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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (พหุวิทยาการ)
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
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. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
4.1 แบบ 1.1 สาหรับผู้มีวุฒิปริญญาโท จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
4.2 แบบ 2.1 สาหรับผู้มีวุฒิปริญญาโท จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับ 6 ปริญญาเอก (หลักสูตร 3 ปี) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 จัดการเรียนการสอนแบบพหุวิทยาการ
5.2 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
นิสิตไทย และ/หรือ นิสิตต่างชาติ
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 กาหนดการเปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
6.2 เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559
6.3 คณะกรรมการของมหาวิทยาลัย เห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร
 คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558
 คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย 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
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2561 (หลังจากเปิดสอนหลักสูตรเป็นเวลา 2 ปี)
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นักวิชาการและนักวิจัยที่มีศักยภาพในการวิจัย การผลิตความรู้ และการจัดการความรู้เกี่ยวกับ
กลุ่มประเทศอาเซียน ที่มุ่งเน้นด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาและความยั่งยืน
8.2 อาจารย์ทางด้านอาเซียนศึกษา รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สั งคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับ
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศ และการพั ฒ นาระหว่ า งประเทศ ที่ ส นใจในเรื่ อ งของอาเซี ย นในสถาบั น
ระดับอุดมศึกษา
8.3 นักบริหารในภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งผู้ประกอบการที่มีการดาเนินภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ
ประชาคมอาเซียน
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9. ชือ่ นามสกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ที่

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

1

นางสาวนภิสา ไวฑูรเกียรติ

อาจารย์

Ph.D.
M.A.
ร.บ.

Political Science
Political Science
รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)

Northern Illinois University
Northern Illinois University
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2

Mr.Katsuyuki Takahashi

อาจารย์

Ph.D.
M.A.
B.A.

International Studies
International Relations
Sociology

Waseda University
Waseda University
Soka University

3

นายอาทิตย์ พงษ์พานิช

อาจารย์

Ph.D.
M.A.
อ.บ.

South East Asian Studies
University of London
Translation, Media and Cultural Transfer University of Warwick
ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ประเทศ
USA
USA
ไทย

Japan
Japan
Japan
UK
UK
ไทย

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
เมื่อเปิด
ปัจจุบนั
หลักสูตร
2548
3
6
2541
2538
2552
6
6
2543
2530
2554
8
6
2550
2548

3
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ในสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยนเรศวร
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การเมืองและความมั่นคง
ประชาคมอาเซี ย น (Association of Southeast Asia Nation: ASEAN) เป็ น ประชาคม
ระหว่า งประเทศซึ่ งเกิ ด จากการรวมตั ว กั น ของประเทศสมาชิ ก ในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ โดยมี
วัต ถุป ระสงค์ แรกเริ่ม เพื่ อสานสร้างสั น ติภ าพและความสงบเรียบร้อยในภูมิ ภ าค เพื่ อการสร้างเสถี ยรภาพ
และความมั่นคงทางการเมือง การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และความร่วมมือความกลมกลืนทางสังคม
และวัฒ นธรรมบนพื้ น ฐานของความหลากหลายภายใต้วิสั ยทั ศน์ และอัตลั กษณ์ ที่มี ร่ว มกัน (One Vision,
One Identity, One Community)
การอภิวัฒน์ของสังคมในกระแสโลกาภิวัฒน์ ส่งผลในเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพปัญหามีความ
ซับ ซ้อนมากขึ้น การเกิดความท้ าทายรูป แบบใหม่ในภูมิภ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิ เช่น ปัญ หาการ
ก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหาความผันผวนทางเศรษฐกิจโลก ปัญหาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ทางสังคมสู่สังคมผู้สูงอายุ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติ เป็นต้น
ส่งผลให้ ป ระเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียนเร่งพัฒ นาความร่วมมือในหลายมิติ เพื่อให้ ประชาคมมีความ
เข้มแข็ง มีภู มิคุ้มกัน และมี การพัฒ นาแนวทางแก้ ไขปั ญ หาร่ว มกัน เพื่ อพั ฒ นาศั กยภาพการเจรจาต่อรอง
แข่ งขั น ในเวที น านาชาติ การแก้ ไขปั ญ หาร่ ว มกั น และการพั ฒ นาสั งคม เศรษฐกิ จ อย่ า งยั่ งยื น โดยในปี
พ.ศ.2558 กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนได้กาหนดทิศทางร่วมกันในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมโดยเฉพาะ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC: ASEAN Economic Community) ซึ่งเป็นหนึ่งเสาหลักในสามเสาหลักของ
การรวมตัวเป็น ประชาคมอาเซียน และการพัฒ นาความร่วมมือในมิติ เศรษฐกิจ เพื่อพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์
เพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มในการค้าและการลงทุนในการแข่งขันกับภูมิภาคอื่น อาทิ กรอบของเขตการค้า
เสรี อาเซี ย นบวก 3 (ASEAN +3) หรื อ FTA Asian +3 และอาเซียนบวก 6 (ASEAN +6) หรือ FTA ASEAN
PLUS 6
นอกจากนี้ สองเป้าหมายหลักของประชาคมอาเซียน คือ การพัฒ นาเป็นประชาคมการเมือง
และความมั่น คงอาเซีย น (APSC: ASEAN Political and Security Community) และประชาคมสั งคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน (ASCC: ASEAN Socio-Culture Community) ประเทศไทยในฐานะที่เป็นหนึ่งในประเทศ
สมาชิกของประชาคมอาเซียนด้วย จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคม
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และการพัฒ นาขีดความสามารถให้ กับภาคส่วนต่างๆ ในประเทศไทยและประเทศ
สมาชิกอื่นๆ ในประชาคม ผ่านการสร้างองค์ความรู้ และนาองค์ความรู้เหล่านั้นไปพัฒนาศักยภาพและความ
ร่วมมือ จึงถือเป็นภารกิจที่จาเป็นอย่างเร่งด่วน และเป็นรากฐานที่มีความสาคัญสาหรับอนาคต
11.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร ได้ ต ระหนั ก ถึ งความส าคั ญ ที่ จ ะต้ อ งเร่ ง ด าเนิ น ภารกิ จ ในการสร้ า ง
องค์ความรู้ และบูรณาการองค์ความรู้เข้ากับกระบวนการพัฒนาภาคส่ วนต่างๆ ของประเทศไทยให้มีศักยภาพ
เป็ น ส่ วนหนึ่ งของประชาคมอาเซีย นได้อย่ างมั่นคง จึงผลั กดัน ให้ มีการจัดท าหลั ก สู ตรปรัช ญาดุษ ฎีบั ณ ฑิ ต
สาขาอาเซีย นศึกษา (หลั กสู ตรนานาชาติ ) ขึ้น เพื่อเป็ นแหล่ งในการศึกษาและพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ย์บ น
ฐานความรู้แบบบู รณาการ และสร้ างเสริ มองค์ความรู้ที่ตอบรับ กับสถานการณ์ ด้ วยการวิจัย ควบคู่ กับการ
ให้ บ ริ การวิช าการแก่ภ าคส่ ว นต่างๆ ให้ เข้มแข็ง และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในประเด็น ที่
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เกี่ยวข้องกับการเป็นประชาคมอาเซียนของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งประเทศที่มีบทบาทสาคัญต่อ
ประชาคมอาเซี ย นในทุ ก มิ ติ อาทิ ด้ านเศรษฐกิ จ สั งคม การเมื อ ง ความมั่ น คง สุ ขภาพสิ่ งแวดล้ อ ม และ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น
ความสาคัญของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ได้แก่
1) การก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ต้องให้ความสาคัญกับการพั ฒนาความร่วมมือ และ
สร้างความเข้มแข็งตามสามเสาหลักการพัฒนาประชาคมอาเซียนทั้งในด้านการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ
สังคมและวัฒ นธรรม ซึ่งการพัฒ นาและเสริมสร้างความเข้มแข็งตามกรอบของทั้งสามเสาหลักการพัฒ นานี้
จาเป็นต้องอาศัยการบูรณาการองค์ความรู้เชิงประยุกต์ที่มีค วามเกี่ยวข้องกับประเด็นในสามเสาหลัก รวมทั้ง
ต้องสามารถเชื่อมโยงประเด็น ดังกล่ าวที่เกี่ยวข้องกับการพัฒ นา เช่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น
โดยความรู้จะต้องเท่าทันต่อเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงและสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาอย่างรอบด้าน
การผลิตความรู้ดังกล่าวให้สอดคล้องต่อความต้องการและทันต่อสถานการณ์ อีกทั้งเป็น
ความรู้ ที่ ส ามารถน าไปใช้ในการพั ฒ นาเพิ่ มขีด ความสามารถ และความเข้ม แข็งของการพั ฒ นาประชาคม
อาเซียนได้อย่างแท้จริง จาเป็นต้องดาเนินการผ่านกระบวนการวิจัยโดยอาศัยนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งใน
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มีคุณภาพ ซึ่งเข้ามาศึกษาและผ่านกระบวนเรียนรู้ที่เน้นการบูรณาการและ
องค์ความรู้แบบข้ามศาสตร์ตามหลักสูตรของวิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา จึงกล่าวได้ว่าวิทยาลัยฯ จึงมี
หน้าที่ในการจัดทาหลักสูตรชั้นสูงด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาและความยั่งยืน เพื่อเสริมสร้ างกระบวนการและ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีบทบาทสาคัญเพื่อชี้นาการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และประเทศอย่างมีทิศทาง
และเพื่อช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในกระบวนการพัฒนาประชาคมอาเซียน
2) หากพิจารณาถึงลักษณะของหลักสูตรจาแนกตามลักษณะของหน่วยงาน คือ หลักสูตรที่
จั ดท าโดยคณะวิช า และหลั กสู ต รที่ จั ดท าขึ้น ภายใต้วิท ยาลั ย ฯ พบว่า หลั กสู ตรของคณะวิช านั้ น มุ่งเน้ น ที่
วิทยาการแขนงหลัก หรือองค์ความรู้ในศาสตร์เฉพาะสาขา ซึ่งแตกต่างกับหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นโดยวิทยาลัยซึ่งมี
เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการบูรณาการ การประยุกต์ใช้ประโยชน์ จากความรู้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
และสอดคล้องตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง จึงทาให้หลักสูตรที่จัดทาขึ้นโดยวิทยาลัยให้ความสาคัญกับการ
นาองค์ความรู้ที่หลากหลายมาเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ โดยสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ได้อย่างเหมาะสมบนฐานกรอบอ้างอิงทางวิชาการที่เชื่อถือได้
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) มีวัตถุประสงค์
สาคัญคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสร้างองค์ความรู้ที่ส่งผลต่อการพัฒนาและนาพาความเข้มแข็งยั่งยืนให้
เกิดขึ้นกับประชาคมอาเซียน จึงมีภารกิจที่สาคัญในการพัฒนาหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร
โดยการเชื่อมร้อยความรู้ในมิติต่างๆ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม วัฒ นธรรม การเมืองการปกครอง สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และการบริหารจัดการ เป็นต้น ยึดโยงเข้ากับพื้นที่ที่ให้ความสนใจ
ศึกษา คือ กลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน รวมทั้งประเทศที่มีบทบาทหรืออิทธิพลต่อประชาคมอาเซียน
และจัดระบบให้เป็นวิทยาการที่มุ่งเน้นการสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่สามารถนาเสนอหรือชี้ทิศทางการพัฒนา
ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องทันสถานการณ์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นหลักสูตรที่มีลักษณะพิเศษและเป็ นทางเลือกในการ
ต่อยอดความรู้เชิงประยุกต์
3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) สามารถช่วย
ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและพื้นที่ทั้งในด้านการศึกษาและเรียนรู้ การบริการวิชาการ และการวิจัย
เนื่องจากปัจจุบันความรู้ความเข้าใจและความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนของภาคส่วนต่างๆ ยังมีอยู่
อย่างจากัด ในขณะที่หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษาที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับอาเซียนศึกษาโดยตรงมีอยู่เฉพาะ
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สถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดขนาดใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางความเจริญของภูมิภาคเพียงไม่
กี่แห่งเท่านั้น
จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โลกถื อ เป็ น เมื อ งเอกของภาคเหนื อ ตอนล่ า ง และเป็ น จั งหวั ด ศู น ย์ ก ลางของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสี่แยกอินโดจีนซึ่งเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาในระดับอาเซียน จึงมีความเหมาะสมทั้งในเชิง
พื้นที่และเชิงภารกิจที่จะพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ขึ้น
ในมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้เป็นหลักสูตรที่เป็นศูนย์กลางในการดาเนินภารกิจเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
อย่างลึกซึ้งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประชาคมอาเซียนผ่านกระบวนการเรียนรู้และการวิจัย รวมทั้ง
ยกระดับขีดความสามารถและความพร้อมให้แก่ภาคส่วนต่างๆ โดยการจัดทาบริการทางวิชาการบนฐานความรู้
เพื่อการชี้นาการเปลี่ยนแปลง ซึ่งถือได้ว่าเป็นหลักสูตรที่จะตอบสนองความต้องการและหนุนเสริมการพัฒนาใน
ระดับพื้นที่ที่เชื่อมโยงไปสู่ระดับประเทศและระดับประชาคมอาเซียน
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร จะจั ด ให้ มี ก ารส ารวจความต้ อ งการในการศึ ก ษาอย่ างรอบด้ านและ
รอบคอบ พร้อมทั้งระดมความคิดเห็นและความร่วมมือจากภาคีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ภาคประชาชน เพื่อนาข้อมูลไปใช้ในการออกแบบพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองการใช้
ประโยชน์เชิงประยุกต์ และสอดคล้องกับสถานการณ์อย่างแท้จริง
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
หากทบทวนถึงความพร้อมของพลเมืองไทยต่อการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน และศักยภาพของ
ภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ซึ่งเป็นกลไกที่จะนาพาและขับเคลื่อนประเทศไทย
ให้ก้าวย่างเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พบว่า ประชาชนไทยยังมีความเข้าใจและความตื่นตัวในการเป็นพลเมืองของ
ประชาคมอาเซีย นค่อนข้างต่า ในขณะที่ภ าคส่ว นต่างๆ ก็ ยังมีความรู้ ความเข้าใจ และความพร้อมในการ
ขับเคลื่อนประเทศสู่ประชาคมอาเซียนแตกต่างกัน รวมทั้งมีช่องว่างทั้งในด้านองค์ความรู้ และขีดความสามารถ
หลักที่จาเป็น
ดังนั้ น รัฐ บาลและส่ ว นงานที่ เกี่ยวข้องจึงมี นโยบายเร่งส่ งเสริม สนั บสนุ นให้ ภ าคส่ ว นต่างๆ
พัฒ นาความรู้ ความเข้าใจ ยกระดับ ศักยภาพ และสร้างความพร้อมในการก้าวย่างเข้าสู่ การเป็นประชาคม
อาเซียนโดยถือว่าเป็นวาระนโยบายที่มีความสาคัญและเร่งด่วน การจัดตั้งวิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา
เป็นการแสดงถึงความใส่ใจและความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่จะเป็นแหล่งความรู้และสร้ างสรรค์องค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประชาคมอาเซียน อีกทั้งยังเป็นการแสดงให้หน่วยงานภาคีในระดับพื้นที่ และ
ระดับชาติมีความเชื่อมั่น และเห็นถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่พร้อมก้าวเข้าสู่ความเป็นนานาชาติ
และสากล
วิทยาลั ยประชาคมอาเซีย นศึกษา ได้ จัดทาหลั กสู ตรปรัช ญาดุษฎีบัณ ฑิ ต สาขาวิช าอาเซียน
ศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นการแสดงถึงความใส่ใจและความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่จะเป็นแหล่ง
ความรู้ แ ละสร้ างสรรค์ อ งค์ ความรู้ ที่ เกี่ ย วข้ องกั บ การพั ฒ นาประชาคมอาเซีย น อี ก ทั้ งยั งเป็ น การแสดงให้
หน่วยงานภาคในระดับพื้ นที่ และระดับชาติมีความเชื่อมั่น และเห็นถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่
พร้อมก้าวเข้าสู่ความเป็นนานาชาติและสากล
มหาวิท ยาลั ย นเรศวรได้ ดาเนิ น ภารกิ จที่ เกี่ย วข้อ งกั บ การพั ฒ นาประชาคมอาเซี ยนร่ว มกั บ
หน่วยงานภาคีทั้งในระดับพื้นที่และในระดับชาติ ได้แก่ สานัก งานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่ าง 1 หน่ ว ยงานระดับ จั งหวัด องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น หอการค้าและสภาอุตสาหกรรมในพื้น ที่
ภาคเหนื อ ตอนล่ า ง กระทรวงการต่ า งประเทศ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น การดาเนินภารกิจร่ วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆ ถึงแม้จะเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง แต่ยังขาดจุดเน้น ขาดความเชื่อมโยง และไม่มีศูนย์กลางที่ทาหน้าที่ในการรวบรวมจัดระบบให้
เป็นฐานความรู้เพื่อนาไปขยายผลใช้ประโยชน์ต่อยอด
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่เปิด
สอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
13.1 รายวิชาที่คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น เปิดสอน
13.2 ความสัมพันธ์ของรายวิชาที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
หลั ก สู ตรปรัช ญาดุษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าอาเซียนศึก ษา มี การเปิ ดให้ นิสิ ตในหลั ก สู ตรระดั บ
บัณฑิตศึกษาอื่น ๆ สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเป็นวิชาเลือกได้
13.3 การบริหารจัดการ
1) กาหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของวิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา เพื่อควบคุมการ
ดาเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552
2) แต่งตั้งผู้จัดการรายวิชาทุกรายวิชา เพื่อจัดทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) และเพื่อทา
หน้าที่สรุปผลการดาเนิ นงานและการประเมินผลในระดับรายวิชา (มคอ.5) ในรายวิชาที่รับผิดชอบ และทา
หน้าที่ประสานงาน อาจารย์ผู้สอน และนิสิต
3) มีการประเมินคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อนามาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน
4) มีการประเมิน ผลการใช้ห ลั กสู ตรโดยคณะกรรมการบริห ารหลักสูตรประจาปี และนาผล
การประเมินมาทาการปรับปรุง
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
เป็ น หลั ก สู ต รที่ เน้ น การศึก ษาและการวิจั ย ในลั ก ษณะการบู รณาการและข้ ามศาสตร์ และมี
การศึกษาที่ลุ่มลึกในระดับสูง โดยมีพื้นที่ประเทศสมาชิกของประชาคมอาเซียนและประเทศอื่นที่มีบทบาทต่อ
ประชาคมอาเซียน ในการศึกษาและวิเคราะห์ที่ครอบคลุมสามเสาหลัก ของประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย
การเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ฯลฯ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) มีหลักปรัชญาเป้าหมาย
คือ
1.1.1 เพื่ อ พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ให้ มี ส มรรถนะและศั ก ยภาพเพื่ อ น าพาการเปลี่ ย นแปลง
โดยมุ่งเน้นบุคลากรวิจัยในประชาคมอาเซียน
1.1.2 เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถทางการวิจัยแบบบูรณาการและข้ามศาสตร์
1.1.3 เพื่อเชื่อมโยงไปใช้ในการพัฒนายุทธศาสตร์ สร้างทางเลือกและข้อเสนอชี้นาทิศทางการ
พัฒนาในอาเซียน
1.2 ความสาคัญของหลักสูตร
การก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนาความร่วมมือ และสร้าง
ความเข้มแข็งตามสามเสาหลั กการพัฒ นาประชาคมอาเซียนทั้งในด้านการเมืองและความมั่ นคง เศรษฐกิจ
สังคมและวัฒ นธรรม ซึ่งการพัฒ นาและเสริมสร้างความเข้มแข็งตามกรอบของทั้งสามเสาหลักการพัฒ นานี้
จาเป็นต้องอาศัยการบูรณาการองค์ความรู้เชิงประยุกต์ที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นในสามเสาหลัก รวมทั้ง
ต้องสามารถเชื่อมโยงประเด็น ดังกล่ าวที่เกี่ยวข้องกับการพัฒ นา เช่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น
โดยความรู้จะต้องเท่าทันต่อเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงและสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาอย่างรอบด้าน
การผลิตความรู้ดังกล่าวให้สอดคล้องต่อความต้องการและทันต่อสถานการณ์ อีกทั้งเป็นความรู้ที่
สามารถนาไปใช้ในการพัฒ นา เพิ่มขี ดความสามารถ และความเข้มแข็งของการพัฒนาประชาคมอาเซียนได้
อย่ างแท้จ ริง จาเป็ น ต้องดาเนิ น การผ่ านกระบวนการวิจัยโดยอาศัยนิสิ ตในระดับบั ณ ฑิตศึกษาทั้ งในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกที่มีคุณภาพ ซึ่งเข้ามาศึกษาและผ่านกระบวนเรียนรู้ที่เน้นการบูรณาการและองค์
ความรู้แบบข้ามศาสตร์ตามหลักสูตรของวิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา จึงกล่าวได้ว่าวิทยาลัยฯ จึงมีหน้าที่
ในการจัดทาหลักสูตรชั้นสูงด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาและความยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างกระบวนการและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีบทบาทสาคัญเพื่อชี้นาการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และประเทศอย่า งมีทิศทาง และ
เพื่อช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในกระบวนการพัฒนาประชาคมอาเซียน
หากพิจารณาถึงลักษณะของหลักสูตรจาแนกตามลักษณะของหน่วยงาน คือ หลักสูตรที่จัดทา
โดยคณะวิชา และหลักสูตรที่จัดทาขึ้นภายใต้วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา พบว่า หลักสูตรของคณะวิชานั้น
มุ่งเน้ น ที่ วิท ยาการแขนงหลั ก หรื อ องค์ค วามรู้ในศาสตร์เฉพาะสาขา ซึ่งแตกต่ างกั บ หลั ก สู ต รที่ พั ฒ นาขึ้ น
โดยวิทยาลัยซึ่งเป็ นหน่วยงานจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการบูรณาการ การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากความรู้ให้
เกิดผลในทางปฏิบัติ และสอดคล้องตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง จึงทาให้หลักสูตรที่จัดทาขึ้นโดยวิทยาลัย
ให้ ความส าคัญ กับ การน าองค์ ความรู้ ที่ห ลากหลายมาเชื่อมโยงอย่างเป็น ระบบ โดยสามารถตอบสนองต่ อ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมบนฐานกรอบอ้างอิงทางวิชาการที่เชื่อถือได้
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) มีวัตถุประสงค์สาคัญ
คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสร้างองค์ความรู้ที่ส่งผลต่อการพัฒนาและนาพาความเข้มแข็งยั่งยืนให้เกิด
ขึ้นกับประชาคมอาเซียน จึงมีภารกิจที่สาคัญในการพัฒนาหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร
โดยการเชื่อมร้อยความรู้ในมิติต่างๆ ได้ แก่ เศรษฐกิจ สังคม วัฒ นธรรม การเมืองการปกครอง สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และการบริหารจัดการ เป็นต้น ยึดโยงเข้ากับพื้นที่ที่ให้ความสนใจ
ศึกษา คือ กลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน รวมทั้งประเทศที่มีบทบาทหรืออิทธิพลต่อประชาคมอาเซียน
และจัดระบบให้เป็นวิทยาการที่มุ่งเน้นการสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่สามารถนาเสนอหรือชี้ทิศทางการพัฒนา
ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องทันสถานการณ์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นหลักสูตรที่มีลักษณะพิเศษและเป็นทางเลือกในการ
ต่อยอดความรู้เชิงประยุกต์
หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าอาเซี ย นศึ ก ษา (หลั ก สู ต รนานาชาติ ) สามารถช่ ว ย
ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและพื้นที่ทั้งในด้านการศึกษาและเรียนรู้ การบริการวิชาการ และการวิจัย
เนื่องจากปัจจุบันความรู้ความเข้าใจและความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนของภาคส่วนต่างๆ ยังมีอยู่
อย่างจากัด ในขณะที่ห น่วยงานในสถาบันอุดมศึกษาที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับอาเซียนศึกษาโดยตรงมีอยู่เฉพาะ
สถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดขนาดใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางความเจริญของภูมิภาคเพียงไม่
กี่แห่งเท่านั้น
จังหวัดพิษณุโลกถือเป็นเมืองเอกของภาคเหนือตอนล่าง และเป็นจังหวัดศู นย์กลางของทธศาสตร์
การพัฒนาสี่แยกอินโดจีนซึ่งเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาในระดับอาเซียน จึงมีความเหมาะสมทั้งในเชิงพื้นที่และ
เชิงภารกิจที่จ ะพัฒ นาหลั กสูตรปรัช ญาดุษฎีบั ณ ฑิต สาขาวิช าอาเซียนศึกษา (หลั กสู ตรนานาชาติ) ขึ้นใน
มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้ เป็นหลักสูตรที่เป็นศูนย์กลางในการดาเนินภารกิจเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
อย่างลึกซึ้งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประชาคมอาเซียนผ่านกระบวนการเรียนรู้และการวิจัย รวมทั้ง
ยกระดั บ ขี ด ความสามารถและความพร้ อ มให้ แ ก่ ภ าคส่ ว นต่ า งๆ โดยการจั ด ท าบริ ก ารทางวิ ช าการบน
ฐานความรู้เพื่อการชี้นาการเปลี่ยนแปลง ซึ่งถือได้ว่าเป็นหลักสูตรที่จะตอบสนองความต้องการและหนุนเสริม
การพัฒนาในระดับพื้นที่ที่เชื่อมโยงไปสู่ระดับประเทศและระดับประชาคมอาเซียน
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1.3.1 มีศักยภาพและขีดความสามารถในการศึกษาด้านการวิจัยแบบบูรณาการและข้ามศาสตร์
อย่างลุ่มลึกในระดับสูง
1.3.2 มีความเชี่ยวชาญในการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นาหลักวิชาการไปใช้ในการ
วิจัยและนาองค์ความรู้จากการวิจัยย้อนกลับไปใช้ประโยชน์ในอาเซียน
1.3.3 มีความสามารถในการผลิตองค์ความรู้ใหม่ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาและความยั่งยืน หรือ
พัฒนาเนื้อหาสาระองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. มีการปรับปรุงหลักสูตร
รวบรวม ติดตามและประเมิน QA 1. ผลประเมินการเรียนการสอน
ทุก 5 ปี
ของหลักสูตรอย่างสม่าเสมอ
ประจาภาคการศึกษา (มคอ.5)
2. ผลประเมินการเรียนการสอน
ประจาปี (มคอ.7)
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ประเมินการจัดการเรียนการ
ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อ
มาตรฐานไม่ต่ากว่าที่ สกอ.
สอนของอาจารย์ผู้สอนทุก
การจัดการเรียนการสอนของ
กาหนด สอดคล้องกับความ
รายวิชา
อาจารย์ผู้สอน
ต้องการของนโยบายการจัด
การศึกษา
3. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 1. อาจารย์ประจาได้รับการอบรม 1. อาจารย์ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาทาง
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน วิชาการและ/หรือ วิชาชีพอย่างน้อย
รู ป แบบต่ า งๆ และการวั ด ผล ปีละ 1 ครั้ง
ประเมิน ผล ทั้งนี้เพื่อให้ มีความรู้
ความสามารถใน การจั ด การ
เรี ย นรู้ และประเมิ น ผลตาม
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ที่ ผู้ ส อน
จะต้ อ งสามารถวั ด และประเมิ น
ผลได้เป็นอย่างดี
2. อาจารย์ ป ระจ าต้ อ งมี ก าร 2. อาจารย์ประจาหลักสูตร มีการ
ผลิตผลงานทางวิชาการ เช่น การ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
ท าวิ จั ย การเขี ย นบทความทาง การเผยแพร่ ต ามหลั ก เกณ ฑ์ ที่
วิชาการและตารา
กาหนดในการพิ จารณาแต่งตั้งให้
บุ ค คลด ารงต าแหน่ งทางวิช าการ
อย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ
ต้องเป็นผลงานวิจัย และมีเงื่อนไข
พิเศษกรณีอาจารย์รับเข้าใหม่ที่จบ
ปริ ญ ญาเอก อนุ โ ลมให้ มี ผ ลงาน
ทางวิ ช าการภายหลั ง ส าเร็ จ การ
ศึกษาอย่างน้อย 1 ชิ้น ภายใน 2 ปี
หรือ 2 ชิ้นภายใน 4 ปี หรือ 3 ชิ้น
ภายใน 5 ปี
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์
3. ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารน าความรู้
ทั้ ง จากภาคทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ
และงานวิ จั ย ไปใช้ จ ริ ง เพื่ อ ท า
ประโยชน์ให้แก่การจัดการศึกษา
และชุมชน
4.แผนการพัฒ นาบุคลากรด้าน 1. สนั บ สนุ น บุ ค ลากรให้ พั ฒ นา
การจัดการเรียนรู้และการวิจัย การเรี ย น การสอ น แล ะการ
ประเมินผลตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ คุณธรรม
จริยธรรม ความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา ทักษะระหว่างบุคคลและ
ความรับ ผิ ดชอบ และทักษะการ
วิเคราะห์ เชิ งตั ว เลข การสื่ อ สาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ส่งเสริมให้บุคลากรใช้ความรู้ที่
ได้จากงานวิจัยมาเป็นส่วนหนึ่งใน
การเรี ย นการสอน และการท า
วิจัยในชั้นเรียน

5. การพัฒนาศักยภาพของนิสิต 1. สนั บ สนุ นให้ นิ สิ ตมีโอกาสเข้ า
ร่วมประชุมหรือนาเสนอผลงาน

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
3. จ านวนโครงการ/กิ จ กรรมที่
บรรลุผลสาเร็จ และเป็นประโยชน์
ต่ อ การจั ด การศึ ก ษาและชุ ม ชน
อย่างน้อยร้อยละ 20 ของจานวน
อาจารย์ประจา
1. รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.)
- เอกสารประกอบการสอน
- รายงานผลการดาเนินการของ
รายวิชา (มคอ.5) และ/หรือรายงาน
ผลการดาเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.6)
- อาจารย์ประจาอย่างน้อยร้อยละ
80 ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปี
2. อาจารย์ประจาหลักสูตร มีการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ ต ามหลั ก เกณ ฑ์ ที่
กาหนดในการพิ จารณาแต่งตั้งให้
บุ ค คลด ารงต าแหน่ งทางวิช าการ
อย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ
ต้องเป็นผลงานวิจัย และมีเงื่อนไข
พิเศษกรณีอาจารย์รับเข้าใหม่ที่จบ
ปริ ญ ญาเอก อนุ โ ลมให้ มี ผ ลงาน
ทางวิ ช าการภายหลั ง ส าเร็ จ การ
ศึกษาอย่างน้อย 1 ชิ้น ภายใน 2 ปี
หรือ 2 ชิ้นภายใน 4 ปี หรือ 3 ชิ้น
ภายใน 5 ปี
1. ก าหนดให้ นิ สิ ต เข้ าร่ว มประชุ ม /
อบรม/สัมมนาเกี่ยวกับการนาเสนอ
งานวิจัยอย่างน้อย 1 ครั้งในหลักสูตร

12
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
2. ส่งเสริมศักยภาพในการทางาน 2. กาหนดให้นิสิตเข้าร่วมการอบรม/
วิจัยของนิสิต
สัมมนาเพื่อพั ฒ นาทักษะด้านต่างๆ
เพื่อให้มีความรู้ในการพัฒนางานวิจัย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6.พัฒนาบุคลากรด้านสนับสนุน 1. บุ ค ลากรสนั บ สนุ น การเรี ย น 1. บุ ค ลากรสนั บ สนุ น การเรีย นการ
การเรียนการสอน
การสอนได้ รั บ การพั ฒ นาทาง สอนที่ ได้ รั บ การพั ฒ นา อย่ า งน้ อ ย
วิชาชีพ
ปีละ 1 ครั้ง
2. สนั บ สนุ น บุ ค ลากรด้ า นการ 2. บุ ค ลากรสนั บ สนุน การเรีย นการ
เรี ย นการสอนให้ ท างานบริ ก าร สอนเข้ า ร่ ว มโครงการ/กิ จ กรรม
วิชาการแก่องค์กรภายนอก
บริ ก ารวิ ช าการแก่ อ งค์ ก รภายนอก
ร้อยละ 50 ของโครงการ/กิ จ กรรม
ทั้งหมด
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
จัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค ซึ่งกาหนดให้ 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
โดย 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
- ไม่มี 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
- ไม่มี 2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือนสิงหาคม ถึง ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย
เดือนมกราคม ถึง พฤษภาคม
หมายเหตุ จัดการเรียนการสอนนอกวัน-เวลาราชการ (คือ วันเสาร์-อาทิตย์)
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
หลักสูตรแบบ 1.1
1) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทางด้านสังคมศาสตร์ในเชิงสหวิทยาการหรือ
สาขาวิ ช าที่ เกี่ ย วข้ อ ง จากสถาบั น การศึ ก ษาในประเทศหรือ ต่ างประเทศที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง
2) กรณี เป็ น ผู้ ส าเร็จ การศึ กษาจากสาขาวิช าอื่น ๆ ที่ ไม่เป็ น ไปตามข้ อ 1 ต้ องมี ป ระสบการณ์
ทางานที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน การพัฒนาในด้านต่างๆ การกาหนดนโยบายและการจัดทายุทธศาสตร์ มาไม่น้อย
กว่า 3 ปี
3) กรณีผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อ 1 และ 2 ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ สาขาวิชาอาเซียนศึกษา
4) มี เอกสารอธิ บ ายงานวิ จั ย ที่ ส นใจ ในลั ก ษณะแนวคิ ด เบื้ อ งต้ น ในการจั ด ท าวิ ท ยานิ พ นธ์
(Concept Paper) ความยาวไม่เกิน 10 หน้าของขนาดกระดาษ A4 (หรือประมาณ 2,000-3,000 คา ไม่รวม
รายการอ้างอิง)
5) มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.2554 ข้อ 5 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา (รายละเอียดแจ้งในภาคผนวก)
6) มีความรู้ทางภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี โดยมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
6.1) TOEFL (Paper based) ได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่า 500 หรือ
6.2) TOEFL (Computer based) ได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่า 173 หรือ
6.3) TOEFL (Internet Based) ได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่า 61 หรือ
6.4) IELTES (Academic) ได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่า 5.0 หรือ
6.5) Cambridge Placement Test online ได้ไม่ต่ากว่า B2(60-64)
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6.6) ผลการทดสอบจากสถาบันอื่นที่มหาวิทยาลัยประกาศรับรองเทียบเท่า TOEFL หรือ IELTES
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ทั้งนี้ การรับรองผลสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ให้รับรองเฉพาะผลการสอบที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี
นับตั้งแต่วันที่มีการออกใบรับรองผลการสอบ หรือหลักฐานการสอบจนถึงวันที่ยื่นผลการสอบต่อมหาวิทยาลัย
หลักสูตรแบบ 2.1
1) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทางด้านสังคมศาสตร์ในเชิงสหวิทยาการหรือ
สาขาวิ ช าที่ เกี่ ย วข้ อ ง จากสถาบั น การศึ ก ษาในประเทศหรือ ต่ างประเทศที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง
2) มี เอกสารอธิ บ ายงานวิ จั ย ที่ ส นใจ ในลั ก ษณะแนวคิ ด เบื้ อ งต้ น ในการจั ด ท าวิ ท ยานิ พ นธ์
(Concept Paper) ความยาวไม่เกิน 5 หน้าของขนาดกระดาษ A4 (หรือประมาณ 1,000-1,500 คา ไม่รวม
รายการอ้างอิง)
3) มี คุ ณ สมบั ติ อ ย่ า งอื่ น ตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาในระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 ข้อ 5 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา (รายละเอียดแจ้งในภาคผนวก)
4) มีความรู้ทางภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี โดยมีหลักฐานแสดงอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
4.1) TOEFL (Paper based) ได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่า 500 หรือ
4.2) TOEFL (Computer based) ได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่า 173 หรือ
4.3) TOEFL (Internet Based) ได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่า 61 หรือ
4.4) IELTES (Academic) ได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่า 5.0 หรือ
4.5) Cambridge Placement Test online ได้ไม่ต่ากว่า B2(60-64)
4.6) ผลการทดสอบจากสถาบันอื่นที่มหาวิทยาลัยประกาศรับรองเทียบเท่า TOEFL หรือ IELTES
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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 นิสิตบางคนที่ไม่ได้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาที่ไม่
เป็นสหวิทยาการ อาจมีความรู้พื้นฐานในเรื่องแนวคิดทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัยในเชิงบูรณาการไม่เพียงพอ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.4.1 จั ด ให้ มี กิ จ กรรมปฐมนิ เทศนิ สิ ต ใหม่ แนะน าวิ ธี ก ารเรี ย นรู้ ให้ ป ระสบความส าเร็ จ ใน
การศึกษา การบริหารเวลาเรียน และการทางาน รวมถึงแนะนาให้ศึกษาเอกสารคู่มือนิสิต
2.4.2 มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาทาหน้าที่ดูแล ให้คาแนะนาแก่นิสิต
2.4.3 จัดกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับด้านภาษาต่างประเทศ
2.4.4 มีการดาเนินการสอนวิธีการสืบค้นข้อมูลต่างๆ ทางเว็บไซด์
2.4.5 จัดกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับการทาวิจัย เช่น ให้นิสิตเข้าร่วมเป็นผู้ช่วยโครงการวิจัย
ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนให้คาแนะนาเกี่ยวกับแหล่งทุนสนับสนุนการเรียน และทุนวิจัยให้แก่นิสิต
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2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.5.1 หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1.1
ชั้นปี
ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 3
รวม
จานวนนิสิตที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2559
5
5
-

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560
2561
2562
5
5
5
5
5
5
5
5
10
15
15
5

2563
5
5
5
15
5

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560
2561
2562
10
10
10
10
10
10
10
10
20
30
30
10

2563
10
10
10
30
10

2.5.2 หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 2.1
ชั้นปี
ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 3
รวม
จานวนนิสิตที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2559
10
10
-

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
รวมรายรับ

ประจาปีงบประมาณ
2559
2560
2561
2562
2563
6,750,000 13,500,000 20,250,000 20,250,000 20,250,000
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
1. ค่าตอบแทน
2. ใช้สอย
3. วัสดุ
4. ครุภัณฑ์
รวมรายจ่าย

2559
1,800,000
800,000
100,000
300,000
3,000,000

ประจาปีงบประมาณ
2560
2561
2562
1,980,000 2,178,000 2,395,800
880,000
968,000 1,064,800
110,000
121,000
133,100
330,000
363,000
399,300
3,300,000 3,630,000 3,993,000

2563
2,635,380
1,171,280
146,410
439,230
4,392,300

2.6.3 ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต เป็นเงิน 305,255 บาทต่อคน
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)……………..
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็ น ไปตามข้อบั งคับ มหาวิทยาลั ย นเรศวร ว่าด้ว ย การศึกษาระดับบัณ ฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 และ
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิตระดับบัณฑิตศึกษา
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
1) หลักสูตรแบบ 1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
2) หลักสูตรแบบ 2.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
เกณฑ์ ศธ.
พ.ศ. 2558
แบบ 1.1
แบบ 2.1

รายการ

1. งานรายวิชา (Course Work)
1.1 วิชาบังคับ
1.2 วิชาเลือก
2. วิทยานิพนธ์
3. รายวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

950671
950672
950673
950674
950675
950676
950601
950602
950603

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 กรณีจัดการศึกษาแบบ 1.1
(1) วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1
Dissertation 1, Type 1.1
วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1
Dissertation 2, Type 1.1
วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1
Dissertation 3, Type 1.1
วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1
Dissertation 4, Type 1.1
วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1
Dissertation 5, Type 1.1
วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1
Dissertation 6, Type 1.1
(2) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
สัมมนา 1
Seminar 1
สัมมนา 2
Seminar 2
สัมมนา 3
Seminar 3

48
48

12
36
48

หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2559
แบบ 1.1
แบบ 2.1

48
3
48

จานวนไม่น้อยกว่า

12
9
3
36
3
48

48 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต

จานวนไม่น้อยกว่า

3 หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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3.1.3.2 กรณีจัดการศึกษาแบบ 2.1
(1) งานรายวิชา
จานวนไม่น้อยกว่า
1.1) วิชาบังคับ
จานวน
950610 ระเบียบวิธีวิจัยสหวิทยาการ
Interdisciplinary Research Methodology
950611 โลกทัศน์เชิงพลวัตในการพัฒนาประชาคมอาเซียนและความยั่งยืน
Perspectives on the Dynamics of ASEAN Community Development
and Sustainability
950612 เทคนิคชั้นสูงสาหรับการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์
Advanced Techniques for Policy and Strategic Development
950621
950622
950623
950624
950625
950626
950627
950628
950629
950630
950631
950632

12 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
3(3-0-6)

1.2) วิชาเลือก
จานวนไม่น้อยกว่า
3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการยกระดับขีดความสามารถแรงงานในอาเซียน
Human Resource Development and Labor Competence in ASEAN
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานในอาเซียน
Management in Natural Resources, Environment, and Energy in ASEAN
ความยากจน และความเหลื่อมล้าในอาเซียน
Poverty and Inequality in ASEAN
ธรรมาภิบาล และการเติบโตของภาคประชาสังคมในอาเซียน
Governance and the Rise of Civil Society in ASEAN
การคมนาคมขนส่ง และการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในอาเซียน
Transportation and Logistics Development in ASEAN
การประกอบการในกระแสเศรษฐกิจฐานความรู้และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในอาเซียน
Entrepreneurship in Creative and Knowledge-Based Economy
การตลาด และการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอาเซียน
Tourism Marketing and Sustainable Tourism Development in ASEAN
การพัฒนาการเกษตร และความมั่นคงทางอาหารในอาเซียน
Agricultural Development and Food Security in ASEAN
การจัดการภาครัฐ และการยกระดับความสามารถการจัดทาบริการสาธารณะในอาเซียน
Public Management and Public Service Delivery Enhancement in ASEAN
ประชาคมอาเซียนในบริบทพหุวัฒนธรรม
ASEAN Community in Multicultural Context
การเจริญเติบโต และความมั่นคงทางเศรษฐกิจในอาเซียน
Economic Growth and Stability in ASEAN
ประชาคมอาเซียน และความมั่นคงของอาเซียนและภูมิภาค
ASEAN Community and Regional Security

3(3-0-6)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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950681
950682
950683
950684
950601
950602
950603

(2) วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1
Dissertation 1, Type 2.1
วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1
Dissertation 2, Type 2.1
วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1
Dissertation 3, Type 2.1
วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1
Dissertation 4, Type 2.1
(3) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
สัมมนา 1
Seminar 1
สัมมนา 2
Seminar 2
สัมมนา 3
Seminar 3

จานวนไม่น้อยกว่า

36 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

จานวนไม่น้อยกว่า

3 หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 กรณีจัดการศึกษาแบบ 1.1 จานวนหน่วยกิตรวม 48 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
950671 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1
Dissertation 1, Type 1.1
950601 สัมมนา 1
Seminar 1
รวม

8 หน่วยกิต
1(0-2-1)
8 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
950672 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1
Dissertation 2, Type 1.1

8 หน่วยกิต
รวม

8 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
950673 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1
Dissertation 3, Type 1.1
950602 สัมมนา 2
Seminar 2

8 หน่วยกิต
1(0-2-1)
รวม

8 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
950674 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1
Dissertation 4, Type 1.1

8 หน่วยกิต
รวม

8 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
950675 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1
Dissertation 5, Type 1.1
950603 สัมมนา 3
Seminar 3

8 หน่วยกิต
1(0-2-1)
รวม

8 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
950676 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1
Dissertation 6, Type 1.1

8 หน่วยกิต
รวม

8 หน่วยกิต
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3.1.4.2 กรณีจัดการศึกษาแบบ 2.1 จานวนหน่วยกิตรวม 48 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
950610 ระเบียบวิธีวิจัยสหวิทยาการ
Interdisciplinary Research Methodology
950611 โลกทัศน์เชิงพลวัตในการพัฒนาประชาคมอาเซียน และความยั่งยืน
Perspectives on the Dynamics of ASEAN Community Development
and Sustainability
950601 สัมมนา 1
Seminar 1
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
950612 เทคนิคชั้นสูงสาหรับการพัฒนานโยบาย และยุทธศาสตร์
Advanced Techniques for Policy and Strategic Development
9506xx วิชาเลือก 1
Elective Course 1
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
6 หน่วยกิต

3(2-2-5)
3 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
950681 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1
Dissertation 1, Type 2.1
950602 สัมมนา 2
Seminar 2

9 หน่วยกิต
1(0-2-1)
รวม

9 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
950682 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1
Dissertation 2, Type 2.1

9 หน่วยกิต
รวม

9 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
950683 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1
Dissertation 3, Type 2.1
950603 สัมมนา 3
Seminar 3

9 หน่วยกิต
1(0-2-1)
รวม

9 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
950684 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1
Dissertation 4, Type 2.1

9 หน่วยกิต
รวม

9 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
950601 สัมมนา 1
1(0-2-1)
Seminar 1
สัมมนาในรูปแบบสหวิทยาการตามประเด็นปัจจุบันในประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ/
หรือ ประชาคมอาเซียน รวมถึงประเด็นในมิติทางสังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคงของ
ประชาคมอาเซี ย น การมี ส่ ว นร่ ว มในการอภิ ป รายและแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น เชิ ง วิ พ ากษ์ ต่ อ ประเด็ น
ความสัมพันธ์ระหว่างประชาคมอาเซียนและภูมิภาคอื่นๆ
The interdisciplinary seminar on contemporary issues in Southeast Asian countries
and/or the ASEAN Community; issues ranging from socio-cultural, economic to politicalsecurity 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 ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการทาวิจัย เชิงลึก และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิพากษ์ต่อ
ประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประชาคมอาเซียนและภูมิภาคอื่นๆ
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 ประเด็น ในประเทศภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และ/หรือ ประชาคมอาเซียน สังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคงของ
ประชาคมอาเซียน ความสัมพันธ์ระหว่างประชาคมอาเซียนและภูมิภาคอื่นๆ การทาวิจัยเชิงลึก การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเชิงวิพากษ์ต่อประเด็น ที่กาหนดกับคณาจารย์ของวิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา นักวิจัยหลัง
ปริญญาเอก นิสิตปริญญาเอก นักวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร
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
ปรัชญาที่เกี่ย วข้องกับ การแสวงหาความรู้ 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 โลกทัศน์เชิงพลวัตในการพัฒนาประชาคมอาเซียนและความยั่งยืน
3(3-0-6)
Perspectives on the Dynamics of ASEAN Community Development and
Sustainability
พัฒนาการของอาเซียนในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรมจนถึง ปัจ จุบัน กรอบความ
ร่วมมือในด้านต่างๆ การเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการเป็นประชาคมอาเซียน รวมทั้งวิเคราะห์และประเมิน
ปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการเป็นประชาคมอาเซียน
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 เทคนิคชั้นสูงสาหรับการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์
3(2-2-5)
Advanced Techniques for Policy and Strategic Development
กรอบความคิด และกระบวนการในการพัฒ นานโยบาย เครื่องมือสนับสนุนการวิเคราะห์นโยบาย
การจัดทายุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงและสัมพันธ์กับนโยบาย รวมทั้งตัวแบบและเทคนิควิธีการในการวิเคราะห์
สภาพปัญหาและสถานการณ์ เพื่อกาหนดทิศทางและกลยุทธ์ในยุทธศาสตร์ ซึ่งสามารถนามาใช้ในการพัฒนา
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
กรอบความคิดการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ความท้าทาย และทิศทางการพัฒ นา
สมรรถนะของกาลังคนในภูมิภาคอาเซียนให้ตอบสนองต่อโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านการจัดศึกษา และ
การเพิ่มพูนทักษะ และการหล่อหลอมคุณลักษณะที่จาเป็น อีกทั้งวิเคราะห์ตลาดแรงงาน ผลกระทบของการ
รวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนต่อตลาดแรงงาน การเลือกปฏิบัติในตลาดแรงงาน ตลอดจนข้อตกลงหรือแนวทาง
ความร่วมมือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และคุณภาพแรงงานเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
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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 รวมทั้งการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ที่สาคัญ 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 และความเหลื่อมล้าในอาเซียน
3(2-2-5)
Poverty and Inequality in ASEAN
ปั ญ หาความด้อยโอกาสของกลุ่ มคน สภาพความเหลื่ อมล้ าและความไม่เป็นธรรมทางสังคมและ
เศรษฐกิจ รวมทั้งสาเหตุและรูปแบบปัญหาของความยากจนของประเทศในกลุ่มอาเซียน ผลกระทบของการ
พัฒ นาที่นาไปสู่ปั ญหา วิธีการวัดและประเมินความยากจน ความด้อยโอกาสและความเหลื่อมล้า ตลอดจน
วิเคราะห์กรณีศึกษาแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาภายในภูมิภาค และแก้ไขปัญหาทั้งในเชิงเศรษฐกิจและ
สังคมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ความด้อยโอกาส และลดความเหลื่อมล้าที่เกิดขึ้นกับประชาชนในประชาคม
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
แนวคิด และหลั กการธรรมาภิ บ าลสากล การวิเคราะห์ ระบบความสั มพั น ธ์ธรรมาภิ บ าลเชิงภาคี
ซึ่งประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในภู มิภาคอาเซียน พัฒนาการ และบทบาทของภาค
ประชาสั งคมในกลุ่ มประเทศอาเซีย น และความเชื่อมโยงไปสู่ภ าคประชาสังคมระดับโลก รวมทั้งวิเคราะห์
แนวโน้มบทบาทการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโดยวิเคราะห์จากประเด็นที่สาคัญต่างๆ 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
และโลจิส ติกส์ โดยวิเคราะห์ ถึงเส้ น ทางการไหลของสิ น ค้า การจัดการการจัดส่ ง การวางเส้ นทาง และจัด
ตารางเวลา การรวมและกระจายสินค้า ระบบการพักและคลังสินค้า รวมทั้งการขนส่งหลายรูปแบบบนเส้นทาง
เศรษฐกิจ ในภูมิภ าคอาเซีย น ตลอดจนการพั ฒ นาข้อเสนอในการพัฒ นาโครงข่ายการคมนาคมขนส่ ง และ
ระบบโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในอาเซียน
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
แนวคิ ด การเป็ น ผู้ ป ระกอบการในโลกไร้ พ รมแดน ความท้ า ทายที่ น าไปสู่ เศรษฐกิ จ และสั งคม
ฐานความรู้ที่เน้นการใช้ ความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ตลาดและโอกาสทางธุรกิจที่เน้นการพัฒนาและผลักดัน
นวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในภูมิภาคอาเซียน วิเคราะห์กรณีตัวอย่างการเป็นผู้ประกอบการใน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประสบความสาเร็จในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งแนวทางในการบ่มเพาะเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการเพื่อก้าวสู่ระดับสากล
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.
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950627 การตลาด และการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอาเซียน
3(3-0-6)
Tourism Marketing and Sustainable Tourism Development in ASEAN
ข้อตกลงร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวในอาเซียน วิเคราะห์ตลาดในด้านศักยภาพทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวในอาเซียน รูปแบบการท่องเที่ยว ความต้องการ และพฤติกรรมของนั กท่องเที่ยวในอาเซียน ปัญหา
การพัฒ นาการท่องเที่ยวแบบบู รณาการ ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒ นธรรม และ
สิ่งแวดล้อมในอาเซียน รวมทั้งข้อเสนอเพื่อกาหนดตาแหน่งทางการตลาด 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 และความมั่นคงทางอาหารในอาเซียน
3(3-0-6)
Agricultural Development and Food Security in ASEAN
โครงสร้าง และศักยภาพของภาคการเกษตร ความสัมพันธ์ในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่มี
ต่อระบบการเกษตร สถานภาพความมั่นคงทางอาหารของภูมิภาค รวมทั้งวิเคราะห์ห่ วงโซ่การเกษตร และ
ตลาดการเกษตรในอาเซียน เพื่อนาไปสู่การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในอาเซียนให้มีขีดความสามารถใน
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 การจัดการภาครัฐและการยกระดับความสามารถการจัดทาบริการสาธารณะในอาเซียน 3(2-2-5)
Public Management and Public Service Delivery Enhancement in ASEAN
แนวคิดการจัดการภาครั ฐและการจัดทาบริการสาธารณะ การปฏิรูประบบราชการ การเพิ่ มขีด
ความสามารถในการจัดทาและน าส่งบริการสาธารณะของประเทศในภูมิภ าคอาเซียน ข้อตกลง และความ
ร่วมมือในการพัฒ นาระบบราชการของประชาคมอาเซียน วิเคราะห์ ผ ลกระทบจากการพัฒ นาในมิติต่างๆ
รวมทั้งปัจจัยและความท้าทายที่นาไปสู่การพัฒนาข้อเสนอเพื่อการปรับตัวของระบบการจัดการภาครัฐ รวมทั้ง
วิเคราะห์แนวโน้มในการจัดการบริการสาธารณะของประเทศในภูมิภาคเพื่อก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
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 และความมั่นคงทางเศรษฐกิจในอาเซียน
3(3-0-6)
Economic Growth and Stability in ASEAN
การก้าวไปสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน และตลาดเดียว ภายใต้เงื่อนไขและปัจจัย ทั้ง
ระดั บ ประเทศ ภู มิ ภ าค และโลก โดยวิ เคราะห์ ถึ งกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ในด้ า นการค้ า การลงทุ น การ
เคลื่อนย้ายแรงงาน สินค้า และบริการ รวมทั้งผลกระทบจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เสถียรภาพ และ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจในภูมิภาคที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจโลก
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 และความมั่นคงของอาเซียนและภูมิภาค
3(3-0-6)
ASEAN Community and Regional Security
ความท้าทายที่เกี่ยวกับความมั่นคงที่แตกต่างจากความมั่นคงแห่งชาติแบบดั้งเดิม ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
การเป็ น ประชาคมอาเซีย น โดยเน้ น ประเด็นความมั่นคงที่ไร้พรมแดน 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
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ย วข้องกับวิทยานิ พนธ์ เตรียมโครงร่างวิ จัยฉบั บร่าง โดยระบุ หั ว ข้อ
วิทยานิพนธ์ วัตถุประสงค์ ความสาคัญ ปัญหาและที่มาของการวิจัย ขั้นตอนและรูปแบบในการดาเนินการวิจัย
โดยสังเขป และนาเสนอรายงานความก้าวหน้า
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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
ขั้นตอนการดาเนินการวิจัยโดยสังเขป 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 เพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งและสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
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
ดาเนินการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย พร้อมทั้งจัดทารายงานความก้าวหน้าเสนอต่ออาจารย์ที่
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 และการเขียนงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ 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 และจัดทารูปเล่มฉบับสมบูรณ์ส่งบัณฑิตวิทยาลัย
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
ขั้นตอนการดาเนินการวิจัยโดยสังเขป 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.
950682 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1
9 หน่วยกิต
Dissertation 2, Type 2.1
เขียนโครงร่างงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดยมีการระบุองค์ประกอบของการวิจัยโดยละเอียด และเสนอ
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งและสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
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
ดาเนินการเก็บและวิเคราะห์การวิจัยข้อมูลพร้อมทั้งจัดทารายงานความก้าวหน้าเสนอต่ออาจารย์ที่
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 และจัดทารูปเล่มฉบับสมบูรณ์ส่งบัณฑิตวิทยาลัย
Writing a dissertation for examination, passing the dissertation defense, correcting
and submitting the completed dissertation to the Graduate School.

31
3.1.6 ความหมายของเลขรหัสวิชา
ประกอบด้วยตัวเลข 6 ตัว แยกเป็น 2 ชุด ชุดละ 3 ตัว มีความหมายดังนี้
1. เลขสามตัวแรก เป็น กลุ่มเลขประจาสาขาวิชา
950
หมายถึง
สาขาวิชาอาเซียนศึกษา
2. เลขสามตัวหลัง เป็น กลุ่มเลขประจาวิชา
2.1 เลขรหัสตัวแรก (หลักร้อย) แสดงถึง 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 ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ที่

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

1

นางสาวนภิสา ไวฑูรเกียรติ

อาจารย์

Ph.D.
M.A.
ร.บ.

Political Science
Political Science
รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)

Northern Illinois University
Northern Illinois University
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2

Mr.Katsuyuki Takahashi

อาจารย์

Ph.D.
M.A.
B.A.

International Studies
International Relations
Sociology

Waseda University
Waseda University
Soka University

3

นายอาทิตย์ พงษ์พานิช

อาจารย์

Ph.D.
M.A.
อ.บ.

South East Asian Studies
University of London
Translation, Media and Cultural Transfer The University of Warwick
ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ประเทศ
USA
USA
ไทย

Japan
Japan
Japan
UK
UK
ไทย

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
เมื่อเปิด
ปัจจุบนั
หลักสูตร
2548
3
6
2541
2538
2552
6
6
2543
2530
2554
8
6
2550
2548
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3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
ทางวิชาการ การศึกษา

1

นางปัทมา สุพรรณกุล

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

2*

นางสาวนภิสา ไวฑูรเกียรติ

อาจารย์

3*

Mr.Katsuyuki Takahashi

4*

นายอาทิตย์ พงษ์พานิช

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ประเทศ
ไทย
ไทย
ไทย
USA
USA
ไทย

ปร.ด.
วท.ม.
ป.พส.
Ph.D.
M.A.
ร.บ.

ประชากรศึกษา
สาธารณสุขศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
Political Science
Political Science
รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
Northern Illinois University
Northern Illinois University
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์

Ph.D.
M.A.
B.A.

International Studies
International Relations
Sociology

Waseda University
Waseda University
Soka University

อาจารย์

Ph.D.
M.A.
อ.บ.

South East Asian Studies
University of London
Translation, Media and Cultural Transfer University of Warwick
ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

Japan
Japan
Japan
UK
UK
ไทย

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
เมื่อเปิด
ปัจจุบนั
หลักสูตร
2550
6
6
2541
2525
2548
3
6
2541
2538
2552
6
6
2543
2530
2554
8
6
2550
2548

หมายเหตุ: * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ที่

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

1

นายกระมล ทองธรรมชาติ

ศาสตราจารย์

คุณวุฒิการศึกษา
Ph.D.
M.A.
ร.บ.

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

Political Science
Political Science
การปกครอง

University of Virginia
Oberlin College
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กฎหมายทั่วไป
Economics
Economics
เศรษฐศาสตร์
รัฐศาสตร์
การปกครอง
เศรษฐศาสตร์
Political Science
Political Science
รัฐศาสตร์
พัฒนบริหารศาสตร์
รัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
University of Georgia
Louisiana State University
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
University of Queensland
University of Hawaii
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเทศ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

USA
USA
ไทย

2505
2502
2499

ไทย
USA
USA
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
Australia
USA
ไทย
ไทย
ไทย

2499
2520
2515
2513
2540
2535
2529
2517
2511
2504
2521
2518

(เกียรตินิยมอันดับ 2)

2

นายดิเรก ปัทมสิริวัฒน์

ศาสตราจารย์

3

นายวัลลภ รัฐฉัตรานนท์

ศาสตราจารย์

4

นายปรีชา หงษ์ไกรเลิศ

รองศาสตราจารย์

5

นายไพรัช ตระการศิรินนท์

รองศาสตราจารย์

น.บ.
Ph.D.
M.S.
ศศบ.
ร.ด.
ร.ม.
วท.บ.
Ph.D.
M.A.
ร.บ.(เกียรตินิยม)
พบ.ม.
ศศ.บ.
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35
(ต่อ)
ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชา
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา)
- ไม่มี 5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรือการวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การทาวิทยานิพนธ์ คือการทาวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการและการสร้างยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ตอบสนองการสร้างนักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ นักบริหารในภาครัฐและเอกชนรวมทั้งผู้ประกอบการ
ที่มุ่งเน้นด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาและความยั่งยืนในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยการวิจัยมีลักษณะที่แสดงออก
ถึงความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ เป็ น องค์ความรู้ใหม่ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ให้ คาปรึกษาและ
แนะนาแก่นิสิตในการทาวิจัยจนแล้วเสร็จ พร้อมเรียบเรียงเขียนเป็นรูปเล่มวิทยานิพนธ์ ตลอดจนตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ผ่านสื่อทางวิชาการหรือวิชาชีพต่างๆ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.2.1 มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาอาเซียน
ศึกษาเขียนวิทยานิพนธ์ด้านอาเซียนศึกษา
5.2.2 มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ/ทฤษฎีที่สาคัญอย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง สามารถ
ประยุกต์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ และสามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างสรรค์
ความรู้ใหม่
5.2.3 สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทาวิทยานิพนธ์
และแสดงออกถึงความสามารถ คุณสมบัติ ที่พร้อมในการเป็นผู้วิจัยหลัก
5.3 ช่วงเวลา
5.3.1 หลักสูตร แบบ 1.1 เริ่มทาวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้นของชั้นปีที่ 1
5.3.2 หลักสูตร แบบ 2.1 เริม่ ทาวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้นของชั้นปีที่ 2
5.4 จานวนหน่วยกิต
5.4.1 หลักสูตร แบบ 1.1 ทาวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต
5.4.2 หลักสูตร แบบ 2.1 ทาวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นิสิตเป็นรายบุคคล
5.5.2 ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
5.5.3 นิ สิ ตน าเสนอโครงร่ างวิทยานิ พ นธ์ด้ว ยปากเปล่ า และส่ งเล่ ม โครงร่างวิ ท ยานิพ นธ์ต่ อ
คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
5.5.4 บัณฑิตวิทยาลัยประกาศให้จัดทาวิทยานิพนธ์ตามโครงร่างวิทยานิพนธ์
5.5.5 ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
5.5.6 ดาเนินการสอบวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
5.5.7 ดาเนินการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์
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5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก้าวหน้ า ในการทาวิทยานิพนธ์หลังจากนิสิตสอบผ่านการวัดคุณ สมบัติ
(Qualifying Examination) และสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่านแล้ว โดยให้นิสิตรายงานความก้าวหน้าในการ
ทาวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพ นธ์ตามระยะเวลาที่กาหนด และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ โดยมี
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและ
ภายนอก และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของ
ผลงานได้รับ การยอมรับ ให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิช าการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง
(Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
1. มีความสามารถทางการวิจัยขั้นสูงด้าน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและความยั่งยืนใน
ภูมิภาคอาเซียน
2. มีภาวะผู้นาและความรับผิดชอบใน
วิชาการและวิชาชีพสูง
3. เรียนรู้และพัฒนาตนเองในด้านวิชาการ
และวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนิสิต
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมสัมมนา/นาเสนอผลงาน
วิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- จัดสัมมนาวิชาการ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการนาเสนอและ
ให้มีนิสิต ผู้สนใจ และอาจารย์เข้าร่วมการสัมมนา
- สร้างภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดีในการปฏิบัติงานหรือ
การทาวิจัยร่วมกับผู้อื่น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ
ความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา
- สนับสนุนให้นิสิตมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถาบันฯ
- เน้นพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษ
ความสามารถการคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดรวบยอด และ
ความสามารถการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- กลยุทธ์การสอนเน้นการแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ
เช่น ฐานข้อมูลบทความเชิงวิชาการ สิทธิบัตร และสื่ออื่นๆ
อย่างต่อเนื่อง
- กระตุ้นให้นิสิตเข้าร่วมงานวิชาการและการประชุมใน
ระดับประเทศและต่างประเทศ
- เพิ่มพูนทักษะด้านการนาเสนอ เช่น การเขียน รายงาน
และบทความวิชาการ การเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบต่างๆ

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
(1) มีความรับผิดชอบต่องานวิจัย ปฏิบัติและสนับสนุนให้ผู้อื่นใช้จรรยาบรรณในการวิจัย
ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น
(2) สามารถชี้ให้ เห็ น ข้ อบกพร่อ งของปั ญ หาทางจรรยาบรรณที่มี อยู่เพื่ อการทบทวน
แก้ไขและสามารถสนับสนุนให้ผู้อื่นใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการปัญหานั้น
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมร่วมกับบุคคล และหน่วยงานอื่น
(4) เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็ นของผู้อื่น ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่าง ในบริบท
ทางวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถสื่อสารเพื่อให้ข้อคิดเห็นแก่ผู้อื่นได้
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
(1) สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
(2) การเปนตนแบบที่ดีของอาจารย
(3) ส่งเสริมให้มีการทาวิจัยที่ซื่อสัตย์สุจริตและเคารพในทรัพย์สินทางปัญญา
(4) การสอนจากกรณีศึกษา
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2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
(1) ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
(2) การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต
(3) การมีวินัยและการมีส่วนร่วมของนิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรมของหลักสูตรฯ/ คณะ/
มหาวิทยาลัย
(4) ตรวจสอบผลงานวิจัย การลอกข้อมูลในการทาวิจัย และเผยแพร่งานวิจัย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างความรู้ใหม่
(2) มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ/ทฤษฎีที่สาคัญอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในองค์
ความรู้ที่เป็นแก่นของสาขาวิชา
(3) มีความรู้ที่เป็นปัจจุบัน รวมถึงประเด็นปัญหาสาคัญที่จะเกิดขึ้น
(4) สามารถประยุกต์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) งานมอบหมายให้ ค้ น คว้ าด้ ว ยตนเอง เช่ น ทบทวนวรรณกรรมทางวิช าการหรื อ
เอกสารแนวคิดทางวิชาการ
(2) การบรรยาย การศึกษาดูงาน
(3) เชิญ ผู้ เชี่ย วชาญหรือผู้ มีประสบการณ์ ตรงในสาขาหรือเรื่องนั้นๆ มาเป็นวิทยากร
พิเศษเฉพาะเรื่อง
(4) การทาวิทยานิพนธ์
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ประเมินจากการงานที่ได้มอบหมาย
(2) ประเมินจากการสอบวัดคุณภาพ และวิทยานิพนธ์
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถออกแบบ วางแผน และดาเนินการวิจัยที่ซับซ้อนเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่
(2) สามารถพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ โดยบูรณาการทฤษฎีต่างๆ ได้อย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง
(3) แสดงออกถึงความสามารถ คุณสมบัติที่พร้อมในการเป็นผู้วิจัยหลัก
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) งานมอบหมายให้ค้นคว้าด้วยตนเอง เช่นทบทวนวรรณกรรมทางวิชาการหรือเอกสาร
แนวคิดทางวิชาการ
(2) การบรรยาย การศึกษาดูงาน
(3) เชิญผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ตรงในสาขาหรือเรื่องนั้นๆ มาเป็นวิทยากรพิเศษ
(4) การทาวิทยานิพนธ์
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมินจากงานที่ได้มอบหมาย
(2) ประเมินจากการสอบวัดคุณภาพ และวิทยานิพนธ์
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2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ ด้ า นทั กษะความสัม พั น ธ์ ร ะหว่า งตัวบุ ค คลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ
(1) มีความสามารถในการแสดงความเห็ น ทางวิช าการ การวางแผน วิเคราะห์ และ
แก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนสูง ด้วยตนเอง
(2) สามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
สร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์
( 3) แสดงถึงความโดดเด่นทางวิชาการ ในการเป็นผู้นาทางวิชาการ
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
(1) มีภาวะผู้นา และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
(4) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
2.4.3 กลยุทธ์การประเมิน ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพัน ธ์ระหว่างบุค คลและความ
รับผิดชอบ
(1) ประเมินจากผลของงานที่มอบหมายให้ทาเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น
(2) ประเมินจากบุคคลรอบข้าง
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์ และสถิติเพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าใน
ประเด็นปัญหาที่สาคัญ และซับซ้อนในสาขาวิชาเฉพาะ
(2) สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ โดยเจาะลึกในสาขาวิชาเฉพาะ
(3) สามารถเผยแพร่ผลงานและสื่ อสารกับบุคคลกลุ่มต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการ และ
วิชาชีพได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพั ฒ นาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
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
1.1

950610 ระเบียบวิธีวิจยั สหวิทยาการ
950611 โลกทัศน์เชิงพลวัตในการพัฒนาประชาคมอาเซียน
และความยั่งยืน
950612 เทคนิคชั้นนสูงสาหรับการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์
950621 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการยกระดับขีด
ความสามารถแรงงานในอาเซียน
950622 การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ สิง่ แวดล้อมและ
พลังงาน ในอาเซียน
950623 ความยากจน และความเหลื่อมล้าในอาเซียน
950624 ธรรมาภิบาล และการเติบโตของภาคประชาสังคม
ในอาเซียน
950625 การคมนาคมขนส่ง และการพัฒนาระบบโลจิสติกส์
ในอาเซียน
950626 การประกอบการในกระแสเศรษฐกิจฐานความรู้ และ
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในอาเซียน
950627 การตลาด และการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ในอาเซียน

ทักษะการ
ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
ความสัมพันธ์ ตัวเลข การสื่อสาร
ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคลและ
และการใช้
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

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
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(ต่อ)

คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะการ
ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
ความสัมพันธ์ ตัวเลข การสื่อสาร
ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคลและ
และการใช้
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ความรู้

รายวิชา

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
จัดทาบริการสาธารณะในอาเซียน
950630 ประชาคมอาเซียนในบริบทพหุวัฒนธรรม
950631 การเจริญเติบโตและความมั่นคงทางเศรษฐกิจในอาเซียน
950632 ประชาคมอาเซียนและความมั่นคงของอาเซียนและภูมภิ าค
950601-950603 สัมมนา 1 – สัมมนา 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 ปฏิบัติและสนับสนุนให้ผู้อื่นใช้จรรยาบรรณในการวิจัย ไม่คัดลอก
ผลงานของผู้อื่น
1.2 สามารถชี้ ให้ เห็ น ข้อ บกพร่อ งของปั ญ หาทางจรรยาบรรณที่ มี อยู่เพื่ อการทบทวน แก้ ไข และ
สามารถสนับสนุนให้ผู้อื่นใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการปัญหานั้น
1.3 มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมร่วมกับบุคคลและหน่วยงานอื่น
1.4 เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่าง ในบริบททางวิชาการ
หรือวิชาชีพ สามารถสื่อสารเพื่อให้ข้อคิดเห็นแก่ผู้อื่นได้
2. ด้านความรู้
2.1 สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างความรู้ใหม่
2.2 มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ/ทฤษฎีที่สาคัญอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในองค์ความรู้ที่เป็น
แก่นของสาขาวิชา
2.3 มีความรู้ที่เป็นปัจจุบัน รวมถึงประเด็นปัญหาสาคัญที่จะเกิดขึ้น
2.4 สามารถประยุกต์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถออกแบบ วางแผน และดาเนินการวิจัยที่ซับซ้อนเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่
3.2 สามารถพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ โดยบูรณาการทฤษฎีต่างๆ ได้อย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง
3.3 แสดงออกถึงความสามารถ คุณสมบัติ ที่พร้อมในการเป็นผู้วิจัยหลัก
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีความสามารถในการแสดงความเห็ นทางวิช าการ การวางแผน วิเคราะห์ และแก้ปัญ หาที่ มี
ความซับซ้อนสูง ด้วยตนเอง
4.2 สามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างปฏิสัมพันธ์
ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์
4.3 แสดงถึงความโดดเด่นทางวิชาการ ในการเป็นผู้นาทางวิชาการ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติเพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าในประเด็น
ปัญหาที่สาคัญ และซับซ้อนในสาขาวิชาเฉพาะ
5.2 สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ โดยเจาะลึกในสาขาวิชาเฉพาะ
5.3 สามารถเผยแพร่ผลงานและสื่อสารกับบุคคลกลุ่ มต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

44
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) ใช้เกณฑ์การประเมินตาม
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะที่นิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบที่ประกอบด้วยคณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร จานวน 3 ท่าน และ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 1 ท่าน รวมอย่างน้อย 4 ท่าน เพื่อคัดเลือกรายวิชารายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติในสาขาวิชาตามเกณฑ์การคัดเลือกที่คณะกรรมการทวนสอบกาหนด
2.1.2 คณะกรรมการฯ ตรวจสอบผลการให้คะแนนกับข้อสอบ รายงาน โครงงาน และอื่นๆ ที่ผู้เรียน
ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นรายวิชาที่ผู้เรียนได้ต่ากว่าเกณฑ์ หรือเกินเกณฑ์อย่างผิดปกติ
2.1.3 คณะกรรมการฯ ตรวจสอบผล และรายงานวิทยานิพนธ์และการได้รั บการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสาร หรือรายงานการประชุมวิชาการต่างๆ และมีการประเมินวิทยานิพนธ์โดยคณะกรรมการพิจารณา
2.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
2.2.1 การสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตในด้านต่างๆ ประกอบด้วย ความรู้ความสามารถตรง
สาขาที่ศึกษา และความรู้ความสามารถประกอบอื่นๆ เช่น ภาษาต่างประเทศ และความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.2 วิเคราะห์ภาวการณ์ได้งานที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สาเร็จการศึกษา
2.2.3 การติดตามการพัฒ นาการก้าวหน้าในสายงาน และความก้าวหน้าในด้านอาชีพการทางานใน
ระยะ 5 ปี
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
3.1 แบบ 1 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทาวิทยานิพนธ์
เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง
ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
สาหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง
3.2 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า
3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
เพื่ อ เป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ ข อท าวิ ท ยานิ พ นธ์ เสนอวิ ท ยานิ พ นธ์ และสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ยโดย
คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จากภายในและภายนอก
สถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
สาหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิ มพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิ เทศหรือแนะแนวการเป็นครู แก่อาจารย์ใหม่ ให้ มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการวิจัยด้านอาเซียนศึกษาโดยตรง หรือด้านที่เกี่ยวข้อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ
ฝึ ก อบรม ดู งานทางวิช าการและวิช าชี พ ในองค์ ก รต่างๆ การประชุม ทางวิช าการทั้ งในประเทศและ /หรือ
ต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะในแก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ
การวิจัย อย่ างต่อเนื่ องโดยผ่ านการวิจัยด้านอาเซียนศึกษาโดยตรง หรือด้านที่เกี่ยวข้อง การสนับสนุนด้าน
การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดู งานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ
และ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียน การสอน และการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับสัมมนาหัวข้อคัดเฉพาะด้าน
ประชาคมอาเซียนศึกษากับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการทางสายตรงในสาขาวิชา
(3) ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
(4) จัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจัย และการสนับสนุนการทางานวิจัยสาหรับบุคลากร
และนิสิต
(5) สนับสนุนให้อาจารย์ไปอบรมหรือประชุมสัมมนาทั้งในวิชาชีพและวิชาการอื่นๆ เช่น ความรู้
เกี่ยวกับธุรกิจ คอมพิวเตอร์และการใช้สถิติในการวิจัย พัฒนาทักษะด้านภาษา เป็นต้น
(6) สนับสนุนให้อาจารย์จัดทาผลงานทางวิชาการ เพื่อให้มีตาแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น
(7) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ/มหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่นๆ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
มีการกากับ มาตรฐานหลั กสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1.1 ในการดาเนินการจัดทาและติดตาม มคอ.ต่างๆ ของหลักสูตรให้ดาเนินการตามแผนการบริหาร
จัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ภาคการศึกษาต้น/ภาคการศึกษา
ปลาย โดยให้มีการกากับติดตามโดยคณบดี/ ผู้อานวยการวิทยาลัย รายละเอียดดังนี้
- การจัดทาและส่ง มคอ.3, 4, 5, 6, 7 และรายงานตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยอัพโหลดผ่านระบบบริหารจัดการหลักสูตร TQF
- คณะรายงานการจัดส่ง มคอ.3, 4, 5, 6, 7 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
1.2 อาจารย์และภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียน
ให้เป็นไปตามรายละเอียดรายวิชาในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.3 อาจารย์ ที่ ป รึ กษาและคณะกรรมการที่ ป รึกษาวิท ยานิ พ นธ์ควบคุม การจัดการเรียนการสอน
วิทยานิ พนธ์และการประเมินผลการเรียนให้ เป็นไปตามคุณภาพของการศึกษาระดับปริญญาเอกของนิสิตที่
รับผิดชอบ
2. บัณฑิต
2.1 มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศในอาเซียน
และโลก เพื่อศึกษาทิศทางของตลาดแรงงานทั้งในระดับท้องถิ่นและประเทศ
2.2 มีการสารวจความต้องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตก่อนการปรับปรุง
หลักสูตร
3. นิสิต
3.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นิสิต
มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุกคน โดยนิสิต สามารถปรึกษากับอาจารย์
ที่ปรึกษาในการวางแผนการเรียน การแนะนาแผนการเรียนในหลักสูตร การเลือกและวางแผนสาหรับอาชีพ
และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องกาหนดชั่วโมงให้คาปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้
นิสิตเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้คาปรึกษาแนะนาในการจัดทากิจกรรมแก่นิสิต
3.2 การอุทธรณ์ของนิสิต
นิสิตที่ถูกลงโทษ มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ ภายใน 30 วัน นับแต่วันรับทราบ
คาสั่งลงโทษ โดยคาร้องต้องทาเป็นหนังสือพร้อมเหตุผลประกอบ และยื่นเรื่องผ่านงานบริการการศึกษาบั ณฑิต
วิทยาลัย และให้คณะกรรมการอุทธรณ์ พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์
โดยคาวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ถือเป็นที่สิ้นสุด
4. คณาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
4.1.1 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิ ทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่
จะต้อง มีวุฒิการศึกษาและคุณสมบัติตามที่คณะ สาขาวิชา และ กบม. มหาวิทยาลัยกาหนด
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4.1.2 มีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยยอมรับ
คือ 1) TOEFL (IBT) 2) IELTS Academic และ 3) ผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบั นการศึกษาอื่นที่
มหาวิทยาลัยประกาศรับรองเทียบเท่า TOEFL (IBT) หรือ IELTS ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
4.1.3 มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจั ย และมีเงื่อนไขพิ เศษกรณี อาจารย์รับ เข้าใหม่ที่ จบปริญ ญาเอก อนุโลมให้ มีผ ลงานทางวิช าการ
ภายหลั งส าเร็ จ การ ศึ กษาอย่ างน้ อย 1 ชิ้ น ภายใน 2 ปี หรือ 2 ชิ้ น ภายใน 4 ปี หรือ 3 ชิ้ น ภายใน 5 ปี
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร และผู้ ส อน มีส่ ว นร่ว มในการวางแผนจัด การเรีย นการสอน
การประเมินผลและพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการศึกษาของนิสิต และเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดการศึกษาไว้
เพื่อใช้สาหรับพิจารณาปรับปรุงการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ได้บัณฑิต
ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่มีคุณภาพดี เพื่อมุ่งให้เกิดการถ่ายทอดและพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้
แก่นิสิต นอกเหนือไปจากความรู้ตามทฤษฎี เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การทางานในวิชาชีพจริง
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 แบบ 1 (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร)
1) มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
2) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
3) นิสิตต้องร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ และนาเสนอหัวข้อที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเพื่อทาวิทยานิพนธ์ อย่างน้อย 1 ครั้ง
4) สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
5) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
6) เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
7) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานจะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดาเนินการ
ให้ ผ ลงานหรือส่ ว นหนึ่ งของผลงานได้รั บ การยอมรับ ให้ ตีพิ มพ์ ในวารสาร หรือสิ่ งพิ มพ์ ท างวิช าการที่ อยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI หรือในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI หรือวารสารระดับนานาชาติ
5.2 แบบ 2 (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร)
1) มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
2) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
3) นิสิตต้องร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ และนาเสนอหัวข้อที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเพือ่ ทาวิทยานิพนธ์ อย่างน้อย 1 ครั้ง
4) สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
5) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น
6) มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ากว่า 3.00
7) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
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8) เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
9) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานจะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการ
ให้ ผ ลงานหรือส่ ว นหนึ่ งของผลงานได้รั บ การยอมรับ ให้ ตีพิ มพ์ ในวารสาร หรือสิ่ งพิ มพ์ ท างวิช าการที่ อยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI หรือในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI หรือวารสารระดับนานาชาติ
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
วิทยาลัยฯ จัดสรรงบประมาณประจาปีทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ เพื่อจัดซื้อตาราสื่อ
การเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
หนังสือ ตารา เอกสาร และวารสารที่ประกอบการเรียนการสอนอยู่ที่สานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
นเรศวร นอกจากนี้ นิสิตและคณาจารย์สามารถค้นคว้าข้อมูลวิจัย ตลอดจนข้อมูลข่าวสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง
กับอาเซียนศึกษา และประชาคมอาเซียน ได้โดยใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของสานักหอสมุด และยังสามารถ
ขอรับบริการยืมหนังสือจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ได้ผ่านทางสานักหอสมุด ดังนี้
จานวนทรัพยากรสารสนเทศของสานักหอสมุด
ตาราเรียน
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
วารสาร
ภายในประเทศ
ต่างประเทศ
โสตทัศนวัสดุ
(วีดีทัศน์, แผ่นดิสก์, เทปบันทึกเสียง, ซีดีรอม
ฐานข้อมูลอิเล็กทอนิกส์)

78,147
26,037

เล่ม
เล่ม

568
190

เล่ม
เล่ม

4,144
DAO
Emerald Full Text
Lexis-Nexis
Springer Link
H.W. Wilson (All)
Wiley, Grolier Online, ThaiLIS

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
6.3.1 ให้อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเสนอรายชื่อหนังสือ/วารสาร/ตารา และวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (E-journal)
6.3.2 คณะจัดสรรงบประมาณประจาปีและจัดซื้อหนังสือ/วารสาร/ตารา และสื่อต่างๆ
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6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
ประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ประจา เกี่ยวกับจานวนและคุณภาพของทรัพยากร
การเรียนการสอน
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
7.1 ตัวบ่งชี้หลัก (Core KPIs)
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนที่จะทาให้บัณฑิตมีคุณภาพอย่างน้อย
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนด โดยมีตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน ดังนี้
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานระดับบัณฑิตศึกษา

1. อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อวางแผน ติดตาม
และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน
หลังสิ้นปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนใน
แต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7
ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
9. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
10.ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
11.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5
จากคะแนนเต็ม 0.5

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2559 2560 2561 2562
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
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เกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงานเพื่อการรับรองและเผยแพร่หลักสูตร
ผลการประเมินการดาเนินงานของหลักสูตรตามตัวบ่งชี้ที่ 7.1 – 7.11 ต้องอยู่ในระดับดีต่อเนื่องกัน
อย่างน้อย 2 ปี คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงจะรับรองและเผยแพร่หลักสูตร ผลการดาเนินงานระดับดี คือ
จะต้องดาเนินการตัวบ่งชี้ 11 ข้อให้บรรลุตามเป้าหมายครบถ้วนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของจานวนตัวบ่งชี้ของปี
ที่ประเมิน หลักสูตรจะต้องดาเนินการให้ผลประเมินอยู่ในระดับดีตลอดไป
7.2 ตัวบ่งชี้ของหลักสูตร/สาขาวิชา (Expected Learning Outcomes)
Expected Learning Outcomes ที่เป็นตัว บ่งชี้ของหลั กสูตร/สาขาวิช าที่กาหนดใน มคอ.2 จะถูก
ควบคุมตัวบ่งชี้ให้บรรลุเป้าหมาย โดยคณะ/หลักสูตร/สาขา
ที่

ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย

ค่าเป้าหมาย

1
2
3

ร้อยละของผลงานจากวิทยานิพนธ์ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ
ร้อยละของวิทยานิพนธ์ที่เป็นภาษาอังกฤษ
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในด้านคุณธรรม
และจริยธรรม รวมไปถึงจรรยาบรรณด้านวิชาชีพ
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในด้านการ
วิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทางาน

ร้อยละ 50
ร้อยละ 100
ไม่น้อยกว่า 3.50
จากคะแนนเต็ม 5
ไม่น้อยกว่า 3.50
จากคะแนนเต็ม 5

4

7.3 ตัวบ่งชี้ในระดับมหาวิทยาลัย
ตัวบ่ งชี้ในระดับ มหาวิทยาลั ย จะควบคุมโดยการออกประกาศ มาตรการ กากับ ติดตาม ประเมิน
ตัวบ่งชี้ให้บรรลุเป้าหมายโดยมหาวิทยาลัย
ที่

ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย

ค่าเป้าหมาย

1

อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียน
การสอน
ร้อยละของรายวิชาเฉพาะสาขาทั้งหมดที่เปิดสอนมีวิทยากรจากภาคธุรกิจเอกชน/
ภาครัฐมาบรรยายพิเศษอย่างน้อย 1 ครั้ง
ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาภายในระยะเวลาที่กาหนดตามแผนการศึกษาของ
หลักสูตร
นิสิต/บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาไปแล้วสร้างชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติ
ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทา/ประกอบอาชีพอิสระใน 1 ปี หลังสาเร็จการศึกษา

ร้อยละ 100

2
3
4
5

ร้อยละ 25
ร้อยละ 25
ร้อยละ 10
ร้อยละ 90
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
คณะจัดให้มีการประเมิน รายวิชา ประเมินการสอนและประเมินผลสัมฤทธิ์ของแต่ละรายวิช า
โดยที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับรายละเอียดหลักสูตร และรายวิชา
และนาข้อเสนอและข้อวิเคราะห์วิจารณ์มาปรับปรุงแผนกลยุทธิ์การสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ผู้เรียนประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคน เมื่อสิ้นสุดรายวิชา ตามแบบประเมิน online ของ
มหาวิทยาลัย และนาผลประเมิน (feedback) ส่งตรงต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา เพื่อปรับปรุงต่อไป
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
- ประเมินโดยนิสิตปีสุดท้าย
- ประเมินโดยบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
- ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณ ภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนีบ่งชี้ผ ลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7
โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ นิสิต
บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ.5, 7 เพื่อทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและ
ในแต่ละรายวิชา และนาไปสู่การดาเนินการปรับปรุงรายวิช าและหลักสูตรต่อไป สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร
นั้นจะกระทาทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

ภาคผนวก
ภาคผนวก ก

ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2554
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2554
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2554
- ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิต
ระดับบัณฑิตศึกษา
ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา
แบบสรุปผลการวิพากษ์หลักสูตร
ผลการสารวจความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
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
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2554
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2554
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554
แก้ไขเพิ่มเติม (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-southwatch-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.btiproject.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-practice9781474252621/#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).
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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

95
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), เล่มที่
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 19441952”, 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 เล่มที่ 9 ฉบับที่ 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”, AsiaPacific 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
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คัทซูยูกิ ทาคาฮาชิ, “เปรียบเทียบขบวนการสันติภาพของนักศึกษาไทยกับญี่ปุ่น” จุลสารหอจดหมายเหตุ
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 สัตยาวัฒนา: บรรณาธิการ, กึ่งศตวรรษ ขบวนการสันติภาพ “ความจริง”
เกี่ยวกับ “กบฏสันติภาพ” สานึกทางประวัติศาสตร์ของคนสามรุ่น, 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
พฤติกรรมการควบคุมระดับน้าตาลในเลือดของพระสงฆ์ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ในเขตภาคเหนือตอนบน.วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 21 เล่มที่ 1 (มกราคม) 2558
ปัทมา สุพรรณกุล. (2557). ปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมการควบคุมระดับน้าตาลในเลือดของพระสงฆ์ที่ป่วยเป็น
โรคเบาหวาน ชนิ ดที่ 2 ในเขตภาคเหนือตอนบน, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย อีสเทิร์นเอเชีย ฉบั บ
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
เสพสารเสพติดในเยาวชนกลุ่มเสี่ยงพื้นที่สูง อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ถาวร มาต้น และ ปัทมา สุพรรณกุล. (2554). ประสิทธิผลของโครงการคนไทยไร้พุงต่อการลดค่า BMI และเส้น
รอบเอวของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง, วารสารสาธารณสุขศาสตร์, ปีที่
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ภาคผนวก ค
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา
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ภาคผนวก ง
แบบสรุปผลการวิพากษ์หลักสูตร
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ภาคผนวก จ
ผลการสารวจความต้องการศึกษาต่อ
ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559
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ผลการสารวจความต้องการการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559
วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รายการ

จานวน (n=404)

ร้อยละ

รวม

124
280
404

30.7
69.3
100.0

เพศ
1) ชาย
2) หญิง
สถานภาพ
1) โสด
2) สมรส/ แต่งงาน
3) หม้าย/ หย่า
รวม
อายุของผู้ตอบแบบสอบถามเฉลี่ย เท่ากับ 32 ปี
วุฒิการศึกษาสูงสุด
1) ระดับปริญญาตรี
2) ระดับปริญญาโท
3) ระดับปริญญาเอก
รวม
รายได้เฉลี่ย เท่ากับ 222,896 บาท/ปี
สถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม
1) นิสิตระดับปริญญาตรี
2) นิสิตระดับปริญญาโท
3) พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
4) พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของเอกชน
5) อื่นๆ
รวม

243
157
4
404
317
83
4
404
59
144
156
19
26
404

60.1
38.9
1.0
100.0
78.5
20.5
1.0
100.0
14.6
35.6
38.6
4.7
6.4
100.0

ข้อสังเกต
หญิง
(Mode = 2)
โสด
(Mode = 1)

ระดับปริญญาตรี
(Mode = 1)

พนักงานหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
(Mode = 3)

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 69.3 สถานภาพส่วนใหญ่โสด คิดเป็นร้อย
ละ 60.1 อายุของผู้ตอบแบบสอบถามเฉลี่ย 32 ปี วุฒิการศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อย
ละ 78.5 รายได้เฉลี่ย จานวน 222,896 บาท/ปี สถานะของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพนักงานหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 38.6
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ส่วนที่ 2 ความต้องการรูปแบบการศึกษา
รายการ
จานวน (n=404)
รูปแบบการจัดการศึกษา/ แผนการศึกษาที่ท่าน
ต้องการศึกษา
รูปแบบการศึกษาระดับปริญญาเอก (หลักสูตร 3 ปี)
1) รูปแบบการเรียนที่เน้นการทาวิจัย โดยมีการทา
129
วิทยานิพนธ์อย่างเดียว
2) รูปแบบการเรียนที่มีทั้งการทาวิจัย และการศึกษา
224
รายวิชาเพิ่มเติม
ไม่ตอบ
51
รวม
404
รูปแบบการศึกษาระดับปริญญาเอก (หลักสูตร 5 ปี)
สาหรับผู้สาเร็จระดับปริญญาตรีที่เกรดเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป
รูปแบบการเรียนที่เน้นการทาวิจัย และการศึกษา
141
รายวิชาเพิ่มเติม
ไม่ตอบ
263
รวม
404
ช่วงเวลาสาหรับการจัดการศึกษา
1) ในเวลาราชการ (วันจันทร์ - ศุกร์)
42
2) นอกเวลาราชการ (ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)
47
3) นอกเวลาราชการ (วันเสาร์ - อาทิตย์)
297
4) อื่นๆ
18
รวม
404

ร้อยละ

31.9
55.4

ข้อสังเกต
รูปแบบการเรียนที่เน้น
การทาวิจัยและการ
รูปแบบการเรียนที่เน้น
การทาวิจัยและการ
ศึกษารายวิชาเพิ่มเติม
(Mode = 2)

12.6
100.0
34.9
65.1
100.0
10.4
11.6
73.5
4.5
100.0

นอกเวลาราชการ
(วันเสาร์ - อาทิตย์)
(Mode = 3)

รูปแบบการจัดการศึกษา หรือแผนการศึกษาที่ท่านต้องการศึกษา แบ่งเป็น (1)) รูปแบบการศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาเอก (หลั ก สู ต ร 3 ปี ) พบว่ า โดยส่ ว นใหญ่ มี ค วามต้ อ งการรูป แบบการเรีย นที่ มี ทั้ งการท าวิจั ยและ
การศึกษารายวิชาเพิ่มเติม คิดเป็นร้อยละ 55.4
(2) รูปแบบการศึกษาระดับปริญญาเอก (หลักสูตร 5 ปี)
พบว่า โดยส่วนใหญ่ไม่ตอบ คิดเป็นร้อยละ 65.1 ส่วนช่วงเวลาในการจัดการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นนอกเวลา
ราชการ (วันเสาร์ -อาทิตย์) คิดเป็นร้อยละ 73.5 รองลงมาเป็ น นอกเวลาราชการ (ศุกร์ -เสาร์-อาทิตย์) คิดเป็น
ร้อยละ 11.6
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ส่วนที่ 3 ความต้องการหลักสูตร
ความสนใจที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ความสนใจที่จะศึกษาต่อ

ความคิดเห็น
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
106 26.2 138 34.2 97 24.0 17 4.2 46 11.4

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความสนใจที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปกว่าเดิม โดยมีความคิดเห็นส่วนใหญ่
สนใจที่จะศึกษาต่ออยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 34.2
รายการ
ความสนใจในการศึกษาต่อระดับ
1) ปริญญาโท
2) ปริญญาเอก
รวม
สาขาอาเซียนศึกษา ควรเน้นการศึกษามิติ
1) ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรม
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
3) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
4) การพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
5) การพัฒนาระหว่างประเทศ
6) การประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากหลายสาขาเพื่อทา
ความเข้าใจปรากฏการณ์การเป็นประชาคมอาเซียน
7) อื่นๆ
รวม

จานวน
(n=404)
251
153
404

ร้อยละ
62.1
37.9
100.0

121
153
166
210
148
183

30.0
37.9
41.1
52.2
36.6
45.3

21
404

5.2
100.0

ข้อสังเกต
ปริญญาโท
(Mode = 1)
การพัฒนาเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ
(Mode = 4)

ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 62.1 ซึ่งการศึกษาสาขา
อาเซียนศึกษา ควรเน้นการศึกษาในมิติส่วนใหญ่ คือ การพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 52.2
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โอกาสในการศึกษาต่อ
โอกาสในการศึกษาต่อ

ความคิดเห็น
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
50 12.4 153 37.9 130 32.2 36 8.9 35 8.7

ความคิดเห็นส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามในเรื่องโอกาสในการศึกษาต่อ พบว่า ส่วนใหญ่มีความสนใจ
ในการศึกษาต่ออยู่ในระดับมากและมากที่สุด รวมกันคิดเป็นร้อยละ 50.0
รายวิชาที่สามารถจานาไปใช้ประโยชน์ในอนาคต
รายการ
ปริญญาเอก
1) ระเบียบวิธีวิจัยสหวิทยาการ
2) โลกทัศน์เชิงพลวัตในการพัฒนาประชาคมอาเซียนและความ
ยั่งยืน
3) เทคนิคสาหรับพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการ
เปลี่ยนแปลง
4) ความมั่นคงนอกรูปแบบในอาเซียน
5) ประชาคมอาเซียนในบริบทพหุวัฒนธรรม
6) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการยกระดับขีดความสามารถ
แรงงานในอาเซียน
7) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานใน
อาเซียน
8) ความยากจน ความด้อยโอกาส และความเหลื่อมล้าใน
อาเซียน
9) การเจริญเติบโต และความมั่นคงทางเศรษฐกิจในอาเซียน
10) ธรรมภิบาล และการเติบโตของภาคประชาสังคมในอาเซียน
11) สัมมนาหัวข้อคัดเฉพาะด้านประชาคมอาเซียนศึกษา

ความคิดเห็น
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
22.5
27.7

42.8
40.1

28.7
26.7

5.9
5.4

-

24.5

40.6

32.7

2.2

-

25.0
16.6
29.7

42.3
40.8
46.8

26.0
33.4
18.6

6.7
7.9
5.0

1.2
-

31.2

39.6

23.5

5.7

-

31.9

37.4

27.0

3.7

-

29.0
27.0
28.5

44.6
44.6
45.3

22.8
22.0
18.8

3.7
6.4
6.2

1.2

ผู้ ตอบแบบสอบถาม พบว่า วิช าที่ เรียนไปแล้ วจะน าไปใช้ป ระโยชน์แ ก่งานในอนาคตส าหรับ ระดั บ
ปริ ญ ญาเอก พบว่า ระเบี ย บวิธี วิจั ย สหวิท ยาการ คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 42.8 โลกทั ศ น์ เชิ งพลวั ต ในการพั ฒ นา
ประชาคมอาเซียนและความยั่งยืน คิดเป็นร้อยละ 40.1 เทคนิคสาหรับพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการ
เปลี่ยนแปลง คิดเป็นร้อยละ 40.6 ความมั่นคงนอกรูปแบบในอาเซียน คิดเป็นร้อยละ 42.3 ประชาคมอาเซียน
ในบริบทพหุวัฒ นธรรม คิดเป็นร้อยละ 41.3 การพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์และการยกระดับขีดความสามารถ
แรงงานในอาเซียน คิดเป็นร้อยละ 46.8 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานในอาเซียน
คิด เป็ น ร้ อ ยละ 39.6 ความยากจน ความด้ อยโอกาส และความเหลื่ อ มล้ าในอาเซี ยน คิ ดเป็ น ร้อยละ 37.4
การเจริญเติบโต และความมั่นคงทางเศรษฐกิจในอาเซียน คิดเป็นร้อยละ 44.6 ธรรมภิบาลและการเติบโตของ
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ภาคประชาสังคมในอาเซียน คิดเป็นร้อยละ 44.6 และสัมมนาหัวข้อคัดเฉพาะด้านประชาคมอาเซียน คิดเป็น
ร้อยละ 45.3
สิ่งที่ต้องการให้วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา สนับสนุนหรืออานวยความสะดวก
รายการ
วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา ควรจะสนับสนุนหรือ
อานวยความสะดวก
1) ที่พักบางช่วงเวลาในราคานิสิต
2) ห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองพร้อมคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ต
3) ทุนสนับสนุนการวิจัย
4) การศึกษาดูงานต่างประเทศ
5) อื่นๆ
รวม
หลักสูตรฯ นี้ มีประโยชน์ต่อผู้เรียน
1) ตรงกับงานที่ปฏิบัติอยู่หรือที่รับผิดชอบ
2) สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในงานที่ปฏิบัติหรือรับผิดชอบ
3) การเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติ
4) สร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ
5) อื่นๆ
รวม

จานวน
(n=404)

ร้อยละ

ข้อสังเกต
ทุนสนับสนุนการวิจัย

177
213

43.8
52.7

283
275
14
404

70.0
68.1
3.5
100.0

112
236
262
176
17
404

27.7
58.4
64.9
43.6
4.2
100.0

(Mode = 3)

การเตรียมความพร้อม
ในการเปลี่ยนแปลง
ในการปฏิบัติ
(Mode = 4)

ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นต่อวิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา สาขาวิชาอาเซียนศึกษา
สนับสนุนหรืออานวยความสะดวกในประเด็น พบว่า ที่พักบางช่วงเวลาในราคานิสิต คิดเป็นร้อยละ 43.8 ห้อง
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองพร้อมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต คิดเป็น ร้อยละ 52.7 ทุนสนับสนุนการวิจัย คิด
เป็นร้อยละ 70.0 การศึกษาดูงานต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 68.1 และอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 3.5
และผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นต่อหลักสูตรฯ นี้ มีประโยชน์ต่อท่านในการพัฒนาตนเอง
และเกี่ยวข้องกับอาชีพในปัจจุบันหรืออนาคต พบว่ า ตรงกับงานที่ปฏิบัติอยู่หรือที่รับผิดชอบ คิดเป็นร้อยละ
27.7 สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในงานที่ปฏิบัติหรือรับผิดชอบ คิดเป็นร้อยละ 58.4 การเตรียมความพร้อมใน
การเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 64.9 สร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 43.6
และอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 4.2
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ส่วนที่ 4 ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อ
รายการ
ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการศึกษาที่เหมาะสมตลอดหลักสูตร
ปริญญาเอก
1) 250,000 – 300,000 บาท
2) 350,000 – 400,000 บาท
3) 450,000 – 500,000 บาท
รวม
แหล่งทุนสาหรับผู้สนใจศึกษาต่อ
1) ทุนส่วนตัว
2) ทุนของหน่วยงานที่สังกัด
3) ทุนของมหาวิทยาลัย
4) แหล่งทุนจากต่างประเทศ
รวม
รูปแบบการเรียนการสอนในหลักสูตร
1) หลักสูตรภาษาไทย
2) หลักสูตรภาษาอังกฤษ (International Program)
3) หลักสูตร 2 ภาษา (Bilingual Program)
รวม
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกมหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาต่อฯ
1) ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
2) แนวทางงานวิจัยของอาจารย์
3) ค่าลงทะเบียน
4) มีทุนการศึกษา
5) มหาวิทยาลัยอยู่ใกล้บ้าน
6) มหาวิทยาลัยอยู่ไกลบ้าน
7) รายวิชาในหลักสูตร
8) หลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ
9) มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
10) อาจารย์ต่างประเทศที่มีชื่อเสียง
11) อาจารย์ในประเทศที่มีชื่อเสียง
12) ได้เรียนร่วมกับนักเรียนต่างชาติ
13) เน้นด้านวิชาการ
14) เน้นด้านวิชาชีพ
15) อื่นๆ
รวม

จานวน
(n=404)
227
124
53
404
167
95
132
10
404
143
82
179
404
215
91
216
194
211
39
174
51
82
44
61
73
107
110
5
404

ร้อยละ

56.2
30.7
13.1
100.0
41.3
23.5
32.7
2.5
100.0
35.4
20.3
44.3
100.0
53.2
22.5
53.5
48.0
52.2
9.7
43.1
12.6
20.3
10.9
15.1
18.1
26.5
27.2
1.2
100.0

ข้อสังเกต
250,000-300,000 บาท
(Mode = 1)

ทุนส่วนตัว
(Mode = 1)

หลักสูตร 2 ภาษา
(Bilingual Program)
(Mode = 3)
ค่าลงทะเบียน
(Mode = 3)

124
ส่วนที่ 4 ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อ
รายการ
การสอบวัดความสามารรถด้านภาษาอังกฤษ
1) เคย
2) ไม่เคย
รวม

จานวน
(n=404)
146
258
404

ร้อยละ
36.1
63.9
100.0

ข้อสังเกต
เคย
(Mode = 2)

สาหรับปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อของผู้ตอบแบบสอบถาม มีดังต่อไปนี้
1. สาหรับหลักสูตรปริญญาเอก ส่วนใหญ่เห็นว่าควรอยู่ในช่วงจานวนเงิน 250,000 – 300,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 56.2 รองลงไปคือ จานวนเงิน 350,000 – 400,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.7 และจานวนเงิน
450,000 – 500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.1 ตามลาดับ
2. แหล่งทุนที่ใช้สาหรับศึกษาต่อ พบว่า ส่วนใหญ่ใช้ทุนส่วนตัวมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41.3 รองลง
ไปคือ ทุนของมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 32.7 ทุนของหน่วยงานที่สังกัด คิดเป็นร้อยละ 23.5 แหล่งทุนจาก
ต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 2.5 ตามลาดับ
3. ความสนใจศึ ก ษาต่ อ ในหลั ก สู ต รภาษา พบว่ า ส่ ว นใหญ่ ส นใจหลั ก สู ต ร 2 ภาษา (Bilingual
Program) มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.3 รองลงไปคือ หลักสูตรภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 35.4 และหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ (International Program) น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 20.3 ตามลาดับ
4. สาหรับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกมหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาต่อในหลักสูตร เรียงลาดับจากมากไปน้อย
ได้ แ ก่ ค่ าลงทะเบี ย น คิ ดเป็ น ร้ อยละ 53.5 รองลงไปคื อ ชื่ อเสี ย งของมหาวิท ยาลั ย คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 53.2
มหาวิทยาลัยอยู่ใกล้บ้าน คิดเป็นร้อยละ 52.2 มีทุนการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 48.0 รายวิชาในหลักสูตร คิด
เป็ นร้อยละ 43.1 เน้น ด้านวิชาชีพ คิดเป็น ร้อยละ 27.2 เน้นด้านวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 26.5 แนวทาง
งานวิจัยของคณาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 22.5 มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่า งประเทศ คิดเป็นร้อยละ
20.3 ได้เรียนร่วมกับนักเรียนต่างชาติ คิดเป็นร้อยละ 18.1 อาจารย์ในประเทศที่มีชื่อเสียง คิดเป็นร้อยละ
15.1 หลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 12.6 อาจารย์ต่างประเทศที่มีชื่อเสียง คิดเป็นร้อยละ 10.9
มหาวิทยาลัยอยู่ไกลบ้าน คิดเป็นร้อยละ 9.7 และอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 1.2
5. การสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยสอบวัด
ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 63.9

