แบบฟอร์ ม – 1
แบบรายงานการศึกษาความเป็ นไปได้ อย่างละเอียด
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลพืน้ ฐานของหลักสู ตรใหม่ (ข้อมูลโครงการภาคผนวก 1)
1. หน่วยงาน วิทยาลัยสหวิทยาการ
2. ชื่อหลักสู ตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียแปซิฟิกศึกษา
( Master of Arts in Asia Pacific Studies)
3. ชื่อปริ ญญา ศศ.ม. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเอเชียแปซิฟิกศึกษา)
4. ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสู ตร 1 ปี ครึ่ ง
5. ระดับการศึกษา
 1) ต่ากว่าปริ ญญาตรี  2) ปริ ญญาตรี  3) ประกาศนียบัตรบัณฑิต  4) ปริ ญญาโท
 5) ปริ ญญาเอก
 6) ปริ ญญาตรี -โท (ต่อเนื่ อง)
 7) ปริ ญญาโท-เอก (ต่อเนื่อง)
5.1 กรณี หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาให้ระบุวา่ แผนการศึกษา
 1) แผน ก.
 2) แผน ข.
 3) แผน ก. และแผน ข.
5.2 กรณี หลักสู ตรระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี ให้ระบุวฒ
ุ ิการศึกษาของผูเ้ ข้าศึกษา..................-.........................
6. ลักษณะของหลักสู ตร
 1) หลักสู ตรใหม่
 2) หลักสู ตรเดิม (ที่ไม่เคยจัดการเรี ยนการสอนด้วยวิธีที่เสนอมาก่อน และโปรดระบุสาระสาคัญที่

-

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ................................... .................................................)
7. ประเภทโครงการ
 1) ปกติ
 2) บริ การการศึกษา (พิเศษ)
8. ช่วงเวลาที่จดั การเรี ยนการสอน  1) เต็มเวลา (กลางวัน)  2) ภาคค่า  3) วันเสาร์ -อาทิตย์
9. ประเภทหลักสู ตร
 1) ภาษาไทย
 2) ภาษาอังกฤษ
 3) นานาชาติ
 4) ทวิภาษา
10. สถานที่จดั การศึกษา
 1) ท่าพระจันทร์  2) รังสิ ต
 3) ลาปาง
 4) พัทยา
 5) มากกว่า 1 แห่ง (ระหว่าง......... กับ............)
11. ระบบการศึกษา
 1) ทวิภาค
 2) ไตรภาค
12. จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสู ตร.........36............หน่วยกิต
13. แผนการรับนักศึกษาในช่วงปี การศึกษา .......2558-2560...............................
ปี การศึกษา......2558...... จานวน ......20...... คน (เริ่ มรับนักศึกษา)
ปี การศึกษา...... 2559..... จานวน .... 20..... คน
ปี การศึกษา........2560..... จานวน .....20....... คน
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14. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
 1) โครงการปกติ : ค่าใช้จ่ายในลักษณะเหมาจ่าย
- ตลอดหลักสู ตร........-.. ....... บาท
- ต่อภาคการศึกษา......-.......... บาท
 2) โครงการบริ การการศึกษา : ที่จดั เก็บตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกาหนด และระเบียบ/ประกาศของ
หน่วยงาน (ระบุอตั ราค่ าธรรมเนียมทีจ่ ัดเก็บจาแนกตามรายการ ต่ อภาคการศึกษา เช่ น ค่ าหน่ วยกิต ค่ าบารุ ง
ห้ องสมุด ค่ าธรรมเนียมการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นต้ น)
ลาดับที่
1

รายการ
อัตราค่ าหน่ วยกิต

จานวน
42,000.00

อัตราค่าหน่วยกิต 36 หน่วย ๆ กิตละ 3,500 บาท
42,000 บาท/ภาคการศึกษา
2

3

ค่ าบารุงการศึกษา

5,500.00

(1) ค่าบารุ งมหาวิทยาลัย ภาคละ 1,500 บาท

1,500.00

(2) ค่าบารุ งห้องสมุดปี การศึกษาละ 4,000 บาท (คิดเป็ นปี การศึกษา)

4,000.00

ค่ าธรรมเนียมการศึกษา

5,760.00

(1) ค่าสอบประมวลวิชา ครั้งละ 500 บาท

500.00

(2) ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา 1,000 บาท

1,000.00

(3) ค่าขึ้นทะเบียนปริ ญญา 1,000 บาท

1,000.00

(4) ค่าธรรมเนียมการใช้อุปกรณ์การศึกษา วิชาละ 500 บาท

1,500.00

(5) ค่าใบรับรองผลการศึกษา ชุดละ 50 บาท
(6) ค่าธรรมเนียมการใช้บริ การเครื อข่ายปี การศึกษาละ1,600 บาท
(คิดเป็ นปี การศึกษา)
(7) ค่าคุม้ ครองอุบตั ิเหตุ จัดเก็บครั้งเดียวในภาคการศึกษาที่ 1
4

ค่ าลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์

5

ค่ าธรรมเนียมตามระเบียบวิทยาลัยภาคละ 5,000 บาท
รวมค่ าใช้ จ่ายต่ อคนต่ อภาค

50.00
1,600.00
110.00
40,000.00
5,000.00
98,260.00

2
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15. ประวัติและประสบการณ์ของผูอ้ านวยการหลักสู ตร (เอกสารตามภาคผนวก 2 )
รายการข้ อมูล
1. ข้อมูลส่ วนตัว

2. ประวัติการศึกษา

รายละเอียดทีต่ ้ องการ
1.1 ชื่อ-สกุล ศุภชั ศุภชลาศัย
1.2 ตาแหน่งทางวิชาการ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
1.3 เบอร์ โทรศัพท์ 0-2564-2851
- มือถือ 081-487-3339
- อีเมล suphat@econ.tu.ac.th
2.1 วุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริ ญญาตรี – ปริ ญญาเอก
1974 - 1977 B.A. in Economics (Second Class
Hons.), Ramkamhaeng
University, Bangkok.
1978 – 1980 M.S. in Development Economics,
National Institute of Development
Administration (NIDA), Bangkok.
1984 - 1986 Master Degree in Agricultural
Development Economics,
Australian National University,
Canberra, Australia.
1987 – 1989 Ph.D. in Economics, Australian
National University, Canberra,
Australia.
2.2 ตาแหน่งทางวิชาการ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
รายละเอียดทีต่ ้ องการ

รายการข้ อมูล
3. ประสบการณ์การทางาน
4. ผลงานวิชาการ/วิจยั
5. ผลงานที่ได้รับรางวัล (ถ้ามี)
หมายเหตุ : ผูอ้ านวยการหลักสู ตร หมายถึง บุคลากรที่ทาหน้าที่หวั หน้าของโครงการหลักสู ตรใหม่

3
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ส่ วนที่ 2 แผนการศึกษา/อาจารย์ ประจาหลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตร
(กรอกข้อมูลในตารางให้ครบทุกภาคการศึกษา ตลอดหลักสู ตร)
2.1 แผนการศึกษาตลอดหลักสู ตร
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี ที่ 1 3 วิชา 9 หน่ วยกิต
วิชาบังคับ 3 วิชา
รหัส - ชื่อวิชา
1. อปศ. 600 ความรู ้เบื้องต้นสาหรับการ
เรี ยน เอเชีย-แปซิฟิกศึกษา

2. อปศ. 611 เศรษฐศาสตร์การเมืองและ
การบูรณาการทางเศรษฐกิจ
ในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก
3. อปศ. 621 การเมือง ความมัน่ คงและกล
ยุทธ์ดา้ นการป้ องกัน ประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

จานวน

ผู้สอน

Section

อาจารย์ ประจา

3

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.
ศุภชั ศุภชลาศัย
รองศาสตราจารย์
ดร.ชนินทร์ มีโภคี
รองศาสตราจารย์ ดร.
ธรรมวิทย์ เทิดอุดมธรรม
ศาสตราจารย์ ดร.
จตุรนต์ ถิระวัฒน์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.
ศุภชั ศุภชลาศัย

3

อาจารย์ ดร.
จันจิรา สมบัติพนู ศิริ

3

อาจารย์ พเิ ศษ
อาจารย์ ดร.
กนกรัตน์ สถิตนิรามัย

อาจารย์ภิญญ์ ศิรประภาศิริ

ภาคการศึกษาที่ 2 ปี ที่ 1 4 วิชา 12 หน่ วยกิต
วิชาบังคับ 2 วิชา วิชาบังคับเลือก 1 วิชา วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รหัส - ชื่อวิชา

วิชาบังคับ
อปศ. 612 เศรษฐศาสตร์การเมืองร่ วม
สมัยของประเทศไทย

จานวน
Section
3

ผู้สอน
อาจารย์ ประจา

อาจารย์ พเิ ศษ

รองศาสตราจารย์ ดร.
ธรรมวิทย์ เทิดอุดมธรรม
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.
อภิชาต สถิตนิรามัย
รองศาสตราจารย์ ดร.
ชนินทร์มีโภคี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.
ดวงมณี เลาวกุล

4
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รหัส - ชื่อวิชา
อปศ. 631 กฎหมายระหว่างประเทศและ
โครงสร้างความสัมพันธ์ในภูมิภาค

จานวน
Section

ผู้สอน
อาจารย์ ประจา

อาจารย์ พเิ ศษ
ศาสตราจารย์ ดร.
ชุมพร ปั จจุสานนท์
รองศาสตราจารย์
สุธรรม อยูใ่ นธรรม

3

วิ ช าบั ง คั บ เลื อ กในกลุ่ ม Contemporary
Issues in Area Studies หรื อ Public Policy
Studies 1 วิชา
อปศ.641 ประเด็นร่ วมสมัยในอาเซียน/ เอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ศึกษา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา

3

รองศาสตราจารย์ ดร.เรื อโท
นภดล ชาติประเสริ ฐ

3

กลุ่มที่ 1 วิชาเลือกในกลุ่มบูรณาการ วิชาทางด้านเศรษฐศาสตร์ กฎหมาย รัฐศาสตร์นโยบายสาธารณะ และธุรกิจ
คุณทรงศักดิ์ สายเชื้อ

อปศ.625 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและ
นโยบายระหว่างประเทศ
ในเอเชียแปซิฟิก

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
วิทยานิพนธ์
รหัส - ชื่อวิชา
อปศ.800 วิทยานิพนธ์

1 วิชา 3 หน่ วยกิต
จานวน
Section

อาจารย์ ประจา

3

อาจารย์ประจาหลักสูตรและ
อาจารย์ประจา
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ภาคการศึกษาที่ 1 ปี ที่ 2
วิทยานิพนธ์
รหัส - ชื่อวิชา

ผู้สอน
อาจารย์ พเิ ศษ

1 วิชา 12 หน่ วยกิต
จานวน

ผู้สอน

Section

อาจารย์ ประจา

อปศ.800 วิทยานิพนธ์

9

อาจารย์ประจาหลักสู ตรและ
อาจารย์ป ระจ าวิ ท ยาลัย สห
วิทยาการ

อปศ.วิชาเลือกเสรี 1 วิชา 3 กลุ่มวิชา

3

อาจารย์ พเิ ศษ

กลุ่มที่ 1 วิชาเลือกในกลุ่มบูรณาการ วิชาทางด้านเศรษฐศาสตร์ กฎหมาย รัฐศาสตร์นโยบายสาธารณะ และธุรกิจ
อปศ.633 กฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศ

ศาสตราจารย์ ดร.
จตุรนต์ ถิระวัฒน์

5
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2.2 อาจารย์ ประจาหลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตร (หนังสื ออนุมัติอาจารย์ ภาคผนวก 3)
อาจารย์ ประจาหลักสู ตร (ไม่นอ้ ยกว่า 5 คน)
ชื่อ/ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
(สาขาที่จบการศึกษา)
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.
ศุภชั ศุภชลาศัย

Ph.D
M.A.

M.A.

2. รองศาสตราจารย์ ดร.
ชนินทร์ มีโภคี

3. อาจารย์ ดร.
โกสุม โอมพรนุวฒั น์

B.Sc
Ph.D.
M.A.
M.A.
B.Sc
Ph.D.
M.A.
B.Sc

4. รองศาสตราจารย์ ดร.
ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม

5.
6.

5. ศาสตราจารย์ ดร.
จตุรนต์ ถิระวัฒน์

Ph.D.
M.A.
B.Sc.
Ph.D.

M.A.

B.Sc.

Economics
Agricultural
Development
Economics
Development
Economics
Economic
Economic
Economic
Economic
Economic
Social Sciences
Journalism
Studies
English
(Liberal Arts)
Economics
Economics,
International
Program Law
Docteur en Droit
Mention : Droit
Internat
Maîtrise en Droit
Mention : Droit
International
etEuropéen
Licence en Droit

อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตร (ไม่นอ้ ยกว่า 3 คน)
ชื่อ/ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
(สาขาที่จบการศึกษา)
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.
ศุภชั ศุภชลาศัย

Ph.D
M.A.

M.A.

2. รองศาสตราจารย์ ดร.
ชนินทร์ มีโภคี

3. อาจารย์ ดร.
โกสุม โอมพรนุวฒั น์

B.Sc
Ph.D.
M.A.
M.A.
B.Sc
Ph.D.
M.A.
B.Sc

Economics
Agricultural
Development
Economics
Development
Economics
Economic
Economic
Economic
Economic
Economic
Social Sciences
Journalism
Studies
English
(Liberal Arts)
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ส่ วนที่ 3 ผลการศึกษาความเป็ นไปได้ ข้นั ละเอียด
3.1 ความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน หรื อกลุ่มเป้ าหมายของหลักสู ตร
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้ วย
1. หน่ วยงานราชการไทยที่ บุคลากรควรจะมี ความรู ้ ที่เกี่ ยวกับเศรษฐกิ จ การเมื องระหว่างประเทศ
กฎหมายระหว่างประเทศในภูมิภาคด้าน Asia Pacific เช่น
 กระทรวงอุตสาหกรรม ได้แก่ สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
 กระทรวงพาณิ ชย์ ได้แก่ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมส่ งเสริ มการส่ งออก กรมการค้า
ต่างประเทศ กรมส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ
 กระทรวงการต่างประเทศ ได้แก่กรมอเมริ กาและแปซิ ฟิกใต้ กรมเศรษฐกิ จระหว่างประเทศ
กรมเอเชีย กรมอาเซียน กรมสนธิสัญญา
2. ภาคเอกชนโดยเฉพาะผูบ้ ริ หารระดับกลางขึ้นไปที่ธุรกิจมีความเกี่ยวข้องกับต่างประเทศ เช่น
 สถาบันการเงิ น ในส่ วนของภาคที่ เกี่ ย วกับ ต่ า งประเทศ และStrategist ในบริ ษ ทั เงิ นทุ น
หลักทรัพย์
 นักธุ รกิจที่ทาเรื่ องเกี่ยวกับส่ งออกและนาเข้า
 SME ที่มีหวั ก้าวหน้าที่ตอ้ งการทาการค้าต่างประเทศ
3. สถาบันการศึกษาที่ตอ้ งการบุคลากรในการเรี ยนการสอนและนักวิจยั ด้าน Asia-Pacific
3.2 จุดเด่นของหลักสู ตร
1. เป็ นการบูรณาการ 3 ศาสตร์ เข้าด้วยกันประกอบไปด้วย เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์
2. เป็ นการศึกษาเฉพาะพื้นที่ (Specific Area Studies)
3. สอดคล้อง (Complementary) กับสถาบันที่ทาการเรี ยนการสอนในมหาวิทยาลัย เช่น หลักสู ตรอาเซี ยน
ศึกษา ของวิทยาลัยนานาชาติปรี ดี พนมยงค์ ที่เน้นการเรี ยนการสอนในเรื่ องของศิลปวัฒนธรรม
4. เป็ นโครงการที่เน้นการวิจยั ภาษาต่างประเทศ (Research School) ที่สามารถเป็ นผลงานของ
มหาวิทยาลัย ในการจัดทา QS ปี ละ ประมาณ 20 เล่ม ซึ่ งจะมีผลต่อการจัดลาดับและการ
ประเมินของมหาวิทยาลัย
5. เป็ นโครงการที่เปิ ดให้นกั ศึกษาต่างประเทศเข้ามาศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาจากประเทศ CLMV
(กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม) เพื่อให้เกิดการสร้างเครื อข่าย (Net working) ทางวิชาการระหว่าง
ประเทศและการเรี ยนในกรณี ของประเทศเพื่อนบ้าน
6. ส่ งเสริ มความเป็ นนานาชาติ (International Academic of Excellency) ให้กบั มหาวิทยาลัย
7. เป็ นโอกาสที่ให้คนรู้ในเรื่ องเอเชียแปซิฟิกซึ่งจะเป็ นภูมิภาคที่มีการการเติบโต มีปัญหาทางการเมือง
ระหว่างประเทศ และในเรื่ องทรัพยากรในภูมิภาค
8. เป็ นหลักสู ตรใหม่ที่ไม่มีสถาบันอุดมศึกษาในประเทศเปิ ดทาการเรี ยนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
7
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3.3 สถาบันอุดมศึกษาในประเทศ ที่เปิ ดสอนหลักสู ตรเดียวกันหรื อที่มีลกั ษณะเดียวกันกับหลักสู ตรที่เสนอ
วิทยาลัยสหวิท ยาการ ได้มอบหมายให้สถาบันศึ กษาความร่ วมมื อระหว่า งประเทศแห่ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดาเนินการศึกษาและสารวจสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ที่เปิ ดการเรี ยน
การสอนหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเอเชียแปซิฟิกศึกษา) ผลการศึกษาและสารวจไม่มี
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาใดเปิ ดสอนระดับ ปริ ญ ญาโท สาขาวิ ช าเอเชี ย แปซิ ฟิ กศึ ก ษา ในประเทศไทย
(เอกสารตามภาคผนวก 4)
ลาดับ

1.
2.
3.
4.
5.

สถาบันการศึกษา

-

ชื่ อหลักสู ตร

-

นักศึกษา
(จานวนรับ)
(คน)
-

ค่ าธรรมเนียมการศึกษา (บาท)
ต่ อภาคการศึกษา

ตลอดหลักสู ตร

-

-
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3.4 ความพร้อมและศักยภาพของหน่วยงานในการจัดการเรี ยนการสอน
1) ความพร้อมด้านอาจารย์ประจา
ข้อมูลภาระงานสอนทุกระดับของอาจารย์ประจาผูท้ าหน้าที่สอนในหลักสู ตรใหม่ ในปี การศึกษา….2557
รายชื่อ/ตาแหน่ งทาง
วิชาการ
1.ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.
ศุภชั ศุภชลาศัย
2.รองศาสตราจารย์ ดร.
ชนินทร์ มีโภคี
3. รองศาสตราจารย์ ดร.
ธรรมวิทย์
เทอดอุดมธรรม
4. ศาสตราจารย์ ดร.
จตุรนต์ ถิระวัฒน์
5. อาจารย์ ดร.
โกสุม โอมพรนุวฒั น์
6.อาจารย์ ดร.
ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์

7.อาจารย์ ดร.
พรเทพ เบญญาอภิกุล
8.อาจารย์ ดร.
วรรณวิภางค์
มานะโชติพงษ์
9.อาจารย์ ดร.ธร ปิ ติดล

วุฒิ
การศึกษา
(สาขาทีจ่ บ
การศึกษา)

สังกัด
ในคณะ นอกคณะ
(ภาค/
(ใน มธ.)
สาขา)

ปริ ญญาเอก
สาขา
เศรษฐศาสตร์
ปริ ญญาเอก
สาขา
เศรษฐศาสตร์
ปริ ญญาเอก
สาขา
เศรษฐศาสตร์
ปริ ญญาเอก
สาขา
นิติศาสตร์
ปริ ญญาเอก
สาขา
สังคมศาสตร์
ปริ ญญาเอก
สาขา
เศรษฐศาสตร์
ปริ ญญาเอก
สาขา
เศรษฐศาสตร์
ปริ ญญาเอก
สาขา
เศรษฐศาสตร์
ปริ ญญาเอก
สาขา
รัฐศาสตร์









ภาระงานสอนทุกระดับ (วิชา/ปี )
ภาระงานทีป่ รึกษา
ปัจจุบัน
จานวนนักศึกษาในความดูแล (คน)
หลักสู ตร
ในคณะ นอกคณะ
วิทยานิพนธ์
ค้ นคว้ าอิสระ
ใหม่
(ใน มธ.)
EC 459
MB654
EE311
EE460
MB683
EC451
EC460
EL460
EC459
น 390
น 740
สต 605











EE489
EC402
EE409
EE483
EC611
EE611
EE719
EE481
EE425
EC682
EC710
EE212
EC405/301
EE212
EE468
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รายชื่อ/ตาแหน่ งทาง
วิชาการ
10.อาจารย์ ดร.
ภาคภูมิ ทิพคุณ

11..อาจารย์ ดร.
สิ ทธิพล เครื อรัฐติกาล
12.อาจารย์ ดร.
ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี

วุฒิ
การศึกษา
(สาขาทีจ่ บ
การศึกษา)
ปริ ญญาเอก
สาขา
International
Development
ปริ ญญาเอก
สาขา
สหวิทยาการ
ปริ ญญาเอก
สาขา
รัฐศาสตร์

สังกัด
ในคณะ นอกคณะ
(ภาค/
(ใน มธ.)
สาขา)

ภาระงานสอนทุกระดับ (วิชา/ปี )
ภาระงานทีป่ รึกษา
ปัจจุบัน
จานวนนักศึกษาในความดูแล (คน)
หลักสู ตร
ในคณะ นอกคณะ
วิทยานิพนธ์
ค้ นคว้ าอิสระ
ใหม่
(ใน มธ.)
IP832




TU112



IP203
IP103

2) อาจารย์พิเศษภายนอกมหาวิทยาลัยที่เชิญเป็ นผูส้ อนในหลักสู ตรใหม่
รายชื่อ
1.ศาสตราจารย์ ดร.
ชุมพร ปั จจุสานนท์
2.นายทรงศัก สายเชื้อ
3.อาจารย์ ดร.
กนกรัตน์ สถิตนิรามัย
4. รองศาสตราจารย์
สุธรรม อยูใ่ นธรรม

ตาแหน่ ง

วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาเอก
สาขากฎหมาย
ปริ ญญาโท
สาขา การพัฒนา
ปริ ญญาเอก
สาขารัฐศาสตร์
ปริ ญญาโท
สาขากฎหมาย

สถานทีท่ างาน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิชาทีใ่ ห้ สอน (หลักสู ตรใหม่ )
อปศ. 631

กระทรวงการต่างประเทศ

อปศ.625

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อปศ.600

มหาวิทยาลัยหอการค้า

อปศ. 631
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3) ข้อมูลอาจารย์ประจาที่ลาศึกษาต่อ

1.น.ส.วิไลลักษณ์ อยูส่ าราญ

ป.โท

2. นางสุมิตา สุภาภรณ์

ป.โท

3. น.ส.เพ็ญศิริ พันพา

ป.โท

4.น.ส.รุ่ งนภา เทพภาพ

ป.โท

ระดับ
สาขา/หลักสู ตร
การศึกษา
ทีไ่ ป
ศึกษาต่อ
ป.เอก
นโยบายสาธารณะ
และการจัดการ
ภาครัฐ
ป.เอก
ศึกษาศาสตร์และ
ภาษาศาสตร์
ประยุกต์
ป.เอก
สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา
ป.เอก
สวัสดิการสังคม

5.นายชัยยุทธ ถาวรานุรักษ์

ป.ตรี

ป.โท

6.น.ส.วราพร แซ่จึง

ป.โท

ป.เอก

ชื่อ/ตาแหน่ งทางวิชาการ

วุฒิการศึกษาเดิม
(ก่ อนลาศึกษา)

วัน /เดือน / ปี
วิชาทีร่ ับผิดชอบสอน
ในหลักสู ตรใหม่
ทีล่ า ทีค่ าดว่า
ศึกษา สาเร็จ
18/6/55

17/6/60

ไม่มี

24/9/55

23/9/55

ไม่มี

1/11/55

31/10/55

ไม่มี

11/5/56

10/5/61

ไม่มี

โลกาภิวตั น์

15/7/56

28/2/58

ไม่มี

Linguistics and
Applied Linguistics

9/9/56

31/7/59

ไม่มี

4) ข้อมูลห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ หนังสื อในห้องสมุด อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรี ยนการสอนที่มีอยูเ่ ดิมและที่
ต้องการเพิ่มในแต่ละปี ในช่วง 3 ปี
รายการ
จานวนทีม่ ี
จานวนทีต่ ้ องการเพิม่ ในช่ วง 3 ปี
(เดิม)
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 รวม
ราคา
งบประมาณ
ต่ อหน่ วย
(รวม)
1. ห้องเรี ยน
2. หนังสื อใน
ห้องสมุด
3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
เรี ยนการสอน
4. อื่นๆ

7
ห้องสมุด
มหาวิทยาลัย
มีเพียงพอ
สนับสนุนการ
เรี ยนการสอน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

-

-

-

-

-

-

-
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5) กรณี เป็ นหลักสู ตรใหม่เป็ นหลักสู ตรสหวิทยาการ ให้ระบุขอ้ มูลดังนี้
5.1) องค์ความรู ้ในหลักสู ตรใหม่ประกอบด้วย..เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ......................
5.2) องค์ความรู้หลัก คือ.... เศรษฐศาสตร์ ........คิดเป็ นร้อยละ.....60...........ขององค์ความรู ้ท้ งั หมด
5.3) กระบวนการบูรณาการองค์ความรู ้เพื่อให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่
1. สร้างบรรยากาศกระตุน้ ให้นกั ศึกษาอยากจะรู้อยากจะเรี ยนอยากจะทา ซึ่ งจะเป็ นตัวเร่ งให้
นักศึกษาขับเคลื่อนเกิดความรู ้สึกอยากจะสร้างสรรค์อยากรู ้อยากเรี ยน
2. ใช้แรงจูงใจภายใน(Intrinsic Motivation) ให้เกิดการสร้างสรรค์ความรู้
3. ให้เรี ยนรู้โดยการลงมือทาจริ ง (Learning by Doing)
4. ให้มีการใช้ประสบการณ์เดิม/ความรู ้เดิมบวกกับประสบการณ์ใหม่/ความรู ้ใหม่แล้วคิด
ทบทวนกลัน่ กรองที่เรี ยกว่าการคิดแบบสะท้อนกลับไปกลับมา (Reflective Thinking)
5. ให้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กบั เพื่อนนักศึกษาและอาจารย์ (Interactive) เป็ นการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกันแนวคิดที่ทาให้นกั ศึกษาเกิดการเรี ยนรู ้และเกิดความคิดสร้างสรรค์ทาง
ปัญญา
6. หาข้อสรุ ปร่ วมกันคือการสร้างความรู ้ใหม่สร้างความคิดใหม่สะท้อนความคิดใหม่เพื่อ
พัฒนาการเรี ยนรู ้ให้กา้ วหน้ายิง่ ๆ ขึ้น
7. จัดการทางานและเรี ยนรู้เป็ นทีม (Team Learning)
5.4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขอบเขตหน้าที่
 วิทยาลัยสหวิทยาการจะเป็ นผูด้ าเนิ นการด้านบริ หารจัดการเรี ยนการสอน
 สถาบันศึกษาความร่ วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะดาเนินการ
ส่ งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนาหลักสู ตรการจัดการเรี ยนการสอน
6) กระบวนการขอความร่ วมมือจากหน่วยงานอื่น (เช่ น การนาวิชาที่อยูใ่ นหลักสู ตรอื่นมาเป็ นวิชาใน
หลักสู ตรใหม่ ฯลฯ) ............................ไม่ มี.............................................................................................
3.5 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจา (รวมอาจารย์ที่เป็ นพนักงาน) ของหน่ วยงานผูเ้ สนอหลักสู ตร
(เอกสารภาคผนวก 5)
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3.6 ค่าใช้จ่ายในส่ วนของงบดาเนินการและงบลงทุน
1) กรณี เป็ นโครงการปกติ ระบุค่าใช้จ่ายของงบดาเนินการ
ลาดับที่
รายการ
ปี 2558
1

ปี 2559

ปี 2560

432,000.00

432,000.00

432,000.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

3

ค่าสอนพิเศษ
ค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการดาเนินการ
สอบ
ค่าสมนาคุณอาจารย์ผแู ้ นะนาวิทยานิพนธ์และสอบ
วิทยานิพนธ์

4

ค่าปฐมนิเทศนักศึกษา

50,000.00

5

ค่าใช้สอย

270,000.00

70,000.00

30,000.00

6

ค่าวัสดุหนังสื อ ตารา และวารสาร

50,000.00

70,000.00

20,000.00

7

ค่าวัสดุสานักงาน/วัสดุคอมพิวเตอร์/วัสดุอื่นๆ

40,000.00

20,000.00

10,000.00

8

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

10,000.00

5,000.00

5000.00

9

ค่าธรรมเนียมตามระเบียบมหาวิทยาลัย

378,000.00

378,000.00

2

180,000.00

รวมค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินการ

860,000.00

777,000.00

รวมค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินการทั้งโครงการ

883,000.00

2,520,000

2) กรณี มีค่าใช้จ่ายในส่ วนของงบลงทุน (จาแนกค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้างและค่าครุ ภณ
ั ฑ์) (ไม่มี)
รายการ

1. ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
1.1
1.2
2.ค่าครุ ภณั ฑ์
2.1
2.2
รวมงบลงทุน

จานวนทีม่ ี
อยู่เดิม

แหล่ ง
งบประมาณ
(ระบุ)

จานวนทีต่ ้ องการเพิม่ ในแต่ละปี
ราคาต่ อ ปี …… ปี ……
หน่ วย

ปี ……

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ : แหล่งงบประมาณ งบหน่วยงาน อื่น ๆ
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3) กรณี ที่ได้รับเงินอุดหนุ นจากหน่วยงานภายนอก
แหล่ งเงินอุดหนุน
1.
2.
3.

เงื่อนไขในการรั บเงินอุดหนุน
-

ระยะเวลาการ
อุดหนุน
-

แนวทางการดาเนินงานเมื่อ
สิ้นสุ ดเวลาการอุดหนุน
-

3.7 กรณี หน่วยงานมีความเห็นว่าหลักสู ตรที่เสนอเป็ นหลักสู ตรที่สร้างคุณค่าและคุณประโยชน์ให้แก่สังคม
โดยรวม และจัดการศึกษาเป็ นโครงการปกติ และมีขอ้ จากัดด้านงบประมาณ หากหน่วยงานต้องการให้มหาวิทยาลัย
สนับสนุนงบประมาณ ให้ระบุรายละเอียดดังนี้
1) คุณค่าและคุณประโยชน์ของหลักสู ตรต่อสังคมโดยรวม คือ ...............................................................
.................................................................................................ไม่ มี...........................................................................
2) คุณประโยชน์ดงั กล่าวมีผลต่อสังคมในด้าน (เช่น ด้านการศึกษา สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ฯลฯ)
อย่างไร …………...…………………………………………ไม่ มี…………………………………………………
..........................................................................................................................................................................................
3.8 ข้อมูลอื่นๆ ที่สนับสนุนว่าหน่วยงานผูเ้ สนอหลักสู ตรมีความพร้อม หรื อเห็นสมควรเพิม่ เติม (ถ้ามี) เช่น มี
ข้อตกลงที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรของหน่ วยงานภายนอกที่จะให้การสนับสนุ นมีรูปแบบการบริ หารจัดการของ
ตนเอง มี ระบบคู่ขนานในการจ้างบุคลากร ฯลฯ ซึ่ งในส่ วนสถาบันศึกษาความร่ วมมือระหว่างประเทศแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หน่วยงานที่บริ หารโครงการ มีความร่ วมมือดังนี้
 สถาบันการศึกษาและหน่ วยงานทีม่ ีข้อตกลงความร่ วมมือ (เอกสารตามภาคผนวก 6)
1) บันทึกข้อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการระหว่างศูนย์ศึกษาความร่ วมมือระหว่างประเทศแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กบั กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
2) บันทึกข้อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการระหว่างInstitute of Asia-Pacific Studies at Waseda
University and International Cooperation Study Center at Thammasat University
3) บันทึกข้อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการระหว่าง University of Guadalajara, Mexico and
Thammasat University,Thailand
4) บันทึกข้อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการระหว่าง Ciputra University Indonesia and
Thammasat University,Thailand
5) บันทึกข้อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการระหว่าง Monash University,Australia and Thammasat
University,Thailand
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 สถาบันการศึกษาพันธมิตรในต่ างประเทศ
1) ANU College of Asia and the Pacific, Australian National University
 Prof. Hal Hill -H.W. Arndt Professor of Southeast Asian Economies in the ArndtCorden Department of Economics, Crawford School, College of Asia and the Pacific
 Prof. Prema-Chandra Athukorala -Professor of Economics, Arndt-Corden Department
of Economics, Crawford School of Public Policy
 Dr Andrew Elek, Research Associate, Crawford School, College of Asia and the
Pacific
2) Monash University
 Prof. Sisira Jayasuriya- Department of Economics
3) RMIT University
 Associate Prof. Nattavud Pimpa, PhD – School of Management
4) Waseda University
 Prof. Hitoshi Mitomo - Graduate School of Asia-Pacific Studies
5) University of California, Berkeley
 Prof. Vinod Aggarwal – Department of Political Science and Director of Berkeley
APEC Study Center
 สถาบันการศึกษาทีเ่ ป็ นสมาชิ ก เครือข่ ายศูนย์ ศึกษาเอเปค
(เอกสารตามภาคผนวก 7)
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ส่ วนที่ 4 ภาคผนวก ได้ แก่ รายละเอียดและข้ อมูลอืน่ ๆ
4.1 ภาระงานสอนทั้งหมดทุกหลักสู ตรที่เปิ ดสอนในปัจจุบนั ข้อมูล ณ ปี การศึกษา…2557……………
ชื่อหลักสู ตร

ป.ตรี

จานวน
section ทีเ่ ปิ ด
4

ป.ตรี

1

ป.โท

1

ป.เอก

1

ระดับ

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขา สหวิทยาการสังคมศาสตร์
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขา ปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์
3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขา สตรี เพศสถานะและเพศวิถีศึกษา
6. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขา สหวิทยาการ

จานวนนักศึกษาทีเ่ ลือก (คน)
วิทยานิพนธ์
ค้ นคว้ าอิสระ







4.2 แผนอัตรากาลังด้านอาจารย์
1) อาจารย์ประจาทุกประเภท (ข้าราชการ พนักงาน) ที่มีผคู้ รองอัตรา จาแนกตามวุฒิและตาแหน่ง
วิชาการ ข้อมูล ณ วันที่/เดือน/ปี …1 เมษายน 2557…… และจานวนอัตราว่างที่อยูร่ ะหว่างดาเนิ นการบรรจุ
ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒิ
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
รวม

อ.
1
14
12
27

อัตราทีม่ ผี ้คู รอง
ผศ.
รศ.
ศ.
4
1
5

1

รวม
1
19
13
33

อัตรา
ว่ าง

2) ผูเ้ ชี่ยวชาญหรื ออาจารย์ชาวต่างประเทศ ที่มีผคู้ รองอัตรา จาแนกตามวุฒิและตาแหน่งวิชาการ
ข้อมูล ณ วันที่/เดือน/ปี ……………..… และจานวนอัตราว่างที่อยูร่ ะหว่างดาเนิ นการบรรจุ
ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒิ
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
รวม

อ.
-

อัตราทีม่ ผี ้คู รอง
ผศ.
รศ.
ศ.
-

รวม
-

อัตรา
ว่ าง
-
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3) อาจารย์ที่เป็ นผูม้ ีความรู้ความสามารถพิเศษ หรื อเป็ นผูเ้ กษียณอายุราชการที่มีผคู้ รองอัตราจาแนกตามวุฒิ
และตาแหน่งทางวิชาการ ข้อมูล ณ วันที่/เดือน/ปี 1 เมษายน 2557 และจานวนอัตราว่างที่อยูร่ ะหว่างดาเนิ นการบรรจุ
ประเภท/วุฒิการศึกษา
1. อาจารย์ผมู ้ ีความรู ้ความสามารถพิเศษ
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
รวม
2. อาจารย์ผเู ้ กษียณอายุราชการ
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
รวม

อ.
-

ตาแหน่ งทางวิชาการของผู้ครองอัตรา
ผศ.
รศ.
ศ.
1
-

-

-

รวม
1
-

ผูร้ ายงานข้อมูล ศาสตราจารย์ วันทนีย ์ วาสิ กะสิ น ตาแหน่ง คณบดีวทิ ยาลัยสหวิทยาการ
โทรศัพท์ 0-2564-2851 E-mail.tasc@tu.ac.th
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