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หมวดท่ี 1. ข้อมูลท่ัวไป 
1.  รหัสและช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 
 ภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy Program in Southeast Asian Studies 
 
2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา) 

ปร.ด. (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา) 
 ภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy (Southeast Asian Studies) 
  Ph.D. (Southeast Asian Studies) 
 
3.  วิชาเอก 
 ไม่มี 
 
4.  จํานวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 4.1 จํานวน 48 หน่วยกิตในหลักสูตรแบบ 1.1 (สําหรับผู้ศึกษาต่อจากระดับปริญญาโท)  
 4.2 จํานวน 48 หน่วยกิตในหลักสูตรแบบ 2.1 (สําหรับผู้ศึกษาต่อจากระดับปริญญาโท) 
 4.3 จํานวน 72 หน่วยกิตในหลักสูตรแบบ 2.2 (สําหรับผู้ศึกษาต่อจากระดับปริญญาตรี) 
 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ 
 หลักสูตรระดับ 6 ปริญญาเอก (หลักสูตร 3 ปี และหลักสูตร 4 ปี) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
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 5.2  ภาษาท่ีใช้ 
 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 
 5.3  การรับเข้าศึกษา 
 รับนิสิตไทย และนิสิตต่างประเทศ 
 
 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 
 
 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 
 ให้ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
 6.1  กําหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป 
 6.2  เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556  

6.3  คณะกรรมการของมหาวิทยาลัย เห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร 

• คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 6/2555 เม่ือวันท่ี 17 กันยายน พ.ศ.2555 

• สภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งท่ี 8/2555  เม่ือวันท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ.2555 

• สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งท่ี 176 (10/2555) เม่ือวันท่ี 4  พฤศจิกายน พ.ศ.2555 
  
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2558 (หลังจากเปิดสอนหลักสูตรเป็นเวลา 2 ปี) 
 
8. อาชีพท่ีประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 
 1) นักวิชาการและนักวิจัยท่ีมีศักยภาพในการวิจัย การผลิตความรู้ และการจัดการความรู้เก่ียวกับเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคอาเซียน  

2) อาจารย์ทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษา 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ
การ 

ศึกษา 
สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ 

ปีที่สําเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน (ชม./ปี) 

ปัจจุบัน 
เมื่อเปิด

หลักสูตรนี ้
1 นางสาวจิราภรณ์  

สถาปนะวรรธนะ 
รองศาสตราจารย์ Ph.D. 

กศ.ม. 
กศ.บ. 

History 
ประวัติศาสตร ์
ภาษาอังกฤษ 

Monash University 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 

Australia 
ไทย 
ไทย 

2540 
2516 
2513 

270 315 

2 นายทวีศักดิ์  
เผือกสม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. 
 
อ.ม. 
ว.บ. 

Southeast Asian 
Studies 
ประวัติศาสตร ์
หนังสือพิมพ์ 

National University of Singapore 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

สิงคโปร ์
 
ไทย 
ไทย 

2551 
 

2540 
2536 

270 315 

3 นายบุณยสฤษฎ์  
อเนกสุข 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 
ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

ไทศึกษา  
พัฒนาชนบทศึกษา  
ประวัติศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยันเรศวร  

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2549 
2544 
2539 

- 315 

4 นายวศิน  
ปัญญาวุธตระกูล 

อาจารย์ ศศ.ด. 
อ.ม. 
ศศ.บ. 

พัฒนาสังคม 
ประวัติศาสตร ์
ประวัติศาสตร์เพื่อ
การท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2552 
2542 
2539 

270 315 

5 นางสาวอุดมพร  
ธีระวิริยะกุล 

อาจารย์ Ph.D.
ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

Thai Studies 
ประวัติศาสตร ์
ประวัติศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2555 
2542 
2539 

- 315 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 ในขณะท่ีระบบโลกในยุคโลกาภิวัตน์กําลังบูรณาการเข้าด้วยกันในทุกมิติ   พัฒนาการทางเศรษฐกิจในช่วง 
3 ทศวรรษท่ีผ่านมาของอภิมหาอํานาจทางวัฒนธรรมในเอเชียอย่างประเทศจีนกับอินเดียหลังจากท่ีตกอยู่ในภาวะ
ถดถอยทางเศรษฐกิจมากกว่าหนึ่งศตวรรษครึ่ง ทําให้ศูนย์กลางของระบบเศรษฐกิจโลกได้เคลื่อนย้ายมาสู่เอเชีย   
ภูมิภาคเอเชียจึงกลายเป็นภูมิภาคท่ีมีความสําคัญอย่างยิ่งยวดในภูมิศาสตร์การเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ของโลก   การกําหนดยุทธศาสตร์ของประเทศไทยให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์การเมืองโลก
ดังกล่าวจึงเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตของประเทศไทย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่ีประเทศไทยกําลังเดินหน้าสู่
การผนวกเข้ากับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างแน่นแฟ้นมากยิ่งข้ึนจากการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community – AEC) ข้ึนในปี พ.ศ.2558 และข้อเสนอให้มีการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจ
เอเชียตะวันออก (East Asian Economic Community)  ด้วยเหตุท่ีการค้าและการลงทุนของประเทศไทยต้อง
ผูกพันกับภูมิภาคเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากยิ่งข้ึน และข้อตกลงทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในกรอบ
เศรษฐกิจท่ีสัมพันธ์ร้อยรัดประเทศไทยเข้ากับภูมิภาคเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปรากฏข้ึนเป็นจํานวนมาก
ในช่วงระยะเวลา 2 ทศวรรษท่ีผ่านมา เช่น เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA), ความร่วมมือในเขตการค้าเสรีอาเซียน
กับจีน อินเดียและดินแดนอ่ืนๆ (AFTA with China, India and the rest), เขตการค้าเสรีเอเชียตะวันออก (East 
Asian Free Trade), เขตการค้าเสรีอาเซียนกับจีน (ASEAN-China Free Trade Area) และเขตความร่วมมือในลุ่ม
น้ําโขง (Greater Mekong Subregion)  ภูมิภาคเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงไม่ได้เป็นแค่พ้ืนท่ี
ยุทธศาสตร์สําคัญในการกําหนดทิศทางของเศรษฐกิจและการเมืองโลกในยุคหลังสมัยใหม่  แต่คือหุ้นส่วนสําคัญ
ท้ังในทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ความม่ันคงของประเทศไทยมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและมีแนวโน้มว่าจะ
สําคัญยิ่งข้ึนต่อไปในอนาคต     
 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ในอดีตท่ีผ่านมา แม้สังคมไทยจะเคยมีจารีตอันยาวนานของการสั่งสมองค์ความรู้และการผลิตความรู้
เก่ียวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้/ภูมิภาคอาเซียน  แต่การเปลี่ยนแปลงท้ังในทางการเมืองระหว่าง
ประเทศและการพัฒนาด้านอารยธรรมในคริสต์ศตวรรษท่ี 19 ทําให้ศูนย์กลางและการผลิตความรู้ได้เคลื่อนย้าย
ไปยังโลกตะวันตก  จนทําให้ความรู้และสถาบันในการผลิตความรู้เก่ียวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา/
อาเซียนศึกษาท่ีสังคมไทยมีอยู่ในปัจจุบันโดยส่วนใหญ่ต้องพ่ึงพิงโลกตะวันตก   การศึกษาวิจัยเก่ียวกับภูมิภาค
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เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้บริบทเช่นนี้ล้วนเป็นโจทย์ วิธีคิด มุมมอง และทฤษฎีของนักคิด/สังคมตะวันตก 
โดยท่ีสังคมไทยไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างมีนัยสําคัญในกระบวนการผลิตความรู้ดังกล่าว   โดยเฉพาะความรู้ท่ีเก่ียวกับ
พัฒนาการทางเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ความม่ันคงของประเทศ ตลอดจนปัญหาท่ีผูกพันชะตากรรมของผู้คนใน
ภูมิภาคนี้  ในฐานะท่ีสังคมไทยมีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสําคัญต่อภาวะความเป็นไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้/ภูมิภาคอาเซียนและต่อการกําหนดยุทธศาสตร์ของประเทศในบริบทของภูมิศาสตร์การเมืองและเศรษฐกิจ
โลก  การผลิตความรู้และงานค้นคว้าวิจัยเก่ียวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้/ภูมิภาคอาเซียนให้เป็นระบบ
จึงเป็นเรื่องสําคัญเร่งด่วนในนโยบายด้านการศึกษาของประเทศ เพ่ือรองรับความต้องการและความเข้าใจของ
สังคมไทย  อีกท้ังเพ่ือให้สังคมไทยมีบทบาทนําด้านความคิดและการกําหนดยุทธศาสตร์ของประเทศและภูมิภาค
ในกระแสการเปลี่ยนแปลงระดับโลก 

ดังนั้นเพ่ือให้กระบวนการพัฒนาการศึกษาวิจัยเพ่ือการผลิตความรู้และการจัดการความรู้เก่ียวกับ 
“เอเชียตะวันออกเฉียงใต้” เป็นไปอย่างครอบคลุมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในบริบทของ
ภูมิศาสตร์การเมืองโลกยุคหลังสมัยใหม่  ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ จึงเห็นควรให้มีการพัฒนา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาข้ึน  โดยมุ่งก่อให้เกิดการวิจัยและการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับ “เอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ข้ึนอย่างบูรณาการ  เพ่ือให้สามารถพัฒนานิสิต/นักวิจัยใน
ระดับปริญญาตรีทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ไปสู่การเป็นนักวิจัยท่ีมีคุณภาพของประเทศ สามารถ
ผลิตความรู้ใหม่ๆ มาตอบสนองความต้องการของประเทศและโลกยุคใหม่  ในขณะท่ีสังคมไทย/เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้กําลังต้องการนักคิด-ผู้มีความรู้ด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาเพ่ือให้มีบทบาทในการกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาของภูมิภาค 
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 การพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มุ่งดําเนินไปตามแนว
ทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์การ
สร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) กล่าวคือ 
 ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนนั้น คือการมุ่งพัฒนา
คุณภาพของคนด้วยการเรียนรู้ในศาสตร์วิทยาการให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับ
แนวโน้มการจ้างงานและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเพ่ือสร้างจิตสํานึกคนไทยให้
ยอมรับความแตกต่างของความหลากหลายทางวัฒนธรรมอันจะเป็นรากฐานสําคัญในการลดปัญหาความขัดแย้ง
ทางความคิด สร้างความเป็นเอกภาพในสังคม และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรมร่วมกับประชาคม
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โลก โดยเฉพาะประชาคมอาเซียนให้เกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริม
ความเข้าใจระหว่างประชาชนในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร  
 ส่วนยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม
นั้น เป้าหมายสําคัญ คือ  
 (1) การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค ซ่ึงมุ่งพัฒนาพ้ืนท่ีใน
ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้เป็นฐานการ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเท่ียว พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดน รวมท้ัง
บูรณาการแผนพัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้บรรลุประโยชน์ร่วมกันท้ังด้านความม่ันคงและ
เสถียรภาพของพ้ืนท่ี 
 (2) การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อันเป็นการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และภาคธุรกิจเอกชนท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้
สถาบันการศึกษาท้ังของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐาน เป็นท่ียอมรับในระดับสากล ยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน 
กําหนดมาตรฐานข้ันพ้ืนฐานของคุณภาพสินค้าและบริการ ท่ีเป็นการป้องกันสินค้าและบริการนําเข้าท่ีไม่ได้
คุณภาพท้ังในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน 
 (3) การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทท่ีสร้างสรรค์ อันเป็น
ทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก มุ่งรักษาบทบาทของไทยในการมีส่วนร่วมกําหนด
ยุทธศาสตร์ของกรอบความร่วมมือท่ีดําเนินอยู่ รวมท้ังรักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธ์กับมหาอํานาจทาง
เศรษฐกิจเดิมและมหาอํานาจใหม่ 
 การพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คือการบูรณาการเรื่อง
ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพ่ือสร้างความรู้และความเข้าใจในรากเหง้าของตนและของผู้คน
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีมีชีวิตผูกพันกันมายาวนาน และเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขใน
ท่ามกลางความหลากหลาย   ความรู้ความเข้าใจต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างบูรณาการจะเป็นพลัง
ให้สังคมไทยสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ลดทอนความขัดแย้งแตกแยกทางความคิด 
และเป็นภูมิปัญญาท่ีจะทําให้สังคมไทยสามารถรับมือกับกระแสการไหลบ่าของข่าวสารข้อมูลในยุคโลกาภิวัตน์  
การพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จึงถือเป็นการส่งเสริมและต่อ
ยอดการพัฒนาหลักสูตรในเชิงบูรณาการของภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ให้ครอบคลุมต้ังแต่
การศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านประวัติศาสตร์หรือสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และการศึกษาวิจัยในระดับ
บัณฑิตศึกษา ข้ึนไปสู่การศึกษาวิจัยข้ันสูงในระดับปริญญาเอกในด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาต่อไป 
 นอกจากนี้ การพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จะรองรับ
การศึกษาข้ามพรมแดนและเป็นการให้บริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพต่อเพ่ือนสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
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เฉียงตะวันออกเฉียงใต้ และภูมิภาคเอเชียอันเป็นมิตรประเทศท่ีเป็นคู่เจรจา  (dialogue partners) ในกรอบ
ของสมาคมอาเซียนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เช่น จีน ญ่ีปุ่น และอินเดีย ฯลฯ   
 
 12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.2.1 มีคุณภาพระดับสูงให้มีมาตรฐานท่ีสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ 
 12.2.2 ดําเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้
สามารถนําไปใช้ในการผลิตทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพ่ือความสามารถในการ
พ่ึงตนเองและการแข่งขันในระดับนานาชาติ 
 12.2.3 ให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนในด้านการให้คําปรึกษาและ
แนะนํา การวิจัยและพัฒนา การทดสอบ การสํารวจ รวมท้ังการฝึกอบรมและการพัฒนาอันก่อให้เกิดการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีจําเป็นและเหมาะสม เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนในสถาบัน 
 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 กําหนดให้รายวิชาสัมมนาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 
สามารถเรียนร่วมกับวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา  
 
 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มีการเปิดให้นิสิตในหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาอ่ืนๆ สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเป็นวิชาเลือกได้  
 
 13.3 การบริหารจัดการ 
 แต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ เพ่ือเป็นผู้ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและนิสิต ในการ
พิจารณาข้อกําหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล  โดยให้อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เพ่ือให้
เป็นไปตามข้อกําหนดของหลักสูตร 
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หมวดท่ี 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 
 1.1 ปรัชญาและความสําคัญของหลักสูตร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เน้นการศึกษาวิจัยแบบ           
สหวิทยาการ (Interdisciplinary) โดยมี “เอเชียตะวันออกเฉียงใต้” เป็นหน่วยของการวิเคราะห์และการ
ค้นคว้าวิจัยท่ีครอบคลุมในทุกมิติ  ต้ังแต่ระบบคิด ปรัชญา อารยธรรม ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม 
วัฒนธรรม ชาติพันธุ์ ศาสนา ภาษา และสิ่งแวดล้อม ฯลฯ   

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มีหลักปรัชญาเป้าหมาย คือ 
 
1) เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการวิจัยเก่ียวกับประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) และ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันตอบสนองนโยบายการศึกษาและการพัฒนาประเทศ 
2) เพ่ือพัฒนาความรู้และการวิจัยในเชิงสหวิทยาการ (interdisciplinary) เก่ียวกับประชาคมอาเซียน

และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท้ังในระดับประเทศและระดับนานาชาติ  
3) เพ่ือเชื่อมโยงกับเครือข่ายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ท้ังในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ 
  

 1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะดังนี้ 
 1) มีศักยภาพในการวิจัยเชิงสหวิทยาการแบบบูรณาการและมีการศึกษาท่ีลุ่มลึกในระดับสูงอย่างมีอิสระ  
 2) มีความเชี่ยวชาญในพัฒนาการล่าสุดขององค์ความรู้ในสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียน
ศึกษา โดยเฉพาะการวิจัยเพ่ือการพัฒนาและแก้ปัญหาสําคัญท่ีสังคมไทยกําลังเผชิญหน้าอยู่ 
 3) มีความสามารถในการผลิตองค์ความรู้ใหม่ทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาหรือพัฒนาเนื้อหา
สาระขององค์ความรู้ในสาขาวิชาให้ก้าวหน้ายิ่งข้ึนในระดับสากล  รวมท้ังการจัดการความรู้ด้านเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ศึกษาอย่างเป็นระบบ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
-พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ศึกษา ให้มีมาตรฐานไม่ต่ํากว่าท่ี 
ศธ. กําหนด อย่างเป็นพลวัต 

-พัฒนาหลักสูตรใหไ้ด้มาตรฐานสากล  
-ติดตามประเมินหลักสตูรอย่างสม่าํเสมอ 

-เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
-รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

-ปรับปรุงหลักสูตรฯ ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑติและการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง และ
เศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเน่ือง 

-ติดตามความเปลี่ยนแปลงในด้านสังคม 
การเมือง และเศรษฐกิจ รวมท้ัง
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาของประเทศ 

-รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 
-ผู้ใช้บัณฑิตมคีวามพึงพอใจในด้าน
ทักษะ ความรู้ ความสามารถในการ
ทํางาน โดยเฉลีย่อยู่ในระดับด ี

-พัฒนาบุคลากรดา้นการวิจัย ให้มี
ผลงานเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ

-สนับสนุนบุคลากรด้านการวิจยัและการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติ 

-ปริมาณงานตีพิมพ์บทความวิชาการใน
ระดับนานาชาติต่ออาจารย์ในหลกัสูตร 
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หมวดท่ี 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 

 การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค ข้อกําหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 
 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดรู้อน 

 อาจมีการจัดการเรียนการสอน 
  
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

 ไม่มี 
 
2. การดําเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

 ภาคการศึกษาต้น  เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
 ภาคการศึกษาปลาย  เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
 2.2.1 ระดับการศึกษา   

 หลักสูตร แบบ 1.1 ต้อง เป็นผู้ สํ า เร็ จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเ ทียบเ ท่าจาก
สถาบันอุดมศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เอเชียศึกษา และสาขาวิชาอ่ืนๆ อันเป็นหลักสูตรแบบสหวิทยาการ โดยเฉพาะด้าน
อาณาบริเวณศึกษา (Area Studies)  โดยจะต้องเคยมีผลงานวิจัยอันเป็นท่ีประจักษ์ซ่ึงได้รับทุนอุดหนุนจาก
แหล่งทุนระดับประเทศข้ึนไป หรือมีบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีได้รับการยอมรับในวงวิชาการ หรือ
มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เป็นหนังสือโดยสํานักพิมพ์ท่ีได้รับการยอมรับในเรื่องคุณภาพทางวิชาการ ท้ังนี้ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ  
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หลักสูตร แบบ 2.1  ต้อง เป็นผู้ สํ า เร็ จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเ ทียบเ ท่าจาก
สถาบันอุดมศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เอเชียศึกษา และสาขาวิชาอ่ืนๆ อันเป็นหลักสูตรแบบสหวิทยาการ โดยเฉพาะด้าน
อาณาบริเวณศึกษา (Area Studies)  

หลักสูตร แบบ 2.2 ต้อง เป็นผู้ สํ า เร็ จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ เ ทียบเ ท่าจาก
สถาบันอุดมศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เอเชียศึกษา และสาขาวิชาอ่ืนๆ อันเป็นหลักสูตรแบบสหวิทยาการ โดยเฉพาะด้าน
อาณาบริเวณศึกษา (Area Studies) โดยได้รับผลการเรียนคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ํากว่า 3.5 หรือสําเร็จ
การศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า และจะต้องผ่านการประเมินว่ามีศักยภาพในการทําวิจัย ท้ังนี้ให้
ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ซ่ึงอาจกําหนดให้นิสิตเป็นรายบุคคลเรียนรายวิชา
เพ่ิมเติมเพ่ือปรับความรู้ให้สอดคล้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

 
 2.2.2 มีความรู้ทางภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 
 
 2.2.3 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องมาจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด 
 
 2.2.4 คุณสมบัติต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 และประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
 2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
 2.3.1 นิสิตบางคนท่ีไม่ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาท่ีไม่
เป็นสหวิทยาการ อาจมีความรู้พ้ืนฐานในเรื่องแนวคิดทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัยในเชิงบูรณาการไม่เพียงพอ 
 2,3.2 ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 
 
 2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนิสิต 
 2.4.1 นิสิตท่ีไม่ได้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรท่ีไม่เป็นสหวิทยาการเหล่านี้ จะต้องลงทะเบียนเรียน
รายวิชาปรับพ้ืนฐานเพ่ิมเติม ท้ังนี้ให้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 2.4.2 จัดให้มีการอบรมเพ่ือเตรียมความรู้ข้ันพ้ืนฐานก่อนการเรียน อันได้แก่ ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
เขียนและการนําเสนอทางวิชาการ, ภาษาราชการของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีนิสิตจะทําวิจัย 



12 
 

 
 2.5 แผนการรับนิสิตและจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี 
 2.5.1 แบบ 1.1 

������/��ก	
��ก	 
จํานวนนิสิต  

2556 2557 2558 2559 2560 
ช้ันปีท่ี 1 3 3 3 3 3 
ช้ันปีท่ี 2  3 3 3 3 
ช้ันปีท่ี 3   3 3 3 

รวม 3 6 9 9 9 
จํานวนผู้ท่ีคาดว่าจะ

สําเรจ็การศึกษา 
- - 3 3 3 

 
 2.5.2 แบบ 2.1 

������/��ก	
��ก	 
จํานวนนิสิต  

2556 2557 2558 2559 2560 
ช้ันปีท่ี 1 5 5 5 5 5 
ช้ันปีท่ี 2  5 5 5 5 
ช้ันปีท่ี 3   5 5 5 

รวม 5 10 15 15 15 
จํานวนผู้ท่ีคาดว่าจะ

สําเรจ็การศึกษา 
- - 5 5 5 

 
 2.5.3 แบบ 2.2 

������/��ก	
��ก	 
จํานวนนิสิต  

2556 2557 2558 2559 2560 
ช้ันปีท่ี 1 2 2 2 2 2 
ช้ันปีท่ี 2  2 2 2 2 
ช้ันปีท่ี 3   2 2 2 
ช้ันปีท่ี 4    2 2 

รวม 2 4 6 8 8 
จํานวนผู้ท่ีคาดว่าจะ

สําเรจ็การศึกษา 
- - - 2 2 
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2.6 งบประมาณตามแผน  
 

 2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายการรับ 
ประมาณรายรับในปีงบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 2560 
ค่าลงทะเบียน*  250,000  500,000  750,000  1,000,000  1,000,000 
รายได้อ่ืนๆ (งานวิจัย/บริการวิชาการ)  50,000  50,000  50,000  50,000  50,000 
 รวม  250,000  550,000  800,000  1,050,000  1,050,000 
*     ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกภาคปกติ เก็บแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 50,000 บาท  คํานวณจาก
จํานวนนิสิตปีแรกจํานวน 10 คน และปีต่อไปเพ่ิมข้ึนเป็นปีละ 10 คน 
 
 2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวด เงิน 
ประมาณความต้องการในปีงบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 2560 
1.ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ  100,000  100,000  100,000  100,000  100,000 
2.ค่าจัดสมัมนา  50,000  50,000  50,000  50,000  50,000 
3.ค่าสาธารณูปโภค  30,000  30,000  30,000  30,000  30,000 
4.ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  20,000  20,000  20,000  20,000  20,000 
 รวมท้ังสิ้น  200,000  200,000  200,000  200,000  200,000 

 
 2.6.3 ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตดุษฎีบัณฑิตอยู่ท่ีประมาณ 100,000 บาทต่อคน 

 

2.7 ระบบการศึกษา 
 ใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียน  

 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนข้ามสถาบัน 
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร และประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติในการเทียบโอนหน่วยกิตระดับบัณฑิตศึกษา 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 

3.1 หลักสูตร 
 

3.1.1 จํานวนหน่วยกิต   
 
 สําหรับหลักสูตรแบบ 1.1 จํานวน   48  หน่วยกิต 
 สําหรับหลักสูตรแบบ 2.1  จํานวน   48  หน่วยกิต 
 สําหรับหลักสูตรแบบ 2.2 จํานวน   72  หน่วยกิต 
 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร   มี 3 แผนดังนี้ 

  

รายการ 
เกณฑ์ ศธ. พ.ศ.2548 หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556 

แบบ 
1.1 

แบบ 
2.1 

แบบ 
2.2 

แบบ 
1.1 

แบบ 
2.1 

แบบ 
2.2 

1.งานรายวิชา (coursework)  ไม่น้อยกว่า 
 1.1 วิชาบังคับ 
 1.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 

- 
- 
- 

12 
- 
- 
 

24 
- 
- 

- 
- 
- 

12 
6 
6 

24 
15 
9 

2.วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 36 48 48 36 48 
3.รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต - - - 3 3 6 
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 48 72 48 48 72 

 
หมายเหตุ:  นิสิตอาจต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมเป็นรายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิตโดยความเห็นชอบ

ของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
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 3.1.3 รายวิชา  
 

3.1.3.1) กรณีจัดการศึกษา แบบ 1.1 
 
 (1) วิทยานิพนธ์ จํานวนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 

834661 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1 
Dissertation 1, Type 1.1 

 9 หน่วยกิต 

834662 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1 
Dissertation 2, Type 1.1 

 9 หน่วยกิต 

834663 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1 
Dissertation 3, Type 1.1 

 9 หน่วยกิต 

834664 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1 
Dissertation 4, Type 1.1 

 9 หน่วยกิต 

834665 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1 
Dissertation 5, Type 1.1 

 9 หน่วยกิต 

834666 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1 
Dissertation 6, Type 1.1 

 3 หน่วยกิต 

 
 (2) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จํานวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

834601 สัมมนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 1 
Seminar in Southeast Asian Studies 1 

 1(0-2-1) 

834602 สัมมนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 2 
Seminar in Southeast Asian Studies 2 

 1(0-2-1) 

834603 สัมมนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 3 
Seminar in Southeast Asian Studies 3 

 1(0-2-1) 
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3.1.3.2) กรณีจัดการศึกษา แบบ 2.1 

 
 (1) งานรายวิชา จํานวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 

 1.1) วิชาบังคับ  จํานวน 6 หน่วยกิต 
834611 อาณาบริเวณศึกษากับแนวคิดแบบสาขาวิชา: การสํารวจทางทฤษฎี 

Area Studies and the Disciplines: A Theoretical Exploration 

 3(2-2-5) 

834612 นักคิดสําคัญร่วมสมัย: จากโครงสร้างนิยมถึงแนวคิดหลังอาณานิคม 
Key Contemporary Thinkers: From Structuralism to Postcolonialism  

 3(2-2-5) 

 
 1.2) วิชาเลือก จํานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

834621 ประวัติศาสตร์นิพนธ์กับองค์ประธานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
Historiography and Subjectivity in Southeast Asia 

 3(2-2-5) 

834622 สินค้าวัฒนธรรมกับเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
Cultural Commodification and Creative Economy in Southeast Asia 

 3(2-2-5) 

834623 คนกับพรมแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

Bodies and Border in Southeast Asia 
 3(2-2-5) 

834624 นิเวศวิทยามนุษย์และภูมิทัศน์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
Human Ecology and Landscape in Southeast Asia 

 3(2-2-5) 

834625 โรคภัยและการแพทย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
Disease and Medicine in Southeast Asia 

 3(2-2-5) 

834626 เพศวิถีและเพศสภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
Sexuality and Gender in Southeast Asia 

 3(2-2-5) 

834627 พุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมสมัย 
Buddhism in Contemporary Southeast Asia 

 3(2-2-5) 
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834628 หัวข้อพิเศษในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 
Special Topic in Southeast Asian Studies 

 3(2-2-5) 

 
 (2) วิทยานิพนธ์ จํานวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

834671 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1 
Dissertation 1, Type 2.1 

 9 หน่วยกิต 

834672 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1 
Dissertation 2, Type 2.1 

 9 หน่วยกิต 

834673 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1 
Dissertation 3, Type 2.1 

 9 หน่วยกิต 

834674 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1 
Dissertation 4, Type 2.1 

 9 หน่วยกิต 

 
 (3) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จํานวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

834601 สัมมนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 1 
Seminar in Southeast Asian Studies 1 

 1(0-2-1) 

834602 สัมมนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 2 
Seminar in Southeast Asian Studies 2 

 1(0-2-1) 

834603 สัมมนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 3 
Seminar in Southeast Asian Studies 3 

 1(0-2-1) 
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3.1.3.3) กรณีจัดการศึกษา แบบ 2.2 
 
 (1) งานรายวิชา จํานวนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
 

 1.1) วิชาบังคับ  จํานวน 15 หน่วยกิต 
834511 สถานภาพองค์ความรู้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 

The State of Southeast Asian Studies 

3(2-2-5) 

834512 ทฤษฎีและแนวคิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนสมัยใหม่ 
Theories and Concepts in Pre-modern Southeast Asia 

3(2-2-5) 

834513 ทฤษฎีและแนวคิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่ 
Theories and Concepts in Modern Southeast Asia 

3(2-2-5) 

834611 อาณาบริเวณศึกษากับแนวคิดแบบสาขาวิชา: การสํารวจทางทฤษฎี 
Area Studies and the Disciplines: A Theoretical Exploration 

3(2-2-5) 

834612 นักคิดสําคัญร่วมสมัย: จากโครงสร้างนิยมถึงแนวคิดหลังอาณานิคม 
Key Contemporary Thinkers: From Structuralism to Postcolonialism 

3(2-2-5) 

 
 1.2) วิชาเลือก จํานวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 นิสิตจะต้องเลือกรายวิชาระดับปริญญาเอก (8346xx) ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

834521 ประวัติศาสตร์สังคม-วัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
Cultural and Social History in Southeast Asia 

 3(2-2-5) 

834522 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

Economic Geography in Southeast Asia 
 3(2-2-5) 

834523 การเมืองร่วมสมัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
Contemporary Politics in Southeast Asia 

 3(2-2-5) 

834524 ขบวนการทางศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
Religious Movements in Southeast Asia 

 3(2-2-5) 
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834525 มรดกโลกและพิพิธภัณฑ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
World Heritage and Museum in Southeast Asia 

 3(2-2-5) 

834526 การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
Creative Tourism in Southeast Asia 

 3(2-2-5) 

834527 วัฒนธรรมสมัยนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
Popular Culture in Southeast Asia 

 3(2-2-5) 

834528 วรรณกรรมร่วมสมัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
Contemporary Literature in Southeast Asia 

 3(2-2-5) 

834621 ประวัติศาสตร์นิพนธ์กับองค์ประธานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
Historiography and Subjectivity in Southeast Asia 

 3(2-2-5) 

834622 สินค้าวัฒนธรรมกับเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
Cultural Commodification and Creative Economy in Southeast Asia 

 3(2-2-5) 

834623 คนกับพรมแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

Bodies and Border in Southeast Asia 
 3(2-2-5) 

834624 นิเวศวิทยามนุษย์และภูมิทัศน์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
Human Ecology and Landscape in Southeast Asia 

 3(2-2-5) 

834625 โรคภัยและการแพทย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
Disease and Medicine in Southeast Asia 

 3(2-2-5) 

834626 เพศวิถีและเพศสภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
Sexuality and Gender in Southeast Asia 

 3(2-2-5) 

834627 พุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมสมัย 
Buddhism in Contemporary Southeast Asia 

 3(2-2-5) 

834628 หัวข้อพิเศษในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 
Special Topic in Southeast Asian Studies 

 3(2-2-5) 
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 (2) วิทยานิพนธ์ จํานวนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
 

834681 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2 
Dissertation 1, Type 2.2 

 8 หน่วยกิต 

834682 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2 
Dissertation 2, Type 2.2 

 10 หน่วยกิต 

834683 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2 
Dissertation 3, Type 2.2 

 10 หน่วยกิต 

834684 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.2 
Dissertation 4, Type 2.2 

 10 หน่วยกิต 

834685 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.2 
Dissertation 5, Type 2.2 

 10 หน่วยกิต 

 
 
 (3) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จํานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

834501 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์     
Research Methodology in Social Sciences  

 3(3-0-6) 

834601 สัมมนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 1 
Seminar in Southeast Asian Studies 1 

 1(0-2-1) 

834602 สัมมนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 2 
Seminar in Southeast Asian Studies 2 

 1(0-2-1) 

834603 สัมมนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 3 
Seminar in Southeast Asian Studies 3 

 1(0-2-1) 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
 
3.1.4.1 หลักสูตร แบบ 1.1  จํานวนหน่วยกิตรวม  48  หน่วยกิต 

 
ปีท่ี 1  

ภาคการศึกษาต้น 
834601 สัมมนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 1 (ไม่นับหน่วยกิต) 

Seminar in Southeast Asian Studies 1 (Non-Credit) 
1(0-2-1) 

834661 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1 
Dissertation 1, Type 1.1 

9 หน่วยกิต 

 รวม 9 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
834602 สัมมนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 2  (ไม่นับหน่วยกิต) 

Seminar in Southeast Asian Studies 2 (Non-Credit) 
1(0-2-1) 

834662 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1 
Dissertation 2, Type 1.1 

9 หน่วยกิต 

 รวม 9 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาต้น 

834663 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1 
Dissertation 3, Type 1.1 

9 หน่วยกิต 

 รวม 9 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
834664 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1 

Dissertation 4, Type 1.1 
9 หน่วยกิต 

 รวม 9 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3 
ภาคการศึกษาต้น 

834665 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1 
Dissertation 5, Type 1.1 

9 หน่วยกิต 

 รวม 9 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
834603 สัมมนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 3  (ไม่นับหน่วยกิต) 

Seminar in Southeast Asian Studies 3 (Non-Credit) 
1(0-2-1) 

834666 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1 
Dissertation 6, Type 1.1 

3 หน่วยกิต 

 รวม 3 หน่วยกิต 
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3.1.4.2 หลักสูตร แบบ 2.1  จํานวนหน่วยกิตรวม  48 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 1  
ภาคการศึกษาต้น 

834601 สัมมนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 1  (ไม่นับหน่วยกิต) 
Seminar in Southeast Asian Studies 1 (Non-Credit) 

1(0-2-1) 

834611 อาณาบริเวณศึกษากับแนวคิดแบบสาขาวิชา: การสํารวจทางทฤษฎี 
Area Studies and the Disciplines: A Theoretical Exploration  

3(2-2-5) 

8346xx วิชาเลือก 1 
Elective Course 1 

3(2-2-5) 

 รวม 6 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
834602 สัมมนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 2  (ไม่นับหน่วยกิต) 

Seminar in Southeast Asian Studies 2 (Non-Credit) 
1(0-2-1) 

834612 นักคิดสําคัญร่วมสมัย: จากโครงสร้างนิยมถึงแนวคิดหลังอาณานิคม 
Key Contemporary Thinkers: From Structuralism to Postcolonialism 

3(2-2-5) 

8346xx วิชาเลือก 2 
Elective Course 2 

3(2-2-5) 

 รวม 6 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 2  
ภาคการศึกษาต้น 

834671 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1 
Dissertation 1, Type 2.1 

9 หน่วยกิต 

 รวม 9 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
834672 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1 

Dissertation 2, Type 2.1 
9 หน่วยกิต 

 รวม 9 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น 
834673 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1 

Dissertation 3, Type 2.1 
9 หน่วยกิต 

 รวม 9 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
834603 สัมมนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 3  (ไม่นับหน่วยกิต) 

Seminar in Southeast Asian Studies 3 (Non-Credit) 
1(0-2-1) 

834674 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1 
Dissertation 4, Type 2.1 

9 หน่วยกิต 

 รวม 9 หน่วยกิต 
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3.1.4.3 หลักสูตร แบบ 2.2  จํานวนหน่วยกิตรวม 72 หน่วยกิต 
 
 

ปีท่ี 1  
ภาคการศึกษาต้น 

834501 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์  (ไม่นับหน่วยกิต)   
Research Methodology in Social Sciences (Non-Credit) 

3(3-0-6) 

834511 สถานภาพองค์ความรู้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 
The State of Southeast Asian Studies 

3(2-2-5) 

834512 ทฤษฎีและแนวคิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนสมัยใหม่ 
Theories and Concepts in Pre-modern Southeast Asia 

3(2-2-5) 

 
 รวม 6 หน่วยกิต 

 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
834513 ทฤษฎีและแนวคิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่ 

Theories and Concepts in Modern Southeast Asia 
3(2-2-5) 

834xxx วิชาเลือก 1 
Elective Course 1 

3(2-2-5) 

834xxx วิชาเลือก 2 
Elective Course 2 

3(2-2-5) 

 
 รวม 9 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาต้น 

834601 สัมมนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 1  (ไม่นับหน่วยกิต) 
Seminar in Southeast Asian Studies 1 (Non-Credit) 

1(0-2-1) 

834611 อาณาบริเวณศึกษากับแนวคิดแบบสาขาวิชา: การสํารวจทางทฤษฎี 
Area Studies and the Disciplines: A Theoretical Exploration  

3(2-2-5) 

834xxx วิชาเลือก 3 
Elective Course 3 

3(2-2-5) 

 
 รวม 6 หน่วยกิต 

 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
834602 สัมมนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 2  (ไม่นับหน่วยกิต) 

Seminar in Southeast Asian Studies 2 (Non-Credit) 
1(0-2-1) 

834612 นักคิดสําคัญร่วมสมัย: จากโครงสร้างนิยมถึงแนวคิดหลังอาณานิคม 
Key Contemporary Thinkers: From Structuralism to Postcolonialism  

3(2-2-5) 

834681 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2 
Dissertation 1, Type 2.2 

8 หน่วยกิต 

 
 รวม 11 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3  
ภาคการศึกษาต้น 

834682 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2 
Dissertation 2, Type 2.2 

10 หน่วยกิต 

 รวม 10 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
834683 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2 

Dissertation 3, Type 2.2 
10 หน่วยกิต 

 รวม 10 หน่วยกิต 
 

 
 

ปีท่ี 4 
ภาคการศึกษาต้น 

   
834684 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.2 

Dissertation 4, Type 2.2 
10 หน่วยกิต 

 รวม 10 หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาปลาย 

834603 สัมมนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 3  (ไม่นับหน่วยกิต) 
Seminar in Southeast Asian Studies 3 (Non-Credit) 

1(0-2-1) 

834685 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.2 
Dissertation 5, Type 2.2 

10 หน่วยกิต 

 รวม 10 หน่วยกิต 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
 
 

834501 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Research Methodology in Social Sciences 
 ความหมาย ลักษณะและเป้าหมายการวิจัย  ประเภทการวิจัย  การกําหนดปัญหาการวิจัย  ตัวแปร
และสมมติฐาน  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล  การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย  การ
ประเมินงานวิจัย  การนําผลวิจัยไปใช้ และจรรยาบรรณนักวิจัย  เทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะทางด้านสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์  
 Research definition, characteristic and goal, types and research process, research 
problematization, variables and hypothesis, data collection, data analysis, proposal and 
research report writing, research evaluation, research application, ethics of researchers and 
research techniques in Social Sciences. 
 
 
834511  สถานภาพองค์ความรู้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา  3(2-2-5) 
 The State of Southeast Asian Studies 
 พัฒนาการของการศึกษาเก่ียวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ต้ังแต่งานนิพนธ์ของชาวพ้ืนเมืองใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และของชาวต่างชาติก่อนยุคอาณานิคม  งานนิพนธ์ของชาวตะวันตกจากประเทศ
ต่างๆ ในยุคอาณานิคม  และงานนิพนธ์ของนักชาตินิยมชาวพ้ืนเมืองในช่วงปลายอาณานิคม  การกําเนิดเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาในสหรัฐฯ ยุคหลังการปลดปล่อยอาณานิคม  กระแสการปลดปล่อยเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ศึกษาจากกรอบคิดของสถาบันการศึกษาในอเมริกา  และการกําเนิดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาใน
ภูมิภาค 
 Development of Southeast Asian Studies, from the writings of native and foreign scholars 
during the pre-colonial period of Western scholars during the colonial era, the writings of 
nationalists in the late colonial period, the emergence of Southeast Asian Studies in the US after 
decolonization, the trend away from the US model towards the indigenization of Southeast Asian 
Studies, and the establishment of Southeast Asian Studies within the region. 
 
 



29 
 

834512  ทฤษฎีและแนวคิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนสมัยใหม่ 3(2-2-5) 
 Theories and Concepts in Pre-modern Southeast Asia 
 ทฤษฎีและแนวความคิดในการทําความเข้าใจภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคก่อนสมัยใหม่  
ต้ังแต่วิถีการผลิต โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม-การเมือง รัฐแบบจารีต และแบบแผนทางวัฒนธรรม  
 Theories and concepts for understanding premodern Southeast Asia, including its mode 
of production, economic and socio-political structure, traditional state, and cultural pattern. 
 
834513 ทฤษฎีและแนวคิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่ 3(2-2-5) 
 Theories and Concepts in Modern Southeast Asia 
 ทฤษฎีและแนวความคิดในการทําความเข้าใจภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคสมัยใหม่  ต้ังแต่
แนวคิดเรื่องชาตินิยมและการเป็นรัฐชาติ, ความเป็นสมัยใหม่-การสร้างความทันสมัย, บูรพาคดีศึกษากับการเป็น
สังคมหลังอาณานิคม, แนวคิดสังคมนิยม, แนวคิดเสรีประชาธิปไตย, แนวคิดอํานาจนิยม, แนวคิดสตรีนิยม, เพศ
สภาพ, ชาติพันธุ์ และอัตลักษณ์   
 Theories and concepts for understanding modern Southeast Asia including nationalism 
and nation-state, modernity and modernization, Orientalism and post-colonial society, socialism, 
liberal democracy, authoritarianism, feminism, sexuality, ethnicity and identity. 
 
834521 ประวัติศาสตร์สังคม-วัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(2-2-5) 
 Cultural and Social History in Southeast Asia 

 ประวัติศาสตร์สังคม-วัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท้ังในยุคจารีตและสมัยใหม่ การอภิปราย
เก่ียวกับการใช้ชีวิตประจําวัน การประกอบอาชีพ ครอบครัว การใช้เวลาว่าง เพศสภาพ และแง่มุมอ่ืนๆ ของ
ประสบการณ์ทางสังคมของผู้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
 A cultural and social history in traditional and modern Southeast Asia; discussion on 
topics of focusing on daily life, work, family, leisure, gender and other areas of social 
experiences. 
 
834522 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(2-2-5) 
 Economic Geography in Southeast Asia 
 พลวัตและพัฒนาการของภูมิศาสตร์เศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  การอภิปรายเก่ียวกับ
ภูมิศาสตร์ของการค้าและเส้นทางการค้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนยุคอาณานิคม ระบบเศรษฐกิจแบบ
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อาณานิคมกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมกับชาตินิยมทาง
เศรษฐกิจ (แบบทุนนิยมและแบบสังคมนิยม), การลงทุนจากต่างชาติและการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ, การรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจ 
 The dynamics and developments of economic space in Southeast Asia; discussion on 
topics of the geography of trades and trade-routes in pre-colonial Southeast Asia, the colonial 
economic system and a transformation of the economic structure in the region, the capitalist 
economy and the economic nationalism (capitalist model and socialist model), the foreign 
investment and the economic liberalization, the economic regionalization. 
 
834523 การเมืองร่วมสมัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(2-2-5) 
 Contemporary Politics in Southeast Asiai 
 แนวคิดเสรีนิยมทางการเมืองและเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  การอภิปรายเก่ียวกับการ
ปรับตัวของสถาบันทางอํานาจเม่ือเผชิญกับกระแสเสรีนิยม  การต่อต้านกระแสเสรีนิยมจากอุดมการณ์และ
สถาบันทางการเมืองต่างๆ  ท้ังในแบบจารีตและแบบสมัยใหม่  บทบาทและการต่อรองของกองทัพ  องค์กร
ศาสนา  ขบวนการนิสิต  องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน  นักวิชาการ 
 The poolitical and economic liberalism in Southeast Asia; discussion on topics of the 
adaptation of dominant political institutions to the liberal trend. political and ideological 
resistance to liberalism from both traditional and modern institution, including responses by 
the armed forces, religious organizations, student movements, non-governmental 
organizations, mass media and academia. 
 
834524 ขบวนการทางศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(2-2-5) 
 Religious Movements in Southeast Asia 
 ความหลากหลายของศาสนาและความเชื่อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  การอภิปรายเก่ียวกับการเลือก
รับปรับตัวและการพยายามอยู่ร่วมกันระหว่างกลุ่มศาสนาต่างๆ  การต่อรองระหว่างศรัทธาและเหตุผลในการสร้าง
ความทันสมัยให้แก่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การแยกศาสนาออกจากสังคมการเมือง  กระแสการกลับไปสู่หลักคํา
สอนด้ังเดิมและสถาบันทางศาสนาแบบจารีต  การเคลื่อนไหวของศาสนาแบบประชานิยม  ความผสมผสานทาง
ศาสนาในยุคไร้พรมแดน  การปรับตัวของศาสนาในยุคทุนนิยม  ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนจักรกับรัฐในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 
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 Diversity of religious belief in Southeast Asia; discussion on topics of adaptation and 
co-existence between different religious groups, negotiation between faith and reason in 
modernizing Southeast Asia, secularization in Southeast Asia’s social and political domain, the 
rise of fundamentalist movements and the role of traditional religious institutions, popular 
religious movements, religious hybridity in the borderless era, the adaptation of religious 
institutions and practices to capitalist society, the relationship between religion and state in 
Southeast Asia. 
 
834525 มรดกโลกและพิพิธภัณฑ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(2-2-5) 
 World Heritage and Museum in Southeast Asia 
 การสร้างมรดกโลกกับการธํารงรักษาอัตลักษณ์ของชาติและอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  การอภิปรายเก่ียวกับการทําให้มรดกทางวัฒนธรรมกลายเป็นสินค้า การประดิษฐ์สร้าง
วัฒนธรรมประเพณี พิพิธภัณฑ์และโบราณสถานในฐานะทรัพยากรทางวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 The making of world heritage and the national identity and tourism industry in 
Southeast Asia; discussion on topics of the commodification of cultural heritage, the invention 
of new traditions, museum and archaeological site as cultural resources in Southeast Asia. 
 
834526 การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(2-2-5) 
 Creative Tourism in Southeast Asia 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความคิดสร้างสรรค์และการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ศักยภาพและโอกาส
ของภาครัฐ เอกชน และชุมชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อการสร้างสรรค์การท่องเท่ียว กระบวนทัศน์
การพัฒนาอย่างยั่งยืนในการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ รูปแบบและแนวโน้มของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทัศนศึกษานอกสถานท่ีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างน้อยหนึ่งครั้ง 
 Concepts and theories of creative thinking and creative tourism, potentials of 
Southeast Asian governmental, private’s and community’s sectors in creative tourism, a 
paradigm of the sustenable development in creative tourism, forms and trends of creative 
tourism in Southeast Asia; students are required to take at least one field-trip in Southeast 
Asia. 
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834527 วัฒนธรรมสมัยนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(2-2-5) 
 Popular Culture in Southeast Asia 
 สื่อมวลชนในยุคปฏิวัติสื่อ การอภิปรายเก่ียวกับหนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ วิทยุ โทรทัศน์ และแฟชั่นใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สื่อเครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ตกับการสร้างความเป็นปัจเจกในยุคหลังวัฒนธรรม
มวลชน อิทธิพลและผลกระทบของสื่อต่อสังคม วัฒนธรรม การเมือง ศาสนาและศีลธรรมในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้  
 Mass media in the age of media revolution; discussion on topics of the press, 
cinema, radio, television and fashion in Southeast Asia, including network media, the Internet 
and individualization in the post mass-culture era, the media’s influence on Southeast Asian 
society, culture, politics and morality. 
 
834528 วรรณกรรมร่วมสมัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(2-2-5) 
 Contemporary Literature in Southeast Asia 
 ภูมิทัศน์วรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแนวโน้มความสนใจด้านวรรณกรรมศึกษา การ
อภิปรายเก่ียวกับวรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมสมัยท่ีได้รับคัดสรร โดยใช้แนววิเคราะห์ของทฤษฎี
วรรณกรรมวิจารณ์และให้ความสนใจในเรื่องวิธีคิด โครงสร้างทางอารมณ์ จิตสํานึก สภาวะการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม 
 A landscape of Southeast Asian literature and trends of the critical literary studies; 
discussion on selected contemporary literary cannons in Southeast Asia and will privilege on 
literary criticism theories and topics such as modes of thought, structures of feeling, 
consciousness, and the changing conditions of the socio-economic, political and cultural 
structure. 
 
 
834601 สัมมนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 1 1(0-2-1) 
 Seminar in Southeast Asian Studies 1 
 การสัมมนาเก่ียวกับหัวข้อหรือเรื่องท่ีกําลังเป็นประเด็นสําคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 
 Seminar on a concerned particular issue in Southeast Asia studies. 
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834602 สัมมนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 2 1(0-2-1) 
 Seminar in Southeast Asian Studies 2 
 การสัมมนาเก่ียวกับหัวข้อหรือเรื่องท่ีกําลังเป็นประเด็นสําคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 
 Seminar on a concerned particular issue in Southeast Asia studies. 
 
834603 สัมมนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 3 1(0-2-1) 
 Seminar in Southeast Asian Studies 3 
 มุ่งให้นิสิตนําเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์  โดยให้มีกระบวนการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับผู้ร่วมสัมมนา   
 Focusing on the progress report of the candidate’s dissertation, through a process of 
discussion and seminar. 
 
834611 อาณาบริเวณศึกษากับแนวคิดแบบสาขาวิชา: การสํารวจทางทฤษฎี 3(2-2-5) 
 Area Studies and the Disciplines: A Theoretical Exploration 
 พัฒนาการของอาณาบริเวณศึกษาหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2  การปะทะถกเถียงระหว่างการศึกษาใน
สาขาวิชากับการศึกษาท่ีมีจุดเน้นในเชิงอาณาบริเวณ  ทฤษฎีท่ีอยู่บนพ้ืนฐานของพ้ืนท่ีเฉพาะกับทฤษฎีแบบ
สากลครอบจักรวาล  การทําให้ทฤษฎีแบบยุโรปกลายเป็นทฤษฎีชายขอบและแนวคิดแบบจํากัดขอบเขตการ
อธิบายในเชิงพ้ืนท่ี  อาณาบริเวณศึกษากับทฤษฎีโลกาภิวัตน์ 
 Development of area studies after WWII, tensions between discipline-based and area-
focused studies, area-based theories and transcendental theories, provincializing European 
theories and area-focused concept, area studies and globalization theory.  
 
834612 นักคิดสําคัญร่วมสมัย: จากโครงสร้างนิยมถึงแนวคิดหลังอาณานิคม 3(2-2-5) 
 Key Contemporary Thinkers: From Structuralism to Postcolonialism  
 นักคิดคนสําคัญทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ร่วมสมัย  โดยเลือกอ่านและอภิปรายเก่ียวกับงาน
หลักของนักคิดคนสําคัญจากทฤษฎีโครงสร้างนิยม, มาร์กซิสม์, ทฤษฎีแนววิพากษ์, ทฤษฎีรื้อสร้าง, หลัง
โครงสร้างนิยม, ทฤษฎีหลังสมัยใหม่, สัญศาสตร์, ทฤษฎีวรรณกรรม, เพศวิถี, อัตลักษณ์ หรือแนวคิดหลังอาณา
นิคม 
 Influential contemporary thinkers in social sciences and humanities; students required 
to read and discuss on selected major texts written by thinkers in structuralism, Marxism, 
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critical theory, deconstruction, poststructuralism, postmodernism, semiotics, literary theory, 
gender studies, idenity, or postcolonialism. 
 
 
834621 ประวัติศาสตร์นิพนธ์กับองค์ประธานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(2-2-5) 
 Historiography and Subjectivity in Southeast Asia 
 ความขัดแย้งตึงเครียดในประวัติศาสตร์นิพนธ์กับสภาวะการเป็นองค์ประธานในการเปลี่ยนแปลงและ
การเขียนประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือค้นหาและรื้อฟ้ืนเสียงความทรงจําและประสบการณ์ท่ีถูกกด
ทับของผู้ถูกยึดครองเป็นอาณานิคมและถูกทําให้เป็นชายขอบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  การเมืองของ
ประวัติศาสตร์นิพนธ์ การผลิตสร้างความรู้ทางประวัติศาสตร์ และวาทกรรมแบบท้าทายต่อต้านประวัติศาสตร์
กระแสหลักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 Tensions in Southeast Asian historiography and its subjectivity, in order to re-
articulate repressed voices, memories, and experiences of the colonized and the marginalized 
people in Southeast Asia; discussion on topics of the politics of historiography, production of 
historical knowledge, and contesting historical discourses in Southeast Asia. 
 
 
834622 สินค้าวัฒนธรรมกับเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  3(2-2-5) 
 Cultural Commodification and Creative Economy in Southeast Asia 
 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการวัฒนธรรมและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ความสําคัญและความสัมพันธ์
ของวัฒนธรรมในมิติเศรษฐกิจ ประเด็นร่วมสมัยเก่ียวกับการสร้างมูลค่าเพ่ิมของวัฒนธรรมและการเพ่ิมคุณค่า
ของทรัพยากรทางวัฒนธรรมตลอดจนผลกระทบท่ีเกิดข้ึนภายใต้บริบทการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นําเสนอผลงานการศึกษาการจัดการวัฒนธรรม 
 Concepts and theories of cultural management and cretive economy, culture in the 
economic dimension, contemporary issues on the creation of value added culture and 
cultural resources, including its impacts in Southeast Asian political, economic and social 
context; students are required to present an individual study of the cultural management.  
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834623 คนกับพรมแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(2-2-5) 
 Bodies and Border in Southeast Asia 
 พรมแดนศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยให้ความสําคัญต่อความเข้าใจเชิงลึกทางทฤษฎีและพ้ืนท่ี
กรณีศึกษา  อภิปรายประเด็นต่างๆ ว่าด้วยรัฐชาติ, ชาติพันธุ์, เพศสภาพ, แรงงาน, ความเป็นลูกผสมและความ
รุนแรง รวมถึงการเปลี่ยนผ่านท่ีส่งผลสําคัญต่อแนวคิดและหน้าท่ีของพรมแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 A study of borders in Southeast Asia, privileging on theoretical insights and sites; 
discussion on topics, including nation-state, ethnicity, gender, labor, hybridity and violence, 
and transitions that decisively affected the concept and fuction of borders within Southeast 
Asia.  
 
834624 นิเวศวิทยามนุษย์และภูมิทัศน์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(2-2-5) 
 Human Ecology and Landscape in Southeast Asia  
 แนวคิดว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในสังคมแบบจารีตของเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้  การเปลี่ยนแปลงแบบแผนการใช้ทรัพยากรซ่ึงสัมพันธ์กับพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรมต่างๆ  การขยายตัวของ
ประชากร กําเนิดรัฐชาติสมัยใหม่ และกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอันก่อให้เกิด
วิกฤตการณ์และผลกระทบต่อภูมิทัศน์ทางด้านสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนการเคลื่อนไหวของขบวนการด้าน
สิ่งแวดล้อมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 Concepts of the relationship between human beings and nature in traditional 
societies of Southeast Asia; discussion on topics of changes in the pattern of natural 
resources’ usage and how these changes are linked to the cultural domain, population 
expansion, birth of the nation-state, and economic, including topics such as social and 
political changes that have led to environmental crisis, the rise of the environmental 
movement in Southeast Asia. 
 
834625 โรคภัยและการแพทย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(2-2-5) 
 Disease and Medicine in Southeast Asia 
 การเจ็บไข้ได้ป่วยและการแพทย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โลกานุวัตน์ของโรคหลังการค้นพบโลกใหม่
เม่ือ ค.ศ.1492  การกําเนิดของการแพทย์แบบวิทยาศาสตร์สมัยใหม่และอิทธิพลต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
วาทกรรมทางการแพทย์และการมีประชากรสุขภาพแข็งแรงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  สาธารณสุขและ
การแพทย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยุคหลังอาณานิคม 
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 The disease and medical practices in Southeast Asia, the globalization of disease after 
the discovery of New World in 1492, the birth of modern scientific medicine and its influence 
in Southeast Asia, medical discourse and the healthy population in Southeast Asia, public 
health and medicine in postcolonial Southeast Asia.  
 
834626 เพศวิถีและเพศสภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(2-2-5) 
 Sexuality and Gender in Southeast Asia 
 ระบบของเพศสภาพ เพศวิถี และการเคลื่อนไหวเรื่องเพศสภาพ-เพศวิถีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วม
สมัย  การสร้างความรู้และการปรับเปลี่ยนความรู้ในเรื่องเพศ  ญาณวิทยาสตรีนิยมและจุดยืนในการสร้างความรู้
ท่ีมาจากเพศท่ีหลากหลาย  
 Gender, sexuality and its movements in contemporary Southeast Asia; discussion on 
topics of knowledge formations and the reposition of sexual knowledges, feminist 
epistemology and feminist stance in knowledge formations from sexuality’s diversity. 
 
834627 พุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมสมัย 3(2-2-5) 
 Buddhism in Contemporary Southeast Asia 
 จารีตการผลิตงานนิพนธ์ทางพุทธศาสนา สํานักคิดและนิกายต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชีวิต
แบบชาวพุทธและการปฏิบัติในวิถีชีวิตประจําวันของสังคม  พุทธศาสนาแบบประชานิยมกับโลกทางวัตถุ  
องค์กรของคณะสงฆ์กับการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 Traditions of the Buddhist cannons and its commentary texts, schools of thought, 
and sects in Southeast Asia, Buddhist lives and everyday’s life practices of the society, 
popular Buddhism and the material world, traditional religious institutions such as sangha 
organization and the politics in Southeast Asia. 
 
834628 หัวข้อพิเศษในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 3(2-2-5) 
 Special Topic in Southeast Asian Studies 
 หัวข้อหรือเรื่องท่ีกําลังเป็นประเด็นสําคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 
 A concerned particular issue in Southeast Asia studies. 
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834661 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1 9 หน่วยกิต 
 Dissertation 1, Type 1.1               
 เสนอชื่อวิทยานิพนธ์ ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องตามท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์มอบหมาย 
 Proposing a research topic, conducting a literature review as assigned by their 
dissertation adviser. 
 
 
834662 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1 9 หน่วยกิต 
             Dissertation 2, Type 1.1               
 เขียนเสนอโครงร่างวิจัยฉบับย่อ โดยระบุหัวข้อ ปัญหาและท่ีมาของการวิจัย วัตถุประสงค์ และระบุ
ข้ันตอนการดําเนินการวิจัยโดยสังเขป  ท้ังนี้ ให้มีการทบทวนวรรณกรรมโดยละเอียด 
 Writing a research proposal draft including a research topic, a description of the 
problems and purposes of the study, research procedures in brief, together with an extensive 
review of literature. 
 
834663 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1 9 หน่วยกิต 
 Dissertation 3, Type 1.1               
 เขียนโครงร่างงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดยมีการระบุองค์ประกอบของการวิจัยโดยละเอียด และเสนอชื่อ
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือให้บัณฑิตวิทยาลัยแต่งต้ังและสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 Writing a complete research proposal comprising details of research components, 
designate a prospective dissertation adviser to the Graduate School, and applying for a 
dissertation’s proposal defense.  
 
834664 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1 9 หน่วยกิต 
             Dissertation 4, Type 1.1               
 ดําเนินการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย พร้อมท้ังจัดทํารายงานความก้าวหน้าเสนอต่ออาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 Collecting, analyzing the data and reporting the research progress to their dissertation 
adviser. 
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834665 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1 9 หน่วยกิต 
 Dissertation 5, Type 1.1               
 ดําเนินการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเพ่ิมเติม พร้อมท้ังจัดทํารายงานความก้าวหน้าเสนอต่อ
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 Collecting, analyzing additional data and reporting the research progress to their 
dissertation adviser. 
 
834666 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1 3 หน่วยกิต 
 Dissertation 6, Type 1.1               
 เขียนวิทยานิพนธ์ สอบวิทยานิพนธ์ ดําเนินการแก้ไข และส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์แก่บัณฑิต
วิทยาลัย 
 Writing a dissertation, applying for a final dissertation defense, revising the dissertation 
if there are major or minor amendments recommended by the examination committee, and 
submiting it to the Graduate School. 
 
 

834671 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1 9 หน่วยกิต 
 Dissertation 1, Type 2.1               
 เขียนเสนอโครงร่างวิจัยฉบับย่อ โดยระบุหัวข้อ ปัญหาและท่ีมาของการวิจัย วัตถุประสงค์ และระบุ
ข้ันตอนการดําเนินการวิจัยโดยสังเขป  ท้ังนี้ ให้มีการทบทวนวรรณกรรมโดยละเอียด 
 Writing a research proposal draft including a research topic, a description of the 
problems and purposes of the study, research procedures in brief, together with an extensive 
review of literature. 
 
834672 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1 9 หน่วยกิต 
             Dissertation 2, Type 2.1               
 เขียนโครงร่างงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดยมีการระบุองค์ประกอบของการวิจัยโดยละเอียด และเสนอชื่อ
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือให้บัณฑิตวิทยาลัยแต่งต้ังและสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 Writing a complete research proposal comprising details of research components, 
designating a prospective dissertation adviser to the Graduate School, and applying for a 
dissertation’s proposal defense. 
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834673 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1 9 หน่วยกิต 
 Dissertation 3, Type 2.1               
    ดําเนินการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย พร้อมท้ังจัดทํารายงานความก้าวหน้าเสนอต่ออาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 Collecting, analyzing the data and reporting the research progress to their dissertation 
adviser. 
 
834674 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1 9 หน่วยกิต 
 Dissertation 4, Type 2.1 
 เขียนวิทยานิพนธ์ สอบวิทยานิพนธ์ ดําเนินการแก้ไข และส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์แก่บัณฑิต
วิทยาลัย 
 Writing a dissertation, applying for a final dissertation defense, revising the dissertation 
if there are major or minor amendments recommended by the examination committee and 
submiting it to the Graduate School. 
 
834681 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2 8 หน่วยกิต 
 Dissertation 1, Type 2.2               
 เสนอชื่อวิทยานิพนธ์ ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องตามท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์มอบหมาย 
 Proposing a research topic, conducting a literature review as assigned by their 
dissertation adviser. 
 
834682 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2 10 หน่วยกิต 
             Dissertation 2, Type 2.2               
 เขียนเสนอโครงร่างวิจัยฉบับย่อ โดยระบุหัวข้อ ปัญหาและท่ีมาของการวิจัย วัตถุประสงค์ และระบุ
ข้ันตอนการดําเนินการวิจัยโดยสังเขป  ท้ังนี้ ให้มีการทบทวนวรรณกรรมโดยละเอียด 
 Writing a research proposal draft including a research topic, a description of the 
problems and purposes of the study, research procedures in brief, together with an extensive 
review of literature. 
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834683 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2 10 หน่วยกิต 
 Dissertation 3, Type 2.2               
 เขียนโครงร่างงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดยมีการระบุองค์ประกอบของการวิจัยโดยละเอียด และเสนอชื่อ
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือให้บัณฑิตวิทยาลัยแต่งต้ังและสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 Writing a complete research proposal comprising details of research components, 
designating a prospective dissertation adviser to the Graduate School, and applying for a 
dissertation’s proposal defense.  
 
834684 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.2 10 หน่วยกิต 
             Dissertation 4, Type 2.2               
 ดําเนินการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย พร้อมท้ังจัดทํารายงานความก้าวหน้าเสนอต่ออาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 Collecting, analyzing the data and reporting the research progress to their dissertation 
adviser. 
 
834685 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.2 10 หน่วยกิต 
 Dissertation 5, Type 2.2               
 เขียนวิทยานิพนธ์ สอบวิทยานิพนธ์ ดําเนินการแก้ไข และส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์แก่บัณฑิต
วิทยาลัย 
 Writing a dissertation, applying for a final dissertation defense, revising the dissertation 
if there are major or minor amendments recommended by the examination committee and 
submiting it to the Graduate School. 
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 3.1.6 ความหมายของรหัสวิชา 
 ความหมายของรหัสวิชาประจําวิชาในหลักสูตรเป็นตัวเลขจํานวน 6 หลัก  มีความหมายดังนี้ 
 1) เลขสามตัวแรก เป็นตัวเลขประจําสาขาวิชา คือ 
 834 หมายถึง สาขาวิชาประวัติศาสตร์  
 
 2) เลขสามตัวหลัง เป็นกลุ่มเลขประจํารายวิชา  มีความหมายดังนี้ 
 2.1 เลขรหัสตัวแรก (หลักร้อย)  หมายถึง  ชั้นปีและระดับ 
   เลข 6  หมายถึง รายวิชาระดับปริญญาเอก 
 
 2.2 เลขรหัสตัวกลาง (หลักสิบ) หมายถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา 
   เลข 0 หมายถึง กลุ่มวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต  
   เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาบังคับ 
   เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชาเลือก 
   เลข 6 หมายถึง วิทยานิพนธ์แบบ 1.1 
   เลข 7 หมายถึง วิทยานิพนธ์แบบ 2.1  
   เลข 8 หมายถึง วิทยานิพนธ์แบบ 2.2  
  
 2.3 เลขรหัสตัวสุดท้าย (หลักหน่วย)  หมายถึง   อนุกรมรายวิชา 
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3.2 ชื่อ ตําแหน่ง และคุณวุฒิ 
3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ 
ตําแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ
การ 

ศึกษา 
สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ 

ปีที่สําเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน (ชม./ปี) 

ปัจจุบัน 
เมื่อเปิด

หลักสูตรนี ้
1 นางสาวจิราภรณ์ 

สถาปนะวรรธนะ 
รศ. Ph.D. 

กศ.ม. 
 
กศ.บ. 

History 
ประวัติศาสตร ์
 
ภาษาอังกฤษ 

Monash University 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 

Australia 
ไทย 
ไทย 

2540 
2516 
2513 

270 315 

2 นายทวีศักดิ์  
เผือกสม 

ผศ. Ph.D. 
อ.ม. 
ว.บ. 

Southeast Asian Studies 
ประวัติศาสตร ์
หนังสือพิมพ์ 

National University of Singapore 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

สิงคโปร ์
ไทย 
ไทย 

2551 
2540 
2536 

270 315 

3 นายบุณยสฤษฎ์  
อเนกสุข 

ผศ. ปร.ด. 
ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

ไทศึกษา  
พัฒนาชนบทศึกษา  
ประวัติศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยันเรศวร  

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2549 
2544 
2539 

- 315 

4 นายวศิน  
ปัญญาวุธตระกูล 

อาจารย์ ศศ.ด. 
อ.ม. 
ศศ.บ. 

พัฒนาสังคม 
ประวัติศาสตร ์
ประวัติศาสตร์เพื่อการ
ท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2552 
2542 
2539 

270 315 

5 นางสาวอุดมพร  
ธีระวิริยะกุล 

อาจารย์ Ph.D. 
ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

Thai Studies 
ประวัติศาสตร ์
ประวัติศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2555 
2542 
2539 

- 315 
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3.2.2 อาจารย์ประจํา 
 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิการ 

ศึกษา 
สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ 

ปีที่สําเร็จ
การศึกษา 

1 นางสาวจิราภรณ์  
สถาปนะวรรธนะ 

รองศาสตราจารย์ Ph.D. 
กศ.ม. 
กศ.บ. 

History 
ประวัติศาสตร ์
ภาษาอังกฤษ 

Monash University 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 

Australia 
ไทย 
ไทย 

2540 
2516 
2513 

2 นางพัชรินทร์  
สิรสุนทร 

รองศาสตราจารย์ Ph.D. 
 
สค.ม. 
 
สส.บ. 

Social Planning and Rural 
Development 
สังคมศาสตร์การแพทย์และ
สาธารณสุข 
สังคมสงเคราะห์ศาสตร-์จิตวิทยา 

University of Queensland 
 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

Australia 
 
ไทย 
 
ไทย 

2542 
 

2529 
 

2526 
3 นายมนตรี  

กรรพุมมาลย์ 
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 
M.Sc. 
 
ร.บ. 

Sociology 
Rural Development and 
Planning 
การปกครอง 

Michigan State University 
Asian Institute of Technology (AIT) 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

USA 
ไทย 
 
ไทย 

2543 
2528 

 
2521 

4 นายทวีศักดิ์  
เผือกสม 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 
อ.ม. 
ว.บ. 

Southeast Asian Studies 
ประวัติศาสตร ์
หนังสือพิมพ์ 

National University of Singapore 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

สิงคโปร ์
ไทย 
ไทย 

2551 
2540 
2536 

5 นายบุณยสฤษฎ์   
อเนกสุข 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 
ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

ไทศึกษา  
พัฒนาชนบทศึกษา  
ประวัติศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยันเรศวร  

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2549 
2544 
2539 
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ลําดับ ชื่อ-สกลุ 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิการ 

ศึกษา 
สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ 

ปีที่สําเร็จ
การศึกษา 

6 นางสาวอัจฉริยา  
ชูวงศ์เลิศ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 
พ.ม. 
น.บ. 

สังคมศาสตร ์
เทคโนโลยีการบริหาร 
นิติศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2012 
1997 
1991 

7 นายวศิน  
ปัญญาวุธตระกูล 

อาจารย์ ศศ.ด. 
อ.ม. 
ศศ.บ. 

พัฒนาสังคม 
ประวัติศาสตร ์
ประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2552 
2542 
2539 

8 นางสาวอุดมพร   
ธีระวิริยะกุล 

อาจารย์ Ph.D. 
ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

Thai Studies 
ประวัติศาสตร ์
ประวัติศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2555 
2542 
2539 

9 นายนิธิ  
เนื่องจํานงค์ 

อาจารย์ ร.ด. 
ร.บ. (เกียรติ
นิยมอันดับสอง) 

รัฐศาสตร ์
รัฐศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ไทย 
ไทย 

2552 
2548 

10 นายวุฒิกรณ์  
ชูวัฒนานุรักษ์ 

อาจารย์ ร.ด. 
ร.บ. (เกียรติ
นิยมอันดับหนึ่ง) 

รัฐศาสตร ์
รัฐศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ไทย 
ไทย 

2550 
2542 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิการ 
ศึกษา 

สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ ปีที่สําเร็จการศึกษา 

1 Craig J. Reynolds Professor Ph.D. History Cornell University USA 2515 
2 Charles F. Keyes Professor 

Emeritus 
Ph.D. Anthropology  Cornell University USA 1967 

3 Christopher J. Baker  Ph.D. Politics University of Cambridge UK 2519 
4 Patrick Jory Senoir Lecturer Ph.D. History Australian National 

University 
Australia 2539 

5 Pham Duc Duong Professor Ph.D. Linguistics  Institute of Oriental Studies Russia 2513 
6 Rachel Harrison Reader Ph.D. Asian Language and Literature SOAS, University of London UK 2538 
7 ฉลอง สุนทราวาณิชย์ รองศาสตราจารย์ อ.ม. ประวัติศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 2516 
8 ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ศาสตราจารย์ Ph.D. Government University of Hawaii USA 2524 
9 เทิดชาย  ช่วยบํารุง อาจารย์ Ph.D. Tourism Planning and 

Management  
University of Queensland Australia 2545 

10 ธนาพล ลิ่มอภิชาต อาจารย์ Ph.D. History University of Wisconsin-
Madison 

USA 2551 

11 ธเนศ วงศ์ยานนาวา รองศาสตราจารย์ M.Phil. Politics University of Cambridge UK 2534 
12 นิติ ภวัครพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. Anthropology Australian National 

University 
Australia 2535 

13 ปัญญา  รุ่งเรือง รองศาสตราจารย์ Ph.D. Musicology - Ethnomusicology Kent State University USA 2543 
14 ปรีชา เปี่ยมพงษ์สานต ์ อาจารย์ Dr.rer.pol. เศรษฐศาสตร์  Hamburg University 

Germany 
Germany 2514 
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ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิการ 
ศึกษา 

สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ ปีที่สําเร็จการศึกษา 

15 ผาสุก พงษ์ไพจิตร ศาสตราจารย์ Ph.D. Economics University of Cambridge UK 2522 
16 พวงทอง ภวัครพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. History University of Wollongong Australia 2539 
17 ยุกติ มุกดาวิจิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. Anthropology University of Wisconsin-

Madison 
USA 2550 

18 ราณี  อิสิชัยกุล รองศาสตราจารย์ M.A. Public Administration / Public 
Affairs 

Oklahoma State University USA 2539 

19 รัตนา  จันทร์เทาว์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. ภาษาศาสตร์และภาษาเอเชีย
อาคเนย์  

มหาวิทยาลยัมหิดล ไทย 2554 

20 วรพร ภู่พงศ์พันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อ.ด. ประวัติศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 2549 
21 วิลลา วิลยัทอง อาจารย์ Ph.D. History Australian National 

University 
Australia 2549 

22 สมคิด ศรีสิงห์ รองศาสตราจารย์ กศ.ม. ประวัติศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

ไทย 2515 

23 สายชล สตัยานุรักษ์ ศาสตราจารย์ อ.ม. ประวัติศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 2525 
24 สุเนตร ชุตินธรานนท์ รองศาสตราจารย์ Ph.D. History Cornell University USA 2532 
25 โสภณา  ศรีจําปา รองศาสตจารย์ Ph.D.  Applies Linguistics La Trobe Uuniversity Australia 2543 
26 อดาดล อิงควณิช Assistant 

Professor 
Ph.D. Cultural Studies University of Westminter UK 2549 

27 อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ รองศาสตราจารย์ Ph.D. Economics Nagoya University Japan 2547 
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4. ข้อกําหนดเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
 ไม่มี 
 
 
5. ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 
 การวิจัยเพ่ือทําวิทยานิพนธ์จะต้องเป็นหัวข้อท่ีเก่ียวข้องหรือสัมพันธ์กับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 

5.1 คําอธิบายโดยย่อ 
 การทําวิทยานิพนธ์ คือการทําวิจัยเพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ศึกษา ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการและอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซ่ึงมีหน้าท่ีให้คําปรึกษาและ
ควบคุมการทําวิทยานิพนธ์ของนิสิตแต่ละคนจนแล้วเสร็จ พร้อมเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์ และตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ผ่านสื่อทางวิชาการหรือวิชาชีพต่างๆ  ท้ังนี้นิสิตสามารถเลือกใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการ
เขียนวิทยานิพนธ์ก็ได้  โดยให้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตประจําหลักสูตรฯ  
 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 นิสิตมีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  สามารถคิดและวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบและมี
หลักการ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ท้ังทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาใน
แขนงต่างๆ และผลการเรียนรู้ท้ัง 5 ด้าน (ดังแสดงในหมวดท่ี 4 ข้อ 2) มาใช้ในการทําวิทยานิพนธ์ได้ผลเป็นท่ีน่า
พึงพอใจ 
 
 5.3 ช่วงเวลา 
 5.3.1 หลักสูตร แบบ 1.1  เริ่มทําวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้นของชั้นปีท่ี 1 
 5.3.2 หลักสูตร แบบ 2.1  เริ่มทําวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้นของชั้นปีท่ี 2 
 5.3.3 หลักสูตร แบบ 2.2  เริ่มทําวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลายของชั้นปีท่ี 2 

 
 5.4 จํานวนหน่วยกิต 

 5.4.1 หลักสูตร แบบ 1.1  ทําวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต 
 5.4.2 หลักสูตร แบบ 2.1  ทําวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
 5.4.3 หลักสูตร แบบ 2.2  ทําวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต 
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 5.5 การเตรียมการ 
 5.5.1 แต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
 5.5.2 ดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 5.5.3 นิสิตนําเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ด้วยปากเปล่า และส่งเล่มโครงร่างวิทยานิพนธ์              
ต่อคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 5.5.4 บัณฑิตวิทยาลัยประกาศให้จัดทําวิทยานิพนธ์ตามโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 5.5.5 ดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
 5.5.6 ดําเนินการสอบวิทยานิพนธ์ ต่อคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
 5.5.7 ดําเนินการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์  

 
 อีกท้ัง มีการกําหนดชั่วโมงการให้คําปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษาพร้อมจัดทําบันทึกการให้
คําปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการวิจัยทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ 
 
 5.6 กระบวนการประเมินผล 
 ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทําวิจัย ท่ีบันทึกในสมุดให้คําปรึกษาโดยอาจารย์ท่ีปรึกษาเป็น
ผู้รับผิดชอบ และประเมินผลจากรายงานท่ีได้กําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา นําเสนอความก้าวหน้า
ของการวิจัย และการจัดสอบการนําเสนอท่ีมีอาจารย์สอบไม่ต่ํากว่า 5 คน  (โดยให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทํา
วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย) 
 
 กระบวนการประเมินวิทยานิพนธ์ 
 1.อาจารย์ท่ีปรึกษาจะประเมินความก้าวหน้าในการทําวิจัยในแต่ละภาคการศึกษา ตามหลักเกณฑ์
ท่ีกําหนดไว้ในคําอธิบายรายวิชาวิทยานิพนธ์ 
 2.เม่ือนิสิตจัดทําวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้วตามความเห็นชอบของอาจาย์ท่ีปรึกษา จึงให้สอบ
ป้องกันวิทยานิพนธ์ โดยมีคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ โดยให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทํา
วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 
 
 
 



ภาคผนวก ง.

ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554

และ

ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554

(แกไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554
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(รายงานวิจัย สาขาประวัติศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยทุนสนับสนุนการวิจัย
จาก The Sumitomo Foundation, 2550).

2550 “ประวัติศาสตรเมืองพิษณุโลก (ภาคปจจุบัน)” (รายงานวิจัยเสนอตอคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
นเรศวร, 2550).

2550 “นามานุกรมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” (รายงานวิจัยเสนอตอมหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550).
2549 “ประวัติศาสตรภาคเหนือตอนลาง” (รายงานวิจัยจากงบประมาณคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย

นเรศวร, 2549).
2547 “สมเด็จพระเอกาทศรถ” (รายงานวิจัยเสนอตอมหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547).
2546 “ความสัมพันธระหวางทหารญี่ปุนกับชาวบานภาคเหนือตอนลางสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 พ.ศ.2484-

2488” (มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2546).
2540 “A Study of Political, Economic, and Social Conditions in the Reign of King Rama III

(A.D. 1824-1851)” (Ph.D. dissertation, History, Monash University, 1997).
2538 (หัวหนาโครงการ) “โครงการจัดทําแผนการอนุรักษและปรับปรุงสภาพแวดลอมเมืองเกาพิษณุโลก”

(สนับสนุนทุนวิจัยโดยสํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอม กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
ส่ิงแวดลอม, 2538).

2516 “วิกฤตกาล ร.ศ.112” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ประสานมิตร), 2516).

6.งานวิจัยที่กําลังทําอยู
2555 “เมืองเหนือ: อดีต-ปจจุบัน.”
2555 “ประวัติศาสตรทองถ่ินภาคเหนือตอนลาง.”
2555 “วัฒนธรรมลุมแมนํ้าแควนอย.”
2555 “ตามรอยบรรพกษัตริยเสด็จเมืองพิษณุโลก.”
2555 “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช.”
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7.หนังสือและตําราทางวิชาการ
2554 พิษณุโลก: จังหวัดแหงโอกาสและความทาทาย (พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552).
2552 ประวัติศาสตรชุมชนทุงสาน (พิษณุโลก: สาขาประวัติศาสตร คณะสังคมศาสตร, มหาวิทยาลัยนเรศวร,

2552).
2546 เศรษฐกิจชุมชนภาคเหนือตอนลาง: ลักษณะ พัฒนาการ และการปรับตัว (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ

สรางสรรควิชาการ, 2546).
2542 บรรณาธิการ, บันทึกของคนทองถ่ิน (พิษณุโลก: โครงการทองถ่ินศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2542).
2537 ประวัติศาสตรเมืองพิษณุโลก (พ.ศ. 2475-2503) (พิษณุโลก: แผนกเอกสารและการพิมพ คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก, 2537).
2523 วิกฤตการณสยาม ร.ศ. 112: การเสียดินแดนฝงซายแมน้ําโขง (กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวัติศาสตร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2523).

8.บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ
2554 “ประวัติศาสตรเมืองพิษณุโลก,” วารสารสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร (มหาวิทยาลัยขอนแกน), ปท่ี

28 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม, 2554): 1-19.
2552 “พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวในการเสด็จประพาสมณฑลฝายเหนือ ร.

ศ.120 (พ.ศ.2444),” น.329-343, ใน สารธารแหงความคิด ๓: สารนิพนธเชิดชูเกียรติทานผูหญิง
วรุณยุพา สนิทวงศ ณ อยุธยา เนื่องในโอกาสอายุครบ 80 ป, บรรณาธิการโดย วุฒิชัย มูลศิลป
(กรุงเทพฯ: กองทุนเพื่อวิชาการ วรุณยุพา สนิทวงศฯ, 2552).

2552 “ประวัติศาสตรบอกเลา: เน้ือหาและวิธีการ,” หนึ่งทศวรรษพัฒนาการประวัติศาสตรทองถ่ินไทย
(พิษณุโลก: รัตนสุวรรณการพิมพ, 2552).

2552 “ความสัมพันธในชวงสงครามระหวางชาวบานในภาคเหนือตอนลางของไทยกับทหารญี่ปุนสมัย
สงครามโลกครั้งท่ี 2 (พ.ศ.2484-พ.ศ.2488),” วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน,ี ปท่ี 11 ฉบับท่ี 3 (2552): 64-72.

2552 “ประวัติศาสตรเมืองชุมทาง: กรณีศึกษาเมืองพิษณุโลก,” วารสารสมาคมประวัติศาสตร, ฉบับท่ี 31
(2552): 52-82.

2551 “เจาเมืองบางขลัง,” น.22-25, (เอกสารองคการบริหารสวนตําบลเมืองบางขลัง อําเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย, 2551).

2550 “รัฐในหมูบานสมัยรัตนโกสินทรตอนตน,” น.8-34, (เอกสารการประชุมวิชาการ สาขาวิชา
ประวัติศาสตร ครั้งท่ี 2, คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร, กรกฎาคม 2550).
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2549 “เสรีไทยสายภาคเหนือตอนลาง,” น.187-199, (เอกสารการประชุมวิชาการ สาขาวิชาประวัติศาสตร
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร เน่ืองในงานมุทิตาจิต รองศาสตราจารยสุรีย พงศจันทร, 2
กันยายน 2549).

2549 “เมืองบริวารของพิษณุโลก,” น.10-14, (เอกสารการประชุมวิชาการ สาขาวิชาประวัติศาสตร ครั้งท่ี 1,
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร, มิถุนายน 2549).

2546 “เศรษฐกิจชุมชนภาคเหนือตอนลาง,” วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (มหาวิทยาลัยขอนแกน)
ปท่ี 20 ฉบับท่ี 3 (2546): 14-29.

2547 “ขอสังเกตเก่ียวกับทาสสมัยรัตนโกสินทรตอนตน,” 35 ปประวัติศาสตรมหาวิทยาลัยนเรศวร
(พิษณุโลก: รัตนสุวรรณการพิมพ, 2547).

2546 “เม่ือขาพเจาคนพบมนุษยตํานาน,” วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (มหาวิทยาลัยขอนแกน)
ปท่ี 11 ฉบับท่ี 1 (2546): 1-4.

2544 “ไอแจงคนจริงไมไดยิงขุนจง,” น. 147-155, ใน ปริทรรศนประวัติศาสตร: รวมบทความเพื่อเปน
เกียรติแกรองศาสตราจารยวุฒิชัย มูลศิลป เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ, บรรณาธิการโดย
วินัย พงศศรีเพียร (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544).

2542 “รศ.112: จุดวิกฤติของการคุกคามของจักรวรรดินิยม,” วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(มหาวิทยาลัยนเรศวร) ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 (2542): 63-76.

9.บทความที่นําเสนอในการประชุมทางวิชาการ
2548 “A Local History of the Lower North of Thailand” (a paper presented in the

international conference on Thai Studies, Northern Illinois University, April 2005).
2537 “Relations between Local People of Phitsanulok and the Japanese Army during the

Second World War” (a paper presented in the international conference on Asian
History, Sophia University, Japan, September 1994).

2537 “A Social History of Muang Phitsanulok” (a paper presented in the international
conference on Local History, Columbia University, 1994).

2537 “ประวัติศาสตรสังคมเมืองพิษณุโลก (พ.ศ.2475-2503)” (บทความเสนอตอท่ีประชุมสัมมนาเรื่อง
ประวัติศาสตรทองถ่ิน, ภาควิชาประวัติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
นเรศวร, 11-13 กรกฎาคม 2537).

2536 “Self, Image, and Society of King Rama III of the Early Rattanakosin Period” (a paper
presented in the international conference on Thai Studies, London, 1993).
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10.งานแปล
2547 “ประวัติศาสตรออสเตรเลีย,” แปลจาก A Short History of Australia ของ Manning Clark เพื่อ

ใชประกอบการสอนวิชาประวัติศาสตรออสเตรเลีย.
2525 “ประวัติศาสตรยุโรปสมัยใหม ค.ศ.1789-1970,” แปลจาก A History of Modern Europe 1789-

1970 ของ Herbert L. Peacock.

11.เอกสารประกอบการสอน
2540 “ประวัติศาสตรทองถ่ิน” (มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2540).
2535 “ประวัติศาสตรยุโรปในสมัยคริสตศตวรรษท่ี 19-20” (มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2535).
2522 “ประวัติศาสตรอารยธรรมตะวันตก” (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก, 2522).

12.ประสบการณวิจัยในตางประเทศ
2541 นักวิจัยรับเชิญ ณ มหาวิทยาลัย Hamburg ประเทศเยอรมัน โดยทุนสนับสนุนของ DAAD, 2541
2539 การประชุมประวัติศาสตรพมา ณ มหาวิทยาลัยยางกุง, 2539
2538 นักวิจัยรับเชิญ ณ ศูนยอเมริกาศึกษา เมืองไฮเดอราบัด ประเทศอินเดีย (ครั้งท่ี 2), 2538
2537 นักวิจัยรับเชิญ ณ มหาวิทยาลัยโซเฟย (Sophia University) กรุงโตเกียว โดยทุนสนับสนุนของ JSPS
2535 การประชุมดานประวัติศาสตรบอกเลา ณ มหาวิทยาลัยแหงชาติสิงคโปร, 2535
2528 นักวิจัยรับเชิญ ณ ศูนยอเมริกาศึกษา เมืองไฮเดอราบัด ประเทศอินเดีย, 2528

13.สมาชิกสมาคมวิชาชีพ ฯลฯ
-สมาชิกสมาคมประวัติศาสตรฯ
-สมาชิกสมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย
-ผูทรงคุณวุฒิสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
-ผูทรงคุณวุฒิสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
-คณะทํางานของคณะกรรมการชําระประวัติศาสตรไทยสมัยรัตนโกสินทรตอนตน (ดานเศรษฐกิจ)
-ผูทรงคุณวุฒิวิพากษงานวิจัยเรื่อง “กฎหมายตราสามดวง: แวนสองสังคมไทย” ของโครงการเมธีวิจัย

อาวุโส ภายใตการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), พ.ศ.2548-2549
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แบบประวัติผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา
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1.ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารยประจําภาควิชาประวัติศาสตร

2.การศึกษา -Ph.D. (Southeast Asian Studies), National University of Singapore, 2551
-อ.ม. (ประวัติศาสตร), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540
-Post Grad. Dip. (International Relations and Development), Institute of Social
Studies, The Netherlands, 2539
-ว.บ. (หนังสือพิมพและส่ิงพิมพ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2536

3.สถานที่ติดตอ ภาควิชาประวัติศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  65000
E-mail: davisakd.puaksom@gmail.com

4.สาขาวิชาการที่มีความชํานาญ/สนใจ
-ประวัติศาสตรสังคม-วัฒนธรรมและการเมืองอินโดนีเซียรวมสมัย
-ประวัติศาสตรสังคม-วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต
-ประวัติศาสตรการแพทยสมัยใหมในสังคมไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต
-ประวัติศาสตรไทยรวมสมัย (ต้ังแตคริสตศตวรรษท่ี 19 – ปจจุบัน)

5.งานวิจัยที่ทําเสร็จแลว
2553-4 (หัวหนาโครงการ) “สภาวะความเปนสมัยใหมอันแตกกระจาย: การคนหาประวัติศาสตร สังคม-

วัฒนธรรมของปาตานี (Fragmented Modernities: The Quest for a Social and Cultural
History of Patani)” (ภายใตการสนับสนุนของมูลนิธิเอเชีย – The Asia Foundation และสถาบัน
พิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ (สพร.)
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2551-2 (หัวหนาโครงการ) “โครงการประชุมสัมมนานานาชาติเรื่อง “ภาพหลอกหลอน ณ ชาย แดนใตของ
ไทย: การเขียนประวัติศาสตรปาตานีและโลกอิสลาม” (The Phantasm in Southern Thailand:
History Writings on Patani and Islamic World), 11-12 ธันวาคม 2552 ณ อาคารมหา
จุฬาลงกรณ  คณะอักษรศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนของสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ สถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ (สพร.)

2550-3 (หัวหนาโครงการ) “การทําอิสลามใหเปนชวา” รายงานวิจัยฉบับสมบูรณภายใตชุด โครงการ
“ความสัมพันธไทยกับโลกอิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต” โดยการสนับสนุน ของสํานักวิจัย
แหงชาติ (วช.), สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ.

2545-6 (หัวหนาโครงการ) “การแพทยสมัยใหมในสังคมไทย: เช้ือโรค รางกาย และรัฐเวชกรรม” รายงานการ
วิจัยในโครงการภูมิปญญาทักษิณ โดยการสนับสนุนของสํานักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย (สกว.)

6.งานวิจัยที่กําลังทําอยู
2553-5 (หัวหนาโครงการ) “โครงการจัดทําพจนานุกรมภาษาอินโดนีเซีย-ไทยฉบับสมบูรณ, พจนานุกรม

ภาษาไทย-อินโดนีเซียฉบับสมบูรณ และพจนานุกรมภาษาอินโดนีเซีย-ไทย กับภาษาไทย-อินโดนีเซีย
ฉบับพกพา” โดยการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับ สนุนการวิจัย (สกว.)

7.หนังสือและตําราทางวิชาการ
2555 ประวัติศาสตรอินโดนีเซีย: รัฐจารีตในหมูเกาะ ความเปนสมัยใหมแบบอาณานิคม และสาธารณรัฐ

แหงความหลากหลาย (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพเมืองโบราณ, 2555).
2553 บรรณาธิการรวมกับธนภาษ เดชพาวุฒิกุล, ศรีวิชัย เครือขายการคา และวีรบุรุษ:  อินโดนีเซียศึกษา

ในประเทศไทย (นครศรีธรรมราช: หนวยวิจัยภูมิภาคศึกษา รวมกับสถานกงสุลอินโดนีเซีย ประจํา
จังหวัดสงขลา, 2553).

2552 บรรณาธิการ, สาธารณสุขชุมชน: ประวัติศาสตรและความทรงจํา (นนทบุรี: หอจดหมายเหตุและ
พิพิธภัณฑระบบสุขภาพไทย, สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.), 2552).

2551 แปลรวมกับชนิดา พรหมพยัคฆ เผือกสม, ความแคนและความสมาน ฉันท: การทํา ความเขาใจ
ประวัติศาสตรเอเชียใต ของราชโมฮัน คานธี (กรุงเทพฯ: โครง การจัดพิมพคบไฟ, 2551).

2550 เช้ือโรค รางกาย และรัฐเวชกรรม: ประวัติศาสตรการแพทยสมัยใหมในสังคมไทย (กรุงเทพฯ:
สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2550).

2547 อินโดนีเซียรายา: รัฐจารีต สู "ชาติ" ในจินตนาการ (กรุงเทพฯ: สํานัก พิมพเมืองโบราณ, 2547).
2546 คนแปลกหนานานาชาติของกรุงสยาม (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมติชน, 2546).
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8.บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ
2555 รวมกับธนภาษ เดชพาวุฒิกุล, “บทนําเสนอ: สภาวะความเปนสมัยใหมอันแตกกระจาย,” รุไบยาต:

วารสารวิชาการดานเอเชียศึกษา ปท่ี 2 ฉบับท่ี 3 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2554): 5-13.
2554 “Review: Claudia Merli’s Bodily practices and medical identities in southern

Thailand (Uppsala: Uppsala Studies in Cultural Anthropology no.43, Acta Universitatis
Uppsala, 2008),” Journal of Southeast Asian Studies, Vol.44, No.2 (2011): 368-370.

2553 “Southeast Asian Studies from a Local Perspective: an Introduction,” ศรีวิชัย เครือขาย
การคา และวีรบุรุษ: อินโดนีเซียศึกษาในประเทศไทย, บรรณาธิการโดย ทวีศักด์ิ เผือกสม และธน
ภาษ เดชพาวุฒิกุล (นครศรีธรรมราช: โครงการภูมิภาคศึกษา, รุไบยาต ฉบับพิเศษ, 2553).

2553 “ภาษา / วัตถุบูชา / การปฏิวัติ ในภาวะฌานของเจมส ไซเกล,” รุไบยาต: วารสารวิชา การดาน
เอเชียศึกษา ปท่ี 1 ฉบับท่ี 1 (กรกฎาคม-ธันวาคม, 2553): 97-102.

2552 “รูปเงาบนแผนดินชวาและวาลีท้ังเกา," รัฐศาสตรสาร (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร), ปท่ี 30 ฉบับฉบับ
พิเศษ เลมท่ี 1 (2552): 118-181.

2552 “เช้ือโรค การเดินทาง และ ‘ซิวิไลยนาแฉน’,” วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร, ปท่ี 28 ฉบับท่ี 1-2
(2551): 134-185.

2551 รวมกับจิรวัฒน แสงทอง, “บทนําเสนอ: วาดวยการสรางความเปนมลายู” ใน แอนโธนี มิลเนอร,
เกอราจาอัน: วัฒนธรรมการเมืองมลายูในชวงอรุณรุงของระบอบอาณานิคม, แปลโดย ชนิดา
พรหมพยัคฆ เผือกสม (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพเมืองโบราณ, 2551).

2551 "Of a Lesser Brilliance: Patani Historiography in Contention," in Thai South and Malay
North: Ethnic Interactions on a Plural Peninsular, edited by Michael J. Montesano
and Patrick Jory (Singapore: NUS Press, 2008).

2550 "Of Germs, Public Hygiene, and the Healthy Body: the Making of the Medicalizing
State in Thailand," The Journal of Asian Studies, Vol.66, No.2 (May 2007): 311-344.

2549 รวมกับจิรวัฒน แสงทอง, “ความหลากหลายท่ีหายไป: บทวิจารณรายงาน คณะกรรมการอิสระเพื่อ
ความสมานฉันทแหงชาติ (กอส.),” วารสารฟาเดียวกัน, ปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (เมษายน-มิถุนายน 2549):
112-120.

2546 “รั ฐ เ ว ช ก ร ร ม :  จ า ก โ ร ง พ ย า บ า ล สู โ ค ร ง ก า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข มู ล ฐ า น ,”รั ฐ ศ า สต ร ส า ร
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร), ปท่ี 24 ฉบับท่ี 1 (2546): 204-245.

2546 “ชาติพันธุวรรณาในจารึกวัดพระเชตุพนฯ ท่ีศิลามหาวิทยาลัย University in Stone,”
ศิลปวัฒนธรรม ปท่ี 24 ฉบับท่ี 5 (มีนาคม 2546): 90-115.
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2544 “ชาติพันธุวรรณาในจารึกวัดพระเชตุพนฯ: บูรพาคดีศึกษา, ภาพตัวแทนของความรูและการเขียน
ตะวันตกของไทย,” รัฐศาสตรสาร (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร), ปท่ี 23 ฉบับท่ี 1 (2544): 28-92.

2543 “วาทกรรมการแพทยสมัยใหมของตะวันตก กับการปกครองของ รัฐไทย: ขอสังเกต เบื้องตน,”
วารสารธรรมศาสตร, ปท่ี 26 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2543): 73-93.

2541 “การทําตะวันตกใหเปนตะวันออกของสยาม: การตอบโตรับมือกับวาทกรรมความเปนอ่ืนของมิ
ช ช่ั น น า รี ต ะ วั น ต ก โ ด ย ป ญ ญ า ช น ส ย า ม ใ น ช ว ง ต น ศ ต ว ร ร ษ ท่ี  1 9 ,” รั ฐ ศ า สต ร ส า ร
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร), ปท่ี 21 ฉบับท่ี 3 (2541): 253-313.

2540 “ส่ือมวลชนในฐานะเครื่องมือกลไกของอํานาจทางการเมือง: ศึกษาเฉพาะงานเขียนของบุญรักษ
บุญญะเขตมาลา,” รัฐศาสตรสาร (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร), ปท่ี 20 ฉบับท่ี 1 (2540): 111-134.

9.การเปนกรรมการสอบ/ประเมินผลงานทางวิชาการ
-กรรมการประเมินบทความใหแกวารสาร (academic referee): The Journal of Asian Studies,

The Critical Asian Studies, วารสารรุไบยาต, วารสารสงขลานครินทร ฉบับมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร,
วารสารรูสะมีแล ฯลฯ

-กรรมการสอบวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษาใหแก: ภาควิชาประวัติศาสตรและภาควิชาวรรณคดี
เปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ,
และ Research School of Pacific and Asian Studies, The Australian National University ฯลฯ

10.ทุน รางวัล และการเปนสมาชิกสมาคมวิชาชีพ
2553-ปจจุบัน Member, Association for Asian Studies (AAS)
2550-ปจจุบัน Member, Alumni Association for the National University of Singapore (AlumNUS)
2551 Wang Gangwu Best Ph.D. Thesis Award and Prize, 2007-8, National University of

Singapore
2547-2550 Research Scholarship, National University of Singapore, 2004-2007
2547 Special President’s Fellowship, National University of Singapore, 2004
2546 Darma Siswa Scholarship, Indonesian Government, 2003
2539 The Netherlands Fellowship Programme, Institute of Social Studies, the Hague,

1996
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แบบประวัติผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา

ผศ.ดร. บุณยสฤษฎ  อเนกสุข
Assist. Prof. Dr. Boonyasarit ANEKSUK

1.ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารยประจําภาควิชาประวัติศาสตร

2.การศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไทศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2549
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาชนบทศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2539

3.สถานที่ติดตอ ภาควิชาประวัติศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  65000
E-mail: b.aneksuk@gmail.com

4.สาขาวิชาการที่มีความชํานาญ/สนใจ
-การจัดการวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
-การทองเท่ียวเชิงสรางสรรคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต

5.งานวิจัยที่ทําเสร็จแลว
2553 (ผูรวมวิจัย), “การทบทวนและพัฒนาคุณภาพแผนพัฒนาจังหวัด ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖) กลุม

จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒ ในสวนยุทธศาสตรการทองเท่ียว” (ทุนสนับสนุนการวิจัย
จากกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 ประจําปงบประมาณ 2553).

2552 (หัวหนาโครงการ), “การประเมินและติดตามผลหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียว
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๔” (ทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2552).

2551 (หัวหนาโครงการ) “ศักยภาพ มูลคา และคุณคาของผลิตภัณฑการทองเท่ียวตอการสรางรายไดใน
จังหวัดอุบลราชธานี” (ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาการทองเท่ียวไทย สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2551).
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2550 (หัวหนาโครงการ), “พลวัตประเพณีบุญกําฟาของกลุมชาติพันธุพวนในบริบทการทองเท่ียวของ
ประเทศไทย” (ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ กระทรวง
วัฒนธรรม, 2550).

2549 “กระบวนทัศนการทองเท่ียวแบบย่ังยืนในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว และ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม” (วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไทศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 2549).

2549 (ผูรวมวิจัย), ศิริวรรณ เสรีรัตน (หัวหนาโครงการ) และคณะ “รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาเพื่อวางยุทธศาสตรการทองเท่ียวเช่ือมโยง จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศ
ไทย ผานชองเม็กไปยังแขวงจําปาสัก สปป. ลาว” (กรุงเทพฯ : ชุดโครงการ นโยบายและแผน
อุตสาหกรรมทองเท่ียว สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย, 2549).

2542 “รัฐกับการลงทุนทางวัฒนธรรม: ศึกษากรณีงานแหเทียนพรรษาจังหวัด อุบลราชธานี” (วิทยานิพนธ
ศิลปศาสตรมหาบันฑิต สาขาวิชาพัฒนาชนบทศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, โดยทุนจากสนับสนุนการ
วิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ. 2542).

6.หนังสือและตําราทางวิชาการ
2542 บรรณาธิการ, เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง "ทิศทางการพัฒนาชนบทไทย" (ชมรมบัณฑิตอาสา

พัฒนาชนบท องคการนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
นครปฐม, วันพุธท่ี 17 กุมภาพันธ 2542).

7.บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ
2555 “The Potentialities of Tai Ahom Ethnic Tourism Development,” Indian Journal of Tai

Studies XI (2011): 114-130.
2553 “ศักยภาพการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงชาติพันธุไทอาหมในรัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย,” วารสารศิลป

ศาสตร, 6:2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2553): 6-41.
2552 “ภาพรวมของการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศในอาวฮาลอง ประเทศเวียดนาม,” วารสารศิลปศาสตร

ฉบับพิเศษ ลุมน้ําโขงศึกษา (มกราคม 2552): 315-342.
2551 (เขียนรวมกับพัชรี  ธานี), “คุณภาพหลักสูตรในระดับปริญญาตรีของคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี: กรณีศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียว ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
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๒๕๔๔,” น.91-100 (เอกสารสืบเน่ืองจากการประชุมการประชุมวิชาการ  ม.อบ.วิจัย ครั้งท่ี 2 ณ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 28-29 กรกฎาคม 2551).

2551 (เขียนรวมกับ ผศ. อารีรัตน เรืองกําเนิด), “งานแหเทียนพรรษากับอุดมการณของชาวอุบลราชธานี,”
น.688-695 (เอกสารประกอบการการประชุมวิชาการ นเรศวรวิจัย ครั้งท่ี 4 เรื่อง “การบริหาร
นวัตกรรม” ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร, วันท่ี 28-29 กรกฎาคม 2551).

2549 “Concepts of Sustainable Tourism in Mainland Southeast Asian Countries (Thailand,
Lao PDR and Vietnam),” วารสารวิชาการ ม.อบ., ปท่ี 8 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2549):
153-164.

2549 เขียนรวมกับโสภิดา พิมประภาและ ผศ.อารีรัตน  เรืองกําเนิด, “เสนทางการทองเท่ียวทางโบราณคดี
อีสานผานระบําลพบุร,ี” วารสารวิชาการ ม.อบ., ปท่ี 8 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2549): 138-
152.

2549 “Sustainable Tourism Paradigm in Lao PDR (1986 - 2004 A.D.),” MANUSYA: Journal of
Humanities, 9:1 (2006); 1-12.

2549 “แนวคิดการทองเท่ียวแบบย่ังยืน: ขอพิจารณาจากไทย สปป. ลาว และ เวียดนาม,” The Journal.
ปท่ี 2 ฉบับท่ี 1 (2006): 97-120.

2548 “การพัฒนาแบบทักษิณนุวัตรกับการทองเท่ียวทางเลือกในสังคมไทย,” วารสารศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน,ี ปท่ี 2 ฉบับท่ี 1 (2548): 35-53.

2548 “รัฐลงทุนอยางไรในงานแหเทียนพรรษาเมืองอุบลฯ,” M.B.A. ปริทัศน หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน,ี ปท่ี 2 ฉบับท่ี 2 (2548): 68-90.

2546 “การทองเท่ียวและการเปนผูนําการทองเท่ียวของไทยในอินโดจีน: การวิเคราะหวาทกรรม,” น.206-
224, รวมบทความวิชาการไทศึกษา (กาฬสินธุ: ประสานการพิมพ, 2546).

2542 “การพัฒนาคุณภาพนักทองเท่ียว,” วารสารพัฒนาชุมชน, ปท่ี 38 ฉบับท่ี 12 (ธันวาคม 2542): 22-
46.

8.บทความที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ
2553 (เขียนรวมกับผศ. อารีรัตน  เรืองกําเนิด), “Dynamic of Boon Kam Fa Tradition of Phuan

Ethnic Group in the Thailand Tourism Context” (paper presented in the conference
on the Sustainable Tourism 2010, Southampton, UK, July 5-7, 2010).
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2548 “Sustainable Tourism Paradigm in Lao PDR (1986 - 2004 A.D.)” (paper presented in
the First International Conference on Lao Studies (FICLS), Center for Southeast Asian
Studies, Northern Illinois University, DeKalb, Illinois, USA, May 20-22, 2005).

2548 “Sustainable Tourism Policies of the Government in Indo-China (Thailand, Laos PDR
and Vietnam)” (paper presented in the International Conference on “Transborder
Issues in the Greater Mekong Sub-region,” Faculty of Liberal Arts, Ubon Rajathanee
University, Ubon Ratchathani, Thailand, June 30 - July 2, 2005).

2547 “กระบวนทัศนการทองเท่ียวไทย: มุมมองจากมานุษยวิทยาการทองเท่ียว” (บทความนําเสนอในการ
ประชุมวิชาการประจําป 2547 เรื่อง “โลกเกาโลกใหม ความเช่ือมโยงระหวางทุนสังคมและทุน
วัฒนธรรมกับระบบเศรษฐกิจและการจัดการยุคใหม” จัดโดยคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศ
ศาสตร คณะสังคมศาสตร และคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร, 22-23 กรกฎาคม
2547).

9.การเปนกรรมการสอบ/ประเมินผลงานทางวิชาการ
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธนางสาวเพ็ญประภา  พงสา เรื่อง “การจัดการการทองเท่ียวแบบอะนุลักบริเวณลุม

แมนํ้าซอง: กรณีศึกษาเมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทน” หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
พัฒนบูรณาการศาสตร คณะบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (นักศึกษาชาวลาว)

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ นายกิติพจน  แสนสิงห เรื่อง “รูปแบบการจัดการทองเท่ียวเชิงเกษตรแบบมีสวน
รวมของชุมชนบานบัวเทิง ตําบลทาชาง อําเภอสวางวีระวงศ จังหวัดอุบลราชธานี” หลักสูตรศิลปศา
สตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรและการพัฒนา คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อาจารยท่ีปรึกษารวม วิทยานิพนธของนางสาววงคเดือน ภาณุวัฒนากุล เรื่อง “วัฒนธรรมสัมพันธและการสราง
ตัวตนของคนจีนในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา” หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนา
มนุษยและสังคม คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ

อาจารยท่ีปรึกษารวม วิทยานิพนธของนายนิยามาล อาแย เรื่อง “ตัวตนคนมลายูมุสลิมในเขตเมืองยะลา”
หลัก สูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนามนุษย และสั งคม คณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ

2555 หัวหนาโครงการประชุมวิชาการระดับชาติทางวัฒนธรรม “อุบลวัฒนธรรม ครั้งท่ี ๒” เรื่อง “กิน เท่ียว
เก้ียว เลน,” 27-29 มกราคม 2555, ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2554 ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความสําหรับวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร, วันท่ี 24 สิงหาคม 2554
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2553 หัวหนาโครงการประชุมวิชาการระดับชาติทางวัฒนธรรม “อุบลวัฒนธรรม ครั้งท่ี 1” เรื่อง “ฅน คา
ขาว ในลุมนํ้าโขง,” 23-25 ธันวาคม 2553, ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2552 หัวหนาโครงการประชุมวิชาการดานการทองเท่ียว “การทองเท่ียวเพื่อการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน”
รวมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 17-19 กรกฎาคม 2552, ณ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

10.เคร่ืองราชอิสริยาภรณ ทุน รางวัล และการเปนสมาชิกสมาคมวิชาชีพ
2553 ทุนแลกเปล่ียนนักวิจัยตามโครงการความรวมมือทางวิชาการทางดานสังคมศาสตรระหวางไทย-อินเดีย

(สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติและ Indian Council of Social Science Research)
ประจําป 2552 ใหไปศึกษาและทําวิจัยระยะส้ันหัวขอ “ศักยภาพการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงชาติพันธุ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย: กรณีชาวไทอาหมในรัฐอัสสัม” ระหวางวันท่ี 1-30
เมษายน 2553, ณ เมืองดิบรูกาห สาธารณรัฐอินเดีย

2548 ตริตาภรณมงกุฎไทย
2545 จัตุรถาภรณชางเผือก
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แบบประวัติผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา

ดร.วศิน ปญญาวุธตระกูล
Dr. Wasin PUNYAWUTTAKUL

1.ตําแหนง หัวหนาภาควิชาประวัติศาสตร

2.การศึกษา -ศศ.ด. (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยนเรศวร
-อม. (ประวัติศาสตร)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
-ศศ.บ. (ประวัติศาสตรเพื่อการทองเท่ียว) เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยนเรศวร

3.สถานที่ติดตอ ภาควิชาประวัติศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  65000

4.สาขาวิชาการที่มีความชํานาญ
-ประวัติศาสตรไทยและประเทศเพื่อนบาน
-การจัดการการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรม
-ประวัติศาสตรทองถ่ินภาคเหนือตอนลาง
-ประวัติศาสตรเพื่อการพัฒนา

5.งานวิจัยที่ทําเสร็จแลว
2552 การวิจัยเอกสารประวัติศาสตรเรื่องเท่ียวเมืองพระรวง พระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกลา เม่ือครั้งดํารงพระยศสยามมกุฎราชกุมาร (วิจัยรวม) เสนอตอคณะสังคมศาสตรมหาวิทยาลัย
นเรศวร

2552 พลวัตของชุมชนลุมนํ้านาน เสนอตอคณะกรรมการลุมนํ้านาน จังหวัดพิษณุโลก
2552 การพัฒนาการทองเท่ียวในเขตเมืองพิษณุโลก (วิจัยรวม)  เสนอตอสํานักงานกองทุนการวิจัย  (สกว.)
2551 พัฒนาเทศบาลตัวอยางแบบบูรณาการ กรณีศึกษา นครบาลเพชรบูรณ พ.ศ. 2547-2551 (วิจัยรวม)

เสนอเทศบาลเมืองเพชรบูรณ
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2551 โครงการจัดทําแผนแมบทกลุมพื้นท่ีแหลงทองเท่ียวอารยธรรมสุโขทัย(วิจัยรวม) เสนอสํานักงานการ
พัฒนาการทองเท่ียว กระทรวงการทองเท่ียวกีฬาและนันทนาการ

2551 การศึกษาธรรมมาภิบาลของคณะกรรมการการเลือกต้ังในประเทศไทย (วิจัยรวม) เสนอสถาบันวิจัย
สังคม  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2550 โครงการออกแบบและจัดทําพิพิธภัณฑเมืองเพชรบูรณ เสนอตอเทศบาลเมืองเพชรบูรณการทองเท่ียว
เชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรมในพื้นท่ีระเบียงวัฒนธรรม (กําแพงเพชรพิษณุโลก เพชรบูรณ สุโขทัย)
เสนอตอสํานักงานกองทุนการวิจัย (สกว.)

2549 การจัดทําแผนยุทธศาสตรการทองเท่ียวจังหวัดกําแพงเพชร เสนอตอเสนอสํานักงานการทองเท่ียว กีฬา
และนันทนาการจังหวัดกําแพงเพชร

2549 ประวัติศาสตรวิถีชีวิตทองถ่ิน กรณีศึกษาตําบลจอมทอง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เสนอตอกองทุน
พัฒนาชุมชน

2548 การจัดทําแผนยุทธศาสตรการทองเท่ียวแบบบูรณาการจังหวัดสุโขทัย เสนอตอสํานักงานจังหวัดสุโขทัย
2548 การวางแผนพัฒนากวานพะเยาอยางย่ังยืน (วิจัยรวม) เสนอสํานักงานจังหวัดพะเยา
2547 โครงการวางแผนบูรณะพระราชวังจันทรและยายโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก (วิจัย

รวม)  เสนอตอกรมศิลปากร
2547 โครงการออกแบบและจัดทําอนุสรณสถานในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชและพิพิธภัณฑเหตุการณการ

ตอสูยุทธภูมิบานกกสะทอนอําเภอดานซาย จังหวัดเลย เสนอตอกองทัพบก กระทรวงกลาโหม
2546 การปรับตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนภาคเหนือตอนลางต้ังแตการปฏิรูปการปกครองในสมัย

รัชกาลท่ี 5 ถึงส้ินสุดการใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 7 (วิจัยรวม) เสนอตอคณะ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

2545 โครงการออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมูลการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน เพื่อการบริหาร สวน
ฐานขอมูล ทักษะความชํานาญ วิถีชีวิต ชุมชนภูมิปญญาทองถ่ิน เสนอตอทบวงมหาวิทยาลัย

2545 ผลการสํารวจทัศนคติของประชาชนตอการกอสรางโครงการโรงไฟฟาพลังงานแกลบ เอ.ที. ไบโอพาว
เวอร อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค เสนอตอสํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอม

2544 การศึกษาความสัมพันธระหวางการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีการผลิตกับการปรับตัวของชุมชนชาวนาใน
เขตชานเมืองพิษณุโลกเสนอตอคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

2543 ปจจัยท่ีสงผลสัมฤทธ์ิตอการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร (วิจัยรวม) เสนอตอคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

2542 การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและการกอตัวของสํานึกทองถ่ิน พ.ศ. 2459-2480 วิทยานิพนธอักษร
ศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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6.งานวิจัยที่กําลังทําอยู
2555-7 โครงการทองเท่ียวจังหวัดกลุมภาคเหนือ (อุตรดิตถ แพร นาน) เสนอตอสํานักงานคณะกรรมการ

กองทุนวิจัย (สกว.) ระหวาง พ.ศ.2555-2557
2554-5 โครงการจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายลดผลกระทบทางสังคมจากสถานการณสุรากับเยาวชนไทยใน

อนาคต กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลกเสนอตอศูนยวิจัยปญหาสุรา (ศวส.) ระหวาง พ.ศ.2554-2555
2554-6 โครงการการจัดทําแผนแมบทและพัฒนาการทองเท่ียวโดยชุมชนอําเภอปวจังหวัดนาน เสนอตอ

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ระหวาง พ.ศ.2554-2556
2554-5 “โครงการจัดทําพิพิธภัณฑมหาวิทยาลัยนเรศวร” โดยการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยนเรศวร

7. บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ
2552 “แนวทางการพัฒนาทองถ่ิน:ศึกษากรณีบทบาทสมาชิกสภาจังหวัดเพชรบูรณ,” หนึ่งทศวรรษ

พัฒนาการประวัติศาสตรทองถ่ินไทย (ตีพิมพเน่ืองในโอกาสครบรอบ 40 ป สาขาวิชาประวัติศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร)

2551 “บันทึกภาคสนามการศึกษาประวัติศาสตทองถ่ินเพชรบูรณ,” พลวัตภาคเหนือตอนลาง (สาขาวิชา
ประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร)

2550 “ไฟใหมเมืองเพชรบูรณ,” วารสารนครบาลเพชรบูรณ
2550 “เซี่ยงไฮ: ตัวอยางการพัฒนาเมืองแบบใหม,” วารสารนครบาลเพชรบูรณ
2550 “กําเนิดเทศบาลเพชรบูรณ,” วารสารนครบาลเพชรบูรณ
2549 “นครบาลเพชรบูรณ,” วารสารนครบาลเพชรบูรณ
2549 “ประวัติศาสตรเมืองพิจิตรในยุคจารีตไทย,” รวมบทความ พระเจาเสือกับเมืองพิจิตร
2549 “ประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช,” หนังสือครบรอบ 15 ป มหาวิทยาลัยนเรศวร
2549 “ประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในเอกสารชาวตางประเทศ,” 400 ปการสวรรคตของสมเด็จพระ

นเรศวร
2549 “ผูหญิงในมิติประวัติศาสตรรอยตอระหวางยุคสุโขทัยสูอยุธยา: ความสัมพันธทางเครือญาติในการ

สืบสายสกุลสองฝาย,” สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
2548 “รัฐบาลสยามกับความลมเหลวของนโยบายทางเศรษฐกิจในเขตชุมชนภาคเหนือตอนลาง ระหวางป

พ.ศ. 2437-2463,” รวมบทความความรูคูสังคม 3
2547 “ประวัติศาสตรทองถ่ิน: สํานึกรวมตออดีตของมนุษย,” รวมบทความวิชาการคณาจารยสาขาวิชา

ประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
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2546 “วิถีชีวิตกับพิธีกรรม: ประวัติศาสตรความคิดของชุมชนชาวนาชานเมืองพิษณุโลก,” สังคมศาสตร:
บูรณาการแหงการเรียนรู

2546 “เสนทางชีวิตชาวนา: ความจริงจากภายใน ความหลากหลายท่ีตองเขาใจ,” รวมบทความความรูคู
สังคม 2

2545 “สํานึกทองถ่ิน: ศึกษากรณีบทบาทสมาชิกสภาจังหวัดแพร,” วัฒนธรรมแหงการเรียนรูของคนไทย
2543 “วัฒนธรรมเมือง: การมีสวนรวมของประชาคมเมือง,” ความรูคูสังคม
2540 “เมืองมะริดและตะนาวศรีในสมัยอยุธยา,” เอกสารการประชุมประวัติศาสตรภาคเหนือตอนลาง
2539 “ภาพลักษณของสมเด็จพระนเรศวรในงานพระราชนิพนธของสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ,”

วารสารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
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แบบประวัติผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา

ดร.อุดมพร ธีระวิริยะกุล
Dr. Udomporn TEERAVIRIYAKUL

1.ตําแหนง อาจารยประจําภาควิชาประวัติศาสตร

2.การศึกษา -Ph.D. (Thai Studies), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2555
-ศศ.ม. (ประวัติศาสตร), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2542
-ศศ.บ. (ประวัติศาสตร), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2539

3.สถานที่ติดตอ ภาควิชาประวัติศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  65000
E-mail: udompornt@hotmail.com

4.ประสบการณการทํางาน
-สิงหาคม 2543 - ปจจุบัน อาจารยประจําภาควิชาประวั ติศาสตร  คณะสังคมศาสตร

มหาวิทยาลัยนเรศวร
-ตุลาคม 2542 - สิงหาคม 2543 ผูชวยวิจัย, กรมศิลปากร

5.สาขาวิชาการที่มีความชํานาญ
-Historical Developments of South and Southeast Asia
-Nationalism and Nationalist Movement in Southeast Asia
-International Relations in Modern Asia
-The River Basin Civilizations, Asia and Southeast Asia

6. ทุนและรางวัลที่เคยไดรับ
2011 Scholarship under Asian Graduate Student Fellowships 2011, Asia Research Institute,

Singapore (May – July 2011)
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2009 Visiting Scholar at Asia Research Institute, NUS Bukit Timah Campus, Singapore for 3
months (May – July 2009) under the scholarship of H.R.H. Princess Sirindhorn

2008-9 Scholarship for Studying in doctoral degree (Thai Studies Program) at Chulalongkorn
University, Thailand for 3 years (June 2008 – May 2011)

2006 Grant for The English Training Program to study English language at Massey University,
New Zealand for 2 months (March – May 2006)

1998-9 Grant for the Language Training under Southeast Asian Studies Regional Exchange
Program (SEASREP) to study Indonesian language at University of Indonesia for 6
months (September 1998 – February 1999)

7.โครงการวิจัย
2551 (วิจัยรวม) “ตามรอยพระพุทธเจาหลวงเสด็จประพาสมณฑลฝายเหนือ ร.ศ.120” (รายงานวิจัย

สาขาวิชาประวัติศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553).
2006 “Adaptation of Economy Life in Lower Northern Provinces since Reign of King Rama V

to the National Development Plan VII” (a published research paper under a grant from
the Faculty of Social Sciences, Naresuan University).

2542 “การเคล่ือนไหวของกลุมหัวกาวหนาในชวาชวงป 1900-1927” (สารนิพนธหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2542).

8.บทความทางวิชาการ
2011 “กระแสวัฒนธรรม-เมืองตะวันตกในกรุงเทพฯ ยุคตนสยามใหม,” วารสารไทยศึกษา (สถาบันไทย

ศึกษา, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) ปท่ี 7, ฉบับท่ี 1 (กุมภาพันธ–กรกฎาคม 2554): 53-88.

9.การดูงานในตางประเทศ
2005 Visiting an internship student of Naresuan University at Museum of NUS, Singapore

during 10 – 12 January 2005.
2005 Visiting the Department of History at Columbia University and the New York

University, United States of America, during 19-30 March 2005.
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2006 Visiting and observing, under joint research program between National Research
Council of Thailand (NRCT) and Chinese Academy of Social Sciences (CASS) at Beijing,
People’s Republic of China during 24 – 28 July 2006.

2006 Visiting and observing the Student Affairs at National University of Singapore,
Singapore during 24 – 27 October 2006.

2007 Joining the seminar and study field under topic “Juang and Tai Studies” at Kaungsi
and Yunan States, People’s Republic of China during 13 – 20 May 2007.



ภาคผนวก ข.

รายงานผลการวิพากษหลักสูตรฯ
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สรุปผลการวิพากษหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556

1.ช่ือผูทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย ศุภรัตน เลิศพาณิชยกุล, อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง), อ.ม. (ประวัติศาสตร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2.หนวยงาน
สาขาวิชาศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

3.ความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ
เห็นชอบในเรื่องช่ือหลักสูตร ช่ือปริญญา ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร

ตลอดจนแผนการจัดการศึกษา และไดใหคําแนะนําในการปรับแกเน้ือหาคําอธิบายรายวิชาบางอยางเพิ่มเติม
เชน เสนอแนะใหเพิ่มคําอธิบายรายวิชาในรายวิชา “มรดกโลกและพิพิธภัณฑในเอเชียตะวันออกเฉียงใต” ใน
เรื่องมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไดและจับตองไมได และเสนอแนะใหเพิ่มรายวิชา “เอเชียตะวันออกเฉียงใตใน
ภาพรวม” (Southeast Asia in Perspectives) ในลักษณะการสัมมนาเรื่องเอเชียตะวันออกเฉียงใตในภาพรวม
ท้ังในดานภูมิศาสตร กลุมชาติพันธุ ประวัติศาสตร สังคมและวัฒนธรรม ความสําคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ตอสังคมโลกในสมัยจารีต อันสืบเน่ือง พัฒนา เปล่ียนผานมาจนถึงปจจุบันในสังคมโลกรวมสมัย

นอกจากน้ี ยังไดใหความคิดเห็นเพิ่มเติมวา
1) หลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษาเปนหลักสูตรท่ีมีประโยชนสอดคลองกับการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพใหแกสังคมไทยท่ีกําลังเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2) ในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยควรเนนการฝกปฏิบัติในการเรียนการสอน ฝกทักษะ

การบูรณาการ การประยุกตเช่ือมโยงศักยภาพพื้นฐานของภูมิภาคท่ีไดศึกษาพิเคราะหในดานตางๆ กับ
สภาพการณในปจจุบัน เพื่อใหสามารถนําไปใชประโยชนได
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3) เน่ืองจากเปนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีผูเรียนจะตองคนควาวิจัยประเทศเพื่อนบานในกลุม
ประเทศอาเซียน จึงควรกําหนดใหผูเรียนมีความรูทางภาษาระดับพื้นฐานเก่ียวกับประเทศเอเชียตะวันออกเฉียง
ใตท่ีสนใจสัก 2 ภาษา
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สรุปผลการวิพากษหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556

1.ช่ือผูทรงคุณวุฒิ
ดร. ชยันต วรรธนะภูติ

2.หนวยงาน
หัวหนาศูนยภูมิภาคดานสังคมศาสตรและการพัฒนาอยางย่ังยืน (RCSD), คณะสังคมศาสตร,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

3.ความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ
เห็นชอบในเรื่องช่ือหลักสูตร ช่ือปริญญา ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร

ตลอดจนแผนการจัดการศึกษา และไดใหคําแนะนําในการปรับแกเน้ือหาคําอธิบายรายวิชาบางอยางเพิ่มเติม
เชน เสนอแนะใหเพิ่มคําอธิบายรายวิชาในรายวิชา “ทฤษฎีและแนวคิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใตสมัยใหม”
(Theories and Concepts in Modern Southeast Asia) ซึ่งไดเสนอใหเนนถึงความสําคัญของแนวคิดเรื่อง
อาณานิคมและหลังอาณานิคม เน่ืองจากเปนประสบการณท่ีภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเคยเผชิญรวมกัน
และกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงกอรูปข้ึนเปนรัฐและกลุมรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใตปจจุบัน  โดยเฉพาะแนวคิด
เรื่องหลังอาณานิคม (postcolonialism) ซึ่งเปนแนวคิดสําคัญตอการทําความเขาใจสังคม การเมือง และ
วัฒนธรรมของภูมิภาคท่ีเคยตกเปนเมืองข้ึนมาคอนขางยาวนานอยางเอเชียตะวันออกเฉียงใต ท้ังยังเสนอแนะให
เพิ่มเติมรายวิชาท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับภาพยนตร ศิลปะการแสดง และส่ือเครือขายทางสังคม (social media) ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใตโดยตรง เน่ืองจากเปนปรากฏการณทางวัฒนธรรมรวมสมัยท่ีสงผลกระทบอยาง
กวางขวางตอสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต

นอกจากน้ี ยังไดเสนอคําแนะนําในเรื่องจุดมุงเนนในเรื่องการวิจัยของหลักสูตรฯ ซึ่งต้ังอยูในจุด
ศูนยกลางสําคัญในการเช่ือมตอโลกเอเชียตะวันออกเฉียงใตในยุคจารีตและกระท่ังในยุคปจจุบันเขาดวยกัน โดย
การใหความสําคัญกับการวิจัยในประเด็นท่ีเช่ือมโยงเก่ียวกับเศรษฐกิจ-สังคมการเมืองไทย เพื่อตอบคําถามสําคัญ
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ท่ีสังคมไทยกําลังเผชิญ ตัวอยางเชน กรณีเครือขายการคาวัวบริเวณภาคเหนือตอนลางท่ีเช่ือมระหวาง
ปากีสถาน/บังคลาเทศ-แมสอดในพมา-สุโขทัย/พิษณุโลกในไทย ซึ่งเปนเครือขายพอคามุสลิมจากปากีสถาน-บัง
คลาเทศ-พมา-ไทยท่ีเดินทางตอนวัวมาจากปากีสถาน-บังคลาเทศ ผานพมาเขามาทางแมสอด-ตาก เขามาใน
บริเวณภาคเหนือตอนลาง และกลายเปนคนควบคุมตลาดเน้ือวัวในแถบน้ีไวท้ังหมด เปนตน

ผูวิพากษหลักสูตรฯ
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สรุปผลการวิพากษหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556

1.ช่ือผูทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย ดร. อรรถจักร  สัตยานุรักษ

2.หนวยงาน
สาขาวิชาประวัติศาสตร คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม

3.ความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ
เห็นชอบในเรื่องช่ือหลักสูตร ช่ือปริญญา ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร

ตลอดจนแผนการจัดการศึกษา และเสนอแนะใหเพิ่มรายวิชาท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับ “subaltern studies”หรือ
“postcolonialism” อันใหความสําคัญตอการทําความเขาใจประสบการณของคนช้ันลาง อันจะมีนัยสําคัญตอ
การเขาใจการเปล่ียนผานเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเปนส่ิงท่ียังไมมีใครสนใจศึกษาทําความเขาใจตอ
ประเด็นดังกลาวอยางจริงจัง ท้ังๆ ท่ีเปนส่ิงท่ีจะสงผลกระทบอยางกวางขวางตอผูคนระดับลางจํานวนมาก  การ
มุงเนนการทําวิจัยไปท่ีประสบการณของคนช้ันลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตอาจจะเปนส่ิงท่ีชวยสราง
จุดเดนใหกับหลักสูตรฯ ตอไปในอนาคต

การเปดหลักสูตรท่ีเปดโอกาสใหนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกสามารถเขาเรียนรวมกันใน
รายวิชาหน่ึงๆ จะเปนจุดเดนอีกประการหน่ึง เพราะจะทําใหเกิดการแลกเปล่ียนไดอยางลุมลึก และเปน
แรงผลักดันทางวิชาการใหนักศึกษาพัฒนากาวหนาไดเร็วข้ึน

นอกจากน้ี ยังไดใหความคิดเห็นเพิ่มเติมวา การเปดหลักสูตรท่ีมีท้ังแผนการเรียนแบบทํารายวิชากับ
วิทยานิพนธ (แบบ ก2 กรณีปริญญาโท และแบบ 2.1 กับ แบบ 2.2 กรณีปริญญาเอก) และแผนการเรียนแบบ
ทําวิจัยอยางเดียวท้ังในระดับปริญญาโท (แผน ก แบบ ก1) และปริญญาเอก (แบบ 1.1) อยูดวยกันน้ัน ควรสราง
ระบบคัดกรองท่ีมีประสิทธิภาพในกรณีการรับนิสิตในแผนการเรียนแบบทําวิจัยอยางเดียว เพื่อใหม่ันใจวาไดนิสิต
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ท่ีมีคุณภาพ สามารถทําวิจัยและเขียนวิทยานิพนธไดดวยตนเอง โดยไมตองทํางานรายวิชา  อยางไรก็ตาม
หลักสูตรฯ ควรกําหนดใหนิสิตในแผนทําวิจัยอยางเดียวไปลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมในบางรายวิชาโดยไมคิด
หนวยกิตในกรณีอาจารยท่ีปรึกษาเห็นวามีความจําเปนตอการวิจัยของนิสิต หรือชวยทําใหนิสิตทําวิจัยไดมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

(รองศาสตราจารย ดร.อรรถจักร สัตยานุรักษ)
ผูวิพากษหลักสูตรฯ
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สรุปผลการวิพากษหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556

1.ช่ือผูทรงคุณวุฒิ
ผูชวยศาสตราจารย ดร. พัฒนา กิติอาษา

2.หนวยงาน
Department of Southeast Asian Studies, Faculty of Arts and Social Sciences, National
University of Singapore

3.ความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ
1.รางหลักสูตรท้ังสองเลม เปนหลักสูตรเดียวกัน เก่ียวเน่ืองกันแตตางระดับ (ปริญญาโทและปริญญา

เอก) ตางกันท่ีความเขมขนและจํานวนหนวยกิตท่ีผูเรียนตองเรียนมากนอยตางกัน รวมท้ังความคาดหวังจาก
วิทยานิพนธ

2.รางหลักสูตรมีจุดแข็งท่ีเปนนวัตกรรมดานหลักสูตรท่ีไดรับการออกแบบใหรองรับสถานการณ
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมวัฒนธรรมของประเทศไทยในฐานะท่ีเปนสมาชิกสําคัญของอาเซียน (และ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) รวมท้ังประชาคมโลก ประเทศไทยตองการบุคลากรผูมีความรูและความสามารถใน
การวิจัยองคความรูระดับสูงเก่ียวกับประเทศตางๆ ในอาเซียน

3.รางหลักสูตรเนนความสําคัญของบูรณาการองคความรูจากหลากหลายสาขาวิชา โดยยึดเอาภูมิภาค
อาเซียนเปนหนวยพื้นท่ีและกรอบเวลาในการวิเคราะห ชวยใหผูเรียนไดเปดโลกทัศนขามสาขาวิชา และมีโอกาส
ในการผลิตหรือสังเคราะหองคความรูเชิงบูรณาการไดลุมลึกและเปนอิสระจากกรอบบังคับของสาขาวิชาเฉพาะ

4.รางหลักสูตร ซึ่งเนนการเขียนวิทยานิพนธ เปนมิติท่ีมีความสําคัญอยางย่ิง มหาบัณฑิตและดุษฎี
บัณฑิตในสาขาวิชาน้ีจะขาดทักษะและการฝกปฏิบัติระหวางเรียนไปอยางนาเสียดายหากไมมีการเขียน



83

วิทยานิพนธ กลาวอีกอยางหน่ึงก็คือ วิทยานิพนธคือ หนาตาและคุณภาพท่ีแทจริงของหลักสูตร จุดแข็งท่ีวาน้ี
ควรจะตองเนนต้ังแตเริ่มแรก

5. ขอวิจารณบางประการ
5.1) ทําไมรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยฯ จึงไมนับหนวยกิต รายวิชาน้ีควรจะไดรับการยกระดับเปนวิชา

บังคับของหลักสูตรควบคูกับวิชาทฤษฎีและแนวคิด นิสิตจะมีปญหาในข้ันทําวิทยานิพนธหากไมไดเรียนวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยอยางจริงจัง

5.2) รางหลักสูตรเนนประวัติศาสตรอยางเห็นไดชัด ควรเพิ่มรายวิชาเลือกทางสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตรใหหลากหลายกวาท่ีเปนอยู เชน เศรษฐศาสตร รัฐศาสตร และสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

5.3) เปนไปไดหรือไมท่ีจะจัดใหมีการเรียนภาษาของประเทศเพื่อนบานท่ีสําคัญใหเปนสวนหน่ึงของ
หลักสูตร (อาจขอความรวมมือกับภาควิชาหรือคณะท่ีเก่ียวของ) ภาษาอาจเปนจุดขายท่ีสําคัญของหลักสูตร ชวย
เตรียมนิสิตใหพรอมสําหรับการวิจัยภาคสนามไดเปนอยางดี

5.4) อาจารยประจําหลักสูตรมีนอยเกินไปหรือไม อาจตองพิจารณาเพิ่มเติมในแผนพัฒนาหลักสูตรใน
อนาคตเพิ่มเติม

5.5) ไมแนใจวา คณะกรรมการยกรางหลักสูตรไดมีการสํารวจหรือวิเคราะหขอมูลเรื่อง (1) มีจํานวน
ของผูสนใจลงเรียนจากหนวยงานใดบาง จํานวนเทาใด หรือคูแขงของหลักสูตร และ (2) ความตองการ
มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ซึ่งเปนผลผลิตของหลักสูตรในตลาดแรงงาน

ลงช่ือ
(ผศ.ดร. พัฒนา กิติอาษา)

ผูวิพากษหลักสูตรฯ



ภาคผนวก ก.

คําส่ังแตงตัง้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)
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หมวดท่ี 8. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
กระบวนการท่ีจะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ท่ีวางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนนั้น 

พิจารณาจากตัวผู้เรียน โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อ ว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจ
ประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภิปรายโต้ตอบจากนิสิต การตอบคําถามของ
นิสิตในชั้นเรียน ซ่ึงเม่ือรวบรวมข้อมูลจากท่ีกล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมี
ความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการท่ีใช้ไม่สามารถทําให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การ
ทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาท่ีได้สอนไป 
หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 

 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทําโดยการ 
– ประเมินโดยนิสิตในแต่ละวิชา 
– การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน  
– ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยดุษฎีบัณฑิตใหม่ 
– การทดสอบผลการเรียนรู้ของนิสิตเทียบเคียงกับสถาบันอ่ืนในหลักสูตรใกล้เคียงกัน 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยสํารวจข้อมูลจาก 
– นิสิตปีสุดท้าย/ ดุษฎีบัณฑิตใหม่ 
– ผู้ว่าจ้าง 
– ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
– รวมท้ังสํารวจสัมฤทธิผลของดุษฎีบัณฑิต 

 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีกําหนดในรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ท่ีได้รับการ
แต่งต้ังจากมหาวิทยาลัย 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
– รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนิสิต ผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ 
– วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร / ประธานหลักสูตร 
– เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ 
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หมวดท่ี 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การบริหารหลักสูตร 
 บริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการประจําหลักสูตร อันประกอบด้วย ประธานหลักสูตร และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทําหน้าท่ีรับผิดชอบในการควบคุมการดําเนินการเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือให้เป็นไปตามข้อกําหนดรายวิชา พร้อมท้ังแต่งต้ังผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชาเพ่ือทํา
หน้าท่ีรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนและประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน และนิสิต โดยมีคณบดีคณะ
สังคมศาสตร์และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้กํากับดูแลและคอยให้คําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบัติ
ให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและ
อาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล สําหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทําทุกปีอย่าง
ต่อเนื่อง 
 ด้านการเรียนการสอน มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 และจัดการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาของหลักสูตร อาจารย์ประจําวิชาทุก
ท่านจะต้องจัดทําแผนการสอนในหัวข้อวิชาท่ีตนรับผิดชอบตาม มคอ.3 มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามภาระงานของอาจารย์อย่างสมํ่าเสมอตาม มคอ.5  และนําผลการประเมินดังกล่าวมาพัฒนาศักยภาพของ
อาจารย์ รวมถึงมีการพัฒนาอาจารย์ด้วยการส่งเสริมให้มีการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน จัดให้มีงบประมาณเพ่ือเข้า
ร่วมอบรม ประชุม สัมมนา ผลิตตํารา เอกสารประกอบการสอนหรือบทความทางวิชาการ และจัดให้มีการศึกษา
ดูงานเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของอาจารย์ในด้านต่างๆ  
 ด้านหลักสูตร มีการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย ยืดหยุ่นและสอดคล้องเพ่ือพัฒนา
ความสามารถของนิสิต รวมถึงตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานทุกๆ 2 ปี 
 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน บัณฑิตศึกษาของภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร เน้นการสร้างทักษะและประสบการณ์ในห้องเรียน โดยใช้กรณีศึกษา ประเด็นเด่นประจํา
ยุคสมัยหรือสถานการณ์เร่งด่วนในปัจจุบัน และผู้ประกอบการจริงหรือผู้มีประสบการณ์ตรงในรายวิชาต่างๆ มา
ส่งเสริมให้นิสิตได้ร่วมวิเคราะห์ อภิปราย โต้แย้ง แสดงความคิดเห็น ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ
ระดับประเทศ ส่งเสริมให้มีการใช้ภาษาอังกฤษแทรกในการเรียนการสอน  
 ด้านการให้คําแนะนํานิสิต  จัดให้มีอาจารย์ท่ีปรึกษาให้คําแนะนําในเรื่องต่าง ๆ แก่นิสิตทุกชั้นปี เช่น 
การลงทะเบียนเรียน การดํารงชีวิตภายในมหาวิทยาลัย และการทําวิทยานิพนธ์ โดยท่ีอาจารย์ใหม่จะเข้าร่วม
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การสัมมนาอาจารย์ท่ีปรึกษาของมหาวิทยาลัย เพ่ือเข้าใจบทบาทและหน้าท่ีของอาจารย์ท่ีปรึกษาด้วย ในแต่ละปี
การศึกษามีการประเมินอาจารย์ท่ีปรึกษา โดยนิสิตเพ่ือนําไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการทํางาน 
 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1  การบริหารงบประมาณ 
 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณประจําปี ท้ังงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซ้ือตํารา สื่อการ
เรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ วัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และ
สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต 
 
 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม 
 มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านหนังสือตําราและการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสํานักหอสมุดกลางท่ีมี
หนังสือด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาและด้านอ่ืนๆ รวมถึงฐานข้อมูลท่ีจะให้สืบค้นนอกจากนี้มหาวิทยาลัยมี
อุปกรณ์ท่ีใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง 
 
 2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
 ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลาง ในการจัดซ้ือหนังสือและตําราท่ีเก่ียวข้องเพ่ือบริการให้อาจารย์และ
นิสิตได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอนในการประสานการจัดซ้ือหนังสือนั้นอาจารย์ผู้สอนแต่ละ
รายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ท่ีจําเป็นนอกจากนี้อาจารย์พิเศษท่ีเชิญมา
สอนบางรายวิชาและบางหัวข้อก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือสําหรับให้หอสมุดกลางจัดซ้ือหนังสือด้วย 
ในส่วนของคณะจะมีห้องอ่านหนังสือเพ่ือบริการหนังสือตําราหรือวารสารเฉพาะทางและคณะจะต้องให้ความ
สนับสนุนในเรื่องสื่อการสอนอ่ืนๆ เพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ตามความเหมาะสม 
 
 2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรนั้น เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบจะทําการคํานวณปริมาณทรัพยากร
ต่างๆ เทียบกับจํานวนนิสิต คณาจารย์ และบุคลากรของคณะ เป็นประจําทุกไตรมาศ (หากเป็นความต้องการ
ท่ัวไป) และรายภาคการศึกษา (สําหรับทรัพยากรท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอน) หลังจากนั้นจะนําเสนอไปยัง
ประธานหลักสูตรและภาควิชาเพ่ือจัดสรรงบประมาณและจัดซ้ือจัดหาตามข้ันตอนของมหาวิทยาลัย  
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3. การบริหารคณาจารย์ 
3.1  การรับอาจารย์ใหม่ 
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา หรือด้านสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์ 
 
3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 

ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้สําหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทําให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้ดุษฎีบัณฑิต
เป็นไปตามคุณลักษณะดุษฎีบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

 
3.3  การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
สําหรับอาจารย์พิเศษเป็นผู้ท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจาก

การปฏิบัติมาให้กับนิสิต  หลักสูตรกําหนดนโยบายว่าจะต้องมีการเชิญอาจารย์พิเศษหรือวิทยากรมาบรรยาย
อย่างน้อยทุกรายวิชา โดยท่ีอาจารย์พิเศษหรือวิทยากรจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงหรือมีวุฒิการศึกษาอย่าง
ตํ่าปริญญาเอก 

 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีท่ีเก่ียวข้องกับภาระงานท่ีรับผิดชอบ 
 
4.2 การเพ่ิมทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน 
หลักสูตรจะต้องสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงานอย่าง

ต่อเนื่อง  
 
5. การสนับสนุนและให้คําแนะนําแก่นิสิต 

5.1 การให้คําปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นิสิต 
มหาวิทยาลัยมีการแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ัวไปให้แก่นิสิตทุกคน โดยนิสิตท่ีมีปัญหาในการเรียน

สามารถปรึกษากับอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ัวไปได้ โดยต้องกําหนดชั่วโมงให้คําปรึกษา (Office Hours) เพ่ือให้นิสิต
เข้าปรึกษาได้  
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5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต 
กรณีท่ีนิสิตมีความสงสัยเ ก่ียวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถท่ีจะยื่น คําร้องขอดู

กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้  โดยหลังจาก
ท่ีได้รับเรื่องอุทธรณ์ของนิสิต หลักสูตรจะให้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 30 
วัน 
 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือ ความพึงพอใจของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต 

6.1 มีการศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการเปิด
และการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

6.2 มีการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิตและนายจ้างอย่างต่อเนื่อง 
6.3 มีการติดตามการพัฒนาอาชีพและความก้าวหน้าในการทํางานของดุษฎีบัณฑิต เพ่ือให้ได้ข้อมูล

ย้อนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ท่ี1-12 อยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่องกันอย่างน้อย 2 ปี ท้ังนี้เกณฑ์

การประเมินในระดับดี คือ มีการดําเนินงานตามข้อ 1–5 ครบถ้วน และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการ
ดําเนินงานท่ี 6-12 ท่ีระบุไว้ในปีท่ีถูกประเมินและต้องดําเนินการให้ผลประเมินอยู่ในระดับดีตลอดไป 

 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

1.อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

X X X  

2.มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X  

3.มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X  

4.จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X  

5.จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

X X X  

6.มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีกําหนดในมคอ.3 และมคอ.4 
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X  

7.มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการ
เรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

 X X  

8.อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน X X X  
9.อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง X X X  
10.จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X  

11.ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X  

12.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5 

   X 
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หมวดท่ี 6. การพัฒนาคณาจารย์ 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 

(1) มีการปฐมนิเทศหรือให้คําแนะนําแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และความเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน และคณะตลอดจนในหลักสูตรท่ีสอน 

(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาเป็นอันดับแรก ตลอดจนให้มี
ความเข้าใจในเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ การสนับสนุนด้านการฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทําวิจัยในสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาเป็นอันดับแรก การให้บริการวิชาการ
ท่ีเก่ียวข้อง การให้คําปรึกษา และการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

(2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรมมี

การกระตุ้นอาจารย์ทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 
(2) ส่งเสริมการทําวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ เป็นรอง 
(3) จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย และการสนับสนุนการทํางานวิจัยสําหรับบุคลากรและนิสิต 
(4) สนับสนุนให้อาจารย์ไปอบรมหรือประชุมสัมมนาท้ังในวิชาชีพและวิชาการอ่ืนๆ เช่น ความรู้

เก่ียวกับธุรกิจ  คอมพิวเตอร์ และการใช้สถิติในการวิจัย เป็นต้น 
(5) สนับสนุนให้อาจารย์จัดทําผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้มีตําแหน่งทางวิชาการสูงข้ึน 
(6) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ/มหาวิทยาลัย และหน่วยงานอ่ืนๆ 
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หมวดท่ี 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนนให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554  
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

2.1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สําเร็จการศึกษา 
กําหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพ

ภายในของสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะต้องทําความเข้าใจตรงกันท้ังสถาบัน และนําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ 
ซ่ึงผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 

การทวนสอบในระดับรายวิชา อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปี โดยจะมีการ
แต่งต้ังคณะกรรมการทวนสอบซ่ึงประกอบไปด้วยอาจารย์ประจําและอาจารย์พิเศษเป็นผู้พิจารณาความ
เหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน  

การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา
ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิตและรายงานผล 

 
2.2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา 
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา เน้นการทําวิจัยสัมฤทธิผลของการ

ประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อของดุษฎีบัณฑิต โดยทําการวิจัยอย่างต่อเนื่อง แล้วนําผลท่ีได้มาเป็นข้อมูลใน
การประเมินคุณภาพของหลักสูตร การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน โดยมีหัวข้อ
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ 

(1) สภาวะการได้งานทําของดุษฎีบัณฑิต  ประเมินจากการได้งานทําหรือศึกษาต่อตรงตามสาขาหรือใน
สาขาท่ีเก่ียวข้อง และระยะเวลาในการหางาน โดยทําการประเมินจากดุษฎีบัณฑิตแต่ละรุ่นท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

(2) ตําแหน่งงานและความก้าวหน้าในสายงานของดุษฎีบัณฑิต 
(3) ความพึงพอใจของดุษฎีบัณฑิต ต่อความรู้ความสามารถท่ีได้เรียนรู้จากหลักสูตร ท่ีใช้ในการ

ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ พร้อมกับเปิดโอกาสให้มีการเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(4) ความพึงพอใจของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิตหรือนายจ้าง พร้อมกับเปิดโอกาสให้มีข้อเสนอแนะต่อสิ่งท่ี
คาดหวังหรือต้องการจากหลักสูตรในการนําไปใช้ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  
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(5) ความพึงพอใจของสถาบันการศึกษาอ่ืน ซ่ึงรับดุษฎีบัณฑิตที่สําเร็จจากหลักสูตร เข้าร่วมงานในระดับหลัง
ปริญญาเอก โดยประเมินทางด้านความรู้ ความพร้อมและคุณสมบัติอ่ืนๆ 

(6) ความเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์พิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
ดุษฎีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ องค์ความรู้ และการปรับปรุงหลักสูตร ให้มี
ความเหมาะสมกับสถานการณ์ทางการศึกษาและสังคมในปัจจุบันมากยิ่งข้ึน 

(7) ผลงานของนิสติและดษุฎีบัณฑติที่สามารถวัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น 
 -   จํานวนผลงานวิจัยใหม่ที่ตีพมิพ์เผยแพร่ทั้งในรูปบทความรายงานการวิจัยหรือหนังสือ  
 -   จํานวนการนาํเสนอผลงานวจิัยใหม่ในการประชุมวชิาการในระดับชาติและนานาชาต ิ
 -   จํานวนกิจกรรมเพื่อสังคมและประเทศชาต ิ

 

3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร 
3.1 แบบ 1 

 (1) สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
(2) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying examination) 
(3) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า 
(4) ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงาน

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์อย่างน้อย 1 เร่ืองในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI หรือในวารสารวิชาการที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ISI หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

(5) มีระยะเวลาการศึกษาตามกําหนด 
(6) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ 
(7) การเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 คร้ัง 

 

3.2 แบบ 2 
(1) ได้ระดบัแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํกว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
(2) สอบผา่นภาษาตา่งประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
(3) สอบผา่นการสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying examination) 
(4) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผา่นการสอบปากเปล่า 
(5) ผลงานวทิยานิพนธจ์ะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาํเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึง่ของผลงาน

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์อย่างน้อย 1 เร่ืองในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI หรือในวารสารวิชาการที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ISI หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิ

(6) มีระยะเวลาการศึกษาตามกําหนด  
(7) ศึกษารายวชิาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวชิา 
(8) การเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวชิาการระดบัชาติหรือระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 คร้ัง 



49 
 

หมวดท่ี 4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนสิิต 

1.มีความรู้และความเข้าใจอย่างลุ่มลึก
ต่ อสภาพความหลากหลายและ
ลั กษณะเฉพาะของสั งคม เอ เ ชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

- นิสิตทุกคนต้องทําวิทยานิพนธ์แบบวิจัยเชิงคุณภาพท่ีสามารถตีพิมพ์ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ซึ่งเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

2.ส ร้ า ง ง า น วิ จั ย เ ก่ี ย ว กั บ เ อ เ ชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาได้อย่างโดด
เด่น แหลมคม และมี คุณค่าต่อวง
วิชาการ 

- มีกิจกรรมส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ เช่น การจัดสัมมนาบัณฑิตศึกษาเป็น
ประจํา, จัดเวทีสัมมนาระดับนานาชาติเพ่ือให้นิสิตได้มีโอกาสนําเสนอผลงานทาง
วิชาการ และสนับสนุนให้นิสิตเดินทางไปนําเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ
ท้ังในและต่างประเทศ 

3.มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ด้ า น ก า ร ใ ช้
ภาษาอังกฤษ 

-ส่งเสริมทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยการใช้ตําราภาษาอังกฤษ
ในการเรียนการสอนและการวิจัย  ตลอดจนเปิดโอกาสให้นิสิตเลือกใช้ภาษาอังกฤษใน
การเขียนและนําเสนอผลงานวิจัย 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) แสดงออกซ่ึงภาวะผู้นําในการส่งเสริมให้ มีการปฏิบั ติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมใน
สภาพแวดล้อมของการทํางานและชุมชนท่ีกว้างขวางข้ึน 

(2) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมท่ีซับซ้อนในบริบททางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้
ดุลยพินิจอย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรม ด้วยหลักฐาน ด้วยหลักการท่ีมีเหตุผลและค่านิยมท่ีดีงาม 
กรณีท่ีไม่มีจรรยาบรรณวิชาชีพหรือมีกฎเกณฑ์เพียงพอท่ีจะจัดการกับปัญหาท่ีเกิดข้ึน  

(3) สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับความ
ขัดแย้งและปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

(4) สามารถริเริ่มชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของจรรยาบรรณท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันเพ่ือการทบทวนและแก้ไข 
     
 2.1.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) อาจารย์ผู้สอนต้องทําตนเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาการ  
(2) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาการไว้ในการสอนทุกรายวิชา 
(3) ยกย่องชื่นชมนิสิตท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม ใช้ความรู้ความสามารถเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม และ

เสียสละ       
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 2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

(1) ประเมินการตรงต่อเวลาของนิสิตในการเข้าชั้นเรียน และการส่งงานตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
(2) ประเมินจากการรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 2.2 ด้านความรู้ 
 2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซ้ึงในองค์ความรู้ท่ีเป็นแก่นของสาขาวิชาเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ศึกษา ท้ังในด้านวิชาการและวิชาชีพ  รวมท้ังข้อมูลเฉพาะทางทฤษฏี หลักการ และ
แนวคิดท่ีเป็นรากฐาน 

(2) มีความรู้ท่ีเป็นปัจจุบันในสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาและประเด็นปัญหาสําคัญท่ีจะ
เกิดข้ึน 

(3) รู้เทคนิคการวิจัยและพัฒนาข้อสรุปซ่ึงเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
ได้อย่างชาญฉลาดและสามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

(4) มีความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงและกว้างขวางเก่ียวกับแนวปฏิบัติท่ีเปลี่ยนแปลงในวิชาชีพท้ังใน
ระดับชาติและนานาชาติ รวมท้ังการพัฒนาสาขาวิชาท่ีเก่ียวของซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชา
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 
 

 2.2.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) ใช้การเรียนการสอนโดยใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ท้ังการสอนและการสัมมนาในชั้นเรียน และ

การให้นิสิตปฏิบัติจากการเก็บข้อมูลภาคสนาม  
(2) มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากรพิเศษให้ความรู้เฉพาะด้านแก่นิสิต 

 
 2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) การจัดทํารายงานวิจัยและเค้าโครงวิจัย/เค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
(2) ประเมินจากรายงานวิจัยและเค้าโครงวิจัย/เค้าโครงวิทยานิพนธ์ท่ีนิสิตจัดทํา 
(3) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน และการทําข้อสอบ 
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 2.3 ด้านทักษะทางปัญญา  
 2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฏีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ การวิเคราะห์
ประเด็นและปัญหาสําคัญได้อย่างสร้างสรรค์และพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ 

(2) สามารถสังเคราะห์ผลงานการวิจัยและทฤษฏีเพ่ือพัฒนาความรู้ใหม่ท่ีสร้างสรรค์โดยบูรณาการ
แนวคิดต่างๆ ท้ังจากภายในและภายนอกสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในข้ันสูง 

(3) สามารถออกแบบและดําเนินการโครงการวิจัยท่ีสําคัญในเรื่องท่ีซับซ้อนเก่ียวกับการพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่หรือปรับปรุงแนวปฏิบัติในวิชาชีพอย่างมีนัยสําคัญ 
 

 2.3.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) การฝึกปฏิบัติจริง  
(2) การอภิปรายและสัมมนากลุ่ม  ฝึกคิดแลกเปลี่ยนระหว่างกันในชั้นเรียน 
(3) การวิเคราะห์กรณีศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาในสถานการณ์ต่างๆ และ

ปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีเกิดข้ึนจริง 
(4) การบูรณาการความรู้ เพ่ือสร้างสรรค์ ปฏิบัติการทางสังคมและงานวิจัย 
 

 2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะปัญญา 
(1) ประเมินจากรายงานและการวิจัยของนิสิต 
(2) ประเมินจากการทําข้อสอบในลักษณะท่ีเป็นการวิเคราะห์ อภิปราย และวิพากษ์ 

 
 
 2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ 
(2) สามารถวางแผนวิเคราะห์และแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง รวมท้ังวางแผนในการ

ปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ 
(4) แสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้นําในทางวิชาการ/วิชาชีพ และสังคมท่ีซับซ้อน 
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 2.4.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

(1) ฝึกความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืนด้วยการมอบหมายงานให้ทําเป็นกลุ่ม 
(2) สอดแทรกในบางรายวิชาให้ศึกษากรณีศึกษาอันเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในสังคม เพ่ือให้

วิเคราะห์เสนอแนะทางออก 
(3) การบูรณาการความรู้ เพ่ือสร้างสรรค์ ปฏิบัติการทางสังคมและงานวิจัย 

 
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการนําเสนองานท้ังงานกลุ่มและงานเดียว
ในชั้นเรียน 

(2) ประเมินจากผลงานท่ีได้รับมอบหมายให้ทําเป็นกลุ่ม 
(3) สังเกตพฤติกรรมในห้องเรียนและการเข้าเรียนของนิสิต 

 
 2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือนํามาศึกษาค้นคว้าในประเด็นปัญหาท่ี
สําคัญและซับซ้อน  สรุปปัญหาและเสนอแนะการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ โดยเจาะลีกใน
สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 

(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ในวง
วิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนท่ัวไป โดยนําเสนอรายงานท้ังรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่
เป็นทางการผ่านส่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมท้ังวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าท่ี
สําคัญ 

 
2.5.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) จัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศในระบบดิจิตอลท่ีทันสมัยสําหรับบริการนิสิต และขยายพ้ืนท่ีจุด

เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สายให้ครอบคลุมท่ัวบริเวณอาคารเรียนและหอพักนิสิตภายใน
มหาวิทยาลัย 

(2) จัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ท่ีทันสมัยไว้ในห้องเรียนสําหรับการนําเสนองานของนิสิต  
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2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนองาน และการเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ทํากิจกรรมต่างๆ  
 
3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
mapping) 

แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ในด้านใดบ้าง (สัมพันธ์กับการ
พัฒนาผลการเรียนรู้แต่ละด้านตามข้อ 2 ) โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง โดยท่ี
ผลการเรียนรู้แต่ละข้อของด้านต่างๆ ในตารางมีความหมายดังต่อไปนี้ 
  

(ก)  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาในระดับ
ปริญญาเอก 

 
1.คุณธรรม จริยธรรม 
(1) แสดงออกซ่ึงภาวะผู้นําในการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในสภาพแวดล้อม

ของการทํางานและชุมชนท่ีกว้างขวางข้ึน 
(2) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมท่ีซับซ้อนในบริบททางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้ดุลย

พินิจอย่างผู้รู้ ด้วยความยุติธรรม ด้วยหลักฐาน ด้วยหลักการท่ีมีเหตุผลและค่านิยมท่ีดีงาม กรณีท่ีไม่มี
จรรยาบรรณวิชาชีพหรือมีกฎเกณฑ์เพียงพอท่ีจะจัดการกับปัญหาท่ีเกิดข้ึน  

(3) สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับความขัดแย้ง
และปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

(4) สามารถริเริ่มชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของจรรยาบรรณท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันเพ่ือการทบทวนและแก้ไข 
 
2.ความรู้  
(1) มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซ้ึงในองค์ความรู้ท่ีเป็นแก่นของสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ศึกษา ท้ังในด้านวิชาการและวิชาชีพ  รวมท้ังข้อมูลเฉพาะทางทฤษฏี หลักการ และแนวคิดท่ีเป็นรากฐาน 
(2) มีความรู้ท่ีเป็นปัจจุบันในสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาและประเด็นปัญหาสําคัญท่ีจะเกิดข้ึน 



54 
 

(3) รู้เทคนิคการวิจัยและพัฒนาข้อสรุปซ่ึงเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาได้อย่าง
ชาญฉลาดและสามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

(4) มีความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงและกว้างขวางเก่ียวกับแนวปฏิบัติท่ีเปลี่ยนแปลงในวิชาชีพท้ังในระดับชาติ
และนานาชาติ รวมท้ังการพัฒนาสาขาวิชาท่ีเก่ียวของซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ศึกษา 

 
3.ทักษะทางปัญญา 
(1) สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฏีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ การวิเคราะห์ประเด็นและ

ปัญหาสําคัญได้อย่างสร้างสรรค์และพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ 
(2) สามารถสังเคราะห์ผลงานการวิจัยและทฤษฏีเพ่ือพัฒนาความรู้ใหม่ท่ีสร้างสรรค์โดยบูรณาการแนวคิด

ต่างๆท้ังจากภายในและภายนอกสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในข้ันสูง 
(3) สามารถออกแบบและดําเนินการโครงการวิจัยท่ีสําคัญในเรื่องท่ีซับซ้อนเก่ียวกับการพัฒนาองค์ความรู้

ใหม่หรือปรับปรุงแนวปฏิบัติในวิชาชีพอย่างมีนัยสําคัญ 
  
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ 
(2) สามารถวางแผนวิเคราะห์และแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง รวมท้ังวางแผนในการปรับปรุง

ตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ 
(4) แสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้นําในทางวิชาการ/วิชาชีพ และสังคมท่ีซับซ้อน 
 
5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือนํามาศึกษาค้นคว้าในประเด็นปัญหาท่ีสําคัญและ

ซับซ้อน  สรุปปัญหาและเสนอแนะการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆโดยเจาะลีกในสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ศึกษา 

(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆในวงวิชาการและ
วิชาชีพ รวมถึงชุมชนท่ัวไป โดยนําเสนอรายงานท้ังรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านส่งตีพิมพ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพ รวมท้ังวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าท่ีสําคัญ 
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(ข) แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาในระดับ

ปริญญาโท 
 
1.คุณธรรม จริยธรรม 
(1) แสดงออกซ่ึงภาวะผู้นําในการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในสภาพแวดล้อม

ของการทํางานและชุมชนท่ีกว้างขวางข้ึน 
(2) สามารถจัดการและวินิจฉัยปัญหาทางคุณธรรมอย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรม 
(3) สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับความขัดแย้ง

และปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 
2.ความรู้  
(1) มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระ หลักการ และทฤษฎีท่ีสําคัญของสาขาวิชาเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ศึกษา  การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพ และสามารถนํามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ
และการปฏิบัติในวิชาชีพ 

(2) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต์ รวมถึงผลกระทบของผลงานวิจัยใน
ปัจจุบันท่ีมีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาและต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ 

(3) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับท่ีใช้ท้ังในระดับชาติและนานาชาติท่ีอาจกระทบต่อสาขาวิชาเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา รวมท้ังเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 

 
3.ทักษะทางปัญญา 
(1) สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ท่ีมีข้อมูลไม่เพียงพอ 
(2) สามารถใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ท่ีไม่คาดคิดทางวิชาการและ

วิชาชีพ และพัฒนาแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 
(3) สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนา

ความคิดใหม่ๆ โดยบูรณาการเข้ากับองค์ความรู้เดิม หรือเสนอความรู้ใหม่ท่ีท้าทาย สามารถใช้เทคนิคท่ัวไปหรือ
เฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาท่ีซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการพัฒนาข้อสรุปและ
ข้อเสนอแนะท่ีเก่ียวข้องท้ังในด้านวิชาการและวิชาชีพของสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 
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(4) สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการวิจัยค้นคว้าด้วยตนเอง โดยการใช้ความรู้ท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัยและให้ข้อสรุปซ่ึงขยายองค์ความรู้หรือแนวปฏิบัติในวิชาการและ
วิชาชีพท่ีมีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยสําคัญ 

 
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) สามารถแก้ไขปัญหาท่ีมีความซับซ้อนหรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพด้วยตนเอง 
(2) สามารถตัดสินใจในการดําเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมท้ังวางแผนในการ

ปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 
(3) แสดงออกซ่ึงทักษะการเป็นผู้นําได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ

ในการทํางานของกลุ่ม 
(4) มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเองและร่วมมือกับผู้อ่ืนในการจัดการกับข้อโต้แย้งและ

ปัญหาต่างๆ 
 
5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือนํามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหาและเสนอแนะ

การแก้ปัญหาในด้านต่างๆ 
(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ท้ังในวงวิชาการและวิขาชีพ 

รวมถึงชุมชนท่ัวไป  ท้ังในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมท้ัง
วิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าท่ีสําคัญ 
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(ก) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาในระดับปริญญาเอก (curriculum mapping) 

����ความรับผิดชอบหลัก     ���� ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา/ระดับทักษะ 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 
834601 สัมมนาเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ศึกษา 1 

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

834602 สัมมนาเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ศึกษา 2 

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

834603 สัมมนาเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ศึกษา 3 

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

834611 อาณาบริเวณศึกษากับแนวคิด
แบบสาขาวิชา: การสํารวจทางทฤษฎ ี

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

834612 นักคิดสําคัญร่วมสมัย: จาก
โครงสร้างนิยมถึงแนวคิดหลังอาณานิคม 

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

834621 ประวัติศาสตร์นิพนธ์กับองค์
ประธานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

834622 สินค้าวัฒนธรรมกับเศรษฐกจิ
เชิงสร้างสรรค์ในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ 

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
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รายวิชา/ระดับทักษะ 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 
834623 คนกับพรมแดนในเอเชยี
ตะวันออกเฉียงใต้ 

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

834624 นิเวศวิทยามนุษย์และภมูิทัศน์
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

834625 โรคภัยและการแพทย์ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

834626 เพศวิถีและเพศสภาพในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

834627 พุทธศาสนาในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ร่วมสมัย 

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

834628 หัวข้อพิเศษในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ศึกษา 

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

834661-6 วิทยานิพนธ์แบบ 1.1 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
834671-4 วิทยานิพนธ์แบบ 2.1 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
834681-5 วิทยานิพนธ์แบบ 2.2 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
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(ข) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาในระดับปริญญาโท (curriculum mapping) 

����ความรับผิดชอบหลัก     ���� ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา/ระดับทักษะ 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 
834501 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
834511 สถานภาพองค์ความรู้เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

834512 ทฤษฎีและแนวคิดในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ก่อนสมัยใหม่ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

834513 ทฤษฎีและแนวคิดในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้สมัยใหม่ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

834521 ประวัติศาสตร์สังคม-วัฒนธรรมใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

834522 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

834523 การเมืองร่วมสมัยในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

834524 ขบวนการทางศาสนาในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
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รายวิชา/ระดับทักษะ 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 
834525 มรดกโลกและพิพิธภัณฑ์ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

834526 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

834527 วัฒนธรรมสมัยนิยมในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

834528 วรรณกรรมร่วมสมัยในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

 
 
 
 
 
 
 


