
หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาประวัติศาสตร์  

 (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 
 

1.  หลักสูตร 
  1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36  หน่วยกิต   
   ระยะเวลาการศึกษา  2  ปี 
 

1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
           แผน ก แบบ ก 1    แผน ก แบบ ก 2
  
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36   36 
  จ านวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน    -   24  
   รายวิชาบังคับร่วม    -   12 
   รายวิชาบังคับแขนง    -     6  
   รายวิชาเลือก     -     6   
  จ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์    36   12  
    

1.3 รายวิชา 
1.3.1    แผน ก แบบ ก 1 

   วิทยานิพนธ์       36 หน่วยกิต  
2204816 วิทยานิพนธ์     36  หน่วยกิต 
  Thesis 
 

  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจก าหนดให้นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิด
สอนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ เพื่อประโยชน์ในการท าวิจัย โดยไม่นับหน่วยกิต และประเมินผลเป็น S/U 

 
1.3.2   แผน ก แบบ ก 2 
 รายวิชาบังคับร่วม 12  หน่วยกิต 

 2204606 ปัญหาเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีทางประวัติศาสตร์  3 (3-0-9) 
 Problems of Concepts and Theories in History 

2204704 การวิจัยทางประวัติศาสตร์    3 (3-0-9) 
    Historical Research 

 2204705  เอกัตศึกษา      3 (3-0-9) 
   Individual Study  

  2204707 สัมมนาประวัติศาสตร์     3 (3-0-9) 
    Seminar in History 
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นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้ โดยไม่นับหน่วยกิต และประเมินผลเป็น S/U   

จ านวน 1 รายวิชา 

 2204750 สัมมนาวิทยานิพนธ์     3 (3-0-9) 
    Thesis Seminar 
 
  รายวิชาบังคับเฉพาะแขนง 6  หน่วยกิต 
   นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแขนงที่ตนเลือก ดังนี้ 
 
  แขนงประวัติศาสตร์ไทย 

   2204622 ปัญหาในประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่   3 (3-0-9) 
 Problems in Modern History of Thailand 

  2204701 ปัญหาในประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย    3 (3-0-9) 
    Problems in Thai Historiography 
 
  แขนงประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

2204634  ปัญหาในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  3 (3-0-9) 
    Problems in South East Asian History 
  2204702 ประวัติศาสตร์นิพนธ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  3 (3-0-9) 
    Southeast Asian Historiography 
 
  แขนงประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก 

2204616 ปัญหาในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก   3 (3-0-9) 
    Problems in East Asian History 

2204703   ประวัติศาสตร์นิพนธ์เอเชียตะวันออก   3 (3-0-9) 
    East Asian Historiography 
 

รายวิชาเลือก   6  หน่วยกิต 
   2204621 ปัญหาในประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่   3 (3-0-9) 

     Problems in Pre-Modern History of Thailand 
 2204631 รัฐชาติและชาตินิยมในเอเชียแปซิฟิก   3 (3-0-9) 

   Nation States and Nationalism in Asia Pacific 
   2204632 ระบอบอาณานิคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  3 (3-0-9) 

     Colonialism in Southeast Asia 
    2204639  สงครามมหาเอเชียบูรพา     3 (3-0-9) 
       The Greater East Asia War 
 
 

                                                           

 รายวิชาเปดิใหม ่



  2204644  การอ่านค้นคว้าทางประวัติศาสตร์    3 (3-0-9) 
    Readings in History 

   2204653 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์ไทย     3 (3-0-9) 
     Special Topics in Thai History 

   2204656  หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3 (3-0-9) 
     Special Topics in Southeast Asian History 

   2204657  หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก  3 (3-0-9) 
     Special Topics in East Asian History 

 
หมายเหตุ     

1.  นิสิตอาจเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนๆที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย            
แต่ต้องไม่เกิน 3 หน่วยกิต ทั้งนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
 2. นิสิตที่มีความรู้พ้ืนฐานทางประวัติศาสตร์ไม่เพียงพอ หลักสูตรอาจก าหนดให้ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาเพ่ิมเติมตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยไม่นับหน่วยกิต และประเมินผลเป็น 
S/U 
 3. ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีความเห็นว่า นิสิตจ าเป็นต้องมีความรู้พ้ืนฐานภาษาใด
ภาษาหนึ่งของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาจก าหนดให้นิสิตลงทะเบียน
เรียนรายวิชาพ้ืนฐานของภาษานั้นในระดับปริญญาบัณฑิตโดยไม่นับหน่วยกิตได้ และประเมินผลเป็น S/U 
 
  2204811 วิทยานิพนธ์  12  หน่วยกิต 
    Thesis 
 
 1.3.3  แผนการศึกษา 

     แผน ก แบบ ก 1 

  ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาต้น           หน่วยกิต 
  2204816     วิทยานิพนธ์        12 
     รวม       12 
 
    ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาปลาย           
  2204816     วิทยานิพนธ์        12 
     รวม       12   

  ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาต้น           
  2204816     วิทยานิพนธ์         6 
     รวม        6   
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  ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาปลาย            หน่วยกิต 
  2204816     วิทยานิพนธ์         6 
     รวม        6   

          
  แผน ก แบบ ก 2 
 

   ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาต้น            หน่วยกิต 
          2204606 ปัญหาเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีทางประวัติศาสตร์             3 
  2204704       การวิจัยทางประวัติศาสตร์  3 
  2204xxx       รายวิชาบังคับเฉพาะแขนง  3 
  2204xxx       รายวิชาเลือก  3 
     รวม       12   
   ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาปลาย            
  2204705 เอกัตศึกษา       3 
  2204707       สัมมนาประวัติศาสตร์  3 
  2204xxx       รายวิชาบังคับเฉพาะแขนง  3 
  2204xxx       รายวิชาเลือก  3 
    รวม                 12 
  ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาต้น            
  2204811     วิทยานิพนธ์        6 
     รวม       6   
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย 
  2204811     วิทยานิพนธ์  6 
  2204750      สัมมนาวิทยานิพนธ์                 S/U 
     รวม        6   
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ค าอธิบายรายวิชา  
 

2204606 ปัญหาเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีทางประวัติศาสตร์  3 (3-0-9) 
 ปัญหาทางด้านแนวคิดและทฤษฎีทางประวัติศาสตร์ส าคัญๆ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 

 Problems of Concepts and Theories in History 
 PROB CON THEO HIST 
 Important historical theories and concepts from the past to  
 the present. 
 

2204616  ปัญหาในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก  3 (3-0-9) 
 ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาที่ส าคัญในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก  

สรุปผลการศึกษา แนวคิด เนื้อหา และวิธีการ เกี่ยวกับปัญหานั้น 
 Problems in East Asian History  
 PROBS EA HIST 

Analytical study of important problems in East Asian history, 
summarizing scholarly research, concepts and methodologies 
concerning those problems. 

 
2204621  ปัญหาในประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่    3 (3-0-9) 

 ปัญหาและข้อถกเถียงในประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่ วิธีการศึกษา แนวคิด  
และเนื้อหา ความส าคัญของปัญหาและข้อถกเถียงนั้นต่อการเข้าใจประวัติศาสตร์ไทย 

 Problems in Pre-Modern History of Thailand 
 PROBS PRE MOD THAI 

Current problems and debates in the field of pre-modern Thai history; 
methodology and approach, concept, and content; implication of such 
problems and debates in relation to  the understanding of Thai history. 

 
2204622 ปัญหาในประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่    3 (3-0-9) 

 ปัญหาและข้อถกเถียงในประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ วิธีการศึกษา แนวคิด  
และเนื้อหา และความส าคัญของปัญหาและข้อถกเถียงนั้นต่อการเข้าใจ 
ประวัติศาสตร์ไทย 

 Problems in Modern History of Thailand 
 PROBS MOD THAI 

Current problems and debates in the field of modern Thai history; 
methodology and approach, concept, and content; implication of such 
problems and debates in relation to the understanding of Thai history 



 2204631 รัฐชาติและชาตินิยมในเอเชียแปซิฟิก    3 (3-0-9) 
  การเติบโตของลัทธิชาตินิยมและการเกิดรัฐชาติในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตั้งแต่  

  คริสต์ศตวรรษที่ 19-20 
  Nation States and Nationalism in Asia Pacific 
  NATION ASIA PAC 
  The rise of nationalism and nation states in Asia Pacific from  

the nineteenth to the twentieth century. 
 

2204632  ระบอบอาณานิคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   3 (3-0-9) 
การเข้ามาของจักรวรรดินิยมตะวันตกและการแข่งขันกันครอบครองดินแดนต่างๆ  
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอาณานิคม ผลกระทบของระบอบอาณานิคม 
ต่อการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 Colonialism in Southeast Asia 
 COLON SEA 

Expansion and competition among western imperial powers in 
Southeast Asia; repercussions of colonialism on political, economic, 
social and cultural systems of Southeast Asia. 
 

2204634  ปัญหาในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้   3 (3-0-9) 
 ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาที่ส าคัญในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สรุปผล
 การศึกษา แนวคิด เนื้อหา และวิธีการ เกี่ยวกับปัญหานั้นๆ 
 Problems in Southeast Asian History 
 PROBS SEA HIST 

Analytical study of important problems in Southeast Asian history, 
summarizing scholarly research, concepts and methodologies 
concerning those problems. 
 

2204639 สงครามมหาเอเชียบูรพา      3 (3-0-9) 
   สาเหตุและผลกระทบของสงครามมหาเอเชียบูรพาต่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

      The Greater East Asia War 
   GREAT EA WAR 

   The causes of the Greater East Asia War and its impact on Asia Pacific. 
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2204644 การอ่านค้นคว้าทางประวัติศาสตร์    3 (3-0-9) 
 เลือกศึกษาและวิเคราะห์บทอ่าน ทั้งที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และผลงาน
 ศึกษาวิจัยที่ส าคัญๆ ทางประวัติศาสตร์ 
 Readings in History 
 RDS HIST 

   Analytical study of selected key primary and/or secondary sources  
in history. 
 

2204653  หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์ไทย     3 (3-0-9) 
 ประเด็นที่น่าสนใจในประวัติศาสตร์ภูมิปัญญา เศรษฐกิจ สังคม  

และการเมืองของไทย 
 Special Topics in Thai History 
 TOPIC THAI HIST 
 Topics of interest in Thai intellectual, economic,  

social and political history. 
 

2204656  หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  3 (3-0-9) 
 ประเด็นที่น่าสนใจในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 Special Topics in Southeast Asian History 
 TOPIC SEA HIST  
 Topics of interest in Southeast Asian history. 
 

2204657  หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก   3 (3-0-9) 
 ประเด็นที่น่าสนใจในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก 

  Special Topics in East Asian History 
 TOPIC EA HIST  
 Topics of interest in East Asian history. 
 

 2204701 ปัญหาในประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย    3 (3-0-9) 
   การวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวกับจารีตและพัฒนาการของการเขียนประวัติศาสตร์ไทย 
   ตั้งแต่ยุคก่อนสมัยใหม่จนถึงปัจจุบัน ลักษณะเด่นและข้อถกเถียงส าคัญ 
   Problems in Thai Historiography 
   PROB THAI HISTO 
   Analysis of problems in conventions and developments of Thai  
   historiography from pre-modern period to the present; major  
   characteristics and debates. 
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 2204702 ประวัติศาสตร์นิพนธ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้   3 (3-0-9) 
   จารีตและพัฒนาการของการเขียนประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
   ตั้งแต่ยุคก่อนสมัยใหม่จนถึงปัจจุบัน ลักษณะเด่นและข้อถกเถียงส าคัญ 
   Southeast Asian Historiography 
   SEA HISTO 
   Conventions and developments of Southeast Asian historiography  
   from pre-modern period to the present; major characteristics  
   and debates. 
 
 2204703 ประวัติศาสตร์นิพนธ์เอเชียตะวันออก    3 (3-0-9) 
   จารีตและพัฒนาการของการเขียนประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก 
   ตั้งแต่ยุคก่อนสมัยใหม่จนถึงสมัยใหม่ ลักษณะเด่นและข้อถกเถียงส าคัญ 
   East Asian Historiography 
   EA HISTO 
   Conventions and developments of East Asian historiography  
   from pre-modern era to modern era; major characteristics  
   and debates. 

 
2204704  การวิจัยทางประวัติศาสตร์     3 (3-0-9) 

 ศึกษาแนวพินิจ ระเบียบวิธีการวิจัยทางด้านประวัติศาสตร์และสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 อภิปราย และวิพากษ์เพ่ือท าความเข้าใจเชิงสหวิทยาการ เรียนรู้ทฤษฎีและ 

การประยุกต์ใช้ 
 Historical Research 
 HIST RES 

A study of research methods in history and related fields. The course 
includes discussions and criticism that leads to understanding different 
interdisciplinary approaches and basic knowledge in theory and how to 
bring them into practical use. 
 

2204705  เอกัตศึกษา       3 (3-0-9) 
 การค้นคว้าในเรื่องที่ผู้ศึกษาสนใจโดยเฉพาะ เพ่ือก าหนดประเด็นปัญหาทาง
 ประวัติศาสตร์ การอภิปรายร่วมกันระหว่างนิสิตกับอาจารย์ผู้สอนเพ่ือวิพากษ์ 

ประเด็นดังกล่าว 
 Individual Study 
 INDIVID STUD 
 Research on a topic of special interest to the individual student;  

discussions between  student and instructor concerning the analysis  
of the chosen topic. 
 



2204707  สัมมนาประวัติศาสตร์      3 (3-0-9) 
 การตรวจสอบประเด็นปัญหาทางประวัติศาสตร์โดยอาศัยความรู้ด้านเนื้อหา  

ทฤษฎี  วิธีการ และหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การน าเสนอ 
และอภิปรายผลการศึกษา 

 Seminar in History 
 SEM HIST 

Investigation of historical problems using knowledge of history, 
historical theory and method and relevant historical sources; 
presentation and discussion of findings and analyses. 
 

 2204750 สัมมนาวิทยานิพนธ์      3 (3-0-9) 
   การอภิปรายเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ 
   Thesis Seminar 
   THESIS SEMINAR 
   Discussion on thesis. 
 
 2204811 วิทยานิพนธ์       12 หน่วยกิต 
   Thesis 
   THESIS 
 
 2204816 วิทยานิพนธ์       36 หน่วยกิต 
   Thesis 
   THESIS 

 
 
 
 
 

                                                           

 รายวิชาเปดิใหม ่


