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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (พหุวิทยาการ)  

(หลักสตูรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยนเรศวร   
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 
ชื่อภาษาไทย :  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา 

   (หลักสูตรนานาชาติ) 
  ชื่อภาษาอังกฤษ :  Doctor of Philosophy Program in ASEAN Studies 
                                  (International Program) 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

    ชื่อเต็ม  :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อาเซียนศึกษา) 
:  Doctor of Philosophy (ASEAN Studies) 

    ชื่อย่อ  :  ปร.ด. (อาเซียนศึกษา) 
:  Ph.D. (ASEAN Studies) 
 

3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
 - ไม่มี - 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 4.1  แบบ 1.1 ส าหรับผู้มีวุฒิปริญญาโท จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
 4.2  แบบ 2.1 ส าหรับผู้มีวุฒิปริญญาโท จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ  
  เป็นหลักสูตรระดับ 6 ปริญญาเอก (หลักสูตร 3 ปี) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 จดัการเรียนการสอนแบบพหุวิทยาการ  
  5.2  ภาษาที่ใช้  
   หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ 
 5.3   การรับเข้าศึกษา  

นิสิตไทย และ/หรือ นิสิตต่างชาติ 
 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

มคอ. 2 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 6.1  ก าหนดการเปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 
          6.2  เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 
 6.3  คณะกรรมการของมหาวิทยาลัย เห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร 

 คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 
 คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558   
 สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 
 สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 216 (2/2559) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2559 

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2561 (หลังจากเปิดสอนหลักสูตรเป็นเวลา 2 ปี) 
 
8. อาชพีที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 8.1  นักวิชาการและนักวิจัยที่มีศักยภาพในการวิจัย การผลิตความรู้ และการจัดการความรู้เกี่ยวกับ
กลุ่มประเทศอาเซียน ที่มุ่งเน้นด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาและความยั่งยืน 
 8.2  อาจารย์ทางด้านอาเซียนศึกษา รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  และการพัฒนาระหว่างประเทศ ที่สนใจในเรื่องของอาเซียนในสถาบัน
ระดับอุดมศึกษา 
 8.3  นักบริหารในภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งผู้ประกอบการที่มีการด าเนินภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ
ประชาคมอาเซียน 
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9. ชือ่ นามสกุล  ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ
การศึกษา สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

 ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห)์  

ปัจจุบนั 
เมื่อเปิด
หลักสูตร 

1 นางสาวนภิสา ไวฑูรเกียรต ิ
   

อาจารย ์ Ph.D. Political Science Northern Illinois University USA 2548 3 6 
M.A. Political Science Northern Illinois University USA 2541 
ร.บ. รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ ไทย 2538 

2 Mr.Katsuyuki Takahashi 
  

อาจารย ์  Ph.D. International Studies Waseda University  Japan   2552  6 6 

 M.A. International Relations Waseda University  Japan   2543  

 B.A. Sociology Soka University Japan   2530  
3 นายอาทิตย์ พงษ์พานิช อาจารย ์ Ph.D. South East Asian Studies  University of London  UK 2554 8 6 

M.A. Translation, Media and Cultural Transfer University of Warwick UK 2550 
อ.บ. ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลยัศิลปากร ไทย 2548 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
       ในสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การเมืองและความม่ันคง 
 ประชาคมอาเซียน  (Association of Southeast Asia Nation: ASEAN) เป็ นประชาคม

ระหว่างประเทศซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมี
วัตถุประสงค์แรกเริ่มเพ่ือสานสร้างสันติภาพและความสงบเรียบร้อยในภูมิภาค เพ่ือการสร้างเสถียรภาพ       
และความมั่นคงทางการเมือง การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และความร่วมมือความกลมกลืนทางสังคม
และวัฒนธรรมบนพ้ืนฐานของความหลากหลายภายใต้วิสัยทัศน์ และอัตลักษณ์ที่มีร่วมกัน (One Vision,        
One Identity, One Community) 
 การอภิวัฒน์ของสังคมในกระแสโลกาภิวัฒน์ ส่งผลในเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพปัญหามีความ
ซับซ้อนมากขึ้น การเกิดความท้าทายรูปแบบใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิเช่น ปัญหาการ       
ก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหาความผันผวนทางเศรษฐกิจโลก ปัญหาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง  
ทางสังคมสู่สังคมผู้สูงอายุ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติ เป็นต้น 
ส่งผลให้ประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียนเร่งพัฒนาความร่วมมือในหลายมิติ เพ่ือให้ประชาคมมีความ
เข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และมีการพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเจรจาต่อรอง 
แข่งขันในเวทีนานาชาติ การแก้ไขปัญหาร่วมกัน และการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจอย่างยั่งยื น โดยในปี         
พ.ศ.2558 กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนได้ก าหนดทิศทางร่วมกันในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมโดยเฉพาะ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC: ASEAN Economic Community) ซึ่งเป็นหนึ่งเสาหลักในสามเสาหลักของ
การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน และการพัฒนาความร่วมมือในมิติเศรษฐกิจเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์     
เพ่ิมขีดความสามารถของกลุ่มในการค้าและการลงทุนในการแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืน อาทิ กรอบของเขตการค้า
เสรีอาเซียนบวก 3 (ASEAN +3) หรือ FTA Asian +3 และอาเซียนบวก 6 (ASEAN +6) หรือ FTA ASEAN 
PLUS 6   

 นอกจากนี้ สองเป้าหมายหลักของประชาคมอาเซียน คือ การพัฒนาเป็นประชาคมการเมือง
และความมั่นคงอาเซียน (APSC: ASEAN Political and Security Community) และประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน (ASCC: ASEAN Socio-Culture Community) ประเทศไทยในฐานะที่เป็นหนึ่งในประเทศ
สมาชิกของประชาคมอาเซียนด้วย จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคม 
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และการพัฒนาขีดความสามารถให้กับภาคส่วนต่างๆ ในประเทศไทยและประเทศ
สมาชิกอ่ืนๆ ในประชาคม ผ่านการสร้างองค์ความรู้ และน าองค์ความรู้เหล่านั้นไปพัฒนาศักยภาพและความ
ร่วมมือ จึงถือเป็นภารกิจที่จ าเป็นอย่างเร่งด่วน และเป็นรากฐานที่มีความส าคัญส าหรับอนาคต 

  
11.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ตระหนักถึงความส าคัญที่จะต้องเร่งด าเนินภารกิจในการสร้าง         

องค์ความรู้ และบูรณาการองค์ความรู้เข้ากับกระบวนการพัฒนาภาคส่วนต่างๆ ของประเทศไทยให้มีศักยภาพ  
เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนได้อย่างมั่นคง จึงผลักดันให้มีการจัดท าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต    
สาขาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ขึ้น เพ่ือเป็นแหล่งในการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บน
ฐานความรู้แบบบูรณาการ และสร้างเสริมองค์ความรู้ที่ตอบรับกับสถานการณ์ด้วยการวิจัยควบคู่กับการ
ให้บริการวิชาการแก่ภาคส่วนต่างๆ ให้เข้มแข็ง และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในประเด็นที่
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เกี่ยวข้องกับการเป็นประชาคมอาเซียนของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งประเทศที่มีบทบาทส าคัญต่อ
ประชาคมอาเซียนในทุกมิติ อาทิ ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความมั่นคง สุขภาพสิ่งแวดล้อม และ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น 
  ความส าคัญของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ได้แก่ 
   1) การก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาความร่วมมือ และ
สร้างความเข้มแข็งตามสามเสาหลักการพัฒนาประชาคมอาเซียนทั้งในด้านการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งตามกรอบของทั้งสามเสาหลักการพัฒนานี้ 
จ าเป็นต้องอาศัยการบูรณาการองค์ความรู้เชิงประยุกต์ที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นในสามเสาหลัก รวมทั้ง
ต้องสามารถเชื่อมโยงประเด็นดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา เช่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น      
โดยความรู้จะต้องเท่าทันต่อเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงและสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาอย่างรอบด้าน 
     การผลิตความรู้ดังกล่าวให้สอดคล้องต่อความต้องการและทันต่อสถานการณ์ อีกทั้งเป็น
ความรู้ที่สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถ และความเข้มแข็งของการพัฒนาประชาคม
อาเซียนได้อย่างแท้จริง จ าเป็นต้องด าเนินการผ่านกระบวนการวิจัยโดยอาศัยนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งใน
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มีคุณภาพ ซึ่งเข้ามาศึกษาและผ่านกระบวนเรียนรู้ที่เน้นการบูรณาการและ
องค์ความรู้แบบข้ามศาสตร์ตามหลักสูตรของวิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา จึงกล่าวได้ว่าวิทยาลัยฯ  จึงมี
หน้าที่ในการจัดท าหลักสูตรชั้นสูงด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาและความยั่งยืน เพ่ือเสริมสร้ างกระบวนการและ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีบทบาทส าคัญเพ่ือชี้น าการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และประเทศอย่างมีทิศทาง 
และเพ่ือช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในกระบวนการพัฒนาประชาคมอาเซียน 
  2) หากพิจารณาถึงลักษณะของหลักสูตรจ าแนกตามลักษณะของหน่วยงาน คือ หลักสูตรที่
จัดท าโดยคณะวิชา และหลักสูตรที่จัดท าขึ้นภายใต้วิทยาลัยฯ พบว่า หลักสูตรของคณะวิชานั้นมุ่งเน้นที่
วิทยาการแขนงหลัก หรือองค์ความรู้ในศาสตร์เฉพาะสาขา ซึ่งแตกต่างกับหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นโดยวิทยาลัยซึ่งมี
เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการบูรณาการ การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากความรู้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
และสอดคล้องตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง จึงท าให้หลักสูตรที่จัดท าขึ้นโดยวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการ
น าองค์ความรู้ที่หลากหลายมาเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ โดยสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ได้อย่างเหมาะสมบนฐานกรอบอ้างอิงทางวิชาการที่เชื่อถือได้ 
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) มีวัตถุประสงค์
ส าคัญคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสร้างองค์ความรู้ที่ส่งผลต่อการพัฒนาและน าพาความเข้มแข็งยั่งยืนให้
เกิดข้ึนกับประชาคมอาเซียน จึงมีภารกิจที่ส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
โดยการเชื่อมร้อยความรู้ในมิติต่างๆ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง สิ่งแวดล้อม 
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และการบริหารจัดการ เป็นต้น ยึดโยงเข้ากับพื้นที่ที่ให้ความสนใจ
ศึกษา คือ กลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน รวมทั้งประเทศที่มีบทบาทหรืออิทธิพลต่อประชาคมอาเซียน 
และจัดระบบให้เป็นวิทยาการที่มุ่งเน้นการสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่สามารถน าเสนอหรือชี้ทิศทางการพัฒนา
ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องทันสถานการณ์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นหลักสูตรที่มีลักษณะพิเศษและเป็นทางเลือกในการ
ต่อยอดความรู้เชิงประยุกต์ 
    3)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) สามารถช่วย
ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและพ้ืนที่ทั้งในด้านการศึกษาและเรียนรู้ การบริการวิชาการ และการวิจัย 
เนื่องจากปัจจุบันความรู้ความเข้าใจและความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนของภาคส่วนต่างๆ ยังมีอยู่
อย่างจ ากัด ในขณะที่หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษาที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับอาเซียนศึกษาโดยตรงมีอยู่เฉพาะ
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สถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดขนาดใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางความเจริญของภูมิภาคเพียงไม่     
กี่แห่งเท่านั้น 
   จังหวัดพิษณุโลกถือเป็นเมืองเอกของภาคเหนือตอนล่าง และเป็นจังหวัดศูนย์กลางของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสี่แยกอินโดจีนซึ่งเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาในระดับอาเซียน จึงมีความเหมาะสมทั้งในเชิง
พ้ืนที่และเชิงภารกิจที่จะพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ขึ้น
ในมหาวิทยาลัยนเรศวร เพ่ือให้เป็นหลักสูตรที่เป็นศูนย์กลางในการด าเนินภารกิจเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
อย่างลึกซึ้งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประชาคมอาเซียนผ่านกระบวนการเรียนรู้และการวิจัย รวมทั้ง
ยกระดับขีดความสามารถและความพร้อมให้แก่ภาคส่วนต่างๆ โดยการจัดท าบริการทางวิชาการบนฐานความรู้
เพ่ือการชี้น าการเปลี่ยนแปลง ซึ่งถือได้ว่าเป็นหลักสูตรที่จะตอบสนองความต้องการและหนุนเสริมการพัฒนาใน
ระดับพ้ืนที่ที่เชื่อมโยงไปสู่ระดับประเทศและระดับประชาคมอาเซียน 

 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
    การพัฒนาหลักสูตร จะจัดให้มีการส ารวจความต้องการในการศึกษาอย่างรอบด้านและ

รอบคอบ พร้อมทั้งระดมความคิดเห็นและความร่วมมือจากภาคีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ภาคประชาชน เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการออกแบบพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองการใช้
ประโยชน์เชิงประยุกต์ และสอดคล้องกับสถานการณ์อย่างแท้จริง 
 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

       หากทบทวนถึงความพร้อมของพลเมืองไทยต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และศักยภาพของ
ภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ซึ่งเป็นกลไกที่จะน าพาและขับเคลื่อนประเทศไทย
ให้ก้าวย่างเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พบว่า ประชาชนไทยยังมีความเข้าใจและความตื่นตัวในการเป็นพลเมืองของ
ประชาคมอาเซียนค่อนข้างต่ า ในขณะที่ภาคส่วนต่างๆ ก็ยังมีความรู้ ความเข้าใจ และความพร้อมในการ
ขับเคลื่อนประเทศสู่ประชาคมอาเซียนแตกต่างกัน รวมทั้งมีช่องว่างทั้งในด้านองค์ความรู้ และขีดความสามารถ
หลักท่ีจ าเป็น 

     ดังนั้น รัฐบาลและส่วนงานที่เกี่ยวข้องจึงมีนโยบายเร่งส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคส่วนต่างๆ 
พัฒนาความรู้ความเข้าใจ ยกระดับศักยภาพ และสร้างความพร้อมในการก้าวย่างเข้าสู่การเป็นประชาคม
อาเซียนโดยถือว่าเป็นวาระนโยบายที่มีความส าคัญและเร่งด่วน การจัดตั้งวิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา 
เป็นการแสดงถึงความใส่ใจและความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่จะเป็นแหล่งความรู้และสร้ างสรรค์องค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประชาคมอาเซียน อีกทั้งยังเป็นการแสดงให้หน่วยงานภาคีในระดับพ้ืนที่ และ
ระดับชาติมีความเชื่อมั่น และเห็นถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่พร้อมก้าวเข้าสู่ความเป็นนานาชาติ
และสากล 

        วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา ได้จัดท าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียน
ศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นการแสดงถึงความใส่ใจและความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่จะเป็นแหล่ง
ความรู้และสร้างสรรค์องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประชาคมอาเซียน อีกทั้งยังเป็นการแสดงให้
หน่วยงานภาคในระดับพ้ืนที่ และระดับชาติมีความเชื่อมั่น และเห็นถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่
พร้อมก้าวเข้าสู่ความเป็นนานาชาติและสากล 

        มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ด าเนินภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประชาคมอาเซียนร่วมกับ
หน่วยงานภาคีทั้งในระดับพ้ืนที่และในระดับชาติ ได้แก่ ส านักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1 หน่วยงานระดับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หอการค้าและสภาอุตสาหกรรมในพ้ืนที่
ภาคเหนือตอนล่าง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น การด าเนินภารกิจร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆ ถึงแม้จะเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง แต่ยังขาดจุดเน้น ขาดความเชื่อมโยง และไม่มีศูนย์กลางที่ท าหน้าที่ในการรวบรวมจัดระบบให้
เป็นฐานความรู้เพื่อน าไปขยายผลใช้ประโยชน์ต่อยอด 

 
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่เปิด
สอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น) 
 13.1  รายวิชาที่คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน เปิดสอน 
               - 
 13.2  ความสัมพันธ์ของรายวิชาที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา มีการเปิดให้นิสิตในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาอ่ืน ๆ สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเป็นวิชาเลือกได้ 

 13.3  การบริหารจัดการ   
  1) ก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของวิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา เพ่ือควบคุมการ

ด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552 

  2) แต่งตั้งผู้จัดการรายวิชาทุกรายวิชา เพื่อจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) และเพ่ือท า
หน้าที่สรุปผลการด าเนินงานและการประเมินผลในระดับรายวิชา (มคอ.5) ในรายวิชาที่รับผิดชอบ และท า
หน้าที่ประสานงาน อาจารย์ผู้สอน และนิสิต 

    3) มีการประเมินคุณภาพการเรียนการสอน เพ่ือน ามาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน 
    4) มีการประเมินผลการใช้หลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าปี และน าผล     
การประเมินมาท าการปรับปรุง 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญา 

     เป็นหลักสูตรที่เน้นการศึกษาและการวิจัยในลักษณะการบูรณาการและข้ามศาสตร์  และมี
การศึกษาที่ลุ่มลึกในระดับสูง โดยมีพ้ืนที่ประเทศสมาชิกของประชาคมอาเซียนและประเทศอ่ืนที่มีบทบาทต่อ
ประชาคมอาเซียน ในการศึกษาและวิเคราะห์ที่ครอบคลุมสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย
การเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ฯลฯ 

            หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) มีหลักปรัชญาเป้าหมาย
คือ 
            1.1.1  เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีสมรรถนะและศักยภาพเพ่ือน าพาการเปลี่ยนแปลง       
โดยมุ่งเน้นบุคลากรวิจัยในประชาคมอาเซียน 
       1.1.2  เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถทางการวิจัยแบบบูรณาการและข้ามศาสตร์ 
       1.1.3  เพ่ือเชื่อมโยงไปใช้ในการพัฒนายุทธศาสตร์ สร้างทางเลือกและข้อเสนอชี้น าทิศทางการ
พัฒนาในอาเซียน 
 
 1.2  ความส าคัญของหลักสูตร  
 การก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาความร่วมมือ และสร้าง
ความเข้มแข็งตามสามเสาหลักการพัฒนาประชาคมอาเซียนทั้งในด้านการเมืองและความมั่ นคง เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งตามกรอบของทั้งสามเสาหลักการพัฒนานี้ 
จ าเป็นต้องอาศัยการบูรณาการองค์ความรู้เชิงประยุกต์ที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นในสามเสาหลัก รวมทั้ง
ต้องสามารถเชื่อมโยงประเด็นดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา เช่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น      
โดยความรู้จะต้องเท่าทันต่อเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงและสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาอย่างรอบด้าน 
  การผลิตความรู้ดังกล่าวให้สอดคล้องต่อความต้องการและทันต่อสถานการณ์ อีกทั้งเป็นความรู้ที่
สามารถน าไปใช้ในการพัฒนา เพ่ิมขีดความสามารถ และความเข้มแข็งของการพัฒนาประชาคมอาเซียนได้
อย่างแท้จริง จ าเป็นต้องด าเนินการผ่านกระบวนการวิจัยโดยอาศัยนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกที่มีคุณภาพ ซึ่งเข้ามาศึกษาและผ่านกระบวนเรียนรู้ที่เน้นการบูรณาการและองค์
ความรู้แบบข้ามศาสตร์ตามหลักสูตรของวิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา จึงกล่าวได้ว่าวิทยาลัยฯ จึงมีหน้าที่
ในการจัดท าหลักสูตรชั้นสูงด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาและความยั่งยืน เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีบทบาทส าคัญเพ่ือชี้น าการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และประเทศอย่างมีทิศทาง และ
เพ่ือช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในกระบวนการพัฒนาประชาคมอาเซียน  
 หากพิจารณาถึงลักษณะของหลักสูตรจ าแนกตามลักษณะของหน่วยงาน คือ หลักสูตรที่จัดท า  
โดยคณะวิชา และหลักสูตรที่จัดท าข้ึนภายใต้วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา พบว่า หลักสูตรของคณะวิชานั้น
มุ่งเน้นที่วิทยาการแขนงหลัก หรือองค์ความรู้ในศาสตร์เฉพาะสาขา ซึ่งแตกต่างกับหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น        
โดยวิทยาลัยซึ่งเป็นหน่วยงานจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการบูรณาการ การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากความรู้ให้
เกิดผลในทางปฏิบัติ และสอดคล้องตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง จึงท าให้หลักสูตรที่จัดท าขึ้นโดยวิทยาลัย
ให้ความส าคัญกับการน าองค์ความรู้ที่หลากหลายมาเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ โดยสามารถตอบสนองต่อ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมบนฐานกรอบอ้างอิงทางวิชาการที่เชื่อถือได้ 
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 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) มีวัตถุประสงค์ส าคัญ
คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสร้างองค์ความรู้ที่ส่งผลต่อการพัฒนาและน าพาความเข้มแข็งยั่งยืนให้เกิด
ขึ้นกับประชาคมอาเซียน จึงมีภารกิจที่ส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
โดยการเชื่อมร้อยความรู้ในมิติต่างๆ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง สิ่งแวดล้อม 
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และการบริหารจัดการ เป็นต้น ยึดโยงเข้ากับพื้นที่ที่ให้ความสนใจ
ศึกษา คือ กลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน รวมทั้งประเทศที่มีบทบาทหรืออิทธิพลต่อประชาคมอาเซียน 
และจดัระบบให้เป็นวิทยาการที่มุ่งเน้นการสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่สามารถน าเสนอหรือชี้ทิศทางการพัฒนา
ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องทันสถานการณ์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นหลักสูตรที่มีลักษณะพิเศษและเป็นทางเลือกในการ
ต่อยอดความรู้เชิงประยุกต์  
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) สามารถช่วย
ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและพ้ืนที่ทั้งในด้านการศึกษาและเรียนรู้ การบริการวิชาการ และการวิจัย 
เนื่องจากปัจจุบันความรู้ความเข้าใจและความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนของภาคส่วนต่างๆ ยังมีอยู่
อย่างจ ากัด ในขณะที่หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษาที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับอาเซียนศึกษาโดยตรงมีอยู่เฉพาะ
สถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดขนาดใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางความเจริญของภูมิภาคเพียงไม่     
กี่แห่งเท่านั้น 
  จังหวัดพิษณุโลกถือเป็นเมืองเอกของภาคเหนือตอนล่าง และเป็นจังหวัดศูนย์กลางของทธศาสตร์
การพัฒนาสี่แยกอินโดจีนซึ่งเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาในระดับอาเซียน จึงมีความเหมาะสมทั้งในเชิงพ้ืนที่และ
เชิงภารกิจที่จะพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ขึ้นใน
มหาวิทยาลัยนเรศวร เพ่ือให้เป็นหลักสูตรที่เป็นศูนย์กลางในการด าเนินภารกิจเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
อย่างลึกซ้ึงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประชาคมอาเซียนผ่านกระบวนการเรียนรู้และการวิจัย รวมทั้ง
ยกระดับขีดความสามารถและความพร้อมให้แก่ภาคส่วนต่างๆ โดยการจัดท าบริการทางวิชาการบน
ฐานความรู้เพ่ือการชี้น าการเปลี่ยนแปลง ซึ่งถือได้ว่าเป็นหลักสูตรที่จะตอบสนองความต้องการและหนุนเสริม
การพัฒนาในระดับพื้นท่ีที่เชื่อมโยงไปสู่ระดับประเทศและระดับประชาคมอาเซียน 
 
    1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
  เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

      1.3.1  มีศักยภาพและขีดความสามารถในการศึกษาด้านการวิจัยแบบบูรณาการและข้ามศาสตร์
อย่างลุ่มลึกในระดับสูง 

     1.3.2  มีความเชี่ยวชาญในการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าหลักวิชาการไปใช้ในการ
วิจัยและน าองค์ความรู้จากการวิจัยย้อนกลับไปใช้ประโยชน์ในอาเซียน 

      1.3.3  มีความสามารถในการผลิตองค์ความรู้ใหม่ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาและความยั่งยืน หรือ
พัฒนาเนื้อหาสาระองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. มีการปรับปรุงหลักสูตร 
ทุก 5 ปี 

รวบรวม ติดตามและประเมิน QA 
ของหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

1. ผลประเมินการเรียนการสอน 
ประจ าภาคการศึกษา (มคอ.5)  
2. ผลประเมินการเรียนการสอน 
ประจ าปี (มคอ.7) 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
มาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ. 
ก าหนด สอดคล้องกับความ
ต้องการของนโยบายการจัด
การศึกษา  

ประเมินการจัดการเรียนการ   
สอนของอาจารย์ผู้สอนทุก
รายวิชา 

ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อ 
การจัดการเรียนการสอนของ 
อาจารย์ผู้สอน 

3. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
 

1. อาจารย์ประจ าได้รับการอบรม
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบต่ างๆ และการวัดผล
ประเมินผล ทั้งนี้เพ่ือให้มีความรู้
ค วามสามารถในการจั ดการ
เรียนรู้   และประเมินผลตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ผู้สอน
จะต้องสามารถวัดและประเมิน 
ผลได้เป็นอย่างด ี

1. อาจารย์ ได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการและ/หรือ วิชาชีพอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง 

 

 

2. อาจารย์ป ระจ าต้ อ งมี การ
ผลิตผลงานทางวิชาการ เช่น การ
ท าวิจัย การเขียนบทความทาง
วิชาการและต ารา 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ตามหลัก เกณ ฑ์ ที่
ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ
ต้องเป็นผลงานวิจัย และมีเงื่อนไข
พิเศษกรณีอาจารย์รับเข้าใหม่ที่จบ
ปริญญาเอก อนุโลมให้มีผลงาน
ทางวิชาการภายหลังส าเร็จการ 
ศึกษาอย่างน้อย 1 ชิ้น ภายใน 2 ปี 
หรือ 2 ชิ้นภายใน 4 ปี หรือ 3 ชิ้น 
ภายใน 5 ปี 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
 3. ส่ งเสริมให้มีการน าความรู้   

ทั้ งจากภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
และงานวิจัย ไปใช้จริ งเพ่ือท า
ประโยชน์ให้แก่การจัดการศึกษา
และชุมชน 

3. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่
บรรลุผลส าเร็จ และเป็นประโยชน์   
ต่อการจัดการศึกษาและชุมชน       
อย่างน้อยร้อยละ 20 ของจ านวน
อาจารย์ประจ า 

4.แผนการพัฒนาบุคลากรด้าน
การจัดการเรียนรู้และการวิจัย 

1. สนับสนุนบุคลากรให้พัฒนา   
ก าร เรี ยน การสอน  และการ
ประเมินผลตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ คุณธรรม 
จริยธรรม ความรู้ ทักษะทาง 
ปัญญา ทักษะระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.) 
  - เอกสารประกอบการสอน 
  - รายงานผลการด าเนินการของ   
รายวิชา (มคอ.5) และ/หรือรายงาน 
ผลการด าเนินการของประสบการณ์ 
ภาคสนาม (มคอ.6) 
  - อาจารย์ประจ าอย่างน้อยร้อยละ 
80 ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปี 

2. ส่งเสริมให้บุคลากรใช้ความรู้ที่
ได้จากงานวิจัยมาเป็นส่วนหนึ่งใน
การเรียนการสอน และการท า
วิจัยในชั้นเรียน 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ตามหลัก เกณ ฑ์ ที่
ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ
ต้องเป็นผลงานวิจัย และมีเงื่อนไข
พิเศษกรณีอาจารย์รับเข้าใหม่ที่จบ
ปริญญาเอก อนุโลมให้มีผลงาน
ทางวิชาการภายหลังส าเร็จการ 
ศึกษาอย่างน้อย 1 ชิ้น ภายใน 2 ปี 
หรือ 2 ชิ้นภายใน 4 ปี หรือ 3 ชิ้น 
ภายใน 5 ปี 

5. การพัฒนาศักยภาพของนิสิต 

 

1. สนับสนุนให้นิสิตมีโอกาสเข้า
ร่วมประชุมหรือน าเสนอผลงาน 

1. ก าหนดให้นิสิตเข้าร่วมประชุม/
อบรม/สัมมนาเกี่ยวกับการน าเสนอ 
งานวิจัยอย่างน้อย 1 ครั้งในหลักสูตร 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
 2. ส่งเสริมศักยภาพในการท างาน

วิจัยของนิสิต 
2. ก าหนดให้นิสิตเข้าร่วมการอบรม/
สัมมนาเพ่ือพัฒนาทักษะด้านต่างๆ 
เพ่ือให้มีความรู้ในการพัฒนางานวิจัย 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

6.พัฒนาบุคลากรด้านสนับสนุน
การเรียนการสอน 

1. บุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาชีพ 

1. บุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอนที่ได้รับการพัฒนา อย่างน้อย    
ปีละ 1 ครั้ง 

2. สนับสนุนบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนให้ท างานบริการ
วิชาการแก่องค์กรภายนอก 

2. บุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน เข้ าร่ วม โครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการแก่องค์กรภายนอก 
ร้อยละ 50 ของโครงการ/กิจกรรม
ทั้งหมด 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
   จัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค ซึ่งก าหนดให้ 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 
โดย 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์   
 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  - ไม่มี - 
 

 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
                - ไม่มี - 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1  วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  ภาคการศึกษาต้น  เดือนสิงหาคม ถึง ธันวาคม 
  ภาคการศึกษาปลาย  เดือนมกราคม ถึง พฤษภาคม 

หมายเหตุ  จัดการเรียนการสอนนอกวัน-เวลาราชการ (คือ วันเสาร์-อาทิตย์) 
 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
         หลักสูตรแบบ 1.1  

 1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทางด้านสังคมศาสตร์ในเชิงสหวิทยาการหรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่ ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง  
 2) กรณีเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่ไม่เป็นไปตามข้อ 1 ต้องมีประสบการณ์
ท างานที่เก่ียวข้องกับอาเซียน การพัฒนาในด้านต่างๆ การก าหนดนโยบายและการจัดท ายุทธศาสตร์ มาไม่น้อย
กว่า 3 ปี 
 3) กรณีผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อ 1 และ 2 ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ สาขาวิชาอาเซียนศึกษา    
 4) มีเอกสารอธิบายงานวิจัยที่สนใจ ในลักษณะแนวคิดเบื้องต้นในการจัดท าวิทยานิพนธ์ 
(Concept Paper) ความยาวไม่เกิน 10 หน้าของขนาดกระดาษ A4 (หรือประมาณ 2,000-3,000 ค า ไม่รวม
รายการอ้างอิง)  
  5) มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ.2554 ข้อ 5 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา (รายละเอียดแจ้งในภาคผนวก) 
  6) มีความรู้ทางภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี โดยมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
   6.1) TOEFL (Paper based) ได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 500 หรือ 
   6.2) TOEFL (Computer based) ได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 173 หรือ 
   6.3) TOEFL (Internet Based) ได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 61 หรือ 
   6.4) IELTES (Academic) ได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 5.0 หรือ 
   6.5) Cambridge Placement Test online ได้ไม่ต่ ากว่า B2(60-64)   
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   6.6) ผลการทดสอบจากสถาบันอ่ืนที่มหาวิทยาลัยประกาศรับรองเทียบเท่า TOEFL หรือ IELTES 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด   
  ทั้งนี้ การรับรองผลสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ให้รับรองเฉพาะผลการสอบที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี 
นับตั้งแต่วันที่มีการออกใบรับรองผลการสอบ หรือหลักฐานการสอบจนถึงวันที่ยื่นผลการสอบต่อมหาวิทยาลัย 
  หลักสูตรแบบ 2.1 
 1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทางด้านสังคมศาสตร์ในเชิงสหวิทยาการหรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง 
 2) มีเอกสารอธิบายงานวิจัยที่สนใจ ในลักษณะแนวคิดเบื้องต้นในการจัดท าวิทยานิพนธ์ 
(Concept Paper) ความยาวไม่เกิน 5 หน้าของขนาดกระดาษ A4 (หรือประมาณ 1,000-1,500 ค า ไม่รวม
รายการอ้างอิง) 
  3) มีคุณสมบัติอย่าง อ่ืนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 ข้อ 5 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา (รายละเอียดแจ้งในภาคผนวก) 
  4) มีความรู้ทางภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี โดยมีหลักฐานแสดงอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
   4.1) TOEFL (Paper based) ได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 500 หรือ 
   4.2) TOEFL (Computer based) ได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 173 หรือ 
   4.3) TOEFL (Internet Based) ได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 61 หรือ 
   4.4) IELTES (Academic) ได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 5.0 หรือ 
   4.5) Cambridge Placement Test online ได้ไม่ต่ ากว่า B2(60-64)   
   4.6) ผลการทดสอบจากสถาบันอ่ืนที่มหาวิทยาลัยประกาศรับรองเทียบเท่า TOEFL หรือ IELTES 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด   
 ทั้งนี้ การรับรองผลสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ให้รับรองเฉพาะผลการสอบที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่
วันที่มีการออกใบรับรองผลการสอบ หรือหลักฐานการสอบจนถึงวันที่ยื่นผลการสอบต่อมหาวิทยาลัย 
 2.3  ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

 2.3.1  การปรับตัวของนิสิต  
 2.3.2  การปรับตัวในการเรียนระดับที่สูงขึ้น 
 2.3.3  ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 
 2.3.4 นิสิตมีปัญหาในการสืบค้นข้อมูล 

  2.3.5 นิสิตบางคนท่ีไม่ได้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาที่ไม่
เป็นสหวิทยาการ อาจมีความรู้พื้นฐานในเรื่องแนวคิดทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัยในเชิงบูรณาการไม่เพียงพอ 

 
2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
 2.4.1  จัดให้มีกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ แนะน าวิธีการเรียนรู้ให้ประสบความส าเร็จใน

การศึกษา การบริหารเวลาเรียน และการท างาน รวมถึงแนะน าให้ศึกษาเอกสารคู่มือนิสิต 
    2.4.2  มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาท าหน้าที่ดูแล ให้ค าแนะน าแก่นิสิต 
 2.4.3 จัดกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับด้านภาษาต่างประเทศ  
 2.4.4 มีการด าเนินการสอนวิธีการสืบค้นข้อมูลต่างๆ ทางเว็บไซด์ 

  2.4.5 จัดกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับการท าวิจัย เช่น ให้นิสิตเข้าร่วมเป็นผู้ช่วยโครงการวิจัย   
ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนให้ค าแนะน าเกี่ยวกับแหล่งทุนสนับสนุนการเรียน และทุนวิจัยให้แก่นิสิต 
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2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
   2.5.1  หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1.1  
    

ชั้นปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 2560 2561 2562 2563 

ปีที่ 1 5 5 5 5 5 
ปีที่ 2 -  5  5 5 5 
ปีที่ 3 - - 5  5  5  
รวม 5 10 15 15 15 

จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - -  5 5 
 
   2.5.2  หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 2.1 
 

ชั้นปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 2560 2561 2562 2563 

ปีที่ 1  10 10 10 10 10 
ปีที่ 2  -  10 10  10  10  
ปีที่ 3 - - 10 10 10 
รวม 10 20 30 30 30 

จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 10 10 
 
2.6 งบประมาณตามแผน  

          2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท)  
 

รายละเอียดรายรับ ประจ าปีงบประมาณ   
2559 2560 2561 2562 2563 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 6,750,000  13,500,000  20,250,000  20,250,000  20,250,000  
รวมรายรับ 6,750,000  13,500,000  20,250,000  20,250,000  20,250,000  

 
หมายเหตุ:  ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ตลอดหลักสูตร) เท่ากับ 450,000 บาท/คน 
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    2.6.2 ประมาณการรายจ่าย 
 

รายละเอียดรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ   
2559 2560 2561 2562 2563 

1. ค่าตอบแทน 1,800,000 1,980,000 2,178,000 2,395,800 2,635,380 
2. ใช้สอย 800,000 880,000 968,000 1,064,800 1,171,280 
3. วัสด ุ 100,000 110,000 121,000 133,100 146,410 
4. ครุภัณฑ์ 300,000 330,000 363,000 399,300 439,230 

รวมรายจ่าย 3,000,000 3,300,000 3,630,000 3,993,000 4,392,300 
 
 
   2.6.3 ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต เป็นเงิน 305,255 บาทต่อคน  
 

2.7 ระบบการศึกษา 
  แบบชั้นเรียน 
  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นหลัก 
  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
  แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
  อ่ืนๆ (ระบุ)…………….. 

 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 และ

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิตระดับบัณฑิตศึกษา  
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

               3.1.1 จ านวนหน่วยกิต 
    1) หลักสูตรแบบ 1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48  หน่วยกิต 
     2) หลักสูตรแบบ 2.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48  หน่วยกิต 
 

               3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
 

รายการ 
เกณฑ์ ศธ.  
พ.ศ. 2558 

หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 2559 

แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 1.1 แบบ 2.1 
1. งานรายวิชา (Course Work)        ไม่น้อยกว่า - 12 - 12 
    1.1 วิชาบังคับ  - - - 9 
 1.2 วิชาเลือก                          ไม่น้อยกว่า - - - 3 
2. วิทยานิพนธ์                            ไม่น้อยกว่า  48 36 48 36 
3. รายวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) - - 3 3 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร           ไม่น้อยกว่า 48 48 48   48   

 
   3.1.3  รายวิชา 
  3.1.3.1 กรณีจัดการศึกษาแบบ 1.1 
     (1) วิทยานิพนธ์ จ านวนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
950671  วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1                                    8   หน่วยกิต 
 Dissertation 1, Type 1.1     
950672  วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1  8   หน่วยกิต 
 Dissertation 2, Type 1.1 
950673 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1  8   หน่วยกิต 
 Dissertation 3, Type 1.1 
950674  วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1  8   หน่วยกิต 
 Dissertation 4, Type 1.1 
950675 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1  8   หน่วยกิต 
 Dissertation 5, Type 1.1 
950676  วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1  8   หน่วยกิต 
 Dissertation 6, Type 1.1  
 (2) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จ านวนไม่น้อยกว่า      3 หน่วยกิต 
950601  สัมมนา 1      1(0-2-1) 
 Seminar 1   
950602  สัมมนา 2      1(0-2-1) 
 Seminar 2  
950603 สัมมนา 3     1(0-2-1) 
 Seminar 3   
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  3.1.3.2 กรณีจัดการศึกษาแบบ 2.1 
 (1) งานรายวิชา จ านวนไม่น้อยกว่า      12  หน่วยกิต 
  1.1) วิชาบังคับ  จ านวน   9  หน่วยกิต              
950610 ระเบียบวิธีวิจัยสหวิทยาการ    3(3-0-6) 
 Interdisciplinary Research Methodology 
950611  โลกทัศน์เชิงพลวัตในการพัฒนาประชาคมอาเซียนและความยั่งยืน   3(3-0-6) 
 Perspectives on the Dynamics of ASEAN Community Development  
 and Sustainability  

950612  เทคนิคชั้นสูงส าหรับการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์    3(2-2-5) 
 Advanced Techniques for Policy and Strategic Development  

 
 1.2) วิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
950621  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการยกระดับขีดความสามารถแรงงานในอาเซียน  3(3-0-6) 
  Human Resource Development and Labor Competence in ASEAN 
950622  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานในอาเซียน  3(3-0-6) 
 Management in Natural Resources, Environment, and Energy in ASEAN  
950623 ความยากจน และความเหลื่อมล้ าในอาเซียน 3(2-2-5)    
 Poverty and Inequality in ASEAN  
950624  ธรรมาภิบาล และการเติบโตของภาคประชาสังคมในอาเซียน  3(3-0-6) 
 Governance and the Rise of Civil Society in ASEAN 
950625  การคมนาคมขนส่ง และการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในอาเซียน  3(2-2-5) 
  Transportation and Logistics Development in ASEAN 
950626  การประกอบการในกระแสเศรษฐกิจฐานความรู้และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในอาเซียน   3(2-2-5) 
 Entrepreneurship in Creative and Knowledge-Based Economy 

950627  การตลาด และการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอาเซียน 3(3-0-6) 
 Tourism Marketing and Sustainable Tourism Development in ASEAN 
950628  การพัฒนาการเกษตร และความมั่นคงทางอาหารในอาเซียน 3(3-0-6) 
 Agricultural Development and Food Security in ASEAN 
950629  การจัดการภาครัฐ และการยกระดับความสามารถการจัดท าบริการสาธารณะในอาเซียน 3(2-2-5)
 Public Management and Public Service Delivery Enhancement in ASEAN 
950630  ประชาคมอาเซียนในบริบทพหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
       ASEAN Community in Multicultural Context 
950631 การเจริญเติบโต และความมั่นคงทางเศรษฐกิจในอาเซียน 3(3-0-6) 
         Economic Growth and Stability in ASEAN 

950632  ประชาคมอาเซียน และความม่ันคงของอาเซียนและภูมิภาค 3(3-0-6) 
           ASEAN Community and Regional Security               
 
 
 
 



19 
 

 (2) วิทยานิพนธ์ จ านวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
950681  วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1                                   9   หน่วยกิต 
 Dissertation 1, Type 2.1     
950682  วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1 9   หน่วยกิต 
 Dissertation 2, Type 2.1 
950683  วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1     9   หน่วยกิต 
 Dissertation 3, Type 2.1 
950684 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1 9   หน่วยกิต 
 Dissertation 4, Type 2.1 
   (3) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จ านวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
950601  สัมมนา 1     1(0-2-1) 
 Seminar 1   
950602  สัมมนา 2     1(0-2-1) 
 Seminar 2   
950603 สัมมนา 3      1(0-2-1) 
 Seminar 3   
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 3.1.4 แผนการศึกษา  
 3.1.4.1 กรณีจัดการศึกษาแบบ 1.1 จ านวนหน่วยกิตรวม 48 หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาต้น 

950671   วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1  8 หน่วยกิต 
 Dissertation 1, Type 1.1   
950601 สัมมนา 1      1(0-2-1) 
 Seminar 1  
   รวม 8   หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาปลาย 

950672   วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1  8   หน่วยกิต 
 Dissertation 2, Type 1.1 
    รวม 8   หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาต้น 

950673 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1  8   หน่วยกิต 
 Dissertation 3, Type 1.1 
950602 สัมมนา 2      1(0-2-1) 
 Seminar 2   
    รวม 8 หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาปลาย 

950674  วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1  8   หน่วยกิต 
 Dissertation 4, Type 1.1 
    รวม 8   หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 3 
ภาคการศึกษาต้น 

950675 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1  8   หน่วยกิต 
 Dissertation 5, Type 1.1 
950603 สัมมนา 3      1(0-2-1) 
 Seminar 3   
    รวม 8   หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
950676  วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1  8   หน่วยกิต 
 Dissertation 6, Type 1.1  
   รวม 8   หน่วยกิต 
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 3.1.4.2 กรณีจัดการศึกษาแบบ 2.1 จ านวนหน่วยกิตรวม 48 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาต้น 

950610 ระเบียบวิธีวิจัยสหวิทยาการ   3(3-0-6) 
 Interdisciplinary Research Methodology 
950611  โลกทัศน์เชิงพลวัตในการพัฒนาประชาคมอาเซียน และความยั่งยืน   3(3-0-6) 
 Perspectives on the Dynamics of ASEAN Community Development  
 and Sustainability  
950601 สัมมนา 1      1(0-2-1) 
 Seminar 1   
    รวม 6   หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
950612 เทคนิคชั้นสูงส าหรับการพัฒนานโยบาย และยุทธศาสตร์   3(2-2-5) 
 Advanced Techniques for Policy and Strategic Development 
9506xx วิชาเลือก 1  3 หน่วยกิต 
 Elective Course 1 
  รวม 6   หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาต้น 

950681  วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1                                    9   หน่วยกิต 
 Dissertation 1, Type 2.1 
950602 สัมมนา 2      1(0-2-1) 
 Seminar 2   
    รวม 9   หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
950682  วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1  9   หน่วยกิต 
 Dissertation 2, Type 2.1 
    รวม 9   หน่วยกิต 
 
 
 
 
 



22 
 

ชั้นปีที่ 3 
ภาคการศึกษาต้น 

950683  วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1    9   หน่วยกิต 
 Dissertation 3, Type 2.1 
950603 สัมมนา 3      1(0-2-1) 
 Seminar 3   
     รวม 9   หน่วยกิต 
 

 
ภาคการศึกษาปลาย 

950684 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1   9   หน่วยกิต 
 Dissertation 4, Type 2.1  
   รวม 9   หน่วยกติ 
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 3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
 
950601  สัมมนา 1      1(0-2-1) 
 Seminar 1 
 สัมมนาในรูปแบบสหวิทยาการตามประเด็นปัจจุบันในประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ/
หรือ ประชาคมอาเซียน รวมถึงประเด็นในมิติทางสังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคงของ
ประชาคมอาเซียน การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เชิงวิพากษ์ต่อประเด็น
ความสัมพันธ์ระหว่างประชาคมอาเซียนและภูมิภาคอ่ืนๆ 
 The interdisciplinary seminar on contemporary issues in Southeast Asian countries 
and/or the ASEAN Community; issues ranging from socio-cultural, economic to political-
security aspects of the ASEAN Community; student engagement in discussions and exchanging 
critical opinions on various issues focusing upon relations between the ASEAN Community 
and other regions 
 
950602  สัมมนา 2      1(0-2-1) 
 Seminar 2 
 สัมมนาในรูปแบบสหวิทยาการตามประเด็นที่สนใจในประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ/
หรือ ประชาคมอาเซียน รวมถึงประเด็นในมิติทางสังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคงของ
ประชาคมอาเซียน ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการท าวิจัยเชิงลึก และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิพากษ์ต่อ
ประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประชาคมอาเซียนและภูมิภาคอ่ืนๆ 
  The interdisciplinary seminar on selected issues in Southeast Asian countries and/or 
the ASEAN Community; issues ranging from socio-cultural, economic to political-security 
aspects of the ASEAN Community; student engagement in in-depth research and exchanging 
critical opinions on various issues focusing upon relations between the ASEAN Community 
and other regions 
 
950603  สัมมนา 3      1(0-2-1) 
 Seminar 3 
 สัมมนาในรูปแบบสหวิทยาการตามประเด็นในหัวข้อวิทยานิพนธ์ ประเด็นในประเทศภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และ/หรือ ประชาคมอาเซียน สังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคงของ
ประชาคมอาเซียน ความสัมพันธ์ระหว่างประชาคมอาเซียนและภูมิภาคอ่ืนๆ การท าวิจัยเชิงลึก การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเชิงวิพากษ์ต่อประเด็นที่ก าหนดกับคณาจารย์ของวิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา นักวิจัยหลัง
ปริญญาเอก นิสิตปริญญาเอก นักวิชาการท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร  
 The interdisciplinary seminar on selected issues that are related to students’    
dissertations’ topics; issues ranging from ones about Southeast Asian countries and/or the 
ASEAN Community, socio-cultural, economic, political-security aspects of the ASEAN 
Community to relations between the ASEAN Community and other regions; student 
engagement in in-depth research and critical discussions with Faculty members, postdoctoral 
researchers, PhD students, and other academic staff from Naresuan university and/or those 
outside the university 
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950610 ระเบียบวิธีวิจัยสหวิทยาการ  3(3-0-6) 
 Interdisciplinary Research Methodology 
            ปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาความรู้ ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับการวิจัย รูปแบบและ
กระบวนการวิจัยที่หลากหลายครอบคลุมการศึกษาค้นคว้า ทั้งทางสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ โดยศึกษากรณีตัวอย่างจากงานวิจัย 
  The philosophy of inquiry into knowledge, the relationship between knowledge and 
research, the patterns and processes of research that cover various fields of research 
including the social sciences, humanities, and natural sciences.  
 
950611  โลกทัศน์เชิงพลวัตในการพัฒนาประชาคมอาเซียนและความย่ังยืน 3(3-0-6) 
 Perspectives on the Dynamics of ASEAN Community Development and 
 Sustainability 
 พัฒนาการของอาเซียนในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรมจนถึง ปัจจุบัน กรอบความ
ร่วมมือในด้านต่างๆ  การเสริมสร้างความร่วมมือเพ่ือการเป็นประชาคมอาเซียน รวมทั้งวิเคราะห์และประเมิน
ปัจจัยภายในและภายนอกท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการเป็นประชาคมอาเซียน 
 The evolution of the ASEAN Community in terms of its politics, economics, and 
ethos up to the present time. In addition, it focuses on the organization’s cooperative 
framework in various aspects. Moreover, it emphasizes the analysis and evaluation of internal 
and external factors contributing to the success of the ASEAN Community.  
 
950612  เทคนิคชั้นสูงส าหรับการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Advanced Techniques for Policy and Strategic Development 
  กรอบความคิด และกระบวนการในการพัฒนานโยบาย เครื่องมือสนับสนุนการวิเคราะห์นโยบาย 
การจัดท ายุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงและสัมพันธ์กับนโยบาย รวมทั้งตัวแบบและเทคนิควิธีการในการวิเคราะห์
สภาพปัญหาและสถานการณ์ เพ่ือก าหนดทิศทางและกลยุทธ์ในยุทธศาสตร์ ซึ่งสามารถน ามาใช้ในการพัฒนา
นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาคมอาเซียน 
 This course offers conceptual frameworks and policy development processes; tools 
for policy analysis; and strategic planning that encompasses models and techniques in 
analyzing complex system-level problems within the ASEAN Community in order to direct 
and shape strategies for an effective policy development in strengthening the ASEAN 
Community.    
 
950621  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการยกระดับขีดความสามารถแรงงานในอาเซียน 3(3-0-6) 
           Human Resource Development and Labor Competence in ASEAN 
         กรอบความคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ความท้าทาย และทิศทางการพัฒนา
สมรรถนะของก าลังคนในภูมิภาคอาเซียนให้ตอบสนองต่อโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านการจัดศึกษา และ
การเพ่ิมพูนทักษะ และการหล่อหลอมคุณลักษณะที่จ าเป็น อีกทั้งวิเคราะห์ตลาดแรงงาน ผลกระทบของการ
รวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนต่อตลาดแรงงาน การเลือกปฏิบัติในตลาดแรงงาน ตลอดจนข้อตกลงหรือแนวทาง
ความร่วมมือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และคุณภาพแรงงานเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
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 Conceptual frameworks of international human resource development, challenges, 
and directions of labor competency development in ASEAN in response to the global 
changes in terms of educational management and skill development; the labor market 
analysis, the impact of the ASEAN Community on market labor forces, the discrimination in 
the labor market; cooperative agreements or guidelines on human resource development 
and labor quality to serve the ASEAN Community.    
 
950622  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานในอาเซียน 3(3-0-6) 
          Management in Natural Resources, Environment, and Energy in ASEAN 
         แนวคิดและทฤษฎีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ การวิเคราะห์ระบบ
สิ่งแวดล้อมโลก และผลกระทบจากการพัฒนาในภูมิภาคอาเซียน นโยบายและการบริหารการใช้ประโยชน์
พลังงานในอาเซียน รวมทั้งการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ที่ส าคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โลก ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปัญหาการขาดแคลนพลังงาน เป็นต้น รวมทั้งแนวทางข้อตกลง และความ
ร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นในประชาคมอาเซียน 

 Concepts and theories regarding the management of natural resources and the 
environment; the analysis of global environmental systems and impacts of development 
within the ASEAN region; regional policies pertaining to energy management in ASEAN; the 
analysis of major trends in the future including global climate change, natural disasters, 
energy shortages for the purpose of proposing guidelines and cooperation among ASEAN 
countries in tackling such challenges.    
 
950623 ความยากจน และความเหลื่อมล้ าในอาเซียน 3(2-2-5) 
     Poverty and Inequality in ASEAN 

 ปัญหาความด้อยโอกาสของกลุ่มคน สภาพความเหลื่อมล้ าและความไม่เป็นธรรมทางสังคมและ
เศรษฐกิจ รวมทั้งสาเหตุและรูปแบบปัญหาของความยากจนของประเทศในกลุ่มอาเซียน ผลกระทบของการ
พัฒนาที่น าไปสู่ปัญหา วิธีการวัดและประเมินความยากจน ความด้อยโอกาสและความเหลื่อมล้ า ตลอดจน
วิเคราะห์กรณีศึกษาแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาภายในภูมิภาค และแก้ไขปัญหาทั้งในเชิงเศรษฐกิจและ
สังคมเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน ความด้อยโอกาส และลดความเหลื่อมล้ าที่เกิดขึ้นกับประชาชนในประชาคม
อาเซียน 

 Problems of marginalized groups, inequality in terms of social and economic 
injustice; causes and types of poverty in ASEAN countries; the impact of development; 
approaches to measuring and assessing poverty, inequities and disparities; analysis of case 
studies involving such issues in order to propose viable guidelines for regional collaboration 
regarding development, and solutions to social and economic problems to effectively 
address poverty, inequities, and discrepancies within ASEAN.   
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950624 ธรรมาภิบาล และการเติบโตของภาคประชาสังคมในอาเซียน  3(3-0-6) 
 Governance and the Rise of Civil Society in ASEAN  
           แนวคิดและหลักการธรรมาภิบาลสากล การวิเคราะห์ระบบความสัมพันธ์ธรรมาภิบาลเชิงภาคี       
ซึ่งประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในภูมิภาคอาเซียน พัฒนาการ และบทบาทของภาค
ประชาสังคมในกลุ่มประเทศอาเซียน และความเชื่อมโยงไปสู่ภาคประชาสังคมระดับโลก รวมทั้งวิเคราะห์
แนวโน้มบทบาทการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโดยวิเคราะห์จากประเด็นที่ส าคัญต่างๆ และการส่งเสริมธรรมาภิบาล
โดยภาคประชาสังคมในกลุ่มประเทศอาเซียน 
 Concepts and principles of global governance systems, analysis of systems of 
governance involving the participation of state, private and civil society sectors in ASEAN; civil 
society’s development and its role within ASEAN, and its linkage with global civil society; 
analysis of the prospect of ASEAN civil societies’ participation in issue-based development as 
well as their role in promoting good governance. 
  
950625  การคมนาคมขนส่ง และการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในอาเซียน  3(2-2-5) 
            Transportation and Logistics Development in ASEAN 
           โครงข่าย และสภาพปัญหาการคมนาคมขนส่งในอาเซียน ความสัมพันธ์ระหว่างการคมนาคมขนส่ง 
และโลจิสติกส์ โดยวิเคราะห์ถึงเส้นทางการไหลของสินค้า การจัดการการจัดส่ง การวางเส้นทาง และจัด
ตารางเวลา การรวมและกระจายสินค้า ระบบการพักและคลังสินค้า รวมทั้งการขนส่งหลายรูปแบบบนเส้นทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนการพัฒนาข้อเสนอในการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง และ
ระบบโลจิสติกส์เพ่ือเพ่ิมความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในอาเซียน 
        Network and transportation problems in ASEAN, and the relation between 
transportation and logistics through the analysis of the routes of flow-of-goods, goods 
distribution management, routing, and scheduling, as well as warehousing and distribution, 
the goods’ transits and the storage management system; multimodal transport on the 
economic routes in the ASEAN region as well as proposals for the development of 
transportation networks and the logistics system for the purpose of strengthening the ASEAN 
economy. 
 
950626  การประกอบการในกระแสเศรษฐกิจฐานความรู้และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในอาเซียน  3(2-2-5) 
        Entrepreneurship in Creative and Knowledge-Based Economy 

          แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการในโลกไร้พรมแดน ความท้าทายที่น าไปสู่ เศรษฐกิจและสังคม
ฐานความรู้ที่เน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ตลาดและโอกาสทางธุรกิจที่เน้นการพัฒนาและผลักดัน
นวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในภูมิภาคอาเซียน  วิเคราะห์กรณีตัวอย่างการเป็นผู้ประกอบการใน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประสบความส าเร็จในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งแนวทางในการบ่มเพาะเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการเพ่ือก้าวสู่ระดับสากล 
 The concept of borderless entrepreneurship; challenges towards economically and 
socially creative knowledge; market analyses and business opportunities focusing on the 
development and promotion of innovation that is commercially applicable within ASEAN; 
analysis of case studies among successful small to medium-sized entrepreneurs in ASEAN;  
guidelines to increase world competitiveness among entrepreneurs. 



27 
 

950627 การตลาด และการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนในอาเซียน  3(3-0-6) 
 Tourism Marketing and Sustainable Tourism Development in ASEAN 
 ข้อตกลงร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวในอาเซียน วิเคราะห์ตลาดในด้านศักยภาพทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวในอาเซียน รูปแบบการท่องเที่ยว ความต้องการ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในอาเซียน ปัญหา
การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อมในอาเซียน รวมทั้งข้อเสนอเพ่ือก าหนดต าแหน่งทางการตลาด และแนวทางการจัดการท่องเที่ยวใน
อาเซียนอย่างยั่งยืน 
 This course examines the ASEAN Tourism Agreement, and the market analysis 
concerning potential resources of tourism development in ASEAN, the patterns of tourism, 
demands and tourists’ behavior in ASEAN. Also, it focuses upon problems of tourism 
development in a more integrative way; impacts of tourism on the economy, societies, 
cultures and environment in ASEAN for the purpose of identifying viable marketing positions 
and guidelines for the management of sustainable tourism in ASEAN. 
 
950628  การพัฒนาการเกษตร และความม่ันคงทางอาหารในอาเซียน  3(3-0-6) 
           Agricultural Development and Food Security in ASEAN 
            โครงสร้าง และศักยภาพของภาคการเกษตร ความสัมพันธ์ในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่มี
ต่อระบบการเกษตร สถานภาพความมั่นคงทางอาหารของภูมิภาค รวมทั้งวิเคราะห์ห่วงโซ่การเกษตร และ
ตลาดการเกษตรในอาเซียน เพ่ือน าไปสู่การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในอาเซียนให้มีขีดความสามารถใน
การแข่งขันในตลาดโลก รวมทั้งการเสริมสร้างให้ภูมิภาคเป็นศูนย์กลางความมั่นคงทางอาหารของโลก 
 The structure and potential of the agricultural sector; the linkages between the 
economic, social, and environmental aspects as well as the agricultural system and food 
security within the region; analysis of agroecosystem as well as agricultural markets in ASEAN 
for the purpose of promoting and developing ASEAN’s competence in the agricultural sector 
in a competitive world market; enhancing the region so as to become the world-center for 
food security.            
 
950629  การจัดการภาครัฐและการยกระดับความสามารถการจัดท าบริการสาธารณะในอาเซียน  3(2-2-5)   
          Public Management and Public Service Delivery Enhancement in ASEAN 
          แนวคิดการจัดการภาครัฐและการจัดท าบริการสาธารณะ การปฏิรูประบบราชการ การเพ่ิมขีด
ความสามารถในการจัดท าและน าส่งบริการสาธารณะของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ข้อตกลง และความ
ร่วมมือในการพัฒนาระบบราชการของประชาคมอาเซียน วิเคราะห์ผลกระทบจากการพัฒนาในมิติต่างๆ 
รวมทั้งปัจจัยและความท้าทายที่น าไปสู่การพัฒนาข้อเสนอเพ่ือการปรับตัวของระบบการจัดการภาครัฐ รวมทั้ง
วิเคราะห์แนวโน้มในการจัดการบริการสาธารณะของประเทศในภูมิภาคเพ่ือก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
 The concept of public management and public service; bureaucratic reform; 
capacity enhancement in public services systems and management in ASEAN member 
countries; the joint agreement and collaboration in developing ASEAN bureaucratic systems;  
analysis of impacts of development in different aspects including challenges as to develop a 
proposal for adjustment of public management systems; analysis of trends in public service 
management in ASEAN countries for the closely approaching ASEAN Community.   
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950630  ประชาคมอาเซียนในบริบทพหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
       ASEAN Community in Multicultural Context 
            มุมมองการรับรู้ และความเข้าใจถึงความแตกต่างทางอัตลักษณ์ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ในประชาคมอาเซียน การวิเคราะห์วัฒนธรรมข้ามพรมแดนผ่านมิติชาติพันธุ์ ศาสนา และความเชื่อ รวมทั้ง
ความขัดแย้งทางสังคมซึ่งเกิดจากความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน 
 Viewpoints on the perceptions and comprehension regarding the differences of 
identities and cultures within the ASEAN community; the cross-cultural analysis through 
ethnicity, religion, and beliefs as well as the social conflict in a multicultural context in the 
ASEAN Community. 
 
950631  การเจริญเติบโต และความม่ันคงทางเศรษฐกิจในอาเซียน 3(3-0-6) 
         Economic Growth and Stability in ASEAN 

            การก้าวไปสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน และตลาดเดียว ภายใต้เงื่อนไขและปัจจัยทั้ง
ระดับประเทศ ภูมิภาค และโลก โดยวิเคราะห์ถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจในด้านการค้า การลงทุน การ
เคลื่อนย้ายแรงงาน สินค้า และบริการ รวมทั้งผลกระทบจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เสถียรภาพ และ
ความม่ันคงทางเศรษฐกิจในภูมิภาคที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจโลก 

 Pathways towards the ASEAN Economic Community with a single market at the 
state, regional, and global levels; analysis of economic activities including trade, investment, 
and the flow of labor, goods, and services; the study of the consequences of economic 
growth, stability, and security within the region that could have an effect on the global 
economy. 
 
950632  ประชาคมอาเซียน และความม่ันคงของอาเซียนและภูมิภาค 3(3-0-6) 
           ASEAN Community and Regional Security               
          ความท้าทายที่เกี่ยวกับความม่ันคงที่แตกต่างจากความม่ันคงแห่งชาติแบบดั้งเดิม ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
การเป็นประชาคมอาเซียน โดยเน้นประเด็นความมั่นคงที่ไร้พรมแดน ได้แก่ องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ     
การก่อการร้าย โจรสลัด ปัญหายาเสพติด การค้าอาวุธ การเคลื่อนย้ายและกลีนกลายของชาติพันธุ์ และการ   
ค้ามนุษย์ เป็นต้น 
 Challenges of traditional and non-traditional security threats affecting the ASEAN 
Community, and the emphasis of borderless security issues including transnational organized 
crimes, terrorism, piracy, drugs, arms trafficking, migration and reconciliation of ethnic groups, 
and human trafficking  
 
950671 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1 8   หน่วยกิต 
 Dissertation 1, Type 1.1 
 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ เตรียมโครงร่างวิ จัยฉบับร่าง โดยระบุหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ วัตถุประสงค์ ความส าคัญ ปัญหาและที่มาของการวิจัย ขั้นตอนและรูปแบบในการด าเนินการวิจัย
โดยสังเขป และน าเสนอรายงานความก้าวหน้า     
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 Reviewing literature, preparing a research proposal draft, including a research topic, 
a description of the problems and purposes of the study, a research design and reporting the 
research progress.  
 
950672 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1 8   หน่วยกิต 
 Dissertation 2, Type 1.1 
 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.  
   
950673 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1 8   หน่วยกิต 
 Dissertation 3, Type 1.1 
 เขียนโครงร่างงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดยมีการระบุองค์ประกอบของการวิจัยโดยละเอียด และเสนอ
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือให้บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งและสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 Writing a complete research proposal comprising details of research components, 
designating a prospective dissertation adviser to the Graduate School, and applying for a 
proposal defense.  
 
950674 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1 8   หน่วยกิต 
 Dissertation 4, Type 1.1 
  ด าเนินการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย พร้อมทั้งจัดท ารายงานความก้าวหน้าเสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
  Collecting, analyzing the data and reporting the research progress to the dissertation 
adviser.   
 
950675 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1 8   หน่วยกิต 
 Dissertation 5, Type 1.1 
 ปรับปรุงและแก้ไขงานวิจัย และการเขียนงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ  หรือ
นานาชาติ 
 Modifying research and writing a research article, and publishing a research article in 
the national or international journal. 
 
 

950676 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1 8   หน่วยกิต 
 Dissertation 6, Type 1.1  
 เขียนวิทยานิพนธ์  สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ผ่าน และจัดท ารูปเล่มฉบับสมบูรณ์ส่งบัณฑิตวิทยาลัย 
 Writing a dissertation for examination, passing the dissertation defense, correcting 
and submitting the completed dissertation to the Graduate School. 
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950681 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1  9   หน่วยกิต 
 Dissertation 1, Type 2.1 
 เขียนเสนอโครงร่างวิจัยฉบับย่อ โดยระบุหัวข้อปัญหาและที่มาของการวิจัย วัตถุประสงค์ และระบุ
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยโดยสังเขป ทั้งนี ้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. 
 

950682  วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1  9   หน่วยกิต 
 Dissertation 2, Type 2.1 
 เขียนโครงร่างงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดยมีการระบุองค์ประกอบของการวิจัยโดยละเอียด  และเสนอ
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือให้บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งและสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 Writing a complete research proposal comprising details of research components, 
designating a prospective dissertation adviser to the Graduate School, and applying for a 
proposal defense.  
 

950683  วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1  9   หน่วยกิต 
 Dissertation 3, Type 2.1 
 ด าเนินการเก็บและวิเคราะห์การวิจัยข้อมูลพร้อมทั้งจัดท ารายงานความก้าวหน้าเสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 Collecting, analyzing the data and reporting the research progress to the dissertation 
adviser. 
 

950684 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1  9   หน่วยกิต 
 Dissertation 4, Type 2.1 
 เขียนวิทยานิพนธ์  สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ผ่าน และจัดท ารูปเล่มฉบับสมบูรณ์ส่งบัณฑิตวิทยาลัย 
 Writing a dissertation for examination, passing the dissertation defense, correcting 
and submitting the completed dissertation to the Graduate School. 
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 3.1.6 ความหมายของเลขรหัสวิชา 
 ประกอบด้วยตัวเลข 6 ตัว แยกเป็น 2 ชุด ชุดละ 3 ตัว มีความหมายดังนี้ 
 1. เลขสามตัวแรก เป็น กลุ่มเลขประจ าสาขาวิชา 
  950 หมายถึง สาขาวิชาอาเซียนศึกษา 

 
 2. เลขสามตัวหลัง เป็น กลุ่มเลขประจ าวิชา 

        2.1 เลขรหัสตัวแรก (หลักร้อย) แสดงถงึ ระดับชั้นปีที่ควรเรียนรายวิชานี้ 
  เลข6 หมายถึง ระดับปริญญาเอก 

        2.2 เลขรหัสตัวกลาง (หลักสิบ) แสดงถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา ซึ่งประกอบด้วย 
  เลข 0 หมายถึง กลุ่มวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 
  เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาบังคับ 
  เลข 2, 3      หมายถึง กลุ่มวิชาเลือก 
  เลข 7 หมายถึง วิทยานิพนธ์ แบบ 1.1 
  เลข 8 หมายถึง วิทยานิพนธ์ แบบ 2.1 

     2.3 เลขรหัสตัวหลัง (หลักหน่วย) แสดงถึง อนุกรมของรายวิชา 
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3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
  3.2.1 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ
การศึกษา สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

 ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห)์  

ปัจจุบนั 
เมื่อเปิด
หลักสูตร 

1 นางสาวนภิสา ไวฑูรเกียรต ิ
   

อาจารย ์ Ph.D. Political Science Northern Illinois University USA 2548 3 6 
M.A. Political Science Northern Illinois University USA 2541 
ร.บ. รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ ไทย 2538 

2 Mr.Katsuyuki Takahashi 
  

อาจารย ์  Ph.D. International Studies Waseda University  Japan   2552  6 6 

 M.A. International Relations Waseda University  Japan   2543  

 B.A. Sociology Soka University Japan   2530  
3 นายอาทิตย์ พงษ์พานิช อาจารย ์ Ph.D. South East Asian Studies  University of London  UK 2554 8 6 

M.A. Translation, Media and Cultural Transfer The University of Warwick UK 2550 
อ.บ. ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลยัศิลปากร ไทย 2548 
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3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ

การศึกษา สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ 
ปีที่ส าเร็จ
การศกึษา 

 ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห)์  

ปัจจุบนั 
เมื่อเปิด
หลักสูตร 

1 นางปัทมา สุพรรณกุล ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. ประชากรศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ไทย 2550 6 6 
วท.ม. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ไทย 2541 

ป.พส. พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ไทย 2525 

2* นางสาวนภิสา ไวฑูรเกียรต ิ
   

อาจารย ์ Ph.D. Political Science Northern Illinois University USA 2548 3 6 
M.A. Political Science Northern Illinois University USA 2541 
ร.บ. รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ ไทย 2538 

3* Mr.Katsuyuki Takahashi 
  

อาจารย ์  Ph.D. International Studies Waseda University  Japan   2552  6 6 

 M.A. International Relations Waseda University  Japan   2543  

 B.A. Sociology Soka University Japan   2530  
4* นายอาทิตย์ พงษ์พานิช อาจารย ์ Ph.D. South East Asian Studies  University of London  UK 2554 8 6 

M.A. Translation, Media and Cultural Transfer University of Warwick UK 2550 
อ.บ. ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลยัศิลปากร ไทย 2548 
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หมายเหตุ:   * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 



34 
 

3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

1 นายกระมล ทองธรรมชาต ิ
 

ศาสตราจารย์   

  

 

Ph.D. Political Science University of Virginia USA 2505 
M.A. Political Science Oberlin College USA 2502 
ร.บ. 

(เกียรตินิยมอันดับ 2)  
การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 2499 

น.บ. กฎหมายทั่วไป มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ ไทย 2499 
2 นายดิเรก  ปัทมสิริวัฒน ์

 
ศาสตราจารย ์ Ph.D.  Economics University of Georgia USA 2520 

M.S. Economics Louisiana State University USA 2515 
ศศบ. เศรษฐศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ ไทย 2513 

3 นายวัลลภ  รัฐฉัตรานนท์ 
 

ศาสตราจารย ์ ร.ด. รัฐศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ไทย  2540  
ร.ม. การปกครอง  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ ไทย   2535 

วท.บ. เศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   ไทย  2529 
4 นายปรีชา  หงษ์ไกรเลิศ  

 
รองศาสตราจารย ์ Ph.D. Political Science  University of Queensland   Australia  2517 

M.A. Political Science  University of Hawaii  USA  2511  
ร.บ.(เกียรตินิยม) รัฐศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย  2504  

5  
  

นายไพรัช ตระการศริินนท ์ รองศาสตราจารย ์ พบ.ม. พัฒนบริหารศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์ ไทย 2521 
ศศ.บ. รัฐศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ ไทย 2518 
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(ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ

การศึกษา สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

6 นายเรวัต  แสงสุรยิงค์  
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ร.ด. รัฐศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ไทย  2548 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา) 
 - ไม่มี - 
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรือการวิจัย 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
 การท าวิทยานิพนธ์ คือการท าวิจัยเพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการและการสร้างยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ตอบสนองการสร้างนักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ นักบริหารในภาครัฐและเอกชนรวมทั้งผู้ประกอบการ
ที่มุ่งเน้นด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาและความยั่งยืนในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยการวิจัยมีลักษณะที่แสดงออก
ถึงความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ เป็นองค์ความรู้ใหม่ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ให้ค าปรึกษาและ
แนะน าแก่นิสิตในการท าวิจัยจนแล้วเสร็จ พร้อมเรียบเรียงเขียนเป็นรูปเล่มวิทยานิพนธ์ ตลอดจนตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ผ่านสื่อทางวิชาการหรือวิชาชีพต่างๆ  
   5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 5.2.1  มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาอาเซียน
ศึกษาเขียนวิทยานิพนธ์ด้านอาเซียนศึกษา 
  5.2.2  มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ/ทฤษฎีที่ส าคัญอย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง สามารถ
ประยุกต์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆที่เก่ียวข้องอย่างเป็นระบบ และสามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างสรรค์
ความรู้ใหม่ 

 5.2.3  สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท าวิทยานิพนธ์ 
และแสดงออกถึงความสามารถ คุณสมบัติ ที่พร้อมในการเป็นผู้วิจัยหลัก 

 
5.3 ช่วงเวลา  

   5.3.1 หลักสูตร แบบ 1.1 เริ่มท าวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้นของชั้นปีที่ 1 
  5.3.2 หลักสูตร แบบ 2.1  เริ่มท าวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้นของชั้นปีที่ 2 
    
   5.4 จ านวนหน่วยกิต  
   5.4.1 หลักสูตร แบบ 1.1  ท าวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต  
   5.4.2 หลักสูตร แบบ 2.1  ท าวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต     
   
 5.5  การเตรียมการ 
 5.5.1  แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
 5.5.2  ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 5.5.3  นิสิตน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ด้วยปากเปล่า และส่งเล่มโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อ
คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 5.5.4  บัณฑิตวิทยาลัยประกาศให้จัดท าวิทยานิพนธ์ตามโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 5.5.5  ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
 5.5.6  ด าเนินการสอบวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
 5.5.7  ด าเนินการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ 
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 5.6  กระบวนการประเมินผล  
 ประเมินผลจากความก้าวหน้า ในการท าวิทยานิพนธ์หลังจากนิสิตสอบผ่านการวัดคุณสมบัติ  
(Qualifying Examination) และสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่านแล้ว โดยให้นิสิตรายงานความก้าวหน้าในการ
ท าวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตามระยะเวลาที่ก าหนด และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ โดยมี
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและ
ภายนอก และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของ
ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง  
(Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต  
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนิสิต 
1. มีความสามารถทางการวิจัยขั้นสูงด้าน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและความยั่งยืนใน
ภูมิภาคอาเซียน 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมสัมมนา/น าเสนอผลงาน 
  วิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
- จัดสัมมนาวิชาการ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการน าเสนอและ 
  ให้มีนิสิต ผู้สนใจ และอาจารย์เข้าร่วมการสัมมนา 

2. มีภาวะผู้น าและความรับผิดชอบใน
วิชาการและวิชาชีพสูง 
 

 

- สร้างภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีในการปฏิบัติงานหรือ 
  การท าวิจัยร่วมกับผู้อ่ืน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ 
  ความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา 
- สนับสนุนให้นิสิตมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถาบันฯ  

3. เรียนรู้และพัฒนาตนเองในด้านวิชาการ
และวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 

 

- เน้นพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษ 
  ความสามารถการคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดรวบยอด และ 
  ความสามารถการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- กลยุทธ์การสอนเน้นการแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ  
  เช่น ฐานข้อมูลบทความเชิงวิชาการ สิทธิบัตร และสื่ออ่ืนๆ 
  อย่างต่อเนื่อง 
- กระตุ้นให้นิสิตเข้าร่วมงานวิชาการและการประชุมใน 
  ระดับประเทศและต่างประเทศ 
- เพ่ิมพูนทักษะด้านการน าเสนอ เช่น การเขียน รายงาน 
  และบทความวิชาการ การเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบต่างๆ  

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
  2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
  (1) มีความรับผิดชอบต่องานวิจัย ปฏิบัติและสนับสนุนให้ผู้อ่ืนใช้จรรยาบรรณในการวิจัย
ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น 
  (2) สามารถชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพ่ือการทบทวน 
แก้ไขและสามารถสนับสนุนให้ผู้อ่ืนใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการปัญหานั้น 
  (3)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมร่วมกับบุคคล และหน่วยงานอื่น 
  (4)  เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่าง ในบริบท
ทางวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถสื่อสารเพื่อให้ข้อคิดเห็นแก่ผู้อื่นได้ 
  2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรมจริยธรรม 
   (1) สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 
   (2)  การเปนตนแบบที่ดีของอาจารย 

   (3)  ส่งเสริมให้มีการท าวิจัยที่ซื่อสัตย์สุจริตและเคารพในทรัพย์สินทางปัญญา 
   (4)  การสอนจากกรณีศึกษา 
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  2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  (1)  ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
  (2)  การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต 
  (3)  การมีวินัยและการมีส่วนร่วมของนิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรมของหลักสูตรฯ/ คณะ/  
มหาวิทยาลัย 
  (4)  ตรวจสอบผลงานวิจัย การลอกข้อมูลในการท าวิจัย และเผยแพร่งานวิจัย 
 
 2.2  ความรู้ 
 2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  (1)  สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างความรู้ใหม่ 
  (2) มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ/ทฤษฎีที่ส าคัญอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในองค์
ความรู้ที่เป็นแก่นของสาขาวิชา 
  (3) มีความรู้ที่เป็นปัจจุบัน รวมถึงประเด็นปัญหาส าคัญท่ีจะเกิดขึ้น  
  (4) สามารถประยุกต์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ที่เก่ียวข้องอย่างเป็นระบบ 
 2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 (1)  งานมอบหมายให้ค้นคว้าด้วยตนเอง เช่น ทบทวนวรรณกรรมทางวิชาการหรือ
เอกสารแนวคิดทางวิชาการ 
 (2)  การบรรยาย การศึกษาดูงาน  
 (3)  เชิญผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ตรงในสาขาหรือเรื่องนั้นๆ มาเป็นวิทยากร
พิเศษเฉพาะเรื่อง 
 (4)  การท าวิทยานิพนธ์ 
 2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
 (1) ประเมินจากการงานที่ได้มอบหมาย 
 (2)  ประเมินจากการสอบวัดคุณภาพ และวิทยานิพนธ์ 
 
 2.3  ทักษะทางปัญญา 
 2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   (1)  สามารถออกแบบ วางแผน และด าเนินการวิจัยที่ซับซ้อนเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 
    (2)  สามารถพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ โดยบูรณาการทฤษฎีต่างๆ ได้อย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง     

  (3)  แสดงออกถึงความสามารถ คุณสมบัติที่พร้อมในการเป็นผู้วิจัยหลัก 
   2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
   (1)  งานมอบหมายให้ค้นคว้าด้วยตนเอง เช่นทบทวนวรรณกรรมทางวิชาการหรือเอกสาร
แนวคิดทางวิชาการ 
    (2)  การบรรยาย การศึกษาดูงาน  
    (3)  เชิญผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ตรงในสาขาหรือเรื่องนั้นๆ มาเป็นวิทยากรพิเศษ 
   (4)  การท าวิทยานิพนธ์ 
   2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
     (1)  ประเมินจากงานที่ได้มอบหมาย 
   (2)  ประเมินจากการสอบวัดคุณภาพ และวิทยานิพนธ์ 
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 2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ  
   (1)  มีความสามารถในการแสดงความเห็นทางวิชาการ การวางแผน วิเคราะห์ และ
แก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนสูง ด้วยตนเอง 

 (2)  สามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
สร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค ์

 ( 3)  แสดงถึงความโดดเด่นทางวิชาการ ในการเป็นผู้น าทางวิชาการ 
  2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ  
     (1)  มีภาวะผู้น า และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
    (2)  มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
     (3)  สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
     (4)  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
  2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
    (1)  ประเมินจากผลของงานที่มอบหมายให้ท าเป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืน 
    (2)  ประเมินจากบุคคลรอบข้าง 
 
 2.5  ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   (1)  สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์ และสถิติเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าใน
ประเด็นปัญหาที่ส าคัญ และซับซ้อนในสาขาวิชาเฉพาะ  
   (2)  สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ โดยเจาะลึกในสาขาวิชาเฉพาะ 
     (3)  สามารถเผยแพร่ผลงานและสื่อสารกับบุคคลกลุ่มต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการ และ
วิชาชีพได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข   
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
   (1)  มอบหมายงานที่ต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการทางสถิติ 
   (2)  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง 
  2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
     (1)  ประเมินจากงานที่ได้มอบหมาย 
       (2)  ประเมินจากการสอบวัดคุณภาพ และวิทยานิพนธ์ 



 
 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
     ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

 
 

คุณธรรม จริยธรรม 
 
 

 
 

ความรู้ 
ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
950610 ระเบียบวิธีวิจยัสหวิทยาการ                    
950611  โลกทัศน์เชิงพลวัตในการพัฒนาประชาคมอาเซียน  
            และความยั่งยืน                  

950612  เทคนิคช้ันนสูงส าหรับการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร ์                  
950621  การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์และการยกระดับขีด 
            ความสามารถแรงงานในอาเซียน                  

950622  การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ สิง่แวดล้อมและ 
            พลังงาน ในอาเซียน                  

950623  ความยากจน และความเหลื่อมล้ าในอาเซียน                  
950624  ธรรมาภิบาล และการเติบโตของภาคประชาสังคม 
            ในอาเซียน                  

950625  การคมนาคมขนส่ง และการพัฒนาระบบโลจสิติกส ์
            ในอาเซียน                  

950626  การประกอบการในกระแสเศรษฐกิจฐานความรู้ และ 
            เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคใ์นอาเซียน                  

950627  การตลาด และการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
            ในอาเซียน                  
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(ต่อ) 
 

 
รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
950628  การพัฒนาการเกษตร และความมั่นคงทางอาหาร  
            ในอาเซียน                  

950629  การจัดการภาครัฐ และการยกระดับความสามารถการ 
            จัดท าบริการสาธารณะในอาเซียน                  

950630 ประชาคมอาเซียนในบรบิทพหุวัฒนธรรม                  
950631  การเจริญเติบโตและความมั่นคงทางเศรษฐกิจในอาเซยีน                  
950632 ประชาคมอาเซียนและความมั่นคงของอาเซียนและภูมภิาค                  
950601-950603 สัมมนา 1 – สมัมนา 3                  
950671-950676 วิทยานิพนธ์ แบบ 1.1                                                    
950681-950684 วิทยานิพนธ์ แบบ 2.1                                                 

 
หมายเหตุ * ได้เทียบผลการเรียนรู้เข้าสู่ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรนี้แล้ว 
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 ผลการเรียนรู้ในตาราง 3.1 (รายวิชาระดับปริญญาเอก) มีความหมายดังนี้ 
1.  ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 1.1  มีความรับผิดชอบต่องานวิจัย ปฏิบัติและสนับสนุนให้ผู้อ่ืนใช้จรรยาบรรณในการวิจัย ไม่คัดลอก
ผลงานของผู้อื่น 
 1.2  สามารถชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพ่ือการทบทวน แก้ไข และ
สามารถสนับสนุนให้ผู้อื่นใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการปัญหานั้น 
 1.3  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมร่วมกับบุคคลและหน่วยงานอื่น 
 1.4  เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่าง ในบริบททางวิชาการ
หรือวิชาชีพ สามารถสื่อสารเพ่ือให้ข้อคิดเห็นแก่ผู้อื่นได้ 
 
2. ด้านความรู้ 
 2.1  สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างความรู้ใหม่ 
 2.2  มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ/ทฤษฎีที่ส าคัญอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในองค์ความรู้ที่เป็น
แก่นของสาขาวิชา 
 2.3  มีความรู้ที่เป็นปัจจุบัน รวมถึงประเด็นปัญหาส าคัญท่ีจะเกิดขึ้น  
 2.4  สามารถประยุกต์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆท่ีเกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ 
 
3.  ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.1  สามารถออกแบบ วางแผน และด าเนินการวิจัยที่ซับซ้อนเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 
 3.2  สามารถพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ โดยบูรณาการทฤษฎีต่างๆ ได้อย่างถ่องแท้และลึกซ้ึง     
  3.3  แสดงออกถึงความสามารถ คุณสมบัติ ที่พร้อมในการเป็นผู้วิจัยหลัก 
 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
  4.1  มีความสามารถในการแสดงความเห็นทางวิชาการ การวางแผน วิเคราะห์ และแก้ปัญหาที่มี 
ความซับซ้อนสูง ด้วยตนเอง 
  4.2  สามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างปฏิสัมพันธ์
ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ 
  4.3  แสดงถึงความโดดเด่นทางวิชาการ ในการเป็นผู้น าทางวิชาการ 
 
5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1  สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์ และสถิติเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าในประเด็น
ปัญหาที่ส าคัญ และซับซ้อนในสาขาวิชาเฉพาะ  
  5.2  สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ โดยเจาะลึกในสาขาวิชาเฉพาะ 
  5.3  สามารถเผยแพร่ผลงานและสื่อสารกับบุคคลกลุ่มต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) ใช้เกณฑ์การประเมินตาม 
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก) 
 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
 2.1 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะที่นิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
  2.1.1  แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบที่ประกอบด้วยคณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร จ านวน 3 ท่าน และ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 1 ท่าน รวมอย่างน้อย 4 ท่าน เพ่ือคัดเลือกรายวิชารายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติในสาขาวิชาตามเกณฑ์การคัดเลือกที่คณะกรรมการทวนสอบก าหนด 
  2.1.2 คณะกรรมการฯ ตรวจสอบผลการให้คะแนนกับข้อสอบ รายงาน โครงงาน และอ่ืนๆ ที่ผู้เรียน 
ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นรายวิชาที่ผู้เรียนได้ต่ ากว่าเกณฑ์ หรือเกินเกณฑ์อย่างผิดปกติ 
  2.1.3  คณะกรรมการฯ ตรวจสอบผล และรายงานวิทยานิพนธ์และการได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสาร หรือรายงานการประชุมวิชาการต่างๆ และมีการประเมินวิทยานิพนธ์โดยคณะกรรมการพิจารณา 
 2.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 
  2.2.1  การสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตในด้านต่างๆ ประกอบด้วย ความรู้ความสามารถตรง
สาขาที่ศึกษา และความรู้ความสามารถประกอบอ่ืนๆ เช่น ภาษาต่างประเทศ และความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.2.2 วิเคราะห์ภาวการณ์ได้งานที่เก่ียวข้องกับสาขาท่ีส าเร็จการศึกษา 
  2.2.3 การติดตามการพัฒนาการก้าวหน้าในสายงาน และความก้าวหน้าในด้านอาชีพการท างานใน
ระยะ 5 ปี 

 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 
 3.1 แบบ 1 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์ 
เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง 
ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
  ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง 
 3.2 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 
3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก
สถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
  ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1  มีการปฐมนิเทศหรือแนะแนวการเป็นครู แก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
  1.2  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการวิจัยด้านอาเซียนศึกษาโดยตรง หรือด้านที่เกี่ยวข้อง  การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ 
ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ /หรือ
ต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะในแก่คณาจารย์ 
 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
  (1)  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการวิจัยด้านอาเซียนศึกษาโดยตรง หรือด้านที่เกี่ยวข้อง การสนับสนุนด้าน
การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ
และ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
  (2)  การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียน การสอน และการประเมินผลให้ทันสมัย  
  2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
 (1)  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับสัมมนาหัวข้อคัดเฉพาะด้าน
ประชาคมอาเซียนศึกษากับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
 (2)  มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการทางสายตรงในสาขาวิชา 
 (3)  ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
 (4)  จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย และการสนับสนุนการท างานวิจัยส าหรับบุคลากร
และนิสิต 
 (5)  สนับสนุนให้อาจารย์ไปอบรมหรือประชุมสัมมนาทั้งในวิชาชีพและวิชาการอื่นๆ เช่น ความรู้
เกี่ยวกับธุรกิจ คอมพิวเตอร์และการใช้สถิติในการวิจัย พัฒนาทักษะด้านภาษา เป็นต้น 
 (6)  สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้มีต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
 (7)  จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ/มหาวิทยาลัย และหน่วยงานอ่ืนๆ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การก ากับมาตรฐาน  
 มีการก ากับมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 1.1  ในการด าเนินการจัดท าและติดตาม มคอ.ต่างๆ ของหลักสูตรให้ด าเนินการตามแผนการบริหาร
จัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ภาคการศึกษาต้น/ภาคการศึกษา
ปลาย โดยให้มีการก ากับติดตามโดยคณบดี/ ผู้อ านวยการวิทยาลัย รายละเอียดดังนี้ 
  - การจัดท าและส่ง มคอ.3, 4, 5, 6, 7 และรายงานตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยอัพโหลดผ่านระบบบริหารจัดการหลักสูตร TQF 
  - คณะรายงานการจัดส่ง มคอ.3, 4, 5, 6, 7 เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ 

 1.2  อาจารย์และภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียน
ให้เป็นไปตามรายละเอียดรายวิชาในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
 1.3  อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ควบคุมการจัดการเรียนการสอน
วิทยานิพนธ์และการประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามคุณภาพของการศึกษาระดับปริญญาเอกของนิสิตที่
รับผิดชอบ  
 
2.  บัณฑิต 
 2.1  มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศในอาเซียน 
และโลก เพ่ือศึกษาทิศทางของตลาดแรงงานทั้งในระดับท้องถิ่นและประเทศ  
 2.2  มีการส ารวจความต้องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตก่อนการปรับปรุง
หลักสูตร 
 
3.  นิสิต 
 3.1  การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ แก่นิสิต 
   มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุกคน โดยนิสิตสามารถปรึกษากับอาจารย์ 
ที่ปรึกษาในการวางแผนการเรียน การแนะน าแผนการเรียนในหลักสูตร การเลือกและวางแผนส าหรับอาชีพ 
และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพ่ือให้
นิสิตเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีท่ีปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่นิสิต 
 3.2  การอุทธรณ์ของนิสิต 
   นิสิตที่ถูกลงโทษ มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ ภายใน 30 วัน นับแต่วันรับทราบ
ค าสั่งลงโทษ โดยค าร้องต้องท าเป็นหนังสือพร้อมเหตุผลประกอบ และยื่นเรื่องผ่านงานบริการการศึกษาบัณฑิต
วิทยาลัย และให้คณะกรรมการอุทธรณ์ พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ 
โดยค าวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
4.  คณาจารย ์
 4.1  การรับอาจารย์ใหม่ 
  4.1.1 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่
จะต้อง มีวุฒิการศึกษาและคุณสมบัติตามท่ีคณะ สาขาวิชา และ กบม. มหาวิทยาลัยก าหนด 
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  4.1.2 มีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยยอมรับ 
คือ 1) TOEFL (IBT)  2) IELTS Academic และ 3) ผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันการศึกษาอ่ืนที่
มหาวิทยาลัยประกาศรับรองเทียบเท่า TOEFL (IBT) หรือ IELTS ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
  4.1.3 มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย และมีเงื่อนไขพิเศษกรณีอาจารย์รับเข้าใหม่ที่จบปริญญาเอก อนุโลมให้มีผลงานทางวิชาการ
ภายหลังส าเร็จการ ศึกษาอย่างน้อย 1 ชิ้น ภายใน 2 ปี หรือ 2 ชิ้นภายใน 4 ปี หรือ 3 ชิ้น ภายใน 5 ปี       
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 
 4.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

  คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน มีส่วนร่วมในการวางแผนจัดการเรียนการสอน      
การประเมินผลและพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการศึกษาของนิสิต และเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดการศึกษาไว้
เพ่ือใช้ส าหรับพิจารณาปรับปรุงการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือให้ได้บัณฑิต
ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 4.3  การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

  แต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่มีคุณภาพดี เพ่ือมุ่งให้เกิดการถ่ายทอดและพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้
แก่นิสิต นอกเหนือไปจากความรู้ตามทฤษฎี เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์การท างานในวิชาชีพจริง  
 
5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
  5.1 แบบ 1 (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร) 
 1)  มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 
 2)  ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด  
 3)  นิสิตต้องร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ และน าเสนอหัวข้อที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 4)  สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 5)  สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
 6)  เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า 
 7)  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานจะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการ
ให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI หรือในวารสารวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูล ISI หรือวารสารระดับนานาชาติ  
 
  5.2 แบบ 2 (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร) 
 1)  มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 
 2)  ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด  
 3)  นิสิตต้องร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ และน าเสนอหัวข้อที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเพือ่ท าวิทยานิพนธ์ อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 4)  สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 5)  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น 
 6)  มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า 3.00 
 7)  สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
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 8)  เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า 
 9)  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานจะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการ
ให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI หรือในวารสารวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูล ISI หรือวารสารระดับนานาชาติ  
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1 การบริหารงบประมาณ 
  วิทยาลัยฯ จัดสรรงบประมาณประจ าปีทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ เพ่ือจัดซื้อต าราสื่อ
การเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต 
 6.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
  หนังสือ ต ารา เอกสาร และวารสารที่ประกอบการเรียนการสอนอยู่ที่ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัย
นเรศวร นอกจากนี้ นิสิตและคณาจารย์สามารถค้นคว้าข้อมูลวิจัย ตลอดจนข้อมูลข่าวสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง
กับอาเซียนศึกษา และประชาคมอาเซียน ได้โดยใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของส านักหอสมุด และยังสามารถ
ขอรับบริการยืมหนังสือจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ ได้ผ่านทางส านักหอสมุด ดังนี้ 
 

จ านวนทรัพยากรสารสนเทศของส านักหอสมุด 
ต าราเรียน  

 ภาษาไทย 78,147    เล่ม  
 ภาษาอังกฤษ 26,037 เล่ม  
 วารสาร  
 ภายในประเทศ  568   เล่ม  
 ต่างประเทศ 190  เล่ม  
 โสตทัศนวัสดุ     
 (วีดีทัศน์, แผ่นดิสก์, เทปบันทึกเสียง, ซีดีรอม   4,144 
  ฐานข้อมูลอิเล็กทอนิกส์)  DAO 
     Emerald Full Text 
     Lexis-Nexis 
     Springer Link 
     H.W. Wilson (All) 
     Wiley, Grolier Online, ThaiLIS 
 
  6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
 6.3.1  ให้อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเสนอรายชื่อหนังสือ/วารสาร/ต ารา และวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (E-journal) 
 6.3.2  คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปีและจัดซื้อหนังสือ/วารสาร/ต ารา และสื่อต่างๆ 
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 6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 ประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ประจ า เกี่ยวกับจ านวนและคุณภาพของทรัพยากร
การเรียนการสอน 
 
7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
 7.1 ตัวบ่งช้ีหลัก (Core KPIs) 
 การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนที่จะท าให้บัณฑิตมีคุณภาพอย่างน้อย
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด โดยมีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 
2559 

พ.ศ. 
2560 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพ่ือวางแผน ติดตาม 
   และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X 

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

X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)  
   ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
   ให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ 
   ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30  วัน  
   หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60  วัน  
   หลังสิ้นปีการศึกษา 

X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน      
   มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนใน 
   แต่ละปีการศึกษา 

X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการ       
   ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7  
   ปีที่แล้ว 

 X X X 

8. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อย 
   ปีละ 1  ครั้ง 

X X X X 

9. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ  
    และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  ต่อปี 

X X X X 

10.ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร  
    เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X  X 

11.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5   
    จากคะแนนเต็ม 5.0  

   X 
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เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานเพื่อการรับรองและเผยแพร่หลักสูตร 
 ผลการประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรตามตัวบ่งชี้ที่ 7.1 – 7.11 ต้องอยู่ในระดับดีต่อเนื่องกัน
อย่างน้อย 2 ปี คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงจะรับรองและเผยแพร่หลักสูตร ผลการด าเนินงานระดับดี คือ 
จะต้องด าเนินการตัวบ่งชี้ 11 ข้อให้บรรลุตามเป้าหมายครบถ้วนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของจ านวนตัวบ่งชี้ของปี
ที่ประเมิน หลักสูตรจะต้องด าเนินการให้ผลประเมินอยู่ในระดับดีตลอดไป 
 
 7.2  ตัวบ่งช้ีของหลักสูตร/สาขาวิชา (Expected Learning Outcomes) 
  Expected Learning Outcomes ที่เป็นตัวบ่งชี้ของหลักสูตร/สาขาวิชาที่ก าหนดใน มคอ.2 จะถูก
ควบคุมตัวบ่งชี้ให้บรรลุเป้าหมาย โดยคณะ/หลักสูตร/สาขา 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย ค่าเป้าหมาย 

1 ร้อยละของผลงานจากวิทยานิพนธ์ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ร้อยละ 50 
2 ร้อยละของวิทยานิพนธ์ที่เป็นภาษาอังกฤษ ร้อยละ 100 
3 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในด้านคุณธรรม

และจริยธรรม รวมไปถึงจรรยาบรรณด้านวิชาชีพ 
ไม่น้อยกว่า 3.50 
จากคะแนนเต็ม 5 

4 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในด้านการ
วิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างาน 

ไม่น้อยกว่า 3.50 
จากคะแนนเต็ม 5 

 
 7.3  ตัวบ่งช้ีในระดับมหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ในระดับมหาวิทยาลัย จะควบคุมโดยการออกประกาศ มาตรการ ก ากับ ติดตาม ประเมิน      
ตัวบ่งชี้ให้บรรลุเป้าหมายโดยมหาวิทยาลัย 

 

ที ่ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย ค่าเป้าหมาย 

1 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียน
การสอน 

ร้อยละ 100 

2 ร้อยละของรายวิชาเฉพาะสาขาทั้งหมดที่เปิดสอนมีวิทยากรจากภาคธุรกิจเอกชน/
ภาครัฐมาบรรยายพิเศษอย่างน้อย 1 ครั้ง 

ร้อยละ 25 

3 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามแผนการศึกษาของ
หลักสูตร 

ร้อยละ 25 

4 นิสิต/บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้วสร้างชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติ ร้อยละ 10 
5 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท า/ประกอบอาชีพอิสระใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 90 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
  1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  คณะจัดให้มีการประเมินรายวิชา ประเมินการสอนและประเมินผลสัมฤทธิ์ของแต่ละรายวิชา  
โดยที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับรายละเอียดหลักสูตร และรายวิชา  
และน าข้อเสนอและข้อวิเคราะห์วิจารณ์มาปรับปรุงแผนกลยุทธิ์การสอน  
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

    ผู้เรียนประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคน เมื่อสิ้นสุดรายวิชา ตามแบบประเมิน online ของ
มหาวิทยาลัย และน าผลประเมิน (feedback) ส่งตรงต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา เพ่ือปรับปรุงต่อไป 

 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 - ประเมินโดยนิสิตปีสุดท้าย 

- ประเมินโดยบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
- ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 

 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7    
โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ นิสิต 
บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ.5, 7 เพ่ือทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและ
ในแต่ละรายวิชา และน าไปสู่การด าเนินการปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตรต่อไป ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร
นั้นจะกระท าทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
 

 ภาคผนวก ก - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 
  - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554  
      แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
  - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554  
     แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554 
  - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554  
     แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2554 
  - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554  
     แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2554 
  - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554  
     แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554 
  - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554  
     แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2554 
  - ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิต  
   ระดับบัณฑิตศึกษา   
 ภาคผนวก ข ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย 
 ภาคผนวก ค ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบ 
  มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  
  วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา 
 ภาคผนวก ง แบบสรุปผลการวิพากษ์หลักสูตร 
 ภาคผนวก จ ผลการส ารวจความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559 
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย  

การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย 
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย 
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย 
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2554 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย 
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2554 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย 
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย 
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2554 
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ภาคผนวก ข 
ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย   
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
  
 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Dr. Napisa Waitoolkiat  
 
1. บทความวิจัย/บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ 
Publications: 
Forthcoming:  
Paul Chambers & Napisa Waitoolkiat, co-editors of the book Khaki Capital: The political 

economy of the military in Southeast Asia. Copenhagen, Denmark: NIAS Press  
(Advanced Contract) 2016. 

Napisa Waitoolkiat. “The political Economy of the Military in Thailand,” in the book Khaki  
 Capital: The Political Economy of the Military in Southeast Asia (edited by Paul  
 Chambers & Napisa Waitoolkiat). Copenhagen, Denmark: NIAS Press (Advanced  
 Contract) 2016. 
Napisa Waitoolkiat (with Paul Chambers), “Human security under military rule in Thailand,”  
 in Asian International Studies Review, 2016. 
Paul Chambers, Napisa Waitoolkiat, Militarization and Securitization in Thailand’s Deep  
 South, in The State of Conflict and Peace in the Deep South of Thailand, published  
 by Deep South Watch (Prince of Songkhla University) & Peace Resource Centre  
 (Berghof Foundation) (Hrsg): 2016.  
See more: 
http://www.insightonconflict.org/conflicts/thailand/peacebuilding-organisations/deep-south-
watch-dsw/ 
Paul Chambers & Napisa Waitoolkiat. “Thailand’s Security Sector “Deform” across the Nation,  
 and the Unexpected Reform in the Deep South Region,” in (ed. Sabine Mannitz)  

De-centering SSR: Translational Perspectives on the Global Knowledge Regime of  
Security Sector Reform. London: Palgrave, 2016. 

Napisa Waitoolkiat & Paul Chambers. “Party Factionalism in Thailand,” Journal of East Asian 
Studies, special issue, 2016. 

 
Published Work: 
Napisa Waitoolkiat and Paul Chambers, “Political Party Finance in Thailand Today:  
 Evolution, Reform, Control,” Critical Asian Studies, special issue, 2015.  
Napisa Waitoolkiat.  “Country report, Thailand.”  BTI (Bertelsmann Transformation Index)  
 2016 Project (BTI makes biannual determinations of democracy in a given country). 
See more: https://www.bti-
project.org/fileadmin/files/BTI/Downloads/Reports/2016/pdf/BTI_2016_Thailand.pdf 

http://www.insightonconflict.org/conflicts/thailand/peacebuilding-organisations/deep-south-watch-dsw/
http://www.insightonconflict.org/conflicts/thailand/peacebuilding-organisations/deep-south-watch-dsw/
https://www.bti-project.org/fileadmin/files/BTI/Downloads/Reports/2016/pdf/BTI_2016_Thailand.pdf
https://www.bti-project.org/fileadmin/files/BTI/Downloads/Reports/2016/pdf/BTI_2016_Thailand.pdf
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Paul Chambers and Napisa Waitoolkiat, “The Resilience of Monarchised Military in Thailand,”  
 Journal of Contemporary Asia, 2016. 
Paul Chambers, Napisa Waitoolkiat, and Srisompob Jitpiromsri, “Locating the Local:  
 Untangling Ownership over Security Sector Processes of Peace-Building: The Case of 

Southern Thailand,” in World Anthropologies in Practice Situated Perspectives, Global  
Knowledge, ed.by John Gledhill. London: Bloomsbury, 2016.  

See more at: http://www.bloomsbury.com/uk/world-anthropologies-in-practice-
9781474252621/#sthash.luHhEkt8.dpuf 
Napisa Waitoolkiat, served as a Country Expert for Thailand in the project Varieties of  
 Democracy (V-Dem)—a new approach to conceptualization and measurement of  
 democracy, the Department of Political Science at the University of Gothenburg,  
 Sweden; the Kellogg Institute at the University of Notre Dame, USA; the Department  
 of Political Science at Lund University, Sweden; and the Department of Political  
 Science at Boston University, USA, November-December 2015-2016. 
Napisa Waitoolkiat and Paul Chambers.  “Country report, Thailand.”  BTI (Bertelsmann  
 Transformation Index) 2014 Project (BTI makes biannual determinations of  
 democracy in a given country), http://www.bti-project.org/fileadmin/Inhalte/reports/ 
 2014/pdf/BTI%202014%20Thailand.pdf 
Napisa Waitoolkiat and Paul Chambers, "Khaki Veto Power: The Organization of Thailand's  
 Armed Forces" in Paul Chambers, ed., Knights of the Realm: Thailand's Military and  
 Police, Then and Now. Bangkok: White Lotus Press, 2013, pp. 1-108. 
Napisa Waitoolkiat and Paul Chambers.  “Country report, Thailand.”  BTI (Bertelsmann  
 Transformation Index) 2012 Project (BTI makes biannual determinations of  

democracy in a given country), http://www.bti-project.de/fileadmin/Inhalte/reports/ 
2012/pdf/BTI%202012%20Thailand.pdf   

Napisa Waitoolkiat, served as a Country Expert for Thailand in the project Varieties of  
 Democracy (V-Dem)—a new approach to conceptualization and measurement of  
 democracy, the Department of Political Science at the University of Gothenburg,  
 Sweden; the Kellogg Institute at the University of Notre Dame, USA; the Department  
 of Political Science at Lund University, Sweden; and the Department of Political  
 Science at Boston University, USA, November-December 2012. 
 https://v-dem.net/DemoComp/en 
Napisa Waitoolkiat. “Effect of District Magnitude on Electoral Corruption under a Block Vote  
 System: The Case of Thailand.” Asia-Pacific Social Science Review 10:2, pp.47-62 (2010). 
Napisa Waitoolkiat. Book Review of Legitimacy Crisis in Thailand, edited by Mark Askew, King  
 Prajadhipok’s Institute Yearbook No.5, Silkworm Books, Chiang Mai, Thailand, 2010.  
 The book review appeared in the Journal of Current Southeast Asian Affairs Vol.30,  
 No. 2 (2011). 
 

http://www.bloomsbury.com/uk/world-anthropologies-in-practice-9781474252621/#sthash.luHhEkt8.dpuf
http://www.bloomsbury.com/uk/world-anthropologies-in-practice-9781474252621/#sthash.luHhEkt8.dpuf
http://www.bti-project.org/fileadmin/Inhalte/reports/%20%092014/pdf/BTI%202014%20Thailand.pdf
http://www.bti-project.org/fileadmin/Inhalte/reports/%20%092014/pdf/BTI%202014%20Thailand.pdf
http://www.bti-project.de/fileadmin/Inhalte/reports/%202012/pdf/BTI%202012%20Thailand.pdf
http://www.bti-project.de/fileadmin/Inhalte/reports/%202012/pdf/BTI%202012%20Thailand.pdf
https://v-dem.net/DemoComp/en
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Napisa Waitoolkiat and Paul Chambers.  “Country report, Thailand.”  BTI (Bertelsmann  
 Transformation Index) 2010 Project (BTI makes biannual determinations of  

democracy in a given country).  
http://www.bertelsmann-transformation-index.de/fileadmin/pdf/Gutachten_BTI2010/ 
ASO/Thailand.pdf  

 
Awards:  
2007 Post-Doctorate Fellowship at the East-West Center, USA:  
--In November 2006: I was selected for the 2007 Southeast Asia post-doctoral fellowship 
program funded by the Henry Luce Foundation and supplemented by the Institute of South 
East Asian Studies (ISEAS) and the East-West Center.   As part of this fellowship, in June-August 
2007, I was a research fellow at the Institute of South East Asian Studies (ISEAS in Singapore), 
and then in Sept-December 2007, I was a research fellow at the East West Center, Washington.  
Summer 2005 Scholarship: College of Liberal Arts, Northern Illinois University awarded me 
dissertation funding  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bertelsmann-transformation-index.de/fileadmin/pdf/Gutachten_BTI2010/%20ASO/Thailand.pdf
http://www.bertelsmann-transformation-index.de/fileadmin/pdf/Gutachten_BTI2010/%20ASO/Thailand.pdf
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
 
 

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) ดร.คัทซูยูกิ ทาคาฮาชิ  
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Dr. Katsuyuki Takahashi    
 
1. บทความวิจัย/บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ 
ผลงานวิจัย  
คัทซูยูกิ ทาคาฮาชิ, “บทบาทของชูเมย์ โอกาวะในการสร้างมหาวงไพบูลย์ร่วมแห่งเอเชียบูรพา”, ชุมทางอินโด

จีน (มหาวิทยาลัยนเรศวร),  เล่มที่ 4 ฉบับที่ 7, 2558 หน้า 39-50. 
https://drive.google.com/file/d/0B7m3dhPT8076QTl1TklHdFlqRkk/view 

คัทซูยูกิ ทาคาฮาชิ, “อาเซียนจากมุมมองของญี่ปุ่น:ภาพสะท้อนของลัทธิเอเชียนิยมและบูรพานิยมจากงาน
เขียนของปัญญาชนในวารสาร GaikoForum และ Gaiko” วารสารญี่ปุ่นศึกษา 
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) เล่มที่ 32 ฉบับที่ 1, 2558 หน้า 51-70. 
https://drive.google.com/file/d/0B1ij1Y01nK8SNlNyU3Y0WmZmUWM/view 

คัทซูยูกิ ทาคาฮาชิ, “ญี่ปุ่นกับบทเรียนของลัทธิเอเชียนิยม” ชุมทางอินโดจีน (มหาวิทยาลัยนเรศวร), เล่มที ่
3 ฉบับที่ 4, 2557 หน้า 23-35. 
https://docs.google.com/file/d/0B7m3dhPT8076ZS1iM1FyMjhEeFE/edit 

Katsuyuki Takahashi, “Thai-Lao Friendly Relations across the Mekong River during 1944-
1952”, Changing Way of Life of Ethnicities in the Mekong Region, Mekong Sub-region 
Social Research Center (MSSRC), Faculty of Liberal Arts, Ubon Ratchathani University, 
2014, pp. 241-262. (in English) 

คัทซูยูกิ ทาคาฮาชิ, “ไซนิชิ (ชาวเกาหลีในญี่ปุ่น) กับการต่อต้านสงครามเกาหลี” วารสารศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   เล่มที ่9 ฉบับที ่1, 2556 หน้า 1-28. 
http://www.la.ubu.ac.th/research/pdf/book9-1-2556.pdf 

Katsuyuki Takahashi, “The Peace Movement in Thailand and Japan, 1950-52: The Role of 
Ethnic Minorities”, The Bulletin of Institute for Global and Cosmic Peace, Vol. 7, 2012,  
pp. 83-109. (in Japanese) 

 Katsuyuki Takahashi, “Regionalism across the Mekong River in the 1940s: The Failure in the 
Idea of ‘Southeast Asia League’”, Umemori Naoyuki, Hirakawa Sachiko, Mimaki 
Seiko eds. Historicizing Asia Regional Integration, Keiso Shobo, 2012, pp.121-147. 
(in Japanese) 

Katsuyuki Takahashi, “The organizing of peasants in the countryside by the Communist 
Party of Thailand around 1950: The case in northeastern province of Sisaket”, Asia-
Pacific Studies (Institute of Asia-Pacific Studies Waseda University), Vol. 15, 2010, 
pp.133-164. (in Japanese) 
https://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/bitstream/2065/31783/1/AjiaTaiheiyoTokyu_1
5_Takahashi.pdf 

http://aseanview.wordpress.com/2013/07/29/%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%95-3/
http://aseanview.wordpress.com/2013/07/29/%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%95-3/
https://docs.google.com/file/d/0B7m3dhPT8076ZS1iM1FyMjhEeFE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B7m3dhPT8076ZS1iM1FyMjhEeFE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B7m3dhPT8076ZS1iM1FyMjhEeFE/edit?usp=sharing
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คัทซูยูกิ ทาคาฮาชิ, “เปรียบเทียบขบวนการสันติภาพของนักศึกษาไทยกับญี่ปุ่น” จลุสารหอจดหมายเหตุ
ธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 11 (มิ.ย. 2550 - พ.ค. 2551) หน้า 46-73. 

Katsuyuki Takahashi, “Memories of the Second World War in Thai literature: the free Thai 
movement, The fated couple (Khu Kam) by Thomyanti, and The four reigns by Kukrit 
Pramoj”, The Bulletin of Institute for Global and Cosmic Peace, Vol.2, 2007,  

  pp. 126-142. (in Japanese) 
Katsuyuki Takahashi, “Thai NGOs and the problems of East Timor in the 1990s”, Asia-Pacific 

Studies (Graduate School of Asia-Pacific Studies Waseda University), Vol. 13, 2007,  
  pp. 79-101. (in Japanese) 
Katsuyuki Takahashi, “The Peace Movement in Thailand after the Second World War: The 

Incident of the Peace Committee of Thailand”, Thai Studies, Vol. 6, 2006, pp. 79-96. 
(in Japanese)   

Katsuyuki Takahashi,  “The Peace Movement in Thailand after the Second World War: The 
Cases in Sakon Nakhon and Sisaket”, สิริลักษณ์ จันทรวงศ์, ทาคาฮาชิ คัทซูยูกิ และ สมศักดิ์ 
เจียมธีรสกุล; ชลธิรา สัตยาวฒันา: บรรณาธิการ, กึ่งศตวรรษ ขบวนการสันติภาพ “ความจริง” 
เกี่ยวกับ “กบฏสันติภาพ” ส านึกทางประวัติศาสตร์ของคนสามรุ่น, 2545 หน้า 105-142 (in English) 

Katsuyuki Takahashi, “The Anti-Vietnam War Movement in Thailand (1964-1973): the Role of 
Thai Students and Intellectuals”, Southeast Asia: History and Culture, Vol. 30, 2001, 
pp. 98-128. (in Japanese) 

 
หนังสือ 
Katsuyuki Takahashi, The Peace Movement during the early Cold War years in Asia, 

Waseda University Press, 2014. (in Japanese) 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
 
 

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) ดร.อาทิตย์  พงษ์พานิช  
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Dr. Atit Pongpanit  
 
1. บทความวิจัย/บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ 
ผลงานวิจัย 
อัลณิกา ต๊ะบุญเรือง และอาทิตย์ พงษ์พานิช. การศึกษาภาพตัวแทนของตัวละครชายในวรรณกรรม  

เรื่อง โคะโคะโระ ของ นัทสีเมะ โซเซคิ. เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2558 (Payap University Research Symposium 2015)  
จัดโดย มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน (สกอ.)   
 

บทความวิชาการ  
นัทธนัย ประสานนาม และอาทิตย์ พงษ์พานิช. 2552. “Come out and “Play!”: อ่านการเมืองสีรุ้งใน  
 ภาพยนตร์เรื่อง Milk.” วารสารอ่าน. 1, 4 (มกราคม-มีนาคม): 168-176.  
อาทิตย์ พงษ์พานิช. ไม่ได้ขอให้มารัก: กะเทยกับความเชื่อพุทธเถรวาทในภาพยนตร์ 
 
Conference papers  
“Non-standard Language: To be Translatable or Not to be Translatable” at Global anguages, 

Local Cultures: the Annual Meeting of The American Comparative Literature  
Association, Harvard University, Boston, USA (March 2009).  

“Be Gay This Way and/or Die: Gendered/Sexual Identities and the Construction of Spectatorship 
in Thai Cinema” at Beyond the Politics of Identity: Postgraduate conference hosted by  
the Department of Film and Visual Culture, University of Aberdeen, Scotland  
(June 2009).  

“The Portrayals of Sexual Minorities in Thai mainstream and Off-mainstream Cinemas  
(1969-2009)” at LGBT Organisation, the Media and Cinema in Southeast Asia, SOAS,  
University of London, London, UK (November 2009).  

“Visualising Kathoey Bodies in Thai Mainstream Cinema” at Shifting Cultures of Intimacy in  
 Southeast Asian Visual Representation: the 6th Annual EUROSEAS conference,  
 University of Gothenburg, Gothengurg, Sweden, (August 2010).  
“Insect in the Backyard” at South East Asia Department, SOAS, University of London,  
 London, UK (May 2011).  
“Postcolonial Theory and Thai Same-sex Subculture on Screen” at Love, Sex, Desire & 

the (Post)Colonial, Institute of English Studies, Senate House, University of London, 
London, UK (October 2011).  
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“It Gets Better: Alternative Genders and Sexualities and Thai Theravada Buddhism” at  
 Sexualities in Contemporary Southeast Asia. The 27th ASEASUK Conference 2012,  
 Association of South East Asian Studies in the UK (Aseasuk), Durham University,  
 Durham, UK (September 2012).  
“Bhikkhuni: Alternative Genders in Thai Theravada Sangkha Community” at Contemporary  
 Genders and Sexualities in Southeast Asia. The 2nd Annual Southeast Asian Studies  
 Symposium, Oxford University, Oxford, UK (January 2013). 
“Queering” Sexualities and Thai Bodies in Phi Mak Phra Khanong” at Screen Cultures,  
 Sexualities and the Thai Body (Politic). 12th International Conference on Thai Studies,  
 University of Sydney, Sydney, Australia (April 2014).  
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
 
 

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา สุพรรณกุล   
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Pattama Suphunnakul   
 
1. บทความวิจัย/บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ 
ผลงานวิจัย 
ปัทมา สุพรรณกุล และวัชรี ศรีทอง. (2557). โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ 
 พฤติกรรมการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดของพระสงฆ์ท่ีป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2  

ในเขตภาคเหนือตอนบน.วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 21 เล่มที่ 1 (มกราคม) 2558 
ปัทมา สุพรรณกุล. (2557). ปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดของพระสงฆ์ที่ป่วยเป็น

โรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ในเขตภาคเหนือตอนบน, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย อีสเทิร์นเอเชีย ฉบับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-มิ.ย. 57 

ปัทมา สุพรรณกุล และคณะฯ. (2557). การจัดการโรคเบาหวานในชุมชนด้วยรูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ภาคขยาย, วารสารพยาบาลและสุขภาพ, ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ย.-ธ.ค.57 

ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน ปัทมา สุพรรณกุล และศิวิไลซ์ วัฒนวิจิตร.(2556). การป้องกันและลดความเสี่ยงในการ 
 เสพสารเสพติดในเยาวชนกลุ่มเสี่ยงพ้ืนที่สูง อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ถาวร มาต้น และ ปัทมา สุพรรณกุล. (2554). ประสิทธิผลของโครงการคนไทยไร้พุงต่อการลดค่า BMI และเส้น

รอบเอวของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง, วารสารสาธารณสุขศาสตร์, ปีที่ 
42 ฉบับที่ 3 ก.ย.-ธ.ค.55 

ปัทมา สุพรรณกุล และ ฉัตรณรงค์ พุฒทอง. (2554). การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้วิชาอนามัยแม่และเด็ก การ
วางแผนครอบครัว และประชากรศาสตร์  โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning: PBL) 

ปัทมา สุพรรณกุล และถาวร มาต้น. (2553). แบบจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุสมรรถนะเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิกับบทบาทหน้าที่ภายใต้แผนพัฒนาสุขภาพ
แห่งชาติฉบับที ่ 10  กรณีศึกษา:  พ้ืนที่สาธารณสุขเขต 17 

ปัทมา สุพรรณกุล (2553). วธิีวิทยาการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม. วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ 
         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
หนังสือ 
ปัทมา สุพรรณกุล (2557). การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยด้านสาธารณสุข ด้วยโปรแกรม SPSS จากทฤษฎีสู่ 
 การปฏิบัติ. พิษณุโลก: โรงพิมพ์ตระกูลไทย. 
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ภาคผนวก ค 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  
วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา 
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ภาคผนวก ง 
แบบสรุปผลการวิพากษ์หลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



110 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



111 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



112 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



113 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



114 
 

 

 

 
 



115 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



116 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



117 
 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ผลการส ารวจความต้องการศึกษาต่อ 

ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา 
(หลักสตูรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559 
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ผลการส ารวจความต้องการการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา  
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559 
วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

รายการ จ านวน (n=404) ร้อยละ ข้อสังเกต 
เพศ   หญิง 
1) ชาย 124 30.7 (Mode = 2) 
2) หญิง 280 69.3  

รวม 404 100.0  
สถานภาพ   โสด 
1) โสด 243 60.1 (Mode = 1) 
2) สมรส/ แต่งงาน 157 38.9  
3) หม้าย/ หย่า 4 1.0  

รวม 404 100.0  
อายุของผู้ตอบแบบสอบถามเฉลี่ย เท่ากับ  32  ปี 
วุฒิการศึกษาสูงสุด   ระดับปริญญาตรี 
1) ระดับปริญญาตรี 317 78.5 (Mode = 1) 
2) ระดับปริญญาโท 83 20.5  
3) ระดับปริญญาเอก 4 1.0  

รวม 404 100.0  
รายได้เฉลี่ย เท่ากับ  222,896  บาท/ปี 
สถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม   พนักงานหรือ 
1) นิสิตระดับปริญญาตรี 59 14.6 เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
2) นิสิตระดับปริญญาโท 144 35.6 (Mode = 3) 
3) พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 156 38.6  
4) พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของเอกชน 19 4.7  
5) อื่นๆ  26 6.4  

รวม 404 100.0  
 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 69.3  สถานภาพส่วนใหญ่โสด คิดเป็นร้อย
ละ 60.1 อายุของผู้ตอบแบบสอบถามเฉลี่ย 32 ปี  วุฒิการศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อย
ละ 78.5 รายได้เฉลี่ย จ านวน 222,896 บาท/ปี สถานะของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพนักงานหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 38.6 
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ส่วนที่ 2 ความต้องการรูปแบบการศึกษา 
 

รายการ จ านวน (n=404) ร้อยละ ข้อสังเกต 
รูปแบบการจัดการศึกษา/ แผนการศึกษาที่ท่าน
ต้องการศึกษา 

  รูปแบบการเรียนที่เน้น
การท าวิจัยและการ  

รูปแบบการศึกษาระดับปริญญาเอก (หลักสูตร 3 ปี)   รูปแบบการเรียนที่เน้น  
1) รูปแบบการเรียนที่เน้นการท าวิจัย โดยมีการท า
วิทยานิพนธ์อย่างเดียว 

129 31.9 การท าวิจัยและการ 
ศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม 

2) รูปแบบการเรียนที่มีท้ังการท าวิจัย และการศึกษา
รายวิชาเพ่ิมเติม 

224 55.4 (Mode = 2) 

ไม่ตอบ 51 12.6  
รวม 404 100.0  

รูปแบบการศึกษาระดับปริญญาเอก (หลักสูตร 5 ปี) 
ส าหรับผู้ส าเร็จระดับปริญญาตรีที่เกรดเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป 

    

รูปแบบการเรียนที่เน้นการท าวิจัย และการศึกษา
รายวิชาเพ่ิมเติม 

141 34.9   

ไม่ตอบ 263 65.1  
รวม 404 100.0  

ช่วงเวลาส าหรับการจัดการศึกษา   นอกเวลาราชการ  
1) ในเวลาราชการ (วันจันทร์ - ศุกร์) 42 10.4 (วันเสาร์ - อาทิตย์) 
2) นอกเวลาราชการ (ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์) 47 11.6 (Mode = 3) 
3) นอกเวลาราชการ (วันเสาร์ - อาทิตย์) 297 73.5  
4) อื่นๆ 18 4.5  

รวม 404 100.0  
 
 รูปแบบการจัดการศึกษา หรือแผนการศึกษาที่ท่านต้องการศึกษา แบ่งเป็น (1)) รูปแบบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก (หลักสูตร 3 ปี) พบว่า โดยส่วนใหญ่มีความต้องการรูปแบบการเรียนที่มีทั้งการท าวิจั ยและ
การศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม คิดเป็นร้อยละ 55.4        (2) รูปแบบการศึกษาระดับปริญญาเอก (หลักสูตร 5 ปี) 
พบว่า โดยส่วนใหญ่ไม่ตอบ คิดเป็นร้อยละ 65.1 ส่วนช่วงเวลาในการจัดการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นนอกเวลา
ราชการ (วันเสาร์-อาทิตย์) คิดเป็นร้อยละ 73.5 รองลงมาเป็น นอกเวลาราชการ (ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์) คิดเป็น
ร้อยละ 11.6 
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 ส่วนที่ 3 ความต้องการหลักสูตร 
ความสนใจที่จะศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน 
 

ความสนใจที่จะศึกษาต่อ ความคิดเห็น 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
 106 26.2 138 34.2 97 24.0 17 4.2 46 11.4 

 
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความสนใจที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปกว่าเดิม โดยมีความคิดเห็นส่วนใหญ่
สนใจที่จะศึกษาต่ออยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 34.2 
 

รายการ จ านวน  
(n=404) 

ร้อยละ ข้อสังเกต 

ความสนใจในการศึกษาต่อระดับ   ปริญญาโท 
1) ปริญญาโท 251 62.1 (Mode = 1) 
2) ปริญญาเอก 153 37.9  

รวม 404 100.0  
สาขาอาเซียนศึกษา ควรเน้นการศึกษามิติ   การพัฒนาเศรษฐกิจ  
1) ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรม 121 30.0 ระหว่างประเทศ 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนา 153 37.9 (Mode = 4) 
3) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 166 41.1  
4) การพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 210 52.2  
5) การพัฒนาระหว่างประเทศ 148 36.6  
6) การประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากหลายสาขาเพ่ือท า
ความเข้าใจปรากฏการณ์การเป็นประชาคมอาเซียน 

183 45.3  

7) อื่นๆ 21 5.2  
รวม 404 100.0  

 
 ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 62.1 ซึ่งการศึกษาสาขา
อาเซียนศึกษา ควรเน้นการศึกษาในมิติส่วนใหญ่ คือ การพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 52.2 
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โอกาสในการศึกษาต่อ  
 

โอกาสในการศึกษาต่อ ความคิดเห็น 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
 50 12.4 153 37.9 130 32.2 36 8.9 35 8.7 

 
 ความคิดเห็นส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามในเรื่องโอกาสในการศึกษาต่อ พบว่า ส่วนใหญ่มีความสนใจ
ในการศึกษาต่ออยู่ในระดับมากและมากท่ีสุด รวมกันคิดเป็นร้อยละ 50.0 
 
รายวิชาที่สามารถจ าน าไปใช้ประโยชน์ในอนาคต 

รายการ ความคิดเห็น 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ปริญญาเอก      
1) ระเบียบวิธีวิจัยสหวิทยาการ 22.5 42.8 28.7 5.9 - 
2) โลกทัศน์เชิงพลวัตในการพัฒนาประชาคมอาเซียนและความ
ยั่งยืน 

27.7 40.1 26.7 5.4 - 

3) เทคนิคส าหรับพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์เพ่ือการ
เปลี่ยนแปลง 

24.5 40.6 32.7 2.2 - 

4) ความม่ันคงนอกรูปแบบในอาเซียน 25.0 42.3 26.0 6.7 - 
5) ประชาคมอาเซียนในบริบทพหุวัฒนธรรม 16.6 40.8 33.4 7.9 1.2 
6) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการยกระดับขีดความสามารถ
แรงงานในอาเซียน 

29.7 46.8 18.6 5.0 - 

7) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานใน
อาเซียน 

31.2 39.6 23.5 5.7 - 

8) ความยากจน ความด้อยโอกาส และความเหลื่อมล้ าใน
อาเซียน 

31.9 37.4 27.0 3.7 - 

9) การเจริญเติบโต และความมั่นคงทางเศรษฐกิจในอาเซียน 29.0 44.6 22.8 3.7 - 
10) ธรรมภิบาล และการเติบโตของภาคประชาสังคมในอาเซียน 27.0 44.6 22.0 6.4 - 
11) สัมมนาหัวข้อคัดเฉพาะด้านประชาคมอาเซียนศึกษา 28.5 45.3 18.8 6.2 1.2 
  
 ผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า วิชาที่เรียนไปแล้วจะน าไปใช้ประโยชน์แก่งาน ในอนาคตส าหรับระดับ
ปริญญาเอก พบว่า  ระเบียบวิธีวิจัยสหวิทยาการ คิดเป็นร้อยละ 42.8  โลกทัศน์เชิงพลวัตในการพัฒนา
ประชาคมอาเซียนและความยั่งยืน  คิดเป็นร้อยละ 40.1  เทคนิคส าหรับพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์เพ่ือการ
เปลี่ยนแปลง คิดเป็นร้อยละ 40.6  ความมั่นคงนอกรูปแบบในอาเซียน คิดเป็นร้อยละ 42.3  ประชาคมอาเซียน
ในบริบทพหุวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 41.3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการยกระดับขีดความสามารถ
แรงงานในอาเซียน คิดเป็นร้อยละ 46.8  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานในอาเซียน 
คิดเป็นร้อยละ 39.6 ความยากจน ความด้อยโอกาส และความเหลื่อมล้ าในอาเซียน คิดเป็นร้อยละ 37.4       
การเจริญเติบโต และความมั่นคงทางเศรษฐกิจในอาเซียน คิดเป็นร้อยละ 44.6 ธรรมภิบาลและการเติบโตของ
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ภาคประชาสังคมในอาเซียน คิดเป็นร้อยละ 44.6 และสัมมนาหัวข้อคัดเฉพาะด้านประชาคมอาเซียน คิดเป็น   
ร้อยละ 45.3 
 
 สิ่งท่ีต้องการให้วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา สนับสนุนหรืออ านวยความสะดวก  
 

รายการ จ านวน  
(n=404) 

ร้อยละ ข้อสังเกต 

วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา ควรจะสนับสนุนหรือ
อ านวยความสะดวก 

  ทุนสนับสนุนการวิจัย 

1) ที่พักบางช่วงเวลาในราคานิสิต 177 43.8 (Mode = 3) 
2) ห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองพร้อมคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ต 

213 52.7  

3) ทุนสนับสนุนการวิจัย 283 70.0  
4) การศึกษาดูงานต่างประเทศ 275 68.1  
5) อื่นๆ 14 3.5  

รวม 404 100.0  
หลักสูตรฯ นี้ มีประโยชน์ต่อผู้เรียน   การเตรียมความพร้อม  
1) ตรงกับงานที่ปฏิบัติอยู่หรือที่รับผิดชอบ 112 27.7 ในการเปลี่ยนแปลง 
2) สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในงานที่ปฏิบัติหรือรับผิดชอบ 236 58.4 ในการปฏิบัติ 
3) การเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติ 262 64.9 (Mode = 4) 
4) สร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ 176 43.6  
5) อื่นๆ 17 4.2  

รวม 404 100.0  
 

 ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นต่อวิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา สาขาวิชาอาเซียนศึกษา 
สนับสนุนหรืออ านวยความสะดวกในประเด็น พบว่า ที่พักบางช่วงเวลาในราคานิสิต คิดเป็นร้อยละ 43.8 ห้อง
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองพร้อมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 52.7  ทุนสนับสนุนการวิจัย คิด
เป็นร้อยละ 70.0  การศึกษาดูงานต่างประเทศ  คิดเป็นร้อยละ 68.1 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 3.5 
  และผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นต่อหลักสูตรฯ นี้ มีประโยชน์ต่อท่านในการพัฒนาตนเอง
และเกี่ยวข้องกับอาชีพในปัจจุบันหรืออนาคต พบว่า ตรงกับงานที่ปฏิบัติอยู่หรือที่รับผิดชอบ คิดเป็นร้อยละ 
27.7  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในงานที่ปฏิบัติหรือรับผิดชอบ  คิดเป็นร้อยละ 58.4  การเตรียมความพร้อมใน
การเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 64.9 สร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ  คิดเป็นร้อยละ 43.6 
และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 4.2 
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ส่วนที่ 4 ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อ   
 

รายการ จ านวน  
(n=404) 

ร้อยละ ข้อสังเกต 

ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการศึกษาที่เหมาะสมตลอดหลักสูตร     
ปริญญาเอก   250,000-300,000  บาท 
1) 250,000 – 300,000 บาท 227 56.2 (Mode = 1) 
2) 350,000 – 400,000 บาท 124 30.7  
3) 450,000 – 500,000 บาท 53 13.1  

รวม 404 100.0  
แหล่งทุนส าหรับผู้สนใจศึกษาต่อ   ทุนส่วนตัว 
1) ทุนส่วนตัว 167 41.3 (Mode = 1) 
2) ทุนของหน่วยงานที่สังกัด 95 23.5  
3) ทุนของมหาวิทยาลัย 132 32.7  
4) แหล่งทุนจากต่างประเทศ 10 2.5  

รวม 404 100.0  
รูปแบบการเรียนการสอนในหลักสูตร    หลักสูตร 2 ภาษา  
1) หลักสูตรภาษาไทย 143 35.4 (Bilingual Program) 
2) หลักสูตรภาษาอังกฤษ (International Program) 82 20.3 (Mode = 3) 
3) หลักสูตร 2 ภาษา (Bilingual Program) 179 44.3  

รวม 404 100.0  
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกมหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาต่อฯ    ค่าลงทะเบียน  
1) ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 215 53.2 (Mode = 3) 
2) แนวทางงานวิจัยของอาจารย์ 91 22.5  
3) ค่าลงทะเบียน 216 53.5  
4) มีทุนการศึกษา 194 48.0   
5) มหาวิทยาลัยอยู่ใกล้บ้าน 211 52.2    
6) มหาวิทยาลัยอยู่ไกลบ้าน 39 9.7  
7) รายวิชาในหลักสูตร 174 43.1  
8) หลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ 51 12.6   
9) มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 82 20.3  
10) อาจารย์ต่างประเทศที่มีชื่อเสียง 44 10.9  
11) อาจารย์ในประเทศที่มีชื่อเสียง 61 15.1  
12) ได้เรียนร่วมกับนักเรียนต่างชาติ 73 18.1  
13) เน้นด้านวิชาการ 107 26.5  
14) เน้นด้านวิชาชีพ 110 27.2  
15) อื่นๆ 5 1.2  

รวม 404 100.0  
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ส่วนที่ 4 ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อ  
 

รายการ จ านวน  
(n=404) 

ร้อยละ ข้อสังเกต 

การสอบวัดความสามารรถด้านภาษาอังกฤษ   เคย 
1) เคย 146 36.1 (Mode = 2) 
2) ไม่เคย 258 63.9  

รวม 404 100.0  
 
 ส าหรับปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อของผู้ตอบแบบสอบถาม มีดังต่อไปนี้ 

1. ส าหรับหลักสูตรปริญญาเอก ส่วนใหญ่เห็นว่าควรอยู่ในช่วงจ านวนเงิน 250,000 – 300,000 บาท     
คิดเป็นร้อยละ 56.2  รองลงไปคือ จ านวนเงิน 350,000 – 400,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.7 และจ านวนเงิน 
450,000 – 500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.1 ตามล าดับ 

2. แหล่งทุนที่ใช้ส าหรับศึกษาต่อ พบว่า ส่วนใหญ่ใช้ทุนส่วนตัวมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41.3  รองลง
ไปคือ ทุนของมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 32.7  ทุนของหน่วยงานที่สังกัด คิดเป็นร้อยละ 23.5  แหล่งทุนจาก
ต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 2.5  ตามล าดับ 

3. ความสนใจศึกษาต่อในหลักสูตรภาษา พบว่า ส่วนใหญ่สนใจหลักสูตร 2 ภาษา (Bilingual 
Program) มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.3  รองลงไปคือ หลักสูตรภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 35.4  และหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ (International Program) น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 20.3 ตามล าดับ   

4. ส าหรับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกมหาวิทยาลัยเพ่ือศึกษาต่อในหลักสูตร เรียงล าดับจากมากไปน้อย 
ได้แก่ ค่าลงทะเบียน คิดเป็นร้อยละ 53.5  รองลงไปคือ ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 53.2  
มหาวิทยาลัยอยู่ใกล้บ้าน คิดเป็นร้อยละ 52.2  มีทุนการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 48.0  รายวิชาในหลักสูตร คิด
เป็นร้อยละ 43.1  เน้นด้านวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 27.2  เน้นด้านวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 26.5  แนวทาง
งานวิจัยของคณาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 22.5  มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ  คิดเป็นร้อยละ 
20.3  ได้เรียนร่วมกับนักเรียนต่างชาติ คิดเป็นร้อยละ 18.1  อาจารย์ในประเทศที่มีชื่อเสียง คิดเป็นร้อยละ 
15.1  หลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 12.6  อาจารย์ต่างประเทศที่มีชื่อเสียง คิดเป็นร้อยละ 10.9  
มหาวิทยาลัยอยู่ไกลบ้าน คิดเป็นร้อยละ 9.7  และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 1.2   

5. การสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยสอบวัด
ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 63.9    
 
 
 
 
 


