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วิชาโทไทยศึกษา
(Thai Studies)
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ในคณะอักษรศาสตร์และอาจารย์นอกคณะในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3. หลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมวิชาโท 18 หน่วยกิต
3.1 โครงสร้างหลักสูตร
3.1.1 วิชาเอก ไม่มี
3.1.2 วิชาโท
จานวน 18 หน่วยกิต
3.2 รายวิชา
2200185
2200387
2201393
2201396
2204201
2204202
2204204
2204365
2204366
2204464
2204465
2205231
2205341

ปริทัศน์ศิลปและโบราณวัตถุสถานในประเทศไทย
3 (2-4-3)
Survey of Artifacts and Archaeological Sites in Thailand
โบราณคดีในประเทศไทย
3 (2-3-4)
Archaeology in Thailand
วรรณกรรมกับสังคม
3 (3-0-6)
Literary Works and society
นิทานพื้นบ้าน
3 (3-0-6)
Folktale
ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่
3 (3-0-6)
Pre-Modern Thai History
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่
3 (3-0-6)
Modern Thai History
ประวัติศาสตร์การท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
History of Tourism
ประวัติศาสตร์ศิลปะของประเทศไทย
3 (3-0-6)
Art History of Thailand
ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ 3 (3-0-6)
Histiry of Relations between Thailand and Other Countries
ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย
3 (3-0-6)
Contemporary Thai History
ประวัติศาสตร์กรุงเทพฯ
3 (3-0-6)
History of Bangkok
ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
Geography of Tourism
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
3 (3-0-6)
Geography of Thailand

2
2208317*
2209369
2221315
2221389
2221433
2221485
2401217
2404220
2900152

------------------------------------------*รายวิชาเปิดใหม่

การละครไทย
Thai Theatre
ภาษาตระกูลขร้า-ไท
Kra-Dai Languages
เทพปกรณัมอินเดีย
Indian Mythology
อารยธรรมอินเดีย
Indian Civilization
พุทธธรรมในพระไตรปิฎกบาลี
Buddhist Teaching in the Pali Canon
อารยธรรมพุทธศาสนา
Buddhist Civilization
การเมืองไทยสมัยใหม่
Modern Thai Politics
ระบบการบริหารงานของไทย
Thai Administration System
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทย
Introduction to Thai Economy

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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คาอธิบายรายวิชา
2200185

ปริทัศน์ศิลปะและโบราณวัตถุสถานในประเทศไทย
3 (2-4-3)
ศิลปะและโบราณวัตถุสถานทีส่ าคัญในประเทศไทย
การวิเคราะห์สุนทรียลักษณ์ในเชิงศิลปะและ เชิงช่างที่สะท้อนวิถีชีวิต
สังคม ความคิด ความเชื่อ การรับและการถ่ายทอดมโนทัศน์ทางศิลปะ
และวิทยาการ ความหมายและอรรถประโยชน์ในมิติทางอารยธรรม
Survey of Artifacts and Archaeological Sites in Thailand
SURV ART ARCH THAI
Principal artifacts and archaeological 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)
วิธีการและทฤษฎีทางโบราณคดี ความสัมพันธ์ระหว่างโบราณคดี
กับศิลปะ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การตีความศิลปวัตถุและโบราณสถาน
ตั้งแต่ยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ แนวทางการอนุรักษ์
ศิลปะ และหลักฐานทางโบราณคดีในประเทศไทย
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

วรรณกรรมกับสังคม
3 (3-0-6)
ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคมและผลกระทบทีม่ ีต่อกัน
การศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมบางเรื่องที่มีความสัมพันธ์กับสังคม
อย่างเด่นชัด
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

นิทานพื้นบ้าน
3 (2-1-6)
นิทานพื้นบ้านของไทย ด้านรูปแบบ ความคิด เนื้อหา
และบทบาทของนิทานพื้นบ้านในสังคม การเก็บข้อมูล
ภาคสนามและการวิเคราะห์ทางคติชนวิทยา
Folktale
FOLKTALE
Thai folktales; their forms, ideas, content and their roles
in society; fieldwork and folklore analysis.
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2204201

ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่
3 (3-0-6)
การเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของไทย
ตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัยจนถึงสมัย รัตนโกสินทร์ตอนต้น
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

ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่
3 (3-0-6)
การเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของไทย
ตั้งแต่การทาสนธิสัญญาเบาริงจนถึง เหตุการณ์ 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

ประวัติศาสตร์การท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
แนวความคิดเกีย่ วกับการท่องเที่ยว ความเป็นมา วิวัฒนาการ
และการจัดการของการท่องเที่ยวในสังคมไทย
History of Tourism
HIST TOURISM
Concepts concerning tourism; the origin, development
and management of tourism in Thai society.

2204365

ประวัติศาสตร์ศิลปะของประเทศไทย
3 (3-0-6)
ความหมายและวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ศลิ ปะ พัฒนาการ
ของศิลปะในประเทศไทยตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึง
สมัยรัตนโกสินทร์ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพทางเศรฐกิจสังคม
การเมือง และภูมิปญ
ั ญากับศิลปะ
Arts History of Thailand
ART HIST THAILAND
Definition and methodology of art history; development
of art in Thailand from pre-history to the Rattanakosin Period;
relationship between economy, society, politics, thought and art.

2204366

ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ 3 (3-0-6)
ภูมิหลังและพัฒนาการของความสัมพันธ์ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
จีน อินเดีย ประเทศในโลกมุสลิมและโลกตะวันตก และผลกระทบ
ต่อประวัตศิ าสตร์ไทย
History of Relations between Thailand and Other Countries
REL THAILAND/OTHER
Background and development of relations between Thailand
and its neighboring countries, China, India, the Muslim countries
and the West and their impacts on Thai history.
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2204464

ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย
3 (3-0-6)
การเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมของไทย
ตั้งแต่แผนพัฒนา เศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1
Contemporary Thai History
CONTEMP TH HIST
Economic, social, political and cultural changes in Thailand since
st
the 1 National Economics Plan.

2204465

ประวัตศิ าสตร์กรุงเทพฯ
3 (3-0-6)
กาเนิด พัฒนาการ เอกลักษณ์ทางสังคมวัฒนธรรม
ปัจจัยสีส่ ่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ชุมชน
วิถีชีวิตของผู้คน และลัการะทางสังคมวัตนธรรมของกรุงเทพมหานคร
History of Bangkok
HIST BANGKOK
Origin, development, social and cultural identity of Bangkok;
factors that affect the physical changes, the community,
the way of life, social and cultural characteristics of Bangkok.

2205231

ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
องค์ประกอบการท่องเที่ยว ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยว
พฤติกรรมการ ท่องเที่ยว ความสาคัญและผลกระทบจากการท่องเทีย่ วที่มีต่อ
สภาพเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจน สภาพแวดล้อมในภูมภิ าคต่างๆ โดยเน้นถึง
การท่องเที่ยวในประเทศไทย
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

ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
3 (3-0-6)
องค์ประกอบทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย
โดยเน้นถึงความสาคัญของการ กระจายในทางพื้นที่ขององค์ประกอบเหล่านี้
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
Geography of Thailand
GEOG THAILAND
Physical, social and economic elements of Thailand,
with emphasis on their spatial distribution and their relationships.
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2208317*

การละครไทย
3 (3-0-6)
ประวัติศาสตร์ วิวัฒนาการ รูปแบบ และวรรณกรรมในการแสดงของไทย
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การวิเคราะห์ วิจารณ์บทละครที่คัดสรรและผลงาน
ของนักการละครสาคัญของไทย
Thai Theatre
THAI THEATRE
History, evolution, forms and literature in Thai performing arts
from past to present; analysis and criticism of selected significant
Thai performance artists.

2209369

ภาษาตระกูลขร้า-ไท
3 (3-0-6)
พัฒนาการของภาษาตระกูลขร้า-ไท ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาตระกูลขร้า-ไท
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาตระกูลขร้า-ไทกับภาษาตระกูลอื่น วิธีการศึกษา
ภาษาตระกูลขร้า-ไท ภาษาไทยในฐานะภาษาตระกูลขร้า-ไท ประเด็นคัดสรร
เกี่ยวกับภาษาตระกูลขร้า-ไท
Kra-Dai Languages
KRA DAI LANGUAGES
Development of Kra-Dai languages; relationship among Kra-Dai
languages; relationship between Kra-Dai languages and other
language families; methods for studying Kra-Dai languages; Thai as
a Kra-Dai language; selected issues concerning Kra-Dai languages.

2221315

เทพปกรณัมอินเดีย
3 (3-0-6)
เทพปกรณัมอินเดียในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู พระพุทธศาสนา และศาสนาเชน
ความสัมพันธ์กับอารยธรรมอินเดีย ความสาคัญที่มีต่อวัฒนธรรมอื่น
Indian Mythology
INDIAN MYTHOLOGY
Indian mythology in Brahmanism-Hinduism, Buddhism
and Jainism; its relationship to Indian civilization; its importance
to different cultures.

2221389

อารยธรรมอินเดีย
3 (3-0-6)
อารยธรรมอินเดียด้านประวัติศาสตร์ สังคม ภาษา และปรัชญา
Indian Civilization
IND CIV
Indian civilization with reference to history, society,
languages and philosophy.

-----------------------------------------*รายวิชาเปิดใหม่
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2221433

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

2221485

อารยธรรมพุทธศาสนา
3 (3–0–6)
ชีวประวัติและคาสอนของพระพุทธเจ้า กาเนิด การพัฒนา การเผยแพร่
และอิทธิพลฃของพุทธศาสนาในวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ
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

การเมืองไทยสมัยใหม่
3 (3-0-6)
การเมืองไทยตั้งแต่การเปลีย่ นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
ถึงปัจจุบัน วิเคราะห์สภาพทางการเมืองแต่ละช่วง ด้านลักษณะ
สาเหตุ และสภาพแวดล้อม การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพล
ต่อการเมืองไทย
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.

2404220

ระบบการบริหารงานของไทย
3 (3-0-6)
ระบบบริหารของราชการไทย ประวัติความเป็นมา แนวคิดและทฤษฎี
ที่นามาประยุกต์ใช้ในระบบบริหารรัฐกิจของไทย สภาพปัญหา
แนวทางแก้ไข และการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินของไทย
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.
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2900152

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทย
3 (3-0-6)
ลักษณะพื้นฐาน โครงสร้าง และปัญหาของระบบเศรษฐกิจไทย
ที่เกี่ยวกับการผลิต การบริโภค การใช้จ่าย การกระจายรายได้
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ เศรษฐกิจภาครัฐบาล และบทบาทของรัฐบาล
ต่อระบบเศรษฐกิจไทย
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.

