
 

 

ใบแทรก 
หลักสูตรการศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร ์

 ปีการศึกษา 2560  
 

ขอแก้ไขข้อมูล ปี พ.ศ. ของแต่ละหลักสูตรให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน (ทุกแห่ง) 

จากเดิม แก้ไขเป็น 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ แขนงวิชาไทยคดีศึกษา  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ แขนงวิชาไทยคดีศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ แขนงวิชาภาษาอังกฤษ  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ แขนงวิชาภาษาอังกฤษ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

หลักสตูรประกาศนียบตัรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

หลักสตูรประกาศนียบตัรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

หลักสตูรประกาศนียบตัรวิชาภาษาเขมร  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 

หลักสตูรประกาศนียบตัรวิชาภาษาเขมร  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 

 

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หน้า 19 ขอแก้ไขแนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาไทยคดีศึกษา เป็นดังนี้ 

1. ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือเทียบเท่ำ  
 

ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรับนักศึกษา 
ที่สมัครในภาคต้น 

ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรับนักศึกษา 

ที่สมัครในภาคปลาย 

1 ต้น 11111 สังคมและวัฒนธรรมไทย 1 ต้น   
  10151 ไทยศึกษา     
  และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปน้ี     
  10111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร     
  10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร     
  10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร     
  10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร     
 ปลาย 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ  ปลาย 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 
   สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต    สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 
  เลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปน้ี   เลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปน้ี 
  10121 อารยธรรมมนุษย์   10121 อารยธรรมมนุษย์ 
  10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน   10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
  และเลือกอีก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปน้ี   และเลือกอีก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปน้ี 
  10131 สังคมมนุษย์   10131 สังคมมนุษย์ 
  10152 ไทยกับสังคมโลก   10152 ไทยกับสังคมโลก 

 

หมายเหตุ  * ปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัครนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น และจะเปิดรับสมัครนักศึกษาทั้ง 2 ภาค ในปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หน้า 20 ขอแก้ไขแนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาไทยคดีศึกษา เป็นดังนี้ 

ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรับนักศึกษา 
ที่สมัครในภาคต้น 

ปี
ที ่

ภาค 
ส าหรับนักศึกษา 

ที่สมัครในภาคปลาย 

2 ต้น 10201 ประวัติศาสตร์ไทย 2 ต้น 10151 ไทยศึกษา 
  12305 ศิลปะกับสังคมไทย   12306 วรรณคดีไทย 
  12306 วรรณคดีไทย   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปน้ี 
      10111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
      10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
      10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
      10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 
 ปลาย 10202 การอ่านภาษาไทย  ปลาย 10202 การอ่านภาษาไทย 
  12310 วิถีไทย   12310 วิถีไทย 
  และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปน้ี   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปน้ี 
  12303 สังคมไทย   12303 สังคมไทย 
  12406 ไทยกับการปรับประเทศให้   12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ 
   ทันสมัย    ทันสมัย 

3 ต้น 12313 ท้องถิ่นไทย 3 ต้น 11111 สังคมและวัฒนธรรมไทย 
  12407 แนวคิดไทย   10201 ประวัติศาสตร์ไทย 
  12411 ภาษาถิ่นและวรรณกรรม   12313 ท้องถิ่นไทย 
   ท้องถิ่นไทย     
 ปลาย 12311 โลกทัศน์ไทย  ปลาย 12311 โลกทัศน์ไทย 
  12312 ประวัติศาสตร์การเมืองและ   12312 ประวัติศาสตร์การเมืองและ 
   เศรษฐกิจไทย    เศรษฐกิจไทย 

4 ต้น 12410 ลักษณะภาษาไทย 4 ต้น 12305 ศิลปะกับสังคมไทย 
  - - - - -  ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา   12410 ลักษณะภาษาไทย 
      12411 ภาษาถิ่นและวรรณกรรม 
       ท้องถิ่นไทย 
 ปลาย 12402 วัฒนธรรมกับการท่องเท่ียว  ปลาย 12402 วัฒนธรรมกับการท่องเท่ียว 
  12409 ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา   - - - - -  ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา 

5 ต้น   5 ต้น 12407 แนวคิดไทย 
      12409 ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา 

                                  
 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2560 

 

 

 


