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คณะวิเทศศึกษำ 

สำขำวิชำไทยศึกษำ 

 
หมวดศึกษำท่ัวไป   
กลุ่มวิชำภำษำ   
805-171 ภำษำอังกฤษส ำหรับหลักสูตร  3(3-0-6) 
 นำนำชำติ 1 
 English for International Program I 
เงื่อนไขบังคับก่อนลงทะเบียน ภาษาอังกฤษแบบเข้ม 
Prerequisite: Intensive English 
การบูรณาการทักษะการคิดเพื่อการส่ือสารภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวันด้วยทักษะการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ที่สูงกว่า
ระดับพื้นฐาน การออกเสียง การทบทวนและเสริมสร้าง
การเขียนประโยคที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ย่อหน้าแบบ
ต่างๆ การเขียนเรียงความเบื้องต้นและการเขียนตาม
วัตถุประสงค์ต่างๆ 
Integration of thinking skills with listening, speaking, 
reading, and writing skills to communicate in everyday 
English at a pre-intermediate level; pronunciation; review 
and consolidation of grammatically correct sentences, a 
variety of paragraphs, simple essays, and functional 
writing  
 
805-172 ภำษำอังกฤษส ำหรับหลักสูตร   3(3-0-6) 
 นำนำชำติ 2  
 English for International Program II
รายวิชาบังคับก่อน: 807-111 ภาษาอังกฤษสําหรับหลักสูตร
นานาชาติ 1  
Prerequisite: 807-111 English for International Program I 
การบูรณาการทักษะการคิดเพื่อการส่ือสารภาษาอังกฤษ
ระดับกลาง ด้วยทักษะการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน การออกเสียง 
การทบทวนและเสริมสร้างหลักไวยากรณ์ การเขียน
เรียงความและการเขียนตามวัตถุประสงค์ต่างๆ 

Integration of thinking skills with listening, speaking, 
reading, and writing skills to communicate in English at 
an intermediate level; pronunciation ; review and 
consolidation of grammatically correct sentences; essay 
writing and functional writing 
 
805-271 ภำษำอังกฤษเพื่อวิชำกำร   3(3-0-6)
 English for Academic Purposes 
ทบทวนและสร้างเสริมทักษะในการแลกเปลี่ยนและแสดง
ความคิดเห็นเชิงวิชากากระบวนการเขียนในรูปแบบของ
การตอบคําถามอัตนัยด้วยการเขียนบรรยายการเขียน
ภาษาอังกฤษแบบวิชาการวิธีการอ้างอิงและการเขียน
บรรณานุกรม  พัฒนากระบวนการเข้าถึงวิธีการเขียนอย่าง
มีระบบและมีอิสระทางความคิด 
Review and consolidation on exchanging ideas and 
expressing oneself related to academic issues; writing 
process with an emphasis on answering essay questions; 
academic writing, citation and reference; developing an 
autonomous process approach to writing 
 
805-272 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร   3(3-0-6) 
 อย่ำงมีประสิทธภิำพ 
 English for Effective Communication 
การติดต่อส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระหว่างบุคคล
และในอาชีพ  การส่ือสารในระดับสากล การโต้ตอบอย่าง
ฉับไว และทักษะในการพูดต่อหน้าชุมชน 
Effective communication in both interpersonal and 
professional situations, communications in international 
settings, giving impromptu responses, public speaking 
 



กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
805-131 เทนนิส     1(0-2-1) 
 Tennis 
ประวัติความเป็นมา พัฒนาการของกฎ กติกา และความ
ปลอดภัยในการเล่นเทนนิส การฝึกทักษะการเล่นเทนนิส
เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 
Historical background; evolution of rules, regulations and 
safety; practicing tennis to develop personal health 
 
805-132 ลีลำศ    1(0-2-1)
 Ballroom Dance 
ประวัติความเป็นมาพัฒนาการของกฎ กติกา และความ
ปลอดภัยในการเต้นลีลาศ การฝึกทักษะลีลาศเพื่อส่งเสริม
สุขภาพพลานามัย 
Historical background, evolution of rules, regulations and 
safety, practicing ballroom dance to develop personal 
health 
 
805-133 กอล์ฟ 1(0-2-1)
 Golf    
ประวัติความเป็นมา พัฒนาการของกฎ กติกา และความ
ปลอดภัยในการเล่นกอล์ฟ การฝึกทักษะการเล่นกอล์ฟเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 
Historical background, evolution of rules, regulations and 
safety, practicing golf to develop personal health 
 
805-134 โยคะ 1(0-2-1)
 Yoga   
ประวัติความเป็นมา  พัฒนาการของกฎ กติกา และความ
ปลอดภัยในการเล่นโยคะ การฝึกทักษะการเล่นโยคะเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 
Historical background, evolution of rules, regulations and 
safety, practicing Yoga to develop personal health 
 
805-135 ไทเก็ก     1(0-2-1)
 Tai Chi 

ประวัติความเป็นมา พัฒนาการของกฎ กติกา และความ
ปลอดภัยในการรําไทเก็ก การฝึกทักษะ   การรําไทเก็กเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 
Historical background, evolution of rules, regulations and 
safety, practicing Tai Chi to develop personal health 
 
805-136 แบดมนิตัน  1(0-2-1)
 Badminton 
ประวัติความเป็นมาพัฒนาการของกฎ กติกา และความ
ปลอดภัยในการเล่นแบดมินตัน การฝึกทักษะการเล่น
แบดมินตันเพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 
Historical background, evolution of rules, regulations and 
safety, practicing badminton to develop personal health 
 
805-137 เทควันโด 1(0-2-1)
 Taekwondo  
ประวัติความเป็นมา พัฒนาการของกฎ กติกา และความ
ปลอดภัยในการเล่นเทควันโด การฝึกทักษะการเลน่เทควัน
โดเพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 
Historical background, evolution of rules, regulations and 
safety, practicing Taekwondo to develop personal health 
 
805-141 กิจกรรมเสริมหลักสูตร   1(0-0-3)
 Co-Curricular Activities   
การทํากิจกรรมที่เน้นการบําเพ็ญประโยชน์ เช่น การบําเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคม การสร้างคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้
คําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา 
Activities integrating body of knowledge emphasizing 
those activities for the benefits of society and mankind as 
first priority; cultivating morals, ethics and public mind; 
team working within and/or across disciplines under the 
supervision of advisors 
 
805-161 อำรยธรรมเอเชีย 3(3-0-6) 
 ตะวันออกเฉียงใต้  
 Southeast Asian Civilization  



ความเป็นมาและพัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรมใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเน้นศึกษาแหล่งอารยธรรม
ใหญ่ ๆ ในบริเวณคาบสมุทรและแผ่นดินใหญ่ อิทธิพลและ
ผลกระทบของชาติตะวันตกและตะวันออกที่มีผลต่อสังคม
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านลัทธิความเช่ือศาสนา 
ประเพณี การศึกษา สังคม เศรษฐกิจ และระบบการ
ปกครอง 
Background and development of society and culture in 
Southeast Asian countries with an emphasis on major 
peninsular and mainland civilizations, the influence and 
impact of Eastern and Western on Southeast Asia in terms 
of cults, beliefs, religions, traditions, education, society, 
economy, and governance 
 
805-162 จิตวิทยำสังคม   3 ( 3 -0 -6 )
 Social Psychology    
สังคมมนุษย์และพฤติกรรมมนุษย์  โดยพิจารณาถึง
วัฒนธรรมสังคมและการจัดระเบี ยบสังคม วิ ธีการ 
ขบวนการต่างๆ ทางจิตวิทยา  ความต้องการขั้นพื้นฐาน
ของมนุษย์  พฤติกรรมของมนุษย์เกี่ยวกับการกระตุ้น การ
เรียนรู้ การรับรู้แรงจูงใจ  สติปัญญาและความสามารถ
ตลอดจนการปรับตัวในการดํารงชีวิตประจําวัน 
Examination of human social systems and behavior with 
emphasis on cultures, societies, and social orders; 
psychological methods and procedures; basic human 
needs; human behavior regarding reinforcement, learning, 
perception, motivation, intelligence and ability 
 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสหวิทยาการ 
805-181 คณิตศำสตร์ในชีวิตประจ ำวัน 3 ( 3 -0 -6 )
 Mathematics in Daily Life  
ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล เซต ฟังก์ชัน กราฟ ระบบ
จํานวนจริงและการประยุกต์ในชีวิตประจําวัน คณิตศาสตร์
การเงิน และการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติสําหรับการตัดสินใจเบื้องต้น 
Logic and reasoning, set, function, graph, real number and 
its application for everyday life, financial mathematics, 

and data collection and analysis in statistics for basic 
decision making 
 
805-182 คอมพิวเตอร:์ 3(3-0-6) 
 อินเทอร์เน็ตและสังคม 
 Computer: The Internet and Society 
ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  แอพลิ เคช่ัน
ระบบปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตการประยุกต์และแนวโน้ม ; 
รายการของปัญหาสังคมโลกาภิวัตน์ความเป็นส่วนตัวการ
เข้าถึงข้อมูล ระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์การ
เปลี่ยนแปลงหรือส่งต่อข้อมูลระหว่างการทํางานสถานที่
ทํางานและการศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 Computer information, applications; operating 
systems and applications; the Internet and its application, 
trends; list of social issues, globalization, privacy, access 
to information, computer security, the transformation of 
work and workplace, electronic education 
 
805-183 สถิติและกำรหำค่ำท่ีเหมำะสม 3(3-0-6) 
 เบื้องต้น  

Statistics and Optimization, Introduction to  
ความหมายและประโยชนข์องสถติิสถิติเชิงบรรยายสถิติ
อ้างอิงตัวแปรสุ่มและการแจกแจงการประมาณและการ
ทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ยการวิเคราะหค์วาม
แปรปรวนทางเดียวการทดสอบไคสแควร์การวิเคราะห์การ
ถอดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเดียวการหาค่าที่เหมาะสม
เบื้องตน้การหาค่าทีเ่หมาะสมของฟังก์ชันตัวแปรเดียวการ
หาค่าที่เหมาะสมของฟังก์ชันหลายตัวแปรที่ไม่มีเงื่อนไข
การหาค่าที่เหมาะสมของฟังก์ชันหลายตัวแปรภายใต้
เงื่อนไขที่กําหนด การหาค่าทีเ่หมาะสมด้วยขั้นตอนและ
วิธีการพิเศษกําหนดการเชิงเส้นเบื้องต้น 
Concept and useful of statistics, descriptive statistics, 
inferential statistics, random variable and distribution, 
estimation and hypothesis testing for means, one-way 
analysis of variance, chi-squares test, simple linear 
regression and correlation analysis, basic optimization, 
single-variable optimization, multi-variable optimization 



without constraints, multi -variable optimization with 
constraints, optimization with special algorithm, 
introduction to linear programming 
 
รายวิชาบังคับ  
814-101 วิถีชีวิตไทย 3(3-0-6)
 Thai Ways of Life   
แนวคิด ปรัชญา ค่านิยม ภูมิปัญญาและปัจจัยต่าง ๆ ที่มี
อิทธิพลต่อการดําเนินชีวิตของคนไทยในอดีต  ความรู้
ความเข้ าใจ เรื่ อ งธรรมชาติและการประยุกต์ ใ ช้ใ น
ชีวิตประจําวัน  การสร้างสรรค์และวิธีการสืบสานมรดก
ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา   
Concepts, philosophy, values, and factors influencing 
Thai ways of life in the past;  knowledge and 
understanding of nature and its application to daily life; 
creation and inheritance of cultural heritage and wisdom 
 
814-102 ลักษณะภำษำไทย  3 ( 3 -0 -6 )
 Characteristics of Thai Language 
ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย ศิลปะการใช้ภาษาไทยใน
โอกาสและในระดับต่าง ๆ  วิธีและแนวคิดในการสร้างคํา
ใหม่   วิเคราะห์เปรียบเทียบเอกลักษณ์ของภาษาไทยกับ
ภาษาอ่ืนหรือภาษาแม่ของผู้เรียน 
Characteristics of Thai language; the art of Thai usage for 
various occasions and levels; methods and concepts used 
in word constructions; comparison of characteristics of 
Thai language with other languages, or the learner’s 
mother-tongue 
 
814-103 ภูมิศำสตร์ไทย   3 ( 3 -0 -6 )
 Thai Geography 
แผนที่และภูมิลักษณ์ในแต่ละภาคของไทยและเขตชายแดน
ที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ทรัพยากรท้องถิ่นแต่ละภาค  
ปัจจัยทางที่มีผลต่อความเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่น  การ
ประกอบอาชีพการตั้งถิ่นฐาน การย้ายถิ่นฐาน  แหล่ง
ท่องเที่ยวที่สําคัญของไทยในแต่ละภาค 

Geographical characteristics of each region of Thailand 
and its border to neighbouring countries; regional 
resources; geographical factors causing local change 
including occupations, settlements, migration, and 
important tourist attractions 
 
814-104 ประวัติศำสตร์ศิลปะไทย  3(3-0-6)   
 Art History of Thailand       
ประวัติศาสตร์และรูปแบบของงานทัศนศิลป์ในประเทศ
ไทยทั้งแต่สมัยก่อนถึงปัจจุบัน ที่ส่งผลต่อพัฒนาการของ
ศิลปะไทยในแต่ละยุค 
History of Thai art and patterns of visual art in Thailand, 
factors affecting the development of Thai art in each 
historical period 
 
814-201 พัฒนำกำรสังคมไทย    3(3-0-6)
 Development of Thai Society  
โครงสร้างและลักษณะสังคมไทยตั้งแต่การเกิดรัฐจนถึง
ปัจจุบัน  เหตุการณ์สําคัญและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม วิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อสังคมไทย   
แนวโน้มของสังคมไทยในอนาคต 
Structure and characteristics of Thai society from the 
initial formation of the state to the present day; important 
events and factors affecting politics, governance, 
economics, society, and culture; analysis of the impact on 
Thai society; future trends in the development of Thai 
society  
 
814-202 กำรเมืองและกำรปกครองของไทย  3(3-0-6) 
 Thai Politics and Governance 
แนวคิดและพัฒนาการของระบบการเมืองและการปกครอง
ไทย วิเคราะห์พฤติกรรมและวัฒนธรรมทางการเมืองและ
การปกครองไทย  เหตุการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของ
การเมืองการปกครองไทย 
Concept and development of Thai political and 
government systems, an analysis of Thai political 



behavior and culture, major current events and future 
trends of Thai politics and government 
 
814-203  ไทยและประเทศในเอเชียอำคเนย์   3(3-0-6) 
 Thailand and Southeast Asian Countries 
บทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศในเอเชีย
อาคเนย์ด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองการปกครอง
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  สาเหตุและผลของการรวมกลุ่ม  
อิทธิพลของกลุ่มประเทศต่างๆต่อสังคมโลก วิเคราะห์
แนวโน้มความสัมพันธ์และบทบาทของประเทศไทยกับ
ประเทศในเอเชียอาคเนย์  
Roles and relationships between Thailand and other 
Southeast Asian countries in terms of economy, society, 
politics and governance, from the past to the present, 
causes and effects of co-operation between nations, 
influences of those nations on the world community, 
analysis of future trends 
 
814-204 เศรษฐกิจไทย             3(3-0-6)
 Thai Economy 
ทฤษฎีและแนวคิดเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์  ระบบ
โครงสร้างและพัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศ  
ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์และการดํารงชีวิต
ประจําวันในสังคมไทย  ความสําคัญของเศรษฐศาสตร์ต่อ
การพัฒนาประเทศไทย  ปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ
ที่มีอิทธิพลต่อการกําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในสังคมไทย   
Theory and basic concepts of economics; structural 
system and economic development of Thailand, 
relationships between economics and Thai people’s daily 
life; importance of economics for development; internal 
and external factors influencing economic development 
planning; philosophy of Sufficiency Economy and its 
application to Thai society  
 
814-205 ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดี ไทย3(3-0-6) 
 Thai Literature, Introduction to 

ความหมาย  องค์ประกอบ และประเภทของวรรณคดี  
จุดมุ่งหมายและประโยชน์ในการศึกษาวรรณคดี  ประวัติ
ความเป็นมาโดยสังเขปของวรรณคดีไทยในแต่ละยุค  
เอกลักษณ์ของวรรณคดีไทย  สุนทรียภาพ แนวคิดสําคัญ
และปรัชญาจากวรรณคดีไทยที่สําคัญบางเรื่อง   
Meaning, components, and genres of literature,objectives 
and benefits of literary study, historical background and 
development of Thai literature found in each period, 
unique characteristics and aesthetics of Thai literature, 
main themes, and philosophy drawn from selected stories 
 
814-206 กฏหมำยและสังคมไทย    3(3-0-6)   
 Thai Law and society 
ศึกษาหลักการของกฎหมาย ที่มาของกฎหมาย  ระบบ
กฎหมาย รัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายแรงงาน 
กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
Principle and background ofThai law, system of law, 
constitution, administrative law, labour law, customer 
protection law 
 
814-207 แนวคิดและค่ำนิยมไทย    3(3-0-6)
 Thai Concept and Values 
พัฒนาการด้านแนวคิดและค่านิยมที่สําคัญของคนไทย
เกี่ยวกับการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและ
การศึกษา  วิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อแนวคิดและ
ค่านิยมเหล่านั้นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
Development of key concepts and values of Thai people 
relating to politics, governance, economy, society and 
education, analysis of factors influencing those concepts 
and values from the past to the present 
 
814-301 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องตน้  3(3-0-6) 
 Research Methodology, Introduction to 
ความหมาย และประเภทของการวิจัย  ความรู้ เบื้องต้น
ทางด้านระเบียบวิธีวิจัยทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัย
เชิงคุณภาพ 



Meaning and types of research; an introduction to 
research methodology: quantitative and qualitative 
methods 
 
814-302 วัฒนธรรมสัมพันธ ์  3(3-0-6)
 Cultural Relations 
ที่มาของวัฒนธรรม  ลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมแต่ละ
ประเทศ  ทฤษฎีการถ่ายเททางวัฒนธรรม ความสัมพันธ์
ทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยกับบางประเทศในทวีป
เอเชียที่มีอิทธิพลและมีการถ่ายเททางวัฒนธรรมซ่ึงกันและ
กัน   
Origin and characteristics of culture in selected countries, 
theories of cultural exchange, cultural relationships 
between Thailand and certain countries in Asia having 
influence on, and cultural exchange with Thailand  
 
814-303 กำรแปลภำษำองักฤษ-ภำษำไทย  3(3-0-6)
 English-Thai Translation   
ทฤษฎีการแปลเบื้องต้น ความแตกต่างระหว่างภาษา ฝึก
แปลเอกสารชนิดต่างๆ โดยคํานึงถึงวัตถุประสงค์ของการ
แปลเป็นหลัก แก้ไขงานแปล เครื่องแปลภาษา 
Basic translation theories; differences between languages; 
practice of different kinds of texts based on purpose of 
translation; editing; machine translation 
 
814-304 กำรจัดกำรทำงวัฒนธรรม 3(3-0-6)
 Cultural Management 
วิวัฒนาการของศิลปะและวัฒนธรรม  วัฒนธรรมกับความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม  การพัฒนา  ศิลปวัฒนธรรม  
บทบาทของการจัดการแสดงวัฒนธรรมในสังคม หลักการ
และ กฎเกณฑ์ในการวางแผนการจัดการ  กฎหมาย  องค์กร 
และอตุสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทางวัฒนธรรม  
Evolution of art and culture, culture and social change, 
development of art and culture, roles of cultural 
performance in the society, principles and rules of cultural 
management, organizations, laws, and industries relating 
to cultural conservation and management 

814-305 เหตุกำรณ์ปัจจุบันของไทย 3(3-0-6)
 Current Events in Thailand  
เหตุการณ์ปัจจุบันของไทยทางด้านการศึกษา การเมืองการ
ปกครอง เศรษฐกิจ ศาสนา สังคม วัฒนธรรม วิเคราะห์
สาเหตุและผลกระทบของเหตุการณ์นั้นๆ ที่มีต่อประเทศ
ไทยในอนาคต  
Current events in education, politics and governance, 
economics, religions, society and cultures in Thailand, 
analysis of causes and effects of those issues on the 
country in the future 
 
814-306 สัมมนำไทยศึกษำ  3(2-2-5)
 Seminar in Thai Studies 
การศึกษาสํารวจประเด็นสําคัญต่าง ๆ ด้วยวิธีการสัมมนา
ในบริบทไทยศึกษาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน  พร้อมนําข้อมูล
มาวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ อันนําไปสู่การสังเคราะห์ผลงาน
การศึกษาอิสระด้วยระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์จน
ก่อเกิดองค์ความรู้ใหม่ เพื่อเป็นแนวทางการอนุรักษ์และ
พัฒนาสังคมไทยจากพื้นการศึกษานั้น ๆ อีกทั้งบูรณาการ
ในวิชาชีพ 
An independent study covering issues in Thai Studies 
both in the past and present applying Social Science 
research methodology, presenting, analyzing and 
discussing research findings, making suggestions for 
preserving and developing Thai society 
 
814-307 ภำษำและวัฒนธรรมไทย  3(3-0-6)  
 Language and Thai cultures 
ความสําคัญของภาษาและวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์อัน
สะท้อนความเป็นอารยธรรมทางภาษา  อิทธิพลของสังคม
ที่มีผลต่อการใช้ภาษาและวัฒนธรรม รวมถึงการใช้ภาษาที่
แตกต่างกันตามปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรม ตลอดจนวิธีส่ือ
ความหมายอย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ ฐานะบุคคล 
Importance of language and cultures relatively reflected 
the civilization of the language; influences of society 
affected to the use of language and cultures; the use of 
language in different ways according to social and 



cultural factors; the use of meaning of the word in 
appropriate ways 
 
814-308 กำรแปลภำษำไทย-อังกฤษ   3(3-0-6)
 Thai-English Translation   
ทฤษฎีการแปลเบื้องต้น ความแตกต่างระหว่างภาษา ฝึก
แปลเอกสารชนิดต่างๆ โดยคํานึงถึงวัตถุประสงค์ของการ
แปลเป็นหลัก แก้ไขงานแปล เครื่องแปลภาษา 
Basic translation theories; differences between languages; 
practice of different kinds of text based on purpose of 
translation; editing; machine translation 
 
803-309 กำรศึกษำอิสระ   3(1-4-4)
 Independent Studies 
เลือกศึกษาหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิเทศศึกษา ในแต่ละสาขา
โดยประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีการวิจัย 
An independent study of issues in the area of International 
Studies by using research methodology 
 
รำยวิชำเลือก 
 
814-161 ศิลปะประเพณีและศิลปะร่วม 3(3-0-6) 
 สมัยในประเทศไทย 
 Traditional and Contemporary     Arts in 

Thailand 
สังเขปรูปแบบ  แนวคิดและวิวัฒนาการของศิลปะแบบ
ประเพณีและศิลปะร่วมสมัยในสังคมไทย  ความสัมพันธ์
ระหว่างศิลปะทั้งสองประเภทกับวิถีชีวิตไทย 
Brief of patterns, concepts, and evolution of traditional 
and contemporary arts in Thai society; relationships 
between both arts and Thai ways of life  
 
814-162 สิทธิมนุษยชนกับสังคมไทย 3(3-0-6)
 Human Rights and Thai Society 

ปัญหาสิทธิมนุษยชนของสังคมไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
การรับแนวคิดใหม่ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และ กระบวนการ
เคลื่อนไหวทางด้านสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยร่วมสมัย   
Issues of human rights in Thai society from the past to the 
present including the change toward the acceptance of 
new ideas of human rights, and the status of the human 
rights movement in contemporary Thai society 
 
814-163 เพศสภำพในสงัคมไทย  3(3-0-6)
 Gender Status in Thai Society 
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานะทางเพศกับบริบททางสังคม
และวัฒนธรรมไทย  อิทธิพลทางวัฒนธรรมและการจัด
ระเบียบทางสังคมต่อบทบาทของผู้ชายและผู้หญิงใน
สังคมไทย   
Relationships between gender status and the social and 
cultural contexts of Thailand; influence of culture and 
social control on the roles of men and women in Thai 
society  
 
814-164 พุทธศำสนำกบัสังคมไทย 3(3-0-6)
 Buddhism and Thai Society 
ความเป็นมาของพุทธศาสนาในสังคมไทย  อิทธิพลของ
พุทธศาสนาต่อวิถีชีวิตไทยในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ปรัชญา 
ค่านิยม การใช้ภาษา  ศิลปวัฒนธรรม  อิทธิพลของพุทธ
ศาสนาต่อโครงสร้างทางสังคม  เศรษฐกิจ การเมือง การ
ปกครองและการศึกษา 
Historical background of Buddhism in Thai society, 
Buddhism’s influences on Thai ways of life, philosophy, 
values, language usage, art, culture, social structure, 
economics, politics, governance, and education 
 
814-165 ดนตรีพืน้บ้ำนไทย  3(3-0-6)
 Thai Folk Music 
บ่อเกิดและวิ วัฒนาการของดนตรีและเครื่องดนตรี  
เปรียบเทียบประวัติความเป็นมาของดนตรีและเครื่องดนตรี
พื้นบ้านแต่ละภาคของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน  วัสดุที่ใช้
ทําเครื่องดนตรี  การดูแลรักษาเครื่องดนตรี การจัดประเภท



เครื่องดนตรี แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาให้สอดคล้อง
กับสภาพสังคมและวัฒนธรรมปัจจุบัน 
Origin and evolution of folk music and folk musical 
instruments; comparison of the backgrounds of folk music 
and musical instruments found in each region of Thailand 
and  neighboring countries; materials used for making 
musical instruments; maintenance and classification;  
preservation and development of folk music in present 
day society 
 
814-166 ฐำนปัญญำไทยในกำรพัฒนำ   3(3-0-6) 
 ประเทศ 

Thai Wisdom in the National Development  
แนวคิดและนโยบายการพัฒนาประเทศตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 
5 ถึงปจัจบุัน วิเคราะห์การพัฒนาประเทศทั้งที่ตั้งและไม่
ตั้งอยู่บนพืน้ฐานความเปน็ไทย  แนวทางการใช้ฐานปัญญา
ไทยเพื่อพัฒนาประเทศไปสู่ความเป็นสากล 
Concepts and policies of national development from the 
reign of King Rama V to the present, analysis of national 
development in/out of the context of Thai culture, 
guidelines for country development toward 
internationalization based on Thai wisdom 
 
814-261 กำรแสดงพื้นบ้ำน  3(3-0-6) 
 Folk Performances 
บ่ อ เ กิ ด แ ล ะ วิ วั ฒ น า ก า ร ข อ ง ก า ร แ ส ด ง พื้ น บ้ า น  
ความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงกับวิถีชีวิตและความเช่ือใน
แต่ละชุมชน  เอกลักษณ์ของการแสดงพื้นบ้านแต่ละภาค
ของไทย  ประวัติ  ประเภท  โอกาสและวิธีการจัดการแสดง  
การส่ือความหมายผ่านการแสดงและการแต่งกาย  ประเภท
ของเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง  แนวทางการ
อนุรักษ์และพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและ
วัฒนธรรมปัจจุบัน 
Origin and evolution of folk performances; relationships 
between performance and ways of life of each 
community; identity of folk plays in each region; history, 
genres, occasions, and techniques of folk performances; 

communication through performance and costumes; 
instrumental accompaniment; appropriate ways of 
preservation and development in present society  
 
814-262 ส ำนึกสำธำรณะในสังคมไทย 3(3-0-6) 
 Social Awareness in Thai Society 
การวางพื้นฐานและกระบวนทัศน์พัฒนาจิตใจให้มี
คุณธรรมจริยธรรม ตระหนักในบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ  ส่งเสริม
จิตสํานึกสาธารณะด้านสังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อม 
แนวทางการแก้ปัญหาและการปลูกฝังจิตสํานึกเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม 
Laying the foundation and paradigm of mind 
development, the realization in the role and 
responsibilities at local and national levels, the support of 
social awareness in society, culture and environment, the 
ways of solving problems and encouraging an awareness 
for the sustainable development of society 
 
814-263 ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ    3(3-0-6) 
 กฎหมำยไทย 
 Introduction to Thai Law  
วิวัฒนาการของกฎหมายไทย  การใช้และการตีความ
กฎ ห ม าย   ลั กษ ณะ แ ล ะ สาร ะ สัง เ ข ป ข อ ง กฎ ห ม า ย
รัฐธรรมนูญ และ  กฎหมายปกครอง  
Evolution; enforcement and interpretation of Thai law; a 
brief review of the features of constitutional law and 
governance law  
 
 
814-264 ควำมสัมพันธ์ไทย-จีน  3(3-0-6) 
 Thai-Chinese Relations 
ประวัติความเป็นมา แนวคิด  และเหตุการณ์สําคัญที่มีผล
ต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การ
วิเคราะห์บทบาทในปัจจุบันของทั้งสองประเทศในบริบท
ของความเป็นนานาชาติ และผลที่เกิดขึ้น 



Historical background, concepts and main events of the 
relations between P.R. China and Thailand from the past 
to the present, an analysis of the current roles of P.R. 
China and Thailand in the international context, and how 
they affect each other 
 
814-265 กำรเขียนภำษำไทยเชิงสร้ำงสรรค์  3(3-0-6) 
 Creative Writing in Thai 
หลักการเขียนร้อยแก้วและร้อยกรองแบบต่างๆ  การพัฒนา
ทักษะการเขียนร้อยแก้ว และร้อยกรองโดยใช้จินตนาการ  
ประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์  
Principles of writing prose and poetry; improving writing 
skills through the process of writing prose and poetry with 
the use of imagination, experience, and creativity 
 
814-266 ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร         3(3-0-6)
 อย่ำงมีประสิทธภิำพ  
 Thai for Effective Communication 
ความรู้และทักษะพื้นฐานในการใช้ภาษาไทยทั้งการคิด 
การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน       การใช้วัจนภาษา
และอวัจนภาษาในการส่ือสาร ศิลปะการใช้ภาษาให้เกิด
ประสิทธิผลในสภาวการณ์ต่าง ๆ  
Knowledge and basic skills of Thai usage: thinking, 
listening, speaking, reading, and writing, verbal and non-
verbal communication, the art of applying skills for 
effective communication in various situations 
 
814-267 เทศกำลและประเพณีไทย  3(3-0-6) 
 Festivals and Thai Tradition 
บ่อเกิด ที่มาและประเภทของเทศกาลและประเพณีไทย 
เทศกาลและประเพณีไทยในแต่ละภาค ปัจจัยที่มีผลต่อ
พัฒนาการของเทศกาลและประเพณีไทยในสมัยต่าง ๆ  
เปรียบเทียบแนวคิดระหว่างเทศกาลและประเพณีไทยที่
สําคัญบางประเพณีกับเทศกาลและประเพณีนานาชาติ 
วิเคราะห์ความสอดคล้องของเทศกาลและประเพณีไทยกับ
สังคมไทยปัจจุบันเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนา 

Origin and genres of Thai festivals and traditions; 
festivals and traditions in each region; factors affecting 
the development of festivals and traditions during various 
historical periods; comparison of Thai festivals and 
traditions with those of other countries; analysis of 
festivals and Thai traditions in present day Thai society 
for the purpose of preservation and development 
 
804-268 บำติก    3(2-3-4)
 Batik 
ศึกษาประวัติความเป็นมาในการทําบาติก วัสดุ ขั้นตอน 
กรรมวิธี การทําบาติก  เทคนิคต่างๆ การออกแบบลายและ
ปฏิบัติการทําบาติก โดยเน้นการนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
การผลิตของที่ระลึก และของตกแต่งต่างๆ       
Study the history of Batik; materials; steps of making 
Batik; techniques in making Batik; designing and 
workshop on making Batik by concentrating on its use in 
daily life; souvenirs production and decorations 
 
814-269 นำฏศิลป์ไทย   3(2-3-4) 
 Thai Performing Arts 
ประวัติและวิวัฒนาการศิลปะการแสดง แบบขนบประเพณี
และการแสดงพื้นบ้านของไทย            แนวทางการอนุรักษ์
และพัฒนา การฝึกพื้นฐานการรําแม่บทเล็กและการ
ประยุกต์ท่ารํา การจัดและแสดงนาฏศิลป์ไทยต่อหน้า
สาธารณชน 
History and evolution of traditional Thai performing arts 
and Thai folk plays; preservation and development; 
practice of the basic patterns in Ram Mae Bot Lek and 
modified patterns; public performance 
 
814-270 ดนตรีไทย     3(2-3-4) 
 Thai Music 
ประวัติและทฤษฎีเบื้องต้นของดนตรีไทย แนวทางการ
อนุรักษ์และพัฒนา การฝึกปฏิบัติดนตรีไทยขั้นพื้นฐานทั้ง
แบบเดี่ยว และแบบประสมวง การจัดและแสดงดนตรีไทย
ต่อหน้าสาธารณชน 



History and fundamental theories of Thai music; 
preservation and development; practice of basic Thai 
music both solo and an ensemble; public performance 
 
814-271 สื่อมวลชนกับสังคมไทย  3(3-0-6) 
 Mass Media and Thai Society 
ป ร ะ วั ติ ค ว า ม เ ป็ น ม า   ป ร ะ เ ภ ท แ ล ะ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง
ส่ือสารมวลชนในประเทศไทย  บทบาทและอิทธิพลของ
ส่ือสารมวลชนต่อสังคมไทย  ปัจจัยด้านต่างๆ ที่มีอิทธิพล
ต่อการนําเสนอข่าว กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  สิทธิเสรีภาพ  
จริยธรรมและความรับผิดชอบของส่ือมวลชนต่อสังคม  
นโยบายและทิศทางการปฏิรูปเพื่อพัฒนาส่ือ   
Historical background; types and characteristics of mass 
communication in Thailand;  roles of mass 
communication and its influences on Thai society; various 
factors influencing news presentation, laws, rights, 
freedoms, ethics, and social responsibility in the arena of 
mass communication; policies and reform  guidelines for 
development  
 
814-272 กลุ่มชำติพันธุ์ในประเทศไทย 3(3-0-6) 
 Ethnic Groups in Thailand 
ประวัติความเป็นมา ลักษณะทางสังคม วิถีชีวิต อารยธรรม
และศิลปกรรมของชาติพันธ์ุกลุ่มต่างๆ ในประเทศไทย  
วิเคราะห์นโยบายและการจัดการของรัฐต่อกลุ่มชาติพันธุ์ 
Historical background, social characteristics, ways of life, 
civilization and art of ethnic minorities in Thailand, 
analysis of government policy and management of the 
ethnic minorities 
 
814-361 วรรณกรรมกับสังคมไทย  3(3-0-6) 
 Literary Works and Thai Society 
อิทธิพลและความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคม  
แนวคิดและประเด็นสําคัญจากวรรณกรรมไทยบางเรื่องที่มี
อิทธิพลต่อปรัชญาชีวิต ความคิด ความเ ช่ือ ค่านิยม 
การเมืองการปกครองของไทย  นโยบายและเหตุการณ์
สําคัญทางการเมืองการปกครอง  และปัญหาสังคมของไทย

ในแต่ละสมัยที่มีผลต่อการสร้างสรรค์วรรณกรรมไทยบาง
เรื่อง 
Influences and relationships between literary works and 
society, themes and main concepts from selected literary 
works influencing philosophy, ideas, beliefs, values, Thai 
politics and governance, policies and important current 
events in politics and governance, and social problems 
found in each historical period affecting the creation of 
certain Thai literary works 
 
814-362 ภำษำไทยในสื่อร่วมสมัย    3(3-0-6) 
 Thai Language in Contemporary   Media 
วิเคราะห์รูปแบบเฉพาะในการสร้างคํา ประโยค สํานวน
และความหมายภาษาไทยในส่ือร่วมสมัยจุดมุ่งหมาย
ประเภทต่าง ๆ  วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นในสังคม ฝึก
ทักษะการพูดและเขียนเพื่อส่ือร่วมสมัย 
Analysis of typical features and purposes found in  words, 
sentences, idioms, and meaning formation of the Thai 
language used in contemporary media; its social impact; 
practicing speaking and writing for contemporary media 
 
814-363 ภำษำและวัฒนธรรมไทย            3(3-0-6)
 จำกภำพยนตรT์hai 

Language and Culture through Films 
ประเภทและพัฒนาการของภาพยนตร์ไทย  วิเคราะห์และ
เปรียบเทียบลักษณะการใช้ภาษาไทยและการถ่ายทอด
วัฒนธรรมไทยด้านต่าง ๆ ผ่านภาพยนตร์ในแต่ละยุค 
อิทธิพลของภาพยนตร์ต่อการใช้ภาษาและต่อค่านิยมการ
ดําเนินชีวิตของคนไทย 
Types and development of Thai films; analysis and 
comparison of the use of Thai language and presentation 
of Thai culture in each historical period through films; 
influences of films on language use, values, and Thai life-
styles 
 
814-364 ศิลปหัตถกรรมไทย  3(3-0-6)
 Thai Handicrafts 



บ่อเกิด  วิวัฒนาการ และประเภทศิลปหัตถกรรมไทย  
เ อ ก ลั ก ษ ณ์ข อ ง ศิ ล ป หั ต ถ ก ร ร ม แ บ บ ป ร ะ เ พณี แ ล ะ
ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านในแต่ละภาค  แนวทางการอนุรักษ์ 
การพัฒนาและการเผยแพร่ 
Background, evolution, and varieties of Thai handicrafts, 
characteristics of traditional and folk handicrafts in each 
region and ways of preserving, developing, and 
disseminating them 
 
814-365 กำรพิมพ์สกรีน   3(2-3-4)  
 Screen Printing 
ศึกษางานพิมพ์ซิลค์สกรีนพื้นฐาน ขั้นการเตรียมวัสดุ 
อุปกรณ์และกรรมวิธีการพิมพ์ เพื่อปฏิบัติการพิมพ์และ
นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้  เ ช่น การพิมพ์ผ้า พิมพ์
กระดาษ อ่ืนๆ 
The foundation of silk screening, procedure of preparing 
materials and printing, screen printing practices and 
application in daily life 
 
814-366 ชนบทไทย     3(3-0-6) 
 Rural Thai Society 
โครงสร้างชนบทไทย สภาพพื้นฐานทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมือง  วิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพสังคมชนบท   
Structure of rural Thailand including societies, 
economics, and politics; analysis of the national plan for 
social and economic development, factors which impact 
on rural society change 
 
814-367 กำรอ่ำนภำษำไทยเชิงวิพำกย์   3(3-0-6) 
 Critical Thai Reading 
หลักการอ่านเพื่อการวิพากษ์   ฝึกทักษะการวิเคราะห์  
ตีความ  แปลความ และขยายความจากวรรณกรรมและจาก
ส่ิงพิมพ์ประเภทต่างๆ  

Principles of critical reading, practice of analytical 
reading, interpretive reading, translating of and 
elaborating on literature and publications 
 
814-368 กำรเขียนภำษำไทยเชิงวิชำกำร   3(3-0-6) 
 Academic Writing in Thai 
หลักและศิลปะการเขียนงานเชิงวิชาการประเภทต่าง ๆ ฝึก
ทักษะการเขียนเชิงวิชาการ เช่น การย่อความ การสรุป
ความ การเขียนรายงาน การเขียนบทความทางวิชาการ  การ
เขียนอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลต่างๆ  การเขียนเชิงอรรถ  การ
เขียนบรรณานุกรม  
Principles and art of academic writing; improving writing 
skills: paraphrasing, summarizing, writing reports, 
academic articles, referencing, writing footnotes, and 
bibliographies 
 
814-369 ภำษำในบริบททำงสังคม    3(3-0-6) 
 Language in social context 
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคม อิทธิพลของสังคมที่มี
ต่อการใช้ภาษาในบริบทที่แตกต่างกัน ความหลากหลาย
และความแตกต่างทางด้านภาษาในบริบทต่างๆ เช่น 
วัฒนธรรม เช้ือชาติ ศาสนา เศรษฐกิจ ระดับการศึกษา ชน
ช้ันทางสังคมและเศรษฐกิจ เพศ ภูมิศาสตร์ อายุ อาชีพ 
การศึกษาภาษาถ่ิน  
Relationships between language and society; social 
influences on language used in different contexts; 
diversity of and differences between languages in relation 
to such contexts as: culture, race, religion, economy, 
educational level, social and economic status, gender, 
geography, age, and occupation; a study of dialects 
 
814-370 ทัศนศิลป์     3(2-3-4) 
 Visual Arts 
หลักการ ลักษณะ รูปแบบ เทคนิคต่าง ๆ ของทัศนศิลป์ การ
ฝึกปฏิบัติทักษะพื้นฐานงานทัศนศิลป์ทั้งด้านจิตรกรรม 
ประติมากรรม และภาพพิมพ์ การฝึกปฏิบัติงานประเภท
ศิลปะบริสุทธิ์ และ ศิลปะประยุกต์ 



Principles, characteristics, patterns, and various 
techniques of visual arts; practice of basic skills including 
painting, sculpture, and printmaking; practice of Pure Arts 
and Applied Arts 
 
814-371 ภูมิปัญญำท้องถิ่นภำคใต้    3(3-0-6) 
 Wisdom of the Southern Region 
ประเภทและพัฒนาการของภูมิปัญญาท้องถิ่นในภาคใต้  
บทบาทของภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อวิถีชีวิตตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบัน  แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้สอดคล้องกับสภาพสังคม 
Types and development of wisdom in the Southern 
Region of Thailand; roles of local wisdom and ways of 
life from the past to the present; appropriate ways of 
preserving and developing local wisdom for present day 
society 
 
814-372 ธรรมำภิบำลในสังคมไทย   3(3-0-6) 
 Good Governance in Thai Society 
ความหมายและลักษณะของธรรมาภิบาลตามแนวความคิด
สากล  โครงสร้าง กระบวนการ เป้าหมายและสาระของ
ธรรมาภิบาล  ความสัมพันธ์ระหว่างประชาธิปไตย  ธรร
มาภิบาลกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม วัฒนธรรมและ
ธรรมาภิบาลไทยเดิมกับธรรมาภิบาลสากล   แนวคิดการ
สร้าง ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
Definitions and characteristics of good governance in 
relation to international concepts;  structures, procedures, 
goals, and essence of good governance; relationships 
between democracy, good governance, economics and 
social development; Thai culture and Thai traditional 
good governance versus international good governance; 
concepts of good governance construction in Thai society 
 
814-373 ภำษำไทยในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ  3(3-0-6)
 Thai as a Foreign Language 
พัฒนาการของภาษาไทย ภาษาไทยมาตรฐานร่วมสมัยและ
ภาษาถิ่น บทบาทของภาษาไทยในภูมิภาคและสังคมโลก 

สัทศาสตร์และไวยากรณ์ภาษาไทย รวมถึงระบบเสียง สัท
อักษร การสร้างคํา และโครงสร้างประโยค คําและสํานวน
ไทยที่เกี่ยวข้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม  ปัญหา
และอุปสรรคในการเรียนภาษาไทยของชาวต่างชาติ 
Development of Thai language, contemporary standard 
Thai and dialects, Thai language roles in the region and 
the world; Thai phonetics and syntax, including sound 
system, phonetic transcription, word formation and 
sentence structure, Thai words and idioms related to 
social and cultural contexts, challenges to foreigners in 
learning the Thai language 
 
804-374 คติชนวิทยำเอเชีย    3(3-0-6) 
            Asian Folklores    
การจําแนกข้อมูลทางคติชนวิทยา วิถีชีวิต  ความเช่ือ 
ประเพณี พิธีกรรม นิทานและศิลปะแขนงอื่น ๆ ได้แก่  
หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ดนตรี การร้องรําทําเพลง และ
ละครของอาเซียนในอดีตและปัจจุบัน   
Identification of folklore data, ways of life, beliefs, 
traditions, rites, tales, and other kinds of art found in Asia, 
including handicrafts, architecture, music, song, dance 
and drama, both in the past and present 
 
รายวิชาฝึกงาน 
814-401  ฝึกงำน                   300  ชั่วโมง 
 Internship 
ฝึกงานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่ เกี่ยวข้องกับ
วั ฒ น ธ ร ร ม  ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว  ง า น สํ า นั ก ง า น  ง า น
ประชาสัมพันธ ์
An internship at public or private organizations in relation 
to culture, tourism, office administration, and public 
relation 
 


