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หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ แขนงวชิาไทยคดศีกึษา 

สาขาวชิาศลิปศาสตร ์

10103 ทกัษะชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Life Skills 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการสือ่สาร การแสวงหาความรู ้และการใชเ้ทคโนโลยใีนการด าเนนิชวีติ 

 2. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการคดิ วเิคราะห ์และการแกปั้ญหาในสถานการณ์ตา่งๆ 

 3. เพือ่พัฒนาตนใหม้คีณุธรรม จรยิธรรมและมนุษยสมัพันธ ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทักษะในการด าเนนิชวีติในสงัคม ความใฝ่รู ้การแสวงหาและพัฒนาความรู ้การใชเ้ทคโนโลย ีการใชเ้หตผุล 

การคดิวเิคราะห ์การแกปั้ญหา การเจรจาตอ่รอง การบรหิารตนเอง การจัดการอารมณ์และความเครยีด ความเขา้ใจตนเอง 

คณุธรรม จรยิธรรม มนุษยสมัพันธ ์มารยาท และการสมาคม 

10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 English for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

 2. เพือ่ศกึษาโครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษทีส่ าคญั 

 3. เพือ่สามารถใชท้กัษะฟัง พูด อา่น เขยีนภาษาองักฤษใหถ้กูตอ้งและเหมาะสมในสถานการณ์ตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท ์และส านวนภาษาอังกฤษทีใ่ชใ้นการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีนภาษาอังกฤษ

เพือ่การสือ่สาร 

10121 อารยธรรมมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Civilization 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัอารยธรรมตะวนัออกและอารยธรรมตะวนัตก ในดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจอารยธรรมของมนุษยใ์นอดตึอนัเป็นพืน้ฐานของอารยธรรมในปัจจุบนั 

 3. เพือ่ใหต้ระหนักและชืน่ชมคณุคา่ของอารยธรรมทีม่นุษยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตกทีม่นุษยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้ ในดา้นการเมอืง 

เศรษฐกจิ สงัคม ภมูปัิญญา ศลิปะ และวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

10131 สงัคมมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Society 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความเป็นมนุษย ์ชมุชน และสงัคม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจกลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์

 3. เพือ่เสรมิสรา้งความรับผดิชอบตอ่สงัคมและประเทศชาต ิ
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ลกัษณะพืน้ฐานของความเป็นมนุษย ์การรวมตวัเป็นชมุชนและสงัคม การกระจายและการตัง้ถิน่ฐานของมนุษย ์

องคป์ระกอบของสงัคม พฤตกิรรมมนุษยใ์นสงัคม กลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลต่อ

การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์ปัญหาสงัคมและแนวทางแกไ้ข การเสรมิสรา้งสงัคมทีด่ ี

10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Science, Technology and Environment for Life 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับแนวคดิ กฎเกณฑ์ และพัฒนาการทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีม่ี

อทิธพิลตอ่ความคดิ และความเป็นอยูข่องมนุษย ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัววิฒันาการของสิง่มชีวีติและมนุษย ์

 3. เพื่อใหเ้ขา้ใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิง่แวดลอ้มและผลกระทบของวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยทีีม่ตีอ่สิง่แวดลอ้ม 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการประยกุตว์ทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยีและคณติศาสตรใ์นชวีติประจ าวนั 

 5. เพือ่เสรมิสรา้งความคดิเชงิวทิยาศาสตรแ์ละจติส านกึในการรักษาสิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎี ความคดิเชงิวเิคราะห์ กฎเกณฑ์และพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ธรรมชาตวิทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกับมนุษย ์องคป์ระกอบของร่างกายมนุษย ์มนุษยก์ับสิง่แวดลอ้ม สขุภาพอนามัยและ

โภชนาการ การประยกุตว์ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นการด ารงชวีติ 

10151 ไทยศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Studies 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์สงัคม ภาษาและวฒันธรรม 

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูท้ีไ่ดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการด ารงชวีติ 

 3. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและเกดิความภาคภมูใิจในความเป็นไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกบัความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์การตัง้ถิน่ฐาน การเมอืง เศรษฐกจิ วฒันธรรม ศาสนา

และพธิกีรรม ภาษาและวรรณคด ีศลิปกรรมและวฒันธรรม 

10152 ไทยกบัสงัคมโลก (6 หนว่ยกติ) 

 Thailand and the World Community 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับสถานการณ์ แนวโนม้ ลักษณะความสัมพันธ์ และการเปลีย่นแปลงทาง

เศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงในสงัคมโลกทีม่ผีลกระทบตอ่ประเทศไทย 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัสถานะของประเทศไทยในสงัคมโลก 

 3. เพื่อใหน้ าความรูไ้ปคิด วเิคราะห์ปัญหา อันเป็นผลจากกระแสโลกาภิวัตน์ในมิติต่างๆ ทัง้ทาง

การเมอืง เศรษฐกจิ สงัคมวฒันธรรม และผลกระทบตอ่คณุธรรม จรยิธรรม 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 สถานะของประเทศไทยในสังคมโลก พลวัตของการเปลีย่นแปลงในสังคมโลก ทีส่่งผลกระทบต่อ

ประเทศไทย รวมถงึสภาพปัญหาและสาเหตขุองปัญหาทีเ่กดิขึน้อันเป็นผลจากกระแสโลกาภวิัตน์ ซีง่สง่ผลใหเ้กดิ

ความตระหนัก และมคีวามรูค้วามเขา้ใจในสภาพการณ์ สามารถคดิวเิคราะหถ์งึสาเหตขุองปัญหาและผลกระทบตอ่

ภาพรวมของสงัคมไทยและตวับคุคลในมติติา่งๆ ทัง้ทางการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม คณุธรรม จรยิธรรม 

10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 Thai for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาไทยเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

 2. เพือ่พัฒนาทกัษะภาษาในการสือ่สารใหม้ปีระสทิธภิาพและสรา้งสรรค ์ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาในการด าเนนิชวีติและแสวงหาความรู ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความส าคัญของภาษา ความคดิ และการสือ่สาร ศลิปะการใชถ้อ้ยค า ประโยค ส านวน โวหาร การพัฒนา

ทักษะการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีนเพือ่สือ่สารใหม้ปีระสทิธภิาพและสรา้งสรรค ์การใชภ้าษาในการด าเนนิชวีติ 

การแสวงหาความรู ้และการถา่ยทอดความรู ้

10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 Chinese for Communication  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้รือ่งระบบเสยีงภาษาจนีกลางสทัอักษรภาษาจนีกลางระบบฮั่นอีว่ ์พนิอนิ (Hànyǔ Pīnyīn)

สามารถใชแ้ละอา่นออกเสยีงได ้

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้รือ่งตวัอักษรจนีทีเ่ป็นหรอืประกอบกนัเป็นค าศพัทพ์ืน้ฐาน รูปประโยคและหลักภาษาจนี

ทีใ่ชส้ือ่สารกนัทัว่ไป รวมทัง้ฝึกหัดการเขยีนตวัอกัษรจนี 

 3. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาจนีในการสือ่สารทั่วไปในชวีติประจ าวนั 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ระบบเสยีงภาษาจนีกลาง การถอดเสยีงอา่นดว้ยสทัอักษรภาษาจนีกลางระบบฮั่นอีว่ ์พนิอนิ (Hànyǔ Pīnyīn)

ค าศัพทพ์ืน้ฐานและบทสนทนาทีใ่ชส้ือ่สารกันทั่วไปในชวีติประจ าวัน โครงสรา้งทางไวยกรณ์ และเรยีนรูฝึ้กเขยีน

ตวัอกัษรจนีประมาณ 550 ตวั 

10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 Khmer for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นระบบเสยีง ตวัอกัษร โครงสรา้งไวยากรณ์ และรูปประโยคพืน้ฐานภาษาเขมร 

 2. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาเขมรระดบัพืน้ฐานสือ่สารในชวีติประจ าวนั 

 3. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัค าศพัทภ์าษาเขมรทีใ่ชใ้นภาษาไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ระบบเสยีงภาษาเขมร การฝึกเขยีนอักษรภาษาเขมร ทัง้อักษรเชลยีง และอักษรมูล ค าศัพทพ์ืน้ฐานใน

ชวีติประจ าวัน โครงสรา้งไวยากรณ์ และรูปประโยคพื้นฐาน ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขยีนเพื่อ 

การสือ่สารในระดบัพืน้ฐาน ค าศพัทภ์าษาเขมรในภาษาไทย 
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10164 สงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน (6 หนว่ยกติ) 

 Social and Culture in the ASEAN Community 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจภมูหิลงัและประวตัศิาสตรข์องภมูภิาคอาเซยีน 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจจดุประสงคก์ารรวมกลุม่ของประเทศสมาชกิในอาเซยีน 

 3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจสภาพทางสงัคม และวฒันธรรมของชาตสิมาชกิในอาเซยีน 

 4. เพือ่ใหเ้ขา้ใจบทบาทและความสมัพันธ ์ของอาเซยีนกบัชาตติา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ภูมหิลังและประวัตศิาสตร์ของประเทศสมาชกิอาเซยีน การรวมกลุ่มของประเทศสมาชกิ สภาพทาง

สังคมและวัฒนธรรมของประเทศในสมาชกิอาเซยีน บทบาทของอาเซยีน และความสัมพันธข์องอาเซยีนทีม่ีต่อ

ภมูภิาคตา่งๆ ของโลก 

10201 ประวตัศิาสตรไ์ทย (6 หนว่ยกติ) 

 Thai History 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัวธิกีารทางประวัตศิาสตร ์รวมทัง้หลกัฐานในประวตัศิาสตรไ์ทย 

 2. เพื่อใหเ้ขา้ใจชุดค า อธบิายต่าง ๆ เกีย่วกับจุดเริ่มตน้ของคนไทยในประวัตศิาสตร์ และการก่อตัวเป็น

สงัคม รัฐ อาณาจักร และรัฐสมัยใหม ่รวมทัง้สภาพการเมอืงเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรมในแตล่ะสมัย 

 3. เพือ่ใหต้ระหนักสภาพการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรมในปัจจบุนั 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 วิธีการทางประวัติศาสตร์ ลักษณะหลักฐานและการใชห้ลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย 

พัฒนาการการเขยีนประวตัศิาสตรน์พินธไ์ทย จดุเริม่ตน้ของคนไทยในประวตัศิาสตร ์การกอ่ตวัของชมุชนในดนิแดน

ประเทศไทย พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และ

รัตนโกสนิทร์ตอนตน้ การเผชญิอทิธพิลตะวันตกและการปรับประเทศใหท้ันสมัย การเปลีย่นแปลงการปกครอง 

พ.ศ. 2475 สภาพการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรมร่วมสมัย 

10202 การอา่นภาษาไทย (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Reading 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถจับประเด็นและใจความส าคญัของงานเขยีนประเภทตา่งๆ 

 2. เพือ่ใหรู้ล้กัษณะภาษาเขยีนทีเ่หมาะสมกบังานเขยีนประเภทตา่งๆ 

 3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจลกัษณะการใชภ้าษาของงานเขยีนแตล่ะประเภท 

 4. เพือ่ใหแ้ยกขอ้เท็จจรงิและความคดิเห็นในงานเขยีนประเภทตา่งๆ 

 5. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหค์วามรูจ้ากการอา่นประเภทตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับการอา่น ลักษณะงานเขยีนแตล่ะประเภท วธิอีา่นงานเขยีนแตล่ะประเภท ลักษณะทั่วไป

และลกัษณะทีด่ขีองภาษาเขยีน ศกึษาและฝึกทักษะ การอา่นงานเขยีนประเภทตา่งๆ การแยกขอ้เท็จจรงิและความ

คดิเห็นในงานเขยีน การวเิคราะห ์และสงัเคราะหค์วามรูจ้ากการอา่น 

 

 

 



5 

11111 สงัคมและวฒันธรรมไทย (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Society and Culture 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหท้ราบพัฒนาการการศกึษาสงัคมและวัฒนธรรมไทย 

 2. เพื่อใหเ้ขา้ใจปัจจัยทางเศรษฐกจิ การเมอืง และสังคมทีม่ผีลต่อการตัง้ถิน่ฐานและวถิชีวีติในเมอืงและ

  ชนบทไทย 

 3. เพือ่ใหต้ระหนักถงึความหลากหลายทางวัฒนธรรมและกลุม่ชาตพัินธุใ์นประเทศไทย 

 4. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและพัฒนาการการศกึษาสงัคมและวัฒนธรรมไทย ระบบความสมัพันธท์างสงัคมและโครงสรา้ง

สังคมไทย ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและกลุ่มชาตพัินธุ ์ความสัมพันธร์ะหว่างเศรษฐกจิ การเมอืง สังคม  

กบัพัฒนาการของเมอืงและชนบทไทย บรูณาการภาพรวมของสงัคมวฒันธรรมไทย 

12303 สงัคมไทย (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Society 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้กดิความรู ้ความเขา้ใจเรือ่งแนวคดิเกีย่วกบัสงัคมไทย 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งสงัคมไทย การเปลีย่นแปลงทางประชากรและการเปลีย่นแปลง

  ทางเทคโนโลย ีและผลกระทบตา่งๆ ทีต่ามมา 

 3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจปรากฎการณ์ทางสงัคมตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ในสงัคมไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับสังคมไทย ในมติดิา้นต่าง ๆ ความสัมพันธ์ของคนในสังคม ปรากฏการณ์ทางสังคม  

ทีเ่กดิขึน้ และการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งทางสงัคมของสงัคมไทย โครงสรา้งประชากร และเทคโนโลย ีปฏสิมัพันธ์

ของคนในสงัคม ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงตอ่สงัคมไทยในดา้น ความเหลือ่มล ้า ความขดัแยง้ ความเป็นธรรม 

12305 ศลิปะกบัสงัคมไทย (6 หนว่ยกติ) 

 The Arts and Thai Society 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัความสมัพันธข์องศลิปะกับชวีติของคน 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับบทบาทหนา้ทีข่องศลิปะในฐานะเป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญัในสงัคม 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในการอนุรักษ์และพัฒนางานศลิปะ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมายและความส าคัญของศลิปะกับสังคม ศลิปะชัน้สูงและศลิปะชาวบา้นของไทยในรูปแบบของ

สถาปัตยกรรม จติรกรรม ประตมิากรรม เครือ่งใชส้อย ภาษาและนาฏดรุยิางค ์ความสมัพันธข์องศลิปะกับชวีติและสังคม 

ความคดิทีอ่ยู่เบือ้งหลังงานศลิปะ ภูมหิลังและเหตกุารณ์ทางประวัตศิาสตร ์แรงบันดาลทีผ่ลักดันใหส้รา้งสรรคใ์นเชงิ

อนุรักษ์หรอืพัฒนางานศลิปะ 
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12306 วรรณคดไีทย (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Literature 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจลกัษณะเนือ้หา รูปแบบ แนวคดิ สนุทรียภาพ และกลวธิกีารประพันธข์อง

  วรรณคดไีทยสมัยตา่งๆ 

 2. เพือ่ใหรู้จ้ักความคดิ อารมณ์ และจนิตนาการของกวไีทยในแตล่ะสมัย 

 3. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจหลกัการวจัิกขว์รรณคด ีและแนวการศกึษาวรรณคดไีทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมายและประเภทของวรรณคดีไทย ลักษณะ และภูมหิลังของวรรณคดีไทย พัฒนาการดา้น

รูปแบบ เนื้อหา แนวคดิ สนุทรียภาพ และกลวธิกีารประพันธข์องกวแีละนักเขยีน ตัง้แตส่มัยสโุขทัยจนถงึปัจจุบัน

และวรรณกรรมร่วมสมัย ความรูเ้กีย่วกับวรรณคดีทอ้งถิน่ อทิธพิลวรรณกรรมต่างประเทศทีม่ีต่อวรรณคดีไทย 

วรรณคดกีบัศลิปะแขนงอืน่ การวจัิกษ์และการศกึษาวรรณคดไีทย 

12310 วถิไีทย (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Living 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัวถิไีทยในดา้นตา่งๆ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัวถิไีทยในสมัยตา่งๆ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัอทิธพิลจากภายนอกทีส่ง่ผลตอ่วถิไีทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 แนวความคิดเกี่ยวกับวิถีไทยในดา้นชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี การละเล่นพื้นบา้น  

งานหัตถศลิป์ ทีส่ะทอ้นจากสังคมไทยตัง้แต่สังคมในสมัยจารีตจนถงึปัจจุบัน อทิธพิลจากภายนอกทัง้จากตะวันออก 

และตะวนัตกทีส่ง่ผลตอ่วถิไีทย 

12311 โลกทศันไ์ทย (6 หนว่ยกติ) 

 Thai World View 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละแนวทางในการวเิคราะหส์งัคมไทยผา่นโลกทศัน ์ศาสนา ปรัชญา และความเชือ่ 

 2. เพือ่ใหเ้กดิความตระหนักถงึบทบาทของโลกทศัน ์ศาสนา ปรัชญาและความเชือ่ในสงัคมไทย 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการอธบิายปรากฏการณ์ทางโลกทศัน ์ศาสนา ปรัชญา และความเชือ่ในสงัคมไทยได ้

 4. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูด้า้นศาสนาและปรัชญาไปพัฒนาความคดิ วเิคราะห ์และแกปั้ญหาไดอ้ย่าง

  มวีสิยัทศันแ์ละเหมาะสม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โลกทัศน์ในฐานะกรอบการด าเนินชวีติของผูค้น แนวความคดิและวธิีวทิยาเบื้องตน้ในการวเิคราะห์

สงัคมไทยผ่านโลกทัศน์ ศาสนา ปรัชญาและความเชือ่ ปัจจัยทีม่อีทิธพิลต่อการกอ่รูปของโลกทัศน์ไทย อทิธพิล

ของศาสนา ปรัชญาและความเชือ่ทีม่ตี่อรูปแบบวถิปีระชา จารีต ประเพณี ศลีธรรม จรยิธรรม จติสาธารณะ และ

ปรากฏการณ์ทางสงัคมทีส่ะทอ้นถงึลกัษณะของโลกทศัน์ไทย 
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12312 ประวตัศิาสตรก์ารเมอืงและเศรษฐกจิไทย (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Political and Economic History 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัพัฒนาการทางการเมอืงและเศรษฐกจิไทยในแตล่ะสมัย 

 2. เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการปฏริูปการปกครองของไทย ระบอบสมบูรณาญาสทิธริาชย ์และระบอบ

ประชาธปิไตยของไทย 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับสภาพเศรษฐกจิแตล่ะสมัย ทัง้ดา้นโครงสรา้งของระบบเศรษฐกจิ โครงสรา้ง

การผลติ โครงสรา้งระบบการคา้ ระบบการถอืครองทีด่นิ ระบบการเงนิ การคลงั ตลอดจนปัญหาของ

ระบบเศรษฐกจิในแตล่ะสมัย 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการเปลีย่นแปลงทางการเมอืงและเศรษฐกจิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 พัฒนาการทางการเมอืงและเศรษฐกจิไทยตัง้แต่สมัยสโุขทัย อยุธยา จนถงึสมัยรัตนโกสนิทร์ สภาพ

ทางการเมืองและเศรษฐกจิแต่ละสมัย โครงสรา้งของระบบการเมอืงและระบบเศรษฐกจิ การเปลีย่นแปลงทาง

การเมอืงและเศรษฐกจิในสมัยตา่งๆ 

12313 ทอ้งถิน่ไทย (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Localities  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่ไทยและวธิกีารศกึษาประวัตศิาสตรท์อ้งถิน่ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัสงัคมและวัฒนธรรมทอ้งถิน่ในภมูภิาคตา่งๆ 

 3. เพือ่กอ่ใหเ้กดิความตระหนักรูถ้งึความหลากหลายทางสงัคมและวัฒนธรรมของแตล่ะทอ้งถิน่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวความคดิ และวธิกีารในการศกึษาประวตัศิาสตร ์สงัคมและวัฒนธรรมทอ้งถิน่ของไทย ความสมัพันธ์

ระหวา่งทอ้งถิน่กับวถิชีมุชนไทยในกระแสโลกาภวิตัน ์การน าความรูเ้กีย่วกับทอ้งถิน่ไทยไปประยุกตใ์ชใ้นบรบิทตา่งๆ 

12402 วฒันธรรมกบัการทอ่งเทีย่ว (6 หนว่ยกติ) 

 Culture and Tourism 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจดา้นการทอ่งเทีย่วเชงิวัฒนธรรม 

 2. เพือ่ใหต้ระหนักถงึความส าคญัของวฒันธรรมและการทอ่งเทีย่วในสงัคมไทย 

 3. เพือ่ใหม้ทีกัษะการวเิคราะหส์ถานการณ์ และแนวทางแกไ้ขปัญหาเกีย่วกับการทอ่งเทีย่วเชงิวัฒนธรรม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย ความส าคัญ และประเภทของการท่องเทีย่ว แนวทางการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม 

การพัฒนารูปแบบ และกิจกรรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และการวางแผนการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม 

อย่างย่ังยนื โดยค านงึถงึผลกระทบตอ่เศรษฐกจิ วัฒนธรรมและสิง่แวดลอ้มของทอ้งถิน่รวมถงึบทบาทของภาครัฐ 

และภาคเอกชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หลักเบื้องตน้ของการท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

ลักษณะเฉพาะในรูปแบบต่างๆ และการทอ่งเทีย่วแนวใหม่ การน าเสนอนวัตกรรมทางการท่องเทีย่วเชงิวัฒนธรรม

อยา่งสรา้งสรรค ์
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12406 ไทยกบัการปรบัประเทศใหท้นัสมยั (6 หนว่ยกติ) 

 Modernization in Thailand 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจปัจจัยกระบวนการเปลีย่นแปลงไปสูค่วามทนัสมัยในสงัคมไทย 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจผลกระทบของกระบวนการเปลีย่นแปลงไปสูค่วามทนัสมัยในสงัคมไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 กระบวนการเปลีย่นแปลงใหเ้ป็นสมัยใหม่ในประเทศไทยตัง้แต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้

เจา้อยู่หัวโดยพจิารณาจากสภาพพื้นฐานก่อนการเปลีย่นแปลง และวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ทางดา้น

การเมอืง เศรษฐกจิ สังคม รวมถงึความขัดแยง้ทีเ่กดิขึน้จากสภาพสังคมทีม่อียู่เดมิและผลกระทบทีต่ามมาจนถงึ

ปัจจบุนั 

12407 แนวคดิไทย (6 หนว่ยกติ) 

 The Thai Mind 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้รยีนรูแ้นวคดิของคนไทยเกีย่วกบัสงัคมและวัฒนธรรมไทย 

 2. เพือ่ใหรู้จ้ักวเิคราะหส์ภาพและเหตกุารณ์ทีเ่ป็นเหตแุละผลของแนวคดิเหลา่นัน้ 

 3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจแนวคดิของนักคดิไทยและววิฒันาการของแนวคดิเหลา่นัน้ตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจบุนั 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิส าคัญๆ ของคนไทยทีเ่กีย่วกับการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ปัจจัยทีเ่ป็นเหตแุละ

ผลของแนวคดิเหลา่นัน้ ตลอดจนววิฒันาการของแนวคดิตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจบุนั 

12409 ประสบการณไ์ทยคดศีกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Experience in Thai Studies 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัสถานภาพและการศกึษาไทยคดศีกึษาในแงม่มุตา่งๆ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูจ้ากการศกึษาไปใชใ้นการอนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่วฒันธรรมไทย 

 3. เพื่อเสริมสรา้งภาวะการเป็นผูน้ า ความมีมนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการตัดสนิใจตลอดจน

คณุธรรมจรยิธรรมของบณัฑติ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 สถานภาพและการศกึษาคน้ควา้ทางไทยคดศีกึษา สถาบันทีค่น้ควา้และเผยแพร่ความรูท้างไทยคดศีกึษา 

การประยุกต์ความรูท้างไทยคดศีกึษาเพื่ออนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่วัฒนธรรมไทย เทคนิควธิีการและปัญหาใน  

การเผยแพร่ไทยคดศีกึษาทางสือ่มวลชน ชวีติไทยในสังคมโลก กจิกรรมกลุ่มสัมพันธเ์พื่อพัฒนาใหเ้ป็นผูม้คีุณธรรม 

จรยิธรรม และภาวะการเป็นผูน้ าทีม่ปีระสทิธภิาพ 

12410 ลกัษณะภาษาไทย (6 หนว่ยกติ) 

 Characteristic of Thai Language 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจโครงสรา้งและลกัษณะส าคญัของภาษาไทย 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจการเปลีย่นแปลงของภาษาไทยและการรับภาษาจากตา่งประเทศมาใชใ้นภาษาไทย 

 3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความสมัพันธร์ะหวา่งภาษา สงัคม และวฒันธรรม 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ลักษณะส าคัญของภาษาไทยในเรื่องเสยีง ค า ประโยค และความหมาย หลักการสรา้งค าไทย การ

จ าแนกหมวดค า ความแตกต่างระหว่างเสียงกับรูป ค ายืมในภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทย 

ความสมัพันธร์ะหวา่งภาษา สงัคม และวฒันธรรม 

12411 ภาษาถิน่และวรรณกรรมทอ้งถิน่ไทย (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Dialect and Local Literary Works 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความหมายและลกัษณะของภาษาถิน่ไทย 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความหมาย ลกัษณะ ประเภทของวรรณกรรมทอ้งถิน่ไทย 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัภาษาและวรรณกรรมทอ้งถิน่ในแตล่ะภมูภิาค 

 4. เพือ่ใหเ้ห็นความสมัพันธร์ะหวา่งภาษากบัวรรณกรรมทอ้งถิน่ในสงัคมไทย 

 5. เพือ่ใหเ้ห็นคณุคา่และแนวทางอนุรักษ์พัฒนาภาษาถิน่และวรรณกรรมทอ้งถิน่ไทย  

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย ลักษณะ ประเภทของภาษาและวรรณกรรมทอ้งถิน่ ภาษาและวรรณกรรมทอ้งถิน่ในแต่ละ

ภูมภิาค ความสมัพันธร์ะหวา่งภาษากับวรรณกรรมทอ้งถิน่ในสงัคมไทย คณุคา่และแนวทางอนุรักษ์พัฒนาภาษาถิน่

และวรรณกรรมทอ้งถิน่ไทย 
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