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1.   ชื'อหลกัสูตร  
  ภาษาไทย   :  ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาลุ่มนํ� าโขงศึกษา 
  ภาษาองักฤษ  :  Master of Arts Program in Mekong Studies 
 
!. ชื'อปริญญา    

ภาษาไทย   :  ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ลุ่มนํ� าโขงศึกษา) 
   ศศ.ม. (ลุ่มนํ� าโขงศึกษา) 

  ภาษาองักฤษ  :  Master of Arts (Mekong Studies) 
        M.A. (Mekong Studies) 
 
3.     วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาลุ่มนํ� าโขงศึกษา(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) มีวตัถุประสงคเ์พืEอผลิต

มหาบณัฑิตทีEมีคุณสมบติัดงันี�  

3.1 มีความรู้ความเชีEยวชาญทางดา้นสังคมวฒันธรรม ประวติัศาสตร์ ชาติพนัธ์ุ ภาษาและวรรณกรรม ปรัชญา
และศาสนาในลุ่มนํ� าโขง 

3.2 มีความเขา้ใจในความแตกต่างของสงัคมและวฒันธรรมในภูมิภาคลุ่มนํ� าโขง  
3.3 มีความสามารถในการวจิยั  คิดวเิคราะห์ สงัเคราะห์อยา่งเป็นระบบ เพืEอสร้างองคค์วามรู้ใหม่ทางดา้นสังคม

วฒันธรรมลุ่มนํ� าโขง อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาภูมิภาคลุ่มนํ� าโขง 
3.4 มีคุณธรรมและจริยธรรม จรรยาบรรณนกัวจิยัและความเขา้ใจในความแตกต่างของสงัคม และวฒันธรรมใน

ภูมิภาคลุ่มนํ� าโขง 
 
4.    หลกัสูตร 
 หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาลุ่มนํ� าโขงศึกษา เป็นหลกัสูตรขั�นปริญญาโททีEมีแผนการเรียน R    
แผน คือ แผน ก  แบบ ก R  และ แผน ข  ไดก้าํหนดขึ�นในการเรียน ประกอบดว้ย รายวิชาทีEคิดค่าคะแนน  วิทยานิพนธ์   
การศึกษาอิสระและการสอบตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. RSTU หรือ
ระเบียบใหม่ทีEปรับปรุงขึ�น 

4.1  จาํนวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร   ไม่น้อยกว่า 45  หน่วยกติ 
4.1.1 นกัศึกษาทีEศึกษาในแผน ก แบบ ก 2 ตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิาไม่นอ้ยกวา่ 24 หน่วยกิต และลงทะเบียน

ทาํวทิยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 
4.1.2 นกัศึกษาทีEศึกษาในแผน ข ตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิาไม่นอ้ยกวา่ 33 หน่วยกิต และลงทะเบียนการศึกษา

อิสระ ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต 
4.1.3  นกัศึกษาตอ้งผ่านเกณฑ์ภาษาองักฤษระดบับณัฑิตศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่นว่าดว้ย

การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.RSTU หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัทีEปรับปรุงใหม่ 
 



4.1.4 นกัศึกษาไทยตอ้งเรียนภาษาใดภาษาหนึEงของประเทศลุ่มนํ� าโขง (ทีEไม่ใช่ภาษาไทย) โดยไม่คิดหน่วย
กิต อย่างน้อย ! วิชา  หรือเคยผ่านการลงทะเบียนเรียนภาษาของประเทศลุ่มนํ� าโขงอย่างน้อย 2 วิชา 
หรือผ่านการอบรม ไม่น้อยกว่า 90 ชั'วโมง  ส่วนนกัศึกษาทีEเป็นชาวต่างชาติตอ้งผ่านการเตรียมความ
พร้อมดา้นภาษาไทยไม่น้อยกว่า 90 ชัEวโมง หรือผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประเมินการใช้
ภาษาไทยทีEคณะกรรมการหลกัสูตรแต่งตั�งขึ�น 

4.1.5 นักศึกษาทีEจะสําเร็จการศึกษาต้องตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 
5.   รายวชิา 

 5.1   หมวดวชิาบังคบั  

นกัศึกษาในหลกัสูตรแผน ก แบบ ก R และ แผน ข ตอ้งศึกษารายวิชาบังคับ " วิชา จาํนวนหน่วยกิตรวม 

VS หน่วยกิต ดงันี�  

400 731 พฒันาการเศรษฐกิจ สงัคม การเมืองในประเทศลุ่มนํ� าโขง                    
Socio-economic and Political Development of Countries  in the Mekong 
Region  

3 (3-0-6) 

400 732   ภาษาและวฒันธรรมลุ่มนํ� าโขง 
Mekong  Language and Culture 

3 (3-0-6) 

**400 733 แนวคิดเชิงทฤษฎีเกีEยวกบัลุ่มนํ� าโขงศึกษา                                                    
Theoretical Concepts Related to Mekong Studies 

3 (3-0-6) 

Thh ij4   ระเบียบวธีิวจิยัสาํหรับลุ่มนํ� าโขงศึกษา                                       
Research Methodology for Mekong Studies 

3 (2-3-5) 

**Thh Ul1   สมัมนาลุ่มนํ� าโขงศึกษา                                                                      
 Seminar in Mekong Studies 

j (j-h-m) 

 5.2   หมวดวชิาเลอืก        

(V) หลกัสูตรแผน ก แบบก R  ตอ้งเรียนในรายวชิาเลือกไม่น้อยกว่า   ; หน่วยกติ 

(R) หลกัสูตรแผน ข ตอ้งเรียนในรายวิชาเลือกไม่น้อยกว่า <8 หน่วยกิตนกัศึกษาทั�ง    แผน ก แบบ ก R 

และแผน ข สามารถเลือกเรียนรายวิชาตามความสนใจ จากรายวิชาต่าง ๆ ต่อไปนี�  หรือ รายวิชาอืEน ๆ ในระดับ

บณัฑิตศึกษาทีEทางสาขาวชิาลุ่มนํ� าโขงศึกษาจะเพิEมเติมภายหลงั                     

Thh  iTh     โลกาภิวตัน์กบัการเปลีEยนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมในลุ่มนํ� าโขง 

Globalization and Socio-cultural Change in  the Mekong Region  

j (j-h-m) 

Thh  iTV     ภูมิทศัน์วฒันธรรมลุ่มนํ� าโขง                                                     

Cultural Landscape in the Mekong Region  

j (j-h-m)  

**400 742      ประวติัศาสตร์นิพนธ์ในลุ่มนํ� าโขง                                      

Historiography in the Mekong Region  

 j (j-h-m) 

**400 743     ชาติพนัธ์ุในลุ่มนํ� าโขง                                                      

Ethnic Groups in the Mekong Region 

 

 

 j (j-h-m) 



400 744    วรรณกรรมกบัสงัคมลุ่มนํ� าโขง 
Literature and Society in the Mekong Region 

3 (3-0-6 ) 

Thh iT5     คติชนวทิยาลุ่มนํ� าโขง                                                                  

Folklore in the Mekong Region 

3 (3-0-6) 

**400 74m     ปรัชญาในสงัคมลุ่มนํ� าโขง     

  Philosophy in  the Mekong Region 

3 (3 -0-6) 

**400 74i    ศาสนาและความเชืEอในสงัคมลุ่มนํ� าโขง  

Religions  and  Beliefs  in the Mekong  Region 

3 (3 -0-6) 

400 74U    ประเด็นปัจจุบนัในลุ่มนํ� าโขง                            
Current Issues in the Mekong Region 

 j (j-h-m ) 

 หมายเหตุ  ** หมายถึง มีการปรับปรุง 

 
 5.3   การศึกษาอสิระ  มุ่งใหก้ารศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเพืEอใหมี้ความรู้และประสบการณ์ในประเด็นปัญหาทีE
เฉพาะ และประเด็นปัญหาดงักล่าวเกีEยวขอ้งกบัหรือสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นวิชาชีพ นกัศึกษาทีEลงทะเบียนแผน ข 
จะตอ้งลงทะเบียนการศึกษาอิสระไม่ตํEากวา่ 3 หน่วยกิต 
400 897   การศึกษาอิสระ       3 หน่วยกิต 
 Independent Study 
 

5.3  การศึกษาอสิระ   มุ่งใหน้กัศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเพืEอใหมี้ความรู้และประสบการณ์ในประเดน็ปัญหาทีE
เฉพาะ และประเด็นปัญหาดงักล่าวเกีEยวขอ้งกบัหรือสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นวชิาชีพ นกัศึกษาทีEลงทะเบียนแผน ข  
จะตอ้งลงทะเบียนการศึกษาอิสระไม่ตํ'ากว่า 3   หน่วยกติ  

400 897 การศึกษาอิสระ                                                           

Independent Study 

3    หน่วยกิต   

5.4  วทิยานิพนธ์   มุ่งใหน้กัศึกษาทาํงานวจิยัเพืEอใหเ้กิดความเชีEยวชาญในการประยกุตศ์าสตร์ในสาขาวชิา
ต่างๆมาใชใ้นการวเิคราะห์   และสร้างองคค์วามรู้ใหม่ในการพฒันาตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา  
นกัศึกษาทีEเลือกลงทะเบียนแผน ก แบบ ก 2 จะตอ้งเขียนวทิยานิพนธ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ เท่านั�น และตอ้ง
ลงทะเบียนวทิยานิพนธ์ คือ 

400 899    วทิยานิพนธ์      

Thesis 

12  หน่วยกิต   

 


