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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ /คณะศิลปศาสตร์ /โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : 25420051100193
ภาษาไทย :
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Southeast Asian Studies
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อภาษาไทย ชื่อเต็ม ศิลปศาสตรบัณฑิต (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา)
ชื่อย่อ ศศ.บ. (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา)
ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Arts (Southeast Asian Studies)
ชื่อย่อ B.A. (Southeast Asian Studies)
3. วิชาเอก (ถ้ามี)
–
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวต่างประเทศ
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2556)
กาหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561)
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในมติเวียน
เมื่อวันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2561
เมื่อวันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติในปีการศึกษา 2563
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ผู้สอนวิชาความรู้ด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
8.2 นักวิจัย/นักวิชาการด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
8.3 ข้าราชการ และพนักงานหน่วยงานของรัฐในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
8.4 พนักงานองค์การเอกชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
8.5 นักเขียน/นักวิจารณ์
8.6 อาชีพด้านการท่องเที่ยว
8.7 อาชีพด้านสื่อสารมวลชน
9. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์
10. สถานการณ์ ภ ายนอก หรื อ การพั ฒ นาที่ จ าเป็ น ต้ อ งน ามาพิ จ ารณาในการวางแผนหลั ก สู ต ร
สถานการณ์ด้านพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคม-วัฒนธรรม
สถานการณ์โลกในปัจจุ บัน มีพลวัตรความเปลี่ ยนแปลงทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกในศตวรรษที่ 21 ที่กาลั งเข้าสู่ยุคดิจิตอล ความรวดเร็วของเทคโนโลยีการ
ติดต่อสื่อสารได้เปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จาเป็นอย่าง
ยิ่งที่บัณฑิตจะต้องพัฒนาทักษะและความสามารถอย่างรอบด้าน หลักสูตรจึงมีการปรับเปลี่ยนให้
นักศึกษาได้มีโอกาสสารวจความสนใจและฝึกฝนทักษะของตนเอง ทั้งความสามารถในเชิงวิชาการ
รวมถึงทักษะเฉพาะเพื่อใช้ในการประกอบวิชาชีพต่อไปในอนาคต
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11. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
11.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศึกษาให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่
ยุคดิจิตอล ที่ต้องการสร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรมและความรอบรู้ ทั้งด้านวิชาการ รวมถึงทักษะ
ที่หลากหลายในการประกอบวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดสร้างบัณฑิตที่มี 6 คุณลักษณะ
สาคัญสาหรับการเป็นผู้นาที่จะประสบความสาเร็จในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิด “GREATS”
คือ
G (Global Mindset) : ทันโลก ทันสังคม เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในมิติต่างๆ
R (Responsibility) : มีสานึกรับผิดชอบอย่างยั่งยืน ต่อตนเอง บุคคลรอบข้าง สังคมและ
สิ่งแวดล้อม
E (Eloquence) : สามารถสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และทรงพลังมีทักษะสุนทรียะสนทนา
A (Aesthetic Appreciation) : ซาบซึ้งในความงาม คุณค่าของศิลปะ ดนตรีและ
สถาปัตยกรรม
T (Team Leader) : ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ทั้งในบทบาทผู้นา และบทบาททีม
S (Spirit of Thammasat) : มีจิตวิญญาณความเป็นธรรมศาสตร์ ความเชื่อมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ ยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง และต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม
11.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
11.2.1 การผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐานเป็นที่ต้องการของสังคม
11.2.2 การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และผู้เรียนกับสถาบันในและ
ต่างประเทศ เพื่อขยายองค์ความรู้ทั้งอาจารย์และผู้เรียน
12. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น
12.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
12.1.1 วิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่
มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา
มธ.101 เศรษฐกิจการเมืองโลก อาเซียน และไทย
มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม
มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน
มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ
มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร
มธ.111 ประเทศไทย ในมิติทางประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม
มธ.112 มรดกโลกก่อนสมัยใหม่
มธ.113 ความรู้พื้นฐานทางปรัชญาและศาสนา
มธ.117 พัฒนาการของโลกสมัยใหม่

3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
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มธ.124 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3–0–6)
มธ.399 การฝึกงานในวิชาชีพ
3 (3–0–6)
13.1.2 วิชาบังคับนอกสาขา ได้แก่
อ.211 การฟัง-พูด
3 (3–0–6)
อ.221 การอ่านเชิงวิพากษ์
3 (3–0–6)
อ.231 การเขียนเชิงวิพากษ์
3 (3–0–6)
อ.214 ทักษะการนาเสนอ
3 (3–0–6)
12.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
รวมถึงนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ สามารถมาศึกษารายวิชาใน
หลั ก สู ต รของโครงการฯ ได้ โดยมี ร ายวิ ช าที่ ห ลั ก สู ต รสามารถจั ด การเรี ย นการสอนเป็ น
ภาษาอังกฤษ ได้แก่
อศ.417 ชนชั้นนาและอานาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3–0–6)
อศ.422 การตลาดและความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ
3 (3–0–6)
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อศ.428 เมืองหลักและกระบวนการพัฒนาเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3–0–6)
อศ.446 เพศสภาพและเพศวิถีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3–0–6)
อศ.452 สัมมนาหัวข้อเฉพาะด้านการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3–0–6)
อศ.453 สัมมนาหัวข้อเฉพาะด้านเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3–0–6)
อศ.454 สัมมนาหัวข้อเฉพาะด้านสังคมวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3–0–6)
อศ.296 ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 1
3 (3–0–6)
อศ.297 ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 2
3 (3–0–6)
อศ.396 ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 3
3 (3–0–6)
อศ.397 ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 4
3 (3–0–6)
อศ.498 ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 5
3 (3–0–6)
อศ.499 ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 6
3 (3–0–6)
12.3 การบริหารจัดการ
โครงการเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ศึ ก ษามี ก ารด าเนิ น งานในลั ก ษณะพิ เ ศษ โดยมี ค ณะ
กรรมการบริหาร อาจารย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ประจาโครงการฯ ซึ่งใช้งบประมาณจากคณะศิลป
ศาสตร์ในการบริหารจัดการตนเอง และมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทาหน้าที่บริหารจัดการหลักสูตร ประเมิน ปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรตามกาหนดเงื่อนไขและความเหมาะสม รวมทั้งควบคุมดูแลการเรียน
การสอนให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
สร้างบัณฑิตที่รอบรู้เรื่องภูมิภาค เพื่อสนองความต้องการของโลกไร้พรมแดน
ความสาคัญ
พัฒนาและอบรมความรู้ และสร้างบัณฑิตด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศึกษาในมิติทางการเมือง
เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม
1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะดังนี้
1) มี ความรู้ ด้ านการเมื องการปกครอง เศรษฐกิ จ สั งคม ศิ ลปวั ฒนธรรม และภาษาของภู มิ ภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในบริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกสมัยใหม่
2) เข้าใจสถานการณ์และปัญหาสังคม ตลอดจนรู้จักคิดวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจนรอบด้าน
3) มีความสามารถนาความรู้มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจาวันและการประกอบอาชีพได้
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค ใน 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดย 1 ภาค
การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิดภาคฤดูร้อนได้โดยใช้เวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ แต่ให้เพิ่มชั่วโมงศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับการศึกษาภาคปกติ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนในชั้นปีที่ 3
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
–
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนมกราคม – เมษายน
ภาคฤดูร้อน
เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ข้อ 14 และมีคุณสมบัติดังนี้
1) สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทั้งในและต่างประเทศ หรือคาดว่า
จะสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
2) ผู้สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
โดยมีใบเทียบวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการมาแสดง
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3) ผู้ส าเร็ จการศึกษาจากโรงเรี ยนนานาชาติในประเทศ จะต้องเป็นโรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง
4) คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.75
ยกเว้นผู้สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาขั้น
อุดมศึกษาของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น ดาเนินการตามการมอบหมายของมหาวิทยาลัยหรือ
ตามข้ อ ตกลง หรื อ การคั ด เลื อกตามวิธี ก ารที่ม หาวิ ทยาลั ย กาหนดโดยความเห็ น ชอบของ สภา
มหาวิทยาลัย และออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
2.3 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.4 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
1) การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ข้อ 25 และ ข้อ 31-33
2) หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง
การลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามหลักสูตรและการลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามสถาบัน พ.ศ.2560
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
130 หน่วยกิต
ระยะเวลาศึ กษา เป็ น หลั กสู ตรแบบศึก ษาเต็ มเวลา นักศึ กษาต้อ งใช้ร ะยะเวลาการศึกษา
ตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 7 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชา
ต่างๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบ และข้อกาหนดของหลักสูตร ดังนี้
1. วิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
2. วิชาเฉพาะ
94 หน่วยกิต
2.1 วิชาในสาขา
82 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาบังคับ
34 หน่วยกิต
2.1.2 วิชาบังคับเลือก
30 หน่วยกิต
2.1.3 วิชาเลือก
18 หน่วยกิต
2.2 วิชาบังคับนอกสาขา
12 หน่วยกิต
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3. วิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
3.1.3.1 รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสูตรประกอบด้วยอักษรย่อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมายดังนี้
อศ. / SE หมายถึง อักษรย่อของสาขาวิชาโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์
เลขหลักหน่วย
เลข 0–1 หมายถึง วิชาบังคับ
เลข 2–5 หมายถึง วิชาบังคับเลือก
เลข 6–9 หมายถึง วิชาเลือก
เลขหลักสิบ
เลข 0 หมายถึง วิชาแนวคิดทฤษฎี ระเบียบวิธีวิจัย
เลข 1 หมายถึง วิชาประวัติศาสตร์ การเมือง กฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เลข 2 หมายถึง วิชาเศรษฐกิจ การพัฒนา ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ภูมิศาสตร์
เลข 3 หมายถึง วิชาปรัชญา ศาสนา ศิลปะ วรรณกรรม วัฒนธรรม
เลข 4 หมายถึง วิชามานุษยวิทยา สังคมวิทยา ภูมิปัญญา สื่อสารมวลชน
เลข 5 หมายถึง การศึกษาหัวข้อเฉพาะ การศึกษาเอกเทศ การเรียนรู้จากประสบการณ์
เลข 6–9 หมายถึง วิชาภาษาที่ใช้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เลขหลักร้อย
เลข 2 หมายถึง วิชาระดับต้น
เลข 3 หมายถึง วิชาระดับกลาง
เลข 4 หมายถึง วิชาระดับสูง
เลข 5 หมายถึง วิชาระดับปฏิบัติการ
3.1.3.2 รายวิชาและข้อกาหนดของหลักสูตร
1) วิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ตามโครงสร้างและ
องค์ประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 เป็นหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยที่กาหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียนจานวน 21 หน่วยกิต
ดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
(บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
หมวดสังคมศาสตร์
บังคับ 2 วิชา 6 หน่วยกิต
มธ.100 พลเมืองกับการลงมือปัญหา
3 (3–0–6)
TU100 Civic Engagement
มธ.101 โลก อาเซียน และไทย
3 (3–0–6)
TU101 Thailand, ASEAN, and the World
หมวดมนุษยศาสตร์
บังคับ 1 วิชา 3 หน่วยกิต
มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม
3 (3–0–6)
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TU102

Social Life Skills

หมวดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน
TU103 Life and Sustainability
หมวดภาษา
มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
TU050 English Skill Development
มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ
TU104 Critical Thinking, Reading, and Writing
มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
TU105 Communication Skills in English
มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร
TU106 Creativity and Communication

บังคับ 1 วิชา 3 หน่วยกิต
3 (3–0–6)
บังคับ 3 วิชา 9 หน่วยกิต
3 (3–0–6)
ไม่นับหน่วยกิต
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)

ส่วนที่ 2 นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามเงื่ อนไขที่คณะศิลปศาสตร์และโครงการฯ กาหนด
9 หน่วยกิต โดยเลือกศึกษาจากรายวิชาดังต่อไปนี้
หมวดสังคมศาสตร์
มธ.124 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3–0–6)
TU124 Society and Economy
มธ.399 การฝึกงานในวิชาชีพ
3 (3–0–6)
TU399 Professional Internship
หมวดมนุษยศาสตร์
มธ.111 ประเทศไทยในมิติทางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม
3 (3–0–6)
TU111 Thailand in Historical, Social and Cultural Perspective
มธ.112 มรดกโลกก่อนสมัยใหม่
3 (3–0–6)
TU112 Heritage of the Pre-modern World
มธ.113 ความรู้พื้นฐานทางปรัชญาและศาสนา
3 (3–0–6)
TU113 Fundamentals of Philosophy and Religions
มธ.117 พัฒนาการของโลกสมัยใหม่
3 (3–0–6)
TU117 Development of the Modern World
2) วิชาเฉพาะ
94 หน่วยกิต
วิ ช าเฉพาะ หมายถึ ง วิ ช าที่ โ ครงการเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ศึ ก ษาก าหนดให้ นั ก ศึ ก ษาต้ อ งศึ ก ษา
รวม 94 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ วิชาในสาขา 82 หน่วยกิต และ วิชาบังคับนอกสาขา 12 หน่วยกิต
2.1 วิชาในสาขา แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ วิชาบังคับ วิชาบังคับเลือก และวิชาเลือก
2.1.1 วิชาบังคับ
34 หน่วยกิต
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อศ.210
SE210
อศ.211
SE211
อศ.220
SE220
อศ.221
SE221
อศ.310
SE310
อศ.311
SE311
อศ.331
SE331
อศ.400
SE400
อศ.401
SE401
อศ.410
SE410
อศ.500
SE500
อศ.555
SE555

นักศึกษาสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาทุกคนต้องศึกษาวิชาบังคับ 34 หน่วยกิต และต้อง
สอบไล่ได้ไม่ต่ากว่าระดับ C ทุกรายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยโบราณ
3 (3–0–6)
Ancient Southeast Asia
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่
3 (3–0–6)
Modern Southeast Asia
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในบริบทเศรษฐกิจและการเงินโลก
3 (3–0–6)
Southeast Asia in the Global Economy and Finance
ภูมิศาสตร์มนุษย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3–0–6)
Human Geography of Southeast Asia
การเมืองการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3–0–6)
Politics and Government in Southeast Asia
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในบริบทสังคมกับกฎหมายระหว่างประเทศ
3 (3–0–6)
Southeast Asia in the Context of International Community and International Law
ศิลปะในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3–0–6)
Art as Cultural Heritages in Southeast Asia
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
3 (3–0–6)
Research Methodology in Social science and Humanities
ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์การเมือง
3 (3–0–6)
Social and Political Economy Theory
ชาติพันธุ์และวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3–0–6)
Ethnicity and Culture in Southeast Asia
ภาคนิพนธ์
3 (3–0–6)
Research Projects
การฝึกงานระยะสั้น
1 (0–2–1)
Short-Term Internship

2.1.2 วิชาบังคับเลือก
30 หน่วยกิต
2.1.2.1 วิชาเนื้อหาเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
12 หน่วยกิต
นั ก ศึ ก ษาต้ อ งเลื อ กศึ ก ษารายวิ ช าจากกลุ่ ม วิ ช าเนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้
รวม 12 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
อศ.215 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3–0–6)
SE215
International Relations in Southeast Asia
อศ.235 ศาสนาในบริบทสังคมการเมืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3–0–6)
SE235
Religions in Southeast Asian Socio–Political Contexts
อศ.242 สื่อสารมวลชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3–0–6)
SE242
Mass Communications in Southeast Asia
อศ.312 กฎหมายกับปัญหาในประชาคมอาเซียน
3 (3–0–6)
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SE312
Law and Issues in ASEAN Community
อศ.322 การจัดการการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมภาคบริการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3–0–6)
SE322
Tourism and Hospitality Management in Southeast Asia
อศ.342 ภูมิปัญญาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3–0–6)
SE342
Southeast Asian Wisdom
อศ.422 การตลาดและความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3–0–6)
SE422
Marketing and Corporate Social Business Responsibilities in Southeast Asia
อศ.442 สังคมวิทยาการพัฒนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3–0–6)
SE442
Sociology of Development in Southeast Asia
อศ.452 สัมมนาหัวข้อเฉพาะด้านการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3–0–6)
SE452
Seminar on Political Issues in Southeast Asia
อศ.453 สัมมนาหัวข้อเฉพาะด้านเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3–0–6)
SE453
Seminar on Economic Issues in Southeast Asia
อศ.454 สัมมนาหัวข้อเฉพาะด้านสังคมวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3–0–6)
SE454
Seminar on Socio–Cultural Issues in Southeast Asia
2.1.2.2 วิชาภาษาที่ใช้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 18 หน่วยกิต
นักศึกษาต้องเลือกศึกษารายวิชาจากกลุ่ มวิช าภาษาที่ใช้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภ าษาใด
ภาษาหนึ่งรวม 18 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
อศ.262 ภาษาลาว 1
3 (3–0–6)
SE262
Lao Language 1
อศ.263 ภาษาลาว 2
3 (3–0–6)
SE263
Lao Language 2
อศ.264 ภาษาเขมร 1
3 (3–0–6)
SE264
Khmer Language 1
อศ.265 ภาษาเขมร 2
3 (3–0–6)
SE265
Khmer Language 2
อศ.272 ภาษาเวียดนาม 1
3 (3–0–6)
SE272
Vietnamese Language 1
อศ.273 ภาษาเวียดนาม 2
3 (3–0–6)
SE273
Vietnamese Language 2
อศ.274 ภาษาเมียนมา 1
3 (3–0–6)
SE274
Myanmar Language 1
อศ.275 ภาษาเมียนมา 2
3 (3–0–6)
SE275
Myanmar Language 2
อศ.282 ภาษามาเลเซีย 1
3 (3–0–6)
SE282
Malaysian Language 1
อศ.283 ภาษามาเลเซีย 2
3 (3–0–6)
SE283
Malaysian Language 2

11
อศ.284
SE284
อศ.285
SE285
อศ.292
SE292
อศ.293
SE293
อศ.294
SE294
อศ.295
SE295
อศ.362
SE362
อศ.363
SE363
อศ.364
SE364
อศ.365
SE365
อศ.372
SE372
อศ.373
SE373
อศ.374
SE374
อศ.375
SE375
อศ.382
SE382
อศ.383
SE383
อศ.384
SE384
อศ.385
SE385
อศ.392
SE392

ภาษาอินโดนีเซีย 1
Indonesian Language 1
ภาษาอินโดนีเซีย 2
Indonesian Language 2
ภาษาฟิลิปีโน 1
Filipino Language 1
ภาษาฟิลิปีโน 2
Filipino Language 2
ภาษาโปรตุเกส 1
Portuguese Language 1
ภาษาโปรตุเกส 2
Portuguese Language 2
ภาษาลาว 3
Lao Language 3
ภาษาลาว 4
Lao Language 4
ภาษาเขมร 3
Khmer Language 3
ภาษาเขมร 4
Khmer Language 4
ภาษาเวียดนาม 3
Vietnamese Language 3
ภาษาเวียดนาม 4
Vietnamese Language 4
ภาษาเมียนมา 3
Myanmar Language 3
ภาษาเมียนมา 4
Myanmar Language 4
ภาษามาเลเซีย 3
Malaysian Language 3
ภาษามาเลเซีย 4
Malaysian Language 4
ภาษาอินโดนีเซีย 3
Indonesian Language 3
ภาษาอินโดนีเซีย 4
Indonesian Language 4
ภาษาฟิลิปีโน 3
Filipino Language 3

3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
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อศ.393
SE393
อศ.394
SE394
อศ.395
SE395
อศ.462
SE462
อศ.463
SE463
อศ.464
SE464
อศ.465
SE465
อศ.472
SE472
อศ.473
SE473
อศ.474
SE474
อศ.475
SE475
อศ.482
SE 482
อศ.483
SE483
อศ.484
SE484
อศ.485
SE485
อศ.492
SE492
อศ.493
SE493
อศ.494
SE494
อศ.495
SE495

ภาษาฟิลิปีโน 4
Filipino Language 4
ภาษาโปรตุเกส 3
Portuguese Language 3
ภาษาโปรตุเกส 4
Portuguese Language 4
ภาษาลาว 5
Lao Language 5
ภาษาลาว 6
Lao Language 6
ภาษาเขมร 5
Khmer Language 5
ภาษาเขมร 6
Khmer Language 6
ภาษาเวียดนาม 5
Vietnamese Language 5
ภาษาเวียดนาม 6
Vietnamese Language 6
ภาษาเมียนมา 5
Myanmar Language 5
ภาษาเมียนมา 6
Myanmar Language 6
ภาษามาเลเซีย 5
Malaysian Language 5
ภาษามาเลเซีย 6
Malaysian Language 6
ภาษาอินโดนีเซีย 5
Indonesian Language 5
ภาษาอินโดนีเซีย 6
Indonesian Language 6
ภาษาฟิลิปีโน 5
Filipino Language 5
ภาษาฟิลิปีโน 6
Filipino Language 6
ภาษาโปรตุเกส 5
Portuguese Language 5
ภาษาโปรตุเกส 6
Portuguese Language 6

3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
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2.1.3 วิชาเลือก
18 หน่วยกิต
นักศึกษาต้องเลือกศึกษารายวิชาที่โครงการกาหนดไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต โดยจะต้องศึกษาวิช า
ระดับกลาง (ระดับรหัส 300) และระดับสูง (ระดับรหัส 400) ไม่น้อยกว่าระดับละ 6 หน่วยกิต โดยมี
เงื่อนไขและรายวิชาดังต่อไปนี้
2.1.3.1 วิชาเลือกกลุ่มเนื้อหา ได้แก่
อศ.227 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฐานะชุมทางวัฒนธรรมและพาณิชยกรรม
3 (3–0–6)
SE227
Southeast Asia as an Emporium of Cultures and Trades
อศ.236 วรรณกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3–0–6)
SE236
Literature in Southeast Asia
อศ.316 มหาอานาจกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3–0–6)
SE316
Major Powers and Southeast Asia
อศ.326 ธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3–0–6)
SE326
Business in Southeast Asia
อศ.336 ศิลปะในวัฒนธรรมร่วมสมัยของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3–0–6)
SE336
Arts in Contemporary Culture of Southeast Asia
อศ.337 วัฒนธรรมสมัยนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3–0–6)
SE337
Modern Popular Culture in Southeast Asia
อศ.338 การจัดการแหล่งมรดกวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3–0–6)
SE338
Management of Cultural Heritage Sites and Museums in Southeast Asia
อศ.339 ภาษาในบริบทการเมือง สังคม และวัฒนธรรม
3 (3–0–6)
SE339
Languages in the Context of Politics, Society, and Cultures
อศ.346 การจัดการสื่อใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3–0–6)
SE346
New Media Management in Southeast Asia
อศ.416 ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3–0–6)
SE416
Social Movements in Southeast Asia
อศ.417 ชนชั้นนาและอานาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3–0–6)
SE417
Elite and Power Structure in Southeast Asia
อศ.418 ความมั่นคงกับการก่อการร้ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3–0–6)
SE418
Security and Terrorism in Southeast Asia
อศ.426 การย้ายถิ่นและการเคลื่อนย้ายแรงงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3–0–6)
SE426
Migration and Labour Mobility in Southeast Asia
อศ.427 วิกฤติโลกและการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (3–0–6)
SE427
Global Crisis and Sustainable Development
อศ.428 เมืองหลักและกระบวนการพัฒนาเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3–0–6)
SE428
Main Cities and Urbanization in Southeast Asia
อศ.446 เพศสภาพและเพศวิถีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3–0–6)
SE446
Gender and Sexuality in Southeast Asia
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2.1.3.2 วิชาเลือกกลุ่มภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ เปิดให้จดทะเบียนได้เฉพาะนักศึกษาชาว
ต่างประเทศเท่านั้น ได้แก่
อศ.296
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 1
3 (3–0–6)
SE296
Thai as a Foreign Language 1
อศ.297
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 2
3 (3–0–6)
SE297
Thai as a Foreign Language 2
อศ.396
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 3
3 (3–0–6)
SE396
Thai as a Foreign Language 3
อศ.397 ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 4
3 (3–0–6)
SE397
Thai as a Foreign Language 4
อศ.496 ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 5
3 (3–0–6)
SE496
Thai as a Foreign Language 5
อศ.497 ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 6
3 (3–0–6)
SE497
Thai as a Foreign Language 6
2.2 วิชาบังคับนอกสาขา
12 หน่วยกิต
วิช าบั งคับ นอกสาขา หมายถึง รายวิช าในหลั กสู ตรอื่ น ๆ ของมหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ที่ โ ครงการเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้กาหนดให้นักศึกษา ศึกษารวม 12 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
อ.211
การฟังพูด
3 (3–0–6)
EG211
Listening–Speaking
อ.221
การอ่านเชิงวิพากษ์
3 (3–0–6)
EG221
Critical Reading
อ.231
การเขียนเชิงวิพากษ์
3 (3–0–6)
EG231
Critical Writing
อ.214
ทักษะการนาเสนอ
3 (3–0–6)
EG214
Presentation Skills
3) วิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิ ชาใดก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต ทั้งนี้ นักศึกษาจะนาวิชาเหล่านี้มานับเป็นวิชาเลือกเสรีไม่ได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุดังต่อไปนี้
1. วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทุกวิชา รวมทั้งวิชาที่ไม่ได้กาหนด
2. วิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปทั้งส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ที่ใช้รหัสย่อ “มธ.” คือ มธ.100 – มธ.156
4) การศึกษาเพื่อรับอนุปริญญาในโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
นักศึกษาสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาที่ได้หน่วยกิตสะสม ไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกิต มีสิทธิได้รับ
อนุปริญญา หากศึกษารายวิชาในหลักสูตรครบตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
2. ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษาปกติ
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3. ได้หน่วยกิตวิชาศึกษาทั่วไป ครบ 30 หน่วยกิต
4. ได้หน่วยกิตวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต โดยแบ่งออกเป็น
4.1 วิชาบังคับในสาขา ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต และต้องสอบได้ไม่ต่ากว่าระดับ C ทุกรายวิชา
4.2 วิชาบังคับเลือกในสาขา กลุ่มเนื้อหาเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
4.3 วิชาบังคับเลือกในสาขา กลุ่มภาษาที่ใช้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
4.4 วิชาเลือกในสาขา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
4.5 วิชาบังคับนอกสาขา ครบ 12 หน่วยกิต ได้แก่ รายวิชา อ.211 อ.221 อ.231 และ อ.214
5. ได้หน่วยกิตวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ปีการศึกษาที่ 1
ภาค 1
มธ.101 โลก อาเซียน และไทย

หน่วยกิต
3

มธ.100

มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน
มธ.104 การคิด อ่าน และเขียน
อย่างมีวิจารณญาณ
มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

3
3

มธ.102
มธ.106

3

มธ.111

มธ.112 มรดกโลกก่อนสมัยใหม่
อศ.210 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สมัยโบราณ
รวม

3
3

มธ.117
อศ.211

18

ภาค 2
หน่วยกิต
พลเมืองกับความรับผิดชอบ
3
ต่อสังคม
ทักษะชีวิตทางสังคม
3
ความคิดสร้างสรรค์
3
และการสื่อสาร
ประเทศไทยในมิติทาง
3
ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม
พัฒนาการของโลกสมัยใหม่
3
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่
3
รวม

18

ภาค 2
ทักษะการนาเสนอ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในบริบท
เศรษฐกิจและการเงินโลก
ศิลปะในฐานะมรดกทาง
วัฒนธรรม

หน่วยกิต
3
3

ปีการศึกษาที่ 2
ภาค 1
อ.211 การฟัง-การพูด
อศ.221 ภูมิศาสตร์มนุษย์
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อศ.311 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในบริบท
สังคมกับกฎหมายระหว่าง
ประเทศ
อศ.xxx วิชาบังคับเลือกเนื้อหา 1

หน่วยกิต
3
3

อ.214
อศ.220

3

อศ.331

3

อศ.xxx

วิชาบังคับเลือกเนื้อหา 2

3
3

16
อศ.2xx วิชาบังคับเลือกภาษา (1)
อศ.xxx วิชาเลือก (1)
รวม

3
3
18

อศ.2xx
อศ.xxx

วิชาบังคับเลือกภาษา (2)
วิชาเลือก (2)
รวม

3
3
18

ปีการศึกษาที่ 3
ภาค 1
อ.221 การอ่านเชิงวิพากษ์
อศ.310 การเมืองการปกครองในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
อศ.410 ชาติพันธุ์และวัฒนธรรมในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
อศ.xxx วิชาบังคับเลือกเนื้อหา 3
อศ.3xx วิชาบังคับเลือกภาษา (3)
อศ.xxx วิชาเลือก (3)
รวม

หน่วยกิต
3
3

อ.231
อศ.401

3

อศ.xxx

3
3
3
18

อศ.3xx
อศ.xxx

ภาคฤดูร้อน
อศ.555 การฝึกงานระยะสั้น
รวม

หน่วยกิต
1
1

ภาค 2
การเขียนเชิงวิพากษ์
ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์และ
เศรษฐศาสตร์การเมือง
วิชาบังคับเลือกเนื้อหา 4
วิชาบังคับเลือกภาษา (4)
วิชาเลือก (4)
รวม

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
15

ปีการศึกษาที่ 4
ภาค 1
อศ.400 ระเบียบวิธีวิจยั ทางสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
อศ.4xx วิชาบังคับเลือกภาษา (5)
อศ.xxx วิชาเลือก (5)
อศ.xxx วิชาเลือกเสรี (1)

รวม

หน่วยกิต

ภาค 2

หน่วยกิต

3

อศ.500

ภาคนิพนธ์

3

3
3
3

อศ.4xx
อศ.xxx
อศ.xxx

วิชาบังคับเลือกภาษา (6)
วิชาเลือก (6)
วิชาเลือกเสรี (2)

3
3
3

12

รวม
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
1. รายวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 รายวิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 1
หมวดสังคมศาสตร์ บังคับ 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต
มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา
3 (3–0–6)
TU100
Civic Engagement
ปลูกฝังจิตสานึก บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในฐานะ
พลเมืองโลก ผ่านกระบวนการหลากหลายวิธี เช่น การบรรยาย การอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ
ดูงาน เป็ นต้น โดยนักศึกษาจะต้องจัดทาโครงการรณรงค์ เพื่อให้ เกิดการรับรู้ หรือเกิดการ
เปลี่ยนแปลง ในประเด็นที่สนใจ
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Instillation of social conscience and awareness of one’s role and duties as a good
global citizen. This is done through a variety of methods such as lectures, discussion
of various case studies and field study outings. Students are required to organise
a campaign to raise awareness or bring about change in an area of their interest.
มธ.101
TU101

โลก อาเซียน และไทย
3 (3–0–6)
Thailand, ASEAN, and the World
ศึกษาปรากฏการณ์ที่ส าคัญของโลก อาเซียน และไทยในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สั งคม
วัฒนธรรม โดยใช้กรอบแนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร์ ผ่านการอภิปรายและ
ยกตัวอย่างสถานการณ์หรือบุคคลที่ได้รับความสนใจ เพื่อให้เกิดมุมมองต่อความหลากหลายและ
เข้าใจความซับซ้อนที่สัมพันธ์กันทั้งโลก มีจิตสานึกสากล (GLOBAL MINDSET) สามารถท้าทาย
กรอบความเชื่อเดิมและเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กว้างขวางขึ้น
Study of significant phenomena around the world, in the ASEAN region and in
Thailand in terms of their political, economic and sociocultural dimensions. This
is done through approaches, theories and principles of social science research via
discussion and raising examples of situations or people of interest. The purpose
of this is to create a perspective of diversity, to understand the complexity of
global interrelationships, to build a global mindset and to be able to challenge
old paradigms and open up a new, broader worldview

หมวดมนุษยศาสตร์ บังคับ 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม
3 (3–0–6)
TU102
Social Life Skills
การดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวม ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ ซึ่งเป็น
ทักษะสาคัญที่จะช่วยให้ประสบความสาเร็จและใช้ชีวิตในสังคมอย่างเป็ นสุข ด้วยการพัฒนา
ความสามารถในการดู แ ลสุ ข ภาพทางกาย การจั ด การความเครี ย ด การสร้ า งความมั่ น คง
ทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและ การปรับตัวเมื่อเผชิญกับปัญหาทางด้านจิตใจ อารมณ์ และ
สังคม การเข้าใจความหมายของสุ นทรียศาสตร์ การได้รับประสบการณ์และความซาบซึ้งใน
ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับมนุษย์ในแขนงต่างๆ ทั้งทัศนศิลป์ ดนตรี ศิลปะการแสดง และ
สถาปัตยกรรม
Holistic health care, addressing the physical, emotional, social, and spiritual
needs, which is considered. Important skills for success in leading a happy life in
society. Students learn to develop their ability in physical health care to manage
stress, build emotional security, understand themselves and adapt to
psychological, emotional and social problems. Students also learn to understand
the meaning of aesthetics, experiencing and appreciating the relationship
between art and humanity in different fields, namely visual arts, music,
performing arts and architecture
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หมวดวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ บังคับ 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน
3 (3–0–6)
TU103
Life and Sustainability
การดาเนินชีวิตอย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลวัตของ
ธรรมชาติ มนุษย์ และสรรพสิ่ง ทั้งสิ่งแวดล้อมสรรสร้าง การใช้พลังงาน เศรษฐกิจ สังคมในความ
ขัดแย้ ง และการแปรเปลี่ ย น ตลอดจนองค์ ความรู้ ทางวิท ยาศาสตร์สิ่ ง แวดล้ อ มที่นาไปสู่ การ
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่ความยั่งยืน
This course provides an introduction to the importance of life-cycle systems
perspectives in understanding major challenges and solutions to achieving more
sustainable societies in this changing world. Students will learn about
the relationship between mankind and the environment in the context of energy
and resource use, consumption and development, and environmental
constraints. Furthermore, an examination of social conflict and change
from the life-cycle perspective will be used to develop an understanding of
potential solution pathways for sustainable lifestyle modifications
หมวดภาษา บังคับ 3 รายวิชา 9 หน่วยกิต
มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3 (3–0–6)
TU050
English Skill Development
ไม่นับหน่วยกิต
ฝึกทักษะภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนเชิงบูรณาการ
เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระดับต่อไป
Practice basic skills for listening, speaking, reading, and writing in English through
an integrated method. Students will acquire a basis to continue to study English
at a higher level
มธ.104
TU104

การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ
3 (3–0–6)
Critical Thinking, Reading, and Writing
พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านการตั้งคาถาม การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และ
การประเมินค่า พัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับสาระสาคัญ เข้าใจจุดมุ่งหมาย ทัศนคติ สมมติฐาน
หลักฐานสนับสนุน การใช้เหตุผลที่นาไปสู่ข้อสรุปของงานเขียน พัฒนาทักษะการเขียนแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผลและการเขียนเชิงวิชาการ รู้จักถ่ายทอดความคิด และเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับ
มุมมองของตนเอง รวมถึงสามารถอ้างอิงหลักฐานและข้อมูลมาใช้ในการสร้างสรรค์งานเขียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
Development of critical thinking through questioning, analytical, synthetic and
evaluation skills. Students learn how to read without necessarily accepting all
the information presented in the text, but rather consider the content in depth,
taking into account the objectives, perspectives, assumptions, bias and
supporting evidence, as well as logic or strategies leading to the author’s
conclusion. The purpose is to apply these methods to students’ own persuasive
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writing based on information researched from various sources, using effective
presentation techniques
มธ.105
TU105

ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
3 (3–0–6)
Communication Skills in English
พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยมุ่งเน้นความสามารถในการสนทนา
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการอ่านเพื่อทาความเข้ าใจเนื้อหาวิชาการในศาสตร์ต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของนักศึกษา
Development of English listening, speaking, reading and writing skills, focusing on
the ability to hold a conversation in exchanging opinions, as well as reading
comprehension of academic texts from various disciplines related to students’
field of study

มธ.106
TU106

ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Creativity and Communication
กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ โดยมีการคิดเชิงวิพากษ์เป็นองค์ประกอบสาคัญ และการสื่อสาร
ความคิดดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเหมาะสมตามบริบทสังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม ทั้ง
ในระดับบุคคล องค์กร และสังคม
Creative thought processes, with critical thinking as an important part, as well as
communication of these thoughts that lead to suitable results in social, cultural
and environmental contexts, at personal, organisational and social levels

1.2 รายวิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 2 เลือก 3 รายวิชา 9 หน่วยกิต
หมวดสังคมศาสตร์
มธ.124 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3–0–6)
TU124
Society and Economy
แนวทางการศึกษาและการวิเคราะห์ สังคมและเศรษฐกิจในฐานะที่วิชานี้เป็นการศึกษาทางด้าน
สังคมศาสตร์ แล้วนาสู่การวิเคราะห์วิวัฒนาการของสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในภาพกว้างของโลก
และของประเทศไทย โดยเน้นให้เห็นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมและสถาบันที่มีต่อระบบสังคม
เศรษฐกิจ
To provide guidelines for the study and analysis of society and economy. To
analyze social and economic evolution in Thailand and worldwide. To emphasize
the influence of culture and institutions on the social and economic system
มธ.399
TU399

การฝึกงานในวิชาชีพ
3 (3–0–6)
Professional Internship
การลงมือปฏิบัติงานในวิชาชีพกับองค์กรที่อยู่ในรายชื่อที่แต่ละคณะ/สาขาวิชาอนุมัติ ภายใต้การ
ดูแลของคณะที่ปรึกษา โดยมีการตกลงขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนระยะเวลา และ
หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลที่ชัดเจน โดยมุ่งเน้นให้เกิด การเรียนรู้จากการนาความรู้และทักษะ
ที่ได้ศึกษามาเพื่อใช้สาหรับการทางานในวิชาชีพจริง ก่อนที่สาเร็จการศึกษาเข้าสู่โลกการทางาน
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Students will learn about and practise professional work in an organization
approved by the faculty under the supervision of the advisory committee.
There will be clear stipulation of the internship duties and responsibilities,
duration and appraisal criteria. The focus will be on learning via application of
knowledge and skills gained during the programme to a real professional
situation in preparation for entry into the world of work after graduation
หมวดมนุษยศาสตร์
มธ.111 ประเทศไทยในมิติทางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม
3 (3–0–6)
TU111
Thailand in Historical, Social and Cultural Perspective
ภูมิหลังของสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ตั้งแต่อดีตสยามประเทศจนถึงประเทศไทย
มุ่งเน้นประเด็นการสร้างเอกลักษณ์ ไทย และทิศทางการพัฒนาของสังคมและวัฒนธรรมไทย
ในบริบทแห่งโลกาภิวัฒน์ (มีการศึกษานอกสถานที)่
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)
มธ.112
TU112

มรดกโลกก่อนสมัยใหม่
3 (3–0–6)
Heritage of the Pre-modern World
ปัญหาและผลสาเร็จในการแก้ปัญหาที่สาคัญในสังคมโลกก่อนสมัยใหม่ อันเป็นมรดกตกทอดมาสู่
สังคมโลกปัจจุบัน ทั้งในสถาบันศาสนา ภูมิปัญญา วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
To study significant problems and solutions in the Pre-modern World Society, which
have been passed on to various institutions, including those responsible for religion,
intellect, culture, society, economics, and politics in the Present World Society

มธ.113
TU113

ความรู้พื้นฐานทางปรัชญาและศาสนา
3 (3–0–6)
Fundamentals of Philosophy and Religions
แนวคิ ด ทางปรั ช ญาและศาสนาที่ มี ค วามสาคั ญ ต่ อ มนุษ ย์ ใ นแง่ ทั ศนคติ จริ ย ธรรม และการ
ดารงชีวิตเพื่อให้นักศึกษารู้จักคิด วิเคราะห์ และวิจารณ์ปรากฏการณ์ต่างๆอย่างมีหลักเกณฑ์
และสามารถประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจในการศึกษาให้เป็นประโยชน์ต่อการดารงชีวิตร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคม
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
พัฒนาการของโลกสมัยใหม่
3 (3–0–6)
Development of the Modern World

มธ.117
TU117
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พัฒ นาการของสั งคมโลก ตั้งแต่ ค.ศ. 1500 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยเน้นความสั มพัน ธ์
ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันเป็น
พื้นฐานแห่งการเปลี่ยนแปลงของโลกเข้าสู่สมัยใหม่
To study the development of world societies from 1500 A.D. to the present. An
emphasis is placed upon the relationship of economy, political system, administration,
society, culture, science and technology, leading to modern world changes
2. วิชาเฉพาะ
2.1 วิชาในสาขา
2.1.1 วิชาบังคับ
อศ.210 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยโบราณ
3 (3–0–6)
SE210
Ancient Southeast Asia
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของดินแดนต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อนและหลัง
การรั บวัฒนธรรมอิน เดียและจี น ตลอดจนการเข้า มาของศาสนาอิส ลามและคริส ตศาสนาใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงก่อนศตวรรษที่ 19
Politics, economies, societies and cultures of Southeast Asian territories prior to
and after the advent of Indian and Chinese civilizations; the spread of Islam and
Christianity within the region before the 19th century
อศ.211
SE211

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่
3 (3–0–6)
Modern Southeast Asia
ประวัติศาสตร์นิพนธ์ของประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยสังเขป พัฒนาการทางสังคม
การเมือง เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ผลกระทบ
จากการขยายตัวของลัทธิอาณานิคมตะวันตก การเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านอาณานิคมตะวันตก
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยุคสงครามเย็นจนกระทั่งถึงปัจจุบัน
Brief historiography of Southeast Asia; development of social, political and
economic of Southeast Asian countries since the 19th century; effects of the
expansion of the Western colonialism; the movement of anti-western
colonialism; Southeast Asian during the Cold War up to the present time

อศ.220
SE220

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในบริบทเศรษฐกิจและการเงินโลก
3 (3–0–6)
Southeast Asia in the Global Economy and Finance
ระบบเศรษฐกิจของเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ในฐานะที่เป็นส่ว นหนึ่งของระบบเศรษฐกิจโลก
เงื่อนไขของการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล และกระบวนการปรับตั ว หลัง
วิกฤตทางเศรษฐกิจ
Southeast Asian economic system as part of the world economic system;
conditions of the development of the competitiveness at the international level
and adjustment processes after the economic crisis
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อศ.221
SE221

ภูมิศาสตร์มนุษย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3–0–6)
Human Geography of Southeast Asia
การตั้งถิ่นฐานในเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้ พัฒนาการทางสั งคมอันเป็นผลจากโครงสร้างเชิง
กายภาพเทคโนยีกับการปรับเปลี่ยนภูมิศาสตร์มนุษย์
Geographical formations in Southeast Asia; social development resulted from
physical structures, technologies, and the adjustment of the human geography

อศ.310
SE310

การเมืองการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3–0–6)
Politics and Government in Southeast Asia
ปัจจัยพื้นฐาน วิวัฒนาการ และลักษณะการเมืองการปกครองของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจน ระบอบการเมือง สถาบันการเมือง โครงสร้างการปกครอง การ
พัฒนาประชาธิปไตย และ การเมืองเปรียบเทียบ
Basic factors, evolutions, and characteristics of politics and government in
Southeast Asian countries; political regime, political institution, governmental
structure, development of democratization, and comparative politics

อศ.311
SE311

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในบริบทสังคมกับกฎหมายระหว่างประเทศ
3 (3–0–6)
Southeast Asia in the Context of International Community
and International Law
แนวคิดในการอยู่ร่วมกันของประชาคมระหว่างประเทศ และที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศ
ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายใน สนธิสัญญา ตลอดจนความ
รับผิดชอบของรัฐภายใต้บริบทเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Concepts of international and regional coexistence; sources of international law,
relationship between international and national laws, conventions, and state
responsibilities within the Southeast Asian context

อศ.331
SE331

ศิลปะในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3–0–6)
Art as Cultural Heritages in Southeast Asia
รูปแบบและแนวคิดที่อยู่เบื้ องหลังการสร้างสรรค์โ บราณสถาน โบราณวัตถุที่สาคัญในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้บริบทการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลง
Concepts and ideas beyond the creation of important archeological sites and
antiques in Southeast Asia within the context of the changing society, economy,
and politics

อศ.400
SE400

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Research Methodology in Social sciences and Humanities

3 (3–0–6)

23
ความหมาย องค์ประกอบและขั้นตอนการทาวิจัย การจัดทาข้อเสนอโครงการวิจัย การประมวล
และวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Definitions, elements, and research methodology; writing research proposals,
collecting and analyzing data in social sciences and humanities
อศ.401
SE401

ทฤษฎีทางสังคมและเศรษฐศาสตร์การเมือง
3 (3–0–6)
Social and Political Economic Theories
แนวคิดและทฤษฎีหลักทางสังคมและเศรษฐศาสตร์การเมืองของโลกตะวันตกและโลกตะวันออก
ตลอดจนแนวคิดทางสังคมเชิงวิพากษ์ ซึ่งมีอิทธิพลต่อแนวคิดและทฤษฎีสาคัญทางสังคมและ
เศรษฐศาสตร์การเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Key concepts and theories of social and political economic of the Western and
Eastern worlds; alternative concepts influencing the key concepts and theories
of social and political economy in Southeast Asia

อศ.410
SE410

ชาติพันธุ์และวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3–0–6)
Ethnicity and Culture in Southeast Asia
แนวคิดและทฤษฎีความเป็นชาติพันธุ์และชาติพันธุ์สัมพันธ์ ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยุคก่อนอาณานิคมจนถึงยุคโลกาภิวัตน์ สังคมพหุวัฒนธรรม ปั ญหากลุ่ม
ชาติพันธุ์
Concepts and theories of ethnicity and ethnic relations; ethnic diversity in
Southeast Asia from the pre-colonial period to the globalization era; problems of
plural-ethnic socities

อศ.500 ภาคนิพนธ์
3 (3–0–6)
SE500
Research Project
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อศ.400 หรือ ได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
ประเด็นตามความสนใจเป็นรายบุคคลในรูปแบบของงานวิจัย โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้คาปรึกษา
แนะนา
Prerequisite: Have earned credits of SE400 or Approval from Supervisor
A special topic of individual interest in conducting the research under the
supervision of an advisor
อศ.555 การฝึกงานระยะสั้น
1 (0–2–1)
SE555
Short–Term Internship
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาหมวดบังคับเลือกภาษาระดับ 4 หรือได้รับอนุมัติจากโครงการฯ
การฝึกปฏิบัติงานประเภทต่างๆ ในองค์กร/หน่วยงานที่ใช้ภาษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติงานใน
องค์กร/หน่ วยงานที่โครงการฯ กาหนด หรือที่ได้รับอนุมัติจากคณะศิลปศาสตร์ โดยต้องฝึ ก
ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง และอยู่ในความควบคุมรวมถึงการประเมินผลโดยโครงการฯ
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และองค์กร/หน่วยงานนั้นๆ ภายหลังการฝึกงานนักศึกษาต้องทารายงานเสนอเพื่อประเมินผล
การฝึกงาน การวัดผลมีค่าระดับ S (ใช้ได้) หรือ U (ใช้ไม่ได้)
Prerequisite: Having earned credits of Southeast Asian Language level 4 or approval
from the Southeast Asian Studies Program
Practice of various assignments in institutions or organizations using Southeast
Asian languages or languages used in Southeast Asian countries; students can do
the practicum in the organizations provided by the program or those approved
by the faculty; the practicum must take at least 45 hours under the supervision
and assessment of the program and the organization; after the practicum the
student must submit a report for assessment; the assessment scale is “S”
(Satisfactory) or “U” (Unsatisfactory)

อศ.215
SE215

2.1.2 วิชาบังคับเลือก
2.1.2.1 วิชาเนื้อหาเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3–0–6)
International Relations in Southeast Asia
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและปัจจัยทางการเมือง เศรษฐกิจ และความมั่นคง ที่เกี่ยวข้องกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงนโยบายต่างประเทศของ
รัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งครอบคลุมรูปแบบ การเปลี่ยนแปลง และผลกระทบของนโยบาย
International relations and factors of politics, economy and security related to
the international relations in Southeast Asia; foreign policies of states in
Southeast Asia including patterns, changes, and policy impacts

อศ.235
SE235

ศาสนาในบริบทสังคมการเมืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3–0–6)
Religions in Southeast Asian Socio–Political Contexts
ศาสนาในบริบทของสังคมการเมือง ระบบโครงสร้างดั้งเดิม ปัญหาและสถานการณ์ปัจจุบันที่
แต่ละประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทั้งภูมิภาคประสบอยู่
Religions in Socio–Political contexts; original structures of the religions; problems
and present issues each Southeast Asian country and the whole region are facing

อศ.242
SE242

สื่อสารมวลชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3–0–6)
Mass Communications in Southeast Asia
พั ฒ นาการของระบบสื่ อ สารมวลชนแต่ ล ะประเทศในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ใ นกรอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับทฤษฎีสื่อมวลชน อิทธิพลและ
ผลกระทบของสื่อสารมวลชนที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค
Development of the mass communication in each Southeast Asian country within the
conceptual and theoretical framework of changes in the society and mass media
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theories; influences and impacts of the mass media on social changes at both macro
and micro levels
อศ.312
SE312

กฎหมายกับปัญหาในประชาคมอาเซียน
3 (3–0–6)
Law and Issues in ASEAN Community
กฎบัตรอาเซียน กฎหมายที่เกี่ยวกับการค้าและการลงทุน ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอยู่ร่วม
ในประชาคมอาเซียน ปัญหาสิทธิมนุษยชน การระงับข้อพิพาทเรื่องเขตแดน การส่งผู้ร้ายข้ามแดน
แรงงานต่างด้าว
ASEAN charters, rules and regulations on trades and investments; issues relating
to coexistence within the ASEAN community; problems concerning human rights,
settlements, borders, extraditions, and foreign workers

อศ.322
SE322

การจัดการการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมภาคบริการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3 (3–0–6)
Tourism and Hospitality Management in Southeast Asia
แนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการท่องเที่ยว ธุรกิจการท่องเที่ยว รวมถึงการปรับตัวของ
การท่องเที่ยวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อสถานการณ์โลก
Fundamental concepts of tourism management and tourism business, including
the adjustment of the Southeast Asian tourism to the global situation

อศ.342
SE342

ภูมิปัญญาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3–0–6)
Southeast Asian Wisdom
รากฐานภูมิปัญญา โลกทัศน์ของกลุ่มคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการปรับตัวให้สอดคล้องกับสังคม
ร่ วมสมั ย รวมทั้ งกระบวนการถ่ ายทอดความรู้ ตลอดจนการปะทะทางความคิ ดกั บอิ ทธิ พลจาก
ภายนอก
The root of wisdom and the world view of Southeast Asian peoples in adapting
themselves to conform to the contemporary society including the process of the
knowledge transfer and the ideological confrontation arising from the external
influences

อศ.422
SE422

การตลาดและความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3 (3–0–6)
Marketing and Corporate Social Business Responsibilities in Southeast Asia
ความหมายและความสาคัญของการตลาด แนวคิดบทบาทและความรับผิดชอบที่มีต่อเศรษฐกิจ
และสังคม การดาเนินธุรกิจการตลาดต่างประเทศ รวมไปถึงความหมายและความสาคัญของ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Definitions and importance of marketing; its concept, roles and responsibilities for
the economy and society; international marketing management; definitions and
importance of Corporate Social Business Responsibilities in Southeast Asia
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อศ.442
SE442

สังคมวิทยาการพัฒนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3–0–6)
Sociology of Development in Southeast Asia
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในมุมมองด้านสังคมวิทยา ทฤษฎีการพัฒนาในบริบทร่วมสมัย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผลกระทบจากการพัฒนาทั้งในบริบทชุมชนเมือง
และชุมชนชนบทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Social and economic development from sociological perspectives; development
theories within the contemporary context; national socio-economic development
plan; impacts of development in urban and rural communities of Southeast Asia

อศ.452
SE452

สัมมนาหัวข้อเฉพาะด้านการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3–0–6)
Seminar on Political Issues in Southeast Asia
วิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อเฉพาะทางด้านการเมืองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Analyzing and exchanging ideas in special topics of politics in Southeast Asia

อศ.453
SE453

สัมมนาหัวข้อเฉพาะด้านเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3–0–6)
Seminar on Economic Issues in Southeast Asia
วิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Analyzing and exchanging ideas in special topics of economies in Southeast Asia

อศ.454
SE454

สัมมนาหัวข้อเฉพาะด้านสังคมวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3–0–6)
Seminar on Socio-cultural Issues in Southeast Asia
วิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อเฉพาะทางด้านสังคมและวัฒนธรรมของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
Analyzing and exchanging ideas in special topics of societies and cultures in
Southeast Asia

อศ.262
SE262

2.1.2.2 วิชาภาษาที่ใช้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ภาษาลาว 1
3 (3–0–6)
Lao Language 1
โครงสร้างพื้นฐานภาษาลาวระดับต้น ทักษะพื้นฐานการฟัง พูด อ่าน เขียน
Fundamental structures of Lao language; basic listening, speaking, reading, and
writing skills

อศ.263 ภาษาลาว 2
3 (3–0–6)
SE263
Lao Language 2
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ อศ.262
ฝึกทักษะทางด้านการ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษาลาวในระดับสูงขึ้น ในระดับนี้นักศึกษาจะ
สามารถใช้ภาษาง่ายๆ ในชีวิตประจาวันได้
Prerequisite: Have earned credits of SE262
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Develop listening, speaking, reading, and writing skills of Lao language at a more
advanced level; ability to communicate in Lao language in everyday situations
อศ.264
SE264

ภาษาเขมร 1
3 (3–0–6)
Khmer Language 1
โครงสร้างพื้นฐานภาษาเขมรระดับต้น ทักษะพื้นฐานการฟัง พูด อ่าน เขียน
Fundamental structures of Khmer language; basic listening, speaking, reading, and
writing skills

อศ.265 ภาษาเขมร 2
3 (3–0–6)
SE265
Khmer Language 2
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ อศ.264
ฝึกทักษะทางด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษาเขมรในระดับสูงขึ้น ในระดับนี้นักศึกษาจะ
สามารถใช้ภาษาง่ายๆ ในชีวิตประจาวันได้
Prerequisite: Have earned credits of SE264
Develop listening, speaking, reading, and writing skills of Khmer language at a more
advanced level; ability to communicate in Khmer language in everyday situations
อศ.272
SE272

ภาษาเวียดนาม 1
3 (3–0–6)
Vietnamese Language 1
โครงสร้างพื้นฐานภาษาเวียดนามระดับต้น ทักษะพื้นฐานการฟัง พูด อ่าน เขียน
Fundamental structures of Vietnamese language; basic listening, speaking,
reading, and writing skills

อศ.273 ภาษาเวียดนาม 2
3 (3–0–6)
SE273
Vietnamese Language 2
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ อศ.272
ฝึกทักษะทางด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษาเวียดนามในระดับสูงขึ้น ในระดับนี้นักศึกษา
จะสามารถใช้ภาษาง่ายๆ ในชีวิตประจาวันได้
Prerequisite: Have earned credits of SE272
Develop listening, speaking, reading, and writing skills of Vietnamese language at a
more advanced level; ability to communicate in Vietnamese language in
everyday situations
อศ.274
SE274

ภาษาเมียนมา 1
3 (3–0–6)
Myanmar Language 1
โครงสร้างพื้นฐานภาษาเมียนมาระดับต้น ทักษะพื้นฐานการฟัง พูด อ่าน เขียน
Fundamental structures of Myanmar language; basic listening, speaking, reading,
and writing skills
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อศ.275 ภาษาเมียนมา 2
3 (3–0–6)
SE275
Elementary Myanmar 2
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ อศ.274
ฝึกทักษะทางด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษาเมียนมาในระดับสูงขึ้น ในระดับนี้นักศึกษาจะ
สามารถใช้ภาษาง่ายๆ ในชีวิตประจาวันได้
Prerequisite: Have earned credits of SE274
Develop listening, speaking, reading, and writing skills of Myanmar language at a
more advanced level; ability to communicate in Myanmar language in everyday
situations
อศ.282
SE282

ภาษามาเลเซีย 1
3 (3–0–6)
Malaysian Language 1
โครงสร้างพื้นฐานภาษามาเลเซียระดับต้น ทักษะพื้นฐานการฟัง พูด อ่าน เขียน
Fundamental structures of Malaysian language; basic listening, speaking, reading, and
writing skills

อศ.283 ภาษามาเลเซีย 2
3 (3–0–6)
SE283
Malaysian Language 2
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ อศ.282
ฝึกทักษะทางด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษามาเลเซียในระดับสูงขึ้น ในระดับนี้นักศึกษา
จะสามารถใช้ภาษาง่ายๆ ในชีวิตประจาวันได้
Prerequisite: Have earned credits of SE282
Develop listening, speaking, reading, and writing skills of Malaysian language at a
more advanced level; ability to communicate in Malaysian language in everyday
situations
อศ.284
SE284

ภาษาอินโดนีเซีย 1
3 (3–0–6)
Indonesian Language 1
โครงสร้างพื้นฐานภาษาอินโดนีเซียระดับต้น ทักษะพื้นฐานการฟัง พูด อ่าน เขียน
Fundamental structures of Indonesian language; basic listening, speaking, reading, and
writing skills

อศ.285 ภาษาอินโดนีเซีย 2
3 (3–0–6)
SE285
Indonesian Language 2
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ อศ.284
ฝึกทักษะทางด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษาอินโดนีเซียในระดับสูงขึ้น ในระดับนี้นักศึกษา
จะสามารถใช้ภาษาง่ายๆ ในชีวิตประจาวันได้
Prerequisite: Have earned credits of SE284
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Develop listening, speaking, reading, and writing skills of Indonesian language at a more
advanced level; ability to communicate in Indonesian language in everyday situations
อศ.292
SE292

ภาษาฟิลิปีโน 1
3 (3–0–6)
Filipino Language 1
โครงสร้างพื้นฐานภาษาฟิลิปีโนระดับต้น ทักษะพื้นฐานการฟัง พูด อ่าน เขียน
Fundamental structures of Filipino language; basic listening, speaking, reading,
and writing skills.

อศ.293 ภาษาฟิลิปีโน 2
3 (3–0–6)
SE293
Filipino Language 2
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ อศ.292
ฝึกทักษะทางด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษาฟิลิปปีโนในระดับสูงขึ้น ในระดับนี้นักศึกษา
จะสามารถใช้ภาษาง่ายๆ ในชีวิตประจาวันได้
Prerequisite: Have earned credits of SE292
Develop listening, speaking, reading, and writing skills of Filipino language at a
more advanced level; ability to communicate in Filipino language in everyday
situations
อศ.294
SE294

ภาษาโปรตุเกส 1
3 (3–0–6)
Portuguese Language 1
โครงสร้างพื้นฐานภาษาโปรตุเกสระดับต้น ทักษะพื้นฐานการฟัง พูด อ่าน เขียน
Fundamental structures of Portuguese language; basic listening, speaking, reading, and
writing skills

อศ.295 ภาษาโปรตุเกส 2
3 (3–0–6)
SE295
Portuguese Language 2
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ อศ.294
ฝึกทักษะทางด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษาโปรตุเกสในระดับสูงขึ้น ในระดับนี้นักศึกษา
จะสามารถใช้ภาษาง่ายๆ ในชีวิตประจาวันได้
Prerequisite: Have earned credits of SE294
Develop listening, speaking, reading, and writing skills of Portuguese language at a
more advanced level; ability to communicate in Portuguese language in everyday
situations
อศ.362

ภาษาลาว 3

3 (3–0–6)

30
SE362
Lao Language 3
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ อศ.263
ไวยากรณ์และโครงสร้ างภาษาลาวระดับพื้นฐาน ศั พท์และส านวนภาษาลาว การสนทนาใน
สถานการณ์เฉพาะ การอ่านบทความขนาดสั้น การเขียนประโยค
Prerequisite: Have earned credits of SE263
Basic syntax and structure of the Lao language, words and phrases; conversations
in specific circumstances; reading short articles; writing sentences
อศ.363 ภาษาลาว 4
3 (3–0–6)
SE363
Lao Language 4
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ อศ.362
ไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาลาวระดับกลาง ศัพท์และสานวนภาษาลาว การสนทนา การอ่าน
บทความขนาดสั้น และการเขียนระดับย่อหน้า
Prerequisite: Have earned credits of SE362
Intermediate level of syntax and structure of Lao language, words and phrases;
conversations; reading short articles; paragraph writing
อศ.364 ภาษาเขมร 3
3 (3–0–6)
SE364
Khmer Language 3
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ อศ.265
ไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาเขมรระดับพื้นฐาน ศัพท์และสานวนภาษาเขมร การสนทนาใน
สถานการณ์เฉพาะ การอ่านบทความขนาดสั้น การเขียนประโยค
Prerequisite: Have earned credits of SE262
Basic syntax and structure of the Khmer language, words and phrases;
conversations in specific circumstances; reading short articles; writing sentences
อศ.365 ภาษาเขมร 4
3 (3–0–6)
SE365
Khmer Language 4
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ อศ.364
ไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาเขมรระดับกลาง ศัพท์และสานวนภาษาเขมร การสนทนา การอ่าน
บทความขนาดสั้น และการเขียนระดับย่อหน้า
Prerequisite: Have earned credits of SE364
Intermediate level of syntax and structure of Khmer language, words and phrases;
conversations; reading short articles; paragraph writing
อศ.372 ภาษาเวียดนาม 3
SE372
Vietnamese Language 3
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ อศ.273

3 (3–0–6)
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ไวยากรณ์ แ ละโครงสร้ า งภาษาเวี ย ดนามระดั บ พื้ น ฐาน ศั พ ท์ แ ละส านวนภาษาเวี ย ดนาม
การสนทนาในสถานการณ์เฉพาะ การอ่านบทความขนาดสั้น การเขียนประโยค
Prerequisite: Have earned credits of SE273
Basic syntax and structure of the Vietnamese language, words and phrases;
conversations in specific circumstances; reading short articles; writing sentences
อศ.373 ภาษาเวียดนาม 4
3 (3–0–6)
SE373
Vietnamese Language 4
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ อศ.372
ไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาเวียดนามระดับกลาง ศัพท์และสานวนภาษาเวียดนาม การสนทนา
การอ่านบทความขนาดสั้น และการเขียนระดับย่อหน้า
Prerequisite: Have earned credits of SE372
Intermediate level of syntax and structure of Vietnamese language, words and
phrases; conversations; reading short articles; paragraph writing
อศ.374 ภาษาเมียนมา 3
3 (3–0–6)
SE374
Myanmar Language 3
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ อศ.275
ไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาเมียนมาระดับพื้นฐาน ศัพท์และสานวนภาษาเมียนมา การสนทนา
ในสถานการณ์เฉพาะ การอ่านบทความขนาดสั้น การเขียนประโยค
Prerequisite: Have earned credits of SE275
Basic syntax and structure of the Myanmar language, words and phrases;
conversations in specific circumstances; reading short articles; writing sentences
อศ.375 ภาษาเมียนมา 4
3 (3–0–6)
SE375
Myanmar Language 4
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ อศ.374
ไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาเมียนมาระดับกลาง ศัพท์และสานวนภาษาเมียนมา การสนทนา
การอ่านบทความขนาดสั้น และการเขียนระดับย่อหน้า
Prerequisite: Have earned credits of SE374
Intermediate level of syntax and structure of Myanmar language, words and
phrases; conversations; reading short articles; paragraphwriting
อศ.382 ภาษามาเลเซีย 3
3 (3–0–6)
SE382
Malaysian Language 3
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ อศ.283
ไวยากรณ์ แ ละโครงสร้ า งภาษามาเลเซี ย ระดั บ พื้ น ฐาน ศั พ ท์ แ ละส านวนภาษามาเลเซี ย
การสนทนาในสถานการณ์เฉพาะ การอ่านบทความขนาดสั้น การเขียนประโยค
Prerequisite: Have earned credits of SE283
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Basic syntax and structure of the Malaysian language, words and phrases;
conversations in specific circumstances; reading short articles; writing sentences
อศ.383 ภาษามาเลเซีย 4
3 (3–0–6)
SE383
Malaysian Language 4
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ อศ.382
ไวยากรณ์และโครงสร้างภาษามาเลเซียระดับกลาง ศัพท์และสานวนภาษามาเลเซีย การสนทนา
การอ่านบทความขนาดสั้น และการเขียนระดับย่อหน้า
Prerequisite: Have earned credits of SE382
Intermediate level of syntax and structure of Malaysian language, words and
phrases; conversations; reading short articles; paragraph writing
อศ.384 ภาษาอินโดนีเซีย 3
3 (3–0–6)
SE384
Indonesian Language 3
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ อศ.285
ไวยากรณ์แ ละโครงสร้ า งภาษาอิ นโดนี เซี ยระดับ พื้น ฐาน ศัพ ท์แ ละส านวนภาษาอิน โดนี เ ซี ย
การสนทนาในสถานการณ์เฉพาะ การอ่านบทความขนาดสั้น การเขียนประโยค
Prerequisite: Have earned credits of SE285
Basic syntax and structure of the Indonesian language, words and phrases;
conversations in specific circumstances; reading short articles; writing sentences
อศ.385 ภาษาอินโดนีเซีย 4
3 (3–0–6)
SE385
Indonesian Language 4
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ อศ.384
ไวยากรณ์และโครงสร้า งภาษาอินโดนีเซียระดับกลาง ศัพท์และสานวนภาษาอินโดนีเซีย การ
สนทนา การอ่านบทความขนาดสั้น และการเขียนระดับย่อหน้า
Prerequisite: Have earned credits of SE384
Intermediate level of syntax and structure of Indonesian language, words and
phrases; conversations; reading short articles; paragraph writing
อศ.392 ภาษาฟิลิปีโน 3
3 (3–0–6)
SE392
Filipino Language 3
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ อศ.293
ไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาฟิลิปีโนระดับพื้นฐาน ศัพท์และสานวนภาษาฟิลิปีโน การสนทนาใน
สถานการณ์เฉพาะ การอ่านบทความขนาดสั้น การเขียนประโยค
Prerequisite: Have earned credits of SE293
Basic syntax and structure of the Filipino language, words and phrases;
conversations in specific circumstances; reading short articles; writing sentences
อศ.393

ภาษาฟิลิปีโน 4

3 (3–0–6)
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SE393
Filipino Language 4
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ อศ.392
ไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาฟิลิปีโนระดับกลาง ศัพท์และสานวนภาษาฟิลิปีโน การสนทนา
การอ่านบทความขนาดสั้น และการเขียนระดับย่อหน้า
Prerequisite: Have earned credits of SE392
Intermediate level of syntax and structure of Filipino language, words and
phrases; conversations; reading short articles; paragraph writing
อศ.394 ภาษาโปรตุเกส 3
3 (3–0–6)
SE394
Portuguese Language 3
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ อศ.295
ไวยากรณ์ แ ละโครงสร้ า งภาษาโปรตุ เ กสระดั บ พื้ น ฐาน ศั พ ท์ แ ละส านวนภาษาโปรตุ เ กส
การสนทนาในสถานการณ์เฉพาะ การอ่านบทความขนาดสั้น การเขียนประโยค
Prerequisite: Have earned credits of SE295
Basic syntax and structure of the Portuguese language, words and phrases;
conversations in specific circumstances; reading short articles; writing sentences
อศ.395 ภาษาโปรตุเกส 4
3 (3–0–6)
SE395
Portuguese 4
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ อศ.394
ไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาโปรตุเกสระดับกลาง ศัพท์และสานวนภาษาโปรตุเกส การสนทนา
การอ่านบทความขนาดสั้น และการเขียนระดับย่อหน้า
Prerequisite: Have earned credits of SE394
Intermediate level of syntax and structure of Portuguese language, words and
phrases; conversations; reading short articles; paragraph writing
อศ.462 ภาษาลาว 5
3 (3–0–6)
SE462
Lao Language 5
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ อศ.363
ไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาลาวระดับกลาง ศัพท์และสานวนภาษาลาว การสนทนาเพื่อแสดง
ความคิดเห็น การอ่านวรรณกรรมเบื้องต้นและการเขียนระดับความเรียง
Prerequisite: Have earned credits of SE363
Upper intermediate level of the Lao language, words and phrases, discussions;
reading basic literature, essay writing
อศ.463 ภาษาลาว 6
SE463
Lao Language 6
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ อศ.462

3 (3–0–6)
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ไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาลาวระดับกลาง ศัพท์และสานวนภาษาลาว การสนทนา การอ่าน
บทความวิชาการ และการเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น
Prerequisite: Have earned credits of SE462
Upper intermediate level of the Lao language, words and phrases; conversations;
academic reading and writing for comments
อศ.464 ภาษาเขมร 5
3 (3–0–6)
SE464
Khmer Language 5
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ อศ.365
ไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาเขมรระดับกลาง ศัพท์และสานวนภาษาเขมร การสนทนาเพื่อแสดง
ความคิดเห็น การอ่านวรรณกรรมเบื้องต้นและการเขียนระดับความเรียง
Prerequisite: Have earned credits of SE365
Upper intermediate level of the Khmer language, words and phrases, discussions;
reading basic literature, essay writing
อศ.465 ภาษาเขมร 6
3 (3–0–6)
SE465
Khmer Language 6
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ อศ.464
ไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาเขมรระดับกลาง ศัพท์และสานวนภาษาเขมร การสนทนา การอ่าน
บทความวิชาการ และการเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น
Prerequisite: Have earned credits of SE464
Upper intermediate level of the Khmer language, words and phrases;
conversations; academic reading and writing for comments
อศ.472 ภาษาเวียดนาม 5
3 (3–0–6)
SE472
Vietnamese Language 5
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ อศ.373
ไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาเวียดนามระดับกลาง ศัพท์และสานวนภาษาเวียดนาม การสนทนา
เพื่อแสดงความคิดเห็น การอ่านวรรณกรรมเบื้องต้นและการเขียนระดับความเรียง
Prerequisite: Have earned credits of SE373
Upper intermediate level of the Vietnamese language, words and phrases,
discussions; reading basic literature, essay writing
อศ.473 ภาษาเวียดนาม 6
3 (3–0–6)
SE473
Vietnamese Language 6
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ อศ.472
ไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาเวียดนามระดับกลาง ศัพท์และสานวนภาษาเวียดนาม การสนทนา
การอ่านบทความวิชาการ และการเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น
Prerequisite: Have earned credits of SE472
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Upper intermediate level of the Vietnamese language, words and phrases;
conversations; academic reading and writing for comments
อศ.474 ภาษาเมียนมา 5
3 (3–0–6)
SE474
Myanmar Language 5
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ อศ.375
ไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาเมียนมาระดับกลาง ศัพท์และสานวนภาษาเมียนมา การสนทนา
เพื่อแสดงความคิดเห็น การอ่านวรรณกรรมเบื้องต้นและการเขียนระดับความเรียง
Prerequisite: Have earned credits of SE375
Upper intermediate level of the Myanmar language, words and phrases,
discussions; reading basic literature, essay writing
อศ.475 ภาษาเมียนมา 6
3 (3–0–6)
SE475
Myanmar Language 6
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ อศ.474
ไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาเมียนมาระดับกลาง ศัพท์และสานวนภาษาเมียนมา การสนทนา
การอ่านบทความวิชาการ และการเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น
Prerequisite: Have earned credits of SE474
Upper intermediate level of the Myanmar language, words and phrases;
conversations; academic reading and writing for comments
อศ.482 ภาษามาเลเซีย 5
3 (3–0–6)
SE482
Malaysian Language 5
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ อศ.383
ไวยากรณ์และโครงสร้างภาษามาเลเซียระดับกลาง ศัพท์และสานวนภาษามาเลเซีย การสนทนา
เพื่อแสดงความคิดเห็น การอ่านวรรณกรรมเบื้องต้นและการเขียนระดับความเรียง
Prerequisite: Have earned credits of SE383
Upper intermediate level of the Malaysian language, words and phrases,
discussions; reading basic literature, essay writing
อศ.483 ภาษามาเลเซีย 6
3 (3–0–6)
SE483
Malaysian Language 6
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ อศ.482
ไวยากรณ์และโครงสร้างภาษามาเลเซียระดับกลาง ศัพท์และสานวนภาษามาเลเซีย การสนทนา
การอ่านบทความวิชาการ และการเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น
Prerequisite: Have earned credits of SE482
Upper intermediate level of the Malaysian language, words and phrases;
conversations; academic reading and writing for comments
อศ.484

ภาษาอินโดนีเซีย 5

3 (3–0–6)
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SE484
Indonesian Language 5
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ อศ.385
ไวยากรณ์ แ ละโครงสร้ า งภาษาอิ น โดนี เ ซี ย ระดั บ กลาง ศั พ ท์ แ ละส านวนภาษาอิ น โดนี เ ซี ย
การสนทนาเพื่อแสดงความคิดเห็น การอ่านวรรณกรรมเบื้องต้นและการเขียนระดับความเรียง
Prerequisite: Have earned credits of SE385
Upper intermediate level of the Indonesian language, words and phrases,
discussions; reading basic literature, essay writing
อศ.485 ภาษาอินโดนีเซีย 6
3 (3–0–6)
SE485
Indonesian Language 6
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ อศ.484
ไวยากรณ์ แ ละโครงสร้ า งภาษาอิ น โดนี เ ซี ย ระดั บ กลาง ศั พ ท์ แ ละส านวนภาษาอิ น โดนี เ ซี ย
การสนทนา การอ่านบทความวิชาการ และการเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น
Prerequisite: Have earned credits of SE484
Upper intermediate level of the Indonesian language, words and phrases;
conversations; academic reading and writing for comments
อศ.492 ภาษาฟิลิปีโน 5
3 (3–0–6)
SE492
Filipino Language 5
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ อศ.393
ไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาฟิลิปีโนระดับกลาง ศัพท์และสานวนภาษาฟิลิปีโน การสนทนา
เพื่อแสดงความคิดเห็น การอ่านวรรณกรรมเบื้องต้นและการเขียนระดับความเรียง
Prerequisite: Have earned credits of SE392
Upper intermediate level of the Filipino language, words and phrases, discussions;
reading basic literature, essay writing
อศ.493 ภาษาฟิลิปีโน 6
3 (3–0–6)
SE493
Filipino Language 6
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ อศ.492
ไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาฟิลิปีโนระดับกลาง ศัพท์และสานวนภาษาฟิลิปีโน การสนทนา
การอ่านบทความวิชาการ และการเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น
Prerequisite: Have earned credits of SE492
Upper intermediate level of the Filipino language, words and phrases;
conversations; academic reading and writing for comments
อศ.494 ภาษาโปรตุเกส 5
SE494
Portuguese Language 5
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ อศ.395

3 (3–0–6)
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ไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาโปรตุเกสระดับกลาง ศัพท์และสานวนภาษาโปรตุเกส การสนทนา
เพื่อแสดงความคิดเห็น การอ่านวรรณกรรมเบื้องต้นและการเขียนระดับความเรียง
Prerequisite: Have earned credits of SE395
Upper intermediate level of the Portuguese language, words and phrases,
discussions; reading basic literature, essay writing
อศ.495 ภาษาโปรตุเกส 6
3 (3–0–6)
SE495
Portuguese Language 6
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ อศ.494
ไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาโปรตุเกสระดับกลาง ศัพท์และสานวนภาษาโปรตุเกส การสนทนา
การอ่านบทความวิชาการ และการเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น
Prerequisite: Have earned credits of SE494
Upper intermediate level of the Portuguese language, words and phrases;
conversations; academic reading and writing for comments

อศ.227
SE227

2.1.3 วิชาเลือก
2.1.3.1 วิชาเลือกกลุ่มเนื้อหา
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฐานะชุมทางวัฒนธรรมและพาณิชยกรรม
3 (3–0–6)
Southeast Asia as an Emporium of Cultures and Trades
ประเด็นสาคัญทางประวัติศาสตร์และสังคมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครอบคลุมเนื้อหาด้าน
สภาพภูมิศาสตร์ ความเชื่อศาสนา วัฒนธรรม พาณิชยกรรม การเมืองการปกครอง
Important historical and social issues of Southeast Asia covering geography,
religious beliefs, cultures, commerce, politics, and governments

อศ.236
SE236

วรรณกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3–0–6)
Literature in Southeast Asia
ความหมายและพัฒนาการของวรรณกรรมสมัยจารีตและสมัยใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่
สะท้อนสภาพสังคม ศาสนา และความคิดความเชื่อผ่านการศึกษาวรรณกรรมเอกของภูมิภาค
Meanings and evolution of literature in both conventional and modern ages in
Southeast Asian countries reflecting social phenomena, religions and beliefs
through the study of major Southeast Asian literature

อศ.316
SE316

มหาอานาจกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3–0–6)
Major Powers and Southeast Asia
บทบาทและนโยบายของมหาอานาจกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนปฏิสัมพันธ์ทางการ
เมือง เศรษฐกิจและสังคม
Roles and policies of major powers and Southeast Asia; their political, economic,
and social interactions
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อศ.326
SE326

ธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3–0–6)
Business in Southeast Asia
การบริหารจัดการธุ รกิจ วัฒนธรรมการดาเนินธุรกิจ บทบาทของกลุ่มผู้ประกอบการและธุรกิจ
ข้ามชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Business management, business cultures, roles of entrepreneurs and transnational
businesses in Southeast Asia

อศ.336
SE336

ศิลปะในวัฒนธรรมร่วมสมัยของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3–0–6)
Arts in Contemporary Culture of Southeast Asia
รูปแบบและแนวคิดของศิลปะแขนงต่างๆ ภายใต้บริบทการเมือง เศรษฐกิจ สังคมที่เปลี่ยนแปลง
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Arts in the context of political, economic and social changes in Southeast Asia

อศ.337
SE337

วัฒนธรรมสมัยนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3–0–6)
Modern Popular Culture in Southeast Asia
วิธีวิทยาและการศึกษาเชิงวัฒนธรรม พัฒนาการของวัฒนธรรมประชานิยม วัฒนธรรมวัยรุ่น
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม กระแสวัฒนธรรมข้ามพรมแดนในเอเชียตะวั นออกและ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้บริบทโลกาภิวัตน์ทางวัฒนธรรม
Methodology and practice in cultural studies; development of popular culture,
youth culture, cultural and creative industries, stream of trans-cultural in East
Asia and Southeast Asia within the cultural globalization context

อศ.338 การจัดการแหล่งมรดกวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3 (3–0–6)
SE338
Management of Cultural Heritage Sites and Museums in Southeast Asia
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ อศ.331
หลักการและแนวปฏิบัติที่ดี ขององค์การยู เนสโกว่าด้วยการจัดการแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม
สาหรับภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์ และการจัดการพิพิธภัณฑ์สาหรับย่านมรดกทางวัฒนธรรมใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Prerequisite: Have earned credits of SE331
Principles and best practices of managing cultural heritage sites by UNESCO on
the historic urban landscape, and museum management for cultural heritage districts
in Southeast Asia
อศ.339
SE339

ภาษาในบริบทการเมือง สังคม และวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3–0–6)
Languages in the Context of Politics, Society, and Cultures in Southeast Asia
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บทบาทและความสัมพันธ์ของภาษาในบริบท การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนความ
หลากหลายของภาษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Roles and relations of languages in the political, social, and cultural contexts
including the diversity of languages in Southeast Asia
อศ.346
SE346

การจัดการสื่อใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3–0–6)
New Media Management in Southeast Asia
ลักษณะและความส าคัญของสื่ อใหม่ ผลกระทบต่อสั งคมและการดาเนินชีวิตในโลกปัจจุบัน
รวมถึงทักษะการสื่อสารมวลชนผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่
Characters and importance of new media; its impacts towards society and living
in today’s world including mass communication skills through the New Media

อศ.416
SE416

ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3–0–6)
Social Movements in Southeast Asia
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ย วกับ ประชาสังคม การเมืองภาคพลเมือง ลั ทธิเสรีนิยมประชาธิปไตย
และขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ภายใต้บริบทสังคมการเมืองของประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
Concepts and theories of civil society, civil politics, liberal democratic doctrine,
and social movements in political society of Southeast Asia contexts

อศ.417
SE417

ชนชั้นนาและอานาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3–0–6)
Elite and Power Structure in Southeast Asia
บทบาท อานาจและประเภทของชนชั้นนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เงื่อนไขและปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการเข้าถึงและดารงรักษาอานาจ ตลอดจนผลกระทบต่อสังคมและปฏิกิริยาทางการเมือง
ระหว่างกลุ่มชนชั้นนาต่างๆ
Roles, powers, and types of elites in Southeast Asia, Conditions and factors for
achieving and sustaining power as well as impacts on society and political
reactions among elite groups

อศ.418
SE418

ความมั่นคงกับการก่อการร้ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3–0–6)
Security and Terrorism in Southeast Asia
การก่อการร้าย กลุ่มก่อการร้ายทั้งในระดับสากลและภายในภูมิภาค ความเคลื่อนไหวที่ส่งผล
กระทบต่อการเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงนโยบายความมั่นคงและมาตรการ
ในการต่อต้านการก่อการร้าย
Terrorism, International and local terrorist groups in the region, terrorist
movements and their impacts towards political security, economics, and society
including security policies and counterterrorism measures
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อศ.426
SE426

การย้ายถิ่นและการเคลื่อนย้ายแรงงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3–0–6)
Migration and Labour Mobility in Southeast Asia
สถานการณ์การอพยพย้ายถิ่นและเคลื่อนย้ายแรงงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แนวคิดและ
ทฤษฎีการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์การย้ายถิ่น ตลาดแรงงานระหว่างประเทศ
ความร่วมมือว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐ มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
แรงงานข้ามชาติ
Migration and labour migration in Southeast Asia; concepts and theories of
international migration; migration economics; international labour markets;
co-operation in international labour employment; international labour standards
concerning the rights of migrant workers

อศ.427
SE427

วิกฤติโลกและการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (3–0–6)
Global Crisis and Sustainable Development
วิกฤติการณ์ร ะดับ โลก ปั ญหาสิ่ งแวดล้ อม ความขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ โรคระบาด
ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาและกระบวนการปรับตัวสู่สังคมที่ยั่งยืน
Global crisis; environmental issues; lack of natural resources; epidemics of
infectious disease; concepts and process of adjustment towards sustainable
society

อศ.428
SE428

เมืองหลักและกระบวนการพัฒนาเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3–0–6)
Main Cities and Urbanization in Southeast Asia
ที่มาและกาเนิดของ “มหานคร” ขั้นตอนพัฒนาการ ปัญหาที่ตามมา พัฒนาการของเมืองหลักใน
ประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และกระบวนการพัฒนาเมืองสมัยใหม่ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
Sources and origins of “metropolis”; developmental process; problems followed,
development of major cities in Southeast Asia and developmental processes of
modern cities in Southeast Asia in the political, economic, social and cultural
contexts

อศ.446
SE446

เพศสภาพและเพศวิถีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3–0–6)
Gender and Sexuality in Southeast Asia
บทบาทและสถานภาพของชายหญิงในสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจัยและเงื่อนไขที่กาหนด
สถานภาพและบทบาทที่แตกต่างกัน ตลอดจนประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
Roles and status of genders in Southeast Asian societies; factors and conditions
that determine the different statuses and roles including current problems and
issues
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อศ.296
SE296

2.1.3.1 วิชาเลือกกลุ่มภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 1
3 (3–0–6)
Thai as a Foreign Language 1
โครงสร้างพื้นฐานภาษาไทยระดับต้น ทักษะพื้นฐานการฟัง พูด อ่าน เขียน
Fundamental structures of Thai language; basic listening, speaking, reading, and
writing skills

อศ.297 ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 2
3 (3–0–6)
SE297
Thai as a Foreign Language 2
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ อศ.296
โครงสร้ า งพื้ น ฐานภาษาไทยที่ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น ซึ่ ง ต่ อ เนื่ อ งจากภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ 1
Prerequisite: Have earned credits of SE296
Fundamental structures of Thai for daily use; a continuation of Thai as a Foreign
Language 1
อศ.396 ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 3
3 (3–0–6)
SE396
Thai as a Foreign Language 3
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ อศ.297
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างภาษาไทยที่ซับซ้อนในระดับที่สูงกว่าภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ 2
Prerequisite: Have earned credits of SE297
More advanced listening, speaking, reading, and writing skills and more complex
structures than those of Thai as a Foreign Language 2
อศ.397 ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 4
3 (3–0–6)
SE397
Thai as a Foreign Language 4
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ อศ.396
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย ในระดับที่ต่อเนื่องจากภาษาไทยในฐานะภาษา ต่างประเทศ 3
Prerequisite: Have earned credits of SE396
More advanced listening, speaking, reading, and writing skills in continuation of
Thai as a Foreign Language 3
อศ.496 ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 5
3 (3–0–6)
SE496
Thai as a Foreign Language 5
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ อศ.397
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยระดับสูง ระดับความแตกต่างของภาษาในเชิงวิชาการและ
วรรณกรรมเบื้องต้น
Prerequisit: Have earned credits of SE397
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Advanced listening, speaking, reading, and writing skills; Thai Language for
academic purposes and basic literature
อศ.497 ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 6
3 (3–0–6)
SE497
Thai as a Foreign Language 6
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ อศ.496
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยระดับสูงและวรรณกรรม ในระดับที่ต่อเนื่องจากภาษาไทย
ในฐานะภาษาต่างประเทศ 5
Prerequisit: Have earned credits of SE496
Advanced listening, speaking, reading, and writing skills and literature in
continuation of Thai as a Foreign Language 5
2.2 วิชาบังคับนอกสาขา
อ.211
การฟัง-พูด
3 (3-0-6)
EG211 Listening-Speaking
วิชาบังคับก่อน:สอบได้ มธ.105 หรือได้รับยกเว้น มธ.105 หรือได้รับการอนุมัติจากสาขาวิชา
การฟังและพูดภาษาอังกฤษสาหรับการสื่อสารในชีวิตประจาวันทั้งในสถานการณ์ที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ โครงสร้างไวยากรณ์ในภาษาพูด การออกเสียง หลักการเน้นเสียงในระดับคา
และประโยคเพื่อพัฒนาการพูด การฟังบทสนทนาและบทพูดหลากหลายประเภท ความแตกต่าง
ทางด้านวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดความตระหนักและความสามารถสื่อสารต่างวัฒนธรรม
Prerequisite: have earned credits of TU 105 or exemption or permission of the English
Department
English listening and speaking skills for everyday communication at both formal
and informal situations; grammar in spoken English; pronunciation, sound stress
and intonation patterns to improve comprehensibility and fluency; listening
practice through various types of speeches; development of cultural awareness
and critical thinking to promote communication across cultures.
อ.221
การอ่านเชิงวิพากษ์
3 (3-0-6)
EG221 Critical Reading
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ มธ.105 หรือได้รับยกเว้น มธ.105 หรือได้รับการอนุมัติจากสาขาวิชา
การคิดเชิงวิพากษ์ ทักษะการอ่าน ความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่ง
ต่างๆ กลวิธีในการวางโครงสร้างของงานเขียน
Prerequisite: have earned credits of TU 105 or exemption or permission of the English
Department
Critical thinking and advanced reading skills, ability to analyze and synthesize
information from various sources, strategies for structuring basic academic texts,
and ability to write general academic texts that reflect their needs and relate to
academic reading and writing tasks.
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อ.231
การเขียนเชิงวิพากษ์
3 (3-0-6)
EG231 Critical Writing
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ อ.221หรือได้รับการยกเว้นรายวิชา อ.221 หรือได้รับการอนุมัติจากสาขาวิชา
การคิดวิเคราะห์และการเขียนระดับเรียงความในรูปแบบต่างๆ ในหัวข้อเชิงวิชาการ
Prerequisite: have earned credits of EG 221 or exemption or permission of the English
Department
Critical thinking and writing skills to write different types of essays appropriate for
academic purposes.
อ. 214 ทักษะการนาเสนอ
3 (3-0-6)
EG214 Presentation Skills
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ อ. 211 หรือได้รับการยกเว้นรายวิชา อ. 211 หรือได้รับการอนุมัติจากสาขาวิชา
หลักและทฤษฎีการนาเสนอโดยใช้ภาษาอังกฤษ องค์ประกอบ รูปแบบ และประเภทของการ
นาเสนอ เทคนิคการนาเสนอ การวิเคราะห์กลุ่มผู้ฟัง การเตรียมเค้าโครง การสืบค้นรวบรวมข้อมูล
การใช้สื่อประกอบการพูด และการพูดนาเสนอความคิดอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
Prerequisite: have earned credits of EG 211 or exemption or permission of the English
Department
Principles and theoretical foundation for presentation in English; components,
format, types and techniques of presentation to enhance public speaking
effectiveness including audience analysis, outlining, research, delivery,
presentational aids, and appropriate delivery.
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน)
หลักสูตรมีการเปิดสอนรายวิชา อศ.555 การฝึกงานระยะสั้น (1 หน่วยกิต) ในหมวดวิชาบังคับ เพื่อเปิด
โอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการปฏิบัติงานในองค์กร/หน่วยงานที่ใช้ภาษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับ ประเทศในเอเชีย ตะวัน ออกเฉียงใต้ นักศึกษาสามารถฝึ กปฏิบัติงานในองค์กร/หน่วยงานที่
โครงการฯ กาหนด หรือที่ได้รับอนุมัติจากคณะศิลปศาสตร์
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของการฝึกงาน
นักศึกษาต้องฝึ กฝนการปฏิบั ติงานในองค์กร/หน่ว ยงานที่ใช้ภ าษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ
หน่ ว ยงานที่ เกี่ย วข้ องกั บ ประเทศในเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ยงใต้ นักศึ กษาสามารถฝึ กปฏิ บัติ งานในองค์ กร/
หน่ ว ยงานที่โ ครงการฯ กาหนด หรื อที่ได้รั บอนุมัติจากคณะศิล ปศาสตร์ โดยอยู่ในความควบคุมและการ
ประเมินผลโดยโครงการฯ และองค์กร/หน่วยงานที่นักศึกษาไปฝึกงาน เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกงานนักศึกษาต้องทา
รายงานเสนอเพื่อประเมินผล ทั้งนี้ การวัดผลมีค่าระดับ S (ใช้ได้) หรือ U (ใช้ไม่ได้) โดยจะประเมินความ
รับผิดชอบในการทางาน ความกล้าแสดงออกและมีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ความมี
ระเบียบวินัยและความตรงต่อเวลา และความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงานของนักศึกษา
4.2 ช่วงเวลา
ตามแผนการศึกษา นักศึกษาต้องสอบได้วิชาหมวดบังคับเลือกภาษาตัวที่ 4 หรือได้รับอนุมัติจาก
โครงการฯ ดังนั้นจึงสามารถฝึกปฏิบัติในช่วง ปี 3 ภาคฤดูร้อน
4.3 การจัดเวลา/ตารางสอน
นักศึกษาจะต้องฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง โดยการจัดสรรเวลาในการฝึกงานให้เป็นดุลพินิจ
ขององค์กร/หน่วยงานที่นักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงาน
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาวิจัย (ภาคนิพนธ์)
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หลั ก สู ต รได้ ก าหนดรายวิ ช า อศ.500 ภาคนิ พ นธ์ โดยนั ก ศึ ก ษาสามารถเลื อ กท าวิ จั ย ในระดั บ
ภาคนิพนธ์ตามประเด็นตามความสนใจเป็นรายบุคคลในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้
มีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้คาปรึกษาแนะนา
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถดาเนินการวิจัยส่วนบุคคล จนเสร็จสมบูรณ์ตามกาหนด โดยมีการพัฒนาความรู้ด้าน
เอเชียตะวั นออกเฉียงใต้ศึกษาในการทาวิจัยได้อย่างเหมาะสม และได้ผลงานวิจัยที่น่าเชื่อถือ ถูกต้องตามหลั ก
วิชาการ
5.3 ช่วงเวลา
ตามแผนการศึกษานักศึกษาสามารถลงเรียนวิชา อศ.500 ในปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิชา อศ.400 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (เปิดสอนในปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1) ซึ่งนักศึกษาจะได้ทราบถึงขั้นตอนการทาวิจัย การจัดทาข้อเสนอโครงการวิจัย การประมวล
และวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
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5.6 กระบวนการประเมินผล
กาหนดให้มีกระบวนการในการนาเสนอหัว ข้อการวิจัย การสอบเปิดหั วข้อวิจัย ความก้าวหน้าของ
งานวิจัย รวมถึงการสอบป้องกันภาคนิพนธ์อันเป็นขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งกระบวนการทั้งหมดมีสัดส่วนการให้
คะแนนร่วมกันระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบภาคนิพนธ์
ลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
1.1 การวัดผล ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
2561 ข้อ 14
1.2 การวัดผลการศึกษาแบ่งเป็น 8 ระดับ มีชื่อและค่าระดับต่อหนึ่งหน่วยกิตดังต่อไปนี้
ระดับ
ค่าระดับ

A
4.00

B+
3.50

B
3.00

C+
2.50

C
2.00

D+
1.50

D
1.00

F
0.00

1.3 การวัดผลวิชา อศ.555 ให้วัดผลเป็น 2 ค่าระดับ คือ ระดับ S (ใช้ได้) และ U (ใช้ไม่ได้)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
การทวนสอบผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชาของหลักสูตร สามารถทวนสอบได้ห ลายวิธี เช่น ทวน
สอบจากคะแนนสอบ จากงานที่มอบหมาย โดยมีกระบวนการแต่ละรายวิชาอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะ
ของแต่ละวิชา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
วิธี การทวนสอบมาตราฐานผลการเรี ยนรู้ข องนัก ศึก ษาหลั ง จากส าเร็จ การศึก ษา เพื่อ นามา
ปรับปรุงหลักสูตรและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน มีดังต่อไปนี้
1. การประเมิ น การได้ ง านท าของบั ณ ฑิ ต และความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต โดยจั ด ท า
แบบสอบถามไปยังบัณฑิต
2. ตรวจสอบความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิต โดยจั ดทาแบบสอบถามตามกรอบมาตรฐานการ
เรียนรู้ส่งไปยังผู้ใช้บัณฑิต เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิต
3. ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมิณหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความ
พร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์
ความรู้ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 ได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูตร และมีหน่วยกิตสะสมไม่ต่ากว่า 130 หน่วยกิต
3.2 ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3.3 ต้องสอบไล่วิชาบังคับได้ไม่ต่ากว่าระดับ C ทุกรายวิชา
3.4 ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่คณะศิลปศาสตร์และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กาหนด

