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2. ชื,อปริญญาและสาขาวชิา 
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ชืAอยอ่ (ภาษาไทย) :        ปร.ด. (วจิยัศิลปะและวฒันธรรม) 
ชืAอเตม็ (ภาษาองักฤษ) :  Doctor of Philosophy (Art and Cultural Research) 
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3. วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
            หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิจยัศิลปะและวฒันธรรม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.255K)   มีวตัถุประสงค์เพืAอ
ผลิต บณัฑิตทีAมีคุณสมบติัดงันีP  
                1. มีความรู้ ความเขา้ใจอยา่งถ่องแทแ้ละลึกซึP ง ในการบูรณาการความรู้และทกัษะทางดา้นศิลปวฒันธรรมกบั
ศาสตร์อืAนๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
                2. มีความรู้ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาอยา่งเป็นระบบ เป็นผูน้าํดา้นการอนุรักษ ์ฟืP นฟูและพฒันา
งานศิลปะและวฒันธรรม  
                3. มีความเชีAยวชาญในกระบวนการทาํวิจยัทางดา้นศิลปะและวฒันธรรมทัPงในทอ้งถิAนและในอนุภูมิภาคลุ่มนํP า
โขง 
                4. มีความสามารถในการวจิยัเพืAอการสร้างองคค์วามรู้ใหม่  ทางดา้นศิลปะและวฒันธรรม 
   \. เป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของนกัวจิยั 

 
4.  หลกัสูตร 

4.5   จาํนวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร 
                  หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาวจิยัศิลปะและวฒันธรรม เป็นหลกัสูตรแบบ 
                แบบ 1.1       ทาํดุษฎีนิพนธ์อยา่งเดียว           48      หน่วยกิต 
                แบบ 2.1       ทาํดุษฎีนิพนธ์                          ^K      หน่วยกิต   
                                      และศึกษารายวชิาไม่นอ้ยกวา่  _`      หน่วยกิต 
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4.&  โครงสร้างหลกัสูตร 

 

หมวดวชิา แบบ 1.1  แบบ 2.1  
1. รายวชิาบงัคบั 
2. รายวชิาเลือก 
3. ดุษฎีนิพนธ์ 

- 
- 

48 

_b 
ไม่นอ้ยกวา่  K 

36 
รวม 48 \d 

 

'.  รายวชิา 

            '.5  หมวดวชิาบังคบั  
                        วิชาบงัคบันบัหน่วยกิต  จาํนวน _b หน่วยกิต  เป็นรายวชิาหลกัทีAจาํเป็นตอ้งศึกษาในหลกัสูตร รายวชิา
ดงัต่อไปนีP  
`ef  911   การวจิยัเชิงคุณภาพทางวฒันธรรมขัPนสูง      3(3-0-6) 
   Advanced Qualitative Research in Culture. 
`ef e12    ทฤษฎีทางวฒันธรรมและสงัคมขัPนสูง                                                3(3-0-6) 

   Advanced in Cultural and Social Theory 
`ef e14    การวจิยัขา้มวฒันธรรมขัPนสูง      3(3-0-6) 
   Advanced in Cross Culture Research   
`ef e93    สมัมนาทางการวจิยัศิลปะและวฒันธรรมขัPนสูง                                                               3(3-0-6) 
   Seminar in Advanced Art and Cultural Research  
   '.&  หมวดวชิาเลอืก หรือรายวชิาที,จะเปิดสอนเพิ,มเตมิในภายหลงั จาํนวนไม่น้อยกว่า ( หน่วยกติ  

ให้เลอืกเรียน รายวชิาดงัต่อไปนี? 
890 723    การบริหารองคก์รดา้นศิลปะและวฒันธรรม            3(3-0-6) 
          Art and Cultural Organization Administration 
890 725    ภูมิปัญญาทอ้งถิAนและวถีิไทย                     3(3-0-6) 
               Local Wisdoms and Thai Way of Life 
`ef  r27   การจดัการหอศิลป์และพิพิธภณัฑท์างศิลปวฒันธรรม                    3(3-0-6)  
   Management of Art Gallery and Art Cultural Museum  
890 r28    เทคโนโลยสีารสนเทศทางศิลปะและวฒันธรรม                  3(3-0-6) 
   Art and Cultural Information Technology 
`90 rbe   สถาปัตยกรรมพืPนถิAน                    3(3-0-6) 

 Vernacular Architecture 
`ef e22   ภูมิปัญญาทอ้งถิAนกบัการออกแบบ                      3(3-0-6) 
  Local Wisdoms and Designing  
`ef e23   ภูมิปัญญาทอ้งถิAนกบังานทศันศิลป์                                       3(3-0-6) 
  Local Wisdoms and Visual Art Works 
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`ef e24   ภูมิปัญญาทอ้งถิAนกบัศิลปะการแสดงและดนตรี                               3(3-0-6) 
  Local Wisdoms and Performing Arts and Music 
`ef e27   ความเชืAอ ปรัชญา ศาสนาและวฒันธรรม                3(3-0-6) 
  Belief, Philosophy, Religion and Culture 
`ef e26   คุณค่าสุนทรียะในทศันศิลป์ การออกแบบ ศิลปะการแสดงและดนตรี                 3(3-0-6)   
   Aesthetic Value in Visual Art, Design, Performance and Musical Art 
890 e28   วฒันธรรมเอเชียและโลก                                               3(3-0-6) 

  Asian and World Culture 
890 e91   สมัมนาทางการท่องเทีAยวทางศิลปะและวฒันธรรมในภูมิภาคลุ่มนํP าโขง               3(3-0-6) 
   Seminar in Art and Cultural Tourism in Mekong Basin 
890 e92    สมัมนาทางภาษาและวรรณกรรมทอ้งถิAน                                                                       ^(3-0-6) 
   Seminar in Local Language and Literature  
 
     ดุษฎนีิพนธ์  
 เป็นการมุ่งใหน้กัศึกษาทาํงานวจิยั เพืAอใหเ้กิดความเชีAยวชาญในเชิงลึกในการนาํพืPนฐานความรู้ทางศิลปกรรมไป
ประยกุตใ์ชใ้นการวเิคราะห์ วจิยัและแกปั้ญหาทางศิลปะและวฒันธรรมตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา       
890 99r    ดุษฎีนิพนธ์                          48  หน่วยกิต 
   Dissertation 
   สาํหรับนกัศึกษาในหลกัสูตร แบบ _._ 
890 99e    ดุษฎีนิพนธ์                          ^K  หน่วยกิต 
   Dissertation 
   สาํหรับนกัศึกษาในหลกัสูตร แบบ b._ 
  

(.   แผนการศึกษา 
               หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิจยัศิลปะและวฒันธรรม แบบ _._ และ แบบ b._  จดัการเรียนการสอน
เป็น ^ ปีเตม็ รวม K ภาคการศึกษา มีรายละเอียดดงันีP   
             การศึกษาตามหลกัสูตร แบบ 5.5 และแบบ &.5 
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  ปีที, 1 

ภาคการศึกษาที,  5 

รหัสวชิา ชื,อวชิา จาํนวนหน่วยกติ 

แบบ 5.5 แบบ &.5 

`90  911 การวจิยัเชิงคุณภาพทางวฒันธรรมขัPนสูง     
Advanced Qualitative Rese rch in Culture  

3 
(ไม่นบัหน่วยกิต) 

3 

`90  e12 ทฤษฎีทางวฒันธรรมและสงัคมขัPนสูง        
Advanced in Cultural and Social Theory 

3 
(ไม่นบัหน่วยกิต) 

3 

`90  rxx วชิาเลือก - 3 
890  997 ดุษฎีนิพนธ์         

Dissertation                                                                    
6 - 

ลงทะเบียนเรียนรวม  12 9 
หน่วยกิตสะสม  6 9 

*หมายเหตุ :  วชิา  890 91_ ไม่นบัเป็นหน่วยกิตและใหเ้ป็นส่วนหนึAงของหลกัสูตรแบบ 1.1  
        วชิา  890 912 ไม่นบัเป็นหน่วยกิตและใหเ้ป็นส่วนหนึAงของหลกัสูตรแบบ 1.1 
                      วชิา  `KK rxx ไม่ตอ้งลงทะเบียนแต่ตอ้งเขา้เรียนและมีงานในระดบัผา่นเกณฑ ์หลกัสูตร _._ 

 

ปีที, 1 

ภาคการศึกษาที,  & 

รหัสวชิา ชื,อวชิา จาํนวนหน่วยกติ 

แบบ 5.5 แบบ &.5 

`ef e14 การวจิยัขา้มวฒันธรรมขัPนสูง  
Advanced in Cross Cultural Research 

- 3 

`ef e93 สมัมนาการวจิยัศิลปะและวฒันธรรมขัPนสูง                                                   
Seminar in Advanced Art and Cultural Research  

- 3 

`ef rxx วชิาเลือก - 3 
8ef 997 ดุษฎีนิพนธ์  Dissertation 9 - 

ลงทะเบียนเรียนรวม 9 e 
หน่วยกิตสะสม 15 18 
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ปีที, & 

ภาคการศึกษาที,  5 

รหัสวชิา ชื,อวชิา จาํนวน    น่วยกติ 

แบบ 5.5 แบบ &.5 

`ef eer ดุษฎีนิพนธ์   
Dissertation 

9 - 

`ef eee ดุษฎีนิพนธ์   
Dissertation 

- 9 

ลงทะเบียนเรียนรวม 9 9 
หน่วยกิตสะสม 24 27 

 

ปีที, 2 

ภาคการศึกษาที, & 

รหัสวชิา ชื,อวชิา จาํนวน    น่วยกติ 

แบบ 5.5 แบบ &.5 

`ef eer ดุษฎีนิพนธ์   
Dissertation 

9 - 

`ef eee ดุษฎีนิพนธ์   
Dissertation 

- 9 

ลงทะเบียนเรียนรวม 9 9 
หน่วยกิตสะสม ^^ 36 

 

ปีที, 3 

ภาคการศึกษาที,  5 

รหัสวชิา ชื,อวชิา จาํนวนหน่วยกติ 

แบบ 5.5 แบบ &.5 

`ef eer ดุษฎีนิพนธ์   
Dissertation 

9 - 

`ef eee ดุษฎีนิพนธ์   
Dissertation 

- 9 

ลงทะเบียนเรียนรวม 9 9 
หน่วยกิตสะสม 42 45 
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ปีที, 3 

ภาคการศึกษาที,  & 

รหัสวชิา ชื,อวชิา 
จาํนวนหน่วยกติ 

แบบ 5.5 แบบ &.5 

`ef eer ดุษฎีนิพนธ์   
Dissertation 

K - 

`ef eee ดุษฎีนิพนธ์   
Dissertation 

- 9 

ลงทะเบียนเรียนรวม 6 9 
หน่วยกิตสะสม 48 54 

 
 

 

 

 
 


