หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
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3. วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลุ่มนํ้าโขงศึกษา(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) มีวตั ถุประสงค์เพื่อผลิต
มหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดงั นี้
3.1
3.2
3.3
3.4

มีความรู ้ความเชี่ยวชาญทางด้านสังคมวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ชาติพนั ธุ์ ภาษาและวรรณกรรม ปรัชญา
และศาสนาในลุ่มนํ้าโขง
มีความเข้าใจในความแตกต่างของสังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง
มีความสามารถในการวิจยั คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็ นระบบ เพื่อสร้างองค์ความรู ้ใหม่ทางด้านสังคม
วัฒนธรรมลุ่มนํ้าโขง อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง
มีคุณธรรมและจริ ยธรรม จรรยาบรรณนักวิจยั และความเข้าใจในความแตกต่างของสังคม และวัฒนธรรมใน
ภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง

4. หลักสู ตร
หลักสู ตรศิ ลปศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิชาลุ่ มนํ้าโขงศึ กษา เป็ นหลักสู ตรขั้นปริ ญ ญาโทที่ มี แผนการเรี ยน 2
แผน คือ แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข ได้กาํ หนดขึ้นในการเรี ยน ประกอบด้วย รายวิชาที่คิดค่าคะแนน วิทยานิ พนธ์
การศึกษาอิสระและการสอบตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษา พ.ศ. 2548 หรื อ
ระเบียบใหม่ที่ปรับปรุ งขึ้น
4.1 จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต
4.1.1 นักศึกษาที่ศึกษาในแผน ก แบบ ก 2 ต้องลงทะเบียนเรี ยนวิชาไม่นอ้ ยกว่า 24 หน่วยกิต และลงทะเบียน
ทําวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
4.1.2 นักศึกษาที่ศึกษาในแผน ข ต้องลงทะเบียนเรี ยนวิชาไม่นอ้ ยกว่า 33 หน่วยกิต และลงทะเบียนการศึกษา
อิสระ ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
4.1.3 นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิ ตศึกษาตามระเบี ยบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 หรื อเป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยที่ปรับปรุ งใหม่

4.1.4 นักศึกษาไทยต้องเรี ยนภาษาใดภาษาหนึ่ งของประเทศลุ่มนํ้าโขง (ที่ไม่ใช่ภาษาไทย) โดยไม่คิดหน่ วย
กิต อย่ างน้ อย 2 วิชา หรื อเคยผ่านการลงทะเบี ยนเรี ยนภาษาของประเทศลุ่มนํ้าโขงอย่ างน้ อย 2 วิชา
หรื อผ่านการอบรม ไม่ น้อยกว่ า 90 ชั่ วโมง ส่ วนนักศึกษาที่เป็ นชาวต่างชาติตอ้ งผ่านการเตรี ยมความ
พร้อมด้านภาษาไทยไม่ น้อยกว่ า 90 ชัว่ โมง หรื อผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประเมินการใช้
ภาษาไทยที่คณะกรรมการหลักสู ตรแต่งตั้งขึ้น
4.1.5 นั ก ศึ ก ษาที่ จ ะสํ า เร็ จ การศึ ก ษาต้อ งตี พิ ม พ์ เผยแพร่ ผ ลงานทางวิ ช าการให้ เป็ นไปตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5. รายวิชา
5.1 หมวดวิชาบังคับ
นักศึกษาในหลักสู ตรแผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข ต้องศึกษารายวิชาบังคับ 5 วิชา จํานวนหน่วยกิตรวม
15 หน่วยกิต ดังนี้
พัฒนาการเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในประเทศลุ่มนํ้าโขง
Socio-economic and Political Development of Countries in the Mekong
Region
400 732
ภาษาและวัฒนธรรมลุ่มนํ้าโขง
Mekong Language and Culture
**400 733
แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับลุ่มนํ้าโขงศึกษา
Theoretical Concepts Related to Mekong Studies
400 734
ระเบียบวิธีวจิ ยั สําหรับลุ่มนํ้าโขงศึกษา
Research Methodology for Mekong Studies
**400 891
สัมมนาลุ่มนํ้าโขงศึกษา
Seminar in Mekong Studies
5.2 หมวดวิชาเลือก
(1) หลักสู ตรแผน ก แบบก 2 ต้องเรี ยนในรายวิชาเลือกไม่ น้อยกว่ า 9 หน่ วยกิต
400 731

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-3-5)
3 (3-0-6)

(2) หลักสู ตรแผน ข ต้องเรี ยนในรายวิชาเลือกไม่ น้อยกว่ า 18 หน่ วยกิตนักศึกษาทั้ง แผน ก แบบ ก 2
และแผน ข สามารถเลื อ กเรี ย นรายวิช าตามความสนใจ จากรายวิช าต่ าง ๆ ต่ อ ไปนี้ หรื อ รายวิช าอื่ น ๆ ในระดับ
บัณฑิตศึกษาที่ทางสาขาวิชาลุ่มนํ้าโขงศึกษาจะเพิ่มเติมภายหลัง
400 740

โลกาภิวตั น์กบั การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในลุ่มนํ้าโขง

3 (3-0-6)

Globalization and Socio-cultural Change in the Mekong Region
400 741

ภูมิทศั น์วฒั นธรรมลุ่มนํ้าโขง

3 (3-0-6)

Cultural Landscape in the Mekong Region
**400 742

ประวัติศาสตร์นิพนธ์ในลุ่มนํ้าโขง

3 (3-0-6)

**400 743

Historiography in the Mekong Region
ชาติพนั ธุ์ในลุ่มนํ้าโขง

3 (3-0-6)

Ethnic Groups in the Mekong Region

400 744
400 745

วรรณกรรมกับสังคมลุ่มนํ้าโขง
Literature and Society in the Mekong Region
คติชนวิทยาลุ่มนํ้าโขง

3 (3-0-6 )
3 (3-0-6)

Folklore in the Mekong Region
**400 746

ปรัชญาในสังคมลุ่มนํ้าโขง

3 (3 -0-6)

Philosophy in the Mekong Region
**400 747

ศาสนาและความเชื่อในสังคมลุ่มนํ้าโขง

3 (3 -0-6)

Religions and Beliefs in the Mekong Region
ประเด็นปัจจุบนั ในลุ่มนํ้าโขง
Current Issues in the Mekong Region
หมายเหตุ ** หมายถึง มีการปรับปรุ ง
400 748

3 (3-0-6 )

5.3 การศึกษาอิสระ มุ่งให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพื่อให้มีความรู ้และประสบการณ์ในประเด็นปั ญหาที่
เฉพาะ และประเด็นปั ญหาดังกล่าวเกี่ยวข้องกับหรื อสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ นักศึกษาที่ลงทะเบียนแผน ข
จะต้องลงทะเบียนการศึกษาอิสระไม่ต่าํ กว่า 3 หน่วยกิต
400 897
การศึกษาอิสระ
3 หน่วยกิต
Independent Study
5.3 การศึกษาอิสระ มุ่งให้นกั ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพื่อให้มีความรู ้และประสบการณ์ในประเด็นปั ญหาที่
เฉพาะ และประเด็นปั ญหาดังกล่าวเกี่ยวข้องกับหรื อสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ นักศึกษาที่ลงทะเบียนแผน ข
จะต้องลงทะเบียนการศึกษาอิสระไม่ ตํ่ากว่ า 3 หน่ วยกิต
400 897
การศึกษาอิสระ
3 หน่วยกิต
Independent Study
5.4 วิทยานิพนธ์ มุ่งให้นกั ศึกษาทํางานวิจยั เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ศาสตร์ในสาขาวิชา
ต่างๆมาใช้ในการวิเคราะห์ และสร้างองค์ความรู ้ใหม่ในการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา
นักศึกษาที่เลือกลงทะเบียนแผน ก แบบ ก 2 จะต้องเขียนวิทยานิพนธ์เป็ นภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษ เท่านั้น และต้อง
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ คือ
400 899
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis

