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วิชาโทไทยศกึษา 
(สหสาขาวิชา) 

 
จํานวนหนวยกิตรวม
 20  หนวยกติ สาํหรับนิสติคณะอักษรศาสตร 

15  หนวยกติ สาํหรับนิสตินอกคณะอักษรศาสตร 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
   ฝายวิชาการ  คณะอักษรศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 

เพื่อใหความรูเกีย่วกับสังคมไทยทั้งในอดีตและปจจุบัน ไดแก  ดานสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง   
ศิลปวัฒนธรรม  ความเชื่อ และภมูิปญญา   
 
ขอกําหนดการศกึษา 

1.  วิชาโทที่กําหนดนี้เปดสอนใหนิสิตคณะอักษรศาสตร วิชาเอกสาขาอื่น และนิสิตนอกคณะอักษรศาสตร 
2.  นิสิตที่ประสงคจะเลือกเรยีนวชิาโทไทยศึกษา ใหเลือกเรยีนไดจากรายวิชาตอไปนี ้

2200185 ปริทัศนศลิปและโบราณวัตถุสถานในประเทศไทย       3 (2-4-3) 
2200387 โบราณคดีในประเทศไทย             3 (2-3-4) 
2201393 วรรณกรรมกับสงัคม              3 (3-0-6) 
2201396 นิทานพื้นบาน                3 (3-0-6) 

 2204201 ประวัติศาสตรไทยกอนสมัยใหม                                           3 (3-0-6)     
2204202 ประวัติศาสตรไทยสมยัใหม             3 (3-0-6) 

 2204204 ประวัติศาสตรการทองเทีย่ว             3 (3-0-6) 
   2204464 ประวัติศาสตรไทยรวมสมยั             3 (3-0-6) 

2205231 ภูมิศาสตรการทองเที่ยว              3 (3-0-6) 
2205341 ภูมิศาสตรประเทศไทย              3 (3-0-6) 
2208313 ศิลปการละครของไทย              2 (2-0-4) 
2209341 ภาษาในสังคมไทย               3 (3-0-6) 
2221433 พุทธธรรมในพระไตรปฎกบาล ี            3 (3-0-6) 
2221485 อารยธรรมพทุธศาสนา              3 (3-0-6) 

 2401217 การเมืองไทยสมยัใหม              3 (3-0-6) 
 2402206 ความสัมพนัธตางประเทศของไทยสมยัปจจุบัน        3 (3-0-6)       
 2404220 ระบบการบรหิารงานของไทย            3 (3-0-6) 

2900152 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกบัเศรษฐกจิไทย          3 (3-0-6)        
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คําอธิบายรายวิชา 
    2200185    ปริทัศนศลิปะและโบราณวัตถุสถานในประเทศไทย          3 (2-4-3) 

ศิลปะและโบราณวัตถุสถานที่สําคัญในประเทศไทย  การวิเคราะหสุนทรยีลกัษณในเชิงศลิปะและ  
เชิงชางที่สะทอนวิถีชีวิต สังคม ความคิด ความเชือ่  การรับและการถายทอดมโนทศันทางศลิปะ
และวิทยาการ ความหมายและอรรถประโยชนในมติิทางอารยธรรม 

        Survey of Artifacts and Archaeological Sites in Thailand.  
    SURV ART ARCH THAI 
    Principal artifacts and archeological sites in Thailand: analysis of aesthetic    

values as seen from their artistic and technical forms that reflect ways of life,  
society, thought and belief; acquisition and transfer of art concepts and technical  
methods, meanings and utility in civilization dimension.  

 
2200387 โบราณคดีในประเทศไทย               3 (2-3-4) 

    วิธีการและทฤษฎีทางโบราณคด ี ความสัมพันธระหวางโบราณคดีกบัศิลปะและสาขา อื่นๆที ่
เกีย่วของ  การตคีวามศิลปวัตถุและโบราณสถานตัง้แตยุคสมัยกอนประวัติศาสตรจนถึงสมยั 
รัตนโกสนิทร  แนวทางการอนุรกัษศิลปะและหลกัฐานทางโบราณคดีในประเทศไทย 

  Archaeology in Thailand    
 ARCHAEO THAI 

    Methods and theories of archaeology; relationship between archaeology and art,  
and other related fields; interpretation of artifacts and architectural remains from   
pre-historical period to Rattanakosin Era; approaches to conservation of art and  
archaeological evidence in Thailand. 

 
2201393 วรรณกรรมกับสงัคม                   3 (3-0-6) 

ความสัมพนัธระหวางวรรณกรรมกับสังคมและผลกระทบทีม่ีตอกนั  การศึกษาเชิงวิเคราะห 
วรรณกรรมบางเรื่องที่มีความสมัพันธกบัสังคมอยางเดนชัด 

      Literary Works and Society 
LIT WORK SOCIETY 

    Relationship between literary works and society and their reciprocal effects; an   
analytical study of some prominent works related to society. 

 
    2201396    นิทานพื้นบาน                                           3 (2-1-6)    

    นิทานพื้นบานของไทย ดานรูปแบบ ความคิด เนื้อหา และบทบาทของนิทานพื้นบานในสังคม   
การเก็บขอมลูภาคสนามและการวเิคราะหทางคติชนวิทยา 
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    Folktale                                         
 FOLKTALE  

    Thai folktales; their forms, ideas, content and their roles in society; fieldwork and  
folklore analysis. 

 
   2204201 ประวัติศาสตรไทยกอนสมัยใหม                                            3 (3-0-6)     

      การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของไทย ตั้งแตกอนสมัยสุโขทัยจนถึงสมยั 
รัตนโกสนิทรตอนตน 

  Pre-Modern Thai History 
  PRE MOD TH HIST 
     Economic, social and political change in Thailand from the pre-Sukhothai  
  period to the early Bangkok period. 

 
  2204202 ประวัติศาสตรไทยสมยัใหม               3 (3-0-6) 

    การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของไทย ตั้งแตการทําสนธิสัญญาเบาริงจนถึง 
เหตกุารณ 14 ตุลาคม 2516 

  Modern Thai history  
  MOD TH HIST 
     Economic, social and political change in Thailand from the signing of the  

Bowring Treaty in 1855 to 14 October 1973. 
 

   2204204 ประวัติศาสตรการทองเทีย่ว               3 (3-0-6) 
    แนวความคิดเกี่ยวกับการทองเทีย่ว  ความเปนมา วิวัฒนาการ และการจัดการของการทองเทีย่ว 

ในสังคมไทย 
  History of Tourism 
  HIST TOURISM 
    Concepts concerning tourism; the origin, development and management of  

tourism in Thai society. 
 

   2204464 ประวัติศาสตรไทยรวมสมยั               3 (3-0-6) 
     การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมของไทย ตั้งแตแผนพฒันา 

เศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที ่1 
    Contemporary Thai History  
  CONTEMP TH HIST 
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Economic, social, political and cultural changes in Thailand since the 1st  
  National Economics Plan. 

 
   2205231 ภูมิศาสตรการทองเที่ยว                3 (3-0-6) 

    องคประกอบการทองเทีย่ว  ปจจัยทางภูมศิาสตรที่สงเสริมใหเกิดการทองเที่ยว  พฤติกรรมการ 
ทองเทีย่ว  ความสําคัญและผลกระทบจากการทองเที่ยวทีม่ีตอสภาพเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจน 
สภาพแวดลอมในภูมิภาคตางๆ โดยเนนถึงการทองเที่ยวในประเทศไทย 

  Geography of Tourism  
    GEOG TOUR 
    Components of tourism, geographic factors giving rise to tourism; tourist  

behavior; significance and impact of tourism on economic, social and  
environmental conditions in different regions of the world with a particular  
reference to Thailand.  
 

2205341 ภูมิศาสตรประเทศไทย                      3 (3-0-6) 
    องคประกอบทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย โดยเนนถึงความสําคัญของการ 

กระจายในทางพืน้ที่ขององคประกอบเหลานี ้ ตลอดจนความสัมพนัธระหวางปจจัยตางๆที ่
เกีย่วของ 

    Geography of Thailand  
     GEOG THAILAND 
    Physical, social and economic elements of Thailand, with emphasis on their  

spatial distribution and their relationships. 
 

2208313 ศิลปการละครของไทย                 2 (2-0-4) 
                      ประวัติการละครไทยตั้งแตสมัยอยุธยาจนถึงปจจบุัน  รูปแบบของการแสดงในราชสํานักและ   

การแสดงพื้นบาน  แนวโนมของการละครไทยในปจจุบันและอนาคต 
       Thai Theatre Arts 

       THAI THEATRE ARTS                                                        
                     History of Thai theatre from the Ayutthaya period to the present; forms of   

  court and folk theatre; current and future trends of Thai theatre. 
   

   2209341    ภาษาในสังคมไทย                  3 (3-0-6)  
      โครงสรางของภาษาที่ใชในสังคมไทย  โครงสรางของสังคมไทย  ความสัมพันธของภาษากับสังคม  

การเปลี่ยนแปลงของภาษาอันเนื่องมาจากสภาพของสังคมและสภาพทางภูมิศาสตร  การพัฒนา
ภาษากับการพัฒนาประเทศ 
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                  Language in Thai  Society  
                     LANG  TH  SOC 
                     Structure of the language used in Thai society; structure of Thai society:   
                     relationship between language change caused by social and geographical  

factors; language development and the development of the nation.  
 

2221433 พุทธธรรมในพระไตรปฎกบาล ี              3 (3-0-6) 
  หลักธรรมในพุทธศาสนาจากพระไตรปฎกบาล ี
     Buddhist Teaching in the Pali Canon  
  BUDDHIST TEACHING 
  An analysis of the Buddha’s teaching in the Pali Canon. 

   
2221485 อารยธรรมพทุธศาสนา                 3 (3–0–6) 

  ชีวประวัติและคําสอนของพระพทุธเจา กําเนดิ การพัฒนา การเผยแพร และอิทธิพลของ 
พุทธศาสนาในวัฒนธรรมของประเทศตางๆ  

    Buddhist Civilization  
    BUDDHIST CIV 
  Buddha’s life and teachings, including the origin, development and expansion of  

Buddhism as well as its influence on local cultures. 
 

   2401217   การเมืองไทยสมยัใหม                          3 (3-0-6) 
    การเมืองไทยตั้งแตการเปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ถึงปจจุบัน  วิเคราะหสภาพทาง 

การเมืองแตละชวง ดานลกัษณะ สาเหต ุและสภาพแวดลอม  การวิเคราะหปจจัยตางๆที่ม ี
อิทธิพลตอการเมอืงไทย 

    Modern Thai Politics 
    MODERN THAI POL 
     Thai politics from political change in 1932 to the present: analysis of Thai politics   

in each period in tems of characteristics, causes and environment so as to   
examine factors which influenced it. 

 
2402206   ความสัมพนัธตางประเทศของไทยสมยัปจจุบัน           3 (3-0-6) 

 พื้นฐานความสัมพันธตางประเทศของไทยในสมัยปจจุบัน  ความตอเนื่องและความเปลี่ยนแปลง 
 ของโลกทัศนของผูนําไทย  นโยบายของไทยตอประเทศมหาอํานาจและประเทศในภูมภิาค   
 กระบวนการกําหนดนโยบายตางประเทศของไทย 
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Modern Thai Foreign Relations 
    MOD THAI FORGN REL 
    Foundations of modern Thai foreign relations; continuities and changes of Thai   

elites’ international outlook; Thai policy toward major powers and its neighboring   
countries; Thai foreign policy-making process. 

 
   2404220   ระบบการบรหิารงานของไทย                3 (3-0-6) 

    ระบบบริหารของราชการไทย  ประวัติความเปนมา  แนวคิดและทฤษฎีที่นํามาประยกุตใชใน 
ระบบบริหารรัฐกจิของไทย  สภาพปญหา แนวทางแกไข และการปฏิรูประบบบริหารราชการ 
แผนดินของไทย 

    Thai Administration System 
    THAI ADM SYSTEM 
  Thai public administrative system; historical development; concepts and theories   

adopted by the system; problems and solutions; Thai  administrative reforms. 
 

   2900152   ความรูเบื้องตนเกี่ยวกบัเศรษฐกจิไทย              3 (3-0-6) 
    ลักษณะพื้นฐาน โครงสราง และปญหาของระบบเศรษฐกิจไทยที่เกี่ยวกับการผลติ การบริโภค   

การใชจาย การกระจายรายได เศรษฐกิจระหวางประเทศ เศรษฐกิจภาครัฐบาล และบทบาทของ 
รัฐบาลตอระบบเศรษฐกิจไทย 

    Introduction to Thai Economy 
    INTRO THAI ECON 
    Basic characteristics, structures and problems of Thai economic system related   

to production, consumption, expenditure, distribution of income, international   
trade and finance, government economic activities, and the role of government   
of the Thai economy. 

 


