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หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาประวัตศิาสตร ์

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 
 
 
 
 

คณะสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 
 



สารบัญ 
 

หมวดที่ หน้า 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 1 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 
3. วิชาเอก 1 
4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 1 
5. รูปแบบของหลักสูตร 1 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร 2 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 2 
8. อาชีพที่ประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 2 
9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 3 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 3 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจ 
     ของสถาบัน 

5 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 5 
  
  
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะหลักสูตร  
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 6 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 6 
  
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร  
1. ระบบการจัดการศึกษา 8 
2. การด าเนินการของหลักสูตร 8 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 13 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 20 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 20 

 
 

 
 
 



สารบัญ (ต่อ) 
 

หมวดที่ หน้า 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 22 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 23 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  26 
  
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต  
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 27 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 27 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 27 
  
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์  
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 28 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 28 
  
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  
1. การก ากับมาตรฐาน 29 
2. บัณฑิต 29 
3. นิสิต 30 
4. อาจารย์ 32 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 33 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 36 
7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  37 
  
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร  
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 38 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 38 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 38 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 39 

 
 
 
 
 



สารบัญ (ต่อ) 
 

ภาคผนวก 
 

หน้า 

ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
                  พ.ศ. 2559 

41 

ภาคผนวก ข  ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรและ 
                  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร  

67 

ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 70 
ภาคผนวก ง  รายงานผลการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 73 
ภาคผนวก จ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ 80 
ภาคผนวก ฉ  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 96 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
คณะ/สถาบัน/ส านัก  คณะสังคมศาสตร์ 
 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร:  25520091107455 
  ชื่อหลักสูตร   
  ภาษาไทย:  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
       ภาษาอังกฤษ: Master of Arts Program in History 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ภาษาไทย ชื่อเต็ม: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) 
     ชื่อย่อ:  ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม:  Master of Arts (History) 

       ชื่อย่อ:   M.A. (History) 
 
3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถ้ามี)  - 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
  ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ   
หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี แบบ ก2   

5.2 ภาษาที่ใช้   
ภาษาไทย 

5.3 การรับเข้าศึกษา  
รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา   
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  เป็นหลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ พ.ศ. 2557 
โดยจะเริ่มใช้หลักสูตรนี้ในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา 2561 
  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการประชุมครั้งที่
5/2561 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561   
  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม  ครั้งที่  5/2561 เมื่อวันที่              
26 มิถุนายน 2561  
  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม  ครั้ งที่  8/2561  
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561  
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2562 
 
8. อาชีพที่ประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
  8.1 อาจารย์ ผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา และครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์หรือ
สังคมศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  8.2 นักวิจัยและนักวิชาการสาขาประวัติศาสตร์ 
  8.3 ข้าราชการหรือพนักงานของรัฐในหน่วยงาน ด้านหอจดหมายเหตุ ด้านการต่างประเทศ ด้าน
วัฒนธรรม และด้านพิพิธภัณฑ์   
 
9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร   
 

ล าดับที ่
รายชื่อ

คณาจารย์ 
คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)  ปีที่จบ 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

1 ผศ.ดร.ศิริพร  
ดาบเพชร 

ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์), 2540  
ศศ.ม. (ประวตัิศาสตรเ์อเชีย), 2543 
M.A. (History), 2552 
 
Ph.D. (History), 2556 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
National University of 
Singapore, Singapore 
National University of 
Singapore, Singapore 
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ล าดับที ่ รายชื่อ
คณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 
ตร-ีโท-เอก(สาขาวิชา)  ปีท่ีจบ 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตัว
ประชาชน 

2 ผศ.ดร.โดม  
ไกรปกรณ ์

ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์), 2538 
ศศ.ม. (ประวตัิศาสตร์), 2542 
อ.ด. (ประวัติศาสตร์), 2550 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

 

3 อ.ดร.ณัฐพร  
ไทยจงรักษ ์

ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์), 2545 
อ.ม. (ประวัติศาสตร์), 2549 
Master II Recherche Histoire 
des mondes mediterraneens, 
europeens et africains, 2552 
Docteur en Histoire et 
Civilisations (mention tres 
honorable avec les 
felicitations du jury a 
l’unanimite), 2557 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Universite de Provence 
(Aix-Marseille I), France  
 
Universite de Paris VII 
(Diderot), France 

 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
เลขที่ 114  ซอยสุขุมวิท 23  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  10110 

 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
     11.1   สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

     มิติการพัฒนาทางเศรษฐกิจไทยในทศวรรษ 2560 มีการปรับเปลี่ยนจากทศวรรษที่ผ่านมาอย่าง
มาก รวมทั้งในมิติที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคและของโลก ซึ่งจากเดิมเศรษฐกิจหลักของโลก
มีประเทศตะวันตกเป็นศูนย์กลาง เช่น สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป แต่ในทศวรรษที่ผ่านมาและในอนาคต 
กลุ่มประเทศตะวันออกน าโดยจีน อินเดีย มีความส าคัญและโดดเด่นขึ้นมาเป็นผู้น าทางเศรษฐกิจของโลก โดย
จีนมีบทบาทเชิงรุกด้านเศรษฐกิจและการต่างประเทศระดับโลกมากขึ้น โดยเฉพาะการสร้างเครือข่าย
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจผ่านโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม คือ โครงการ One Belt, 
One Road และความร่วมมือทางการเงินการธนาคาร ซ่ึงจีนร่วมมือกับประเทศสมาชิกกลุ่มบริคส์ (BRICS) คือ 
บราซิล รัสเซีย อินเดีย และแอฟริกาใต้ จัดตั้งธนาคารเพ่ือการพัฒนาใหม่ (New Development Bank: NDB) 
ตั้งกองทุนเงินส ารองเผื่อกรณีฉุกเฉิน (Contingency Reserve Arrangement : CRA) และธนาคารเพ่ือการ
ลงทุนสาธารณูปโภคแห่งเอเชีย (Asia Infrastructure Investment Bank:  AIIB)  ดังนั้นจะเห็นได้ว่ามิติทาง
เศรษฐกิจในทศวรรษ 2560 เป็นต้นไป โลกตะวันออกจะมีความส าคัญมากขึ้น นอกจากนี้ในเวทีเศรษฐกิจโลก 
ประเทศรัสเซีย ประเทศในยุโรปตะวันออก และเอเชียกลางเริ่มมีความโดดเด่นขึ้นมาเช่นกัน ซึ่งประเทศไทย
ต้องเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายความร่วมมือทางเศรษฐกิจเหล่านี้เพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

    ในมิติของภูมิภาคอาเซียน การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเมื่อ พ.ศ. 2559 สร้างโอกาสแก่
ประเทศไทย ทั้งการขยายตัวของเศรษฐกิจ การลงทุน การบริโภค ประเทศไทยจึงต้องวางแผนการพัฒนาให้
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สอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในระดับโลกและภูมิภาค และต้องวางแผนเพ่ือรองรับ
แรงงานย้ายถิ่นจากเพ่ือนบ้านในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 ในมิติภายในของไทย การพัฒนาประเทศอยู่ในยุคแห่งการปฏิรูปและมุ่งพัฒนาตามนโยบาย 
Thailand 4.0 ซึ่งมีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยมี
เป้าหมายเพ่ือให้เกิดมูลค่าเพ่ิมที่สูงขึ้น สร้างประเทศไทยให้พัฒนาบนฐานวิจัยและพัฒนา ต่อยอดเป็นความรู้
และนวัตกรรม  

 ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีส่วนส าคัญยิ่งในการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ 
ต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และสถานการณ์ในประเทศ  หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ จึงมุ่งผลิตบัณฑิตที่ต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของภูมิภาคต่างๆ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งจะท าให้เกิดความ
เข้าใจภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ
ด าเนินไปอย่างราบรื่น  และผลิตบัณฑิตที่มีความสนใจใฝ่รู้ ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของโลก ของ
ภูมิภาค และของประเทศไทยอย่างลึกซึ้ง เพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา รวมถึงสร้างบัณฑิตที่มีทักษะการวิจัยอย่างลึกซ้ึงเพ่ือตอบสนอง Thailand 4.0  
 
     11.2   สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  ในด้านสถานการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับมิติด้านเศรษฐกิจ 
กล่าวคือ ในระดับโลก แม้ว่าประเทศตะวันตกคือสหรัฐอเมริกายังเป็นประเทศผู้น าของโลก แต่ในทศวรรษที่
ผ่านมาประเทศทางโลกตะวันออก เช่น จีน อินเดีย รวมถึงรัสเซียซึ่งมีความเกี่ยวพันทั้งโลกตะวันออกและ
ตะวันตก ขึ้นมามีบทบาทส าคัญในเวทีโลก รวมถึงสถานการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศโลก
อิสลามที่ท าให้เกิดความขัดแย้งที่ขยายตัวและซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ความมั่นคงของ
โลก ท าให้การเรียนรู้และเข้าใจด้านสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศเหล่านี้เป็นสิ่งจ าเป็น หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ที่ปรับปรุงขึ้นนี้จึงมีวิชาที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางสังคม
และวัฒนธรรม ซึ่งบางวิชาเป็นวิชาที่มีอยู่ในหลักสูตรเดิม คือ ประวัติศาสตร์โลกสมัยใหม่ สัมมนาโลกอิสลาม 
และวิชาที่เพ่ิมข้ึนใหม่ คือ ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
  ในมิติภายในของไทยนั้น สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของคน
หลากหลายเชื้อชาติ ศาสนา  สถานการณ์ทางสังคมของไทยที่ผ่านมากว่าสิบปีมีความขัดแย้งทางความคิด
การเมือง สภาพสังคมมีความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ ท าให้เกิดความแตกต่างในวิถีชีวิตของผู้คนที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจต่างกัน สังคมเมืองกับชนบทมีความแตกต่างกันอย่างมาก ขณะเดียวกันสังคมไทยก าลังเข้าสู่สังคม  
สูงวัย (aging society) และคนในสังคมเมืองมีความเป็นปัจเจกสูงขึ้นจากลักษณะของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
  ในมิติทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมไทยยังมีความโดดเด่นในด้านอัตลักษณ์ความเป็นไทย แม้ว่าความ
เข้าใจต่อการปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ อาจลดน้อยลงหรือมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปตามวัน
เวลาและการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ แต่วัฒนธรรมไทยยังคงเป็นจุดขายในเวทีโลก 
      วิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชาที่ศึกษาอดีตของสังคมมนุษย์ในมิติเวลา เพ่ืออธิบายเหตุการณ์หรือ
พฤติกรรมของมนุษย์ในอดีตที่เป็นรากฐานของปัจจุบัน ท าให้เกิดความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน การศึกษา
ประวัติศาสตร์จะท าให้มีความรู้ ความเข้าใจ ยอมรับและเคารพในวัฒนธรรมและคว ามคิดที่แตกต่าง
หลากหลาย ซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมไทยในปัจจุบันต้องการอย่างยิ่ง  
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร          
   เมื่อได้พิจารณาปัจจัยทั้งในมิติของโลก ภูมิภาคอาเซียน และภายในประเทศไทย มิติทางเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม และการบรรลุเป้าหมาย Thailand 4.0  รวมถึงพันธกิจของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒที่เน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพ มีประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อ
สังคม การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรจึงมุ่งเน้นให้จัดการสอนในรายวิชาที่สอดคล้องกับพลวัตที่น าเสนอข้างต้น 
และเน้นความเข้มข้นของเนื้อหาวิชาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและมีความทันสมัยเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัย
ชั้นน าของประเทศและของภูมิภาค โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างมหาบัณฑิตที่มีความรู้ตามหลักวิชา มีความเข้าใจ
ในบริบทและสถานการณ์ของไทยและของโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะการพัฒนาของไทยตาม 
Thailand 4.0 ที่มุ่งให้ประเทศไทยพัฒนาบนฐานวิจัย   
  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตที่ปรับปรุงใหม่นี้  จึงเน้นพัฒนาทักษะการวิจัยและทักษะสื่อสาร
ของบัณฑิต เพ่ือให้มีทักษะในการใช้เครื่องมือการศึกษาวิจัยทางประวัติศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งเชิง
ทฤษฎีและเชิงประจักษ์ ผลิตงานวิจัยทางประวัติศาสตร์ที่มีองค์ความรู้ใหม่ มีคุณภาพทั้งในด้านเนื้อหาสาระ
และการเขียน เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจประเด็นทางประวัติศาสตร์และสังคม รวมทั้งมีทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เป็นมหาบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเทียบเท่าประเทศที่พัฒนาแล้ว 
     12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  จากพันธกิจของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ. 2553-2567) ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกศาสตร์และสาขาวิชาให้มี
คุณภาพ ท าให้เกิดการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้เกิดคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน เน้นการผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพด้านวิชาการตามมาตรฐานสากลและของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ และมี
คุณธรรม 
   ภาควิชาประวัติศาสตร์จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย คือ เน้นทักษะการวิจัย และสอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่เน้นให้บัณฑิตมีทักษะการสื่อสารในการน าเสนอผลงานวิจัยได้ทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ รวมทั้งมีความรู้ที่ลึกซ้ึงในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ สามารถสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพและมี
ประโยชน์ต่อสังคม และน าหลักวิชาการไปใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

13.1 รายวิชาที่คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนเปิดสอนให ้
     ไม่มี 

13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
        ไม่มี 
13.3 การบริหารจัดการ 
       หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มีการบริหารจัดการโดยคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร ที่ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 3 คน และอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่เป็นอาจารย์ประจ าของภาควิชาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยบริหารจัดการด้าน
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 
     1.1 ปรัชญา 
      ประวัติศาสตร์คือรากฐานทางปัญญา สรรค์สร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาความเข้าใจสังคมไทยและ
สังคมโลก   
 1.2 ความส าคัญ 
      หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์  เป็นการศึกษาเพ่ือท าให้เกิดความเข้า
ใจความเป็นมาของประเทศไทย ประเทศเพ่ือนบ้าน และประชาคมโลก สามารถน าแนวคิดทางประวัติศาสตร์
มาวิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคมในปัจจุบันโดยมีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานที่มาทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมของแต่ละสังคม อันจะเป็นประโยชน์ในการสร้างความเข้าใจระหว่างประเทศไทยกับประเทศอ่ืนๆ 
หรือระหว่างคนในสังคมท่ีมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน   
 

     1.3 วัตถุประสงค์ 
     เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้  

1.3.1  มีความสามารถในการใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ค้นหาความรู้และท าวิจัย เพ่ือให้มี
ความรู้ความเข้าใจเนื้อหาประวัติศาสตร์อย่างลุ่มลึก สามารถสร้างข้อเสนอหรือข้อโต้แย้งใหม่ทางประวัติศาสตร์
ได ้

1.3.2  มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ เชื่อมโยงประวัติศาสตร์ภูมิภาคต่างๆ เชื่อมโยง
อดีตกับปัจจุบัน และบูรณาการความรู้ทางประวัติศาสตร์กับศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้  

1.3.3  มีความสามารถในการต่อยอดองค์ความรู้ เผยแพร่ และถ่ายทอดเหตุการณ์หรือเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ให้เข้าใจได ้
     1.3.4  ยึดมั่นจรรยาบรรณของนักประวัติศาสตร์ มีความเที่ยงธรรมในการใช้ข้อมูลและการน าเสนอ
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์  
 
2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนพัฒนา/แผนการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ 
1) ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหา 
บัณฑิต สาขาวชิาประวัติศาสตรใ์ห้มี 
มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ก าหนดภายใน ระยะเวลา 5 ปี  
 

1.1) ประเมินหลักสูตรทุก    
4 ปี  
1.2) น าผลการประเมินมา 
ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป ี

1.1.1) รายงานผลการปรับปรุง
หลักสูตรทุก 4 ปี  
1.1.2) เอกสารหลักสูตรฉบับ 
ปรับปรุงที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา
(สกอ.) ก าหนด  
1.1.3) หลักสูตรได้รับการเผยแพร่ 
หลังเปิดด าเนนิการสอนแลว้ 4 ปี 
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แผนพัฒนา/แผนการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ 
2) เสริมสร้างความรู้และทักษะของนิสิต 
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต  

2.1) สร้างความร่วมมือทาง 
วิชาการกับองค์กรต่างๆ ที่ใช้
บัณฑิต  
 2.2) วิเคราะห์คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของบัณฑิต
สาขาวชิาประวัติศาสตร์ของ
องค์กรต่างๆ  

2.2.1) บันทึกความร่วมมือทาง
วิชาการ/กิจกรรม/ โครงการ กับ
องค์กรต่างๆ ที่ใช้บัณฑิต 
 2.2.1) รายงานการวิเคราะห์ 
ลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑติ 
สาขาวชิาประวัติศาสตร ์
 2.2.2) รายงานผลการประเมิน 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
ระดับด ี

3) ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญภายในระยะเวลา 2 ปี 

3.1) จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่พัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเองและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.2) จัดกิจกรรมเสริมนอก 
หลักสูตรที่เน้นทักษะการ
เรียนรู้ ประวัติศาสตร์  
 

3.1.1) ความพึงพอใจของผู้เรียน
ต่อกิจกรรมการเรียนการสอนที่
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.2.1) ผลการประเมินการมีส่วน
ร่วมของผู้เรียนในการจัดกิจกรรม 
ทางวชิาการและกิจกรรมอ่ืนๆ 

4) พัฒนาอาจารย์ให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 

4.1) ส่งเสริมให้อาจารย์
พัฒนา ทักษะและความรู้เพื่อ
น ามาใช้ใน การจัดการเรียน
การสอนที่มุ่งผล การเรียนรู้
ทั้ง 5 ด้าน  
4.2) ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิต
งานวิจยัเพื่อพัฒนาความรู้
อย่างสม่ าเสมอ 

4.1.1) จ านวนอาจารยท์ี่มีต าแหน่ง
ทางวชิาการ 
4.1.2) จ านวนโครงการการพฒันา 
ทักษะและความรู้  
4.1.3) ระดับความพงึพอใจของ 
ผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการ 
สอนของอาจารย์ที่มุ่งผลการเรียนรู้
ทั้ง 5 ด้าน 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
    1.1   ระบบ 

 ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  
หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์   
 
   1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน         

    อาจจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเป็นกรณีพิเศษได้  โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 
สัปดาห์ (เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) 

 
   1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

 
2.  การด าเนินการหลักสูตร 
     2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรยีนการสอน 
  ภาคต้น           เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
  ภาคปลาย        เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
  ภาคฤดูร้อน      เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 
      
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา และมี
คุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
 
     2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
  2.3.1 นิสิตมีความรู้พ้ืนฐานทางประวัติศาสตร์ไม่เท่ากัน 
  2.3.2 นิสิตบางส่วนมีทักษะการอ่านเอกสารประวัติศาสตร์ภาษาอังกฤษน้อย 
 
    2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
  2.4.1 จัดการเรียนเสริมในพ้ืนฐานวิชาหลักก่อนเปิดภาคเรียน และแนะน าหนังสือ ต ารา บทความ 
ให้นิสิตที่ลงทะเบียนแล้วไปศึกษาเพ่ิมเติมก่อนเปิดภาคการศึกษา 
       2.4.2 กรณีนิสิตรายบุคคล ภาควิชาอาจแนะน าให้นิสิตลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิตใน
รายวิชาระดับปริญญาตรีที่จะเป็นพื้นฐานให้กับการศึกษาระดับปริญญาโท  
  2.4.3 สนับสนุนให้นิสิตเรียนภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม โดยเข้าร่วมการอบรมภาษาอังกฤษที่จัดขึ้น
ภายในสถาบันหรือศึกษาเพ่ิมเติมจากหน่วยงานภายนอก  และภาควิชาได้จัดการเรียนการสอนรายวิชา        
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ปศ 504 ภาษาอังกฤษส าหรับการศึกษาประวัติศาสตร์ ให้นิสิตได้เรียนเพ่ือเสริมทักษะการอ่านเ อกสาร
ประวัติศาสตร์ภาษาอังกฤษ 
 
     2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

จ านวนนสิิต 

จ านวนนสิิตแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 
ในเวลา
ราชการ 

นอกเวลา ในเวลา
ราชการ 

นอกเวลา ในเวลา
ราชการ 

นอกเวลา ในเวลา
ราชการ 

นอกเวลา 

ชั้นปทีี่ 1 15 15 15 15 15 15 15 15 
ชั้นปทีี่ 2   15 15 15 15 15 15 

รวม 30 60 60 60 

คาดว่าจะ
ส าเร็จ

การศึกษา 

- 
 
 

30 
 
 

30 
 
 

30 
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    2.6 งบประมาณตามแผน 
  2.6.1  งบประมาณรายรับ  เพ่ือใช้ในการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต    
สาขาวิชาประวัติศาสตร์   
(ในเวลาราชการ) 

รายละเอียดรายรับ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย  
1 ปีการศึกษา   

(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี) 
62,000 124,000 124,000 124,000 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย  
1 ปีการศึกษา   
(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x จ านวนรับ) 

930,000 1,860,000 1,860,000 1,860,000 

รวมรายรับต่อปี 930,000 1,860,000 1,860,000 1,860,000 

 
(นอกเวลาราชการ) 

รายละเอียดรายรับ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย  
1 ปีการศึกษา   

(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี) 
67,000 1,000,500 1,000,500 1,000,500 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย  
1 ปีการศึกษา   
(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x จ านวนรับ) 

1,000,500 2,010,000 2,010,000 2,010,000 

รวมรายรับ 1,000,500 2,010,000 2,010,000 2,010,000 
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  2.6.2  ประมาณการค่าใช้จ่าย 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ในเวลาราชการ 

หลักสูตรภาษาไทย (ท าปริญญานิพนธ์)   ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตรไม่เกิน 150,000 บาท 

จ านวนหน่วยกิตรวม  24  หน่วยกิต 

                                                                                                               จ านวนนสิิต  15  คน 

รายการ 

จ านวนชัว่โมง
สอน 

(ต้องไม่เกิน 
360 ชั่วโมง) 

ค่าตอบแทน 
ต่อชั่วโมง 

ค่าใช้จ่ายรวม 
(ชม.สอนxค่า
สอนต่อชม.) 

ค่าใช้จ่าย
ต่อหัวนิสิต 

ยอดสะสม 

1. หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน 
  

658,400.00 43,893.33 43,893.33 
1.1 หลักสูตรภาษาไทย 

     

1.1.1 ค่าสอนส าหรับผู้สอนภายใน (เม่ือมีภาระงานเกนิ 35 หน่วยภาระงาน) 
     

ค่าตอบแทนผู้สอน (ภายใน: หน่วยที่ 1-10; 900 บาท/ชั่วโมง)  72 900.00 64,800.00 4,320.00 4,320.00 
ค่าตอบแทนผู้สอน (ภายใน: หน่วยที่ 11-15; 450 บาท/ชั่วโมง)  108 450.00 48,600.00 3,240.00 7,560.00 
1.1.2 ค่าสอนรายวิชาของส่วนงานอื่น      
ค่าตอบแทนผู้สอนเท่ากับ 900 บาท/ชั่วโมง 0 900.00 - - 7,560.00 
1.1.3 ค่าสอนและค่าคุมสอบส าหรับอาจารย์พิเศษ 

     

ค่าตอบแทนผู้สอน (อ.พิเศษ) เท่ากับ 2,000 บาทต่อชัว่โมง                         180 2,000.00 360,000.00 24,000.00 31,560.00 
1.2 ค่าใช่จ่ายอื่นๆ  

     

ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ท้ังหลักสตูร หรือค่าใช้จ่ายต่อปี x จ านวนปี)  
  

40,000.00 2,666.67 34,226.67 
ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพนัธ์  

  
5,000.00 333.33 34,560.00 

กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสร้างหลกัสูตร 
(เช่น จัดสมัมนา ปฐมนิเทศ กิจกรรมนสิิต ฯลฯ) 

  
90,000.00 6,000.00 40,560.00 

ค่าครุภัณฑ์ที่ใช้สาหรับนิสิต  
  

45,000.00 3,000.00 43,560.00 
ค่าเดินทางของผู้ทรงคุณวฒุ ิ

  
5,000.00 333.33 43,893.33 

อื่นๆ แล้วแต่หลักสูตร 
  

- - 43,893.33 
2. หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/ส านกั 

   
10,973.33 54,866.67 

2.1 งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต่ าร้อยละ 5)  
   

2,743.33 46,636.67 
2.2 งบวิจัยของหนว่ยงาน (ขั้นต่ ารอ้ยละ 5)  

   
2,743.33 49,380.00 

2.3 ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค (ร้อยละ 10 ถ้ามี) 
   

5,486.67 54,866.67 
3. หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ ์

   
12,900.00 67,766.67 

หลักสูตรภาษาไทย (ท าปริญญานิพนธ์)  
ค่าธรรมเนียมไม่เกิน 150,000 บาท 

     

3.1 กรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานพินธ์  
(ไม่เกิน 2,500 บาท /นิสิต 1 คน) 

   
2,500.00 57,366.67 

3.2 กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ์
     

 - กรรมการควบคุมปรญิญานิพนธ์หลกั (ไม่เกิน 3,500 บาท /นิสิต 1 คน) 
   

3,500.00 60,866.67 
 - กรรมการควบคุมปรญิญานิพนธร์่วม (ไม่เกิน 2,500 บาท /นิสิต 1 คน) 

   
2,500.00 63,366.67 

3.3 กรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ 
     

 - กรรมการผู้ทรงคุณวฒุิภายนอก (ไม่เกิน 2,500 บาท /นิสิต 1 คน) 
   

2,500.00 65,866.67 
 - กรรมการผู้ทรงคุณวฒุิภายใน (ไม่เกนิ 1,500 บาท /นิสิต 1 คน) 

   
1,500.00 67,366.67 

3.4 กรรมการตรวจสอบขั้นสุดท้าย (ไม่เกนิ 400 บาท /นิสิต 1 คน) 
   

400.00 67,766.67 
4. หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 

 
ค่าใช้จ่าย จ านวนป ี 31,560.00 99,326.67 

4.1 ค่าส่วนกลางมหาวทิยาลัย (4,360 บาท/ปี)  
 

4,360.00 2 8,720.00 76,486.67 
4.2 ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 บาท/ปี)  

 
3,000.00 2 6,000.00 82,486.67 

4.3 ค่าธรรมเนียมสานกัคอมพวิเตอร ์(1,040 บาท/ปี)  
 

1,040.00 2 2,080.00 84,566.67 

4.4 ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (7,380 บาท/ปี)  
 

7,380.00 2 14,760.00 99,326.67 
5. หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (20%) 24,831.67 124,158.33 

6. ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร  124,000.00 
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ประมาณการค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ นอกเวลาราชการ 

หลักสูตรภาษาไทย (ท าปริญญานิพนธ์)   ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตรไม่เกิน 150,000 บาท 

จ านวนหน่วยกิตรวม  24  หน่วยกิต 
                                                                                                               จ านวนนสิิต  15  คน 

รายการ 

จ านวนชัว่โมง
สอน 

(ต้องไม่เกิน 
360 ชั่วโมง) 

ค่าตอบแทน 
ต่อชั่วโมง 

ค่าใช้จ่ายรวม 
(ชม.สอนxค่า
สอนต่อชม.) 

ค่าใช้จ่าย
ต่อหัวนิสิต 

ยอดสะสม 

1. หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน 
  

749,000.00 49,933.33 49,933.33 
1.1 หลักสูตรภาษาไทย 

     

1.1.1 ค่าสอนส าหรับผู้สอนภายใน 
     

ค่าตอบแทนผู้สอน (ภายใน: หน่วยที่ 1-6; 1,500 บาท/ชั่วโมง)  72 1,500.00 108,000.00 7,200.00 7,200.00 
ค่าตอบแทนผู้สอน (ภายใน: หน่วยที่ 7-15; 750 บาท/ชั่วโมง)  108 750.00 81,000.00 5,400.00 12,600.00 
1.1.3 ค่าสอนและค่าคุมสอบส าหรับอาจารย์พิเศษ 

     

ค่าตอบแทนผู้สอน (อ.พิเศษ) เท่ากับ 2,000 บาทต่อชัว่โมง                         180 2,000.00 360,000.00 24,000.00 36,600.00 
1.2 ค่าใช่จ่ายอื่นๆ  

     

ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน  
(ทั้งหลักสูตร หรอืค่าใช้จ่ายต่อปี x จ านวนปี)  

  
50,000.00 3,333.33 39,933.33 

ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพนัธ์  
  

5,000.00 333.33 40,266.67 
กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสร้างหลกัสูตร 
(เช่น จัดสมัมนา ปฐมนิเทศ กิจกรรมนสิิต ฯลฯ) 

  
95,000.00 6,333.33 46,600.00 

ค่าครุภัณฑ์ที่ใช้สาหรับนิสิต  
  

45,000.00 3,000.00 49,600.00 
ค่าเดินทางของผู้ทรงคุณวฒุ ิ

  
5,000.00 333.33 49,933.33 

อื่นๆ แล้วแต่หลักสูตร 
  

- - 49,933.33 
2. หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/ส านกั 

   
12,483.33 62,416.67 

2.1 งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต่ าร้อยละ 5)  
   

3,120.83 53,054.17 
2.2 งบวิจัยของหนว่ยงาน (ขั้นต่ ารอ้ยละ 5)  

   
3,120.83 56,175.00 

2.3 ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค (ร้อยละ 10 ถ้ามี) 
   

6,241.67 62,416.67 
3. หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ ์

   
12,900.00 75,316.67 

หลักสูตรภาษาไทย (ท าปริญญานิพนธ์)  
ค่าธรรมเนียมไม่เกิน 150,000 บาท 

     

3.1 กรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานพินธ์  
(ไม่เกิน 2,500 บาท /นิสิต 1 คน) 

   
2,500.00 64,916.67 

3.2 กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ์
     

 - กรรมการควบคุมปรญิญานิพนธ์หลกั  
(ไม่เกิน 3,500 บาท /นิสิต 1 คน) 

   
3,500.00 68,416.67 

 - กรรมการควบคุมปรญิญานิพนธร์่วม  
(ไม่เกิน 2,500 บาท /นิสิต 1 คน) 

   
2,500.00 70,916.67 

3.3 กรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ 
     

 - กรรมการผู้ทรงคุณวฒุิภายนอก (ไม่เกิน 2,500 บาท /นิสิต 1 คน) 
   

2,500.00 73,416.67 
 - กรรมการผู้ทรงคุณวฒุิภายใน (ไม่เกนิ 1,500 บาท /นิสิต 1 คน) 

   
1,500.00 74,916.67 

3.4 กรรมการตรวจสอบขั้นสุดท้าย (ไม่เกนิ 400 บาท /นิสิต 1 คน) 
   

400.00 75,316.67 
4. หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 

 
ค่าใช้จ่าย จ านวนป ี 31,560.00 106,876.67 

4.1 ค่าส่วนกลางมหาวทิยาลัย (4,360 บาท/ปี)  
 

4,360.00 2 8,720.00 84,036.67 
4.2 ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 บาท/ปี)  

 
3,000.00 2 6,000.00 90,036.67 

4.3 ค่าธรรมเนียมสานกัคอมพวิเตอร ์(1,040 บาท/ปี)  
 

1,040.00 2 2,080.00 92,116.67 

4.4 ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (7,380 บาท/ปี)  
 

7,380.00 2 14,760.00 106,876.67 
5. หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (20%) 26,719.17 133,595.83 

6. ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร  134,000.00 
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     2.7 ระบบการศึกษา 
    แบบชั้นเรียน 
    แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
    แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
    แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
    แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
    อ่ืนๆ (ระบุ) 
 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
           การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร   
     หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เปิดสอน 1 แผนการศึกษา  

คือ แผน ก 2 
            3.1.1  จ านวนหน่วยกิต   

                   รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 
            3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร   
 

หมวดวิชา หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ     15 หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก      9 หน่วยกิต 
  ปริญญานิพนธ์      12 หน่วยกิต 

รวมไม่น้อยกว่า                   36 หน่วยกิต 
 
  3.1.3 รายวิชา 
      3.1.3.1 รายวิชาในหลักสูตร 

1. วิชาบังคับ 15 หน่วยกิต    ดังนี้ 
ปศ501 ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ 3(2-2-5) 
HI501 Historical Research Methodology  
ปศ502 การวิเคราะห์เอกสารประวัติศาสตร์ 3(2-2-5) 
HI502 Documentary Analysis in History  
ปศ503 สัมมนาประวัติศาสตร์ 3(1-4-4) 
HI503 Seminar on History  
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ปศ504 ภาษาอังกฤษขั้นสูงส าหรับการศึกษาประวัติศาสตร์  3(2-2-5) 
HI504 Advanced English for Historical Studies  

 ปศ505         การศึกษาอิสระ           3(0-6-3) 
HI505 Independent Study  

 
2. วิชาเลือก  ดังนี้ 
 ให้เลือกไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  

ปศ511 ไทยในบริบทสังคมโลก 3(3-0-6) 
HI511 Thailand in the Global Context   
ปศ512 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมไทย  3(3-0-6) 
HI512 History of Thai Economy and Society  
ปศ513 ประวัติศาสตร์การเมืองไทย  3(3-0-6) 
HI513 History of Thai Politics  
ปศ514 เพศสภาวะในประวัติศาสตร์  3(3-0-6) 
HI514 Gender in History  
ปศ515 ลัทธิอาณานิคมและชาตินิยมในเอเชีย    3(3-0-6) 
HI515 Colonialism and Nationalism in Asia   
ปศ516 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์  3(2-2-5) 
HI516 Special Topics in History  
ปศ517 สัมมนาประวัติศาสตร์ไทย   3(1-4-4) 
HI517 Seminar on Thai History  
ปศ518 สัมมนาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น   3(1-4-4) 
HI518 Seminar on Local History  
ปศ519 สัมมนาประวัติศาสตร์โลกสมัยใหม่    3(1-4-4) 
HI519 Seminar on Modern World History  
ปศ520 สัมมนาโลกอิสลาม   3(1-4-4) 
HI520 Seminar on Islamic World  
   

3. ปริญญานิพนธ์ 
ปพท691   ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท        12 หน่วยกิต 
GRT691    Master’s Thesis 

  3.1.3.2 รหัสวิชา 
การก าหนดรหัสวิชา ก าหนดรหัสวิชาไว้เป็นเลข ดังนี้ 
เลข 5   หมายถึง   ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
เลขตัวที่สองและสาม หมายถึง   กลุ่มของรายวิชาและล าดับที่ของรายวิชา  ดังนี้ 
เลข 01 – 05    หมายถึง  กลุ่มวิชาบังคับ 
เลข 11 – 20    หมายถึง  กลุ่มวิชาเลือก 
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                   3.1.4  แผนการศึกษา 
แผนการศึกษา แผน ก  (2) 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปศ501  ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์  3(2-2-5) 
ปศ504 ภาษาอังกฤษขั้นสูงส าหรับการศึกษาประวัติศาสตร์ 3(2-2-5) 
ปศXXX วิชาเลือก 1 รายวิชา  3 

 รวม 9 
 
 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปศ502 การวิเคราะห์เอกสารประวัติศาสตร์ 3(2-2-5) 
ปศ503 สัมมนาประวัติศาสตร์ 3(1-4-4) 
ปศXXX วิชาเลือก 2 รายวิชา  6 

 รวม 12 
 
 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปศ505 การศึกษาอิสระ  3(0-6-3) 

ปพท691    ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท    6 หน่วยกิต 
 รวม 9 

 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปพท691    ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท    6 หน่วยกิต 

 รวม 6 
  
 
 
 
 
 



16 

 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 
หมวดวิชาบังคับ  
  
ปศ501  ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ 3(2-2-5) 
HI501 Historical Research Methodology  

พัฒนาทักษะการวิจัยทางประวัติศาสตร์ โดยเน้นเรื่องระเบียบวิธีวิจัยทั้งการวิจัยเอกสารและ
วิจัยภาคสนาม แนวคิดทางประวัติศาสตร์ การวิพากษ์งานเขียนทางประวัติศาสตร์ และฝึกเขียนงานวิจัยทาง
ประวัติศาสตร์ 

 
 
ปศ502 การวิเคราะห์เอกสารประวัติศาสตร์ 3(2-2-5) 
HI502 Documentary Analysis in History  

ศึกษาวิเคราะห์และฝึกประเมินคุณค่าของเอกสารประวัติศาสตร์โดยเน้นเอกสารชั้นต้น      
การวิเคราะห์ตีความเนื้อหาในเอกสารและวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์จากหลายแง่มุม 

 
 
ปศ503 สัมมนาประวัติศาสตร์ 3(1-4-4) 
HI503 Seminar on History  

อภิปรายประเด็นส าคัญในประวัติศาสตร์โดยเน้นช่วงสมัยใหม่ด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ 
วิธีการ การเขียนงานประวัติศาสตร์ และหลักฐานทางประวัติศาสตร์ รวมถึงข้อถกเถียงในกระแสการวิพากษ์  

 
 
 
ปศ504 ภาษาอังกฤษขั้นสูงส าหรับการศึกษาประวัติศาสตร์  3(2-2-5) 
HI504 Advanced English for Historical Studies  

ฝึกฝนทักษะการอ่านเอกสารภาษาอังกฤษทางประวัติศาสตร์ทั้งเอกสารชั้นต้น ชั้นรอง       
การจับประเด็นจากโครงสร้างของประโยค การใช้ศัพท์ทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนศึกษารูปแบบการเขียน
บทความวิจัยทางประวัติศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ 

 
 
ปศ505 การศึกษาอิสระ 3(0-6-3) 
HI505 Independent Study  

ค้นคว้าหัวข้อวิจัยทางประวัติศาสตร์ที่นิสิตสนใจภายใต้การแนะน าของอาจารย์ ก าหนด
ประเด็นปัญหา ทบทวนวรรณกรรม และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการขยายการค้นคว้าเป็นปริญญานิพนธ์
ต่อไป 
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หมวดวิชาเลือก  
 
ปศ511 ไทยในบริบทสังคมโลก  3(3-0-6) 
HI511 Thailand in the Global Context   

 ศึกษาวิเคราะห์การปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงของไทยตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึง
ปัจจุบัน ผลกระทบจากเหตุการณ์ส าคัญในบริบทโลกที่มีต่อไทย ทั้งจากลัทธิจักรวรรดินิยม  ลัทธิชาตินิยม 
การเกิดรัฐชาติสมัยใหม่ การปะทะกันทางภูมิปัญญา ความคิดทางการเมืองและเศรษฐกิจของโลก
ตะวันออกและตะวันตก 

 
 
ปศ512 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมไทย 3(3-0-6) 
HI512 History of Thai Economy and Society   

ศึกษาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมไทยตั้งแต่การท าสนธิสัญญาเบาว์ริง 
พ.ศ. 2398 ถึงปัจจุบัน โดยเน้นการเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจและสังคมก่อนสมัยใหม่สู่สมัยใหม่ การเข้าสู่
เศรษฐกิจเสรีนิยม การเปลี่ยนแปลงของสังคมจากการยกเลิกระบบไพร่-ทาสและการขยายการศึกษา 

 
 

ปศ513 ประวัติศาสตร์การเมืองไทย  3(3-0-6) 
HI513 History of Thai Politics  

ศึกษาวิเคราะห์ประวัติศาสตร์การเมืองไทยตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงปัจจุบัน อิทธิพล
ของแนวคิดทางการเมือง พัฒนาการของหน่วยการเมืองรูปแบบต่างๆ เหตุการณ์ส าคัญที่มีผลต่อพัฒนาการ
การเมืองไทย และบทบาทของภาคประชาชนในประวัติศาสตร์การเมืองไทย 

 
 

ปศ514 เพศสภาวะในประวัติศาสตร์  3(3-0-6) 
HI514 Gender in History  

ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและระเบียบวิธีวิจัยในการศึกษาเพศ เพศสภาวะและเพศวิถีใน
ประวัติศาสตร์สากลและไทย  ทั้งแนวคิดกระแสหลักและแนววิพากษ์ ตลอดจนสภาวะทางสังคม เศรษฐกิจ
และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเพศสภาวะ 
 

 
ปศ515 ลัทธิอาณานิคมและชาตินิยมในเอเชีย    3(3-0-6) 
HI515 Colonialism and Nationalism in Asia  

ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบของลัทธิอาณานิคมและชาตินิยมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในเอเชีย
ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 – 20 การเคลื่อนไหวของลัทธิชาตินิยมและขบวนการชาตินิยมของรัฐพ้ืนเมืองใน
เอเชีย และการเกิดรัฐชาติสมัยใหม่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 
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ปศ516 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์  3(2-2-5) 
HI516 Special Topics in History  

ค้นคว้าหัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์ที่เป็นประโยชน์และสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งตามความ
สนใจและการตกลงร่วมกันของผู้เรียนกับผู้สอน และกระแสของวงวิชาการ 

 
 

ปศ517 สัมมนาประวัติศาสตร์ไทย   3(1-4-4) 
HI517 Seminar on Thai History  

อภิปรายประเด็นส าคัญในประวัติศาสตร์ไทยและวิเคราะห์ประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทยว่าด้วย
ประเด็นด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ทั้งยุคก่อนสมัยใหม่และสมัยใหม่ 

 
 

ปศ518 สัมมนาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น   3(1-4-4) 
HI518 Seminar on Local History  

อภิปรายวิธีการค้นคว้าวิจัยและความก้าวหน้าในการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น การใช้
เทคโนโลยีในการศึกษาประวัติศาสตร์ และวิเคราะห์ประวัติศาสตร์นิพนธ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน 

 
 
ปศ519 สัมมนาประวัติศาสตร์โลกสมัยใหม่    3(1-4-4) 
HI519 Seminar on Modern World History  

อภิปรายพัฒนาการและผลกระทบของเหตุการณ์ส าคัญของโลกตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 19 ถึง
ปัจจุบัน และผลที่มีต่อภูมิภาคต่างๆ โดยเน้นศึกษาเปรียบเทียบข้ามภูมิภาคที่สะท้อนความหลากหลายของ
วัฒนธรรม บทบาทขององค์กรส าคัญของโลกและภูมิภาค 

 
 
ปศ520 สัมมนาโลกอิสลาม   3(1-4-4) 
HI520 Seminar on Islamic World  

อภิปรายประเด็นส าคัญของโลกอิสลามด้านการเมือง สังคมและภูมิปัญญา ความสัมพันธ์ภายใน
โลกอิสลาม และความสัมพันธ์ทางระหว่างโลกอิสลามกับวัฒนธรรมอื่น และบทบาทของโลกอิสลามในปัจจุบัน 

 
หมวดปริญญานิพนธ์  
 
ปพท691    ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท    12 หน่วยกิต 
GRT691 Master’s Thesis  
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 3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
            3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

ล าดับ
ที ่

 
รายช่ือคณาจารย์ 

คุณวุฒิการศึกษา 
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปีท่ีจบ 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

1 ผศ.ดร.ศิริพร  
ดาบเพชร 

ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์), 2540  
ศศ.ม. (ประวตัิศาสตรเ์อเชีย), 2543 
M.A. (History), 2552 
 
Ph.D. (History), 2556 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
National University of 
Singapore, Singapore 
National University of 
Singapore, Singapore 

 

2 ผศ.ดร.โดม  
ไกรปกรณ ์

ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์), 2538 
ศศ.ม. (ประวตัิศาสตร์), 2542 
อ.ด. (ประวัติศาสตร์), 2550 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

3 อ.ดร.ณัฐพร  
ไทยจงรักษ ์

ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์), 2545 
อ.ม. (ประวัติศาสตร์), 2549 
Master II Recherche Histoire 
des mondes mediterraneens, 
europeens et africains, 2552 
Docteur en Histoire et 
Civilisations (mention tres 
honorable avec les 
felicitations du jury a 
l’unanimite), 2557 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Universite de Provence 
(Aix-Marseille I), France  
 
Universite de Paris VII 
(Diderot), France 

 

 
              3.2.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร   

ล าดับที่ รายช่ือคณาจารย์ 
คุณวุฒิการศึกษา 

(สาขาวิชา) และปีท่ีจบ 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

1 ผศ.ดร. ศิริพร  
ดาบเพชร 

ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์), 2540  
ศศ.ม. (ประวตัิศาสตรเ์อเชีย), 2543 
M.A. (History), 2552 
 
Ph.D. (History), 2556 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
National University of 
Singapore, Singapore 
National University of 
Singapore, Singapore 

 

2 ผศ.ดร.โดม  
ไกรปกรณ ์

ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์), 2538 
ศศ.ม. (ประวตัิศาสตร์), 2542 
อ.ด. (ประวัติศาสตร์), 2550 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ล าดับที่ รายช่ือคณาจารย์ 
คุณวุฒิการศึกษา 

(สาขาวิชา) และปีท่ีจบ 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

3 อ.ดร.ณัฐพร  
ไทยจงรักษ ์

ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์), 2545 
อ.ม. (ประวัติศาสตร์), 2549 
Master II Recherche Histoire 
des mondes mediterraneens, 
europeens et africains, 2552 
Docteur en Histoire et 
Civilisations (mention tres 
honorable avec les 
felicitations du jury a 
l’unanimite), 2557 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Universite de Provence 
(Aix-Marseille I), France  
 
Universite de Paris VII 
(Diderot), France 

 

4 รศ.ดร.ชาคริต  
ชุ่มวัฒนะ 

อ.บ. (ประวัติศาสตร์), 2520 
M.A. (History), 2524 
Ph.D. (History), 2529 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Cornell University, U.S.A 
Cornell University, U.S.A 

 

5 อ.ดร.ชาติชาย  
มุกสง 

น.บ. (นิติศาสตร์), 2540 
ศศ.ม. (ประวตัิศาสตร์), 2548 
อ.ด. (ประวัติศาสตร์), 2556 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

6 อ.ดร.ปิยะนาถ  
อังควาณิชกุล 

ศศ.บ.(ประวตัิศาสตร์), 2536 
ศศ.ม. (ประวตัิศาสตร์), 2542 
ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรม), 2560 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถ้ามี) 
  ไม่มี   
 
     4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม   
  ไม่มี  
 
     4.2 ช่วงเวลา  
  ไม่มี  
 
   4.3 การจัดเวลาและตารางสอน      
  ไม่มี  
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
     5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
       นิสิตทุกคนต้องท าปริญญานิพนธ์ ซึ่งเป็นการวิจัยรายบุคคลในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลึกซึ้งทางด้าน
ประวัติศาสตร์ภายใต้ค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุม  
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     5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้   
       การวิจัยจะต้องมีมาตรฐานทั้งด้านองค์ความรู้และด้านวิธีวิทยา  มีการพิจารณาใช้ข้อมูลชั้นต้นในการ
วิจัย 
 
     5.3  ช่วงเวลา   
       ตั้งแต่ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 เป็นต้นไป 
 
     5.4   จ านวนหน่วยกิต   
       12 หน่วยกิต 
 
     5.5  การเตรียมการ   
       หลักสูตรมีการเตรียมการเพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการวิจัยและหัวข้อวิจัยตั้งแต่ปีที่ 1 ภาคเรียน
ที่ 1 โดยทุกภาคการศึกษามีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาบังคับที่มุ่งให้ผู้เรียนฝึกฝนระเบียบวิธีวิจัยทาง
ประวัติศาสตร์และการค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัยที่ผู้เรียนสนใจ และในภาคเรียนที่ 3 ผู้เรียนทุกคนต้อง
เรียนวิชาการศึกษาอิสระ ซึ่งเป็นการค้นคว้าหัวข้อวิจัยทางประวัติศาสตร์ที่นิสิตสนใจภายใต้การแนะน าของ
อาจารย์ เพ่ือก าหนดประเด็นปัญหาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการขยายการค้นคว้าเป็นปริญญานิพนธ์
ต่อไป 
 
     5.6  กระบวนการประเมินผล  
       การประเมินผลส าหรับปริญญานิพนธ์นั้นเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559  โดยการสอบปริญญานิพนธ์มี
คณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน คือ อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์  
กรรมการบริหารหลักสูตรที่เข้าประชุมพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต   
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรม 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ อดทน และ
เสียสละเพ่ือสังคม และมีจรรยาบรรณในการท างาน
วิจัย ไม่บิดเบือนข้อมูล 
 

- สอดแทรกเนื้อหาจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
นักประวัติศาสตร์ในรายวิชาต่างๆ  
- สอนให้ผู้เรียนมีจรรยาบรรณในการวิจัยและมี
ความเป็นกลางในการใช้หลักฐานในรายวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ การวิเคราะห์
เอกสารประวัติศาสตร์ เป็นต้น  

2. มีความรู้ความสามารถด้านประวัติศาสตร์เป็น
อย่างดี 
 

-  ให้ ผู้ เ รี ยนฝึกทักษะการตั้ ง โจทย์ วิ จั ย  และ
ค้นคว้าวิจัยในรายวิชาต่างๆ ตามระเบียบวิธีวิจัย 
- ให้ผู้ เรียนฝึกฝนทักษะการคิดวิเคราะห์ และ
วิพากษ์งานวิจัยได้อย่างมีเหตุผลทางวิชาการในทุก
รายวิชา 

3. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์งานวิจัยได้
อย่างมีเหตุผลทางหลักวิชา อย่างวิจารณปัญญา 

- ให้ผู้เรียนฝึกการอภิปรายและการเขียนวิจารณ์
งานวิจัย  ตามแนวทางการคิดวิ เคราะห์ทาง
ประวัติศาสตร์ 

4. มีความสามารถในการท างานเป็นทีม - ให้ผู้เรียนท างานกลุ่มในการเรียนรายวิชา และฝึก
ทักษะการสัมมนากลุ่ม 

5. มีทักษะสื่อสารและสร้างสัมพันธ์ภาพกับบุคคล
อ่ืน สามารถเป็นผู้น า และผู้ตามได้ตามบริบทที่
ได้รับ 

- ให้ผู้เรียนฝึกการน าเสนอผลงานในชั้นเรียนในทุก
รายวิชา และประเมินการน าเสนอผลงานของผู้อื่น 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน    
 
2.1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  

ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
และจริยธรรม 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.1 ใช้ข้อมูลหลากหลาย  ลดการใช้
อคติในการอธิบายประวัติศาสตร์ 
และยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง  

- การอภิปรายประเด็น/ข้อโต้แย้ง
ทางประวัติศาสตร์ในชั้นเรียน 
- ให้นิสิตเขียนบทความหรือบท
วิจารณ์หนังสือ โดยใช้กระบวนการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์  

- การอภิปรายในชั้นเรียน 
- รายงานของนิสิต  

1.2  มีจรรยาบรรณทางวิชาการ - ให้นิสิตเห็นความส าคัญของการ
อ้างอิงในการเขียนงาน 

- รายงานของนิสิต 

1.3 มีความรับผิดชอบและตรงต่อ
เวลา 

- ปลูกฝังให้นิสิตมีความรับผิดชอบ 
ต่องานที่ได้รับมอบหมายและตรง
ต่อเวลา 

- รายงานของนิสิต 

 
2.2. ด้านความรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
2.1 มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง 
เกี่ยวกับเนื้อหาประวัติศาสตร์ 

-  ใ ช้ ก า รสอน ทั้ ง ก า รบร ร ย าย 
อภิปราย สื่อภาพยนตร์  

- การสอบ เนื้อหารายงาน 
- การอภิปรายในชั้นเรียน 

2.2 ติดตามแนวคิด ทฤษฎี  วิ ธี
การศึกษา และองค์ความรู้ใหม่ๆ ใน
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 

- การอภิปรายและมอบหมายงาน
ให้นิสิต และการจัดกิจกรรมเสวนา
วิชาการด้านประวัติศาสตร์ 

- การอภิปรายในชั้นเรียน เนื้อหา
รายงาน และการเข้าร่วมกิจกรรม
เสวนาวิชาการ 

2.3 วิเคราะห์เชื่อมโยงและตอบ
ค าถามประวัติศาสตร์กับเหตุการณ์
ร่วมสมัยได้ 

- แนะน างานเขียนที่เป็นตัวอย่างได้ 
และฝึกการอภิปราย 

- เนื้อหารายงานและการน าเสนอ
รายงานในชั้นเรียน 

 
 
2.3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

3.1 สืบค้น วิเคราะห์และประมวล
ข้อมูลได้อย่างมีเหตุผล เป็นระบบ 

- ให้นิสิตค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล
และแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ 

- รายงานของนิสิต 
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3.2 ประยุกต์วิธีการและความรู้ทาง
ประวัติศาสตร์และศาสตร์อ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องได ้ 

- การศึกษาหัวข้อประวัติศาสตร์
เฉพาะเรื่อง 
- การอภิปรายกลุ่ม การเสวนา/
สัมมนากลุ่ม 

- รายงานของนิสิต 
- การอภิปรายในชั้นเรียน 

  
2.4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

4.1 เข้าใจและยอมรับในความ
แตกต่างได ้

-  การอภิปรายกลุ่ม - การอภิปรายในชั้นเรียน 
- รายงานของนิสิต 

4.2 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได ้ - การเสวนา/สัมมนากลุ่ม - การเสวนา/สัมมนา 
4.3 รับฟังและเคารพความคิดเห็น
ของผู้อื่น 

- การอภิปรายร่วมกัน - การอภิปรายในชั้นเรียน 
 

  
2.5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

5.1 สื่อสาร ท าความเข้าใจกับ
ผู้อ่ืนได้ดีทั้งการพูด การฟัง และ
การเขียน 

-  เน้นให้ผู้ เ รี ยนได้ฝึกทักษะการ
สื่อสารทุกด้าน เช่น การอภิปราย 
การวิพากษ์ และการเขียน  

- การอภิปรายในชั้นเรียน 
- รายงานของนิสิต 

5.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ก า ร ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้ า วิ จั ย ด้ า น
ประวัติศาสตร์  

- ส่งเสริมให้ผู้ เรียนใช้ เทคโนโลยี
ส า ร สน เทศ ในกา รค้ น คว้ า และ
จัดระบบข้อมูล การน าเสนอรายงาน 
และเชิญวิทยากรจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการสืบค้นข้อมูล เช่น 
บรรณารักษ์หอสมุดและหอจดหมาย
เหตุ มาอบรมเรื่องการสืบค้นข้อมูล
จากระบบฐานข้อมูลทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ข้อมูลที่ใช้ในการเขียน
บทความหรือรายงาน 
ตลอดจนการน าเสนอเนื้อหา
การค้นคว้า 
 

5.3 วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล
เ ชิ ง ป ริ ม า ณ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
การศึกษาประวัติศาสตร์ 

- ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ข้อมูลเชิง
ปริมาณ เช่น สถิติต่างๆ ประกอบการ
วิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์ 

- รายงานของนิสิต 



25 

 

2.6. สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ รายละเอียดผลการเรียนรู้ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  1.1 ใช้ข้อมูลหลากหลาย  ลดการใช้อคติในการอธิบายประวัติศาสตร์ 

และยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง 
1.2  มีจรรยาบรรณทางวิชาการ 
1.3 มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา 

2. ด้านความรู้ 2.1 มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง เกี่ยวกับเนื้อหาประวัติศาสตร์ 
2.2 ติดตามแนวคิด ทฤษฎี วิธีการศึกษา และองค์ความรู้ใหม่ๆ ใน
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
2.3 วิเคราะห์เชื่อมโยงและตอบค าถามประวัติศาสตร์กับเหตุการณ์
ร่วมสมัยได้ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา  3.1 สืบค้น วิเคราะห์และประมวลข้อมูลได้อย่างมีเหตุผล เป็นระบบ 

3.2 ประยุกต์วิธีการและความรู้ทางประวัติศาสตร์และศาสตร์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องได้ 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 
บุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 เข้าใจและยอมรับในความแตกต่างได้ 
4.2 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
4.3 รับฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิง 
ตัวเลขการสื่อสารและการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

5.1 สื่อสาร ท าความเข้าใจกับผู้อื่นได้ดีทั้งการพูด การฟัง และการ
เขียน 
5.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าวิจัยด้าน
ประวัติศาสตร์  
5.3 วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลเชิงปริมาณท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา
ประวัติศาสตร์ 

 
 

2.7. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 

ชั้นปีที่ รายละเอียด 
1 มีทักษะการคิด วิเคราะห์และสามารถวิพากษ์งานประวัติศาสตร์นิพนธ์ได้บนพ้ืนฐานของ

ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ 
2 สามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาและทฤษฎีทางประวัติศาสตร์กับศาสตร์อื่น ในการสร้างสรรค์องค์

ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ได้ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
● ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา ด้านที่ 1 
คุณธรรมและจริยธรรม 

ด้านที่ 2 
ความรู้ 

ด้านที่ 3 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ด้านที่ 4 
ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ด้านที่ 5 
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 

ปศ501 ระเบียบวิธีวิจัยทางประวตัิศาสตร์                  
ปศ502 การวิเคราะหเ์อกสารประวัติศาสตร์                 
ปศ503 สัมมนาประวตัิศาสตร ์               
ปศ504 ภาษาอังกฤษขั้นสูงส าหรับการศึกษาประวัติศาสตร์               
ปศ505 การศึกษาอิสระ               
ปศ511 ไทยในบริบทสังคมโลก               
ปศ512 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมไทย               
ปศ513 ประวัติศาสตร์การเมืองไทย               
ปศ514 เพศสภาวะในประวัติศาสตร์               
ปศ515 ลัทธิอาณานิคมและชาตินิยมในเอเชีย                  
ปศ516 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์               
ปศ517 สัมมนาประวัติศาสตร์ไทย                 
ปศ518 สัมมนาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น                 
ปศ519 สัมมนาประวัติศาสตร์โลกสมัยใหม่                  
ปศ520 สัมมนาโลกอิสลาม                 
ปพท691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท               
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 
1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
     เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559   
(ภาคผนวก ก) 
 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
     กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ขณะนิสิตก าลังศึกษาในหลักสูตรและ
หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา  
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตก าลังศึกษาในหลักสูตร 

     แต่ละรายวิชามีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิตดังนี้  
1) นิสิตประเมินการสอนในแต่ละรายวิชาที่เรียน  
2) ประเมินแผนการสอน รวมทั้งวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนของนิสิตตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ของแต่ละรายวิชา  
3) วิเคราะห์การกระจายของระดับคะแนนในกลุ่ม  
4) นิสิตประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน การท ารายงาน 

     5) จัดให้นิสิตมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ที่แต่ละคนได้รับจากการเรียนและแนวทางในการ
พัฒนาความรู้ของนิสิต 
 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา  

     การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา มีดังนี ้ 
1) ติดตามภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ระยะเวลาการได้งานท า อัตราเงินเดือนเริ่มแรก  
2) ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต  

     3) ส ารวจความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีต่อหลักสูตร รูปแบบการจัดการเรียนการสอน การพัฒนา
อาจารย์ อุปกรณ์ เครื่องมือ และสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาเพ่ือน ามาปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับความ
ต้องการของบัณฑิตเพ่ือการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งให้ตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้รับระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จาก
ระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดทัายโดย
คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ผลงานวิทยานิพนธ์
หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่
น า เสนอฉบับสมบูรณ์  (Full Paper) ได้รับการตี พิมพ์ในรายงานสืบเนื่ องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ดังกล่าว และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทนวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
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หมวดที ่6 การพัฒนาอาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
     1) มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ที่จัดข้ึนโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือโดยหลักสูตร 
 2) ชี้แจงปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และอาจารย์ใหม่ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
เช่น โครงสร้างหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร คู่มือการศึกษา คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่างๆ  

3) ให้เข้ารับการอบรมเรื่องเทคนิควิธีการสอน การวัดและประเมินผล แผนการสอน  
 4)  จัดให้มีการสอนร่วมกับอาจารย์ที่สอนอยู่เดิม เพ่ือศึกษารูปแบบและการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการ
พัฒนาตนต่อไป 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 1.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
  1. ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าอบรมการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและ 
                  ประเมินผล 
  2. ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าอบรมการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา 
  3. ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน เช่น AUN 
QA  
 1.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
  1. ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 
                  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย 
  2. ส่งเสริมให้คณาจารย์ท างานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
  3. กระตุ้นให้คณาจารย์ท าผลงานทางวิชาการเพ่ือเพ่ิมพูนต าแหน่งทางวิชาการ  
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพ 
 
1. การก ากับมาตรฐาน 
 การก ากับมาตรฐานของหลักสูตรด าเนินไปโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรและคุณภาพของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดัย
อุดมศึกษาแห่งชาติ  โดยมีการก ากับมาตรฐานในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 

การบริหารหลักสูตร  
1.1 ก าหนดเป้าหมายของการบริหารหลักสูตร  
1.2 มีระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตรผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยเป็นผู้ก ากับ

ดูแลรับผิดชอบการบริหารหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี สกอ. ก าหนด ติดตาม
การจัดการเรียนการสอนทั้งทางด้านวิชาการและการพัฒนานิสิต และรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร 

1.3 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและประชุมสรุปผลการด าเนินงานหลังปิดภาค
เรียนทุกภาคการศึกษา  

1.4 ประเมินผลการเรียนการสอน ดังนี้ 
 1.4.1 การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน โดยผู้เรียนประเมินผู้สอน ผู้สอนประเมิน

การสอนของตนเอง และผู้สอนประเมินผลรายวิชา 
1.4.2 การประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกปีโดยนิสิตชั้นปี

สุดท้าย 
 1.4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตร เพ่ือน าข้อมูลมา

ปรับปรุงการสอน การเพ่ิมพูนและพัฒนาทักษะของผู้สอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ที่มีผลต่อ
คุณภาพหลักสูตร และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรในรอบปีการศึกษา 

1.5 ติดตามการประเมินคุณภาพการเรียนการสอน 
1.6 การประเมินคุณภาพหลักสูตรเมื่อครบรอบ 4 ปี โดยบณัฑิต ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
1.7 น าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรให้ทันสมัย 

สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม  
 

2. บัณฑิต 
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ที่
ลึกซึ้งด้านประวัติศาสตร์ นิสิตจะได้รับการพัฒนาทักษะที่เป็นสมรรถนะหลักของหลักสูตร คือ มีความสามารถ
ในการวิจัยเพ่ือสร้างข้อเสนอใหม่ทางประวัติศาสตร์ และนิสิตจะได้รับการฝึกฝนด้านทักษะสื่อสาร ซึ่งเป็นอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลาของการศึกษา ผ่านการเรียนการสอนทีเ่น้นการวิเคราะห์และอภิปราย 
การรายงานความก้าวหน้า และการส่งเสริมให้นิสิตน าเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ  
 นอกจากนี้หลักสูตรได้ก าหนดระบบการติดตามคุณภาพบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา โดยส ารวจความพึง
พอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตตามประเด็นในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 5 ด้าน 
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และแจ้งผลการประเมินให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ส าหรับมหาบัณฑิตสาขาวิชาประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาสามารถได้งานท าในสถาบันการศึกษาทั้งเป็นอาจารย์
และนักวิจัย ท างานในหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักหอจดหมายเหตุ ซึ่งบัณฑิตได้รับการประเมิน
การท างานว่ามีคุณภาพเป็นที่ยอมรับแก่องค์กรต่างๆ  
 
3. นิสิต 
 3.1 กระบวนการรับนิสิต  
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มีระบบในการรับนิสิตเข้าศึกษา ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมวางแผนการรับนิสิต โดยยึดข้อก าหนดใน มคอ. 2 ที่ให้รับ
ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของระดับปริญญาตรี โดยไม่
จ ากัดสาขาวิชา และต้องส าเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดเรียน และมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  ทั้งนี้ผู้สมัครต้องส่งเค้าโครงหัวข้อวิจัยอย่าง
ย่อประกอบการสมัครเพ่ือคณะกรรมการฯ จะใช้ประกอบการพิจารณาในการสัมภาษณ์ทางวิชาการ 
 2. หลักสูตรประชาสัมพันธ์การรับสมัครผ่านช่องทางของมหาวิทยาลัยและผ่านสื่อต่างๆ เช่น เฟชบุกของ
ภาควิชาประวัติศาสตร์ เฟชบุกคณะสังคมศาสตร์ 
 3. ประธานหลักสูตรเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
 4. คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จัดสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตโดยใช้วิธีสัมภาษณ์ทางวิชาการ และ
แจ้งผลการสอบสัมภาษณ์ให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบ เพ่ือน าไปประกาศผลสอบสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการต่อไป 
 4. บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียนอย่างเป็นทางการ ถ้าจ านวนนิสิตที่ได้รับคัดเลือกเข้า
ศึกษาไม่เป็นไปตามแผน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณาการเปิดรับรอบ 2 และรอบ 3  
 5. บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการรับนิสิตเพ่ือหาแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินการ  
 
 3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีระบบในการปฏิบัติดังนี้ 
 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาของนิสิตแรกเข้าในปีที่ผ่านมาจาก

อาจารย์ผู้สอน เมื่อทราบปัญหาแล้ว ประธานหลักสูตรจัดประชุมเพ่ือหาวิธีในการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิต
ที่ก าลังจะเข้าศึกษา 

2. ก าหนดให้นิสิตใหม่เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศที่บัณฑิตวิทยาลัยจัด และเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศ
ที่จัดโดยหลักสูตรเพ่ือแนะน าคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน นิสิตรุ่นพ่ี 
แผนการศึกษา ฯลฯ รวมถึงการแนะน างานวิจัยและความสนใจในหัวข้อการท าปริญญานิพนธ์ รายชื่อหนังสือที่
จ าเป็นส าหรับการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านการเรียน การ
วิจัย การปรับตัวในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 

3. การเตรียมความพร้อมตามความจ าเป็นและพ้ืนฐานเดิมของผู้เรียนในแต่ละรุ่น โดยเน้นการเตรียม
ความพร้อมเกี่ยวกับความรู้พ้ืนฐานทางประวัติศาสตร์  คือ วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ เพ่ือให้
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ค าแนะน าด้านการวิจัยทางประวัติศาสตร์เบื้องต้นส าหรับผู้ เรียนที่ไม่มีความรู้ พ้ืนฐานด้านวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาก่อน และระหว่างการศึกษาในภาคเรียนหลักสูตรมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการดูแล
และน าปัญหาของนิสิตมาหารือในที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อหาทางแก้ไขร่วมกัน 

 
 3.3 การควบคุมการดูแลและการให้ค าปรึกษาปริญญานิพนธ์ 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มีระบบในการด าเนินงานดังนี้ 
1. หลักสูตรมีระบบที่ส่งเสริมให้นิสิตได้พัฒนาหัวข้อวิจัยตั้งแต่อยู่ระหว่างการเรียนรายวิชาเพ่ือให้นิสิต

ได้หัวข้อส าหรับปริญญานิพนธ์และสอบเค้าโครงได้ก่อนหรือตามเวลาที่ก าหนด โดยจัดรายวิชาบังคับที่เป็นการ
ส่งเสริมการท าวิจัย และจัดให้นิสิตทุกคนเตรียมตัวพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์จากการเรียนรายวิชาการศึกษา
อิสระ ซึ่งเน้นให้นิสิตส ารวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก เพ่ือช่วยนิสิตในการส ารวจข้อเสนอใน
งานวิจัยที่ผ่านมาเพ่ือประเมินความเป็นไปได้ในการพัฒนาหัวข้อวิจัย เขียนรายงานในรูปแบบบทความและจัด
ให้มีการน าเสนอความก้าวหน้า 3 ครั้งในการเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระ ซึ่งระบบนี้ท าให้นิสิตสอบเค้าโครง
ปริญญานิพนธ์ได้เร็วขึ้นอย่างชัดเจน  

2. หลังจากที่นิสิตสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์แล้ว คณะกรรมการบริหารหลักสูตรยึดระบบและกลไก
การควบคุมของบัณฑิตวิทยาลัยที่ก าหนดให้นิสิตที่สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ผ่านแล้วต้องส่งรายงาน
ความก้าวหน้าของปริญญานิพนธ์ให้บัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสอบปากเปล่า เพ่ือกระตุ้นให้
นิสิตส าเร็จการศึกษาตามแผนที่ก าหนดไว้ใน มคอ. 2 และให้นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์เพ่ือเสนอ
ความก้าวหน้า ปรึกษาถึงปัญหาต่างๆ และร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาหาแนวทางแก้ไขอย่างสม่ าเสมอ 

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดการน าเสนอความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษา 
4. ก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ดูแลนิสิตให้ท าปริญญานิพนธ์ตามระยะเวลาที่หลักสูตร

ก าหนด ท าการสอบป้องกันปริญญานิพนธ์ และดูแลให้นิสิตเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบการน าเสนอผลงาน
ทั้งในและต่างประเทศ และการตีพิมพ์ผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์ 

5. หากอาจารย์ที่ปรึกษาพบว่านิสิตของตนมีปัญหาหนักเกินกว่าที่จะแก้ไขคนเดียวได้ ให้น าปัญหานั้น
เข้าหารือในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
 
 3.4 การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา   
   หลักสูตรมีระบบและกลไกในการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตเพ่ือให้นิสิตมีความ
พร้อมในการเรียน เรียนอย่างมีความสุข โดยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการส าหรับนิสิตปี 1 เพ่ือให้ค าแนะน า
ปรึกษาในการเรียนและการใช้ชีวิตในระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อนิสิตเข้าสู่ชั้นปีที่ 2 คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรได้ส่งเสริมการพัฒนาหัวข้อวิจัยของนิสิตโดยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ตามความ
เชี่ยวชาญ เพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าในการพัฒนาหัวข้อปริญญานิพนธ์และการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ตาม
เวลา และก ากับดูแลติดตามการท าปริญญานิพนธ์ของนิสิตอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้นิสิตคงอยู่ในหลักสูตร
ตลอดจนส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
 
  3.5 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 
 หลักสูตรมีระบบการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต โดยนิสิต
สามารถยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนต่อประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้โดยตรง 
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ทั้งเป็นวาจาหรือเอกสาร และน าเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือหา
แนวทางแก้ไข  หากประเด็นใดเป็นเรื่องเชิงนโยบาย คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าเรื่องเสนอต่อภาควิชา
และคณะกรรมการบริหารคณะตามล าดับเพ่ือหาทางแก้ไขในระดับคณะหรือส่งเรื่องต่อไปยังบัณฑิตวิทยาลัย 
 
4. อาจารย ์
 
 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มีระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าที่ตรวจสอบจ านวนและคุณภาพของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์ผู้สอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
หากมีปริมาณหรือคุณภาพที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ประธานหลักสูตรจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เพ่ือร่วมกันหาแนวทางแก้ไข 

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าที่ตรวจสอบให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
ได้รับมอบหมายภาระหน้าที่ที่เหมาะสมกับคุณวุฒิและสาขาที่เชี่ยวชาญ รวมถึงการมีภาระงาน (workload) ที่
เหมาะสม  หากพบปัญหา ประธานหลักสูตรเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือร่วมกันหาแนว
ทางแก้ไข 

3. เมื่อจบปีการศึกษา ประธานหลักสูตรจัดให้มีการประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือ
ร่วมกันประเมินการบริหารหลักสูตรในปีการศึกษาที่ผ่านมา และวางแผนการบริหารหลักสูตรและก าหนดภาระ
งานส าหรับภาค และ/หรือปีการศึกษาใหม่ 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มีระบบการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมร่วมกันก่อนเริ่มปีการศึกษา เพ่ือก าหนดแผนการผลิตผลงาน
ของอาจารย์ในแต่ละปีการศึกษาและวางแผนการเพ่ิมพูนต าแหน่งวิชาการของอาจารย์ 
 2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร และส ารวจ
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน หากพบว่าการด าเนินงานไม่เป็นไปตาม
แผนพัฒนาบุคลากร อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนยังไม่พอใจในระบบปฏิบัติการ ประธาน
หลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไข 

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกระตุ้นให้คณาจารย์พัฒนาทางวิชาการและการวิจัย ตามนโยบายและ
การสนับสนุนของคณะสังคมศาสตร์ ที่ได้จัดสรรงบประมาณพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้คณาจารย์ใช้ในการพัฒนา
ตนในด้านการวิจัย วิชาการ และวิชาชีพ 
 
 4.2 การรับและแต่งตั้งอาจารย์ใหม่ประจ าหลักสูตร  

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มีระบบในการรับและแต่งตั้งอาจารย์ใหม่
ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
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 1. เมื่อหลักสูตรมีอาจารย์ใหม่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา  
ประธานหลักสูตรให้ค าแนะน าเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  

2. เมื่อหลักสูตรมีการรับอาจารย์ใหม่  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร
ข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  และประธานหลักสูตรสามารถเรียกประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์ผู้สอน เพ่ือร่วมกันก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเพ่ิมเติมเพ่ือที่จะตั้งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และ/หรืออาจารย์ผู้สอนต่อไป 

3. ประธานหลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร 
4. เมื่อกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครว่าตรงตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559   และข้อก าหนด
ที่ที่ประชุมร่วมกันก าหนดเพ่ิมเติมแล้ว ประธานหลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์และสอบสอน 
โดยสามารถเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเข้ามาเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์และสอบสอนได้ 

5. หลังตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์และสอบสอนเรียบร้อย ประธานหลักสูตรจัดให้มีการสอบ
สัมภาษณ์และสอบสอน หากผ่านการสอบสัมภาษณ์และสอบสอน และด าเนินการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยต าแหน่งอาจารย์ประจ าภาควิชาประวัติศาสตร์เรียบร้อยแล้ว อาจารย์ใหม่เข้ารับการอบรมของ
บัณฑิตวิทยาลัย 

6. ประธานหลักสูตรเสนอเรื่องไปยังบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือแต่งตั้งอาจารย์ใหม่ที่ผ่านการอบรมของ
บัณฑิตวิทยาลัยแล้วเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ/หรืออาจารย์ผู้สอนต่อไป โดยจะพิจารณาถึงความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์ของอาจารย์ใหม ่
 
5. หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน 
 5.1 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มีระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตร
และสาระรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันออกแบบ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ สถานการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมของประเทศ และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พร้อมทั้งน าข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็นของจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทั้งอาจารย์ นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า บัณฑิตจบใหม่ ผู้ใช้บัณฑิต และความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในการ
วิพากษ์หลักสูตรมาปรับปรุงพัฒนาและออกแบบหลักสูตรและสาระของรายวิชาให้มีความทันสมัย ตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพนิสิต 

2. ก าหนดโครงสร้างรายวิชาและจัดแบ่งรายวิชาเป็น 2 กลุม่ คือ วิชาบังคับและวิชาเลือก โดยวิชาบังคับ
มีจุดมุ่งหมายให้นิสิตพัฒนาทักษะการวิจัยและหัวข้อวิจัยที่สามารถพัฒนาเป็นหัวข้อปริญญานิพนธ์ เพ่ือให้นิสิต
มีความสามารถในการวิจัยและจบการศึกษาภายในเวลาที่หลักสูตรก าหนด  ส่วนวิชาเลือกมุ่งตอบสนองความ
สนใจของนิสิต โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการ 
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         3. จัดท าสาระรายวิชาเพ่ือให้เห็นภาพรวมของรายวิชานั้นๆ พร้อมทั้งก าหนดแผนที่แสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (curriculum mapping) จากหลักสูตรสู่รายวิชาให้ครอบคลุมผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง (expected learning outcome) ของทั้งหลักสูตรและรายวิชา และจัดแผนการเรียนการสอน 
 4. เสนอ มคอ.2 ฉบับปรับปรุงตามข้ันตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด และส่งให้ สกอ. รับทราบหลักสูตร 

5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดให้มีการเรียนการสอนตาม มคอ. 2 ฉบับปรับปรุง ที่ได้ สกอ. 
รับรองแล้ว ก ากับติดตามการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม มคอ. 3 และจัดท า มคอ.5 รายงานการ
ด าเนินงานของรายวิชาเพ่ือประเมินการเรียนการสอน  

6. ประธานหลักสูตรจัดท า มคอ. 7 รายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปี  วิเคราะห์ผลการด าเนินการ
ของหลักสูตร และน าผลการประเมินใน มคอ.7 มาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป 

7. ประเมินความคิดเห็นของนิสิตชั้นปีสุดท้ายเกี่ยวกับหลักสูตรและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือ
น าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
            หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มีระบบและกลไกในการวางระบบผู้สอนและ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
 การก าหนดผู้สอน 
  1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดผู้รับผิดชอบรายวิชาเพ่ือบริหารจัดการรายวิชา และก าหนด
ผู้สอนโดยพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พิเศษให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
ก าหนดโดย สกอ. และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึ กษา พ.ศ. 
2559  
 2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาก าหนดผู้สอนโดยค านึงถึงความเชี่ยวชาญของอาจารย์ผู้สอน
และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาระงานของผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษา ก าหนดให้ผู้สอนแต่ละคนสอนไม่
เกิน 2 รายวิชาตลอดหลักสูตร และก าหนดให้มีผู้สอนมากกว่าหนึ่งคนในแต่ละรายวิชา เพ่ือให้นิสิตได้รับความรู้
และมุมมองที่หลากหลายจากผู้สอน 
 3. พิจารณาทบทวนการก าหนดผู้สอนจากผลการประเมินการสอนโดยนิสิต  
 4. ในการก าหนดรายวิชาเลือกของหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาร่วมกันในการ
ก าหนดผู้สอนให้ตรงตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าผลการประเมินรายวิชารายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือการ
ปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
 การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก ากับติดตามและตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้  โดยยึดตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในปฏิทินวิชาการ ที่ก าหนดให้ส่ง มคอ. 3 ก่อนการเปิดภาคเรียน
ของทุกภาคเรียน  

2. ก ากับดูแลให้ผู้สอนจัดท า มคอ.3 ออนไลน์ตามระบบ และมีรายละเอียดวิชาใน มคอ.3 ที่ครอบคลุม
เนื้อหาตามค าอธิบายรายวิชา  

3. ตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบหลักใน
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ก าหนดให้ทั้งผู้เรียนและผู้สอนประเมินการสอนเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอน 
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5.3 การประเมินผู้เรียน  

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มีระบบและกลไกในการประเมินผู้เรียนให้
เป็นไปตามผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  และการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต ดังนี้ 
 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
        1. ผู้สอนจัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 5 ตามเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด คือ มคอ. 3 ก่อนเปิดภาคเรียน 
และ มคอ. 5 ภายใน 30 วันนับจากจบภาคการศึกษา 
        2. ผู้สอนแต่ละรายวิชาก าหนดความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรองในตารางการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาไว้ใน มคอ. 3 
       3. ผู้สอนต้องก าหนดวิธีประเมินผลการเรียนรู้ไว้ใน มคอ. 3 ให้ชัดเจน 
       4. หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ผู้สอนต้องท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ. 5) ทุกรายวิชา 
 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 
 1. ผู้สอนก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตให้ชัดเจนใน มคอ. 3  
 2. หลังจบภาคการศึกษา ผู้สอนให้ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ว่าเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน มคอ. 3 โดย
อาจเป็นการจัดท าแบบประเมินหรือการประเมินด้วยการสนทนากลุ่ม (focus group) และน าผลการประเมิน
รายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนร่วมกันพิจารณาผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต 
พิจารณาการกระจายตัวของผลการศึกษา (เกรด) ของแต่ละรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนน าผลการประเมินผล
การเรียนรู้ของนิสิตไปปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป  
 
 การประเมินปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มีระบบในการประเมินปริญญานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่อิงกับหลักปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัยดังนี้ 
 1. นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอค าแนะน าในการแก้ไขปรับปรุงปริญญานิพนธ์  
 2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบป้องกันปริญญานิพนธ์ที่มีความ
เชี่ยวชาญสอดคล้องกับหัวข้อปริญญานิพนธ์ โดยความเห็นชอบจากคณบดีคณะสังคมศาสตร์ เพ่ือเสนอคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกันปริญญานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) และกรรมการ 1 คน ที่เป็นกรรมการบริหาร
หลักสูตรซึ่งเคยเข้าประชุมพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ของนิสิต และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1 คน ที่มี
คุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
เพ่ือให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ  
 3. คณะกรรมการสอบร่วมกันประเมินปริญญานิพนธ์ด้วยการสอบปากเปล่า 
   4. นิสิตแก้ไขรายงานปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ โดยแก้ไขตามมติของคณะกรรมการสอบปริญญา
นิพนธ์ แล้วส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุง จากนั้นให้กรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์
และอาจารย์ที่ปรึกษาลงนามอนุมัติ และส่งให้บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มีระบบและการด าเนินงานด้านสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้โดยเน้นการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
 1. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือส ารวจความพร้อมและจ านวนของสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ว่ามีเพียงพอและเหมาะสม 
 2. ประชุมพิจารณา วิเคราะห์ และประเมินความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางด้านกายภาพ ได้แก่ 
ห้องเรียน อุปกรณ์สื่อเทคโนโลยี จ านวนทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น หนังสือ ต ารา วารสารในส านัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และระบบห้องสมุดออนไลน์  
 3. ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขหากมีปัญหาและใช้ข้อมูลจากผลการประเมินของปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 4. ส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนและนิสิต 
 5. น าผลการประเมินความพึงพอใจมาพิจารณาเพ่ือการปรับปรุง หรือเสนอต่อภาควิชาเพ่ือน าเสนอต่อไป
ยังคณะกรรมการบริหารคณะ และมหาวิทยาลัยตามล าดับ 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  (Key  Performance Indicators) 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีที่ 1 
2561 

ปีที่ 2 
2562 

ปีที่ 3 
2563 

ปีที่ 4 
2564 

ปีที่ 5 
2565 

(1)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนรว่ม
ในการประชุมเพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนนิงาน
หลักสูตร 

/ / / / / 

(2)  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกบั
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิแห่งชาต ิหรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวชิา (ถา้มี) 

/ / / / / 

(3)  มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

/ / / / / 

(4)  จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชา และรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

/ / / / / 

(5)  จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา 

/ / / / / 

(6)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปดิสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

/ / / / / 

(7)  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว   

__ / / / / 

(8)  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

/ / / / / 

(9)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ  
และ/หรือวิชาชพี อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

/ / / / / 

(10)  จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ 
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชพี ไมน่้อยกว่าร้อยละ 50 ตอ่ปี 

/ / / / / 

(11)  ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปีสุดทา้ย/บัณฑิตใหม่ทีม่ีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

__ / / / / 

(12)  ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่  
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

__ __ / / / 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  1.1.1 ประชุมร่วมกันของคณาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ
จากคณาจารย์ เพ่ือน าไปวางแผนกลยุทธ์การสอนส าหรับรายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคนรับผิดชอบ 
  1.1.2 ประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การเรียนการสอน โดยใช้แบบสอบถามหรือการสนทนากับ
กลุ่มนิสิต ระหว่างภาคการศึกษา 
  1.1.3 ประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การเรียนการสอนโดยการใช้แบบสอบถาม ปค.003 การ
สังเกตจากพฤติกรรมการแสดงออก การท ากิจกรรม และผลการประเมินความรู้ 
 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  1.2.1 ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน โดยคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรทุกภาคการศึกษา 
  1.2.2 ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน โดยนิสิตทุกภาค
การศึกษา 
  1.2.3 ประเมินจากนิสิตเกี่ยวกับการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน เช่น วิธีการสอน การตรงต่อเวลา 
การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล และสื่อการสอน 
  1.2.4 ประเมินโดยอาจารย์ผู้สอนและเพ่ือนร่วมงาน 
  1.2.5 วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของกลยุทธ์การสอน โดยสรุปเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
  2.1 ประเมินหลักสูตรโดยการสอบถามนิสิตในโครงการปัจฉิมนิเทศบัณฑิตใหม่ การสัมภาษณ์ตัวแทนของ
นิสิต / บัณฑิตใหม่ และการเปิดเว็บไซต์ เพื่อรับข้อมูลย้อนกลับจากนิสิต บัณฑิตใหม่ ศิษย์เก่า และผู้ที่
เกี่ยวข้อง 
 2.2 ประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก 
อาจารย์ผู้สอน พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร 
 2.3 ประเมินจากนายจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิตการ
วิพากษ์หลักสูตร และการส ารวจอัตราการว่าจ้างแรงงานและความก้าวหน้าของบัณฑิตท่ีก้าวขึ้นไปสู่ต าแหไน่ง
ระดับผู้น าในองค์กร 
  
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
  ด าเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้ที่ได้ก าหนดไว้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน โดยประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน 
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4.   การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
  4.1 ประชุมเพ่ือพิจารณาข้อมูลจากรายงานผลการประเมินที่ได้จากอาจารย์และนิสิต 
 4.2 เสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภาควิชา และคณะกรรมการประจ าคณะ
สังคมศาสตร์ 
 4.3 วางแผนปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตรโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและน าเสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะสังคมศาสตร์  
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ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
ภาคผนวก ข  ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ 
                  หลักสูตร 
ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
ภาคผนวก ง  รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)    
ภาคผนวก จ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ 
ภาคผนวก ฉ  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก ก   
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ข   

 
ส าเนาค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร  
และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก ค   
รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก ค   
 

รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
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รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
 

ความเห็นของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สิ่งที่ปรับปรุง สิ่งที่ไม่ปรบัและเหตผุล 
1. จุดเด่นของหลักสูตร 
   หลักสูตร ศศ.ม. ประวัติศาสตร์  ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2561 มีจุดเด่นที่แตกต่างจาก
หลักสูตรเดิมและต่างจากหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยอ่ืน คือ  
1) การเน้นรายวิชาเกี่ยวกับการท าวิจัยใน
รายวิชาบังคับ 
2) การเน้นรายวชิาประวัติศาสตร์สมัยใหม่ 

  

2. ประเด็นการเน้นรายวิชาประวัติศาสตร์
สมัยใหม่ของหลักสูตร 
 หลักสูตรมุ่ ง เน้นประวัติศาสตร์จาก

คริสต์ศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา บางวิชา
ที่ก าหนดช่วงเวลาสมัยจารีตจึงอาจไม่
จ าเป็น  หลักสูตรควรเน้นช่วงเวลาที่
หลักสูตรต้องการเพื่อให้เป็นจุดเด่นและ
จุดเน้นของหลักสูตร 

 ขยายขอบเขตการศึกษาในรายวิชาที่เน้น
โลกสมัยใหม่ คือ ปศ511 และ ปศ519 
ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 21 เพื่อประโยชน์
ในการท าความเข้าใจเหตุการณ์ปัจจุบัน
มากข้ึน เช่นอาจใช้ค าว่า “จนถึงปัจจุบนั” 
แทน “คริสต์ศตวรรษที่ 20” 

 ควรก าหนดขอบเขตเวลาในรายวิชาให้
ชัด เจน เช่น ปศ512 ประวัติศาสตร์
เศรษฐกิจและสังคมไทย ควรระบุศักราช
ประกอบ เป็น “ตั้งแต่สนธิสัญญาเบาว์ริง 
พ.ศ. 2398 ถึงปัจจุบัน” 

ปรับขอบเขตเวลาใ ห้ชัด เจนขึ้ น  เน้น
ช่วงเวลาประวัติศาสตร์สมัยใหม่เพื่อสร้าง
จุดเน้นของหลักสูตร ได้แก่  
 ปศ511 ไทยในบริบทสังคมโลก ปรับ

ช่ ว ง เ ว ล า ศึ ก ษ า  เ ป็ น  ตั้ ง แ ต่
คริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงปัจจุบัน 

 ปศ512 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและ
สังคมไทย ปรับช่วงเวลาศึกษา เป็น 
“ตั้งแต่การท าสนธิสัญญาเบาว์ริง พ.ศ. 
2398 ถึงปัจจุบัน” 

 ปศ513 ประวัติศาสตร์การเมืองไทย 
ปรับช่ ว ง เวลาศึ กษา เป็น  “ตั้ ง แต่
คริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงปัจจุบัน” 

 ปศ515 ลัทธิอาณานิคมและชาตินิยมใน
เอเชีย ปรับช่วงเวลาศึกษา เป็น “ตั้งแต่
คริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงปัจจุบัน” 

 ปศ519  สัมมนาประวัติศาสตร์ โลก
สมัยใหม่  ปรับช่วงเวลาศึกษา เป็น 
“ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงปัจจุบัน” 
 

 

3. ประเด็นค าอธิบายรายวิชา 
  ค าอธิบายบางรายวิชาค่อนข้างสั้น อาจท า
ให้ไม่เห็นความชัดเจนว่าวิชานั้นๆ มีขอบเขต
การศึกษาอะไร เน้นเรื่องใด เช่น ปศ515 
ลัทธิอาณานิคมและชาตินิยมในเอเชีย   ควร
ก าหนดช่วงเวลาในการเริ่มและจบเนื้อหา 
และระบุประเด็นศึกษาส าคัญๆ ที่จะเน้นใน
รายวิชา 

 
 
ปรับค าอธิบายรายวิชาโดยก าหนดช่วงเวลา
ศึกษาและเพิ่มประเด็นส าคัญของเนื้อหา 
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ความเห็นของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สิ่งที่ปรับปรุง สิ่งที่ไม่ปรบัและเหตผุล 
4. ประเด็นองค์ประกอบต่างๆ ของหลักสูตร 
4.1) ปรัชญาหลักสูตร 
     ควรปรับปรัชญาจาก “สร้างองค์ความรู้
ทางประวัติศาสตร์เพื่อเป็นพื้นฐานความ
เข้าใจในสังคม” เป็น “สร้างองค์ความรู้ทาง
ประวัติศาสตร์เพื่อเป็นพื้นฐานความเข้าใจใน
สังคมไทยและโลก”   

 
 

 
ปรับเป็น... “ความเข้าใจในสังคมไทยและ
สังคมโลก”   
 
 

 
 
 
 

4.2) ผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน  
     หมวดผลการเรียนรู้ ในด้านทักษะทาง
ปัญญา ข้อ 2 “ประยุกต์วิธีการและความรู้
ท า งประวัติ ศาสตร์ และศาสตร์ อ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องไปใช้ในการประกอบอาชีพและการ
ด าเนินชีวิตได้”อาจท าให้ประสบความล าบาก
ในการวัดผลสัมฤทธิ์ 

 
 

 
ไม่ปรับแก้ เนื่องจากการ
วัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
สามารถใช้แบบประเมินที่
นิ สิ ต เ ป็ น ผู้ ป ร ะ เ มิ น           
จึงสามารถวัดประสิทธิผล
การเรียนรู้ของนิสิตได้ใน
ระดับหนึ่ง 

4.3) การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
     การไม่คิดผลการเรียนในรายวิชา ปศ504 
ภาษาอังกฤษส าหรับการศึกษาประวัติศาสตร์ 
จะท าให้เกิดค าถามว่าจะวัดความรู้และเสริม
ทักษะด้านภาษาได้มากน้อยเพียงใด 
 

 
ปรับเป็นให้เกรดตามเดิม เพื่อการวัดความรู้
และทักษะทางภาษาได้อย่างชัดเจน 

 
 
  

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาที่ส าคัญ
อยู่ที่หลักสูตรระบุว่าอะไรคือสิ่ งที่นิสิตมี
ปัญหา การเตรียมความพร้อมไม่จ าเป็นต้อง
ท าเหมือนกันทั้งรุ่น แต่ท าเฉพาะผู้มีปัญหา 

ปรับรูปแบบการเตรียมความพร้อมฯ ให้
ชัดเจนขึ้น โดยระบุว่า “มีการเตรียมความ
พร้อมตามความจ าเป็นและพื้นฐานเดิมของ
ผู้ เรียน ในแต่ละรุ่น โดยเน้นการเตรียม
ความพร้อมเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทาง
ประวัติศาสตร์ส าหรับผู้เรียนที่ไม่มีความรู้
พื้นฐานด้านวิธีการทางประวัติศาสตร์มา
ก่อน และระหว่างการศึกษาในภาคเรียน
หลักสูตรมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษา
วิชาการดูแลและน าปัญหาของนิสิตมา
หารือในที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร
เพื่อหาทางแก้ไขร่วมกัน” 
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ภาคผนวก ง   
 

รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ฉบับ พ.ศ. 2557 จัด
โครงการประเมินหลักสูตรเพ่ือรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจความเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อหลักสูตร และสรุป
ประเด็นที่จ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร โดยมีการด าเนินการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
 

1. การจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร วันที่ 8 มีนาคม 2558 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร ศศ.ม.  เมื่อวันที่  

8 มีนาคม 2558 ณ ห้องออร์คิด 4  โรงแรมจัสมิน ซิตี้ โฮเต็ล สุขุมวิท 23  กรุงเทพฯ โดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุ่มต่างๆ ให้ความเห็นดังนี้ 

1) วิทยากร จ านวน 2 คน เป็นอาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
อดีตศิษย์เก่าที่ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจ าสาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ 

2) บัณฑิต จ านวน 2 คน 
3) คณาจารย์ภาควิชา จ านวน 11 คน 
4) นิสิตปัจจุบัน ซึ่งเป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 ของหลักสูตร ศศ.ม. ประวัติศาสตร์ พ.ศ. 2557 จ านวน 4 คน 

และนิสิตชั้นปีที่ 4 ซึ่งเป็นนิสิตในหลักสูตร ศศ.ม. ประวัติศาสตร์ พ.ศ. 2552 จ านวน 3 คน 
 

ประเด็นการส ารวจความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนและนิสิตปัจจุบันที่ก าลังศึกษารายวิชา คือ เพ่ือ
พิจารณาทบทวนการจัดรายวิชาของหลักสูตรในแต่ละภาคการศึกษาเมื่อเปิดการเรียนการสอนมาครบ 1 ปี ว่า
มีทิศทางที่เหมาะสมอันจะน าผู้เรียนไปสู่การวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ เพ่ือน ามาปรับปรุงการจด
รายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป  และรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายวิชาในหลักสูตรเพ่ือน ามาพิจารณาใน
การปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

 ผลการประเมินหลักสูตร 
จากการส ารวจความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอน นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า และความเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง

กับหลักสูตร ศศ.ม. ประวัติศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน สรุปผลการประเมินหลักสูตรได้ ดังนี้ 
ความเห็นของวิทยากรภายนอก  

1. วิทยากรให้ความเห็นว่าหลักสูตร ศศ.ม. ประวัติศาสตร์ พ.ศ. 2557 มีทิศทางการผลิตบัณฑิตที่เน้น
การศึกษา แสวงหาความรู้ด้วยตนเองหรือตั้งอยู่บนฐานคิดที่ว่า ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องมีความรู้
พ้ืนฐานทางประวัติศาสตร์ในระดับหนึ่ง หรือมีศักยภาพในการพัฒนาทักษะด้านการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองได้ ประเด็นที่ควรพิจารณาคือ หากนิสิตแรกเข้าไม่มีความรู้ พ้ืนฐานทาง
ประวัติศาสตร์หรือต้องใช้เวลาในการพัฒนาศักยภาพด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง อาจารย์
ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนจะต้องทุ่มเทเต็มที่กับการพัฒนาคุณภาพของนิสิตและจัด
กิจกรรมเสริมความรู้ทางวิชาการให้กับนิสิต 

2. วิทยากรให้ความเห็นว่าผู้ที่มาเรียนต่อหลักสูตร ศศ.ม. ประวัติศาสตร์  ที่ มศว ส่วนใหญ่เป็นผู้
ประกอบอาชีพอาจารย์สอนประวัติศาสตร์หรือสังคมศึกษาในโรงเรียนมัธยม และบัณฑิตส่วนใหญ่
จบไปประกอบอาชีพครูอาจารย์ จึงน่าจะจัดรายวิชาหรือการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนากลุ่ม
ผู้เรียนเหล่านี้เพ่ือดึงดูดให้มีครูอาจารย์ในโรงเรียนมัธยมมาเรียนมากข้ึน 
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ความเห็นของบัณฑิต 
1. เนื่องจากเป็นบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรที่แยกเป็น 2 สาขา คือ ประวัติศาสตร์ไทยและ

ประวัติศาสตร์เอเชีย บัณฑิตจึงเห็นว่าการที่หลักสูตร ศศ.ม. ประวัติศาสตร์ พ.ศ. 2557 รวมเป้น
สาขาวิชาเดียว แต่เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่หลากหลาย จึงควรจัดรายวิชาที่มีทั้ง
ประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์ภูมิภาคอ่ืน เพราะผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นครูอาจารย์ ซึ่งจะได้
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการท างานอย่างแน่นอน 

2. เสนอว่าควรมีวิชาหรือการจัดการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาหัวข้อวิจัยได้เร็ว เพราะที่
ผ่านมาผู้เรียนส่วนใหญ่จบการศึกษาช้ากว่าที่หลักสูตรก าหนดไว้ว่า 2 ปี  

3. เสนอว่าควรมีวิชาและการฝึกปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการท าวิจัยหรือวิชาระเบียบวิธีวิจัยโดยตรง 
ความเห็นของอาจารย์ผู้สอน 
1. การจัดรายวิชาเอกบังคับเหมาะสมแล้ว โดยมีการเรียนในรายวิชาประวัติศาสตร์นิพนธ์ 

ประวัติศาสตร์ไทย และภาษาอังกฤษส าหรับการศึกษาประวัติศาสตร์ ในภาคเรียนที่ 1 ซึ่งเป็นวิชา
ที่จะวางพ้ืนฐานการศึกษาประวัติศาสตร์ในวิชาอ่ืนๆ ต่อไป 

2. การจัดรายวิชาเอกเลือก มีความเหมาะสมเพราะมาจากการสอบถามความต้องการของนิสิตและ
พิจารณาจากความเชี่ยวชาญและการท าวิจัยของอาจารย์ผู้สอนเป็นหลัก วิชาเอกเลือกสามารถ
เปลี่ยนได้ในแต่ละปีการศึกษา 

3. มีข้อเสนอว่าควรเพิ่มรายวิชาที่จะช่วยให้นิสิตได้พัฒนาหัวข้อวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
ความเห็นของนิสิตปัจจุบัน 
เนื่องจากเมื่อจัดโครงการนี้ หลักสูตร ศศ.ม. 2557 เพ่ิงเปิดสอนได้ 1 ปี ท าให้มีนิสิตปัจจุบัน 1 รุ่น เป็น

นิสิตชั้นปี 1 ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 นิสิตมีความเห็นดังนี้ 
1. การเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์นิพนธ์และการวิจัยทางประวัติศาสตร์ ต้องอ่านเอกสาร

ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับปรัชญาประวัติศาสตร์ซึ่งเข้าใจยาก จึงเสนอให้ผู้สอนสรุปประเด็นส าคัญๆ 
และใช้เอกสารภาษาไทยในบางหัวข้อเพ่ือท าให้ผู้เรียนเข้าใจมากขึ้น  

2. การที่ให้อ่านเอกสารภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่ดี เพราะท าให้พัฒนาทักษะการอ่าน แต่ควรให้อ่าน
อย่างเหมาะสมเพราะหากมากเกินไปจะท าให้อ่านไม่ทัน ซึ่งจะไม่เกิดประโยชน์ 

3. บางรายวิชาไม่สอดคล้องกับหัวข้อความสนใจของนิสิต  
4. นิสิตบางคนไม่ได้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางประวัติศาสตร์  ท าให้เรียนตามไม่ทันในบาง

วิชาที่ค่อนข้างยากอย่างประวัติศาสตร์นิพนธ์และปรัชญาประวัติศาสตร์ 
 

2. การจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส ารวจความคิดเห็นส าหรับปรับปรุงหลักสูตร 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ วันที่ 10 มิถุนายน 2560  

เมื่อหลักสูตรเปิดสอนมาครบ 3 ปีการศึกษา (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 – 2559) คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส ารวจความคิดเห็นส าหรับปรับปรุงหลักสูตร โดยจัดขึ้นในวันที่ 
10 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ โฮเต็ล ในรูปแบบของการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมีผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ให้ความเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ ฉบับ 
พ.ศ. 2557 ได้แก่ 
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1) วิทยากร จ านวน 2 คน เป็นอาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
อดีตศิษย์เก่าท่ีท างานในวงวิชาการประวัติศาสตร์ 

2) ผู้ใช้บัณฑิต จ านวน 2 คน คือ ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคมและหัวหน้าหมวดวิชา 
3) บัณฑิตที่เพ่ิงส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1-2 ปี จ านวน 3 คน 
4) คณาจารย์ภาควิชา จ านวน 11 คน 
5) นิสิตปัจจุบัน 3 ชั้นปี ชั้นปีละ 2 คน 
6) นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาประวัติศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 คน 

 
ผลการประเมินหลักสูตร 
 จากการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิต อาจารย์ผู้สอน นิสิตปัจจุบัน และความเห็นจาก

ผู้เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ศศ.ม. ประวัติศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน สรุปผลการประเมินหลักสูตรได้ ดังนี้ 
ความเห็นของวิทยากรภายนอก  
1.  ควรแยกระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ออกจากวิชาประวัติศาสตร์นิพนธ์ และจัดสอนระเบียบ

วิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์เป็นรายวิชาอย่างชัดเจน  
2. หลักสูตร ศศ.ม. สาขาประวัติศาสตร์ พ.ศ. 2557 มีรายวิชาค่อนข้างมากและบางรายวิชามีความ

เหลื่อมซ้อนกัน จึงเสนอให้น ารายวิชาเหล่านั้นมารวมกัน และปรับลดรายวิชาบางวิชา 
3. ก าหนดคุณสมบัติผู้สมัครเข้าเรียนต่อระดับปริญญาโทให้กว้างขึ้น ไม่จ ากัดเฉพาะผู้ส าเร็จ

ก า รศึ กษ า ร ะดั บป ริ ญญาตรี ด้ า นสั ง คมศาสตร์ แ ล ะมนุ ษยศาสตร์  โ ด ยยกกรณี ที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับผู้ส าเร็จการศึกษาทุกสาขาวิชา ท าให้มีผู้เรียนที่หลากหลายและท า
วิทยานิพนธ์ในหัวข้อที่หลากหลาย มีการน าเอามุมมองหรือแนวคิดจากสาขาวิชาที่ตนส าเร็จ
การศึกษามาปรับใช้ในการศึกษาท าให้หัวข้อวิทยานิพนธ์ของที่ธรรมศาสตร์มีความหลากหลาย
และมีสีสัน   

4. จ านวนรับ ของ มศว มีจ านวนรับใน มคอ. 2 ค่อนข้างมาก ในขณะที่อาจารย์ผู้ควบคุมปริญญา
นิพนธ์ยังมีไม่มากนัก 

5. รายวิชาของ มศว จะเน้นประวัติศาสตร์ของภูมิภาคต่างๆ มีรายวิชาที่ดูเหลื่อมซ้อนกัน เช่น 
รายวิชาประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาไทย ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาเอเชีย ขณะที่รายวิชาที่น่าจะ
เพ่ิมเติมเข้ามาคือ รายวิชาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ   

6. ผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ของหลักสูตรอยู่ในแวดวงการศึกษา หลักสูตรจึงควรค านึงถึงการ
จัดรายวิชาเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการท างานของผู้เรียน เพ่ือท าให้หลักสูตรเป็นที่สนใจของผู้เรียน
ในอนาคต 

ความเห็นของผู้ใช้บัณฑิต  
1. ผู้จบจากหลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มีความรู้ทางวิชาการดีมาก แต่ขอเสนอให้

หลักสูตรมีรายวิชาที่สอดคล้องหรือเก่ียวข้องกับวิชาประวัติศาสตร์ที่สอนในระดับมัธยมให้มากข้ึน  
2. บัณฑิตมีความรับผิดชอบ มีน้ าใจ แต่ในด้านการมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นหรือความคิด

สร้างสรรค์อาจจะยังน้อยอยู่ 
3. ควรพัฒนาภาษาอังกฤษของผู้เรียน 
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4. บัณฑิตบางคนมีปัญหาในการถ่ายทอดความรู้ ทั้งในด้านการจับประเด็น การเล่าเรื่อง (ทักษะการ
น าเสนอ การพูด)  

5. ขอให้หลักสูตรพิจารณาเปิดสาขาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ ซึ่งเคยเปิดสอนมา
นานแล้ว เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้จบการศึกษา กศ.บ สังคมศึกษา 

6. ผู้ใช้บัณฑิตในส่วนของโรงเรียนคาดหวังว่าจะมหาบัณฑิตที่จะจบออกไปเป็นครูหรือมีอาชีพเป็นครู
แล้วมาเรียนเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ควรมีความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนอยาก
เรียนประวัติศาสตร์ 

7. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ 
ความเห็นของบัณฑิต 
1. มีปัญหาในการคิดหัวข้อปริญญานิพนธ์ ท าให้สอบช้าและจบการศึกษาช้า 
2. เสนอให้เพ่ิมวิชาเกี่ยวกับการวิจัยให้มากข้ึน เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะอย่างต่อเนื่องและค้นคว้า

ประเด็นที่สนใจได้เร็วขึ้น 
3. เสนอให้มีวิชาที่ฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษให้มากขึ้น ในรายวิชาต่างๆ อาจให้อ่านเอกสาร

ภาษาอังกฤษด้านประวัติศาสตร์ที่ผู้เรียนมีความรู้อยู่แล้วและไม่ยากเกินไป  
4. เสนอให้หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการพูด การเขียน การน าเสนอ

งานทางวิชาการในทุกรายวิชา เพ่ือเป็นการฝึกฝนผู้เรียนเมื่อจบมาท างาน 
5. เห็นด้วยที่จะมีการเพ่ิมรายวิชาด้านประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและประวัติศาสตร์สังคม 
6. ควรมีการเรียนการสอนภาคนอกเวลาราชการต่อไปเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้สนใจมาเรียนต่อระดับ

ปริญญาโท แต่ต้องท างานในวันธรรมดา 
7. การจัดตารางเรียนในแต่ละภาคการศึกษาไม่ควรเกิน 3 รายวิชา เนื่องจากการเรียนถึง 4 รายวิชา

ใน 1 ภาคการศึกษาหนักเกินไป 
8. คงรายวิชาภาษาอังกฤษไว้ เนื่องจากช่วยให้ท าให้อ่านเอกสารบทความได้เร็วขึ้นและเร็ว การเลือก

วิชาเอกเลือกควรให้นิสิตทุกคนได้เรียนวิชาที่อยากเรียน 
ความเห็นของอาจารย์ผู้สอน 
1. การสอนรายวิชาประวัติศาสตร์นิพนธ์และการวิจัยทางประวัติศาสตร์ควรฝึกให้นิสิตได้เขียนเค้า

โครงการวิจัยด้วย เพ่ือเป็นการฝึกปฏิบัติให้นิสิตได้รับทราบแนวทางการเขียนเค้าโครงการวิจัย 
และเริ่มพัฒนาหัวข้อวิจัย  

2. จากความเห็นของศิษย์เก่าเรื่องการใช้ระยะเวลาในการท าปริญญานิพนธ์นาน เพราะได้หัวข้อวิจัย
ช้า ท าให้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรได้ปรับรายวิชาโดยให้นิสิตทุกคนเรียนวิชาการศึกษา
อิสระในภาคเรียนที่ 3 เพ่ือพัฒนาหัวข้อวิจัย และเริ่มส ารวจเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ผลดี
มาก เพราะนิสิตรุ่นแรกที่เรียนวิชานี้จ านวน 5 คน จาก 9 คน สามารถสอบหัวข้อปริญญานิพนธ์
ได้เร็วขึน้ จึงเสนอว่าควรใช้แนวทางนี้ต่อไป 

3. ควรให้นิสิตเริ่มพัฒนาหัวข้อวิจัยตั้งแต่ภาคเรียนแรก โดยในการเรียนรายวิชาต่างๆ อาจารย์ผู้สอน
ต้องชี้แนะแนวทางการพัฒนาหัวข้อให้นิสิต  

4. ควรปรับรายวิชาให้นิสิตได้เรียนวิชาที่ฝึกฝนทักษะการวิจัยมากขึ้นเพ่ือจะได้มีหัวข้อวิจัยโดยเร็ว  
และจะน าไปสู่การจบการศึกษาท่ีเร็วขึ้น ซึ่งจะดึงดูดให้มีผู้สนใจมาเรียนมากข้ึน 

5. ควรปรับยุบรายวิชาที่ไม่เคยเปิดในหลักสูตร  
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ความเห็นของนิสิตปัจจุบัน  
1. เสนอให้มีวิชาระเบียบวิธีวิจัยโดยตรง หรืออาจารย์ที่สอนในวิชาประวัติศาสตร์นิพนธ์และการวิจัย

ทางประวัติศาสตร์ควรให้นิสิตฝึกฝนระเบียบวิธีทางประวัติศาสตร์ด้วย เพราะที่เรียนมาเน้นด้าน
ประวัติศาสตร์นิพนธ์กับปรัชญาประวัติศาสตร์เป็นหลัก ท าให้เมื่อผู้เรียนเรียนวิชาการศึกษาอิสระ
แล้วไม่เข้าใจหลักการเขียนเค้าโครงการวิจัย  

2. เสนอให้วิชาที่มีอาจารย์ผู้สอนมากกว่าหนึ่งคนไม่สั่งงานนิสิตมากเกินไป ควรมีการก าหนดจ านวน
ชิ้นงานในแต่ละวิชา เพ่ือให้ผู้เรียนซึ่งส่วนใหญ่ท างานประจ ามีเวลาเพียงพอในการท ารายงานและ
การอ่านหนังสือเรียน 

3. เสนอให้ทุกวิชาควรมีการจัดการน าเสนอรายงานประจ าเทอมอย่างเป็นทางการเช่นเดียวกับวิชา 
ปศ 511 และ ปศ 506 ที่รวมนิสิตทั้งภาคในราชการและนอกราชการ และจัดการน าเสนอใน
รูปแบบการสัมมนา ท าให้นิสิตได้มีโอกาสรับฟัง วิพากษ์วิจารณ์งาน และแลกเปลี่ยนความเห็นกัน 
ซึ่งเป็นบรรยากาศของการน าเสนอผลงานอย่างเป็นทางการที่นิสิตจะต้องพบในการสอบเค้าโครง
ปริญญานิพนธ์และสอบจบ 

4. เห็นด้วยกับศิษย์เก่าที่เสนอให้มีการจัดการเรียนการสอนที่ช่วยฝึกทักษะภาษาอังกฤษให้ผู้เรียน
มากขึ้นในทุกรายวิชา เอกสารภาษาอังกฤษควรเป็นเนื้อหาประวัติศาสตร์ที่ผู้เรียนมีความรู้อยู่แล้ว 
ไม่ควรยากเกินไป บางประเด็นที่มีงานภาษาไทยที่เข้าใจมากกว่าควรให้อ่านภาษาไทยเช่นเรื่อง
ปรัชญาประวัติศาสตร์  

5. การจัดให้นิสิตทุกคนได้เรียนวิชาการศึกษาอิสระและก าหนดให้น าเสนอความก้าวหน้าจ านวน 3 
ครั้งตลอดภาคการศึกษา ช่วยกระตุ้นให้นิสิตตื่นตัวและได้พัฒนาหัวข้อวิจัย จึงขอเสนอให้วิชานี้
เป็นวิชาบังคับ 

6. เสนอให้มีรายวิชาที่ช่วยให้นิสิตพัฒนาทักษะการวิจัยและได้หัวข้อวิจัยที่เร็ วขึ้น โดยอาจปรับ
รายวิชาบังคับด้านการวิจัยเพิ่มข้ึน 

 
จุดเด่น-จุดด้อย ของหลักสูตร 

ข้อคิดเห็นจากวิทยากร  
- มศว มีจุดเด่นที่มีมานานในเรื่องของการผลิตครู 
- เสนอว่าจ าเป็นต้องปรับเวลาเรียนให้สั้นลง กระตุ้นให้นิสิตจบเร็วขึ้น 
ข้อเสนอแนะจากนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบัน 
- จุดเด่นของ มศว มีเอกลักษณ์คือผลิตครูสอนประวัติศาสตร์มาตลอด ช่วงหลังมีความหลากหลาย

มากขึ้น 
- มีจุดเด่นที่มีการเรียนการสอนภาคนอกเวลาราชการ แต่สิ่งที่อยากเสนอแนะคือ การเรียนการสอน

ภาคในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ควรเป็นมาตรฐานเดียวกัน ปัญหาในการเรียนของนิสิต
ภาคนอกเวลาราชการอยู่ที่การจัดการเวลาของตัวนิสิตเอง 
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ข้อคิดเห็นจากอาจารย์ในภาควิชา 
- เป้าหมายของหลักสูตรไม่ได้มุ่งเน้นที่การผลิตคนเป็นครูเท่านั้นแต่เน้นการเป็นนักวิจัยด้วย แต่ที่

ผ่านมาผู้ที่เรียนในภาคนอกเวลาราชการส่วนใหญ่เป็นครู หลักสูตรจึงควรเน้นการฝึกฝนทักษะ
สื่อสารทุกด้านเพ่ือพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่ม 

- มีข้อแตกต่างกันระหว่างนิสิตภาคนอกเวลาราชการกับภาคในเวลาราชการ นิสิตในเวลาราชการ
ไม่ได้ท างานจึงมีเวลาในการศึกษาค้นคว้ามากกว่า ผู้สอนจึงต้องกระตุ้นการศึกษาค้นคว้าของนิสิต
ภาคนอกเวลาราชการให้มากขึ้น 

- ประวัติศาสตร์ มศว ไม่ได้เน้นผลิตครูเท่านั้น แต่เน้นผลิตนักวิจัยที่เคร่งครัดในระเบียบวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์โดยเฉพาะการให้ความส าคัญกับหลักฐานประวัติศาสตร์ ผู้เรียนจึงต้องมีความ
แม่นย าในด้านความรู้และการวิเคราะห์ตีความจากหลักฐาน ต่างจากบางมหาวิทยาลัยที่เห็นว่ า
ปัจจุบันหัวข้อวิจัยทางประวัติศาสตร์อาจใช้การตีความของผู้วิจัยเป็นหลักแม้หลักฐานข้อมูลจะมี
ไม่เพียงพอ ซึ่งหลักสูตร ศศ.ม. ประวัติศาสตร์ มศว ควรให้ความส าคัญกับแนวทางที่เน้นระเบียบ
วิธีการทางประวัติศาสตร์และหลักฐานประวัติศาสตร์ต่อไป เพราะการศึกษาประวัติศาสตร์นั้ น
หลักฐานเป็นสิ่งส าคัญที่สุดในการพิสูจน์ข้อเท็จจริง  

 
การอภิปรายในประเด็นหลักสูตรที่พึงประสงค์ควรเป็นเช่นไรและควรปรับปรุงอย่างไรเพื่อให้ได้หลักสูตรที่
พึงประสงค์ 

ข้อเสนอแนะจากวิทยากร  
- ควรเพิ่มรายวิชาเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ให้มากขึ้น 
ข้อเสนอแนะของผู้ใช้บัณฑิต 
- หลักสูตรควรมีจุดยืนของตัวเอง เพราะผู้เรียนมาจากที่ที่หลากหลาย มศว จึงควรมีจุดเด่นของ

ตัวเอง ซึ่งเรื่องระเบียบวิธีวิจัยเป็นจุดยืนของ มศว จึงควรท าให้เด่นมากขึ้น เช่น การเพ่ิมรายวิชา
เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย เพราะในข้อนี้ก็สามารถเอาไปปรับใช้กับวิชาอ่ืนๆ ได้อีก 

ข้อเสนอแนะจากนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบัน 
- ควรแยกวิชาประวัติศาสตร์นิพนธ์และวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ออกเป็น 2 รายวิชา  

ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการทางประวัติศาสตร์และการใช้หลักฐานเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้มากกว่า
การเรียนรายวิชาที่เน้นเนื้อหา 

ข้อคิดเห็นจากอาจารย์ในภาควิชา 
- เห็นด้วยกับการแยกรายวิชาประวัติศาสตร์นิพนธ์และวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ออก

จากกันและต้องเสริมการสอนเกี่ยวกับระเบียบวิธีทางประวัติศาสตร์เข้าไปในทุกวิชา 
- ยังขาดรายวิชาที่เป็นประวัติศาสตร์แนวคิด ประวัติศาสตร์สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ โดยตรง 
- ทุกรายวิชาควรฝึกฝนทักษะการสื่อสารให้กับผู้เรียนด้วยการเรียนการสอนที่เน้นการสัมมนา 

อภิปราย และควรจัดให้ผู้เรียนน าเสนองานอย่างเป็นทางการอย่างสม่ าเสมอเพ่ือฝึกประสบการณ์ 
รวมถึงการให้ผู้เรียนฝึกทักษะการเขียนวิเคราะห์ในการท ารายงานเพื่อฝึกฝนการเขียนงานวิชาการ 
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ภาคผนวก จ 
   

ประวัติและผลงานของอาจารย์ 
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ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวศิริพร ดาบเพชร   
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) MS. SIRIPORN  DABPHET 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ที่ท างาน   ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์   0 2649 5160 
E-mail    sdabphet@g.swu.ac.th  
 
คุณวุฒิ  สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

วุฒิการศึกษา  คุณวุฒิ / สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
ศศ.บ. ประวัติศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2540 
ศศ.ม. ประวัติศาสตร์เอเชีย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2543 
M.A. History National University of 

Singapore, Singapore 
2552 

Ph.D History National University of 
Singapore, Singapore 

2556 

 
ความเชี่ยวชาญ 
 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกสมัยใหม่ ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ก่อนเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 
1. บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ศิริพร  ดาบเพชร. (2560, มกราคม-ธันวาคม). แนวคิดผู้น ากับการเปลี่ยนแปลงของจีนในสมัยปฏิวัติวัฒนธรรม

และสมัยปฏิรูป. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ปีที่ 20. หน้า 257-270. 
 
2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
Siriporn Dabphet. (2018). Notion of Holy man in Thai Society from Past to Present. Proceedings 

of the 2018 ICBTS International Academic Multidisciplinary Research Conference, 
1 – 3 March 2018, Vienna, Austria. pp. 10 – 18. 

Siriporn Dabphet. (2017). The History of Everyday Life in the Nineteenth-Century Thailand. 
Proceedings of the 14th International Conference on Social Science and 
Humanities (ICSSH), 13-14 June 2017, Singapore. pp. 51 – 60.  

ศิริพร  ดาบเพชร. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของญี่ปุ่นตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึง
ปัจจุบัน. รวมบทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 7 วันที่ 30 มิถุนายน
2560. หน้า 250 - 262. 

Siriporn Dabphet. (2016). China’s Economic Development: Income Inequality and Ethnicity.  
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Proceedings of The 2016 ICBTS International Social Sciences Humanities and 
Education Research Conference. Boston, USA.  June 28 – July 4, 2016.  pp. 87 – 94. 

Siriporn Dabphet. (2015). Lessons from China’s Experince in Its Development. Proceedings of  
The International Conference: The 11th Inter-University Cooperation Program, 
“ASIAN Community Knowledge Networks for the Economy, Society, Culture, and 
Environmental Stability” Kathmandu University, Kathmandu, Federal Democratic 
Republic of Nepal, 30 March - 3 April, 2015.  pp. 335 – 345. 

 
3. ต ารา / หนังสือ 
ศิริพร ดาบเพชร. (2561). การปฏิวัติวัฒนธรรมในจีน. กรุงเทพฯ: คณะสังคมศาสตร์ มศว. จ านวนหน้า  

132 หน้า. 
ศิริพร ดาบเพชร. (2559). ญี่ปุ่นกับการสร้างจักรวรรดินิยม. กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวัติศาสตร์ มศว. จ านวน 

หน้า 251 หน้า. 
 
 

4. ภาระงานสอน 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ปศ 221 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่ 
ปศ 231  อารยธรรมตะวันออก 
ปศ 331 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกสมัยใหม่ 
ปศ 332 สัมมนาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก 
ปศ 302 การวิจัยทางประวัติศาสตร์  
ปศ 301 ประวัติศาสตร์นิพนธ์ 
ปศ 231 อารยธรรมตะวันออก 
ปศ 405 สัมมนาประวัติศาสตร์ 
ปศ 506 ลัทธิอาณานิคมและชาตินิยมในเอเชีย 
ปศ 511 ไทยในบริบทสังคมโลกในคริสต์ศตวรรษท่ี 19 และ 20 
สศ 321 อารยธรรมและประวัติศาสตร์เอเชีย 
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5. ทุนวิจัยท่ีได้รับ 
  

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ที่ได้รับทุน 
 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหน้า

โครงการ/ผู้ร่วม
โครงการ) 

การจัดการความขัดแย้งในจีน: กรณี
มุสลิมอุยกูร์ในซินเจียง 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย  (สกว.) 

2561 หัวหน้าโครงการ 

ไทพวนนครนายก: วัฒนธรรม วิถีชีวิต 
ภูมิปัญญา กับแนวทางพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2561 

หัวหน้าโครงการ 

การสร้างภาพลักษณ์ของญี่ปุ่นผ่าน
วัฒนธรรมประชานิยมในทศวรรษ 1980 
- 2010 

คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2561 

หัวหน้าโครงการ 

แนวคิดเรื่องผู้มีบุญในสังคมไทยจากอดีต
ถึงปัจจุบัน   

คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2560 
หัวหน้าโครงการ 

ชีวิตชาวบ้านในยุคต้นกรุงเทพ: ศึกษา
จากเอกสารชั้นต้น  

คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 
หัวหน้าโครงการ 

การเปลี่ยนแปลงของสังคมญี่ปุ่นยุคหลัง
สงครามถึงปัจจุบัน 

คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหน้าโครงการ 

สภาพและปัญหาของการประกัน
คุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร 
ของคณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหน้าโครงการ 

การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและ
ผลกระทบต่อสังคมจีนตั้งแต่สมัยปฏิวัติ
วัฒนธรรม 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย  (สกว.) 

2558 หัวหน้าโครงการ 

พลวัติจีนภายใต้ 40 ปี นโยบายปฏิรูป
และเปิดประเทศ 

คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 หัวหน้าโครงการ 
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ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นายโดม  ไกรปกรณ์    
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) MR. DOME  KRAIPAKORN 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ที่ท างาน   ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์   0 2649 5160 
E-mail    domek.ra@hotmail.com   
 
คุณวุฒิ  สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

วุฒิการศึกษา  คุณวุฒิ / สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
ศศ.บ. ประวัติศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2538 
ศศ.ม. ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2542 
อ.ด. ประวัติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550 

 

ความเชี่ยวชาญ :   ประวัติศาสตร์ไทย  

ผลงานทางวิชาการ  

1. บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

โดม  ไกรปกรณ์. (2561). “จิตเวชศาสตร์กับการสร้างอ านาจของรัฐบาลสยามในช่วงปลายทศวรรษ 2440 – 
ทศวรรษ 2460”. การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 8 วันที่ 22 มิถุนายน 2561. 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ.นครปฐม. หน้า 438 - 450  

โดม ไกรปกรณ์. (มกราคม – ธันวาคม 2557).  “การค้าเสื้อผ้าในสังคมสยามสมัยรัชกาลที่ 6 ถึงสมัย 
 สงครามโลกครั้งที่ 2”. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ปีที่ 17. หน้า 302 – 
  314. 

 
2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
โดม ไกรปกรณ์. (2560). ลิ้มโต๊ะเคี่ยมเป็นโจรสลัดหรือไม่: การศึกษาวิเคราะห์เรื่องในเอกสารประวัติศาสตร์จีน 

และประวัติศาสตร์นิพนธ์ปัตตานีในช่วงพุทธศตวรรษที่ 22 – 23. เอกสารประกอบการสัมมนา
วิชาการระดับชาติ เครือข่ายประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา และสังคมวิทยาภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประจ าปี 
2560 เรื่อง “ฆาตกรรม อาชญากรรม และภาวะนอกกฎหมายในภาคใต้ของไทย” 25 สิงหาคม 2560 
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.  หน้า 7 – 17. 

Dome Kraipakorn. (2017, July). Economic and Social History of Coffee and Beer in Thailand  
during 1860s – 1930s. Proceedings of 2016 International Symposium on Economics 
and Social Science – Summer Session, 12-14 July 2016. Kyoto, Japan.  pp. 981 – 984. 

3. หนังสือ ต ารา 
 -  
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4. ภาระงานสอน 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ปศ 211 ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่ 
ปศ 212   ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ 
ปศ 315   ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย 
ปศ 501   ประวัติศาสตร์นิพนธ์และการวิจัยทางประวัติศาสตร์ 
ปศ 621   สัมมนาประวัติศาสตร์ไทย 

 
5. ทุนวิจัยท่ีได้รับ 
  

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ที่ได้รับทุน 
 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหน้า

โครงการ/ผู้ร่วม
โครงการ) 

การใช้กลไกทางการเมืองและวัฒนธรรม
ในการจัดความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่าง
รัฐกับประชาชน พ.ศ. 2435 – 2490 : 
พระราชพิธี ระบบราชการ รัฐธรรมนูญ 
พรรคการเมือง 

คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2561 หัวหน้าโครงการ 

ความคิดเกี่ยวกับ “น้ าท่วม” และการ
รับมือปัญหาในสังคมไทยก่อน พ.ศ. 
2500 

คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหน้าโครงการ 

การค้าอาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้า ใน
สังคมไทยสมัยอยุธยาตอน ปลาย-ช่วง
สงครามโลกครั้งที่2 : ประวัติศาสตร์
สังคม 

คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 หัวหน้าโครงการ 
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ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นางสาว ณัฐพร ไทยจงรักษ์ 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  MS. NATHAPORN  THAIJONGRAK   
ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 
ที่ท างาน     ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์     02  649 5160 
Email      mui_mig@yahoo.com  
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา    
 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
ศศ.บ. ประวัติศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2545 
อ.ม. ประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549 

Master II 
Recherche 

Histoire des mondes 
mediterraneens, europeens 
et africains 

Universite de Provence (Aix-
Marseille I), France  
 

2552 

Docteur en Histoire et Civilisations 
(mention tres honorable avec 
les felicitations du jury a 
l’unanimite), 2557 

Universite de Paris VII 
(Diderot), France 

2557 

 
ความเชี่ยวชาญ 
 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ประวัติศาสตร์ยุโรป 
 
ผลงานทางวิชาการ  
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ณัฐพร ไทยจงรักษ์. (สิงหาคม 2560 – กรกฎาคม 2561). การยึดครองจันทบุรีจากเอกสารฝรั่งเศส. วารสาร 
 ประวัติศาสตร์. ปีที่ 43.  หน้า 73 – 83. 
ณัฐพร ไทยจงรักษ์. (มกราคม – มิถุนายน 2560). ปัจจัยที่มีผลต่อการประยุกต์นโยบายส่งเสริมความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียนของครู-อาจารย์ในโรงเรียน Spirit of ASEAN. วารสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. ปีที่ 8. หน้า 95 - 121. 

ณัฐพร ไทยจงรักษ์. (สิงหาคม 2559 – กรกฎาคม 2560). ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ค.ศ.1940 – 
  1953 ผ่านกลุ่มต่อต้านฝรั่งเศสในกัมพูชา. วารสารประวัติศาสตร์. ปีที่ 41. หน้า 109 – 124. 
Sombat Thamrongthanyawong, Nathaporn Thaijongrak andChulaporn Kobjaiklang.  

(2016, January – June). Factors Affecting the Application of Policiesto Promote 
Multiculturalism in ASEAN. Journal of Social Sciences, Faculty of Political Science, 
Chulalongkorn University. Vol 46(1) : 161-180.  
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2.  บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
Nathaporn Thaijongrak. (2018).  L’Occupation français à Chantaboun: identité de colonisation 

française en Thailande. Proceedings of the 44th French Colonial Historical Society 
Conference, 29 May  –  2 June 2018, Seattle, United States.  pp. 18 – 26. 

Nathaporn Thaijongrak. (2017).THE CROSS THAI-CAMBODIAN BORDER’S COMMERCE 
BETWEEN 1863 -1953 FROM THE VIEW OF FRENCH’S DOCUMENTS. Proceedings of 
13th International Conference on Social Sciences Vienna, 6-7 October 2017.   

  pp. 494 – 501. 
Sureeporn Niphitwittaya and Nathaporn Thaijongrak. (2017). A Study of Organizing Activities 

to prevent Violent Confrontations among Vocational Students in Bangkok, Thailand, 
Proceedings of the 2017 International Symposium on Social Sciences and 
Management, 19-21 January 2017, Sapporo, Japan.  pp. 353 – 359. 

Nathaporn Thaijongrak. (2014). Les Khmers Issaraks et la Thailande. Colloque International 
sur le Cambodge: La conscience du passé chez les Khmers et leurs voisins. 
Proceedings of the Colloque International sur le Cambodge; 14-18 December 
2014, Phnom Penh, Cambodia.  pp. 25 – 33. 

 
3. ต ารา/หนังสือ 
 
ณัฐพร ไทยจงรักษ์และคณะ. (2560). คู่มือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอาชีวศึกษาไทยเพื่อส่งเสริมการ 

ยกระดับคุณภาพการศึกษาสายอาชีพให้พร้อมต่อการแข่งขันในตลาดแรงงานอาเซียน”อาเซียน. 
กรุงเทพฯ: ศูนย์อาเซียนและเอชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์. จ านวนหน้า 238 หน้า. 

ณัฐพร ไทยจงรักษ์และคณะ. (2558). คู่มือการประยุกต์นโยบายส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ของอาเซียน. กรุงเทพฯ: ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์.   
จ านวนหน้า 136 หน้า 

 
 
4. ภาระงานสอน  

 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ปศ 303 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน  
ปศ 322 สัมมนาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ปศ 351 ประวัติศาสตร์ยุโรปตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19  
ปศ 405  สัมมนาประวัติศาสตร์  
ปศ 511 ไทยในบริบทโลกคริสต์ศตวรรษท่ี 19-20 
ปศ 506 ลัทธิอาณานิคมในเอเชีย 
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5. ทุนวิจัยท่ีได้รับ  
 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณ 
ที่ได้รับทุน 
 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหน้า
โครงการ/ผู้ร่วม
โครงการ) 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือรองรับนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 และการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ (นิด้า) 

2561 นักวิจัยร่วม 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษาของสถาบันการ
อาชีวศึกษาเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ (นิด้า) 

2560 นักวิจัยร่วม 

โครงการส ารวจและปรับปรุงขอบเขตท่ีดิน
โบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์
ก าแพงเพชร 

ส านักศิลปากรที่ 1-15 อุทยาน
ประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร 

2560 นักวิจัยร่วม 

แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือลดเหตุทะเลาะ
วิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษา 

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญา
และวิจัย  
มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 นักวิจัยร่วม 

การยึดครองจันทบุรีและตราดในทัศนะของ
ฝรั่งเศส พ.ศ.2436-2450 

คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 หัวหน้าโครงการ 

หลักฐานเกี่ยวกับสยามในประเทศฝรั่งเศส: 
ศึกษาจากเอกสารในหอจดหมายเหตุโพ้น
ทะเลและหอจดหมายเหตุกระทรวงการ
ต่างประเทศฝรั่งเศส 

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญา
และวิจัย  
มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหน้าโครงการ 

การค้าชายแดนไทย - กัมพูชาระหว่าง ค.ศ.
1863 – 1953: จากเอกสารฝรั่งเศส 

คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหน้าโครงการ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการประยุกต์นโยบาย
ส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อ
ส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียน 

ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ (นิด้า) 
 

2557 นักวิจัยร่วม 
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ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวชาคริต ชุ่มวัฒนะ   
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) MS. CHAKRIT CHOOMWATTANA    
ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ 
ที่ท างาน   ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์   0 2649 5160 
E-mail    cchoom@yahoo.com 
 
คุณวุฒิ  สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

วุฒิการศึกษา  คุณวุฒิ / สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
อ.บ. ประวัติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2520 
M.A. History  Cornell University, U.S.A. 2524 
Ph.D. History Cornell University, U.S.A. 2529 

 
ความเชี่ยวชาญ 

ประวัติศาสตร์ยุโรป,  ประวัติศาสตร์อังกฤษ,  อารยธรรมตะวันตก, ประวัติศาสตร์นิพนธ์ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
1. บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
มาซามิชิ คุโรซาวา และ ชาคริต ชุ่มวัฒนะ. (สิงหาคม 2559 – กรกฎาคม2560). งานค้นคว้าประวัติศาสตร์ไทย 
 โดยนักวิชาการญี่ปุ่นก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2. วารสารประวัติศาสตร์. ปีที่ 41, หน้า 124-138. 
ชาคริต ชุ่มวัฒนะ และอนันต์ชัย เลาหะพันธุ.  (2557 กรกฎาคม-สิงหาคม).  การสืบราชบัลลังก์อังกฤษของ 

ราชวงศ์แฮโนเวอร์ มาตรการสุดท้ายในการยุติความขัดแย้งทางศาสนา.  วารสารอักษรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร. ปีที่ 36 ฉบับที่ 2. หน้า 73-106. 

 
2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
  -  

 
3. ต ารา / หนังสือ 
ชาคริต ชุ่มวัฒนะ. (2559).  จักรวรรดิอังกฤษกับสงครามโลก (British Empire and the Great Wars).   

กรุงเทพฯ: ภาคประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.   
จ านวนหน้า 153 หน้า. 

ชาคริต ชุ่มวัฒนะ. (2559).  สารัตถะไอร์แลนด์ (Stories about the Two Irelands).  กรุงเทพฯ:  
ภาคประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  จ านวนหน้า 183 หน้า. 

สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่: ยุโรป เล่ม 6. อักษร P-S. (2558). ฉบับราชบัณฑิตยสภา.   
กรุงเทพฯ: ส านักงานราชบัณฑิตยสภา. เขียนร่วม.  หน้า 126-129, 169-172, 173-178, 293-296,  
297-299, 344-348, 441-446,  450-453, 511-515, 583-594, 656-659. 
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4. ภาระงานสอน 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

ปศ 201 ภาษาอังกฤษส าหรับเฉพาะสาขา (ประวัติศาสตร์) 1 
ปศ 202 ภาษาอังกฤษส าหรับเฉพาะสาขา (ประวัติศาสตร์) 2 
ปศ 252 ประวัติศาสตร์ยุโรปคริสต์ศตวรรษที่ 15-18 
ปศ 351 ประวัติศาสตร์ยุโรปตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 
ปศ 352 ประวัติศาสตร์อังกฤษสมัยใหม่ 
ปศ 502 สัมมนาประวัติศาสตร์โลกสมัยใหม่ 
ปศ 503 ภาษาอังกฤษส าหรับการศึกษาประวัติศาสตร์ 

 
 
5. ทุนวิจัยท่ีได้รับ 

 ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ที่ได้รับทุน 
 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหน้า

โครงการ/ผู้ร่วม
โครงการ) 

การวิเคราะห์การอ้างถึง ในปริญญา
นิพนธ์สาขาประวัติศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2560 หัวหน้าโครงการ 

ประวัติศาสตร์ระบบขุนนางอังกฤษ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 หัวหน้าโครงการ 

โครงการวิจัยสารานุกรมประวัติศาสตร์
สากล: ยุโรป อักษร T-Z 

ส านักงานราชบัณฑิตยสภา 2557 ผู้ร่วมโครงการ 
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ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นายชาติชาย มุกสง 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) MR. CHATICHAI  MUKSONG   
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
ที่ท างาน   ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์   0 2649 5160  
E-mail    kchatichai@yahoo.com 
 

คุณวุฒิ  สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

วุฒิการศึกษา  คุณวุฒิ / สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2540 
ศศ.ม. ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2548 
อ.ด. ประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2556 

 

ความเชี่ยวชาญ  

  ประวัติศาสตร์ไทย ประวัติศาสตร์การแพทย์ ประวัติศาสตร์อาหาร ประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรม 
 
ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

ชาติชาย มุกสง. (สิงหาคม 2558 – กรกฎาคม 2559). “การเมืองเรื่องการพัฒนา”: นโยบายโภชนาการชนบท
กับการรุกคืบของรัฐในการพัฒนาสุขภาพชาวบ้านในชุมชนยุคสงครามเย็น”. วารสารประวัติศาสตร์. 
ปีที่ 40. หน้า 52 – 76.  

 
2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

ชาติชาย มุกสง (2560). หัวลมก่อนลูกคลื่นจะกระเพ่ือมทะเลสาบ : กรณี “อ้ายมากตุด” กับการศึกษา
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมโจรในลุ่ มทะเลสาบสงขลาท่ามกลางกระแสการก่อตัวของรั ฐ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์สยาม. เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการระดับชาติ เครือข่าย
ประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา และสังคมวิทยาภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2560 เรื่อง “ฆาตกรรม 
อาชญากรรม และภาวะนอกกฎหมายในภาคใต้ของไทย” 25 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์.  หน้า 26 – 37. 
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ชาติชาย มุกสง. (2559). หนึ่งร้อยปีแห่งความห่อเหี่ยว : สามัญชนวิถีแห่งการดิ้นรนและการย้ายถิ่นข้ามเมืองใน
ลุ่มทะเลสาบสงขลาระหว่างทศวรรษ 2420-2430. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ  เวที วิจัยมนุษยศาสตร์ ไทย ครั้ งที่  10. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   ณ โรงแรมรัชมังคลาสงขลา เมอร์เมด อ.เมือง        
จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2559.  หน้า 663 – 685. 

Chatichai Muksong. (2016). “In the Time of Facing and Fear: The Case of Cholera Breakout in 
the Siam in the 1880s”. Proceedings of 2016 International Symposium on 
Economics and Social Science – Summer Session, 12-14 July 2016. Kyoto, Japan.  
pp. 985 – 994. 

 
3. ต ารา / หนังสือ  
ชาติชาย มุกสง. (2557). “2475 กับการปฏิวัติรสชาติอาหาร: จากกินเพ่ืออยู่สู่กินเพ่ือชาติและการต่อสู้ทาง

วัฒนธรรมของรสชาติในสังคมไทยร่วมสมัย”. ใน สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ และทิพาพร ตันติสุนทร 
(บรรณาธิการ). จาก 100 ปี ร.ศ. 130 ถึง 80 ปีประชาธิปไตย . กรุงเทพฯ:  สถาบันนโยบายศึกษา, 
หน้า 155-213. 

 
4. ภาระงานสอน  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ปศ 111 อารยธรรมไทย 
ปศ 203 ความรู้เบื้องต้นส าหรับการศึกษาประวัติศาสตร์  
ปศ 211 ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่ 
ปศ 212 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่  
ปศ 301 ประวัติศาสตร์นิพนธ์ 
ปศ 404 การเขียนและผลิตสารคดีทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
ปศ 405 สัมมนาประวัติศาสตร์ 
ปศ 501 ประวัติศาสตร์นิพนธ์และการวิจัยทางประวัติศาสตร์ 
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5. ทุนวิจัยท่ีได้รับ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ที่ได้รับทุน 
 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหน้า

โครงการ/ผู้ร่วม
โครงการ) 

ประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการ
ของโรคมาลาเรียในประเทศไทย 

กรมควบคุมโรค  
กระทรวงสาธารณสุข 

2560 หัวหน้าโครงการ 

ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ สั ง ค ม แ ล ะ
วัฒนธรรมของโรคระบาดใน
สังคมไทย 

คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2560 หัวหน้าโครงการ 

จากไพร่เปลี่ยนผ่านเป็นพลเมือง: 
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมคนไทยใน
ยุ ค เ ป ลี่ ย น ผ่ า น สู่ สั ง ค ม ไ ท ย
สมัยใหม่ 

คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 หัวหน้าโครงการ 

วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของไพร่ใน
สังคมไทยก่อนสมัยใหม ่

คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

2558 หัวหน้าโครงการ 

ห้องเรียนประชาธิปไตย : การ
ออกแบบหลักสูตรและการสร้าง
นวัตกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรม
ประชาธิปไตยในการเรียนการ
สอน 

คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

2558 หัวหน้าโครงการ 
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ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นางปิยะนาถ  อังควาณิชกุล 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) MRS. PIYANARD UNGKAWANICHAKUL   
ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์  
ที่ท างาน     ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์     02 649 5160   
Email     misspiyanard@hotmail.com   
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา   

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
คศ.บ. ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2536 
ศศ.ม. ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2542 
ศศ.ด. ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2560 

 
ความเชี่ยวชาญ 
   ประวัติศาสตร์ไทย, ศิลปวฒันธรรม, ประวัติศาสตร์การท่องเที่ยว, ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและสตรีศึกษา 
 
ผลงานทางวิชาการ  
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ปิยะนาถ  อังควาณิชกุล. (สิงหาคม 2560 – กรกฎาคม 2561). มรดกช่างสมัยอยุธยา : กรณีศึกษาชุมชน 

บ้านบุ. วารสารประวัติศาสตร์. ปีที่ 43.  หน้า 129 - 142 
 
2.  บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
ปิยะนาถ  อังควาณิชกุล. (2558). ความคิดนอกกรอบทางทัศนศิลป์ของศิลปินไทย : กรณีศึกษาผลงาน 
  ของศาสตราจารย์พิเศษ เฉลิม นาคีรักษ์. การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 5  
  อัตลักษณ์แห่งเอเชีย Asian Identities 2015. 3 กรกฎาคม 2558 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
  ศรีนครินทรวิโรฒ. หน้า 106 – 119. 
ปิยะนาถ  อังควาณิชกุล. (2557).  สตรีไทยกับการประกอบอาชีพในสมัยรัชกาลที่ 5 – รัชกาลที่ 6.  

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 4 อัตลักษณ์แห่งเอเชีย Asian Identities 2014.  
7 พฤษภาคม 2557  คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม. หน้า 169 – 180. 

 
3. ต ารา/หนังสือ 

- 
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4. ภาระงานสอน  
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ปศ 211 ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่  
ปศ 212 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ 
ปศ 317 บทบาทสตรีในประวัติศาสตร์ไทย 
ปศ 413 สัมมนาประวัติศาสตร์ไทย 
ปศ 471 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกับการท่องเที่ยว 
ปศ 622 สัมมนาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
มค 221 ความรู้ด้านศิลปกรรมไทย 
มค 321 ประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมไทย 

 
 
5. ทุนวิจัยท่ีได้รับ  

 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ที่ได้รับทุน 
 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหน้า

โครงการ/ผู้ร่วม
โครงการ) 

การวิวัฒน์เข้าสู่สังคมไทยยุคใหม่ของ
สตรีชั้นน าในสมัยรัชกาลที่ 6-7  

คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2560 หัวหน้าโครงการ 

มรดกช่างสมัยอยุธยา : กรณีศึกษา
ชุมชนบ้านบุ  

คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 หัวหน้าโครงการ 
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ภาคผนวก ฉ   
 

ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



97 

 

ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
 

ชื่อหลักสูตรเดิม   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
ชื่อหลักสูตรปรับปรุง  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2561)  เริ่มเปิดรับนิสิตในภาคการศึกษาที่  1 ปีการศึกษาที่ 2561 
สาระส าคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง 
 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรได้ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาประวัติศาสตร์  
โดยน าผลการส ารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ทั้งคณาจารย์ บัณฑิต และ
นิสิตปัจจุบันเพ่ือระดมความคิดเห็น แล้วน าผลที่ได้มาใช้ในการจัดรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ที่
ส าคัญ ได้แก่  

1. การปรับเพิ่มรายวิชาบังคับใหม่ โดยเน้นรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการวิจัยและหัวข้อ
วิจัยของผู้เรียนการวิจัยเป็นหลัก เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตมีทักษะด้านการวิจัย ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักประการหนึ่ง
ของหลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 และเป็นการเตรียมตัวนิสิตในการท า
วิจัยเพ่ือจบการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด โดยในหลักสูตรเดิม ฉบับ พ.ศ. 2557 มีจ านวน          
1 รายวิชา คือ วิชาประวัติศาสตร์นิพนธ์และการวิจัยทางประวัติศาสตร์ หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 
เพ่ิมเป็น 4 รายวิชาบังคับ ที่เน้นพัฒนาทักษะและหัวข้อการวิจัยของผู้เรียน คือ วิชาระเบียบวิธีวิจัยทาง
ประวัติศาสตร์  การอ่านเอกสารประวัติศาสตร์ สัมมนาประวัติศาสตร์ และการศึกษาอิสระ 

2.  การเน้นรายวิชาประวัติศาสตร์สมัยใหม่ ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 ได้เน้นรายวิชาที่เป็น
ประวัติศาสตร์สมัยใหม่เป็นหลัก ซึ่งท าให้หลักสูตรนี้มีความแตกต่างจากหลักสูตร ศศ.ม.ประวัติศาสตร์ ใน
สถาบันอื่นและเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและบัณฑิตท่ีท างานในสถาบันการศึกษา   

3. การยุบรายวิชา  ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 ได้ยุบรายวิชาที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตและความสนใจของบัณฑิต รวมทั้งนิสิตปัจจุบัน เช่น รายวิชา ปศ505 ประวัติศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  รายวิชา ปศ513 รัฐไทยกับกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งทั้ง 2 วิชานี้มีนิสิตที่สนใจจ านวนน้อยจึงไม่
เคยเปิดรายวิชาดังกล่าว  

4. การเปิดรายวิชาใหม่ หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 ได้เปิดรายวิชาใหม่ที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ของประเทศและความสนใจของวงวิชาการในปัจจุบัน  เช่น  ปศ514 เพศสภาวะในประวัติศาสตร์ 
ปศ520 สัมมนาโลกอิสลาม 
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เปรียบเทียบวัตถุประสงค์หลักสูตร 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
   1. มีความตระหนักถึงประโยชน์ของส่วนรวม มี
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
   2. มีความรู้ลึกซึ้งทางด้านประวัติศาสตร์ไทย
หรือประวัติศาสตร์เอเชียหรือ ประวัติศาสตร์
ตะวันตกและสามารถน าความรู้ ไปใช้ ในการ
ประกอบวิชาชีพที่ เป็นประโยชน์ต่อสั งคมได้
หลากหลาย 
   3. สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์หรือเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์เพ่ือเข้าใจความเป็นไปของสังคม
และน าผลการวิเคราะห์มาใช้ในการประเมิน
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสังคม 
   4. มีศักยภาพในการวิจัยทางประวัติศาสตร์ 
สามารถบูรณาการความรู้และเครื่องมือการวิจัย
จากศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้
ใหม่ในงานวิจัยทางประวัติศาสตร์ และตอบสนอง
ความต้องการของสังคม 

     1. มีความสามารถในการใช้ระเบียบวิธีวิจัยทาง
ประวัติศาสตร์ค้นหาความรู้และท าวิจัย เพ่ือให้มี
ความรู้ความเข้าใจเนื้อหาประวัติศาสตร์อย่างลุ่มลึก 
สามารถสร้างข้อเสนอหรือข้อโต้แย้งใหม่ทาง
ประวัติศาสตร์ได้ 
     2.มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ 
เชื่อมโยงประวัติศาสตร์ภูมิภาคต่างๆ เชื่อมโยงอดีต
กั บ ปั จ จุ บั น  แ ล ะ บู ร ณ า ก า ร ค ว า ม รู้ ท า ง
ประวัติศาสตร์กับศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้  
     3. มีความสามารถในการต่อยอดองค์ความรู้ 
เผยแพร่ และถ่ายทอดเหตุการณ์หรือเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ให้เข้าใจได ้
     4. ยึดมั่นจรรยาบรรณของนักประวัติศาสตร์   
มีความเที่ยงธรรมในการใช้ข้อมูลและการน าเสนอ
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์  
 

 
 
เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 
1.หมวดวิชาบังคับ 12 15 
2.หมวดวิชาเลือก 12 9 
3. ปริญญานิพนธ์ 12 12 

หน่วยกิตรวม 36 36 
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รายละเอียดการปรับปรุง  
โครงสร้างหลักสูตร  

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 หมายเหตุ 
จ านวนหน่วยกิตรวม  36 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร   มี 1 แผน ดังนี้ 
แผน ก  (2)    (เน้นการศึกษารายวิชา 
และท าปริญญานิพนธ์) 
ก าหนดให้เรียน 36  หน่วยกิต  
ประกอบด้วยหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้ 
วิชาเอกบังคับ    12 หน่วยกิต 
วิชาเอกเลือก     12  หน่วยกิต 
ปริญญานิพนธ์   12  หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวม  36 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร   มี 1 แผน ดังนี้ 
แผน ก  (2)    (เน้นการศึกษารายวิชา 
และท าปริญญานิพนธ์) 
ก าหนดให้เรียน 36  หน่วยกิต  
ประกอบด้วยหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้ 
วิชาเอกบังคับ   15   หน่วยกิต 
วิชาเอกเลือก     9   หน่วยกิต 
ปริญญานิพนธ์   12  หน่วยกิต 

 
 

 
 
 
ตารางเปรียบเทียบรายวิชา  
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 หมายเหตุ 
ปศ 501 ประวัติศาสตรน์ิพนธ์และการวิจัย 
            ทางประวัติศาสตร์        3(2-2-5) 
     ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับพัฒนาการทาง
ความคิ ด เกี่ ย วกั บประวั ติ ศ าสตร์ และ
ประวัติศาสตร์นิพนธ์ ระเบียบวิธีวิจัยทาง
ประวัติศาสตร์  รวมทั้งการประยุกต์ ใช้
ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ร่วมกับระเบียบวิธี
ทางประวัติศาสตร์ 
 

ปศ 501 ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์           
                                             3(2-2-5) 
     พัฒนาทักษะการวิจัยทางประวัติศาสตร์ 
โดยเน้นเร่ืองระเบียบวิธีวิจัยทั้งการวิจัยเอกสาร
และวิจัยภาคสนาม แนวคิดทางประวัติศาสตร์ 
การวิพากษ์งานเขียนทางประวัติศาสตร์ และ
ฝึกเขียนงานวิจัยทางประวัติศาสตร์ 

ปรับชื่อวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 

ปศ 502 สัมมนาประวัติศาสตร์โลกสมัยใหม่
                            3(2-2-5) 
     อภิปรายถึงพัฒนาการและปฏิสัมพันธ์
ทางด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคมและ
วิทยาการของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 19 
และ 20  ตลอดจนผลกระทบที่มีต่อภูมิภาค
ต่างๆ เพื่อเข้าใจความเป็นไปของสังคมโลก 
 

 - ปรับรหัสวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 
- เปลี่ยนเปน็หมวด
วิชาเอกเลือก 
 



100 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 หมายเหตุ 
 ปศ 502 การวิเคราะห์เอกสารประวัติศาสตร์         

                                             3(2-2-5) 
     ศึกษาวิเคราะห์และฝึกประเมินคุณค่าของ
เอกสารประวัติศาสตร์โดยเน้นเอกสารชั้นต้น 
การวิเคราะห์ตีความเนื้อหาในเอกสารและวิธี
การศึกษาประวัติศาสตร์จากหลายแง่มุม 

รายวิชาใหม ่

 ปศ 503 สัมมนาประวัติศาสตร์        3(1-4-4)                     
     อภิปรายประเด็นส าคัญในประวัติศาสตร์
โดยเน้นช่วงสมัยใหม่ด้านสังคม การเมือง 
เศรษฐกิจ วิธีการ การเขียนงานประวัติศาสตร์ 
และหลักฐานทางประวัติศาสตร์ รวมถึงข้อ
ถกเถียงในกระแสการวิพากษ์  

รายวิชาใหม ่

ปศ 503 ภาษาอังกฤษส าหรับการศึกษา 
           ประวัติศาสตร์              3(2-2-5)                          
     ฝึกฝนทักษะการอ่านเอกสารและงาน
นิพนธ์ทางประวัติศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษ 
ตลอดจนศึกษาการน า เสนอการเขียน
บทความเป็นภาษาอังกฤษ 

ปศ 504 ภาษาอังกฤษขั้นสูงส าหรับการศึกษา 
           ประวัติศาสตร์                 3(2-2-5)                                   
     ฝึกฝนทักษะการอ่านเอกสารภาษาอังกฤษ
ทางประวัติศาสตร์ทั้งเอกสารชั้นต้น ชั้นรอง  
การจับประเด็นจากโครงสร้างของประโยค การ
ใช้ศัพท์ทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนศึกษา
รู ป แ บ บ ก า ร เ ขี ย น บ ท ค ว า ม วิ จั ย ท า ง
ประวัติศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ 

ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา 
และค าอธิบาย
รายวิชา 
 

ปศ 504 ประวัติศาสตร์กับงานวรรณกรรม 
           และภาพยนตร์             3(3-0-6) 
     ศึกษาวิ เคราะห์ประเด็นส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ทั้ งของไทย เอเชีย และ
ตะวันตกที่สะท้อนในงานวรรณกรรมและ
ภาพยนตร์ เพื่อวิ เคราะห์ข้อมูลและการ
น าเสนอของงานสร้างสรรค์ที่เป็นสื่อทาง
ศิลปะ 

 ยกเลิกรายวิชา 

ปศ 505 ประวัติศาสตร์การจัดการ 
            ทรัพยากรธรรมชาติ      3(3-0-6)                                 
     ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับมนุษย์  มุมมอง
และวิธีการจัดการสิ่ งแวดล้อม  การตั้ง
ห น่ ว ย ง า น ข อ ง รั ฐ ด้ า น ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความ
ขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับประชาชน  โลกาภิ
วัตน์กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 ยกเลิกรายวิชา  
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 หมายเหตุ 
ปศ 506 ลัทธิอาณานิคมและชาตินิยมใน 
            เอเชีย                      3(3-0-6)                                           
     ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการขยายลัทธิ
อาณานิคมของชาติตะวันตก โดยเน้น
อิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของลัทธิชาตินิยม  
และต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมในภูมิภาคเอเชีย 

ปศ 515 ลัทธิอาณานิคมและชาตินิยมในเอเชีย          
                                            3(3-0-6) 
     ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบของลัทธิอาณา
นิคมและชาตินิยมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงใน
เอเชียตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 – 20 การ
เคลื่อนไหวของลัทธิชาตินิยมและขบวนการ
ชาตินิยมของรัฐพื้นเมืองในเอเชีย และการเกิด
รัฐชาติสมัยใหม่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 
 

ปรับรหัสวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 

ปศ 507 ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาเอเชีย        
                                          3(3-0-6) 
     ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับภูมิปัญญาเอเชีย
ด้านต่างๆ  ตลอดจนอิทธิพลและผลที่มีต่อ
วิถีชีวิตของผู้คนในภูมิภาคและต่ออารย
ธรรมโลก 
 

 ยกเลิกรายวิชา 

ปศ 511 ไทยในบริบทสงัคมโลกใน 
           คริสต์ศตวรรษที่ 19 และ 20         
                                          3(3-0-6) 
     ศึกษาวิ เคราะห์การปรับตัวและการ
เปลี่ยนแปลงของไทยซึ่งได้รับผลกระทบจาก
ระบบโลกาภิวัตน์ ในศตวรรษที่  19 -20  
จุดอ่อน จุดแข็งและอุปสรรคในการพัฒนา
เศรษฐกิจการเมือง สังคม เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 
 

ปศ 511 ไทยในบริบทสังคมโลก       3(3-0-6)                            
                   
     ศึกษาวิ เคราะห์การปรับตั วและการ
เปลี่ยนแปลงของไทยตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 
ถึงปัจจุบัน ผลกระทบจากเหตุการณ์ส าคัญใน
บริบทโลกที่มีต่อไทย ทั้งจากลัทธิจักรวรรดิ
นิยม  ลัทธิชาตินิยม การเกิดรัฐชาติสมัยใหม่ 
การปะทะกันทางภูมิปัญญา ความคิดทาง
การเมืองและเศรษฐกิจของโลกตะวันออกและ
ตะวันตก 
 

ปรับชื่อวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 

ปศ 512  ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาไทย    
                                          3(3-0-6) 
     ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด คติความเชื่อ 
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีอิทธิพลต่อ
วิถีชีวิตและการสร้างสรรค์ความเจริญด้าน
ต่างๆ ของไทย ทั้งในระดับประเทศและ
ท้องถิ่น พัฒนาการทางภูมิปัญญา รวมทั้ง
บทบาทและผลงานของบุคคลตัวอย่างที่มีผล
ต่อสังคมและการเมือง 
 
 

 ยกเลิกรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 หมายเหตุ 
 ปศ 512 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมไทย             

                                            3(3-0-6) 
     ศึกษาวิ เคราะห์การเปลี่ยนแปลงทาง
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะสั ง ค ม ไทย ตั้ ง แ ต่ ก า รท า
สนธิสัญญาเบาว์ริง พ.ศ. 2398 ถึงปัจจุบัน โดย
เน้นการเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจและสังคม
ก่อนสมัยใหม่สู่สมัยใหม่ การเข้าสู่เศรษฐกิจเสรี
นิยม การเปลี่ยนแปลงของสังคมจากการ
ยกเลิกระบบไพร่-ทาสและการขยายการศึกษา 

รายวิชาใหม ่

ปศ 513 รัฐไทยกับกลุ่มชาติพันธุ์            
                                          3(3-0-6) 
     ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์
ต่างๆ ในประเทศไทย  ประวัติศาสตร์ชาติ
พันธุ์ที่สร้างโดยรัฐไทยและที่สร้างโดยกลุ่ม
ชาติพันธุ์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับกลุ่มชาติ
พันธุ์และปัญหาที่เกิดขึ้น 

 ยกเลิกรายวิชา 

 ปศ 513 ประวัติศาสตร์การเมืองไทย     
                                             3(3-0-6) 
     ศึกษาวิเคราะห์ประวัติศาสตร์การเมืองไทย
ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงปัจจุบัน อิทธิพล
ของแนวคิดทางการเมือง พัฒนาการของหน่วย
การเมืองรูปแบบต่างๆ เหตุการณ์ส าคัญที่มีผล
ต่อพัฒนาการการเมืองไทย และบทบาทของ
ภาคประชาชนในประวัติศาสตร์การเมืองไทย 

รายวิชาใหม ่

 ปศ 514 เพศสภาวะในประวัติศาสตร์         
                                             3(3-0-6) 
     ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและระเบียบวิธีวิจัย
ในการศึกษาเพศ เพศสภาวะและเพศวิถีใน
ประวัติศาสตร์สากลและไทย  ทั้ งแนวคิด
กระแสหลักและแนววิพากษ์ ตลอดจนสภาวะ
ทางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นเพศสภาวะ 

รายวิชาใหม ่

ปศ 601 หัวข้อเฉพาะในประวัตศิาสตร์    
                                          3(3-0-6) 
     ค้นคว้าหัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์ที่
เป็นประโยชน์และสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้ง  
ตามความสนใจร่วมกันของผู้เรียนกับผู้สอน 
 

ปศ 516 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์                
                                             3(2-2-5) 
     ค้นคว้าหัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์ที่เป็น
ประโยชน์และสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งตาม
ความสนใจและการตกลงร่วมกันของผู้เรียนกับ
ผู้สอน และกระแสของวงวิชาการ 

ปรับรหัสวิชา 
ค าอธิบายรายวิชา 
และจ านวนหนว่ยกิต 
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ปศ 602 ประวัติศาสตร์แอฟริกาและ 
           ลาตินอเมริกา                 (3-0-6) 
     ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นส าคัญว่าด้วย
กระบวนการพัฒนาประเทศในแอฟริกา และ
ลาตินอเมริกา อิทธิพลทางความคิดของ
ประ เทศมหาอ านาจตะวันตกต่ อกา ร
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ด้ า น ต่ า ง ๆ  ปั ญ ห า อั น
เนื่องมาจากการพัฒนาและปฏิกิริยาของ
กลุ่มประเทศในแอฟริกาและลาตินอเมริกา
ต่อแนวทางการพัฒนาของกลุ่มประเทศ
มหาอ านาจตะวันตก 

 ยกเลิกรายวิชา 

ปศ 603 โลกอิสลามสมัยใหม่    3(3-0-6)          
     ศึกษาวิเคราะห์พัฒนาการของสังคม
มุสลิมทั่วโลก   ความสัมพันธ์ภายในโลก
อิสลาม  และการปฏิสัมพันธ์กับวัฒนธรรม
อ่ืนๆ 
 

ปศ 520 สัมมนาโลกอิสลาม            3(1-4-4) 
        อภิปรายประเด็นส าคัญของโลกอิสลาม
ด้ า น ก า ร เ มื อ ง  สั ง ค ม แ ล ะ ภู มิ ปั ญ ญ า 
ค ว ามสั มพั น ธ์ ภ า ย ใน โ ลก อิ สล าม  แล ะ
ความสัมพันธ์ทางระหว่างโลกอิสลามกับ
วัฒนธรรมอ่ืน และบทบาทของโลกอิสลามใน
ปัจจุบัน 

ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา
ค าอธิบายรายวิชา 
และจ านวนหนว่ยกิต 
 

ปศ 604 การศึกษาอิสระ            3(0-6-3) 
     วิจัยหัวข้อประวัติศาสตร์ที่นิสิตสนใจ
ภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ภาควิชา
มอบหมายเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ
การขยายการค้นคว้าเป็นปริญญานิพนธ์
ต่อไป 

ปศ 505 การศึกษาอิสระ               3(0-6-3)                        
     
       ค้นคว้าหัวข้อวิจัยทางประวัติศาสตร์ที่
นิสิตสนใจภายใต้การแนะน าของอาจารย์ 
ก าหนดประเด็นปัญหา ทบทวนวรรณกรรม 
และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการขยายการ
ค้นคว้าเป็นปริญญานิพนธ์ต่อไป 

- ปรับรหัสวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 

- เปลี่ยนเปน็หมวด
วิชาเอกบังคับ  
 

ปศ 621 สัมมนาประวัติศาสตร์ไทย  
                                          3(2-2-5) 
     อภิปรายประเด็นส าคัญในประวัติศาสตร์
ไทยด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม 
 

ปศ 517 สัมมนาประวัติศาสตร์ไทย                  
                                             3(1-4-4) 
      อภิปรายประเด็นส าคัญในประวัติศาสตร์
ไทยและวิเคราะห์ประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทยว่า
ด้วยประเด็นด้านการเมือง การปกครอง 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ทั้งยุคก่อน
สมัยใหม่และสมัยใหม่ 

ปรับรหัสวิชา 
ค าอธิบายรายวิชา 
และจ านวนหนว่ยกิต 
 

ปศ 622 สัมมนาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น     
                                          3(2-2-5) 
     อ ภิ ป ร า ย ถึ ง วิ ธี ก า ร ค้ น ค ว้ า แ ล ะ
ความก้าวหน้าในการศึกษาประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น   ตลอดจนงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้อง 

ปศ 518 สัมมนาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
                                             3(1-4-4) 
     อ ภิ ป ร า ย วิ ธี ก า ร ค้ น ค ว้ า วิ จั ย แ ล ะ
ความก้าวหน้าในการศึกษาประวัติศาสตร์
ท้ องถิ่ น  การ ใช้ เทคโน โลยี ในการศึ กษา

ปรับรหัสวิชา 
ค าอธิบายรายวิชา 
และจ านวนหนว่ยกิต 
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เพื่อให้นิสิตสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ฝึกค้นคว้าวิจัยด้วยตนเอง 

ประวัติศาสตร์ และวิเคราะห์ประวัติศาสตร์
นิพนธ์เก่ียวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  

ปศ 623 สัมมนาประวัติศาสตร์เอเชีย 
           ตะวันออกเฉียงใต้          3(2-2-5)                   
     อ ภิ ป ร า ย ป ร ะ เ ด็ น ท า ง ก า ร เ มื อ ง  
เศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรม  ความสัมพันธ์
ภ า ย ใ น แ ล ะ ภ า ย น อก ภู มิ ภ า ค เ อ เ ชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนการรวมตัวของ
ประชาคมอาเซียน 

ปศ 519 สัมมนาประวัติศาสตร์โลกสมัยใหม่                 
                                             3(1-4-4) 
     อภิปรายพัฒนาการและผลกระทบของ
เหตุการณ์ส าคัญของโลกตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 
19 ถึงปัจจุบัน และผลที่มีต่อภูมิภาคต่างๆ โดย
เน้นศึกษาเปรียบเทียบข้ามภูมิภาคที่สะท้อน
ความหลากหลายของวัฒนธรรม บทบาทของ
องค์กรส าคัญของโลกและภูมิภาค  
  
  
 

- รวมรายวิชา
สัมมนา
ประวัติศาสตร์ใน
ภูมิภาคต่างๆ 
เข้าด้วยกัน  

- เปลี่ยนหมวด
วิชาเปน็เอก
เลือก 

- ปรับรหัสวิชา  
ค าอธิบาย
รายวิชา  จ านวน
หน่วยกิต  
 

ปศ 625 สัมมนาประวัติศาสตร์เอเชียใต้        
                                          3(2-2-5) 
     อภิปรายหัวข้อส าคัญในประวัติศาสตร์
เอเชียใต้ทางการเมือง เศรษฐกิจ  สังคมและ
วัฒนธรรม 
ปศ 626 สัมมนาประวัติศาสตร์เอเชีย
ตะวันตก                                3(2-2-5)                                                                    
     อภิปรายหัวข้อส าคัญในประวัติศาสตร์
เอเชียตะวันตกทางการเมือง เศรษฐกิจ  
สังคมและวัฒนธรรม และความสัมพันธ์
ภายในและภายนอกภูมิภาคเอเชียตะวันตก 
ปศ 627 สัมมนาประวัติศาสตร์ยุโรป        
                                          3(2-2-5) 
     อภิปรายพัฒนาการทางการ เมือง 
เศรษฐกิ จ  และสั งคมของยุ โ รปตั้ ง แต่
คริสต์ศตวรรษที่ 17 เป็นต้นมา โดยศึกษา
จากเหตุการณ์ หรือความเคลื่อนไหว และ
การเปลี่ยนแปลงในแนวคิดหรือทัศนคติที่
น าไปสู่พัฒนาการในด้านต่างๆ 
ปศ 628 สัมมนาสหภาพยุโรป      3(2-2-5) 
     อภิปรายประเด็นส าคัญๆ เกี่ ยวกับ
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ของสหภาพยุโรป นับตั้งแต่การก่อตัวของ
แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดตั้ง  จนกระทั่ง
การด าเนินการบูรณาการในด้านต่างๆ โดย
ศึกษาในแง่ปัญหา อุปสรรค และความส าเร็จ 
ปศ 629 สัมมนาประวัติศาสตร์สหรัฐอเมรกิา 
                                3(2-2-5) 
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     อภิปรายประเด็นส าคัญๆ ทั้งทางด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และ
เทค โน โลยี ของสหรั ฐอ เม ริ ก า  ตั้ ง แต่
คริสต์ศตวรรษที่ 18 จนถึงปัจจุบัน 
ปศ 699 ปริญญานิพนธ์          12(0-0-36) 
     การวิจัยรายบุคคลในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
อย่างลึกซึ้งทางด้านประวัติศาสตร์ภายใต้
ค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุม โดยที่
การวิจัยจะต้องมีมาตรฐานทั้งด้านองค์
ความรู้และด้านวิธีการการศึกษาค้นคว้า มี
การพิจารณาใช้ข้อมูลเอกสารปฐมภูมิในการ
วิจัย 

ปพท691   ปริญญานิพนธ์ระดบั 
              ปริญญาโท        12 หน่วยกิต 
      

ปรับร หัสวิ ช าและ
ค าอธิบายรายวิชา 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร พ.ศ. 2561 
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้  
     1. มีความสามารถในการใช้ระเบียบวิธีวิจัยทาง
ประวัติศาสตร์ค้นหาความรู้และท าวิจัยเพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจเนื้อหาประวัติศาสตร์อย่างลุ่มลึก สามารถ
สร้างข้อเสนอหรือข้อโต้แย้งใหม่ทางประวัติศาสตร์ได้ 

 

 
ปศ 501 ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร ์
ปศ 502  การวิเคราะห์เอกสารประวัติศาสตร์ 
ปศ 503  สัมมนาประวัติศาสตร์ 
ปศ 504 ภาษาอังกฤษขั้นสูงส าหรับการศึกษา 
           ประวัติศาสตร์ 
ปศ 505 การศึกษาอิสระ 
ปศ 516 หัวข้อเฉพาะในประวัตศิาสตร์ 
ปศ 517 สัมมนาประวัติศาสตร์ไทย  
ปศ 518 สัมมนาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
ปศ 519 สัมมนาประวัติศาสตร์โลกสมัยใหม่ 
ปศ 520 สัมมนาโลกอิสลาม  

     2. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ 
เชื่อมโยงประวัติศาสตร์ภูมิภาคต่างๆ เชื่อมโยงอดีตกับ
ปัจจุบัน และบูรณาการความรู้ทางประวัติศาสตร์กับ
ศาสตร์ที่เก่ียวข้องได้  

 

ปศ 501 ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ 
ปศ 502  การวิเคราะห์เอกสารประวัติศาสตร์ 
ปศ 503  สัมมนาประวัติศาสตร์ 
ปศ 516 หัวข้อเฉพาะในประวัตศิาสตร์ 
ปศ 517 สัมมนาประวัติศาสตร์ไทย  
ปศ 518 สัมมนาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
ปศ 519 สัมมนาประวัติศาสตร์โลกสมัยใหม่ 
ปศ 520 สัมมนาโลกอิสลาม  

     3. มีความสามารถในการต่อยอดองค์ความรู้  
เผยแพร่ และถ่ายทอดเหตุการณ์หรือเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ให้เข้าใจได้ 

 

ปศ 501 ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ 
ปศ 502  การวิเคราะห์เอกสารประวัติศาสตร์ 
ปศ 503  สัมมนาประวัติศาสตร์ 
ปศ 505 การศึกษาอิสระ 
ปศ 511 ไทยในบริบทสังคมโลก  
ปศ 512 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมไทย 
ปศ 513 ประวัติศาสตร์การเมืองไทย 
ปศ 514 เพศสภาวะในประวตัิศาสตร ์
ปศ 515 ลัทธิอาณานิคมและชาตินิยมในเอเชีย 
ปศ 516 หัวข้อเฉพาะในประวัตศิาสตร์ 
ปศ 517 สัมมนาประวัติศาสตร์ไทย  
ปศ 518 สัมมนาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
ปศ 519 สัมมนาประวัติศาสตร์โลกสมัยใหม่ 
ปศ 520 สัมมนาโลกอิสลาม 
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     4 .  ยึดมั่นจรรยาบรรณของนักประวัติศาสตร์            
มีความเที่ยงธรรมในการใช้ข้อมูลและการน าเสนอ
เร่ืองราวทางประวัติศาสตร์ 

ทุกรายวิชา และ  
ปพท691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท 
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