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5.  คำอธิบายรายวิชา 

357 511 ความรู,ความเข,าใจเก่ียวกับทรัพยากรวัฒนธรรม          3 (3 – 0 – 6) 

  (Understanding Cultural Resources) 

  แนวคิด ทฤษฎีทางวัฒนธรรมและทรัพยากรวัฒนธรรม ประเด็นถกเถียงเก่ียวกับ

  วัฒนธรรมและทรัพยากรวัฒนธรรม ในบริบทของการเปล่ียนแปลงและความ 

  ขัดแย,งทางวัฒนธรรม พหุวัฒนธรรม อุตสาหกรรมวัฒนธรรม 

  Concepts and theories of culture and cultural resource. Debates in 

  culture and cultural resource management in the changing and  

  conflicting contexts of culture, multiculturalism and cultural  

  industry. 

 

357 512 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม       3 (3 – 0 – 6)                                             

  (Concepts and Theories in Cultural Resource Management) 

  แนวคิด ทฤษฎี จริยธรรมและกฎหมายท่ีเก่ียวข,องกับการจัดการทรัพยากร 

  วัฒนธรรม อภิปรายกรณีศึกษาเปรียบเทียบข,ามวัฒนธรรม  

  Concepts, theories, ethics and laws related to cultural resource  

  management. Discussion on cross-cultural comparative studies. 

 

357 513 ระเบียบวิธีวิจัยด,านการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม  3 (3 – 0 – 6) 

  (Research Methodology in Cultural Resource Management) 

  ระเบียบวิธีการวิจัยการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม การออกแบบงานวิจัย  

  กระบวนการวิจัย ซ่ึงครอบคลุมถึงการรวบรวมข,อมูล การวิเคราะหwและการแปล 

  ความ การเขียนโครงการวิจัย 

  Research methodology in cultural resource management. Research 

  design, research procedure, data collection including analysis and  

  interpretation. Research proposal writing. 

357 521 การจัดการทรัพยากรโบราณคดี    3 (3 – 0 – 6) 
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  (Archaeological Resources Management) 

  แนวคิดและวิธีการในการจัดการทรัพยากรโบราณคดี  คุณคzาและความหมายของ

  โบราณคดีตzอชุมชนและสาธารณะ การกอบกู,แหลzงโบราณคดี การใช,ความรู, 

  โบราณคดีเพ่ือสาธารณะประโยชนwและสิทธิมนุษยชน รวมท้ังความเข,าใจเร่ือง 

  องคwกรทางวัฒนธรรม  โดยใช,การศึกษาเปรียบเทียบข,ามวัฒนธรรม 

  มีการศึกษานอกสถานท่ี 

  Concepts and methods in archaeological resource management,  

  value and meaning of archaeology to the public, rescue of   

  archaeological sites, use of archaeological knowledge for public  

  benefits and human rights, including an understanding of cultural  

  organization using cross-cultural perspectives. 

  Field study is required. 

357 522 ประวัติศาสตรwท,องถ่ินกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 3 (3 – 0 – 6) 

  (Local History and Cultural Resource Mananagement)                                             

  แนวคิด วิธีการศึกษาประวัติศาสตรwท,องถ่ิน และการนำความรู,ประวัติศาสตรw 

  ท,องถ่ินไปใช,ประโยชนwในการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนา 

  มีการศึกษานอกสถานท่ี 

  Concepts and methods of local history studies and their application 

  to cultural resource management for development. 

  Field study is required. 

357 523 การจัดการข,อมูลทางวัฒนธรรม    3 (3 – 0 – 6) 

  (Management of Cultural Data) 

  ความหมาย ลักษณะ ความสัมพันธwของข,อมูลและการจำแนกข,อมูล การจัดการ 

  ข,อมูลทางวัฒนธรรมด,านตzาง ๆ ในเชิงบูรณาการ การนำเสนอข,อมูลและ 

  สารสนเทศทางวัฒนธรรมอยzางเป�นระบบโดยผzานส่ือประเภทตzางๆ  

  Meanings, types, relationships and classifications of cultural data.  

  Integrated management of different types of cultural data.   
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  Systematic presentation of cultural information through various  

  types of media. 

357 524 ชาติพันธุwและความหลากหลายทางวัฒนธรรม     3 (3 – 0 – 6) 

  (Ethnicity and Cultural Diversity) 

  แนวคิดเร่ืองชาติพันธุw ความหลากหลายทางวัฒนธรรม สิทธิทางวัฒนธรรม  

  ความสัมพันธwระหวzางกลุzมชนและแนวทางการจัดการในประเทศไทยและอาเซียน 

  Concepts of ethnicity, cultural diversity, cultural rights and   

  relationships between ethnic groups and management approaches 

  in Thailand and ASEAN countries. 

357 525 ทรัพยากรวัฒนธรรมกับการเมือง    3 (3 – 0 – 6) 

  (Cultural Resources and Politics) 

  บทบาทและการใช,ทรัพยากรทางวัฒนธรรมในมิติทางสังคมและการเมือง  

  Socio-political roles of cultural resources and political use of  

  cultural resources.  

357 526 การจัดการองคwกรทางวัฒนธรรม        3 (3 – 0 – 6) 

  (Cultural Organization Management) 

  องคwกรทางวัฒนธรรมประเภทตzางๆ การจัดต้ัง หน,าท่ีความรับผิดชอบ บุคลากร 

  งบประมาณ การดำเนินการ การประชาสัมพันธw และบทบาทขององคwกรท่ีมีตzอ 

  สังคม 

  มีการศึกษานอกสถานท่ี 

  Types of cultural organizations and their establishment,   

  responsibilities, personnel, budgets, administration, public relations 

  and their roles in society.  

  Field study is required. 

357 527 การอนุรักษwและการใช,ประโยชนwทรัพยากรวัฒนธรรมท่ีจับต,องได,และจับต,อง 

  ไมzได,        3 (3 – 0 – 6) 

  (Conservation and Use of Tangible and Intangible Cultural   

  Resources) 
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  แนวคิดและวิธีวิทยาในการอนุรักษw สงวนรักษาและกฎหมายท่ีเก่ียวข,อง การใช, 

  ประโยชนwทรัพยากรวัฒนธรรมท่ีจับต,องได,และจับต,องไมzได,  

  มีการศึกษานอกสถานท่ี 

  Concepts and methodology in conservation, preservation and  

  related laws. Wise use of tangible and intangible cultural resources. 

  Field study is required. 

357 528 การอzานภาษาอังกฤษด,านการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 3 (3 – 0 – 6) 

  (English Readings in Cultural Resource Management) 

  เง่ือนไข: นักศึกษาท่ีสอบได,คzาระดับผลการศึกษาไมzต่ำกวzา B  มีสิทธ์ิได,รับการ 

  ยกเว,นไมzต,องสอบภาษาตzางประเทศอีก 

  การอzานเอกสารภาษาอังกฤษด,านการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมท่ีเผยแพรzใน 

  วารสารและตำรา โดยเน,นความเข,าใจเน้ือหา ศัพทwเฉพาะ และสำนวนภาษา 

  English readings in cultural resource management from journals and 

  textbooks with emphasis on the content, glossary terms and  

  expressions. 

357 611 สัมมนาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม   3 (1 – 4 – 4) 

  (Seminar in Cultural Resource Management) 

  สัมมนาประเด็นและข,อถกเถียงตzางๆ เก่ียวกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 

  Seminar on issues and discussion in cultural resource management. 

357 621 การจัดการการทzองเท่ียวทางวัฒนธรรม   3 (3 – 0 – 6) 

  (Cultural Tourism Management) 

  หลักการในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเพ่ือการทzองเท่ียวอยzางย่ังยืน เน,น 

  การศึกษาการมีสzวนรzวมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรบนพ้ืนฐานของการมี 

  จิตสำนึกตzอการรักษาสภาพแวดล,อมและวัฒนธรรมท,องถ่ิน 

  มีการศึกษานอกสถานท่ี 

  Principles of cultural resource management for sustainable tourism, 

  with a focus on community participation in the management of  
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  resource on the basis of consciousness towards environmental  

  conservation and local traditions. 

  Field study is required 

357 622 การจัดการพิพิธภัณฑwและหอศิลป�    3 (3 – 0 – 6) 

  (Museum and Gallery Management) 

  แนวคิด บทบาท หน,าท่ีของพิพิธภัณฑwและหอศิลป�ในสังคมท่ีกำลังเปล่ียนแปลง  

  การบริหารจัดการ จรรยาบรรณ กฎหมายและระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวข,อง 

  มีการศึกษานอกสถานท่ี 

  Concepts, roles and functions of museum and gallery in the  

  changing societies. Governance and management, ethics, related  

  laws and regulations. 

  Field study is required. 

357 623 การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมด,านคติชน   3 (3 – 0 – 6) 

  (Cultural Resource Management of Folklore) 

  ความหมาย บทบาทของวัฒนธรรมด,านคติชน ในฐานะท่ีเป�นทรัพยากรทาง 

  วัฒนธรรม แนวทางในการอนุรักษw การพัฒนา และการใช,ประโยชนw  

  มีการศึกษานอกสถานท่ี 

  Meanings and roles of folklore as cultural resources. Approaches for 

  conservation, development and use. 

  Field study is required. 

357 624 การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมด,านศิลปะการแสดง  3 (3 – 0 – 6) 

  (Cultural Resource Management of Performing Arts) 

  ความหมาย บทบาทของศิลปะการแสดง ในฐานะท่ีเป�นทรัพยากรทางวัฒนธรรม 

  แนวทางในการอนุรักษw การพัฒนา และการใช,ประโยชนw 

  มีการศึกษานอกสถานท่ี 

  Meanings and roles of performing arts as cultural resources.  

  Approaches for conservation, development and use. 

  Field study is required. 
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357 625 การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมกับเศรษฐกิจสร,างสรรคw 3 (3 – 0 – 6) 

  (Cultural Resource Management and Creative Economy) 

  แนวคิดเศรษฐกิจสร,างสรรคw ผลกระทบของวัฒนธรรมเชิงพาณิชยwตzอทรัพยากร 

  วัฒนธรรม จริยธรรมและกฎหมายท่ีเก่ียวข,อง 

  Concepts of creative economy, impacts of commercialization on  

  cultural resources. Ethics and related laws.  

357 631 วิทยานิพนธw     มีคzาเทียบเทzา 12 หนzวยกิต 

  (Thesis) 

  โครงการวิจัยเฉพาะบุคคลท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม  

  An individual research project on a selected topic of interest  

  concerning cultural resource management.  

357 632 การค,นคว,าอิสระ     มีคzาเทียบเทzา 6 หนzวยกิต 

  (Independent Study) 

  การศึกษาเฉพาะบุคคลท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 

  Independent study on topics of cultural resource management. 


