หลักสู ตรศิ ลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ศึกษา หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ.
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 6
ชือสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่ าพระจันทร์ /คณะศิลปศาสตร์ /โครงการเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ ศึกษา
ข้ อมูลทัวไป

1. ชือหลักสู ตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศึกษา
: Bachelor of Arts Program in Southeast Asian Studies

. ชือปริญญาและสาขาวิชา
ชือภาษาไทย
ชือเต็ม
ชือย่ อ
ชือภาษาอังกฤษ ชือเต็ม
ชือย่ อ
.

ศิลปศาสตรบัณฑิต (เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ศึกษา)
ศศ.บ. (เอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ ศึกษา)
Bachelor of Arts (Southeast Asian Studies)
B.A. (Southeast Asian Studies)

วิชาเอก (ถ้ ามี)
-

. จํานวนหน่ วยกิตทีเรี ยนตลอดหลักสู ตร
จํานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตร

134 หน่ วยกิต

. รูปแบบของหลักสู ตร
. รูปแบบ
หลักสู ตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
. ภาษาทีใช้
หลักสู ตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาไทย
. การรับเข้ าศึกษา
รับทั งนักศึกษาไทยและนั กศึกษาต่ างชาติ
. ความร่ วมมือกับสถาบันอืน
เป็ นหลักสู ตรของสถาบันโดยเฉพาะ

6

. การให้ ปริญญาแก่ ผู ้ สําเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ปรับปรุงจากหลักสู ตรศิลปศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชาเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ ศึกษา ฉบับ พ.ศ.
2552
กําหนดเปิ ดสอนในภาคการศึกษาที 1 ปี การศึกษา 2556
ได้ พิจารณากลันกรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั งที 2/2556 เมือวันที 21 เดือน มกราคม
พ.ศ. 2556
ได้ พิจารณากลันกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้ านหลักสู ตรและการจัดการศึ กษา
ในการประชุมครั งที 1/2556
เมือวันที 25
เดือน มกราคม
พ.ศ. 2556
ได้ รับอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั งที 2/2556 เมือวันที 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีมีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้ อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
ในปี การศึกษา 2558
. อาชีพทีสามารถประกอบได้ หลังสํ าเร็จการศึ กษา
8.1 อาจารย์
8.2 นักวิจัย/ นักวิชาการด้ านเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้
8.3 บรรณาธิการ
8.4 มัคคุเทศก์
8.5 ข้ าราชการ และพนักงานของรัฐในกระทรวง องค์ การมหาชนทีเกียวข้ องกับเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
8.6 นักเขียน/ นักวิจารณ์
8.7 นักข่ าว ผู ้ สือข่ าว และผู ้ รายงานข่ าว
. สถานทีจัดการเรียนการสอน
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์
. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
. สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การจัดตั งประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน(AEC:Asean Economic Communy) ในปี พ.ศ.
จะก่ อให้ เกิดการเปลียนแปลง
ทางเศรษฐกิจทีสํ าคัญในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ การขยายตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคกับประเทศคู่ ค้า ทําให้ บัณฑิ ตสาขาวิชา

เอเชี ยตะวั น ออกเฉี ยงใต้ จ ะต้ อ งมี ความรู ้ ภ าษาอั ง กฤษ ภาษาในกลุ ่ ม ประเทศเอเชี ยตะวั น ออกเฉี ยงใต้ และความรอบรู ้ ในลั ก ษณะ
สหวิทยาการในศาสตร์ ต่างๆ และมีความสํ าคัญต่ อระบบเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบันและในอนาคต
. สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
มี ความจํ า เป็ นสร้ างความรู ้ ค วามเข้ าใจในกลุ ่ ม ประเทศเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ในมิ ติ ก ารเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คมและ
วัฒนธรรม เพือสร้ างความร่ วมมือในภูมิภาคมากกว่ าการสร้ างความขัดแย้งและมุ ่ งเน้ นทีผลประโยชน์ ของชาติเพียงลําพัง
ประเทศไทยมีความจําเป็ นในการปรับเปลียนนโยบายต่ างประเทศในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ในปั จจุบันและอนาคต
เพือรับมือกับการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.
. ผลกระทบจาก ข้ อ . และ . ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกียวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
. การพัฒนาหลักสู ตร
การพัฒ นาปรั บ ปรุ งหลั กสู ตรเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ให้ สอดรั บกับการเปลียนแปลงของกระบวนการพัฒ นาสู ่ ประชาคม
เศรษฐกิจ อาเซี ยน(AEC: Asean Economic Communy) ในปี พ.ศ.
และสร้ างบั ณ ฑิ ต ที มีคุ ณธรรม และความรอบรู ้ แ บบสห
สาขาวิชาการด้ านต่ าง ๆ
. ความเกียวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
. . การผลิตบัณฑิตทีมีมาตรฐานเป็ นทีต้ องการของสั งคม
. . การสนับสนุนการแลกเปลียนเชิงวิชาการระหว่ างอาจารย์และผู ้ เรี ยนกับสถาบั นในและต่ างประเทศ เพือขยายองค์ ความรู ้
ทั งอาจารย์และผู ้ เรียน
. ความสั มพันธ์ กับหลักสู ตรอืนทีเปิ ดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอืน
12.1 รายวิชาในหลักสู ตรทีเปิ ดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน
12.1.1 วิชาศึกษาทัวไป ได้ แก่
มธ. พลเมืองกับความรับผิดชอบต่ อสั งคม
มธ. สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
มธ.111 ประเทศไทย ในมิติทางประวัติศาสตร์ สั งคมและวัฒนธรรม
มธ.113 ความร้ พืนฐานทางปรัชญาและศาสนา
มธ. สหวิทยาการสั งคมศาสตร์
มธ. สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มธ. ความรู ้ ทัวไปเกียวกับคอมพิวเตอร์
ท.
การใช้ ภาษาไทย
ท.162 กาเรขียนรายงานวิชาการ
สษ. ภาษาอังกฤษพืนฐาน
สษ.171 ภาษาอังกฤษพืนฐาน
สษ. ภาษาอังกฤษพืนฐาน
12.1.2 วิชาบังคับนอกสาขา ได้ แก่
อ.221 การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
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2 (2 – 0 –
3 (3 – 0 –
3 (3 – 0 –
2 (2 – 0 –
2 (2 – 0 –
3 (3 – 0 –
3 (3 – 0 –
3 (3 – 0 –
0 (3 – 0 –
3 (3 – 0 –
3 (3 – 0 –

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

3 (3 – 0 – )

อ.231 การเขียนระดับย่อหน้ า
3 (3 – 0 – )
อ.241 การฟัง-การพูด
3 (3 – 0 – )
อ.242 การฟัง-การพูด
3 (3 – 0 – )
12.2 รายวิชาในหลักสู ตรทีเปิ ดสอนให้ วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืนต้ องมาเรียน
เปิ ดโอกาสให้ นั ก ศึ ก ษาต่ างชาติ ในโครงการแลกเปลี ยนตามข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ชาการระหว่ างมหาวิ ท ยาลั ยใน
ต่ างประเทศ สามารถเลือกเรียนรายวิชาได้ มากขึน โดยมีรายวิชาในหลักสู ตรทีมีการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ ได้ แก่
อศ. เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ในฐานะชุมทางวัฒนธรรมและพาณิชยกรรม
( – – )
อศ. เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ กับอาเซี ยน
( – – )
อศ. 8 ความสั มพันธ์ ระหว่ างประเทศในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้
( – – )
อศ. หัวข้ อเฉพาะในเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้
( – – )
อศ.413 ประเด็นร่ วมสมัยในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้
( – – )
อศ.416 เมืองหลักและกระบวนการพัฒนาเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
( – – )
อศ. เพศสภาพและเพศวิถีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
( – – )
12.3 การบริหารจัดการ
โครงการเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ เป็ นการจัดการศึ กษาลักษณะพิเศษมีคณะกรรมการบริ หารโครงการ อาจารย์ ประจํา และ
เจ้ าหน้ าทีประจําโครงการ ใช้ งบประมาณของคณะบริหารจัดการด้ วยตนเอง คณะกรรมการบริหารหลักสู ตรศิ ลปศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิชา
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทําหน้ าทีบริหารจัดการหลักสู ตร ประเมิน ปรับปรุงและเปลียนแปลงหลักสู ตรตามกําหนดเงือนไขและตามความ
เหมาะสม รวมทั งควบคุมดูแลการเรียนการสอนให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึ กษา

ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
. ปรัชญา ความสํ าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
สร้ างบัณฑิตทีรอบรู ้ เรืองภูมิภาค เพือสนองความต้ องการของโลกไร้ พรมแดน
1.2 ความสํ าคัญ
พัฒนาและอบรมความรู ้ และสร้ างบั ณฑิ ตด้ านเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
1.3

วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
เพือให้ บัณฑิตทีสํ าเร็จการศึกษาในหลักสู ตรมีลักษณะดังนี
) มีความรู ้ ด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สั งคม ศิลปวัฒนธรรม และภาษาของภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้
ในบริบทการเปลียนแปลงสั งคมโลกสมัยใหม่
2) เข้ าใจสถานการณ์ และปัญหาสั งคม ตลอดจนรู ้ จักคิดวิเคราะห์ ได้ อย่างชัดเจนรอบด้ าน
3) มีความสามารถนําความรู ้ มาประยุกต์ ใช้ กับชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพได้

ระบบการจัดการศึ กษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
. ระบบการจัดการศึกษา
. ระบบ
ใช้ ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษาแบ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึ กษาไม่
น้ อยกว่ า 16 สั ป ดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้ อนได้ โดยใช้ เวลาการศึ กษา ไม่ น้อยกว่ า สั ปดาห์ แต่ ให้ เพิมชั วโมงการศึ กษา
ในแต่ ละรายวิชาให้ เท่ ากับภาคปกติ
. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
อาจจะมีการเปิ ดสอนภาคฤดูร้อน
. การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
. การดําเนินการหลักสู ตร
. วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที
เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
.

คุณสมบัติของผู ้ เข้ าศึกษา
คุณสมบั ติของผู ้ เข้ าศึ กษาต้ องเป็ นไปตามข้ อบั งคับมหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึ กษาชั นปริ ญญาตรี พ.ศ.
(พร้ อมฉบับแก้ ไขเพิมเติม) ข้ อ และมีคุณสมบัติ ดังนี
) เป็ นผู ้ สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่ าทั งในและต่ างประเทศ หรื อกําลังศึ กษาระดับมัธยมศึ กษา
ตอนปลายสายสามัญ (ม. ) ทุกแผนการศึกษา ซึงคาดว่ าจะสํ าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึ กษาตอนปลายก่ อนขึนทะเบียนเป็ นนักศึกษา
) ผู ้ จบการศึ ก ษาจากต่ างประเทศในสถาบั น การศึ ก ษาที กระทรวงศึ กษาธิ ก ารรั บ รองโดยมี ใ บเที ย บวุ ฒิ ข อง
กระทรวงศึกษาธิการมาแสดง
) ผู ้ จบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศ จะต้ องเป็ นโรงเรียนทีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
) คะแนนเฉลียสะสม (GPAX) ระดับมัธยมศึ กษาตอนปลาย ภาคการศึ กษา ไม่ ตํากว่ า . ยกเว้ นผู ้ สําเร็ จการศึ กษาจาก
ต่ างประเทศ
) ต้ องไม่ เป็ นผู ้ ทีเคยสละสิ ทธิ การสอบสั มภาษณ์ และการเข้ าศึ กษาในโครงการเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ศึกษามาก่อน ทั งนี
ขึนอยู ่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก

การคัดเลือกผู ้ เข้ าศึกษา
การคัดเลือกผู ้ เข้ าศึ กษาให้ เป็ นไปตามระเบี ยบคัดเลือกเพือเข้ าศึกษาตามทีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กําหนด ประกอบด้ วย
การสอบข้ อเขียนและสอบสั มภาษณ์ ซึงมีรายละเอียดดังต่ อไปนี
1) สํ าหรับผู ้ เข้ าศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม. ) หรือเทียบเท่ าในประเทศ
1.1 สอบความรู ้ ทัวไปและความถนัดในการศึ กษา
คิดเป็ น 3 %
1.2 สอบอัตนัยความรู ้ เกียวกับสถานการณ์ ปัจจุบันในเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้
คิดเป็ น %
1.3 สอบปรนัยวัดทักษะการอ่ านภาษาอังกฤษ
คิดเป็ น %
1.4 สอบสั มภาษณ์
คิดเป็ น %
2) สํ าหรั บนั กศึ กษาต่ างชาติและผู ้ สําเร็ จการศึ กษาระดับมัธยมศึ กษาตอนปลายจากต่ างประเทศและโรงเรี ยนนานาชาติ
ในประเทศ
. สอบวัดความรู ้ ภาษาไทย
คิดเป็ น %
2.2 สอบอัตนัยวิชาความรู ้ ทัวไปและความรูเ้ กียวกับสถานการณ์ ปัจจุบันในเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ คิดเป็ น %
2.3 สอบสั มภาษณ์
คิดเป็ น %
.

ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
. . พืนฐานความรู ้ ในระดับมัธยมศึกษามีความแตกต่ างกันในระดับหนึง
. . ความสามารถในการใช้ ภาษาอังกฤษยังไม่ ดีพอ
. . ความสามารถในการวิเคราะห์ ประเด็นปัญหาความรู ้ ขั นพืนฐานยังไม่ ดีพอ

.

กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือแก้ ไขปัญหา/ข้ อจํากัดของนั กศึกษาในข้ อ .
2.4. .จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ กับนักศึกษาทีมีการประเมินและทดสอบแล้ วว่ าสมควรปรับปรุงด้ านการใช้ ภาษาอังกฤษ
และความสามารถในการวิเคราะห์ ขั นพืนฐานในช่ วงก่ อนเปิ ดเรียนภาคเรียนที
. . พัฒนาระบบอาจารย์ ทีปรึกษาให้ มีประสิ ทธิภาพโดยผ่ านระบบ journal/reading club
.

ระบบการศึกษา
 แบบชั นเรียน
 แบบทางไกลผ่ านสื อสิ งพิมพ์ เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่ านสื อแพร่ ภาพและเสี ยงเป็ นสื อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นสื อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์ เน็ต
 อืนๆ (ระบุ)

.

การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
) การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบี ยนเรี ยนข้ ามมหาวิทยาลัย ให้ เป็ นไปตามข้ อบั งคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่ าด้ วยการศึกษาชั นปริญญาตรี พ.ศ.
(พร้ อมฉบับแก้ ไขเพิมเติม) ข้ อ . และ ข้ อ
) หลักเกณฑ์ การลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย ให้ เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เรื อง หลักเกณฑ์ และ
เงือนไขการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ ามโครงการและการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ ามสถาบั นอุดมศึ กษาในหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี
พ.ศ.
. หลักสู ตรและอาจารย์ผู ้ สอน
. หลักสู ตร
..
จํานวนหน่ วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
134
หน่ วยกิต
ระยะเวลาศึกษา เป็ นหลักสู ตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้ องใช้ ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร
อย่างน้ อย ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่ เกิน ภาคการศึกษาปกติ
..

โครงสร้ างหลักสู ตร
นักศึกษาจะต้ องจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไม่ น้อยกว่ า 134 หน่ วยกิต โดยศึ กษารายวิชาต่ างๆ ครบตาม
โครงสร้ างองค์ประกอบ และข้ อกําหนดของหลักสู ตรดังนี
. วิชาศึกษาทัวไป
หน่ วยกิต
. วิชาเฉพาะ
8
หน่ วยกิต
. วิชาในสาขา
6
หน่ วยกิต
. . วิชาบังคับ
38
หน่ วยกิต
. . วิชาบังคับเลือก
30
หน่ วยกิต
. . วิชาเลือก
หน่ วยกิต
. วิชาบังคับนอกสาขา
หน่ วยกิต
. วิชาเลือกเสรี
หน่ วยกิต
. . รายวิชาในหลักสู ตร
. . . รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสู ตรประกอบด้ วยอักษรย่อ ตัว และเลขรหั ส ตัว โดยมีความหมายดังนี
อศ. SE หมายถึง อักษรย่อของสาขาวิชาโครงการเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ศึกษา คณะศิลปศาสตร์
เลขหลักหน่ วย
เลข หมายถึง
วิชาบังคับ
เลข หมายถึง
วิชาบังคับเลือก
เลข หมายถึง
วิชาเลือก

เลขหลักสิ บ
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข เลข เลขหลักร้ อย
เลข
เลข
เลข
เลข

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

วิชาแนวคิดทฤษฎี ปรัชญา ระเบียบวิธีวิจัย
วิชาผู ้ คนและชุมชนในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
วิชาเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ และระบบโลก
วิชาภาษา วรรณกรรม มรดกทางวัฒนธรรมและการสื อสาร
วิชาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
วิชาภาษาทีใช้ ในกลุ ่ มคนเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

วิชาระดับต้ น
วิชาระดับกลาง
วิชาระดับสู ง
วิชาระดับปฏิบัติการ

. . . รายวิชาและข้ อกําหนดของหลักสู ตร
) วิชาศึกษาทัวไป
หน่ วยกิต
นักศึกษาจะต้ องศึกษารายวิชาในหลักสู ตรวิชาศึกษาทัวไป รวมแล้ วไม่ น้อยกว่ า หน่ วยกิต ตามโครงสร้ างและองค์ ประกอบ
ของหลักสู ตรวิชาศึกษาทัวไป ซึงแบ่ งเป็ น ส่ วน คือ
ส่ วนที เป็ นหลักสู ตรกลางของมหาวิทยาลัยทีกําหนดให้ นักศึกษาทุกคนต้ องเรี ยนจํานวน 21 หน่ วยกิต ดังต่ อไปนี
รหัสวิชา ชือวิชา
หมวดมนุษยศาสตร์
มธ. สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
TU 110 Integrated Humanities
หมวดสั งคมศาสตร์
มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่ อสั งคม
TU100 Civic Education
มธ. สหวิทยาการสั งคมศาสตร์
TU120 Integrated Social Sciences
หมวดวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
: วิทยาศาสตร์
มธ. สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
TU130 Integrated Sciences and Technology

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
บังคับ วิชา 2 หน่ วยกิต
2 (2 – – 4)
บังคับ วิชา หน่ วยกิต
3 (3 – – 6)
2 (2 – – 4)

บังคับ วิชา 2 หน่ วยกิต
2 (2 – – 4)

: คณิตศาสตร์ หรื อคอมพิวเตอร์
มธ. ความรูท้ ัวไปเกียวกับคอมพิวเตอร์
TU153 General Concept of Computer
หมวดภาษา
ท. การใช้ ภาษาไทย
TH161 Thai Usage
สษ. ภาษาอังกฤษพืนฐาน
EL070 English Course 1
สษ. ภาษาอังกฤษพืนฐาน
EL171 English Course 2
สษ. ภาษาอังกฤษพืนฐาน
EL172 English Course 3

บังคับ วิชา หน่ วยกิต
( – – 6)

( – – 6)
0 ( – – 6)
( – – 6)
( – – 6)

ส่ วนที นักศึกษาจะต้ องศึ กษารายวิชาต่ างๆ ตามเงือนไขรายวิชาทีคณะฯ กําหนดไว้ ดังนี คือ
. รายวิชาทีคณะศิลปศาสตร์ กําหนด วิชา หน่ วยกิต
ท. การเขียนรายงานวิชาการ
( –
TH162 Report Writing
. รายวิชาทีโครงการเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ศึกษากําหนด วิชา หน่ วยกิต
มธ.111 ประเทศไทย ในมิติทางประวัติศาสตร์ สั งคม และวัฒนธรรม
( –
TU111 Thailand in Historical, Social and Cultural Perspective
มธ. 3 ความรู ้ พืนฐานทางปรัชญาและศาสนา
( –
TU113 Fundamentals of Philosophy and Religions
) วิชาเฉพาะ

หน่ วยกิต
– 6)

– 6)
– 6)

8 หน่ วยกิต
วิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาทีโครงการเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ศึกษากําหนดให้ นักศึ กษาต้ องศึกษา รวม 8 หน่ วยกิต
โดยแบ่ งเป็ น ส่ วน คือ วิชาในสาขา 6 หน่ วยกิต และ วิชาบังคับนอกสาขา หน่ วยกิต
. วิชาในสาขา แบ่ งออกเป็ น ส่ วนคือ วิชาบังคับ วิชาบังคับเลือก และวิชาเลือก
..
วิชาบังคับ
38 หน่ วยกิต
นักศึกษาสาขาวิชาเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ ศึกษาทุกคนต้ องศึกษาวิชาบังคับ หน่ วยกิต และต้ องสอบไล่
ได้ ไม่ ตํากว่ าระดับ C ทุกรายวิชา จากรายวิชาต่ อไปนี คือ
อศ.
สั งคมกับกฎหมายระหว่ างประเทศ
( – – )
SE2
International Community and International Laws
อศ.
เอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ สมัยโบราณ
( – – )
SE21
Ancient Southeast Asia

อศ.
SE211
อศ. 20
SE220
อศ.221
SE221
อศ.
SE2 1
อศ. 1
SE301
อศ.310
SE310
อศ. 3
SE3
อศ.
SE 31
อศ.400
SE400
อศ.
SE 00
..

เอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ สมัยใหม่
Modern Southeast Asia
เอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ ในบริบทเศรษฐกิจและการเงินโลก
Southeast Asia in the Global Economy and Finance
ภูมิศาสตร์ มนุษย์ในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
Human Geography of Southeast Asia
เอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ กับอาเซี ยน
Southeast Asia and Asean
ทฤษฎีทางสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
Theory of Social Sciences and Humanities
ความหลากหลายทางชาติพันธุ ์ และวัฒนธรรมในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้
Ethnic Diversity and Multiculturalism in Southeast Asia
จริยศาสตร์ และปรั ชญาสั งคม
Ethics and Social Philosophy
ศิลปกรรมเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้
Southeast Asian Art
ระเบียบวิธีวิจัยทางสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
Research Methodology in Social science and Humanities
ภาคนิพนธ์
Research Projects

( – – )
( – – )
( – – )
( – – )
( – – )
( – – )
( – – )
( – – )
( – – )
5 (3 – 6 – )

วิชาบังคับเลือก
30 หน่ วยกิต
. . . วิชาภาษาทีใช้ ในกลุ ่ มคนในเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้
หน่ วยกิต
นักศึกษาต้ องเลือกศึ กษารายวิชาจากกลุ ่ มวิชาภาษาทีใช้ ในกลุ ่ มคนในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ภาษาใด
ภาษาหนึงรวม หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี คือ
อศ.
ภาษาลาวระดับต้ น
( – – )
SE262
Elementary Lao 1
อศ.
ภาษาลาวระดับต้ น
( – – )
SE 263
Elementary Lao 2
อศ.
ภาษาเขมรระดับต้ น
( – – )
SE 264
Elementary Khmer 1
อศ.
ภาษาเขมรระดับต้ น
( – – )
SE 265
Elementary Khmer 2

อศ.
SE272
อศ.
SE 273
อศ.
SE274
อศ.
SE275
อศ.
SE282
อศ.
SE283
อศ.
SE284
อศ.
SE285
อศ.
SE294
อศ.
SE 295
อศ.
SE362
อศ.
SE363
อศ.
SE364
อศ.
SE365
อศ.
SE372
อศ.
SE373
อศ.
SE374

ภาษาเวียดนามระดับต้ น
Elementary Vietnamese 1
ภาษาเวียดนามระดับต้ น
Elementary Vietnamese 2
ภาษาพม่ าระดับต้ น
Elementary Burmese 1
ภาษาพม่ าระดับต้ น
Elementary Burmese 2
ภาษามาเลเซี ยระดับต้ น
Elementary Malay 1
ภาษามาเลเซี ยระดับต้ น
Elementary Malay 2
ภาษาอินโดนีเซี ยระดับต้ น
Elementary Indonesian 1
ภาษาอินโดนีเซี ยระดับต้ น
Elementary Indonesian 2
ภาษาทีใช้ ในกลุ ่ มคนเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ ระดับต้ น
Elementary Southeast Asian Language/Dialect 1
ภาษาทีใช้ ในกลุ ่ มคนเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ ระดับต้ น
Elementary Southeast Asian Language/Dialect 2
ภาษาลาวระดับกลาง
Intermediate Lao 1
ภาษาลาวระดับกลาง
Intermediate Lao 2
ภาษาเขมรระดับกลาง
Intermediate Khmer 1
ภาษาเขมรระดับกลาง
Intermediate Khmer 2
ภาษาเวียดนามระดับกลาง
Intermediate Vietnamese 1
ภาษาเวียดนามระดับกลาง
Intermediate Vietnamese 2
ภาษาพม่ าระดับกลาง
Intermediate Burmese 1

( – – )
( – – )
( – – )
( – – )
( – – )
( – – )
( – – )
( – – )
( – – )
( – – )
( – – )
( – – )
( – – )
( – – )
( – – )
( – – )
( – – )

อศ.
SE375
อศ.
SE382
อศ.
SE383
อศ.
SE384
อศ.
SE385
อศ.
SE394
อศ.
SE395
อศ.
SE462
อศ.
SE463
อศ.
SE464
อศ.
SE465
อศ.
SE472
อศ.
SE473
อศ.
SE474
อศ.
SE475
อศ.
SE482
อศ.
SE483

ภาษาพม่ าระดับกลาง
Intermediate Burmese 2
ภาษามาเลเซี ยระดับกลาง
Intermediate Malay 1
ภาษามาเลเซี ยระดับกลาง
Intermediate Malay 2
ภาษาอินโดนีเซี ยระดับกลาง
Intermediate Indonesian 1
ภาษาอินโดนีเซี ยระดับกลาง
Intermediate Indonesian 2
ภาษาทีใช้ ในกลุ ่ มคนเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ ระดับกลาง
Intermediate Southeast Asian Language/Dialect 1
ภาษาทีใช้ ในกลุ ่ มคนเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ ระดับกลาง
Intermediate Southeast Asian Language/Dialect 2
ภาษาลาวระดับสู ง
Advanced Lao 1
ภาษาลาวระดับสู ง
Advanced Lao 2
ภาษาเขมรระดับสู ง
Advanced Khmer 1
ภาษาเขมรระดับสู ง
Advanced Khmer 2
ภาษาเวียดนามระดับสู ง
Advanced Vietnamese 1
ภาษาเวียดนามระดับสู ง
Advanced Vietnamese 2
ภาษาพม่ าระดับสู ง
Advanced Burmese 1
ภาษาพม่ าระดับสู ง
Advanced Burmese 2
ภาษามาเลเซี ยระดับสู ง
Advanced Malay 1
ภาษามาเลเซี ยระดับสู ง
Advanced Malay 2

( – – )
( – – )
( – – )
( – – )
( – – )
( – – )
( – – )
( – – )
( – – )
( – – )
( – – )
( – – )
( – – )
( – – )
( – – )
( – – )
( – – )

อศ.
SE484
อศ.
SE485
อศ.
SE494
อศ.
SE495

ภาษาอินโดนีเซี ยระดับสู ง
Advanced Indonesian 1
ภาษาอินโดนีเซี ยระดับสู ง
Advanced Indonesian 2
ภาษาทีใช้ ในกลุ ่ มคนเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ ระดับสู ง
Advanced Southeast Asian Language/Dialect 1
ภาษาทีใช้ ในกลุ ่ มคนเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ ระดับสู ง
Advanced Southeast Asian Language/Dialect 2

( – – )
( – – )
( – – )
( – – )

. . .2 วิชาเนื อหาเกียวกับเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้
12 หน่ วยกิต
นักศึกษาต้ องเลือกศึกษารายวิชาจากกลุ ่ มวิชาเนื อหาเกียวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวม 12 หน่ วยกิต
จากรายวิชาต่ อไปนี
อศ.
SE33
อศ.333
SE333
อศ.
SE3 2
อศ.
SE412
อศ.413
SE413
อศ.414
SE414
อศ.423
SE423
อศ. 4
SE 4
อศ. 4
SE442
..

ภูมิปัญญาเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
Southeast Asian Wisdom
การท่ องเทียวในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
Tourism in Southeast Asia

( – – )
( – – )

กฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้ อบังคับทีสํ าคัญในประชาคมอาเซี ยน
(
Essential Laws, Rules and Regulations for Asian Community
หัวข้ อเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
(
Special Topics in Southeast Asia
ประเด็นร่ วมสมัยในเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้
(
Comtemporary Issues in Southeast Asia
ขบวนการเคลือนไหวทางสั งคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(
Social Movements in Southeast Asia
การย้ายถินและการเคลือนย้ายแรงงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(
Migration and Labour Mobility in Southeast Asia
การพัฒนาเปรียบเทียบในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้
(
Comparative Development in Southeast Asia
ความรับผิดชอบต่ อสั งคมของธุรกิจและการตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (
Corporate Social Business Responsibilities and Marketing in Southeast Asia

– – )
– – )
– – )
– – )
– – )
– – )
– – )

วิชาเลือก
18 หน่ วยกิต
นักศึกษาต้ องเลือกศึ กษารายวิชาทีโครงการกําหนด ไม่ น้อยกว่ า หน่ วยกิต โดยนักศึ กษาจะต้ องศึกษา

วิชาระดับกลาง(ระดับรหัส

) และระดับสู ง (ระดับรหัส ) ไม่ น้อยกว่ าระดับละ หน่ วยกิต โดยมีเงือนไขและรายวิชาดังต่ อไปนี
) นักศึกษาไทยทีลงทะเบี ยนกลุ ่ มรายวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่ างประเทศ ได้ แก่ วิชา อศ. อศ.
อศ. อศ. อศ. และ อศ. จะไม่ นับเป็ นหน่ วยกิตในหลักสู ตร
) นักศึกษาทีลงทะเบียนเรียน กลุ ่ มรายวิชาภาษา 2 ภาษาคือ อศ. 436 และ อศ. 437 ต้ องสอบผ่ านรายวิชา
ภาษาระดับกลาง (ระดับ 300) ตัวที
อศ.
แม่ นํานานาชาติและน่ านนําสากลในเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้
( – – )
SE216
International Rivers and High Sea in Southeast Asia
อศ.
ศาสนาในบริบทสั งคมและการเมืองเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้
( – – )
SE226
Religions in Southeast Asian Socio – Political Contexts
อศ.
เอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ ในฐานะชุมทางวัฒนธรรมและพาณิชยกรรม
( – – )
SE227
Southeast Asia as an Emporium of Cultures and Trades
อศ.236
วรรณกรรมในเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้
( – – )
SE2 6
Literature in Southeast Asia
อศ.
สื อสารมวลชนในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
( – – )
SE2
Mass Communications in Southeast Asia
อศ. 8
ความสั มพันธ์ ระหว่ างประเทศในเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้
( – – )
SE248
International Relations in Southeast Asia
อศ.296
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่ างประเทศระดับต้ น 1
( – – )
SE296
Elementary Thai as a Foreign Language 1
อศ.297
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่ างประเทศระดับต้ น 2
( – – )
SE297
Elementary Thai as a Foreign Language 2
อศ.
ศิลปะพืนบ้ านและศิลปะร่ วมสมัยในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้
( – – )
SE3
Folk Arts and Contemporary Arts in Southeast Asia
อศ.
วัฒนธรรมสมัยนิ ยมในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
( – – )
SE3
Modern Popular Culture in Southeast Asia
อศ.
มหาอํานาจกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
( – – )
SE346
Major Powers and Southeast Asia
อศ.
ธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
( – – )
SE347
Business in Southeast Asia
อศ.396
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่ างประเทศระดับกลาง 1
( – – )
SE396
Intermediate Thai as a Foreign Language 1
อศ.397
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่ างประเทศระดับกลาง 2
( – – )
SE397
Intermediate Thai as a Foreign Language 2
อศ.416
เมืองหลักและกระบวนการพัฒนาเมืองในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้
( – – )

SE416
อศ.
SE417
อศ.
SE418
อศ.
SE419
อศ.427
SE427
อศ.
SE428
อศ.436
SE436
อศ.437
SE437
อศ.
SE496
อศ.
SE497
อศ.498
SE498
อศ.499
SE499

Main Cities and Urbanization in Southeast Asia
ชนชั นนําและอํานาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Elite and Power Structure in Southeast Asia
เพศสภาพและเพศวิถีในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้
Gender and Sexuality in Southeast Asia
ชาวจีนโพ้ นทะเลในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
Oversea Chinese in Southeast Asia
ปัญหาสิ งแวดล้ อมและจริ ยศาสตร์ สิงแวดล้ อมในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
Environmental Problems and Environmental Ethics in Southeast Asia
การเมืองกับภัยพิบัติในเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้
Politics and Disaster in Southeast Asia
ภาษา และวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
Language and Culture in Southeast Asia
ภาษา และการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
Language and Politics in Southeast Asia
ภาษาทีใช้ ในกลุ ่ มคนเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ ระดับสู ง
Advanced Southeast Asian Language/Dialect 3
ภาษาทีใช้ ในกลุ ่ มคนเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ ระดับสู ง
Advanced Southeast Asian Language/Dialect 4
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่ างประเทศระดับสู ง 1
Advanced Thai as aForeign Language 1
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่ างประเทศระดับสู ง2
Advanced Thai as aForeign Language 2

( – – )
( – – )
( – – )
( – – )
( – – )
( – – )
( – – )
( – – )
( – – )
( – – )
( – – )

. วิชาบังคับนอกสาขา
หน่ วยกิต
วิชาบังคับนอกสาขา หมายถึง รายวิชาในหลักสู ตรอืนๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทีโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กําหนดให้ นักศึกษาสาขาวิชาเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ ศึกษารวม หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี คือ
อ.
การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
( – – )
EG221
Reading for Information
อ.
การเขียนระดับย่อหน้ า
( – – )
EG231
Paragraph Writing
อ.
การฟัง-การพูด
( – – )
EG241
Listening-Speaking 1
อ.
การฟัง-การพูด
( – – )

EG24

Listening-Speaking

) วิชาเลือกเสรี

หน่ วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกศึ กษาวิชาใดก็ได้ ทีเปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นวิชาเลือกเสรี ไม่ น้อยกว่ า หน่ วยกิต
ทั งนี นักศึกษาจะนําวิชาเหล่ านีมานับเป็ นวิชาเลือกเสรีไม่ ได้ ตามเงือนไขทีระบุดังต่ อไปนี
. วิชาในหลักสู ตรวิชาศึ กษาทัวไปทั งส่ วนที และส่ วนที ทีใช้ รหัสย่อ “มธ.” ทุกวิชา
. วิชาพืนฐานทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ทุกวิชา
. วิชา ท. การเขียนรายงานทางวิชาการ และ ท. การเขียนเพือการสื อสารในองค์กร
) การศึ กษาเพือรับอนุปริญญาในโครงการเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ ศึกษา
นักศึกษาผู ้ ใดได้ ศึกษารายวิชาต่างๆ ตามหลักสู ตรสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศึกษาได้ หน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า
หน่ วยกิต ตามเงือนไขดังต่ อไปนี มีสิทธิได้ รับอนุปริญญา
. ได้ ค่าระดับเฉลียสะสมไม่ ตํากว่ า .
. ได้ ขึนทะเบียนเป็ นนักศึกษาแล้ วไม่ น้อยกว่ า ภาคการศึ กษาปกติ
. ได้ ศึกษาวิชาศึกษาทัวไปของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบตามหลักสู ตรรวม หน่ วยกิต
. ได้ ศึกษาวิชาเฉพาะของสาขาวิชาเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ศึกษา หน่ วยกิต
. . วิชาบังคับในสาขาวิชาไม่ น้อยกว่ า หน่ วยกิตตามเงือนไขวิชาบังคับในสาขา และต้ องสอบได้
ไม่ ตํากว่ าระดับ C ทุกรายวิชา
. . วิชาบังคับเลือกในสาขาวิชา กลุ ่ มวิชาภาษาทีใช้ ในกลุ ่ มคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ น้อยกว่ า หน่ วยกิต
. . วิชาเลือกในสาขา หน่ วยกิต
. . วิชาบังคับนอกสาขารวม หน่ วยกิต คือ รายวิชา อ. , อ. , อ. และ อ.
. ได้ ศึกษาวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่ า หน่ วยกิต
. . แสดงแผนการศึกษา
ปี การศึกษาที

ท.
มธ.111
มธ.
มธ.
สษ.
อศ. xx

ภาคเรียนที
การใช้ ภาษาไทย
ประเทศไทย ในมิติทางประวัติศาสตร์
สั งคม และวัฒนธรรม
ความรู ้ พืนฐานทางปรั ชญาและศาสนา
สหวิทยาการสั งคมศาสตร์
ภาษาอังกฤษพืนฐาน
บังคับเลือกภาษาระดับต้ น

หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
2 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

ท.
มธ.
มธ.
สษ.
อศ.
อศ. xx
มธ.

ภาคเรียนที
การเขียนรายงานทางวิชาการ
สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
สหวิทยาการวิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษพืนฐาน
เอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ สมัยโบราณ
บังคับเลือกภาษาระดับต้ น
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่ อสั งคม

หน่ วยกิต
2 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

รวม

หน่ วยกิต

รวม

9 หน่ วยกิต

ปี การศึ กษาที
ภาคเรียนที
มธ.
ความรู ้ ทัวไปเกียวกับคอมพิวเตอร์
อ.
การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
อศ.
เอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ สมัยใหม่
อศ.221 ภูมิศาสตร์ มนุษย์ ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
อศ. 01 สั งคมกับกฎหมายระหว่ าง
ประเทศ
อศ. xx บังคับเลือกภาษาระดับกลาง
รวม

หน่ วยกิต

อศ.
อศ.
อศ. xx

ภาคเรียนที
การเขียนระดับย่อหน้ า
เอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ ในบริบท
เศรษฐกิจและการเงินโลก
เอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ กับอาเซี ยน
ศิลปกรรมเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้
บังคับเลือกภาษาระดับกลาง

หน่ วยกิต

อศ.xxx

วิชาเลือก( )

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

อ.
อศ.

หน่ วยกิต

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

รวม

หน่ วยกิต

ปี การศึ กษาที

อ.
อศ. 1
อศ.3
อศ. xx
อศ.xxx
อศ.xxx

ภาคเรียนที
การฟัง – การพูด
ทฤษฎีทางสั งคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์
ความหลากหลายทางชาติพันธุ ์ และ
วัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
บังคับเลือกภาษาระดับสู ง
วิชาบังคับเลือกเนื อหา(1)
วิชาเลือก( )
รวม

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

อ.
อศ.33
อศ.400

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

อศ. xx
อศ.xxx
อศ.xxx

ภาคเรียนที
การฟัง – การพูด
จริยศาสตร์ และปรั ชญาสั งคม
ระเบียบวิธีวิจัยทางสั งคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
บังคับเลือกภาษาระดับสู ง
วิชาบังคับเลือกเนื อหา(2)
วิชาเลือก( )

รวม

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

หน่ วยกิต

ปี การศึ กษาที

อศ.
อศ.xxx
อศ.xxx
อศ.xxx
อศ.xxx

ภาคเรียนที
ภาคนิพนธ์
วิชาบังคับเลือกเนื อหา(3)
วิชาเลือก( )
วิชาเลือก( )
วิชาเลือกเสรี(1)
รวม
..

5 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

อศ.xxx
อศ.xxx
อศ.xxx

ภาคเรียนที
วิชาบังคับเลือกเนื อหา(4)
วิชาเลือก(6)
วิชาเลือกเสรี(2)

รวม

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

หน่ วยกิต

คําอธิบายรายวิชา
1) วิชาศึกษาทัวไป

วิชาศึกษาทัวไป ส่ วนที
มธ.
สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
2 (2-0-4)
TU110
Integrated Humanities
ความเป็ นมาของมนุ ษ ย์ ในยุคต่ างๆ ที ได้ สะท้ อ นความเชื อ ความคิด การพั ฒ นาทางสติ ปั ญ ญาสร้ างสรรค์ ข องมนุ ษ ย์
ตลอดจนให้ รู้ จักมีวิธีการคิด วิเคราะห์ และมองปัญหาต่ าง ๆ ทีมนุ ษยชาติกําลังเผชิ ญอยู ่ อาทิ ผลกระทบของการพัฒนาทาง
เทคโนโลยี ปัญหาความรุนแรง สงครามและวิกฤตต่ างๆ ของโลกเพือทีเราจะสามารถดําเนิ นชี วิตต่ อไปอย่ างมีประสิทธิภาพ
ท่ ามกลางการเปลียนแปลงของโลกนี
มธ.
TU100

พลเมืองกับความรับผิดชอบต่ อสั งคม
3 (3-0-6)
Civic Education
การเรี ยนรู ้ หลักการพืนฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการปกครองโดยกฎหมาย (The Rule of Law)
เข้ าใจความหมายของ “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตย ฝึ กฝนให้ นักศึกษาได้ พัฒนาตนเองให้ เป็ น “พลเมือง” ในระบอบ
ประชาธิปไตยและให้ มีความรับผิดชอบต่ อสั งคมโดยใช้ วิธีการเรี ยนรู ้ โดยลงมือปฏิบัติ (Learning by doing)

มธ. 20
TU120

สหวิทยาการสั งคมศาสตร์
2 (2-0-4)
Integrated Social Sciences
วิ ช าสหวิ ท ยาการสั ง คมศาสตร์ มุ ่ ง แสดงให้ เห็ น ว่ าวิ ช าสั ง คมศาสตร์ มี ค วามหมายต่ อ มนุ ษ ย์ โดยศึ ก ษากํ า เนิ ด ของ
สั งคมศาสตร์ กับโลกยุคสมัยใหม่ การแยกตัวของสั งคมศาสตร์ ออกจากวิทยาศาสตร์ การรั บเอากระบวนทัศน์ (Paradigm)
ของวิทยาศาสตร์ มาใช้ อธิบายปรากฏการณ์ ทางสั งคมศาสตร์ ศึ กษาถึงศาสตร์ (Discipline) มโนทั ศน์ (Concept) และทฤษฎี
ต่ างๆ สํ าคัญๆ ทางสั งคมศาสตร์ โดยชีให้ เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่ อนของสั งคมศาสตร์ ศึกษาวิเคราะห์ ปัญหาสั งคมร่ วมสมัย

แบบต่ างๆ โดยใช้ ความรู ้ และมุมมองทางสั งคมศาสตร์ เป็ นหลักเพือให้ เข้ าใจและมองเป็ นปั ญหานั นๆ ทั งในระดับปั จเจก
บุคคลระดับกลุ ่ ม ระดับมหภาคทางสั งคม ระดับสั งคม ทีเป็ นรัฐชาติและระดับสั งคมทีรวมเป็ นระบบโลก
มธ. 30
TU130

สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2 (2-0-4)
Integrated Sciences and Technology
แนวคิด ทฤษฎีปรัชญาพืนฐาน และกฎเกณฑ์ ทางวิทยาศาสตร์ วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทีมีความสํ าคัญ
และมีส่วนเกียวข้ องต่ อการดํ าเนิ นชี วิตในปั จจุบัน ผลกระทบระหว่ างวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยีกับเศรษฐกิ จ สั งคม และ
สิ งแวดล้ อม และศึกษาประเด็นการถกเถียงทีสํ าคัญทีเกียวข้ องกับสถานการณ์ ในปั จจุบัน รวมถึงจริ ยธรรม คุณ ธรรมของ
ความเป็ นมนุษย์

มธ. 53
TU153

ความรู ้ ทัวไปเกียวกับคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
General Concepts of Computer
องค์ ประกอบทีสํ าคัญ ของระบบคอมพิว เตอร์ ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์ แวร์ ข้ อมูลและการประมวลผลพืนฐานการสื อสารข้ อมู ล
ระบบเครื อ ข่ าย อิ นเตอร์ เน็ ต หลั ก การแก้ ปั ญหาด้ ว ยคอมพิ วเตอร์ การประยุกต์ ใช้ ซอฟต์ แ วร์ สําเร็ จ รู ป ความปลอดภั ย
จรรยาบรรณและกฎหมายทีเกียวข้ องกับการใช้ งานคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ

ท. 61
TH161

การใช้ ภาษาไทย
3 (3-0-6)
Thai Usage
หลักและฝึ กทักษะการใช้ ภาษาไทย ด้ านการฟัง การอ่ าน การเขียน และการพูด โดยเน้ นการจับใจความสํ าคัญ การถ่ ายทอด
ความรู ้ ความคิดและการเขียน เรียบเรียงได้ อย่างเหมาะสม

สษ.
EL070

ภาษาอังกฤษพืนฐาน 1
(3-0-6)
English Course 1
วิชาบังคับก่ อน : กําหนดจากการจัดระดับความรู ้ ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา
เป็ นวิชาเสริมทีมิได้ คิดหน่ วยกิต(Non-Credit) เพือช่ วยนั กศึ กษาทีมีพืนฐานความรู ้ ภาษาอังกฤษยังไม่ สูงพอทีจะเข้ าศึ กษา
ในระดับพืนฐานได้ (รายงานผลการศึกษาระบุเพียงใช้ ได้ (S) หรือใช้ ไม่ ได้ (U) และจะไม่ นําไปคิดรวมกับจํานวนหน่ วยกิต
ทั งหมด หรือคํานวณค่าระดับเฉลีย)
หลักสู ตรเบืองต้ นเพือเตรียมความพร้ อมสํ าหรั บนั กศึ กษา ฝึ กทักษะภาษาอังกฤษทีใช้ ในชี วิตจริ งทั ง ทักษะ คือ ฟั ง พูด อ่ าน

เขียน
สษ.
EL171

ภาษาอังกฤษพืนฐาน
English Course 2
วิชาบังคับก่ อน : EL 070 หรือ กําหนดจากการจัดระดับความรู ้ ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา

(--)

หลักสู ตรระดับกลางเพือส่ งเสริ มทักษะฟัง พูด อ่ าน เขียน แบบบูรณาการ รวมทั งเตรียมความพร้ อมนักศึกษาสํ าหรับการ
เรียนภาษาอังกฤษในระดับทีสู งขึน
สษ.
EL172

ภาษาอังกฤษพืนฐาน
(--)
English Course 3
วิชาบังคับก่ อน : EL 171 หรือ กําหนดจากการจัดระดับความรู ้ ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา
หลั ก สู ต รระดั บ กลางสู ง เพื อส่ งเสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาใช้ ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษอย่ างบู ร ณาการในระดั บที ซั บ ซ้ อ นกว่ าในวิ ชา
ภาษาอังกฤษระดับกลาง โดยเน้ นทักษะการพูดและการเขียน

วิชาศึกษาทัวไป ส่ วนที
ท. 62
การเขียนรายงานวิชาการ
3 (3-0-6)
TH162
Report Writing
หลักการเขียนรายงานวิชาการ สามารถค้ นคว้ าข้ อมูลและอ้ างอิ งได้ อย่ างเป็ นระบบ ตลอดจนฝึ กทัก ษะการเขียนรายงาน
วิชาการ
มธ. 11
TU111

ประเทศไทยในมิติทางประวัติศาสตร์ สั งคม และวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
Thailand in Historical, Social and Cultural Perspective
ภูมิหลังของสั งคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ตั งแต่ อดีต สยามประเทศ จนถึงประเทศไทย มุ ่ งเน้ นประเด็นการสร้ าง
เอกลักษณ์ ไทย และทิศทางการพัฒนาของสั งคมและวัฒนธรรมไทย ในบริบทแห่ งโลกาภิวัฒน์ “มีการศึกษานอกสถานที"

มธ. 13
TU113

ความรู ้ พืนฐานทางปรัชญาและศาสนา
3 (3-0-6)
Fundamentals of Philosophy and Religions
แนวคิดทางปรัชญาและศาสนาทีมีความสํ าคัญต่ อมนุษย์ในแง่ ทัศนคติ จริ ยธรรม และการดํารงชี วิตเพือให้ นักศึ กษารู ้ จักคิด
วิเคราะห์ และวิจารณ์ ปรากฏการณ์ ต่างๆ อย่างมีหลักเกณฑ์ และสามารถประยุกต์ ความรู ้ ความเข้ าใจในการศึ กษาให้ เป็ น
ประโยชน์ ต่อการดํารงชีวิตร่ วมกับผู ้ อืนในสั งคม
2) วิชาในสาขา

วิชาบังคับ
อศ.2
สั งคมกับกฎหมายระหว่ างประเทศ
( – – )
SE2
International Community and International Laws
แนวคิดในการอยู ่ร่วมกันของประชาคมระหว่ างประเทศ ทีมาของกฎหมายระหว่ างประเทศ ความสั มพันธ์ ระหว่ างกฎหมาย
ระหว่ างประเทศกับกฎหมายภายในสนธิสัญญา ตลอดจนความรับผิดชอบของรัฐ

อศ.
SE210

อศ.
SE211

อศ. 20
SE220

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สมัยโบราณ
( – – )
Ancient Southeast Asia
เศรษฐกิจ สั งคมและวัฒนธรรมของดินแดนต่ างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่ อนและหลังการรั บวัฒนธรรมอินเดียและจีน
ตลอดจนการเข้ ามาของศาสนาอิสลามและคริสตศาสนาในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ (มีการศึกษานอกสถานที)
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สมัยใหม่
( – – )
Modern Southeast Asia
ประวัติศาสตร์ นิพนธ์ ของประวัติศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ โดยสั งเขป พัฒนาการทางสั งคม การเมือง เศรษฐกิจของ
ประเทศต่ างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั งแต่ ศตวรรษที 19 ผลกระทบทั งทางเศรษฐกิจ สั งคม วัฒนธรรม และการเมือง
การเคลือนไหวเพื อต่ อ ต้ านอาณานิ คมตะวั น ตก และการเข้ ามาของญี ปุ ่ นในช่ ว งสงครามโลกครั งที การเป็ นเอกราช
สงครามเวียดนาม และสถานการณ์ ปัจจุบัน (มีการศึกษานอกสถานที)
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในบริบทเศรษฐกิจและการเงินโลก
( – – )
Southeast Asia in the Global Economy and Finance
ระบบเศรษฐกิ จ ของเอเชี ยตะวั น ออกเฉี ยงใต้ ในฐานะที เป็ นส่ วนหนึ งของระบบเศรษฐกิจ โลก เงื อนไขของการพัฒ นา
ความสามารถในการแข่ งขันในระดับสากล และกระบวนการปรับตัวหลังวิกฤตทางเศรษฐกิจ

อศ.
SE2

ภูมิศาสตร์ มนุษย์ในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
( – – )
Human Geography of Southeast Asia
ลักษณะและโครงสร้ างภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ ความเจริ ญทางเทคโนโลยีทีมีอิทธิพลต่ อพฤติกรรมและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ สั งคม วัฒนธรรมและการเมืองในสั งคมเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ (มีการศึกษานอกสถานที)

อศ.241
SE241

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับอาเซี ยน
( – – )
Southeast Asia and Asean
แนวคิดเกียวกับภูมิภาคนิ ยมและสถาบั นระหว่างประเทศ พัฒนาการและกลไกการทํางานของอาเซี ยน ความร่ วมมือทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสั งคมภายในอาเซี ยน บทบาทและความสั มพันธ์ ระหว่ างอาเซี ยนกับโลกภายนอก ปั จจัยทีนํ าไปสู ่
ความสํ าเร็จของการอยู ่ร่วมกันเป็ นประชาคมอาเซียน รวมถึงแนวโน้ มการบูรณาการภายในภูมิภาค

อศ. 1
SE301

ทฤษฎีทางสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
Theory of Social Sciences and Humanities

3( – – )

แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ทีสํ าคัญ แนวคิดและทฤษฎีทางรั ฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สั งคมวิทยา
และมานุษยวิทยา การประยุกต์ แนวคิดและทฤษฎีในการอธิบายปรากฏการณ์ ทางสั งคมในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้

อศ.310
SE310

ความหลากหลายทางชาติพันธุ ์ และวัฒนธรรมในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้
( – – )
Ethnic Diversity and Multiculturalism in Southeast Asia
แนวคิดและทฤษฎีความเป็ นชาติพันธุ ์ ชาติพันธุ ์ สัมพันธ์ ความหลากหลายทางชาติพันธุใ์ นเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ยุคก่ อน
อาณานิ คม ยุคอาณานิ คม ยุคหลังอาณานิ คม และยุคโลกาภิวัตน์ ความหลากหลายทางชาติพั นธุ ์ กับสั งคมพหุ วัฒนธรรม
นโยบายพหุ วั ฒ นธรรมในเอเชี ยตะวั น ออกเฉี ยงใต้ บทบาทอาเซี ยนต่ อ ความหลากหลายทางชาติ พั น ธุ ์ แ ละสั ง คมพหุ
วัฒนธรรม (มีการศึกษานอกสถานที)
อศ.
SE3

จริยศาสตร์ และปรัชญาสั งคม
( – – )
Ethics and Social Philosophy
แนวคิดและทฤษฎีสําคัญทางจริ ยศาสตร์ และปรั ชญาซึ งเป็ นรากฐานของแนวคิดทางจริ ยศาสตร์ ทั งในโลกตะวันออกและ
ตะวันตกทีมีอิทธิพลต่ อโลกทัศน์ และการดําเนินชีวิตของคนเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้

อศ.
SE

ศิลปกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
( – – )
Southeast Asian Art
รู ปแบบของศิ ลปกรรมของภูมิภ าคเอเชี ยตะวัน ออกเฉี ยงใต้ แนวคิด ทีอยู ่ เบื องหลังการสร้ างสรรค์ งานศิ ล ปกรรม ภายใต้
บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสั งคมทีเปลียนแปลง (มีการศึกษานอกสถานที)

อศ.400
SE400

ระเบียบวิธีวจิ ัยทางสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
( – – )
Research Methodology in Social sciences and Humanities
ความหมาย องค์ ประกอบและขั นตอนการทํ าวิ จั ย การจั ดทํ าข้ อเสนอโครงการวิ จั ย การประมวลและวิ เคราะห์ ข้ อมู ลทาง
สั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

อศ. 0
SE500

ภาคนิพนธ์
5 (3 – – )
Research Project
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ อศ. 4 หรือ ได้ รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
ประเด็นตามความสนใจเป็ นรายบุคคลในรูปแบบของงานวิจัย โดยมีอาจารย์ทีปรึกษาเป็ นผู ้ ให้ คําปรึ กษาแนะนํา

วิชาบังคับเลือก
วิชาภาษาทีใช้ ในกลุ ่ มคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อศ.
ภาษาลาวระดับต้ น
SE262
Elementary Lao 1
โครงสร้ างพืนฐานภาษาลาวระดับต้ น พืนฐานการฟัง พูด อ่ าน เขียน ภาษาลาว

( – – )

อศ.
SE263

ภาษาลาวระดับต้ น
Elementary Lao 2
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ อศ.
โครงสร้ างพืนฐานภาษาลาวทีต่ อเนืองจากภาษาลาวระดับต้ น และภาษาลาวในชีวิตประจําวัน

( – – )

อศ.
SE264

ภาษาเขมรระดับต้ น
Elementary Khmer 1
โครงสร้ างพืนฐานภาษาเขมรระดับต้ น พืนฐานการฟัง พูด อ่ าน เขียน ภาษาเขมร

( – – )

อศ.
SE265

ภาษาเขมรระดับต้ น
( – – )
Elementary Khmer 2
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ อศ.
โครงสร้ างพืนฐานภาษาเขมรทีต่ อเนื องจากภาษาเขมรระดับต้ น และภาษาเขมรในชีวิตประจําวัน
ภาษาเวียดนามระดับต้ น
( – – )
Elementary Vietnamese 1
โครงสร้ างพืนฐานภาษาเวียดนามระดับต้ น พืนฐานการฟัง พูด อ่ าน เขียน ภาษาเวียดนาม

อศ.
SE272

อศ.
SE273

ภาษาเวียดนามระดับต้ น
( – – )
Elementary Vietnamese 2
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ อศ.
โครงสร้ างพืนฐานภาษาเวียดนามทีต่ อเนืองจากภาษาเวียดนามระดับต้ น และภาษาเวียดนามในชีวิตประจําวัน

อศ.
SE274

ภาษาพม่ าระดับต้ น
Elementary Burmese 1
โครงสร้ างพืนฐานภาษาพม่ าระดับต้ น พืนฐานการฟัง พูด อ่ าน เขียน ภาษาพม่ า

( – – )

อศ.
SE275

ภาษาพม่ าระดับต้ น
Elementary Burmese 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อศ.
โครงสร้ างพืนฐานภาษาพม่ าทีต่ อเนืองจากภาษาพม่ าระดับต้ น และภาษาพม่ าในชีวิตประจําวัน

( – – )

อศ.
SE282

ภาษามาเลเซียระดับต้ น
Elementary Malay 1
โครงสร้ างพืนฐานภาษามาเลเซี ยระดับต้ น พืนฐานการฟัง พูด อ่ าน เขียน ภาษามาเลเซีย

( – – )

อศ.
SE283

ภาษามาเลเซียระดับต้ น
( – – )
Elementary Malay 2
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ อศ.
โครงสร้ างพืนฐานภาษามาเลเซี ยทีต่ อเนืองจากภาษามาเลเซี ยระดับต้ น และภาษามาเลเซียในชีวิตประจําวัน

อศ.
SE284

ภาษาอินโดนีเซียระดับต้ น
Elementary Indonesian 1
โครงสร้ างพืนฐานภาษาอินโดนีเซียระดับต้ น พืนฐานการฟัง พูด อ่ าน เขียน ภาษาอินโดนีเซีย

อศ.
SE285

ภาษาอินโดนีเซียระดับต้ น
( – – )
Elementary Indonesian 2
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ อศ.
โครงสร้ างพืนฐานภาษาอินโดนีเซียทีต่ อเนืองจากภาษาอินโดนีเซียระดับต้ น และภาษาอินโดนีเซียในชีวิตประจําวัน

อศ.
SE294

ภาษาทีใช้ ในกลุ ่ มคนเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ ระดับต้ น
( – – )
Elementary Southeast Asian Language/Dialect 1
โครงสร้ างพืนฐานภาษาใดภาษาหนึ งทีใช้ ในกลุ ่ มคนเอเชี ยตะวัน ออกเฉี ยงใต้ ซึ งอาจเป็ นหรื อ ไม่ เป็ นภาษาราชการก็ไ ด้
เช่ น จีน โปรตุเกส สเปน อาราบิค มอญ ทมิฬ กะเหรียง กูย เพือสร้ างพืนฐานด้ านการฟัง พูด อ่ าน เขียน ภาษานั นๆ

อศ.
SE295

ภาษาทีใช้ ในกลุ ่ มคนเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ ระดับต้ น
( – – )
Elementary Southeast Asian Language/Dialect 2
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ อศ.
โครงสร้ างพืนฐานภาษาภาษาใดภาษาหนึงทีใช้ ในกลุ ่ มคนเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ ทีต่ อเนืองจากวิชา อศ.

อศ.
SE362

ภาษาลาวระดับกลาง
Intermediate Lao 1
วิชาบังคับก่ อน: สอบได้ อศ.
ทักษะการฟัง พูด อ่ าน เขียน และโครงสร้ างภาษาลาวทีซับซ้ อนในระดับทีสู งกว่ าในระดับต้ น

( – – )

อศ.
SE363

ภาษาลาวระดับกลาง
Intermediate Lao 2
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ อศ.
ทักษะการฟัง พูด อ่ าน เขียน ภาษาลาว ในระดับทีต่ อเนืองจากภาษาลาวระดับกลาง

( – – )

( – – )

อศ.
SE364

ภาษาเขมรระดับกลาง
Intermediate Khmer 1
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ อศ.
ทักษะด้ านการฟัง พูด อ่ าน เขียน และโครงสร้ างภาษาเขมรทีซับซ้ อนในระดับทีสู งกว่ าในระดับต้ น

อศ.
SE365

ภาษาเขมรระดับกลาง
( – – )
Intermediate Khmer 2
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ อศ.
ทักษะด้ านการฟัง พูด อ่ าน เขียน ภาษาเขมร ในระดับทีต่ อเนืองจากภาษาเขมรระดับกลาง
ภาษาเวียดนามระดับกลาง
( – – )
Intermediate Vietnamese 1
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ อศ.
ทักษะด้ านการฟัง พูด อ่ าน เขียน และโครงสร้ างภาษาเวียดนามทีซับซ้ อนในระดับทีสู งกว่ าในระดับต้ น

อศ.
SE372

( – – )

อศ.
SE373

ภาษาเวียดนามระดับกลาง
Intermediate Vietnamese 2
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ อศ.
ทักษะด้ านการฟัง พูด อ่ าน เขียน ภาษาเวียดนาม ในระดับทีต่ อเนืองจากภาษาเวียดนามระดับกลาง

( – – )

อศ.
SE374

ภาษาพม่ าระดับกลาง
Intermediate Burmese 1
วิชาบังคับก่ อน: สอบได้ อศ.
ทักษะด้ านการฟัง พูด อ่ าน เขียน และโครงสร้ างภาษาพม่ าทีซับซ้ อนในระดับทีสู งกว่ าในระดับต้ น

( – – )

อศ.
SE375

ภาษาพม่ าระดับกลาง
Intermediate Burmese 2
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ อศ.
ทักษะด้ านการฟัง พูด อ่ าน เขียน ภาษาพม่ า ในระดับทีต่ อเนืองจากภาษาพม่ าระดับกลาง

( – – )

อศ.
SE382

ภาษามาเลเซียระดับกลาง
Intermediate Malay 1
วิชาบังคับก่ อน: สอบได้ อศ.
ทักษะด้ านการฟัง พูด อ่ าน เขียน และโครงสร้ างภาษามาเลเซี ยทีซับซ้ อนในระดับทีสู งกว่ าในระดับต้ น

( – – )

อศ.
SE383

ภาษามาเลเซียระดับกลาง
Intermediate Malay 2
วิชาบังคับก่ อน: สอบได้ อศ.
ทักษะด้ านการฟัง พูด อ่ าน เขียน ภาษามาเลเซีย ในระดับทีต่ อเนืองจากภาษามาเลเซี ยระดับกลาง

อศ.
SE384

ภาษาอินโดนีเซียระดับกลาง
( – – )
Intermediate Indonesian 1
วิชาบังคับก่ อน: สอบได้ อศ.
ทักษะด้ านการฟัง พูด อ่ าน เขียน และโครงสร้ างภาษาอินโดนีเซียทีซับซ้ อนในระดับทีสู งกว่ าในระดับต้ น
ภาษาอินโดนีเซียระดับกลาง
( – – )
Intermediate Indonesian 2
วิชาบังคับก่ อน: สอบได้ อศ.
ทักษะด้ านการฟัง พูด อ่ าน เขียน ภาษาอินโดนีเซีย ในระดับทีต่ อเนืองจากภาษาอินโดนีเซียระดับกลาง

อศ.
SE385

( – – )

อศ.
SE394

ภาษาทีใช้ ในกลุ ่ มคนเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ ระดับกลาง
( – – )
Intermediate Southeast Asian Language/Dialect 1
วิชาบังคับก่ อน: สอบได้ อศ.
ภาษาที ใช้ ในกลุ ่ ม คนเอเชียตะวัน ออกเฉี ยงใต้ ภาษาใดภาษาหนึ งในระดั บที ต่ อเนื องจากภาษาทีใช้ ในกลุ ่ ม คนในเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ ระดับต้ น

อศ.
SE395

ภาษาทีใช้ ในกลุ ่ มคนเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ ระดับกลาง
( – – )
Intermediate Southeast Asian Language/Dialect 2
วิชาบังคับก่ อน: สอบได้ อศ.
ภาษาที ใช้ ในกลุ ่ ม คนเอเชี ยตะวัน ออกเฉี ยงใต้ ภ าษาใดภาษาหนึ ง ในระดั บที ต่ อเนื องจากภาษาทีใช้ ในกลุ ่ ม คนในเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ ระดับกลาง

อศ.
SE462

ภาษาลาวระดับสู ง
( – – )
Advanced Lao 1
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ อศ.
ทัก ษะด้ านการฟั ง พูด อ่ าน เขี ยนภาษาลาวระดับ สู ง ระดั บความแตกต่ างและความหลากหลายทีปรากฏในภาษาลาว
ในทางวิชาการ

อศ.
SE463

ภาษาลาวระดับสู ง
Advanced Lao 2
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ อศ.
ทักษะด้ านการฟัง พูด อ่ าน เขียนภาษาลาว ในระดับทีต่ อเนืองจากภาษาลาวระดับสู ง

อศ.
SE464

ภาษาเขมรระดับสู ง
( – – )
Advanced Khmer 1
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ อศ.
ทักษะด้ านการฟั ง พูด อ่ าน เขียนภาษาเขมรระดับสู ง ระดั บความแตกต่ างและความหลากหลายทีปรากฏในภาษาเขมร
ในทางวิชาการ
ภาษาเขมรระดับสู ง
( – – )
Advanced Khmer 2
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ อศ.
ทักษะด้ านการฟัง พูด อ่ าน เขียนภาษาเขมร ในระดับทีต่ อเนืองจากภาษาเขมรระดับสู ง

อศ.
SE465

( – – )

อศ.
SE472

ภาษาเวียดนามระดับสู ง
( – – )
Advanced Vietnamese 1
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ อศ.
ทักษะด้ านการฟั ง พูด อ่ าน เขี ยนภาษาเวียดนามระดับสู ง ระดับความแตกต่ างและความหลากหลายที ปรากฏในภาษา
เวียดนามในทางวิชาการ

อศ.
SE473

ภาษาเวียดนามระดับสู ง
Advanced Vietnamese 2
วิชาบังคับก่ อน: สอบได้ อศ.
ทักษะด้ านการฟัง พูด อ่ าน เขียนภาษาเวียดนาม ในระดับทีต่ อเนืองจากภาษาเวียดนามระดับสู ง

อศ.
SE474

ภาษาพม่ าระดับสู ง
( – – )
Advanced Burmese 1
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ อศ.
ทักษะด้ านการฟั ง พูด อ่ าน เขียนภาษาพม่ าระดับ สู ง ระดั บความแตกต่ างและความหลากหลายทีปรากฏในภาษาพม่ า
ในทางวิชาการ

อศ.
SE475

ภาษาพม่ าระดับสู ง
Advanced Burmese 2

( – – )

( – – )

วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ อศ.
ทักษะด้ านการฟัง พูด อ่ าน เขียนภาษาพม่ า ในระดับทีต่ อเนืองจากภาษาพม่ าระดับสู ง
อศ.
SE482

ภาษามาเลเซียระดับสู ง
( – – )
Advanced Malay 1
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ อศ.
ทักษะด้ านการฟั ง พู ด อ่ าน เขียนภาษามาเลเซี ยระดับสู ง ระดับความแตกต่ าง และความหลากหลายทีปรากฏในภาษา
มาเลเซียในทางวิชาการ

อศ.
SE483

ภาษามาเลเซียระดับสู ง
Advanced Malay 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อศ.
ทักษะด้ านการฟัง พูด อ่ าน เขียนภาษามาเลเซีย ในระดับทีต่ อเนืองจากภาษามาเลเซียระดับสู ง

อศ.
SE484

ภาษาอินโดนีเซียระดับสู ง
( – – )
Advanced Indonesian 1
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ อศ.
ทักษะด้ านการฟัง พูด อ่ าน เขียนภาษาอินโดนี เซี ยระดับสู ง ระดับความแตกต่ าง และความหลากหลายทีปรากฏในภาษา
อินโดนีเซียในทางวิชาการ

อศ.
SE485

ภาษาอินโดนีเซียระดับสู ง
Advanced Indonesian 2
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ อศ.
ทักษะด้ านการฟัง พูด อ่ าน เขียนภาษาอินโดนีเซีย ในระดับทีต่ อเนืองจากภาษาอินโดนีเซียระดับสู ง

อศ.
SE494

ภาษาทีใช้ ในกลุ ่ มคนเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ ระดับสู ง
( – – )
Advanced Southeast Asian Language/Dialect 1
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ อศ.
ภาษาที ใช้ ในกลุ ่ ม คนเอเชี ยตะวัน ออกเฉี ยงใต้ ภาษาใดภาษาหนึงในระดั บที ต่ อเนื องจากภาษาทีใช้ ในกลุ ่ ม คนในเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ ระดับกลาง

อศ.
SE495

ภาษาทีใช้ ในกลุ ่ มคนเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ ระดับสู ง
Advanced Southeast Asian Language/Dialect 2
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ อศ.

( – – )

( – – )

( – – )

ภาษาที ใช้ ในกลุ ่ ม คนเอเชี ยตะวัน ออกเฉี ยงใต้ ภ าษาใดภาษาหนึ ง ในระดั บที ต่ อเนื องจากภาษาทีใช้ ในกลุ ่ ม คนในเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ ระดับสู ง

อศ. 32
SE 32

อศ. 33
SE333

วิชาเนือหาเกียวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ภูมิปัญญาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
( – – )
Southeast Asian Wisdom
โลกทัศน์ ของชาวเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ในการปรั บตัวให้ สอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมทางสั งคมและธรรมชาติ รวมทั ง
กระบวนการถ่ ายทอดความรู ้ ตลอดจนการปะทะทางความคิดกับอิทธิพลจากภายนอก (มีการศึกษานอกสถานที)
การท่ องเทียวในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
( – – )
Tourism in Southeast Asia
ลักษณะการท่ องเทียวและการบริหารจัดการการท่ องเทียวในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ตลอดจนผลกระทบของการ
ท่ องเทียวและการบริหารจัดการการท่ องเทียวทีมีต่อชุ มชน (มีการศึกษานอกสถานที)

อศ.342
SE342

กฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้ อบังคับทีสํ าคัญในประชาคมอาเซี ยน
( – – )
Essential Laws, Rules and Regulation for Asian Community
กฎบั ตรอาเซี ยน กฎหมายทีเกี ยวกับการค้ าและการลงทุน ปั ญหาต่ างๆ ทีเกียวข้ อ งกับการอยู ่ ร่ว มในประชาคมอาเซี ยน
ปัญหาสิ ทธิมนุษยชน การระงับข้ อพิพาท เรืองเขตแดน การส่ งผู ้ ร้ายข้ ามแดน แรงงานต่ างด้ าว

อศ.412
SE412

หัวข้ อเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
Special Topics in Southeast Asia
หัวข้ อเฉพาะทีสํ าคัญเกียวกับภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้

อศ.413
SE413

ประเด็นร่ วมสมัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
( – – )
Contemporary Issues in Southeast Asia
ประเด็น ร่ ว มสมั ย ความหมายและความสํ าคัญ ของวั ฒนธรรมในรู ปแบบต่ างๆ ที มี พ ลวั ต ในภู มิ ภ าคเอเชี ยตะวั น ออก
เฉียงใต้ ซึงเป็ นรากฐานของสั งคมปัจจุบัน

อศ.414
SE414

ขบวนการเคลือนไหวทางสั งคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
( – – )
Social Movements in Southeast Asia
แนวคิดสํ าคัญเกียวกับประชาสั ง คม พัฒนาการของขบวนการเคลือนไหวทางสั งคม และประเด็นการเคลือนไหวของ
องค์ ก ร พั ฒ นาเอกชน ปั จ จั ยและเงื อนไขการก่ อ ตั ว ความสํ าเร็ จ และความล้ ม เหลวของขบวนการเคลื อนไหวภาค
ประชาชน ภายใต้ บ ริ บ ทของการสร้ างความเป็ นประชาธิ ปไตยในภู มิภ าคเอเชี ยตะวัน ออกเฉี ยงใต้ (มี ก ารศึ ก ษานอก
สถานที)

( – – )

อศ.423
SE423

การย้ายถินและการเคลือนย้ายแรงงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
( – – )
Migration and Labour Mobility in Southeast Asia
สถานการณ์ การอพยพย้ ายถินและเคลือนย้ ายแรงงานในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ แนวคิดและทฤษฎีการย้ ายถินระหว่ าง
ประเทศ เศรษฐศาสตร์ ก ารย้ ายถิ น ตลาดแรงงานระหว่ างประเทศ ความร่ วมมื อ ว่ าด้ ว ยการจ้ างแรงงานระหว่ างรั ฐ
มาตรฐานแรงงานระหว่ างประเทศว่ าด้ วยสิ ทธิแรงงานข้ ามชาติ (มีการศึกษานอกสถานที)

อศ.424
SE424

การพัฒนาเปรียบเทียบในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
( – – )
Comparative Development in Southeast Asia
กระบวนทัศน์ การพัฒนาประเทศ การเมืองเปรี ยบเทียบ บริ หารรั ฐกิจเปรี ยบเทียบ วิสัยทัศน์ การพัฒนาประเทศภายใต้
กรอบความร่ ว มมื อ ภู มิ ภ าคนิ ยม บทบาทขององค์ ก รระหว่ างประเทศต่ อ ยุท ธศาสตร์ แ ละแนวทางการพั ฒ นาสั ง คม
เศรษฐกิจ และการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อศ.442
SE442

ความรับผิดชอบต่ อสั งคมของธุรกิจและการตลาดในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
( – – )
Corporate Social Business Responsibilities and Marketing in Southeast Asia
ความหมายและความสํ าคัญของความรับผิดชอบต่ อสั งคมของธุรกิจและการตลาด แนวคิด บทบาท และผลกระทบทีมีต่อ
เศรษฐกิจ และสั งคม ตลอดจนการดําเนินธุรกิจการตลาดต่ างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้

วิชาเลือก
อศ.21
SE216

แม่ นํานานาชาติและน่ านนําสากลในเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้
( – – )
International Rivers and High Sea in Southeast Asia
กําเนิด ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ขอบเขตลุ ่ มนํานานาชาติและน่ านนํ าสากล ผู ้ คน ขอบเขตทางวัฒนธรรม การใช้ ทรั พยากร
ลุ ่ มนํานานาชาติและน่ านนําสากลร่ วมกัน การพัฒนาแหล่ งนํ าและปั ญหาทีเกิดจากการพัฒนา รวมทั งการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนและ บทบาทขององค์ ก ารนานาชาติ ต่อ การพั ฒนาลุ ่ มนํ านานาชาติแ ละน่ านนํ าสากล บทเรี ยนและกฎหมาย
ระหว่ างประเทศในการจัดการแม่ นํานานาชาติและน่ านนํ าสากลในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้
(มี ก ารศึ ก ษานอก
สถานที)

อศ.226
SE226

ศาสนาในบริบทสั งคมและการเมืองเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้
( – – )
Religions in Southeast Asian Socio-Political Contexts
ศาสนาในบริ บทของสั งคมและการเมือง ระบบโครงสร้ าง ปั ญ หาและสถานการณ์ ปัจจุบันที แต่ ละประเทศ และภูมิภาค
ประสบอยู ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อศ.227
SE227

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในฐานะชุมทางวัฒนธรรมและพาณิชยกรรม
Southeast Asia as an Emporium of Cultures and Trades

( – – )

ประเด็นสํ าคัญทางประวัติศาสตร์และสั งคมของเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ในฐานะชุ มทางวัฒนธรรมและพาณิ ชยกรรมโดย
ใช้ วิธสี หวิทยาการ (มีการศึกษานอกสถานที)
อศ.
SE

อศ. 37
SE237

วรรณกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
( – – )
Literature in Southeast Asia
วรรณกรรมเอกของชาติต่างๆในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ทีมีอิทธิพลวรรณกรรมต่ อการเขียนวรรณกรรมสมัยจารี ต และ
สมัยใหม่ และพัฒนาการของวรรณกรรมในเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้
สื อสารมวลชนในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
( – – )
Mass Communications in Southeast Asia
พัฒนาการของระบบสื อสารมวลชนแต่ ละประเทศในเอเชี ยตะวัน ออกเฉี ยงใต้ ในกรอบความสั ม พัน ธ์ ระหว่ างแนวคิด
ทฤษฎีการเปลียนแปลงทางสั งคมกับทฤษฎีสือมวลชน อิทธิพลและผลกระทบของสื อสารมวลชนทีมีต่อการเปลียนแปลง
ทางสั งคมทั งในระดับมหภาคและจุลภาค

อศ.248
SE248

ความสั มพันธ์ ระหว่ างประเทศในเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้
( – – )
International Relations in Southeast Asia
ความสั มพันธ์ ระหว่ างประเทศและปั จจัยทางการเมือง เศรษฐกิจ และความมันคง ทีเกียวข้ องกับความสั มพันธ์ ระหว่ าง
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ รวมถึงนโยบายต่ างประเทศ การเปลียนแปลงและผลกระทบของนโยบาย

อศ.296
SE296

ภาษาไทยในฐานะภาษาต่ างประเทศ ระดับต้ น 1
Elementary Thai as a Foreign Language 1
โครงสร้ างพืนฐานภาษาไทยระดับต้ น ด้ านการฟัง พูด อ่ าน เขียน

อศ.297
SE297

ภาษาไทยในฐานะภาษาต่ างประเทศ ระดับต้ น 2
( – – )
Elementary Thai as a Foreign Language 2
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ อศ. 296
โครงสร้ างพืนฐานภาษาไทยระดับต้ น เพือสร้ างพืนฐานด้ านการฟัง พูด อ่ าน เขียน ภาษาไทยต่ อเนืองจากระดับต้ น

อศ.336
SE336

ศิลปะพืนบ้ านและศิลปะร่ วมสมัยในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้
( – – )
Folk Arts and Contemporary Arts in Southeast Asia
พืนฐานความรู ้ ทัศนคติ ความเชื อ ความเข้ าใจของชาวเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ทีถ่ ายทอดผ่ านศิ ลปะพืนบ้ าน และศิ ลปะ
ร่ วมสมัย ตลอดจนประเพณีและวัฒนธรรม (มีการศึกษานอกสถานที)

อศ.337
SE337

วัฒนธรรมสมัยนิยมในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
Modern Popular Culture in Southeast Asia

( – – )

( – – )

วิธีวิทยาและการศึ กษาเชิ งวัฒนธรรม การสร้ างอัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรม พลเมืองเชิ งวัฒนธรรม อุตสาหกรรมความคิด
สร้ างสรรค์ทางวัฒนธรรม การทําตลาดข้ ามวัฒนธรรม รากฐานวัฒนธรรมร่ วมของเอเชี ยกับกระแสวัฒนธรรมสมัยนิ ยม
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้ บริบทโลกาภิวัตน์ ทางวัฒนธรรม (มีการศึกษานอกสถานที)
อศ.346
SE346

มหาอํานาจกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
( – – )
Major Powers and Southeast Asia
บทบาทของชาติมหาอํานาจบนเวทีระหว่ างประเทศ และปฏิสัมพันธ์ ทางการเมือ ง การทูต ความมันคง เศรษฐกิจ และ
สั งคมระหว่ างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับชาติมหาอํานาจต่ างๆ ผลกระทบภายในภูมิภาค

อศ.347
SE347

ธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
( – – )
Business in Southeast Asia
การเติบโตและขยายตัวของผู ้ ประกอบการ กลุมทุ
่ นท้ องถิน กลุ ่ มทุนระดับชาติและกลุม่ ทุนข้ ามชาติในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ลักษณะของบริหารจัดการธุรกิจสํ าคัญ ๆ และวัฒนธรรมการดําเนินธุรกิจในเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้

อศ.396
SE396

ภาษาไทยในฐานะภาษาต่ างประเทศ ระดับกลาง 1
Intermediate Thai as a Foreign Language 1
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ อศ. 297
ทักษะด้ านการฟัง พูด อ่ าน เขียน และโครงสร้ างภาษาไทยทีซับซ้ อนในระดับทีสู งกว่ าในระดับต้ น

( – – )

อศ.397
SE397

ภาษาไทยในฐานะภาษาต่ างประเทศ ระดับกลาง 2
Intermediate Thai as a Foreign Language 2
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ อศ. 396
ทักษะด้ านการฟัง พูด อ่ าน เขียน และโครงสร้ างภาษาไทยทีซับซ้ อนในระดับทีสู งกว่ าในระดับกลาง

( – – )

อศ.416
SE416

เมืองหลักและกระบวนการพัฒนาเมืองในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้
( – – )
Main Cities and Urbanization in Southeast Asia
พัฒนาการของเมืองหลัก ในประเทศภูมิ ภาคเอเชี ยตะวั นออกเฉี ยงใต้ และกระบวนการพัฒนาเมือ งสมั ยใหม่ ในภู มิภาค
ตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้ บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สั งคมและวัฒนธรรม

เอเชีย
อศ.417
SE417

ชนชั นนําและอํานาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
( – – )
Elite and Power Structure in Southeast Asia
บทบาทและอํานาจทางเศรษฐกิจและการเมืองของชนชั นนํ าในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ การเป็ นผู ้ นําทางความคิด
ในสั งคมปัจจัยและเงือนไขของการดํารงอํานาจ ตลอดจนผลกระทบต่ อสั งคมและปฏิกิริยาต่ อกลุ ่ มอํานาจ

อศ.418
SE418

เพศสภาพและเพศวิถีในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
( – – )
Gender and Sexuality in Southeast Asia
บทบาทและสถานภาพของชายหญิงในสั งคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจัยและเงือนไขทีกําหนดสถานภาพและบทบาทที
แตกต่ างกัน ตลอดจนประเด็นปัญหาทีเกิดขึนในปัจจุบัน

อศ.419
SE419

ชาวจีนโพ้ นทะเลในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
( – – )
Oversea Chinese in Southeast Asia
พัฒนาการและบทบาททางการเมือง เศรษฐกิจ สั ง คมและวัฒ นธรรมของชาวจีนโพ้ นทะเลในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้
ปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างชาวจีนโพ้ นทะเลกับจีนแผ่ นดินใหญ่

อศ.427
SE427

ปัญหาสิ งแวดล้ อมและจริยศาสตร์ สิงแวดล้ อมในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
( – – )
Environmental Problems and Environmental Ethics in Southeast Asia
ประเด็นปั ญหาสิ งแวดล้ อมและจริ ยศาสตร์ ด้านสิ งแวดล้ อมในภูมิภาคเอเชี ยตะวัน ออกเฉี ยงใต้ ระเบี ยบโลกว่ าด้ วยเรื อง
สิ งแวดล้ อม ธรรมาภิบาลด้ านสิ งแวดล้ อม กฎหมายและข้ อตกลงระหว่ างประเทศว่ าด้ วยเรื องสิ งแวดล้ อมทีเกียวข้ องกับ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (มีการศึกษานอกสถานที)

อศ.428
SE428

การเมืองกับภัยพิบัติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
( – – )
Politics and Disaster in Southeast Asia
ภัยพิบัติธรรมชาติและสงครามทีสํ าคัญในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ทั งในอดีตและร่ วมสมัย การบริ หารจัดการภัยพิบัติและ
ภาวะฉุนเฉิน ทีสั มพันธ์ กับระบบการเมืองและการจัดการของแต่ ละประเทศในเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้

อศ.436
SE436

ภาษา และวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
( – – )
Language and Culture in Southeast Asia
วิชาบังคับก่ อน : ต้ องสอบผ่ ายรายวิชาภาษาระดับกลาง (ระดับรหัส ) ตัวที
บทบาทของภาษาในบริบทสั งคมและวัฒนธรรม ความสั มพันธ์ ระหว่ างภาษา สั งคม และวัฒนธรรม ความแตกต่ างของ
ภาษาในสั งคมตามอายุ เพศ พืนฐานชาติพันธุ ์ ความหลากหลายของภาษาในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ (มีการศึกษานอกสถานที)

อศ.437
SE437

ภาษา และการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
( – – )
Language and Politics in Southeast Asia
วิชาบังคับก่ อน : ต้ องสอบผ่ ายรายวิชาภาษาระดับกลาง(ระดับรหั ส )ตัวที
ภาษาในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ในบริ บทการเมื องและสั งคมทีแตกต่ าง ลักษณะภาษาในหั วข้ อที เกียวข้ อง การเมือง การ
สนทนา วัจนลีลา เพศสภาพ ธุ รกิจ สื อมวลชน การสื อสารระหว่ างวั ฒนธรรม และการเรี ยนภาษาทีสอง (มีการศึ กษานอก
สถานที)

อศ.
SE496

ภาษาทีใช้ ในกลุ ่ มคนเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ ระดับสู ง
( – – )
Advanced Southeast Asian Language/Dialect 3
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ อศ.
ทักษะการอ่ านเชิงวิชาการและการเขียนรายงานด้ วยภาษาทีใช้ ในกลุ ่ มคนเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ภาษาใดภาษาหนึง

อศ.
SE497

ภาษาทีใช้ ในกลุ ่ มคนเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ ระดับสู ง
( – – )
Advanced Southeast Asian Language/Dialect 4
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ อศ.
ทักษะการฟังบรรยายเชิงวิชาการ และการพูดเล่ าเรือง การกล่ าวรายงาน ด้ วยภาษาทีใช้ ในกลุ ่ มคนเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้
ภาษาใดภาษาหนึง

อศ.498
SE498

ภาษาไทยในฐานะภาษาต่ างประเทศ ระดับสู ง 1
Advanced Thai as a Foreign Language 1
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ อศ. 397
ทักษะด้ านการฟัง พูด อ่ าน เขียนภาษาไทยระดับสู ง

( – – )

อศ.499
SE499

ภาษาไทยในฐานะภาษาต่ างประเทศ ระดับสู ง 2
Advanced Thai as a Foreign Language 2
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ อศ. 8
ทักษะด้ านการฟัง พูด อ่ าน เขียนภาษาไทยระดับสู งต่ อเนืองจากระดับสู ง

( – – )

อ.
EG221

อ.
EG231

3) วิชาบังคับนอกสาขา
การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
(--)
Reading for Information
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ สษ. หรือได้ รับยกเว้ น สษ.
กลวิธีต่างๆ ทีใช้ ในการอ่ านงานเขียนประเภทให้ ข้อมูล วิเคราะห์ โครงสร้ างภาษา เนือหา และวิธีการนําเสนอข้ อมูลของ
ผู ้ เขียน ฝึ กสรุปข้ อมูลทีได้ จากการอ่ านโดยเขียนเป็ นเค้าโครง และเขียนสรุปความ รวมทั งฝึ กแสดงความคิดเห็นเกียวกับงาน
ทีอ่ านโดยการอภิปราย
การเขียนระดับย่อหน้ า
(--)
Paragraph Writing
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ สษ. หรือได้ รับยกเว้ น สษ.
องค์ประกอบและรูปแบบต่ างๆ ของการเขียนย่ อหน้ า ฝึ กรวบรวม จัดระบบความคิดหรือข้ อมูล และเรี ยบเรี ยงเพือ
ถ่ ายทอดเป็ นข้ อเขียนในระดับย่ อหน้ า

อ.
EG241

การฟัง-การพูด
(--)
Listening-Speaking 1
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ สษ. หรือได้ รับยกเว้ น สษ.
ฝึ กสนทนาตามสถานการณ์ ในชีวิตประจําวัน ฝึ กทักษะในการฟังระดับต้ น ฝึ กการออกเสี ยงทีถูกต้ อง เรียนรู ้ วัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนี ยมทีเกียวข้ องกับสถานการณ์ ต่างๆ ทีกําหนด ให้ เพือสร้ างความมันใจในการสนทนาภาษาอังกฤษ

อ.
EG242

การฟัง-การพูด
(--)
Listening-Speaking 2
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ อ. หรือได้ รับยกเว้ น อ.
ฝึ กสนทนาตามสถานการณ์ ในชีวิตประจําวันทียากขึนและเป็ นทางการมากขึน ฝึ กการออกเสี ยงให้ ถูกต้ อง ฝึ กทักษะในการ
ฟังบทสนทนาทียาวและยากขึน ฝึ กการรายงานปากเปล่ า เรี ยนรู ้ วัฒนธรรมทีเกียวข้ องเพือช่ วยให้ เกิดความเข้ าใจอันดีใน
การสื อสาร และสร้ างความมันใจในการสนทนาภาษาอังกฤษ
..

คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
1) วิชาศึกษาทัวไป

วิชาศึกษาทัวไป ส่ วนที
TU110
Integrated Humanities
2 (2-0-4)
To study the history of human beings in different periods, reflecting their beliefs, ideas, intellectual and creative
development. To instill analytical thinking, with an awareness of the problems that humanities are confronting,
such as the impacts of: technological development, violence, wars, and various world crises so that we can live
well in a changing world.
TU100

Civic Education
3 (3-0-6)
Study of principles of democracy and government by rule of law. Students will gain understanding of the concept
of “citizenship” in a democratic rule and will have opportunity for self-development to become a citizen in a
democratic society and to take responsibility in addressing issues in their society through real-life practices.

TU120

Integrated Social Sciences
2 (2-0-4)
This interdisciplinary course focuses on the fact that social sciences play an important role for society. The course
explains the origins of the social sciences and the modern world, the separation of social sciences from pure
sciences, and the acceptance of the scientific paradigm for the explanation of social phenomenon. It also involves
the analysis of important disciplines, concepts, and major theories of social sciences by pointing out strengths and

weaknesses of each one. Included is the analysis of contemporary social problems, using knowledge and various
perspectives-individual, group, macro-social, national and world perspectives-- to view those problems.
TU130

Integrated Sciences and Technology
2 (2-0-4)
To study basic concepts in science, scientific theory and philosophies. Standard methods for scientific
investigations. Important evolutions of science and technology influencing human lives as well as the impacts of
science and technology on economies, societies and environments. Current issues involving the impacts of science
and technology on moral, ethics and human values.

TU153

General Concepts of Computer
3 (3-0-6)
To study the essential components of computer systems including hardware, software, data and its processing;
basic data communication, network and the Internet, principles of problem solving using computers and software
packages, security, ethics and laws related to computer usage and information systems.

TH161

Thai Usage
3 (3-0-6)
Thai language usage skills: listening, reading, writing and speaking, with emphases on drawing the main idea,
communicating knowledge, thoughts and composing properly.

EL070

English Course 1
(3-0-6)
Prerequisite : Language Institute placement
A non-credit course designed for those students with low English command and unable to enroll directly into
English Foundation Course (The assessment criteria are ‘S’ for Satisfactory or ‘U’ for Unsatisfactory and will not
be counted towards the students’ total credits and GPA).
A preparatory course designed to enable students to cope up with real English use of four basic integrated skills
of listening, speaking, reading and writing.

EL171

English Course
(--)
Prerequisite : have earned credits of EL 070 or Language Institute placement
An intermediate English course designed to promote four integrated skills to develop students’ English
proficiency at a higher level.

EL

English Course
Prerequisite : have earned credits of EL 171 or Language Institute placement

(--)

An upper-intermediate English course to enable students to use integrated skills at a more sophisticated level than
the prior course especially in speaking and writing.
วิชาศึกษาทัวไป ส่ วนที
TH162
Report Writing
3 (3-0-6)
The methodology of report writing, enabling students to search for information to make systematic references
and to practice report writing skills.
TU111

Thailand in Historical, Social and Cultural Perspective
3 (3-0-6)
To explore Thai social, cultural and intellectual backgrounds from the old days (known as the Kingdom of Siam)
until today. To emphasize the formation of the Thai identity as well as directions towards the development of
Thai culture and society in the globalization context.(Field trips are obligatory)

TU113

Fundamentals of Philosophy and Religion
3 (3-0-6)
To equip learners with the vital philosophical and religious concepts, which have influenced attitudes, morality,
and ways of life. To train learners to think analytically and critically towards certain phenomena in order that
they can apply their knowledge and understanding to their own social situations.
2) วิชาในสาขา

วิชาบังคับ
SE2
International Community and International Laws
3 credits
International and regional coexistence. Sources of International Laws. Relationship between international and
external Laws. Conventions and state responsibility.
SE210

Ancient Southeast Asia
3 credits
A study of the economies, societies and cultures of Suvarnabhumi and Ancient Southeast Asia spaning the
period prior to the expansion of Chinese and Indian civilizations together with the spread of Islam and
Christianity to this region. (Fieldtrip is required)

SE211

Modern Southeast Asia
3 credits
A brief historiography of Southeast Asia. Processes and consequences of social, political and economic
development of 19 century Southeast Asia. Anti-western colonialism. Japanese expansion during World
War II. Vietnam War and current issues–state and Southeast Asian nationalism that having led to social and
political problems both domestically and internationally. (Fieldtrip is required)

SE220

Southeast Asia in the Global Economy and Finance
3 credits
Southeast Asian economic system as part of world economic system. Factors regarding ability of competition on
the world scale together with processes of adaptation after economic crisis.

SE2

Human Geography of Southeast Asia
3 credits
Examination of geographical formations and structures, climates, natural resources and technological growth,
with their influential impacts on the economic, social, cultural and political behaviors and activities in the
Southeast Asian region. (Fieldtrip is required)

SE241

Southeast Asia and ASEAN
3 credits
A study of regionalism and international organization. Development and mechanism of ASEAN. Social, economic
and social cooperation within ASEAN and its roles and relations with international community. Factors leading
to success of coexistence and cooperation together with the integration within the region.

SE301

Theory of Social Sciences and Humanities
3 credits
Ideas and theories in social sciences and humanities particularly theories in political science, economics, sociology
and anthropology. Applications of these theories for explanation of various phenomena in Southeast Asia.

SE310

Ethnic Diversity and Multiculturalism in Southeast Asia
3 credits
Ideas and theories of Ethnicity, ethinic relation, Ethnic diversity in Southeast Asia. Emphasizeds on the era of
colonialism and the globalized period. Relationship between pluralist society and ethnic diversity including
ASEAN’s policy on this issue. (Fieldtrip is required)

SE3

Ethics and Social Philosophy
3 credits
Ideas and theories in ethics and social philosophy including Eastern and Western views on ethics and social
philosophy regarding their influences on world view and lives of Southeast Asian people.

SE

Southeast Asian Art
3 credits
An exploration of various forms and patterns of art in Southeast Asian region focusing on the understanding of
concepts and ideologies behind each artistic creation within the context of socio–economic and political changes.
(Fieldtrip is required)

SE400

Research Methodology in Social sciences and Humanities
3 credits
A study of research methodology ranging from definition, objective, nature and characteristics of social
science research to research procedures and compositions: topic selection, scope and objectives, setting and testing
assumptions, selective use of theories and study processes, statistical resources in both primary and secondary
data, writing project proposals, data collection and analysis, and writing a social science research paper.

SE500

Research Project
3 credits
Prerequisite: Have earned credits of SE 300
A special topic of individual interest, research paper conducted under supervision of an assigned advisor.

วิชาบังคับเลือก
วิชาภาษาทีใช้ ในกลุ ่ มคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Languages Courses)
SE26
Elementary Lao 1
3 credits
Fundamental structures of Lao and basic skills in listening, speaking, reading, and writing of the language
SE26

Elementary Lao 2
Prerequisite: Have earned credits of SE 26
Fundamental structures in continuation of Lao 1 for daily use.

3 credits

SE2

Elementary Cambodian 1
3 credits
Fundamental structures of Cambodian and basic skills in listening, speaking, reading, and writing of the
language.

SE2

Elementary Cambodian 2
Prerequisite: Have earned credits of SE 2
Fundamental structures in continuation of Cambodian 1 for daily use.

SE2

Elementary Vietnamese 1
3 credits
Fundamental structures of Vietnamese and basic skills in listening, speaking, reading, and writing of the
language.

SE2

Elementary Vietnamese 2
Prerequisite: Have earned credits of SE 2
Fundamental structures in continuation of Vietnamese 1 for daily use.

3 credits

3 credits

SE2

Elementary Burmese 1
3 credits
Fundamental structures of Burmese and basic skills in listening, speaking, reading, and writing of the language.

SE2

Elementary Burmese 2
Prerequisite: Have earned credits of SE 2
Fundamental structures in continuation of Burmese 1 for daily use.

SE2

Elementary Malay 1
3 credits
Fundamental structures of Malay and basic skills in listening, speaking, reading, and writing of the language.

SE2

Elementary Malay 2
Prerequisite: Have earned credits of SE 2
Fundamental structures in continuation of Malay 1 for daily use.

SE2

Elementary Indonesian 1
3 credits
Fundamental structures of Indonesian and basic skills in listening, speaking, reading, and writing of the
language.
Elementary Indonesian 2
3 credits
Prerequisite: Have earned credits of SE 2
Fundamental structures in continuation of Indonesian 1 for daily use.

SE2

3 credits

3 credits

SE29

Elementary Southeast Asian Language/Dialect 1
3 credits
Fundamental structures of a particular language currently used in Southeast Asia such as Chinese, Mon,
Karen, Tamil, Kui, and Portuguese.Lao and basic skills in listening, speaking, reading, and writing of the
language.

SE29

Elementary Southeast Asian Language/Dialect 2
3 credits
Prerequisite: Have earned credits of SE 29
Fundamental structures in continuation of Southeast Asian Language/Dialect 1 for daily use.

SE36

Intermediate Lao 1
Prerequisite: Have earned credits of SE 26

3 credits

More advanced skills in listening, speaking, reading, and writing in Lao and more complex structures of the
language.
SE36

Intermediate Lao 2
3 credits
Prerequisite: Have earned credits of SE
More advanced skills in listening, speaking, reading, and writing in continuation of Intermediate Lao 1

SE3

Intermediate Cambodian 1
3 credits
Prerequisite: Have earned credits of SE
More advanced skills in listening, speaking, reading, and writing in Cambodian and more complex structures of
the language.

SE3

Intermediate Cambodian 2
3 credits
Prerequisite: Have earned credits of SE 3
More advanced skills in listening, speaking, reading, and writing in continuation of Intermediate Cambodian 1

SE3

Intermediate Vietnamese 1
3 credits
Prerequisite: Have earned credits of SE
More advanced skills in listening, speaking, reading, and writing in Vietnamese and more complex structures of
the language.

SE3

Intermediate Vietnamese 2
3 credits
Prerequisite: Have earned credits of SE 3
More advanced skills in listening, speaking, reading, and writing in continuation of Intermediate Vietnamese 1

SE3

Intermediate Burmese 1
3 credits
Prerequisite: Have earned credits of SE 2
More advanced skills in listening, speaking, reading, and writing in Burmese and more complex structures of
the language.

SE3

Intermediate Burmese 2
3 credits
Prerequisite: Have earned credits of SE 3
More advanced skills in listening, speaking, reading, and writing in continuation of Intermediate Burmese 1

SE3

Intermediate Malay 1
3 credits
Prerequisite: Have earned credits of SE 2
More advanced skills in listening, speaking, reading, and writing in Malay and more complex structures of the
language.

SE3

Intermediate Malay 2
3 credits
Prerequisite: Have earned credits of SE 3
More advanced skills in listening, speaking, reading, and writing in continuation of Intermediate Malay 1

SE3

Intermediate Indonesian 1
3 credits
Prerequisite: Have earned credits of SE 2
More advanced skills in listening, speaking, reading, and writing in Indonesian and more complex structures of
the language.

SE

Intermediate Indonesian 2
3 credits
Prerequisite: Have earned credits of SE 3
More advanced skills in listening, speaking, reading, and writing in continuation of Intermediate Indonesian 1

SE3

Intermediate Southeast Asian Language/Dialect 1
3 credits
Prerequisite: Have earned credits of SE
More advanced skills in listening, speaking, reading, and writing in a Southeast Asian language/dialect and
more complex structures of the language/dialect.

SE39

Intermediate Southeast Asian Language/Dialect 2
3 credits
Prerequisite: Have earned credits of SE 39
More advanced skills in listening, speaking, reading, and writing in continuation of Intermediate Southeast
Asian Language/Dialect 1

SE46

Advanced Lao 1
3 credits
Prerequisite: Have earned credits of SE
The high level of skills in listening, speaking, reading, and writing, varieties and diversity of the Lao language
for academic purposes.

SE46

Advanced Lao 2
3 credits
Prerequisite: Have earned credits of SE 46
A continuation of the high level of skills in listening, speaking, reading, and writing Advanced Lao 1 for
academic purposes and further studies

SE4

Advanced Cambodian 1
3 credits
Prerequisite: Have earned credits of SE
The high level of skills in listening, speaking, reading, and writing, varieties and diversity of the Cambodian
language for academic purposes.

SE4

Advanced Cambodian 2
3 credits
Prerequisite: Have earned credits of SE 4
A continuation of Advanced Cambodian 1 for improving higher levels of communicative and academic skills.

SE4

Advanced Vietnamese 1
3 credits
Prerequisite: Have earned credits of SE 3
The high level of skills in listening, speaking, reading, and writing, varieties and diversity of the Vietnamese
language for academic purposes.

SE4

Advanced Vietnamese 2
3 credits
Prerequisite: Have earned credits of SE 4
The high level of skills in listening, speaking, reading, and writing in continuation of Advanced Vietnamese 1.

SE4

Advanced Burmese 1
3 credits
Prerequisite: Have earned credits of SE 3
The high level of skills in listening, speaking, reading, and writing, varieties and diversity of the Burmese
language for academic purposes.

SE4

Advanced Burmese 2
3 credits
Prerequisite: Have earned credits of SE 4
The high level of skills in listening, speaking, reading, and writing in continuation of Advanced Burmese 1.

SE4

Advanced Malay 1
Prerequisite: Have earned credits of SE 3

3 credits

The high level of skills in listening, speaking, reading, and writing, varieties and diversity of the Malay language
for academic purposes.
SE4

Advanced Malay 2
3 credits
Prerequisite: Have earned credits of SE
The high level of skills in listening, speaking, reading, and writing in continuation of Advanced Malay 1.

SE4

Advanced Indonesian 1
3 credits
Prerequisite: Have earned credits of SE 3
The high level of skills in listening, speaking, reading, and writing, varieties and diversity of the Indonesian
language for academic purposes.

SE4

Advanced Indonesian 2
3 credits
Prerequisite: Have earned credits of SE 4
The high level of skills in listening, speaking, reading, and writing in continuation of Advanced Indonesian 1.

SE49

Advanced Southeast Asian Language/Dialect 1
3 credits
Prerequisite: Have earned credits of SE 39
The high level of skills in listening, speaking, reading, and writing, varieties and diversity of the Southeast Asian
language/dialect for academic purposes.

SE49

Advanced Southeast Asian Language/Dialect 2
3 credits
Prerequisite: Have earned credits of SE 49
The high level of skills in listening, speaking, reading, and writing in continuation of Advanced Southeast Asian
language/Dialect 1.

SE332

วิชาเนือหาเกียวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Contents in Southeast Asia)
Southeast Asian Wisdom
3 credits
A survey of public attitudes of Southeast Asian people in regards of self-adjustment towards social and natural
environment, including knowledge transfer and the ideological controversies against external influences.
(Fieldtrip is required)

SE333

Tourism in Southeast Asia
3 credits
A study of tourism and tourism management in Southeast Asia, including their impacts on concerned
communities. (Fieldtrip is required)

SE342

Essential Laws, Rules and Regulation for Asian Community
3 credits
A study of ASEAN charter, rules and regulations on trade and investment, and issues in regards of coexistence
in ASEAN community, including human rights, settlement, border, extradition and foreign workers

SE412

Special Topics in Southeast Asia
A study and analysis of specific and critical issues in the Southeast Asian region

SE413

Contemporary Issues in Southeast Asia
3 credits
A study of contemporary issues, significance and implication of various forms of cultures in the Southeast
Asian region, which was foundation of today society

SE414

Social Movements in Southeast Asia
3 credits
A study and analysis of controversial problems and their impacts, theories of conflicts, social movements, roles
of private organizations and social welfare including the conditions and factors for the emergence, success, and
failure of social movements of the peoples in Southeast Asia.
(Fieldtrip is required)

SE423

Migration and Labour Mobility in Southeast Asia
3 credits
A study of migration and labour migration in Southeast Asia, concepts and theories of international migration,
migration economics, international labour market, cooperation in international labour employment,
international labour standards and the rights of migrant workers (Fieldtrip is required)

SE424

Comparative Developments in Southeast Asia
3 credits
A study of paradigms of national development, comparative politics, comparative public administration,
national development vision within the framework of regionalism, including the roles of international
organizations towards strategy and political, economic and social development in Southeast Asia

3 credits

SE442

วิชาเลือก
SE216

Corporate Social Business Responsibilities and Marketing in Southeast Asia
3 credits
A study of significance and implication of Corporate Social Business Responsibilities and Marketing, concepts,
roles and impacts on economy and society, as well as international marketing management in the Southeast
Asian region

International Rivers and High Sea in Southeast Asia
3 credits
A study of the international rivers in Southeast Asia regarding their emergences, geographical features, river
basin limits, peoples, cultural extent, common use of river resources, river resources developments and
development problems. The course also covers peoples’ participation in the development projects, international
organizations’ roles toward river development, lessons and international laws for river management in
Southeast Asia. (Fieldtrip is required)

SE226

Religions in Southeast Asian Socio-Political Contexts
3 credits
A study of religions in the socio–political contexts of various countries in the Southeast Asian region including
an understanding of the religious structural implications and identities in each country, with a focus on
contemporary issues and problems

SE227

Southeast Asia as an Emporium of Cultures and Trades
3 credits
A study of significant historical and social issues in Southeast Asia as an emporium of cultures and trades from
multidisciplinary perspectives, including various contents of geographical features, religions, beliefs, cultures,
trades, politics and administrations

SE236

Literature in Southeast Asia
3 credits
A study of national literature in Southeast Asian countries with a particular focus on selective literary
masterpieces influential to both conventional and modern literary works, including Southeast Asian literature
that reflects social phenomenon, religions, ideologies and beliefs.

SE237

Mass Communications in Southeast Asia
3 credits
A study of mass communication development in each Southeast Asian country relating to conceptual
framework, and theories of mass media and social changes, with a focus on the influences and impacts of mass
media on the social changes both at the macro and micro levels.

SE248

International Relations in Southeast Asia
3 credits
A study of international relations and the factors of politics, economy and security determining the
international relations among Southeast Asian Countries, including foreign policies as well as their impacts and
changes.

SE296

Elementary Thai as a Foreign Language 1
3 credits
Fundamental structures of Thai and basic skills in listening, speaking, reading, and writing of the language.

SE297

Elementary Thai as a Foreign Language 2
Prerequisite: Have earned credits of SE 296
Fundamental structures in continuation of Thai as foreign language 1 for daily use.

SE 336

Folk Arts and Contemporary Arts in Southeast Asia
3 credits
A study of general knowledge, attitude, belief and understanding of Southeast Asian folklore and contemporary
art, including ritual and culture (Fieldtrip is required)

SE337

Modern Popular Cultures in Southeast Asia
3 credits
A study of theory and practice in cultural studies, construction of cultural identity, cultural citizenship, creative
culture industry, cross-cultural marketing, shared Asian culture and pop culture in Southeast Asia within the
context of cultural globalization (Fieldtrip is required)

SE346

Major Powers and Southeast Asia
3 credits
A study of Major Powers’ roles in a global stage and interactions of politics, international relations, security,
economy and social developments between Major Powers and Southeast Asia including impacts within the
region.

SE347

Businesses in Southeast Asia
3 credits
A study of economic growth and expansion of entrepreneurs, local investments, national investments and crossnation investments in Southeast Asia as well as characteristics of important business managements and business
directing culture in Southeast Asia.

SE396

Intermediate Thai as a Foreign Language 1
Prerequisite : Have earned credits of SE 297

3 credits

3 credits

More advanced skills in listening, speaking, reading, and writing in Thai and more complex structures of the
language.
SE397

Intermediate Thai as a Foreign Language 2
3 credits
Prerequisite: Have earned credits of SE 396
The high level of skills in listening, speaking, reading, and writing in continuation of intermidiate Thai as forein
language 1.

SE416

Main Cities and Urbanization in Southeast Asia
3 credits
A study of the emergence of urban communities, their development and expansion into major metropolitan
cities in Southeast Asia, with a focus on their impacts on the politics, economics, and societies in the modern
time

SE417

Elite and Power Structure in Southeast Asia
3 credits
A study of the roles as well as political and economic powers of the elite groups in Southeast Asia; an intellectual
leader in society; conditions and factors for sustaining power; including the impacts on society and the
interactive responses against the elite groups.

SE418

Gender and Sexuality in Southeast Asia
3 credits
A survey of roles and status of gender in Southeast Asian society that analyzing factors and conditions
determining their different status and roles, including an analytical study of the persisting present–day
problems and issues

SE419

Oversea Chinese in Southeast Asia
3 credits
A study of political, economic, social and social development and the roles of overseas Chinese in Southeast
Asia, as well as the interactions between overseas Chinese and Mainland China

SE427

Environmental Problems and Environmental Ethics in Southeast Asia
3 credits
A study of environmental problems and environmental ethics in Southeast Asia, both natural and man–made
environmental problems, world order and good governance involving the environment. International laws and
agreements on environment in relation to Southeast Asia (Fieldtrip is required)

SE428

Politics and Disaster in Southeast Asia
3 credits
A study of important disasters and wars in ancient and modern Southeast Asia, disaster management and the
state of emergency relating to political systems and managements of each country in Southeast Asia

SE436

Language and Culture in Southeast Asia
3 credits
Pre-requisite: Intermediate level of the selected language
Roles of languages in socio-cultural contexts. The relationasip between language, society and culture. Social
varieties of language such as age, gender, ethnic background as well as linguistic diversity in Southeast Asia.
(Fieldtrip is required)

SE437

Language and Politics in Southeast Asia
3 credits
Pre-requisite: Intermediate level of the selected language
Languages in Southeast Asia in various socio-political contexts.. Linguistic features in related topics with
politics, conversations, stylistics, gender, business, mass media, intercultural communication and second
language learning.

SE496

Advanced Southeast Asian Language/Dialect 3
3 credits
Pre-requisite: Have earned credits of SE 495
Academic reading skills and report writing in a particular language currently used in Southeast Asia language.

SE497

Advanced Southeast Asian Language/Dialect 4
3 credits
Pre-requisite: Have earned credits of SE 496
Academic listening and speaking skills in narration, oral presentation in a particular language currently used in
Southeast Asia language.

SE498

Advanced Thai as a Foreign Language 1
Pre-requisite: Have earned credits of SE 397
The high level of skills in listening, speaking, reading and writing of the Thai language.

SE499

Advanced Thai as a Foreign Language 2
3 credits
Pre-requisite: Have earned credits of SE 498
The high level of skills in listening, speaking, reading, and writing in continuation of Advanced Thai as a
Foreign Language 1

3 credits

EG221

3) วิชาบังคับนอกสาขา
Reading for Information
(--)
Prerequisite: have earned credits of EL 172 or Exemption
Strategies used in reading informative texts; analysis of the language structure, content and the writer’s
presentation of information; practice outlining and summarizing as well as giving opinions about the texts
through oral discussion.

EG231

Paragraph Writing
(--)
Prerequisite: have earned credits of EL 172 or Exemption
Paragraph components and patterns of paragraph development; development of skills in generating and shaping
ideas or information to be presented in a paragraph.

EG241

Listening-Speaking 1
(--)
Prerequisite: have earned credits of EL 172 or Exemption
Practice of English in everyday use including basic listening skills; pronunciation; including study of the culture
related to given social functions, with the aim of helping students gain confidence in verbal communication in English.

EG242

Listening-Speaking 2
(--)
Prerequisite: have earned credits of EG 241 or Exemption
Practice of English in everyday use at a more advanced and formal level; pronunciation; listening practice through
longer and more complex dialogues and passages; and cultural awareness to increase communication ability.

4. องค์ประกอบเกียวกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือ สหกิจศึกษา) (ถ้ ามี)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู ้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
4.2 ช่ วงเวลา
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
5. ข้ อกําหนดเกืยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยย่อ
หลักสู ตรกําหนดให้ นักศึกษาศึกษารายวิชาภาคนิพนธ์ (อศ.500) เพือวิจัยประเด็นเกียวกับภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ เรื อง
ใดเรืองหนึงตามความสนใจของนักศึกษาภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ทีปรึกษา

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้
1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาตรงตามวัตถุประสงค์ของหัวข้ อวิจัยทีตั งไว้
3) สามารถประยุกต์ ความรู ้ และทักษะกับการแก้ ไขปัญหาในวิชาชีพได้ อย่ างเหมาะสม
5.3 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที 1 ปี การศึกษาที 4
5.4 จํานวนหน่ วยกิต
5 หน่ วยกิต
5.5 การเตรียมการ
1) นักศึกษายืนเสนอหัวข้ อวิจัยแก่ อาจารย์ทีปรึ กษาในรายวิชาภาคนิพนธ์ เพือจัดกลุ ่ มตามประเด็นทีนักศึกษาสนใจ
2) แต่ งตั งอาจารย์ทีปรึกษาประจํากลุ ่ มให้ คําปรึกษาในการทําวิจัย กระบวนการศึกษาค้นคว้ า และการประมวลผล
3) นักศึกษานําเสนอผลการศึกษาปากเปล่ าต่ อกรรมการสอบภาคนิพนธ์ เพือรับข้ อเสนอแนะและประเมินผล
5.6 กระบวนการประเมินผล
) ประเมินผลกระบวนการวิจัยโดยอาจารย์ทีปรึกษา
) ประเมิ นผลโดยการสอบปากเปล่ าภาคนิ พนธ์ โดยการแต่ งตั งกรรมการสอบปากเปล่ าภาคนิ พ นธ์ พิ จารณาจากประเด็น ที
นักศึกษาได้ เลือกวิจัย
) การประเมินผลการวิจัยฉบับทีแก้ ไขสมบูรณ์

หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
1.1 การวัดผล ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึ กษาชั นปริ ญญาตรี พ.ศ.
เพิมเติม) ข้ อ , และ
1. การวัดผลการศึกษาแบ่ งเป็ น ระดับ มีชือและค่าระดับต่ อหนึงหน่ วยกิตดังต่ อไปนี
ระดับ
ค่าระดับ

A
.

B+
.

B
.

C+
.

. การวัดผลการศึกษาวิชาบังคับต้ องได้ ไม่ ตํากว่ าระดับ c ทุกรายวิชา

C
.

D+
1.50

D
.

F
.

(พร้ อมฉบับแก้ ไข

. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิของนักศึ กษา
. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ขณะนั กศึกษายังไม่ สําเร็จการศึกษา
การทวนสอบผลการเรี ยนรู ้ แต่ ละรายวิชาของหลักสู ตร สามารถทวนสอบได้ หลายวิธี เช่ น ทวนสอบจากคะแนนสอบ
จากงานทีมอบหมาย โดยมีกระบวนการแต่ ละรายวิชาอาจแตกต่ างกันขึนอยู ่กับลักษณะของแต่ ละวิชา
. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ หลังจากนั กศึกษาสํ าเร็จการศึกษา
วิธีการทวนสอบมาตราฐานปลการเรี ยนรู ้ ของนักศึกษาหลังจากสํ าเร็จการศึกษา เพือนํามาปรับปรุงหลักสู ตรและปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอน มีดังต่ อไปนี
1. การประเมินการได้ งานทําของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู ้ ใช้ บัณฑิต โดยจัดทําแบบสอบถามไปยังบัณฑิต
2. ตรวจสอบความพึงพอใจของผู ้ ใช้ บัณฑิต โดยจัดทําแบบสอบถามตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู ้ ส่งไปยังผู ้ ใช้ บัณฑิต
เพือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิต
3. ความเห็นจากผู ้ ทรงคุณวุฒิภายนอก ทีมาประเมิณหลักสู ตร หรือเป็ นอาจารย์พิเศษ ต่ อความพร้ อมของนักศึ กษา
ในการเรี ยน และคุณสมบัติอืนๆ ทีเกียวข้ องกับกระบวนการเรียนรู ้ และการพัฒนาองค์ความรู ้ ของนักศึ กษา
. เกณฑ์ การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1 ได้ ศึกษารายวิชาต่ างๆ ครบตามโครงสร้ างหลักสู ตร และมีหน่ วยกิตสะสมไม่ ตํากว่ า 134 หน่ วยกิต
3.2 ได้ ค่าระดับเฉลียสะสมไม่ ตํากว่ า . (จากระบบ ระดับคะแนน)
3. ต้ องสอบไล่ วิชาบังคับได้ ไม่ ตํากว่ าระดับ C ทุกรายวิชา
3.4 ต้ องปฏิบัติตามเงือนไขอืนๆ ทีคณะศิลปศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กําหนด

