
 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาลุ่มน ้าโขงศึกษา (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2559) 

 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
      ภาษาไทย:      ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลุ่มน ้าโขงศึกษา 
      ภาษาอังกฤษ:  Master of Arts Program in Mekong Studies 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
      ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :       ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ลุ่มน ้าโขงศึกษา) 
      ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :        ศศ.ม. (ลุ่มน ้าโขงศึกษา)   
      ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :   Master of Arts (Mekong Studies) 
      ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :    M.A. (Mekong Studies)  
3. ปรัชญา ความส้าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

3.1 ปรัชญา 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลุ่มน ้าโขงศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) มุ่งผลิต

มหาบัณฑิตให้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมลุ่มน ้าโขงอย่างถ่องแท้และลุ่มลึก และมีความสามารถในการ
วิจัย การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์
ปัจจุบันของอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง ทางด้านสังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ ภาษาและวรรณกรรม 
ปรัชญาและศาสนา โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณนักวิจัย พร้อมท้างานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนใน
สังคมอย่างสันติสุข เพ่ือก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างเข้มแข็ง 

3.2 วัตถุประสงค์ 
     หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลุ่มน ้าโขงศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) มี

วัตถุประสงค์เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี  
(1)   มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านลุ่มน ้าโขงศึกษาอย่างถ่องแท้และลุ่มลึก ในมิติสังคมวัฒนธรรม 

ประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ ภาษาและวรรณกรรม ปรัชญาและศาสนา 
(2)   มีความสามารถในการวิจัย  คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และอย่างเป็นระบบ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่

ทางด้านสังคมวัฒนธรรมลุ่มน ้าโขง  
(3)   มีความสามารถในการเพ่ิมพูนองค์ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประยุกต์ใช้องค์

ความรู้ในการท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความรับผิดชอบ 
(4)   มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือคัดกรองข้อมูลมาใช้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยแสดงออกภาวะผู้น้าอย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์  
(5)   มีคุณธรรมและจริยธรรม จรรยาบรรณนักวิจัยและความเข้าใจในความแตกต่างของสังคม และ

วัฒนธรรมในภูมิภาคลุ่มน ้าโขง 



 

 

4. โครงสร้างหลักสูตร 
4.1 หลักสูตร 

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาลุ่มน ้าโขงศึกษา เป็นหลักสูตรขั นปริญญาโทที่มีแผนการ
เรียน 2 แผน คือ แผน ก  แบบ ก 2  และ แผน ข  ได้ก้าหนดขึ นในการเรียน ประกอบด้วย รายวิชาที่คิดค่า
คะแนน วิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระและการสอบตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หรือระเบียบใหม่ท่ีปรับปรุงขึ น  

4.1.1 จ้านวนหน่วยกิต     
แผน ก แบบ ก 2                     รวมตลอดหลักสูตร   36  หน่วยกิต 
แผน ข                                 รวมตลอดหลักสูตร   36  หน่วยกิต 
( 1)  นั ก ศึ ก ษ า ต้ อ ง ผ่ า น เ ก ณ ฑ์ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ต า ม ร ะ เ บี ย บ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยที่
ปรับปรุงใหม ่

(2) นักศึกษาไทยต้องเรียนภาษาใดภาษาหนึ่งของประเทศลุ่มน ้าโขง (ที่ไม่ใช่ภาษาไทย) โดยไม่
คิดหน่วยกิต อย่างน้อย  2 วิชา หรือเคยผ่านการลงทะเบียนเรียนภาษาของประเทศลุ่มน ้าโขงอย่างน้อย 2 
วิชา หรือผ่านการอบรม ไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง ส่วนนักศึกษาที่เป็นชาวต่างชาติต้องผ่านการเตรียมความ
พร้อมด้านภาษาไทยไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง หรือผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประเมินการใช้
ภาษาไทยที่คณะกรรมการหลักสูตรแต่งตั งขึ น 

(3) นักศึกษาที่จะส้าเร็จการศึกษาต้องตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับบัณฑิตศึกษา 

4.2 โครงสร้างหลักสูตร 
  จ้านวนหน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 
 จ้านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 36 

1)  หมวดวิชาบังคับ 15 15 
2)  หมวดวิชาเลือก  9              18 
3)  วิชาวิทยานิพนธ์ 12 - 
4)  วิชาการศึกษาอิสระ - 3 



 

 

5. รายวิชา 
5.1 หมวดวิชาบังคับ 

นักศึกษาในหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข ต้องศึกษารายวิชาบังคับ  5 วิชา จ้านวนหน่วย
กิตรวม 15 หน่วยกิต ดังนี  

400 731 พัฒนาการเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในประเทศลุ่มน ้าโขง                    
Socio-economic and Political Development of 
Countries in the Mekong Region  

3 (3-0-6) 

400 732   ภาษาและวัฒนธรรมลุ่มน ้าโขง 
Mekong  Language and Culture 

3 (3-0-6) 

400 733 แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับลุ่มน ้าโขงศึกษา                                                    
Theoretical Concepts Related to Mekong Studies 

3 (3--
6) 

400 734 ระเบียบวิธีวิจัยส้าหรับลุ่มน ้าโขงศึกษา                                       
Research Methodology for Mekong Studies 

3 (2-3-5) 

400 891 สัมมนาลุ่มน ้าโขงศึกษา                                                                      
Seminar in Mekong Studies 

3 (3-0-6) 

4.1 หมวดวิชาเลือก 
(1) หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2  ต้องเรียนในรายวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
(2) หลักสูตรแผน ข ต้องเรียนในรายวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต นักศึกษาทั ง แผน ก แบบ 

ก 2 และแผน ข สามารถเลือกเรียนรายวิชาตามความสนใจ จากรายวิชา  ต่าง ๆ ต่อไปนี  หรือ รายวิชาอ่ืน ๆ 
ในระดับบัณฑิตศึกษาที่ทางสาขาวิชาลุ่มน ้าโขงศึกษาจะเพ่ิมเติมภายหลัง  

400 740 โลกาภิวัตน์กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในลุ่มน ้าโขง 
Globalization and Socio-cultural Change in  the Mekong 
Region 

3(3-0-6) 

400 741 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมลุ่มน ้าโขง                                                     
Cultural Landscape in the Mekong Region  

3(3-0-6) 

400 742      ประวัติศาสตร์นิพนธ์ในลุ่มน ้าโขง                                      
Historiography in the Mekong Region  

3(3-0-6) 

**400 
743     

ชาติพันธุ์ในลุ่มน ้าโขง                                                                     
Ethnic Groups in the Mekong Region 

3(3-0-6) 

400 744    วรรณกรรมกับสังคมลุ่มน ้าโขง 
Literature and Society in the Mekong Region 

3(3-0-6) 

400 745  คติชนวิทยาลุ่มน ้าโขง                                                                 
Folklore in the Mekong Region 

3(3-0-6) 



 

 

**400 
746   

  นักคิดและปัญญาชนในลุ่มน ้าโขง    
 Major Intellectuals in the Mekong Region 

3(3-0-6) 

400 747    ศาสนาและความเชื่อในสังคมลุ่มน ้าโขง  
Religions  and  Beliefs  in the Mekong  Region 

3(3-0-6) 

400 748    ประเด็นปัจจุบันในลุ่มน ้าโขง                            
Current Issues in the Mekong Region 

3(3-0-6) 

             หมายเหตุ  ** หมายถึง มีการปรับปรุง 
 

5.3 วิทยานิพนธ์   มุ่งให้นักศึกษาท้างานวิจัยเพ่ือให้เกิดความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ศาสตร์ใน
สาขาวิชาต่างๆมาใช้ในการวิเคราะห์   และสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา  นักศึกษาที่เลือกลงทะเบียนแผน ก แบบ ก 2 จะต้องเขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ เท่านั น และต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ คือ 

400 899    วิทยานิพนธ์      
Thesis 

12 หน่วยกิต   

5.4 การศึกษาอิสระ   มุ่งให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพ่ือให้มีความรู้และประสบการณ์ในประเด็น
ปัญหาที่เฉพาะ และประเด็นปัญหาดังกล่าวเกี่ยวข้องกับหรือสามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ นักศึกษาที่
ลงทะเบียนแผน ข  จะต้องลงทะเบียนการศึกษาอิสระไม่ต่้ากว่า 3   หน่วยกิต  

400 897 การศึกษาอิสระ                                                          
Independent Study 

3 หน่วยกิต   



 

 

 
5. แผนการศึกษา 

          ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่  1 

รหสัวิชา ชื่อวิชา จ้านวนหน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2  แผน ข  
400 731 พัฒนาการเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในประเทศลุ่มน ้าโขง   

Socio-economic and Political Development of 
Countries in the Mekong Region       

3     3     

400 733 แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับลุ่มน ้าโขงศึกษา   
Theoretical Concepts Related to Mekong Studies                                       

3     3     

400 734 ระเบียบวิธีวิจัยส้าหรับลุ่มน ้าโขงศึกษา     
Research Methodology for Mekong Studies                                  

3   3    

400 xxx วิชาเลือก  
Elective course  

3 3 

 รวมจ้านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน  12 12  
 รวมจ้านวนหน่วยกิตสะสม 12 12  

 
 ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่  2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ้านวนหน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2  แผน ข 
400 732 ภาษาและวัฒนธรรมลุ่มน ้าโขง 

Mekong  Language and Culture 
3   3    

400 891 สัมมนาลุ่มน ้าโขงศึกษา    
Seminar in Mekong Studies   

3     3    

400 xxx วิชาเลือก  
Elective course  

6 6 

 รวมจ้านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 12 12  
 รวมจ้านวนหน่วยกิตสะสม 24 24  

 



 

 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่  1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ้านวนหน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2  แผน ข  

400 899  วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

9 - 

400 xxx วิชาเลือก  
Elective courses  

- 9 

 รวมจ้านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9 

 รวมจ้านวนหน่วยกิตสะสม 33 33 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่  2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ้านวนหน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2  แผน ข  

400 899  วิทยานิพนธ์   
Thesis 

3 - 

400 897 การศึกษาอิสระ 
Independent Study 

- 3 

 รวมจ้านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 3 3 

 รวมจ้านวนหน่วยกิตสะสม 36 36 
 

 
 

 
 
 


