเพื่อชวีติ       2(2-0-4) 

SWU256  Reading for Life 

   ศึกษาหลักการอานจับใจความ วิเคราะห ตีความ วิจารณและประเมินคางานเขียน โดยการ

อานจากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย 

 

มศว257  วรรณกรรมและพลงัทางปญญา      2(2-0-4) 

SWU257  Literature for Intellectual Powers 

   ศึกษาแนวคิด คุณคา และสุนทรียะจากวรรณกรรมไทยหลากรูปแบบท้ังในอดีตและรวมสมัย 

การวิเคราะหวรรณกรรมท่ีกอใหเกิดพลังทางปญญาและยกระดับจิตใจ 

 

มศว258     ศลิปะการพดูและการนาํเสนอ      2(2-0-4) 

SWU258  Arts of Speaking and Presentation 

           ศึกษาองคประกอบ ความหมาย ความสําคัญ ประเภทและกลวิธีการพูด การเตรียมภาษาและ

เนื้อหา การเรียบเรียงความคิด การรางบทพูด การพัฒนาวัจนภาษาและอวัจนภาษากับการพูดประเภทตาง ๆ 
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มศว 262   ประวตัิศาสตรและพลงัขบัเคลื่อนสงัคม     2(2-0-4) 

SWU 262  History and Effects on Society 

           ศึกษาคนควาขอมูลและเหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรท่ีเปนพลังขับเคลื่อนสังคมจาก

อดีตสูปจจุบัน วิเคราะหกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และแนวโนมการกอรูปทาง

สังคมในบริบทของโลกาภิวัตน 

 

มศว263    มนษุยกบัสนัตภิาพ       2(2-0-4) 

SWU263  Human and Peace 

   ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสันติภาพ หลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ 

วัฒนธรรม และการจัดการความขัดแยงในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม รวมท้ังแนวคิดและการปฏิบัติของผูท่ีมี

อุดมการณเก่ียวกับสันติภาพและสันติสุขของมนุษยชาติ 

 

มศว264   มนษุยในสงัคมพหวุฒันธรรม      2(2-0-4) 

SWU264  Human in Multicultural Society 

            ศึกษาความหมายและความสําคัญของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยการวิเคราะหปจจัยดาน

โครงสรางทางสังคม เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา ท่ีมีผลตอความเชื่อและวิถีชีวิตของกลุมคนในสังคม  

การเสริมสรางกระบวนทัศน และการปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม 

 

มศว265   เศรษฐกจิโลกาภวิตัน       3(3-0-6) 

SWU265   Economic Globalization 

   ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจโลกาภิวัตน นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีมีอิทธิพลตอ 

โลกาภิวัตน การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ สถาบันการเงินระหวางประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจโลก แนวโนมใน

อนาคตและผลกระทบตอการดํารงชีวิต ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

มศว266   ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง      2(2-0-4) 

SWU266   Sufficiency Economy 

           ศึกษาภูมิหลังและสภาพท่ัวไปของสังคมไทย แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเทียบ

กับเศรษฐศาสตรกระแสหลัก โดยการเรียนรูจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ การวิเคราะหหาแนวทาง

ประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ อันจะนําไปสูการพ่ึงตนเองบนความรับผิดชอบตอสังคม

และสิ่งแวดลอม เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตน 
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มศว267          หลักการจดัการสมยัใหม       2(2-0-4) 

SWU267         Principles of Modern Management 

           ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม แนวคิดเก่ียวกับการจัดการ

องคกร การจัดการทรัพยากรมนุษย การพัฒนาองคกร แนวโนมการจัดการสมัยใหมและการพัฒนาสังคมอยาง

ยั่งยืน 

 

มศว268  การศึกษาทางสงัคมดวยกระบวนการวจิยั     2(1-2-3) 

SWU268  Social Study by Research 

           ศึกษาขอมูลและเหตุการณท่ีมีผลกระทบสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมปจจุบันโดยการ

เรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน เพ่ือใหเกิดความเขาใจอยางลึกซ้ึงและสามารถเชื่อมโยงขอมูลจากการวิจัยไปสูการใช

ประโยชนในการพัฒนาตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม 

 

มศว351  การพฒันาบุคลกิภาพ       3(2-2-5) 

SWU351  Personality Development 

           ศึกษาความหมายและความสําคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ความแตกตางระหวางบุคคล 

การวิเคราะหและประเมินบุคลิกภาพภายในและภายนอกของตนเอง การพัฒนาเจตคติท่ีดีตอตนเองและผูอ่ืน 

มารยาทพ้ืนฐานทางสังคม ทักษะสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพท่ีดีงามกับผูอ่ืน 

 

มศว352  ปรชัญาและกระบวนการคดิ      3(3-0-6) 

SWU352  Philosophy and Thinking Process 

           ศึกษาแนวคิดและปรัชญาท้ังกระแสตะวันออกและตะวันตกในเชิงบูรณาการ พัฒนาทักษะ

การคิดวิเคราะห สังเคราะห ปรัชญาท่ีเปนกระบวนการคิดท่ีสัมพันธกับชีวิต สังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม  

บนพ้ืนฐานความมีเหตุผล อุดมการณ และคุณธรรมจริยธรรม 

 

มศว353  การคิดอยางมเีหตผุลและจรยิธรรม     3(3-0-6) 

SWU353  Logical Thinking and Ethics 

          ศึกษากระบวนการคิดอยางมีเหตุผลบนพ้ืนฐานความรู  คุณธรรม จริยธรรม เรียนรู

ความสําคัญของวิธีคิดอยางมีเหตุผลจากตัวแบบทางสังคม และฝกพัฒนาตนเองใหเปนผูใฝรูความจริง  

คิดอยางมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม ดํารงชีวิตอยางมีความสุขทามกลางพลวัตทางสังคมและสิ่งแวดลอม 
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มศว354  ความคดิสรางสรรคกบันวตักรรม      3(2-2-5) 

SWU354  Creativity and Innovation 

       ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องคประกอบ วิธีการพัฒนาความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม 

กฎหมายลิขสิทธิ์และทรัพยสินทางปญญา กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมท่ีสําคัญของโลก การฝกปฏิบัติ

พัฒนาความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมเพ่ือชุมชนและสิ่งแวดลอม พรอมท้ังนําเสนอผลงานตอสาธารณชน 

 

มศว355  พุทธธรรม        3(3-0-6) 

SWU355  Buddhism 

   ศึกษาภูมิปญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมท่ีเก่ียวของกับการดํารงชีวิตการพัฒนา

คุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม ท้ังในเชิงวิทยาศาสตร ปรัชญา และศาสนา การวิเคราะหและพัฒนาแนว

ทางการดําเนินชีวิตท่ีมีศีลธรรมและสันติสุข 

 

มศว356  จติวิทยาสงัคมในการดาํเนนิชวีติ      2(2-0-4) 

SWU356  Social Psychology for Living 

             ศึกษาโครงสรางและพฤติกรรมทางสังคม พ้ืนฐานทางชีววิทยาท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมมนุษย 

ตัวแปรทางสังคมท่ีทําใหเกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิต การวิเคราะหพฤติกรรมของบุคคลและกลุมจาก

ปรากฏการณทางสังคม การหาแนวทางแกไขปญหาความขัดแยง การสงเสริมพฤติกรรมเอ้ือสังคมและการ

ดําเนินชีวิตอยางมีความสุข 

มศว357   สขุภาพจิตและการปรบัตวัในสงัคม     2(2-0-4) 

SWU357  Mental Health and Social Adaptability 

             ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสรางสุขภาพจิต การปรับตัวในสังคม การวิเคราะห

สาเหตุและการปองกันสุขภาพจิตเสื่อมโทรม รวมท้ังการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

 

มศว358  กิจกรรมสรางสรรคเพื่อพฒันาชวีติและสงัคม    2(1-2-3) 

SWU358  Creative Activities for Life and Social Development 

   ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ทรัพยากร ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมสรางสรรค 

แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณจากกิจกรรมท่ีตนเองสนใจ คนควาเพ่ิมเติม วิเคราะห สังเคราะห และพัฒนา

กิจกรรมใหมีคุณคาตอการพัฒนาชีวิตและสังคม 

 

 

 

 

 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม พ.ศ. 2562      หนา 26 



มศว361  มศว เพือ่ชุมชน        3(1-4-4) 

SWU361  SWU for Communities 

             ศึกษาวิธีการและเครื่องมือศึกษาชุมชน กระบวนการมีสวนรวม โดยการบูรณาการการเรียนรู

ผานกิจกรรมนิสิต เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจบริบทชุมชนดานวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม รวมท้ัง

เสริมสรางสัมพันธภาพท่ีดีและเชื่อมโยงไปสูการพัฒนาชุมชนอยางมีสวนรวม 

 

มศว362  ภมูปิญญาทองถิ่น       2(1-2-3) 

SWU362   Local Wisdom 

              ศึกษาคนควาภูมิปญญาทองถ่ิน ความสัมพันธของภูมิปญญาทองถ่ินกับการดํารงชีวิตและ

พัฒนาการของชุมชน ตลอดจนผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตนกับการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน โดยการ

เรียนรูรวมกับชุมชน เพ่ือหาแนวทางสืบสานและพัฒนาตามบริบทสังคม รวมท้ังประยุกตใหเปนประโยชนตอ

การดํารงชีวิต การพัฒนาชุมชน และการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

 

มศว363  สมัมาชีพชมุชน        2(1-2-3) 

SWU363  Ethical Careers for Community  

              ศึกษาคนควาและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนท่ีผูกพันและเคารพในธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 

คุณธรรม และวัฒนธรรมโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรูรวมกับชุมชน เสริมสรางจิตสํานึก ความ

สามัคคี และความตระหนักในศักด์ิศรีของชุมชน อันจะทําใหเกิดแนวทางการพัฒนาสัมมาชีพชุมชนท่ีเขมแข็ง

และยั่งยืน 

มศว364  กิจการเพือ่สังคม        2(1-2-3) 

SWU364  Social Enterprise 

            ศึกษาความหมาย ความสําคัญ หลักการเปนผูประกอบการและกระบวนการบริหารจัดการ

กิจการเพ่ือสังคม เรียนรูกิจการเพ่ือสังคมในรูปแบบตาง ๆ วิเคราะห สังเคราะหองคความรูจากกิจการเพ่ือ

สังคมตนแบบ และนําเสนอแนวทางสรางสรรคกิจการเพ่ือสังคม พรอมท้ังฝกปฏิบัติรวมกับชุมชน 

 

 2.3 กลุมวิชาพลานามัย 

มศว131  ลลีาศ         1(0-2-1) 

SWU131  Social Dance 

            เทคนิคและทักษะเบื้องตนในการเตนลีลาศในจังหวะตาง ๆ การเสริมสรางสมรรถภาพทาง

กายและบุคลิกท่ีเหมาะสมสําหรับการเตนลีลาศ ตลอดจนมารยาทในการเตนลีลาศเพ่ือสุขภาพ 
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มศว132  สมรรถภาพสวนบคุคล       1(0-2-1) 

SWU132  Personal Fitness 

            หลักการพ้ืนฐานของการสรางและพัฒนาสมรรถภาพทางกายดานความแข็งแรง ความเร็ว 

ความอดทน และความยืดหยุนของกลามเนื้อและการทํางานของระบบการไหลเวียนโลหิต 

 

มศว133  การวิง่เหยาะเพื่อสุขภาพ       1(0-2-1) 

SWU133  Jogging for Health 

            หลักการออกกําลังกายดวยการวิ่งเหยาะ การวิ่งเหยาะท่ีมุงเนนความอดทนของระบบการ

ไหลเวียนโลหิตและความยืดหยุนของรางกาย การจัดโปรแกรมการออกกําลังกายดวยการวิ่งเหยาะเพ่ือสุขภาพ 

 

มศว134  โยคะ         1(0-2-1) 

SWU134    Yoga 

            เทคนิคและทักษะเบื้องตนในการฝกโยคะ การฝกระบบการหายใจ ความออนตัว และความ

แข็งแรงของรางกายเพ่ือสุขภาพ 

 

มศว135  วายน้ํา         1(0-2-1) 

SWU135  Swimming 

            เทคนิคและทักษะเบื้องตนของการวายน้ํา การวายน้ําทาตาง ๆ การเสริมสรางสมรรถภาพ

ทางกาย กติกาการแขงขัน การเก็บรักษาอุปกรณ และความปลอดภัยในการวายน้ําเพ่ือสุขภาพ 

 

มศว136  แบดมนิตนั        1(0-2-1) 

SWU136  Badminton 

          ทักษะการยืน การเคลื่อนท่ี การจับไม การตีลูกหนามือและหลังมือ การตบ การสงลูก  

การเลนลูกหนาตาขาย กลวิธีการเลนประเภทเดี่ยวและประเภทคู การเก็บรักษาอุปกรณและความปลอดภัยใน

การเลนแบดมินตันเพ่ือสุขภาพ 

 

มศว137    เทนนสิ         1(0-2-1) 

SWU137  Tennis 

         เทคนิคและทักษะเบื้องตนในการเลนเทนนิส มารยาทในการชมเทนนิส กติกาการแขงขัน 

กลวิธีการเลนประเภทเดี่ยวและประเภทคู การเก็บรักษาอุปกรณ และความปลอดภัยในการเลนเทนนิสเพ่ือ

สุขภาพ 
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มศว138  กอลฟ         1(0-2-1) 

SWU138  Golf 

          ความเปนมาของกีฬากอลฟ ทักษะการยืน การจับไม การเหวี่ยงไม กติกาการเลนกอลฟ  

การใชและเก็บรักษาอุปกรณ และความปลอดภัยในการเลนกอลฟเพ่ือสุขภาพ 

 

มศว139   การฝกโดยการใชน้าํหนัก       1(0-2-1) 

SWU139   Weight Training 

          เทคนิคการออกกําลังกายแบบใชเครื่องมือชวย หลักการปฏิบัติ การฝกโดยการใชน้ําหนักและ

การประยุกตกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของระบบโครงรางและกลามเนื้อ ควบคูไปกับการศึกษาเทคนิค

การฝกโดยการใชน้ําหนักเพ่ือสุขภาพ 

 

หมวดวชิาพืน้ฐานคณะ 

ศปก101  ศลิปกรรมกับกระแสสงัคม      3(3-0-6) 

FAS101  Arts and Social Trends 

   ศึกษาแนวคิดของผลงานศิลปกรรมแขนงตางๆ ท้ัง ทัศนศิลป ศิลปะการออกแบบ 

ศิลปะการแสดง นาฏศิลป และดนตรี ท่ีเกิดข้ึนทามกลางพัฒนาการและกระแสสังคมของโลกปจจุบัน  

เพ่ือวิเคราะหถึงความหมาย ความสัมพันธ ตลอดจนปจจัยการดํารงอยูของศิลปะในสังคม เพ่ือนําไปสูการ

พัฒนาเปนแนวโนมของการเปลีย่นแปลงทางศิลปกรรมในอนาคตได 

 

ศปก202  ศลิปกรรมเพื่อชมุชน       3(2-2-5) 

FAS202  Arts for Community 

   ศึกษา วิเคราะหแนวคิด ความหมาย หนาท่ี ความรับผิดชอบ จิตสํานึกสาธารณะและ

ความสัมพันธระหวางศิลปกรรมกับชุมชน รูจักกระบวนการสรางสรรคศิลปกรรมเพ่ือชุมชน การมีสวนรวมใน

ชุมชน  การแลกเปลี่ยนเรียนรู และการนําศิลปกรรมเขาไปเปนเครื่องมือในการสงเสริมศักยภาพของชุมชน 

 

ศปก303  การจดัการทางศลิปกรรม       3(2-2-5) 

FAS303  Arts Management 

   ศึกษา วิเคราะหแนวคิด  ทฤษฎีทุนทางศิลปกรรมในกระแสสังคม การจัดการทรัพยสินทาง

ปญญา ลิขสิทธิ์งานศิลปกรรม ศึกษากระบวนการจัดการในการพัฒนาใหเกิดความคิดสรางสรรค ตอยอดใหเกิด

นวัตกรรมท่ีมีคุณคา มูลคาเพ่ิม นําความคิดสรางสรรคไปสรางใหเกิดนวัตกรรมในงานศิลปกรรม 
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หมวดวชิาเอกบังคบั 

 

นกศ101  ภาษาอังกฤษเพื่อการจดัการศลิปวัฒนธรรม 1    3(2-2-5) 

MAC101  English for Arts and Cultural Management 1 

   ศึกษาหลักการสื่อสารและฝกทักษะภาษาอังกฤษ การฟง การพูดและการอานภาษาอังกฤษ

ในฐานะภาษาตางประเทศในสถานการณตาง ๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกับการจัดการทางศิลปวัฒนธรรม 

 

นกศ102  ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการศิลปวฒันธรรม 2    3(2-2-5) 

MAC102  English for Arts and Cultural Management 2 

   ศึกษากลวิธีการสื่อสารและฝกทักษะภาษาอังกฤษ การฟง การพูดและการเขียนภาษาอังกฤษ 

คําศัพท สํานวน ประโยค ไวยากรณ และการออกเสียง ฝกปฏิบัติการสนทนา การเขียนเอกสาร ในสถานการณ

ตาง ๆ ดานศิลปวัฒนธรรม ฝกประสบการณเรียนรูท้ังในและนอกชั้นเรียน   

นกศ103  แนวคิดและทฤษฎีดานศิลปวัฒนธรรม     3(3-0-6) 

MAC103  Concepts and Theories of Arts and Culture  

   ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีสําคัญ เก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม วิวัฒนาการทางวัฒนธรรม มานุษวิทยา

วัฒนธรรม นิเวศวิทยาวัฒนธรรม การแพรกระจายทางวัฒนธรรม อัตลักษณและความเปนชาติพันธุ  

การผลิตและการผลิตซํ้าทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมกระแสนิยม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีมีผล

ตอแนวคิดและทฤษฎีดานศิลปวัฒนธรรม 

นกศ104  เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการทางศลิปวฒันธรรม   3(2-2-5) 

MAC104  Information Technology for Arts and Cultural Management  

   ศึกษา คนควาและปฏิบัติการเก่ียวกับเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการขอมูลสารสนเทศและ 

การสื่อสาร จริยธรรมในคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโนมของเทคโนโลยีดานการจัดการทาง

ศิลปวัฒนธรรมในอนาคต การประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีดานการจัดการทาง

ศิลปวัฒนธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  

นกศ105  พลวัตทางศิลปวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล     3(3-0-6) 

MAC105  Dynamic of Arts and Culture in Digital Age 

   ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงสื่อ สังคม และวัฒนธรรม บทบาท 

หนาท่ีของสื่อพ้ืนบาน สื่อเกา สื่อใหม การหลอมรวมสื่อ การโฆษณาชวนเชื่อ อิทธิพลของสื่อในการขับเคลื่อน

สังคมและวัฒนธรรม ความสัมพันธระหวางสื่อ สังคม และวัฒนธรรมในบริบทตาง ๆ ในยุคดิจิทัล 
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นกศ106  ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมทางศิลปวัฒนธรรม   3(3-0-6) 

MAC106  Creativity and Innovation in Arts and Culture 

   ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ลักษณะ รูปแบบความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม 

กระบวนการ การพัฒนา การนําเสนอ และการจัดการความคิดสรางสรรคทางดานศิลปวัฒนธรรม ประยุกตใช

ความคิดสรางสรรคสูนวัตกรรมทางศิลปวัฒนธรรม 

 

นกศ201  เศรษฐกจิสรางสรรคและทุนทางวัฒนธรรม    3(2-2-5) 

MAC201  Creative Economy and Cultural Capital 

   ศึกษาแนวคิด พัฒนาการ รูปแบบ ทุนทางทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสรางสรรค 

อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม อุตสาหกรรมสรางสรรค พ้ืนท่ีสรางสรรค เมืองและชุมชนสรางสรรค การจัดการ

และการสรางคุณคาและมูลคาเพ่ิมในเชิงเศรษฐกิจดวยทุนทางวัฒนธรรม  

 

นกศ202  การสื่อสารขามวัฒนธรรมและพหุวัฒนธรรมศึกษา    3(3-0-6) 

MAC202  Cross-Cultural Communication and Multicultural Studies 

   ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการสื่อสารขามวัฒนธรรมและพหุวัฒนธรรมศึกษา  

ทักษะพ้ืนฐานของการสื่อสารในวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน ความเขาใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมในบริบท

ตาง ๆ การแกไขปญหาและอุปสรรคของการสื่อสารขามวัฒนธรรม โดยเนนกรณีศึกษาท่ีสอดคลองกับประเด็น

ทางสังคมวัฒนธรรมเพ่ือการจัดการทางศิลปวัฒนธรรมในระดับทองถ่ิน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

 

นกศ203  การจัดการศิลปวฒันธรรมรวมสมัย    3(3-0-6) 

MAC203  Contemporary Arts and Cultural Management  

   ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี ประเภท องคประกอบ รูปแบบงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยในงาน

วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป สุนทรียศาสตรในงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย การใชสื่อดิจิทัล การจัดการ  

การสงเสริมและพัฒนางานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย  

 

นกศ204  การจดัการทรัพยากรทางวัฒนธรรม     3(3-0-6) 

MAC204  Cultural Resource Management 

   ศึกษาแนวคิด ทฤษฎ ีประเภททรัพยากรทางวัฒนธรรม หลกัการและกระบวนการการจัดการ

ทรัพยากรทางวัฒนธรรมอยางยั่งยืน การประเมินคุณคาและความสําคัญของทรัพยากรทางวัฒนธรรม  

การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม การใชทรัพยากรทางวัฒนธรรมใหเกิด

ประโยชนสูงสุด วิเคราะหรูปแบบและแนวทางการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมท้ังในระดับชาติและ

นานาชาติ 
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นกศ205  นวัตกรรมการจัดการความรูทางศิลปวัฒนธรรม    3(2-2-5) 

MAC205  Innovative Arts and Cultural Knowledge Management 

   ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการ รูปแบบ กระบวนการ องคประกอบของการจัดการองค

ความรู แนวทางในการจัดการองคความรูทางศิลปวัฒนธรรม การประยุกตใชนวัตกรรมเพ่ือการจัดการความรู 

กระบวนการคิด การสรางสรรคและการรักษาองคความรูทางดานศิลปวัฒนธรรมอยางมีประสิทธิภาพ 

 

นกศ206  กฎหมาย จริยธรรม และนโยบายทางศลิปวฒันธรรม   3(3-0-6) 

MAC206  Laws, Ethics and Policy in Arts and Culture  

   ศึกษาแนวคิด หลักการ ประเภท มาตรการทางกฎหมาย หลักจริยธรรม และนโยบาย

ทางดานศิลปวัฒนธรรมท้ังในระดับประเทศและระหวางประเทศ ผลดีและผลเสียของกฎหมายและนโยบาย

ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ วิเคราะหปรากฏการณและประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรมท่ีเก่ียวของกับการจัดการ

ทางศิลปวัฒนธรรม  

   

นกศ207  บัญชแีละการเงนิเพือ่การจดัการทางศลิปวฒันธรรม   3(3-0-6) 

MAC207  Financial and Accounting for Arts and Cultural Management 

   ศึกษาแนวคิด เปาหมายของการจัดการบัญชีและการเงินเพ่ืองานศิลปวัฒนธรรม ความสําคัญ

ของบัญชีและการเงินในองคการธุรกิจ การวิเคราะหงบการเงิน งานบริหารเงินทุนหมุนเวียน การวิเคราะหวงจร 

เงินสด การบริหารลูกหนี้ การคาการบริหารสินคาคงคลัง ตนทุน เงินทุน โครงสรางเงินทุน การวิเคราะหเงินทุน 

การประมาณเงินทุนจากแหลงภายนอก 

  

นกศ208  การตลาดและเศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการทางศลิปวฒันธรรม  3(3-0-6) 

MAC208  Marketing and Economics for Arts and Cultural Management 

  ศึกษา แนวคิด ทฤษฎีทางการตลาดในงานดานศิลปวัฒนธรรม การวิจัยตลาดเพ่ือศึกษา

ความตองการของกลุมหมาย การแบงสวนทางการตลาด การเลือกกลุมเปาหมาย การจัดวางตําแหนงของงาน

ศิลปวัฒนธรรม การใชการสื่อสารทางการตลาด การจัดทําแผนการตลาดและกลยุทธการตลาด รวมถึงศึกษา

หลักการเบื้องตนดานเศรษฐศาสตร วิเคราะหอุปสงคและอุปทานสําหรับงานศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังทฤษฎี

เศรษฐศาสตรท่ีอธิบายปรากฏการณวัฒนธรรม ตลอดจนการนํางานศิลปวัฒนธรรมและงานสรางสรรคเพ่ือ

กอใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจ 
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นกศ301  การบรหิารโครงการศลิปวฒันธรรมและการระดมทุน   3(2-2-5) 

MAC301  Arts and Cultural Project Management and Fund Raising  

   ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีดานการบริหารโครงการและการระดมทุนทางดานศิลปวัฒนธรรม 

หลักการปฏิบัติ รูปแบบ ข้ันตอนในการจัดทําขอเสนอโครงการ การดําเนินโครงการ บทบาทในการบริหาร 

ติดตามและการประเมินโครงการ การระดมทุนและการขอรับทุนสนับสนุนโครงการทางศิลปวัฒนธรรมจาก

หนวยงานหรือองคกรรัฐและเอกชนท้ังในระดับชาติและนานาชาติ  

 

นกศ302  ภาษาองักฤษเพือ่การนําเสนองานและการสือ่สารเชงิธรุกจิ   3(2-2-5) 

MAC302  English for Presentation and Business Communication 

   ศึกษา คนควา และวิเคราะหหลักการ แนวคิด ประเด็นในการติดตอสื่อสารเพ่ือการจัดการ

ทางศิลปวัฒนธรรม ความรูท่ัวไปเก่ียวกับการสื่อสารโดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม ความสําคัญในการสื่อสาร

ดวยการพูด วิธีการติดตอสื่อสาร การฟง เขียน อาน การหางานและการเขียนประวัติ การจางงานและการ

สัมภาษณ การใชภาษาเพ่ือการโนมนาวใจ การเขียนกําหนดการ บทพูดสําหรับพิธีกร เทคนิคการพูดและ 

การนําเสนองานทางศิลปวัฒนธรรม ฝกปฏิบัติหนาชั้นเรียนและการนําเสนองานดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

อยางมืออาชีพ 

 

นกศ303  การจดันิทรรศการและกจิกรรมทางศลิปวฒันธรรมในยุคดจิทิลั  3(1-4-4) 

MAC303  Arts and Cultural Exhibition and Special Events for Digital Age 

   ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ ฝกปฏิบัติ ออกแบบและจัดนิทรรศการ กิจกรรมทาง

ศิลปวัฒนธรรมประเภทตาง ๆ สรางแนวคิด ข้ันตอน รูปแบบ การกําหนดพ้ืนท่ี การจัดการผูชม การรักษา

ความปลอดภัย การเตรียมงานนิทรรศการและกิจกรรม ระบบสัญจร สวนประกอบในการจัดแสดง การจัดการ

นิทรรศการและกิจกรรมดวยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  

 

นกศ304  การจดัการศลิปวฒันธรรมเชงิพาณชิย     3(2-2-5) 

MAC304  Commercial Arts and Cultural Management 

   ศึกษาหลักการ แนวคิด กระบวนการ รูปแบบ ศิลปวัฒนธรรมเชิงพาณิชย พ้ืนท่ี ความจริงแท 

การโหยหาอดีตทางศิลปวัฒนธรรม การออกแบบ การวางแผน การตอยอดงานดานศิลปวัฒนธรรม  

การจัดการและการใชศิลปวัฒนธรรมในการสรางคุณคาและมูลคาเพ่ิมเชิงพาณิชย  
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นกศ401  ศลิปวฒันธรรมนิพนธ       6(0-12-6) 

MAC401  Arts and Cultural Project 

   ศึกษา คนควา และบูรณาการความรู ประสบการณท่ีไดเรียนรูในวิชาตาง ๆ กําหนดหัวขอ

การศึกษาภายใตคําปรึกษาของอาจารย วิเคราะหดวยพ้ืนฐานการวิจัยและสรางสรรคบนพ้ืนฐานจริยธรรม 

วัฒนธรรม จัดทําภาคนิพนธ โครงการหรือผลิตผลงานทางดานนวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม  

โดยนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ เปนตอสาธารณะชน 

 

นกศ402  ฝกประสบการณทางวชิาชีพ      3(0-6-3) 

MAC402  Internship  

   ฝกปฏิบัติการในองคกรหรือหนวยงานท่ีมีการดําเนินงานเก่ียวของกับศิลปวัฒนธรรมพ้ืนท่ี

ปฏิบัติจริง เปนการเรียนรูแนวคิดกระบวนการจัดการศิลปวัฒนธรรม เปนเวลาไมนอยกวา 240 ชั่วโมง โดยมี

การเสนอรายงานการฝกประสบการณ  

 

หมวดวิชาเอกเลือก 

กลุมวิชาการจัดการมรดกและทรัพยากรทางวัฒนธรรม 

 

นกศ211  การอนุรักษและการพัฒนามรดกทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อความยั่งยืน  3(3-0-6) 

MAC211  Sustainable Development for Arts and Cultural Heritage Conservation  

   ศึกษา หลักการ แนวคิด และทฤษฎีดานการอนุรักษและการพัฒนามรดกทางศิลปวัฒนธรรม

รูปแบบ วิธีการ เทคนิค และมาตรการสากลในอนุรักษและพัฒนามรดกทางศิลปวัฒนธรรม มรดกทาง

ศิลปวัฒนธรรมภายใตภัยคุกคาม วิเคราะหสภาพปญหาและแนวทางการสงเสริมมรดกทางศิลปวัฒนธรรม 

อยางยั่งยืน 

 

นกศ212  การจดัการทางทศันศลิป       3(2-2-5) 

MAC212  Visual Arts Management 

 ศึกษาหลักการ รูปแบบ การจัดองคประกอบศิลป การจัดการงานทัศนศิลป การประเมิน

คุณคา การเก็บรักษา การออกแบบและการวางแผนกิจกรรมทางศิลปะ การเพ่ิมคุณคาและมูลคาของงาน

ทัศนศิลป และการนําเสนอผลงานทางศิลปะ  

 

นกศ311  การจัดการมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม     3(2-2-5) 

MAC311  Intangible Cultural Heritage Management 

   ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม ประเภทของมรดก

ภูมิปญญาทางวัฒนธรรม พัฒนาการ หลักและกระบวนการในการสงวนรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 
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ท้ังในระดับประเทศและนานาชาติ ตลอดจนตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของมรดกภูมิปญญาทาง

วัฒนธรรมและบริหารจัดการไดอยางเหมาะสม 

 

นกศ312  การจัดการพพิิธภณัฑและแหลงเรยีนรูทางวฒันธรรม  3(2-2-5) 

MAC312  Museum and Cultural Learning Center Management 

   ศึกษาแนวคิด พัฒนาการ ความหมาย และประเภทของแหลงเรียนรูทางศิลปวัฒนธรรม 

รวมถึงพิพิธภัณฑสถานและหอศิลป หนาท่ีและบทบาท โครงสราง กระบวนการในการจัดการแหลงเรียนรูทาง

วัฒนธรรม การจัดการวัตถุจัดแสดง การจัดนิทรรศการ การจัดกิจกรรมและการบริการการศึกษาภายในแหลง

เรียนรูทางวัฒนธรรม ตลอดจนการศึกษากลยุทธการประชาสัมพันธและการสื่อสารการตลาดไปสูกลุมผูเขาชม 

 

นกศ313  การสื่อความหมายมรดกทางศิลปวัฒนธรรม      3(3-0-6) 

MAC313  Interpretation in Arts and Cultural Heritage 

   ทฤษฎี แนวคิดและบทบาทของการสื่อความหมายท่ีสอดคลองกับการศึกษาดานสัญลักษณ

และการสื่อสารในมรดกทางวัฒนธรรมและพ้ืนท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ เชน พิพิธภัณฑ หองแสดงงานศิลปะ  

และแหลงเรียนรู การประยุกตใชเทคโนโลยีการนําเสนอและการสื่อความหมายในบริบททางประวัติศาสตร 

สงัคมและวัฒนธรรม 

  

นกศ314  สิทธิ พื้นที่ และการจัดการความขัดแยงทางศิลปวัฒนธรรม   3(3-0-6) 

MAC314  Rights, Space and Conflict Management in arts and culture 

   ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ท่ี เ ก่ียวกับสิทธิชุมชน สิทธิทางวัฒนธรรม พ้ืนท่ีทาง

ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนหรือปจเจกชน การแยงชิงทรัพยากรทางศิลปวัฒนธรรม ประเด็นความขัดแยง 

รูปแบบและแนวทางในการจัดการความขัดแยงทางศิลปวัฒนธรรมท้ังในประเทศและตางประเทศ  

  

นกศ411  การจัดการทองเทีย่วเชิงศิลปวัฒนธรรม     3(3-0-6) 

MAC411  Cultural Tourism Management 

  หลักการและแนวคิดการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม องคประกอบการการทองเท่ียว  

การจัดการแหลงทองเท่ียวทางศิลปวัฒนธรรม ผลกระทบของการทองเท่ียว การจัดการทรัพยากรทาง

วัฒนธรรมเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน กระบวนการการมีสวนรวมของชุมชนกับการจัดการทองเท่ียว

วัฒนธรรม การจัดการท่ีคํานึงถึงดุลยภาพระหวางการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมและการจัดการการ

ทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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นกศ412  การจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมและมรดกเมือง    3(3-0-6) 

MAC412  Cultural Landscape and Urban Heritage Management   

   แนวคิด ทฤษฎี หลักการ ความหมายและประเภทของภูมิทัศนวัฒนธรรมและมรดกเมือง 

พัฒนาการทางประวัติศาสตร คุณคาทางดานความงาม พ้ืนท่ีทางวัฒนธรรมท่ีแสดงความสัมพันธระหวาง

กิจกรรมของมนุษยและภูมิประเทศ เอกลักษณและองคประกอบของเมืองและภูมิทัศนวัฒนธรรม การจัดการ

และกระบวนการอนุรักษและมรดกเมืองและภูมิทัศนวัฒนธรรม ตลอดจนการนําศิลปวัฒนธรรมไปผสมผสาน

ใหเปนสวนหนึ่งของเมือง     

 

กลุมวิชาการจัดการกิจกรรมพิเศษและเทศกาลทางวัฒนธรรม 

 

นกศ221  หลักการ การวางแผน และการปฏิบัติกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม  3(2-2-5) 

MAC221  Principle, Planning and Practice of Arts and Cultural Events 

   ศึกษาหลักการ แนวคิด การวางแผน การกําหนดเปาหมาย การออกแบบกิจกรรมทาง

ศิลปวัฒนธรรม การกําหนดขอบเขตทรัพยากร การวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย การวางแผนงบประมาณ  

การปฏิบัติกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบตาง ๆ  

  

นกศ222  การบรหิารศลิปะการแสดงและศลิปน     3(2-2-5) 

MAC222  Artists and Performing Arts Management  

   ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี กระบวนการจัดการทางศิลปะการแสดง การเลือกเนื้อหาและรูปแบบ

ของงานศิลปะการแสดง การคัดเลือกนักแสดง การคัดเลือกพ้ืนท่ีการแสดง การคัดเลือกงานละคร นาฏศิลป 

ดนตรี การจัดการศิลปน การประยุกตหลักการตลาดและการประชาสัมพันธ การตอยอดธุรกิจทางดาน

ศิลปะการแสดง และฝกปฏิบัติการบริหารงานศิลปะการแสดงและศิลปนท้ังในรูปแบบแสวงหาผลกําไรและ 

ไมแสวงหาผลกําไร 

 

นกศ321  การบรหิารกจิกรรมพเิศษและงานเทศกาลทางศิลปวฒันธรรม 3(2-2-5) 

MAC321  Sustainable Arts and Cultural Management in Special Events and Festivals  

   ศึกษาองคประกอบ รูปแบบ แนวทางการจัดกิจกรรมพิเศษและเทศกาลทางศิลปวัฒนธรรม 

การบริหารทีมงาน การบริหารความขัดแยง การควบคุมและการจัดการความเสี่ยง การประเมินและ 

การรายงานผล การใชเทคโนโลยีสําหรับการจัดกิจกรรมพิเศษและเทศการทางศิลปวัฒนธรรม 

 

นกศ322  แสง ส ีเสยีงทางศลิปวฒันธรรม      3(2-2-5) 

MAC322  Light and Sound for Arts and Culture 
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   ศึกษาหลักการ แนวคิด การวางแผน ปฏิบัติการ รูปแบบการทํางานรวมกับชุมชน การศึกษา

พ้ืนท่ี การเลาเรื่องและออกแบบกิจกรรมผานการแสดงแสง สี เสียงทางศิลปวัฒนธรรม 

 

นกศ323  การออกแบบสือ่เพื่อการจดัการกจิกรรมทางศลิปวฒันธรรม   3(2-2-5) 

MAC323  Media Design for Arts and Cultural Events 

   ศึกษาแนวคิด หลักการการ กระบวนการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ สื่อเชิงโตตอบ สื่อมัลติมีเดีย 

สื่อสมัยใหมสําหรับการจัดกิจกรรมทางดานศิลปวัฒนธรรม การสรางสรรคสื่อและกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม 

ประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมเพ่ือการจัดการสื่อและกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม 

 

นกศ324  กิจการเพื่อสังคมทางศิลปวัฒนธรรม       3(2-2-5) 

MAC324  Social Enterprise for Arts and Culture   

   ศึกษาหลักการ แนวคิดในการดําเนินธุรกิจ รูปแบบ กระบวนการบริหารจัดการ การดําเนิน

ธุรกิจทางศิลปวัฒนธรรม การใชกลยุทธสําหรับธุรกิจในการแกไขปญหาสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม  

การสงเสริมกิจการเพ่ือสังคมดานศิลปวัฒนธรรมเพ่ือสรางผลกําไรอยางสรางสรรคและยั่งยืน ปฏิบัติการ 

นําเสนอแผนธุรกิจและโครงการภายใตการควบคุมของอาจารยท่ีปรึกษา 

 

นกศ421  การจดัการธรุกจิไมซในมิตทิางศลิปวฒันธรรม    3(2-2-5) 

MAC421  MICE Business Management for Arts and Cultural Context 

   ศึกษาหลักการ แนวคิด รูปแบบ การจัดการ การวางแผนและบริหารธุรกิจไมซทาง

ศิลปวัฒนธรรม การดําเนินธุรกิจการจัดประชุม การจัดการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล การจัดการประชุม

นานาชาติ การดําเนินธุรกิจการจัดการแสดงสินคา การออกแบบโปรแกรมและเตรียมสถานท่ี การจัดการความ

เสี่ยงและประเมินผล การจัดการดานทรัพยากรมนุษย ปฏิบัติการ นําเสนอแผนธุรกิจไมซทางดาน

ศิลปวัฒนธรรมภายใตการควบคุมของอาจารยท่ีปรึกษา 

 

นกศ422  การจัดการสัมมนาและการสรางเครือขายทางศลิปวัฒนธรรม  3(2-2-5) 

MAC422  A Seminar on Arts and Cultural Management and Networking 

   ศึกษาหลักการ รูปแบบ ข้ันตอน การวางแผน การบริหารจัดการ การจัดการสัมมนา   

การเตรียมเอกสาร  เลือกสถานท่ี การใชเทคโนโลยี การนําเสนอแนวคิดของการประชุมสัมมนาทางดาน

ศิลปวัฒนธรรม การประเมินผล ฝกปฏิบัติการประสานงานเครือขายกับองคกร หนวยงานชุมชน                        

ทางศิลปวัฒนธรรมท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
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กลุมวิชาการจัดการสือ่ดิจิทัลและอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม 

 

นกศ231  สังคมดิจิทัลและนิเวศวิทยาวัฒนธรรม     3(3-0-6) 

MAC231  Digital Society and Cultural Ecology 

   ศึกษา คนควา เก่ียวกับภูมิปญญา คติชนสรางสรรค ในฐานะเปนทรัพยของชุมชน มุงเนนใน

ภูมิปญญาของเอเชียและไทย กรณีศึกษาปราชญในชุมชน และพ้ืนท่ีท่ีนิสิตสนใจ สังเคราะหความรูแลวนําเสนอ

แลกเปลี่ยนเรียนรูกับสมาชิกอ่ืนในชั้นเรียน 

 

นกศ232  แคมเปญและการจัดการตราสนิคา     3(2-2-5) 

MAC232  Campaign and Brand Management 

   ศึกษาหลักการ วิเคราะหแคมเปญท่ีประสบความสําเร็จ กระบวนการสราง การใชเทคโนโลยี 

ขอบเขตความรับผิดชอบในการการสรางสรรคแคมเปญ ฝกสรางสรรคแคมเปญสําหรับการประชาสัมพันธ

ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือสรางความรับรูและเพ่ิมมูลคาทางธุรกิจ หลักการสรางแบรนด การสรางทัศนคติท่ีดีตอ 

ตราสินคา การสรางความเชื่อม่ัน การโนมนาว การจูงใจ การใชกลยุทธทางการตลาดเพ่ือดึงดูดใจ

กลุมเปาหมาย การมีสวนรวมระหวางแบรนดและกลุมเปาหมาย 

 

นกศ233  การจดัการพาณชิยอิเลก็ทรอนิกส      3(2-2-5) 

MAC233  Electronic-Commerce Management 

   ศึกษา คนควาและวิเคราะหหลักการ แนวคิด ประเด็นท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ความรู เบื้องตนของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส รูปแบบของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

โครงสรางพ้ืนฐานของอินเทอรเน็ตและเว็บไซต ฮารดแวรและซอฟตแวรสําหรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  

การสรางเว็บไซต การตลาดอิเล็กทรอนิกส การเงินอิเล็กทรอนิกส การรักษาความปลอดภัยของพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส เครือขายสังคมออนไลน ประเด็นทางสังคมและกฎหมายทางอินเทอรเน็ตและพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส 

 

นกศ331  นวัตกรรมการจัดการฐานขอมูลทางศิลปวัฒนธรรม    3(2-2-5) 

MAC331  Database Management Innovation for Arts and Culture 

 ศึกษา และฝกปฏิบัติรูปแบบสถาปตยกรรมฐานขอมูลและคลังขอมูล การจัดเก็บขอมูล  

การวิเคราะหและออกแบบขอมูล การกําหนดชนิดของขอมูล นิยามเขตขอมูล การออกแบบระบบฐานขอมูล

เบื้องตนเพ่ือการจัดการขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม 
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นกศ332  การตลาดออนไลน       3(2-2-5) 

MAC332  Online Marketing 

   ศึกษา คนควา และวิเคราะห ทฤษฎี กรณีศึกษาทางการตลาดออนไลน และการตลาดโดยใช

คอนเทนท การสรางมูลคาเพ่ิมของสินคา กระบวนการจัดจําหนาย การตั้งราคา และการสงเสริมการตลาดผาน

สื่อออนไลน การใชเทคโนโลยีและเครื่องมือการตลาดทางดานดิจิทัลในการทําการตลาดออนไลน 

 

นกศ431  การจดัการสื่อและอตุสาหกรรมบนัเทิง     3(3-0-6) 

MAC431  Management of Media and Entertainment Industry 

   ศึกษา แนวคิด ทฤษฎีการจัดการสื่อและอุตสาหกรรมบันเทิงประเภทตาง ๆ โดยพิจารณาใน

ฐานะผูผลิตผลงานทางศิลปวัฒนธรรม กระบวนการทางการตลาด สภาพแวดลอมท่ีมีอิทธิพลตอความความ

นิยมของกลุมผูบรโิภคในปจจุบนัและอนาคต 

 

นกศ432  การสรางสรรคงานวฒันธรรมในยคุดิจทิลั     3(2-2-5) 

MAC432  Cultural Creativity in Digital Age 

   ศึกษา แนวคิด รูปแบบ บทบาท การพัฒนากระบวนการคิด การวิเคราะหและสงเสริมการใช

ความคิดสรางสรรคท่ีเอ้ือประโยชนตองานทางดานศิลปวัฒนธรรม เรียนรูความกาวหนาของเทคโนโลยีใน 

ยุคดิจิทัล ตลอดจนการใชและบริหารความคิดสรางสรรค ศึกษาพฤติกรรมและการสื่อสารระหวางผูผลิตและ

ผูบริโภคงานทางดานศิลปวัฒนธรรมทามกลางความหลากหลายและการเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในสังคมปจจุบัน 

 

นกศ433  การออกแบบแอนเิมชนัและสือ่ดจิิทลั     3(2-2-5) 

MAC433  Design for Animation and Digital Media 

   ศึกษา แนวคิด ทฤษฎ ีการปฏิบัติในการออกแบบแอนิเมชันและสื่อดิจิตอล กระบวนการผลิต

แอนิเมชันเบื้องตน เทคนิคหลากหลายชนิดท้ังการวาด สตอปโมชัน แอนิเมชัน 2 มิติ และ 3 มิติ การทําสื่อ

สิ่งพิมพดิจิ ทัล และการออกแบบเว็บไซต  ซอฟตแวรคอมพิวเตอรเ พ่ืองานแอนิเมชันและสื่อดิจิ ทัล  

การใชแอนิเมชันและสื่อดิจิทัลเพ่ืองานศิลปวัฒนธรรม 

นกศ434  ประสบการณในตางประเทศ      3(0-6-3) 

MAC434  Academic Experience Abroad 

   ศึกษาเรียนรูประสบการณเก่ียวกับการจัดการทางศิลปวัฒนธรรมในหนวยงาน องคกร หรือ

สถาบันการศึกษาในตางประเทศ โดยมีการนําเสนอรายงานการเรียนรูเปนภาษาตางประเทศ ภายใตความ

ควบคุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร นิสิตเปนผูรับผิดชอบคาใชจายระหวางท่ีไปศึกษาดวยตนเอง 
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