
 
 

 
 
1.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (ลุ่มน้้าโขงศึกษา)       
     ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศศ.ม. (ลุ่มน้้าโขงศึกษา)   

2.   วัตถุประสงค์ 
1)  มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านลุ่มน้้าโขงศึกษาอย่างถ่องแท้และลุ่มลึก ในมิติสังคมวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ 

ภาษาและวรรณกรรม ปรัชญาและศาสนา 
2)  มีความสามารถในการวิจัย  คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และอย่างเป็นระบบ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านสังคม

วัฒนธรรมลุ่มน้้าโขง  
3)  มีความสามารถในการเพ่ิมพูนองค์ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการท้างาน

ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความรับผิดชอบ 
4)  มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือคัดกรองข้อมูลมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแสดงออก

ภาวะผู้น้าอย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์  
5)  มีคุณธรรมและจริยธรรม จรรยาบรรณนักวิจัยและความเข้าใจในความแตกต่างของสังคม และวัฒนธรรมในภูมิภาคลุ่ม

น้้าโขง 
3.   หลักสูตร 

         จ านวนหน่วยกิต 
        แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    36    36 
1)  หมวดวิชาบังคับ      15    15 
2)  หมวดวิชาเลือก       9             18 
3)  วิชาวิทยานิพนธ์      12    - 
4)  วิชาการศึกษาอิสระ      -    3 

 
4.   รายวิชา 

1.) หมวดวิชาบังคับ 
 นักศึกษาในหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข ต้องศึกษารายวิชาบังคับ  5 วิชา จ้านวนหน่วยกิตรวม 15 หน่วย

กิต ดังนี้ 
400 731 พัฒนาการเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในประเทศลุ่มน้้าโขง                3 (3-0-6)     
400 732   ภาษาและวัฒนธรรมลุ่มน้้าโขง     3 (3-0-6)  
400 733   แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับลุ่มน้้าโขงศึกษา                                   3 (3-0-6)  
400 734   ระเบียบวิธีวิจัยส้าหรับลุ่มน้้าโขงศึกษา    3 (2-3-5)  
400 891   สัมมนาลุ่มน้้าโขงศึกษา                                                      3 (3-0-6) 

หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลุ่มน้ าโขงศึกษา 
 (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2559) 



2.) หมวดวิชาเลือก 
 (1) หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2  ต้องเรียนในรายวิชาเลือกไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต 
 (2) หลักสูตรแผน ข ต้องเรียนในรายวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต นักศึกษาทั้ง 

แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข สามารถเลือกเรียนรายวิชาตามความสนใจจากรายวิชาต่าง ๆ ต่อไปนี้หรือรายวิชา
อ่ืน ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาที่ทางสาขาวิชาลุ่มน้้าโขงศึกษาจะเพ่ิมเติมภายหลัง  

400 740 โลกาภิวัตน์กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในลุ่มน้้าโขง 3(3-0-6) 
400 741 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมลุ่มน้้าโขง                                                  3(3-0-6) 
400 742      ประวัติศาสตร์นิพนธ์ในลุ่มน้้าโขง                                  3(3-0-6) 

    **400 743     ชาติพันธุ์ในลุ่มน้้าโขง                                                           3(3-0-6) 
400 744    วรรณกรรมกับสังคมลุ่มน้้าโขง     3(3-0-6) 
400 745  คติชนวิทยาลุ่มน้้าโขง                                                           3(3-0-6) 

    **400 746   นักคิดและปัญญาชนในลุ่มน้้าโขง     3(3-0-6) 
400 747    ศาสนาและความเชื่อในสังคมลุ่มน้้าโขง    3(3-0-6) 
400 748    ประเด็นปัจจุบันในลุ่มน้้าโขง                           3(3-0-6) 

  
หมายเหตุ  ** หมายถึง มีการปรับปรุง 

3.) วิทยานิพนธ์ 
 มุ่งให้นักศึกษาท้างานวิจัยเพ่ือให้เกิดความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ศาสตร์ในสาขาวิชาต่างๆมาใช้ในการวิเคราะห์   

และสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  นักศึกษาที่เลือกลงทะเบียนแผน ก แบบ 
ก 2 จะต้องเขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ เท่านั้น และต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ คือ 

400 899 วิทยานิพนธ์        12     หน่วยกิต   
4). การศึกษาอิสระ 

 มุ่งให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพ่ือให้มีความรู้และประสบการณ์ในประเด็นปัญหาที่เฉพาะ และประเด็นปัญหา
ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับหรือสามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ นักศึกษาที่ลงทะเบียนแผน ข  จะต้องลงทะเบียนการศึกษาอิสระไม่
ต่้ากว่า 3   หน่วยกิต  

400 897 การศึกษาอิสระ                                                           3     หน่วยกิต   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.    ตัวอย่างแผนการศึกษา 
          ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่  1 
          หน่วยกิต 
        แผน ก แบบ ก 2  แผน ข  

400 731  พัฒนาการเศรษฐกิจ สังคม การเมือง   3         3     
   ในประเทศลุ่มน้้าโขง     

400 733  แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับลุ่มน้้าโขงศึกษา    3         3     
400 734  ระเบียบวิธีวิจัยส้าหรับลุ่มน้้าโขงศึกษา       3       3    
400 xxx  วิชาเลือก       3     3 

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน     12     12  
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม     12     12  
 
 ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่  2 

หน่วยกิต 
        แผน ก แบบ ก 2  แผน ข 

400 732  ภาษาและวัฒนธรรมลุ่มน้้าโขง    3       3    
400 891  สัมมนาลุ่มน้้าโขงศึกษา       3         3    
400 xxx  วิชาเลือก       6     6 

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน    12     12  
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม     24     24  
 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่  1 
หน่วยกิต 

        แผน ก แบบ ก 2  แผน ข  
400 899 วิทยานิพนธ์      9     - 
400 xxx  วิชาเลือก       -     9 

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน    9     9 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม     33     33 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่  2 
หน่วยกิต 

        แผน ก แบบ ก 2  แผน ข  
400 899  วิทยานิพนธ์        3     - 
400 897  การศึกษาอิสระ     -     3 

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน    3     3 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม     36     36 



 
6.    ค าอธิบายรายวิชา 

400 731 พัฒนาการเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในประเทศลุ่มน้ าโขง              3 (3-0-6)     
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
ภูมิหลังของประเทศลุ่มน้้าโขง  พัฒนาการเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศลุ่มน้้าโขงก่อนและ

หลังค.ศ.1975  กรณีศึกษาเฉพาะประเทศ  
   

400 732 ภาษาและวัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง     3 (3-0-6) 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
ความรู้พื้นฐาน ที่มาของภาษาประเทศลุ่มน้้าโขง ลักษณะและความสัมพันธ์ของภาษากับวัฒนธรรม วิถี

ชีวิต ประเพณีในประเทศลุ่มน้้าโขง กรณีศึกษาเฉพาะประเทศ 
 

 400 733 แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับลุ่มน้ าโขงศึกษา                                3 (3-0-6) 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
แนวคิดและทฤษฎีร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ทฤษฎีเชิงวิพากษ์กับการศึกษาลุ่มน้้า

โขง พหุนิยมทางสังคมและวัฒนธรรม โลกาภิวัตน์ ท้องถิ่นนิยม ภูมิภาคนิยม และชาตินิยม สังคมชาวนาและการเปลี่ยนแปลง   
อัตลักษณ์และชาติพันธุ์ธ้ารง วัฒนธรรมประชานิยม เพศภาวะและเพศวิถี การประยุกต์ใช้ในการศึกษาลุ่มน้้าโขง 

 
400 734 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับลุ่มน้ าโขงศึกษา                                     3 (3-0-6)  

เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
ระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยข้ามวัฒนธรรม ประเภท กระบวนการและข้ันตอนการวิจัย วิธีวิทยาในการ

วิจัยลุ่มน้้าโขง รายงานผลการค้นคว้าประเด็นวิจัยในลุ่มน้้าโขง 
 

400 740 โลกาภิวัตน์กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในลุ่มน้ าโขง  3 (3-0-6) 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม การปฏิสัมพันธ์ระหว่างโลกาภิวัตน์กับ

ท้องถิ่นนิยมในลุ่มน้้าโขง  โลกาภิวัตน์และวัฒนธรรมลุ่มน้้าโขง โลกาภิวัฒน์และสังคมความเสี่ยงในลุ่มน้้าโขง โลกาภิวัตน์และ
ปรากฎการณ์ข้ามแดนในลุ่มน้้าโขง  ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนในลุ่ม
น้้าโขง 

400 741 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง                                               3 (3-0-6)      
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
สภาพและลักษณะภูมิศาสตร์กายภาพ  ความหลากหลายทางชีวภาพ  ภูมินิเวศกับภูมิชาติพันธุ์ในลุ่ม

น้้าโขง   ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางธรรมชาติกับวัฒนธรรม  ภูมิทัศน์วัฒนธรรมกับการพัฒนาลุ่มน้้าโขง  
 
 
 



400 742      ประวัติศาสตร์นิพนธ์ในลุ่มน้ าโขง                                      3 (3-0-6) 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
งานเขียนทางประวัติศาสตร์ของประเทศลุ่มน้้าโขงนับตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน และกรณีศึกษา

เฉพาะประเทศ  
 

**400 743 ชาติพันธุ์ในลุ่มน้ าโขง                                   3 (3-0-6) 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
ก้าเนิดของกลุ่มชาติพันธุ์ การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการทางสังคม  วิถีชีวิตและวัฒนธรรม  การด้ารงอยู่ 

การปรับตัว การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมภายใต้บริบทรัฐชาติ กลุ่มชาติพันธุ์และการพัฒนาในยุคโลกาภิวัตน์  และ
สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของกลุ่มชาติพันธุ์ในลุ่มน้้าโขง 

 
 400 744    วรรณกรรมกับสังคมลุ่มน้ าโขง                                    3 (3-0-6)                    

เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
ความหมาย ขอบเขต บทบาท ความส้าคัญของวรรณกรรมกับสังคมลุ่มน้้าโขง  ความสัมพันธ์ระหว่าง

สังคม การเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ในวรรณกรรมลุ่มน้้าโขง อิทธิพลของวรรณกรรมกับสังคมสมัยต่างๆ  และกรณีศึกษา 
 

400 745 คติชนวิทยาลุ่มน้ าโขง                            3 (3-0-6) 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
ความรู้พื้นฐานทางคติชน  คติชนวิทยากับวัฒนธรรม  ระเบียบวิธีวิทยา  การวิเคราะห์ข้อมูลคติชน  

กรณีศึกษาและการเปรียบเทียบข้อมูลทางคติชน  
 

 **400 746    นักคิดและปัญญาชนในลุ่มน้ าโขง     3 (3-0-6) 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
นักคิดและปัญญาชนคนส้าคัญ ในลุ่มน้้าโขง ชีวประวัติและแนวคิดส้าคัญ บริบททางประวัติศาสตร์ 

อิทธิพลของนักคิดและปัญญาชนที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ในสังคมลุ่มน้้าโขง 
 

400 747 ศาสนาและความเชื่อในสังคมลุ่มน้ าโขง    3 (3-0-6) 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
ศาสนาและ ความเชื่อที่หลากหลายในลุ่มน้้าโขง ประเพณีพิธีกรรม การบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งเหนือ

ธรรมชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนา สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในสังคมลุ่มน้้าโขง 
 

400 748    ประเด็นปัจจุบันในลุ่มน้ าโขง        3 (3-0-6) 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
ประเด็นปัจจุบันในลุ่มน้้าโขง ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

ประวัติศาสตร์  ศาสนา ความเชื่อ  ภาษาและวรรณกรรม เพศภาวะและเพศวิถี วัฒนธรรมและชาติพันธุ์  สิ่งแวดล้อม  สื่อ และ
กรณีศึกษา 



 400 891 สัมมนาลุ่มน้ าโขงศึกษา                               3 (3-0-6) 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
การเลือกหัวข้อการวิจัยเกี่ยวกับพลวัตสังคมวัฒนธรรม การเมืองและปรัชญาในลุ่มน้้าโขง การสัมมนา

การพัฒนากรอบแนวคิด วิธีวิทยาการวิจัยและการเขียนเค้าโครงการวิจัย  
 

400 897 การศึกษาอิสระ                                                            3     หน่วยกิต   
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

การศึกษาอิสระในหัวข้อเฉพาะด้านลุ่มน้้าโขงศึกษา ตามความสนใจของนักศึกษา โดยอยู่ในความดูแลและค้าแนะน้า
ของคณะกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ  

 
400 899    วิทยานิพนธ์        12 หน่วยกิต 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
การท้าวิจัยและเขียนรายงานการวิจัยเฉพาะด้านลุ่มน้้าโขงศึกษา โดยอยู่ในความดูแลและค้าแนะน้า

ของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
 
7.   คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา : 

 
 

8.   ความร่วมมือ : 
 
 

9.   คณะกรรมการบริหารหลักสูตร :  
- ผศ.ดร. ธนนันท์ บุ่นวรรณา  (ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร)  E-mail: thanabo@kku.ac.th    

 


