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หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎบีัณฑติ 
สาขาวชิาประวัตศิาสตร์  

 (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
          ภาควิชาประวติัศาสตร์ คณะอกัษรศาสตร์ 
 

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและช่ือหลกัสูตร 
     รหัสหลกัสูตร 25520011107816 
 ช่ือหลกัสูตร  
 (ภาษาไทย)  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์  
    (ภาษาองักฤษ) Doctor of Philosophy Program in History  
2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
 2.1 ช่ือปริญญา  
  (ภาษาไทย : ช่ือเต็ม)  อกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต 
    (ภาษาไทย : อกัษรยอ่) อ.ด. 
  (ภาษาองักฤษ : ช่ือเต็ม)  Doctor of Philosophy 
    (ภาษาองักฤษ : อกัษรยอ่) Ph.D. 
*2.2 ช่ือสาขาวชิาที่ระบุใน TRANSCRIPT 
       FIELD OF STUDY :  History 
*3. ลกัษณะและประเภทของหลกัสูตร 
 3.1 ลกัษณะของโปรแกรม (เฉพาะหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี)  
  แบบเอกเด่ียว 
  Major : ............................................................................................................................................... 
  แบบเอกคู่ 
  Major : ............................................................................................................................................... 
  Major : ............................................................................................................................................... 
  แบบเอก-โท 
  Major : ............................................................................................................................................... 
  Minor  :  ............................................................................................................................................. 
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 3.2 ประเภทของหลกัสูตร 
 เชิงการจดัการ       หลกัสูตรปกติ  หลกัสูตรนานาชาติ  หลกัสูตรภาษาองักฤษ  
 เชิงการจดัเก็บเงิน       หลกัสูตรปกติ  หลกัสูตรพิเศษ 
4. จ านวนหน่วยกติที่เรียนตลอดหลกัสูตร    
 ส าหรับผูส้ าเร็จปริญญามหาบณัฑิต 
  แบบ 1.1 60 หน่วยกิต 
  แบบ 2.1 60 หน่วยกิต 
 ส าหรับผูส้ าเร็จปริญญาบณัฑิต 
  แบบ 1.2 72 หน่วยกิต 
  แบบ 2.2 72 หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลกัสูตร 
 5.1 รูปแบบ   ปริญญาตรี  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  ปริญญาโท  
    ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง  ปริญญาเอก  
 5.2 ประเภทของหลกัสูตร (เฉพาะหลกัสูตรระดับปริญญาตรี) 
  หลกัสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  
    หลกัสูตรทางวิชาการ  
    หลกัสูตรแบบกา้วหนา้ทางวิชาการ  
  หลกัสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบติัการ 
    หลกัสูตรทางวิชาชีพหรือปฏิบติัการ 
    หลกัสูตรแบบกา้วหนา้ทางวิชาชีพหรือปฏิบติัการ  
 5.3 ภาษาทีใ่ช้   ภาษาไทย  ภาษาองักฤษ  ภาษา..............   ภาษาไทยและภาษา.................. 
 5.4 การรับเข้าศึกษา  นิสิตไทย  นิสิตต่างชาติ   รับทั้งสองกลุ่ม 
 5.5 ความร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืน  
   เป็นหลกัสูตรของสถาบนัโดยเฉพาะ 
               เป็นหลกัสูตรท่ีจดัท าความร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืน 
   สถาบนัการศึกษาในประเทศ ไดแ้ก่ 
    ไม่มี 
   ร่วมมือในลกัษณะ - 
   สถาบนัการศึกษาต่างประเทศ ไดแ้ก่ 
    ไม่มี 
   ร่วมมือในลกัษณะ - 
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 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
   ปริญญาเดียว 
               ปริญญาร่วม ร่วมกบัมหาวิทยาลยั................................................................................................... 
   2 ปริญญา  ร่วมกบัมหาวิทยาลยั................................................................................................... 
6.  สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมตั/ิเห็นชอบหลกัสูตร 
 6.1 สถานภาพหลกัสูตร 
   หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. .........  
   ก าหนดเปิดสอน ระบบทวิภาค       ภาคการศึกษาตน้       ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา......... 
    ระบบตรีภาค      ภาคการศึกษาท่ี 1       ภาคการศึกษาท่ี 2  
          ภาคการศึกษาท่ี 3   ปีการศึกษา......... 
   หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
   ก าหนดเปิดสอน ระบบทวิภาค  ภาคการศึกษาตน้  ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 
    ระบบตรีภาค  ภาคการศึกษาท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2  
      ภาคการศึกษาท่ี 3 ปีการศึกษา......... 

 ปรับปรุงจากหลกัสูตร ช่ือ อกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์ 
      ปรับปรุงคร้ังสุดทา้ย เม่ือปีการศึกษา 2556 

6.2 การพิจารณาอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร 
  6.2.1 ไดพิ้จารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลยั 
    ในการประชุมคร้ังท่ี..1..../..2561..... วนัท่ี...23.....เดือน...มกราคม....พ.ศ. ...2561..... 
  6.2.2 ไดพิ้จารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการนโยบายวิชาการ 
    ในการประชุมคร้ังท่ี...2.../..2561... วนัท่ี...13...เดือน..กุมภาพนัธ.์...พ.ศ. ..2561.. 
  6.2.3 ไดรั้บอนุมติั/เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยั  
    ในการประชุมคร้ังท่ี....812.... วนัท่ี....22.....เดือน...กุมภาพนัธ.์...พ.ศ. ..2561... 
  6.2.4 ไดรั้บการรับรองหลกัสูตรโดยองคก์รวิชาชีพ........................ เมื่อวนัท่ี........เดือน.................พ.ศ. ...... 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรที่มคุีณภาพและมาตรฐาน 
 ปี พ.ศ. 2562 
8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
 ครู อาจารย ์นกัวิชาการประวติัศาสตร์ นกัวิจยั ส่ือสารมวลชน 
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9. อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 

ล าดบั 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ช่ือ-สกุล 

เลขประจ าตวัประชาชน 

คุณวุฒิ 

(เรียงล าดบัจาก 
คุณวุฒิสูงสุดถึง 
ระดบั ป.ตรี) 

สาขาวิชา สถาบนั ปี พ.ศ. 

จ านวนผลงานทางวิชาการ (ยอ้นหลงัไม่เกนิ 5 ปี) 
งานวิจยั ต ารา หนงัสือ 

 

บทความ 

วิชาการ 
ผลงาน 

วิชาการใน 

ลกัษณะอ่ืน  

ผลงานวิชาการ 
รับใชส้งัคม 

1 ผศ.ดร.ดินาร์  บุญธรรม 
 

Ph.D. 
 
M.A. 
 
อ.บ. 

Southeast 
Asian History 
Area Studies 
 
ประวตัิศาสตร์ 

University of Hull 
 
SOAS, University of 
London 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2549 
 

2539 
 

2535 

2 2 2 1 1 5 

2 ผศ.ดร.ธนาพล  ล่ิมอภิชาต 
 

Ph.D. 
 
M.A. 
 
B.A. 
นศ.บ. 

History 
 
History 
 
History 
นิเทศศาสตร์ 

University of Wisconsin-
Madison 
University of Wisconsin-
Madison 
York University 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2551 
 

2545 
 

2542 
2537 

3 - 1 - - - 

3 ผศ.ดร.ภาวรรณ  เรืองศิลป์ 
 

Ph.D. 
M.A. 
 
 
 
 
 
อ.บ.  

History 
Modern and 
Contemporary 
History/ 
Modern 
German 
Literature 
ภาษาเยอรมนั 

University of Leiden 
University of Tubingen 
 
 
 
 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2550 
2542 

 
 
 
 
 

2536 

3 1 - 3 - 1 

 

10. สถานที่จดัการเรียนการสอน 
  ภายในมหาวิทยาลยั คณะอกัษรศาสตร์ 
  ภายนอกมหาวิทยาลยั หน่วยงาน...................................................................... 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาที่จ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 
  มีความต้องการบุคลากรท่ีมีความรู้และความสามารถทางการสอนและการวิจัยประวติัศาสตร์ระดับ  
ดุษฎีบัณฑิตในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเพ่ิมข้ึนอย่างมาก รวมทั้ งการผลิตงานวิชาการประวติัศาสตร์ท่ีมี
มาตรฐานเป็นท่ียอมรับทั้งในระดบัชาติและระดบันานาชาติ  
 11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 
  การเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมทั้งระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชาติ และระดบันานาชาติ ท าใหต้อ้ง
พฒันาหลกัสูตรใหส้ามารถศึกษาวิเคราะห์และเขา้ใจความเปล่ียนแปลงในมิติต่างๆไดช้ดัเจน รอบดา้นข้ึน 
 
 
 
 
 
 



8 

 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
 12.1 การพฒันาหลกัสูตร 
  มุ่งสร้างความรู้ในวิชาประวติัศาสตร์ท่ีเน้นใน 3 แขนง คือประวติัศาสตร์ไทย ประวติัศาสตร์เอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้และประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออก และศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้สามารถเขา้สู่ตลาดแรงงาน
ดงักล่าวได ้ทนัต่อสถานการณ์การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมทุกระดบั 
 12.2 ความเก่ียวขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 
  มุ่งสร้างนกัวิชาการและองคค์วามรู้ทางประวติัศาสตร์เพื่อตอบสนองความตอ้งการของสงัคม และเป็น
ก าลงัส่วนหน่ึงในการพฒันาประเทศ สอดคลอ้งกบัพนัธกิจของมหาวิทยาลยั 
13. ความสัมพนัธ์ (ถ้าม)ี กบัหลกัสูตรอ่ืนทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอ่ืนของสถาบนั 
 13.1 รายวิชาของหลกัสูตรอ่ืนท่ีน ามาบรรจุในหลกัสูตรน้ี 
  ไม่มี 
 13.2 รายวิชาของหลกัสูตรน้ีท่ีหลกัสูตรอ่ืนน าไปใช ้
  ไม่มี 
*14. หลกัสูตรทีน่ ามาใช้เป็นแนวทางในการพฒันาหลกัสูตร (ระบุเฉพาะกรณีการเสนอเปิดหลกัสูตรใหม่) 
 14.1 หลกัสูตรใหมท่ี่เสนอมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัหลกัสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนอยูแ่ลว้ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
   ไดแ้ก่ ...................................................................................................................................................... 
   โดยมีความคลา้ยคลึงในส่วนใด (วิชาบงัคบั วิชาเลือก หรืออ่ืนๆ) .......................................................... 
   แต่หลกัสูตรท่ีเสนอแตกต่างไปจากหลกัสูตรดงักล่าวในประเด็นท่ีส าคญั คือ ………………………… 

14.2 หลกัสูตรลกัษณะน้ีมีเปิดสอนอยูแ่ลว้ท่ีมหาวิทยาลยัอ่ืนในประเทศ 
ไดแ้ก่  ..................................................................................................................................................... 

   หลกัสูตรท่ีเสนอเปิดใหม่น้ีมีจุดเด่น ขอ้แตกต่างกบัหลกัสูตรดงักล่าวในประเด็นท่ีส าคญั คือ ............... 
14.3 หลกัสูตรของมหาวิทยาลยัในต่างประเทศท่ีใชป้ระกอบการพฒันาหลกัสูตรน้ี 

ไดแ้ก่ ...................................................................................................................................................... 
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หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
1. ปรัชญา ความส าคญั วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร และคุณลกัษณะบัณฑติที่พงึประสงค์ 

  1.1 ปรัชญาของหลกัสูตร 
  หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์ มุ่งสร้างนักวิชาการท่ีมีความเช่ียวชาญขั้นสูง
ในระเบียบวิธีการวิจยัทางประวติัศาสตร์ และถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ทางประวติัศาสตร์ เพื่อความกา้วหน้าทาง
วิชาการและสงัคม และเป็นท่ียอมรับทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ  
  1.2 ความส าคญัของหลกัสูตร  
 หลกัสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์เป็นหลกัสูตรแรกของประเทศ มุ่งผลิตบุคลากรทาง
ประวติัศาสตร์ เพื่อสอนวิชาประวติัศาสตร์ในระดบัอุดมศึกษา และสร้างองค์ความรู้ทางประวติัศาสตร์ท่ีมีมาตรฐาน
เป็นท่ียอมรับทั้งในระดบัชาติและระดบันานาชาติ 
  1.3 วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
  วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรเดิม 
  1. เพ่ือผลิตดุษฎีบณัฑิตผูมี้ความรู้เก่ียวกบัเน้ือหาทางประวติัศาสตร์ท่ีลุ่มลึก กวา้งขวาง รวมทั้งแนวคิดและ
วิธีการวิจยัทางประวติัศาสตร์ขั้นสูง ตลอดจนเคร่ืองมือการวิจยัในศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  สามารถผลิตงานวิจยัท่ี
มีนวภาพและมีคุณค่าทางวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 
  2. เพื่อสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ทางประวติัศาสตร์ไทย เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการและ
ตอบสนองความตอ้งการของสงัคม 
  วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรปรับปรุง 
  1. เพื่อผลิตดุษฎีบณัฑิตผูม้ีความรู้เก่ียวกบัเน้ือหาทางประวติัศาสตร์ท่ีลุ่มลึก กวา้งขวาง รวมทั้งแนวคิดและ
วิธีการวิจยัทางประวติัศาสตร์ขั้นสูง ตลอดจนเคร่ืองมือการวิจยัในศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  สามารถผลิตงานวิจยัท่ี
มีนวภาพและมีคุณค่าทางวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 
  2. เพื่อสร้างและถ่ายทอดองคค์วามรู้ใหม่ทางประวติัศาสตร์ไทย ประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
และประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออก เพื่อความกา้วหนา้ทางวิชาการและตอบสนองความตอ้งการของสงัคมไทย 
  *1.4 คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์
 คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์องจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั คือ บณัฑิตจุฬาฯ เป็นผูท่ี้มีคุณค่าของสงัคมโลก 
ซ่ึงประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ  14 ประเด็น ดังน้ี 1. มีความรู้ (รู้รอบ รู้ลึก)  2. มีคุณธรรม (มีคุณธรรมและ
จริยธรรม  มีจรรยาบรรณ)  3. คิดเป็น (สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  มีทกัษะใน
การคิดแกปั้ญหา)  4. ท าเป็น (มีทกัษะทางวิชาชีพ มีทกัษะทางการส่ือสาร มีทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทกัษะ
ทางคณิตศาสตร์และสถิติ  มีทกัษะการบริหารจดัการ)  5. ใฝ่รู้และรู้จกัวิธีการเรียนรู้ (ใฝ่รู้ รู้จกัวิธีการเรียนรู้)      
6. มีภาวะผูน้  า  7. มีสุขภาวะ  8. มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ  9. ด  ารงความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวตัน์ 
  ส าหรับคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์องหลกัสูตรมีลกัษณะเด่น คือ มีความรู้ความเช่ียวชาญเก่ียวกบั
แนวคิด ระเบียบวิจัยทางประวติัศาสตร์ และเน้ือหาประวติัศาสตร์อย่างลึกซ้ึง ทั้งในสาขาประวติัศาสตร์ไทย 
ประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออก สามารถท่ีจะคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
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และวิพากษ์อย่างมีวิจารณญาณ ผลิตงานวิจยัและงานวิชาการท่ีมีคุณภาพสูง สามารถท างานการเรียนการสอน
ระดบัอุดมศึกษา รวมทั้งมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพอยา่งมีคุณค่าต่อวงวิชาการและสงัคม  

2. แผนพฒันาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
มีการปรับปรุงหลกัสูตรทุก 5 ปีตาม
ระบบประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

- รวบรวมติดตามผลการประเมิน
หลกัสูตรทุก 4 ปี หรือเม่ือนิสิต
ส าเร็จการศึกษาแต่ละรุ่น 

- รายงานผลการประเมินหลกัสูตร 
- รายงานการประกนัคณุภาพ
หลกัสูตร 

 

หมวดที่ 3. ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1. ระบบการจดัการศึกษา 

 1.1 ระบบ 
            ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละไม่นอ้ยกว่า 15 สปัดาห์ 
   ระบบทวิภาค (นานาชาติ) ภาคการศึกษาละไม่นอ้ยกว่า 15 สปัดาห์ 
   ระบบตรีภาค  ภาคการศึกษาละไม่นอ้ยกว่า 15 สปัดาห์ 
 1.2 การจดัการศกึษาภาคฤดูร้อน 
    มีภาคฤดูร้อน 

     ไม่มีภาคฤดูร้อน 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
           -ไม่มี- 

 *1.4 การลงทะเบียนเรียน 
        ระดบัปริญญาตรี ภาคการศึกษาปกติ ไม่เกิน 22 หน่วยกิต  ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 7 หน่วยกิต 

               ระดบับณัฑิตศกึษา ภาคการศกึษาปกติไม่เกิน 15 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 6 หน่วยกิต 
2. การด าเนินการหลกัสูตร 

  2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
                          ระบบทวภิาค ภาคการศึกษาตน้ : สิงหาคม - ธนัวาคม 

    ภาคการศึกษาปลาย : มกราคม - พฤษภาคม 
    ภาคฤดูร้อน  : มิถุนายน - กรกฎาคม 
   ระบบทวิภาค (นานาชาติ) ภาคการศึกษาตน้ : สิงหาคม - ธนัวาคม 
    ภาคการศึกษาปลาย : มกราคม - พฤษภาคม 
    ภาคฤดูร้อน  : มิถุนายน - กรกฎาคม 
   ระบบตรีภาค ภาคการศึกษาท่ี 1 : สิงหาคม - พฤศจิกายน 
     ภาคการศึกษาท่ี 2 : ธนัวาคม - มนีาคม 
     ภาคการศึกษาท่ี 3 : เมษายน - กรกฎาคม 
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  2.2 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 
 แบบ 1.1 
  ส าเร็จการศึกษาระดบัมหาบณัฑิตสาขาวิชาประวติัศาสตร์ดว้ยคะแนนเฉล่ียสะสมไม่นอ้ยกว่า 3.25  หรือ
วิทยานิพนธร์ะดบัดีมากจากมหาวิทยาลยัท่ีกระทรวงศึกษาธิการ หรือ ก.พ.รับรอง หรือมีผลงานวิจยัเป็นท่ียอมรับใน
วงวิชาการ 
 แบบ 2.1 
 ส าเร็จการศึกษาระดบัมหาบณัฑิตสาขาวิชาประวติัศาสตร์ดว้ยคะแนนเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า 3.25  หรือ
วิทยานิพนธร์ะดบัดีมากจากมหาวิทยาลยัท่ีกระทรวงศึกษาธิการ หรือ ก.พ.รับรอง หรือมีผลงานวิจยัเป็นท่ียอมรับใน
วงวิชาการ  
  หรือ ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตดา้นสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์สาขาอ่ืน จาก
มหาวิทยาลยัท่ีกระทรวงศึกษาธิการ หรือ ก.พ.รับรอง และมีผลงานวิชาการทางประวติัศาสตร์ซ่ึงเป็นท่ียอมรับในวง
วิชาการ 
 แบบ 1.2 
 ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง สาขาวิชาประวติัศาสตร์ จากมหาวิทยาลยัท่ี
กระทรวงศึกษาธิการ หรือ ก.พ.รับรอง หรือคะแนนเฉล่ียสะสมไม่นอ้ยกว่า 3.60  
 คุณสมบัติ อ่ืนๆ  เป็นไปตามประกาศ  ซ่ึงบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ  ไป  หรือ
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ พิจารณาแลว้เห็นสมควรใหมี้สิทธ์ิสมคัรเขา้ศึกษาได ้
 แบบ 2.2  
 ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง สาขาวิชาประวติัศาสตร์ จากมหาวิทยาลยัท่ี
กระทรวงศึกษาธิการ หรือ ก.พ.รับรอง หรือคะแนนเฉล่ียสะสมไม่นอ้ยกว่า 3.60  
 คุณสมบัติ อ่ืนๆ  เป็นไปตามประกาศ  ซ่ึงบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ  ไป  หรือ
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ พิจารณาแลว้เห็นสมควรใหมี้สิทธ์ิสมคัรเขา้ศึกษาได ้
*การคดัเลือกผู้เข้าศึกษา 
         หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี เป็นไปตามประกาศว่าดว้ยการรับนักเรียนเขา้ศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
และประกาศของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)  
         หลกัสูตรระดบับณัฑิตศกึษา เป็นไปตามคู่มือการสมคัรเขา้ศึกษาซ่ึงบณัฑิตวิทยาลยัจะประกาศใหท้ราบ
ในปีการศึกษานั้น หรือคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ พิจารณาแลว้เห็นสมควรรับเขา้ศึกษาได ้

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเขา้   
  1)  ไม่มีความชดัเจนเก่ียวกบัหวัขอ้และประเดน็ของการวจิยั (วิทยานิพนธ)์ 
  2)  ไม่มีความรู้เพียงพอเก่ียวกบัระเบียบวิธีการวิจยัทางประวติัศาสตร์ขั้นสูง 
 2.4 กลยทุธใ์นการด าเนินการเพ่ือแกไ้ขปัญหา/ขอ้จ  ากดัของนิสิตในขอ้ 2.3 
  1)  ใหนิ้สิตไดม้ีโอกาสพฒันาหวัขอ้และประเด็นการวิจยัของตนเองในรายวิชาสมัมนาประวติัศาสตร์ และ
รายวิชาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
  2)  ใหนิ้สิตเรียนรายวิชาท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงไดแ้ก่ รายวิชาปัญหาเก่ียวกบัแนวคิดและทฤษฎีทางประวติัศาสตร์ 
และรายวิชาการวิจยัทางประวติัศาสตร์ 
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 2.5 แผนการรับนิสิตและผูส้ าเร็จการศกึษาในระยะ 5 ปี 

สถานภาพนิสิต 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
นิสิตใหม่ 5 5 5 5 5 
นิสิตเก่า 10 15 19 20 20 
รวม 15 20 24 25 25 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 0 1 4 5 5 

 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 
  2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
ค่าเล่าเรียน 690,000  920,000  1,104,000  1,150,000  1,150,000  
ค่าธรรมเนียมการศึกษา -    -    -    -    -    
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 3,870,604  3,880,805  3,888,966      3,891,006  3,891,006  

รวมรายรับ 4,560,604  4,800,805   4,992,966  5,041,006  5,041,006  
  

  2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
ก. งบด าเนินการ      

1. คา่ใชจ่้ายบุคลากร 4,106,494  4,195,325  4,266,390   4,284,156  4,284,156  
2. คา่ใชจ่้ายด าเนินงาน (ไม่รวม 3)   389,610  519,481  623,377  649,351  649,351  
3. ทุนการศึกษา 34,500  46,000  55,200  57,500  57,500  
4. รายจ่ายระดบัมหาวิทยาลยั -    -    -    -    -    

รวม (ก) 4,530,604  4,760,806  4,944,967  4,991,007  4,991,007  
ข. งบลงทุน           
คา่ครุภณัฑ์ 30,000  40,000  48,000  50,000  50,000  

รวม (ข) 30,000  40,000  48,000  50,000  50,000  
รวม (ก) + (ข) 4,560,604   4,800,806   4,992,967  5,041,007  5,041,007  
จ านวนนิสิต * 15  20  24  25  25  
คา่ใชจ่้ายต่อหวันิสิต 304,040  240,040  208,040  201,640  201,640  

  * หมายเหตุ  จ  านวนนิสิตรวมหลกัสูตรเกา่และหลกัสูตรปรับปรุง   
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2.7  ระบบการศกึษา 
    แบบชั้นเรียน 

        แบบทางไกลผา่นส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นหลกั 
        แบบทางไกลผา่นส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั 
        แบบทางไกลทางอิเลก็ทรอนิกส์เป็นส่ือหลกั (E-learning) 
        แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
        อ่ืนๆ (ระบุ) …………………………………………………… 

 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวิทยาลยั (ถา้มี)   
 เป็นไปตามขอ้บงัคบัจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ว่าดว้ยการศกึษาในระดบับณัฑิตศึกษา 
 

3.  หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลกัสูตร   
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 
  ส าหรับผูส้ าเร็จปริญญามหาบณัฑิต 
  แบบ 1.1 60 หน่วยกิต 
  แบบ 2.1 60 หน่วยกิต 
  ระยะเวลาการศกึษา 3 ปี  
  ส าหรับผูส้ าเร็จปริญญาบณัฑิต 
  แบบ 1.2 72 หน่วยกิต 
  แบบ 2.2 72 หน่วยกิต 
     ระยะเวลาการศกึษา 4  ปี 

 

3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร 
      แบบ 1.1  แบบ1.2  แบบ 2.1  แบบ 2.2 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร      60      72       60       72 
 จ านวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน        -       -       12       24 
  รายวิชาบงัคบั            12       12 
  รายวิชาบงัคบัเฉพาะแขนง           -         6 
  รายวิชาเลือก             -         6 
 จ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ ์       60      72       48       48 
 

 หมายเหตุ ในภาคการศึกษาใดท่ีนิสิตไม่ไดล้งทะเบียนรายวิชาสมัมนา นิสิตจะตอ้งลงทะเบียนรายวิชา  
2204894  สมัมนาวิทยานิพนธร์ะดบัดุษฎีบณัฑิต (Doctoral Dissertation Seminar) ทุกภาคการศกึษา จนกว่าจะ
ส าเร็จการศึกษาโดยไม่นบัหน่วยกิต และประเมินผลเป็น S/U 



14 

 

 

3.1.3 รายวิชา 
   แบบ 1.1 
   วิทยานิพนธ์  60  หน่วยกิต 
   2204829 วิทยานิพนธ์     60  หน่วยกิต 
     Dissertation 
   แบบ 1.2 
   วิทยานิพนธ์  72  หน่วยกิต 
   2204830 วิทยานิพนธ์     72  หน่วยกิต 
     Dissertation 

  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรอาจก าหนดใหนิ้สิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาระดบับณัฑิตศกึษาท่ีเปิดสอน
ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัได ้เพื่อประโยชน์ในการท าวจิยั โดยไม่นบัหน่วยกิต และประเมินผลเป็น S/U 

   แบบ 2.1   
  รายวิชาบงัคบั  12   หน่วยกิต 
  2204606 ปัญหาเก่ียวกบัแนวคิดและทฤษฎีทางประวติัศาสตร์ 3(3-0-9) 
    Problems of Concepts and Theories in History 
  2204704 การวิจยัทางประวติัศาสตร์    3(3-0-9) 
    Historical Research 
  2204707 สมัมนาประวติัศาสตร์     3(3-0-9) 
    Seminar in History 
  2204806    การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง                    3(0-12-0) 
              Independent Study 

   วิทยานิพนธ์  48  หน่วยกิต 
   2204828  วิทยานิพนธ์     48  หน่วยกิต 
     Dissertation 

  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯอาจก าหนดให้นิสิตท่ียงัไม่เคยลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับเลือกเฉพาะ      
แขนง แขนงละ 2 รายวิชาของหลกัสูตรตามแขนงของตนได ้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต เพื่อประโยชน์ในการท าวิจยั โดยไม่นับ
หน่วยกิต และประเมินผลเป็น S/U 
  แบบ 2.2 
  รายวิชาบงัคบั   12   หน่วยกิต 
   เหมือนรายวิชาบงัคบัของแบบ 2.1 
  รายวชิาบังคบัเฉพาะแขนง 6  หน่วยกิต 
   นิสิตตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแขนงใดแขนงหน่ึง ดงัน้ี 
  แขนงประวติัศาสตร์ไทย 

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

  2204701 ปัญหาในประวติัศาสตร์นิพนธไ์ทย   3 (3-0-9) 
    Problems in Thai Historiography 
  แขนงประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

2204634  ปัญหาในประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้  3 (3-0-9) 
    Problems in South East Asian History 
  2204702 ประวติัศาสตร์นิพนธเ์อเชียตะวนัออกเฉียงใต ้  3 (3-0-9) 
    Southeast Asian Historiography 
  แขนงประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออก 

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

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

รายวชิาเลือก   6  หน่วยกิต 
   2204621 ปัญหาในประวติัศาสตร์ไทยก่อนสมยัใหม่   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 ระบอบอาณานิคมในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้  3 (3-0-9) 

     Colonialism in Southeast Asia 
    2204639  สงครามมหาเอเชียบูรพา     3 (3-0-9) 
       The Greater East Asia War 
  2204644  การอ่านคน้ควา้ทางประวติัศาสตร์    3 (3-0-9) 
    Readings in History 

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

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

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

                                                        


 รายวิชาเปิดใหม่ 
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  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรอาจก าหนดใหนิ้สิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาระดบับณัฑิตศกึษาท่ีเปิดสอน
ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัได ้เพื่อประโยชน์ในการท าวจิยั โดยไม่นบัหน่วยกิต และประเมินผลเป็น S/U 

   วิทยานิพนธ์  48  หน่วยกิต 
   2204828  วิทยานิพนธ์     48  หน่วยกิต 
     Dissertation 

3.1.4 แผนการศกึษา 
  แบบ 1.1 
    ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาตน้                    หน่วยกิต 
  2204829     วิทยานิพนธ ์           9 
  2204894     สมัมนาวิทยานิพนธร์ะดบัดุษฎีบณัฑิต S/U 
   รวม 9 
   ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาปลาย 
  2204829     วิทยานิพนธ ์           9 
  2204894     สมัมนาวิทยานิพนธร์ะดบัดุษฎีบณัฑิต S/U 
  2204897     การสอบวดัคุณสมบติั S/U 
   รวม 9 
    ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาตน้ 
  2204829     วิทยานิพนธ ์          12 
  2204894     สมัมนาวิทยานิพนธร์ะดบัดุษฎีบณัฑิต S/U 
   รวม 12 
   ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาปลาย 
  2204829     วิทยานิพนธ ์          12 
  2204894     สมัมนาวิทยานิพนธร์ะดบัดุษฎีบณัฑิต S/U 
   รวม 12 
    ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาตน้ 
  2204829     วิทยานิพนธ ์          12 
  2204894     สมัมนาวิทยานิพนธร์ะดบัดุษฎีบณัฑิต S/U 
   รวม 12 
   ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาปลาย 
  2204829     วิทยานิพนธ ์           6 
  2204894     สมัมนาวิทยานิพนธร์ะดบัดุษฎีบณัฑิต S/U 
   รวม 6 
 

                                                        


 รายวิชาเปิดใหม่ 
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  แบบ 2.1 
    ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาตน้                    หน่วยกิต 
           2204606    ปัญหาเก่ียวกบัแนวคิดและทฤษฎีทางประวติัศาสตร์            3 
  2204704     การวจิยัทางประวติัศาสตร์ 3 
  2204828     วิทยานิพนธ ์   3 
  2204894 สมัมนาวิทยานิพนธร์ะดบัดุษฎีบณัฑิต S/U 
     รวม  9  
   ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาปลาย 
  2204707     สมัมนาประวติัศาสตร์  3  
  2204806     การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 3  
  2204828     วิทยานิพนธ ์  3 
  2204894 สมัมนาวิทยานิพนธร์ะดบัดุษฎีบณัฑิต S/U 
   รวม 9 
   ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาตน้ 
  2204828     วิทยานิพนธ ์ 9 
  2204897     การสอบวดัคุณสมบติั S/U 
  2204894     สมัมนาวิทยานิพนธร์ะดบัดุษฎีบณัฑิต S/U 
     รวม 9    
            ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาปลาย  หน่วยกิต 
    2204828     วิทยานิพนธ ์ 9 
  2204894     สมัมนาวิทยานิพนธร์ะดบัดุษฎีบณัฑิต S/U 
     รวม 9   
   ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาตน้  
  2204828     วิทยานิพนธ ์ 12 
  2204894      สมัมนาวิทยานิพนธร์ะดบัดุษฎีบณัฑิต S/U 
   รวม 12            
            ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาปลาย 
  2204828     วิทยานิพนธ ์ 12 
  2204894     สมัมนาวิทยานิพนธร์ะดบัดุษฎีบณัฑิต S/U 
   รวม 12 
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  แบบ 1.2 
    ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาตน้                    หน่วยกิต 
  2204830     วิทยานิพนธ ์           9 
  2204894     สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต S/U 
   รวม 9 
   ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาปลาย 
  2204830     วิทยานิพนธ ์           9 
  2204894     สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต S/U 
  2204897     การสอบวดัคุณสมบตั ิ S/U 
   รวม 9 
    ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาตน้ 
  2204830     วิทยานิพนธ ์         12 
  2204894     สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต S/U 
   รวม 12 
   ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาปลาย 
  2204830     วิทยานิพนธ ์         12 
  2204894     สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต S/U 
   รวม 12 
    ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาตน้ 
  2204830     วิทยานิพนธ ์         12 
  2204894     สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต S/U 
   รวม 12 
   ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาปลาย 
  2204830     วิทยานิพนธ ์          12 
  2204894     สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต S/U 
   รวม 12 
    ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาตน้ 
  2204830     วิทยานิพนธ ์           6 
  2204894     สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต S/U 
   รวม 6 
  แบบ 2.2  
   ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาตน้                    หน่วยกิต 
           2204606      ปัญหาเก่ียวกบัแนวคิดและทฤษฎีทางประวตัิศาสตร์        3 
  2204704       การวิจยัทางประวตัิศาสตร์ 3 
  2204xxx       รายวิชาบงัคบัเฉพาะแขนง 3 
                                                        


 รายวิชาเปิดใหม่ 
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  2204xxx       รายวิชาเลือก 3 
  2204894     สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต S/U 
     รวม 12   
   ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาปลาย 
  2204707       สัมมนาประวตัิศาสตร์ 3    
  2204806       การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 3 
  2204xxx       รายวิชาบงัคบัเฉพาะแขนง 3 
  2204xxx       รายวิชาเลือก    3 
  2204894     สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต S/U 
   รวม   12 
   ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาตน้ 
  2204828     วิทยานิพนธ์  9 
  2204894     สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต S/U 
     รวม 9                 
           ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาปลาย หน่วยกิต 
    2204828     วิทยานิพนธ์  9 
  2204894     สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต S/U 
  2204897     สอบวดัคุณสมบตั ิ S/U 
     รวม 9   
   ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาตน้  
  2204828     วิทยานิพนธ์  12 
  2204894     สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต S/U 
   รวม 12                                 
            ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาปลาย 
  2204828     วิทยานิพนธ์  12 
  2204894     สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต S/U 
   รวม 12 
   ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาตน้  
  2204828     วิทยานิพนธ์  6 
  2204894     สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต S/U 
   รวม 6                                 
  3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก) 
  *3.1.6 เปรียบเทียบขอ้แตกต่างระหว่างหลกัสูตรเดิมและหลกัสูตรปรับปรุง  (ภาคผนวก ข) 
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3.2  ช่ือ สกุล เลขประจ าตวับตัรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย ์
  3.2.1 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  
 

ล าดบั 
ต าแหน่งทางวิชาการ   

ช่ือ-สกุล 
เลขประจ าตวัประชาชน 

คุณวุฒิ 
(เรียงล าดบัจาก 
คุณวุฒิสูงสุดถึง 
ระดบั ป.ตรี) 

สาขาวิชา สถาบนั ปี พ.ศ. 
จ านวนผลงานทางวิชาการ (ยอ้นหลงัไม่เกนิ 5 ปี) 

ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา 
(ต ั้งแต่ปีการศึกษาที่ใชห้ลกัสูตรฉบบัน้ี) 

งานวิจยั ต ารา หนงัสือ บทความวิชาการ 
  

ผลงานวิชาการ 
ในลกัษณะอ่ืน  

ผลงานวิชาการ 
รับใชส้งัคม 

2561 2562 2563 2564 

1 ผศ.ดร.จุฬิศพงศ ์ จุฬารัตน์ 
 

อ.ด. 
ศศ.ม. 
 
สถ.บ. (เกยีรตินิยม) 
 

ประวตัิศาสตร์ 
ประวตัิศาสตร์
สถาปัตยกรรม 
สถาปัตยกรรมภายใน 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 
สถาบนัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลา้ฯ 

2544 
2536 
 
2529 

4 1 - - 1 - 220.5 220.5 220.5 220.5 

2 อ.ดร.ตลุย ์ อิศรางกูร ณ อยธุยา 
 

Ph.D. 
 
M.A. 
 
 
อ.บ. (เกยีรตินิยม
อนัดบัสอง) 

European History 
 
Medieval-Modern 
European History and 
Politics 
ภาษาเยอรมนั 

Queen Mary University 
of London 
Ludwig-Maximilians-
Universität München 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2557 
 
2550 
 
 
2544 

1 - - 1 - - 231 231 231 231 

3 ผศ.ดร.วาสนา วงศสุ์รวฒัน์ 
 

DPhil. 
MSt. 
BA. 

Chinese History 
Chinese History 
East Asian 
Languages and 
Civilizations 

University of Oxford 
University of Oxford 
University of Chicago 

2550 
2547 
2546 

4 - 2 3 - - 241.5 241.5 241.5 241.5 

 
3.2.2 อาจารยพ์ิเศษ 
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4. องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา) (ถ้าม)ี 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
  - 

4.2 ช่วงเวลา  
  - 

4.3 การจดัเวลาและตารางสอน 
  - 
5. ข้อก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรืองานวจิยั  

5.1 ค าอธิบายโดยยอ่   
  นิสิตตอ้งท าวิทยานิพนธ ์เป็นส่วนหน่ึงของการส าเร็จการศึกษาภายใตก้ารดูแลแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ นิสิตตอ้งสอบผ่านเคา้โครงวิทยานิพนธ์ (บ.19) ภายในภาคการศึกษาท่ี 5 รายงานความกา้วหน้ากับ
อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธทุ์กภาคการศึกษา เพื่อผา่น S/U ของการประเมินวิทยานิพนธ ์
  ในภาคการศึกษาท่ี 8 ถา้ยงัไม่ส าเร็จการศึกษา ตอ้งเสนอรายงานความกา้วหนา้และมีผูว้ิจารณ์ และตอ้งสอบ
วิทยานิพนธแ์บบเปิดดว้ย 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
  ผลงานวิจยัดว้ยวิธีการทางประวติัศาสตร์ ประกอบดว้ยหลกัฐานประวติัศาสตร์หลกัท่ีส าคญัส าหรับหวัขอ้
การวจิยั และการถกเถียงอภิปรายทางวิชาการโดยอาศยัศาสตร์อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และน าเสนอผลงานวิจยัในรูปแบบ
วิทยานิพนธ ์และเป็นความรู้ใหม่ทางประวติัศาสตร์  

5.3 ช่วงเวลา 
   1-3 ปี (2-6 ภาคการศึกษา) 
 5.4 จ านวนหน่วยกิต  
  แบบ  1.1 จ านวน  60 หน่วยกิต 
  แบบ  1.2 จ านวน  72 หน่วยกิต 
  แบบ  2.1 จ านวน  48 หน่วยกิต 
  แบบ  2.2 จ านวน  48 หน่วยกิต 
 5.5 การเตรียมการ 
   นิสิตตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวิชา 2204707 สมัมนาประวติัศาสตร์ เพื่อเตรียมหวัขอ้วิจยั/ วิทยานิพนธ ์และ
รายวิชา 2204806 การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเพื่อประมวลแนวคิด ทฤษฎี วิธีการ และคน้ควา้หลกัฐานชั้นตน้ก่อน
เสนอเคา้โครงวิทยานิพนธ ์บ.19   

5.6 กระบวนการประเมนิผล 
   -  ประเมินผลดว้ยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ์เป็นการสอบแบบเปิด กรรมการทุกคนจะตอ้ง
ประเมินผลวิทยานิพนธเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนการสอบ  
   -  หลกัสูตรฯ/ ภาควิชาฯ จดัสมัมนาประจ าปี เพื่อประเมินผลการสอบวิทยานิพนธนิ์สิต 
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 
 

1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนิสิต 
 
 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนิสิต 
1. สามารถอธิบายและวิเคราะห์สภาพสงัคมปัจจุบนัได้
อยา่งรอบดา้นดว้ยวิธีการทางประวติัศาสตร์ 

1. การเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการคิดวิเคราะห์เช่ือมโยง
ขอ้มูลหลกัฐานต่างๆดว้ยวิธีการทางประวติัศาสตร์ 

2. มีความเป็นผูน้  าทางวิชาการ และมีความรับผดิชอบ
ต่อสงัคม 

2. การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร อาทิ การสมัมนาเชิง
ปฏิบติัการและการสมัมนาบณัฑิตศกึษาอยา่งสม ่าเสมอ 
เพื่อความกา้วหนา้ทางวิชาการ และขยายขอบเขตความรู้
ดา้นต่างๆของนิสิตใหก้วา้งขวางข้ึน 

3. มีความเป็นตวัของตวัเอง ยนืหยดัในท่ามกลางความ
เปล่ียนแปลงทางสงัคม วฒันธรรม และค่านิยมของ
สงัคมในโลกปัจจุบนั 

3. สนบัสนุนใหนิ้สิตมีความคิดริเร่ิมในการกิจกรรมทาง
วิชาการ และร่วมมือกบันิสิตระดบับณัฑิตศึกษาทุก
สาขา และขา้มสถาบนัดว้ย 

 4. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหนิ้สิตมีโอกาสไดเ้สนอ
ผลงานวิชาการของตนเองบนเวทีวิชาการและส่ือ
สาธารณะต่างๆ  
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2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
  

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ 
   1.1 รู้รอบ   มีความรู้ความเช่ียวชาญอย่างลุ่มลึกและกวา้งขวาง
เกีย่วกบัเน้ือหาความรู้ทางประวติัศาสตร์ไทย ประวติัศาสตร์เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ หรือประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก และ
สถานะทางความรู้ในวิชาประวติัศาสตร์ 
   1.2 รู้ ลึก   มีความรู้ความเช่ียวชาญอย่างลุ่มลึกและกว้างขวาง
เกี่ยวกบัแนวคิด และระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ ขั้นสูง 
สามารถบูรณาการความรู้ของศาสตร์ต่าง  ๆท่ีเก ีย่วขอ้ง และสร้างองค์
ความรู้ใหม่เกี่ยวกบัประวัติศาสตร์ไทย ประวัติศาสตร์เอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้หรือประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออก ท่ีมีคุณค่า
ทางวิชาการทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ    

- จัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้นิสิตศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มี
ความรู้ความเช่ียวชาญอย่างลุ่มลึกและกวา้งขวางเกีย่วกบัเน้ือหาความรู้
ทางประวติัศาสตร์ไทย ประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ หรือ
ประวัติศ าสตร์ เอ เชียตะวันออก  และระเบี ยบ วิ ธีการวิ จัยท าง
ประวติัศาสตร์ขั้นสูง  และให้นิสิตสามารถบูรณาการความรู้ของ
ศาสตร์ต่างๆ ท่ีเกีย่วขอ้ง และสร้างองคค์วามรู้ใหม่ 

- ประเมินจากการอภิปรายและการท ารายงานของนิสิต 

2. มีคุณธรรม 
   2.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม   มีจรรยาบรรณในการประกอบ
วิชาชีพอย่างมีคุณค่าต่อวงวิชาการและสังคม 
   2.2 มีจรรยาบรรณ  มีวินัยและส านึกรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมท่ีมีความแตกต่าง
หลากหลายดว้ยความเสมอภาคและความเคารพในสิทธิของผูอ่ื้น 

- จดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งให้นิสิตเกดิส านึกรับผิดชอบต่อสังคมและ
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมท่ีมีความแตกต่างหลากหลายและความ
ขดัแยง้อย่างสร้างสรรค ์ 
- จัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งให้นิสิตมีจรรยาบรรณในการประกอบ
วิชาชีพ โดยเฉพาะเร่ืองการตรงต่อเวลา การไม่คัดลอกงานของผูอ่ื้น 
การใชร้ะบบการอา้งอิงท่ีถูกตอ้ง การเคารพต่อหลกัฐานและผูใ้หข้อ้มูล 
ฯลฯ 

- ให้นิสิตประเมินตนเองและการประเมินของผูเ้รียนร่วมและประเมิน
จากการสังเกตของผูส้อน และจากผลงานของนิสิต 

3. คดิเป็น 
   3.1 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ   สามารถคิดวิ เคราะห ์
สังเคราะห์  วิพากษ์ และสร้างสรรค์จากกระบวนการเรียน รู้
หลากหลายมิติ 
   3.2 สามารถคิดริเร่ิมสร้างสรรค์   สามารถใช้ความรู้และ
ประสบการณเ์พ่ือสร้างความ กา้วหนา้ทางวิชาการอย่างโดดเด่นทั้ง
ในระดบัชาติและนานาชาติ 
 

- จดัการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสใหนิ้สิตไดว้ิเคราะห ์วิพากษว์ิจารณ์ 
และประเมินคุณค่าของงานเขียนและงานวิจยัทางประวติัศาสตร์ทั้งใน
อดีตและปัจจุบนัอย่างสร้างสรรค ์ 
- จดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งส่งเสริมให้นิสิตเปิดพ้ืนท่ีการศึกษาหัวข้อ
วิจัยใหม่ ด้วยการใช้หลักฐาน มุมมอง และเสนอข้อถกเถียงใหม่ทาง
ประวติัศาสตร์ เพ่ือสร้างองคค์วามรู้ใหม่ 

- ประเมินจากการอภิปรายและการท ารายงานของนิสิต 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
   3.3 มีทักษะในการคิดแกปั้ญหา   สามารถใช้ความ รู้และ
ประสบการณ์ทางวิชาการเพ่ือด ารงอยู่ในวิชาชีพและสังคมอย่างมี
คุณค่า 
4. ท าเป็น 
   4.1 มีทักษะทางวิชาชีพ    มีทักษะในการค้นคว้าวิจัยทาง
ประวติัศาสตร์ และติดตามความกา้วหน้าของศาสตร์ต่างๆ อย่าง
สม ่าเสมอ 
   4.2 มีทักษะทางการส่ือสาร   มีทักษะในการฟังและอ่านจับ
ใจความทั้งในภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ สามารถเขียนงาน
วิชาการ  อภิปราย และพูดน าเสนออย่างเป็นระบบในท่ีประชุม
วิชาการทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ 
   4.3 มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ   มีทักษะใชเ้ทคโนโลยี
เพ่ือแสวงหาและถ่ายทอดความรู้ 
   4.4 มีทกัษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ   มีทกัษะทางคณิตศาสตร์
และสถิติเพ่ือการศึกษาวิจยั 
   4.5 มีทักษะการบริหารจดัการ   สามารถวางแผนและด าเนินการ
ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีศักยภาพในการบริหาร
จดัการงานวิจยัและงานวิชาการทางประวติัศาสตร์ 

- จัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งฝึกฝนให้นิสิตมีทักษะในการวิจัยทาง
ประวติัศาสตร์ขั้นสูง สามารถวางแผนและด าเนินการบริหารจัดการ
งานวิจยัและงานวิชาการทางประวติัศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ 
- จัดการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้นิสิตได้ฝึกฝนการใช้ทักษะ
ทางการส่ือสาร อาทิเช่น การอ่าน การฟังและอ่านจับใจความทั้ งใน
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ การเขียนงานวิชาการ การอภิปราย
และการน าเสนออย่างเป็นระบบ  
- จัดการเรียนการสอนท่ี เปิดโอกาสให้นิ สิต มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือแสวงหาและถ่ายทอดความรู้ 
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตสามารถน าเสนอผลงานในท่ีประชุม
ทางวิชาการ และตีพิมพผ์ลงานในวารสารหรือส่ิงพิมพอ่ื์นๆ ท่ีได้รับ
การยอมรับทั้งระดบัชาติและระดบันานาชาติ 

- ใหนิ้สิตประเมินตนเอง และประเมินจากผลงานของนิสิต   

5. ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้ 
   5.1 ใฝ่รู้   ใฝ่หาความรู้และรู้แหล่งข้อมูลทางประวติัศาสตร์ท่ี
กวา้งขวางและหลากหลาย มีความกระตือรือร้นและพร้อมท่ีจะ
ศึกษาวิจยัอย่างต่อเน่ือง 
   5.2 รู้จักวิธีการเรียนรู้    สามารถบูรณาการความรู้จากศาสตร์
ต่างๆ 

- จัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้นิสิตสนใจติดตามความกา้วหน้า
ในงานวิจยัทางประวติัศาสตร์และศาสตร์อ่ืนๆ อย่างต่อเน่ือง  
- จดักจิกรรมเสริมหลกัสูตร เช่น การจดัสัมมนาบณัฑิตศึกษา สัมมนา
ปฏิบัติการ (Workshop) และการฝึกปฏิบัติการวิจยัขั้นสูงนอกสถานท่ี
อย่างสม ่าเสมอ ประมาณ 8-10 คร้ังต่อปี 
-สนับสนุนให้นิสิตจัดกิจกรรมทางวิชาการด้วยตนเอง อันจะเป็น
ประโยชนต่์อการพฒันางานวิจยัใหส้มบูรณ์ 

- ประเมินผลจากงานของนิสิตและการมีส่วนร่วมของนิสิตในกจิกรรม
เสริมหลกัสูตร 

6. มีภาวะผู้น า 
มีวิสัยทศัน ์และความรับผิดชอบต่อบทบาทและหนา้ท่ีในฐานะ
ผูน้  าทางวิชาการ 

- จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมในทางวิชาการท่ีเปิดโอกาสให้
นิสิตพฒันาทกัษะและความมั่นใจในการน าเสนอความคิดและผลงาน
ของตนเอง อาทิ การเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ การเสนอ

- ประเมินผลจากงานของนิสิตและการมีส่วนร่วมของนิสิตในชั้นเรียน
และกจิกรรมเสริมหลกัสูตร 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
ความกา้วหนา้วิทยานิพนธ์ประจ าปี   
- จดัการเรียนการสอนและกจิกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีส่งเสริมใหนิ้สิตมี
วิสัยทศัน ์และความรับผิดชอบต่อบทบาทและหนา้ท่ีในฐานะผูน้  าทาง
วิชาการ 

7. มีสุขภาวะ 
มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม พร้อมดว้ยวุฒิภาวะ 

- แนะน าและส่งเสริมใหนิ้สิตรู้จกัการวางแผนและบริหารเวลาอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือใหนิ้สิตสามารถมีชีวิตท่ีสมดุลระหว่างการเรียนและ
กจิกรรมดา้นอ่ืนๆในชีวิต 
- จดัใหมี้กจิกรรมสังสรรคร่์วมกนัระหว่างนิสิตและอาจารยเ์พ่ือสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 

- ประเมินผลจากการสังเกตของผูส้อนและการมีส่วนร่วมของนิสิตใน
กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 

8. มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ 
มีจิตส านึกห่วงใยต่อสังคม และมีบทบาทท่ีเหมาะสมในสภาวะ
ต่างๆของสังคม 

- จดัการเรียนการสอนและกจิกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีกระตุน้ใหนิ้สิตมี
จิตใจห่วงใยต่อสังคม มีความต่ืนตวัต่อเหตุการณ์และความ
เปล่ียนแปลงในโลกปัจจุบนัทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมี
บทบาทท่ีเหมาะสมในสภาวะต่างๆของสังคม 

- ประเมินผลจากงานและการมีส่วนร่วมของนิสิตในกจิกรรมเสริม
หลกัสูตร 

9. ด ารงความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ 
มีความรู้ความเขา้ใจในปฏิสัมพนัธ์ทางประวติัศาสตร์ระหว่าง
วฒันธรรมไทยกบัวฒันธรรมอ่ืนๆ ทั้งภายในและภายนอก
สังคมไทย อย่างลึกซ้ึง 

- จดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งใหเ้กดิความรู้ความเขา้ใจในปฏิสัมพนัธ์ทาง
ประวติัศาสตร์ระหว่างวฒันธรรมไทยกบัวฒันธรรมอ่ืนอย่างลึกซ้ึง  

- ใชว้ิธีการประเมินจากการอภิปรายและการท ารายงานของนิสิต 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา(Curriculum Mapping) 
 

   ความรับผดิชอบหลกัของรายวิชา           ความรับผดิชอบรองของรายวิชา 

รายวชิา 
(ทุกรายวชิาในหลกัสูตร) 

มาตราฐานผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ 2. มีคุณธรรม 3. คดิเป็น 4. ท าเป็น 5. ใฝ่รู้และ
รู้จักวิธีการ
เรียนรู้ 

6. มีภาวะผู้น า 7. มีสุขภาวะ 8. มีจิตอาสาและ
ส านึกสาธารณะ 

9. ด ารงความเป็นไทย
ในกระแสโลกาภิวัตน์ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2     

หมวดวิชาบงัคบั                   

2204606   PROB CON THEO HIST O   O  O O O  O  O O O     
2204704   HIST RES O   O  O O  O O  O O O     
2204707   SEM HIST O  O   O O   O  O O O     
2204806   INDEPENDENT STUDY   O   O O  O O  O O O     
2204894   Doctoral Dissertation Seminar    O  O  O O O  O  O O O     
2204897   Qualifying Exam   O   O O O O O  O O      
หมวดวิชาบังคบัเลือก                   
แขนงประวติัศาสตร์ไทย                   

2204622  PROBS MOD THAI  O  O  O O  O O  O O O   O O 
2204701  PROB THAI HISTO O O  O  O O  O O  O O O    O 
แขนงประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้                   

2204634  PROBS SEA HIST  O  O  O O  O O  O O O     

2204702  SEA HISTO O O  O  O O  O O  O O O     
แขนงประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออก                   

2204616  PROBS EA HIST   O  O  O O  O O  O O O     

2204703  EA HISTO O O  O  O O  O O  O O O     

หมวดวิชาเลือก                   
2204621   PROBS PRE MOD THAI  O O O     O    O O    O 
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รายวชิา 
(ทุกรายวชิาในหลกัสูตร) 

มาตราฐานผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ 2. มีคุณธรรม 3. คดิเป็น 4. ท าเป็น 5. ใฝ่รู้และ
รู้จักวิธีการ
เรียนรู้ 

6. มีภาวะผู้น า 7. มีสุขภาวะ 8. มีจิตอาสาและ
ส านึกสาธารณะ 

9. ด ารงความเป็นไทย
ในกระแสโลกาภิวัตน์ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2     

2204631   NATION ASIA PAC  O  O    O O     O     

2204632 COLON SEA    O    O O     O     
2204639   GREAT EA WAR    O    O O     O     
2204644 RDS HIST  O  O         O O     
2204653   TOPIC THAI HIST   O     O O O   O O    O 
2204656   TOPIC HIST SEA   O     O O O   O O     
2204657   TOPIC HIST EA   O     O O O   O O     
หมวดวิทยานิพนธ์                   
แบบ 1.1                   

2204829  DISSERTATION    O    O  O   O      

แบบ 1.2                   

2204830  DISSERTATION    O    O  O   O      

แบบ 2.1, แบบ 2.2                   

2204828  DISSERTATION    O    O  O   O      

หมวดกจิกรรม (บงัคบั)                   

1. การทศันศึกษาและการพกัผ่อนหย่อนใจ 
   (กจิกรรมหลกัสูตร) 

   O          O     

2. การสัมมนาเชิงปฏิบติัการ (กจิกรรมหลกัสูตร)      O O O     O      

3. การเสวนาบทอ่านทางประวติัศาสตร์ 
   (กจิกรรมหลกัสูตร) 

   O O        O O  O   

4. การสัมมนาบณัฑิตศึกษา (กจิกรรมหลกัสูตร)    O            O   

                                                        


 รายวิชาเปิดใหม่ 
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รายวชิา 
(ทุกรายวชิาในหลกัสูตร) 

มาตราฐานผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ 2. มีคุณธรรม 3. คดิเป็น 4. ท าเป็น 5. ใฝ่รู้และ
รู้จักวิธีการ
เรียนรู้ 

6. มีภาวะผู้น า 7. มีสุขภาวะ 8. มีจิตอาสาและ
ส านึกสาธารณะ 

9. ด ารงความเป็นไทย
ในกระแสโลกาภิวัตน์ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2     

5. การรายงานความกา้วหนา้วิทยานิพนธ์ 
    (กจิกรรมหลกัสูตร) 

 O  O         O O     

การระบุกจิกรรม :ใหร้ะบุว่าเป็นกจิกรรมของคณะหรือกจิกรรมมหาวิทยาลยั 
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
1. กฎระเบยีบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 
                   ระดบัปริญญาตรี การประเมินผลรายวิชาใชส้ญัลกัษณ์ A B+ B C+ C D+ D และ F หรือใชส้ญัลกัษณ์ S หรือ U 
               ระดบับณัฑิตศกึษา การประเมนิผลรายวิชาใชส้ญัลกัษณ์ A B+ B C+ C D+ D และ F หรือใชส้ญัลกัษณ์ 
         S หรือ U ส่วนวิทยานิพนธใ์ช ้ดีมาก ดี ผา่น และตก 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
 2.1 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตท่ียงัไม่ส าเร็จการศึกษา บางรายวิชาก  าหนดผู ้
ประเมินผลร่วม และจดัสมัมนาประเมินการเรียนการสอนและการบริหารหลกัสูตรเป็นประจ าทุกปี 
 2.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตท่ีส าเร็จการศึกษาแลว้ ประเมินจากผูส้ าเร็จการศึกษา
และผูใ้ชดุ้ษฎีบณัฑิต 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
 3.1 หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 
   เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก  าหนดในหลกัสูตร โดยตอ้งไดแ้ตม้เฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 2.00 
   (จากระบบ 4 ระดบัคะแนน) 

        เกณฑอ่ื์นๆ .............................................................................................................................................. 
 3.2 หลกัสูตรระดบัปริญญาโท 
   แผน ก แบบ ก1 
    เสนอวิทยานิพนธ ์และสอบผา่นการสอบปากเปล่า 
    การเผยแพร่วิทยานิพนธ ์  
     ผลงานวิทยานิพนธห์รือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ตอ้งไดรั้บการตีพิมพ ์หรืออย่างน้อยไดรั้บ

การยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือระดบันานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เร่ืองหลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

    เกณฑอ่ื์นๆ ...................................................................................................................................... 
   แผน ก แบบ ก2 
    เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก  าหนดในหลกัสูตร โดยตอ้งไดแ้ตม้เฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 3.00  
    (จากระบบ 4 ระดบัคะแนน)  
    เสนอวิทยานิพนธ ์และสอบผา่นการสอบปากเปล่า 
    การเผยแพร่วิทยานิพนธ ์   
     ผลงานวิทยานิพนธห์รือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธต์อ้งไดรั้บการตีพิมพ ์หรืออยา่งนอ้ยไดรั้บการ

ยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เร่ือง หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อ        
ท่ีประชุมวิชาการโดยบทความท่ีน าเสนอฉบบัสมบูรณ์ (Full Paper) ไดรั้บการตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจาก
การประชุมวิชาการ (Proceedings) ดงักล่าว  

    เกณฑอ่ื์นๆ ...................................................................................................................................... 



30 

 

   แผน ข 
    เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก  าหนดในหลกัสูตร โดยตอ้งไดแ้ตม้เฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 3.00  
    (จากระบบ 4 ระดบัคะแนน) 
    สอบผา่นการสอบประมวลความรู้ ดว้ยขอ้เขียนและ/หรือปากเปล่า 
    การเผยแพร่ผลงานการคน้ควา้อิสระ 

 รายงานการคน้ควา้อิสระ หรือส่วนหน่ึงของรายงานการคน้ควา้อิสระไดรั้บการเผยแพร่ 
         ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงท่ีสืบคน้ได.้..........................................................................  
         อ่ืนๆ (ระบุ)    

    เกณฑอ่ื์นๆ ...................................................................................................................................... 
 3.3 หลกัสูตรระดบัปริญญาเอก 
   แบบ 1 
    สอบผา่นภาษาต่างประเทศอยา่งนอ้ย 1 ภาษา ไดแ้ก่ ภาษาองักฤษ 
    สอบผา่นการสอบวดัคุณสมบติั (Qualifying Examination) 
    เสนอวิทยานิพนธแ์ละสอบผา่นการสอบปากเปล่า 
    การเผยแพร่วิทยานิพนธ ์
      หลกัสูตรกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและวิทยาศาสตร์กายภาพ 

           ผลงานวิทยานิพนธห์รือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธต์อ้งไดรั้บการตีพิมพห์รืออยา่งนอ้ย
ไดรั้บการยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารทางวิชาการระดบัชาติหรือระดบันานาชาติท่ีมีคุณภาพ
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 ฉบับ ซ่ึงต้องเป็นวารสารระดับ
นานาชาติ  อยา่งนอ้ย 1 ฉบบั     

      หลกัสูตรกลุ่มสาขาวิชาสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
               ผลงานวิทยานิพนธห์รือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธต์อ้งไดรั้บการตีพิมพห์รืออยา่งนอ้ย

 ไดรั้บการยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารทางวิชาการระดบัชาติหรือระดบันานาชาติท่ีมีคุณภาพ
 ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการ
 ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อยา่งนอ้ย 2 ฉบบั     

    เกณฑอ่ื์นๆ ...................................................................................................................................... 
   แบบ 2 
    เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก  าหนดในหลกัสูตร โดยตอ้งไดแ้ตม้เฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 3.00  
    (จากระบบ 4 ระดบัคะแนน) 
    สอบผา่นภาษาต่างประเทศอยา่งนอ้ย 1 ภาษา ไดแ้ก่ ภาษาองักฤษ 
    สอบผา่นการสอบวดัคุณสมบติั (Qualifying Examination) 
    เสนอวิทยานิพนธแ์ละสอบผา่นการสอบปากเปล่า 
    การเผยแพร่วิทยานิพนธ ์ 
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      หลกัสูตรกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและวิทยาศาสตร์กายภาพ 
               ผลงานวิทยานิพนธห์รือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธต์อ้งไดรั้บการตีพิมพห์รืออยา่งนอ้ย

 ไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารทางวิชาการระดบันานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศ
 คณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
 การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อยา่งนอ้ย 1 ฉบบั     

      หลกัสูตรกลุ่มสาขาวิชาสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
               ผลงานวิทยานิพนธห์รือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธต์อ้งไดรั้บการตีพิมพห์รืออยา่งนอ้ย

 ไดรั้บการยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารทางวิชาการระดบัชาติหรือระดบันานาชาติท่ีมีคุณภาพ
 ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการ
 ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อยา่งนอ้ย 1 ฉบบั     

    เกณฑอ่ื์นๆ ...................................................................................................................................... 
3.4 หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 

   เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก  าหนดในหลกัสูตร โดยตอ้งไดแ้ตม้เฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 3.00 
   (จากระบบ 4 ระดบัคะแนน) 
   เกณฑอ่ื์นๆ ............................................................................................................................................. 

 
หมวดที่ 6. การพฒันาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
  มีการวางแผนก าลงับุคลากรล่วงหนา้ทุก 5 ปี เพื่อส ารวจอาจารยเ์กษียณ และอาจารยส์าขาท่ีขาดแคลน และ
วางแผนรับอาจารยใ์หม ่
2. การพฒันาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
  สนับสนุนให้อาจารยมี์โอกาสเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ เพ่ือพฒันาการสอนและการท าวิจยัเพ่ือสร้าง
องคค์วามรู้ใหม่ 
 2.1  การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 
   สนับสนุนให้อาจารยมี์โอกาสเพ่ิมพูนทักษะในทุกด้าน เข้ารับการอบรมต่างๆ การเชิญวิทยากรพิเศษ 
กรรมการสอบวิทยานิพนธภ์ายนอก และการท่ีอาจารยข์องหลกัสูตรไดรั้บเชิญไปบริการทางวชิาการสถาบนัอ่ืน เป็น
ส่วนหน่ึงในการเพ่ิมพูนประสบการณ์ดา้นต่างๆเหล่าน้ี 
 2.2  การพฒันาวิชาการและวิชาชีพดา้นอ่ืนๆ 
   สนบัสนุนใหอ้าจารยเ์ขา้ร่วมประชุมทางวิชาการทั้งระดบัชาติ และระดบันานาชาติ ท าวิจยัสร้างองคค์วามรู้
ใหม่ และเผยแพร่ต่อสาธารณชน ตลอดจนเป็นนักวิจยัอาคันตุกะในสถาบันการศึกษาและวิจัยระดบันานาชาติ        
มีส่วนร่วมในการบริการทางวิชาการแก่สาธารณชน และมีบทบาทในวงการวิชาชีพประวติัศาสตร์ 
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หมวดที่ 7.  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การก ากบัมาตรฐาน 
  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรด าเนินการบริหารหลกัสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบั
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ และตามระบบประกันคุณภาพหลกัสูตรของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั และใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารหลกัสูตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั หรือ Chulalongkorn 
University Curriculum Administration System (CU-CAS)           
2. บัณฑติ 
  -  ติดตามคุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ พิจารณาจากผลของการสอบวิทยานิพนธ ์การ
ตีพิมพผ์ลงานจากวิทยานิพนธ ์การเผยแพร่ผลงานและการมีงานท า 
  -  ส ารวจความพึงพอใจและความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ณัฑิตเป็นประจ า และน าผลส ารวจเป็นขอ้มูลเพื่อการ
ปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน 
3. นิสิต 
 3.1  กระบวนการรับนิสิตทัว่ไป 
  -  มีการก าหนดคุณสมบัติของผูท่ี้จะเข้าศึกษาในหลกัสูตร คือเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญาบณัฑิต สาขา
มนุษยศาสตร์หรือสงัคมศาสตร์ และคุณสมบติัอ่ืนๆ เป็นไปตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั หรือจากการก าหนด
ของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และคดัเลือกผูเ้ขา้ศึกษาตามคู่มือการสมคัรเขา้ศึกษาของบณัฑิตวิทยาลยัหรือ
โดยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ ดว้ยการสอบสัมภาษณ์พิจารณาร่วมกบัผลงานท่ีผลิตข้ึนระหว่างการศึกษา
ระดบัปริญญาตรีและเสนอแบบเคา้โครงวิจยั 
 3.2  การเตรียมความพร้อมก่อนเขา้ศึกษา 
  -  จดัปฐมนิเทศทนัทีหลงัประกาศผลสอบก่อนเปิดเทอม 2½ เดือน พร้อมมอบหมายหนังสือและบทอ่านทาง
ประวติัศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมใหนิ้สิตก่อนเขา้ศึกษา 
 3.3  การใหค้  าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู ่การส าเร็จการศึกษา 
  -  จดัระบบอาจารยท่ี์ปรึกษาดูแลดา้นวิชาการและแนะแนวเร่ืองอ่ืนๆ แก่นิสิต และใชคู่้มืออาจารยท่ี์ปรึกษา
ตามท่ีมหาวิทยาลยัก  าหนด 
  -  จดัการบรรยายพิเศษจากผูเ้ช่ียวชาญทั้งในและต่างประเทศอยา่งสม ่าเสมอ 
  -  สนบัสนุนใหนิ้สิตเขา้ร่วมประชุม สมัมนาวิชาการรวมทั้งเสนอและตีพิมพผ์ลงานทางวิชาการ 
  -  สนบัสนุนใหนิ้สิตไดรั้บทุนเพื่อไปคน้ควา้วิจยัและเรียนภาษาทั้งในและต่างประเทศ 
 3.4  ความพึงพอใจและผลการจดัการขอ้ร้องเรียนของนิสิต 
  -  นิสิตสามารถยื่นข้อร้องเรียนเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนต่อหลกัสูตรฯ คณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรฯจะพิจารณาและหาทางแกไ้ข 
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4. อาจารย์ 
 4.1  การรับอาจารยใ์หม ่
  -  มีการคัดเลือกอาจารยใ์หม่ท่ีมีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบและหลกัการของคณะอกัษรศาสตร์และ
มหาวิทยาลยัดว้ยการสอบขอ้เขียน สอบสอน สอบสมัภาษณ์ ภายใตก้ารด าเนินการของกรรมการท่ีคณะแต่งตั้ง 
 4.2  ระบบและกลไกการบริหารและการพฒันาอาจารย ์
  -  มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรสม ่าเสมอเพื่อติดตามการบริหารหลกัสูตร และมีการสัมมนา
ประจ าปีเพื่อติดตาม ทบทวน และวางแผนหลกัสูตรทุกปี 
  -  ดูหมวดท่ี 6 การพฒันาอาจารยเ์พ่ิมเติม 
5. หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผู้เรียน 
 5.1  การออกแบบหลกัสูตร 
  -  หลักสูตรต้องให้ความรู้ท่ีลุ่มลึกและกวา้งขวาง ได้มาตรฐานในแขนงเฉพาะประวติัศาสตร์ ได้แก่ 
ประวติัศาสตร์ไทย ประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้หรือประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออก 
  -  ส ารวจสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมท่ีจ  าเป็นต่อการพิจารณาในการออกแบบหลกัสูตร 
ส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตต่อการปฏิบติังาน และคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา และส ารวจ
ความพึงพอใจของศิษยเ์ก่าและนิสิตปัจจุบนัของหลกัสูตร 
  -  ทบทวนและปรับปรุงหลกัสูตรเมื่อถึงรอบการปรับปรุงทุก 5 ปี 
 5.2  การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน 
  -  ก  าหนดผูส้อนรายวิชาโดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตรงกบัเน้ือหารายวิชา 
รวมทั้งการควบคุมวิทยานิพนธ ์
6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1  การบริหารงบประมาณ 
  - ไดรั้บงบประมาณประจ าปีจากคณะอกัษรศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และบริหารงบประมาณตาม
ระเบียบการเงินของคณะฯและมหาวิทยาลยั 
 6.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเ่ดิม 
  -  มีศูนยส์ารนิเทศมนุษยศาสตร์เป็นแหล่งทรัพยากรสารนิเทศ มีทรัพยากรต่างๆไดแ้ก่ หนงัสือ วารสาร ส่ือ
โสตทศัน์ และการบริการช่วยคน้ควา้วิจยั บริการทางอินเตอร์เน็ต และบริการพิเศษ เป็นตน้ อีกทั้งมีฐานขอ้มูล
สารนิเทศมนุษยศาสตร์ เช่น วิทยานิพนธเ์ฉพาะสาขา ผลงานวิจยัคณาจารย ์ผลงานนิสิตเก่า และหนงัสือหายาก 
  -  มีหอ้งคอมพิวเตอร์คณะอกัษรศาสตร์ 
 6.3  การจดัหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
  -  ไดรั้บการสนบัสนุนวสัดุการศกึษาจากงบประมาณคณะอกัษรศาสตร์ปีละ 40,000 บาท 
  -  ภาควิชาฯ มีอาจารยรั์บผดิชอบดูแลการจดัหาทรัพยากรสารนิเทศ และอาจารยทุ์กคนมีส่วนร่วมเสนอ
คดัเลือกทรัพยากรสารนิเทศ 
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 6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  -  ส ารวจจากอาจารยผ์ูส้อนและนิสิต 
  -  ใชร้ะบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อกระบวนการสนบัสนุน “การส ารวจความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการในกระบวนการสนบัสนุน” ท่ีมหาวิทยาลยัด าเนินการส ารวจใหทุ้กปี โดยมหาวิทยาลยัจะส่งแบบส ารวจ
มาใหค้ณะช่วยแจกจ่ายและรวบรวมส่งคืนยงัมหาวิทยาลยัเพื่อประมวลขอ้มูลและจดัท าเป็นรายงานการวิจยั ซ่ึงใน
แบบประเมินมีการสอบถามความพึงพอใจต่อหอ้งสมุด ระบบสารสนเทศ และบริการอ่ืนๆ 
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7.  ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ตวับ่งช้ีผลการด าเนนิงานของการประกนัคุณภาพหลกัสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ครอบคลุมหมวดที่ 1 ถึงหมวดที่ 6 ดังนี ้

มคอ.2
หมวดที่ 

สาระ Key Performance Indicators 
ปีการศึกษา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
1 ขอ้มูลทัว่ไป 1. ในทุกปีการศึกษา หลักสูตรจัดกิจกรรมต่อไปน้ีอย่าง

น้อยปีการศึกษาละ 1 คร้ัง เพื่อให้นิสิตเพิ่มพูนความรู้
และประสบการณ์การเรียนรู้นอกเหนือจากการเรียนกบั
อาจารยป์ระจ าในมหาวิทยาลยั 
- กิจกรรมสนบัสนุนการเรียนการสอนโดยตอ้งมี
วิทยากรภายนอกเขา้ร่วม หรือ 
- กิจกรรมที่หลกัสูตรมีความร่วมมือกบั
สถาบนัการศึกษาในประเทศ/ต่างประเทศ/หน่วยงาน
ภาครัฐหรือเอกชน หรือ 
- กิจกรรมทางวิชาการที่จดัโดยหน่วยงานภายนอก  
ซ่ึงหลกัสูตรก าหนดใหนิ้สิตเขา้ร่วม 

     

2 ขอ้มูลเฉพาะของ
หลกัสูตร 

2. หลักสูตรจัดให้มีการประเมินแผนการพัฒนาปรับปรุง
ตามทีร่ะบุไวใ้นหมวดที่ 2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

     

3 ระบบการจดัการศึกษา 
การด าเนินการ และ
โครงสร้างของ
หลกัสูตร 

3. นิสิตทุกคนที่ รับเข้าศึกษาในหลักสูตรโดยวิธีปกติมี
คะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลยัก  าหนด 
(เฉพาะนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา) 

     

4. หลกัสูตรส่งเสริมทกัษะภาษาองักฤษแก่นิสิตที่มีขอ้จ ากดั
ทางภาษาตามดุลยพิ นิ จของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร  โดยอาจจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือ
กิจกรรมการเตรียมความพร้อม หรือสนับสนุนให้นิสิต
เขา้ร่วมกิจกรรมที่จัดโดยหน่วยงานอื่น นอกเหนือจากที่
นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชา
บงัคบัตามเง่ือนไขที่มหาวิทยาลยัก  าหนด  

     

     5. ในทุกปีการศึกษา หลกัสูตรมีการทบทวนเน้ือหารายวิชา
ในหลกัสูตรใหมี้ความทนัสมยักา้วทนัวิทยาการ ในกรณี
จ าเป็นอาจเปิดรายวิชาใหม่หรือปรับปรุงเน้ือหารายวิชา
เดิมหรือเชิญอาจารย /์วิทยากรภายนอกที่มีความรู้และ
ประสบการณ์สูงมาใหค้วามรู้แก่นิสิต 

        

  6. ร้อยละ 80 ของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรใชส่ื้อประสม  
(Multimedia) หรือเทคโนโลยใีนการเรียนการสอน 
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มคอ.2
หมวดที่ 

สาระ Key Performance Indicators 
ปีการศึกษา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

4 ผลการเรียนรู้ กลยทุธ์
การสอนและประเมินผล 

7. ผลลัพธ์การเรียน รู้ที่ ปรากฏในรายวิชาบังคับของ
หลักสูตรโดยรวมต้องครอบคลุมทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่  21 ครบถ้วนตามที่ก  าหนดในคุณลักษณะ
บณัฑิตที่พึงประสงคข์องจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั* 

        

8. ร้อยละ 80 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีการศึกษานั้นมีผล
การประเมินจากนิสิตระดบั 3.51 ข้ึนไป 

        

5 หลกัเกณฑใ์นการ
ประเมินผลนกัศึกษา 

9. ในทุกปีการศึกษา หลักสูตรวิเคราะห์ผลการประเมิน
ผลลพัธ์การเรียนรู้ของนิสิตจากระบบ CU-CAS โดยเทียบ
กบัเกณฑ์มาตรฐาน TQF ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และน าผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงการเรียนการสอน ใน
ปีการศึกษา หรือภาคการศึกษาถดัไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกรณีที่ผลลัพธ์การเรียนรู้ยงัไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน  

        

6 การพฒันาคณาจารย์
และบุคลากร 

10. ร้อยละ 100 ของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทุกคนมีการพฒันา
ตนเองในรูปแบบต่าง ๆ ทุกปีการศึกษา 

        

หมายเหตุ : * ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามคุณลกัษณะบณัฑิตที่พึงประสงคข์องมหาวิทยาลยั ประกอบดว้ย 
 มีความรู้ : รู้รอบ, รู้ลึก   
 คดิเป็น : คิดอยา่งมีวิจารณญาณ คิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีทกัษะในการคิดแกปั้ญหา   
 ท าเป็น : มีทกัษะทางการส่ือสาร มีทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศ มีทกัษะการบริหารจดัการ  
 ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้ : รู้จกัวิธีการเรียนรู้ (Learning to Learn)  
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หมวดที่ 8. การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
1. การประเมนิประสิทธผิลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยทุธก์ารสอน 
   -  มีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยอาจารยผ์ูส้อนและน าผลการประเมินมาปรับกลยุทธก์ารสอน
ใหเ้หมาะสม 
   -  มีการสมัมนาประจ าปีของภาควิชาเพื่อร่วมกนัประเมินกลยทุธก์ารสอน  

1.2 การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยทุธก์ารสอน 
-  นิสิตประเมินการสอนของอาจารยทุ์กคน 
-  อาจารยป์ระเมินตนเอง 
-  อาจารยป์ระเมินการเรียนรู้ของนิสิต 
-  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรร่วมกนัประเมิน 

2. การประเมนิหลกัสูตรในภาพรวม 
  -  ดุษฎีบณัฑิตแต่ละรุ่นประเมินหลกัสูตร 
  -  ผูท้รงคุณวุฒิ และ/หรือผูป้ระเมินภายนอกท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรแต่งตั้งอยา่งนอ้ย 1 คน 
  -  ผูใ้ชดุ้ษฎีบณัฑิตเป็นผูป้ระเมิน 
  -  หลกัสูตรประเมินตนเองเพื่อพฒันาหลกัสูตรอยา่งนอ้ยตามรอบระยะเวลาของหลกัสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 
3. การประเมนิผลการด าเนนิงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 
  มีการประเมินตามตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ขอ้ 7 โดยคณะกรรมการอย่างน้อย 3 คน 
ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิในสาขา 2 คน และคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในของคณะ อยา่งนอ้ย 1 คน แต่งตั้ง
โดยคณะกรรมการบริหารคณะอกัษรศาสตร์ 
4. การทบทวนผลการประเมนิและวางแผนปรับปรุง 
  -  หลกัสูตร/ ภาควิชาจดัสัมมนาทบทวนผลการประเมินท่ีไดจ้ากอาจารยแ์ละนิสิต รวมทั้งกระบวนการใน
การวางแผนปรับปรุงหลกัสูตรและแผนกลยทุธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* หมายถึง หวัขอ้ท่ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัเพ่ิมเติมจาก มคอ.2 ของสกอ.  เน่ืองจากเป็นขอ้มูลท่ีจ  าเป็นต่อการบริหารหลกัสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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ภาคผนวก ก 
 

ค าอธิบายรายวิชา  
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  ค าอธบิายรายวชิา (ภาคผนวก ก) 
2204606 ปัญหาเก่ียวกบัแนวคิดและทฤษฎีทางประวติัศาสตร์  3 (3-0-9) 

 ปัญหาทางดา้นแนวคิดและทฤษฎีทางประวติัศาสตร์ส าคญัๆ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั 
 Problems of Concepts and Theories in History 

 PROB CON THEO HIST 
 Important historical theories and concepts from the past to the present. 

2204616  ปัญหาในประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออก  3 (3-0-9) 
 ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาท่ีส าคญัในประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออก สรุปผลการศึกษา 
 แนวคิด  เน้ือหา และวิธีการ เก่ียวกบัปัญหานั้น 
 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  ปัญหาในประวติัศาสตร์ไทยก่อนสมยัใหม่    3 (3-0-9) 
 ปัญหาและข้อถกเถียงในประวติัศาสตร์ไทยก่อนสมยัใหม่ วิธีการศึกษา แนวคิด และ
 เน้ือหา  ความส าคญัของปัญหาและขอ้ถกเถียงนั้นต่อการเขา้ใจประวติัศาสตร์ไทย 
 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  ปัญหาในประวติัศาสตร์ไทยสมยัใหม่    3 (3-0-9) 
 ปัญหาและขอ้ถกเถียงในประวติัศาสตร์ไทยสมยัใหม่ วิธีการศึกษา แนวคิด และเน้ือหา 
 และความส าคญัของปัญหาและขอ้ถกเถียงนั้นต่อการเขา้ใจประวติัศาสตร์ไทย 
 Problems in Modern History of Thailand 
 PROB 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 
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 2204631 รัฐชาติและชาตินิยมในเอเชียแปซิฟิก    3 (3-0-9) 
  การเติบโตของลทัธิชาตินิยมและการเกิดรัฐชาติในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตั้งแต่  

  คริสตศ์ตวรรษท่ี 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  ระบอบอาณานิคมในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้   3 (3-0-9) 

การเขา้มาของจกัรวรรดินิยมตะวนัตกและการแข่งขนักันครอบครองดินแดนต่างๆ ใน
 เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เป็นอาณานิคม ผลกระทบของระบอบอาณานิคมต่อการเมือง 
 เศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
 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  ปัญหาในประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้   3 (3-0-9) 
 ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาท่ีส าคัญในประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ สรุปผล
 การศึกษา แนวคิด เน้ือหา และวิธีการ เก่ียวกบัปัญหานั้นๆ 
 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. 
2204644  การอ่านคน้ควา้ทางประวติัศาสตร์     3 (3-0-9) 

 การศึกษาและวิเคราะห์หลกัฐานทางประวติัศาสตร์และ/ หรือผลงานศึกษาวิจยัท่ีส าคัญ 
 ทางประวติัศาสตร์ 
 Readings in History 
 RDS HIST 

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

 รายวิชาเปิดใหม่ 
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2204653  หวัขอ้เฉพาะในประวติัศาสตร์ไทย    3 (3-0-9) 
 ประเด็นท่ีน่าสนใจในประวติัศาสตร์ภูมิปัญญา เศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองของไทย 
 Special Topics in Thai History 
 TOPIC THAI HIST 
 Topics of interest in Thai intellectual, economic, social and political history. 

2204656  หวัขอ้เฉพาะในประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้  3 (3-0-9) 
 ประเด็นท่ีน่าสนใจในประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
 Special Topics in Southeast Asian History 
 TOPIC SEA HIST  
 Topics of interest in Southeast Asian history 

2204657  หวัขอ้เฉพาะในประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออก   3 (3-0-9) 
 ประเด็นท่ีน่าสนใจในประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออก 

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

 2204701 ปัญหาในประวติัศาสตร์นิพนธไ์ทย    3 (3-0-9) 
   การวิเคราะห์ปัญหาท่ีเก่ียวกบัจารีตและพฒันาการของการเขียนประวติัศาสตร์ ไทยตั้งแต่
   ยคุก่อนสมยัใหม่จนถึงปัจจุบนั ลกัษณะเด่นและขอ้ถกเถียงส าคญั 
   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. 
 2204702 ประวติัศาสตร์นิพนธเ์อเชียตะวนัออกเฉียงใต ้   3 (3-0-9) 
   จารีตและพฒันาการของการเขียนประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใตต้ั้งแต่ยคุก่อน 
   สมยัใหม่จนถึงปัจจุบนั ลกัษณะเด่นและขอ้ถกเถียงส าคญั 
   Southeast Asian Historiography 
   SEA HISTO 
   Conventions and developments of Southeast Asian historiography from pre-modern  
   period to the present; major characteristics and debates. 
 2204703 ประวติัศาสตร์นิพนธเ์อเชียตะวนัออก    3 (3-0-9) 
   จารีตและพฒันาการของการเขียนประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกตั้งแต่ยคุก่อนสมยัใหม่
   จนถึงสมยัใหม่ ลกัษณะเด่นและขอ้ถกเถียงส าคญั 
   East Asian Historiography 
   EA HISTO 
   Conventions and developments of East Asian historiography from pre-modern era to 
   modern era; major characteristics and debates. 
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2204704  การวิจยัทางประวติัศาสตร์     3 (3-0-9) 
 ศึกษาแนวพินิจ ระเบียบวิธีการวิจัยทางด้านประวติัศาสตร์และสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
 อภิปราย และวิพากษเ์พื่อท าความเขา้ใจเชิงสหวิทยาการ เรียนรู้ทฤษฎีและการประยกุตใ์ช้ 
 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. 

2204707  สมัมนาประวติัศาสตร์      3 (3-0-9) 
 การตรวจสอบประเด็นปัญหาทางประวติัศาสตร์โดยอาศยัความรู้ด้านเน้ือหา ทฤษฎี 
 วิธีการ และหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง การน าเสนอและอภิปรายผลการศึกษา 
 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. 

  2204806    การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง                           3(0-12-0) 
   การคน้ควา้เร่ืองท่ีน่าสนใจโดยเฉพาะ เพื่อก  าหนดประเด็นปัญหาทางประวติัศาสตร์  
   การอภิปรายร่วมกนัระหว่างนิสิต อาจารยแ์ละผูเ้ช่ียวชาญเพื่อวิพากษแ์ละพฒันาไปสู่ 
   หวัขอ้วทิยานิพนธ ์
   Independent Study 
   INDEPENDENT STUDY 
   Study in the topics of special interest to the student in order to determine historical  
   issues; discussion among students, course instructor and authorities on selected topics 
   to carry out critical analysis leading to a thesis topic. 
  2204828   วิทยานิพนธ ์                                             48 หน่วยกิต 
   Dissertation 
  2204829   วิทยานิพนธ ์                                             60 หน่วยกิต 
   Dissertation 
  2204830   วิทยานิพนธ ์                                             72 หน่วยกิต 
   Dissertation 
 
 

                                                        

 รายวิชาเปิดใหม่ 
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  2204894 สมัมนาวิทยานิพนธร์ะดบัดุษฎีบณัฑิต    S/U 
   Doctoral Dissertation Seminar 
  2204897   การสอบวดัคุณสมบติั      S/U 

 Qualifying Exam 
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ภาคผนวก ข 
 

เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
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เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
 

 

 

 

 

                                                        
 รายวิชาเปิดใหม่ 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555) 
หน่วย

กติ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) 

หน่วย
กติ 

ความแตกต่าง 

1. โครงสร้างหลักสูตร  1.โครงสร้างหลักสูตร   

แบบ 1.1  แบบ 1.1  คงเดิม 
จ ำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร      60 จ ำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร      60  

จ ำนวนหน่วยกิตวิทยำนิพนธ์ 60 จ ำนวนหน่วยกิตวิทยำนิพนธ์ 60  

แบบ 2.1  แบบ 2.1  คงเดิม 
จ ำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร      60 จ ำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร      60  

จ ำนวนหน่วยกิตรำยวิชำเรียน        12 จ ำนวนหน่วยกิตรำยวิชำเรียน        12  

     รำยวิชำบังคับ           12      รำยวิชำบังคับ           12  

จ ำนวนหน่วยกิตวิทยำนิพนธ์      48 จ ำนวนหน่วยกิตวิทยำนิพนธ์      48  

แบบ 1.2  แบบ 1.2  คงเดิม 
จ ำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร      72 จ ำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร      72               

จ ำนวนหน่วยกิตวิทยำนิพนธ์ 72 จ ำนวนหน่วยกิตวิทยำนิพนธ์ 72  

แบบ 2.2  แบบ 2.2  ปรับรำยวิชำบังคับเลือกเป็น
รำยวิชำบังคับเฉพำะแขนง 

จ ำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร      72 จ ำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร      72  

จ ำนวนหน่วยกิตรำยวิชำเรียน        24 จ ำนวนหน่วยกิตรำยวิชำเรียน        24  

     รำยวิชำบังคับ           12      รำยวิชำบังคับ           12  

     รำยวิชำบังคับเลือก 6      รำยวิชำบังคับเฉพำะแขนง 6  

     รำยวิชำเลือก 6      รำยวิชำเลือก 6  

จ ำนวนหน่วยกิตวิทยำนิพนธ์      48 จ ำนวนหน่วยกิตวิทยำนิพนธ์      48  

2.รายวิชา 

แบบ 1.1 

 2.รายวิชา 

แบบ 1.1 

  

2204829  วิทยำนิพนธ์ 60 2204829  วิทยำนิพนธ์  60  

แบบ 1.2  แบบ 1.1   
2204830  วิทยำนิพนธ์ 72 2204830  วิทยำนิพนธ์  72  

แบบ 2.1  แบบ 2.1   

รายวิชาบังคบั      12 รายวิชาบังคบั      12  
2204606  ปัญหำเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎทีำง
ประวัติศำสตร์  

3 2204606  ปัญหำเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎทีำง
ประวัติศำสตร์  

3  
          คงเดิม 

2204704  กำรวิจัยทำงประวัติศำสตร์ 3 2204704  กำรวิจัยทำงประวัติศำสตร์ 3  

2204707  สัมมนำประวัติศำสตร์ 3 2204707  สัมมนำประวัติศำสตร์ 3  

2204806 กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง 3 2204806 กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง 3  

2204894  สัมมนำวิทยำนิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U 2204894  สัมมนำวิทยำนิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U  

2204897  กำรสอบวัดคุณสมบัติ S/U 2204897  กำรสอบวัดคุณสมบัติ S/U  

วิทยานิพนธ์  วิทยานิพนธ์   
2204828  วิทยำนิพนธ์  48 2204828  วิทยำนิพนธ์  48  
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 รายวิชาเปิดใหม่ 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555) 
หน่วย

กติ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) 

หน่วย

กติ 
ความแตกต่าง 

แบบ 2.2  แบบ 2.2   

รายวิชาบังคบั      12 รายวิชาบังคบั      12  
2204606  ปัญหำเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎทีำง
ประวัติศำสตร์  

3 2204606  ปัญหำเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎทีำง
ประวัติศำสตร์  

3  

2204704  กำรวิจัยทำงประวัติศำสตร์ 3 2204704  กำรวิจัยทำงประวัติศำสตร์ 3  

2204707  สัมมนำประวัติศำสตร์ 3 2204707  สัมมนำประวัติศำสตร์ 3          คงเดิม 
2204806 กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง 3 2204806 กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง 3  

2204894  สัมมนำวิทยำนิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U 2204894  สัมมนำวิทยำนิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U  

2204897  กำรสอบวัดคุณสมบัติ S/U 2204897  กำรสอบวัดคุณสมบัติ S/U  

รายวิชาบังคบัเลือก 6 รายวิชาบังคบัเฉพาะแขนง 6  
2204616 ปัญหำในประวัติศำสตร์เอเชียตะวันออก 3 แขนงประวัติศำสตร์ไทย   

2204622  ปัญหำในประวัติศำสตร์ไทยสมัยใหม่ 3 2204622  ปัญหำในประวัติศำสตร์ไทยสมัยใหม่ 3  

2204634  ปัญหำในประวัติศำสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3 2204701  ปัญหำในประวัติศำสตร์นิพนธ์ไทย 3  

2204701  ปัญหำในประวัติศำสตร์นิพนธ์ไทย 3 แขนงประวัติศำสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้   

2204702  ประวัติศำสตร์นิพนธ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3 2204634  ปัญหำในประวัติศำสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3  

2204703  ประวัติศำสตร์นิพนธ์เอเชียตะวันออก 3 2204702  ประวัติศำสตร์นิพนธ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3  

  แขนงประวัติศำสตร์เอเชียตะวันออก   

  2204616 ปัญหำในประวัติศำสตร์เอเชียตะวันออก 3  

  2204703  ประวัติศำสตร์นิพนธ์เอเชียตะวันออก 3  

รายวิชาเลือก 6 รายวิชาเลือก   
2204621  ปัญหำในประวัติศำสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่     3 2204621  ปัญหำในประวัติศำสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่     3 คงเดิม 

2204633  รัฐชำติและชำตินิยมในเอเชียแปซิฟิก 3 2204631  รัฐชำติและชำตินิยมในเอเชียแปซิฟิก 3  

2204635  ระบอบอำณำนิคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3 2204632  ระบอบอำณำนิคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3 
 
 

 

2204639  สงครำมมหำเอเชียบูรพำ 3 2204639  สงครำมมหำเอเชียบูรพำ 3 คงเดิม 

2204642  กำรอ่ำนค้นคว้ำทำงประวัติศำสตร์ไทย 
 

3 
 

ปิด เปลี่ยนเป็นรำยวิชำ 2204644 
2204644 กำรอ่ำนค้นคว้ำทำงประวัติศำสตร์ 

 
3 
 

ยกเลิก 
เปิดใหม่แทนรำยวิชำ 
2204642, 2204645, 
2204646 

2204645  กำรอ่ำนค้นคว้ำทำงประวัติศำสตร์เอเชีย
ตะวันออก 

3 ปิด เปลี่ยนเป็นรำยวิชำ 2204644 
 

 ยกเลิก 

2204646   กำรอ่ำนค้นคว้ำทำงประวัติศำสตร์เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

3 ปิด เปลี่ยนเป็นรำยวิชำ 2204644 
 

 ยกเลิก 

2204653  หัวข้อเฉพำะในประวัติศำสตร์ไทย 3 2204653  หัวข้อเฉพำะในประวัติศำสตร์ไทย 3 คงเดิม 

2204655  หัวข้อเฉพำะในประวัติศำสตร์ท้องถ่ินไทย 3 ปิด  ยกเลิก 

2204656  หัวข้อเฉพำะในประวัติศำสตร์เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 

3 2204656  หัวข้อเฉพำะในประวัติศำสตร์เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 

3 คงเดิม 

2204657  หัวข้อเฉพำะในประวัติศำสตร์เอเชียตะวันออก 3 2204657  หัวข้อเฉพำะในประวัติศำสตร์เอเชียตะวันออก 3 คงเดิม 
วิทยานิพนธ์  วิทยานิพนธ์   
2204828  วิทยำนิพนธ์  48 2204828  วิทยำนิพนธ์  48 คงเดิม 

หลักสูตรปรับ
โครงสร้ำงจำก
รำยวิชำบังคับเลือก
เป็นรำยวิชำบังคับ
เฉพำะแขนง 

เปิดใหม่แทน
รำยวิชำเดิมท่ีถูกปิด 
เพรำะไม่ได้เปิด
สอน 
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ภาคผนวก ค 
 

รายช่ือคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและรายช่ือผู้วิพากษ์หลกัสูตร 
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รายช่ือคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 
1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ภาวรรณ  เรืองศิลป์   ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารยส์าวิตรี  เจริญพงศ ์   กรรมการ 
3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จุฬิศพงศ ์ จุฬารัตน์  กรรมการ 
4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ดินาร์  บุญธรรม  กรรมการ 
5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธนาพล  ล่ิมอภิชาต  กรรมการ 
6. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วาสนา  วงศสุ์รวฒัน์  กรรมการ 
7. อาจารย ์ดร.ตุลย ์ อิศรางกูร ณ อยธุยา   กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
รายช่ือผูว้ิพากษห์ลกัสูตร (ผูท้รงคุณวุฒิวิเคราะห์หลกัสูตร) 
 
1. รองศาสตราจารย ์ดร.ธีรวตั  ณ ป้อมเพชร 
2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กนิษฐ ์ ศิริจนัทร์ 
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ภาคผนวก ง 
 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดินาร์  บุญธรรม 
 
 
คุณวุฒิ   อกัษรศาสตรบณัฑิต (ประวติัศาสตร์)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2535  
  M.A. (Area Studies)    SOAS, University of London พ.ศ. 2539 
  Ph.D. (Southeast Asian History)   University of Hull พ.ศ. 2549  
 

ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 

1.  พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช: พระผูท้รงวางรากฐานระบบบริหารราชการแผ่นดินและการสร้างศกัยภาพของ  
     ขา้ราชการ. ใน 9 แผ่นดินของการปฏิรูประบบราชการ. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2556.  
2. สองมิติของ “การเดินทาง” ในงานจิตรกรรมฝาผนงัสมยัรัชกาลที่ 3: จินตนาการและภาพสะทอ้นสังคม, วารสารไทยศึกษา, ปีที่ 9 

ฉบบัท่ี 1, กุมภาพนัธ์-กรกฎาคม 2556. 
 

ต ารา 
1. อารยธรรมตะวันออก (อารยธรรมเอเชียตะวนัออกเฉียงใต)้. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2556). 
2.   ประวติัศาสตร์การทูตไทย (การทูตไทยสมยัธนบุรี / การทูตไทยสมยัตน้รัตนโกสินทร์). สถาบนัการต่างประเทศเทวะวงศ์ 
 วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ. กรุงเทพฯ : 2557).  
 
หนังสือ 
1. 9 แผ่นดินของการปฏิรูประบบราชการ, (ผูเ้ขียนร่วม), พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2556. 
2.   Thailand: A Concise History, (ผูเ้ขียนร่วม), พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน),      
      2559.   
 

บทความวิชาการ 
1.  สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : พระราชประวติัส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัวิชาอกัษรศาสตร์, อักษรศาสตร์ 
     บรมราชกมุารี, พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพ: อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน), 2558.  
 
ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน 
1.  บทภาพยนตร์สารคดี “พระมหากษตัริยไ์ทยกบัพระพุทธศาสนา” จ านวน 3 ตอน จดัท าโดยส านกังานทรัพยสิ์นส่วน 
     พระมหากษตัริย ์ในวโรกาสที่พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสดจ็ด ารงสิริราชสมบติัครบ 70 ปี. เผยแพร่ทาง 
     สถานีโทรทศัน์อมรินทร์ทีวี,  5 ธนัวาคม 2558.  
 
ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
1.  บทภาพยนตร์สารคดีในรายการ “จดหมายเหตุกรุงศรี” ชุด “ความรู้เกี่ยวกบังานพระบรมศพ” จ านวน 20 ตอน จดัท าโดยธนาคาร 
     กรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) แพร่ภาพในรายการข่าวประจ าวนัช่วง 20.00 น. ทางสถานีโทรทศัน์กองทพับกช่อง 7 ในเดือน 
     ธนัวาคม 2559 มกราคม กุมภาพนัธ์ และมีนาคม 2560.  
2.  บทหนงัสือการ์ตูนส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาและมธัยมศึกษา เร่ือง “สมเดจ็พระเจา้ตากสินมหาราช”  กรุงเทพ: อมรินทร์ 
     พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน), 2557. 
3.  บทหนงัสือการ์ตูนส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาและมธัยมศึกษา เร่ือง “สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”   
     กรุงเทพ: อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน), 2558.  
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4.  บทหนงัสือการ์ตูนส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาและมธัยมศึกษา เร่ือง “พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช”    
     กรุงเทพ: อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน), 2559.  
5.  บทหนงัสือการ์ตูนส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาและมธัยมศึกษา เร่ือง “พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
     มหาราช”  กรุงเทพ: อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน), 2559. 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนาพล  ล่ิมอภิชาต 
 
 
คุณวุฒิ   นศ.บ. (นิเทศศาสตร์)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2537 
  B.A. (History)    York University, Toronto, Canada พ.ศ. 2542 
  M.A. (History)    University of Wisconsin-Madison พ.ศ. 2545 
  Ph.D. (History)    University of Wisconsin-Madison พ.ศ. 2551 

 

ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 

1. “The Royal Society of Literature, Or the Birth of Modern Cultural Authority in Thailand,” In Disturbing Conventions: 
Decentering Thai Literary Cultures, edited by Rachel V. Harrison, 37-62 (London: Rowman & Littlefield International, 2014). 

2. “‘โป๊’...หมายถึงแค่ไหน?: การก่อตวัของแนวคิดและการถกเถียงเร่ือง ‘ลามกอนาจาร’ ในสังคมไทย (ปลายทศวรรษ 2460  
 ถึงตน้ทศวรรษ 2490)” ใน ถกเถยีงเร่ืองคุณค่ำ สุรเดช โชติอุดมพนัธ์ (บรรณาธิการ), 511-563 (กรุงเทพฯ: วิภาษา, 2559). 
3. “พหุวฒันธรรมกบัวาทกรรม ‘วฒันธรรม’: ประวติัศาสตร์แนวคิด (A Conceptual History).” รัฐศำสตร์สำร 37, 3 (กนัยายน-

ธนัวาคม 2559): 200-266. 
 

ต ารา 
     ไม่มี 
 
หนังสือ 
1.  ธนาพล ลิ่มอภิชาต และ สุวิมล รุ่งเจริญ (บรรณาธิการ), เจ้ำพ่อ ประวัติศำสตร์ จอมขมงัเวทย์: รวมบทควำมเพ่ือเป็นเกียรติใน

โอกำสครบรอบ 60 ปี ฉลอง สุนทรำวำณิชย์ (กรุงเทพฯ: ศยาม, 2558) 
 

บทความวิชาการ 
     ไม่มี 
 
ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน 
     ไม่มี 
 
ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
     ไม่มี 



53 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาวรรณ เรืองศิลป์ 
 

คุณวุฒิ            อกัษรศาสตรบณัฑิต (ภาษาเยอรมนั)         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2536 
        M.A. (Modern and Contemporary History/Modern German Literature)  U. of Tübingen/Germany พ.ศ. 2542  
        Ph.D. (History)           U. of Leiden/The Netherlands พ.ศ. 2550 

 

ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 
1.  Ruangsilp, Bhawan, ‘Kromluang Yothathep: King Narai’s Daughter and Ayutthaya Court Intrigue’, Journal of the Siam 
 Society, 104 (2016): 95-110.    
2.  ภาวรรณ เรืองศิลป์, “รายงานผลการคน้ควา้เอกสารทางประวติัศาสตร์ไทยสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
 เยอรมนี: เอกสารเยอรมนัว่าดว้ยค่าครองชีพในประเทศไทยสมยัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง”. เอกสำรประกอบกำรสัมมนำ
 ประวัติศำสตร์ไทยสมยัสงครำมโลกคร้ังที่ 2, โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้, 31 สิงหาคม 2558. 
3.  ภาวรรณ เรืองศิลป์, “ราชอาณาจกัรอยธุยาในโลกาภิวตัน์ระยะแรก: พลวตัของการทูตไทยสมยัอยธุยาตอนปลาย กรณีการติดต่อ
 กบัชาติตะวนัตก.” ใน สุเนตร ชุตินธรานนท ์(บรรณาธิการ), ในยคุอวสำน กรุงศรีฯ ไม่เคยเส่ือม, กรุงเทพฯ: มติชน 2558,  
 น. 77-101. 
 

ต ารา 
1.  ภาวรรณ เรืองศิลป์, ต  าราประกอบการเรียนรายวิชา 2204475 บทบาทชาวยโุรปในประวติัศาสตร์ไทยและเอเชียตะวนัออก 
 เฉียงใตก้่อนสมยัใหม่. ผลงานจากโครงการลาปฏิบติังานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ (สิงหาคม 2557 - กรกฎาคม 2558) 
 อนุมติัโดยคณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
 

หนังสือ 
     ไม่มี 
 

บทความวิชาการ 
1.  Ruangsilp, Bhawan, ‘The Phrakhlang Ministry of Ayutthaya: Siamese Instrument to Cope with the Early Modern World’, in: 
 Ooi Keat Gin and Hoang Anh Tuan (eds.), Early Modern Southeast Asia, 1350-1800 (London: Routledge, 2016), pp. 55-66.    
2.  ภาวรรณ เรืองศิลป์, “การบูรณาการยโุรปกบัการจรรโลงสิทธิสตรี ทศวรรษ 1950-ทศวรรษ 1970”.  วำรสำรยโุรปศึกษำ 
 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั ฉบบัครบรอบ 20 ปี ก.ค.-ธ.ค. 2555, น. 72-93.   
3. Ruangsilp, Bhawan, “Letter from the Phrakhlang on behalf of the King of Siam Narai (r. 1656-1688) to the Supreme 
 Government, 27 January 1683”, in: Harta Karun. Hidden Treasures on Indonesian and Asian-European History from the  VOC 
 Archives in Jakarta, document 18. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 2015.  
 

ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน 
 ไม่มี 
 

ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
1.  ภาวรรณ เรืองศิลป์ (ผูเ้ขียนร่วม), บทนิทรรศการบา้นฮอลนัดา ศูนยข์อ้มูลประวติัศาสตร์ความสัมพนัธ์ไทย-เนเธอร์แลนด ์ 
 จ. พระนครศรีอยธุยา.  
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ภาคผนวก จ 

 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฬิศพงศ์  จุฬารัตน์ 
 
 
คุณวุฒิ   สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยม) (สถาปัตยกรรมภายใน) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้  
         เจา้คุณทหารลาดกระบงั พ.ศ. 2529 
  ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรม)  มหาวิทยาลยัศิลปากร พ.ศ. 2536 
  อกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต (ประวติัศาสตร์)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2544 

 

ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 

1. จุฬิศพงศ ์ จุฬารัตน์, 2558. “ความสัมพนัธ์ระหว่างศิลปะและสถาปัตยกรรมสมยัอยธุยาตอนปลายกบัศิลปกรรม    
 อินโด-เปอร์เซีย.” ในยคุอวสาน กรุงศรีฯ ไม่เคยเส่ือม. กรุงเทพฯ : มติชน หนา้ 260-295. 
2. จุฬิศพงศ ์ จุฬารัตน์, 2557. “สถาบนัพระมหากษตัริยก์บัมุสลิมไทยในยคุจารีต.” สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมใน 
 แผ่นดินไทย. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง, หนา้ 7-52. 
3. จุฬิศพงศ ์ จุฬารัตน์, 2556. “ราชสีห์ผูติ้ดบ่วง: อิหร่านกบัมหาอ านาจตะวนัตกในช่วงสงครามโลก.” วารสารอักษรศาสตร์ 41,  
 2, หนา้ 197-268. 
4.   Julispong Chularatana, 2013. “Muslim Syiah di Thailand: Dari Periode Ayutthaya Sampai Sekarang.” Sejarah & Budaya 
 Syiah di Asia Tenggara. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, pp. 109-140. 

 

ต ารา 
1. จุฬิศพงศ ์ จุฬารัตน์, อารยธรรมไทย (อารยธรรมสมยัอยธุยา). กรุงเทพฯ : ฝ่ายเผยแพร่ผลงานวิชาการ  
 คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณืมหาวิทยาลยั. 2558.  

 

บทความวิชาการ 
     ไม่มี 
 
ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน 

1. จุฬิศพงศ ์ จุฬารัตน์, 2558. “โลกวิทยาศาสตร์อิสลาม.” วารสารวิทยาศาสตร์ ,69, 6 หนา้ 56-57.  
 
ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
     ไม่มี 
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อาจารย์ ดร.ตุลย์  อิศรางกรู ณ อยธุยา 
 
 
คุณวุฒิ   อกัษรศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) (ภาษาเยอรมนั) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2544  
  M.A. (Medieval-Modern European History and Politics)  Ludwig-Maximilians-Universität  
         München, พ.ศ. 2550 
  Ph.D. (European History)     Queen Mary University of London  
         พ.ศ. 2557   
    

ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 

1.  Israngura, Tul: “Gender and sibling relations in the life of Samuel Pepys, 1660-1669”. ทุนพฒันาอาจารยใ์หม่ ส านกับริหาร
 วิจยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2559 (รายงานฉบบัสมบูรณ์เสร็จส้ิน) 
 

ต ารา 
 ไม่มี 
 
หนังสือ 
 ไม่มี 
 

บทความวิชาการ 
1. ตุลย ์อิศรางกูร ณ อยธุยา. “ปริทรรศน์เอกสารเกี่ยวกบัสยามจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติเยอรมนี: ขอ้คน้พบและการ
 ตีความเอกสารแนวใหม่”. ใน พลเอกหญิง สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (บก.), 70 ปีแห่งกำร ส้ินสุด
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