มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสรางหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

: ศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาไทยคดีศึกษา
Bachelor of Arts Program in Thai Studies

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

: ศิลปศาสตรบัณฑิต (ไทยคดีศึกษา)
Bachelor of Arts (Thai Studies)
: ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา)
B.A. (Thai Studies)
: สําเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเทา

ชื่อยอปริญญาบัตร
คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
( 30 หนวยกิต )
5 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
15 ชุดวิชา ( 90 หนวยกิต )
( 6 หนวยกิต )
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา
21 ชุดวิชา ( 126 หนวยกิต )
รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา
บังคับ 2 ชุดวิชา
10141 วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
และเลือก 3 ชุดวิชาโดยเลือกจากกลุมวิชาๆ ละ 1 ชุดวิชา ดังตอไปนี้
กลุมภาษา
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
กลุมสังคมศาสตร
10131 สังคมมนุษย
10152 ไทยกับสังคมโลก
กลุมมนุษยศาสตร
10121 อารยธรรมมนุษย
10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
15 ชุดวิชา
วิชาแกน บังคับ 3 ชุดวิชา
10201 ประวัติศาสตรไทย
10202 การอานภาษาไทย
11111 สังคมและวัฒนธรรมไทย
วิชาเฉพาะดาน บังคับ 11 ชุดวิชา
12305 ศิลปะกับสังคมไทย
12306 วรรณคดีไทย
12310 วิถีไทย
12311 โลกทัศนไทย
12312 ประวัติศาสตรการเมืองและเศรษฐกิจไทย
12313 ทองถิ่นไทย
12402 วัฒนธรรมกับการทองเที่ยว
12407 แนวคิดไทย
12409 ประสบการณไทยคดีศึกษา *
12410 ลักษณะภาษาไทย
12411 ภาษาถิ่นและวรรณกรรมทองถิ่นไทย
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้
12303 สังคมไทย
12406 ไทยกับการปรับประเทศใหทันสมัย
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
ใหเลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเทา หรือในระดับ
ที่สูงกวาปริญญาตรี
หมายเหตุ

* เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น
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ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

: ศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาไทยคดีศึกษา
Bachelor of Arts Program in Thai Studies
: ศิลปศาสตรบัณฑิต (ไทยคดีศึกษา)
Bachelor of Arts (Thai Studies)
: ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา)
B.A. (Thai Studies)
: สําเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเทา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา
รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา

1 ชุดวิชา
10 ชุดวิชา
1 ชุดวิชา
12 ชุดวิชา

( 6 หนวยกิต )
( 60 หนวยกิต )
( 6 หนวยกิต )
( 72 หนวยกิต )

1 ชุดวิชา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
10 ชุดวิชา
วิชาแกน บังคับ 1 ชุดวิชา
10201 ประวัติศาสตรไทย
วิชาเฉพาะดาน บังคับ 8 ชุดวิชา
12305 ศิลปะกับสังคมไทย
12306 วรรณคดีไทย
12310 วิถีไทย
12311 โลกทัศนไทย
12312 ประวัติศาสตรการเมืองและเศรษฐกิจไทย
12402 วัฒนธรรมกับการทองเที่ยว
12409 ประสบการณไทยคดีศึกษา *
12411 ภาษาถิ่นและวรรณกรรมทองถิ่นไทย
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้
12407 แนวคิดไทย
12410 ลักษณะภาษาไทย
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
ใหเลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเทา หรือในระดับ
ที่สูงกวาปริญญาตรี
หมายเหตุ

* เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น

Last updated: 06-May-2017

