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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
พุทธศักราช 2547
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตรการพัฒนาภูมภิ าค
ชื่อภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Regional Development Strategies
2. ชื่อปริญญา
2.1 ชื่อภาษาไทย
ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ยุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค)
ชื่อยอ : ปร.ด. (ยุทธศาตรการพัฒนาภูมภิ าค)
2.2 ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Doctor of :Philosophy (Regional Development Strategies)
ชื่อยอ : Ph.D. (Regional Development Strategies)
3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
4. หลักการและเหตุในการเปดหลักสูตร
การพัฒนาประเทศ และภูมิภาค ใหมีความเขมแข็งและยั่งยืนไดนั้น ประเทศจักตองไดรับ
การพัฒ นาให มี ค วามแข็ ง แกรง และเขม แข็ง ในทุก ๆ ดา นโดยเฉพาะอยางยิ่ ง ในการพั ฒ นาความ
เขมแข็งทางวิชาการของประเทศและภูมิภาคนั้นตองอาศัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเปนผูที่มี
ความรูความสามารถ ในการคิด วิเคราะห สังเคราะห และการประยุกตเพื่อการพัฒนา อีกทั้งยังตอง
มีคุณลักษณะพิเศษ คือ การเปนนักวิชาการที่มีความรูในลักษณะพหุวิชา (Multiple Disciplinary)
หรือสามารถที่จะบูรณาการและประยุกตศาสตรตาง ๆ เขาดวยกันเพื่อใหสามารถนําไปพัฒนาทองถิ่น
และภูมิภาคได
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ดังนั้นเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว จึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรใหมีความทันสมัย
และสอดคลองกับความตองการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อใหมีความแข็งแกรงและเขมแข็งทาง
วิชาการดังกลาว และจากการประเมินเบื้องตนพบวาในปจจุบันยังไมมีหลักสูตรใดที่มีวัตถุประสงค
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ใหสอดคลองกับความตองการดังกลาว
ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เห็นความสําคัญและความจําเปนดังกลาวขางตน จึงได
พัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตรพัฒนา
ภูมิภาค เพื่อใชเปนกลไกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในอาณาบริเวณอนุ ภูมิภาคลุมแมน้ําโขง อัน
ไดแก ไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา เมียนมาร สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (ตอนลาง) และภูมิภาคอื่น ๆ
ในสวนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยนั้น ไดจัดการเรียนการสอนระดับมหาบัณฑิต ตั้งแต
ป 2541 เปนตนมา ซึ่งผลจากการผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพแลว ยังไดพัฒนาศักยภาพของอาจารย
ผูสอนในหลายๆ ดาน เชน ดานคุณ วุฒิปริญญาเอก ประสบการณสอนและควบคุมวิทยานิพนธ
ซึ่งเปนความพรอมของมหาวิทยาลัยในการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
นอกจากความพรอมของมหาวิทยาลัยแลว ยังสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นใน
การศึกษาตอระดับดุษฎีบัณฑิต ซึ่งยังไมเคยมีในจังหวัดเลย ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงได
กําหนดใหมีการเปดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาคขึ้น เพื่อ
เปนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในทุกหนวยงาน ทุกวิชาชีพ ทั้งภาคเอกชนและรัฐบาล รวมทั้ง
การพัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยตอไป
5. หลักการพื้นฐานของหลักสูตร
เพื่อใหหลักการพื้นฐานของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตรการพัฒนา
ภูมิภาค มีความชัดเจน และสามารถนําไปสูการจัดการเรียนการสอนยุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค
ในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (The Greater Mekong Subregion) และหรือภูมิภาคอื่น ๆ อยางเหมาะสม
และเพื่อสรางผูนําความเปลี่ยนแปลงไปสูความสงบและสันติภาพระหวางประเทศ จึงนําเสนอกรอบ
ความคิด ในประเด็นหลัก ดังนี้
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5.1 ขอบเขตของความหมายและความสําคัญของยุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค
ยุทธ ศ าสตรก ารพั ฒ นาภูมิภ าค ตามหลัก สู ต รนี้ หมายถึ ง การพัฒ นาภูมิภ าคและ
ทองถิ่นโดยใชกระบวนการวิจัยเปนเครื่องมือ มุงเนนการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน ถือการมีสวนรวมของ
ประชาชนเปนสําคัญ มีขอบเขตและเปาหมายมุงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
และหรือภูมิภาคอื่น ๆ ซึ่งประกอบดวย ประชาชนคนไทย จีน พมา เวียดนาม ลาวและกัมพูชา
และหรือภูมิภาคอื่น เพื่อเนนการสรางผูนํา การเปลี่ยนแปลงทั้งระดับทองถิ่นและระดับประเทศ
ภายใตการเรียนการสอนและการวิจัยที่หลอหลอมใหผูเรียนมีอุดมคติ รักทองถิ่นและวัฒนธรรม
ควบคูไปกับความแข็งแกรงทางวิชาการ วิชาชีพและพลังในการคิดวิเคราะหและวิจารณสิ่งตาง ๆ ใน
ภูมิภาคอยางสรางสรรค เพื่อความเขาใจอันดีตอเพื่อนมนุษยชาติทุกภาษา ในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
และหรือภูมิภาคอื่น ๆ และความสงบสุขมีสันติภาพอยางถวนหนา
5.2 ความตองการและแนวโนมการพัฒนาทองถิ่นที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง และหรือ
ภูมิภาคอื่น ๆ
จากการวิ เ คราะห ส ภาพป จ จุ บั น พบว า แนวทางการพั ฒ นาประเทศทั้ ง หลายใน
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขงมีความตองการดังนี้
5.2.1 ภาคการเมื อง มีความตองการระบบการเมืองที่มี เสถียรภาพมากขึ้น และมี
กลไกถวงดุลทางการเมือง ฯลฯ
5.2.2 ภาคราชการ มีความตองการปฏิรูประบบราชการ พัฒนาระบบงบประมาณ
ปฏิรูประบบกฎหมาย การกระจายอํานาจและปฏิรูประบบการศึกษา ฯลฯ
5.2.3 ภาคธุรกิจเอกชน มีความตองการปรับตัวเข าสูบรรษัทภิบาล ปรับกฎหมาย
ธุรกิจที่เอื้อตอการบริหารจัดการที่ดี (Good Goverance) ฯลฯ
5.2.4 ภาคประชาชน มีความตองการองคกรชุมชนที่เขมแข็ง สิทธิขั้นพื้นฐาน ดาน
การคุมครองมากขึ้น ประชาชนมีสวนรวมมากขึ้น สื่อมีบทบาทมากขึ้น ฯลฯ
ยุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค จึงเปนหลักสูตรเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใน
อนุ ภู มิภาคลุมน้ํ าโขง และ/หรื อภู มิ ภาคอื่น ๆ ในอัน ที่จะสรางนั ก วิชาการชั้ น เยี่ย มและผูนําดาน
การพัฒนาทองถิ่นที่สนองความตองการสังคมระดับอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง และหรือภูมิภาคอื่นๆ
5.3 ผลผลิตของหลักสูตร
ผลผลิตของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค มีดังนี้
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5.3.1 ผลผลิ ต ทางตรง หมายความว า ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอก ตาม
หลักสูตรนี้จะมีความเขาใจในแนวคิดและทฤษฎีอยางกวางขวาง อีกทั้งความรูทักษะดานการวิจัยและ
พัฒนาครอบคลุมทุกแงมุมใน 5 เรื่อง คือ สังคมวัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง และ/หรือภูมิภาค
อื่นๆ การเกษตรสิ่งแวดลอม การศึกษาและจัดการภูมิปญญาทองถิ่น การสาธารณสุขชุมชน และ
เศรษฐกิจวัฒนธรรมชุมชน
5.3.2 ผลผลิตทางออม หมายถึง ผลงานทางวิชาการเชิงปญญาที่เกิดขึ้นควบคูกับ
การดําเนินการของหลักสูตร อาทิ ผลงานวิจัยและตําราของอาจารยผูสอน ผลงานวิจัยของผูเรียน
ผลการฝกปฏิบัติในโครงการพัฒนาทองถิ่นทุกประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง และหรืออนุภูมิภาค
อื่นๆ
5.3.3 ผลผลิตสืบเนื่อง หมายถึง ผลที่เกิดตามมาจากผลผลิต และผลลัพธทั้งทางตรง
และทางออม อาทิ เกิดกระแสความคิด ความตระหนักในเรื่องของการอนุรักษทรัพยากร และ
สิ่งแวดลอม เกิดกิจกรรมเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนทั่วพื้นที่ในภูมิภาค กระบวนทัศน
ดานเศรษฐกิจพอเพียงถูกขยายเผยแพรอยางกวางขวาง เกิดทักษะการศึกษาที่สอดคลองกับภูมิปญญา
ทองถิ่น เพื่อปฏิรูปการเรียนรูและพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความรูทั่วภูมิภาค เกิดความเขาใจสังคม
และวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบาน อันจะนําไปสูการรวมมือและกอใหเกิดความสงบสุขและ
สันติภาพในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง และหรือภูมิภาคอื่น ๆ
6. กระบวนการของหลักสูตร
กระบวนการของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค มีดังนี้
6.1 แนวทางการจัดการเรียนการสอน มุงเนนการผลิตดุษฎีบัณฑิต โดยมีการจัดการเรียน
การสอนในแนวทางตอไปนี้
6.1.1 การยึดผูเรียนเปนผูมีบทบาทสําคัญในการเรียนรู โดยมุงสงเสริมใหผูเรียนศึกษา
หาความรูดวยตนเองจากแหลงขอมูลตาง ๆ ทั้งจากเอกสาร ทรัพยากรบุคคล ตลอดจนแหลงการ
เรียนรูทั้งในและตางประเทศ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียนรูจากชุมชน
6.1.2 เสริมสรางการใชกระบวนการคิด วิเคราะหและสังเคราะห เปนเครื่องมือใน
การศึกษาคนควา สามารถนําความรูที่ไดมาสรุป เพื่อสรางวิสัยทัศนในสิ่งที่ศึกษาคนควาอยางมีระบบ
โดยใชกิจกรรมการสัมมนา ศึกษาดูงาน ฝกปฏิบัติภาคสนาม การอานและการอภิปรายเพื่อพัฒนา
ทักษะการสื่อสาร การนําเสนอขอมูลและการถายทอดความรู
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6.1.3 ลักษณะของหลักสูตร สาขายุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค เปนหลักสูตรที่เนน
ทั้งดานการวิจัยและการพัฒนา ซึ่งการพัฒนายังแยกเปนกลุมวิชา เพื่อผูเรียนจะไดเลือกตามความ
สนใจและความถนัด
6.1.4 การทําวิทยานิพนธ เนนบูรณาการทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อหลอมรวมความรู
ทั้ง 2 สวน และใชประสบการณจริงในการสรางผลงานวิชาการเชิงปญญาที่เปนคุณประโยชนตอ
การพัฒนาอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง และหรือภูมิภาคอื่น ๆ ทั้งนี้โดยแบงออกเปน 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 การนําเสนอหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ
ขั้นที่ 2 การนําเสนอขอมูลที่คนพบ
ขั้นที่ 3 การนําเสนอวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ
6.1.5 หมวดวิชาพื้นฐานเสริม (ไมนับหนวยกิต) จัดใหเพื่อเปนการเพิ่มเติมความรู
และทักษะในการศึกษาคนควา ตลอดทั้งการนําเสนอบทความทางวิชาการในวารสารวิชาการเฉพาะ
ดานและการนําเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมเชิงวิชาการทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ
กลุมวิชาที่อยูในหมวดนี้จะเนนความคลองแคลวในภาษาอังกฤษเชิงวิทยาการ (Scholastic English
Proficiency) และความคลองแคลงในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology
Proficiency)
6.1.6 การสอบเพื่อผานขั้นตอนของหลักสูตร มี 3 ลักษณะ ดังนี้
1) การสอบวัดความรูภาษาอังกฤษและความรูคอมพิวเตอร
2) สอบวัดคุณสมบัติ (Qualified Exam) เปนการสอบวัดความรูเกี่ยวกับ
ระเบียบวิธีวิจัย
3) สอบประมวลความรูในรายวิชาตามหลักสูตร
6.1.7 การมีสวนรวมในการเรียนรู ในการจัดการเรียนการสอน จะเนนความสําคัญ
ของการมีสวนรวมระหวางผูเรียน ผูสอนและชุมชน ทั้งในประเทศและขามชาติ โดยมีขั้นตอน
การวางแผนและการดํ า เนิ น งาน การกํ า กั บ ติ ด ตามผลและประเมิ น ผล เพื่ อ ให เ กิ ด ผลลั พ ธ ต าม
วัตถุประสงคของหลักสูตร
6.2 การศึกษาดูงานและฝกปฏิบัติการภาคสนาม จัดดําเนินการอยางยืดหยุนหลายรูปแบบ
ทั้งภายในประเทศและขามชาติ เพื่อใหไดรับประสบการณตรงและสามารถรวบรวมขอมูลจากแหลง
ปฐมภูมิ เพื่อเปนสวนหนึ่งของบางรายวิชา ตลอดถึงการทําวิทยานิพนธหรือเปนกิจกรรมพิเศษใน
โอกาสการพัฒนาทองถิ่น
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6.3 การประเมินผลการเรียนการสอน มีการประเมินผลการเรียนควบคูกับการสอน เพื่อ
ปรับปรุงการเรียนการสอนโดยวิธีการประเมินที่หลากหลาย เนนการประเมินตามสภาพจริงและสิ่งที่
ต อ งการประเมิ น ได แ ก เนื้ อ หา ความรู ทั ก ษะ และทั ศ นคติ ต ามหลั ก สู ต รและหรื อ รายวิ ช า
ความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห ความสามารถในการสื่อสาร การนําเสนอ และการ
ถายทอดความรู รวมถึงคุณธรรมจริยธรรม
6.4 การนําเสนอบทความทางวิชาการ ผูเรียนจักตองนําเสนอผลงานวิชาการ ซึ่งอาจเปน
บทความหรือรายงานการวิจัยในการประชุมวิชาการระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ อยางนอย
ปละครั้ง เพื่อใหผูสอนและผูเรียน เสนอผลงานวิจัยเปนการเผยแพรความรูสูสาธารณชน
7. ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรนี้เปนไปตามกรอบความคิดพื้นฐานที่วา การพัฒนาทองถิ่นที่ยั่งยืนตองสอดคลอง
กับศักยภาพของทองถิ่นและใชกระบวนการการวิจัยเปนเครื่องมือ โดยเฉพาะสภาวการณโลกาภิวัตน
ทําใหประเทศไทยตองผนึกกําลังการสรางความรวมมือระดับภูมิภาคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
โดยใชการศึกษาเปนยุทธศาสตรนํา เพื่อสรางบุคลากรระดับดุษฎีบัณฑิตใหเปนกําลังสําคัญในการ
คนควาวิจัยเผยแพรและถายทอดปญญาความรู ความสามารถดานการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
อันจะนําไปสูการอยูรวมกันอยางสันติสุขในภูมิภาค
8. วัตถุประสงค
เพื่อผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค ใหมีศักยภาพและพรอม
ที่ จ ะพั ฒ นาตนเองอย า งต อ เนื่ อ งไปเป น นั ก วิ ช าการชั้ น เยี่ ย มและเป น ผู นํ า ท อ งถิ่ น เป น ผู นํ า การ
เปลี่ยนแปลงระดับอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง และ/หรือภูมิภาคอื่น ๆ ในอนาคต ทั้งนี้ผูสําเร็จการศึกษา
จะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
8.1 มีความรอบรูเรื่องราวเกี่ยวกับอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง และ/หรือภูมิภาคอื่น ๆ หลายมิติ
อยางครอบคลุม อาทิ สังคมวัฒนธรรม การศึกษา การเกษตรและสิ่งแวดลอม การบริหารการศึกษา
และการจัดการภูมิปญญา สาธารณสุขชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน
8.2 มีความรู ความเขาใจทฤษฎีที่เ กี่ย วกั บยุทธศาสตรการพั ฒนาภูมิภ าคที่หลากหลาย
สามารถนําความรูประยุกตใช โดยเฉพาะการนํากระบวนการวิจัยมาเปนเครื่องมือในการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนและสรางองคความรูใหม อีกทั้งเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรูในภูมิภาค
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8.3 มีความสามารถในการวางแผนและดําเนินโครงการพัฒนาทองถิ่นในกลุมประเทศ
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง และ/หรือภูมิภาคอื่น ๆ พัฒนานโยบายและกําหนดแผนพัฒนาระดับชาติและ
ระดับภูมิภาคไดอยางเหมาะสม
8.4 มี ค วามสามารถในการนํ า เสนอ อธิ บ ายและถ า ยทอดเกี่ ย วกั บ ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย
ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นแกประชาชนทุกชาติทุกภาษาในพื้นที่อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง และ/หรือ
ภูมิภาคอื่น ๆ อยางมีประสิทธิภาพ
8.5 มีความสามารถใชสติปญญาอยางถูกทิศทาง มีความเปนผูนํา มีมนุษยสัมพันธที่ดี มี
จิตสํานึกแหงการอนุรักษและฟนฟูภูมิปญญาทองถิ่นอยางมีความหมายและมุงมั่นสรางความสงบสุข
และสันติภาพรวมระหวางชนหลากหลายวัฒธรรม
8.6 มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูนําทางวิชาการ และมีความฉลาดทางอารมณ
9. กําหนดการเปดสอน
ปการศึกษา 2548 เปนตนไป
10. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์เขาศึกษา
10.1 สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บปริญญาโททุ กสาขาที่ผานการทํ าวิ ท ยานิพ นธ จากสถาบั น
การศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
10.2 มีความสามารถสื่อสารกับชนชาติใด ๆ ในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง และหรือภูมิภาค อื่นๆ
อยางนอย 2 ภาษา
10.3 หากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไมไดผานการทําวิทยานิพนธและ/หรือขาด
คุณสมบัติขอ 10.2 จะตองมีประสบการณทํางานวิจัยหรือจัดกิจกรรมดานการพัฒนาทองถิ่น โดยมี
ผลงานที่คณะกรรมการประจําสาขายอมรับ และมีความสามารถ มีทักษะการใชภาษาอังกฤษใน
ระดับดี ทั้งนี้อยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําสาขา
10.4 ในกรณีที่ยังไมสําเร็จการศึกษา ตองสอบผานวิทยานิพนธและกําลังอยูในขั้นตอนการ
ตรวจรูปแบบ ซึ่งจะตองสําเร็จการศึกษาภายในภาคเรียนแรก
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11. ระบบการศึกษา
การศึกษาใชระบบทวิภาคใชเวลาในการศึกษาภาคเรียนละไมนอยกวา 16 สัปดาห และ
อาจใหมีภาคการศึกษาฤดูรอนเพิ่มเติม
12. ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไมเกิน 5 ปการศึกษา
13. การลงทะเบียน
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาละไมนอยกวา 6 หนวยกิต แตไมเกิน 15 หนวยกิต
ทั้งนี้อยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําสาขาวิชา
14. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
14.1 การวัดผลใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
และที่เกี่ยวของ
14.2 เกณฑการสําเร็จการศึกษา มีดังนี้
14.2.1 เรียนรายวิชาครบตามหลักสูตร
14.2.2 สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตรกําหนด
14.2.3 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00
14.2.4 สอบผานภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอรตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
14.2.5 สอบผานวัดคุณสมบัติตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
14.2.6 สอบผานการสอบประมวลความรู ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
14.2.7 สอบวิทยานิพนธผานตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
14.2.8 เผยแพรผลงานวิทยานิพนธในวารสารทางวิชาการ หรือสิ่งพิมพทางวิชาการ
ซึ่งเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ หรือการตีพิมพเปนผลงานวิจัย (Research
Article) ใน
วารสารทางวิชาการที่ไดมาตรฐาน และเฉพาะผูที่รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
จะตองเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ ในวารสารทางวิชาการ หรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือฐานขอมูล
ที่สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ยอมรับ
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15. หลักสูตร
15.1 ลักษณะของหลักสูตร มีลักษณะเฉพาะดังนี้
15.1.1 เปนหลักสูตรเชิงสหวิทยาการและบูรณาการ Interdisciplinary and Integrated)
15.1.2 เนนการเรียนการสอนเชิงวิจัย (Research – Oriented) และการศึกษาปญหา
(Problem – based Learning) เปนหลัก
15.1.3 เนนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยเฉพาะการศึกษาปฏิบัติการในพื้นที่ (Field
Study)
15.1.4 เน น การมี สว นร ว มของบุ ค ลากรสถาบัน ท อ งถิ่ น และระหว า งประเทศใน
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง และหรือภูมิภาคอื่น ๆ
15.1.5 มีความยืดหยุน โดยการเปดโอกาสใหผูเรียน จัดแผนการเรียนที่สอดคลอง
และสนองความตองการของตนเอง
15.2 จํานวนหนวยกิตรวม
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 60 หนวยกิต
15.3 โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตรแบงเปน 4 หมวดวิชา ดังนี้
หมวดวิชาสัมพันธไมนอยกวา
หมวดวิชาเฉพาะดานไมนอยกวา
วิชาบังคับ ไมนอยกวา
วิชาเลือก ไมนอยกวา
หมวดวิชาวิทยานิพนธ
หมวดวิชาพื้นฐานเสริม
รวม ไมนอยกวา

12 หนวยกิต
12 หนวยกิต
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
36 หนวยกิต
ไมนับหนวยกิต
60 หนวยกิต

15.4 รายวิชาในแตละหมวด
15.4.1 หมวดวิชาสัมพันธ ไมนอยกวา
12
หนวยกิต
2507501 ปรัชญาการวิจัยและพัฒนาทองถิ่น
2507502 การวิจัยและพัฒนา
2507503 สถิติชั้นสูงเพื่อการวิจัย
2537202 บริบทและแนวโนมการพัฒนาทองถิ่นและภูมภิ าค

3(2-2-4)
3(2-2-4)
3(2-2-2)
3(2-2-3)
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15.4.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา
12 หนวยกิต
วิชาบังคับ ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
1517101 ทฤษฎีความรูโลกาภิวัตนและภูมิปญญาทองถิ่น
3(2-2-4)
2537903 การจัดสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการ 3(1-4-4)*
*อาจแบงสาระและจํานวนหนวยกิตไดตามชวงเวลาที่คณะกรรมการสาขาวิชา
เห็นวาเหมาะสม
วิชาเลือก ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนเพียงกลุมใดกลุมหนึ่ง ดังตอไปนี้
กลุมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง และหรือภูมิภาคอื่นๆ
2527401 กลุมชาติพันธุในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
3(2-2-2)
2527302 นิเวศวิทยาในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
3(2-2-4)
2527403 ภาษาและวรรณกรรมในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
3(2-2-3)
2527504 ความสัมพันธระหวางประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 3(2-2-4)
2527405 ประวัติศาสตรศิลปะในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
3(2-2-3)
2527906 สัมมนาอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
3(1-4-4)
กลุมการเกษตรและสิ่งแวดลอม
2507501 เทคโนโลยีชีวภาพแบบผสมผสาน
3(2-2-4)
2507502 วิทยาศาสตรการพัฒนาการเกษตร
3(2-2-3)
2507303 การเกษตรภายใตขอจํากัด
3(2-2-4)
2507504 การจัดการมลพิษสิ่งแวดลอม
3(2-2-4)
2507605 การจัดการลุมน้ําแบบผสมผสาน
3(2-2-3)
2507406 วัฒนธรรมการเกษตรในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
3(2-2-4)
2507907 สัมมนาดานการเกษตร โภชนาการและสิ่งแวดลอม
3(1-4-4)
กลุมการศึกษาและจัดการภูมิปญญา
1017201 การศึกษากับภูมิปญญาทองถิ่น
3(2-2-4)
1067303 การจัดการทรัพยากรมนุษยและองคกร
3(2-2-2)
1037704 เทคโนโลยีการศึกษา
3(2-2-3)
1017305 บริบทและแนวโนมการศึกษา
3(2-2-2)
1067506 กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดการการบริหารการศึกษา
ในสถานศึกษา
3(2-2-4)
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1007302 การจัดการสงเสริมสุขภาพกีฬาและการทองเที่ยว
1067907 การสัมมนาการศึกษาระดับภูมิภาค
กลุมสาธารณสุขชุมชน
4137801 สังคมวิทยาสุขภาพ
4137202 สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาสังคมและสาธารณสุข
4137603 การสื่อสารในการบริการสาธารณสุขชุมชน
4137404 มานุษยวิทยาสุขภาพและการดูแลสุขภาพชุมชน
4137805 การประยุกตเศรษฐมิติในการวิจัยสาธารณสุข
4137206 การวางแผนสาธารณสุข
4137807 สาธารณสุขสิ่งแวดลอม
4137902 สัมมนาดานการสาธารณสุขชุมชน
กลุมเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
2537601 ประวัติศาสตร ทฤษฎีเศรษฐกิจและวัฒนธรรมชุมชน 1
2537602 ประวัติศาสตร ทฤษฎีเศรษฐกิจและวัฒนธรรมชุมชน 2
4137603 ประวัติศาสตรเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไท
4137404 วิธีศึกษาเศรษฐกิจและวัฒนธรรมชุมชน
4137805 สัมมนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรมชุมชน
15.4.3 หมวดวิชาวิทยานิพนธ
36
2509901 วิทยานิพนธขนั้ ที่ 1
6
2509902 วิทยานิพนธขนั้ ที่ 2
15
2509903 วิทยานิพนธขั้นที่ 3
15
15.4.4 หมวดวิชาพื้นฐานเสริม (ไมนับหนวยกิต) ไดแก
1557001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
4127001 คอมพิวเตอรเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ

3(2-2-3)
3(1-4-4)

3(2-2-3)
3(2-2-3)
3(2-2-3)
3(2-2-3)
3(2-2-3)
3(2-2-3)
3(2-2-3)
3(1-4-3)
3(2-2-4)
3(2-2-4)
3(2-2-4)
3(2-2-4)
3(1-4-4)
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
3(2-2-3)
3(2-2-3)
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15.5 คําอธิบายรายวิชา
15.5.1 หมวดวิชาสัมพันธ
รหัส

หนวยกิต(ทฤษฏี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

2507501 ปรัชญาการวิจยั และพัฒนาทองถิ่น
3(2-2-4)
(Philosophy in Local Research and Development)
ศึกษาปรัชญา แนวคิดการวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นรวมทั้งการนํากระบวนการวิจัยมา
เปนเครื่องมือในการพัฒนาทองถิ่น ศึกษาเทคนิค หลักการและกระบวนการวิจัย รูปแบบตางๆ โดยใช
แนวคิด ระเบียบวิธีวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณมา เพื่อใหสามารถนําระเบียบวิธีการวิจัย มา
ประยุกตใชในการพัฒนาหรือแกปญหาของทองถิ่นไดอยางเหมาะสม ศึกษาการออกแบบวางแผนการ
วิจัยรูปแบบตางๆ การนําแผนการวิจัยไปทดลองใชจริงกับทองถิ่น และการเขียนรายงานการวิจัยที่ได
ทดลองปฏิบัติจริง การพัฒนาเทคนิควิธีการวิจัยใหเหมาะสมกับสถานการณความตองการการพัฒนา
และการแกปญหาของทองถิ่นที่แทจริง
2507502 การวิจัยและพัฒนา
3(2-2-4)
(Research and Development)
ศึ ก ษาวิ เ คราะห รู ป แบบความคิ ด เป า หมายของการพั ฒ นาที่ยั่ ง ยื น และการวิ จั ย
เพื่อใหสามารถใชเทคนิคกระบวนการรูปแบบตางๆ มาเปนเครื่องมือในการพัฒนาไดอยางเหมาะสม
กับสถานการณ ฝกสรางโครงการวิจัยและพัฒนาและการประเมินผลโครงการ นําโครงการไปทดลอง
ดํา เนิน การเขีย นรายงานผลการวิ จั ย จัด สัมมนาเพื่อนําเสนอผลการวิจัย และพัฒ นา เพื่ออภิ ป ราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยเนนการวิเคราะหเปรียบเทียบเทคนิคกระบวนการวิเคราะหแบบตางๆ
และความเหมาะสมที่นํามาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนา
2507503 สถิติชั้นสูงเพือ่ การวิจัย
3(2-2-2)
(Advanced Statistics for Research)
ศึกษาวิธีการทางสถิติที่ใชสําหรับการวิเคราะหตัวแปรเชิงพหุ ฝกปฏิบัติการใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะหตัวแปรพหุ ศึกษาและวิเคราะห วิจารณงานวิจัยที่ใชสถิติ
ชั้นสูงในการวิเคราะหขอมูล
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2537202 บริบทและแนวโนมการพัฒนาทองถิ่นและภูมิภาค
3(2-2-3)
(Context and Trend of Local and Regional Development)
ศึกษาความหมาย ความสําคัญของบริบทชุมชนทองถิ่น ที่มีตอการกําหนดทิศทาง
การพัฒนาอยางยั่งยืน เพื่อความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่นและความสงบสุขในภูมิภาค โดยศึกษา
วิเคราะหถึงความสัมพันธเกี่ยวเนื่องระหวางองคประกอบตางๆ ของบริบทชุมชนทองถิ่นทั้งประเด็น
ทางดานสังคมเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ทั้ ง นี้ ใ ห ค รอบคลุ ม ทั้ ง เชิ ง ปรั ช ญา เป า หมายชุ ม ชน
เชิงประวัติศาสตรการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน เชิงวิทยาศาสตร คือ มีเหตุผลและ
เปนระบบ อีกทั้งเชิงคติชนความเชื่อของชุมชนทองถิ่น
15.5.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน
วิชาบังคับ
1517101 ทฤษฎีความรูโลกาภิวัตนและภูมิปญญาทองถิ่น
3 (2-2-4)
(Theory of Knowledge, Globalization and Local Wisdom)
หลักการทางมานุษยวิทยาและตรรกะ วิธีการแสวงหาความรูแบบสภาวะวิสัยนิยม
(Objectivism) และแบบสัมพัทธนิยม (Relativism) ความสําคัญของเงื่อนไขทางประวัติศาสตรและ
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม ศาสนา ตลอดจนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มี
ตอสถานะของความรู (Sociology of Knowledge) ความสัมพันธระหวางลักษณะเฉพาะ หรือบริบท
ของแตละสังคมวัฒนธรรมและลักษณะสากล การแสวงหาดุลยภาพของการพัฒนาระหวางระบบ
ความรู แบบจารีต (Tradition) หรือนัยหนึ่งภูมิปญญาทองถิ่น (Local Wisdom) และระบบความรูแบบ
ความเปนสมัยใหม (Modernity or Post Modernity) หรือกระแสการพัฒนาประเทศใหเปนแบบ
สมัยใหม (Modernization) หรือการพัฒนาในแนวกระแสโลกาภิวัตน (Globalization) ตลอดจน
แนวทางสันติวิธีเพื่อเปนอารยะ (Civility)
2537903 การจัดสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบตั ิการทางวิชาการ
3 (1-4-4)
(Academic Seminars and Workshops)
ปฏิบัติการจัดสัมมนาและการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการ ในหัวขอที่
หลากหลายเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของทองถิ่นและอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
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วิชาเลือก ใหเลือกเรียนเพียงกลุมใดกลุมหนึ่ง ดังตอไปนี้
กลุมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง และหรือภูมิภาคอื่นๆ
2527401 กลุมชาติพนั ธุใ นอนุภูมภิ าคลุมน้ําโขง
3 (2-2-2)
(Ethnic Groups on the Greater Mekong Subregion)
ศึกษากลุมชาติพันธุตางๆ ในลุมแมน้ําโขง ทั้ง 4 ปจจัยพื้นฐานในการดําเนินชีวิต
(อาหาร เครื่องนุงหม ยารักษาโรค และที่อยูอาศัย) ศึกษาประวัติศาสตร ภาษาและวัฒนธรรม ประเพณี
และการสมานลักษณระหวางกลุมชาติพันธุ โดยสํารวจและสัมมนาแบบมีสวนรวมระหวางกลุม ชาติ
พันธุ
2527302 นิเวศวิทยาในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
3 (2-2-4)
(Ecology in the Greater Mekong Subregion)
ศึกษาวิวัฒนาการการตั้งถิ่นฐาน การวางผังเมืองและชุมชน ระบบนิเวศ ที่เรียกวา
สังขปตรสัณฐาน (Oval Shape) ศึกษาพัฒนาการทางคติชนวิทยาเชิงนิเวศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ดาน
การใช ที่ ดิ น แหล งน้ํ า ประเพณี นิ ย มทางนิเ วศ เช น ความเชื่ อ เรื่ อ งผี ข อ หา มต า งๆ ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงเชิงนิเวศวิทยาในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง โดยการศึกษาสํารวจและสัมมนาแบบมีสวนรวม
2527403 ภาษาและวรรณกรรมในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
3 (2-2-3)
(Languages and Literatures in the Greater Mekong Sub region)
ศึ ก ษาประวั ติแ ละความเปน มาของภาษาใหญ ๆ ในอนุ ภูมิ ภ าคลุ มน้ํ า โขง อาทิ
ภาษาตระกูล Mon-Khmer,Tai, และ Sino-Tibaton ศึกษาสาเหตุที่ภาษาบาลี-สันสกฤต เขามามีอิทธิพล
ทั้งตอภาษาและวงวรรณกรรมในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ศึกษาวรรณกรรมรวม และวรรณกรรมชั้นนํา
ของประชาคมในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ศึกษาจารึกทองถิ่นที่เปนภาษาโบราณของกลุมชาติพันธุในอนุ
ภูมิภาคลุมน้ําโขงโดยวิธีการสํารวจและการสัมมนาแบบมีสวนรวม
2527504 ความสัมพันธระหวางประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
3 (2-2-4)
(Interrelation Among the Greater Mekeng Sub region Countries)
ศึกษาความสัมพันธทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคีของประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
ทั้งอดีตและปจจุบัน ทั้งในทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรมและชาติพันธุวิทยา ศึกษารูปแบบ
ความรวมมือเพื่อพัฒนาอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ทั้งในกรอบความรวมมือเดิมและนําเสนอรูปแบบความ
รวมมือที่พึงประสงค เนนองคความรูเชิงประจักษ จัดใหมีการประชุมสัมมนาทั้งในรูปการทบทวน
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กรอบความรวมมือในฐานะประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Asian) เขต
เศรษฐกิจ อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง โครงการประตูสูอินโดจีนและอื่นๆ
2527405 ประวัติศาสตรศิลปะในอนุภมู ิภาคลุมน้าํ โขง
3 (2-2-3)
(History of Arts in the Greater Mekong Subregion)
ศึกษาอิทธิพลของลัทธินับถือผีที่มีตอศิลปวัฒนธรรม อิทธิพลของพุทธศาสนา
และศาสนาพราหมณ อาทิ ศิ ล ปะคั น ธาราฐหรื อคุ ป ตะ ศิ ล ปะเทวราชนิ ย มในไวศณพนิ ก ายและ
ไศวนิกาย เปรียบเทียบศิลปะรวมระหวางจิตรกรรมลาวกับพมา ลาวกับไทย ไทยกับพมา ไทยกับเขมร
เพื่อหาบทสรุปความเปนศิลปะอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง จําแนกหลักการและเหตุผลของศิลปะขอมทั้ง 16
สมัย สัมมนาทางศิลปะเปรียบเทียบศิลปะอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงตอนเหนือ ตอนกลาง และลางที่นคร
หลวงพระบางและเสียมเรียบ
2527906 สัมมนาอนุภูมภิ าคลุมน้าํ โขง
3 (1-4-4)
(Seminar Involving the Greater Mekong Subregion)
สัมมนาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ดานสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองและ
วัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
กลุมการเกษตรและสิ่งแวดลอม
2507501 เทคโนโลยีชีวภาพแบบผสมผสาน
3 (2-2-4)
(Integrated Biotechnology)
มีความรูความเขาใจในเทคโนโลยีชีวภาพ ทั้ง 3 ระดั บ คือ ระดับพื้นฐาน เชน
วิธีการติดตา ตอกิ่ง ระดับกลาง เชน การเพาะเลี้ยงเชื้อและเนื้อเยื่อ จนถึงระดับสูง เชน พันธุวิศวกรรม
และ GMOs การผลิต ดูแลรักษา การนําไปประยุกตใชและการจัดการผสมผสานเทคโนโลยีชีวภาพกับ
สภาพแวดลอม การผลิตทางการเกษตร
2507502 วิทยาศาสตรการพัฒนาการเกษตร
3 (2-2-3)
(Agro-Development Science)
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตรการพัฒนาการเกษตร อันไดแก ระบบ
ฐานขอมูล การสํารวจเพื่อไดมาซึ่งการวิเคราะหสถานภาพทางการเกษตรการพยากรณทางการเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตร นโยบายและการวางแผนทางการเกษตร รวมถึงการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอ
การพัฒนาการเกษตรตามศักยภาพ
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2507303 การเกษตรภายใตขอจํากัด
3 (2-2-4)
(Constraint Agriculture)
ความรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ การเกษตรภายใต ข อ จํ า กั ด ทางสิ่ ง แวดล อ มและ
ทรัพยากรดิน น้ํา อากาศ สภาพภูมิประเทศ การใชประโยชนที่ดิน ระบบการเกษตรแบบซ้ําซากและ
อื่นๆ ตลอดจนหาแนวทางการปองกันและแกไขในการลดขอจํากัด
2507504 การจัดการมลพิษสิ่งแวดลอม
3 (2-2-4)
(Environmental Pollution Management)
ความรูความเขาใจในการจัดการมลพิษสิ่งแวดลอมทางดานเคมีชีวภาพ ฟสิกส
และสังคม กระบวนการเกิดมลพิษ แหลงกําเนิด การกําจัดและบําบัด การควบคุมมลพิษใหอยูใน
มาตรฐานและคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม รวมถึ ง การใช ป ระโยชน จ ากผลผลิ ต ในการบํ า บั ด และการ
แปรวิกฤตเปนโอกาส
2507605 การจัดการลุมน้ําแบบผสมผสาน
3 (2-2-3)
(Integrated Water Basin Management)
เทคนิคการผสมผสานและสรางเครือขายระหวางระบบลุมน้ํา รวมถึงทรัพยากร
หลากหลาย ทางภายภาพ ชีวภาพและชุมชน เพื่อใหไดมาซึ่งน้ํา ทั้งปริมาณ คุณภาพและชวงเวลาการ
ไหล อันนําไปสูการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง
2507406 วัฒนธรรมการเกษตรในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
3 (2-2-4)
(Agricultural Culture of the Greater Mekong Subregion)
การประยุ ก ต วั ฒ นธรรมการเกษตรโดยรวบรวมและสร า งเครือ ขา ยภู มิป ญ ญา
ทองถิ่น ซึ่งวิวัฒนาการและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจนสามารถสรางกิจกรรมการเกษตรใหเกิดผลผลิต
แบบยั่งยืน ทําใหชุมชนในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนนโยบายทางการอนุรักษ
วัฒนธรรมการเกษตร
2507907 สัมมนาดานการเกษตร โภชนาการ และสิ่งแวดลอม
3 (1-4-4)
(Seminar on Agriculture, Nutrition and Environment)
ศึกษาประเด็นและปญหาทางดานการเกษตร โภชนาการ และสิ่งแวดลอม ภายใน
ขอบเขตและบริบทของผูเรียน การสัมมนามุงนําผลไปสูการวิจัยและพัฒนาการเกษตร โภชนาการ
และสิ่งแวดลอม
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กลุมการศึกษาและจัดการภูมิปญญา
1017201 การศึกษากับภูมิปญญาทองถิ่น
3 (2-2-4)
(Education and Local Wisdom)
ศึ ก ษาตรรก กรอบ และนิ ย ามภู มิ ป ญ ญา อิ ท ธิ พ ลของภู มิ ป ญ ญาทุ ก สาขากั บ
วิถีชุมชน เชน คติวาดวยการศึกษาเพื่อสืบตออายุพระพุทธศาสนา การเสกเปาประกอบการฝนยาราก
ไม การศึกษาพิธีบําบัดทางจิต : กรณีศึกษาพิธีบําบัดทางจิตของชนเผาตางๆ เชน รําแกลมอ รํามะมวด
ลําผีฟา พิธีเหยา พิธีกรรมชาวจาวที่เวียดนาม การผิดผี เข็ดขวง ผิดฮีต และครูสนมสังวาล ประเพณีกิน
ฮีต ตําราคชศาสตร เปนตน
1067303 การจัดการทรัพยากรมนุษยและองคกร
3 (2-2-2)
(Human Resources Management and Organization)
ศึ ก ษาแนวคิ ด หลั ก การ เทคนิ ค นโยบายการพั ฒ นากํ า ลั ง คนทางการศึ ก ษา
การวางแผนกําลังคน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การจัดองคกรดานกําลังคน งบประมาณ และ
การเงิ น กระบวนการสร า งสรรค การประเมิ น และประกั น คุ ณ ภาพ สู แ นวทางปฏิ บั ติ อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ เพื่อสรางองคกร สังคม ใหเขมแข็งและมีดุลยภาพ
1037704 เทคโนโลยีการศึกษา
3 (2-2-3)
(Educational Technology)
ศึกษา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด เกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษาการออกแบบระบบ
สื่ อ การเรี ย นการสอน ชนิ ด และประเภทของสื่ อ การเรี ย นรู การวิ จั ย พื้ น ฐานการเรี ย นการสอน
การสรางเครือขาย การเรียนการสอนทางไกลในภูมิภ าค การประเมิน การเรียนการสอน การใช
E-Learning ทางการศึกษา
1017305 บริบทและแนวโนมทางการศึกษา
3 (2-2-2)
(Context and Trend of Education)
ศึกษาแนวคิด หลักการและกระบวนการพัฒนานโยบายการศึกษา การนําวิสัยทัศน
นโยบายและแผนยุทธศาสตร เพื่อการจัดการโครงสราง การบริหารการศึกษา แบบจําลอง การสราง
และพั ฒ นากระบวนการเรี ย นรู ใ หม ม าบู ร ณาการและปฏิ รู ป การศึ ก ษา เพื่ อ การแข ง ขั น ในยุ ค
โลกาภิวัตน วิเคราะห การเปลี่ยนแปลง การพัฒนาและการบูรณาการเคลื่อนไหวแนวคิดและแนวโนม
ทางการศึกษา เพื่อเตรียมแผนยุทธศาสตรในการจัดการศึกษา ทั้งในและนอกระบบการศึกษาใน
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
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1067506 กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา
(Case Studies in Educational Management in Educational Institutes) 3 (2-2-4)
กรณีศึก ษาตามความสนใจเกี่ย วกั บการจัดการบริหารการศึก ษาในอนุภูมิภ าค
ลุมน้ําโขง ทั้งในและนอกระบบการศึกษา ภายใตการนิเทศของอาจารย การศึกษาโดยใชระเบียบ
วิธีการวิจัย ตลอดจนการนําเสนอกรณีการศึกษา
1007302 การจัดการสงเสริมสุขภาพกีฬาและการทองเที่ยว
3 (2-2-3)
(Promotion Management for Health, Sports and Tourism)
ศึกษา แนวคิด หลักการ เกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ การกีฬาเพื่อ สุขภาพ เพื่อ
มวลชน การจัดการทองเที่ยว ทัศนศึกษาแบบยั่งยืนสําหรับอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง พัฒนาศูนยสุขภาพ
ศูนยกีฬา และศูนยทองเที่ยวในทองถิ่น เพื่อสงเสริมใหเปนวิถีชีวิต การศึกษาการวิเคราะห สังเคราะห
หลักสูตร การเรียนการสอนสุขภาพกีฬาและการทองเที่ยวทัศนศึกษาในโรงเรียน ชุมชนและภูมิภาค
การนําเสนอแบบจําลองโครงการ เพื่อสงเสริมสุขภาพกีฬาและการทองเที่ยว
1067907 การสัมมนาการศึกษาระดับภูมิภาค
3 (1-4-4)
(Seminar or Regional Education)
สัมมนาเกี่ยวกับสภาพ ปญหา อุปสรรค แนวโนมความตองการรูปแบบในการจัด
การศึกษาทั้งในและนอกระบบที่เหมาะสม สอดคลองกับสภาพแวดลอมในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงการ
อภิ ป รายเชิง วิ เ คราะห สั ง เคราะห ป ระเด็ น การศึ ก ษา กระบวนการศึก ษาและนโยบายสูแ นวทาง
การปฏิบัติ ในการปฏิรูปและบูรณาการการศึกษา ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษา
ตอเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย ตลอดจนการวิเคราะหเอกสารสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส และ
บทความเชิงวิชาการเพื่อการประยุกตในการตีความปรากฏการณทางการศึกษา
กลุมสาธารณสุขชุมชน
4137801 สังคมวิทยาสุขภาพ
3 (2-2-3)
(Medical Sociology)
การนําเอาแนวคิดทางสังคมวิทยามาวิเคราะหปญหาสุขภาพอนามัย และความ
เจ็บปวย พฤติกรรมการแสวงหาการรักษา การใหบริการการแพทยและสาธารณสุข การจัดองคการ
และระบบบริ ก ารสาธารณสุ ข และบทบาทรั ฐ บาลต อ การจั ด ระบบ การพั ฒ นาสาธารณสุ ข
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แนวความคิดทางสังคมวิทยาดังกลาว รวมตั้งแตแนวความคิดทางทฤษฎี โครงสรางหนาที่ ทฤษฎี
ความขัดแยง ทฤษฎีปรากฏการณนิยมและอื่นๆ
4137202 สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาสังคมและสาธารณสุข
3 (2-2-3)
(Social Sciences for and Health Development)
ศึกษาวิเคราะหปจจัยดานสังคม เศรษฐกิจและการเมืองที่เปนตัวกําหนดนโยบาย
และการพัฒนาสังคมและสาธารณสุข วิเคราะหผลกระทบของปจจัยดังกลาวตอการเปลี่ยนแปลง
ดานพฤติกรรมอนามัยและภาวะสุขภาพของประชาชน รวมทั้งศึกษาแนวคิดทฤษฎีและประยุกต
วิชาการดานสังคมศาสตรในการวางแผนพัฒนาสังคม และสาธารณสุขเพื่อคุณภาพของประชาชน
มุงการวางแผนพัฒนาสังคมและสาธารณสุขเพื่อคุณภาพของประชาชน มุงการวางแผนพัฒนาสังคม
โดยมีการสาธารณสุขเปนสาขาหนึ่งที่จะตองพัฒนาพรอมๆ กันไป
4137603 การสื่อสารในบริการสาธารณสุขชุมชน
3 (2-2-3)
(Communications in Community Public Medical Services)
ศึกษาวิเคราะห หลักการ วิธีการและเทคนิคตางๆ ทางดานการสื่อสาร วิเคราะห
บทบาทหนาที่และอิทธิพลของการสื่อสารมวลชน การสื่อสารระหวางบุคคลที่มีในสังคมการใช
สื่อสารเปนเครื่องมือสําคัญในการทําใหเกิดการรับรู ความเขาใจที่ถูกตองการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อันจะนําไปสูการบริการสาธารณสุขชุมชนที่มีประสิทธิภาพ
4137404 มานุษยวิทยาสุขภาพและการดุแลสุขภาพชุมชน
3 (2-2-3)
(Health Anthropology and Community Medical Care)
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีทางมานุษยวิทยาและวัฒนธรรม วิเคราะห เปรียบเทียบการ
ดูแลสุขภาพชุมชนในบริบทของความหลากหลายของวัฒนธรรม ศึกษาวิเคราะห พฤติกรรมสุขภาพ
ในชุมชน และระบบบริการสาธารณสุขในชุมชน ปจจัย กลไกและกระบวนการตางๆ ที่สงผลตอ
สุขภาพและระบบบริการสุขภาพ โดยใชกระบวนการศึกษาทางดานมานุษยวิทยา
4137805 การประยุกตเศรษฐมิติในการวิจัยสาธารณสุข
3 (2-2-3)
(Application of Econometrics in Public Medical Research)
ศึกษาแนวทางและทฤษฎีเศรษฐศาสตร ทั้งจุลภาคและมหภาคเกี่ยวกับอุปสงคและ
อุปทาน การประยุกตแนวคิดและทฤษฎีเหลานั้นในการวิจัยสาธารณสุข เนนใหเห็นถึงความสําคัญ
ของการใชทรัพยากรอยางเหมาะสมสําหรับสังคมที่กําลังพัฒนา ตลอดจนรูจักนําเทคนิคทางเศรษฐมิติ
ไปใชในการวิเคราะหและประยุกตใชในการวางแผนสาธารณสุข
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4137206 การวางแผนสาธารณสุข
3 (2-2-3)
(Health Planning)
วิทยาการวาดวยหลักการ วิธีการ ในการวางแผนและจัดทําโครงการ เพื่อการแกไข
และพัฒนาการดานสาธารณสุข ใหตรงตามลักษณะปญหาและความตองการของทองถิ่น โดยการ
อธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีการวางแผนและโครงการ ใหสอดคลองกับนโยบายของแตละประเทศตามแบบ
ฉบับสากลนิยม และใหเปนไปตามกรอบแนวคิดที่ไดพัฒนาจากประเด็นปญหาสาธารณสุขชุมชน
4137807 สาธารณสุขสิง่ แวดลอม
3 (2-2-3)
(Environmental Health)
การศึกษาเกี่ยวกับความผิดปกติ โรคภัย ความเจ็บปวย และการเกิดพยาธิสภาพ ที่มี
ผลจากสิ่ ง แวดล อ มทั้ ง ที่ เ กิ ด จากความแปรปรวนของธรรมชาติ และจากการกระทํ า ของมนุ ษ ย
ที่ ก อ ให เ กิ ด โรคทั้ ง ชนิ ด ที่ เ ป น โรคติ ด ต อ และโรคที่ ไ ม ติ ด ต อ อี ก ทั้ ง เป น การอธิ บ ายเกี่ ย วกั บ
กระบวนการและขั้นตอนของการเกิดโรคยุคใหมที่เกิดจากการปนเปอนในสิ่งแวดลอม ตลอดจน
มลพิษที่กอใหเกิดโรคตางๆ ของมนุษยซึ่งกําลังเปนปญหาสําคัญของการสาธารณสุขในภูมิภาคเอเชีย
4137902 สัมมนาดานการสาธารณสุขชุมชน
3 (1-4-3)
(Seminar on Community Public Health)
ศึกษาประเด็นและปญหาทางดานสาธารณสุขชุมชน ภายในขอบเขตและบริบท
ชุมชนของผูเรียน การสัมมนามุงนําผลไปสูการวิจัยและพัฒนาสาธารณสุขชุมชน
กลุมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมชุมชน
2537601 ประวัติศาสตร ทฤษฎีและวัฒนธรรมชุมชน 1
3 (2-2-4)
(History and Theories of Community Economy and Culture I)
ศึกษาประวัติศาสตรและทฤษฎีเศรษฐกิจและวัฒนธรรมชุมชนรัสเซีย ยุโรปใต
และเยอรมนี โดยเปรียบเทียบ ประวัติศาสตรรัสเซียศตวรรษที่ 19 และ 20 ความแตกตางระหวาง
รัสเซียกับยุโรปตะวันตก แนวคิดของกลุม Slavophile Narodnik สังคมนิยมปฏิวัติและอนาธิปตย นิยม
ทฤษฎีเศรษฐกิจชุมชนของ A.V.Chayanov (1888-1937) ชุมชนหมูบานในรัสเซียและยุโรปตะวันออก
ในปจจุบัน ประวัติศาสตรฝรั่งเศส สเปนและอิตาลี ศตวรรษที่ 19 และ 20 โดยสังเขปแนวคิดและ
ขบวนการอนาธิปตยนิยมในยุโรปใต เศรษฐกิจชุมชนในอิตาลีภาคเหนือ แควนบาสคของสเปนและ
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กลุมชาวนาและหัตถกรในฝรั่งเศสปจจุบัน ประวัติศาสตรเยอรมนีศตวรรษที่ 19 และ 20 แนวคิด
ชุมชนในเยอรมนีกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 ปญหาความเกี่ยวพันระหวางพรรคนาซีกับแนวคิดชุมชน
2537602 ประวัติศาสตร ทฤษฎีเศรษฐกิจและวัฒนธรรมชุมชน 2
3(2-2-4)
(History and Theories of Community Economy and Culture II)
ศึกษาประวัติศาสตรและทฤษฎีเศรษฐกิจชุมชนของละติ นอเมริกา อินเดีย จีน
ญี่ปุนและไทย โดยเปรียบเทียบ ; ประวัติศาสตรละตินอเมริกา โดยสังเขป แนวคิดของโฮเซ มาเรียเตกี
(Jose Mriategui 1894-1930) แนวคิดของคานธีในอินเดีย (Mohandas K.Gandhi 1869-1948) แนวคิด
แบบเตาและอนาธิป ตย นิย มในจีน แนวคิดแบบชุมชนในญี่ปุนและป ญหาความเกี่ยวพัน กับลัทธิ
ชาติ นิ ย มทหารก อ นสงครามโลกครั้ ง ที่ 2 แนวคิ ด และทฤษฎี เ ศรษฐกิ จ และวั ฒ นธรรมชุ ม ชนใน
ประเทศไทย
2537603 ประวัติศาสตรเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไท
3 (2-2-4)
(Economic Culture History of the Tai Peoples)
ประวัติศาสตรเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของชนชาติไท ประวัติศาสตรของชนชาติ
ไปเย ชนชาติไทและไทกะได ไทใหญในยูนนาน และพมา ไทอาหมในอินเดีย ไทลื้อในสิบสองปนนา
ไทสิบสองจุไท ลาว ไทย ในประเทศไทย ชนชาติไทในกัมพูชาและมาเลเซีย ความสัมพันธระหวาง
ชนชาติไทกับชนชาติเพื่อนบาน ศึกษาพัฒนาการของการทํามาหากินระบบชุมชนและพัฒนาการของ
รัฐ และความเชื่อ ศาสนา และวัฒนธรรมโดยสังเขปและเปรียบเทียบ
2537604 ศึกษาเศรษฐกิจและวัฒนธรรมชุมชน
3 (2-2-4)
(Study Methods of Community Economy and Culture)
วิธีศึกษาเพื่อทําความเขาใจเศรษฐกิจและวัฒนธรรมสวนทองถิ่นและทําความ
เขาใจประเทศชาติจากการประกอบองครวม ความเขาใจทองถิ่น ศึกษาครอบครัว หมูบาน เครือขาย
หมูบาน ทองถิ่น เขตเศรษฐกิจและวัฒนธรรม และประเทศชาติอันประกอบดวย เขตทองถิ่นและ
ภูมิภาค ทําความเขาใจกับวิธีศึกษาทั้งแบบเศรษฐศาสตรจากสถิติตัวเลข แบบประวัติศาสตรจาก
เอกสารและสัมภาษณแบบมานุษยวิทยา จากการสังเกตการณรวมกิจกรรมในเวลายาวนาน ผูเรียน
สามารถใชวิธีศึกษาทั้ง 3 วิธี ประกอบกันไดพรอมๆ กัน

24
2537905 สัมมนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรมชุมชน
3 (1-4)
(Seminar on Community Economy and Culture)
สัมมนาในหัวขอเฉพาะของเรื่องเศรษฐกิจและวัฒนธรรมชุมชน เชน การทําความ
เขาใจและวิพากษภาพชุมชนในทางทฤษฎี (ทฤษฎีของ Karl Marx, J.H.Boeke, F.Tonnies ทฤษฎี
อื่นๆ ที่ศึกษาในวิชาประวัติศาสตรและทฤษฎี ฯลฯ) การทําความเขาใจประวัติศาสตรของชนชาติ
ประเทศหรือเขตเฉพาะที่ใดที่หนึ่ง โดยใชวิธีศึกษาแบบประวัติศาสตรเปรียบเทียบ การเตรียมการ
ศึกษาหัวขอเฉพาะเพื่อการทําดุษฎีนิพนธ
15.5.3 หมวดวิชาวิทยานิพนธ (Thesis)
1509901 วิทยานิพนธขั้นที่ 1 การนําเสนอหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ
(Thesis Proposal Presentation)
6 หนวยกิต
2509902 วิทยานิพนธขั้นที่ 2 การนําเสนอขอมูลที่คนพบ
(Finding Presentation)
15 หนวยกิต
2509903 วิทยานิพนธขั้นที่ 3 การนําเสนอวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ
(Submission of Thesis)
15 หนวยกิต
15.5.4 หมวดวิชาพื้นฐานเสริม (ไมนับหนวยกิต)
1557001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
3 (2-2-3)
(English for Academic Communication)
ศึกษาและพัฒนาทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษที่จําเปนสําหรับการ
คนควาและวิจัย เนนการอานบทความ งานวิจัยและงานวิชาการ การอานขอมูลจากสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศตางๆ การสรุปความและการเขียนบทความ บทคัดยอการวิจัย
4127001 คอมพิวเตอรเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
3 (2-2-3)
(Computer for Academic Communication)
ศึกษาและพัฒนาทักษะการใชคอมพิวเตอร เพื่อการคนควางานวิจัย บทความทาง
วิชาการ การใชระบบเครือขายในการสืบคนขอมูล ตลอดจนศึกษาและฝกทักษะใชคอมพิวเตอรใน
การนําเสนอผลงานทางวิชาการ และการโอนถายผลงานทางวิชาการผานสื่อคอมพิวเตอร
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16. คุณสมบัติของผูสําเร็จการศึกษา
ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค
จะมีความรูความสามารถและเหมาะสมกับตําแหนงงานตอไปนี้ คือ เปนนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญดาน
การวิจัยและพัฒนา ผูเชี่ยวชาญดานการวางแผนและพัฒนาชุมชน ผูเชี่ยวชาญดานการวางแผนและ
พัฒนาทองถิ่น ผูเชี่ยวชาญดานการวางแผนและพัฒนาเมือง ผูเชี่ยวชาญดานการวางแผนและพัฒนา
เกษตรและสิ่งแวดลอม ผูเชี่ยวชาญดานการวางแผนและพัฒนาการศึกษาและการจัดการภูมิปญญา
ผูเชี่ยวชาญดานการวางแผนและพัฒนาสาธารณสุขชุมชน ผูเชี่ยวชาญดานการวางแผนและพัฒนา
เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ในหนวยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน ทําหนาที่วิเคราะหหรือวิจัยเพื่อกําหนด
นโยบาย วิเคราะหวิจัยเพื่อใหขอเสนอแนะตัดสินใจในการดําเนินโครงการ วิจัยประเมินโครงการ
อี ก ทั้ ง เป น หั ว หน า นั ก วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาในหน ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากผู สํ า เร็ จ
การศึกษาจะเปนผูที่มีความรู ความสามารถในดานตางๆ ดังนี้
16.1 มีความรอบรูเกี่ยวกับอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงและ/หรือภูมิภาคอื่นๆ อยางครอบคลุม
เชน สังคม วัฒนธรรม การศึกษา เกษตรและสิ่งแวดลอม การจัดการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น
สาธารณสุขชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน
16.2 มีความรูความเขา ใจ ทฤษฎีเ กี่ยวกับยุทธศาสตร การพัฒนาภูมิภ าคที่หลากหลาย
สามารถนําความรูประยุกตใชในการพัฒนาทองถิ่นไดอยางถูกตองและเหมาะสมตามลักษณะของ
สังคมและเศรษฐกิจของภูมิภาค
16.3 สามารถสรางองคความรูใหม สังเคราะหความรูใหม ผสมผสานองคความรูที่เปน
สากล เทคโนโลยีสมัยใหมกับภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจนเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรูในภูมิภาค
16.4 มีค วามเป น นั ก วิจัย ที่ ดี มี ความรูค วามเขา ใจในการวิ จั ย และเปน ผูมี จรรยาบรรณ
เจตคติที่ดี มีความคิด จิตสํานึกเชิงวิจัย (Research-minded)
16.5 มี ค วามสามารถเป น หั ว หน า โครงการวิ จั ย เป น ผู ร ว มวิ จั ย และเป น ที่ ป รึ ก ษา
โครงการวิจัยใหแกผูอื่นทั้งระดับประเทศ และระดับนานาชาติไดเปนอยางดี
16.6 มีความสามารถนําเสนอ อธิบาย และถายทอดระเบียบวิธีวิจัย ถายทอดยุทธศาสตร
ในการพัฒนาทองถิ่นในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง และ/หรือภูมิภาคอื่นๆ แกผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
มีจิตสํานึกในการรวมสรางความสงบและสันติภาพใหเกิดขึ้นอยางตอเนื่องและยั่งยืน ในอนุภูมิภาค
ลุมน้ําโขง และ/หรือภูมิภาคอื่นๆ
16.7 เปนผูมีจริยธรรม คุณธรรม มีภาวะผูนําทางวิชาการ และมีความฉลาดทางอารมณ
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17. วิเคราะหหลักสูตร
กรอบความคิด
ปรัชญาเปาหมายสูงสุดของหลักสูตร
เปาหมายสูงสุด
การอยูรวมกันอยางสันติสุข
ในภูมิภาค
ความเชื่อ
1. การพัฒนาที่เหมาะสมกับชุมชน
ทองถิ่นยอมกอใหเกิดสันติสุข
2. จะพัฒนาอยางเหมาะสมไดตอง
รูจักตนเอง รูจักผูอื่นเปนอยางดี
3. การพัฒนาที่ยั่งยืนผูตัดสินใจควร
เปนคนในทองถิ่น ตองรูจัก
เลือกสรรเฉพาะสิ่งที่เหมาะสม
สอดคลองกับชุมชน
4. การพัฒนาที่ดีควรใชกระบวนการ
วิจัยเปนเครื่องมือในการพัฒนา

วิธีการนําไปสูเปาหมาย
ผลที่เกิด
1. ผูเรียนมีความรู มีความเขาใจและ
แนวคิด
ตองพัฒนาบุคลากรจึงจัดการ
ภูมิใจในทุนทางสังคมของ
ศึกษาระดับปริญญาเอกใหกับภูมิภาค
ทองถิ่นและเพื่อนบาน
6 เขต คือ ไทย จีนตอนใต พมา ลาว
2. ผูเรียนรูเทาทันโลกยุคโลกา
กัมพูชาและเวียดนาม
ภิวัตน สามารถนําองคความรู
ที่เหมาะสมทั้งจากทองถิ่น
หลักสูตรเนน
1. การวิจัย 48 หนวยกิต
และสากลมาพัฒนาทองถิ่น
1.1 ความรูทักษะในการวิจัยและ
ไดอยางเหมาะสม
พัฒนา 4 วิชา 12 หนวยกิต
3. ผูเรียนสามารถนําเสนอและ
1.2 วิทยานิพนธ 36 หนวยกิต
ถายทอดความคิด ความเชือ่
2. การพัฒนา 12 หนวยกิต
รูปแบบและกระบวนการ
2.1 รูตนเอง รูทันโลกและหลักการ
พัฒนาที่ยั่งยืน กอใหเกิด
พัฒนา 2 วิชา 6 หนวยกิต
สันติสุขในทองถิ่นและภูมิภาค
2.2 รูหลักการพัฒนาเฉพาะดาน
ใหกับผูอื่นไดอยางมี
มี 5 กลุมๆ ละ 2 วิชา
ประสิทธิภาพ
6 หนวยกิต
3. การสื่อสาร 2 วิชา 6 หนวยกิต
กระบวนการศึกษา
1. ใชความจริงในทองถิ่นเปนแหลง
เรียนรูดวยวิธีการศึกษา คนควา
สํารวจ วิจัย
2. ใชทฤษฎีความจริงที่หลากหลาย
เปนสหวิทยาการในลักษณะ
บูรณาการมาวิเคราะห สังเคราะห
หาความรูใหมที่เหมาะสมกับ
ทองถิ่น
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18. กระบวนการจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนมีลักษณะแบบขั้นบันได 3 ขั้น ดังนี้
การเรียนในป 1 เรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ในปที่ 2 จึงแยกเรียนไปในแตละกลุม ดังนี้
1. กลุมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ประธานกลุม คือ ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท เรียนที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2. กลุมเกษตรและสิ่งแวดลอม ประธานกลุม คือ ศ.ดร.เกษม จันทรแกว เรียนที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3. กลุมการศึกษาและจัดการภูมิปญญา ประธานกลุม คือ ศ.ดร.สมบัติ กาญจนกิจ
เรียนที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
4. กลุมสาธารณสุข ประธานกลุมคือ ศ.นพ.กระแส ชนะวงศ เรียนที่โรงพยาบาล
เมืองพล จังหวัดขอนกน
5. กลุ ม เศรษฐกิ จ และวั ฒ นธรรม ผู ส อนคื อ ศ.ดร.ฉั ต รทิ พ ย นาถสุ ภ า เรี ย นที่
ศู น ย ก ารเรี ย นรู โ ครงการเศรษฐกิ จ ชุ ม ชนหมู บ า นไทย เลขที่ 54 ถนนเศรษฐศิ ริ สามเสนใน
กรุงเทพมหานคร
สวนในป 3 เรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏที่เปนเครือขาย
19. อาจารยผูสอน
อาจารยผูสอนในหลักสูตรมีดังนี้
1. Prof. Peter Chaiyasena
2. ศ.ดร.เกษม จันทรแกว
3. ศ.ดร.สมบัติ กาญจนกิจ
4. ศ.นพ.กระแส ชนะวงศ
5. ศ.ดร.วรเดช จันทรศร
6. ศ.ดร.เฉลียว บุรีภักดี
7. ศ.ดร.สมทรง บุรุษพัฒน
8. ศ.ดร.เสรี พงศพิศ
9. ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์
10. ศ.ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน
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11.
12.
13.
14.

ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท
รศ.ดร.พอพันธ อุยยานนท
รศ.ดร.ภมร ขันถหัตถ
รศ.ดร.สมคิด สรอยน้ํา
ฯลฯ
และคณาจารยที่มีคุณสมบัติปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
20. คณะกรรมการที่ปรึกษาหลักสูตรฯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผศ.ไพฑูรย ยาบุษดี
ผศ.ดร.อัจฉรา ภานุรัตน
ผศ.ดร.เฉลย ภูมิพันธุ
ผศ.ดร.เศาวนิต เศาณานนท
ผศ.ดร.พิชัย ละแมนชัย
รศ.ดร.สมเจตน ภูศรี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

21. คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ผศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม
ดร.สมศักดิ์ สีดากุลฤทธิ์
ผศ.ดร.โยธิน สุริยพงศ
ผศ.ดร.มัณฑนา อินทุสมิต
ดร.ประกอบ ผลงาม
ดร.พงษเทพ บุญเรือง
ดร.พรสวรรค สุวรรณศรี

ประธานคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ
รองประธานคณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
เลขานุการและคณะกรรมการ

22. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1.
2.
3.
4
5.

ผศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม
ดร.สมศักดิ์ สีดากุลฤทธิ์
ผศ.ดร.โยธิน สุริยพงศ
ดร.สุวิมล โชคชัยสวัสดี
ผศ.ดร.ชมพูนุช วราศิระ

ประธานคณะกรรมการ
รองประธานคณะกรรมการ
คณะกรรมการ
ผูชวยเลขานุการและคณะกรรมการ
เลขานุการและคณะกรรมการ
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23. แผนการจัดผูสอน
1. หมวดวิชาสัมพันธ 12 หนวยกิต
ภาคเรียนที่
1

รายวิชา
1. ปรัชญาการวิจัยและพัฒนาทองถิ่น

2

2. การวิจัยและพัฒนา

2

3. สถิติชั้นสูงเพื่อการวิจัย

2

4. บริบทและแนวโนมการพัฒนาทองถิ่นและภูมิภาค

1.
2.
3
3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.

ผูสอน
ศ.ดร.เสรี พงศพิศ
ผศ.ดร.บัญชร แกวสอง
ดร.ปรีชา อุยตระกูล
ผศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม *
ศ.ดร.เฉลียว บุรีภักดี
รศ.ดร.สุจินต สิมารักษ
รศ.ดร.วิเชียร ชีวพิมาย
ผศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม *
ศ.ดร.สําเริง บุญเริงรัตน
รศ.ดร.สําราญ มีแจง
ผศ.ดร.เชาว อินใย
ดร.สมศักดิ์ สีดากุลฤทธิ์ *
ศ.ดร.สมบัติ กาญจนกิจ
ศ.ดร.เกษม จันทรแกว
รศ.ดร.ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร
รศ.ดร.สมคิด สรอยน้ํา
ผศ.ดร.ชมพูนุท วราศิระ *

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผูสอน
ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท
รศ.ดร.ภมร ขันถหัตถ
ผศ.ดร.อัจฉรา ภานุรัตน
ดร.พรสวรรค สุวรรณศรี *
ศ.ดร.สมบัติ กาญจนกิจ
ศ.ดร.เกษม จันทรแกว
ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ
ศ.ดร.เสรี พงศพิศ
ดร.ประกอบ ผลงาม *
ผศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม *

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน
2.1 วิชาบังคับ 6 หนวยกิต
ภาคเรียนที่
1

รายวิชา
1. ทฤษฎีความรูโลกาภิวัตนและภูมิปญญาทองถิ่น

3

3. การจัดสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการทาง
วิชาการ
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2.2 วิชาเลือก 6 หนวยกิต ใหเลือกเรียนกลุมใดกลุมหนึ่ง
ภาคเรียนที่
4

รายวิชา
1. กลุมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง และ/หรือ ภูมิภาคอื่นๆ
(ประธานกลุมคือ ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท)
2. กลุมการเกษตรและสิ่งแวดลอม
(ประธานกลุมคือ ศ.ดร.เกษม จันทรแกว)
3. กลุมการศึกษาและการจัดการภูมิปญญา
(ประธานกลุมคือ ศ.ดร.สมบัติ กาญจนกิจ)
4. กลุมสาธารณสุขชุมชน
(ประธานกลุม คือ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ)
5. กลุมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมชุมชน

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.

ผูสอน
ศ.ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน และคณะ
ศ.ดร.สมทรง บุรุษพัฒน
ดร.ประกอบ ผลงาม *
ศ.ดร.เกษม จันทรแกว และคณะ
รศ.ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล
ผศ.ดร.โยธิน สุริยพงศ *
ศ.ดร.สมบัติ กาญจนกิจ และคณะ
ผศ.ดร.ชมพูนุท วราศิระ *
ศ.ดรนพ.กระแส ชนะวงศและคณะ
ดร.จิตตศิริ ขันเงิน
ผศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม *
ศ.ดร.ฉัตรทิพย นาถสุภา
รศ.ดร.พอพันธ อุยยานนท
รศ.ดร.ทิพยวัลย สีจันทร
ดร.พรสวรรค สุวรรณศรี *

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.

ผูสอน
Prof Peter Chaiyasena
ดร.ประกอบ ผลงาม
Dr.costus
ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด
ดร.ปญญา นาแพงหมื่น
ผศ.ดร.สมศักดิ์ อภิบาลศรี
ผศ.ดร.รสริน พิมลยรรยงค

3. วิชาพื้นฐานเสริม
ภาคเรียน

รายวิชา
1. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ

2. คอมพิวเตอรเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ

