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เวลาเรียน

สัมมาอนุภูมภิ าคลุมน้ําโขง
(Seminar Involving the GMS)

กลุมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
3(1-4-6)

48 ชั่วโมง

1. คําอธิบายรายวิชา
สัมมนาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ดานสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองและวัฒนธรรมในอนุ
ภูมิภาคลุมน้ําโขง
2. อาจารยผสู อน
1. ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท
2. ดร.ชาญวิทย เกษตรศิริ
3. ผศ.ดร.ธงชัย สมบูรณ
4 . ผศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม
5........................................
6........................................
7........................................
3. จุดประสงค
เพื่ อใหนั ก ศึ ก ษาสั ม มนาเกี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นแปลงด า นสัง คมเศรษฐกิ จ การศึ ก ษา การเมื อ ง การ
ปกครอง และวัฒนธรรมอนุภุมิภาคลุมน้ําโขง
4. วิธีสอน และกิจกรรมการเรียนการสอน
1) การบรรยายสรุปในชั้นเรียน
2) นักศึกษาคนควาดวยตัวเองเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ในดานตาง ๆ ในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
3) อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู / สัมมนา รวมกับนักศึกษาปริญญาเอกในประเทศ และภูมิภาคลุมน้ํา
โขง
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5. เนื้อหาและเวลาที่ใช
สัปดาห
เนื้อหา
1–2
- แนะนํ า เนื้ อ หา ขอบข า ยของวิ ช า
(11 มิ.ย. 49) กระบวนการเรี ย นการสอน และการ
09.00 – 16.00 น. ประเมินผล
- รูปแบบ / วิธีการ สัมมนาของประเทศ
ตาง ๆ ในภูมิภาคลุมน้ําโขง
3–6
- รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
09.00 – 16.00 น. ด า นสั ง คม เศรษฐกิ จ การเมื อ ง การ
ปกครอง และวัฒนธรรมในภูมิภาคลุมน้ํา
โขง
7-8
- สัมมนาในชั้นเรียน
09.00 – 16.00 น.
9 - 12
09.00 – 16.00 น

- รวบรวมขอมูล (ตอ)

กิจกรรมการเรียน
- ชี้แจงในชั้นเรียน

ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท
ศึกษา รวบรวมขอมูลใน ผศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม
ภูมิภาคลุมน้ําโขงใน
รูปแบบตางๆ
การสัมมนา แลกเปลี่ยน *..........................*
ในชั้นเรียน
ผศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม

ศึกษา รวบรวมขอมูลใน
ภูมิภาคลุมน้ําโขงใน
รูปแบบตางๆ
13 - 14
- สั ม มนา แลกเปลี่ ย น ร ว มกั บ นั ก ศึ ก ษา - อภิปรายแลกเปลี่ยน
09.00 – 16.00 น ปริญญาเอก ตางสถาบัน
ความคิดเห็น
15 – 16
- สัมมนาทางวิชาการ “แมน้ําโขง สาละ - นักศึกษาปริญญาเอกจัด
(23 – 24 พ.ย. 49) วิ น ผู ค น ผื น น้ํ า และแผ น ดิ น ทองของ ประชุมเชิงปฏิบัติการ
09.00 – 16.00 น. อุษาคเนย”
6. การวัดผลและประเมินผล
6.1 การวัดผลระหวางภาคเรียน
1) การมีสวนรวมในกิจกรรม
2) เขารวมสัมมนากับนักศึกษาปริญญาเอกตางสถาบัน
3) การสัมมนาในชั้นเรียน
6.2 การวัดผลปลายภาคเรียน
1) การจัดสัมมนาภูมภิ าค

ผูสอน
ผศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม

คณะกรรมการสาขาฯ

ผศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม
ดร.ชาญวิทย เกษตรศิริ
ผศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม

50%
10%
20%
20%
40%
40%
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7. งานที่มอบหมายใหทํา
1. เขารวมสัมมนากับนักศึกษาปริญญาเอก
2. บทความทางวิชาการเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง
และวัฒนธรรมในภูมภิ าคลุม น้ําโขง
8. หนังสือที่อานเพิ่มเติม
นภดล ตั้งสกุล และ จันทนีย วงศคํา., ความเชื่อและระบบสังคม
อนินทร พุฒโิ ชติ., ความสัมพันธเชิงนโยบายระหวางการศึกษากับการพัฒนาเศรษฐกิจลาว
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/

