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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
คาอธิบายรายวิชา
01470111**

สังคมศาสตร์เบื้องต้นสาหรับการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0-6)
(Introduction to Social Sciences for Southeast Asian Studies)
ทฤษฎี แนวทาง และมโนทัศน์หลักทางสังคมศาสตร์ระดับพื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์เหตุการณ์
การเมืองและความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมสมัย
Basic theories, approaches and concepts of social sciences for an analysis of
political events and socio-economic changes in contemporary Southeast Asian region.

01470112**** เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Pre-modern Southeast Asia)
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม และความเกี่ยวพันระหว่างอาณาจักรใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยโบราณ อิทธิพลจากภายนอกภูมิภาคที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ภูมิภาคด้านต่างๆ ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงศตวรรษที่ 18
Politics and government, socio-economy, cultures and intertwining relationship
between Southeast Asian kingdoms in the classical age. External influences towards
changes of the region since the classical age until the 18th century.
01470113**

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่
3(3-0-6)
(Modern Southeast Asia)
พลวัตของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในคริสต์ศตวรรษที่ 18 ระบอบอาณานิคมกับการ
เปลี่ยนรูปแบบทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ลัทธิชาตินิยม การปฏิวัติและการถอนตัวของ
อาณานิคม สงครามเย็น การสร้างชาติของรัฐเอกราช การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองยุคสงครามเย็นและหลังสงครามเย็น

****รายวิชาปรับปรุง
ศศ.บ.(เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
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Dynamics of Southeast Asian region in the 18th century. Colonialism and
economic, political and social transformations of countries. Nationalism, revolutions
and decolonization. The Cold War. Nation-buildings of independent states.
Economic, social and political changes during and after the Cold War period.
01470171**** ชาติพันธุ์วิทยาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0-6)
(Ethnology in Southeast Asia)
อัตลักษณ์ทางเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม ลักษณะทางชาติพันธุ์วิทยาปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มประชากรท้องถิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเด็นทางชาติพันธุ์ในโลกปัจจุบัน
Racial, religious and cultural identities. Ethnological profile. Interactions among
different sectors of local population in Southeast Asia. Current issues on ethnology.
01470211*** การเขียนงานวิชาการเพื่อการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0-6)
(Academic Writing for Southeast Asian Studies)
เทคนิคการอ้างอิงสาหรับการเขียนงานทางวิชาการ การอ่านเอาเรื่องและการสรุปความคิด
รวบยอด เทคนิคการตั้งหัวข้อ การวางประเด็นและโครงเรื่อง ทักษะการเขียนงานทางวิชาการ
ทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
Reference techniques for academic writing. Reading comprehension and
conceptualization. Techniques of topic, theme and plot settings. Academic writing
skills in the area of Southeast Asian studies.
01470212**

ประวัติศาสตร์จีนโพ้นทะเลสมัยใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0-6)
(Modern History of Overseas Chinese in Southeast Asia)
พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนชาวจีนโพ้นทะเลก่อนและหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ปัญหาชาวจีนโพ้นทะเลในแต่ละประเทศ พัฒนาการของทุนจีนโพ้นทะเล
สถานภาพและบทบาทของผู้มีเชื้อสายจีนในปัจจุบัน
Political, economic and social development of Overseas Chinese
communities before and after World War II. Problems of Overseas Chinese in each
country. Development of Overseas Chinese capital. Status and roles of ethnic
Chinese at the present time.

*** รายวิชาเปิดใหม่
****รายวิชาปรับปรุง
ศศ.บ.(เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
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01470213*

สังคมศาสตร์สาหรับการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0-6)
(Social Sciences for Southeast Asian Studies)
ทฤษฎี แนวทาง และมโนทัศน์ทางสังคมศาสตร์ระดับสูงเพื่อการวิเคราะห์เหตุการณ์
การเมืองและความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมสมัย
Advanced theories, approaches and concepts of social sciences for analysis
of political events and socio-economic changes in contemporary Southeast Asia.

01470221*

สังคมและวัฒนธรรมพม่า I
3(3-0-6)
(Myanmar Society and Culture I)
ภูมิหลังและพัฒนาการแรกเริ่มของสังคมและวัฒนธรรมพม่า
Background and early development of Myanmar society and culture.

01470222*

สังคมและวัฒนธรรมพม่า II
3(3-0-6)
(Myanmar Society and Culture II)
พื้นฐาน : 01470221
รูปแบบชีวิตประจาวัน การสื่อสารทางวัฒนธรรม และการบริโภคในวัฒนธรรมพม่า
Form of everyday life, cultural communication and consumption in
Myanmar culture.

01470223*

สังคมและวัฒนธรรมลาว I
3(3-0-6)
(Laotian Society and Culture I)
ภูมิหลังและพัฒนาการแรกเริ่มของสังคมและวัฒนธรรมลาว
Background and early development of Laotian society and culture.

01470224*** สังคมและวัฒนธรรมลาว II
3(3-0-6)
(Laotian Society and Culture II)
พื้นฐาน : 01470223
รูปแบบชีวิตประจาวัน การสื่อสารทางวัฒนธรรม และการบริโภคในวัฒนธรรมลาว
Form of everyday life, cultural communication and consumption in
Laotian culture.
01470225*

สังคมและวัฒนธรรมเวียดนาม I
(Vietnamese Society and Culture I)
ภูมิหลังและพัฒนาการแรกเริ่มของสังคมและวัฒนธรรมเวียดนาม

3(3-0-6)

*** รายวิชาเปิดใหม่
ศศ.บ.(เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
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Background and early development of Vietnamese society and culture.
01470226*** สังคมและวัฒนธรรมเวียดนาม II
3(3-0-6)
(Vietnamese Society and Culture II)
พื้นฐาน : 01470225
รูปแบบชีวิตประจาวัน การสื่อสารทางวัฒนธรรม และการบริโภคในวัฒนธรรมเวียดนาม
Form of everyday life, cultural communication and consumption in
Vietnamese culture.
01470227*

สังคมและวัฒนธรรมกัมพูชา I
3(3-0-6)
(Cambodian Society and Culture I)
ภูมิหลังและพัฒนาการแรกเริ่มของสังคมและวัฒนธรรมกัมพูชา
Background and early development of Cambodian society and culture.

01470228*

สังคมและวัฒนธรรมกัมพูชา II
3(3-0-6)
(Cambodian Society and Culture II)
พื้นฐาน : 01470227
รูปแบบชีวิตประจาวัน การสื่อสารทางวัฒนธรรม และการบริโภคในวัฒนธรรมกัมพูชา
Form of everyday life, cultural communication and consumption in
Cambodian culture.

01470231*

สังคมและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย I
3(3-0-6)
(Indonesian Society and Culture I)
ภูมิหลังและพัฒนาการแรกเริ่มของสังคมและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
Background and early development of Indonesian society and culture.

01470232*** สังคมและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย II
3(3-0-6)
(Indonesian Society and Culture II)
พื้นฐาน : 01470231
รูปแบบชีวิตประจาวัน การสื่อสารทางวัฒนธรรม และการบริโภคในวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
Form of everyday life, cultural communication and consumption in
Indonesian culture.

*** รายวิชาเปิดใหม่
*** รายวิชาเปิดใหม่
ศศ.บ.(เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
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01470233*

สังคมและวัฒนธรรมมาเลย์ I
3(3-0-6)
(Malay Society and Culture I)
ภูมิหลังและพัฒนาการแรกเริ่มของสังคมและวัฒนธรรมมาเลย์
Background and early development of Malay society and culture.

01470234*

สังคมและวัฒนธรรมมาเลย์ II
3(3-0-6)
(Malay Society and Culture II)
พื้นฐาน : 01470233
รูปแบบชีวิตประจาวัน การสื่อสารทางวัฒนธรรม และการบริโภคในวัฒนธรรมมาเลย์
Form of everyday life, cultural communication and consumption in
Malay culture.

01470241*

สังคมและวัฒนธรรมจีนโพ้นทะเล I
3(3-0-6)
(Overseas Chinese Society and Culture I)
ภูมิหลังและพัฒนาการแรกเริ่มของสังคมและวัฒนธรรมจีนโพ้นทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Background and early development of Overseas Chinese society and culture
in Southeast Asia.

01470242*** สังคมและวัฒนธรรมจีนโพ้นทะเล II
3(3-0-6)
(Overseas Chinese Society ans Culture II)
พื้นฐาน : 01470241
รูปแบบชีวิตประจาวัน การสื่อสารทางวัฒนธรรม และการบริโภคในวัฒนธรรมจีนโพ้นทะเล
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Form of everyday life, cultural communication and consumption in
Overseas Chinese culture in Southeast Asia.
01470251**** ระบอบอานาจนิยมและประชาธิปไตยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0-6)
(Authoritarianism and Democracy in Southeast Asia)
ระบบการเมืองและความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กาเนิดและ
พัฒนาการของอานาจนิยมและประชาธิปไตยตั้งแต่ได้รับเอกราช รูปแบบของการเมืองทั้งสองระบอบ
แนวทางการศึกษาการเมืองของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

*** รายวิชาเปิดใหม่
****รายวิชาปรับปรุง
ศศ.บ.(เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
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Political systems and political change in Southeast Asia. Emergence and
development of authoritarianism and democracy since independence. Different
forms of these two political orientations. Approaches to the study of politics in
Southeast Asian countries.
01470252*

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสังคมโลก
3(3-0-6)
(Southeast Asia in Global Society)
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในระเบียบโลกหลังสงครามเย็น สถานะทางการเมืองและเศรษฐกิจ
ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสังคมโลก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับองค์การระหว่างประเทศ
ความสัมพันธ์กับเอเชียตะวันออก เอเชียใต้ ยุโรป อเมริกา และภูมิภาคอื่นๆ
Southeast Asia in the world order in the post Cold War. Political and economic
status of Southeast Asia in global society. Southeast Asia and international organizations.
Relationship with East Asia, South Asia, Europe, America and other regions.

01470261**

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0-6)
(Tourism Industry in Southeast Asia)
บทบาทและนโยบายของรัฐที่มีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยวในแต่ละ
ประเทศ ผลกระทบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของ
ประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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.

01470262**** การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0-6)
(Natural Resource and Environmental Management in Southeast Asia)
นโยบายและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของแต่ละประเทศ ความร่วมมือ
และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคทั้งภาครัฐและภาคประชาชน
Policies and management of resource and environment in each country.
Regional co-operation and conflict resolution in of government and non - government
sectors.

****รายวิชาปรับปรุง
ศศ.บ.(เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
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01470263**

ธุรกิจและการลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0-6)
(Business and Investment in Southeast Asia)
ธุรกิจและการลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แนวคิดการค้าระหว่างประเทศ ทฤษฎีการ
ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ และเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ กรอบความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ เขตการค้าเสรีอาเซียน ประชาคมอาเซียนกับนานาชาติ การพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ศักยภาพการแข่งขันของอาเซียน และพลังขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของอาเซียนที่ส่งผล
กระทบต่อโอกาสและความท้าทายในระบบเศรษฐกิจโลก
Business and investment in Southeast Asia. Concept of international trade.
Theories of Foreign Direct Investment and International Political Economy.
Framework of economic cooperation. ASEAN Free Trade Area. ASEAN and
international community. Development of the ASEAN Economic Community.
Potential of competitiveness of ASEAN and driving force the growth of ASEAN
affecting opportunities and challenges in global economy.

01470271**** เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาในวรรณกรรม
3(3-0-6)
(Southeast Asian Studies through Literatures)
เนื้อหาและกลวิธีการประพันธ์ในวรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การวิเคราะห์สังคม
วัฒนธรรม และการเมืองผ่านงานวรรณกรรม
Content and style in Southeast Asian literary works. An analysis of society,
culture and politics through literatures.
01470272**

ศิลปะและโบราณคดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0-6)
(Arts and Archaeology in Southeast Asia)
ความสาคัญของศิลปะและโบราณคดีในการทาความเข้าใจพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมืองของอาณาจักรโบราณและสังคมสมัยใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Importance of arts and archaeology in order to understand social,
economic, and political development of ancient kingdoms and modern societies in
Southeast Asia.

*** รายวิชาเปิดใหม่
ศศ.บ.(เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
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01470321*** ภูมิปัญญาพม่า I
3(3-0-6)
(Myanmar Wisdom I)
พื้นฐาน : 01470222
ความรู้ ความคิด และความเชื่อของสังคมที่ได้รับการถ่ายทอดจากอดีตสู่ปัจจุบัน ความคิด
พื้นฐานในการดารงชีวิตและพัฒนาความเป็นอยู่ เอกลักษณ์ทางภูมิปัญญาของกลุ่มชนและวิถีการมอง
โลกในสังคมพม่า
Knowledge, thoughts and beliefs of society passed down from past to
present. Basic thoughts of living and livelihood development. Identities of community
wisdom and the perception of the world in Myanmar society.
01470322*

ภูมิปัญญาพม่า II
3(3-0-6)
(Myanmar Wisdom II)
พื้นฐาน : 01470321
การปรับเปลี่ยนแนวคิด ความเชื่อ และภูมิปัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบัน ความ
ขัดแย้งและการผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาหลากกระแสในสังคมพม่า
Alterations of thoughts, beliefs and wisdoms for corresponding with
contemporary world. Conflict and combination between various wisdoms in
Myanmar society.

01470323*** ภูมิปัญญาลาว I
3(3-0-6)
(Laotian Wisdom I)
พื้นฐาน : 01470224
ความรู้ ความคิด และความเชื่อของสังคมที่ได้รับการถ่ายทอดจากอดีตสู่ปัจจุบัน ความคิด
พื้นฐานในการดารงชีวิตและพัฒนาความเป็นอยู่ เอกลักษณ์ทางภูมิปัญญาของกลุ่มชนและวิถีการมอง
โลกในสังคมลาว
Knowledge, thoughts and beliefs of society passed down from past to present.
Basic thoughts of living and livelihood development. Identities of community wisdom
and the perception of the world in Laotian society.

****รายวิชาปรับปรุง
*** รายวิชาเปิดใหม่
ศศ.บ.(เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
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01470324*

ภูมิปัญญาลาว II
3(3-0-6)
(Laotian Wisdom II)
พื้นฐาน : 01470323
การปรับเปลี่ยนแนวคิด ความเชื่อ และภูมิปัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบัน ความ
ขัดแย้งและการผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาหลากกระแสในสังคมลาว
Alterations of thoughts, beliefs and wisdoms for corresponding with contemporary
world. Conflict and combination between various wisdoms in Laotian society.

01470325*** ภูมิปัญญาเวียดนาม I
3(3-0-6)
(Vietnamese Wisdom I)
พื้นฐาน : 01470226
ความรู้ ความคิด และความเชื่อของสังคมที่ได้รับการถ่ายทอดจากอดีตสู่ปัจจุบัน ความคิด
พื้นฐานในการดารงชีวิตและพัฒนาความเป็นอยู่ เอกลักษณ์ทางภูมิปัญญาของกลุ่มชนและวิถีการมอง
โลกในสังคมเวียดนาม
Knowledge, thoughts and beliefs of society passed down from past to present.
Basic thoughts of living and livelihood development. Identities of community wisdom
and the perception of the world in Vietnamese society.
01470326*

ภูมิปัญญาเวียดนาม II
3(3-0-6)
(Vietnamese Wisdom II)
พื้นฐาน : 01470325
การปรับเปลี่ยนแนวคิด ความเชื่อ และภูมิปัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบัน ความ
ขัดแย้งและการผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาหลากกระแสในสังคมเวียดนาม
Alterations of thoughts, beliefs and wisdoms for corresponding with contemporary
world. Conflict and combination between various wisdoms in Vietnamese society.

01470327*

ภูมิปัญญากัมพูชา I
3(3-0-6)
(Cambodian Wisdom I)
พื้นฐาน : 01470228
ความรู้ ความคิด และความเชื่อของสังคมที่ได้รับการถ่ายทอดจากอดีตสู่ปัจจุบัน ความคิด
พื้นฐานในการดารงชีวิตและพัฒนาความเป็นอยู่ เอกลักษณ์ทางภูมิปัญญาของกลุ่มชนและวิถีการมอง
โลกในสังคมกัมพูชา

***รายวิชาเปิดใหม่
ศศ.บ.(เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
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Knowledge, thoughts and beliefs of society passed down from past to present.
Basic thoughts of living and livelihood development. Identities of community wisdom
and the perception of the world in Cambodian society.
01470328*

ภูมิปัญญากัมพูชา II
3(3-0-6)
(Cambodian Wisdom II)
พื้นฐาน : 01470327
การปรับเปลี่ยนแนวคิด ความเชื่อ และภูมิปัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบัน ความ
ขัดแย้งและการผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาหลากกระแสในสังคมกัมพูชา
Alterations of thoughts, beliefs and wisdoms for corresponding with
contemporary world. Conflict and combination between various wisdoms in
Cambodian society.

01470331*** ภูมิปัญญาอินโดนีเซีย I
3(3-0-6)
(Indonesian Wisdom I)
พื้นฐาน : 01470232
ความรู้ ความคิด และความเชื่อของสังคมที่ได้รับการถ่ายทอดจากอดีตสู่ปัจจุบัน ความคิด
พื้นฐานในการดารงชีวิตและพัฒนาความเป็นอยู่ เอกลักษณ์ทางภูมิปัญญาของกลุ่มชนและวิถีการมอง
โลกในสังคมอินโดนีเซีย
Knowledge, thoughts and beliefs of society passed down from past to present.
Basic thoughts of living and livelihood development. Identities of community wisdom
and the perception of the world in Indonesian society.
01470332*

ภูมิปัญญาอินโดนีเซีย II
3(3-0-6)
(Indonesian Wisdom II)
พื้นฐาน : 01470331
การปรับเปลี่ยนแนวคิด ความเชื่อ และภูมิปัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบัน ความ
ขัดแย้งและการผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาหลากกระแสในสังคมอินโดนีเซีย
Alterations of thoughts, beliefs and wisdoms for corresponding with
contemporary world. Conflict and combination between various wisdoms in
Indonesian society.

***รายวิชาเปิดใหม่
ศศ.บ.(เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
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01470333*** ภูมิปัญญามาเลย์ I
3(3-0-6)
(Malay Wisdom I)
พื้นฐาน : 01470234
ความรู้ ความคิด และความเชื่อของสังคมที่ได้รับการถ่ายทอดจากอดีตสู่ปัจจุบัน ความคิด
พื้นฐานในการดารงชีวิตและพัฒนาความเป็นอยู่ เอกลักษณ์ทางภูมิปัญญาของกลุ่มชนและวิถีการมอง
โลกในสังคมมาเลย์
Knowledge, thoughts and beliefs of society passed down from past to present.
Basic thoughts of living and livelihood development. Identities of community wisdom
and the perception of the world in Malay society.
01470334*

ภูมิปัญญามาเลย์ II
3(3-0-6)
(Malay Wisdom II)
พื้นฐาน : 01470333
การปรับเปลี่ยนแนวคิด ความเชื่อ และภูมิปัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบัน ความ
ขัดแย้งและการผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาหลากกระแสในสังคมมาเลย์
Alterations of thoughts, beliefs and wisdoms for corresponding with contemporary
world. Conflict and combination between various wisdoms in Malay society.

01470341*

ภูมิปัญญาจีนโพ้นทะเล I
3(3-0-6)
(Overseas Chinese Wisdom I)
พื้นฐาน : 01470242
ความรู้ ความคิด และความเชื่อของสังคมที่ได้รับการถ่ายทอดจากอดีตสู่ปัจจุบัน ความคิด
พื้นฐานในการดารงชีวิตและพัฒนาความเป็นอยู่ เอกลักษณ์ทางภูมิปัญญาของกลุ่มชนและวิถีการมอง
โลกในสังคมชาวจีนโพ้นทะเล
Knowledge, thoughts and beliefs of society passed down from past to present.
Basic thoughts of living and livelihood development. Identities of community wisdom
and the perception of the world in Overseas Chinese society.

01470342*

ภูมิปัญญาจีนโพ้นทะเล II
3(3-0-6)
(Overseas Chinese Wisdom II)
พื้นฐาน : 01470341
การปรับเปลี่ยนแนวคิด ความเชื่อ และภูมิปัญญาของชาวจีนโพ้นทะเลยุคปัจจุบัน การ
ผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาชาวจีนโพ้นทะเลกับภูมิปัญญาชาวพื้นเมืองในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ศศ.บ.(เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
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Alterations of thoughts, beliefs and wisdoms of Overseas Chinese in the
present time. Combination between Overseas Chinese wisdoms and indigenous
wisdoms in Southeast Asian countries.
01470351**** บทบาทของมหาอานาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0-6)
(Roles of Major Powers in Southeast Asia)
ผลประโยชน์และบทบาทของมหาอานาจในโลกตะวันตกและโลกตะวันออกในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ยุทธศาสตร์ของมหาอานาจที่มีต่อภูมิภาคก่อนและหลัง
สิ้นสุดสงครามเวียดนาม อิทธิพลของมหาอานาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Interests and roles of western and eastern major powers in Southeast Asia
after World War II. Strategies of major powers towards the region before and after
the end of the Vietnam War. Influences of these major powers in Southeast Asia.
01470352*** อาเซียนและภูมิภาคนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0-6)
(ASEAN and Regionalism in Southeast Asia)
การเปลี่ยนแปลงของระบบโลก พัฒนาการของสหภาพยุโรปในฐานะการเป็นต้นแบบของ
อาเซียน พัฒนาการของอาเซียนตั้งแต่ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองจนถึงยุคสงครามเย็น และการ
เปลี่ยนเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ โดยเชื่อมโยงอาเซียนเข้ากับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอานาจในภูมิภาค
และระบบการผลิตของทุนนิยมข้ามชาติในเอเชียตะวันออก
Change in global system. Development of European Union as a case model for
ASEAN. Development of ASEAN from World War II to the Cold War period and its
transformation towards globalization period by connecting ASEAN into regional change
of power structure and transnational capital’s production system in East Asia.
01470353**

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
3(3-0-6)
(Relationship between Thailand and the Neighboring Countries)
ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาพรวมและกรอบนโยบายต่างประเทศของไทยตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน ปัจจัยพื้นฐานในการกาหนดนโยบายต่างประเทศของไทยต่อประเทศเพื่อนบ้าน
ความสัมพันธ์ไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในมิติต่างๆ
International relations theories. Overview and frameworks of Thailand’s
foreign policy from the past up to the present. Fundamental factors in Thailand’s
foreign policy-making towards neighboring countries. Relationship between Thailand
and neighboring countries in various aspects.

*** รายวิชาเปิดใหม่
****รายวิชาปรับปรุง
ศศ.บ.(เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

-22-

01470361**** การพัฒนาอุตสาหกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0-6)
(Industrial Development in Southeast Asia)
การพัฒนาอุตสาหกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลก ครั้งที่ 2 การ
ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนาเข้าเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อ
การส่งออกในทศวรรษที่ 1970 บทบาทของชาติต่าง ๆ โดยเฉพาะญี่ปุ่นในการพัฒนาอุตสาหกรรมของ
ภูมิภาค ผลกระทบจากนโยบายของรัฐในด้านการจัดการทางเศรษฐกิจระดับมหภาคที่ส่งเสริมการ
พัฒนาอุตสาหกรรม ความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้กรอบอาเซียน
Industrial development in Southeast Asia since the end of World War II,
Changing of the import-substitution industrialization (ISI) strategy to the transition to
export-oriented industrialization (EOI) in the 1970s. Role of other countries
especially Japan in the region’s development of industrial sector. The impact of the
national governments’ macroeconomic management to support industrial
development. Industrial development cooperation within the ASEAN framework.
01470371**** ศาสนาและความคิดทางสังคมการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0-6)
(Religions and Socio-Political Thoughts in Southeast Asia)
พัฒนาการของศาสนา ความเชื่อ และความคิดทางสังคมการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงร่วมสมัย การเผยแพร่ของศาสนาพุทธ ศาสนาฮินดู ศาสนาอิสลาม ศาสนา
คริสต์ ลัทธิขงจื้อ และปรัชญาอื่นๆ การผสมผสานและการปรับตัวของศาสนาและความคิดทางสังคม
การเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Development of religions, beliefs and socio-political thoughts in Southeast
Asia from the ancient to contemporary time. Expansion of Buddhism, Hinduism,
Christianity, Confucianism, and other philosophies. Integration and adaptation of
religions and socio-political thoughts in Southeast Asia.
01470372**

การอพยพย้ายถิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0-6)
(Migration in Southeast Asia)
พลวัตการอพยพเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนของประชากรในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ผลกระทบต่อการเมือง กรอบนโยบายและกฎหมาย เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรมในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ตราบจนปัจจุบัน

****รายวิชาปรับปรุง
ศศ.บ.(เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
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Dynamics of cross-border migration of Southeast Asian populations. Impacts
on politics, policy and legal frameworks, economy and socio-cultural in Southeast
Asia up to the present.
01470373**

สังคมมุสลิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0-6)
(Muslim Society in Southeast Asia)
การเข้ามาของศาสนาอิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พื้นฐานและลักษณะสาคัญของ
สังคมมุสลิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัญหาสาคัญของสังคมมุสลิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในยุคโลกาภิวัตน์ และหลังเหตุการณ์ 9/11 ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสังคมมุสลิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับสังคมมุสลิมในภูมิภาคอื่นและประชาคมมุสลิม
The arrival of Islam in Southeast Asia. Foundation and essential traits of
muslim societies in Southeast Asia. Crucial dilemmas of muslim societies in
Southeast Asia under environmental changes in globalization period and after the
9/11 incident. Relationship between muslim societies in Southeast Asia and other
regions and muslim communities.

01470374**

เพศสภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0-6)
(Gender in Southeast Asia)
สถานภาพ บทบาทและปัญหาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับเพศสภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ อิทธิพลของศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมต่อความไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศ โอกาส
ทางการศึกษาและปัญหาการกดขี่ทางเพศ บทบาททางการเมืองและทางสังคมของผู้นาสตรีใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบัน
General status, roles and problems of gender in Southeast Asian region.
Influences of religion, tradition and culture towards gender inequality. Educational
opportunity and sexual abuse. Political and social roles of female leaders in
Southeast Asia region at the present time.
01470381** ไทยร่วมสมัย
3(3-0-6)
(Contemporary Thailand)
ประเด็นปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของไทย
ในปัจจุบัน
Current issues and trends of changes in politics, economy and society of
Thailand at the present time.
****รายวิชาปรับปรุง
ศศ.บ.(เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
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01470382**** พม่าร่วมสมัย
3(3-0-6)
(Contemporary Myanmar)
ประเด็นปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของพม่า
ในปัจจุบัน
Current issues and trends of changes in politics, economy and society of
Myanmar at the present time.
01470383**

เวียดนามร่วมสมัย
3(3-0-6)
(Contemporary Vietnam)
ประเด็นปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของ
เวียดนามในปัจจุบัน
Current issues and trends of changes in politics, economy and society of
Vietnam at the present time.

01470384**** มาเลเซียร่วมสมัย
3(3-0-6)
(Contemporary Malaysia)
ประเด็นปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของ
มาเลเซียในปัจจุบัน
Current issues and trends of changes in politics, economy and society of
Malaysia at the present time.
01470385**

อินโดนีเซียร่วมสมัย
3(3-0-6)
(Contemporary Indonesia)
ประเด็นปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของ
อินโดนีเซียในปัจจุบัน
Current issues and trends of changes in politics, economy and society of
Indonesia at the present time.

01470386**

สิงคโปร์ร่วมสมัย
3(3-0-6)
(Contemporary Singapore)
ประเด็นปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของ
สิงคโปร์ในปัจจุบัน

****รายวิชาปรับปรุง
ศศ.บ.(เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
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Current issues and trends of changes in politics, economy and society of
Singapore at the present time.
01470387**

ลาวร่วมสมัย
3(3-0-6)
(Contemporary Laos)
ประเด็นปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของลาว
ในปัจจุบัน
Current issues and trends of changes in politics, economy and society of
Laos at the present time.

01470388**** กัมพูชาร่วมสมัย
3(3-0-6)
(Contemporary Cambodia)
ประเด็น ปั จ จุบั น และแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสั งคมของ
กัมพูชาในปัจจุบัน
Current issues and trends of changes in politics, economy and society of
Cambodia at the present time.
01470389*

ฟิลิปปินส์ร่วมสมัย
3(3-0-6)
(Contemporary Philippines)
ประเด็นปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของ
ฟิลิปปินส์ในปัจจุบัน
Current issues and trends of changes in politics, economy and society of
Philippines at the present time.

01470421*

บทคัดสรรวัฒนธรรมพม่า I
3(3-0-6)
(Selected Texts on Myanmar Culture I)
พื้นฐาน : 01470322
ภูมิหลังและพัฒนาการของงานเขียน วรรณกรรม และเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ในสังคมพม่า
Background and development of writings, literature and historical narratives
in Myanmar society.

*** รายวิชาเปิดใหม่
ศศ.บ.(เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
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01470422*** บทคัดสรรวัฒนธรรมพม่า II
3(3-0-6)
(Selected Texts on Myanmar Culture II)
พื้นฐาน : 01470421
ข้อถกเถียงและแนวโน้มของงานเขียน วรรณกรรม และเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ในสังคมพม่า
Debates and trends of writings, literature and historical narratives in
Myanmar society.
01470423*

บทคัดสรรวัฒนธรรมลาว I
3(3-0-6)
(Selected Texts on Laotian Culture I)
พื้นฐาน : 01470324
ภูมิหลังและพัฒนาการของงานเขียน วรรณกรรม และเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ในสังคมลาว
Background and development of writings, literature and historical narratives in
Laotian society.

01470424*

บทคัดสรรวัฒนธรรมลาว II
3(3-0-6)
(Selected Texts Laotian Culture II)
พื้นฐาน : 01470423
ข้อถกเถียงและแนวโน้มของงานเขียน วรรณกรรม และเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ในสังคมลาว
Debates and trends of writings, literature and historical narratives in Laotian society.

01470425*

บทคัดสรรวัฒนธรรมเวียดนาม I
3(3-0-6)
(Selected Texts on Vietnamese Culture I)
พื้นฐาน : 01470326
ภูมิหลังและพัฒนาการของงานเขียน วรรณกรรม และเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ในสังคม
เวียดนาม
Background and development of writings, literature and historical narratives in
Vietnamese society.

01470426*** บทคัดสรรวัฒนธรรมเวียดนาม II
3(3-0-6)
(Selected Texts on Vietnamese Culture II)
พื้นฐาน : 01470425
ข้อถกเถียงและแนวโน้มของงานเขียน วรรณกรรม และเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ในสังคม
เวียดนาม

****รายวิชาปรับปรุง
*** รายวิชาเปิดใหม่
ศศ.บ.(เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
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Debates and trends of writings, literature and historical narratives in Vietnamese
society.
01470427*

บทคัดสรรวัฒนธรรมกัมพูชา I
3(3-0-6)
(Selected Texts on Cambodian Culture I)
พื้นฐาน : 01470328
ภูมิหลังและพัฒนาการของงานเขียน วรรณกรรม และเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ในสังคมกัมพูชา
Background and development of writings, literature and historical narratives in
Cambodian society.

01470428*

บทคัดสรรวัฒนธรรมกัมพูชา II
3(3-0-6)
(Selected Texts on Cambodian Culture II)
พื้นฐาน : 01470427
ข้อถกเถียงและแนวโน้มของงานเขียน วรรณกรรม และเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ในสังคมกัมพูชา
Debates and trends of writings, literature and historical narratives in
Cambodian society.

01470431*

บทคัดสรรวัฒนธรรมอินโดนีเซีย I
3(3-0-6)
(Selected Texts on Indonesian Culture I)
พื้นฐาน : 01470332
ภูมิหลังและพัฒนาการของงานเขียน วรรณกรรม และเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ในสังคม
อินโดนีเซีย
Background and development of writings, literature and historical narratives in
Indonesian society.

01470432*** บทคัดสรรวัฒนธรรมอินโดนีเซีย II
3(3-0-6)
(Selected Texts on Indonesian Culture II)
พื้นฐาน : 01470431
ข้อถกเถียงและแนวโน้มของงานเขียน วรรณกรรม และเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ในสังคม
อินโดนีเซีย
Debates and trends of writings, literature and historical narratives in
Indonesian society.

*** รายวิชาเปิดใหม่
ศศ.บ.(เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
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01470433*

บทคัดสรรวัฒนธรรมมาเลย์ I
3(3-0-6)
(Selected Texts on Malay Culture I)
พื้นฐาน : 01470334
ภูมิหลังและพัฒนาการของงานเขียน วรรณกรรม และเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ในสังคมมาเลย์
Background and development of writings, literature and historical narratives in
Malay society.

01470434*

บทคัดสรรวัฒนธรรมมาเลย์ II
3(3-0-6)
(Selected Texts on Malay Culture II)
พื้นฐาน : 01470433
ข้อถกเถียงและแนวโน้มของงานเขียน วรรณกรรม และเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ในสังคมมาเลย์
Debates and trends of writings, literature and historical narratives in Malay society.

01470441*

บทคัดสรรวัฒนธรรมจีนโพ้นทะเล I
3(3-0-6)
(Selected Texts on Overseas Chinese Culture I)
พื้นฐาน : 01470342
ภูมิหลังและพัฒนาการของงานเขียน วรรณกรรม และเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ในสังคม
จีนโพ้นทะเล
Background and development of writings, literature and historical narratives in
Overseas Chinese society.

01470442*** บทคัดสรรวัฒนธรรมจีนโพ้นทะเล II
3(3-0-6)
(Selected Texts on Overseas Chinese Culture II)
พื้นฐาน : 01470441
ข้อถกเถียงและแนวโน้มของงานเขียน วรรณกรรม และเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ในสังคม
จีนโพ้นทะเล
Debates and trends of writings, literature and historical narratives in
Overseas Chinese society.

*** รายวิชาเปิดใหม่
ศศ.บ.(เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
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01470451**** สิทธิในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0-6)
(Rights in Southeast Asia)
ความหมาย ทฤษฎี และการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิและสิทธิมนุษยชน การประกาศรับรองสิทธิ
ขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ การละเมิดสิทธิมนุษยชนและแนวทางการป้องกันการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมสมัย
Definitions, theories and perceptions of rights and human rights. The
declarations of the basic human rights. Human rights abuse and its prevention in
contemporary Southeast Asia.
01470452**

การเมืองภาคประชาชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0-6)
(People’s Politics in Southeast Asia)
ปัญหาและความขัดแย้งในสังคม บทบาทของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม องค์กรพัฒนา
เอกชน และการเมืองภาคประชาชนต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Problems and conflicts in society. Role of social movements, Non-Governmental
Organizations (NGOs) and people’s politics in change and development of
democratization in Southeast Asian countries.

01470471**

ชุมชนและวัฒนธรรมจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมสมัย
3(3-0-6)
(Contemporary Chinese Community and Culture in Southeast Asia)
สังคมและวัฒนธรรมของชาวจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยุคปัจจุบัน อิทธิพลทาง
วัฒนธรรมจีนที่ส่งผลต่อสังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเปรียบเทียบกลุ่มประชาคมชาวจีนใน
ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Society and culture of Chinese in Southeast Asian region in the present time.
Influence of Chinese culture on Southeast Asian society. Comparision of Chinese
community in Southeast Asian countries.

01470472**** เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาในภาพยนตร์
3(3-0-6)
(Southeast Asian Studies through Films)
การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับภาพยนตร์ศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประวัติ อัตลักษณ์ และ
บทบาทของภาพยนตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การวิเคราะห์สังคมและวัฒนธรรมในภาพยนตร์

****รายวิชาปรับปรุง
*** รายวิชาเปิดใหม่
ศศ.บ.(เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
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Introduction to film studies in Southeast Asia. History, identities and roles of
films in Southeast Asia. Analysis of society and culture through films.
01470473*** พิพิธภัณฑ์ศึกษาและการจัดการวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0-6)
(Museum Studies and Cultural Management in Southeast Asia)
ความหมาย คุณค่า และปรัชญาของพิพิธภัณฑ์ บทบาทของพิพิธภัณฑ์ต่อการบริหารจัดการ
ทางวัฒนธรรม แนวคิด เทคนิค และกระบวนการจัดการพิพิธภัณฑ์ การนาเสนอรูปแบบวัฒนธรรม
การดารงชีวิต ภูมิปัญญา ปรัชญา และความเชื่อของผู้คนในระดับครอบครัว ชุมชน ประเทศ และ
ระดับภูมิภาค พิพิธภัณฑ์ในฐานะเป็นแหล่งการเรียนรู้และอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
Meanings, values and philosophies of museum. Roles of museum in managing
culture. Concept, techniques and processes in museum management. Presentation
of culture, way of life, wisdom, philosophy and belief of people in family,
community, country and regional levels. Museum as a place for learning and
preserving cultural heritage in Southeast Asian society.
01470481*

ประเด็นร่วมสมัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
(Contemporary Issues in Southeast Asian Studies)
ประเด็นและข้อถกเถียงปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
Current issues and debates on Southeast Asian studies.

01470482**

โลกาภิวัตน์กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0-6)
(Globalization and Southeast Asia)
วิเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ แนวคิดที่ยังเป็นที่ถกเถียงเกี่ยวกับความหมาย การ
เกิดขึ้นและพัฒนาการของโลกาภิวัตน์ โลกาภิวัตน์ในมิติทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และ
อุดมการณ์ การขยายตัวของบรรษัทข้ามชาติและบทบาทขององค์กรโลกบาลทางเศรษฐกิจ โลกาภิ
วัตน์กับการท้าทายระบบรัฐชาติสมัยใหม่ บทบาทของสื่อข้ามชาติในการเผยแพร่วัฒนธรรมป็อป
ปัญหาของระบบนิเวศระดับโลกและจิตสานึก วาทกรรมที่สาคัญเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์
Analysis of globalization issues, controversial concepts on meaning,
emergence and development of globalization. Globalization in economic, political,
cultural and ideological dimensions. Expansion of multinational companies and
roles of world economic organizations. Globalization and challenge to modern

****รายวิชาปรับปรุง
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3(3-0-6)

nation-state. Roles of multinational media in disseminating pop culture. Global
ecological problems and consciousness. Major discourses on globalization in
Southeast Asia.
01470492**

ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
3(3-0-6)
(Basic Research Methods on Southeast Asian Studies)
ทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพทางสังคมศาสตร์สาขาต่างๆ การวิเคราะห์ในเชิง
มูลเหตุและผลเพื่อการศึกษาแบบสหวิทยาการและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
Theories and methodologies of qualitative research in different areas of
social sciences. Analysis of causes and effects for interdisciplinary approaches and
Southeast Asia regional studies.

01470497**

สัมมนา
1
(Seminar)
การนาเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in Southeast Asian
studies at the bachelor’s degree level.

01470498

ปัญหาพิเศษ
2
(Special Problems)
การศึกษาค้นคว้าทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาระดับปริญญาตรีและเรียบเรียงเขียน
เป็นรายงาน
Study and research in Southeast Asian studies at the bachelor’s degree
level and compile into a written report.

****รายวิชาปรับปรุง
ศศ.บ.(เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
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