คำอธิบำยรำยวิชำหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำประวัติศำสตร์ศิลปะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
310 111 ประวัติศำสตร์ศิลปะในประเทศใกล้เคียงโดยสังเขป
3(3-0-6)
(Survey of Art History in Neighboring Countries)
ประวั ติ ศ าสตร์ ศิ ล ปะในอิ น เดี ย ศรี ลั งกา อิ น โดนี เซี ย เมี ย นมา ลาว
กั ม พู ช า เวี ย ดนามและอิ ท ธิ พ ลที่ ศิ ล ปะเหล่ า นั้ น มี ต่ อ ศิ ล ปะในประเทศไทย
โดยสังเขป
310 131

ประวัติศำสตร์ศิลปะในประเทศไทยโดยสังเขป
3(3-0-6)
(Survey of Art History in Thailand)
แนวความคิดและรูปแบบของศิลปกรรมในประเทศไทยตั้งแต่สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันโดยสังเขป

310 201

ประวัติศำสตร์ศิลปะปฏิบัติ 1
3(1-6-2)
(Field Work in Art History I)
เงื่อนไข : เปิดรับเฉพาะนักศึกษาวิชาเอกประวัติศาสตร์ศิลปะ
วิธี ก ารค้ น คว้ า การเก็ บ ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ของสภาพโบราณสถาน และ
โบราณวัตถุ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์ศิลปะขั้น
สูงต่อไป
มีการศึกษานอกสถานที่

310 202

ประวัติศำสตร์ศิลปะปฏิบัติ 2
3(1-6-2)
(Field Work in Art History II)
วิชาบังคับก่อน : 310 201 ประวัติศาสตร์ศิลปะปฏิบัติ 1
เงื่อนไข : เปิดรับเฉพาะนักศึกษาวิชาเอกประวัติศาสตร์ศิลปะ
การวิเคราะห์ ตรวจสอบ กาหนดอายุ โบราณสถานและโบราณวัต ถุ
รวมถึงสร้างรูปทรงสันนิษฐานโดยใช้ทักษะจากการปฏิบัติงานภาคสนาม ข้อมูล
ทางโบราณคดี และโปรแกรมคอมพิ วเตอร์เพื่อประยุกต์ใช้ทางประวัติศาสตร์
ศิลปะ

310 211

ศิลปะเขมร
3(3-0-6)
(Khmer Art)
ศิลปะในประเทศกัมพูชา ตั้งแต่สมัยฟูนันจนสิ้นสมัยเมืองพระนคร โดย
เน้นศึกษาด้านโบราณวัตถุสถาน การกาหนดอายุเวลา และอิทธิพลที่มีต่อศิลปะ
ในประเทศไทย

310 212

ศิลปะในประเทศศรีลังกำ
3(3-0-6)
(Art in Sri Lanka)
ศิ ลปะลั งกาสมั ยอนุ ราธปุ ระ โปโลนนารุ วะ และศิ ล ปะลั งกาสมั ยหลั ง
เน้นหนักทางด้านโบราณวัตถุสถาน การกาหนดอายุเวลาและอิทธิพลที่มีต่อศิลปะ
ไทย รวมทั้งประติมานวิทยาในศิลปะเหล่านั้น

310 213

ศิลปะในประเทศเวียดนำม
3(3-0-6)
(Art in Vietnam)
ศิ ล ปะจามและศิ ล ปะเวี ย ดนามตั้ งแต่ พุ ท ธศตวรรษที่ 12 จนถึ งพุ ท ธ
ศตวรรษที่ 25 เน้นด้านโบราณวัตถุสถาน การกาหนดอายุเวลา และอิทธิพลที่มี
ต่อศิลปะในประเทศไทย

310 214

ศิลปะในประเทศเมียนมำ
3(3-0-6)
(Art in Myanmar)
ศิลปะในประเทศเมียนมา ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 6 จนถึงพุทธศตวรรษที่
23 เน้นด้านโบราณวัตถุสถาน การกาหนดอายุเวลา และอิทธิพลที่มีต่อศิลปะใน
ประเทศไทย

310 215

ศิลปะในประเทศอินโดนีเซีย
3(3-0-6)
(Art in Indonesia)
การเผยแพร่อิทธิพลของศิลปะอินเดียทางน้ามายังหมู่เกาะอินโดนีเซีย
ศิลปะชวาภาคกลาง ภาคตะวันออก และศิลปะบาหลี เน้นด้านโบราณวัตถุสถาน
การกาหนดอายุเวลา และอิทธิพลที่มีต่อศิลปะในประเทศไทย

310 216

ศิลปะลำว
3(3-0-6)
(Laotian Art)
ศิ ล ปะในประเทศลาวและศิ ล ปะทางภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของ
ประเทศไทยตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 20-24

310 217

กำรตั้งถิ่นฐำนและผังเมือง
3(3-0-6)
(Settlements and City Planning)
วิธี ก ารตั้ งถิ่ น ฐานของมนุ ษ ย์ แ ละรูป แบบผั งเมื อ ง ภายใต้ ปั จ จั ย จาก
สภาพแวดล้ อ ม ภู มิ ศ าสตร์ รวมถึ งคติ ค วามเชื่อ ทางศาสนาและสั งคม ที่ จะมี
บทบาทต่อการสร้างงานศิลปกรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
มีการศึกษานอกสถานที่

310 218

ศิลปะร่วมสมัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0-6)
(Contemporary Art in Southeast Asia)
ความเคลื่อนไหวและพัฒนาการของศิลปะร่วมสมัยในประเทศเพื่อนบ้าน
และการทาความเข้าใจความพยายามที่จะเขียนประวัติศาสตร์ศิลปะของศิลปะ
ร่วมสมัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งกาลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน

310 221

ประวัติศำสตร์ศิลปะเอเชียตะวันออกโดยสังเขป
3(3-0-6)
(Survey of Art History in East Asia)
ภาพรวมของศิลปะที่โดดเด่น ในประเทศจีน ญี่ปุ่นและเกาหลี

310 222

ศิลปะจีน
3(3-0-6)
(Chinese Art)
ศิลปะจีนแบบต่างๆ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยราชวงศ์ชิง
โดยเน้นหนักศิลปะที่เด่นของแต่ละสมัย รวมทั้งอิทธิพลที่มีต่อศิลปะเกาหลี ญี่ปุ่น
และไทย

310 223

ศิลปะญี่ปุ่น
3(3-0-6)
(Japanese Art)
ศิลปะญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยใหม่ตอนต้น

310 224

ศิลปะเกำหลี
3(3-0-6)
(Korean Art)
ศิลปะเกาหลีตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงราชวงศ์อี้ โดยคานึงถึง
สภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ ลัทธิความเชื่อ และอิทธิพล
ต่างชาติที่เข้ามามีบทบาทต่อศิลปวัฒนธรรมเกาหลี

310 231

แนวควำมคิดและเทคนิคจิตรกรรม ประติมำกรรมและ
สถำปัตยกรรมไทย
3(3-0-6)
(Concepts and Techniques of Thai Painting, Sculpture and
Architecture)
แนวความคิด กรรมวิธีและรูปแบบของจิตรกรรม ประติมากรรม และ
สถาปัตยกรรมไทยสมัยโบราณ
มีการศึกษานอกสถานที่

310 232

ประวัติกำรค้นคว้ำประวัติศำสตร์ศิลปะในประเทศไทย
3(3-0-6)
(History of Art Historical Research in Thailand)
ประวัติของการค้นคว้าในด้านประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทยที่ทา
มาแล้วในอดีตโดยนักวิชาการต่างประเทศและนักวิชาการไทย

310 233

ประณีตศิลป์ไทย
3(3-0-6)
(Thai Handicrafts)
กรรมวิธีและรูปแบบของประณีตศิลป์ไทย เช่น การทาเครื่องทอง เครื่องเงิน
เครื่องรัก และอื่นๆ
มีการศึกษานอกสถานที่

310 234

ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย
3(3-0-6)
(Modern Art in Thailand)
การสารวจศึกษาศิลปะไทยสมัยใหม่โดยแสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์
ระหว่างศิลปะกับบริบททางประวัติศาสตร์ สังคม และการเมืองทั้งในประเทศและ
ระหว่างประเทศ สารวจความเชื่อมโยงระหว่างความเปลี่ยนแปลงของโลกทัศน์

ทางศิลปะกับประเด็นสาคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยนิยามของความเป็น
สมัยใหม่ วาทกรรมเรื่องความศิวิไลซ์ ความเจริญ ความก้าวหน้า และอัตลักษณ์
ของชาติ
310 235

ศิลปะไทยและวัฒนธรรมทำงสำยตำในสมัยสงครำมโลกครั้งที่ 2 3(3-0-6)
(Thai Art and Visual Culture during World War II)
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปกรรม อนุสาวรีย์และสื่ออื่นๆ
เช่น โปสเตอร์ ใบปลิว กับลัทธิชาตินิยม-ทหารนิยม โดยแสดงให้เห็นว่าโฆษณา
ชวนเชื่อ และการปลุ กใจเพื่ อสร้างความสามัค คีและความรักชาติเป็ นลั กษณะ
สาคัญของศิลปวัฒนธรรมในภาวะสงคราม

310 236

ศิลปะไทยและวัฒนธรรมทำงสำยตำในสมัยสงครำมเย็น 3(3-0-6)
(Thai Art and Visual Culture during the Cold War)
ความเปลี่ยนแปลงและบทบาทของศิลปกรรมไทยในสงครามอุดมการณ์
ระหว่างค่ายทุนนิยมเสรีกับค่ายคอมมิวนิสต์

310 241

ประติมำนวิทยำในศิลปะตะวันออก
3(3-0-6)
(Iconography in Eastern Art)
การศึ กษาความหมาย คติแ ละความเชื่อ ที่ สื่ อ ผ่ านงานประติม ากรรม
จิตรกรรม และสถาปัตยกรรมในศาสนาพุทธ และฮินดู

310 242

ปรัชญำศิลปะตะวันออก
3(3-0-6)
(Philosophy of Eastern Art)
ปรั ช ญาของศิ ล ปะตะวันออก โดยเน้ น หนัก ในทางปรัช ญาศิล ปะของ
อินเดียตามหลักของศาสนาพุ ทธและพราหมณ์ รวมทั้งปรัช ญาศิลปะเกี่ยวกับ
จิตรกรรมจีนในสมัยต่างๆ ปรัชญาศิลปะในประเทศไทยในอดีตและปัจจุบัน

310 251

ประวัติศำสตร์ศิลปะตะวันตกโดยสังเขป
3(3-0-6)
(Survey of Western Art)
ภาพรวมของศิลปะตะวันตก ตั้งแต่ศิลปะอิยิปต์ กรีก โรมัน ไบแซนไทน์
โรมาเนสก์ โกธิ ค เรอเนสซองส์ บารอก โรโกโก จนถึ ง ศิ ล ปะตะวั น ตกใน
คริสต์ศตวรรษที่ 19-20

310 252

ศิลปะอิยิปต์สมัยโบรำณ
3(3-0-6)
(Ancient Egyptian Art)
ศิล ปะของประเทศอียิ ป ต์ส มัย โบราณ ตั้ งแต่ ส มั ยก่ อนประวัติ ศ าสตร์
จนถึงสมัยพระเจ้าอเลกซานเดอร์เข้าครอบครอง

310 253

ศิลปะกรีก
3(3-0-6)
(Greek Art)
งานศิลปกรรมกรีกโบราณ ที่สะท้อนถึงแนวความคิด ความเชื่อ ปรัชญา
การดาเนินชีวิตในอารยธรรมกรีกโบราณ และผลกระทบต่อศิลปะตะวันตกในรุ่น
ต่อมา

310 254

ศิลปะโรมัน
3(3-0-6)
(Roman Art)
ศิล ปะสถาปั ตยกรรมโรมันและอิท ธิพลของศิล ปกรรมเหล่ านั้นที่ มีต่อ
ศิลปะตะวันตกและตะวันออก

310 255

ศิลปะคริสเตียนและไบแซนไทน์
3(3-0-6)
(Christian and Byzantine Art)
ศิล ปะคริ สเตีย นตั้งแต่แรกเริ่มจนกระทั่ งได้รับ การยกย่องเป็นศาสนา
ประจาจักรวรรดิโรมัน และศิลปะทางตะวันออกที่กรุงคอนสแตนติโนเปิล จนถึง
สมัยที่ชาวมุสลิมยึดครองกรุงคอนสแตนติโนเปิลได้ในปี ค.ศ. 1453

310 256

ศิลปะโรมำเนสก์และโกธิค
3(3-0-6)
(Romanesque and Gothic Art)
ศิลปะยุคกลางของยุโรป โดยเน้นที่สถาปัตยกรรมเนื่องในศาสนา แบบโร
มาเนสก์และโกธิค ตั้งแต่ราวคริสต์ศตวรรษที่ 10-15

310 257

ศิลปะเรอเนสซองส์
3(3-0-6)
(Renaissance Art)
ศิล ปะสมัย ฟื้น ฟูวิทยาการในศตวรรษที่ 15-16 โดยเริ่มที่อิตาลี และ
ขยายไปยังประเทศอื่นๆ ในยุโรปตะวันตก

310 258

ศิลปะบำรอก โรโกโก และนีโอคลำสสิก
3(3-0-6)
(Baroque, Rococo and Neo-Classic Art)
รูปแบบแนวความคิดและอิทธิพลแวดล้อมของศิลปะบารอก รอกโกโก
และนีโอคลาสสิก จากผลงานชิ้นสาคัญของศิลปินยุโรปในช่วงศตวรรษที่ 17-18

310 259

ศิลปะตะวันตกในคริสต์ศตวรรษที่ 19
3(3-0-6)
(Nineteenth-Century Western Art)
ศิลปะตะวันตกในคริสต์ศตวรรษที่ 19 โดยเริ่มตั้งแต่ศิลปะนีโอคลาสสิก ซึ่ง
สืบเนื่ องมาจากปลายคริสต์ ศตวรรษที่ 18 จนถึงซิมบอลิสม์และอาร์ตนูโว ในตอน
ปลายศตวรรษที่ 19

310 260

ศิลปะตะวันตกในคริสต์ศตวรรษที่ 20
3(3-0-6)
(Twentieth-Century Western Art)
ศิ ลปะตะวั นตกในศตวรรษที่ 20 เริ่มตั้ งแต่ อิ ทธิ พลสื บเนื่ องของศิ ลปะ
ปลายศตวรรษที่ 19 ที่ปรากฏในงานระยะต้น แนวความคิดที่แปลกแตกต่างและงาน
สร้างสรรค์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบันโดยมีสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 กับสภาพ
ของโลกสมัยใหม่เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

310 261

ศิลปะอเมริกัน
3(3-0-6)
(American Art)
จิ ต รกรรม ประติ ม ากรรม และสถาปั ต ยกรรม ของประเท ศ
สหรัฐอเมริกา ตั้งแต่สมัยอาณานิคมของอังกฤษจนถึงปัจจุบัน

310 262

ประติมำนวิทยำในศิลปะตะวันตก
3(3-0-6)
(Iconography in Western Art)
เนื้อเรื่องสาคัญในงานคริสต์ศิลป์และเทพปกรณัมตะวันตก โดยสังเกต
ถึงวิวัฒนาการในแต่ละสมัยและฝึกการตีความ

310 263

สุนทรียศำสตร์ในศิลปะตะวันตก
3(3-0-6)
(Aesthetics in Western Art)
แนวความคิดทางสุนทรียศาสตร์ในศิลปะตะวันตก จากจุดเริ่มต้นจนถึง
สมั ย ปั จ จุ บั น โดยเล็ งเห็ น ความเปลี่ ย นแปลงของปริ บ ทต่ า งๆ ที่ มี ต่ อ การตั้ ง
ข้อกาหนดและการแสดงความเห็นด้านความงามของงานศิลปะ

310 270

ปรัชญำศิลปะตะวันตก
3(3-0-6)
(Philosophy of Western Art)
การส ารวจและวิเคราะห์ ป รัช ญาตะวัน ตกที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ศิ ล ปะ ทั้ ง
ปรัชญายุคโบราณ ปรัชญาศาสนาและปรัชญาสมัยใหม่

310 271

วัฒนธรรมทำงสำยตำร่วมสมัย
3(3-0-6)
(Contemporary Visual Cultures)
การศึกษาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ก่อให้เกิดประสบการณ์ทางการ
มองเห็น และผัส สะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากการอ่านความหมายของภาพและการ
ทาความเข้าใจปรากฏการณ์ผ่านการแสวงหาวิธีในการมองผ่านแง่มุมเชิงสห
วิทยาที่ผสมผสานขึ้นจากศาสตร์หลากหลายสาขา

310 301

สัมมนำศิลปะตะวันออก
3(3-0-6)
(Seminar on Eastern Art)
เงือ่ นไขรายวิชา: ภาควิชาจะกาหนดหัวข้อสัมมนา และจะประกาศให้นักศึกษา
ทราบล่วงหน้า
สัมมนาเนื้อหาในประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก

310 302

กำรศึกษำพิเศษเกี่ยวกับศิลปะตะวันออก
(Special Study in Eastern Art)
หัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก

310 311

ศิลปะอินเดีย
3(3-0-6)
(Indian Art)
ศิล ปะอินเดีย ตั้งแต่อารยธรรมทางลุ่ มแม่น้าสินธุ ศิล ปะอินเดียสมัย
โบราณ สมัยคัน ธารราฐ มถุรา อมราวดี คุปตะ ปาละเสนะ ศิลปะอินเดียทาง
ภาคใต้ ศิลปะอินเดียทางภาคเหนือ และอิทธิพลที่มีต่อศิลปะในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้

310 312

ศิลปะเอเชียกลำง
3(3-0-6)
(Art in Central Asia)
ศิล ปะในเอเชีย กลางตามเส้ น ทางสายไหม โดยเน้ น การแลกเปลี่ ย น
ระหว่างรูปแบบของศิลปะตะวันออกและตะวันตก ภายใต้แรงบันดาลใจจากพุทธ
ศาสนา

310 313

ศิลปะอิสลำม
3(3-0-6)
(Islamic Art)
รูปแบบและวิวัฒนาการของศิลปะอิสลามในประเทศต่างๆ ที่อิทธิพล
ของศาสนาแผ่เข้าไปถึงทั้งในทวีปเอเชียและยุโรป โดยเน้นศิลปะที่เด่นของแต่ละ
ประเทศ

3(3-0-6)

310 314

ศิลปะทิเบตและเนปำล
3(3-0-6)
(Tibetan and Nepalese Art)
ศิลปะในทิเบต ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ยาร์ลุงจนถึงสมัยการปกครองของดะ
ไลลามะ และศิลปะในเนปาล ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ลิจฉวีถึงสมัยราชวงศ์มัลละ โดย
เน้นการผสมผสานกันระหว่างอิทธิพลศิลปะอินเดียกับศิลปะจีน รวมถึงบทบาท
ของศาสนาพุทธและฮินดูตันตระในงานศิลปกรรม

310 321

ประติมำกรรมจีน
3(3-0-6)
(Chinese Sculpture)
รูป แบบศิล ปะและวิวัฒ นาการของประติมากรรมจีนตั้งแต่สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์จนกระทั่งถึงสมัยราชวงศ์ชิง การศึกษาจะครอบคลุมถึงผลงาน
ประติ ม ากรรมที่ ผ ลิ ต จากวั ส ดุ ประเภทต่ างๆ รวมถึ งคติ การสร้างรู ปเทพเจ้ าอั น
เนื่องมาจากความเชื่อความศรัทธาในลัทธิพื้นเมืองและวรรณกรรมพื้นเมือง

310 322

จิตรกรรมจีน
3(3-0-6)
(Chinese Painting)
ผลงานจิตรกรรมจีนตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงสมัยราชวงศ์ชิง
ศึกษาแนวปรัชญาของนักคิดในสมัยต่างๆและลั ทธิพื้นเมืองที่เข้ามามีบทบาทต่อ
ผลงานจิตรกรรม ศึกษางานจิตรกรรมภาพรูปลักษณ์ในสมัยราชวงศ์เหนือราชวงศ์ใต้
และราชวงศ์ ถั ง ภาพภู มิ ทั ศน์ ของจิตรกรที่ มี ชื่ อเสี ยงตั้ งแต่ สมั ยห้ าราชวงศ์ และ
ราชวงศ์ซ่ง และแรงบันดาลใจที่ให้แก่สานุศิษย์ในสมัยต่อมา

310 323

พุทธศิลปะในประเทศจีน
3(3-0-6)
(Buddhist Art in China)
ประวัติ การแพร่ เข้ามาของพุ ท ธศาสนาในประเทศจี น โดยศึก ษาถึ ง
นิกายต่างๆ และพระคัมภีร์ที่สาคัญๆ เปรียบเทียบแนวความคิดของพุทธศาสนา
กับลัทธิพื้นเมือง คติการสร้างรูปเคารพทางศาสนาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 5 -14
ตลอดจนอิทธิพลที่ให้แก่เกาหลีและญี่ปุ่น

310 324

พุทธศิลปะในประเทศญี่ปุ่น
3(3-0-6)
(Buddhist Art in Japan)
การแพร่เข้ามาของพุทธศาสนา และวิวัฒนาการในสมัยต่างๆ ของพุทธ
ศิลปะ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรม สังคมอันสืบเนื่องมาจากความ
แตกต่างทางลัทธิโดยเน้นด้านประติมานวิทยา

310 325

ประวัติเครื่องถ้วยจีน
3(3-0-6)
(History of Chinese Ceramics)
วิวัฒ นาการของเครื่ อ งถ้ว ยจี น ตั้งแต่ ส มั ย ก่อ นประวัติ ศ าสตร์จ นถึ ง
คริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ 19 โดยเน้ น พั ฒ นาการทางด้ า นรู ป ทรง ลวดลาย และ
ลักษณะเฉพาะของเครื่องถ้วยจากแหล่งเตาเผาที่สาคัญๆ ตลอดจนแรงบันดาลใจ
ที่ให้แก่เครื่องถ้วยไทย รวมถึงเครื่องถ้วยจีนที่พบตามแหล่งโบราณคดีไทย
ประวัติเครื่องถ้วยเกำหลีและญี่ปุ่น
3(3-0-6)
(History of Korean and Japanese Ceramics)
วิ วั ฒ นาการของเครื่ อ งถ้ ว ยเกาหลี และญี่ ปุ่ น ตั้ ง แต่ ส มั ย ก่ อ น
ประวัติศาสตร์ จนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 19 การศึกษาจะครอบคลุมถึงเครื่องถ้วยทั้ง
ชนิดที่เป็นสกุลช่างพื้นเมืองและชนิดที่ได้รับอิทธิพลจากจีน

310 326

310 331

310 332

ศิลปะทวำรวดีและศรีวิชัย
3(3-0-6)
(Dvaravati and Srivijaya Art)
ศิลปะทวารวดีและศรีวิชัย โดยเน้นหนักทางด้านโบราณวัตถุสถานและ
การกาหนดอายุเวลา อิทธิพลที่ได้รับจากต่างแดน และอิทธิพลศิลปะทวารวดีและ
ศรีวิชัยที่แพร่ออกไปดินแดนอื่น
มีการศึกษานอกสถานที่
ศิลปะเขมรในประเทศไทย
3(3-0-6)
(Khmer Art in Thailand)
ศิลปะเขมรในประเทศไทย โดยเน้นหนั กทางด้านโบราณวัตถุสถาน
และการกาหนดอายุเวลา อิทธิพลที่ได้รับจากต่างแดน และอิทธิพลศิลปะเขมรใน
ประเทศไทยที่แพร่ออกไปดินแดนอื่น
มีการศึกษานอกสถานที่

310 333

ศิลปะสุโขทัยและล้ำนนำ
3(3-0-6)
(Sukhothai and Lanna Art)
ศิลปะสุโขทัยและล้านนา โดยเน้นหนักทางด้านโบราณวัตถุสถานและ
การกาหนดอายุเวลา อิทธิพลที่ได้รับจากต่างแดน และอิทธิพลศิลปะสุโขทัยและ
ล้านนาที่แพร่ออกไปดินแดนอื่น
มีการศึกษานอกสถานที่

310 334

ศิลปะอยุธยำและรัตนโกสินทร์
3(3-0-6)
(Ayutthaya and Rattanakosin Art)
ศิลปะอยุธยาและรัตนโกสินทร์ โดยเน้นหนักทางด้านโบราณวัตถุสถาน
และการกาหนดอายุเวลา อิทธิพลที่ได้รับจากต่างแดน และอิทธิพลศิลปะอยุธยา
และรัตนโกสินทร์ที่แพร่ออกไปดินแดนอื่น
มีการศึกษานอกสถานที่

310 335

ศิลปะพื้นบ้ำนในประเทศไทย
3(3-0-6)
(Folk Art in Thailand)
ความเป็นมาของศิลปะพื้นบ้านในด้านต่างๆ วิวัฒนาการและแนวโน้ม
ของศิลปะพื้นบ้าน ตลอดจนอนาคตของศิลปะพื้นบ้านในสังคมไทยปัจจุบัน
มีการศึกษานอกสถานที่

310 336

ประวัติเครื่องถ้วยในประเทศไทย
3(3-0-6)
(History of Ceramics in Thailand)
เครื่องถ้วยจากแหล่ งเตาเผาในประเทศไทย และเครื่องถ้ว ยที่พ บใน
แหล่งโบราณคดี
มีการศึกษานอกสถานที่

310 337

ศิลปะในรำชสำนักไทย
3(3-0-6)
(Art in Thai Royal Court)
ศิล ปกรรมที่ เกี่ ย วข้ องกั บ ราชส านั กไทย เน้ น การศึก ษาแนวคิ ดและ
รู ป แบบสถาปั ต ยกรรม ประติ ม ากรรม และจิ ต รกรรมเนื่ อ งในสถาบั น
พระมหากษัตริย์ เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศและเครื่องราชูปโภคต่างๆ
มีการศึกษานอกสถานที่

310 338

ศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย
3(3-0-6)
(Contemporary Art in Thailand)
การวิเคราะห์ศิลปะไทยร่วมสมัยโดยสัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลงของ
โลกศิลปะไทยที่เชื่อมโยงกับวงการศิลปะนานาชาติ เพื่อทาความเข้าใจกับศิลปะ
รูปแบบต่างๆ ที่มีความหลากหลาย

310 340

ศิลปะสมัยก่อนประวัติศำสตร์ในประเทศไทย
3(3-0-6)
(Prehistoric Art in Thailand)
ศิ ล ปะในสมั ย ก่ อ นและกึ่ ง ก่ อ นประวั ติ ศ าสตร์ ใ นประเทศไทย ทั้ ง
ภาพเขี ย นสี เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ เครื่ อ งประดั บ และอื่ น ๆ เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง
พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมในสมัยก่อนและกึ่งก่อนประวัติศาสตร์ จนถึง
ระยะแรกของการเข้ามาของวัฒนธรรมอินเดีย
มีการศึกษานอกสถานที่

310 341

กระแสนิยมตะวันตกในศิลปกรรมไทย
3(3-0-6)
(Occidentalism in Thai Art)
ศิลปกรรมไทยที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะตะวันตก ในช่วงต้นสมัย
รัตนโกสินทร์ จนถึงปัจจุบัน วิเคราะห์รูปแบบ การดัดแปลง โอนถ่าย ตลอดจน
มโนทัศน์ทางสังคมและวัฒนธรรมที่สอดแทรกเข้ามาในการสร้างสรรค์

310 342

แหล่งศิลปกรรมในประเทศไทย
3(3-0-6)
(Art Historical Sites in Thailand)
แหล่งศิลปกรรมในประเทศไทย มีการฝึกให้นักศึกษานาชมนอกสถานที่
และเน้นความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ
มีการศึกษานอกสถานที่

310 351

กำรศึกษำพิเศษเกี่ยวกับศิลปะตะวันตก
(Special Study in Western Art)
หัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก

310 352

สัมมนำในศิลปะตะวันตก
3(3-0-6)
(Seminar in Western Art)
สัมมนาเป็นกลุ่มในหัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก

310 353

นิยำยภำพ
3(3-0-6)
(Graphic Novel)
ศาสตร์ของการเล่าเรื่องโดยใช้ศิลปะสองสาขาที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กัน
ระหว่างจิตรกรรมและวรรณกรรม

310 354

ศิลปะวิจำรณ์
3(3-0-6)
(Art Criticism)
การวิ เคราะห์ ง านศิ ล ปะ โดยค านึ งถึ ง ตั ว ผลงาน ตลอดจนปริบ ทที่
เกี่ยวข้อง ผู้เรียนฝึกวิจารณ์โดยอาศัยขอบเขตพื้นฐานของการวิเคราะห์

310 390

ระเบียบวิธีวิจัยทำงประวัติศำสตร์ศิลปะ
3(3-0-6)
(Research Methodology in Art History)
ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ขั้ น ต้ น เพื่ อ น าไปใช้ ใ นการค้ น คว้ า ในสาขาวิ ช า
ประวัติศาสตร์ศิลปะ

3(3-0-6)

310 391

กำรอ่ำนภำษำอังกฤษในวิชำประวัติศำสตร์ศิลปะ
3(3-0-6)
(English Reading in Art History)
การอ่ า นเอกสารภาษาอั ง กฤษทางประวั ติ ศ าสตร์ ศิ ล ปะ ให้ เข้ า ใจ
โครงสร้างทางภาษา คาศัพท์เฉพาะสาขาและเนื้อหา

310 392

กำรอ่ำนภำษำฝรั่งเศสในวิชำประวัติศำสตร์ศิลปะ
3(3-0-6)
(French Reading in Art History)
การอ่ า นเอกสารภาษาฝรั่ งเศสทางประวั ติ ศ าสตร์ ศิ ล ปะ ให้ เข้ า ใจ
โครงสร้างทางภาษา คาศัพท์เฉพาะสาขาและเนื้อหา

310 393

กำรพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์
3(3-0-6)
(Museum and Art Gallery)
หลั ก การจั ดการพิพิ ธ ภั ณ ฑ์ และหอศิ ล ป์ การรวบรวมและเก็บ รัก ษา
ศิลปวัตถุและเอกสาร การจัดนิทรรศการ กิจกรรมทางการศึกษา งานเผยแพร่
และงานบริหาร
มีการศึกษานอกสถานที่

310 394

กำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์มรดกทำงศิลปกรรม
3(3-0-6)
(Management and Conservation of Art Heritages)
หลักการจัดการและการอนุรักษ์มรดกทางศิลปกรรม ทั้งหลักการสากล
และหลักการในประเทศไทย

310 395

ภำพถ่ำยและทฤษฎีภำพถ่ำย
3(3-0-6)
(Photography and Theory of Photography)
แนวความคิ ด เรื่ อ งภาพถ่ า ยจากช่ ว งเริ่ ม ต้ น ถึ ง ปั จ จุ บั น ผ่ า นนั ก คิ ด
นักเขียนและตัวอย่างงานที่เกิดขึ้น วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่ างภาพถ่ายและ
ศาสตร์แขนงต่างๆ ตรวจสอบเงื่อนไขและปัจจัยที่เปลี่ยนสถานภาพของภาพถ่าย
ไปสู่งานศิลปะ รวมทั้งบทบาทและประเภทความหลากหลายของภาพถ่ายที่ไม่
อาจยุติที่ศิลปะ

310 396

310 491

ประวัติศำสตร์ศิลปะกับสหวิทยำกำร
3(3-0-6)
(Art History and Inter-Disciplines)
แนวทางค้นคว้าประวัติศาสตร์ศิลปะ ที่สัมพันธ์กับมนุษยศาสตร์สาขา
อื่น ๆ ซึ่ งรวมถึง โบราณคดี มานุ ษ ยวิท ยา ภาษาโบราณ จารึก วรรณคดี และ
ประวัติศาสตร์
กำรศึกษำเฉพำะบุคคลเกี่ยวกับประวัติศำสตร์ศิลปะ
3(0-6-3)
(Individual Study in Art History)
การค้นคว้าในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
โดยมีอาจารย์ใน ภาควิชาฯ เป็นที่ปรึกษาและควบคุมนักศึกษาในการค้นคว้าและ
เขียนเอกสารทางวิชาการ

313 201

ควำมรู้ทั่วไปสำหรับมัคคุเทศก์
3(3-0-6)
(General Knowledge for Guides)
อุต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วและนโยบายส่ งเสริม การท่ อ งเที่ ยวของรัฐ
บทบาทหน้าที่ มารยาทและจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ วิธีปฏิบัติงานมัคคุเทศก์
พฤติ ก รรมนั ก ท่ อ งเที่ ย ว มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ จิ ต วิ ท ยาการบริ ก าร การให้ ค วาม
ปลอดภั ย นั กท่องเที่ย ว ความรู้เกี่ ยวกับ กฎหมายทั่ว ไป และกฎหมายเกี่ยวกับ
มัคคุเทศก์ และหลักการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

313 221

วัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
(Thai Culture)
สังคมไทย พุทธศาสนาในประเทศไทย วรรณคดีไทย นาฏศิลป์ไทย
ดนตรีไทย เทศกาลและงานประเพณีไทย อาหารไทย หัตถกรรมไทย และมรดก
ทางภูมิปัญญาไทยอื่นๆ เช่น เครื่องแต่งกาย ยารักษาโรคแบบพื้นบ้านและการ
ประกอบอาชีพของคนไทย

313 301

โรงแรมและสำยกำรบิน
2(2-0-4)
(Hotels and Airlines)
ความรู้เกี่ยวกับการบริการด้านการโรงแรม ความรู้เกี่ยวกับงานบริการ
เกี่ยวกับสายการบิน พิธีเข้า-ออก ราชอาณาจักร

313 311

กำรศึกษำนอกสถำนที่
3 (ไม่น้อยกว่ำ 135 ชั่วโมง)
(Field Trips)
ทัศนศึกษากรุงเทพฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ราชบุรี กาญจนบุรี
นครปฐม ลพบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุโขทัย และพิษณุโลก เพื่อฝึกนักศึกษา
เกี่ยวกับการนาชมนอกสถานที่ โดยเน้นความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ

313 321

ประวัติศำสตร์ไทยเพื่อกำรท่องเที่ยว
3(3-0-6)
(Thai History for Tourism)
ประวั ติ ศ าสตร์ ไ ท ย แห ล่ ง ก าเนิ ด ชน ชาติ ไ ทย การแบ่ งสมั ย
ประวัติศาสตร์ ไทย การก่ อตั้งและพั ฒ นาการของอาณาจักรไทย วิวัฒ นาการ
การเมืองการปกครอง การต่างประเทศ เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงสถานการณ์
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในปัจจุบัน

313 322 ภูมิศำสตร์กำรท่องเที่ยวและกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
3(3-0-6)
(Tourism Geography and Eco – Tourism)
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม ระบบ
นิเวศทางธรรมชาติและสังคมมนุษย์ การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว สมดุล
ธรรมชาติ การสื่อความหมายธรรมชาติ หลักการและการจัดการจัดการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ
มีการศึกษานอกสถานที่
313 331

ภำษำอังกฤษสำหรับกำรท่องเที่ยว 1
2(2-0-4)
(English for Tourism I)
การสนทนาภาษาอังกฤษโดยใช้ถ้อยคาสานวนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

313 332

ภำษำอังกฤษสำหรับกำรท่องเที่ยว 2
2(2-0-4)
(English for Tourism II)
วิชาบังคับก่อน : 313 331 ภาษาอังกฤษสาหรับการท่องเที่ยว 1
การฝึกฝนต่อเนื่องจากวิชาภาษาอังกฤษสาหรับการท่องเที่ยว 1 แต่มีเนื้อหาและ
รายละเอียดมากขึ้น

313 333

ภำษำฝรั่งเศสสำหรับกำรท่องเที่ยว 1
2(2-0-4)
(French for Tourism I)
การสนทนาภาษาฝรั่งเศสโดยใช้ถ้อยคาสานวนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

313 334

ภำษำฝรั่งเศสสำหรับกำรท่องเที่ยว 2
2(2-0-4)
(French for Tourism II)
วิชาบังคับก่อน : 313 333 ภาษาฝรั่งเศสสาหรับการท่องเที่ยว 1
การฝึกฝนต่อเนื่องจากจากวิชาภาษาฝรั่ งเศสสาหรับการท่องเที่ยว 1 แต่มีเนื้อหา
และรายละเอียดมากขึ้น

356 200

ทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English Communication Skills I)
การฝึกฟังและอ่านเรื่องราว เหตุ การณ์ และข่าวสารจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ เพื่ อ ให้ เข้ าใจประเด็ น ส าคั ญ การฝึ ก เสนอความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ เรื่อ งราว
เหล่านั้นโดยผ่านภาษาพูด

356 201

ทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English Communication Skills II)
การฝึกฟังและอ่านเรื่องราว เหตุการณ์ และข่าวสารจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ เพื่อให้เข้าใจประเด็นสาคัญ และรายละเอียดต่างๆ การฝึกสรุปใจความและ
เสนอความคิดเห็นที่มีต่อเรื่องราวเหล่านั้น โดยผ่านภาษาพูดและภาษาเขียน

