
หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาไทยศึกษา 

(หลักสตูรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

1.  หลักสูตร    
1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต       

                 ระยะเวลาการศึกษา 2 ปีการศึกษา  
 

1.2   โครงสร้างหลักสูตร  
  แผน ก แบบ ก2  แผน ข  

จ านวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน   24   33  

- รายวิชาบังคับ   12   12  

- รายวิชาเลือก   12   21  

จ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์   12   -  

จ านวนหน่วยกิตการค้นคว้าอิสระ   -   3  

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  

1.3  รายวิชา  

 36   36  

รายวิชาบังคับ  (แผน ก แบบ ก2 และแผน ข)     12 หน่วยกิต  

2200601 ความเป็นสมัยใหม่กับสังคมแบบประเพณีในประเทศไทย  3 (3-0-9)  
    Modernization and Traditional Society in Thailand  

2200602 ประเทศไทยในปัจจุบันสมัย        3 (3-0-9)  
   Contemporary Thailand  

2200603 พุทธศาสนาแบบไทย                3 (3-0-9)   
      Thai Buddhism  

2200649  วิธีวิทยาการวิจัยด้านไทยศึกษา        3 (3-0-9)  
   Research Methodology in Thai Studies   

 
รายวิชาเลือก    
-  แผน ก แบบ ก2     12  หน่วยกิต 
 -  แผน ข                 21 หน่วยกิต  
2200619 กลุ่มชนและวัฒนธรรมในประเทศไทยและในเอเชีย  3 (3-0-9)  

                       ตะวันออกเฉียงใต้  

    Thai and Southeast Asian Peoples and Cultures 



  2200620 ทุนนิยมกับการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศไทย  3 (3-0-9) 

Capitalism and the Economic Development in Thailand    

2200623  ประเทศไทยในชุมชนโลก      3 (3-0-9) 

  Thailand in the World Community 

2200625    โลกทัศน์ไทย        3 (3-0-9) 

Thai World Views 

2200627    ภาษาไทยในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม   3 (3-0-9) 

Thai Language in Its Social and Cultural Context   

2200628    ประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน     3 (3-0-9) 

Thailand and the Neighboring Countries 

2200630    วรรณกรรมไทย       3 (3-0-9) 

Thai Literature  

2200633  เรื่องพิเศษทางไทยศึกษา      3 (3-0-9) 

Special Topic in Thai Studies  

2200634  ทรัพยากรสารนิเทศทางไทยศึกษา     3 (3-0-9) 

Information Resources in Thai Studies  

2200636    คติชนในสังคมไทย     3 (3-0-9) 

Folklore in Thai Society 

2200637  เพศสภาวะในสังคมไทย       3 (3-0-9) 

Gender in Thai Society 

2200639    ระบบนิเวศและธรรมชาติในประเทศไทย   3 (3-0-9) 

Ecology and Nature in Thailand 

2200640  การพัฒนาเมืองในประเทศไทย    3 (3-0-9) 

Urbanization in Thailand 

2200641  ละครและภาพยนตร์ในประเทศไทย   3 (3-0-9)  
  Theatre and Films in Thailand    
2200648  ความขัดแย้งและการแก้ปัญหาในสังคมไทย   3 (3-0-9)  
  Conflict and Resolution in Thai Society    
2200703  เอกัตศึกษา  3 (3-0-9)  
  Independent Study 

 
  

  

 



นอกจากนี้ นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนๆ ที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาใน 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา  

รายวิชาวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2)        12 หน่วยกิต  
2200811   วิทยานิพนธ์         12 (0-48-0)    
   Thesis  

รายวิชาการค้นคว้าอิสระ (แผน ข)           3 หน่วยกิต  
2200711*  สารนิพนธ์         3 (0-12-0)  

    Special Research  

รายวิชาการสอบประมวลความรู้ (แผน ข)     
2200896*  การสอบประมวลความรู้        S/U  
    Comprehensive Examination  

    

 

 

 

         
*รายวิชาเปิดใหม ่
 



1.4  แผนการศึกษา   
          
     แผน ก แบบ ก2  
 

ปีท่ี1 ภาคการศึกษาต้น 
2200601   ความเป็นสมัยใหม่กับสังคมแบบประเพณีในประเทศไทย     3 หน่วยกิต  
2200649   วิธวีิทยาการวิจัยด้านไทยศึกษา     3 หน่วยกิต  
xxxxxxx    รายวชิาเลือก       3 หน่วยกิต  

                รวม     9 หน่วยกิต  

ปีท่ี1 ภาคการศึกษาปลาย 
2200602   ประเทศไทยในปัจจุบันสมัย     3 หน่วยกิต  
2200603   พุทธศาสนาแบบไทย         3 หน่วยกิต  
xxxxxxx    รายวิชาเลือก       3 หน่วยกิต    

รวม      9 หน่วยกิต  
 

ปีท่ี2 ภาคการศึกษาต้น 
2200811   วิทยานิพนธ์          3 หน่วยกิต 
xxxxxxx     รายวิชาเลือก       6 หน่วยกิต   
      รวม      9 หน่วยกิต  

ปีท่ี2 ภาคการศึกษาปลาย 
2200811   วิทยานิพนธ์          9 หน่วยกิต   

      รวม      9 หน่วยกิต    
               รวมตลอดหลักสูตร     36 หน่วยกิต  
 
แผน ข  

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาต้น 
2200601   ความเป็นสมัยใหม่กับสังคมแบบประเพณีในประเทศไทย     3 หน่วยกิต  
2200649   วิธีวิทยาการวิจัยด้านไทยศึกษา      3 หน่วยกิต  
xxxxxxx     รายวิชาเลือก             6 หน่วยกิต  

           รวม   

 
 
 
 
 

         12 หน่วยกิต  



ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาปลาย  

2200602   ประเทศไทยในปัจจุบันสมัย  3 หน่วยกิต 
2200603   พุทธศาสนาแบบไทย     3 หน่วยกิต 
xxxxxxx    รายวิชาเลือก  6 หน่วยกิต 

        รวม      

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาต้น  

12 หน่วยกิต 

2200711*   สารนิพนธ์     3 หน่วยกิต 
xxxxxxx      รายวิชาเลือก  9 หน่วยกิต 
2200896*   การสอบประมวลความรู้           S/U 

         รวม     12 หน่วยกิต 
                    รวมตลอดหลักสูตร                36 หน่วยกิต  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
*รายวิชาเปิดใหม ่

 



ค าอธิบายรายวิชา 
  
2200601 ความเป็นสมัยใหม่กับสังคมแบบประเพณีในประเทศไทย    3 (3-0-9)  

สังคมและวัฒนธรรมไทยยุคศตวรรษที่ 20 ความสืบเนื่องและการเปลี่ยนแปลงทาง 
ประวัติศาสตร์ของขนบและจารีตเดิม อิทธิพลต่างๆ ที่มีผลต่อรูปแบบทางวัฒนธรรม  

ผลกระทบทางภูมิปัญญาต่อภาวการณ์ทางเมืองและเศรษฐกิจ การรับความคิดและ 
ค่านิยมทางสังคมในเงื่อนไขและภาวะที่ต่างไปจากเดิม  
Modernization and Traditional Society in Thailand  
MOD TRAD SOC THAI  
Selected aspects of twentieth century Thai Society and culture with a focus 
on understanding historical continuities and transformations of traditions; 
major forces that have shaped Thai culture; the intellectual impact of major 
political and economic events and the adaptation of social ideas and values 
to new conditions.   

  
2200602 ประเทศไทยในปัจจุบันสมัย           3 (3-0-9)  

เหตุการณ์และปรากฏการณ์ร่วมสมัยในประเทศไทยทางด้านการเมือง  

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม   

Contemporary Thailand  

   CONTEMP THAI  
Contemporary political, economic, social and cultural events  

and phenomena in Thailand.  

  
2200603 พุทธศาสนาแบบไทย       3 (3-0-9)  

ความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนากับพัฒนาการของรัฐไทย การผสมผสานของการนับถือ  
ผี พราหมณ์ และพุทธศาสนาในประเทศไทย พุทธศาสนาในฐานะเป็นอุดมการณ์ของรัฐ  
และแนวทางในการด าเนินชีวิตแบบไทย การปฏิรูปพุทธศาสนาและการเคลื่อนไหวทาง 
พุทธศาสนา แนวโน้มของพุทธศาสนาในคริสต์ศตวรรษที่ 21 
 
 
 
 
 
  



   Thai Buddhism    
   THAI BUD  

 Relationship between Buddhism and development of the Thai state; mutual 
integration of Animism, Brahmanism, and Buddhism in Thailand; Buddhism as 
the ideology of the Thai state and an explanation of Thai Social life; Buddhist 
reformations and religious movements in Thai history Thai Buddhism in the 
21st century.  

  
2200619   กลุ่มชนและวัฒนธรรมในประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  3(3-0-9)  

   ความเป็นมาของชนกลุ่มต่างๆ ในประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมการเมือง และปัจจัยที่มีผลต่อการด ารงอยู่ของ  

กลุ่มชนต่างๆ  

    Thai and Southeast Asian Peoples and Cultures      
    TH SEA PEO CULT  

  A survey of peoples in Thailand and Southeast Asia from the beginning to the 
modern era. Social, cultural and political changes and factors that have 
impact on the existence of people from different ethnic and cultural 
backgrounds.  

  
2200620   ทุนนิยมกับการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศไทย     3 (3-0-9)  
    วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจไทย และการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญๆ  

การใช้แผนพฒันา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การเกิดระบบทุนนิยมในประเทศไทย  
ปัญหาเศรษฐกิจไทย อันเป็นผลจากการขยายตัวของระบบทุนนิยม การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ในท้องถิ่นที่สัมพันธ์กับ ผลกระทบของระบบนี้  

    Capitalism and the Economic Development in Thailand    
    CAP ECO DEV THAI  

  The evolution of the Thai economic system and important changes of 
national economic and social plans. The rise of capitalism in Thailand. 
Economic problems of Thailand due to the spread of capitalism. Rural 
development in relation to the impact of capitalism.  

  
    
 
 
 



2200623   ประเทศไทยในชุมชนโลก      3 (3-0-9)  
   ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกในอดีตของคนไทย ประเพณีในการติดต่อ  

การมองโลกภายนอก ลัทธิอาณานิคม อิทธิพลต่างชาติและการรับรู้วัฒนธรรมตะวันตก  
การพัฒนาสู่ความเป็น ชาติไทย ประเทศไทยในบริบทของสังคมโลก  

   Thailand in the World Community    
   THAI WORLD COM  

  The sense of the “world” in Thailand’s historical past. Traditional modes of 
contact and perception of the outside world. Colonialism and the scope of 
the Thai horizon. Foreign influences and national development. Thailand in 
the globalized context.  

  
2200625  โลกทัศน์ไทย        3 (3-0-9)  
   โลกตามแบบพ้ืนบ้าน และราชส านัก ระบบสากลจักรวาลและการจัดล าดับทางสังคม  

ค่านิยม และข้อห้ามในสังคมไทย อุดมคติท่ีเกี่ยวกับมนุษย์และระเบียบสังคมในชีวิตไทย  
   Thai World Views    
   TH WORLD VIEWS  

 Folk and court explanations of the world order. Cosmologies and social 
hierarchy. Values and taboos in Thai society. Ideal of man and social order in 
Thai life.   

 

2200627  ภาษาไทยในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม    3 (3-0-9)  
ภาษาไทยในเชิงที่สัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม การใช้ภาษาไทยที่หลายหลาก ตามเงื่อนไข
ทางสังคม อาทิ ลักษณะทางสังคมและผู้คนและสถานการณ์ทางสังคม แง่มุม บางประการใน
ภาษาและวัฒนธรรมไทยที่ก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในหมู่ ชาวต่างประเทศท่ีศึกษา
ภาษาไทยหรือติดต่อกับคนไทย  

   Thai Language in Its Social and Cultural Context       
   TH LANG SOC CUL  

  Thai language in relation to Thai society and culture. The use of Thai language 
that varies according to social factors, such as social characteristics of the 
speaker and social situations. Certain aspects of Thai language and  

culture that are likely to cause misunderstandings to foreigners who learn Thai 
and communicate with Thai people.  

 

 

  



2200628   ประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน     3 (3-0-9)  
เปรียบเทียบสภาพสังคมและวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านในทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม  

   Thailand and the Neighboring Countries  
   THAILAND NEIGHBOUR  

  A comparative study of Thai society and culture with those of neighboring 
countries. Relationship between Thailand and the neighboring countries in 
political, economic and social aspects.  

  
2200630   วรรณกรรมไทย        3 (3-0-9)  
   ลักษณะและคุณค่าของวรรณกรรมไทยที่สัมพันธ์กับสังคมวัฒนธรรมไทย  

วิวัฒนาการ วรรณกรรมไทย นวนิยายร่วมสมัยและปัญหาสังคม  
   Thai Literature    
   THAI LIT  
   Characteristics and values of Thai literary works in relation to Thai society.  

The evolution of Thai literature. Contemporary novels and social issues.  

  
2200633 เรื่องพิเศษทางไทยศึกษา      3 (3-0-9)  
   บรรยายและอภิปรายเรื่องพิเศษทางไทยศึกษา  
   Special Topic in Thai Studies    
   SPEC TOP THAI  
   Lecture on special topics in Thai Studies.  

  
2200634 ทรัพยากรสารนิเทศทางไทยศึกษา     3(3-0-9)  
   ทรัพยากรสารนิเทศในสาขาวิชาที่เก่ียวกับไทยศึกษา ตามแหล่งข้อมูลประเภทต่างๆ  

ในประเทศไทย  
   Information Resources in Thai Studies    
   INFOR RES THAI  
   Information Resources on the disciplines concerning Thai Studies found  

in Thailand.  

  
 
 
 



2200636 คติชนในสังคมไทย      3 (3-0-9)  
   บทบาทของข้อมูลทางคติชนในสังคมวัฒนธรรมไทย ทั้งข้อมูลประเภทนิทาน เพลง  

การละเล่น ความเชื่อ และพิธีกรรม แง่มุมทางสังคมและวัฒนธรรมไทยที่สะท้อนผ่าน  
ข้อมูลทางคติชนของไทย  

   Folklore in Thai Society    
   FOLK THAI SOC   

  Role of folklore in Thai society and culture, including folktales, folksong, folk 
game, belief and rituals; aspects and insights of Thai society and culture 
reflected in Thai folklore.  

  
2200637 เพศสภาวะในสังคมไทย      3 (3-0-9)  

เพศสภาวะอันสัมพันธ์กับปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมไทย โลกทัศน์ไทย   
อันส่งผลต่อการก าหนดสถานะและบทบาทของชายหญิงในสังคม การเปลี่ยนแปลง  
โครงสร้างทางเศรษฐกิจจากแบบพึ่งพาตนเองสู่เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ผลกระทบต่อเพศ 
สภาวะ รวมถึงปัญหาความรุนแรงต่อสตรี การค้าสตรี การมีส่วนร่วมในทางการเมืองและ 
สิทธิทางกฎหมายของสตรีที่สัมพันธ์กับบทบาทและสิทธิบุรุษ สตรีกับสุขภาพ รวมถึงสิทธิ  
ในอนามัยเจริญพันธุ์  

   Gender in Thai Society    
   GENDER THAI SOC  

  Gender in relation to Thai economics, political and social factors; Thai 
worldview influencing determination of gender status and role in society; 
transformation of economic structure from self-sufficient to capitalist, and its 
impact on gender, including violence against women, women trafficking, 
women’s participation in politics, and legal rights of women in relation to 
roles and rights of men; women and health care, including reproductive 
health rights.  

   
2200639 ระบบนิเวศและธรรมชาติในประเทศไทย    3 (2-2-8)  
    ความสืบเนื่องและการเปลี่ยนแปลงของทัศนะที่มีต่อธรรมชาติ ภาพลักษณ์ธรรมชาติ  

ในโลกพุทธศาสนาและวิญญาณนิยมในประเทศไทย อิทธิพลของทัศนะดังกล่าวที่มีต่อ 
รูปแบบวาทกรรมทางนิเวศวิทยาและขบวนการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในภูมิภาค  
 
 
 
 



   Ecology and Nature in Thailand    
   ECOL NAT THAI  

 Continuity and changes of views towards nature; representations of nature in 
the worlds of Buddhism and animism in Thailand; influences of such views on 
ecology discourse patterns and environment conservation movements in the 
region.   

 

2200640 การพัฒนาเมืองในประเทศไทย     3 (3-0-9)  
ก าเนิดและพัฒนาการของชุมชนเมืองในประเทศไทย ความเชื่อมโยงระหว่างเมืองกับ ชนบท 
ลัทธิอาณา นิคมกับรูปแบบเมือง การเติบโตขึ้นเป็นเมืองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ การปรับให้
ทันสมัย และการเปลี่ยนแปลงสู่ภาคอุตสาหกรรม เมืองกับการพัฒนาภูมิภาค การขยายตัว
ของภูมิภาคมหานคร  ระบบการบริหารและการปกครองเมือง ชุมชนแออัด 
และแหล่งที่อยู่อาศัยที่ต่ ากว่ามาตรฐาน การจัดการสาธารณูปโภคของเมือง  

   Urbanization in Thailand    
   URBAN THAI  

  Emergence and development of urban communities in Thailand; urban and 
rural connection; colonialism and urban forms; urbanization as part of 
modernization and industrialization; urban and regional development; 
expansion of metropolitan regions; urban administration system and urban 
governance; slums and substandard housing; urban infrastructure provision.  

  
2200641   ละครและภาพยนตร์ในประเทศไทย    3 (3-0-9)  
   พัฒนาการของละครและภาพยนตร์ในประเทศไทย ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมเดิม  

กับละคร พ้ืนถิ่นและการสร้างภาพยนตร์ อิทธิพลตะวันตกต่อละครและภาพยนตร์พื้นถิ่น  
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างละครและภาพยนตร์กับเมืองและสังคม  

   Theatre and Films in Thailand  
   THEATRE FILM THAI  

Development of theatre and films in Thailand; relationship between 
traditional culture and local theatre and film production; western influence 
on local theatre and films; interrelationship between theatre and films, and 
politics and society.  

  
 
 



2200648 ความขัดแย้งและการแก้ปัญหาในสังคมไทย                    3 (3-0-9)   
  แนวคิดของวิธีวิทยาและกลไกต่างๆในการจัดการความขัดแย้ง เช่น การใช้คนกลาง   

การเจรจา ประเภทและสาเหตุของความขัดแย้งต่างๆในสังคมไทย วิธีจัดการกับ  
ความขัดแย้งและการแก้ปัญหาในสังคมไทย  

   Conflict and Resolution in Thai Society   
   CONF RES TH SOC  

Concepts of different approaches and mechanisms in dealing with conflicts 
such as mediation, negotiation; types and causes of conflicts in Thai society;                      
conflict management and resolution in Thai  society.  

  
2200649 วิธีวิทยาการวิจัยด้านไทยศึกษา      3 (3-0-9)  
   สถานภาพองค์ความรู้และแนวโน้มการท าวิจัยในสาขาวิชาไทยศึกษา งานวิจัยและ 

การศึกษาท่ีมีอิทธิพลต่อแวดวงไทยศึกษา ระเบียบวิธีวิจัยและแหล่งข้อมูลที่มีความจ าเป็น  
ต่อการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและมีความเป็นวิชาการ จริยธรรมการวิจัยและ 
กระบวนการขอรับรองการท าวิจัยในคนจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย    

   Research Methodology in Thai Studies       
   RES METH TH STUD  

State of knowledge and research trends in the field of Thai Studies; a survey 
of seminal studies in the field of Thai Studies; research methodology and 
resources pivotal to the production of a qualified scholarly research; research 
ethics and the IRB (Institutional Review Board) requirements and process.  

  
2200703  เอกัตศึกษา        3 (3-0-9)  
   วิจัย ค้นคว้าในหัวข้อที่ผู้ศึกษาสนใจโดยเฉพาะ  
   Independent Study  
   INDE STUD  
   Thorough research on a specific topic of interest to the student.  

  
2200711*   สารนิพนธ์               3 (0-12-0)  
   Special Research                    

SPECIAL RESEARCH  

  
    
*รายวิชาเปดิใหม ่

 



2200811    วิทยานิพนธ์               12 (0-48-0)  
   Thesis                                    

THESIS  

  
2200896*  การสอบประมวลความรู้            S/U  

Comprehensive Examination  

COMPREHENSIVE EXAM   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
*รายวิชาเปดิใหม ่


