หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา
ภาควิชาประวัติศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
หลักสูตรใหม พ.ศ.2549
คําอธิบายรายวิชา
470111 * ความเชื่อและศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
3 (3-0)
(Beliefs and Religions in Southeast Asia)
พัฒนาการของความเชื่อในเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่มมี าตั้งแตสมัยโบราณ การ
เผยแพรของศาสนาพุทธ ศาสนาฮินดู ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต ลัทธิขงจื๊อ และปรัชญาอื่นๆ
Development of beliefs in Asia since the ancient time. The expansion of
Buddhism, Hinduism, Islam, Christianity, Confucianism, and other philosophies.
470112 * เศรษฐศาสตรการเมืองแบบทุนนิยมและสังคมนิยม
3 (3-0)
(Political Economy of Capitalism and Socialism)
ขอบขายความคิดทางการเมืองและทฤษฏีเศรษฐศาสตรการเมืองแบบทุนนิยมและ
สังคมนิยม อิทธิพลตอพัฒนาการทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต
Scope of political thoughts and political economic theories of capitalism and
socialism. Their influences upon socio-economic and political developments in
Southeast Asia.
3 (3-0)
470113 * ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต (History of Southeast Asia)
วิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ประเพณี และวัฒนธรรม
ของเอเชียตะวันออกเฉียงใตตั้งแตสมัยโบราณจนสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 1
Evolution of society, economy, politics, government, tradition, and culture in
Southeast Asia since the ancient period until the end of World War I.
470151 * วัฒนธรรมภาคพื้นทวีปเบื้องตน (Introduction to Mainland Culture)
3 (3-0)
วิถีชวี ิต วิถีการผลิต อัตลักษณ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตภาคพื้นทวีป ปฏิสัมพันธกับพลังสังคมตางๆ จากโลกภายนอกตั้งแตสมัย
โบราณกาลจนถึงสมัยปจจุบัน

* รายวิชาเปดใหม
หลักสูตร ศศ.บ. (เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549
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470161 *

470211 *

470212 *

470213 *

Ways of life, modes of production, identities, and diversifications of culture in
mainland Southeast Asia. Interaction with other social forces from outside world
since the ancient time until the present period.
วัฒนธรรมภาคพื้นคาบสมุทรเบื้องตน(Introduction to Peninsular Culture) 3 (3-0)
วิถีชวี ิต วิถีการผลิต อัตลักษณ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตภาคพื้นคาบสมุทร ปฏิสัมพันธกับอิทธิพลตางๆ ของโลกภายนอกตั้งแต
สมัยโบราณกาลจนถึงปจจุบัน
Ways of life, modes of production, identities, and diversifications of culture
in peninsular Southeast Asia. Interaction with other social forces from outside world
since the ancient time until the present period.
ประวัติศาสตรรวมสมัยของเอเชียตะวันออกเฉียงใต
3 (3-0)
(Contemporary History of Southeast Asia)
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ตั้งแตสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 1 การสถาปนารัฐเอกราช สงครามอินโดจีน การกอตั้ง
อาเซียน และอิทธิพลของโลกาภิวตั น
Social, economic, and political changes in Southeast Asia since the end of
World War I. Establishment of independent states. Indochina wars. Formation of
ASEAN and influence of globalization.
พัฒนาการทางเศรษฐกิจสังคมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต
3 (3-0)
(Socio–Economic Development of Southeast Asia)
พื้นฐานของปญหาเศรษฐกิจสังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใตยคุ หลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ทฤษฎีและวิธีการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม กระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรมยุคใหม ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมในแตละประเทศ
Fundamental basis of socio–economic problems in Southeast Asia after
World War II . Theories and methodologies of socio–economic development.
Process of industrial and agricultural development in modern time. Impact of
socio–economic change in each country.
ภูมิศาสตรเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกเฉียงใต
3 (3-0)
(Economic Geography of Southeast Asia)
พื้นฐานทางภูมิศาสตรของวิถีชีวติ ที่หลากหลายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต สภาพ
ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ ประชากร และความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีทสี่ ง อิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต

* รายวิชาเปดใหม
หลักสูตร ศศ.บ. (เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549
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470214 *

470215 *

470241 *

470251 *

Geographical basis of various ways of life in Southeast Asia. Geography,
climate, natural environment, population, and technological advancement features
that affect economic change in Southeast Asia.
การเมืองและการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
3 (3-0)
(Politics and Government in Southeast Asia)
โครงสรางทางการเมืองและการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใตหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2 การทดลองระบอบประชาธิปไตยแบบตะวันตกและการขยายอิทธิพลของ ลัทธิ
สังคมนิยมในรัฐเอกราชใหม ปญหาความมั่นคงแหงรัฐและแบบแผนการปกครองทางการ
เมืองของแตละประเทศในปจจุบัน
Political and government structures of Southeast Asian states after World
War II. Experiment of western democracy and expansion of socialism in new
independent states. Problems of national security and patterns of government in
each country in the present days.
โบราณคดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Archaeology in Southeast Asia) 3 (3-0)
ความสําคัญของศิลปะและโบราณคดีในการทําความเขาใจพัฒนาการทางสังคม
เศรษฐกิจ และการเมืองของอาณาจักรโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
Importance of art and archaeology in order to understand social, economic,
and political development of ancient kingdoms in Southeast Asia.
ประวัติศาสตรจีนโพนทะเลสมัยใหม
3 (3-0)
(Modern History of Overseas Chinese in Southeast Asia)
วิวัฒนาการของชุมชนจีนโพนทะเลกอนและหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ปญหา
ชาวจีนโพนทะเลในแตละประเทศ พัฒนาการของทุนจีนโพนทะเล สถานภาพและบทบาท
ของผูมีเชื้อสายจีนในปจจุบัน
Evolution of overseas Chinese communities before and after World War II.
Problems of overseas Chinese in each Southeast Asian country. Development of
overseas Chinese capital. Status and roles of ethnic Chinese in the present time.
วัฒนธรรมกัมพูชา (Khmer Culture)
3 (3-0)
วิชาพื้นฐาน : 470151
ชีวติ ความเปนอยู ความเชือ่ ประเพณี งานสรางสรรคทางศิลปะ และวรรณกรรมใน
สังคมกัมพูชา ความเปลี่ยนแปลงและความสืบเนื่องของวัฒนธรรมทองถิ่น
Ways of life, beliefs, tradition, creative works on art, and literature in Khmer
society. Change and continuity of local culture.

* รายวิชาเปดใหม
หลักสูตร ศศ.บ. (เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549
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470252 * วัฒนธรรมพมา (Burmese Culture)
3 (3-0)
วิชาพื้นฐาน : 470151
ชีวติ ความเปนอยู ความเชือ่ ประเพณี งานสรางสรรคทางศิลปะ และวรรณกรรมใน
สังคมพมา ความเปลี่ยนแปลงและความสืบเนื่องของวัฒนธรรมทองถิ่น
Ways of life, beliefs, tradition, creative works on art, and literature in
Burmese society. Change and continuity of local culture.
470253* วัฒนธรรมเวียดนาม (Vietnamese Culture)
3 (3-0)
วิชาพื้นฐาน : 470151
ชีวติ ความเปนอยู ความเชือ่ ประเพณี งานสรางสรรคทางศิลปะ และวรรณกรรมใน
สังคมเวียดนาม ความเปลี่ยนแปลงและความสืบเนื่องของวัฒนธรรมทองถิ่น
Ways of life, beliefs, tradition, creative works on art and, literature in
Vietnamese society. Change and continuity of local culture.
470261 * วัฒนธรรมฟลิปปนส (Philippine Culture)
3 (3-0)
วิชาพื้นฐาน : 470161
ชีวติ ความเปนอยู ความเชือ่ ประเพณี งานสรางสรรคทางศิลปะ และวรรณกรรมใน
สังคมฟลิปปนส ความเปลีย่ นแปลงและความสืบเนื่องของวัฒนธรรมทองถิ่น
Ways of life, beliefs, tradition, creative works on art, and literature in
Philippine society. Change and continuity of local culture.
470262 * วัฒนธรรมมาเลย (Malay Culture)
3 (3-0)
วิชาพื้นฐาน : 470161
ชีวติ ความเปนอยู ความเชือ่ ประเพณี งานสรางสรรคทางศิลปะ และวรรณกรรมใน
สังคมมาเลย ความเปลี่ยนแปลงและความสืบเนื่องของวัฒนธรรมทองถิ่น
Ways of life, beliefs, tradition, creative works on art, and literature in Malay
society. Change and continuity of local culture.
470263 * วัฒนธรรมอินโดนีเซีย (Indonesian Culture)
3 (3-0)
วิชาพื้นฐาน : 470161
ชีวติ ความเปนอยู ความเชือ่ ประเพณี งานสรางสรรคทางศิลปะ และวรรณกรรมใน
สังคมอินโดนีเซีย ความเปลีย่ นแปลงและความสืบเนื่องของวัฒนธรรมทองถิ่น
Ways of life, beliefs, tradition, creative works on art, and literature in
Indonesian society. Change and continuity of local culture.

* รายวิชาเปดใหม
หลักสูตร ศศ.บ. (เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549
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470311 * ความสัมพันธระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบาน
3 (3-0)
(Relationship between Thailand and the Neighboring Countries)
ผลกระทบของประวัตศิ าสตร ปจจัยพื้นฐานในการกําหนดนโยบายตางประเทศของ
ไทย และแนวโนมของความสัมพันธระหวางไทยกับชาติเพื่อนบานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
Implication of history, fundamental factors to formulate the foreign policies
and trends in relationship between Thailand and its Southeast Asian neighbors.
470312 * การอพยพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต(Migration in Southeast Asia) 3 (3-0)
การอพยพระหวางประเทศเขาสูเอเชียตะวันออกเฉียงใตในอดีต การอพยพหลัง
กระแสทุนนิยมระยะที่สอง ผลตอการเปลีย่ นแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมใน
ประเทศตางๆ
International migration into Southeast Asian region in the past. Migration
after the second flow of capitalism. Effects of political, economic, and social change
in each country.
470313 * ปญหาปจจุบนั ในประเทศไทย (Current Problems in Thailand)
3 (3-0)
วิเคราะหประเด็นปญหาใหมที่เกี่ยวของกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาการ
เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศไทย
Analysis of current problems of society, economy, politics, know-how,
technology, and innovations in Thailand.
470314 * เพศสภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Gender in Southeast Asia)
3 (3-0)
สถานภาพ บทบาทและปญหาทั่วไปทีเ่ กีย่ วของกับเพศสภาพในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต อิทธิพลของศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมตอความไมเทาเทียมกัน
ระหวางชายหญิง โอกาสทางการศึกษาของสตรีและปญหาการกดขี่ทางเพศในบางประเทศ
บทบาททางการเมืองและทางสังคมของผูนําสตรีในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใตใน
ปจจุบัน
General status, roles and problems of gender in Southeast Asian region.
Influences of religion, tradition and culture toward inequality of women. Education
opportunity and sex abuse in some countries. Political and social roles of female
leaders in Southeast Asia at the present time
470315 * สังคมมุสลิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต(Muslim Society in Southeast Asia)3 (3-0)
การกอตัวของสังคมมุสลิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใตยคุ แรกเริ่ม ความสัมพันธ
ระหวางอัตลักษณแหงชาติกับวัฒนธรรมอิสลาม ผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตนที่มีตอ
สังคมมุสลิมในภูมิภาค
* รายวิชาเปดใหม
หลักสูตร ศศ.บ. (เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549
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470316 *

470317 *

470318 *

470319 *

Emergence of Muslim societies in Southeast Asia since the beginning.
Relationship between national identities and Islamic cultures. Impact of
globalization on Muslim societies in the region.
รัฐธรรมนูญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต(Constitutions in Southeast Asia)3 (3-0)
พัฒนาการทางการเมือง ภูมิหลังของการตอสูเพื่อเรียกรองระบอบการปกครองแบบเสรี
นิยมและแบบสังคมนิยม สาระสําคัญของรัฐธรรมนูญในแตละประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
Political development, background of political struggle for liberalism and
socialism. Essence of constitutions in each country of Southeast Asia.
อุตสาหกรรมการทองเทีย่ วในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
3 (3-0)
(Tourism Industry in Southeast Asia)
บทบาทและนโยบายของรัฐที่มีตออุตสาหกรรมการทองเที่ยว พัฒนาการทองเที่ยว
ในแตละประเทศ ผลกระทบของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่มีตอเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมของประเทศตางๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
Roles and government policies toward tourism industry. Development of
tourism in each country. Tourism industry impact upon the economy, society, and
culture of countries in Southeast Asia.
3 (3-0)
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
(Natural Resource and Environmental Management in Southeast Asia)
นโยบายและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของแตละประเทศ ความสําเร็จและ
ความลมเหลวของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ แนวโนมของปญหาสิ่งแวดลอมและมลพิษ
ในเขตเมืองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต
Policies and management of natural resources in each country. Success
and failure of natural resource management. Trends of environmental problems
and pollution in urban areas of Southeast Asia.
ธุรกิจและการลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
3 (3-0)
(Business and Investment in Southeast Asia)
ธุรกิจและการลงทุนของประเทศตางๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตหลังสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 นโยบายสงเสริมการลงทุนของแตละประเทศ การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ
ความสําคัญของตลาดหลักทรัพยที่มีตอการลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
Business and investment in Southeast Asian countries after World War II.
Policies of investment promotion in each country. Foreign direct investment.
Importance of stock exchange markets in Southeast Asia.

* รายวิชาเปดใหม
หลักสูตร ศศ.บ. (เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549
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470351 * บทคัดสรรดานวัฒนธรรมกัมพูชา (Selected Texts on Khmer Culture) 3 (3-0)
วิชาพื้นฐาน : 470251
บทคัดสรรทีเ่ กี่ยวกับชีวติ ความเปนอยู ความเชื่อ ประเพณี งานสรางสรรคทางศิลปะ
ประวัติศาสตร และวรรณกรรมของกัมพูชา
Selected texts on ways of life, beliefs, tradition, creative works on art,
history, and literature of Cambodia.
470352 * บทคัดสรรดานวัฒนธรรมพมา (Selected Texts on Burmese Culture) 3 (3-0)
วิชาพื้นฐาน : 470252
บทคัดสรรทีเ่ กี่ยวกับชีวติ ความเปนอยู ความเชื่อ ประเพณี งานสรางสรรคทางศิลปะ
ประวัติศาสตร และวรรณกรรมของพมา
Selected texts on ways of life, beliefs, tradition, creative works on art,
history, and literature of Burma.
470353 * บทคัดสรรดานวัฒนธรรมเวียดนาม (Selected Texts on Vietnamese Culture) 3 (3-0)
วิชาพื้นฐาน : 470253
บทคัดสรรทีเ่ กี่ยวกับชีวติ ความเปนอยู ความเชื่อ ประเพณี งานสรางสรรคทางศิลปะ
ประวัติศาสตร และวรรณกรรมของเวียดนาม
Selected texts on ways of life, beliefs, tradition, creative works on art,
history, and literature of Vietnam.
470361 * บทคัดสรรดานวัฒนธรรมฟลิปปนส (Selected Texts on Philippine Culture)3 (3-0)
วิชาพื้นฐาน : 470261
บทคัดสรรทีเ่ กี่ยวกับชีวติ ความเปนอยู ความเชื่อ ประเพณี งานสรางสรรคทางศิลปะ
ประวัติศาสตร และวรรณกรรมของฟลิปปนส
Selected texts on ways of life, beliefs, tradition, creative works on art,
history, and literature of the Philippines.
470362 * บทคัดสรรดานวัฒนธรรมมาเลย (Selected Texts on Malay Culture) 3 (3-0)
วิชาพื้นฐาน : 470262
บทคัดสรรทีเ่ กี่ยวกับชีวติ ความเปนอยู ความเชื่อ ประเพณี งานสรางสรรคทางศิลปะ
ประวัติศาสตร และวรรณกรรมของมาเลเซีย
Selected texts on ways of life, beliefs, tradition, creative works on art,
history, and literature of Malaysia.

* รายวิชาเปดใหม
หลักสูตร ศศ.บ. (เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549
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470363 * บทคัดสรรดานวัฒนธรรมอินโดนีเซีย(Selected Texts on Indonesian Culture) 3 (3-0)
วิชาพื้นฐาน : 470263
บทคัดสรรทีเ่ กี่ยวกับชีวติ ความเปนอยู ความเชื่อ ประเพณี งานสรางสรรคทางศิลปะ
ประวัติศาสตร และวรรณกรรมของอินโดนีเซีย
Selected texts on ways of life, beliefs, tradition, creative works on art,
history, and literature of Indonesia.
470371 * วัฒนธรรมจีนโพนทะเลเบื้องตน
3 (3-0)
(Introduction to the Overseas Chinese Culture)
วิถีชวี ิต ชุมชน องคกรทางสังคม และอัตลักษณของวัฒนธรรมจีนโพนทะเลในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ปฏิสัมพันธระหวางวัฒนธรรมจีนโพนทะเลกับสังคมพื้นเมือง และ
อิทธิพลของโลกภายนอก ตั้งแตสมัยโบราณกาลจนถึงสมัยปจจุบัน
Ways of life, communities, social organizations, and identities of the
overseas Chinese culture in Southeast Asia. Interaction of overseas Chinese
culture with native societies and influences from outside world since the ancient
time until the present period.
470411 * บทบาทของสหรัฐอเมริกา จีน และญีป่ ุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
3 (3-0)
(Roles of the U.S.A., China, and Japan in Southeast Asia)
ผลประโยชนและบทบาทของสหรัฐอเมริกา จีนและญี่ปุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ยุทธศาสตรของสหรัฐอเมริกาและจีนที่มตี อภูมิภาคกอนสิ้นสุด
สงครามเวียดนาม บทบาททางเศรษฐกิจของญี่ปุนที่มีตอภูมิภาค แนวโนมอิทธิพลของ
มหาอํานาจดังกลาวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
Interests and roles of the U.S.A., Japan, and China in Southeast Asia after
World War II. Strategies of the U.S.A. and China towards the region before the end
of the Vietnam War. Economic roles of Japan to this region. Prospective
influences of these super powers in Southeast Asia.
470412 * โลกาภิวัตนกบั เอเชียตะวันออกเฉียงใต (Globalization and Southeast Asia)3 (3-0)
ปฏิสัมพันธของเอเชียตะวันออกเฉียงใตกับโลกภายนอกตั้งแตสมัยโบราณ
ผลกระทบของโลกาภิวัตนที่มีตอประเทศตางๆ ตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปจจุบัน
Interaction between Southeast Asia and outside world since the ancient period.
Impact of globalization to each country since World War II until the present time.

* รายวิชาเปดใหม
หลักสูตร ศศ.บ. (เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549
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470413 * วรรณกรรมเอกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต
3 (3-0)
(Literary Masterpieces of Southeast Asia)
วรรณกรรมชิน้ เอกในของแตละประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ภาพของสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมที่สะทอนออกในวรรณกรรมสําคัญ คุณคาและความงาม
ของวรรณกรรมในมิติตางๆ
Literary masterpieces in each country of Southeast Asia. Reflections of
society, economy, politics, and culture reflected in literary masterpieces. Value and
beauty of literary masterpieces in different dimensions.
470414 * ชาติพันธุวทิ ยาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Ethnology in Southeast Asia)3 (3-0)
อัตลักษณทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม ปฏิสัมพันธระหวางประชากรกลุมตางๆ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
Racial and cultural identities. Interactions among different sectors of local
population in Southeast Asia.
470415 * ความสัมพันธระหวางไทยและมาเลเซีย
3 (3-0)
(Relationship between Thailand and Malaysia)
วิเคราะหปญ
 หารวมสมัยในสวนที่เกีย่ วของกับความสัมพันธทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมืองระหวางประเทศไทยและมาเลเซีย
Analysis of contemporary problems of social, economic, and political
relations between Thailand and Malaysia.
470421 * พมารวมสมัย (Contemporary Burma)
3 (3-0)
ประเด็นรวมสมัยดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของพมา บทบาทของนานาชาติ
ที่มีตอพมา ตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่สองถึงปจจุบัน แนวโนมการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ การเมืองและสังคมพมา
Contemporary issues in politics, economy, and society of Burma. Roles of
international society towards Burma since World War II.
470422 * เวียดนามรวมสมัย (Contemporary Vietnam)
3 (3-0)
ประเด็นรวมสมัยดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของเวียดนาม บทบาทของ
นานาชาติที่มตี อเวียดนามตั้งแตทศวรรษ 1970 ถึงปจจุบัน แนวโนมการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองเวียดนาม
Contemporary issues in politics, economy, and society of Vietnam. Roles of
international society towards Vietnam since 1970s to the present. Trends of
economic, social, and political change in Vietnam
* รายวิชาเปดใหม
หลักสูตร ศศ.บ. (เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549
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470431 * มาเลเซียรวมสมัย (Contemporary Malaysia)
3 (3-0)
วิเคราะหปญ
 หาที่เกี่ยวของกับการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงของ
มาเลเซียยุคปจจุบัน
Analysis of problems of politics, society, economy and transition of Malaysia
at the present time.
470432 * อินโดนีเซียรวมสมัย (Contemporary Indonesia)
3 (3-0)
ประเด็นรวมสมัยเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ประเพณี และวัฒนธรรมของ
อินโดนีเซียในปจจุบัน
Contemporary issues on society, economy, politics, tradition, and culture of
Indonesia at the present time.
470433 * สิงคโปรรวมสมัย (Contemporary Singapore)
3 (3-0)
ปญหาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความสัมพันธระหวางประเทศของสิงคโปร
รวมสมัย
Social, economic, politics problems and international relation of
contemporary Singapore.
470441 * จีนโพนทะเลรวมสมัย (Contemporary Overseas Chinese)
3 (3-0)
ปญหารวมสมัยที่เกี่ยวของกับผูมีเชื้อสายจีนโพนทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
Contemporary problems dealing with overseas Chinese in Southeast Asia.
470471 * ขนบธรรมเนียมและประเพณีจีนโพนทะเลรวมสมัย
3 (3-0)
(Custom and Tradition of Contemporary Overseas Chinese)
วิชาพื้นฐาน : 470371
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของชาวจีนโพนทะเลรวมสมัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
Custom and tradition of contemporary overseas Chinese in Southeast Asia.
470472 * บทคัดสรรดานวัฒนธรรมจีนโพนทะเล
3 (3-0)
(Selected Texts on Overseas Chinese Culture)
วิชาพื้นฐาน : 470371
บทคัดสรรทีเ่ กี่ยวกับชีวติ ความเปนอยู ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี งาน
สรางสรรคทางศิลปะ ประวัติศาสตร และวรรณกรรมของชาวจีนโพนทะเลในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต
Selected texts on ways of life, beliefs, custom, tradition, creative works on
art, history, and literature of overseas Chinese in Southeast Asia.
* รายวิชาเปดใหม
หลักสูตร ศศ.บ. (เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549
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470491 * วิธีวิจยั ทางดานเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา
3 (3-0)
(Research Methods on Southeast Asian Studies)
ทฤษฎีและวิธกี ารวิจัยเชิงคุณภาพทางสังคมศาสตรสาขาตางๆ เพื่อการศึกษาแบบ
สหวิทยาการและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา มีการศึกษานอกสถานที่
Theories and methodologies of qualitative research in different areas of
social sciences for interdisciplinary approaches and regional studies of Southeast
Asia. Field trip required.
470497 * สัมมนา (Seminar)
1
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางเอเชียตะวันออกเฉียงใตศกึ ษาใน
ระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in Southeast Asian
Studies in bachelor’s degree level.
470498 * ปญหาพิเศษ (Special Problems)
2
การศึกษาคนควาทางเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษาระดับปริญญาตรีและเรียบเรียง
เขียนเปนรายงาน
Study and research in Southeast Asian Studied at the bachelor’s degree
level and compile into a written report

* รายวิชาเปดใหม
หลักสูตร ศศ.บ. (เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549
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