มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร

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)
: สาเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า

ชื่อย่อปริญญาบัตร
คุณสมบัตผิ ู้สมัคร

โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา
( 30 หน่วยกิต )
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
15 ชุดวิชา ( 90 หน่วยกิต )
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
( 6 หน่วยกิต )
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า
21 ชุดวิชา ( 126 หน่วยกิต )
รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา
บังคับ 2 ชุดวิชา
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวติ
10151 ไทยศึกษา
และเลือก 3 ชุดวิชาโดยเลือกจากกลุ่มวิชาๆ ละ 1 ชุดวิชา ดังต่อไปนี้
กลุ่มภาษา
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
กลุ่มสังคมศาสตร์
10131 สังคมมนุษย์
10152 ไทยกับสังคมโลก
กลุ่มมนุษยศาสตร์
10121 อารยธรรมมนุษย์
10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
15 ชุดวิชา
วิชาแกน บังคับ 3 ชุดวิชา
10201 ประวัตศิ าสตร์ไทย
10202 การอ่านภาษาไทย
11111 สังคมและวัฒนธรรมไทย
วิชาเฉพาะด้าน บังคับ 11 ชุดวิชา
12305 ศิลปะกับสังคมไทย
12306 วรรณคดีไทย
12310 วิถไี ทย
12311 โลกทัศน์ไทย
12312 ประวัตศิ าสตร์การเมืองและเศรษฐกิจไทย
12313 ท้องถิ่นไทย
12402 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว
12407 แนวคิดไทย
12409 ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา *
12410 ลักษณะภาษาไทย
12411 ภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่นไทย
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
12303 สังคมไทย
12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สงู กว่าปริญญาตรี

หมายเหตุ

* เป็นชุดวิชาที่นกั ศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านัน้
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ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า
รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10151 ไทยศึกษา

1 ชุดวิชา
10 ชุดวิชา
1 ชุดวิชา
12 ชุดวิชา

( 6 หน่วยกิต )
( 60 หน่วยกิต )
( 6 หน่วยกิต )
( 72 หน่วยกิต )

1 ชุดวิชา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
10 ชุดวิชา
วิชาแกน บังคับ 1 ชุดวิชา
10201 ประวัตศิ าสตร์ไทย
วิชาเฉพาะด้าน บังคับ 8 ชุดวิชา
12305 ศิลปะกับสังคมไทย
12306 วรรณคดีไทย
12310 วิถไี ทย
12311 โลกทัศน์ไทย
12312 ประวัตศิ าสตร์การเมืองและเศรษฐกิจไทย
12402 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว
12409 ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา *
12411 ภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่นไทย
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
12407 แนวคิดไทย
12410 ลักษณะภาษาไทย
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สงู กว่าปริญญาตรี

หมายเหตุ

* เป็นชุดวิชาที่นกั ศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านัน้

Last updated: 19-March-2018

