คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
ม.ลศ.701 (029701) แนวคิดและวิธีวิทยาล้านนาศึกษา
3 (3-0-6)
Concept and Research Methodology in Lan Na Studies
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :
ไม่มี
นิยามล้านนาศึกษา แนวคิดของการศึกษาล้านนาศึกษา สถานภาพของล้านนาศึกษา แนวโน้ม
และทิศทางข้างหน้าของล้านนาศึกษา วิธีการค้นคว้าและแนวทางการทําวิจัยล้านนาศึกษา
Definition of Lan Na Studies; conceptual framework of Lan Na Studies; status of Lan Na
Studies; trend and future direction of Lan Na Studies; knowledge searching methods and research
approaches on Lan Na Studies.
ม.ลศ.702 (029702) อักษรและเอกสารโบราณล้านนา
3 (3-0-6)
Ancient Lan Na Scripts and Documents
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :
ไม่มี
สาระสังเขปเกี่ยวกับภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ สังคม ของคนไทย/ไทในอาณาเขตวัฒนธรรม
ล้านนา ประวัติความเป็นมาของอักษรในล้านนา รูปลักษณ์อักษร อักขรวิธี การแพร่กระจายของอักษร
ล้านนา การวินิจฉัยและการตีความภาษา ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมที่ปรากฏในเอกสาร
ประเภทต่างๆ ของล้านนา การปริวรรตเอกสารโบราณในอาณาเขตวัฒนธรรมล้านนา
Essences on historical and social backgrounds of Thai/Tai in Lan Na cultural areas; origin of
Lan Na scripts; script forms and processes; Diffusion of Lan Na scripts language analysis and
interpretation; historical, social, and cultural conditions as appeared in Lan Na documents;
transliteration of ancient documents in Lan Na cultural areas.
ม.ลศ.711 (029711) ประวัติศาสตร์สังคมล้านนา
3 (3-0-6)
Social Histry of Lan Na
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :
ไม่มี
แนวคิดการศึกษาประวัติศาสตร์สังคม การศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชน การก่อรูปทางสังคมใน
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ โครงสร้างทางสังคมล้านนาในยุคจารีต สถาบันหลักในสังคมล้านนา การจัด
องค์กรในสังคม และความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร วิถีชีวิตและประเพณีล้านนาจากอดีตสู่ปัจจุบัน ความ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมล้านนาสู่สมัยใหม่ ผลกระทบจากการพัฒนาประเทศต่อสังคมเมือง
และสัง คมชนบทในปั จ จุ บัน เน้ น ความสําคัญของการใช้ ข้อมู ล ฝึ ก ฝนการอ่ า น การตี ค วาม และ
วิเคราะห์ข้อมูล

Conceptual framework for studying the societal and community history, societal formation
in pre-historic period ,Social structure of Lan Na society in the traditional period, major institutions
in Lan Na society ,society’s organizational management, and organizational interrelationship ,Lan
Na way of life and tradition from past to present ,structural change of Lan Na society toward
modernity , Impacts of the country development on urban and rural societies up to the present,
focusing on the use of the information, reading practice, interpreting, and analyzing information.
ม.ลศ.732 (029732) วรรณกรรมล้านนาพินิจ
3 (3-0-6)
Studies of Lan Na Literature
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :
ไม่มี
ศึกษาภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมล้านนาที่สัมพันธ์กับการสร้างสรรค์วรรณกรรม การ
จําแนกประเภทวรรณกรรมล้านนาตามรูปแบบและเนื้อหาการศึกษาวรรณกรรมล้านนาจากอดีตถึง
ปัจจุบัน
Studying Lan Na social and cultural backgrounds related to the literature creation; literature
classification based on the forms and contents, Lan Na studies from past to present.
ม.ลศ.733 (029733) การศึกษาเฉพาะเรื่องในโบราณคดีล้านนา
3 (3-0-6)
Special Topics on Lan Na Archaeology
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :
ไม่มี
ศึกษาหัวข้อเฉพาะเรื่องตามความสนใจเกี่ยวกับพัฒนาการของชุมชนในเขตภาคเหนือตอนบน
จากสมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยสมัยล้านนา โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางโบราณคดีเป็นหลักร่วมกับวิธี
วิจัยทางประวัติศาสตร์
Studies on topics of interest concerning the development of the communities in upper
Northern Region since pre-historic period up to Lan Na time using archaeological research along
with historical methodologies.
ม.ลศ.734 (029734) พุทธศาสนาและความเชื่อในล้านนา
3 (3-0-6)
Buddhism and Beliefs in Lan Na
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :
ไม่มี
การขยายตั ว ของพุ ท ธศาสนาในล้ า นนา การผสมผสานพุ ท ธศาสนากั บ แนวความเชื่ อ เดิ ม
ปฏิสัมพันธ์ของสถาบันพุทธศาสนากับสถาบันการเมืองการปกครอง พุทธศาสนาและแนวความเชื่อกับ

หลักเหตุและผล พุทธศาสนาและแนวความเชื่อเมื่อเผชิญกับการขยายตัวของแนวคิดตะวันตก พุทธ
ศาสนาและแนวความเชื่อในสังคมปัจจุบัน
Expansion of Buddhism in Lan Na; integration of Buddhism and traditional beliefs;
interaction between Buddhist institution and political and administrative institutions; Buddhism and
logical framework; Buddhism and belief systems in the midst of Western ideologies; Buddhism and
beliefs in the present societies.
ม.ลศ.747 (029747) สังคมพหุวัฒนธรรมในล้านนา
3 (3-0-6)
Multicultural Society in Lan Na
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :
ไม่มี
ศึกษาแนวคิดสังคมพหุวัฒนธรรม ระบบรัฐจารีตกับสังคมพหุวัฒนธรรม
โครงสร้างการ
ปกครอง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม แนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างชาติพันธุ์ ผลจากการเกิดรัฐไทย
สมัยใหม่ที่มีต่อชาติพันธุ์และวัฒนธรรม แนวคิดสิทธิชุมชนและสิทธิทางวัฒนธรรม ชาตินิยม โลกาภิ
วัตน์ ภาวะข้ามชาติ ความเคลื่อนไหวของกลุ่มชาติพันธุ์
Studying Lan Na traditional state system and multiculture society, administrative,
economic, and cultural structures, concepts on ethnic interrelationship, impact of modern Thai state
emergence on ethnicity and culture, community’s rights and cultural rights; nationalism,
globalization, cross-national phenomena, and ethnic movements.
ม.ลศ.754 (029754) ศิลปะกับวิถีชีวิตล้านนา
3(3-0-6)
Arts and Lan Na’s Way of Life
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :
ไม่มี
วัฒนธรรมล้านนา โลกทัศน์ คติความเชื่อ ศาสนา และปรัชญาแบบล้านนา วิถีชีวิตชาวล้านนา
ภู มิ ปั ญ ญาการดํ า รงชี พ และอยู่ อ าศั ย ในวั ฒ นธรรมล้ า นนา ศิ ล ปะเกี่ ย วกั บ ความเชื่ อ และพิ ธี ก รรม
แนวความคิดวิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาล้านนา และการพัฒนาสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
Lan Na culture, world views, beliefs, religion, and philosophy, Lan Na way of life, wisdom
on life maintenance and livelihood in Lan Na cultural context, arts related to beliefs and
ceremonies, scientific concepts and Lan Na wisdom, and the development toward creative
economy.

ม.ลศ.757 (029757) ล้านนาในอนุภาคลุ่มน้ําโขง
3 (3-0-6)
Lan Na in Mekong Sub-region
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :
ไม่มี
แนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ ล้ า นนาในอนุภู มิ ภ าคลุ่ ม น้ํ า โขง กํ า เนิ ด รัฐ และความสั ม พั น ธ์
ระหว่างรัฐต่างๆ ในยุคจารีต การเปลี่ยนแปลงของล้านนาหลังยุคจารีต อิทธิพล และบทบาทของ
ล้านนาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงก่อนและหลังยุคจารีต ล้านนาในกระแสอาเซียน บูรณาการองค์ความรู้
ด้านล้านนาเชิงสรรค์สร้าง และสร้างสรรค์ในชีวิตประจําวันได้
Concepts and theories related to Lan Na in Mekong Sub-region, origin of the state and
interrelationship among states in the traditional periods, changes in Lan Na beyond the traditional
period, influences and roles of Lanna in Mekong Sub-region before and after the traditional period,
Lan Na during the ASEAN stream, integration of knowledge on Lan Na for constructive and creative
purposes in everyday life of people.
ม.ลศ.766 (029766) การพัฒนาวัฒนธรรมล้านนาให้ยั่งยืน

3 (3-0-6)

Sustainable Development for Lan Na Culture

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :
ไม่มี
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะ เอกลักษณ์ คุณค่าและความสําคัญของวัฒนธรรมล้านนา การคุกคาม
ทางวัฒนธรรม แนวคิดและประยุกต์วิธีการพัฒนาวัฒนธรรมให้สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมในปัจจุบัน เพื่อรักษาวัฒนธรรมล้านนาให้ยั่งยืน
Characteristics, identity, values, and significance of Lan Na culture; cultural threat;
concepts and methods to be used for the present economic and social development to assure the
sustainability of Lan Na culture .
ม.ลศ.787 (029787) แนวคิดร่วมสมัยในการศึกษาสังคมและวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
Contemporary Concepts in the Study of Society and Culture
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :
ไม่มี
แนวคิดร่วมสมัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่ใช้ในการศึกษาสังคมและวัฒนธรรม ได้แก่
แนวคิดอัตลักษณ์และพื้นที่ ชายแดนและพรมแดน อํานาจ วาทกรรม ความรู้ และความจริงร่างกาย
การบริโภคเชิงสัญญะ วัฒนธรรมประดิษฐ์และจารีตนิยมสมัยใหม่ ชุมชนปฏิบัติ และความทรงจําทาง
สังคม

Contemporary concepts for study of society and culture: Identity and Space; Border and
Frontier; Power, Discourses, Knowledge and Truth; Body and Bodily Practices; Symbolic
Consumption; Invented Traditions and Neo-Traditionalism; Community of Practices and Social
Memory.
ม.ลศ.789 (029789) หัวข้อเลือกสรรล้านนาศึกษา
3 (3-0-6)
Selected Topics in Lan Na Studies
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :
ไม่มี
การศึกษาในหัวข้อเรื่องที่ไม่ปรากฏอยู่ในกระบวนวิชาที่เปิดสอนตามปกติ เพื่อให้นักศึกษามี
โอกาสศึกษาในหัวเรื่องที่มีความจําเป็นต่อการสร้างองค์ความรู้ในเชิงลึก อันสามารถนําไปสู่การพัฒนา
งานวิจัย โดยอยู่ภายใต้การสอนและแนะนําของอาจารย์ประจําวิชา
Studies on the topics not included in the courses normally offered, for the students to have
opportunity to study on the topics needed for constructing the in-depth knowledge leading to the
research project development under the supervision and suggestion of the course lecturer.
ม.ลศ.790 (029790) สัมมนาล้านนาศึกษา
3 (3-0-6)
Seminar in Lan Na Studies
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :
ไม่มี
การอภิปรายและวิเคราะห์ในประเด็นเกี่ยวกับล้านนาศึกษา โดยให้นักศึกษานําเสนอประเด็นที่
ตนทําวิจัยภายใต้การดูแลของอาจารย์ผ้รู ับผิดชอบกระบวนวิชา
Discussion and analysis on the issues on Lan Na Studies in which each student would
present research and under the supervision of the lecturer responsible for the course.
ม.ภท.752 (024752) แนวการศึกษาคติชน
3 (3-0-6)
Approaches to Folklore
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :
ไม่มี
ความหมายและขอบเขตการศึกษาคติชน ระเบียบวิธีการค้นคว้าและการเก็บข้อมูลทางคติชน
แนวการวิเคราะห์ข้อมูลทางคติชน การวิเคราะห์ข้อมูลในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
Definition and scope folklore. Folklore research methodology and data collecting.
Approaches to folklore data analysis. Critical analysis of folklore data in social and cultural context.

ม.ภท.753 (024753) วรรณกรรมท้องถิ่นเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
Comparative Regional Literature
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :
ไม่มี
ความหมายของวรรณกรรมท้ องถิ่น ขอบข่ า ยและแนวคิ ด ในการศึ ก ษาวรรณกรรมท้ อ งถิ่น
เปรียบเทียบ ภูมิหลังด้านสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นที่ส่งผลต่อวรรณกรรม ลักษณะทั่วไป
และพัฒนาการของวรรณกรรมแต่ละท้องถิ่น การเปรียบเทียบวรรณกรรมแต่ละท้องถิ่น ลักษณะร่วม
และลักษณะแตกต่างของวรรณกรรมแต่ละท้องถิ่น
Definition of regional literature. Scope and concepts of comparative regional literary
studies. Effects of social and culture background of each region on its literature. General
characteristics and development of regional literature. Comparative study of regional literature.
Common features and characteristics of regional literature.
ม.ลศ.789 (029789) การค้นคว้าแบบอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :
ได้รบั อนุมตั ิหวั ข้อโครงร่างแล้วหรือลงทะเบียนพร้อมกับ
การเสนอหัวข้อโครงร่าง
ม.ลศ.799 (029799) วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :
ได้รบั อนุมตั ิหวั ข้อโครงร่างแล้วหรือลงทะเบียนพร้อมกับ
การเสนอหัวข้อโครงร่าง

