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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาลุมน้ําโขงศึกษา (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2559) 

 
1. รหัสและช่ือหลักสูตร 
      ภาษาไทย:      ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลุมน้ําโขงศึกษา 
      ภาษาอังกฤษ:  Master of Arts Program in Mekong Studies 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
      ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :       ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ลุมน้ําโขงศึกษา) 
      ชื่อยอ (ภาษาไทย) :        ศศ.ม. (ลุมน้ําโขงศึกษา)   
      ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :   Master of Arts (Mekong Studies) 
      ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) :    M.A. (Mekong Studies)  
3. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

3.1 ปรัชญา 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลุมน้ําโขงศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) มุงผลิต

มหาบัณฑิตใหมีองคความรูเก่ียวกับสังคมวัฒนธรรมลุมน้ําโขงอยางถองแทและลุมลึก และมีความสามารถในการ
วิจัย การคิดวิเคราะหสังเคราะหอยางเปนระบบ และการประยุกตใชองคความรูเพ่ือตอบสนองตอสถานการณ
ปจจุบันของอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ทางดานสังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร ชาติพันธุ ภาษาและวรรณกรรม 
ปรัชญาและศาสนา โดยยดึหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณนักวิจัย พรอมทํางานและอยูรวมกับผูอ่ืนใน
สังคมอยางสันติสุข เพ่ือกาวเขาสูศตวรรษท่ี 21 อยางเขมแข็ง 

3.2 วัตถุประสงค 
     หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลุมน้ํ าโขงศึกษา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) มี

วัตถุประสงคเพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติดังนี้ 
(1)   มีความรูความเชี่ยวชาญดานลุมน้ําโขงศึกษาอยางถองแทและลุมลึก ในมิติสังคมวัฒนธรรม 

ประวัติศาสตร ชาติพันธุ ภาษาและวรรณกรรม ปรัชญาและศาสนา 
(2)   มีความสามารถในการวิจัย  คิดวิเคราะห สังเคราะหและอยางเปนระบบ เพ่ือสรางองคความรูใหม

ทางดานสังคมวัฒนธรรมลุมน้ําโขง  
(3)   มีความสามารถในการเพ่ิมพูนองคความรูดวยตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ และประยุกตใชองค

ความรูในการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความรับผิดชอบ 
(4)   มีความสามารถในการสื่อสารและใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือคัดกรองขอมูลมาใชอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยแสดงออกภาวะผูนําอยางเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ  
(5)   มีคุณธรรมและจริยธรรม จรรยาบรรณนักวิจัยและความเขาใจในความแตกตางของสังคม และ

วัฒนธรรมในภูมิภาคลุมน้ําโขง 
 

4. โครงสรางหลักสูตร 
4.1 หลักสูตร 

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาลุมน้ําโขงศึกษา เปนหลักสูตรข้ันปริญญาโทท่ีมีแผนการ
เรียน 2 แผน คือ แผน ก  แบบ ก 2  และ แผน ข  ไดกําหนดข้ึนในการเรียน ประกอบดวย รายวิชาท่ีคิดคา
คะแนน วิทยานิพนธ การศึกษาอิสระและการสอบตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับ
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บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หรือระเบียบใหมท่ีปรับปรุงข้ึน  
4.1.1 จํานวนหนวยกิต     

แผน ก แบบ ก 2                     รวมตลอดหลักสูตร   36  หนวยกิต 
แผน ข                                 รวมตลอดหลักสูตร   36  หนวยกิต 
(1) นั ก ศึ ก ษ าต อ งผ า น เก ณ ฑ ภ าษ า อั งก ฤ ษ ระ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ าต าม ร ะ เบี ย บ

มหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หรือเปนไปตามระเบียบมหาวทิยาลัยท่ี
ปรับปรุงใหม 

(2) นักศึกษาไทยตองเรียนภาษาใดภาษาหนึ่งของประเทศลุมน้ําโขง (ท่ีไมใชภาษาไทย) โดยไม
คิดหนวยกิต อยางนอย  2 วิชา หรือเคยผานการลงทะเบียนเรียนภาษาของประเทศลุมน้ําโขงอยางนอย 2 
วิชา หรือผานการอบรม ไมนอยกวา 90 ช่ัวโมง สวนนักศึกษาท่ีเปนชาวตางชาติตองผานการเตรียมความ
พรอมดานภาษาไทยไมนอยกวา 90 ชั่วโมง หรือผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประเมินการใช
ภาษาไทยท่ีคณะกรรมการหลักสูตรแตงตั้งข้ึน 

(3) นักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษาตองตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการใหเปนไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลยัขอนแกน ระดับบัณฑิตศึกษา 

4.2 โครงสรางหลักสูตร 

  จํานวนหนวยกิต 
  แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 
 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 36 

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

5. รายวิชา 
5.1 หมวดวิชาบังคับ 

นักศึกษาในหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข ตองศึกษารายวิชาบังคับ  5 วิชา จํานวนหนวย
กิตรวม 15 หนวยกิต ดังนี้ 

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

3 (3-0-6) 

400 732   ภาษาและวัฒนธรรมลุมนํ้าโขง 
Mekong  Language and Culture 

3 (3-0-6) 

400 733 แนวคิดเชิงทฤษฎีเก่ียวกับลุมนํ้าโขงศึกษา                                                    
Theoretical Concepts Related to Mekong Studies 

3 (3--6) 

400 734 ระเบียบวิธีวิจยัสําหรับลุมนํ้าโขงศกึษา                                       
Research Methodology for Mekong Studies 

3 (2-3-5) 

400 891 สัมมนาลุมนํ้าโขงศึกษา                                                                      
Seminar in Mekong Studies 

3 (3-0-6) 

      5.2 หมวดวิชาเลือก 
(1) หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2  ตองเรียนในรายวิชาเลือกไมนอยกวา 9 หนวยกิต 
(2) หลักสูตรแผน ข ตองเรียนในรายวิชาเลือกไมนอยกวา 18 หนวยกิต นักศึกษาท้ัง แผน ก แบบ 
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ก 2 และแผน ข สามารถเลือกเรียนรายวิชาตามความสนใจ จากรายวิชา  ตาง ๆ ตอไปนี้ หรือ รายวิชาอ่ืน ๆ 
ในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีทางสาขาวิชาลุมน้ําโขงศึกษาจะเพ่ิมเติมภายหลัง  

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

3(3-0-6) 

400 741 ภูมิทัศนวัฒนธรรมลุมนํ้าโขง                                                     
Cultural Landscape in the Mekong Region  

3(3-0-6) 

400 742      ประวัติศาสตรนิพนธในลุมนํ้าโขง                                      
Historiography in the Mekong Region  

3(3-0-6) 

**400 743     ชาติพันธุในลุมนํ้าโขง                                                                     
Ethnic Groups in the Mekong Region 

3(3-0-6) 

400 744    วรรณกรรมกับสังคมลุมนํ้าโขง 
Literature and Society in the Mekong Region 

3(3-0-6) 

400 745  คติชนวิทยาลุมนํ้าโขง                                                                 
Folklore in the Mekong Region 

3(3-0-6) 

**400 746     นักคิดและปญญาชนในลุมนํ้าโขง    
 Major Intellectuals in the Mekong Region 

3(3-0-6) 

400 747    ศาสนาและความเช่ือในสังคมลุมนํ้าโขง  
Religions  and  Beliefs  in the Mekong  Region 
 

3(3-0-6) 

400 748    ประเด็นปจจุบันในลุมนํ้าโขง                            
Current Issues in the Mekong Region 

3(3-0-6) 

             หมายเหตุ  ** หมายถึง มีการปรับปรุง 
 

5.3 วิทยานิพนธ   มุงใหนักศึกษาทํางานวิจัยเพ่ือใหเกิดความเชี่ยวชาญในการประยุกตศาสตรใน
สาขาวิชาตางๆมาใชในการวิเคราะห   และสรางองคความรูใหมในการพัฒนาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา  นักศึกษาท่ีเลือกลงทะเบียนแผน ก แบบ ก 2 จะตองเขียนวิทยานิพนธเปนภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ เทานั้น และตองลงทะเบียนวิทยานิพนธ คือ 

400 899    วิทยานิพนธ      
Thesis 

12 หนวยกิต   

5.4 การศึกษาอิสระ   มุงใหนักศึกษาคนควาดวยตนเองเพ่ือใหมีความรูและประสบการณในประเด็น
ปญหาท่ีเฉพาะ และประเด็นปญหาดังกลาวเก่ียวของกับหรือสามารถนําไปประยุกตใชในวิชาชีพ นักศึกษาท่ี
ลงทะเบียนแผน ข  จะตองลงทะเบียนการศึกษาอิสระไมต่ํากวา 3   หนวยกิต  

400 897 การศึกษาอิสระ                                                          
Independent Study 

3 หนวยกิต   
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4. แผนการศึกษา 
          ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี  1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา จํานวนหนวยกิต 

แผน ก แบบ ก 2  แผน ข  
400 731 พัฒนาการเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในประเทศลุมน้ําโขง   

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

3     3     

400 733 แนวคิดเชิงทฤษฎีเก่ียวกับลุมน้ําโขงศึกษา   
Theoretical Concepts Related to Mekong Studies                                       

3     3     

400 734 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับลุมน้ําโขงศึกษา     
Research Methodology for Mekong Studies                                  

3   3    

400 xxx วิชาเลือก  
Elective course  

3 3 

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน  12 12  

 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 12 12  

 
 ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี  2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา จํานวนหนวยกิต 
แผน ก แบบ ก 2  แผน ข 

400 732 ภาษาและวัฒนธรรมลุมน้ําโขง 
Mekong  Language and Culture 

3   3    

400 891 สัมมนาลุมน้ําโขงศึกษา    
Seminar in Mekong Studies   

3     3    

400 xxx วิชาเลือก  
Elective course  

6 6 

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 12 12  
 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 24 24  
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ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี  1 
รหัสวิชา ช่ือวิชา จํานวนหนวยกิต 

แผน ก แบบ ก 2  แผน ข  
400 899  วิทยานิพนธ 

Thesis 
9 - 

400 xxx วิชาเลือก  
Elective courses  

- 9 

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9 
 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 33 33 

 
ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี  2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา จํานวนหนวยกิต 
แผน ก แบบ ก 2  แผน ข  

400 899  วิทยานิพนธ   
Thesis 

3 - 

400 897 การศึกษาอิสระ 
Independent Study 

- 3 

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 3 3 
 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 36 36 

 

 
 

 
 


