โครงการปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขายุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค
ภาคเรียนที่ 1/2549
2527504

เวลาเรียน

ความสัมพันธระหวางประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
(Academic Seminars and Workshops)
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48 ชั่วโมง

1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความสัมพันธทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคีของประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงทั้งอดีตและปจจุบัน
ทั้งในทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรมและชาติพันธุวิทยา ศึกษารูปแบบความรวมมือเพื่อพัฒนาอนุ
ภูมิภาคลุมน้ําโขง ทั้งในกรอบความรวมมือเดิมและนําเสนอรูปแบบความรวมมือที่พึงประสงค เนนองค
ความรูเชิงประจักษ จัดใหมีการประชุมสัมมนาทั้งในรูปการทบทวนกรอบความรวมมือในฐานะประเทศ
สมาชิกสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Asian) เขตเศรษฐกิจ อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง โครงการ
ประตูสูอินโดจีนและอื่น ๆ
2. อาจารยผสู อน
1. ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท
2. ดร.สุวิทย คุณกิตติ
3. กงสุลใหญ สปป.ลาว ประจําประเทศไทย
4. ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ
5. ผศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม
3. จุดประสงค
เพื่อศึกษาความสัมพันธระดับทวิภาคีของประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงทั้งในอดีตและปจจุบัน ในดาน
ตาง ๆ ไดแก เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา สังคม วัฒนธรรม และชาติพันธวิทยา รวมทั้งเพื่อศึกษา
รูปแบบความรวมมือเพื่อพัฒนาอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง และจัดการประชุมสัมมนากรอบความรวมมือในอนุ
ภูมิภาคลุมน้ําโขง
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4. วิธีสอน และกิจกรรมการเรียนการสอน
1) การบรรยายสรุป และอภิปรายรวมกัน
2) นักศึกษาคนควาดวยตัวเอง
3) นักศึกษานําเสนอรูปแบบการพัฒนาความรวมมือในภูมิภาคลุมน้ําโขง
4) จัดสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาความรวมมือในภูมภิ าคลมน้ําโขง
5. เนื้อหาและเวลาที่ใช
สัปดาห
เนื้อหา
1–2
- แนะนํ า เนื้ อ หา ขอบข า ยของวิ ช า
(10 มิ.ย. 49) กระบวนการเรี ย นการสอน และการ
09.00 – 16.00 น. ประเมินผล
- ความสัมพันธประเทศตาง ๆ ในระดับ
ทวิ ภ าคี และพหุภ าคี ของประเทศใน
ลุมแมน้ําโขง ในอดีต และปจจุบัน ใน
ด า นต า ง ๆ ทั้ ง เศรษฐกิ จ การเมื อ ง
สังคม วัฒนธรรม และชาติพันธ
3–4
- นโยบายรัฐบาลตอการสรางความรวมมือ
(24 มิ.ย. 49) เพื่อพัฒนาภูมิภาคลุมน้ําโขงในดานตาง ๆ
09.00 – 16.00 น. ทั้ง เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา สังคม
วัฒนธรรม
5-6
- สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนา
(8 ก.ค. 49)
ภูมิภาคลุมน้ําโขง : เวียดนาม
09.00 – 16.00 น.
7-8
- กรอบความร ว มมื อ การพั ฒ นาใน
(22 ก.ค. 49)
ประเทศ ไทย – สปป.ลาว
09.00 – 16.00 น
9 - 10
- กรอบความร ว มมื อ การพั ฒ นาเขต
(5 ส.ค. 49)
เศรษฐกิ จ ในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต
09.00 – 16.00 น (Asian)

กิจกรรมการเรียน
- ชี้แจงในชั้นเรียน

ผูสอน
ผศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม

- บรรยายและอภิปราย
รวมกัน

ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท

- บรรยายและอภิปราย
รวมกัน

ดร.สุวิทย คุณกิตติ
ผศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม

- ศึกษาดูงาน และ
ประชุมเครือขาย

ผศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม

- บรรยายและอภิปราย
รวมกัน

กงสุลใหญ สปป.ลาว
ประจําประเทศไทย
ผศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม
ดร.ชิงชัย หาญเจน
ลักษณ

- บรรยายพิเศษ
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สัปดาห
เนื้อหา
กิจกรรมการเรียน
ผูสอน
11 – 12
- ศึ ก ษาค น คว า เพื่ อ พั ฒ นาโครงการ / - ศึกษาคนควาดวยตัวเอง ผศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม
(19 ส.ค. 49)
กรอบความร ว มมื อ ในการพั ฒ นาอนุ
09.00 – 16.00 น. ภู มิ ภ าคลุ ม น้ํ า โขงในด า นต า ง ๆ ได แ ก
ดานเศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา สังคม
วัฒนธรรมและชาติพันธ
13 – 14
- นําเสนอโครงการความรวมมือ
- นําเสนอดวย โปรแกรม ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท
(2 ก.ย. 49)
Power Point
ผศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม
09.00 – 16.00 น.
15 - 16
- จัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับความรวมมือ - จัดสัมมนาทางวิชาการ
( ธ.ค. 49)
ในภูมิภาคลุมน้ําโขง
09.00 – 16.00 น.

ผศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม

6. การวัดผลและประเมินผล
6.1 การวัดผลระหวางภาคเรียน
60%
1) การเขารวมในกิจกรรมชั้นเรียน
2) รายงานการพัฒนาการพัฒนารูปแบบความรวมมือในการพัฒนาภูมภิ าคลุมแมน้ําโขง
ในดานตาง ๆ
3) การนําเสนอความรวมมือในการพัฒนาภูมภิ าคลุมแมน้ําโขงในดานตาง ๆ
4) เขารวมประชุมสัมมนาเกีย่ วกับการพัฒนาอนุภูมภิ าคจากหนวยงานภายนอก 2 ครั้ง
5) บทความทางวิชาการเกีย่ วกับการพัฒนาอนุภูมภิ าคลุมน้ําโขงที่มีการ พิมพเผยแพร
6.2 การวัดผลปลายภาคเรียน
40%
1) การจัดสัมมนาดานความรวมมือในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

10%
20%
10%
10%
10%
40%

7. งานที่มอบหมายใหทํา
1. รายงานการพัฒนารูปแบบความรวมมือในการพัฒนาภูมภิ าคลุมน้ําโขง
2. เขียนบทความทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง และพิมพเผยแพร อยางนอย
1 บทความ
3. นําเสนอความรวมมือในการพัฒนาภูมภิ าคลุมแมน้ําโขงในดานตาง ๆ
8. หนังสือที่อานเพิ่มเติม
นภดล ตั้งสกุล และ จันทนีย วงศคํา., ความเชื่อและระบบสังคม
อนินทร พุฒโิ ชติ., ความสัมพันธเชิงนโยบายระหวางการศึกษากับการพัฒนาเศรษฐกิจลาว
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ดร.กัลปพฤกษ ผิวทองงาม., คาขายชายแดน
ยศ สันตสมบัติ., นิเวศวิทยาชาติพันธ ทรัพยากรชีวภาพ และสิทธิชุมชน
เขียน ธีระวิทย และอดิศรเสมยิ้ม., ความสัมพันธไทย – ลาว ในสายตาของคนลาว
เขียน ธีระวิทย., เวียดนาม สังคม เศรษฐกิจ ความมั่นคง การเมือง และการตางประเทศ
จอหน เค. แฟรแบงค และคนอื่นๆ. เอเชียตะวันออกยุคใหมเลมสาม. กุสุมา สนิทวงศ และชัย
โชคจุลศิริวงศ แปล. มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร : ไทยวัฒนา
พานิช, 2521.
มิตซิสัน. ลัวส. อิทธิพลของชาวจีนโพนทะเลและบทบาทของคนจีนในประเทศไทยสมัยปจจุบัน.
แปลและเรียบเรียงโดย กมล จันทรสาร พระนคร : โอเดียนสโตร, 2506.
สมบูรณ ธรรมครองอาตย. ประวัติศาสตรอารยธรรมโลก 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัย
รามคําแหง, 2519
ชาญวิทย เกษตรศิริ ฮายะโอะ ฟูกุย. ญี่ปุน – ไทย – อุษาคเนย กรุงเทพ : มูลนิธิโครงการตํารา
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 2545
8. เว็บไซตที่ตองคนควา
http://www.riclib.nrct.go.th/
http://www.plurality.net/
http://www.thailis.or.th/
http://www.mekonginstitute.org/html/
http://cac.kku.ac.th/laos/

