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หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 
 ภาษาอังกฤษ Master of Arts Program in Southeast Asian Studies 
 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย         ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา) 
   ศศ.ม. (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา) 
 ภาษาอังกฤษ      Master of Arts (Southeast Asian Studies) 
   M.A. (Southeast Asian Studies) 
 
3.  วิชาเอก 
 ไม่มี 
 
4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 36 หน่วยกิต   
 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ 
 หลักสูตรระดับ 4 ปริญญาโท (หลักสูตร 2 ปี) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 
 
 5.2  ภาษาที่ใช้ 
 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 
 5.3  การรับเข้าศึกษา 
 รับนิสิตไทย และนิสิตต่างประเทศ 
 
 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
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 เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 
 
 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ให้ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
 6.1  ก าหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป 
 6.2  เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556  

6.3  คณะกรรมการของมหาวิทยาลัย เห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร 
 คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2555 
 สภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 8/2555  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2555 
 สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 176 (10/2555) เมื่อวันที่ 4  พฤศจิกายน พ.ศ.2555 

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2557 (หลังจากเปิดสอนหลักสูตร 1 ปี) 
 
8. อาชีพที่ประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 1)นักวิชาการและนักวิจัยที่มีศักยภาพในการวิจัย การผลิตความรู้ และการจัดการความรู้เกี่ยวกับเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคอาเซียน  

2)อาจารย์ทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา/อาเซียนศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษา 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ
การ 

ศึกษา 
สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน (ชม./ปี) 

ปัจจุบนั 
เมื่อเปิด

หลักสูตรนี ้

1 นางสาวจิราภรณ์  
สถาปนะวรรธนะ 

รองศาสตราจารย ์ Ph.D. 
กศ.ม. 
กศ.บ. 

History 
ประวัติศาสตร ์
ภาษาอังกฤษ 

Monash University 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 

Australia 
ไทย 
ไทย 

2540 
2516 
2513 

270 315 

2 นายทวีศักดิ์  
เผือกสม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. 
 
อ.ม. 
ว.บ. 

Southeast Asian 
Studies 
ประวัติศาสตร ์
หนังสือพิมพ ์

National University of Singapore 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

สิงคโปร ์
 
ไทย 
ไทย 

2551 
 

2540 
2536 

270 315 

3 นายบุณยสฤษฎ์   
อเนกสุข 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. 
ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

ไทศึกษา  
พัฒนาชนบทศึกษา  
ประวัติศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยันเรศวร  

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2549 
2544 
2539 

- 315 

4 นายวศิน  
ปัญญาวุธตระกลู 

อาจารย ์ ศศ.ด. 
อ.ม. 
ศศ.บ. 

พัฒนาสังคม 
ประวัติศาสตร ์
ประวัติศาสตร์เพื่อ
การท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2552 
2542 
2539 

270 315 

5 นางสาวอุดมพร  
ธีระวิริยะกุล 

อาจารย ์ Ph.D. 
ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

Thai Studies 
ประวตัิศาสตร ์
ประวัติศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2555 
2542 
2539 

- 315 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 ในขณะที่ระบบโลกในยุคโลกาภิวัตน์ก าลังบูรณาการเข้าด้วยกันในทุกมิติ   พัฒนาการทางเศรษฐกิจในช่วง 3 
ทศวรรษที่ผ่านมาของอภิมหาอ านาจทางวัฒนธรรมในเอเชียอย่างประเทศจีนกับอินเดียหลังจากที่ตกอยู่ในภาวะ
ถดถอยทางเศรษฐกิจมากกว่าหนึ่งศตวรรษครึ่ง ท าให้ศูนย์กลางของระบบเศรษฐกิจโลกได้เคลื่อนย้ายมาสู่เอเชีย   
ภูมิภาคเอเชียจึงกลายเป็นภูมิภาคท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งยวดในภูมิศาสตร์การเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ของโลก   การก าหนดยุทธศาสตร์ของประเทศไทยให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์การเมืองโลก
ดังกล่าวจึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตของประเทศไทย   โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ประเทศไทยก าลังเดินหน้าสู่การ
ผนวกเข้ากับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นจากการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community – AEC) ขึ้นในปี พ.ศ.2558 และข้อเสนอให้มีการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจเอเชีย
ตะวันออก (East Asian Economic Community)  ด้วยเหตุที่การค้าและการลงทุนของประเทศไทยต้องผูกพันกับ
ภูมิภาคเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากยิ่งขึ้น และข้อตกลงทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในกรอบเศรษฐกิจที่
สัมพันธ์ร้อยรัดประเทศไทยเข้ากับภูมิภาคเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปรากฏขึ้นเป็นจ านวนมากในช่วง
ระยะเวลา 2 ทศวรรษที่ผ่านมา เช่น เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA), ความร่วมมือในเขตการค้าเสรีอาเซียนกับจีน 
อินเดียและดินแดนอ่ืนๆ (AFTA with China, India and the rest), เขตการค้าเสรีเอเชียตะวันออก (East Asian 
Free Trade), เขตการค้าเสรีอาเซียนกับจีน (ASEAN-China Free Trade Area) และเขตความร่วมมือในลุ่มน้ าโขง 
(Greater Mekong Subregion)  ภูมิภาคเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงไม่ได้เป็นแค่พ้ืนที่ยุทธศาสตร์ส าคัญ
ในการก าหนดทิศทางของเศรษฐกิจและการเมืองโลกในยุคหลังสมัยใหม่  แต่คือหุ้นส่วนส าคัญทั้งในทางเศรษฐกิจ
และยุทธศาสตร์ความมั่นคงของประเทศไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและมีแนวโน้มว่าจะส าคัญยิ่งขึ้นต่อไปใน
อนาคต    
 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ในอดีตที่ผ่านมา แม้สังคมไทยจะเคยมีจารีตอันยาวนานของการสั่งสมองค์ความรู้และการผลิตความรู้
เกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้/ภูมิภาคอาเซียน  แต่การเปลี่ยนแปลงทั้งในทางการเมืองระหว่างประเทศ
และการพัฒนาด้านอารยธรรมในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ท าให้ศูนย์กลางและการผลิตความรู้ได้เคลื่อนย้ายไปยังโลก
ตะวันตก  จนท าให้ความรู้และสถาบันในการผลิตความรู้เกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา/อาเซียนศึกษาที่
สังคมไทยมีอยู่ในปัจจุบันโดยส่วนใหญ่ต้องพ่ึงพิงโลกตะวันตก   การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชีย ตะวันออก
เฉียงใตภ้ายใต้บริบทเช่นนี้ล้วนเป็นโจทย์ วิธีคิด มุมมอง และทฤษฎีของนักคิด/สังคมตะวันตก โดยที่สังคมไทยไม่ได้
มีส่วนร่วมอย่างมีนัยส าคัญในกระบวนการผลิตความรู้ดังกล่าว   โดยเฉพาะความรู้ที่เกี่ยวกับพัฒนาการทาง
เศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนปัญหาที่ผูกพันชะตากรรมของผู้คนในภูมิภาคนี้  ในฐานะที่
สังคมไทยมีส่วนได้ส่วนเสียอย่างส าคัญต่อภาวะความเป็นไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้/ภูมิภาคอาเซียน
และต่อการก าหนดยุทธศาสตร์ของประเทศในบริบทของภูมิศาสตร์การเมืองและเศรษฐกิจโลก  การผลิตความรู้
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และงานค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้/ภูมิภาคอาเซียนให้เป็นระบบจึงเป็นเรื่องส าคัญ
เร่งด่วนในนโยบายด้านการศึกษาของประเทศ เพ่ือรองรับความต้องการและความเข้าใจของสังคมไทย  อีกทั้ง
เพ่ือให้สังคมไทยมีบทบาทน าด้านความคิดและการก าหนดยุทธศาสตร์ของประเทศและภูมิภาคในกระแสการ
เปลี่ยนแปลงระดับโลก 

ดังนั้นเพื่อให้กระบวนการพัฒนาการศึกษาวิจัยเพ่ือการผลิตความรู้และการจัดการความรู้เกี่ยวกับ “เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้” เป็นไปอย่างครอบคลุมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในบริบทของภูมิศาสตร์
การเมืองโลกยุคหลังสมัยใหม่  ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ จึงเห็นควรให้มีการพัฒนาหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาขึ้น  โดยมุ่งก่อให้เกิดการวิจัยและการสร้างองค์
ความรู้ใหม่เกี่ยวกับ “เอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ขึ้นอย่างบูรณาการ  เพ่ือให้สามารถพัฒนานิสิต/นักวิจัยในระดับ
ปริญญาตรีทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ไปสู่การเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพของประเทศ สามารถผลิต
ความรู้ใหม่ๆ มาตอบสนองความต้องการของประเทศและโลกยุคใหม่  ในขณะที่สังคมไทย/เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ก าลังต้องการนักคิด-ผู้มีความรู้ด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาเพ่ือให้มีบทบาทในการก าหนดทิศทางการพัฒนา
ของภูมิภาค 

  
12. ผลกระทบจากข้อ 11 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 การพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มุ่งด าเนินไปตามแนว
ทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์การ
สร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่11 (พ.ศ.2555-2559) กล่าวคือ 
 ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนนั้น คือการมุ่งพัฒนาคุณภาพ
ของคนด้วยการเรียนรู้ในศาสตร์วิทยาการให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับแนวโน้มการ
จ้างงานและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเพ่ือสร้างจิตส านึกคนไทยให้ยอมรับความ
แตกต่างของความหลากหลายทางวัฒนธรรมอันจะเป็นรากฐานส าคัญในการลดปัญหาความขัดแย้งทางความคิด 
สร้างความเป็นเอกภาพในสังคม และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรมร่วมกับประชาคมโลก โดยเฉพาะ
ประชาคมอาเซียนให้เกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมความเข้าใจระหว่าง
ประชาชนในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร  ส่วนยุทธศาสตร์การ
สร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมนั้น เป้าหมายส าคัญ คือ  
 
 (1) การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค ซึ่งมุ่งพัฒนาพ้ืนที่ใน
ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้เป็นฐานการ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดน รวมทั้ง
บูรณาการแผนพัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้บรรลุประโยชน์ร่วมกันทั้งด้านความมั่นคงและ
เสถียรภาพของพ้ืนที่ 
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 (2) การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อันเป็นการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และภาคธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้
สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน 
ก าหนดมาตรฐานขั้นพ้ืนฐานของคุณภาพสินค้าและบริการ ที่เป็นการป้องกันสินค้าและบริการน าเข้าที่ไม่ได้
คุณภาพทั้งในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน 
 (3) การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่สร้างสรรค์ อันเป็น
ทางเลือกในการด าเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก มุ่งรักษาบทบาทของไทยในการมีส่วนร่วมก าหนด
ยุทธศาสตร์ของกรอบความร่วมมือที่ด าเนินอยู่ รวมทั้งรักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธ์กับมหาอ านาจทางเศรษฐกิจ
เดิมและมหาอ านาจใหม่ 
 การพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คือการบูรณาการ
เรื่อง ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพ่ือสร้างความรู้และความเข้าใจในรากเหง้าของตนและของ
ผู้คนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีชีวิตผูกพันกันมายาวนาน และเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขใน
ท่ามกลางความหลากหลาย   ความรู้ความเข้าใจต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างบูรณาการจะเป็นพลังให้
สังคมไทยสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ลดทอนความขัดแย้งแตกแยกทางความคิด และ
เป็นภูมิปัญญาที่จะท าให้สังคมไทยสามารถรับมือกับกระแสการไหลบ่าของข่าวสารข้อมูลในยุคโลกาภิวัตน์   การ
พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จึงถือเป็นการส่งเสริมและต่อยอด
การพัฒนาหลักสูตรในเชิงบูรณาการของภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ให้ครอบคลุมตั้งแต่การศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีจนถึงระดับบัณฑิตศึกษา กล่าวคือสามารถต่อยอดจากการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้าน
ประวัติศาสตร์หรือสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ขึ้นไปสู่ศึกษาวิจัยขั้นสูงในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกใน
ด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาต่อไป 
 
 นอกจากนี้ การพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จะรองรับ
การศึกษาข้ามพรมแดนและเป็นการให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพต่อเพ่ือนสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงตะวันออกเฉียงใต้/ภูมิภาคเอเชียอันเป็นมิตรประเทศที่เป็นคู่เจรจา  (dialogue partners) ในกรอบของ
สมาคมอาเซียนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เช่น จีน ญี่ปุ่น และอินเดีย ฯลฯ   
 

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
12.2.1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีคุณภาพระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
12.2.2 ด าเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้สามารถ

น าไปใช้ในการผลิตทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพ่ือความสามารถในการพ่ึงตนเอง
และการแข่งขันในระดับนานาชาติ 

12.2.3 ให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในด้านการให้ค าปรึกษาและ
แนะน า การวิจัยและพัฒนา การทดสอบ การส ารวจ รวมทั้งการฝึกอบรมและการพัฒนาอันก่อให้เกิดการถ่ายทอด
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เทคโนโลยีที่จ าเป็นและเหมาะสม เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ้
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นในสถาบัน 
 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 ก าหนดให้รายวิชาสัมมนาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 
สามารถเรียนร่วมกับรายวิชาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 
 
 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มีการเปิดให้นิสิตในหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาอ่ืนๆ สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเป็นวิชาเลือกได้  
 
 13.3 การบริหารจัดการ 
 แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ เพ่ือเป็นผู้ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและนิสิต ในการ
พิจารณาข้อก าหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล  โดยให้อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 
เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตร 

หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 
 1.1 ปรัชญาและความส าคัญของหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เน้นการศึกษาวิจัยแบบ     
สหวิทยาการ ( Interdisciplinary) โดยมี “เอเชียตะวันออกเฉียงใต้” เป็นหน่วยของการวิเคราะห์และการ
ค้นคว้าวิจัยที่ครอบคลุมในทุกมิติ  ตั้งแต่ระบบคิด ปรัชญา อารยธรรม ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม 
วัฒนธรรม ชาติพันธุ์ ศาสนา ภาษา และสิ่งแวดล้อม ฯลฯ   

 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มีหลักปรัชญาเป้าหมาย คือ 
1) เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการวิจัยเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) และ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันตอบสนองนโยบายการศึกษาและการพัฒนาประเทศ 
2) เพ่ือพัฒนาความรู้และการวิจัยในเชิงสหวิทยาการ ( interdisciplinary) เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ  
3) เพ่ือเชื่อมโยงกับเครือข่ายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ 
  

 1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้ 
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 1) มีทักษะความช านาญและศักยภาพในการวิจัยในเชิงสหวิทยาการด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 
 2) มีความรอบรู้เก่ียวกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
-พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ให้มี
มาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ ศธ. ก าหนด 
อย่างเป็นพลวัต 

-พัฒนาหลักสูตรให้ได้
มาตรฐานสากล  
-ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

-เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
-รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

-ปรับปรุงหลักสูตรฯ ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
การเมือง และเศรษฐกิจของ
ประเทศอย่างต่อเนื่อง 

-ติดตามความเปลี่ยนแปลงในด้าน
สังคม การเมือง และเศรษฐกิจ 
รวมทั้งยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
ของประเทศ 

-รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
-ผู้ใช้บัณฑิตมคีวามพึงพอใจในด้าน
ทักษะ ความรู้ ความสามารถในการ
ท างาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดี 

-พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ให้มี
ผลงานเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

-สนับสนุนบุคลากรด้านการวิจัย
และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานใน
ระดับนานาชาติ 

-ปริมาณงานตีพิมพ์บทความ
วิชาการในระดับนานาชาติต่อ
อาจารยใ์นหลักสูตร 
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 

 การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค ข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 

 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดรู้อน 

 อาจมีการจัดการเรียนการสอน 
 

 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 ไม่มี 

 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

 ภาคการศึกษาต้น  เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
 ภาคการศึกษาปลาย  เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554   

หลักสูตร แผน ก แบบ ก1 ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก
สถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เอเชียศึกษา และสาขาวิชาอ่ืนๆ อันเป็นหลักสูตรแบบสหวิทยาการ โดยเฉพาะด้าน
อาณาบริเวณศึกษา (Area Studies)  โดยจะต้องเคยมีผลงานวิจัยอันเป็นที่ประจักษ์ หรือมีบทความวิจัยตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในวงวิชาการ หรือเคยน าเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ
ระดับประเทศขึ้นไป โดยมีผลงานตีพิมพ์อยู่ในเอกสารการประชุม (proceeding) ซึ่งมีคณะกรรมการพิจารณา
คุณภาพทางวิชาการ 
 หลักสูตร แผน ก แบบ ก2 ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก
สถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เอเชีย
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ตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เอเชียศึกษา และสาขาวิชาอ่ืนๆ อันเป็นหลักสูตรแบบสหวิทยาการ โดยเฉพาะด้าน
อาณาบริเวณศึกษา (Area Studies)   
 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
 นิสิตบางคนที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาอาณาบริเวณศึกษาหรือเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาทีเ่ป็นสหวิทยาการ อาจมีความรู้พื้นฐานในเรื่องการวิจัยเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใตใ้นเชิงบูรณาการไม่เพียงพอ 
 

 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิต 
 นิสิตที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ไม่เป็นสหวิทยาการเหล่านี้ จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ปรับพื้นฐานเพ่ิมเติม ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
 2.5  แผนการรับนิสิตและจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี 
 2.5.1  แผน ก แบบ ก 1 

 

จ านวนนิสิต (คน) 

2556 2557 2558 2559 2560 

ชั้นปีที่ 1 2 2 2 2 2 
ชั้นปีที่ 2  2 2 2 2 

รวม 2 4 4 4 4 
จ านวนผู้ที่คาดว่าจะ

ส าเร็จการศึกษา 
 2 2 2 2 

 
 2.5.2 แผน ก แบบ ก 2 

 

จ านวนนิสิต (คน) 

2556 2557 2558 2559 2560 

ชั้นปีที่ 1 8 8 8 8 8 
ชั้นปีที่ 2  8 8 8 8 

รวม 8 16 16 16 16 
จ านวนผู้ที่คาดว่าจะ

ส าเร็จการศึกษา 
 8 8 8 8 

 
 
 

2.6  งบประมาณตามแผน  
 

ช้ันปี 
  ปีการศึกษา 

ช้ันปี 
  ปีการศึกษา 
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 2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายการรับ 
ประมาณรายรับในปีงบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 2560 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา *  150,000  300,000  300,000  300,000  300,000 
รายได้อ่ืนๆ (งานวิจัย/บริการ
วิชาการ) 

 50,000  50,000  50,000  50,000  50,000 

 รวม  150,000  300,000  300,000  300,000  300,000 
*     ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทภาคปกติ เก็บแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท 
ค านวณจากจ านวนนิสิตปีละ 10 คน 
 
 2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวด เงิน 
ประมาณความต้องการในปีงบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 2560 
1.ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ  50,000  50,000  50,000  50,000  50,000 
2.ค่าจัดสัมมนา  20,000  20,000  20,000  20,000  20,000 
3.ค่าสาธารณูปโภค  5,000  5,000  5,000  5,000  5,000 
4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  5,000  5,000  5,000  5,000  5,000 
 รวมทั้งสิ้น  80,000  80,000  80,000  80,000  80,000 
 
 2.6.3  ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตมหาบัณฑิตอยู่ท่ีประมาณ 8,000 บาทต่อคน 
 

2.7  ระบบการศึกษา 
 ใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียน  

 
 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนข้ามสถาบัน 
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร และประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติในการเทียบโอนหน่วยกิตระดับบัณฑิตศึกษา 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 
 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต     
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรมีดังนี้ คือ 
 ส าหรับหลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 จ านวนหน่วยกิต    36 หน่วยกิต 
 ส าหรับหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 จ านวนหน่วยกิต  ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
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3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร    

 

รายการ 
เกณฑ์ ศธ. พ.ศ.2548 หลักสตูรใหม่ พ.ศ.2556 
แผน ก  
แบบ ก1 

แผน ก  
แบบ ก2 

แผน ก  
แบบ ก1 

แผน ก  
แบบ ก2 

1.งานรายวิชา (course work)  ไม่น้อยกว่า 
 1.1 วิชาบังคับ 
  1.2 วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 

- 
- 
- 

12 
- 
- 

- 
- 
- 

24 
9 
15 

2.วิทยานิพนธ์    ไม่น้อยกว่า 36 12 36 12 
3.วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   4 4 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 36 36 36 36 

หมายเหตุ:  นิสิตอาจต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมเป็นรายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิตโดยความเห็นชอบ
ของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3.1.3 รายวิชา  
 

3.1.3.1) กรณีจัดการศึกษา แผน ก แบบ ก1 
 (1) วิทยานิพนธ์ จ านวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

834561 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก1 
Thesis 1, Type A1 

 9 หน่วยกิต 

834562 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก1 
Thesis 2, Type A1 

 9 หน่วยกิต 

834563 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก1 
Thesis 3, Type A1 

 9 หน่วยกิต 
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834564 วิทยานิพนธ์ 4 แผน ก แบบ ก1 
Thesis 4, Type A1 

 9 หน่วยกิต 

 
 (2) รายวิชาบังคับโดยไม่นับหน่วยกิต จ านวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 

834501 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
Research Methodology in Social Sciences 

 3(3-0-6) 

834502 สัมมนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 
Seminar in Southeast Asian Studies 

 1(0-2-1) 

 
 
3.1.3.2) กรณีจัดการศึกษา แผน ก แบบ ก2 
 (1) งานรายวิชา จ านวนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
 
 1.1) วิชาบังคับ  จ านวน 9 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) 

 
 
 1.2) วิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่เกี่ยวข้องโดยความ
เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา  ทั้งนี้ต้องเรียนรายวิชาเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 9 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) 
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834523 การเมืองร่วมสมัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
Contemporary Politics in Southeast Asia 

 3(2-2-5) 

834524 ขบวนการทางศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
Religious Movements in Southeast Asia 

 3(2-2-5) 

834525 มรดกโลกและพิพิธภัณฑ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
World Heritage and Museum in Southeast Asia 

 3(2-2-5) 

834526 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
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) 

834529 หัวข้อพิเศษในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 
Special Topic in Southeast Asian Studies 

 3(2-2-5) 

 
 
 (2) วิทยานิพนธ์ จ านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

834571 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก2 
Thesis 1, Type A2 

 6 หน่วยกิต 

834572 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก2 
Thesis 2, Type A2 

 6 หน่วยกิต 

 
 (3) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จ านวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 

834501 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
Research Methodology in Social Sciences 

 3(3-0-6) 

834502 สัมมนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 
Seminar in Southeast Asian Studies 

 1(0-2-1) 
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3.1.4    แผนการศึกษา 
 
3.1.4.1   แผน ก  แบบ ก 1  จ านวนหน่วยกิตรวม  36  หน่วยกิต 

 
ปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น 
834501 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์  (ไม่นับหน่วยกิต) 

Research Methodology in Social Sciences (Non-Credit) 
3(3-0-6) 

834561 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก1 
Thesis 1, Type A1 

9 หน่วยกิต 

 รวม 9 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
834562 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก1 

Thesis 2, Type A1 
9 หน่วยกิต 

 รวม 9 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาต้น 

834563 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก1 
Thesis 3, Type A1 

9 หน่วยกิต 

 รวม 9 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
834502 สัมมนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา  (ไม่นับหน่วยกิต) 

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

834564 วิทยานิพนธ์ 4 แผน ก แบบ ก1 
Thesis 4, Type A1 

9 หน่วยกิต 

 รวม 9 หน่วยกิต 
 

3.1.4.2   แผน ก  แบบ ก 2  จ านวนหน่วยกิตรวม  36  หน่วยกิต 
 
 

ปีท่ี 1  
ภาคการศึกษาต้น 
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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) 

834xxx วิชาเลือก 1 
Elective Course 1 

3(2-2-5) 

834xxx วิชาเลือก 2 
Elective Course 2 

3(2-2-5) 

 รวม 12 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
834513 ทฤษฎีและแนวคิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่ 

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

834xxx วิชาเลือก 3 
Elective Course 3 

3(2-2-5) 

834xxx วิชาเลือก 4 
Elective Course 4 

3(2-2-5) 

834xxx วิชาเลือก 5 
Elective Course 5 

3(2-2-5) 

 รวม 12 หน่วยกิต 
 
 
 

ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาต้น 

834571 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก2 
Thesis 1, Type A2 

6 หน่วยกิต 

 รวม 6 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
834502 สัมมนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา  (ไม่นับหน่วยกิต) 

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

834572 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก2 6 หน่วยกิต 
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Thesis 2, Type A2 
 รวม 6 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

 

834501 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Research Methodology in Social Sciences 
 ความหมาย ลักษณะและเป้าหมายการวิจัย  ประเภทการวิจัย  การก าหนดปัญหาการวิจัย  ตัวแปร
และสมมติฐาน  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล  การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย  การ
ประเมินงานวิจัย  การน าผลวิจัยไปใช้ 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. 
 
834502 สัมมนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 1(0-2-1) 
 Seminar in Southeast Asian Studies 
 การสัมมนาเก่ียวกับหัวข้อหรือเรื่องท่ีก าลังเป็นประเด็นส าคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 
 Seminar on a concerned particular issue in Southeast Asia studies. 
 
834511  สถานภาพองค์ความรู้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา  3(2-2-5) 
 The State of Southeast Asian Studies 
 พัฒนาการของการศึกษาเก่ียวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ตั้งแต่งานนิพนธ์ของชาวพ้ืนเมืองใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และของชาวต่างชาติก่อนยุคอาณานิคม  งานนิพนธ์ของชาวตะวันตกจากประเทศ
ต่างๆ ในยุคอาณานิคม  และงานนิพนธ์ของนักชาตินิยมชาวพ้ืนเมืองในช่วงปลายอาณานิคม  การก าเนิดเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาในสหรัฐฯ ยุคหลังการปลดปล่อยอาณานิคม  กระแสการปลดปล่อยเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ศึกษาจากกรอบคิดของสถาบันการศึกษาในอเมริกา  และการก าเนิดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาใน
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. 
834512  ทฤษฎีและแนวคิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนสมัยใหม่ 3(2-2-5) 
 Theories and Concepts in Pre-modern Southeast Asia 
 ทฤษฎีและแนวความคิดในการท าความเข้าใจภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคก่อนสมัยใหม่  
ตั้งแต่วิถีการผลิต โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม-การเมือง รัฐแบบจารีต และแบบแผนทางวัฒนธรรม  
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 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 
 ทฤษฎีและแนวความคิดในการท าความเข้าใจภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคสมัยใหม่  ตั้งแต่
แนวคิดเรื่องชาตินิยมและการเป็นรัฐชาติ, ความเป็นสมัยใหม่-การสร้างความทันสมัย, บูรพาคดีศึกษากับการเป็น
สังคมหลังอาณานิคม, แนวคิดสังคมนิยม, แนวคิดเสรีประชาธิปไตย, แนวคิดอ านาจนิยม, 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 ทั้งในยุคจารีตและสมัยใหม่ การอภิปราย
เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจ าวัน 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  การอภิปรายเกี่ยวกับ
ภูมิศาสตร์ของการค้าและเส้นทางการค้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนยุคอาณานิคม ระบบเศรษฐกิจแบบ
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. 
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834523 การเมืองร่วมสมัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(2-2-5) 
 Contemporary Politics in Southeast Asia 
 แนวคิดเสรีนิยมทางการเมืองและเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  การอภิปรายเกี่ยวกับการ
ปรับตัวของสถาบันทางอ านาจเมื่อเผชิญกับกระแสเสรีนิยม  การต่อต้านกระแสเสรีนิยมจากอุดมการณ์และ
สถาบันทางการเมืองต่างๆ  ทั้งในแบบจารีตและแบบสมัยใหม่  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  การอภิปรายเกี่ยวกับการเลือก
รับปรับตัวและการพยายามอยู่ร่วมกันระหว่างกลุ่มศาสนาต่างๆ  การต่อรองระหว่างศรัทธาและเหตุผลในการสร้าง
ความทันสมัยให้แก่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การแยกศาสนาออกจากสังคมการเมือง  กระแสการกลับไปสู่หลักค า
สอนดั้งเดิมและสถาบันทางศาสนาแบบจารีต  การเคลื่อนไหวของศาสนาแบบประชานิยม  ความผสมผสานทาง
ศาสนาในยุคไร้พรมแดน  การปรับตัวของศาสนาในยุคทุนนิยม  ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนจักรกับรัฐในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 
 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 
 การสร้างมรดกโลกกับการธ ารงรักษาอัตลักษณ์ของชาติและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  การอภิปรายเกี่ยวกับการท าให้มรดกทางวัฒนธรรมกลายเป็นสินค้า การประดิษฐ์สร้าง
วัฒนธรรมประเพณี พิพิธภัณฑ์และโบราณสถานในฐานะทรัพยากรทางวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
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 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 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(2-2-5) 
 Creative Tourism in Southeast Asia 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ศักยภาพและโอกาส
ของภาครัฐ เอกชน และชุมชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อการสร้างสรรค์การท่องเที่ยว กระบวนทัศน์
การพัฒนาอย่างยั่งยืนในการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ รูปแบบและแนวโน้มของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทัศนศึกษานอกสถานทีใ่นภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างน้อยหนึ่งครั้ง 
 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. 
 
 
834527 วัฒนธรรมสมัยนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(2-2-5) 
 Popular Culture in Southeast Asia 
 สื่อมวลชนในยุคปฏิวัติสื่อ การอภิปรายเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ 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
อภิปรายเกี่ยวกับวรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมสมัยที่ได้รับคัดสรร โดยใช้แนววิเคราะห์ของทฤษฎี
วรรณกรรมวิจารณ์และให้ความสนใจในเรื่องวิธีคิด โครงสร้างทางอารมณ์ จิตส านึก สภาวะการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม 
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 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. 
 
834529 หัวข้อพิเศษในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 3(2-2-5) 
 Special Topic in Southeast Asian Studies 
 หัวข้อหรือเรื่องที่ก าลังเป็นประเด็นส าคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 
 A concerned particular issue in Southeast Asia studies. 
 
 
 
834561 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก1 9 หน่วยกิต 
 Thesis 1, Type A 1               
 เขียนเสนอโครงร่างวิจัยฉบับย่อ โดยระบุหัวข้อ ปัญหาและที่มาของการวิจัย วัตถุประสงค์ และระบุ
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยโดยสังเขป  ทั้งนี้ 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. 
 
834562 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก1 9 หน่วยกิต 
 Thesis 2, Type A 1                            
 เขียนโครงร่างงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดยมีการระบุองค์ประกอบของการวิจัยโดยละเอียด และเสนอชื่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือให้บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งและสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 Writing a complete research proposal comprising details of research components, 
designate a prospective thesis adviser to the Graduate School, and applying for a proposal 
defense.  
 
834563 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก1 9 หน่วยกิต  
 Thesis 3, Type A 1                            
 ด าเนินการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย พร้อมทั้งจัดท ารายงานความก้าวหน้าเสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 Collecting, analyzing the data and reporting the research progress to their thesis 
adviser. 
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834564 วิทยานิพนธ์ 4 แผน ก แบบ ก1 9 หน่วยกิต 
 Thesis 4, Type A1               
 เขียนวิทยานิพนธ์ สอบวิทยานิพนธ์ ด าเนินการแก้ไขตามค าแนะน าของคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ และส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์แก่บัณฑิตวิทยาลัย 
 Writing a thesis, applying for a final thesis defense, revising thesis if there are major or 
minor amendments recommended by the examination committee and submiting it to the 
Graduate School. 
834571 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก2 6 หน่วยกิต 
 Thesis 1, Type A2               
 เขียนโครงร่างงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือให้บัณฑิตวิทยาลัย
แต่งตั้ง สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และเริ่มลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลภาคสนามและด าเนินการวิจัยตามค าแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
 Writing a complete research proposal, designating a prospective thesis adviser to the 
Graduate School, applying for a proposal defense, and beginning to conduct a fieldwork 
research under the guidance of the supervisor..  
 
834572 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก2 6 หน่วยกิต 
 Thesis 2, Type A2               
 ด าเนินการวิจัย เขียนและสอบวิทยานิพนธ์ ด าเนินการแก้ไขตามค าแนะน าของคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ และส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์แก่บัณฑิตวิทยาลัย 
 Conducting the research, writing a thesis and apply for a final thesis defense, revising 
thesis 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 
 ความหมายของรหัสวิชาประจ าวิชาในหลักสูตรเป็นตัวเลขจ านวน 6 หลัก  มีความหมายดังนี้ 
 
 1) เลขสามตัวแรก เป็นตัวเลขประจ าสาขาวิชา คือ 
 834 หมายถึง สาขาวิชาประวัติศาสตร์  
 
 2) เลขสามตัวหลัง เป็นกลุ่มเลขประจ ารายวิชา  มีความหมายดังนี้ 
  2.1 เลขรหัสตัวแรก (หลักร้อย) หมายถึง ชั้นปีและระดับ 
   เลข 5  หมายถึง รายวิชาระดับปริญญาโท 
 
 2.2 เลขรหัสตัวกลาง (หลักสิบ) หมายถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา 
   เลข 0 หมายถึง กลุ่มวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต  
   เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาบังคับ 
   เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชาเลือก 
   เลข 6 หมายถึง วิทยานิพนธ์แผน ก แบบ ก1 
   เลข 7 หมายถึง วิทยานิพนธ์แผน ก แบบ ก2  
  
 2.3 เลขรหัสตัวสุดท้าย (หลักหน่วย)  หมายถึง  อนุกรมรายวิชา 
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3.2 ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ
การ 

ศึกษา 
สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน (ชม./ปี) 

ปัจจุบนั 
เมื่อเปิด

หลักสูตรนี ้

1 นางสาวจิราภรณ์ 
สถาปนะวรรธนะ 

รองศาสตราจารย ์ Ph.D. 
กศ.ม. 
กศ.บ. 

History 
ประวัติศาสตร ์
ภาษาอังกฤษ 

Monash University 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 

Australia 
ไทย 
ไทย 

2540 
2516 
2513 

270 315 

2 นายทวีศักดิ์  
เผือกสม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. 
 
อ.ม. 
ว.บ. 

Southeast Asian 
Studies 
ประวัติศาสตร ์
หนังสือพิมพ ์

National University of Singapore 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

สิงคโปร ์
 
ไทย 
ไทย 

2551 
 

2540 
2536 

270 315 

3 นายบุณยสฤษฎ์  
อเนกสุข 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. 
ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

ไทศึกษา  
พัฒนาชนบทศึกษา  
ประวัติศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหาสารคามมหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลยันเรศวร  

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2549 
2544 
2539 

- 315 

4 นายวศิน  
ปัญญาวุธตระกลู 

อาจารย ์ ศศ.ด. 
อ.ม. 
ศศ.บ. 

พัฒนาสังคม 
ประวัติศาสตร ์
ประวัติศาสตร์เพื่อการ
ท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2552 
2542 
2539 

270 315 

5 นางสาวอุดมพร  
ธีระวิริยะกุล 

อาจารย ์ Ph.D. 
ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

Thai Studies 
ประวัติศาสตร ์
ประวัติศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2555 
2542 
2539 

- 315 

3.2.2 อาจารย์ประจ า 
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิการ 

ศึกษา 
สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

1 นางสาวจิราภรณ์ 
สถาปนะวรรธนะ 

รองศาสตราจารย ์ Ph.D. 
กศ.ม. 
กศ.บ. 

History 
ประวัติศาสตร ์
ภาษาอังกฤษ 

Monash University 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 

Australia 
ไทย 
ไทย 

2540 
2516 
2513 

2 นางพัชรินทร์  
สิรสุนทร 

รองศาสตราจารย ์ 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  

กรรพุมมาลย ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 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 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. 
อ.ม. 
ว.บ. 

Southeast Asian Studies 
ประวัติศาสตร ์
หนังสือพิมพ ์

National University of Singapore 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

สิงคโปร ์
ไทย 
ไทย 

2551 
2540 
2536 

5 นายบุณยสฤษฎ์  
อเนกสุข 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. 
ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

ไทศึกษา  
พัฒนาชนบทศึกษา  
ประวัติศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยันเรศวร  

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2549 
2544 
2539 

6 นางสาวอัจฉริยา  
ชูวงศ์เลิศ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. 
พ.ม. 
น.บ. 

สังคมศาสตร ์
เทคโนโลยีการบริหาร 
นิติศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2012 
1997 
1991 

7 นายวิรัช  
นิยมธรรม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

ภาษาศาสตร ์
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต

ไทย 
ไทย 

2527 
2524 
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิการ 

ศึกษา 
สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

พิษณุโลก 
8 นายวศิน  

ปัญญาวธุตระกลู 
อาจารย ์ ศศ.ด. 

อ.ม. 
ศศ.บ. 

พัฒนาสังคม 
ประวัติศาสตร ์
ประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2552 
2542 
2539 

9 นางสาวอุดมพร    
ธีระวิริยะกุล 

อาจารย ์ Ph.D. 
ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

Thai Studies 
ประวัติศาสตร ์
ประวัติศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2555 
2542 
2539 

10 นายนิธิ  
เนื่องจ านงค์ 

อาจารย ์ ปร.ด. 
ร.บ. (เกียรติ
นิยมอนัดับสอง) 

รัฐศาสตร ์
รัฐศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ไทย 
ไทย 

2552 
2548 

11 นายวุฒิกรณ์  
ชูวัฒนานุรักษ ์

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

รัฐศาสตร ์
รัฐศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ไทย 
ไทย 

2550 
2542 

 
 
 
 

3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิการ 

ศึกษา 
สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1 Craig J. Reynolds Professor Ph.D. History Cornell University USA 2515 
2 Charles F. Keyes Professor Ph.D. Anthropology  Cornell University USA 1967 
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิการ 

ศึกษา 
สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

Emeritus 
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 รองศาสตราจารย ์ อ.ม. ประวัติศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 2516 
8 ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ศาสตราจารย ์ Ph.D. Government University of Hawaii USA 2524 
9 เทิดชาย  ช่วยบ ารุง อาจารย ์ Ph.D. Tourism Planning and 

Management  
University of Queensland Australia 2545 

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

USA 2551 

11 ธเนศ วงศ์ยานนาวา รองศาสตราจารย ์ M.Phil. Politics University of Cambridge UK 2534 
12 นิติ ภวัครพันธ์ุ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. Anthropology Australian National University Australia 2535 
13 ปัญญา  รุ่งเรือง รองศาสตราจารย ์ Ph.D. Musicology - Ethnomusicology Kent State University USA 2543 
14 ปรีชา เปี่ยมพงษ์สานต ์ อาจารย ์ Dr.rer.pol. เศรษฐศาสตร์  Hamburg University Germany Germany 2514 
15 ผาสุก พงษ์ไพจิตร ศาสตราจารย ์ Ph.D. Economics University of Cambridge UK 2522 
16 พวงทอง ภวัครพันธ์ุ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. History University of Wollongong Australia 2539 
17 ยุกติ มุกดาวิจติร ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. Anthropology University of Wisconsin-

Madison 
USA 2550 

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

Oklahoma State University USA 2539 

19 รัตนา  จันทร์เทาว ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. ภาษาศาสตร์และภาษาเอเชีย
อาคเนย์  

มหาวิทยาลยัมหิดล ไทย 2554 

20 วรพร ภู่พงศ์พันธุ ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ อ.ด. ประวัติศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 2549 
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิการ 

ศึกษา 
สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

21 วิลลา วิลยัทอง อาจารย ์ Ph.D. History Australian National University Australia 2549 
22 สมคิด ศรีสิงห ์ รองศาสตราจารย ์ กศ.ม. ประวัติศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร 
ไทย 2515 

23 สายชล สตัยานรุักษ ์ ศาสตราจารย ์ อ.ม. ประวัติศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 2525 
24 สุเนตร ชุตินธรานนท ์ รองศาสตราจารย ์ Ph.D. History Cornell University USA 2532 
25 โสภณา  ศรีจ าปา รองศาสตราจารย ์ 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 สัตยานรุักษ ์ รองศาสตราจารย ์ Ph.D. Economics Nagoya University Japan 2547 
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4. ข้อก าหนดเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
 ไม่มี 
 
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 การวิจัยเพ่ือท าวิทยานิพนธ์จะต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
 การท าวิทยานิพนธ์ คือการท าวิจัยเพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ศึกษา ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีหน้าที่ให้ค าปรึกษาและควบคุม
การท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตแต่ละคนจนแล้วเสร็จ พร้อมเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์ และตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ผ่านสื่อทางวิชาการหรือวิชาชีพต่างๆ  ทั้งนี้นิสิตสามารถเลือกใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการเขียน
วิทยานิพนธ์ก็ได้  โดยให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตประจ าหลักสูตรฯ  
 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 นิสิตมีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  สามารถคิดและวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบและมี
หลักการ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาใน
แขนงต่างๆ และผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน (ดังแสดงในหมวดที่ 4 ข้อ 2) มาใช้ในการท าวิทยานิพนธ์ได้ผลเป็นที่น่า
พึงพอใจ 
 
 5.3 ช่วงเวลา 
 5.3.1 หลักสูตร แผน ก แบบ ก 1  เริ่มท าวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้นของชั้นปีที่ 1 
 5.3.2 หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2  เริ่มท าวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้นของชั้นปีที่ 2 

 
 5.4 จ านวนหน่วยกิต 

 5.4.1 หลักสูตร แผน ก แบบ ก 1  ท าวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
 5.4.2 หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2  ท าวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

 
 

 5.5 การเตรียมการ 
 5.5.1 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
 5.5.2 ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 5.5.3 นิสิตน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ด้วยปากเปล่า และส่งเล่มโครงร่างวิทยานิพนธ์              
ต่อคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
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 5.5.4 บัณฑิตวิทยาลัยประกาศให้จัดท าวิทยานิพนธ์ตามโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 5.5.5 ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
 5.5.6 ด าเนินการสอบวิทยานิพนธ์ ต่อคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
 5.5.7 ด าเนินการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์  

 
 อีกทั้ง มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมจัดท าบันทึกการให้
ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการวิจัยทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ 
 
 5.6 กระบวนการประเมินผล 
 ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าวิจัย ที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษาเป็น
ผู้รับผิดชอบ และประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา น าเสนอความก้าวหน้า
ของการวิจัย และการจัดสอบการน าเสนอที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ ากว่า 5 คน  (โดยให้เป็นไปตามแนวทางการจัดท า
วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย) 
 กระบวนการประเมินวิทยานิพนธ์ 
 1.อาจารย์ที่ปรึกษาจะประเมินความก้าวหน้าในการท าวิจัยในแต่ละภาคการศึกษา ตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ในค าอธิบายรายวิชาวิทยานิพนธ์ 
 2.เมื่อนิสิตจัดท าวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้วตามความเห็นชอบของอาจาย์ที่ปรึกษา จึงให้สอบ
ป้องกันวิทยานิพนธ์ โดยมีคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ โดยให้เป็นไปตามแนวทางการจัดท า
วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 
 
 

 
 

หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 

1.มีความรู้และความเข้าใจอย่าง
ลุ่มลึกต่อสภาพความหลากหลาย
และลักษณะเฉพาะของสังคม
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

- นิสิตทุกคนต้องท าวิทยานิพนธ์แบบวิจัยเชิงคุณภาพที่สามารถตีพิมพ์ใน
วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ 

2.สร้างงานวิจัยเกี่ยวกับเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาได้อย่าง

- มีกิจกรรมส่ ง เสริมบรรยากาศทางวิชาการ เช่น การจัดสัมมนา
บัณฑิตศึกษาเป็นประจ า, จัดเวทีสัมมนาระดับชาติเพ่ือให้นิสิตได้มีโอกาส
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โดดเด่น แหลมคม และมีคุณค่า
ต่อวงวิชาการ 

น าเสนอผลงานทางวิชาการ และสนับสนุนให้นิสิตเดินทางไปน าเสนอผลงาน
วิชาการในการประชุมวิชาการในระดับประเทศ 

3.มีความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ 

-ส่งเสริมทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยการใช้ต ารา
ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนและการวิจัย  ตลอดจนเปิดโอกาสให้นิสิต
เลือกใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนและน าเสนอผลงานวิจัย 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมใน
สภาพแวดล้อมของการท างานและชุมชนที่กว้างขวางข้ึน 

(2) สามารถจัดการและวินิจฉัยปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมอย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรม  
(3) สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับความ

ขัดแย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
     
 2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) อาจารย์ผู้สอนต้องท าตนเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาการ  
(2) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาการไว้ในการสอนทุกรายวิชา 
(3) ยกย่องชื่นชมนิสิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม ใช้ความรู้ความสามารถเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม และ

เสียสละ       
 
 2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

(1) ประเมินการตรงต่อเวลาของนิสิตในการเข้าชั้นเรียน และการส่งงานตามระยะเวลาที่ก าหนด 
(2) ประเมินจากการรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 2.2 ด้านความรู้ 
 2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระ หลักการ และทฤษฎีที่ส าคัญของสาขาวิชาเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา  การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพ และสามารถน ามาประยุกต์ใน
การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและการปฏิบัติในวิชาชีพ 

(2) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต์ รวมถึงผลกระทบของผลงานวิจัย
ในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาและต่อการปฏิบัติใน
วิชาชีพ 
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(3) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติที่อาจกระทบต่อสาขาวิชา
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
 

 2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) ใช้การเรียนการสอนโดยใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ทั้งการสอนและการสัมมนาในชั้นเรียน และ

การให้นิสิตปฏิบัติจากการเก็บข้อมูลภาคสนาม  
(2) มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากรพิเศษให้ความรู้เฉพาะด้านแก่นิสิต 

 
 2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) การจัดท ารายงานวิจัยและเค้าโครงวิจัย/เค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
(2) ประเมินจากรายงานวิจัยและเค้าโครงวิจัย/เค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่นิสิตจัดท า 
(3) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน และการท าข้อสอบ 

 
 
 
 
 2.3 ด้านทักษะทางปัญญา  
 2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ 
(2) สามารถใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการ

และวิชาชีพ และพัฒนาแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 
(3) สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ และ

พัฒนาความคิดใหม่ๆ โดยบูรณาการเข้ากับองค์ความรู้เดิม หรือเสนอความรู้ใหม่ที่ท้าทาย 
สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่าง
สร้างสรรค์ รวมถึงการพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ
ของสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 

(4) สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการวิจัยค้นคว้าด้วยตนเอง โดยการใช้ความรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัยและให้ข้อสรุปซึ่งขยายองค์ความรู้
หรือแนวปฏิบัติในวิชาการและวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยส าคัญ 
 

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

ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นจริง 
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(4) การบูรณาการความรู้ เพ่ือสร้างสรรค์ ปฏิบัติการทางสังคมและงานวิจัย 
 

 2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะปัญญา 
(1) ประเมินจากรายงานและการวิจัยของนิสิต 
(2) ประเมินจากการท าข้อสอบในลักษณะที่เป็นการวิเคราะห์ อภิปราย และวิพากษ์ 

 
 2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนหรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพด้วยตนเอง 
(2) สามารถตัดสินใจในการด าเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนใน

การปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 
(3) แสดงออกซึ่งทักษะการเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพ่ือเพ่ิมพูน

ประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่ม 
(4) มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเองและร่วมมือกับผู้อ่ืนในการจัดการกับข้อโต้แย้ง

และปัญหาต่างๆ 
 

 2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

(1) ฝึกความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืนด้วยการมอบหมายงานให้ท าเป็นกลุ่ม 
(2) สอดแทรกในบางรายวิชาให้ศึกษากรณีศึกษาอันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคม เพื่อให้

วิเคราะห์เสนอแนะทางออก 
(3) การบูรณาการความรู้ เพ่ือสร้างสรรค์ ปฏิบัติการทางสังคมและงานวิจัย 

 
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการน าเสนองานทั้งงานกลุ่มและงานเดียว
ในชั้นเรียน 

(2) ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมายให้ท าเป็นกลุ่ม 
(3) สังเกตพฤติกรรมในห้องเรียนและการเข้าเรียนของนิสิต 

 
 
 2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหาและ
เสนอแนะการแก้ปัญหาในด้านต่างๆ 
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(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงวิชาการและ
วิขาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป  ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ 

 
 
 
 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) จัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศในระบบดิจิตอลที่ทันสมัยส าหรับบริการนิสิต และขยายพ้ืนที่จุด
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สายให้ครอบคลุมทั่วบริเวณอาคารเรียนและหอพักนิสิตภายใน
มหาวิทยาลัย 

(2) จัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ท่ีทันสมัยไว้ในห้องเรียนส าหรับการน าเสนองานของนิสิต  
 
2.5.3 กลยุทธ์การประเมิลผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนองาน และการเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ท ากิจกรรมต่างๆ  
 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
mapping) 

แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ในด้านใดบ้าง (สัมพันธ์กับการ
พัฒนาผลการเรียนรู้แต่ละด้านตามข้อ 2 ) โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง โดยที่
ผลการเรียนรู้แต่ละข้อของด้านต่างๆ ในตารางมีความหมายดังต่อไปนี้ 
  

1.คุณธรรม จริยธรรม 
(1) แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในสภาพแวดล้อม

ของการท างานและชุมชนที่กว้างขวางข้ึน 
(2) สามารถจัดการและวินิจฉัยปัญหาทางคุณธรรมอย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรม  
(3) สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับความขัดแย้ง

และปญัหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 
2.ความรู้  



37 
 

(1) มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระ หลักการ และทฤษฎีที่ส าคัญของสาขาวิชาเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ศึกษา  การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพ และสามารถน ามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ
และการปฏิบัติในวิชาชีพ 

(2) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต์ รวมถึงผลกระทบของผลงานวิจัยใน
ปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาและต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ 

(3) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติที่อาจกระทบต่อสาขาวิชาเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

 
3.ทักษะทางปัญญา 
(1) สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ 
(2) สามารถใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการและ

วิชาชีพ และพัฒนาแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 
(3) สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนา

ความคิดใหม่ๆ โดยบูรณาการเข้ากับองค์ความรู้เดิม หรือเสนอความรู้ใหม่ที่ท้าทาย สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือ
เฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการพัฒนาข้อสรุปและ
ข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพของสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 

(4) สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการวิจัยค้นคว้าด้วยตนเอง โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัยและให้ข้อสรุปซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวปฏิบัติในวิชาการและ
วิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยส าคัญ 

  
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนหรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพด้วยตนเอง 
(2) สามารถตัดสินใจในการด าเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการ

ปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 
(3) แสดงออกซ่ึงทักษะการเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ

ในการท างานของกลุ่ม 
(4) มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเองและร่วมมือกับผู้อ่ืนในการจัดการกับข้อโต้แย้งและ

ปัญหาต่างๆ 
 
5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหาและเสนอแนะ

การแก้ปัญหาในด้านต่างๆ 
(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงวิชาการและวิขาชีพ 

รวมถึงชุมชนทั่วไป  ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้ง
วิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ 
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ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา   
(curriculum mapping) 

รายวิชา/ระดับทักษะ 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
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 ระเบียบวิธีวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ 

                

834502 สัมมนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ศึกษา 

                

834511 สถานภาพองค์ความรู้เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 

                

834512 ทฤษฎีและแนวคิดในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ก่อนสมัยใหม ่

                

834513 ทฤษฎีและแนวคิดในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่ 

                

834521 ประวัติศาสตร์สังคม-วัฒนธรรม
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

                

834522 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

                

รายวิชา/ระดับทักษะ 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
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 
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834523 การเมืองร่วมสมัยในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

                

834524 ขบวนการทางศาสนาในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

                

834525 มรดกโลกและพิพิธภัณฑ์ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

                

834526 การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

                

834527 วัฒนธรรมสมัยนิยมในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

                

834528 วรรณกรรมร่วมสมัยในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

                

834529 หัวข้อพิเศษในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ศึกษา 

                

834561-4 วิทยานิพนธ์แผน ก แบบ ก1                 

834571-2 วิทยานิพนธ์แผน ก แบบ ก2                 
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนนให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554  
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

2.1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
ก าหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพ

ภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และน าไปด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ 
ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 

การทวนสอบในระดับรายวิชา อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี โดยจะมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบซึ่งประกอบไปด้วยอาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษเป็นผู้พิจารณาความ
เหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน  

การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา
ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิตและรายงานผล 

 
2.2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา เน้นการท าวิจัยสัมฤทธิผลของการ

ประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อของมหาบัณฑิต โดยท าการวิจัยอย่างต่อเนื่อง แล้วน าผลที่ได้มาเป็นข้อมูลใน
การประเมินคุณภาพของหลักสูตร การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน โดยมีหัวข้อ
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ 

(1) สภาวะการได้งานท าหรือศึกษาต่อของมหาบัณฑิต  ประเมินจากการได้งานท าหรือศึกษาต่อตรง
ตามสาขาหรือในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง และระยะเวลาในการหางาน โดยท าการประเมินจากมหาบัณฑิต
แต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา 

(2) ต าแหน่งงานและความก้าวหน้าในสายงานของมหาบัณฑิต 
(3) ความพึงพอใจของมหาบัณฑิต ต่อความรู้ความสามารถที่ได้เรียนรู้จากหลักสูตร ที่ใช้ในการประกอบ

อาชีพหรือศึกษาต่อ พร้อมกับเปิดโอกาสให้มีการเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

(4) ความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตหรือนายจ้าง พร้อมกับเปิดโอกาสให้มีข้อเสนอแนะต่อสิ่งที่คาดหวังหรือต้องการ
จากหลักสูตรในการน าไปใช้ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  

(5) ความพึงพอใจของสถาบันการศึกษาอื่น ซึ่งรับมหาบัณฑิตที่ส าเร็จจากหลักสูตร เข้าร่วมงาน โดยประเมิน
ทางด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติอื่นๆ 

(6) ความเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์พิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
มหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ องค์ความรู้ และการปรับปรุงหลักสูตร ให้มี
ความเหมาะสมกับสถานการณ์ทางการศึกษาและสังคมในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น 
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(7) ผลงานของนิสติและมหาบัณฑิตที่สามารถวัดเป็นรูปธรรมได้ เชน่ 
 -   จ านวนผลงานวิจัยใหม่ที่ตีพมิพ์เผยแพรท่ั้งในรูปบทความรายงานการวิจัยหรือหนังสือ  
 -   จ านวนการน าเสนอผลงานวจิัยใหม่ในการประชุมวชิาการในระดับชาติ 
 -   จ านวนกิจกรรมเพื่อสังคมและประเทศชาต ิ

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร 

3.1 แผน ก แบบ ก 1 
(1) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า 
(2) ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงาน

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) ที่มี
คณะกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

(3) มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 
(4) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชา 
(5) สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
(6) การเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 คร้ัง 
 
3.2 แผน ก แบบ ก 2 
(1) ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
(2) เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า 
(3) ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงาน

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) ที่มี
คณะกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 
 (4) มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด  
  (5) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชา 
   (6) สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

(7) การเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 คร้ัง 
 

หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์ 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

(1) มีการปฐมนิเทศหรือให้ค าแนะน าแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และความเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน และคณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาเป็นอันดับแรก ตลอดจนให้มี
ความเข้าใจในเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ การสนับสนุนด้านการฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
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 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจั ย

อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยในสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาเป็นอันดับแรก การให้บริการวิชาการ
ที่เกี่ยวข้อง การให้ค าปรึกษา และการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

(2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรมมี

การกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 
(2) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ เป็นรอง 
(3) จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย และการสนับสนุนการท างานวิจัยส าหรับบุคลากรและนิสิต 
(4) สนับสนุนให้อาจารย์ไปอบรมหรือประชุมสัมมนาทั้งในวิชาชีพและวิชาการอ่ืนๆ เช่น ความรู้

เกี่ยวกับธุรกิจ  คอมพิวเตอร์ และการใช้สถิติในการวิจัย เป็นต้น 
(5) สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้มีต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
(6) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ/มหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่นๆ 

 
 
 

หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การบริหารหลักสูตร 
 บริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร อันประกอบด้วย ประธานหลักสูตร และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท าหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา พร้อมทั้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชาเพ่ือท า
หน้าที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนและประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน และนิสิต โดยมีคณบดีคณะ
สังคมศาสตร์และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้ก ากับดูแลและคอยให้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบายปฏิบัติ
ให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและ
อาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระท าทุกปีอย่าง
ต่อเนื่อง 
 ด้านการเรียนการสอน มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 และจัดการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาของหลักสูตร อาจารย์ประจ าวิชาทุก
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ท่านจะต้องจัดท าแผนการสอนในหัวข้อวิชาที่ตนรับผิดชอบตาม มคอ.3 มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามภาระงานของอาจารย์อย่างสม่ าเสมอตาม มคอ.5  และน าผลการประเมินดังกล่าวมาพัฒนาศักยภาพของ
อาจารย์ รวมถึงมีการพัฒนาอาจารย์ด้วยการส่งเสริมให้มีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น จัดให้มีงบประมาณเพ่ือเข้า
ร่วมอบรม ประชุม สัมมนา ผลิตต ารา เอกสารประกอบการสอนหรือบทความทางวิชาการ และจัดให้มีการศึกษา
ดูงานเพ่ือพัฒนาความรู้ความ สามารถ และประสบการณ์ของอาจารย์ในด้านต่างๆ  
 ด้านหลักสูตร มีการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย ยืดหยุ่นและสอดคล้องเพ่ือพัฒนา
ความสามารถของนิสิต รวมถึงตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานทุกๆ 2 ปี 
 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน  บัณฑิตศึกษาของภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร เน้นการสร้างทักษะและประสบการณ์ในห้องเรียน โดยใช้กรณีศึกษา ประเด็นเด่นประจ า
ยุคสมัยหรือสถานการณ์เร่งด่วนในปัจจุบัน และผู้ประกอบการจริงหรือผู้มีประสบการณ์ตรงในรายวิชาต่างๆ มา
ส่งเสริมให้นิสิตได้ร่วมวิเคราะห์ อภิปราย โต้แย้ง แสดงความคิดเห็น ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ
ระดับประเทศ ส่งเสริมให้มีการใช้ภาษาอังกฤษแทรกในการเรียนการสอน  
 ด้านการให้ค าแนะน านิสิต  จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน าในเรื่องต่าง ๆ แก่นิสิตทุกชั้นปี เช่น 
การลงทะเบียนเรียน การด ารงชีวิตภายในมหาวิทยาลัย และการท าวิทยานิพนธ์ โดยที่อาจารย์ใหม่จะเข้าร่วม
การสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาด้วย ในแต่ละปี
การศึกษามีการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนิสิตเพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการท างาน 
 
 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1  การบริหารงบประมาณ 
 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการ
เรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ วัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และ
สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต 
 
 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
 มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านหนังสือต าราและการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านักหอสมุดกลางที่มี
หนังสือด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาและด้านอ่ืนๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้นนอกจากนี้มหาวิทยาลัยมี
อุปกรณ์ท่ีใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง 
 
 2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
 ประสานงานกับส านักหอสมุดกลาง ในการจัดซื้อหนังสือและต าราที่เกี่ยวข้องเพ่ือบริการให้อาจารย์และ
นิสิตได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอนในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้นอาจารย์ผู้สอนแต่ละ
รายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ที่จ าเป็นนอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมา
สอนบางรายวิชาและบางหัวข้อก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือส าหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วย 
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ในส่วนของคณะจะมีห้องอ่านหนังสือเพ่ือบริการหนังสือต าราหรือวารสารเฉพาะทางและคณะจะต้อง ให้ความ
สนับสนุนในเรื่องสื่อการสอนอื่นๆ เพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ตามความเหมาะสม 
 
 2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรนั้น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะท าการค านวณปริมาณทรัพยากร
ต่างๆ เทียบกับจ านวนนิสิต คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เป็นประจ าทุกไตรมาศ (หากเป็นความ
ต้องการทั่วไป) และรายภาคการศึกษา (ส าหรับทรัพยากรที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน) หลังจากนั้นจะน าเสนอไป
ยังประธานหลักสูตรและภาควิชาเพ่ือจัดสรรงบประมาณและจัดซื้อจัดหาตามข้ันตอนของมหาวิทยาลัย  
 
 
3. การบริหารคณาจารย์ 

3.1  การรับอาจารย์ใหม่ 
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา หรือด้านสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์ 
 
3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 

ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา  เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  และได้มหาบัณฑิต
เป็นไปตามคุณลักษณะมหาบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 
3.3  การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
ส าหรับอาจารย์พิเศษเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจาก

การปฏิบัติมาให้กับนิสิต  หลักสูตรก าหนดนโยบายว่าจะต้องมีการเชิญอาจารย์พิเศษหรือวิทยากรมาบรรยาย
อย่างน้อยทุกรายวิชา โดยที่อาจารย์พิเศษหรือวิทยากรจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงหรือมีวุฒิการศึกษาอย่าง
ต่ าปริญญาเอก 

 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เก่ียวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ 
 
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
หลักสูตรจะต้องสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงานอย่าง

ต่อเนื่อง 
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5. การสนับสนุนและให้ค าแนะน าแก่นิสิต 
5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นิสิต 
มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปให้แก่นิสิตทุกคน โดยนิสิตที่มีปัญหาในการเรียน

สามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปได้ โดยต้องก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพ่ือให้นิสิต
เข้าปรึกษาได้  

 
5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต 
กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค าร้อ งขอดู

กระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้  โดยหลังจาก
ที่ได้รับเรื่องอุทธรณ์ของนิสิต หลักสูตรจะให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  โดยให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 
30 วัน 
 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือ ความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิต 

6.1 มีการศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม เพื่อเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการเปิด
และการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

6.2 มีการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตและนายจ้างอย่างต่อเนื่อง 
6.3 มีการติดตามการพัฒนาอาชีพและความก้าวหน้าในการท างานของมหาบัณฑิต เพ่ือให้ได้ข้อมูล

ย้อนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ที่ 1-12 อยู่ในเกณฑ์ดีในปีแรกที่ประเมิน ทั้งนี้เกณฑ์การ

ประเมินในระดับดี คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 ครบถ้วน และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานที่ 6-12 ที่ระบุไว้ในปีที่ถูกประเมินและต้องด าเนินการให้ผลประเมินอยู่ในระดับดีตลอดไป 
 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 
1.อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X  

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

X X  

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

X X  

4.จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

X X  

5.จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา X X  
6.มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X  

7.มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จาก
ผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

 X  

8.อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน X X  
9.อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง X X  
10.จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

X X  

11.ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X  

12.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5   X 
 
 
 
 

หมวดที่ 8. การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนั้น 

พิจารณาจากตัวผู้เรียน โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อ ว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจ
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ประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภิปรายโต้ตอบจากนิสิต การตอบค าถามของ
นิสิตในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมี
ความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การ
ทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป 
หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 

 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถท าโดยการ 
– ประเมินโดยนิสิตในแต่ละวิชา 
– การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน  
– ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยมหาบัณฑิตใหม ่
– การทดสอบผลการเรียนรู้ของนิสิตเทียบเคียงกับสถาบันอื่นในหลักสูตรใกล้เคียงกัน 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยส ารวจข้อมูลจาก 
– นิสิตปีสุดท้าย/ มหาบัณฑิตใหม ่
– ผู้ว่าจ้าง 
– ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
– รวมทั้งส ารวจสัมฤทธิผลของมหาบัณฑิต 

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามที่ก าหนดในรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

– รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนิสิต ผู้ใช้มหาบัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ 
– วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร / ประธานหลักสูตร 
– เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ 



 

 
 

 
 
 

ภาคผนวก ก. 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 



 

 



 



 

 



 



 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข. 
 

รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตรฯ 
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สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา  
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา  

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 
 

 
1.ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ   
 รองศาสตราจารย์ ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล, อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), อ.ม. (ประวัติศาสตร์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 
 
2.หน่วยงาน    
 สาขาวิชาศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 
 
3.ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

เห็นชอบในเรื่องชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร 
ตลอดจนแผนการจัดการศึกษา และได้ให้ค าแนะน าในการปรับแก้เนื้อหาค าอธิบายรายวิชาบางอย่างเพ่ิมเติม 
เช่น เสนอแนะให้เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาในรายวิชา “มรดกโลกและพิพิธภัณฑ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ใน
เรื่องมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ และเสนอแนะให้เพ่ิมรายวิชา “เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใน
ภาพรวม” (Southeast Asia in Perspectives) ในลักษณะการสัมมนาเรื่องเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในภาพรวม  
ทั้งในด้านภูมิศาสตร์ กลุ่มชาติพันธุ์ ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม ความส าคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ต่อสังคมโลกในสมัยจารีต อันสืบเนื่อง พัฒนา เปลี่ยนผ่านมาจนถึงปัจจุบันในสังคมโลกร่วมสมัย 

นอกจากนี้ ยังได้ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า 
1) หลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาเป็นหลักสูตรที่มีประโยชน์สอดคล้องกับการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพให้แก่สังคมไทยที่ก าลังเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
2) ในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยควรเน้นการฝึกปฏิบัติในการเรียนการสอน ฝึกทักษะ

การบูรณาการ การประยุกต์เชื่อมโยงศักยภาพพ้ืนฐานของภูมิภาคที่ได้ศึกษาพิเคราะห์ในด้านต่างๆ กับ
สภาพการณ์ในปัจจุบัน เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

3) เนื่องจากเป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ผู้เรียนจะต้องค้นคว้าวิจัยประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน จึงควรก าหนดให้ผู้เรียนมีความรู้ทางภาษาระดับพ้ืนฐานเกี่ยวกับประเทศเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ที่สนใจสัก 2 ภาษา 
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สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา  
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา  

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 
 
1.ชือ่ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 ดร. ชยันต์ วรรธนะภูติ 
 
 
2.หน่วยงาน  
 หัวหน้าศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (RCSD), คณะสังคมศาสตร์, 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
 
3.ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

เห็นชอบในเรื่องชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร 
ตลอดจนแผนการจัดการศึกษา และได้ให้ค าแนะน าในการปรับแก้เนื้อหาค าอธิบายรายวิชาบางอย่างเพ่ิมเติม 
เช่น เสนอแนะให้เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาในรายวิชา “ทฤษฎีและแนวคิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่” 
(Theories and Concepts in Modern Southeast Asia) ซึ่งได้เสนอให้เน้นถึงความส าคัญของแนวคิดเรื่อง
อาณานิคมและหลังอาณานิคม เนื่องจากเป็นประสบการณ์ที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เคยเผชิญร่วมกั น 
และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก่อรูปขึ้นเป็นรัฐและกลุ่มรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปัจจุบัน  โดยเฉพาะแนวคิด
เรื่องหลังอาณานิคม (postcolonialism) ซึ่งเป็นแนวคิดส าคัญต่อการท าความเข้าใจสังคม การเมือง และ
วัฒนธรรมของภูมิภาคท่ีเคยตกเป็นเมืองขึ้นมาค่อนข้างยาวนานอย่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ทั้งยังเสนอแนะให้
เพ่ิมเติมรายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อเครือข่ายทางสังคม (social media) ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยตรง เนื่องจากเป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ส่งผลกระทบอย่าง
กว้างขวางต่อสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

นอกจากนี้ ยังได้เสนอค าแนะน าในเรื่องจุดมุ่งเน้นในเรื่องการวิจัยของหลักสูตรฯ ซึ่งตั้งอยู่ในจุด
ศูนย์กลางส าคัญในการเชื่อมต่อโลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคจารีตและกระทั่งในยุคปัจจุบันเข้าด้วยกัน โดย
การให้ความส าคัญกับการวิจัยในประเด็นที่เชื่อมโยงเก่ียวกับเศรษฐกิจ-สังคมการเมืองไทย เพ่ือตอบค าถามส าคัญ
ที่สังคมไทยก าลังเผชิญ ตัวอย่างเช่น กรณีเครือข่ายการค้าวัวบริเวณภาคเหนือตอนล่างที่เชื่อมระหว่าง
ปากีสถาน/บังคลาเทศ-แม่สอดในพม่า-สุโขทัย/พิษณุโลกในไทย ซึ่งเป็นเครือข่ายพ่อค้ามุสลิมจากปากีสถาน-บัง
คลาเทศ-พม่า-ไทยที่เดินทางต้อนวัวมาจากปากีสถาน-บังคลาเทศ ผ่านพม่าเข้ามาทางแม่สอด-ตาก เข้ามาใน
บริเวณภาคเหนือตอนล่าง และกลายเป็นคนควบคุมตลาดเนื้อวัวในแถบนี้ไว้ทั้งหมด เป็นต้น 
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ผู้วิพากษ์หลักสูตรฯ 
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สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา  
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา  

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 
 
 

1.ชือ่ผู้ทรงคุณวุฒิ   
 รองศาสตราจารย์ ดร. อรรถจักร์  สัตยานุรักษ์ 
 
 
2.หน่วยงาน  
 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
 
3.ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

เห็นชอบในเรื่องชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร 
ตลอดจนแผนการจัดการศึกษา และเสนอแนะให้เพ่ิมรายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ “subaltern studies”หรือ 
“postcolonialism” อันให้ความส าคัญต่อการท าความเข้าใจประสบการณ์ของคนชั้นล่าง อันจะมีนัยส าคัญต่อ
การเข้าใจการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นสิ่งที่ยังไม่มีใครสนใจศึกษาท าความเข้าใจต่อ
ประเด็นดังกล่าวอย่างจริงจัง ทั้งๆ ที่เป็นสิ่งที่จะส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อผู้คนระดับล่างจ านวนมาก  การ
มุ่งเน้นการท าวิจัยไปที่ประสบการณ์ของคนชั้นล่างในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยสร้าง
จุดเด่นให้กับหลักสูตรฯ ต่อไปในอนาคต 

การเปิดหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกสามารถเข้าเรียนร่วมกันใน
รายวิชาหนึ่งๆ จะเป็นจุดเด่นอีกประการหนึ่ง เพราะจะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนได้อย่างลุ่มลึก และเป็น
แรงผลักดันทางวิชาการให้นักศึกษาพัฒนาก้าวหน้าได้เร็วขึ้น 

นอกจากนี้ ยังได้ให้ความคิดเห็นเพ่ิมเติมว่า การเปิดหลักสูตรที่มีทั้งแผนการเรียนแบบท ารายวิชากับ
วิทยานิพนธ์ (แบบ ก2 กรณีปริญญาโท และแบบ 2.1 กับ แบบ 2.2 กรณีปริญญาเอก) และแผนการเรียนแบบ
ท าวิจัยอย่างเดียวทั้งในระดับปริญญาโท (แผน ก แบบ ก1) และปริญญาเอก (แบบ 1.1) อยู่ด้วยกันนั้น ควรสร้าง
ระบบคัดกรองที่มีประสิทธิภาพในกรณีการรับนิสิตในแผนการเรียนแบบท าวิจัยอย่างเดียว เพ่ือให้มั่นใจว่าได้นิสิต
ที่มีคุณภาพ สามารถท าวิจัยและเขียนวิทยานิพนธ์ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องท างานรายวิชา  อย่างไรก็ตาม 
หลักสูตรฯ ควรก าหนดให้นิสิตในแผนท าวิจัยอย่างเดียวไปลงทะเบียนเรียนเพ่ิมเติมในบางรายวิชาโดยไม่คิด
หน่วยกิตในกรณีอาจารย์ที่ปรึกษาเห็นว่ามีความจ าเป็นต่อการวิจัยของนิสิต หรือช่วยท าให้นิสิตท าวิจั ยได้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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 (รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์) 

ผู้วิพากษ์หลักสูตรฯ 
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สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา  
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา  

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 
 
 
1.ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒนา กิติอาษา  
 
 
2.หน่วยงาน  
 Department of Southeast Asian Studies, Faculty of Arts and Social Sciences, National 

University of Singapore 
 
 
3.ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

1.ร่างหลักสูตรทั้งสองเล่ม เป็นหลักสูตรเดียวกัน เกี่ยวเนื่องกันแต่ต่างระดับ (ปริญญาโทและปริญญา
เอก) ต่างกันที่ความเข้มข้นและจ านวนหน่วยกิตที่ผู้เรียนต้องเรียนมากน้อยต่างกัน รวมทั้งความคาดหวังจาก
วิทยานิพนธ์ 

2.ร่างหลักสูตรมีจุดแข็งที่เป็นนวัตกรรมด้านหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบให้รองรับสถานการณ์
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมวัฒนธรรมของประเทศไทยในฐานะที่เป็นสมาชิกส าคัญของอาเซียน (และ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) รวมทั้งประชาคมโลก ประเทศไทยต้องการบุคลากรผู้มีความรู้และความสามารถใน
การวิจัยองค์ความรู้ระดับสูงเก่ียวกับประเทศต่างๆ ในอาเซียน 

3.ร่างหลักสูตรเน้นความส าคัญของบูรณาการองค์ความรู้จากหลากหลายสาขาวิชา โดยยึดเอาภูมิภาค
อาเซียนเป็นหน่วยพื้นที่และกรอบเวลาในการวิเคราะห์ ช่วยให้ผู้เรียนได้เปิดโลกทัศน์ข้ามสาขาวิชา และมีโอกาส
ในการผลิตหรือสังเคราะห์องค์ความรู้เชิงบูรณาการได้ลุ่มลึกและเป็นอิสระจากกรอบบังคับของสาขาวิชาเฉพาะ 

4.ร่างหลักสูตร ซึ่งเน้นการเขียนวิทยานิพนธ์ เป็นมิติที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง มหาบัณฑิตและดุษฎี
บัณฑิตในสาขาวิชานี้จะขาดทักษะและการฝึกปฏิบัติระหว่างเรียนไปอย่างน่าเสียดายหากไม่มีการเขียน
วิทยานิพนธ์ กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ วิทยานิพนธ์คือ หน้าตาและคุณภาพที่แท้จริงของหลักสูตร จุดแข็งที่ว่านี้
ควรจะต้องเน้นตั้งแต่เริ่มแรก 

5. ข้อวิจารณ์บางประการ 
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5.1) ท าไมรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยฯ จึงไม่นับหน่วยกิต รายวิชานี้ควรจะได้รับการยกระดับเป็นวิชา
บังคับของหลักสูตรควบคู่กับวิชาทฤษฎีและแนวคิด นิสิตจะมีปัญหาในขั้นท าวิทยานิพนธ์หากไม่ได้เรียนวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยอย่างจริงจัง 

5.2) ร่างหลักสูตรเน้นประวัติศาสตร์อย่างเห็นได้ชัด ควรเพ่ิมรายวิชาเลือกทางสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ให้หลากหลายกว่าที่เป็นอยู่ เช่น เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

5.3) เป็นไปได้หรือไม่ที่จะจัดให้มีการเรียนภาษาของประเทศเพ่ือนบ้านที่ส าคัญให้เป็นส่วนหนึ่งของ
หลักสูตร (อาจขอความร่วมมือกับภาควิชาหรือคณะที่เก่ียวข้อง) ภาษาอาจเป็นจุดขายที่ส าคัญของหลักสูตร ช่วย
เตรียมนิสิตให้พร้อมส าหรับการวิจัยภาคสนามได้เป็นอย่างดี  

5.4) อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีน้อยเกินไปหรือไม่ อาจต้องพิจารณาเพ่ิมเติมในแผนพัฒนาหลักสูตรใน
อนาคตเพ่ิมเติม 

5.5) ไม่แน่ใจว่า คณะกรรมการยกร่างหลักสูตรได้มีการส ารวจหรือวิเคราะห์ข้อมูลเรื่อง (1) มีจ านวน
ของผู้สนใจลงเรียนจากหน่วยงานใดบ้าง จ านวนเท่าใด หรือคู่แข่งของหลักสูตร และ (2) ความต้องการ
มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ซึ่งเป็นผลผลิตของหลักสูตรในตลาดแรงงาน 

 

ลงชื่อ  
(ผศ.ดร. พัฒนา กิติอาษา) 

ผู้วิพากษ์หลักสูตรฯ 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ค. 
 

แบบประวัติผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 
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แบบประวัติผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 

  
รศ.ดร.จิราภรณ์ สถาปนะวรรธนะ 

Assoc. Prof. Dr. Jiraporn STAPANAWATANA 
 
1.ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ประจ าภาควิชาประวัติศาสตร์ 
 
2.การศึกษา -Ph.D. (History), Monash University, 2540 
 -กศ.ม. (ประวัติศาสตร์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2516 
 -กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน, 2513 
 
3.สถานที่ติดต่อ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
  อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  65000 
 
4.สาขาวิชาการที่มีความช านาญ 
 -ประวัติศาสตร์ยุโรป 
 -ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
 -ประวัติศาสตร์ไทย 
 
5.งานวิจัยท่ีท าเสร็จแล้ว 
2555 “โครงการวิจัยเรื่องประวัติศาสตร์สังคมลุ่มน้ ายม” (ทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน สถานโขง-สาละวิน 

มหาวิทยาลัยนเรศวร) 
2554 “วัฒนธรรมลุ่มน้ ายม: ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ชาติพันธุ์” (รายงานการด าเนินงานโครงการ

สืบค้นวัฒนธรรมลุ่มน้ ายม จังหวัดพิษณุโลก, 2554). 
2554 (วิจัยร่วม), “เที่ยวเมืองพระร่วง: พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้ง

ด ารงพระยศสยามมกุฏราชกุมาร” (รายงานวิจัย ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554). 

2554 “วัฒนธรรมลุ่มน้ าน่าน” (รายงานวิจัยเสนอต่อฝ่ายท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยนเรศวร, 
2554). 

2551 (วิจัยร่วม) “ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสมณฑลฝ่ายเหนือ ร.ศ.120” (รายงานวิจัย 
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553). 

2551 “พิษณุโลก: เส้นทางสู่สี่แยกอินโดจีน” (รายงานวิจัยเสนอต่อคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 
2551). 
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2550 “ความสัมพันธ์ชาวเมืองเหนือตอนล่างกับทหารญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2484-2488)” 
(รายงานวิจัย สาขาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยทุนสนับสนุนการวิจัย
จาก The Sumitomo Foundation, 2550). 

2550 “ประวัติศาสตร์เมืองพิษณุโลก (ภาคปัจจุบัน)” (รายงานวิจัยเสนอต่อคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร, 2550).  

2550 “นามานุกรมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” (รายงานวิจัยเสนอต่อมหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550). 
2549 “ประวัติศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง” (รายงานวิจัยจากงบประมาณคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นเรศวร, 2549). 
2547 “สมเด็จพระเอกาทศรถ” (รายงานวิจัยเสนอต่อมหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547). 
2546 “ความสัมพันธ์ระหว่างทหารญี่ปุ่นกับชาวบ้านภาคเหนือตอนล่างสมัยสงครามโลกครั้งที่ 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 (หัวหน้าโครงการ) “โครงการจัดท าแผนการอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมืองเก่าพิษณุโลก” 

(สนับสนุนทุนวิจัยโดยส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม, 2538). 

2516 “วิกฤตกาล ร.ศ.112” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(ประสานมิตร), 2516). 

 
6.งานวิจัยท่ีก าลังท าอยู่ 
2555 “เมืองเหนือ: อดีต-ปัจจุบัน.” 
2555 “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือตอนล่าง.” 
2555 “วัฒนธรรมลุ่มแม่น้ าแควน้อย.” 
2555 “ตามรอยบรรพกษัตริย์เสด็จเมืองพิษณุโลก.” 
2555 “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช.” 
 
7.หนังสือและต าราทางวิชาการ 
2554 พิษณุโลก: จังหวัดแห่งโอกาสและความท้าทาย (พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552). 
2552 ประวัติศาสตร์ชุมชนทุ่งสาน (พิษณุโลก: สาขาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยนเรศวร, 

2552). 
2546 เศรษฐกิจชุมชนภาคเหนือตอนล่าง: ลักษณะ พัฒนาการ และการปรับตัว (กรุงเทพฯ:  ส านักพิมพ์

สร้างสรรค์วิชาการ, 2546). 
2542 บรรณาธิการ, บันทึกของคนท้องถิ่น (พิษณุโลก: โครงการท้องถิ่นศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2542). 
2537  ประวัติศาสตร์เมืองพิษณุโลก (พ.ศ. 2475-2503) (พิษณุโลก: แผนกเอกสารและการพิมพ์ คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก, 2537). 
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2523 วิกฤตการณ์สยาม ร.ศ. 112: การเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ าโขง (กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวัติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2523). 

 
8.บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
2554 “ประวัติศาสตร์เมืองพิษณุโลก,” วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น), ปีที่ 

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

ศ.120 (พ.ศ.2444),” น.329-343, ใน สารธารแห่งความคิด ๓: สารนิพนธ์เชิดชูเกียรติท่านผู้หญิง
วรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เนื่องในโอกาสอายุครบ 80 ปี, บรรณาธิการโดย วุฒิชัย มูลศิลป์ 
(กรุงเทพฯ: กองทุนเพ่ือวิชาการ วรุณยุพา สนิทวงศ์ฯ, 2552). 

2552 “ประวัติศาสตร์บอกเล่า: เนื้อหาและวิธีการ,” หนึ่งทศวรรษพัฒนาการประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย 
(พิษณุโลก: รัตนสุวรรณการพิมพ์, 2552).  

2552 “ความสัมพันธ์ในช่วงสงครามระหว่างชาวบ้านในภาคเหนือตอนล่างของไทยกับทหารญี่ปุ่นสมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ.2484-พ.ศ.2488),” วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี, ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (2552): 64-72.  

2552 “ประวัติศาสตร์เมืองชุมทาง: กรณีศึกษาเมืองพิษณุโลก,” วารสารสมาคมประวัติศาสตร์, ฉบับที่ 31 
(2552): 52-82. 

2551 “เจ้าเมืองบางขลัง,” น.22-25, (เอกสารองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองบางขลัง อ าเภอสวรรคโลก 
จังหวัดสุโขทัย, 2551). 

2550 “รัฐในหมู่บ้านสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น,” น.8-34, (เอกสารการประชุมวิชาการ สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ ครั้งที่ 2, คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, กรกฎาคม 2550). 

2549 “เสรีไทยสายภาคเหนือตอนล่าง,” น.187-199, (เอกสารการประชุมวิชาการ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เนื่องในงานมุทิตาจิต รองศาสตราจารย์สุรีย์ พงศ์จันทร์, 2 
กันยายน 2549). 

2549 “เมืองบริวารของพิษณุโลก,” น.10-14, (เอกสารการประชุมวิชาการ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ครั้งที่ 1, 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, มิถุนายน 2549). 

2546 “เศรษฐกิจชุมชนภาคเหนือตอนล่าง,” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 (2546): 14-29.  

2547 “ข้อสังเกตเกี่ยวกับทาสสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ,” 35 ปีประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร 
(พิษณุโลก: รัตนสุวรรณการพิมพ์, 2547).  

2546 “เมื่อข้าพเจ้าค้นพบมนุษย์ต านาน,” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (2546): 1-4.  

2544 “ไอ้แจ้งคนจริงไม่ได้ยิงขุนจง,” น. 147-155, ใน ปริทรรศน์ประวัติศาสตร์: รวมบทความเพื่อเป็น
เกียรติแก่รองศาสตราจารย์วุฒิชัย มูลศิลป์ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ , บรรณาธิการโดย 
วินัย พงศ์ศรีเพียร (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544). 
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2542 “รศ.112: จุดวิกฤติของการคุกคามของจักรวรรดินิยม,” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(มหาวิทยาลัยนเรศวร) ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (2542): 63-76. 

 
9.บทความที่น าเสนอในการประชุมทางวิชาการ 
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 “ประวัติศาสตร์สังคมเมืองพิษณุโลก (พ.ศ.2475-2503)” (บทความเสนอต่อที่ประชุมสัมมนาเรื่อง
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น , ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 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).  

 
10.งานแปล 
2547 “ประวัติศาสตร์ออสเตรเลีย,” แปลจาก A Short History of Australia ของ Manning Clark เพ่ือ

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

1970 ของ Herbert L. Peacock. 
 
11.เอกสารประกอบการสอน 
2540 “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น” (มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2540). 
2535 “ประวัติศาสตร์ยุโรปในสมัยคริสต์ศตวรรษท่ี 19-20” (มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2535). 
2522 “ประวัติศาสตร์อารยธรรมตะวันตก” (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก, 2522). 
 
12.ประสบการณ์วิจัยในต่างประเทศ 
2541 นักวิจัยรับเชิญ ณ มหาวิทยาลัย Hamburg ประเทศเยอรมัน โดยทุนสนับสนุนของ DAAD, 2541 
2539 การประชุมประวัติศาสตร์พม่า ณ มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง, 2539 
2538 นักวิจัยรับเชิญ ณ ศูนย์อเมริกาศึกษา เมืองไฮเดอราบัด ประเทศอินเดีย (ครั้งที่ 2), 2538 
2537 นักวิจัยรับเชิญ ณ มหาวิทยาลัยโซเฟีย (Sophia University) กรุงโตเกียว โดยทุนสนับสนุนของ JSPS 
2535 การประชุมด้านประวัติศาสตร์บอกเล่า ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์, 2535 
2528 นักวิจัยรับเชิญ ณ ศูนย์อเมริกาศึกษา เมืองไฮเดอราบัด ประเทศอินเดีย, 2528 
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13.สมาชิกสมาคมวิชาชีพ ฯลฯ 
 -สมาชิกสมาคมประวัติศาสตร์ฯ 
 -สมาชิกสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย 
 -ผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 -ผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 -คณะท างานของคณะกรรมการช าระประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (ด้านเศรษฐกิจ) 
 -ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์งานวิจัยเรื่อง “กฎหมายตราสามดวง: แว่นส่องสังคมไทย” ของโครงการเมธีวิจัย

อาวุโส ภายใต้การสนับสนุนของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), พ.ศ.2548-2549 
 
 

แบบประวัติผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 

  
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ เผือกสม 

Assist. Prof. Dr. Davisakd PUAKSOM 
 

1.ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าภาควิชาประวัติศาสตร์ 
 
2.การศึกษา -Ph.D. (Southeast Asian Studies), National University of Singapore, 2551 
 -อ.ม. (ประวัติศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540 
 -Post Grad. Dip. (International Relations and Development), Institute of Social 

Studies, The Netherlands, 2539 
 -ว.บ. (หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536 
 
3.สถานที่ติดต่อ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  65000 
 E-mail: davisakd.puaksom@gmail.com 
 
4.สาขาวิชาการที่มีความช านาญ/สนใจ 
 -ประวัติศาสตร์สังคม-วัฒนธรรมและการเมืองอินโดนีเซียร่วมสมัย 
 -ประวัติศาสตร์สังคม-วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 -ประวัติศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ในสังคมไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 -ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย (ตั้งแตค่ริสต์ศตวรรษที่ 19 – ปัจจุบัน) 
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5.งานวิจัยท่ีท าเสร็จแล้ว 
2553-4 (หัวหน้าโครงการ) “สภาวะความเป็นสมัยใหม่อันแตกกระจาย: การค้นหาประวัติศาสตร์ สังคม -

วัฒนธรรมของปาตานี (Fragmented Modernities: The Quest for a Social and Cultural 
History of Patani)” (ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิเอเชีย – The Asia Foundation และสถาบัน
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) 

2551-2 (หัวหน้าโครงการ) “โครงการประชุมสัมมนานานาชาติเรื่อง “ภาพหลอกหลอน ณ ชาย แดนใต้ของ
ไทย: การเขียนประวัติศาสตร์ปาตานีและโลกอิสลาม” (The Phantasm in Southern Thailand: 
History Writings on Patani and Islamic World), 11-12 ธันวาคม 2552 ณ อาคารมหา
จุฬาลงกรณ์  คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนของส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) 

2550-3 (หัวหน้าโครงการ) “การท าอิสลามให้เป็นชวา” รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ภายใต้ชุด โครงการ 
“ความสัมพันธ์ไทยกับโลกอิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” โดยการสนับสนุน ของส านักวิจัย
แห่งชาติ (วช.), สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. 

2545-6 (หัวหน้าโครงการ) “การแพทย์สมัยใหม่ในสังคมไทย: เชื้อโรค ร่างกาย และรัฐเวชกรรม” รายงานการ
วิจัยในโครงการภูมิปัญญาทักษิณ โดยการสนับสนุนของส านักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย (สกว.)  

 
6.งานวิจัยท่ีก าลังท าอยู่ 
2553-5 (หัวหน้าโครงการ) “โครงการจัดท าพจนานุกรมภาษาอินโดนีเซีย-ไทยฉบับสมบูรณ์, พจนานุกรม

ภาษาไทย-อินโดนีเซียฉบับสมบูรณ์ และพจนานุกรมภาษาอินโดนีเซีย-ไทย กับภาษาไทย-อินโดนีเซีย
ฉบับพกพา” โดยการสนับสนุนของส านักงานกองทุนสนับ สนุนการวิจัย (สกว.)  

 
7.หนังสือและต าราทางวิชาการ 
2555 ประวัติศาสตร์อินโดนีเซีย: รัฐจารีตในหมู่เกาะ ความเป็นสมัยใหม่แบบอาณานิคม และสาธารณรัฐ

แห่งความหลากหลาย (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์เมืองโบราณ, 2555). 
2553 บรรณาธิการร่วมกับธนภาษ เดชพาวุฒิกุล, ศรีวิชัย เครือข่ายการค้า และวีรบุรุษ:  อินโดนีเซียศึกษา

ในประเทศไทย (นครศรีธรรมราช: หน่วยวิจัยภูมิภาคศึกษา ร่วมกับสถานกงสุลอินโดนีเซีย ประจ า
จังหวัดสงขลา, 2553). 

2552 บรรณาธิการ, สาธารณสุขชุมชน: ประวัติศาสตร์และความทรงจ า (นนทบุรี: หอจดหมายเหตุและ
พิพิธภัณฑ์ระบบสุขภาพไทย, ส านักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.), 2552). 

2551 แปลร่วมกับชนิดา พรหมพยัคฆ์ เผือกสม, ความแค้นและความสมาน ฉันท์: การท า ความเข้าใจ
ประวัติศาสตร์เอเชียใต้ ของราชโมฮัน คานธี (กรุงเทพฯ: โครง การจัดพิมพ์คบไฟ, 2551). 

2550 เชื้อโรค ร่างกาย และรัฐเวชกรรม: ประวัติศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ในสังคมไทย  (กรุงเทพฯ: 
ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550). 

2547 อินโดนีเซียรายา: รัฐจารีต สู่ "ชาติ" ในจินตนาการ (กรุงเทพฯ: ส านัก พิมพ์เมืองโบราณ, 2547). 
2546 คนแปลกหน้านานาชาติของกรุงสยาม (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มติชน, 2546). 
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8.บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
2555 ร่วมกับธนภาษ เดชพาวุฒิกุล, “บทน าเสนอ: สภาวะความเป็นสมัยใหม่อันแตกกระจาย,” รุไบยาต: 

วารสารวิชาการด้านเอเชียศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 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 เครือข่าย
การค้า และวีรบุรุษ: อินโดนีเซียศึกษาในประเทศไทย , บรรณาธิการโดย ทวีศักดิ์ เผือกสม และธน
ภาษ เดชพาวุฒิกุล (นครศรีธรรมราช: โครงการภูมิภาคศึกษา, รุไบยาต ฉบับพิเศษ, 2553). 

2553 “ภาษา / วัตถุบูชา / การปฏิวัติ ในภาวะฌานของเจมส์ ไซเกล ,” รุไบยาต: วารสารวิชา การด้าน
เอเชียศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม-ธันวาคม, 2553): 97-102. 

2552 “รูปเงาบนแผ่นดินชวาและวาลีทั้งเก้า," รัฐศาสตร์สาร (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), ปีที่ 30 ฉบับฉบับ
พิเศษ เล่มที่ 1 (2552): 118-181. 

2552 “เชื้อโรค การเดินทาง และ ‘ซิวิไลยนาแฉน’,” วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีที่ 28 ฉบับที่ 1-2 
(2551): 134-185. 

2551 ร่วมกับจิรวัฒน์ แสงทอง, “บทน าเสนอ: ว่าด้วยการสร้างความเป็นมลายู” ใน แอนโธนี มิลเนอร์, 
เกอราจาอัน: วัฒนธรรมการเมืองมลายูในช่วงอรุณรุ่งของระบอบอาณานิคม, แปลโดย ชนิดา 
พรหมพยัคฆ์ เผือกสม (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์เมืองโบราณ, 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 ร่วมกับจิรวัฒน์ แสงทอง, “ความหลากหลายที่หายไป: บทวิจารณ์รายงาน คณะกรรมการอิสระเพ่ือ
ความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.),” วารสารฟ้าเดียวกัน, ปีที่ 4 ฉบับที่ 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 สู่ โ ค ร ง ก า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข มู ล ฐ า น ,”รั ฐ ศ า ส ต ร์ ส า ร 
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (2546): 204-245. 

2546 “ชาติพันธุ์วรรณาในจารึกวัดพระเชตุพนฯ ที่ศิลามหาวิทยาลัย University in Stone,” 
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 24 ฉบับที่ 5 (มีนาคม 2546): 90-115. 

2544 “ชาติพันธุ์วรรณาในจารึกวัดพระเชตุพนฯ: บูรพาคดีศึกษา , ภาพตัวแทนของความรู้และการเขียน
ตะวันตกของไทย,” รัฐศาสตร์สาร (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 (2544): 28-92. 

2543 “วาทกรรมการแพทย์สมัยใหม่ของตะวันตก กับการปกครองของ รัฐไทย: ข้อสังเกต เบื้องต้น ,” 
วารสารธรรมศาสตร์, ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2543): 73-93. 
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2541 “การท าตะวันตกให้เป็นตะวันออกของสยาม:  การตอบโต้รับมือกับวาทกรรมความเป็นอ่ืนของมิ
ช ชั่ น น า รี ต ะ วั น ต ก โ ด ย ปั ญ ญ า ช น ส ย า ม ใ น ช่ ว ง ต้ น ศ ต ว ร ร ษ ที่  1 9 ,” รั ฐ ศ า ส ต ร์ ส า ร 
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 (2541): 253-313. 

2540 “สื่อมวลชนในฐานะเครื่องมือกลไกของอ านาจทางการเมือง: ศึกษาเฉพาะงานเขียนของบุญรักษ์  
บุญญะเขตมาลา,” รัฐศาสตร์สาร (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (2540): 111-134. 

 
9.การเป็นกรรมการสอบ/ประเมินผลงานทางวิชาการ 
 -กรรมการประเมินบทความให้แก่วารสาร (academic referee): The Journal of Asian Studies, 
The Critical Asian Studies, วารสารรุไบยาต, วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , 
วารสารรูสะมีแล ฯลฯ 
 -กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาให้แก่ : ภาควิชาประวัติศาสตร์และภาควิชาวรรณคดี
เปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 
และ Research School of Pacific and Asian Studies, The Australian National University ฯลฯ 
 
10.ทุน รางวัล และการเป็นสมาชิกสมาคมวิชาชีพ 
2553-ปัจจุบัน Member, Association for Asian Studies (AAS) 
2550-ปัจจุบัน 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, 20032539 The 

Netherlands Fellowship Programme, Institute of Social Studies, the Hague, 1996 
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แบบประวัติผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 

  
ผศ.ดร. บุณยสฤษฎ์  อเนกสุข 

Assist. Prof. Dr. Boonyasarit ANEKSUK 
 

1.ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าภาควิชาประวัติศาสตร์ 
 
2.การศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไทศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2549 
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาชนบทศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544 
 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2539 
 
3.สถานที่ติดต่อ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  65000 
 E-mail: b.aneksuk@gmail.com 
 
4.สาขาวิชาการที่มีความช านาญ/สนใจ 
 -การจัดการวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 -การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 
5.งานวิจัยท่ีท าเสร็จแล้ว 
2553 (ผู้ร่วมวิจัย), “การทบทวนและพัฒนาคุณภาพแผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖) กลุ่ม

จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ในส่วนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว” (ทุนสนับสนุนการวิจัย
จากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจ าปีงบประมาณ 2553).  

2552 (หัวหน้าโครงการ), “การประเมินและติดตามผลหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๔” (ทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2552).  

2551 (หัวหน้าโครงการ) “ศักยภาพ มูลค่า และคุณค่าของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวต่อการสร้างรายได้ใน
จังหวัดอุบลราชธานี” (ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวไทย ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2551). 

2550 (หัวหน้าโครงการ), “พลวัตประเพณีบุญก าฟ้าของกลุ่มชาติพันธุ์พวนในบริบทการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทย” (ทุนสนับสนุนการวิจัยจากส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่ งชาติ กระทรวง
วัฒนธรรม, 2550).  

mailto:b.aneksuk@gmail.com
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2549 “กระบวนทัศน์การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว และ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม” (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไทศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 2549). 

2549 (ผู้ร่วมวิจัย), ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (หัวหน้าโครงการ) และคณะ “รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาเพ่ือวางยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชื่อมโยง จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศ
ไทย ผ่านช่องเม็กไปยังแขวงจ าปาสัก สปป. ลาว” (กรุงเทพฯ : ชุดโครงการ นโยบายและแผน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, สนับสนุนโดยส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย, 2549). 

2542 “รัฐกับการลงทุนทางวัฒนธรรม: ศึกษากรณีงานแห่เทียนพรรษาจังหวัด อุบลราชธานี” (วิทยานิพนธ์
ศิลปศาสตรมหาบันฑิต สาขาวิชาพัฒนาชนบทศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, โดยทุนจากสนับสนุนการ
วิจัยจากส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2542). 

 
6.หนังสือและต าราทางวิชาการ 
2542 บรรณาธิการ, เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง "ทิศทางการพัฒนาชนบทไทย" (ชมรมบัณฑิตอาสา

พัฒนาชนบท องค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
นครปฐม, วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2542).  

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

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

ศาสตร์, 6:2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2553): 6-41. 
2552 “ภาพรวมของการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอ่าวฮาลอง ประเทศเวียดนาม ,” วารสารศิลปศาสตร์ 

ฉบับพิเศษ ลุ่มน้ าโขงศึกษา (มกราคม 2552): 315-342. 
2551 (เขียนร่วมกับพัชรี  ธานี), “คุณภาพหลักสูตรในระดับปริญญาตรีของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

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

2551  (เขียนร่วมกับ ผศ. อารีรัตน์ เรืองก าเนิด), “งานแห่เทียนพรรษากับอุดมการณ์ของชาวอุบลราชธานี ,” 
น.688-695 (เอกสารประกอบการการประชุมวิชาการ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง “การบริหาร
นวัตกรรม” ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2551).  

2549 “Concepts of Sustainable Tourism in Mainland Southeast Asian Countries (Thailand, 
Lao PDR and Vietnam),” วารสารวิชาการ ม.อบ., ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2549): 
153-164. 
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2549 เขียนร่วมกับโสภิดา พิมประภาและ ผศ.อารีรัตน์  เรืองก าเนิด, “เส้นทางการท่องเที่ยวทางโบราณคดี
อีสานผ่านระบ าลพบุรี,” วารสารวิชาการ ม.อบ., ปีที่ 8 ฉบับที่ 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 “แนวคิดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน: ข้อพิจารณาจากไทย สปป. ลาว และ เวียดนาม,” The Journal. 
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (2006): 97-120. 

2548 “การพัฒนาแบบทักษิณนุวัตรกับการท่องเที่ยวทางเลือกในสังคมไทย ,” วารสารศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (2548): 35-53. 

2548 “รัฐลงทุนอย่างไรในงานแห่เทียนพรรษาเมืองอุบลฯ,” M.B.A. ปริทัศน์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (2548): 68-90. 

2546 “การท่องเที่ยวและการเป็นผู้น าการท่องเที่ยวของไทยในอินโดจีน: การวิเคราะห์วาทกรรม ,” น.206-
224, รวมบทความวิชาการไทศึกษา (กาฬสินธุ์: ประสานการพิมพ์, 2546). 

2542 “การพัฒนาคุณภาพนักท่องเที่ยว,” วารสารพัฒนาชุมชน, ปีที่ 38 ฉบับที่ 12 (ธันวาคม 2542): 22-
46. 

 
8.บทความที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ 
2553 (เขียนร่วมกับผศ. อารีรัตน์  เรืองก าเนิด), “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).  

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 “กระบวนทัศน์การท่องเที่ยวไทย: มุมมองจากมานุษยวิทยาการท่องเที่ยว” (บทความน าเสนอในการ
ประชุมวิชาการประจ าปี 2547 เรื่อง “โลกเก่าโลกใหม่ ความเชื่อมโยงระหว่างทุนสังคมและทุน 
วัฒนธรรมกับระบบเศรษฐกิจและการจัดการยุคใหม่” จัดโดยคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศ
ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 22-23 กรกฎาคม 
2547). 

 
9.การเป็นกรรมการสอบ/ประเมินผลงานทางวิชาการ 
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อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นางสาวเพ็ญประภา  พงสา เรื่อง “การจัดการการท่องเที่ยวแบบอะนุลักบริเวณลุ่ม
แม่น้ าซอง: กรณีศึกษาเมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทน์” หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
พัฒนบูรณาการศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (นักศึกษาชาวลาว) 

 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นายกิติพจน์  แสนสิงห์ เรื่อง “รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบมีส่วน
ร่วมของชุมชนบ้านบัวเทิง ต าบลท่าช้าง อ าเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี” หลักสูตรศิลปศา
สตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม วิทยานิพนธ์ของนางสาววงค์เดือน ภาณุวัฒนากุล เรื่อง “วัฒนธรรมสัมพันธ์และการสร้าง
ตัวตนของคนจีนในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา” หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนา
มนุษย์และสังคม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม วิทยานิพนธ์ของนายนิยามาล อาแย เรื่อง “ตัวตนคนมลายูมุสลิมในเขตเมืองยะลา” 
หลักสู ตรศิ ลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการ พัฒนามนุษย์ และสั งคม คณะศิ ลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

2555 หัวหน้าโครงการประชุมวิชาการระดับชาติทางวัฒนธรรม “อุบลวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒” เรื่อง “กิน เที่ยว 
เกี้ยว เล่น,” 27-29 มกราคม 2555, ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2554 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความส าหรับวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, วันที่ 24 สิงหาคม 2554 

2553 หัวหน้าโครงการประชุมวิชาการระดับชาติทางวัฒนธรรม “อุบลวัฒนธรรม ครั้งที่ 1” เรื่อง “ฅน ค้า 
ข้าว ในลุ่มน้ าโขง,” 23-25 ธันวาคม 2553, ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2552 หัวหน้าโครงการประชุมวิชาการด้านการท่องเที่ยว “การท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” 
ร่วมกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) , 17-19 กรกฎาคม 2552, ณ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

 
10.เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุน รางวัล และการเป็นสมาชิกสมาคมวิชาชีพ 
2553 ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย 

(ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและ Indian Council of Social Science Research) 
ประจ าปี 2552 ให้ไปศึกษาและท าวิจัยระยะสั้นหัวข้อ “ศักยภาพการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย: กรณีชาวไทอาหมในรัฐอัสสัม” ระหว่างวันที่ 1-30 
เมษายน 2553, ณ เมืองดิบรูกาห์ สาธารณรัฐอินเดีย 

2548 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย 
2545 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก 
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แบบประวัติผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 

  
ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล 

Dr. Wasin PUNYAWUTTAKUL 
 
1.ต าแหน่ง หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ 
 
2.การศึกษา -ศศ.ด. (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 -อม. (ประวัติศาสตร์)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 -ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์เพ่ือการท่องเที่ยว) เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยนเรศวร 
  
3.สถานที่ติดต่อ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  65000 
 
4.สาขาวิชาการที่มีความช านาญ 
 -ประวัติศาสตร์ไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน 
 -การจัดการการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
 -ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือตอนล่าง 
 -ประวัติศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 
 
5.งานวิจัยท่ีท าเสร็จแล้ว 
2552 การวิจัยเอกสารประวัติศาสตร์เรื่องเที่ยวเมืองพระร่วง พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกล้า เมื่อครั้งด ารงพระยศสยามมกุฎราชกุมาร (วิจัยร่วม) เสนอต่อคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัย
นเรศวร  

2552 พลวัตของชุมชนลุ่มน้ าน่าน เสนอต่อคณะกรรมการลุ่มน้ าน่าน จังหวัดพิษณุโลก 
2552 การพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตเมืองพิษณุโลก (วิจัยร่วม)  เสนอต่อส านักงานกองทุนการวิจัย  (สกว.) 
2551 พัฒนาเทศบาลตัวอย่างแบบบูรณาการ กรณีศึกษา นครบาลเพชรบูรณ์  พ.ศ. 2547-2551 (วิจัยร่วม) 

เสนอเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 
2551 โครงการจัดท าแผนแม่บทกลุ่มพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมสุโขทัย(วิจัยร่วม) เสนอส านักงานการ

พัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ 
2551 การศึกษาธรรมมาภิบาลของคณะกรรมการการเลือกตั้งในประเทศไทย (วิจัยร่วม) เสนอสถาบันวิจัย

สังคม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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2550 โครงการออกแบบและจัดท าพิพิธภัณฑ์เมืองเพชรบูรณ์ เสนอต่อเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์การท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในพ้ืนที่ระเบียงวัฒนธรรม (ก าแพงเพชรพิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย) 
เสนอต่อส านักงานกองทุนการวิจัย (สกว.) 

2549 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดก าแพงเพชร เสนอต่อเสนอส านักงานการท่องเที่ยว กีฬา
และนันทนาการจังหวัดก าแพงเพชร 

2549 ประวัติศาสตร์วิถีชีวิตท้องถิ่น กรณีศึกษาต าบลจอมทอง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เสนอต่อกองทุน
พัฒนาชุมชน 

2548 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวแบบบูรณาการจังหวัดสุโขทัย เสนอต่อส านักงานจังหวัดสุโขทัย 
2548 การวางแผนพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน (วิจัยร่วม) เสนอส านักงานจังหวัดพะเยา 
2547 โครงการวางแผนบูรณะพระราชวังจันทร์และย้ายโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุ โลก (วิจัย

ร่วม)  เสนอต่อกรมศิลปากร 
2547 โครงการออกแบบและจัดท าอนุสรณ์สถานในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชและพิพิธภัณฑ์เหตุการณ์การ

ต่อสู้ยุทธภูมิบ้านกกสะทอนอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เสนอต่อกองทัพบก กระทรวงกลาโหม 
2546 การปรับตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนภาคเหนือตอนล่างตั้งแต่การปฏิรูปการปกครองในสมัย

รัชกาลที่ 5 ถึงสิ้นสุดการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 (วิจัยร่วม) เสนอต่อคณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2545 โครงการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น เพ่ือการบริหาร ส่วน
ฐานข้อมูล ทักษะความช านาญ วิถีชีวิต ชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่น เสนอต่อทบวงมหาวิทยาลัย   

2545 ผลการส ารวจทัศนคติของประชาชนต่อการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแกลบ เอ .ที. ไบโอพาว
เวอร์ อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เสนอต่อส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม  

2544 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตกับการปรับตัวของชุมชนชาวนาใน
เขตชานเมืองพิษณุโลกเสนอต่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2543 ปัจจัยที่ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร (วิจัยร่วม)  เสนอต่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2542 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการก่อตัวของส านึกท้องถิ่น พ .ศ. 2459-2480 วิทยานิพนธ์อักษร
ศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
6.งานวิจัยท่ีก าลังท าอยู่ 
2555-7  โครงการท่องเที่ยวจังหวัดกลุ่มภาคเหนือ (อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน) เสนอต่อส านักงานคณะกรรมการ

กองทุนวิจัย (สกว.) ระหว่าง พ.ศ.2555-2557 
2554-5  โครงการจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายลดผลกระทบทางสังคมจากสถานการณ์สุรากับเยาวชนไทยใน

อนาคต กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลกเสนอต่อศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ระหว่าง พ.ศ.2554-2555 
2554-6  โครงการการจัดท าแผนแม่บทและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอ าเภอปัวจังหวัดน่าน เสนอต่อ

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ระหว่าง พ.ศ.2554-2556 
2554-5 “โครงการจัดท าพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยนเรศวร” โดยการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยนเรศวร 



82 
 

 

 
 
7. บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
2552 “แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น:ศึกษากรณีบทบาทสมาชิกสภาจังหวัดเพชรบูรณ์ ,” หนึ่งทศวรรษ

พัฒนาการประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย (ตีพิมพ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร) 

2551 “บันทึกภาคสนามการศึกษาประวัติศาสต์ท้องถิ่นเพชรบูรณ์,” พลวัตภาคเหนือตอนล่าง (สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร) 

2550 “ไฟใหม้เมืองเพชรบูรณ์,” วารสารนครบาลเพชรบูรณ์ 
2550 “เซี่ยงไฮ้: ตัวอย่างการพัฒนาเมืองแบบใหม่,” วารสารนครบาลเพชรบูรณ์ 
2550 “ก าเนิดเทศบาลเพชรบูรณ์,” วารสารนครบาลเพชรบูรณ์ 
2549 “นครบาลเพชรบูรณ์,” วารสารนครบาลเพชรบูรณ์ 
2549 “ประวัติศาสตร์เมืองพิจิตรในยุคจารีตไทย,” รวมบทความ พระเจ้าเสือกับเมืองพิจิตร 
2549 “ประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช,” หนังสือครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2549 “ประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในเอกสารชาวต่างประเทศ,” 400 ปีการสวรรคตของสมเด็จพระ

นเรศวร 
2549 “ผู้หญิงในมิติประวัติศาสตร์รอยต่อระหว่างยุคสุโขทัยสู่อยุธยา: ความสัมพันธ์ทางเครือญาติในการ

สืบสายสกุลสองฝ่าย,” สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2548 “รัฐบาลสยามกับความล้มเหลวของนโยบายทางเศรษฐกิจในเขตชุมชนภาคเหนือตอนล่าง ระหว่างปี 

พ.ศ. 2437-2463,” รวมบทความความรู้คู่สังคม 3   
2547 “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น: ส านึกร่วมต่ออดีตของมนุษย์,” รวมบทความวิชาการคณาจารย์สาขาวิชา

ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2546 “วิถีชีวิตกับพิธีกรรม: ประวัติศาสตร์ความคิดของชุมชนชาวนาชานเมืองพิษณุโลก,” สังคมศาสตร์: 

บูรณาการแห่งการเรียนรู้ 
2546 “เส้นทางชีวิตชาวนา: ความจริงจากภายใน ความหลากหลายที่ต้องเข้าใจ ,” รวมบทความความรู้คู่

สังคม 2   
2545 “ส านึกท้องถิ่น: ศึกษากรณีบทบาทสมาชิกสภาจังหวัดแพร่,” วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ของคนไทย 
2543 “วัฒนธรรมเมือง: การมีส่วนร่วมของประชาคมเมือง,” ความรู้คู่สังคม  
2540 “เมืองมะริดและตะนาวศรีในสมัยอยุธยา,” เอกสารการประชุมประวัติศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง  
2539 “ภาพลักษณ์ของสมเด็จพระนเรศวรในงานพระราชนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ ,”   

วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร   
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แบบประวัติผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 

  
ดร.อุดมพร ธีระวิริยะกุล 

Dr. Udomporn TEERAVIRIYAKUL 
 
1.ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าภาควิชาประวัติศาสตร์ 
 
2.การศึกษา -Ph.D. (Thai Studies), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 
 -ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542 
 -ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539 
 
3.สถานที่ติดต่อ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  65000 
 E-mail: udompornt@hotmail.com 
 
4.ประสบการณ์การท างาน 

-สิงหาคม 2543 - ปัจจุบัน  อาจารย์ประจ าภาควิชาประวัติศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

-ตุลาคม 2542 - สิงหาคม 2543  ผู้ช่วยวิจัย, กรมศิลปากร 
 
5.สาขาวิชาการที่มีความช านาญ 

-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. ทุนและรางวัลที่เคยได้รับ  
2011 Scholarship under Asian Graduate Student Fellowships 2011, Asia Research Institute, 

Singapore (May – July 2011) 
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) 
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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 (วิจัยร่วม) “ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสมณฑลฝ่ายเหนือ ร.ศ.120” (รายงานวิจัย 

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 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 “การเคลื่อนไหวของกลุ่มหัวก้าวหน้าในชวาช่วงปี 1900-1927” (สารนิพนธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542). 

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

ศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ปีที่ 7, ฉบับที่ 1 (กุมภาพันธ์–กรกฎาคม 2554): 53-88.  
 
9.การดูงานในต่างประเทศ 
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. 
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 ง. 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร  
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 

 
และ 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร  

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554  
(แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 

 
 
 
 


