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วิชาโทอาเซียนศึกษา
(ASEAN Studies)
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ในคณะอักษรศาสตร์และอาจารย์นอกคณะในสาขาวิชาที่เกีย่ วข้อง
3. หลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมวิชาโท 18 หน่วยกิต
3.1 โครงสร้างหลักสูตร
คณะอักษรศาสตร์เปิดสอนวิชาเฉพาะ สาขาวิชาอาเซียนศึกษาเป็น วิชาโท
สาหรับนิสิตที่เรียนวิชาเอกสาขาอื่นทั้งในคณะและนอกคณะที่เลือกเรียนเป็นวิชาโท ดังนี้
3.1.1 โปรแกรมปกติ
วิชาโท สาหรับนิสิตวิชาเอกสาขาอื่นทั้งในคณะและนอกคณะ 18 หน่วยกิต
วิชาบังคับ
3 หน่วยกิต
วิชาเลือก
15 หน่วยกิต
4. รายวิชา
4.1 โปรแกรมปกติ
4.1.1 วิชาโท
วิชาบังคับ
2200301

18 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
กลุ่มประเทศอาเซียน: ลักษณะร่วมและความหลากหลาย 3 (3-0-6)
ASEAN Countries: Unity and Diversity

วิชาเลือก
15 หน่วยกิต
สาหรับนิสิตที่เลือกเรียนวิชาโทอาเซียนศึกษาให้เลือกเรียนรายวิชาเลือก
5 รายวิชา จากรายวิชาทั้งสิ้น 30 รายวิชา ทั้งนี้ เลือกเรียนรายวิชาภาษาได้ไม่เกิน
6 หน่วยกิต
2200392
2204309
2204370

ศิลปะโบราณในสยามและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
Ancient Art in Siam and Southeast Asia
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมสมัย
3 (3-0-6)
Contemporary History of Southeast Asia
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่
3 (3-0-6)
คริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 20
Southeast Asian History from the Nineteenth Century
to the Middle of the Twentieth Century

2204371

2204373
2204374
2204375
2205231
2205232
2205318
2205332
2205333
2205341
2205345
2205478
2209369
2209375
2210426
2210427
2224104
2224205
2226101
2226102
2226201

ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่
3 (3-0-6)
คริสต์ศตวรรษที่ 14 ถึงปลายศคริสต์ตวรรษที่ 19
Southeast Asia History from the Fourteenth Century
to the End of the Nineteenth Century
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถึงคริสต์
3 (3-0-6)
ศตวรรษที่ 13
Southeast Asia History to Thirteenth Century
ประวัติศาสตร์ศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
Art Hirtory of Southeast Asia
ประวัติศาสตร์พหุสังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
History of Plural Society in Southeast Asia
ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
Geography of Tourism
ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวในกลุ่มประชาคมอาเซียน
3 (3-0-6)
Geography of ASEAN Tourism
ภูมิศาสตร์อาเซียน
3 (3-0-6)
Geography of ASEAN
ภูมิศาสตร์การเมือง
3 (3-0-6)
Political Geography
ภูมิศาสตร์ประชากร
3 (3-0-6)
Geography of Population
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
3 (3-0-6)
Geography of Thailand
ภูมิยุทธศาสตร์ของอาเซียน
3 (3-0-6)
Geostrategy of ASEAN
ภูมิศาสตร์ภูมภิ าค
3 (3-0-6)
Regional Geography
ภาษาตระกูลขร้า-ไท
3 (3-0-6)
Kra-Dai Languares
ภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน+3
3 (3-0-6)
Languages in ASEAN+3
วรรณคดีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
Southeast Asian Literature
วรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมสมัย
3 (3-0-6)
Contemporary Southeast Asian Literature
สนทนาภาษามาเลย์ 1
3 (3-0-6)
Malay Conversation I
สนทนาภาษามาเลย์ 2
3 (3-0-6)
Malay Conversation II
ภาษาเวียดนาม 1
3 (2-2-5)
Vietnamese I
ภาษาเวียดนาม 2
3 (2-2-5)
Vietnamese II
ภาษาเวียดนาม 3
3 (2-2-5)
Vietnamese III

3
2227001
2227002
2244101
2244102
2245101
2245102

ภาษาพม่า 1
Burmese I
ภาษาพม่า 2
Burmese II
ภาษาเขมร 1
Cambodian I
ภาษาเขมร 2
Cambodian II
ภาษาลาว 1
Lao I
ภาษาลาว 2
Lao II

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

คาอธิบายรายวิชา
2200301

กลุ่มประเทศอาเซียน: ลักษณะร่วมและความหลากหลาย 3 (3-0-6)
การรวมกลุ่มประเทศอาเซียน และพัฒนาการของประเทศต่างๆ
ในอาเซียน เน้นลักษณะร่วมและความหลากหลายในมิติทางประวัติศาสตร์
การเมือง เศรษฐกิจ นิเวศวิทยา สังคม ภาษา วัฒนธรรม ความเชื่อ
ศาสนา วรรณกรรม และการสร้างสรรค์ด้านศิลปะของประเทศเหล่านั้น
ASEAN Countries: Unity and Diversity
ASEAN COUNTRIES
The formation of the Association of southeast Asian Nations (ASEAN)
and the development of the member countries with an emphasis
on the unity and diversity in their history, politics, economy, ecology,
society, language, culture, belief, religio, literature and creative art.

2200392

ศิลปะโบราณในสยามและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
วิวัฒนาการของศิลปะก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 อันสัมพันธ์กับหลักฐาน
ทางโบราณคดีภายหลังการเผยแพร่วัฒนธรรมอินเดีย และลังกาสู่กลุม่
วัฒนธรรม ฟูนัน ทวารวดี ชวา มอญ เขมร จาม พยู พม่า สยาม และลาว
ตลอดจนปฎิสมั พันธ์ทางวัฒนธรรมที่ปรากฏตามหลักฐานทางโบราณคดี
Ancient Art in Siam and Southeast Asia
ANC ART SIAM SEA
The evolution of art before the 14th Century A.D. in relation
to the archaeological evidence after the expansion of the Indian
and Sri Lankan culture to the groups of Funan, Dvaravati, Srivijaya,
Java, Mon, Khmer, Cham, Pyu, Myanmar, Siam and Laos;
internations reflected on the archaeological evidence.

2204309

ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมสมัย
3 (3-0-6)
พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 การสร้างชาติ สงครามเย็น ระบอบเผด็จการ
การเติบโตทางเศรษฐกิจและสมาคมอาเซียน
Contemporary History of Southeast Asia
CONTEM HIST SEA
Political, economic and social development of Southeast Asia
after World War II: nation building, Cold War, dictatorship,
economic growth and ASEAN.

5
2204370

ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19
3 (3-0-6)
ถึงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 20
พัฒนาการของรัฐสมัยใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19
จนถึงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 20 การสถาปนาระบอบอาณานิคม ความเปลีย่ นแปลง
ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมภายใต้ระบอบอาณานิคม ขบวนการชาตินิยม
สงครามโลกครั้งที่ 2 การปฏิวัติและการได้รับเอกราช สงครามเย็นและปัญหาต่างๆ
ภายหลังการได้รับเอกราช
Southeast Asian History from the Nineteenth Century to the Middle
of the Twentieth Century
SEA HIST 19-20 C
Development of modern states in Southeast Asia from the nineteenth
century to the middle of the twentieth century; establishment of
colonialism; political, economic and social changes under colonialism;
nationalist movements; World War II; revolutions and independence;
Cold War and problems after independence.

2204371

ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 14
3 (3-0-6)
ถึงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19
พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ของชุมชนต่าง ๆ ที่ตั้งหลักแหล่ง
อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 14 หลังการเข้ามา
ของพุทธศาสนาเถรวาทลังกาวงศ์และศาสนาอิสลาม การเข้ามาของประเทศ
ตะวันตกและผลกระทบต่อโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ถึงปลายคริสต์ศตวรรษที่19
Southeast Asian History from the Fourteenth Century to the End of
the Nineteenth Century
SEA HIST 14-19C
Political, economic, and social development of various communities in
the Southeast Asian region since the 14th century after the coming of
Theravada Buddhism and Islam; the coming of the Western powers
and their impacts on political, economic, and social structures
of Southeast Asian countries to the end of the 19th century.

2204373

ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถึงคริสต์ศตวรรษที่ 13
3 (3-0-6)
พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ของชุมชนโบราณต่าง ๆ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การก่อตัวและการสร้างความเป็นปึกแผ่น
จนเกิดเป็นเมืองทั้งส่วนที่เป็นภาคพื้นทวีปและหมู่เกาะ การเข้ามาของ
พุทธศาสนาเถรวาทลังกาวงศ์ และศาสนาอิสลาม
Southeast Asian History to the Thirteenth Century
SEA HIST 13C
Political, economic and social development of the traditional communities
in Southeast Asia; their emergence and establishment leading to the
formation of states both on the mainland and in the islands;
the coming of Theravada Buddhism and Islam.

2204374

ประวัติศาสตร์ศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
พัฒนาการของศิลปะในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกแยงใต้ตั้งแต่
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึงยุคร่วมสมัยความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะ
กับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศาสนาและภูมิปัญญา คุณค่า
ของผลงานศิลปะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฐานะมรดก
ทางวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน
Art Hirtory of Southeast Asia
ART HIST SEA
Development of art in Southeast Asia from pre-history
to the contemporary period; relationships between art
and economy, society, politics, religions and thoughts;
values of artifacts in Southeast Asia as cultural heritage
of the ASEAN Community.

2204375

ประวัติศาสตร์พหุสังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
ภูมิหลังและพัฒนาการของพหุสังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลักษณะ
ทางวัฒนธรรมความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ ผลกระทบของความ
หลากหลายทางชาติพันธุ์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
History of Plural Society in Southeast Asia
HIST PL SOC SEA
Background and development of plural societies in Southeast Asia;
cultural patterns; relationship among different ethnic groups;
impacts of ethnic diversity on economy, society and politics
in Southeast Asia.

2205231

ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
องค์ประกอบการท่องเที่ยว ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ทสี่ ่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยว
พฤติกรรมการท่องเที่ยว ความสาคัญและผลกระทบจาการท่องเที่ยวที่มีต่อ
สภาพเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนสภาพแวดล้อมในภูมภิ าคต่างๆ โดยเน้นถึง
การท่องเที่ยวในประเทศไทย
Geography of Tourism
GEOG TOUR
Components of tourism, geographic factors giving rise to tourism;
tourist behavior; significance and impact of tourism on economic,
social and environmental conditions in different regions of the word
with a particular reference to Thailand.
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ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวในกลุ่มประชาคมอาเซียน
3 (3-0-6)
ลักษณะทางการยภาพ ภูมิหลังทางการเมือง ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม
ที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวในกลุ่มประชาคมอาเซียน ทั้งในด้านทรัพยากร
(การท่องเที่ยว) รูปแบบและแนวโน้มของการท่องเที่ยว องค์ประกอบ
ทางภูมิศาสตร์ที่สนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวและกิจกรรมที่เกีย่ วข้อง
Geography of ASEAN Tourism
GEOG ASEAN TOUR
Physical characteristics, political background, and socio-economic
factors that affect tourism resources, models and trends of tourism
in the ASEAN community; grographic elements that support the
development of tourism and related activities.

2205318

ภูมิศาสตร์อาเซียน
3 (3-0-6)
องค์ประกอบทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของกลุม่ ประเทศอาเซียน
เน้นความสาคัญของการกระจายทางพื้นที่ขององค์ประกอบเหล่านี้
และความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
Geography of ASEAN
GEOG ASEAN
Physical, economic and social elements of the ASEAN countries
with emphasis on the significance of their spatial distribution and
relationship with other relevant factors.

2205332

ภูมิศาสตร์การเมือง
3 (3-0-6)
ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพภูมิศาสตร์กับสภาพการเมือง
ปัญหาทางการเมือง กิจกรรมทางการเมือง
Political Geography
POLIT GEOG
Relationship between geographic and political conditions;
political problems; political activities.

2205333

ภูมิศาสตร์ประชากร
3 (3-0-6)
การกระจายตัวความหนาแน่นและองค์ประกอบของประชากร
ภาวการณ์เจริญพันธุ์ ภาวะการตาย การย้ายถิ่น และการเพิม่ ประชากร
ในภูมิภาคต่างๆ ของโลก โดยเน้นถึงสาเหตุและผลซึ่งอาจจะเกิดขึน้
จากปัจจัยต่างๆ ในภูมิภาคนั้นๆ
Geography of Population
GEOG POP
Population distribution, density and composition, fertility, mortality,
migration and population increase in different regions of the world,
with emphasis on causes and effects that might be linked
to regional factors.

2205341

ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
3 (3-0-6)
องค์ประกอบทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย
โดยเน้นถึงความสาคัญของการกระจายในทางพื้นที่ขององค์ประอบเหล่านี้
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
Geography of Thailand
GEOG THAILAND
Physical, social and economic elements of Thailand,
with emphasis on their spatial distribution and their relationships.

2205345

ภูมิยุทธศาสตร์ของอาเซียน
3 (3-0-6)
บทบาทและความสาคัญของลักษณะทางภูมศิ าสตร์ เน้นด้านภูมยิ ุทธศาสตร์
ของประเทศอาเซียน ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอกทีส่ ่งผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง และภูมยิ ุทธศาสตร์ ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ในภูมิภาคนี้
วิเคราะห์ทฤษฎีสาคัญที่เกี่ยวข้องกับภูมิยุทธศาสตร์และการแข่งขันของชาติมหาอานาจ
ในภูมิภาคอาเซียนและดินแดนอื่น ๆ ที่ตั้งอยู้ระหว่างมหาสมุทรอินดียกับมหาสมุทรแปซิฟิก
Geostrategy of ASEAN
GEOSTRATEGY ASEAN
Roles and significance of geographical features emphasizing geostrategy
of ASEAN countries at both regional and global levels; internal and external
Factors affecting rapid changes in economics, society, politics, and
geostrategy under globalization in this region; analysis of related geostrategic
theories and competitons among superpower nations in ASEAN and other
regions between I ndian and Pacific oceans.

2205478

ภูมิศาสตร์ภูมภิ าค
3 (3-0-6)
องค์ประกอบทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก
โดยเน้นถึงความสาคัญของการกระจายในพื้นที่ขององค์ประกอบเหล่านั้น
ตลอดจนความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
Regional Geography
REGION GEOG
Physical, economic, social elements of world regions, with emphasis
on the significance of spatial distribution including the relationship
of various related factors.

2209369

ภาษาตระกูลขร้า-ไท
3 (3-0-6)
พัฒนาการของภาษาตระกูลขร้า-ไท ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาตระกูลขร้า-ไท
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาตระกูลขร้า-ไทกับภาษาตระกูลอื่น วิธีการศึกษา
ภาษาตระกูลขร้า-ไท ภาษาไทยในฐานะภาษาตระกูลขร้า-ไท ประเด็นคัดสรร
เกี่ยวกับภาษาตระกูลขร้า-ไท
Kra-Dai Languares
KRA DAI LANGUAGES
Development of Kra-Dai languages; relationship among Kra-Dai languages;
relationship between Kra-Dai languages and other language families;
methods for studying Kra-Dai languages; Thai as a Kra-Dai languages;
selected issues concerning Kra-Dai languages.
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2209375

ภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน+3
3 (3-0-6)
ความหลากหลายทางภาษาในกลุม่ ประเทศอาเซียน+3 ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับภาษาในกลุม่ ประเทศอาเซียน จีน เกาหลี และญี่ปุ่น
Languages in ASEAN+3
LANG ASEAN+3
Linguistic diversity in ASEAN+3; language profiles of ASEAN countries
and China, Korea and Japan.

2210426

วรรณคดีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
ลักษณะเฉพาะของวรรณคดีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อิทธิพลที่มีต่อกันและกัน
การเปรียบเทียบวรรณคดีชิ้นเอกของภูมิภาคนี้
Southeast Asian Literature
SEA LIT
Characteristics of Southeast Asian literary works;
their reciprocal influences; comparison of literary
masterpieces in the region.

2210427

วรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมสมัย
3 (3-0-6)
ลักษณะของวรรณกรรมร่วมสมัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประวัติ
และพัฒนาการของวรรณกรรมร่วมสมัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การวิเคราะห์และวิจารณ์ตัวบทวรรณกรรมร่วมสมัยเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้คัดสรร การวิเคราะห์และวิจารณ์
ตัวบทวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) คัดสรร
Contemporary Southeast Asian Literature
CONTEM SEA LIT
Characteristics of contemporary Southeast Asian literature;
history and development of contemporary Southeast Asian literature;
analysis and criticism of selected contemporary Southeast Asian literary
texts; analysis and criticism of selected S.E.A. Write Awards literary texts.

2224104

สนทนาภาษามาเลย์ 1
3 (3-0-6)
ทักษะการฟังและการพูดภาษามาเลย์เน้นการออกเสียงให้ถูกต้อง
การสนทนาภาษามาเลย์โดยใช้คาศัพท์สานวนพื้นฐาน
Malay Conversation I
MALAY CONVER I
Listening and speaking skills in Malay with emphasis on correct
pronunciation; conversation using basic vocabulary and expressions.

2224205

สนทนาภาษามาเลย์ 2
3 (3-0-6)
(เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2224104 สนทนาภาษามาเลย์ 1)
ทักษะการฟังและพูดภาษามาเลย์เน้นการใช้ศัพท์ สานวนและประโยคสนทนา
ตามสถานการณ์ที่กาหนด
Malay Conversation II
MALAY CONVER II
(CONDITION: PRER 2224104 MALAY CONVER I)
Listening and speaking skills in Malay with emphasis on vocabulary,
expressions and sentences used in specified situations.

2226101

ภาษาเวียดนาม 1
3 (2-2-5)
ระบบเสียงในภาษาเวียดนาม ศัพท์พื้นฐานในชีวิตประจาวัน ทักษะฟัง พูด อ่าน
และเขียนภาษาเวียดนามในระดับพื้นฐาน โดยเน้นการออกเสียงให้ถกู ต้อง
Vietnamese I
VIETNAMESE I
The sound system of Vietnamese; basic vocabulary for everyday life;
practice in listening, speaking, reading and writing basic Vietnamese,
with emphasis on correct pronunciation.

2226102

ภาษาเวียดนาม 2
3 (2-2-5)
โครงสร้างไวยากรณ์เบื้องต้นในภาษาเวียดนาม ฝึกการฟัง การอ่าน
และการเขียนย่อหน้าสั้นๆ
Vietnamese II
VIETNAMESE II
Basic grammatical structure of Vietnamese; practice in listening,
reading and writing short paragraphs.

2226201

ภาษาเวียดนาม 3
3 (2-2-5)
ทักษะการใช้ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารด้านการฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันและเหตุการณ์ปัจจุบัน
Vietnamese III
VIETNAMESE III
Communicative skills in Vitnamese: listening, speaking, reading
and writing, as used in daily activities and current affairs.

2227001

ภาษาพม่า 1
3 (2-2-5)
การออกเสียง อักขรวิธี ศัพท์เกี่ยวแก่ชีวิตประจาวัน รูปประโยคพื้นฐาน
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนเบื้องต้น
Burmese I
BURMESE I
Pronunciation, orthography, basic vocabulary, elementary sentence
structures, basic skills in listening, speaking, reading and writing of
the Burmese language.
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2227002

ภาษาพม่า 2
3 (2-2-5)
(เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2227001 ภาษาพม่า 1 )
ระบบเสียง การสร้างคาและวากยสัมพันธ์ภาษาพม่า ศัพท์เฉพาะเรื่อง
ฝึกอ่านบทอ่านคัดสรรภาษาพม่า
Burmese II
BURMESE II
(CONDITION: PRER 2227001 BURMESE I )
Phonology, word formation and syntax of the Burmese language,
vocabulary for special topics, selected reading in Burmese.

2244101

ภาษาเขมร 1
3 (3-0-6)
การออกเสียงภาษาเขมร อักษรและอักขรวิธี ศัพท์และรูปประโยคพืน้ ฐาน
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนเบื้องต้น
Cambodian I
CAMBODIAN I
Cambodian pronunciation; scripts and orthography; basic vocabulary
and sentence patterns; basic skills in listening, speaking,
reading and writing.

2244102

ภาษาเขมร 2
3 (3-0-6)
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาเขมร เน้นศัพท์และสานวนเกี่ยวกับชีวิต
ความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของชาวกัมพูชา
Cambodian II
CAMBODIAN II
Listening, speaking, reading and writing skills in Cambodian with emphasis
on vocabulary and expression concerning Cambodian life and culture.

2245101

ภาษาลาว 1
3 (3-0-6)
การออกเสียงภาษาลาว อักษรและอักขรวิธี ศัพท์และรูปประโยคพืน้ ฐาน
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนบื้องต้น
Lao I
LAO I
Lao pronunciation; scripts and orthography; basic vocabulary
and sentence patterns; basic skills in listening, speaking, reading
and writing.

2245102

ภาษาลาว 2
3 (3-0-6)
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาลาว เน้นศัพท์และสานวนเกี่ยวกับชีวิต
ความเป็นอยู่และวัฒนธรรมลาว การอ่านบทคัดสรรจากวรรณกรรมลาว
Lao II
LAO II
Listening, speaking, reading and writing skills in Lao with emphasis on
Vocabulary and expressions concerning Lao life and culture; reading
of excepts from Lao literature.

