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สาขาวชิาประวตัศิาสตร์ 
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 และคณะมนุษยศาสตร์ ภาควชิาประวัตศิาสตร์ 

 
หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

 
1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวชิาประวัตศิาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ :  Doctor of Philosophy Program in History 

 
2. กลุ่มหลักสูตร : วิชาการ  

 
3. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา  
 ภาษาไทย : ช่ือเต็ม  ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (ประวัตศิาสตร์) 
  : ช่ือยอ่  ปร.ด. (ประวัตศิาสตร์) 
 ภาษาอังกฤษ : ช่ือเต็ม  Doctor of Philosophy (History) 
  : ช่ือยอ่   Ph.D. (History) 
 
4. วิชาเอก  ประวัตศิาสตร์ 

 

5. จำนวนหน่วยกติท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
แบบ 1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสตูร   48 หนว่ยกติ  
แบบ 1.2 จำนวนหนว่ยกติรวมตลอดหลกัสูตร  72 หนว่ยกติ  
แบบ 2.1 จำนวนหนว่ยกติรวมตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกว่า  48  หนว่ยกติ  

 แบบ 2.2 จำนวนหนว่ยกติรวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ยกว่า  72   หนว่ยกติ 
 
 
6. รูปแบบของหลักสูตร 
 6.1  รูปแบบ  
 หลักสูตร แบบ 1.1 และ 2.1 

 เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก  หลักสูตร 3 ปี และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 
6 ปกีารศกึษา  
 หลักสูตร แบบ 1.2 และ 2.2 

 เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 4 ปี และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 
8 ปกีารศกึษา  
 6.2  ภาษาท่ีใช้  

þ  ภาษาไทย  
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þ  ภาษาตา่งประเทศ (ระบุภาษา)    ภาษาอังกฤษ     . 
โดยเป็นไปตามประกาศบัณฑติวทิยาลัย 

 6.3  การรับเข้าศกึษา  
 þ นักศกึษาไทย  
 þ  นักศกึษาตา่งชาติ (นักศกึษาตอ้งใช้ภาษาไทยในการสื่อสารไดด้)ี 

6.4  ความร่วมมอืกับสถาบันอ่ืน  
 þ  เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรยีนการสอนโดยตรง 
 o  เป็นหลักสูตรรว่มกับสถาบันอ่ืน 
  ช่ือสถาบัน  ………………………………….   ประเทศ ……………… 

  รูปแบบของการรว่ม 
  o  รว่มมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ใหป้รญิญา 

 o  รว่มมือกัน โดยผู้ศกึษาไดร้ับปรญิญาจาก 2 สถาบัน  
6.5  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศกึษา  

 กรณหีลกัสตูรเฉพาะของสถาบัน 
 þ  ใหป้รญิญาเพียงสาขาวชิาเดยีว 
 o  ใหป้รญิญามากกวา่หนึ่งสาขาวชิา  
 กรณหีลกัสตูรรว่มกับสถาบันอ่ืน 
 o  ใหป้รญิญาเพียงสาขาวชิาเดยีว และเป็นปรญิญาของแตล่ะสถาบัน 
 o  ใหป้รญิญาเพียงสาขาวชิาเดยีว และเป็นปรญิญารว่มกบั …………………………     
 o  ใหป้รญิญามากกวา่หนึ่งสาขาวชิา 
  

7. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
§ มีผลบังคับใช้ในภาคการศกึษาที่ 2 ปกีารศกึษา 2560  
§ สภาวชิาการใหค้วามเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครัง้ที ่6/2561 

เม่ือวันที่ 15 เดอืน พฤษภาคม ป ีพ.ศ. 2561  
§ สภามหาวทิยาลัยอนุมัตหิลักสูตร ในการประชุมครัง้ที่  6/2561  

เม่ือวันที่ 22 เดอืน  มิถุนายน  ป ีพ.ศ. 2561 
 

8. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมคีุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ ในปกีารศกึษา 2561 
 
9. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศกึษา (สัมพันธ์กับสาขาวชิา)  

§ อาจารย์/นกัวิชาการ/นักวจิัย 
§ สื่อสารมวลชน 
§ นักเขียน นกัประพันธ ์
§ นักพัฒนาชุมชนทัง้ของรัฐและเอกชน 
§ ผู้ประกอบอาชีพในภาคเศรษฐกจิสรา้งสรรค์ เช่น นกัโฆษณา ประชาสัมพันธ ์เป็นตน้ 

 
 



3 
 
 

 

10. ช่ือ ตำแหน่ง และคุณวุฒกิารศกึษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
 

ช่ือ-สกุล 
(ระบุตำแหน่งวชิาการ) 

คุณวุฒกิารศกึษา (สาขา), สถาบัน,  
ปท่ีีสำเร็จการศกึษา 

1. ศ.ดร. อรรถจกัร ์สตัยานุรกัษ ์ Ph.D. (Economics) 
University of Nagoya, Japan, 2004 
อ.ม. (ประวัตศิาสตร)์  
จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2530 
ศศ.บ. (ประวัตศิาสตร)์ 
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ บางแสน, 2523 

2. ศ.เกยีรตคุิณ สายชล สัตยานรุักษ์               อ.ม. (ประวัตศิาสตร์) 
จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2525 
ศศ.บ. (ประวัตศิาสตร)์  
(เกยีรตนิยิมอันดับหนึ่ง)  
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์, 2519  

3. อ.ดร.ธกิานต ์ศรนีารา 
 

อ.ด. (ประวัตศิาสตร์)  
จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 5255  
ศศ.ม. (ประวัตศิาสตร)์ 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร,์ 2547 
ร.บ. (บรหิารรัฐกจิ) 
มหาวทิยาลัยรามคำแหง, 2543 

 
11. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

þ  ในสถานที่ตัง้  
o  นอกสถานทีต่ัง้ ไดแ้ก่ ...................................... 

 
 
 
 
 
12. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 12.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกจิ 
 ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่ดำเนินมาตลอดห้าทศวรรษได้ส่งผลทำให้สังคมไทย
เปลี่ยนแปลงอยา่งลึกซ้ึงและกวา้งขวาง สังคมเกษตรกรรมชนบทได้เปลี่ยนเข้าสู่สังคมผู้ประกอบการ 
ผู้คนในชนบทได้กลายมาเป็นชนช้ันกลางที่มีความสัมพันธ์กับคนอ่ืนๆ หลากหลายลักษณะ          
สว่นสังคมเมืองก็มีความเปลี่ยนแปลงในทางเศรษฐกิจอย่างใหญ่หลวง ความสัมพันธร์ะหว่างผู้คนใน
สังคมจงึเปลี่ยนแปลงอยา่งมาก  ในขณะเดยีวกันไดเ้กดิความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิและการเมือง
ในประเทศต่างๆท่ัวโลกและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างคาดไม่ถึง  
กล่าวได้ว่าระบบเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์มีความสลับซับซ้อนกว่าในอดีตอย่างเทียบกันไม่ได้  
ความเปลี่ยนแปลงอันไพศาลที่เกิดข้ึนนี้ ทำให้ความรู้แบบเดิมไม่อาจตอบสนองความต้องการของ   
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คนทั้งหลายในสังคมไทยได้อย่างเพียงพออีกต่อไป โดยเฉพาะความจำเป็นในการปรับตัวในระบบ
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงจึงเกิดความจำเป็นที่นักศึกษาจะต้องศึกษาประวัติศาสตร์แนวใหม่ๆ เพื่อ
เข้าใจและรู้เท่าทันปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึนในสังคมไทยและสังคมโลก ตลอดจนประเทศเพื่อน
บา้นในอาเซียนหรอือนุภูมิภาคลุ่มนำ้โขงเพื่อจะปรับตัวทางเศรษฐกจิไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพสูงสุดทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคต 
 12.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 จากความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนเม่ือประกอบกับความเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีการสื่อสารในระดับโลก ทำใหเ้กิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอยา่งลกึซ้ึง
และมีแนวโน้มที่จะทวีความรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลงมากยิ่งข้ึนในทศวรรษ 2560 นี้ ความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกดิข้ึนไม่เพียงแตจ่ะสง่ผลโดยตรงตอ่ความสัมพันธท์างสังคม
เท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อระบอบอารมณ์ความรู้สึก ระบบคุณค่า ตลอดจนการรับรู้ความหมายของ
สรรพสิ่งรอบตัว จนอาจกลา่วได้ว่าชีวิตของผู้คนในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้นี้จะต้องดำเนินไปใน
พื้นที่ทางสังคมและพื้นที่ทางจนิตนาการแบบใหม่ที่แตกตา่งจากชีวติของคนในอดตีอยา่งยิ่ง   
 ดังนัน้ ยอ่มมีความจำเป็นที่จะตอ้งจัดทำหลักสูตรที่เอ้ือใหน้ักศกึษาได้เรยีนรูป้ระวัตศิาสตร์
ที่ใช้มุมมอง (perspective) แนวพินิจ (approach) หรือแนวการวิเคราะห์ใหม่ๆ รวมทั้งจะต้องศึกษา
ประวัตศิาสตรเ์พื่อเพ่ิมพูนศักยภาพในการคิดเองเป็นและมีทัศนะวพิากษ์มากข้ึนดว้ย เช่น การศึกษา
ประวัติศาสตรค์วามคิด ประวัติศาสตร์อารมณ์ ความรูส้ึก และผัสสาการ ประวัตศิาสตร์สังคม ฯลฯ 
ในลักษณะที่เน้นการอ่าน การถกเถียง การวิพากษ์วิจารณ์ รวมทั้งการนำเอาทฤษฎีและมโนทัศน์
ใหม่ๆ ทางสังคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตรม์าใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนและพัฒนาศักยภาพในการ
คิดและการวจิัยของนักศกึษาประวัตศิาสตร์ 
 
13. ผลกระทบจาก ข้อ 12.1 และ 12.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน  
 13.1  การพัฒนาหลักสูตร 
 หลักสูตรปรญิญาดุษฎีบัณฑติทางประวัตศิาสตรน์ี้เอ้ืออำนวยใหเ้กดิการเช่ือมตอ่ความรูเ้ชิง   
สหวิทยาการอยา่งแท้จริง อันจะสง่ผลให้เกิดศักยภาพในการทำความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมได้อย่างลึกซ้ึงมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะทำให้สังคมมองเห็นแนวทางในการแก้ปัญหาหรือจัดการกับ
ปัญหาไดอ้ยา่งมีประสทิธภิาพยิ่งข้ึน 
 13.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกจิของสถาบัน 
 ภารกิจหลักของการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่ การสร้างสรรค์ความรู้ให้แก่สังคม   
ไม่วา่จะเป็นการบรกิารวชิาการ หรอื การทะนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม ซ่ึงการศกึษาประวัตศิาสตรร์ะดับ
ปรญิญาดุษฎีบัณฑติจะตอบสนองไดเ้ป็นอยา่งดี 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก่อตั้งมากว่า 50 ปี และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภูมิภาค        
จึงจำเป็นอย่างยิ่ งที่ จะต้องเป็น ผู้นำทางปัญญาให้แก่สั งคมและชุมชนท้องถิ่น ให้ รู้ เท่าทัน             
ความเปลี่ยนแปลงทุกมิติของสังคม  เพื่อสร้างเสริมศักยภาพของสังคมในการปรับตัวรับกับ            
ความเปลี่ยนแปลงตา่งๆ  
 
14. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดิสอนในคณะ/ภาควชิาอ่ืนของสถาบัน   
 14.1 กระบวนวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน ตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร                                      

        - ไม่มี 



5 
 
 

 

 14.2  กระบวนวชิาท่ีเปดิสอนให้หลักสูตรอ่ืนมาเรียนร่วมได ้
  - ไม่มี 
 14.3  การบริหารจัดการ 

        - ไม่มี  
 

 
หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1  ปรัชญา  
 ประวัตศิาสตรเ์ป็นความรูท้ี่ช่วยให้เข้าใจความเปลี่ยนแปลงอย่างหลากหลายและซับซ้อน
ของมนุษยแ์ละสังคม   วิธีการศกึษาประวัตศิาสตรอ์าศัยศักยภาพของผู้ศึกษาในฐานะที่เป็นมนุษยท์ี่ใช้
เหตุผลจินตนาการ  และอารมณ์ความรู้สกึ ในการตรวจสอบและตคีวามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
เพื่อการพัฒนามโนทัศน์  การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ โดยอาศัยองค์
ความรูท้างมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตรห์ลายสาขาวิชาที่ช่วยใหก้ารตัง้คำถามและการสรา้งความรู้
ทางประวัตศิาสตรมี์ประสทิธภิาพมากข้ึน   
 การออกแบบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติสาขาวิชาประวัติศาสตรท์ี่บูรณาการความรูท้าง
ประวัติศาสตร์เข้ากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ  จึงเป็นจุดเด่นสำคัญ  เพราะจะช่วยให้นักศึกษา
ประวัตศิาสตรแ์ต่ละรุ่นสามารถปรับเปลี่ยนคำถามหรือโจทยว์ิจัยไปตามกระแสความสนใจใหม่ๆ ใน
วงวิชาการและสามารถตอบสนองความตอ้งการองค์ความรูใ้นมิตใิหม่ๆ ของคนในสังคมไทยไดด้ีข้ึน 
ทัง้นี้ หลักสูตรไดเ้ตรยีมความพรอ้มใหน้ักศกึษามีศักยภาพสูงในการทำวจิัย โดยจัดการเรยีนการสอน
ใหน้ักศกึษามีความรูเ้กี่ยวกับแนวพินจิ (approach) และทฤษฎีที่หลากหลาย  สนับสนุนใหน้ักศกึษามี
อิสรภาพทางความคิด มีความเป็นตัวของตัวเองในทางปัญญา และมีศักยภาพที่จะพัฒนาแนวทางใน
การสรา้งความรู้ที่เป็นจุดเดน่เฉพาะตัวข้ึนมา 
 จาก “ปรัชญา” ข้างต้น หลักสูตรดุษฎีบัณฑติทางประวัติศาสตรจ์ึงออกแบบหลักสูตรเพื่อ
ทำใหร้ะบบการศกึษาในหลักสูตรนี้มีลักษณะสำคัญ ดังนี้ 
  1. กำหนดแผนการศกึษาที่สอดคลอ้งกบัลกัษณะเฉพาะของเอกบุคคล (Individualized 
program) มีความยดืหยุน่เพียงพอสำหรับนักศกึษาแต่ละคนที่มีความสนใจทางวิชาการแตกตา่งกัน   
  2. การสอนและการทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ให้ความสำคัญแก่
เสรีภาพทางวชิาการ  พร้อมจะสนับสนุนมุมมองและวธิีวิทยาใหม่ๆ ที่นักศึกษานำมาใช้ โดยเนน้การ
ค้นหาแนวพินิจที่เอ้ือต่อการสร้างองค์ความรูใ้หม่และการเช่ือมโยงความรู้จากสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
อยา่งกว้างขวาง  
  3. นำเสนอบทความสัมมนาและรายงานความกา้วหนา้ในกกำหนดใหน้ักศึกษา ารทำ
วิจัยทุกๆภาคการศึกษา เพื่อรับฟังคำวิจารณ์และข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากภายนอก
และผู้เข้ารว่มประชุม เพื่อเสรมิสรา้งมุมมองใหม่ๆ ใหแ้ก่นักศกึษา 
  4. ควบรวมและสรา้งความตอ่เนื่องระหวา่งหลักสูตรปรญิญามหาบัณฑติกบัหลกัสตูร
ดุษฎีบัณฑิต และรับนักศกึษาไม่จำกัดสาขาวิชาทั้งจากผู้จบระดับปรญิญาตรีและจบปรญิญาโทที่มี
ศักยภาพเพียงพอ เพื่อให้นักศึกษาที่มีภูมิหลังหลากหลายเหลา่นี้ไดแ้ลกเปลี่ยนเรยีนรูจ้ากกันและกัน 
และเพื่อเปดิโอกาสใหทุ้กคนที่สนใจความรูท้างประวัตศิาสตรมี์โอกาสพัฒนาศักยภาพในการวจิัยทาง
ประวัตศิาสตร ์ 
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  5. มุ่งตอบสนองความจำเป็นของสังคมไทยในการเข้าใจความเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อน
ของชีวิตผู้คนและสังคมระดับท้องถิ่น ระดับสังคมไทยโดยรวม และประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะใน
อาเซียนและอนุภูมิภาคลุม่แม่น้ำโขง ด้วยเป้าหมายดังกลา่วนี้หลักสูตรฯ จึงใช้ภาษาไทยในการเรียน
การสอน สว่นการเขียนวทิยานพินธข้ึ์นอยูก่บัความสมัครใจของนักศกึษาที่จะเลอืกเขียนเป็นภาษาไทย
หรอืภาษาอังกฤษก็ได้ 

1.2  วัตถุประสงค ์ เพื่อผลติดุษฎีบัณฑติที:่  
 1.  มีศักยภาพในการวิจัยและสามารถสร้างความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ที่ตอบสนอง
ความจำเป็นในการเข้าใจความเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนของสังคม โดยดุษฎีบัณฑิตอาจเลือกศึกษา
ความเปลี่ยนระดับทอ้งถิ่น ระดับประเทศ หรอืข้ามพรมแดน และมีความสามารถเช่ือมโยงความรูท้าง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม  วัฒนธรรม ความคิด  และ /หรือ อารมณ์ความรู้สึก  ทั้งนี้  โดยมี
ความสามารถในการแสวงหาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งหลักฐานประเภทใหม่ๆ ที่จะใช้ใน
การศกึษาประวัตศิาสตรใ์นมิตใิหม่ๆ  
 2. มีทักษะทางปัญญาและทัศนะวิพากษ์ และมีความสำนึกในพันธกิจที่จะสร้างความรู้
ใหม่ใหแ้ก่สังคมและวงวชิาการ  
 3.  มีคุณธรรมจริยธรรมที่สอดคล้องกับระบบคุณค่าแบบประชาธิปไตย มีความเคารพใน
ความคิดเห็นและมุมมองที่แตกตา่ง เข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน และยอมรับหลักสทิธมินุษยชน 
 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง    
  

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

มีการปรับปรุงหลกัสูตรทุก 
5 ป ี

รวบรวมติดตามผลการประเมิน 
QA ของหลักสูตรรวมทุก 5 ปี  
ในด้ านค วาม พึ งพ อ ใจ  แล ะ
ภาวะการไดง้านของบัณฑติ 

§ ร้ อ ย ล ะ ข อ ง บั ณ ฑิ ต ร ะ ดั บ 
ปริญญาเอกที่ ได้งานทำหรือ  
การประกอบอาชีพอิสระภายใน  
1  ป ี

§ ร้ อ ย ล ะ ข อ ง บั ณ ฑิ ต ร ะ ดั บ 
ปริญญาเอกที่ ได้รับเงิน เดือน
เริ่มตน้เป็นไปตามเกณฑ ์

§ ระดับความพึงพอใจของนายจา้ง 
ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑติ 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศกึษา การดำเนนิการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศกึษา  
1.1 ระบบ  

o ระบบรายป ี
     þ ระบบทวิภาค 

  ภาคการศกึษาปกต ิมีระยะเวลาการศกึษาไม่นอ้ยกว่า 15  สัปดาห ์   
o ระบบหน่วยการศกึษา (Module)  

 
1.2 การจัดการศกึษาภาคการศกึษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน)  

o มีภาคการศกึษาพิเศษ       
     þ ไม่มีภาคการศกึษาพิเศษ  
 
1.3 การเทียบเคยีงหน่วยกติในระบบทวภิาค   

 - ไม่มี 
 
2.  การดำเนนิการหลักสูตร  

2.1 วัน – เวลาในการดำเนนิการเรียนการสอน 
 ¨   ระบบการศึกษาตลอดปี (เดอืน.................ถงึ.......................) 

  ¨   ในเวลาราชการ 
  ¨   นอกเวลาราชการ (ระบ)ุ................................................................................... 

þ   ระบบทวิภาค 
       ภาคการศกึษาที่ 1 ตัง้แตเ่ดอืน สงิหาคม ถงึ ธันวาคม 
       ภาคการศกึษาที่ 2 ตัง้แตเ่ดอืน มกราคม ถงึ พฤษภาคม 

      þ   ในเวลาราชการ 
    ¨   นอกเวลาราชการ (ระบ)ุ.................................................................................. 

¨   ระบบหนว่ยการศึกษา (Module)  (เดอืน.................ถงึ.......................) 
  ¨    ในเวลาราชการ 
                  ¨    นอกเวลาราชการ (ระบ)ุ................................................................................. 

 
 
 2.2  คุณสมบัตขิองผู้เข้าศกึษา  
  หลักสูตร แบบ 1.1 

1. เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักศึกษาในแต่ละปี
การศกึษา 

2. สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับรองแล้ว และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขา    
วิชาแล้ว 

3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่มีผลการเรียนดีเด่น  และมีพื้นความรู้ 
ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะทำดุษฎีนพินธไ์ด้  

4. เป็นไปตามประกาศ เกณฑภ์าษาอังกฤษของบัณฑติวทิยาลัย 
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5. มีความสามารถในการแสวงหาข้อมูลหรือข้อสนเทศอย่างกว้างขวาง เช่น การอ่าน
เอกสาร การสัมภาษณ์  การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที่ทันสมัย 

6. คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประจำสาขาวชิาประวัตศิาสตร์ 
 หลักสูตร แบบ 1.2 

1. เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักศึกษาในแต่ละปี
การศกึษา 

2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรหีรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษารับรองแลว้ และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร
บัณฑติศกึษาประจำสาขาวชิาแลว้  

3. ได้รับปริญญาเกียรตินิยมในสาขาวิชาที่ผู้สมัครจบการศึกษา หรือมีผลการเรยีนไม่
นอ้ยกว่า 3.25 หรอืมีผลงานทางวชิาการทางประวัตศิาสตร์ หรอืมนุษยศาสตร ์หรอืสังคมศาสตรท์ี่มี
คุณภาพดมีาก 

4. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและเรยีนกระบวนวิชาต่างๆ ตามที่สาขาวิชา
กำหนดไดผ้ลดเีป็นพิเศษ 

5. มีพื้นความรูค้วามสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะทำดุษฎีนพินธ์ได้ 
6. เป็นไปตามประกาศ เกณฑภ์าษาอังกฤษของบัณฑติวทิยาลัย 
7. มีความสามารถในการแสวงหาข้อมูลหรือข้อสนเทศอย่างกว้างขวาง เช่น การอ่าน

เอกสาร การสัมภาษณ์  การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที่ทันสมัย 
8. คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ประจำสาขาวชิาประวัตศิาสตร์ 
 
 
  หลักสูตร แบบ  2.1 

1. เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักศึกษาในแต่ละปี
การศกึษา 

2. สำเร็จการศกึษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษารับรองแลว้ และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร
บัณฑติศกึษาประจำสาขาวชิาแลว้  

3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ มีผลการเรียนดี  และมีพื้นความรู้
ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะทำดุษฎีนพินธ์ได้ 

4. เป็นไปตามประกาศ เกณฑภ์าษาอังกฤษของบัณฑติวทิยาลัย 
5. มีความสามารถในการแสวงหาข้อมูลหรือข้อสนเทศอย่างกว้างขวาง เช่น การอ่าน

เอกสาร การสัมภาษณ์  การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที่ทันสมัย 
6. คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ประจำสาขาวชิาประวัตศิาสตร์ 
   หลักสูตร แบบ  2.2 

1. เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักศึกษาในแต่ละปี
การศกึษา 
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2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่ มีผลการเรียนดีเด่นจาก
สถาบันอุดมศกึษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษารับรองแลว้ และผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการบรหิารหลักสูตรบัณฑติศกึษาประจำสาขาวชิาแลว้ 

3. ได้รับปริญญาเกียรตินิยมในสาขาวิชาที่ ผู้สมัครจบการศึกษา และมีผลงานทาง
วชิาการที่มีคุณภาพดี 

4. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและเรยีนกระบวนวชิาตา่งๆ ตามที่สาขาวิชา
กำหนดไดผ้ลการเรยีนดเีป็นพิเศษ 

5. มีพื้นความรูค้วามสามารถและศักยภาพเพียงพอทีจ่ะทำดุษฎีนพินธไ์ด ้
6. เป็นไปตามประกาศ เกณฑภ์าษาอังกฤษของบัณฑติวทิยาลัย 
7. มีความสามารถในการแสวงหาข้อมูลหรือข้อสนเทศอย่างกว้างขวาง เช่น การอ่าน

เอกสาร การสัมภาษณ์  การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที่ทันสมัย  
8. คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ประจำสาขาวชิาประวัตศิาสตร์ 
 
 
 
 2.3  ปัญหาของนักศกึษาแรกเข้า  

o ความรูด้า้นภาษาตา่งประเทศไม่เพียงพอ 
o ความรูด้า้นคณติศาสตร์/วทิยาศาสตรไ์ม่เพียงพอ 
þ การปรับตัวในการเรยีนระดับที่สงูข้ึน 
o นักศกึษาไม่ประสงค์จะเรยีนในสาขาวชิาที่สอบคัดเลือกได ้  
o อ่ืนๆ .....................................    

 
2.4 กลยุทธ์ในการดำเนนิการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศกึษาในข้อ 2.3 

o จัดสอนเสรมิเตรยีมความรูพ้ื้นฐานก่อนการเรยีน 
 þ  จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนำการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน
มหาวทิยาลัยและการแบง่เวลา 

 þ  มอบหมายให้อาจารย์ทำหน้าที่ที่ปรึกษาท่ัวไป เพื่อดูแลให้คำแนะนำให้คำแนะนำ  
ทางวิชาการและคำแนะนำท่ัวไปแก่นักศกึษา 

            ¨  จัดกจิกรรมเสรมิความรูเ้กี่ยวกับการทำวจิัย  
o อ่ืนๆ ………………………………… 

    
 2.5 แผนการรับนักศกึษาและผู้สำเร็จการศกึษาในระยะ 5 ป ี   
 

ปกีารศกึษา 2560 2561 2562 2563 2564 
ภาคการศกึษาท่ี 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

จำนวนนกัศกึษาที่คาดวา่จะรับ           
แบบ 1.1  (ภาคปกต)ิ - 1 1 - 1 - 1 - 1 - 
แบบ 1.2 (ภาคปกต)ิ - 1 1 - 1 - 1 - 1 - 
แบบ 2.1 (ภาคปกต)ิ - 3 3 - 3 - 3 - 3 - 
แบบ 2.2 (ภาคปกต)ิ - 1 1 - 1 - 1 - 1 - 
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จำนวนนกัศกึษาที่คาดวา่จะสำเร็จ 
การศกึษา 

          

แบบ 1.1 - - - - - - 1 1 - 1 
แบบ 1.2 - - - - - - - - 1 1 
แบบ 2.1 - - - - - - 3 3 - 3 
แบบ 2.2 - - - - - - - - 1 1 
 2.6 งบประมาณตามแผน  

 1. รายงานข้อมูลงบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์ 3 ป ีโดยจำแนกรายละเอียดตามหัวข้อ
การเสนอตัง้งบประมาณ 

 
 
แผนงาน 

ปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 

งบประมาณ

แผ่นดนิ 
งบประมาณ 
เงินรายได ้

งบประมาณ

แผ่นดนิ 
งบประมาณ 
เงินรายได ้

งบประมาณ

แผ่นดนิ 
งบประมาณ 
เงินรายได ้

การเรยีนการสอน 134,163,175 37,834,095 143,068,972 37,834,095 152,598,175 37,834,095 

วจัิย - 3,735,889 - 3,735,889 - 3,735,889 

บริการวชิาการแก่สังคม - 5,749,223 - 5,749,223 - 5,749,223 

การทำนุบำรุงศาสนา 
ศลิปะ วฒันธรรมและ
สิ่งแวดลอ้ม 

- 303,000 - 303,000 - 303,000 

สนับสนุนวชิาการ 221,000 854,662 221,000 854,662 221,000 854,662 

บริหารมหาวทิยาลัย 29,644,907 30,221,119 31,578,832 30,221,119 33,648,133 30,221,119 

รวม 164,029,082 78,697,988 174,868,804 78,697,988 186,467,308 78,697,988 

รวมท้ังส้ิน 242,727,070 253,566,792 265,165,296 
 

 

 2.  ค่าใช้จ่ายตอ่หัวในการผลติบัณฑิตตามหลักสูตร 
  2.1 แบบ 1.1 และ 2.1   99,868.39 บาท  
  2.2 แบบ 1.2 และ 2.2   113,502.63 บาท  
 
 
 

2.7  ระบบการศึกษา 
þ  แบบช้ันเรยีน 
o  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลกั 
o  แบบทางไกลผ่านสื่อแพรภ่าพและเสยีงเป็นสื่อหลกั 
o  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนกิสเ์ป็นสื่อหลกั (E-learning) 
o  แบบทางไกลทางอินเตอรเ์นต  
o  อ่ืนๆ (ระบ)ุ .......................... 
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 2.8 การเทียบโอนหนว่ยกติ กระบวนวชิาและการลงทะเบยีนเรียนข้ามมหาวทิยาลัย 

1. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา      
พ.ศ.2559    

2. เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เรื่อง แนวปฏิบัติการ
เปลี่ยนแผนการศึกษา การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของ
นักศกึษาบัณฑติศกึษา 

3. ข้ึนอยูก่ับดุลพินจิของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรภาควชิาประวัตศิาสตร์ 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  

3.1  หลักสูตร  
 3.1.1 จำนวนหน่วยกติ   

           หลักสูตรแบบ 1.1 จำนวนหนว่ยกติรวมตลอดหลกัสตูร   48 หนว่ยกติ 
         หลักสูตรแบบ 1.2  จำนวนหนว่ยกติรวมตลอดหลกัสตูร    72   หนว่ยกติ 
    หลักสูตรแบบ 2.1  จำนวนหนว่ยกติรวมตลอดหลกัสตูร ไม่นอ้ยกว่า  48 หนว่ยกติ 
         หลักสูตรแบบ 2.2 จำนวนหนว่ยกติรวมตลอดหลกัสตูร ไม่นอ้ยกว่า 72 หนว่ยกติ 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
    หลักสูตร แบบ 1.1 สำหรับนักศกึษาท่ีสำเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโท 
           จำนวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสูตร  48 หน่วยกติ 
          ก.  ปริญญานพินธ์       
  004898  ดุษฎีนพินธ ์ 48    หนว่ยกติ 
 
 
 
         ข.  กจิกรรมทางวชิาการ ประกอบด้วย 

1. นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมการสัมมนาและนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับ
ดุษ ฎีนิพนธ์ ในการสัมมนา อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 3               
ภาคการศกึษา และนกัศกึษาจะตอ้งเข้ารว่มสัมมนาทุกครัง้ตลอดระยะเวลาการศกึษา 

2. ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์  ได้รับการ
เผยแพร่  หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง  
โดย 1 เรื่อง  ตอ้งอยูใ่นฐานข้อมูล ISI, Scopus  โดยมีช่ือของนักศกึษาเป็นช่ือแรก อยา่งนอ้ย 1 เรื่อง 

3. นักศกึษาตอ้งนำเสนอบทความเกี่ยวกับดุษฎีนพินธห์รอืสว่นหนึ่งของดุษฎี
นพินธต์อ่ที่ประชุมทางวชิาการระดับนานาชาติ อยา่งนอ้ย 1 เรื่อง 

4. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิต
วิทยาลัย ทุกภาคการศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ 
และรวบรวมสง่บัณฑติวทิยาลัยทุกภาคการศกึษา 
      ค. กระบวนวชิาท่ีไม่นบัหน่วยกติสะสม 
     1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑติวทิยาลัย           - ภาษาตา่งประเทศ 
    2.  ตามเงื่อนไขของสาขาวชิา          - ต าม ค วาม เห็ น ชอ บ ขอ ง 
คณะกรรมการบรหิารหลักสูตรบัณฑติศกึษาสาขาวชิาประวัตศิาสตร์ 
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 ง.  การสอบวัดคุณสมบัติ  เป็นการสอบเพื่ อประเมินความพร้อมและ
ความสามารถของนักศกึษาปรญิญาเอก เพื่อมีสทิธิ์เสนอโครงรา่งดุษฎีนพินธ์ ทัง้นี้ 
 1.  นักศึกษาที่จะสอบ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎี
นพินธห์ลัก ก่อนการยื่นคำรอ้งตอ่บัณฑติวทิยาลัย 
 2.  การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ให้ประธานคณะกรรมการ
บัณฑติศกึษาประจำสว่นงานแต่งตั้งอาจารย์ประจำในบัณฑติวทิยาลัย จำนวนอยา่งน้อย 3 คน เป็น
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติโดยมีอาจารยท์ี่ปรึกษาดุษฎีนิพนธห์ลักเป็นประธาน และในจำนวน
นัน้ใหมี้กรรมการ 1 คนที่มาจากสาขาวชิาเดยีวกัน หรอืใกลเ้คียง และไม่ไดเ้ป็นอาจารยท์ี่ปรกึษาดุษฎี
นพินธร์ว่มของนักศกึษาปรญิญาเอกนัน้ 
 3.  เม่ือกรรมการสอบวัดคุณสมบัติดำเนินการสอบแล้ว ให้ประธาน
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัตริายงานผลตอ่บัณฑติวทิยาลัยภายใน 1 สัปดาหห์ลังวันสอบ 
  สำหรับนักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่าน ให้มีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้อีก     
1 ครั้ง โดยต้องยื่นคำร้องขอสอบใหม่ ทั้งนี้ การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาค
การศกึษาปกตถิัดไปนับจากการสอบครัง้แรก 
    ในกรณีที่นักศึกษาสอบแก้ตัวไม่ผ่าน อาจยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการ 
บรหิารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาพิจารณา เพื่อเสนอความเห็นต่อบัณฑิตวิทยาลัยใน
การขออนุมัตโิอนไปเป็นนักศกึษาระดับปรญิญาโทในสาขาวชิานัน้ หรอืสาขาวชิาที่สัมพันธก์ันได้ 
 
     หลักสูตร แบบ 1.2 สำหรับนักศกึษาท่ีสำเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี 
         จำนวนหน่วยกติ รวมตลอดหลักสูตร  72   หน่วยกติ 
 ก. ปริญญานพินธ์  
      004897   ดุษฎีนพินธ ์ 72 หนว่ยกติ 
 ข. กจิกรรมทางวชิาการ ประกอบด้วย 

1. นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมการสัมมนาและนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับ
ดุษฎีนิพนธ์ ในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ ง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 3               
ภาคการศกึษา และนักศกึษาจะตอ้งเข้ารว่มสัมมนาทุกครัง้ตลอดระยะเวลาการศกึษา                       

2. ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์  ได้รับการ
เผยแพร่  หรอือยา่งนอ้ยไดร้ับการตอบรับใหเ้ผยแพรใ่นวารสารระดับนานาชาติ อยา่งนอ้ย 2 เรื่อง ที่
อยูใ่นฐานข้อมูล ISI, Scopus โดยมีช่ือของนักศกึษาเป็นช่ือแรก อยา่งนอ้ย 1 เรื่อง 

3. นักศกึษาตอ้งนำเสนอบทความเกี่ยวกับดุษฎีนพินธห์รอืสว่นหนึ่งของดุษฎี
นพินธต์อ่ที่ประชุมทางวชิาการระดับนานาชาติ อยา่งนอ้ย 1 เรื่อง 

4. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิต
วิทยาลัย ทุกภาคการศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ 
และรวบรวมสง่บัณฑติวทิยาลัยทุกภาคการศกึษา   
               ค.    กระบวนวชิาท่ีไม่นับหน่วยกติสะสม 
     1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑติวทิยาลัย           - ภาษาตา่งประเทศ 
    2.  ตามเงื่อนไขของสาขาวชิา          - ต าม ค วาม เห็ น ชอ บ ขอ ง 
คณะกรรมการบรหิารหลักสูตรบัณฑติศกึษาสาขาวชิาประวัตศิาสตร์ 

          ง.  การสอบวัดคุณสมบัติ  เป็นการสอบเพื่ อประเมินความพร้อมและ
ความสามารถของนักศกึษาปรญิญาเอก เพื่อมีสทิธิ์เสนอโครงร่างดุษฎีนพินธ์ ทัง้นี้ 
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 1.  นักศึกษาที่จะสอบ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎี
นพินธห์ลัก ก่อนการยื่นคำรอ้งตอ่บัณฑติวทิยาลัย 
 2.  การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ให้ประธานคณะกรรมการ
บัณฑติศกึษาประจำสว่นงานแต่งตั้งอาจารย์ประจำในบัณฑติวทิยาลัย จำนวนอยา่งน้อย 3 คน เป็น
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติโดยมีอาจารยท์ี่ปรึกษาดุษฎีนิพนธห์ลักเป็นประธาน และในจำนวน
นัน้ใหมี้กรรมการ 1 คนที่มาจากสาขาวชิาเดยีวกัน หรอืใกลเ้คียง และไม่ไดเ้ป็นอาจารยท์ี่ปรกึษาดุษฎี
นพินธร์ว่มของนักศกึษาปรญิญาเอกนัน้ 
 3.  เม่ือกรรมการสอบวัดคุณสมบัติดำเนินการสอบแล้ว ให้ประธาน
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัตริายงานผลตอ่บัณฑติวทิยาลัยภายใน 1 สัปดาหห์ลังวันสอบ 
  สำหรับนักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่าน ให้มีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้อีก     
1 ครั้ง โดยต้องยื่นคำร้องขอสอบใหม่ ทั้งนี้ การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาค
การศกึษาปกตถิัดไปนับจากการสอบครัง้แรก 
   ในกรณีที่นักศึกษาสอบแก้ตัวไม่ผ่านอาจยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการ 
บรหิารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาพิจารณา เพื่อเสนอความเห็นต่อบัณฑิตวิทยาลัยใน
การขออนุมัตโิอนไปเป็นนักศกึษาระดับปรญิญาโทในสาขาวชิานัน้ หรอืสาขาวชิาที่สัมพันธก์ันได้ 
 
  หลักสูตร แบบ 2.1 สำหรับนักศกึษาท่ีสำเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโท 
  จำนวนหน่วยกติ รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า    48 หน่วยกติ 
   ก. กระบวนวชิาเรียน ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกติ  
    1. กระบวนวชิาในระดับบัณฑติศกึษา  ไม่นอ้ยกว่า  12 หนว่ยกิต  
     1.1 กระบวนวชิาในสาขาวชิาเฉพาะ ไม่นอ้ยกว่า  12 หนว่ยกติ  
      1.1.1 กระบวนวชิาบังคับ   9 หนว่ยกติ  
       004714  สัมมนาทฤษฎีและความคิด 
        ทางสังคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์ 
        กับการนำมาใช้ในการวจิัยทาง 
        ประวัตศิาสตร์  3 หนว่ยกติ 
     004715 สัมมนาประวัตศิาสตรน์พินธ์   3 หนว่ยกติ 
        004716  สัมมนาแนวทางใหม่ในการศกึษา 
         ประวัตศิาสตร์ไทย  3 หนว่ยกติ 
      1.1.2 กระบวนวชิาเลอืก  ไม่นอ้ยกว่า 3 หนว่ยกติ  
       โดยเลอืกตามกระบวนวชิาดังนี้ 
       004717  สัมมนาประวัตศิาสตร์เอเชีย 
        ตะวันออกเฉยีงใต ้  3 หนว่ยกติ 
     004718  การศกึษาเฉพาะเรื่องใน 
      ประวัตศิาสตรล์า้นนา     3 หนว่ยกติ 
 
     004719  สัมมนาประวัตศิาสตร์ 
      เศรษฐกจิไทย  3 หนว่ยกติ 
     004720  สัมมนาประวัตศิาสตรส์ังคมไทย 3 หนว่ยกติ  
     004721  สัมมนาประวัตศิาสตร์ความคิดไทย 3 หนว่ยกติ 
     004722  สัมมนาประวัตศิาสตร์อารมณ์ 
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      ความรูส้กึและผัสสาการ 3 หนว่ยกติ 
     004723  สัมมนาประวัตศิาสตร์การเมือง 
      และการปกครองไทย 3 หนว่ยกติ 
     004724  สัมมนาประวัตศิาสตร์อนุภูมิภาค 
      ลุม่แม่นำ้โขง  3 หนว่ยกิต 
     004725  สัมมนาการศกึษานยิาย 
      อิงประวัตศิาสตร์   3  หนว่ยกติ 
                                       004789  หัวข้อเลอืกสรรใน 
      ประวัตศิาสตร์  3 หนว่ยกติ 
    1.2 กระบวนวชิานอกสาขาวชิาเฉพาะ     – ตามความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรบัณฑติศกึษาสาขาวชิาประวัตศิาสตร์ 
        2. กระบวนวชิาระดับปรญิญาตรข้ัีนสูง           - ตามความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรบัณฑติศกึษาสาขาวชิาประวัตศิาสตร์ 
 ข.  ปริญญานพินธ์                 
 004899 ดุษฎีนพินธ ์ 36 หนว่ยกติ 
               ค.    กระบวนวชิาท่ีไม่นับหน่วยกติสะสม 
     1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑติวทิยาลัย           - ภาษาตา่งประเทศ 
    2.  ตามเงื่อนไขของสาขาวชิา          - ต าม ค วาม เห็ น ชอ บ ขอ ง 
คณะกรรมการบรหิารหลักสูตรบัณฑติศกึษาสาขาวชิาประวัตศิาสตร์ 

       ง.  กจิกรรมทางวชิาการ ประกอบด้วย 
1. นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมการสัมมนาและนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับ

ดุษฎีนิพนธ์ ในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ ง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 3               
ภาคการศกึษา และนักศกึษาจะตอ้งเข้ารว่มสัมมนาทุกครัง้ตลอดระยะเวลาการศกึษา 

2. ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์  ได้รับการ
เผยแพร ่ หรอือยา่งน้อยได้รับการตอบรับใหเ้ผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อยา่งนอ้ย 1 เรื่อง ที่
อยูใ่นฐานข้อมูล ISI, Scopus โดยมีช่ือของนักศกึษาเป็นช่ือแรก 

3. นักศกึษาตอ้งนำเสนอบทความเกี่ยวกับดุษฎีนพินธห์รอืสว่นหนึ่งของดุษฎี
นพินธต์อ่ที่ประชุมทางวชิาการระดับนานาชาติ อยา่งนอ้ย 1 เรื่อง  

4. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิต
วิทยาลัย ทุกภาคการศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ 
และรวบรวมสง่บัณฑติวทิยาลัยทุกภาคการศกึษา 

 จ.  การสอบวัดคุณสมบัติ  เป็นการสอบเพื่ อประเมินความพร้อมและ
ความสามารถของนักศกึษาปรญิญาเอก เพื่อมีสทิธิ์เสนอโครงรา่งดุษฎีนพินธ์ ทัง้นี้ 
 1.  นักศึกษาที่จะสอบ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎี
นพินธห์ลัก ก่อนการยื่นคำรอ้งตอ่บัณฑติวทิยาลัย 
 2.  การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ให้ประธานคณะกรรมการ
บัณฑติศกึษาประจำสว่นงานแต่งตั้งอาจารย์ประจำในบัณฑติวทิยาลัย จำนวนอยา่งน้อย 3 คน เป็น
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติโดยมีอาจารยท์ี่ปรึกษาดุษฎีนิพนธห์ลักเป็นประธาน และในจำนวน
นัน้ใหมี้กรรมการ 1 คนที่มาจากสาขาวชิาเดยีวกัน หรอืใกลเ้คียง และไม่ไดเ้ป็นอาจารยท์ี่ปรกึษาดุษฎี
นพินธร์ว่มของนักศกึษาปรญิญาเอกนัน้ 
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 3.  เม่ือกรรมการสอบวัดคุณสมบัติดำเนินการสอบแล้ว ให้ประธาน
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัตริายงานผลตอ่บัณฑติวทิยาลัยภายใน 1 สัปดาหห์ลังวันสอบ 
  สำหรับนักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่าน ให้มีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้อีก     
1 ครั้ง โดยต้องยื่นคำร้องขอสอบใหม่ ทั้งนี้ การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาค
การศกึษาปกตถิัดไปนับจากการสอบครัง้แรก 
  ในกรณีที่นักศึกษาสอบแก้ตัวไม่ผ่าน อาจยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการ 
บรหิารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาพิจารณา เพื่อเสนอความเห็นต่อบัณฑิตวิทยาลัยใน
การขออนุมัตโิอนไปเป็นนักศกึษาระดับปรญิญาโทในสาขาวชิานัน้ หรอืสาขาวชิาที่สัมพันธก์ันได้ 
 

หลักสูตร  แบบ 2 .2 สำหรับนักศกึษาท่ีสำเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี 
   จำนวนหน่วยกติ รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  72 หน่วยกติ 
 ก. กระบวนวชิาเรียน ไม่น้อยกว่า  24 หน่วยกติ  
  1. กระบวนวชิาในระดับบัณฑติศกึษา  ไม่นอ้ยกว่า  24  หนว่ยกติ  
  1.1 กระบวนวชิาในสาขาวชิาเฉพาะ ไม่นอ้ยกว่า  24 หนว่ยกติ 
      1.1.1 กระบวนวชิาบังคับ  9 หนว่ยกติ  
       004714 สัมมนาทฤษฎีและความคิดทาง 
        สังคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์ 
        กับการนำมาใช้ในการวจิัยทาง 
        ประวัตศิาสตร์  3 หนว่ยกติ 
     004715  สัมมนาประวัตศิาสตร์นพินธ์   3 หนว่ยกติ 
        004716  สัมมนาแนวทางใหม่ในการศกึษา 
         ประวัตศิาสตรไ์ทย  3 หนว่ยกติ 
    1.1.2 กระบวนวชิาเลอืก  ไม่นอ้ยกว่า 15 หนว่ยกติ  
     โดยเลอืกตามกระบวนวชิาดังนี้ 
       004717  สัมมนาประวัตศิาสตร์เอเชีย 
        ตะวันออกเฉยีงใต้  3 หนว่ยกติ 
     004718  การศกึษาเฉพาะเรื่องใน 
      ประวัตศิาสตรล์า้นนา     3 หนว่ยกติ 
     004719  สัมมนาประวัตศิาสตร์ 
      เศรษฐกจิไทย  3 หนว่ยกติ 
     004720  สัมมนาประวัติศาสตรส์ังคมไทย 3 หนว่ยกติ 
     004721  สัมมนาประวัตศิาสตร์ความคิดไทย 3 หนว่ยกติ 
     004722 สัมมนาประวัตศิาสตร์อารมณ์ 
      ความรูส้กึและผัสสาการ 3 หนว่ยกติ 
     004723  สัมมนาประวัตศิาสตร์การเมืองและ 
      การปกครองไทย  3 หนว่ยกติ 
     004724  สัมมนาประวัตศิาสตร์อนุภูมิภาค 
      ลุม่แม่นำ้โขง  3 หนว่ยกติ 
     004725  สัมมนาการศกึษานยิายอิง 
      ประวัตศิาสตร ์  3  หนว่ยกติ 
                                       004789  หัวข้อเลอืกสรรใน 
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        ประวัตศิาสตร ์ 3 หนว่ยกติ  
    1.2 กระบวนวชิานอกสาขาวชิาเฉพาะ     – ตามความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรบัณฑติศกึษาสาขาวชิาประวัตศิาสตร์ 
        2. กระบวนวชิาระดับปรญิญาตรข้ัีนสูง           - ตามความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรบัณฑติศกึษาสาขาวชิาประวัตศิาสตร์ 
 ข.  ปริญญานพินธ์                 
 004898 ดุษฎีนิพนธ ์ 48 หนว่ยกติ 
               ค.    กระบวนวชิาท่ีไม่นับหน่วยกติสะสม 
     1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑติวทิยาลัย           - ภาษาตา่งประเทศ 
    2.  ตามเงื่อนไขของสาขาวชิา          - ต าม ค วาม เห็ น ชอ บ ขอ ง 
คณะกรรมการบรหิารหลักสูตรบัณฑติศกึษาสาขาวชิาประวัตศิาสตร์ 

       ง.  กจิกรรมทางวชิาการ ประกอบด้วย 
1. นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมการสัมมนาและนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับ

ดุษฎีนิพนธ์ ในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ ง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 3               
ภาคการศกึษา และนักศกึษาจะตอ้งเข้ารว่มสัมมนาทุกครัง้ตลอดระยะเวลาการศึกษา                      

2. ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์  ได้รับการ
เผยแพร่  หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง 
โดย 1 เรื่อง ตอ้งอยูใ่นฐานข้อมูล ISI, Scopus โดยมีช่ือของนักศกึษาเป็นช่ือแรก อยา่งนอ้ย 1 เรื่อง 

3. นักศกึษาตอ้งนำเสนอบทความเกี่ยวกับดุษฎีนพินธห์รอืสว่นหนึ่งของดุษฎี
นพินธต์อ่ที่ประชุมทางวชิาการระดับนานาชาติ อยา่งนอ้ย 1 เรื่อง 

4. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิต
วิทยาลัย ทุกภาคการศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ 
และรวบรวมสง่บัณฑติวทิยาลัยทุกภาคการศกึษา 

 จ.  การสอบวัดคุณสมบัติ   เป็นการสอบเพื่ อประเมินความพร้อมและ
ความสามารถของนักศกึษาปรญิญาเอก เพื่อมีสทิธิ์เสนอโครงรา่งดุษฎีนพินธ์ ทัง้นี้ 
 1.  นักศึกษาที่จะสอบ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎี
นิพนธห์ลัก ก่อนการยื่นคำรอ้งตอ่บัณฑติวทิยาลัย 
 2.  การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ให้ประธานคณะกรรมการ
บัณฑติศกึษาประจำสว่นงานแต่งตั้งอาจารย์ประจำในบัณฑติวทิยาลัย จำนวนอยา่งน้อย 3 คน เป็น
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติโดยมีอาจารยท์ี่ปรึกษาดุษฎีนิพนธห์ลักเป็นประธาน และในจำนวน
นัน้ใหมี้กรรมการ 1 คนที่มาจากสาขาวชิาเดยีวกัน หรอืใกลเ้คียง และไม่ไดเ้ป็นอาจารยท์ี่ปรกึษาดุษฎี
นพินธร์ว่มของนักศกึษาปรญิญาเอกนัน้ 
 3.  เม่ือกรรมการสอบวัดคุณสมบัติดำเนินการสอบแล้ว ให้ประธาน
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัตริายงานผลตอ่บัณฑติวทิยาลัยภายใน 1 สัปดาหห์ลังวันสอบ 
  สำหรับนักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่าน ให้มีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้อีก     
1 ครั้ง โดยต้องยื่นคำร้องขอสอบใหม่ ทั้งนี้ การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาค
การศกึษาปกตถิัดไปนับจากการสอบครัง้แรก 
  ในกรณีที่นักศึกษาสอบแก้ตัวไม่ผ่านอาจยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการ 
บรหิารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาพิจารณา เพื่อเสนอความเห็นต่อบัณฑิตวิทยาลัยใน
การขออนุมัตโิอนไปเป็นนักศกึษาระดับปรญิญาโทในสาขาวชิานัน้ หรอืสาขาวชิาที่สัมพันธก์ันได้ 
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หมายเหตุ: กระบวนวชิาในสาขาวชิาเฉพาะ หมายถงึ กระบวนวิชาของสาขาวิชาประวัตศิาสตร ์(004)  
 
 
 Type 1.1  :  Student with Master’s Degree  
 Total credit      48 credits 
  A. Thesis      
   004898 Dissertation   48 credits 
  B. Academic Activities 

1.  A student is required to attend and present at a seminar on the topic related 
to the student’s dissertation once every semester for at least 3 semesters. The student is 
required to attend seminars every semester the student is registered. 
   2.   The dissertation must be published/accepted in whole or in part in an 
international journal in the form of at least 2  papers, one of which must either be in a journal 
categorized in ISI or SCOPUS databases, with the student’s name appeared as the first author 
on at least 1 paper.  

3. The student is required to give at least 1 presentation on their dissertation, or 
a part of their dissertation, in an international conference. 

4. The student is required to report their study results to the Graduate School 
every semester under the approval of the Faculty Chairman of the Graduate Study Committee. 
  C. Non-credit Courses 
   1. Graduate School requirement  - a foreign language 
   2. Program requirement   - by approval of the 
Degree Program Executive Committee  
  D. Qualifying Examination  
   Qualifying Examination, which aims at assessing the preparedness and capability 
of the student before applying for the approval of the proposal of their dissertation, has the 
following steps: 
   1.      The student who will take the examination must seek approval from their 
main dissertation advisor before submitting their application for Qualifying Examination to the 
Graduate School. 
   2.      Regarding the committee of the Qualifying Examination, the head of the 
committee of graduate program appoints at least 3 lecturers of the Graduate School to be the 
committee members, with the main dissertation advisor as the head of the Qualifying 
Examination committee. One member of the committee must be from the same discipline or 
nearby disciplines and the committee member must not be a co-advisor of the dissertation of 
the student. 
   3.      When the Qualifying Examination is finished, the head of the committee of 
Qualification Examination must report the result to the Graduate School within 1 week. 
    An unsuccessful examinee may retake the examination one more time by 
filing a petition to retake the examination. The examination must be retaken within the next 
regular semester. 
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     The student who fails the reexamination may file a petition with the Degree 
Program Executive Committee, who may then send a recommendation to the Graduate School 
to seek approval for the student’s transferal to the department’s own or a related Master’s 
Program. 
 
 Type 1.2  :  Student with Bachelor’s Degree      
 Total credit     72 credits  
  A. Thesis      
   004897 Dissertation   72 credits 
  B. Academic Activities 
    1.   A student is required to attend and present at a seminar on the topic related 
to the student’s dissertation once every semester for at least 3 semesters. The student is 
required to attend seminars every semester the student is registered. 
   2.   The dissertation must be published/accepted in whole or in part in an 
international journal in the form of at least 2  papers, which must either be in a journal 
categorized in ISI or SCOPUS databases, with the student’s name appeared as the first author 
on at least 1 paper. 

3. The student is required to give at least 1 presentation on their dissertation, or 
a part of their dissertation, in an international conference. 
   4.  The student is required to report their study results to the Graduate School 
every semester under the approval of the Faculty Chairman of the Graduate Study Committee. 
  C. Non-credit Courses 
   1. Graduate School requirement  - a foreign language 
   2. Program requirement   - by approval of the 
Degree Program Executive Committee  
  D. Qualifying Examination  
   Qualifying Examination, which aims at assessing the preparedness and capability 
of the student before applying for the approval of the proposal of their dissertation, has the 
following steps: 
   1.      The student who will take the examination must seek approval from their 
main dissertation advisor before submitting their application for Qualifying Examination to the 
Graduate School. 
   2.      Regarding the committee of the Qualifying Examination, the head of the 
committee of graduate program appoints at least 3 lecturers of the Graduate School to be the 
committee members, with the main dissertation advisor as the head of the Qualifying 
Examination committee. One member of the committee must be from the same discipline or 
nearby disciplines and the committee member must not be a co-advisor of the dissertation of 
the student. 
   3.      When the Qualifying Examination is finished, the head of the committee of 
Qualification Examination must report the result to the Graduate School within 1 week. 
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    An unsuccessful examinee may retake the examination one more time by 
filing a petition to retake the examination. The examination must be retaken within the next 
regular semester. 
    The student who fails the reexamination may file a petition with the Degree 
Program Executive Committee, who may then send a recommendation to the Graduate School 
to seek approval for the student’s transferal to the department’s own or a related Master’s 
Program. 
 
 Type 2.1 : For student with Master’s Degree 
 Total credit    a minimum of 48 credits 
  A. Course work  a minimum of 12 credits 
   1. Graduate Courses  a minimum of 12 credits 
    1.1 Courses of Specialization a minimum of 12 credits 
     1.1.1 Required Courses  9 credits 
       004714  Seminar on Theories and Concepts 
        of Social  Sciences and Humanities 
        and their Application in Historical 
        Research  3 credits 
      004715  Seminar on Historiography 3 credits 
      004716  Seminar on New Inquiry into Thai History 3 credits 
     1.1.2 Elective Courses   a minimum of        3 credits 
     004717  Seminar on History of Southeast Asia 3 credits  
      004718  Special Topics on Lanna History 3  credits 
       004719  Seminar on Thai Economic History 3 credits 
       004720  Seminar on Thai Social History 3 credits 
       004721  Seminar on Thai Intellectual History 3 credits 
       004722  Seminar on History of Emotion, Feeling, 
        and Affect   3 credits 
       004723  Seminar on History of Thai Politics  
        and State Administration   3 credits 
       004724  Seminar on History of the Greater  
        Mekong Sub-region  3 credits 
       004725  Seminar on Study of Historical Novels 3 credits 
       004789  Selected Topic in History   3 credits 
    1.2 Courses outside of the Field of Concentration  – by approval of the 
Degree Program Executive Committee   
   2. Advanced Undergraduate Courses   - by approval of the 
Degree Program Executive Committee 
  B. Thesis  
   004899 Dissertation    36 credits 
  C. Non-credit Courses 
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   1. Graduate School requirement  - a foreign language 
   2. Program requirement   - by approval of the 
Degree Program  Executive Committee 
 
  D.  Academic Activities 

1.  A student is required to attend and present at a seminar on the topic related 
to the student’s dissertation once every semester for at least 3 semesters. The student is 
required to attend seminars every semester the student is registered. 
   2.  The dissertation must be published/accepted in whole or in part in an 
international journal in the form of at least 1 paper, which must either be in a journal categorized 
in ISI or SCOPUS databases, with the student’s name appeared as the first author.  

3.  The student is required to give at least 1 presentation on their dissertation, or 
a part of their dissertation, in an international conference. 

4. The student is required to report their study results to the Graduate School 
every semester under the approval of the Faculty Chairman of the Graduate Study Committee. 
         E. Qualifying Examination 
   Qualifying Examination, which aims at assessing the preparedness and capability 
of the student before applying for the approval of the proposal of their dissertation, has the 
following steps: 
   1.      The student who will take the examination must seek approval from their 
main dissertation advisor before submitting their application for Qualifying Examination to the 
Graduate School. 
   2.      Regarding the committee of the Qualifying Examination, the head of the 
committee of graduate program appoints at least 3 lecturers of the Graduate School to be the 
committee members, with the main dissertation advisor as the head of the Qualifying 
Examination committee. One member of the committee must be from the same discipline or 
nearby disciplines and the committee member must not be a co-advisor of the dissertation of 
the student. 
   3.      When the Qualifying Examination is finished, the head of the committee of 
Qualification Examination must report the result to the Graduate School within 1 week. 
    An unsuccessful examinee may retake the examination one more time by 
filing a petition to retake the examination. The examination must be retaken within the next 
regular semester. 
    The student who fails the reexamination may file a petition with the Degree 
Program Executive Committee, who may then send a recommendation to the Graduate School 
to seek approval for the student’s transferal to the department’s own or a related Master’s 
Program. 
   
 Type 2.2 : For student with Bachelor’s Degree 
 Total credit    a minimum of 72 credits 
  A. Coursework   a minimum of 24 credits 
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   1. Graduate Courses  a minimum of 24 credits 
    1.1 Courses of Specialization a minimum of 24 credits 
     1.1.1 Required courses  9   credits 
       004714  Seminar on Theories and Concepts of 
        Social  Sciences and Humanities and their 
        Application in Historical Research 3 credits 
      004715  Seminar on Historiography 3 credits 
      004716  Seminar on New Inquiry into Thai History 3 credits 
     1.1.2 Elective courses   a minimum of        15 credits 
     004717  Seminar on History of Southeast Asia 3 credits 
      004718  Special Topics on Lanna History              3  credits 
      004719  Seminar on Thai Economic History 3 credits  
       004720  Seminar on Thai Social History 3 credits 
       004721  Seminar on Thai Intellectual History 3 credits  
       004722  Seminar on History of Emotion, Feeling, 
         and Affect  3 credits 
       004723  Seminar on History of Thai Politics and   
         State Administration    3 credits 
       004724  Seminar on History of the Greater  
         Mekong Sub-region  3 credits 
       004725  Seminar on Study of Historical Novels 3 credits 
       004789  Selected Topic in History   3 credits 
    1.2 Courses outside the Field of Concentration  – by approval of the 
Degree Program Executive Committee   
   2. Advanced Undergraduate Courses   - by approval of the 
Degree Program Executive Committee 
  B. Thesis  
   004898 Dissertation   48 credits 
  C. Non-credit Courses 
   1. Graduate School requirement   - a foreign language 
   2. Program requirement   - by approval of the 
Degree Program  Executive Committee 
  D.   Academic Activities 

1.  A student is required to attend and present at a seminar on the topic related 
to the student’s dissertation once every semester for at least 3 semesters. The student is 
required to attend seminars every semester the student is registered. 
   2.   The dissertation must be published/accepted in whole or in part in an 
international journal in the form of at least 2  papers, one of which must either be in a journal 
categorized in ISI or SCOPUS databases, with the student’s name appeared as the first author 
on at least 1 paper.  
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3. The student is required to give at least 1 presentation on their dissertation, or 
a part of their dissertation, in an international conference. 

4. The student is required to report their study results to the Graduate School 
every semester under the approval of the Faculty Chairman of the Graduate Study Committee. 
  E. Qualifying Examination  
   Qualifying Examination, which aims at assessing the preparedness and capability 
of the student before applying for the approval of the proposal of their dissertation, has the 
following steps: 
   1.      The student who will take the examination must seek approval from their 
main dissertation advisor before submitting their application for Qualifying Examination to the 
Graduate School. 
   2.      Regarding the committee of the Qualifying Examination, the head of the 
committee of graduate program appoints at least 3 lecturers of the Graduate School to be the 
committee members, with the main dissertation advisor as the head of the Qualifying 
Examination committee. One member of the committee must be from the same discipline or 
nearby disciplines and the committee member must not be a co-advisor of the dissertation of 
the student. 
   3.      When the Qualifying Examination is finished, the head of the committee of 
Qualification Examination must report the result to the Graduate School within 1 week. 
    An unsuccessful examinee may retake the examination one more time by 
filing a petition to retake the examination. The examination must be retaken within the next 
regular semester. 
    The student who fails the reexamination may file a petition with the Degree 
Program Executive Committee, who may then send a recommendation to the Graduate School 
to seek approval for the student’s transferal to the department’s own or a related Master’s 
Program. 
Note : Courses in the field of concentration are History courses (004) 
 
 3.1.3  กระบวนวชิา  
        หน่วยกติ 
(1) หมวดวชิาบังคับ 
 004714 สัมมนาทฤษฎีและความคิดทางสังคมศาสตรแ์ละ 3(3-0-6) 
  มนุษยศาสตรก์ับการนำมาใช้ในการวจิัยทางประวัตศิาสตร์ 
  (Seminar on Theories and Concepts of Social Sciences and 
  Humanities and their Application in Historical Research) 
 004715 สัมมนาประวัตศิาสตรน์พินธ์ 3(3-0-6) 
  (Seminar on Historiography) 
 004716 สัมมนาแนวทางใหม่ในการศกึษาประวัตศิาสตรไ์ทย 3(3-0-6) 
  (Seminar on New Inquiry into Thai History) 
(2) หมวดวชิาเลอืกในสาขาวชิาเฉพาะ  
 004717 สัมมนาประวัตศิาสตรเ์อเชียตะวันออกเฉยีงใต้ 3(3-0-6) 
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  (Seminar on History of  Southeast Asia) 
 004718 การศกึษาเฉพาะเรื่องในประวัตศิาสตรล์า้นนา 3(3-0-6) 
  (Special Topics on Lanna History) 
 004719 สัมมนาประวัตศิาสตรเ์ศรษฐกจิไทย 3(3-0-6) 
  (Seminar on Thai Economic History)   
 004720 สัมมนาประวัตศิาสตรส์ังคมไทย 3(3-0-6) 
  (Seminar on Thai Social History) 
 004721 สัมมนาประวัตศิาสตรค์วามคิดไทย 3(3-0-6) 
  (Seminar on Thai Intellectual History) 
 004722 สัมมนาประวัตศิาสตร์อารมณ์ความรูส้กึและผัสสาการ 3(3-0-6) 
  (Seminar on History of Emotion, Feeling, and Affect) 
 004723  สัมมนาประวัตศิาสตรก์ารเมืองและการปกครองไทย 3(3-0-6) 
  (Seminar on History of Thai Politics and State Administration) 
 
 004724  สัมมนาประวัตศิาสตรอ์นุภูมิภาคลุม่แม่นำ้โขง 3(3-0-6) 
  (Seminar on History of the Greater Mekong Sub-region) 
 004725  สัมมนาการศกึษานยิายอิงประวัตศิาสตร์ 3(3-0-6) 
  (Seminar on Study of Historical Novels) 
 004789  หัวข้อเลอืกสรรในประวัตศิาสตร์  3(3-0-6) 
  (Selected Topic in History) 
(3) หมวดวชิาเลอืกนอกสาขาวชิาเฉพาะ - ไม่มี 
(4) หมวดปริญญานพินธ์ 
 004897 ดุษฎีนพินธ์ 72 หนว่ยกติ 
  (Dissertation) 
 004898 ดุษฎีนพินธ์ 48 หนว่ยกติ 
  (Dissertation) 
 004899 ดุษฎีนพินธ์ 36 หนว่ยกติ              
  (Dissertation) 
(5) หมวดวชิาท่ีไม่นับหน่วยกติสะสม - ไม่มี 
 
หมายเหตุ  ความหมายของเลขรหัสกระบวนวชิา 
  รหัสกระบวนวิชา   ประกอบด้วย   ช่ือย่อกระบวนวิชากลาง (ม.ปว. หรอื 004) ตามด้วย
เลข  3 หลัก มีความหมาย ดังนี้ 
  เลขหลักรอ้ย หมายถงึ กระบวนวชิาระดับบัณฑติศกึษา  
  เลขหลักสบิ หมายถงึ หมวดหมู่ในสาขาวชิา  
  เลขหลักหนว่ย หมายถงึ อนุกรมของหมวดหมู่ของวชิา 
 3.1.4  แสดงแผนการศกึษา  

3.1.4.1  แบบ 1.1 
ปีที่ 1 

ภาคการศกึษาที ่1 หน่วยกติ ภาคการศกึษาที ่2 หน่วยกติ 
 ลงทะเบยีนเพื่อใชบ้รกิารของ

มหาวทิยาลัย 
 004898 ดุษฎีนพินธ ์ 12 
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 เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนาและนำเสนอ
รายงาน 

  เขา้รว่มกิจกรรมสัมมนาและ
นำเสนอรายงาน  

 

 สอบผา่นเงื่อนไขภาษาตา่งประเทศ   สอบวัดคุณสมบัติ  
    เสนอหัวขอ้โครงรา่งดุษฎีนพินธ์  
 รวม   รวม 12 
 

ปีที่ 2 
ภาคการศกึษาที ่1 หน่วยกติ ภาคการศกึษาที ่2 หน่วยกติ 

004898 ดุษฎีนพินธ ์ 12 004898 ดุษฎีนพินธ ์ 12 
 เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนาและ

นำเสนอรายงาน  
   เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนา  

 รวม 12  รวม 12 
 

ปีที่ 3 
ภาคการศกึษาที ่1 หน่วยกติ ภาคการศกึษาที ่2 หน่วยกติ 

004898  ดุษฎีนพินธ ์ 6 004898 ดุษฎีนพินธ ์ 6 
 เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนา   เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนา  
    สอบดุษฎีนพินธ์  
 รวม 6  รวม 6 

 
 

รวมหน่วยกติตลอดหลักสูตร  48  หน่วยกติ 
 
 
 

3.1.4.2  แบบ 1.2 
ปีที่  1 

ภาคการศกึษาที ่1 หน่วยกติ ภาคการศกึษาที ่2 หน่วยกติ 
 ลงทะเบยีนเพื่อใชบ้รกิาร 

มหาวทิยาลัย 
 004897 ดุษฎีนพินธ ์ 12 

 เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนาและ
นำเสนอรายงาน  

  เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนาและ
นำเสนอรายงาน  

 

 สอบผา่นเงื่อนไขภาษาตา่งประเทศ   สอบวัดคุณสมบัติ  
    เสนอหัวขอ้โครงรา่งดุษฎี

นพินธ ์
 

 รวม -  รวม 12 
 

ปีที่  2 
ภาคการศกึษาที ่1 หน่วยกติ ภาคการศกึษาที ่2 หน่วยกติ 

004897 ดุษฎีนพินธ ์ 12 004897 ดุษฎีนพินธ ์ 12 
 เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนาและ

นำเสนอรายงาน  
  เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนา  

 รวม 12  รวม 12 

ปีที่  3 
ภาคการศกึษาที ่1 หน่วยกติ ภาคการศกึษาที ่2 หน่วยกติ 

004897 ดุษฎีนพินธ ์ 12 004897 ดุษฎีนพินธ ์ 12 
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 เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนา   เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนา  
 รวม 12  รวม 12 

ปีที่  4 
ภาคการศกึษาที ่1 หนว่ยกิต ภาคการศกึษาที ่2 หน่วยกติ 

004897 ดุษฎีนพินธ ์ 6 004897 ดุษฎีนพินธ ์ 6 
 เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนา   เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนา  
    สอบดุษฎีนพินธ์  
 รวม 6  รวม 6 

 
รวมหน่วยกติตลอดหลักสูตร  72  หน่วยกติ 

 
3.1.4.3  แบบ 2.1  

ปีที่  1 
ภาคการศกึษาที ่1 หน่วยกติ ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกติ 

004715 
 

สัมมนาประวัติศาสตรน์พินธ์ 
 

3 
 

004714 
 

สัมมนาทฤษฎีและความคิด
ทางสังคมศาสตรแ์ละ
มนุษยศาสตร์ กับการนำมาใช้
ในการวจัิยทางประวัตศิาสตร ์

3 
 

004716 สัมมนาแนวทางใหม่ในการศึกษา
ประวัตศิาสตรไ์ทย 

3 004xxx  วิชาเลือก  3  

 เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนาและ
นำเสนอรายงาน   

  เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนาและ
นำเสนอรายงาน  

 

    สอบวัดคุณสมบัติ  
    สอบผา่นเงื่อนไข

ภาษาต่างประเทศ 
 

 รวม 6  รวม 6 
 

ปีที่ 2 
ภาคการศกึษาที ่1 หน่วยกติ ภาคการศกึษาที ่2 หน่วยกติ 

004899 ดุษฎีนพินธ ์ 12 004899 ดุษฎีนพินธ ์ 12 
 เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนาและ

นำเสนอรายงาน  
  เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนา  

 เสนอหัวขอ้โครงรา่งดุษฎีนพินธ์     
 รวม 12  รวม 12 

 
ปีที่ 3 

ภาคการศกึษาที ่1 หน่วยกติ ภาคการศกึษาที ่2 หน่วยกติ 
004899 ดุษฎีนพินธ ์ 6 004899 ดุษฎีนพินธ ์ 6 
 เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนา   เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนา  
    สอบดุษฎีนพินธ์  
 รวม 6  รวม 6 
 

                                                
รวมหน่วยกติตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  48  หน่วยกติ 
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3.1.4.4  แบบ 2.2 
ปีที่  1 

ภาคการศกึษาที ่1 หน่วยกติ ภาคการศกึษาที ่2 หน่วยกติ 
004715 สัมมนาประวัติศาสตรน์พินธ์ 

 
3 004714 

 
สัมมนาทฤษฎีและความคิด
ทางสังคมศาสตรแ์ละ
มนุษยศาสตร์กับการนำใชใ้น 
การวจัิยทางประวัตศิาสตร ์

3 
 

004716 สัมมนาแนวทางใหม่ในการศกึษา
ประวัตศิาสตร์ไทย 

3 004xxx วิชาเลือก 3 

 เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนาและ
นำเสนอรายงาน  

 004xxx วิชาเลือก 3 

    เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนาและ
นำเสนอรายงาน  

 

    สอบวัดคุณสมบัติ  
    สอบผา่นเงื่อนไข

ภาษาต่างประเทศ 
 

 รวม 6  รวม 9 
 
 

ปีที่  2 
ภาคการศกึษาที ่1 หน่วยกติ ภาคการศกึษาที ่2 หน่วยกติ 

004xxx วิชาเลือก 3 004xxx วิชาเลือก 3 
004xxx วิชาเลือก 3  เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนา  

 เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนาและ
นำเสนอรายงาน  

 004898 ดุษฎีนพินธ ์ 6 

004898 ดุษฎีนพินธ ์ 6    
 เสนอหัวขอ้โครงรา่งดุษฎีนพินธ์     
 รวม 12  รวม 9 

 
 
 
 
 
 
 

ปีที่  3 
ภาคการศกึษาที ่1 หน่วยกติ ภาคการศกึษาที ่2 หน่วยกติ 

004898 ดุษฎีนพินธ ์ 12 004898 ดุษฎีนพินธ ์ 12 
 เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนา   เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนา  
 รวม 12  รวม 12 

 
ปีที่  4 

ภาคการศกึษาที ่1 หน่วยกติ ภาคการศกึษาที ่2 หน่วยกติ 
004898 ดุษฎีนพินธ ์ 12  เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนา  
 เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนา   สอบดุษฎีนพินธ์  
 รวม 12  รวม - 
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รวมหน่วยกติตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 72  หน่วยกติ 

   
  3.1.5 คำอธบิายลักษณะกระบวนวชิา (ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
   ระบุไวใ้นภาคผนวก  
 
 
 3.2 ช่ือ ตำแหน่งและคุณวุฒขิองอาจารย์  
 3.2.1 อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ประจำ   
 

ที่    ช่ือ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศกึษาสูงสุด (สาขา), 

สถาบัน  
ปีที่สำเร็จการศกึษา 

ภาระงานสอน 
ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

จำนวนผลงาน 
ทางวิชาการ

รวม 
(จำนวนเรื่องใน  

5 ปี ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เม่ือ

ปรับปรุง

หลักสูตร 
ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

1 ศ.ดร. อรรถจักร ์
สัตยานุรักษ์* 
 

Ph.D. (Economics) 
University of Nagoya, Japan, 2004 
อ.ม. (ประวัตศิาสตร)์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, 2530 
ศศ.บ. (ประวัตศิาสตร์) 
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ บางแสน, 
2523 

27 27 27 27 74(9) 

2 ศ.เกยีรตคุิณ สายชล  
สัตยานุรักษ์* 
 

อ.ม. (ประวัตศิาสตร์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, 2525 
ศศ.บ. (ประวัตศิาสตร)์ 
(เกยีรตนิยิมอันดับ 1) 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์, 2519 

27 27 27 27 40(18) 

3 อ.ดร.ธกิานต ์ 
ศรนีารา* 
 

อ.ด. (ประวัตศิาสตร์)  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, 5255  
ศศ.ม. (ประวัตศิาสตร)์ 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์, 2547 
ร.บ. (บรหิารรัฐกจิ) 
มหาวทิยาลัยรามคำแหง, 2543 

- - 18 27 11(9) 

4 ผศ.ดร. สิงห์  
สุวรรณกจิ 
 

Ph. D. (History) 
University of Copenhagen, Denmark, 
2013 
Master of Studies in Forced Migration, 
University of Oxford, United Kingdom , 
2002 
ร.บ. (ความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ) 
(เกยีรตนิยิมอันดับ 1)  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, 4254  
 

18 27 18 27 7(5) 
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หมายเหต ุ  1. * หมายถงึ อาจารยผู้์รับผิดชอบหลักสูตร  

  2. อาจารยล์ำดับที ่1-6 คอื อาจารยป์ระจำหลักสูตร 
  3. อาจารยล์ำดับที ่7 คอื อาจารยป์ระจำ 

   

  
 3.2.2  อาจารย์พิเศษ 

 

ท่ี ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒ ิ สังกัด 

จำนวน

ผลงาน 
ทาง

วิชาการ 
ในระยะ 5 ปี
ย้อนหลัง 

1 ศ. พิเศษ ศรศีักร วัลลโิภดม M.A. (Anthropology)  มหาวทิยาลัยศลิปากร 
(ข้าราชการบำนาญ) 

6 

2 ศ.ดร.ฉัตรทพิย์   นาถสุภา Ph.D. (Economics) จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 
(ข้าราชการบำนาญ) 

2 

3 ศ.ดร. อานันท์ กาญจนพันธุ์ Ph.D. (Anthropology) มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
(ข้าราชการบำนาญ) 

12 

ที่    ช่ือ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศกึษาสูงสุด (สาขา), 

สถาบัน  
ปีที่สำเร็จการศกึษา 

ภาระงานสอน 
ช่ัวโมง/สัปดาห์ จำนวนผลงาน 

ทางวิชาการ

รวม 
(จำนวนเรื่องใน  

5 ปี ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เม่ือ

ปรับปรุง

หลักสูตร 
ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

5 ผศ.ดร. วราภรณ์  
เรอืงศรี 
 

อ.ด. (ประวัตศิาสตร์)  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, 2556 
อ.ม. (ประวัตศิาสตร์)  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, 2550 
ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน) 
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2545 

18 3 18 27 8(3) 
 

6 อ.ดร.สทิธเิทพ   
เอกสทิธิพงษ์ 

Ph.D. (History) 
National University of Singapore,2018 
ศศ.ม. (ประวัตศิาสตร)์  
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2553 
ร.บ. (ความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, 2550  

18 3 18 27 3(3) 

7 อ.ดร.ธัญญารัตน ์ 
อภิวงค์ 
 

Ph.D. (History) 
School of Oriental and African Studies, 
University of London, 2016 
ศศ.ม. (ประวัตศิาสตร์)  
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2548 
ศศ.บ. (ประวัตศิาสตร์)  
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2543 

18 3 18 13.5 1(1) 
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ท่ี ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒ ิ สังกัด 

จำนวน

ผลงาน 
ทาง

วิชาการ 
ในระยะ 5 ปี
ย้อนหลัง 

4 รศ.ฉลอง   สุนทราวาณชิย์ อ.ม. (ประวัตศิาสตร)์ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 
(ข้าราชการบำนาญ) 

1 

5 ศ.ดร.เกษยีร   เตชะพีระ Ph.D. (Government) คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2 

6 Prof. Dr. Suehiro Akira Ph.D. (Economics) Gakushuin University  3 
7 Prof. Dr. Tamada Yoshifumi  L.L.D. (Political Science) Kyoto University 3 
8 Assoc. Prof. Dr. Soren Ivarsson Ph.D. (History) University of Copenhagen 6 
9 Prof. Dr. Craig J. Reynolds Ph.D. (History) Australian National 

University 
8 

 
4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1  ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
  ไม่มี 

4.2  ช่วงเวลา  
  ไม่มี 
4.3  การจัดเวลาและตารางสอน  

  ไม่มี 

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 
5.1  คำอธบิายโดยย่อ  

  การทำโครงงานหรืองานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาเอก  จะมุ่งเน้นให้นักศึกษา
สามารถเช่ือมโยงข้อมูลตา่งๆ เพื่อสรา้งกรอบการอธบิายประเด็นปัญหาไดอ้ยา่งลกึซ้ึง สลับซับซ้อน 
และมีความเป็นเอกเทศ (Originality) โดยให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฏีทางสังคมศาสตร์-
มนุษยศาสตรไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
  มาตรฐานผลการเรียนรู้ได้แก่ศักยภาพที่การทำวิจัยทางด้านประวัติศาสตร์ที่ลึกซ้ึง        
โดยพิจารณาได้จากคุณภาพของการอธิบายประเด็นปัญหาของดุษฎีนิพนธ์ว่าได้สร้างสรรค์ การ
อธิบายใหม่ที่มีพลังได้หรือไม่ ประกอบกับต้องมีการค้นคว้าหลักฐานที่กว้างขวางเพียงพอในกรอบ
การอธบิายนัน้ๆ และ 

1.  มีความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงและความสืบเนื่องของสังคมทุกมิติและทุกระดับ
ไม่วา่จะเป็นระดับทอ้งถิ่นสังคมไทย และข้ามพรมแดน 

2. มีทัศนะวพิากษโ์ดยอาศัยความรูท้างประวัตศิาสตร์  
3. มีความรูท้างประวัตศิาสตรท์ี่จะนำไปสูก่ารที่สังคมมีพลังทางปัญญาสูงข้ึน 
4. มีเจตคติและเจตจำนงที่จะสร้างความรู้ทางประวัตศิาสตร์ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ 

เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ และสามารถนำความรู้ทางประวัติศาสตร์ไปใช้ในการพัฒนาสังคม  
ทัง้ในระดับ ทอ้งถิ่น และระดับสังคมไทย โดยยดึหลักคุณธรรมและจรยิธรรม 
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5.  สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ในสังคมตาม
ขนบธรรมเนยีมและวัฒนธรรมทอ้งถิ่นไดอ้ยา่งมีความสุข 

6.  มีคุณธรรม  จรยิธรรม  และวุฒิภาวะในการประกอบสัมมาชีพ  ทัง้ในภาครัฐและ
ภาคเอกชน  

5.3  ช่วงเวลา  
  โครงการวิจัยหรือการทำดุษฎีนิพนธ์นั้น กำหนดไว้ว่าจะต้องแล้วเสร็จภายในสี่ปี   หาก
จำเป็นต้องต่อเวลาก็ทำได้อีกไม่เกินหนึ่งถึงสามปีข้ึนอยู่กับแบบของหลักสูตร และจะผลักดันให้
นักศกึษาทำดุษฎีนพินธ์ให้แลว้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดตามหลักสูตร โดยจะเน้นให้นักศกึษาสรา้ง
กำหนดเวลาร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อที่จะควบคุมเวลาของการทำงานให้เหมาะสมกับประเด็น
ปัญหา 
  ช่วงเวลาท่ีกำหนดให้ทำดุษฎีนพินธ์ 
 แบบท่ี 1.1 ปท่ีี 1 ภาคท่ี 2 
    ปท่ีี 2 ภาคท่ี 1 และ 2 
    ปท่ีี 3 ภาคท่ี 1 และ 2 
 แบบท่ี 1.2 ปท่ีี 1 ภาคท่ี 2 
    ปท่ีี 2 ภาคท่ี 1 และ 2 
    ปท่ีี 3 ภาคท่ี 1 และ 2 
    ปท่ีี 4 ภาคท่ี 1 และ 2 
 แบบท่ี 2.1 ปท่ีี 2 ภาคท่ี 1 และ 2 
    ปท่ีี 3 ภาคท่ี 1 และ 2 
 แบบท่ี 2.2 ปท่ีี 2 ภาคท่ี 1 และ 2 
    ปท่ีี 3 ภาคท่ี 1 และ 2 
    ปท่ีี 4 ภาคท่ี 1 และ 2 

5.4  จำนวนหน่วยกติ 
  จำนวนหนว่ยกติดุษฎีนพินธ์แบบ 1.1 48 หนว่ยกติ 
  จำนวนหนว่ยกติดุษฎีนพินธ์แบบ 1.2 72 หนว่ยกติ 
  จำนวนหนว่ยกติดุษฎีนพินธ์แบบ 2.1 36 หนว่ยกติ 
  จำนวนหนว่ยกติดุษฎีนพินธ์แบบ 2.2 48 หนว่ยกติ 
 จำนวนหน่วยกิตดุษฎีนิพนธ์แบบ 1.1 มีมากกว่า แบบ 2.1 และแบบ 1.2 มีมากกว่า 2.2 
เพราะแบบ 1.1 และแบบ 1.2 ไม่ต้องเรียนกระบวนวิชา แต่นักศึกษายังไม่สามารถทำดุษฎีนิพนธ์ได้
ในทันท ีตอ้งใช้เวลาในการเตรยีมความพรอ้มกับอาจารยท์ี่ปรกึษามากข้ึน 
     5.5  การเตรียมการ 

 นักศกึษาจะตอ้งอ่านทฤษฎี สำรวจวรรณกรรม และเสาะหาแหลง่ข้อมูล เพื่อเตรยีมตัวใน
การเขียนหัวข้อโครงรา่งดุษฎีนพินธ์ และนำเสนองานในกจิกรรมสัมมนา ในปีที่ 1 ภาคการศกึษาที่ 1 
และ 2 โดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมและแนะนำของคณะที่ปรกึษาประจำตัวนักศกึษา 

อาจารย์ผู้ควบคุมหลักสูตรได้สั่งสมประสบการณ์การวิจัยและมีคุณสมบัติเพียงพอใน        
การดำเนนิการศกึษาตามหลักสูตร 
     5.6  กระบวนการประเมนิผล 
  5.6.1  โครงร่างดุษฎีนิพนธ์ผ่านการรับรองจากกรรมการหลักสูตร กรรมการบัณฑิต
ประจำคณะมนุษยศาสตร ์และบัณฑติวทิยาลัย 
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         5.6.2 ดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และบัณฑิต
วทิยาลัย 
  5.6.3 การเผยแพร่ดุษฎีนิพนธใ์ห้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกิจกรรมทางวิชาการของแต่ละ
แบบของหลักสูตร 

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศกึษา  

 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกจิกรรมนักศกึษา 

1. ความสามารถในการเข้าใจ 
 ความเปลี่ยนแปลงของสังคม 

การสอนใหม้องเปรยีบเทยีบสังคมในแตล่ะช่วงเวลา 
เพื่อใหเ้ข้าใจถงึพลังของความเปลี่ยนแปลงที่เกดิข้ึน 

2. ความสามารถในการคาดการณเ์พื่อ 
 ปรับตัวรับกับความเปลี่ยนแปลง 

การสอนใหเ้ข้าใจวา่ความเปลี่ยนแปลงทัง้หลาย 
บรรดามีลว้นแลว้แตอ่ยูใ่นบรบิท จะทำใหม้องเห็น 
ถงึศักยภาพของสังคมที่ตอ้งปรับตัวรับกับ 
ความเปลี่ยนแปลง 

3. สำนกึในความรับผิดชอบตอ่สังคม การศกึษาที่โยงใยใหน้ักศกึษามองเห็นถงึ             
สายสัมพันธท์างสังคมที่ก่อใหเ้กดิสังคมที่ดงีาม 
ข้ึนมา จะทำใหน้ักศกึษาเกดิความสำนกึวา่ตนเอง 
เป็นสว่นหนึ่งของสังคมซ่ึงจะตอ้งแบกรับภาระ 
รับผิดชอบรว่มกัน 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1  คุณธรรม จริยธรรม 
 2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

  ให้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งแห่งที่ของคนที่นำไปสู้การที่จะต้องมี
หลักการเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมที่ก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ เช่น ตำแหน่ง  
แห่งที่ของผู้คนในโลกสมัยใหม่ที่กลายเป็นพลเมืองที่เสมอภาคกัน ทำให้ตอ้งมีการยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรมแบบประชาธิปไตยและเคร่งครัดในกติกาของสังคม และต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของ
สว่นรวมคอืมีจติใจสาธารณะ เป็นตน้ และต้องประกอบด้วย 

1. ตระหนักในคุณค่าเรื่องคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ความรับผิดชอบ ความ
เสยีสละ ความซ่ือสัตยส์ุจรติ  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

2.  สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการ หรือ
วิชาชีพ โดยใช้ดุลยพินจิอยา่งผู้รูด้ว้ยความยุตธิรรม หลักฐาน ตามหลักการที่มีเหตุผล และค่านยิมอัน
ดงีาม แสดงออกหรอืสื่อสารข้อสรุปของปัญหาโดยคำนงึถงึความรูส้กึของผู้อ่ืนที่จะไดร้ับผลกระทบ 

3. สามารถรเิริ่มช้ีใหเ้ห็นข้อบกพรอ่งของจรรยาบรรณที่ใช้อยูใ่นปัจจุบันเพื่อทบทวน
และแก้ไข  สนับสนุนอย่างจริงจังใหผู้้อ่ืนใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับ
ความขัดแยง้และปัญหาที่มีผลกระทบตอ่ตนเองและผู้อ่ืน 

4. แสดงออกซ่ึงภาวะผู้นำ และผู้ตามในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตาม
หลักคุณธรรม จรยิธรรมในสภาพแวดลอ้มของการทำงาน และในชุมชน 
         2.1.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
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   การทำให้เข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคมอันหมายรวมถงึการเปลี่ยนตำแหน่ง
แห่งที่ของผู้คนในสังคม ซ่ึงเป็นเงื่อนไขหลักที่ทำให้สังคมต้องสร้างหลักคุณธรรม จริยธรรม ที่ทำให้
คนทั้งหมดอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบและสันติ จะเป็นพื้นฐานที่ทำให้มีการพัฒนาการเรียนรู้ทางด้าน
คุณธรรม จรยิธรรม ไดด้กีวา่การสอนเฉยๆ เช่นที่ผ่านมาหลายสบิป ี
  อนึ่ง การศึกษาที่โยงใยให้นักศึกษามองเห็นถึงสายสัมพันธ์ทางสังคมที่ก่อให้เกิด
สังคมที่ดีงามข้ึนมาจะทำให้นักศึกษาเกิดความสำนึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมซ่ึงจะต้อง    
แบกรับภาระรับผิดชอบรว่มกัน อันเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาการเรยีนรูด้า้นคุณธรรม 
จรยิธรรม 

 2.1.3 กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 การประเมินผลการเรยีนรู้ทางดา้นคุณธรรม จรยิธรรมจะพิจารณาจากคุณภาพของ
การทำความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงในประวัตศิาสตรท์ี่มนุษยเ์ป็นสว่นหนึ่งของความเปลี่ยนแปลงนัน้
ความพยายามที่จะเข้าใจการตัดสินใจของมนุษยใ์นอดีตเยี่ยงมนุษยจ์ริงๆ ย่อมทำใหมี้ความเข้าใจใน
ธรรมชาติของมนุษย์และย่อมส่งผลให้แก่การเข้าใจเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมสังคมในขณะนี้มากข้ึน       
ซ่ึงก็คือการสร้างสำนึกของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม อันถือได้ว่าเป็นหลักการของคุณธรรม
จรยิธรรมที่สำคัญที่สุด 
 

2.2  ความรู้ 
 2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

  การสรา้งความรูไ้ดแ้ก่การที่นักศกึษาสามารถวเิคราะหแ์ละสังเคราะหข้์อมูล แนวคิด 
และทฤษฎีต่างๆ ซ่ึงเป็นชุดความรู้หนึ่งให้กลายเป็นข้อเสนอของนักศึกษาเองที่มีพลังการอธิบาย  
มากกว่าเดิม ผลงานการวิจัยหรือดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาก็คือการที่นักศึกษาสามารถสังเคราะห์
ข้อมูล ความรู้ แนวคิด หรือทฤษฎีที่มีอยูเ่ดิมข้ึนมาใหม่ได้อยา่งสมเหตุสมผลและมีพลังในการสร้าง
คำอธบิายใหม่ และต้องประกอบด้วย 

1. มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซ้ึงในองค์ความรู้ที่เป็นแก่นในสาขาวิชาการ
หรอืวิชาชีพ รวมทัง้ข้อมูลเฉพาทางทฤษฎี  หลักการและแนวคิดที่เป็นรากฐาน 

2. สามารถพัฒนานวัตกรรม หรอืสรา้งองค์ความรู้ใหม่โดยการบูรณาการความรูท้ี่
ศกึษากับความรูใ้นศาสตรอ่ื์นๆที่เกี่ยวข้อง 

3. รู้เทคนิคการวิจัยและการพัฒนาข้อสรุป ซ่ึงเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาได้อย่าง
ชาญฉลาด  มีความเข้าใจอยา่งลกึซ้ึงและกวา้งขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัตทิี่เปลี่ยนแปลงในวชิาชีพทัง้ใน
ระดับชาตแิละนานาชาต ิ  

4. มีความรูท้ี่เป็นปัจจุบันในสาขาวชิา มีการตดิตามความกา้วหนา้ทางวชิาการทัง้ใน
ระดับชาตแิละนานาชาตทิี่เป็นประเดน็ปัญหาสำคัญที่อาจมีผลกระทบตอ่วชิาการและวชิาชีพ   
     2.2.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  
  กลยุทธ์ที่สำคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้มีสามระดับ ระดับแรก ได้แก่ 
การทำให้เข้าใจวา่ธรรมชาติของความรู้คืออะไร ระดับที่สองไดแ้ก่ การสำรวจพรมแดนของความรู้
หรือชุดของความรู้ (ข้อมูล งานศึกษา แนวคิด ทฤษฎี) ที่นักศึกษาต้องการศึกษา ที่เป็นชุดความรู้     
ที่มีอยูก่่อนแล้ว เพื่อที่จะทำให้รูไ้ด้วา่ความรู้ในเรื่องนั้นๆ เทา่ที่ผ่านมานัน้มีจุดอ่อนจุดแข็งที่ใด อันจะ
นำไปสู่การสร้างความรูใ้หม่ซ่ึงเป็นระดับที่สามของการพัฒนาการเรยีนรูด้้านความรู้ เพราะนักศกึษา
จะตอ้งเป็นผู้สรา้งความรูชุ้ดใหม่ที่เสรมิข้ออ่อนดอ้ยของชุดความรูท้ี่ผ่านมา  
 2.2.3 กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
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   การประเมินผลการเรยีนรูด้า้นความรูจ้ะเนน้ที่พื้นฐานของทัง้สามดา้นของการเรยีนรู้
ดังกล่าวในหัวข้อก่อนหน้านี้   และจะเน้นการประเมินผลที่คุณภาพของการสร้างความรู้ชุดใหม่ว่า
นักศกึษาสามารถสรา้งความเป็นเอกเทศ (Originality) ไดม้ากนอ้ยเพียงใด 
 

2.3  ทักษะทางปัญญา 
 2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  คือความสามารถของนักศึกษาในการที่จะพัฒนาคำถามและการตอบคำถามใน
ช่วงเวลาของการศึกษาตั้งแต่ต้นจนถึงจบการศึกษาปริญญาเอก  ความต่อเนื่องและการพัฒนา
คำถามและการตอบคำถาม จะส่งผลให้เกิดทักษะทางปัญญาด้านสรา้งสรรค์ข้ึนและสามารถสรุป
ประเด็นปัญหาเพื่อใช้ช้ีนำในการแกไ้ขปัญหาในระดับตา่งๆได้ และต้องประกอบด้วย 

1. สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็นระบบในการค้นหาข้อเท็จจริง
ใหม่ๆโดยใช้ความเข้าใจอันถอ่งแทใ้นทฤษฎีและเทคนคิการแสวงหาความรู้ในการวิเคราะห์ประเด็น
และปัญหาสำคัญไดอ้ยา่งสรา้งสรรค์ 

2. สามารถสืบค้นข้อมูล  นำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อพัฒนาแนวทางแก้ไข
ปัญหาดว้ยวธิกีารใหม่ๆ หรอืตอบสนองประเด็นปัญหาไดอ้ยา่งสรา้งสรรค์ 

3. สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพื่อวางแผนและดำเนินโครงการวิจัย
ใหม่ที่สรา้งสรรค์  โดยบูรณาการแนวคิดตา่งๆ ทัง้จากภายในและภายนอกสาขาวชิาที่ศกึษาในข้ันสูง
โดยใช้ความรูทั้ง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ตลอดถงึการใช้เทคนิคการวิจัยและให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์
ซ่ึงขยายองค์ความรูใ้หม่หรอืปรับปรุงแนวทางปฏิบัตใินวชิาชีพที่มีอยูเ่ดมิไดอ้ยา่งมีนัยสำคัญ 

 2.3.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
  กลยุทธการสอนที่ ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  ได้แก่           
การกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคำถามและการตอบคำถามในแต่ละรายวชิา เพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพ
ความคิดและความกระหายใครรู่ใ้หอ้ยูต่ลอดเวลา การพัฒนาคำถามและคำตอบในกระบวนการเรยีน
การสอนจะทำให้นักศึกษาสามารถคิดได้อย่างมีวิจารณญาณ เช่ือมโยงอย่างเป็นระบบ ตลอดจน
สามารถสืบค้น รวบรวม วเิคราะห์ สังเคราะห ์
  การกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคำถามและคำตอบจะทำทั้งในการอ่านและวิจารณ์
บทความวชิาการรูปแบบตา่งๆ และการเนน้ใหแ้สวงหาคำอธบิายใหม่ที่มีพลังมากกวา่เดมิ 

 2.3.3 กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปญัญา  
   การประเมินผลการเรยีนรู้ดา้นทักษะทางปัญญาทำไดใ้นสองดา้น ดา้นแรก จากการ
ตอบสนองการถกเถียงหรือวิจารณ์บทเรียนในช้ันเรียน  ด้านที่สอง ประเมินได้จากผลงานของ
นักศกึษาในแตล่ะภาคการศกึษา 
 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
 2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถใน

การรับผดิชอบ  
   นักศึกษาเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของผู้คนและความสัมพันธ์ระหว่างคน 
และความสำคัญระหวา่งคนกับสังคม สามารถพัฒนาวธิกีารนานาประการในการสมัพันธก์ับผู้คนและ
สังคม ดังเช่นการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างและความสามารถที่จะทำงานรว่มกับผู้อ่ืนได้อยา่ง
ราบรื่นและความรับผิดชอบตอ่สังคมและต้องประกอบด้วย 

1. มนุษยสัมพันธท์ี่ดี สามารถสื่อสารกับกลุม่บุคคลหลากหลายทัง้ดา้นเช้ือชาตแิละ
วัฒนธรรม 
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2. สามารถวางแผนวิเคราะหแ์ละแกปั้ญหาที่ซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง  ใช้ความรู้
ในศาสตร์มาช้ีนำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม  รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้
อยา่งมีประสทิธภิาพ 

3. สรา้งปฏิสัมพันธใ์นกจิกรรมกลุม่อยา่งสรา้งสรรค์และแสดงออกถงึความโดดเดน่
ในการเป็นผู้นำในทางวชิาการหรอืวชิาชีพ และสังคมที่ซับซ้อน 

 2.4.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ  
  หลักสูตรจะเน้นให้เห็นว่าการสร้างความรู้ใหม่ๆ นั้นไม่ได้เกิดข้ึนในสุญญากาศ 
หากแต่เกิดจากการสั่งสมของคนในแต่ละรุ่นและคนแต่ละคนล้วนแล้วแต่มีส่วนในการสั่งสม        
องค์ความรูห้นึ่งๆ ซ่ึงจะทำใหน้ักศกึษาเข้าใจในความหมายและความสำคัญของความสัมพันธร์ะหว่าง
มนุษย์กับการสร้างสังคม อันจะทำใหน้ักศึกษาเคารพตอ่การสรา้งสรรค์ของบุคคล  อันเป็นพื้นฐาน
ของความสัมพันธร์ะหวา่งเพื่อนมนุษย์ 
  อนึ่ง ความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายบรรดามีในประวัติศาสตร์ จะทำให้
นักศกึษามองเห็นสายใยเช่ือมโยงคนกับสังคมตลอดเวลา อันจะทำใหเ้ป็นการวางรากฐานของความ
รับผิดชอบทัง้ตอ่เพื่อนมนุษยด์ว้ยกันและตอ่สังคม  
   2.4.3 กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ  
  การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบสามารถทำได้ในสองดา้น ดา้นแรก จากการแสดงออกในระหวา่งการเรยีนการสอนอีกดา้น
หนึ่ง จากผลงานของนักศกึษา 
 
 2.5 ทักษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  นักศึกษาจะมีความสามารถในการแสวงหาข้อมูลหลักฐานอย่างกว้างขวางใน       
ทุกรูปลักษณะ เช่น ในรูปแบบทางด้านตัวเลขและด้านรูปแบบทางการสื่อสารสนเทศและสามารถ
เลอืกใช้แนวการวเิคราะหไ์ดอ้ยา่งเหมาะสมกับประเด็นปัญหาการวจิัยและต้องประกอบด้วย 

1. สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนำมาใช้ในการศึกษา
ค้นควา้ในประเด็นปัญหาที่สำคัญและซับซ้อน   

2. สามารถสรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ โดยเจาะลึกใน
สาขาวชิาเฉพาะ 

3. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคล
ตา่งๆ ในวงวิชาการและวิชาชีพทัง้ในระดับชาตแิละนานาชาติ  โดยการนำเสนอรายงานทัง้ในรปูแบบที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  แบบปากเปล่า หรือผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ  รวมทั้ง
ดุษฎีนพินธ์หรอืโครงการค้นควา้วจิัยที่สำคัญ 
 2.5.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์        
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  หลักสูตรมีการสอนที่ทำให้เข้าใจถึงความสำคัญของการวิเคราะห์เชิงตัวเลข       
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถเลือกแนวทางต่างๆ      
ที่เหมาะสมสอดคลอ้งกับประเด็นปัญหาการวจิัยของตนเอง  
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 2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข     
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ   
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พิจารณาไดจ้าก ความกว้างขวางและลกึซ้ึงของการใช้ข้อมูลหลักฐาน               
การวเิคราะห์   ในการทำเสนอความกา้วหนา้แตล่ะภาคการศกึษาและดุษฎีนพินธ์ ถกเถยีงในกจิกรรม
สัมมนา 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่กระบวนวชิา (Curriculum mapping)  
   

กระบวนวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผดิชอบ 

 
ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข 

การสื่อสาร และ 
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
1. 004714  สัมมนาทฤษฎีและความคิด 
                 ทางสังคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์ 
   กับการนำมาใช้ในการวจิัยทาง 
   ประวัตศิาสตร์       

   • •   • •    •   
¡ 

 
¡  

2. 004715  สัมมนาประวัตศิาสตรน์พินธ์    • •  •  •    
¡  ¡  

¡   

3. 004716   สัมมนาแนวทางใหม่ในการศกึษา 
  ประวัตศิาสตรไ์ทย •    •  •   • 

 
¡   • 

 
¡   

¡ 

4. 004717  สัมมนาการศกึษาเฉพาะเรื่องใน 
                  ประวัตศิาสตรเ์อเชยีตะวันออกเฉยีงใต ้

  
¡  • •  •   •     

¡  
¡   
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กระบวนวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผดิชอบ 

 
ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข 

การสื่อสาร และ 
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
5. 004718  การศกึษาเฉพาะเรื่องใน 
   ประวัตศิาสตรล์า้นนา              • 

   •  •   •    • 
 
¡   

6. 004719   สัมมนาประวัตศิาสตรเ์ศรษฐกจิไทย •    •  •   
¡     

¡   
¡  

¡  
7. 004720  สัมมนาประวัตศิาสตรส์ังคมไทย   •   •  •   

¡    •  ¡   
8. 004721  สัมมนาประวัตศิาสตรค์วามคิดไทย          • •  •  •      

¡  
¡   

9. 004722  สัมมนาประวัตศิาสตร์อารมณ ์ 
                 ความรูส้กึและผัสสาการ 

  
¡   •     •  •   

¡  
¡   

10. 004723  สัมมนาประวัตศิาสตรก์ารเมืองและ 
   การปกครองไทย 

   • •  •  •     
¡   

¡   
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กระบวนวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผดิชอบ 

 
ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข 

การสื่อสาร และ 
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
11. 004724  สัมมนาประวัตศิาสตรอ์นุภูมิภาค 
                ในลุม่แม่นำ้โขง 

  •  •  •    
¡   

¡    
¡   

12. 004725 สัมมนาการศกึษานยิายอิง 
            ประวัตศิาสตร ์ •    •    •     

¡   
¡   

13. 004789 หัวข้อเลอืกสรรใน 
             ประวัตศิาสตร ์  

  
¡   

 •  •   •     
¡ 

 
¡   

¡ 

14. 004897 ดุษฎีนพินธ์ • • • • • • • • • • • • • • • • • 
15. 004898 ดุษฎีนพินธ์ • • • • • • • • • • • • • • • • • 
16.  004899 ดุษฎีนพินธ์ • • • • • • • • • • • • • • • • • 

 
l ความรับผิดชอบหลัก                   ¡ ความรับผิดชอบรอง 
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ผลการเรียนรู้ในตารางมคีวามหมายดังนี้  
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จรยิธรรม เสยีสละ และซ่ือสัตยส์ุจรติ มีจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ 
 1.2  สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพ โดยใช้
ดุลยพินจิอยา่งผู้รู้ดว้ยความยุตธิรรม หลักฐาน ตามหลักการที่มีเหตุผล และค่านยิมอันดงีาม แสดงออก
หรอืสื่อสารข้อสรุปของปัญหาโดยคำนงึถงึความรูส้กึของผู้อ่ืนที่จะไดร้ับผลกระทบ 
  1.3 สามารถริเริ่มช้ีใหเ้ห็นข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่ใช้อยูใ่นปัจจุบันเพื่อทบทวนและแกไ้ข  
สนับสนุนอยา่งจริงจังใหผู้้อ่ืนใช้ดุลยพินจิทางดา้นคุณธรรม จรยิธรรมในการจัดการกับความขัดแยง้และ
ปัญหาที่มีผลกระทบตอ่ตนเองและผู้อ่ืน 
 1.4 แสดงออกซ่ึงภาวะผู้นำ และผู้ตามในการส่งเสริม ให้ มีการประพฤติปฏิ บัติตาม             
หลักคุณธรรม จรยิธรรมในสภาพแวดลอ้มของการทำงาน และในชุมชน 

ด้านความรู้ 
2.1  มีความเข้าใจอยา่งถอ่งแทแ้ละลกึซ้ึงในองค์ความรูท้ี่เป็นแก่นในสาขาวชิาการหรอืวชิาชีพ 

รวมทัง้ข้อมูลเฉพาะทางทฤษฎี หลกัการและแนวคิดทีเ่ป็นรากฐาน 
2.2  สามารถพัฒนานวัตกรรม หรือสรา้งองค์ความรูใ้หม่โดยการบูรณาการความรูท้ี่ศกึษากับ

ความรูใ้นศาสตรอ่ื์นๆที่เกี่ยวข้อง  
2.3  รูเ้ทคนิคการวิจัยและการพัฒนาข้อสรุป ซ่ึงเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาได้อย่างชาญฉลาด    

มีความเข้าใจอย่างลกึซ้ึงและกว้างขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในวิชาชีพทั้งในระดับชาติและ
นานาชาต ิ  

2.4  มีความรูท้ี่เป็นปัจจุบันในสาขาวชิา มีการตดิตามความกา้วหนา้ทางวชิาการทัง้ใน
ระดับชาตแิละนานาชาตทิี่เป็นประเด็นปัญหาสำคัญที่อาจมีผลกระทบตอ่วชิาการและวชิาชีพ 

ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1   สามารถคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และอยา่งเป็นระบบในการค้นหาข้อเท็จจริงใหม่ๆ โดยใช้

ความเข้าใจอันถอ่งแทใ้นทฤษฎีและเทคนคิการแสวงหาความรูใ้นการวเิคราะหป์ระเด็นและปัญหาสำคัญ
ไดอ้ยา่งสรา้งสรรค์ 

3.2  สามารถสืบค้นข้อมูลนำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วย
วิธีการใหม่ๆ หรอืตอบสนองประเด็นปัญหาไดอ้ย่างสร้างสรรค์ 

3.3  สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพื่อวางแผนและดำเนินโครงการวิจัยใหม่         
ที่สรา้งสรรค์  โดยบูรณาการแนวคิดต่างๆ ทัง้จากภายในและภายนอกสาขาวชิาที่ศกึษาในข้ันสูงโดยใช้
ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัยและให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซ่ึงขยาย  
องค์ความรูใ้หม่หรอืปรับปรุงแนวทางปฏิบัตใินวชิาชีพที่มีอยูเ่ดมิไดอ้ยา่งมีนัยสำคัญ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผดิชอบ 
4.1   มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มบุคคลหลากหลายทั้งด้านเช้ือชาติและ

วัฒนธรรม 
4.2 สามารถวางแผนวเิคราะหแ์ละแกปั้ญหาที่ซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง  ใช้ความรู้ในศาสตร์

มาช้ีนำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม  รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 

4.3   สร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ และแสดงออกถึงความโดดเด่น         
ในการเป็นผู้นำในทางวชิาการหรอืวชิาชีพและสังคมที่ซับซ้อน 

ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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5.1 สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนำมาใช้ในการศึกษาค้นคว้า         
ในประเด็นปัญหาที่สำคัญและซับซ้อน 

5.2   สามารถสรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ  โดยเจาะลึกในสาขาวิชา
เฉพาะ 

5. 3   สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ใน   
วงวิชาการและวิชาชีพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  โดยการนำเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ  แบบปากเปล่า หรือผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ  รวมทั้งดุษฎี
นพินธ์หรอืโครงการค้นควา้วจิัยที่สำคัญ   
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศกึษา 
 

1.  กฎระเบยีบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดบัคะแนน  
 ใช้ระบบอักษรผลการศกึษาและค่าผลการศกึษาในการวัดและประเมินผลการศกึษาในแตล่ะกระบวน
วิชา โดยแบ่งการกำหนดอักษรผลการศึกษาเป็น 3 กลุม่ คือ อักษรลำดับข้ัน อักษรผลการศึกษาที่ไม่มี
ค่าลำดับข้ัน และอักษรสถานะการศกึษาที่ไม่มีการประเมินผล หรอืยังไม่มีผลการประเมินผล   
 (1)  อักษรลำดับข้ัน ใหก้ำหนด  ดังนี้  
                     อักษรลำดับข้ัน       ความหมาย                ค่าลำดับข้ัน  
    A ดเียี่ยม         (excellent)   4.00 
    B+ ดมีาก (very good)  3.50 
    B ดี  (good)  3.00 
    C+ ดพีอใช้ (fairly good)  2.50 
    C พอใช้ (fair)  2.00 

   D+ อ่อน (poor)  1.50 
    D อ่อนมาก (very poor)  1.00 
    F ตก (failed)  0.00 
 (2) อักษรผลการศกึษาที่ไม่มีค่าลำดับข้ัน ใหก้ำหนดดังนี้ 
       อักษร       ความหมาย 
   S เป็นที่พอใจ (satisfactory) 
   U ไม่เป็นที่พอใจ (unsatisfactory) 
 (3) อักษรสถานะการศกึษาที่ไม่มีการประเมินผล หรอืยังไม่มีผลการประเมินผล  ใหก้ำหนดดังนี้ 
       อักษร  ความหมาย 
   I การวัดผลยังไม่สมบูรณ ์   (incomplete) 
   P การเรยีนการสอนยังไม่สิ้นสุด  (in progress) 
   T ปรญิญานพินธ์ยังอยูใ่นระหวา่งดำเนนิการ  (thesis in progress) 
   V เข้ารว่มศกึษา    (visiting) 
   W ถอนกระบวนวิชา    (withdrawn)  
  
 กระบวนวิชาบังคับของสาขาวิชาประวัติศาสตร์ นักศึกษาจะต้องได้ค่าลำดับข้ันไม่ต่ำกว่า C 
หรอือักษรผลการศกึษา S มิฉะนัน้จะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนซ้ำอีก 
 กระบวนวชิาที่กำหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษรผลการศึกษา S หรอื U ได้แก่กระบวน
วิชา 004897 004898 และ 004899 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษา  

2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศกึษายังไม่สำเร็จการศกึษา 
 2.1.1  การทวนสอบในระดับกระบวนวิชา 0047xx 
 2.1.2  การทวนสอบในระดับหลกัสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

1. ภาวะการไดง้านทำของบัณฑติ ทำงานตรงสาขา 
2. การทวนสอบจากผู้ประกอบการ 
3. การทวนสอบจากสถานศกึษาอ่ืน 

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศกึษาสำเร็จการศกึษา 
§ ประเมินจากบัณฑติที่จบ 
§ ประเมินจากผู้ใช้บัณฑติ 



42 
 

 

 
3. เกณฑ์การสำเร็จการศกึษาตามหลักสูตร  
 หลักสูตร แบบ 1 

1. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัต ิ(Qualifying Examination) 
2. สอบผ่านภาษาตา่งประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑติวทิยาลัย 
3. ปฏิบัตคิรบตามเงื่อนไขของสาขาวชิา 
4. สอบผ่านการสอบประเมินผลดุษฎีนพินธ ์
5. ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรแบบ 1.1 ได้รับการ

เผยแพร่หรอือยา่งนอ้ยได้รับการตอบรับใหเ้ผยแพรใ่นวารสารระดับนานาชาติ อยา่งนอ้ย 2 เรื่อง โดย 1 
เรื่อง  ตอ้งอยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus  โดยมีช่ือของนักศึกษาเป็นช่ือแรก อย่างนอ้ย 1 เรื่อง หลักสูตร
แบบ 1.2 ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์  ได้รับการเผยแพร่  หรืออย่างน้อย
ได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง  ที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI, 
Scopus โดยมีช่ือของนักศกึษาเป็นช่ือแรก อยา่งนอ้ย 1 เรื่อง  

6. นักศึกษาต้องนำเสนอบทความเกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต่อที่
ประชุมทางวชิาการระดับนานาชาติ อยา่งนอ้ย 1 เรื่อง  

7. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วา่ด้วยการพิจาณาเกียรติ
และศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ
ประกาศนยีบัตรบัณฑติช้ันสูงของมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550 
 
 หลักสูตร แบบ 2  

1. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัต ิ(Qualifying Examination) 
2. สอบผ่านภาษาตา่งประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑติวทิยาลัย 
3. ศกึษากระบวนวิชา และปฏิบัตคิรบตามเงื่อนไขของสาขาวชิา 
4. มีผลการศกึษาไดค่้าลำดับข้ันสะสมเฉลี่ยทัง้หมดไม่นอ้ยกวา่  3.00  และค่าลำดับข้ันสะสม

เฉลี่ยในสาขาวชิาเฉพาะไม่นอ้ยกวา่ 3.00 
5. สอบผ่านการสอบประเมินผลดุษฎีนพินธ ์
6. ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรแบบ 2.1 ได้รับการ

เผยแพร ่ หรอือยา่งนอ้ยได้รับการตอบรับใหเ้ผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อยา่งนอ้ย 1 เรื่อง  ที่อยู่
ในฐานข้อมูล ISI, Scopus โดยมีช่ือของนักศึกษาเป็นช่ือแรก หลักสูตรแบบ 2.2 ผลงานดุษฎีนพินธ์ หรือ
ส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์   ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ใน
วารสารระดับนานาชาติ อยา่งนอ้ย 2 เรื่อง โดย 1 เรื่อง ต้องอยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus โดยมีช่ือของ
นักศกึษาเป็นช่ือแรก อยา่งนอ้ย 1 เรื่อง 

7. นักศึกษาต้องนำเสนอบทความเกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต่อที่
ประชุมทางวชิาการระดับนานาชาติ อยา่งนอ้ย 1 เรื่อง 

8. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจาณาเกียรติ
และศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ
ประกาศนยีบัตรบัณฑติช้ันสูงของมหาวทิยาลัยเชียงใหม่  พ.ศ. 2550 
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม ่ 
(1) มีการปฐมนเิทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรูแ้ละเข้าใจนโยบายของสถาบัน 

คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
(2) สง่เสรมิอาจารยใ์ห้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สรา้งเสรมิประสบการณเ์พื่อสง่เสรมิการสอนและการวจิัย

อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนดา้นการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ 
การประชุมทางวชิาการทัง้ในประเทศและ/หรอืตา่งประเทศ หรอืการลาเพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมนิผล  
(1) สง่เสริมอาจารย์ใหมี้การเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสรมิประสบการณ์เพื่อสง่เสรมิการสอนและ     

การวจิัยอยา่งตอ่เนื่อง การสนับสนุนดา้นการศกึษาตอ่ ฝึกอบรม ดูงานทางวชิาการและวชิาชีพในองค์กร
ตา่งๆ การประชุมทางวชิาการทัง้ในประเทศและ/หรอืตา่งประเทศ หรอืการลาเพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ ์

(2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรยีนการสอนและการประเมินผลใหทั้นสมัย 
2.2  การพัฒนาวชิาการและวชิาชีพด้านอ่ืนๆ  

(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม 

(2) มีการกระตุน้อาจารยท์ำผลงานทางวชิาการสายตรงในสาขาวชิา 
(3) ส่งเสริมการทำวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ    

มีความเช่ียวชาญในสาขาวชิาชีพ 
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หมวดท่ี  7 การประกันคุณภาพหลักสตูร 
 

1.   การกำกับมาตรฐาน  
 การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาต/ิมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการ
เรยีนการสอนในหลักสูตร 

1.1 อาจารยผู้์รับผิดชอบหลักสูตร   
 ระดับปริญญาเอก 
 จำนวนอยา่งนอ้ย 3 คน มีคุณวุฒิปรญิญาเอกหรอืเทยีบเทา่ หรอืข้ันต่ำปรญิญาโทหรอืเทยีบเท่า
ที่มีตำแหนง่ศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวชิาการที่ไม่ใช่สว่นหนึ่งของการศกึษาเพื่อรับปรญิญา และ
เป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแตง่ตัง้ให้บุคคลดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการ อยา่งนอ้ย 3 รายการในรอบ 5 ปยีอ้นหลัง โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิัย 

1.2 อาจารยป์ระจำหลกัสตูร  
 ระดับปริญญาเอก 
 มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรอง
ศาสตราจารย ์และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปรญิญา และเป็นผลงาน
ทางวิชาการที่ไดร้ับการเผยแพรต่ามหลักเกณฑท์ี่กำหนดในการพิจารณาแตง่ตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการ อยา่งนอ้ย 3 รายการในรอบ 5 ปยีอ้นหลังโดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิัย 
 1.3 มีการปรับปรุงหลักสูตรอยา่งน้อยทุกปี 5 ป ีโดยนำความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต 
และผู้มีสว่นได้-สว่นเสยี และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิ สังคม และความก้าวหน้าทางวิชาการ มา
ประกอบการพิจารณา 
 
2.  บัณฑิต 
 2.1 มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในมุมมอง
ของผู้ใช้บัณฑติ โดยพิจารณาจากคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนด ซ่ึงครอบคลุมผลการ
เรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา       
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข     
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 2.2 การเผยแพรผ่ลงานดุษฎีนพินธแ์ละเกณฑก์ารสำเร็จการศกึษา  
 
 
 หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
 หลักสูตร แบบ 1.1  ผลงานดุษฎีนพินธ์ หรอืสว่นหนึ่งของผลงานดุษฎีนพินธ์  ไดร้ับการเผยแพร่  
หรืออย่างน้อยไดร้ับการตอบรับให้เผยแพรใ่นวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง  โดย 1 เรื่อง  
ตอ้งอยูใ่นฐานข้อมูล ISI, Scopus  โดยมีช่ือของนักศกึษาเป็นช่ือแรก อยา่งนอ้ย 1 เรื่อง 
    นักศึกษาต้องนำเสนอบทความเกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎี
นพินธต์อ่ที่ประชุมทางวชิาการระดับนานาชาติ อยา่งนอ้ย 1 เรื่อง 
 หลักสูตร แบบ 1.2 ผลงานดุษฎีนพินธ์ หรอืสว่นหนึ่งของผลงานดุษฎีนพินธ์  ไดร้ับการเผยแพร่  
หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง  ที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ISI, Scopus โดยมีช่ือของนักศกึษาเป็นช่ือแรก อยา่งนอ้ย 1 เรื่อง 
    นักศึกษาต้องนำเสนอบทความเกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎี
นพินธต์อ่ที่ประชุมทางวชิาการระดับนานาชาติ อยา่งนอ้ย 1 เรื่อง 
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 หลักสูตร แบบ 2.1  ผลงานดุษฎีนพินธ์ หรอืสว่นหนึ่งของผลงานดุษฎีนพินธ์  ไดร้ับการเผยแพร ่ 
หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง  ที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ISI, Scopus โดยมีช่ือของนักศกึษาเป็นช่ือแรก 

 นักศึกษาต้องนำเสนอบทความเกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎี
นพินธต์อ่ที่ประชุมทางวชิาการระดับนานาชาติ อยา่งนอ้ย 1 เรื่อง 
 หลักสูตร แบบ 2.2  ผลงานดุษฎีนพินธ ์หรอืสว่นหนึ่งของผลงานดุษฎีนพินธ์   ไดร้ับการเผยแพร่  
หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง โดย 1 เรื่อง 
ตอ้งอยูใ่นฐานข้อมูล ISI, Scopus โดยมีช่ือของนักศกึษาเป็นช่ือแรก อยา่งนอ้ย 1 เรื่อง 
  นักศึกษาต้องนำเสนอบทความเกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎี
นพินธต์อ่ที่ประชุมทางวชิาการระดับนานาชาติ อยา่งนอ้ย 1 เรื่อง 
3. นักศกึษา  
 1. มีกระบวนการรับนักศึกษาที่เหมาะสม โดยกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติของ
นักศึกษาให้สอดคล้องกับลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เพื่อให้
นักศกึษามีความพรอ้มในการเรยีนและสามารถสำเร็จการศกึษาไดต้ามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด 
 2. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของนักศกึษาในรูปแบบต่างๆ 
เสรมิสรา้งความเป็นพลเมืองดทีี่มีจติสำนกึสาธารณะ และเสรมิสรา้งทักษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 21 
 3. มีการแตง่ตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาท่ัวไปเพื่อให้คำปรกึษาด้านวิชาการ และแนะแนวให้แก่นักศึกษา
ทุกคน โดยอาจารย์จะต้องกำหนดช่ัวโมงให้คำปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้า
ปรกึษาได ้ 
 4. มีการสำรวจข้อมูลการคงอยูข่องนักศกึษา อัตราการสำเร็จการศกึษา เพื่อประเมินแนวโนม้ผล
การดำเนนิงาน 
 5. มีระบบการจัดการข้อรอ้งเรยีนของนักศกึษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินความพึงพอใจ
ของการรับและการสง่เสรมิการพัฒนานักศกึษา และผลการจัดการข้อรอ้งเรยีน 
 
4.  อาจารย์  
 1. มีระบบการรับอาจารยใ์หม่ที่สอดคลอ้งกบัระเบยีบ/ข้อบังคับของมหาวทิยาลัย และต้องมีคะแนน
ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซ่ึงสอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศกึษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารยป์ระจำ  
 2. มีระบบการบริหาร และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
วสิัยทัศนแ์ละนโยบายของมหาวทิยาลัย และแนวทางของหลักสูตร 
 3. มีระบบการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวชิาที่เปิด
สอน และมีความกา้วหนา้ในการผลติผลงานทางวิชาการอยา่งตอ่เนื่อง 
 4. มีการสำรวจข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตำแหน่งทางวิชาการ 
ผลงานทางวิชาการ การคงอยู่ของอาจารย์ และความพึงพอใจต่อกระบวนการรับอาจารย์และการ
บรหิารของอาจารย์ เพื่อประเมินแนวโนม้ผลการดำเนนิงาน 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผู้เรียน 
 1. มีกระบวนการออกแบบ/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชาให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน
ทางวิชาการ/วิชาชีพ สอดคล้องกับความตอ้งการของตลาดแรงงาน และแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติ  
 2. มีระบบและกลไกการพิจารณาอนุมัตหิัวข้อดุษฎีนพินธ ์วิทยานพินธ์ การค้นคว้าอิสระ 
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 3. มีการกำหนดอาจารยผู้์สอนในแต่ละกระบวนวิชา โดยคำนึงถงึความรูค้วามสามารถและความ
เช่ียวชาญในกระบวนวชิาที่สอน และมีการกำกับ ตดิตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรยีนรู้ และ
การจัดการเรยีนการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) 
 4. มีระบบและกลไกการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนพินธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ เพื่อ
ช่วยเหลอื กำกับ ตดิตามในการทำดุษฎีนพินธ์ วิทยานพินธ์ การค้นคว้าอิสระ และการตพิีมพ์ผลงาน 
 5. มีการประเมินผู้เรียน กำกับให้มีการประเมินตามสภาพจริง และมีวิธกีารประเมินที่หลากหลาย                     
(มคอ.5  มคอ.6 และ มคอ.7) 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 1. มีระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในการจัดเตรยีมสิ่งสนับสนุนการเรยีนรูท้ี่จำเป็นตอ่การเรยีนการสอน ทัง้ทางดา้น
กายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  อย่าง
เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสทิธผิล 
 2. มีการสำรวจความพึงพอใจและความตอ้งการของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุน
การเรยีนรู ้และนำผลการสำรวจมาพัฒนาปรับปรุง 

 
7. ตัวบ่งช้ีผลการดำเนนิงาน (Key Performance Indicators)        
 แบบ 1.1 และ แบบ 2.1                                                          

ดัชนบี่งช้ีผลการดำเนนิงาน ปท่ีี 1 ปท่ีี 2 ปท่ีี 3 ปท่ีี 4 
1. มีการประชุมหลกัสตูรเพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวนการ

ดำเนนิงานหลกัสตูร อยา่งนอ้ยปกีารศกึษาละสองครัง้ โดยมี
อาจารยผู้์รับผิดชอบหลกัสตูรเข้ารว่มประชุม อยา่งนอ้ย ร้อย
ละ 80 และมีการบันทกึการประชุมทุกครัง้  

x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลอ้งกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหง่ชาต ิหรอื มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา  

x x x x 

3. มีรายละเอียดของกระบวนวชิา และรายละเอียดของ
ประสบการณภ์าคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
อยา่งนอ้ยก่อนการเปดิสอนในแตล่ะภาคการศกึษาใหค้รบทุก
รายวชิาที่เปดิสอนในหลักสูตร 

x x x x 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนนิการของกระบวนวชิา และ
รายงานผลการดำเนนิการของประสบการณภ์าคสนาม ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศกึษาที่เปดิสอน ใหค้รบทุกรายวชิา 

x x x x 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนนิการของหลกัสตูร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปกีารศกึษา  x x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษาตามมาตรฐานผลการ
เรยีนรูท้ีไ่ดก้ำหนดใน มคอ.3 และมคอ. 4 (ถา้มี) อยา่งนอ้ย
ร้อยละ 25 ของรายวชิาที่เปดิสอนในแตล่ะปกีารศกึษา  

x x x x 
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ดัชนบี่งช้ีผลการดำเนนิงาน ปท่ีี 1 ปท่ีี 2 ปท่ีี 3 ปท่ีี 4 
7. มีการพัฒนา/ปรับปรงุการจัดการเรยีนการสอน กลยุทธก์าร

สอน หรอืการประเมินผลการเรยีนรู้ จากผลการประเมินการ
ดำเนนิงานที่รายงานใน มคอ.7 ปทีีแ่ลว้   x x x 

8. อาจารยผู้์รับผิดชอบหลกัสตูรทีไ่ดร้บัการแตง่ตัง้ใหม่ทุกคน 
ไดร้ับการปฐมนเิทศหรอืคำแนะนำดา้นการจดัการเรยีนการ
สอน และการบรหิารจัดการหลักสูตร 

x x x x 

9. อาจารยผู้์รับผิดชอบหลกัสตูรทุกคนไดร้บัการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรอืวิชาชีพอยา่งนอ้ย ปลีะหนึง่ครัง้ x x x x 

10. จำนวนบุคลากรสนับสนนุการเรยีนการสอน (ถา้มี) ไดร้บัการ
พัฒนาทางวชิาการ และ/หรอืวิชาชีพอยา่งนอ้ย ไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อป ี

x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศกึษาปสีุดทา้ย/บัณฑติใหม่ที่มีตอ่
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยมากกวา่ 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มีตอ่บัณฑติใหม่ เฉลี่ย
มากกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.0    x 

 
 

ดัชนบี่งช้ีผลการดำเนนิงาน ปท่ีี 1 ปท่ีี 2 ปท่ีี 3 ปท่ีี 4 
รวมตัวบง่ช้ี (ข้อ) ในแตล่ะปี 9 10 11 12 
ตัวบง่ช้ีบังคับ (ข้อที่) 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1-5 
ตัวบง่ช้ีตอ้งผ่านรวม (ข้อ) 7 8 9 10 
 
แบบ 1.2 และ แบบ 2.2 

ดัชนบี่งช้ีผลการดำเนนิงาน ปท่ีี 1 ปท่ีี 2 ปท่ีี 3 ปท่ีี 4 ปท่ีี 5 
1. มีการประชุมหลกัสตูรเพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวนการ

ดำเนนิงานหลกัสตูร อยา่งนอ้ยปกีารศกึษาละสองครัง้ โดยมี
อาจารยผู้์รับผิดชอบหลกัสตูรเข้ารว่มประชุม อยา่งนอ้ย 
ร้อยละ 80 และมีการบันทกึการประชุมทุกครัง้  

x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลอ้ง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหง่ชาต ิหรอื มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา  x x x x x 

3. มีรายละเอียดของกระบวนวชิา และรายละเอียดของ
ประสบการณภ์าคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อยา่งนอ้ยก่อนการเปดิสอนในแตล่ะภาคการศกึษา
ใหค้รบทุกรายวชิาที่เปดิสอนในหลกัสูตร 

x x x x x 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนนิการของกระบวนวชิา และ
รายงานผลการดำเนนิการของประสบการณภ์าคสนาม ตาม x x x x x 
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ดัชนบี่งช้ีผลการดำเนนิงาน ปท่ีี 1 ปท่ีี 2 ปท่ีี 3 ปท่ีี 4 ปท่ีี 5 
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศกึษาที่เปดิสอน ใหค้รบทุกรายวชิา 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนนิการของหลกัสตูร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปกีารศกึษา  x x x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษาตามมาตรฐานผล
การเรยีนรูท้ี่ไดก้ำหนดใน มคอ.3 และมคอ. 4 (ถา้มี) อยา่ง
นอ้ยรอ้ยละ 25 ของรายวิชาที่เปดิสอนในแตล่ะปกีารศกึษา  

x x x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรงุการจัดการเรยีนการสอน กลยุทธก์าร
สอน หรอืการประเมินผลการเรยีนรู้ จากผลการประเมิน
การดำเนนิงานทีร่ายงานใน มคอ.7 ปทีีแ่ลว้  

 x x x x 

8. อาจารยผู้์รับผิดชอบหลกัสตูรทีไ่ดร้บัการแตง่ตัง้ใหม่ทุกคน 
ไดร้ับการปฐมนเิทศหรอืคำแนะนำดา้นการจดัการเรยีนการ
สอน และการบรหิารจัดการหลักสูตร 

x x x x x 

9. อาจารยผู้์รับผิดชอบหลกัสตูรทุกคนไดร้บัการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรอืวิชาชีพอยา่งนอ้ย ปลีะหนึง่ครัง้ x x x x x 

10. จำนวนบุคลากรสนับสนนุการเรยีนการสอน (ถา้มี) ไดร้บั
การพัฒนาทางวชิาการ และ/หรอืวิชาชีพอยา่งนอ้ย ไม่นอ้ย
กว่ารอ้ยละ 50 ตอ่ป ี

x x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศกึษาปสีุดทา้ย/บัณฑติใหม่ที่มี
ตอ่คุณภาพหลกัสตูร เฉลีย่มากกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

   x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มีตอ่บัณฑติใหม่ เฉลี่ย
มากกว่า 3.50 จากคะแนนเตม็ 5.0 

    x 

รวมตัวบง่ช้ี (ข้อ) ในแตล่ะปี 9 10 10 11 12 
ตัวบง่ช้ีบังคับ (ข้อที่) 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1-5 1-5 
ตัวบง่ช้ีตอ้งผ่านรวม (ข้อ) 7 8 8 9 10 
 

หมวดท่ี 8 กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสตูร 
 

1.  การประเมนิประสทิธผิลของการสอน 
 1.1 กระบวนการประเมนิและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 
 þ มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และนำผลการประเมินมาวิเคราะห์ 
เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม         
โดยอาจารยแ์ตล่ะทา่น 
 þ มีการประเมินผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษาโดยการสอบ  
 o มีการประเมินผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษาโดยการปฏิบัตงิานกลุม่ 
 þ  วเิคราะหเ์พื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนักศกึษา เพื่อปรับกลยุทธก์ารสอน 
ใหเ้หมาะสมกับนสิติแตล่ะช้ันปี โดยอาจารยแ์ตล่ะทา่น 
1.2 กระบวนการประเมนิทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
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 o ให้นักศึกษาได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์     
การสอน และการใช้สื่อในทุกรายวชิา 
 
2. การประเมนิหลักสูตรในภาพรวม 
 þ  ประเมินโดยนักศกึษาปสีุดทา้ย 
 þ  ประเมินโดยบัณฑติที่สำเรจ็การศกึษา 
 þ  ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑติ/ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีอ่ืนๆ 
 
3. การประเมนิผลการดำเนนิงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี ตามดัชนีบ่งช้ีผลการดำเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 
โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน 
ที่ไดร้ับการแตง่ตัง้จากมหาวทิยาลัย 
 
4. การทบทวนผลการประเมนิและวางแผนปรับปรุง 

ใหก้รรมการวิชาการประจำสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรยีนการสอนของ
อาจารย์ นักศึกษา บัณฑติ และผู้ใช้บัณฑติ และข้อมูลจาก มคอ.5,6,7 เพื่อทราบปัญหาของการบรหิาร
หลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา และนำไปสู่การดำเนินการปรับปรุงกระบวนวิชาและ
หลักสูตรตอ่ไป สำหรับการปรับปรุงหลกัสูตรนัน้จะกระทำทุกๆ 5 ป ีทัง้นี้เพื่อใหห้ลักสูตรมีความทันสมัย
และสอดคลอ้งกับความตอ้งการของผู้ใช้บัณฑติ 

ภาคผนวก  
 

1. คำอธบิายลักษณะกระบวนวชิา  
004714  สัมมนาทฤษฎีและความคดิทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์กับ 3(3-0-6) 
  การนำมาใช้ในการวจัิยทางประวัตศิาสตร์ 
  Seminar on Theories and Concepts of Social Sciences and Humanities and 
  their Application in Historical Research 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน :  ไม่มี  
  ศกึษาการก่อตัวของแนวคิดต่างๆ ว่าด้วย "สังคม" โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเป็น
ประวัตศิาสตร ์ทัง้ในแบบเฮเกล-มารก์ซ์ มารก์ซิสม์ ปฏิฐานนยิม เวเบอร ์การทา้ทายจากโครงสรา้งนยิม 
หลังโครงสรา้งนยิม สตรนียิม หลังอาณานคิมศกึษา รวมไปถึงแนวคิดอนาธิปไตย และมนุษยศาสตรเ์ชิง
นเิวศวทิยา 
  Approaches to the study of "society" in special relation to history, ranging from the 
Hegelian-Marxian thinking, Marxisms, Positivism, Weberian approaches to the challenges from 
Structuralism, Post-structuralism, Feminism, Post-colonialism, as well as Anarchism and the 
Environmental Humanities. 
 
004715 สัมมนาประวัตศิาสตร์นพินธ์ 3(3-0-6) 
  Seminar on Historiography 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน :  ไม่มี  
  ประวัติศาสตร์นิพนธ์ตะวันตก (กรีกและโรมัน แบบศาสนาคริสต์ สมัยใหม่ หลังสมัยใหม่) 
ประวัตศิาสตรน์พินธต์ะวันออก (อินเดยี จนี อิสลาม เอเชียตะวันออกเฉยีงใต้) ประวัติศาสตรน์พินธไ์ทย 
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  Western Historiography (Greek and Roman, Christian, Modern, Postmodern), Eastern 
historiography (Indian, Chinese, Islamic, Southeast Asian), Thai historiography. 
 
004716 สัมมนาแนวทางใหม่ในการศกึษาประวัตศิาสตร์ไทย 3(3-0-6)  
  Seminar on New Inquiry into Thai History  
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน :  ไม่มี   
  วพิากษ์แนวการวิเคราะห์ของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพและหลวงวิจติรวาทการ 
มาร์กซิสต์ เศรษฐศาสตร์การเมือง ประวัติศาสตร์เชิงเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสิค รัฐศาสตร์เชิง
ประวัตศิาสตร์ มานุษยวทิยาเชิงประวัตศิาสตร์ นธิิ เอียวศรวีงศ์ ความคิดหลังสมัยใหม่ สหวิทยาการ 

 Approach to historical study on Damrong Rachanubhab and Luang Wichitwatakan schools, 
Marxist, political economy, history of neo-classic economics, anthropology, Nidhi Aeowsrivongse 
school, postmodernism and interdisciplinary methods. 
 
004717  สัมมนาประวัตศิาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6) 
  Seminar on History of Southeast Asia 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน :  ไม่มี  
  ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มาและความสำคัญของหัวข้อที่เลือกศึกษา 
แนวทางการศกึษาและวิเคราะหเ์ทา่ที่ผ่านมาเกี่ยวกับหัวข้อที่เลือกศกึษา วิเคราะหข้์อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
หัวข้อ ศกึษาและวิเคราะหเ์งื่อนไขตา่งๆ โดยละเอียดในด้านการเมือง เศรษฐกจิ สังคม และวัฒนธรรม 
สรุปความเข้าใจและเสนอแนวทางการวจิัยเกี่ยวกับหัวข้อที่เลอืกศกึษา 

  General knowledge of Southeast Asia, background and significance of selected topics, 
previous trends and analysis pertinent to selected topics, analysis of sources concerning the 
selected topics, in-depth study and analysis of political, economic, socio-cultural conditions, 
suggestions on research approach to selected topic. 
 
004718  การศกึษาเฉพาะเร่ืองในประวัตศิาสตร์ล้านนา 3(3-0-6) 
  Special Topics on Lanna History 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน :  ไม่มี  
  ความรูท่ั้วไปเกี่ยวกับประวัติศาสตรล์้านนา ที่มาและความสำคัญของปัญหาของหัวข้อที่เลอืก
ศกึษา แนวทางการศกึษาและวเิคราะห์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับหวัข้อที่เลอืกศกึษา การวิเคราะห์หลักฐานและ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ วเิคราะหเ์งื่อนไขตา่งๆ โดยละเอียด (ดา้นเศรษฐกจิ การเมือง และดา้นสังคม
และวัฒนธรรม) การนำเสนอแนวทางการศกึษาหัวข้อที่เลอืกศกึษา 
 General historical background of Lanna, background and significance of selected topics,  
previous trends and analyses pertinent to the selected topic, analysis of sources pertinent to the 
topic, in-depth analysis of the conditions of Lanna history (political, economic, socio-cultural),  
presentation of study approach to selected topic. 
 
004719 สัมมนาประวัตศิาสตร์เศรษฐกจิไทย 3(3-0-6) 
  Seminar on Thai Economic History 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
  ระบบเศรษฐกิจไทยแบบจารีต ความเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจก่อนสมัยการค้าเสรี ยุค
รัตนโกสินทร์ตอนต้น ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหลังการทำสนธิสัญญาบาวริ่ง (สนธิสัญญา
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การค้าเสรี) รัฐและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิสมัย “ทุนนยิมโดยรัฐ” รัฐและความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจหลังการดำเนินการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม มุมมองทางประวัติศาสตร์กับปัญหา
การศกึษาเศรษฐกจิ  
   Traditional Thai economic system, change in Thai economic history before the free trade 
era (early Ratanakosin period), economic change after the Bowring treaty (free trade treaty) of 
1855,  state and economic change during the era of “State capitalism”, state and economic change 
after the implementation of the National Economic and Social Development Plans, historical 
perspectives on problems of economic studies. 
 
004720 สัมมนาประวัตศิาสตร์สังคมไทย 3(3-0-6) 
  Seminar on Thai Social History 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
  ความหมายของชาตพัินธุ์ กลุม่สถานภาพ และเพศสภาวะ ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยใน
ภาคต่าง ๆ ก่อนสมัยอยุธยา ในสมัยอยุธยา ต้นรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่สนธิสัญญาบาวริ่งถึงก่อน
สงครามโลกครัง้ที่สอง และหลังสงครามโลกครัง้ที่สองถงึปัจจุบัน 
   Meanings of ethnicity, status groups, and gender, social changes in different regions prior 
to the Ayutthya period, Ayutthya period, early Ratanakosin period, from the Bowring Treaty to 
World War II, from the end of World War II to present. 
 
004721 สัมมนาประวัตศิาสตร์ความคดิไทย 3(3-0-6) 
  Seminar on Thai Intellectual History 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
  แนวพินิจต่างๆ ที่ใช้ในการศกึษาประวัตศิาสตรค์วามคิดไทย ความคิดทางสังคมและการเมือง
ก่อนพุทธศตวรรษที่ 18 จักรวาลวิทยาของวิญญาณนิยม พุทธศาสนาและศาสนาฮินดูในรัฐไทยยุค
โบราณ ความเปลี่ยนแปลงของความคิดทางสังคม การเมือง ศาสนาในสมัยอยุธยา ความเปลี่ยนแปลง
ทางความคิดในสมัยธนบุรีและต้นรัตนโกสินทร์ การพัฒนาอุดมการณ์ของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
การปะทะทางอุดมการณ์ก่อนและหลังการปฏิวัต ิพ.ศ. 2475 และผลที่เกดิตามมา การเคลื่อนไหวทาง
ความคิดในทศวรรษ 2490 ถึงทศวรรษ 2510 และผลกระทบ ความหลากหลายและการต่อสู้ทาง
ความคิดตัง้แต่ พ.ศ.2516 ถงึปัจจุบัน 
  Approaches in the study of Thai intellectual history, social and political thinking prior to the 
12th century AD., cosmology of animism, Buddhism, and Hinduism in the ancient Thai state,  
changes in social, political, and religious thinking during the Ayutthya period, changes in thinking 
during the Thonburi and Early Ratanakosin period,  the development of the ideology of the 
absolutist State, the dispute of ideologies before and after the 1932 Revolution and its 
consequence, the ideological movement during the decades of 2490-2510 B.E. (1947-1967 A.D.) 
and its consequences, ideological diversity and confrontation from 2516 B.E. (1973 A.D.) to present. 
 
004722  สัมมนาประวัตศิาสตร์อารมณ์ความรู้สกึและผัสสาการ 3(3-0-6)  
  Seminar on History of History of Emotion, Feeling, and Affect 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
  ศึกษาอารมณ์ ความรู้สึก และผัสสาการ โดยเฉพาะที่สัมพันธ์กับการศึกษาประวัติศาสตร์, 
งานที่ใช้อารมณ์ความรู้สึกเป็นตัวตั้งในการเขียนประวัติศาสตร์, ประวัติศาสตร์ว่าด้วย "ระบอบ
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ความรู้สึก" และ "ชุมชนทางความรู้สึก" ต่างๆ ที่ขัดแย้งกันและทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลง เป็นต้น, 
ทฤษฎีว่าด้วยความรู้สึกและผัสสาการ, แนวคิดและตัวอย่างงานศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ว่าด้วยผัสสา
การ, การพัฒนาแนวทางการศกึษาประวัตศิาสตรค์วามรูส้กึและผัสสาการ 
             A study of emotions, feelings and affects, especially in relation to history; approaches that 
employ emotions as the main theme in historical writings, such as "the regimes of emotion" or 
"emotional communities", whose convergence and divergence bring out historical changes; theories 
of emotions and affects; approaches and examples of the historical study of emotion and affect; 
further development of the history of emotion and affect. 
 
004723 สัมมนาประวัตศิาสตร์การเมอืงและการปกครองไทย 3(3-0-6)  
  Seminar on History of Thai Politics and State Administration 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
  แนวการศกึษาประวัตศิาสตรก์ารเมืองการปกครอง ลักษณะโครงสรา้งของอำนาจกับพื้นฐาน
ทางเศรษฐกจิวัฒนธรรมในสังคมไทยก่อนพุทธศตวรรษที่ 20 โครงสรา้งอำนาจทางการเมืองในรัฐจารีต
ขอ ง ไท ย  ก าร เป ลี่ ย น แปล งขอ ง โคร งส ร้ างท าง เศ รษ ฐกิ จ  สั งคม  แล ะก ารส ถ าปน ารั ฐ
สมบูรณาญาสทิธริาชยจ์นถงึการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 รัฐราชการกับการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยของไทย และผลกระทบต่อโครงสร้างของความสัมพันธ์เชิงอำนาจจนถึง พ.ศ. 2516 
ความสัมพันธ์ระหว่างการก่อตัวทางสังคม เศรษฐกิจสมัยใหม่ และพลังทางการเมือง พ.ศ. 2500-
ปัจจุบัน การเมืองการปกครองของสังคมไทยในปัจจุบัน สรุปเกี่ยวกับปัญหาการศึกษาประวัติศาสตร์
การเมือง การปกครองไทย 
   Approaches to the study of Thai political and administrative history, characteristics of 
power structure and the economic-cultural background in Thai society prior to the 14th century AD., 
political power structure in traditional Thai state,  changes in economic and social structures, and 
the establishment of the absolutist state prior to political and administrative change in 2475 B.E. 
(1932 A.D.),  the bureaucratic versus the democratic polity, and its effects on power relations in 
Thai politics prior to 2516 B.E. (1973 A.D.),  relationship between the emergence of a modern 
socio-economy and political forces from 2500 B.E. (1957 A.D.) to present,  politics and 
administration in present-day Thai society,  problems in the study of history of Thai politics and 
administration. 
 
004724  สัมมนาประวัตศิาสตร์อนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ำโขง 3(3-0-6) 
  Seminar on History of the Greater Mekong Sub-region 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน :   ไม่มี 
  การนิยามความหมายของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง รัฐและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐในอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงยุคจารตี การเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ของรัฐต่างๆ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง มรดกทาง
วัฒนธรรมรว่มกันของอนุภูมิภาคลุม่แม่นำ้โขง อนุภูมิภาคลุม่แม่นำ้โขงในยุคโลกาภิวัตน์ 
   Definition of the Greater Mekong Sub-region, traditional states and relations among the 
states in the Greater Mekong Sub-region, the transformation of the states of the Greater Mekong 
Sub-region into the modern era, common cultural heritage of the Greater Mekong Sub-region, the 
Greater Mekong Sub-region in the age of globalization. 
 
004725  สัมมนาการศกึษานยิายอิงประวัตศิาสตร์ 3(3-0-6)  
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  Seminar on Study of Historical Novels 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
  ศาสตร์ของการเล่าเรื่องและการนำมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบการเขียนและเล่า
เรื่องต่าง ๆ แนวคิดและทฤษฎีที่สำคัญในการวิเคราะห์การสร้างงานประวัติศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ  
ความสัมพันธ์ระหว่างขนบการอธิบายในรูปแบบต่างๆ พิจารณาตรวจสอบนิยายอิงประวัติศาสตร์ 
“คลาสสิค” เลือกสรรนิยายอิงประวัติศาสตร์ เช่น สี่แผ่นดิน ผู้ชนะสิบทิศประชาธิปไตยบนเส้นขนาน 
สงครามและสันติภาพ ฯลฯ เพื่อเป็นกรณีศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างโลกทัศน์กับสภาพทางสังคม 
การเมือง วัฒนธรรม ความเช่ือมโยงระหวา่ง “ความเป็นจรงิ” ตา่งระนาบ 
  Narratology and its application to the analysis of stylistics and narratives, ideas and 
theories essential for analysis of the construction of various historical works, the relations among 
various narrative conventions, an examination of “classical” historical novels, the selection of 
historical novels, such as “Siphaendin” (Four Reigns), “Phuchanasibthid” “Prachathipatai Bon 
Senkhanan”, “Songkhram Lae Santipharb (War and Peace)” as case studies, the relationship 
between worldview and social, political, and cultural conditions, the connection between different 
levels of “truth”. 
 
004789 หัวข้อเลอืกสรรในประวัตศิาสตร์ 3(3-0-6)       
  Selected Topic in History 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
  สำรวจเอกสารและงานวจิยัเพื่อเข้าใจพรมแดนความรูใ้นหัวข้อเฉพาะ ศกึษากระบวนการสรา้ง
ความรู ้วเิคราะห์บรบิทของความรู้ วเิคราะหเ์อกสารงานวจิัยในหัวข้อเฉพาะ สำรวจค้นควา้ข้อมูลช้ันต้น
ที่เกี่ยวกับหัวข้อเฉพาะ การสังเคราะหค์วามรูใ้หม่ การนำเสนอผลของการสังเคราะหค์วามรูใ้หม่ที่ไดร้ับ 
  A survey of materials and research for the state of knowledge regarding a selected topic, 
a study of process of knowledge construction, analysis of context of knowledge, analysis on 
research materials related to the selected topic, surveying and collecting primary sources 
concerning the selected topic, synthesis of new knowledge regarding the selected topic, 
presentation on synthesized new knowledge. 
 
004897 ดุษฎีนพินธ์  72 หน่วยกติ 
  Dissertation 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน :  ไดร้ับอนุมัตหิัวข้อโครงรา่งแลว้ หรอืลงทะเบยีนพรอ้มกับการเสนอขออนุมัติ 
      หัวข้อโครงรา่ง 
   
004898 ดุษฎีนพินธ์  48 หน่วยกติ 
  Dissertation 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน :  ไดร้ับอนุมัตหิัวข้อโครงร่างแล้ว หรอืลงทะเบยีนพรอ้มกับการเสนอขออนุมัต ิ
      หัวข้อโครงรา่ง 
 
 
004899 ดุษฎีนพินธ์  36 หน่วยกติ 
  Dissertation 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน :  ไดร้ับอนุมัตหิัวข้อโครงรา่งแลว้ หรอืลงทะเบยีนพรอ้มกับการเสนอขออนุมัติ 
      หัวข้อโครงร่าง 
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2.  คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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3.  ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ 
 3.1 อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ศาสตราจารย์ ดร. อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ 
ผลงานวจัิย 
1. อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์. (2559). ความเปลี่ยนแปลงในชนบท: ประชาธิปไตยบนความเคลื่อนไหว

(รายงานการวจิัยฉบับสมบูรณ)์. กรุงเทพฯ:  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย. เผยแพรใ่น ลมื
ตาอ้าปาก จาก “ชาวนา” สู่ ผู้ประกอบการ. กรุงเทพฯ: มตชิน. 160 หนา้.  

บทความทางวชิาการ 
2. Dayley,R., Sattayanurak, A. (2016). Thailand’s Last Peasant. Journal of Southeast Asian Studies, 

47(1), 42-65. 
3. อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์. (2557). ความเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเมืองของสังคมชนบท: กระบวนการ

เคลื่อนไปสู่ ประชาธิปไตย.  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ        
สุราษฎรธ์านี, 6(2), 93-120. 

4. อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์. (2557). ความเปลี่ยนแปลงความสัมพันธเ์ชิงอำนาจในการจัดการทรัพยากร
ในชุมชนทอ้งถิ่นภาคเหนอื. วารสารปาริชาต, 27(1), 10-24. 

5. อรรถจักร์ สัตยานุรักษ.์ (2556). การสังเคราะหง์านวจิัยยุววิจัยประวัติศาสตรท์้องถิ่นภาคเหนือ. ใน 
บทสังเคราะหยุ์ววจิัยประวัตศิาสตรท์อ้งถิน่ภาคเหนอื. (น. 7 – 42). กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวจิัย. 

6. อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์. (2556). ความหมายของตัวตน: พัฒนาการหนังสอืแจกในงานศพ. ใน ฉัตร
ทิพย์ นาถสุภา และฉลอง สุนทราวาณิชย์ (บ.ก.), ประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมและ
การศึกษา: รวมบทความไทยศึกษาที่ระลึกศาสตราจารย์ อิฌิอิ โยเนะโอะ. (น. 95-222).  
กรุงเทพฯ: สรา้งสรรค์. 

7. อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์. (2556). ความรูส้กึกับประวัติศาสตร์: ประวัติศาสตรค์วามรูส้ึก. ใน ดว้ยรัก : 
ปรัชญาและสาระของประวัตศิาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์รวมบทความในโอกาสศาสตราจารยก์ติติ
คุณ ดร.ฉัตรทพิย ์นาถสุภา อายุ 72 ป.ี (น.129-174). กรุงเทพฯ: สรา้งสรรค์.  

หนังสอื 
8. อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ (2559). ลมืตาอ้าปาก จาก “ชาวนา” สู่ ผู้ประกอบการ. กรุงเทพฯ: มตชิน. 
9. อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์. (2557). ประชาธปิไตย คนไทยไม่เทา่กัน. กรุงเทพฯ: มตชิน. 
  
 
 
 
ศาสตราจารย์เกยีรตคิุณ สายชล สัตยานุรักษ์  
ผลงานวจัิย 
1. สายชล สัตยานุรักษ์. (2560). นักวชิาการไทยกับการต่อสูช่้วงชิงความหมาย “ประชาธปิไตย”ในภาวะ

วกิฤตทางการเมือง (รายงานการวจิัยฉบับสมบูรณ)์. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย. เผยแพร่ใน “มรดกทางประวัติศาสตร์และการบังเกิด “ตุลาการภิวัตน์” ในรัฐไทย” ใน 
วารสารนิติสังคมศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1/2559 (มกราคม-มิถุนายน). 50 หน้า. เผยแพร่ใน 
วัฒนธรรมการเมืองไทยกับหลักนิตธิรรม. ใน บทความเสนอในการประชุมทางวชิาการประจำปี 
สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 17 เรื่อง “หลักนิติธรรม กับ ประชาธิปไตย” (Rule of Law and 
Democracy) วันที่ 6 - 8 พฤศจกิายน 2558 ณ ศูนยป์ระชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนนินอก 
กรุงเทพมหานคร. 39 หนา้.  
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2. สายชล สัตยานุรักษ์. (2558). การวจิัยเพื่อสรา้งองค์ความรูใ้หม่: ประวัติศาสตร์สังคมไทย (รายงาน
การวจิัยฉบับสมบูรณ)์. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. เผยแพรใ่น “ครอบครัว 
เครอืญาต ิและความสัมพันธร์ะหวา่งเพศในสังคมอยุธยา” ใน ดว้ยรัก  ความเป็นครอบครัวและ
ชุมชนในสังคมไทย รวมบทความในโอกาสศาสตราจารยก์ติคุิณ ฉัตรทพิย์ นาถสุภา มีอายุ 72 ป.ี 
กรุงเทพฯ: สรา้งสรรค์. 77 หนา้.  

3. สายชล สัตยานุรักษ์. (2556). ประวัติศาสตร์วิธคิีดเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทยของปัญญาชน 
(พ.ศ.2435-2535) (รายงานการวจิัยฉบับสมบูรณ์). กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย. เผยแพร่ใน 10 ปัญญาชนสยาม เล่ม 1 ปัญญาชนแห่งรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ . 
กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์โอเพ่นบุคส์. 589 หนา้. เผยแพรใ่น 10 ปัญญาชนสยาม เลม่ 2 ปัญญาชน
หลังการปฏิวัติ 2475. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์โอเพ่นบุคส์. 663 หนา้.   

บทความวชิาการ 

4. สายชล สัตยานุรักษ์. (2559). ถักถอ้ยร้อยประเด็น: มนุษยศาสตร์ที่แปรเปลี่ยนในโลกที่เปลี่ยนแปลง. 
ใน อรรถจักร์ สัตยานุรักษ ์(บ.ก.), มนุษยศาสตรท์ี่แปรเปลีย่นในโลกที่เปลีย่นแปลง รวมบทความ
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวจิัยมนุษยศาสตร์ ครัง้ที่ 8. (น.1-20). กรุงเทพฯ: สยาม
ปรทัิศน์.  

5. สายชล สัตยานุรักษ์. (2559). มรดกทางประวัติศาสตร์และการบังเกิด “ตุลาการภิวัฒน์” ในรัฐไทย. 
วารสารนติสิังคมศาสตร์, 9(1), 8-58.  

6. สายชล สัตยานุรักษ์. (2559). การสร้างความเป็นไทยกระแสหลักและ "ความจรงิ" ที่ "ความเป็นไทย" 
สร้าง . ใน สุวรรณา สถาอานันท์, สุรเดช โชติอุดมพันธ์ (บ .ก .), หนึ่งทศวรรษเวทีวิจัย
มนุษยศาสตร์ไทย แว่นตา อารมณ์ สังคม ความจริง. (น.315-355). กรุงเทพฯ: สำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวจิัย (สกว.).  

7. สายชล สัตยานุรักษ์. (2558). การเปลี่ยนรูปรัฐและอัตลักษณ์ทางชาตพัินธุ ์ระหว่างทศวรรษ 2380-
2480. ใน  ประวัติศาสตร์รัฐไทยและสังคมไทย . (น .65-117). เชียงใหม่ : สำนักพิมพ์
มหาวทิยาลัยเชียงใหม่.  

8. สายชล สัตยานุรักษ.์ (2558). ประวัติศาสตรก์ารบัญญัตศิัพท์: มิติหนึ่งของการเมืองวัฒนธรรมก่อน
และหลังการปฏิวัติ พ.ศ.2475. ใน ธนาพล ลิ่มอภิชาต และสุวิมล รุ่งเจริญ (บ.ก.), เจ้าพ่อ 
ประวัติศาสตร์ จอมขมังเวทย์ รวมบทความเพื่อเป็นเกียรติในโอกาสครบรอบ 60 ปี ฉลอง       
สุนทราวาณชิย์. (น.255-291). กรุงเทพฯ: สยามปรทัิศน์.  

9. สายชล สัตยานุรักษ์. (2558). วัฒนธรรมการเมืองไทยกับหลักนิติธรรม. ใน เอกสารประกอบการ
ประชุมทางวิชาการประจำปีครั้งที่ 17 ของสถาบันพระปกเกล้าเรื่อง “หลักนิติธรรมกับ
ประชาธปิไตย” (Rule of Law and Democracy). (น.95-134). กรุงเทพ: สถาบันพระปกเกลา้ 

10. สายชล สัตยานุรักษ์.(2557). ชาตนิยิมกับการเมืองไทย. ในการประชุมวชิาการของสมาคมไทยศกึษา
แห่งประเทศญ่ีปุ่น ค.ศ.2014. (น.1-30) Kyoto: Graduate School of Asian and African Area 
Studies, Kyoto University.  

 11. สายชล สัตยานุรักษ์.(2557). อุดมการณ์ชาตินิยมกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองของชนช้ันกลาง
ไทย.มนุษยศาสตรส์าร, 15(2), 35-73.  

12. สายชล สัตยานุรักษ์. (2556). วิถีไทยกับการสรา้งความเป็นพลเมืองไทย. ใน เอกสารประกอบการ
ประชุมทางวชิาการประจำป ีครัง้ที ่13 สถาบันพระปกเกลา้. (น.281-318). (ฉบับปรับปรุงตพิีมพ์ 
ใน ฉัตรทิพย์ นาถสุภา ฉลอง สุนทราวาณิชย์ (บ.ก.), ประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมและ
การศึกษา: รวมบทความไทยศึกษาที่ระลึกศาสตราจารย์ อิฌิ อิ โยเนะโอะ. (น . 9-35) 
กรุงเทพฯ : สรา้งสรรค์.  
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13. สายชล สัตยานุรักษ์. (2556). การสถาปนาความหมาย “ชาติไทย” และ “ความเป็นไทย” โดย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว. มนุษยศาสตรส์าร, 14(2), 1-31. 

14. สายชล สัตยานุรักษ.์ (2556). ครอบครัว เครอืญาติ และความสัมพันธร์ะหว่างเพศในสังคมอยุธยา. 
ใน ด้วยรัก ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม รวมบทความในโอกาส ศาสตราจารยก์ิติคุณ ฉัตรทิพย์ 
นาถสุภา มีอายุ 72 ป.ี (น.11-88). กรุงเทพฯ:สรา้งสรรค์.  

หนังสอื 
15. สายชล สัตยานุรักษ์ . (2558). ประวัติศาสตร์รัฐไทยและสังคมไทย. เชียงใหม่: สำนักพิมพ์

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่. 
16. สายชล สัตยานุรักษ์. (2557). 10 ปัญญาชนสยาม เล่ม 1 ปัญญาชนสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์. 

กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์โอเพ่นบุคส์. 
17. สายชล สัตยานุรักษ์. (2557). 10 ปัญญาชนสยาม เล่ม 2 ปัญญาชนหลังการปฏิวัติ พ.ศ.2475. 

กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์โอเพ่นบุคส์. 
18. สายชล สัตยานุรักษ์. (2556). พระยาอนุมานราชธน ปราชญ์สามัญชนผู้นิรมิต “ความเป็นไทย” .

กรุงเทพฯ: มตชิน. 
 
อาจารย์ ดร.ธกิานต์  ศรีนารา 
ผลงานวจัิย 
1. ธิกานต์  ศรีนารา. (2558). การเคลื่อนไหวทางภูมิปัญญาของปัญญาชนฝ่ายซ้ายไทยในหนังสือพิมพ์ 

ปติุภูมิ และหนังสอืพิมพ์ มาตุภูมิ ระหว่างป ีพ.ศ.2499 – 2501 (รายงานการวจิัยฉบับสมบูรณ)์. 
กรุงเทพฯ: คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ. เผยแพรใ่น หนังสือประมวลผล 
(Proceedings) การประชุมวชิาการระดับนานาชาตทิางดา้นเศรษฐศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 2016 
ภาคฤดูร้อน  (2016 International Symposium on Economics and Social Science – Summer 
Session) หรอื (ISESS-Summer July 12-14, 2016, Kyoto, Japan). (น.944-957). เมืองเกียวโต 
ประเทศญ่ีปุ่น : Chiba Institute of Technology แห่งประเทศญ่ีปุ่น และ Tamkang University 
แหง่ประเทศไตห้วัน. 

2. ธิกานต์ ศรีนารา. (2556). การเคลื่อนไหวทางภูมิปัญญาของ “ปัญญาชนกลุม่วถิทีรรศน์” ในยุคโลกา
ภิวัตน์ ระหว่าง พ .ศ . 2540 – 2550 (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ). กรุงเทพฯ: คณะ
สังคมศาสตร์  มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ. เผยแพร่ใน มนุษยศาสตร์ที่แปรเปลี่ยนในโลกที่
เปลี่ยนแปลง รวมบทความจากการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ ครัง้ที่ 8. 
(น.503-528). กรุงเทพฯ: สยามปรทัิศน์.  

บทความทางวชิาการ 
3. Srinara, T. (2016). Intellectual Movement of Thai Left Intellectuals in Pytuphoom and Matuphoom 

Newspaper, between 1956-1958. ใน หนังสือประมวลผล (Proceedings) การประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติทางด้านเศรษฐศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์2016 ภาคฤดูร้อน (2016 International 
Symposium on Economics and Social Science – Summer Session) หรือ (ISESS-Summer July 
12-14, 2016, Kyoto, Japan). (น .944-957). เมืองเกียวโต ประเทศญ่ีปุ่น : Chiba Institute of 
Technology แหง่ประเทศญ่ีปุน่ และ Tamkang University แหง่ประเทศไตห้วัน. 

4. ธิกานต์ ศรีนารา. (2558). การเคลื่อนไหวทางภูมิปัญญาของปัญญาชน “กลุม่วถิีทรรศน์” ในยุคโลกา
ภิวัตน์ (ระหว่าง พ.ศ. 2540 – 2550). ใน สายชล สัตยานุรักษ์ และคณะ (บ.ก.), เอกสารการ
ประชุม  การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ  เวที วิจั ยมนุษยศาสตร์ ไทยครั้ งที่  
8 “มนุษยศาสตร์ที่ แปรเปลี่ยนในโลกที่ เปลี่ ยนแปลง”. (น .503-528). เชียงใหม่ : คณะ
มนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลัยเชียงใหม่. 
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5. ธิกานต์ ศรีนารา. (2557). ความคิดว่าด้วยรัฐและกษัตริย์ในสมัยศักดินาของ นิธิ เอียวศรีวงศ์ กับ
ความเปลี่ยนแปลงทางภูมิปัญญาของปัญญาชนฝ่ายค้านไทยใน ช่วงทศวรรษ  2520. 
มนุษยศาสตรส์าร, 15(1), 62-105. 

6. ธิกานต ์ศรนีารา. (2557). “ทำลายเผด็จการ พิทักษป์ระชาธปิไตย”: จุดยนืของ พคท. ในหนังสอืพิมพ์
มหาชน ทา่มกลางความขัดแยง้ทางการเมืองระหวา่งป ี2490-2491. อ่าน, 6, 148-165. 

7. ธิกานต ์ศรนีารา. (2557). การมาบรรจบกันระหวา่งนักคิดสายวัฒนธรรมชุมชนและสถาบันกษัตรยิใ์น
ก า ร เมื อ ง ไท ย  ร ะห ว่ า ง  พ .ศ . 2524-2535. ว า ร ส า ร ส ำนั ก บั ณ ฑิ ต อ าส าส มั ค ร 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์, 10(2), 25-69. 

8. ธิกานต ์ศรนีารา. (2557). การกดีกันความเป็นคอมมิวนสิตอ์อกจากจติร ภูมิศักดิ์หลัง พคท. ใน  สุธา
ชัย ยิ้มประเสริฐ (บ.ก.), จิตร ภูมิศักดิ์ ความทรงจำ และคนรุ่นใหม่. (น.140-176). กรุงเทพ: 6 
ตุลารำลกึ. 

9.  ธิกานต์ ศรีนารา. (2557). กระแสลัทธิมาร์กซตะวันตก (Western Marxsim) กับความคิดและ
ความหวังทางการเมืองของปัญญาชนฝ่ายซ้ายไทยภายหลังการตกต่ำล่มสลายของ พคท. 
ระหว่าง พ .ศ.2524 – 2534. ใน เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัย
มนุษยศาสตรไ์ทย ครั้งที่ 7 “ความกลัว ความหวัง จนิตนาการ การเปลี่ยนแปลง”. (น.621-651). 
นครศรธีรรมราช: มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ.์ 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สงิห์ สุวรรณกจิ 
ผลงานวจัิย 
1. Suwannakij, S. Ivarsson, S. (2017). Inscribing Siam: the State of Documentary and 

Material Practices. Private research funding. 
2. สิ งห์  สุ วร รณ กิ จ . (2558). งาน ศึ ก ษ า ผู้ อ ยู่ ใน ส ถ าน ะรอ ง  (Subaltern Studies): ทบท วน

 ประวัติศาสตร์นิพนธ์และมวลชนผู้เคลื่อนไหว. ทุนส่วนตัว. เผยแพร่ ใน วารสารสังคมศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร ์มหาวทิยาลัยเชียงใหม่, 27(1), 149-189.  

บทความทางวิชาการ 
3. Suwannakij, S. (2016). Review of A Sarong for Clio: Essays on the Intellectual and Cultural 

History of Thailand, Inspired by Craig J. Reynolds. Journal of Southeast Asian Studies, Kyoto 
University. 5 (3) (December), 556-560. 

4. สิงห์ สุวรรณกจิ. (2560) ไฮเดกเกอร์และเบนยานนิ: เทคโนโลยี สุนทรียภาพ การเมือง. ใน ศรยุทธ 
เอ่ือมเอ้ือยุทธ (บ.ก.). พ้นพรมแดนความรู้ ตำราวิชาการของภาควชิาสื่อศลิปะและการออกแบบ
สื่อ  คณะวิจติรศลิปะ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่. (น.40-51). เชียงใหม่: นันทบุรกีารพิมพ์. 

5. Ranajit, G. (2558). บางแง่มุมของประวัติศาสตร์นิพนธ์อินเดียสนมัยหลังอาณานิคม [On Some 
Aspect of Historiography of Colonial India, Subaltern Studies I] (สิงห์ สุวรรณกิจ , ผู้แปล ). 
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่, 27(1), 174-182. (ตน้ฉบับพิมพ์ปี ค.ศ. 1982) 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ เรืองศรี 
ผลงานวจัิย 
1. วราภรณ ์เรอืงศรี. (2559). ความเคลื่อนไหวของชุมชนพ่อค้าคาราวานเมืองแม่ฮอ่งสอน ตั้งแต่ พ .ศ. 

2500 ถึงปัจจุบัน (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์). กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย . เผยแพร่ใน ความทรงจำจากชายแดน เหลียวหลังสนุก แลหน้าสับสน. ใน เอกสาร
ประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “ศาสตร์แห่งการจำ ศิลป์แห่งการลืม”. (น.227-
247). ปัตตานี: มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตปัตตานี. 
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2. วราภรณ์ เรืองศรี. (2558). การค้าชายแดนแม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง ขุนยวม และอำเภอเมืองตั้งแต่ 
พ .ศ .2500 ถึงปัจจุบัน (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ). เชียงใหม่: คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เผยแพรใ่น ความทรงจำจากชายแดน เหลียวหลังสนุก แลหนา้สับสน. 
ใน เอกสารประกอบการประชุมวชิาการระดับชาต ิเรื่อง “ศาสตรแ์ห่งการจำ ศลิป์แหง่การลมื”.    
(น.227-247). ปัตตานี: มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตปัตตานี. 

*หมายเหตุ บทความวิจัยมาจากผลงานวจิัย จำนวน 2 เรื่อง เนื่องจากเป็นประเด็นที่สัมพันธก์ันและเป็น
โครงการวจิัยที่ตอ่เนื่องกัน 2 ปี 

บทความทางวิชาการ 
3. วราภรณ์ เรืองศร.ี (2559). สมุตตราชว่าดว้ยการทำความเข้าใจผู้คนและสังคมสมัยจารีต. วารสาร

ศลิปะและวัฒนธรรม (ฉบับเชิดชูเกียรติ จัดพิมพ์เนื่องในงานแสดงมุทิตาจิตแด่ ศาสตราจารย์
อรุณรตัน ์วเิชียรเขียว ในโอกาสไดด้ำรงตำแหนง่ศาสตราจารย์ดา้นประวัตศิาสตรล์า้นนา), 1(1). 
67-77.  

 
อาจารย์ ดร.สทิธเิทพ  เอกสทิธพิงษ์ 
บทความทางวิชาการ 
1. Eaksittipong, S.  and Zou, K. (2014) . In Search for ‘Self’ and ‘Nation’: Liu Kang and Cultural 

Interpretation of Nanyang Art. In Proceedings of the International Conference Changing 
Humanities in the Changing World, the 8th Humanities Research Forum in Thailand vol. 2. 
(pp.430-446).  Chiang Mai: Faculty of Humanities, Chiang Mai University),  

2. สิทธิเทพ เอกสิทธิพงษ์. (2558). “ลูกจีนรักชาติ”: สำนึกประวัติศาสตร์และนิยามประชาธิปไตย. 
มนุษยศาสตรส์าร, 16(2), 112-157.  

อาจารย์ ดร.ธัญญารัตน ์  อภวิงค ์
บทความทางวิชาการ 
1. ธัญญารัตน ์ อภิวงค์. (2560). กลุ่มชาตพัินธุ์จากพม่าและการสร้าง “ความเป็นพม่า” ผ่านจติรกรรม

ฝาผนังในลา้นนา. วารสารวิจิตรศิลป์, 8(1), 23-59. 
 
 3.2  อาจารย์พิเศษ 
ศาสตราจารย์พิเศษ ศรีศักร วัลลโิภดม 
หนังสอื 
1. ศรีศักร วัลลิโภดม. (2560). ลุ่มเจ้าพระยา: รากเหง้าแห่งสยามประเทศ. กรุงเทพฯ: มูลนิธิเล็ก-

ประไพ วริยิะพันธุ.์ 
2.  ศรีศักร วัลลิโภดม. (2560). พุทธศาสนาและความเช่ือในสังคมไทย. กรุงเทพฯ: มูลนิธิเล็กประไพ- 

วริยิะพันธุ.์ 
3. ศรีศักร วัลลิโภดม . (2557). เรียนรู้จากแผนที่เพื่อรู้จักท้องถิ่น . กรุงเทพฯ: มูลนิธิเล็ก ประไพ-     

วริยิะพันธุ.์ 
4. ศรศีักร วัลลิโภดม. (2557). ประวัติศาสตรบ์อกเล่าเพื่อเด็กรักษ์ถิ่น. กรุงเทพฯ: มูลนธิิเล็ก ประไพ-

วริยิะพันธุ.์ 
5. ศรีศักร วัลลิโภดม. (2556). ความล้มเหลวในการศึกษาของชาติ. กรุงเทพฯ: มูลนิธิเล็ก ประไพ-   

วริยิะพันธุ.์ 
6. ศรีศักร วัลลิโภดม . (2556). คนไทย ไม่มีใครทำร้าย ก็ตายเอง. กรุงเทพฯ: มูลนิธิเล็ก ประไพ-    

วริยิะพันธุ.์ 
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ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์   นาถสุภา 
หนังสือ 
1. ฉัตรทพิย์   นาถสุภา. (2560). ชนชาตไิทในประเทศจนี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์สรา้งสรรค์. 
2. ฉัตรทพิย์   นาถสุภา. (2556). ประสบการณแ์ละความเห็นบางประการของรัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี       

พนมยงค์. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์สรา้งสรรค์. 
 
ศาสตราจารย์ ดร. อานันท์ กาญจนพันธ์ุ 
ผลงานวิจัย 
1. อานันท์  กาญจนพันธุ์, ไพบูลย์  เฮงสุวรรณ, อัจฉรา  รักยุติธรรม. (2559). รายงานวิจัย โครงการ 

“การประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของชุดโครงการ เอบีซี ทั้งประเทศ. สำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวจิัย (สกว.). (อยูร่ะหวา่งดำเนนิการ). 

2. อานันท์  กาญจนพันธุ,์ ไพบูลย์  เฮงสุวรรณ, อัจฉรา  รักยุติธรรม. (2558). รายงานวิจัย โครงการ 
“การประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของชุดโครงการ เอบีซี ภาคเหนือตอนบน. 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย (สกว.). 152 หนา้. 

3. อานันท์ กาญจนพันธุ์ และชัยพงษ ์สำเนียง. (2557). รายงานการวิจัย แรงงานข้ามชาติไทใหญ่: ชีวิต
ไร้ตัวตน หรือพลเมืองไร้สิทธิ. สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 103 
หนา้. 

บทความทางวิชาการ 
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สมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน . (น. 6-22 ). เชียงใหม่: ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะ
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4.  ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดมิกับหลักสูตรท่ีปรับปรุง 

หลักสูตรเดมิ พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลในการปรับปรุง 
 หลักสูตร แบบ  1.1  สำหรับนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาระดับ
ปรญิญาโท 
 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48   หน่วยกิต 
          ก. วิทยานพินธ์   48 หน่วยกิต 
  004898 วทิยานิพนธ์      48   หน่วยกิต 
 ข. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 
  1. การจัดสัมมนาและการนำเสนอผลงานในการสัมมนา อย่าง
น้อยภาคการศกึษาละ   1 ครั้ง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา และต้อง
เขา้รว่มสัมมนาทุกครัง้ตลอดระยะเวลาการศกึษา   
 2. ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์   หรืออย่างน้อย
ดำเนินการให้ผลงานหรอื ส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพมิพใ์นวารสาร
หรือส่ิงพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมาร่วมกล่ันกรอง (peer  review) 
ก่อนการตีพมิพ ์และเป็นท่ียอมรับในสาขาวชิาน้ัน  จำนวน   อย่างน้อย 2 เรื่อง 
 3.  นักศึกษาต้องนำเสนอบทความเก่ียวกับวทิยานิพนธ์หรอืส่วน
หน่ึงของวิทยานิพนธ์ต่อท่ีประชุมทางวิชาการระดับนานาหรือระดับชาติอย่างน้อย  
1 ครัง้ 
 4. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของ

บัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการ
บัณฑิตศกึษาประจำคณะ และรวบรวมส่งบัณฑิตวทิยาลัยทุกภาคการศกึษา 
 

  หลักสูตร แบบ 1.1 สำหรับนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท 
  
 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48  หน่วยกิต 
  ก.   ปรญิญานพินธ์  หน่วยกิต 

004898    ดุษฎนิีพนธ์    48   หน่วยกิต 
  ข.    กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 
 1.  นักศกึษาจะต้องเขา้รว่มการสัมมนาและนำเสนอผลงานท่ีเก่ียวขอ้ง
กับดุษฎีนิพนธ์ในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศกึษาละ 1 ครัง้ เป็นจำนวนไมน้่อยกวา่ 3 
ภาคการศกึษา และนักศกึษาจะต้องเข้ารว่มสัมมนาทุกครัง้ตลอดระยะเวลาการศกึษา 
 2. ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหน่ึงของผลงานดุษฎีนิพนธ์  ได้รับการ
เผยแพร่  หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อย่าง
น้อย 2 เรื่อง  โดย 1 เรื่อง  ต้องอยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus  โดยมีชื่อของนักศึกษาเป็น
ชื่อแรก อย่างน้อย 1 เรื่อง 
  3. นักศึกษาต้องนำเสนอบทความเก่ียวกับดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหน่ึง

ของดุษฎนิีพนธ์ต่อท่ีประชุมทางวชิาการระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง 
 4. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของ

บัณฑิตวิทยาลัย ทุกภาคการศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการ
บัณฑิตศกึษาประจำคณะ และรวบรวมส่งบัณฑิตวทิยาลัยทุกภาคการศกึษา 

 
 
 
 
 
 
-ปรับขอ้ความเพื่อให้สอดคล้องกับ
ข้ อ บั ง คั บ ข อ งม ห าวิ ท ย า ลั ย 
เชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2559 
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หลักสูตรเดมิ พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลในการปรับปรุง 
  ค. กระบวนวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิตสะสม 
  1. ตามเง่ือนไขของบัณฑิตวทิยาลัย   - ภาษาต่างประเทศ - ภาษาต่างประเทศ 
 2. ตามเง่ือนไขของสาขาวิชา          - ตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบรหิารหลักสูตร 
 
  
 
 

 ค. กระบวนวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิตสะสม  
                  1.  ตามเง่ือนไขของบัณฑิตวทิยาลัย     - ภาษาต่างประเทศ  
                    2. ตามเง่ือนไขของสาขาวชิาตาม        - ตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบรหิารหลักสูตรบัณฑิตศกึษา สาขาวชิาประวัติศาสตร์ 
   

 
 
-การทําดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา
บางคนจาํเป็นที<จะต้องใชค้วามรู้จาก

กระบวนวิชาในหลักสูตรอื<นๆของ

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ หรือกระบวน
วิ ช า ที< ไม่ อ ยู่ ใน ห ลั ก สู ต รข อ ง

สาขาวิชาประวติัศาสตร์ 
  ง. การสอบวัดคุณสมบัติ 
 1. นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพร้อม

และความสามารถเพื่อมสิีทธ์ิเสนอโครงรา่งวทิยานิพนธ์ 
 2. นักศึกษาท่ีสอบไม่ผ่าน มีสิทธิสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดย
ต้องย่ืนคำร้องขอสอบใหม่   การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จส้ินภายใน 1 ภาค
การศกึษาถัดไปนับจากการสอบครัง้แรก 
 3. นักศกึษาท่ีสอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษา

ระดับปรญิญาโทได้ 
 

 ง.  การสอบวัดคุณสมบัติ เป็นการสอบเพื่อประเมินความพร้อมและ
ความสามารถของนักศกึษาปรญิญาเอก เพื่อมสิีทธ์ิเสนอโครงรา่งดุษฎนิีพนธ์ ท้ังน้ี 
 1.  นักศึกษาท่ีจะสอบ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา
ดุษฎนิีพนธ์หลัก ก่อนการย่ืนคำรอ้งต่อบัณฑิตวทิยาลัย 
 2.  การแต่ง ต้ังคณ ะกรรมการสอบวัดคุณ สม บั ติ  ให้ประธาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำส่วนงานแต่งต้ังอาจารย์ประจำในบัณฑิตวิทยาลัย 
จำนวนอย่างน้อย 3 คน เป็นคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติโดยมอีาจารย์ท่ีปรกึษาดุษฎี
นิพนธ์หลักเป็นประธาน และในจำนวนน้ันให้มกีรรมการ 1 คนท่ีมาจากสาขาวชิาเดียวกัน 
หรือใกล้เคียง และไม่ได้เป็นอาจารย์ท่ีปรกึษาดุษฎีนิพนธ์ร่วมของนักศึกษาปริญญาเอก
น้ัน 
  3.  เมื่อกรรมการสอบวัดคุณสมบัติดำเนินการสอบแล้ว ให้ประธาน
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติรายงานผลต่อบัณฑิตวทิยาลัยภายใน 1 สัปดาห์หลังวัน
สอบ         
 สำหรับนักศกึษาท่ีสอบวัดคุณสมบัติไมผ่่าน ให้มสิีทธ์ิสอบแก้ตัวได้
อกี 1 ครั้ง โดยต้องย่ืนคำรอ้งขอสอบใหม่ ท้ังน้ี การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จส้ินภายใน 
1 ภาคการศกึษาปกติถัดไปนับจากการสอบครัง้แรก 

-ปรับขอ้ความเพื่อให้สอดคล้องกับ
ข้ อ บั ง คั บ ข อ งม ห าวิ ท ย า ลั ย 
เชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณ ฑิตศึกษา พ .ศ . 2559 และ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2558  
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  ในกรณี ท่ีนักศึกษาสอบแก้ตัวไม่ผ่าน อาจย่ืนคำร้องต่อคณะ
กรรมการบรหิารหลักสูตรบัณฑิตศกึษาประจำสาขาวชิาพิจารณา เพื่อเสนอความเห็นต่อ
บัณฑิตวิทยาลัยในการขออนุมัติโอนไปเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาน้ัน 
หรอืสาขาวชิาท่ีสัมพันธ์กันได้ 

 
 
 
 

 หลักสูตร แบบ 1.2  สำหรับนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาระดับ
ปรญิญาตร ี
 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร   72 หน่วยกิต 
  ก. วิทยานพินธ์      72    หน่วยกิต 
   004897   วทิยานิพนธ์          72      หน่วยกิต 
  ข. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 
   1. การจัดสัมมนาและการนำเสนอผลงานในการสัมมนา 
อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจำนวนไม่น้อยกวา่ 3 ภาคการศึกษา และ
ต้องเขา้รว่มสัมมนาทุกภาคการศกึษาตลอดระยะเวลาการศกึษา 
   2. ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์   หรืออย่าง
น้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน

วารสารหรือส่ิงพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมาร่วมกล่ันกรอง (peer 
review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชาน้ัน จำนวนอย่างน้อย 2 
เรื่อง 
  3. นักศึกษาต้องนำเสนอบทความเก่ียวกับวทิยานิพนธ์หรือส่วน

หน่ึงของวิทยานิพนธ์ต่อท่ีประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติหรือระดับชาติอย่าง

น้อย 1 ครัง้ 
  4. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของ

บัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการ
บัณฑิตศกึษาประจำคณะ และรวบรวมส่งบัณฑิตวทิยาลัยทุกภาคการศกึษา 
 

 หลักสูตร แบบ 1.2  สำหรับนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาระดับ
ปรญิญาตร ี
 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร    72 หน่วยกิต 
  ก. ปรญิญานพินธ์      72    หน่วยกิต 
   004897   ดุษฎนิีพนธ์          72      หน่วยกิต 
 ข. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 
  1. นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมการสัมมนาและนำเสนอผลงานท่ี

เก่ียวข้องกับดุษฎีนิพนธ์ในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจำนวนไม่
น้อยกวา่ 3 ภาคการศกึษา และนักศกึษาจะต้องเข้ารว่มสัมมนาทุกครัง้ตลอดระยะเวลา
การศกึษา 
  2. ผลงานดุษฎี นิพนธ์ หรือส่วนหน่ึงของผลงานดุษฎีนิพนธ์  
ได้รับการเผยแพร่  หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ 
อย่างน้อย 2 เรื่อง  ท่ีอยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus โดยมีชื่อของนักศึกษาเป็นชื่อแรก 
อย่างน้อย 1 เรื่อง 
   3.  นักศึกษาต้องนำเสนอบทความเก่ียวกับดุษฎีนิพนธ์หรือส่วน

หน่ึงของดุษฎนิีพนธ์ต่อท่ีประชุมทางวชิาการระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง 
   4. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของ

บัณฑิตวิทยาลัย ทุกภาคการศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการ
บัณฑิตศกึษาประจำคณะ และรวบรวมส่งบัณฑิตวทิยาลัยทุกภาคการศกึษา 

 
 
 
-ปรับขอ้ความเพื่อให้สอดคล้องกับ
ข้ อ บั ง คั บ ข อ งม ห าวิ ท ย า ลั ย 
เชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณ ฑิตศึกษา พ .ศ . 2559 และ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2558  
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  ค. กระบวนวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิตสะสม 
   1. ตามเง่ือนไขของบัณฑิตวทิยาลัย   - ภาษาต่างประเทศ 
   2. ตามเง่ือนไขของสาขาวชิา  - ไมม่ ี
 
 

 ค.    กระบวนวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิตสะสม 
   1.  ตามเง่ือนไขของบัณฑิตวทิยาลัย   - ภาษาต่างประเทศ 
   2.  ตามเง่ือนไขของสาขาวชิา - ตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบรหิารหลักสูตรบัณฑิตศกึษา สาขาวชิาประวัติศาสตร ์
 

 
 
-การทําดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา
บางคนจาํเป็นที<จะต้องใชค้วามรู้จาก

กระบวนวิชาในหลักสูตรอื<นๆของ

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ หรือกระบวน
วิ ช า ที< ไม่ อ ยู่ ใน ห ลั ก สู ต รข อ ง

สาขาวิชาประวติัศาสตร์ 
  ง. การสอบวัดคุณสมบัติ 
   1. นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความ

พรอ้มและความสามารถเพื่อมสิีทธ์ิเสนอโครงรา่งวทิยานิพนธ์ 
   2. นักศึกษาท่ีสอบไม่ผ่าน มีสิทธิสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง 
โดยต้องย่ืนคำร้องขอสอบใหม่ การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จส้ินภายใน 1 ภาค
การศกึษาถัดไปนับจากการสอบครัง้แรก 
   3. นักศึ กษ าท่ีสอบ ไม่ ผ่ านการสอบวัดคุณ สม บั ติ  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศกึษาประจำสาขาวชิาอาจพิจารณาให้โอน

เป็นนักศกึษาระดับปรญิญาโทได้ 

  ง. การสอบวัดคุณสมบัติ  เป็นการสอบเพื่อประเมินความพร้อมและ
ความสามารถของนักศกึษาปรญิญาเอก เพื่อมสิีทธ์ิเสนอโครงรา่งดุษฎนิีพนธ์ ท้ังน้ี 
 1.  นักศึกษาท่ีจะสอบ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ี
ปรกึษาดุษฎนิีพนธ์หลัก ก่อนการย่ืนคำรอ้งต่อบัณฑิตวทิยาลัย 
 2.  การแต่งต้ังคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ให้ประธาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำส่วนงานแต่งต้ังอาจารย์ประจำในบัณฑิตวิทยาลัย 
จำนวนอย่างน้อย 3 คน เป็นคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติโดยมอีาจารย์ท่ีปรกึษาดุษฎี
นิพนธ์หลักเป็นประธาน และในจำนวนน้ันให้มกีรรมการ 1 คนท่ีมาจากสาขาวชิาเดียวกัน 
หรือใกล้เคียง และไม่ได้เป็นอาจารย์ท่ีปรกึษาดุษฎีนิพนธ์ร่วมของนักศึกษาปริญญาเอก
น้ัน 
  3. เมื่อกรรมการสอบวัดคุณสมบัติดำเนินการสอบแล้ว ให้
ประธานคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติรายงานผลต่อบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 1 
สัปดาห์หลังวันสอบ 

-ปรับขอ้ความเพื่อให้สอดคล้องกับ
ข้ อ บั ง คั บ ข อ งม ห าวิ ท ย า ลั ย 
เชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณ ฑิตศึกษา พ .ศ . 2559 และ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2558  
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 สำหรับนักศกึษาท่ีสอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่าน ให้มีสิทธ์ิสอบแก้
ตัวได้อีก 1 ครัง้ โดยต้องย่ืนคำร้องขอสอบใหม ่ท้ังน้ี การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จส้ิน
ภายใน 1 ภาคการศกึษาปกติถัดไปนับจากการสอบครัง้แรก 
    ในกรณีท่ีนักศึกษาสอบแก้ตัวไม่ผ่านอาจย่ืนคำร้องต่อคณะ

กรรมการบรหิารหลักสูตรบัณฑิตศกึษาประจำสาขาวชิาพิจารณา เพื่อเสนอความเห็นต่อ
บัณฑิตวิทยาลัยในการขออนุมัติโอนไปเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาน้ัน 
หรอืสาขาวชิาท่ีสัมพันธ์กันได้ 

 
 
 
 
 
 

  หลักสูตร แบบ 2.1  สำหรับนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาระดับ
ปรญิญาโท 
  จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
  ก. กระบวนวิชาเรยีน ไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต  
   1. กระบวนวชิาในระดับบัณฑิตศกึษา    
    ไมน้่อยกวา่ 12 หน่วยกิต  
    1.1 กระบวนวชิาในสาขาวชิาเฉพาะ    
 ไมน้่อยกวา่ 12 หน่วยกิต 
    1.1.1 กระบวนวชิาบังคับ                   9 หน่วยกิต  
    004714 ม.ปว. 714   ทฤษฎแีละความคดิทาง 
       สังคมศาสตรแ์ละมนุษย- 
       ศาสตรกั์บการนำมาใช ้
       ในการวจิัยทาง 
        ประวัติศาสตร ์    3 หน่วยกิต 
    004715 ม.ปว. 715  ประวัติศาสตรนิ์พนธ์ 3 หน่วยกิต 
                      004716 ม.ปว. 716  แนวทางใหมใ่นการศกึษา 
       ประวัติศาสตรไ์ทยและ 
      ผลการวเิคราะห์     3 หน่วยกิต 

  หลักสูตร  แบบ  2.1  สำหรับนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาระดับ
ปรญิญาโท 
  จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
  ก. กระบวนวิชาเรยีน ไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต  
   1. กระบวนวชิาในระดับบัณฑิตศกึษา    
    ไมน้่อยกวา่ 12 หน่วยกิต  
    1.1 กระบวนวชิาในสาขาวชิาเฉพาะ    
      ไมน้่อยกวา่ 12 หน่วยกิต 
    1.1.1 กระบวนวชิาบังคับ                             9 หน่วยกิต  
    004714 สัมมนาทฤษฎแีละความคดิทาง 
     สังคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตรกั์บการ 
     นำมาใชใ้นการวจิัยทางประวัติศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
 
 
    004715  สัมมนาประวัติศาสตรนิ์พนธ์  3 หน่วยกิต 
                      004716  สัมมนาแนวทางใหมใ่นการศกึษา 
     ประวัติศาสตรไ์ทย 3 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
-ป รั บ แ ก้ ต าม คํ า แ น ะนํ าข อ ง
ผูท้รงคุณวุฒิ ซึ< งเห็นว่ากระบวนวิชา
เหล่านีR จัดการเรียนการสอนแบบ 

“สัมมนา” อยู่แล้ว จึงควรแก้ไขชื<อ
กระบวนว◌ิชาให้ตรงกับความเป็น

จริง และแสดงให้เห็นว่าเป็นการ
เรียนการสอนในระดับสูงที<เน้นการ

ตัRงคําถาม การวิจัยเพื<อสร้างความรู้
ใหม่ และการแสดงความคิดเห็นดว้ย
ทัศนะวิพ ากษ์  บนพืR นฐานของ
ความรู้  เหตุผล  และข้อเท็จจริงที<
น่าเชื<อถือ 
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          1.1.2  กระบวนวชิาเลือก  ไมน้่อยกว่า      3 หน่วยกิต 
โดยเลือกตามกระบวนวชิาดังน้ี                     
    004717 ม.ปว. 717   ประวัติศาสตรเ์อเชีย 
        ตะวันออกเฉียงใต้  3 หน่วยกิต 
    004718 ม.ปว. 718 การศกึษาเฉพาะเรื่อง 
       ในประวัติศาสตร์ 
       ล้านนา               3 หน่วยกิต 
                      004719 ม.ปว. 719 ประวัติศาสตร ์
       เศรษฐกิจไทย        3 หน่วยกิต 
              004720 ม.ปว. 720 ประวัติศาสตร ์
        สังคมไทย             3 หน่วยกิต 
             004721 ม.ปว. 721 ประวัติศาสตร ์
       ความคดิไทย          3 หน่วยกิต 
                      004722 ม.ปว. 722 ประวัติศาสตรค์วาม 
       รูสึ้กในสังคมไทย    3 หน่วยกิต 
             004723 ม.ปว. 723 ประวัติศาสตรก์ารเมอืง 
       และการปกครองไทย 3 หน่วยกิต 
            004724 ม.ปว. 724  ประวัติศาสตรอ์นุภูมภิาค 
        ลุ่มแมน้่ำโขง  3 หน่วยกิต 
                      004725 ม.ปว. 725 การศกึษานิยายอิง 
       ประวัติศาสตร ์ 3 หน่วยกิต 
    004726 ม.ปว. 726 หัวขอ้เฉพาะใน 
       ประวัติศาสตร ์      3 หน่วยกิต 
             004727 ม.ปว. 727  ประวัติศาสตรเ์ฉพาะสมัย 
        หรอืเฉพาะเรื่อง       3 หน่วยกิต 
            004896 ม.ปว. 896 การอา่นเอกสารเฉพาะสมัย 
                    หรอืเฉพาะเรื่อง     3 หน่วยกิต 

          1.1.2  กระบวนวิ ชาเลือก   ไม่ น้อ ยกว่า   3 ห น่วย กิต           
โดยเลือกตามกระบวนวชิาดังน้ี                     
    004717 สัมมนาประวัติศาสตร ์
     เอเชยีตะวันออกเฉียงใต้   3 หน่วยกิต 
    004718 การศกึษาเฉพาะเรื่องในประวัติศาสตร์ 
     ล้านนา                3 หน่วยกิต 
  
                      004719 สัมมนาประวัติศาสตรเ์ศรษฐกิจไทย 3 หน่วยกิต 
 
              004720  สัมมนาประวัติศาสตรสั์งคมไทย  3 หน่วยกิต 
 
             004721  สัมมนาประวัติศาสตรค์วามคดิไทย 3 หน่วยกิต 
 
                      004722 สัมมนาประวัติศาสตรอ์ารมณ์ 
       ความรูสึ้กและผัสสาการ  3 หน่วยกิต 
    004723 สัมมนาประวัติศาสตรก์ารเมอืง 
     และการปกครองไทย   3 หน่วยกิต 
            004724  สัมมนาประวัติศาสตรอ์นุภูมภิาค 
     ลุ่มแมน้่ำโขง   3 หน่วยกิต 
                      004725  สัมมนาการศกึษานิยายอิง 
     ประวัติศาสตร ์ 3 หน่วยกิต 
    004789  หัวขอ้เลือกสรรในประวัติศาสตร ์      3 หน่วยกิต 
 

- ปิดกระบวนวชิา 
 

- ปิดกระบวนวชิา 

 
 
-ป รั บ แ ก้ ต าม คํ า แ น ะนํ าข อ ง
ผูท้รงคุณวุฒิ ซึ< งเห็นว่ากระบวนวิชา
เหล่านีR จัดการเรียนการสอนแบบ 

“สัมมนา” อยู่แล้ว จึงควรแก้ไขชื<อ
กระบวนว◌ิชาให้ตรงกับความเป็น

จริง และแสดงให้เห็นว่าเป็นการ
เรียนการสอนในระดับสูงที<เน้นการ

ตัRงคําถาม การวิจัยเพื<อสร้างความรู้
ใหม่ และการแสดงความคิดเห็นดว้ย
ทัศนะวิพ ากษ์  บนพืR นฐานของ
ความรู้  เหตุผล  และข้อเท็จจริงที<
น่าเชื<อถือ 
 
 
 
 
 
-ปรับรหัสวิชาให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์ของบัณฑิตวทิยาลัย 
-ป รั บ แ ก้ ต า ม ข้ อ เส น อ ข อ ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ และเน้ือหาสาระของ
กระบวนวิชา004727และ004896
ได้รวมไว้กับกระบวนวชิา 004789 
แล้ว 
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          1.2 กระบวนวชิานอกสาขาวชิาเฉพาะ    –ตามความ 
เห็นชอบของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร 
      2.  กระบวนวชิาระดับปรญิญาตรขีัน้สูง       -ตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร 

          1.2 กระบวนวชิานอกสาขาวชิาเฉพาะ       –ตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรบัณฑิตศกึษา สาขาวชิาประวัติศาสตร ์ 
     2.  กระบวนวชิาระดับปรญิญาตรขีัน้สูง                –ตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรบัณฑิตศกึษา สาขาวชิาประวัติศาสตร ์

-การทําดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา
บางคนจาํเป็นที<จะต้องใชค้วามรู้จาก

กระบวนวิชาในหลักสูตรอื<นๆของ

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ หรือกระบวน
วิ ช า ที< ไม่ อ ยู่ ใน ห ลั ก สู ต รข อ ง

สาขาวิชาประวติัศาสตร์ 
 ข.  วิทยานพินธ์ 36 หน่วยกิต 
                            004899  วทิยานิพนธ์                   36 หน่วยกิต 
 ค. กระบวนวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิตสะสม 
 1.   ตามเง่ือนไขของบัณฑิตวทิยาลัย  -ภาษาต่างประเทศ 
   2. ตามเง่ือนไขของสาขาวชิา -ตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร 

 ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 
                       1.   การจัดสัมมนาและการนำเสนอผลงานในการสัมมนา 
อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจำนวนไม่น้อยกวา่ 3 ภาคการศึกษา และ
ต้องเขา้รว่มสัมมนาทุกภาคการศกึษาตลอดระยะเวลาการศกึษา 
   2. ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ดำเนินการให้ผลงานหรอืส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร

หรือส่ิงพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมาร่วมกล่ันกรอง (peer review) 
ก่อนการตีพมิพแ์ละเป็นท่ียอมรับในสาขาวชิาน้ัน  จำนวนอย่างน้อย 1 เรื่อง 
  3.  นักศึกษาต้องนำเสนอวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของ
วทิยานิพนธ์ ต่อท่ีประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติหรือระดับชาติอย่างน้อย 1  
ครัง้ 
   4.  นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผล
ของบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของประธาน

กรรมการบัณฑิตศกึษาประจำคณะ และรวบรวมส่งบัณฑิตวทิยาลัยทุกภาค 

 ข.  ปรญิญานพินธ์ 36 หน่วยกิต 
                            004899  ดุษฎนิีพนธ์  36 หน่วยกิต 
 ค. กระบวนวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิตสะสม 
 1.   ตามเง่ือนไขของบัณฑิตวทิยาลัย  -ภาษาต่างประเทศ 
    2. ตามเง่ือนไขของสาขาวชิา -ตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบรหิารหลักสูตรบัณฑิตศกึษา สาขาวชิาประวัติศาสตร์ 

 ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 
    1. นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมการสัมมนาและนำเสนอผลงานท่ี

เก่ียวข้องกับดุษฎีนิพนธ์ในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจำนวนไม่
น้อยกวา่ 3 ภาคการศกึษา และนักศกึษาจะต้องเข้ารว่มสัมมนาทุกครัง้ตลอดระยะเวลา
การศกึษา 
  2. ผลงานดุษฎี นิพนธ์ หรือส่วนหน่ึงของผลงานดุษฎีนิพนธ์  
ได้รับการเผยแพร่  หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ 
อย่างน้อย 1 เรื่อง  ท่ีอยู่ในฐานขอ้มูล ISI, Scopus โดยมชีื่อของนักศกึษาเป็นชื่อแรก 
 3. นักศึกษาต้องนำเสนอบทความเก่ียวกับดุษฎีนิพนธ์หรือส่วน

หน่ึงของดุษฎนิีพนธ์ต่อท่ีประชุมทางวชิาการระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง 
 4. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของ

บัณฑิตวิทยาลัย ทุกภาคการศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการ
บัณฑิตศกึษาประจำคณะ และรวบรวมส่งบัณฑิตวทิยาลัยทุกภาคการศกึษา 

-ปรับขอ้ความเพื่อให้สอดคล้องกับ
ข้ อ บั ง คั บ ข อ งม ห าวิ ท ย า ลั ย 
เชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณ ฑิตศึกษา พ .ศ . 2559 และ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2558  
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การศกึษา    
 ง.  การสอบวัดคุณสมบัติ 
                          1.  นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความ

พรอ้มและความสามารถเพื่อมสิีทธ์ิเสนอโครงรา่งวทิยานิพนธ์ 
                           2.  นักศึกษาท่ีสอบไมผ่่านมีสิทธ์ิสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดย
ต้องย่ืนคำรอ้งขอสอบใหม่การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จส้ินภายใน 1 ภาคการศึกษา
ถัดไปนับจากการสอบครัง้แรก  
   3. นัก ศึ ก ษ าท่ี สอบ ไม่ ผ่ านก ารสอบวั ดคุณ สม บั ติ      
คณะกรรมการบรหิารหลักสูตรบัณฑิตศกึษาประจำสาขาวชิาอาจพจิารณาให้โอนเป็น

นักศกึษาระดับปรญิญาโทได้ 
 

 ง.  การสอบวัดคุณสมบัติ เป็นการสอบเพื่อประเมินความพรอ้มและ
ความสามารถของนักศกึษาปรญิญาเอก เพื่อมสิีทธ์ิเสนอโครงรา่งดุษฎนิีพนธ์ ท้ังน้ี 
 1.  นักศึกษาท่ีจะสอบ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ี
ปรกึษาดุษฎนิีพนธ์หลัก ก่อนการย่ืนคำรอ้งต่อบัณฑิตวทิยาลัย 
 2.  การแต่งต้ังคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ให้ประธาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำส่วนงานแต่งต้ังอาจารย์ประจำในบัณฑิตวิทยาลัย 
จำนวนอย่างน้อย 3 คน เป็นคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติโดยมอีาจารย์ท่ีปรกึษาดุษฎี
นิพนธ์หลักเป็นประธาน และในจำนวนน้ันให้มกีรรมการ 1 คนท่ีมาจากสาขาวชิาเดียวกัน 
หรือใกล้เคียง และไม่ได้เป็นอาจารย์ท่ีปรกึษาดุษฎีนิพนธ์ร่วมของนักศึกษาปริญญาเอก
น้ัน 
 3.  เมื่อกรรมการสอบวัดคุณสมบัติดำเนินการสอบแล้ว ให้
ประธานคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติรายงานผลต่อบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 1 
สัปดาห์หลังวันสอบ 
 สำหรับนักศกึษาท่ีสอบวัดคุณสมบัติไมผ่่าน ให้มสิีทธ์ิสอบแก้
ตัวได้อกี 1 ครัง้ โดยต้องย่ืนคำรอ้งขอสอบใหม ่ท้ังน้ี การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จส้ิน
ภายใน 1 ภาคการศกึษาปกติถัดไปนับจากการสอบครัง้แรก 
  ในกรณีท่ีนักศกึษาสอบแก้ตัวไมผ่่าน อาจย่ืนคำรอ้งต่อคณะ
กรรมการบรหิารหลักสูตรบัณฑิตศกึษาประจำสาขาวชิาพจิารณา เพื่อเสนอความเห็นต่อ
บัณฑิตวิทยาลัยในการขออนุมัติโอนไปเป็นนักศกึษาระดับปรญิญาโทในสาขาวชิาน้ัน 
หรอืสาขาวชิาท่ีสัมพันธ์กันได้ 

-ปรับขอ้ความเพื่อให้สอดคล้องกับ
ข้ อ บั ง คั บ ข อ งม ห าวิ ท ย า ลั ย 
เชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณ ฑิตศึกษา พ .ศ . 2559 และ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2558  
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หลักสูตร แบบ 2.2  สำหรับนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตร ี
 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า         72 หน่วยกิต 
  ก. กระบวนวิชาเรยีน    ไม่น้อยกว่า  ๒๔ หน่วยกิต  
   1. กระบวนวชิาในระดับบัณฑิตศกึษา  
     ไมน้่อยกวา่                        24 หน่วยกิต  
   1.1 กระบวนวชิาในสาขาวชิาเฉพาะ   ไมน้่อยกวา่ 24 หน่วยกิต  
    1.1.1 กระบวนวชิาบังคับ                   9 หน่วยกิต  
    004714 ม.ปว. 714   ทฤษฎแีละความคดิทาง 
       สังคมศาสตรแ์ละมนุษย- 
       ศาสตรกั์บการนำมาใช ้
       ในการวจิัยทาง 
 ประวัติศาสตร ์    3 หน่วยกิต 
    004715 ม.ปว. 715  ประวัติศาสตรนิ์พนธ์ 3 หน่วยกิต 
                      004716 ม.ปว. 716  แนวทางใหมใ่นการศกึษา 
       ประวัติศาสตรไ์ทยและ 
       ผลการวเิคราะห์     3 หน่วยกิต 
          1.1.2  กระบวนวชิาเลือก  ไมน้่อยกวา่     15  หน่วยกิต 
โดยเลือกตามกระบวนวชิาดังน้ี                     
    004717 ม.ปว. 717  ประวัติศาสตรเ์อเชีย 
        ตะวันออกเฉียงใต้  3 หน่วยกิต 
    004718 ม.ปว. 718 การศกึษาเฉพาะเรื่อง 
       ในประวัติศาสตร์ 
       ล้านนา               3 หน่วยกิต 
                      004719 ม.ปว. 719 ประวัติศาสตร ์
     เศรษฐกิจไทย        3 หน่วยกิต 

หลักสูตร แบบ 2.2  สำหรับนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตร ี
 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
  ก. กระบวนวิชาเรยีน    ไม่น้อยกว่า  ๒๔ หน่วยกิต  
   1. กระบวนวชิาในระดับบัณฑิตศกึษา  
     ไมน้่อยกวา่                                    24 หน่วยกิต  
   1.1 กระบวนวชิาในสาขาวชิาเฉพาะ   ไมน้่อยกวา่ 24 หน่วยกิต 
    1.1.1 กระบวนวชิาบังคับ                   9 หน่วยกิต  
    004714 สัมมนาทฤษฎแีละความคดิทาง 
     สังคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตรกั์บการ 
     นำมาใชใ้นการวจิัยทางประวัติศาสตร ์3 หน่วยกิต 
 
 
    004715  สัมมนาประวัติศาสตรนิ์พนธ์  3 หน่วยกิต 
                      004716  สัมมนาแนวทางใหมใ่นการศกึษา 
     ประวัติศาสตรไ์ทย 3 หน่วยกิต 
 
          1.1.2  กระบวนวิช าเลือก   ไม่ น้อยกว่า   15 หน่วยกิต           
โดยเลือกตามกระบวนวชิาดังน้ี                     
    004717 สัมมนาประวัติศาสตร ์
     เอเชยีตะวันออกเฉียงใต้   3 หน่วยกิต 
    004718  การศกึษาเฉพาะเรื่องในประวัติศาสตร์ 
     ล้านนา    3 หน่วยกิต 
  
                     004719  สัมมนาประวัติศาสตรเ์ศรษฐกิจไทย  3 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
-ปรับแก้ชื่อกระบวนวิชาเน่ืองจาก 
ป รั บ แ ก้ ต า ม ค ำแ น ะ น ำข อ ง

ผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงเห็นว่ากระบวน
วิชาเหล่าน้ีจัดการเรียนการสอน

แบบ “สัมมนา” อยู่แล้ว  จึงควร
แก้ไขชื่อกระบวนวิชาให้ตรงกับ

ความเป็นจริง และแสดงให้เห็นว่า
เป็นการเรยีนการสอนในระดับสูงท่ี

เน้นการต้ังคำถาม การวิจัยเพื่ อ
สร้างความรู้ใหม่ และการแสดง
ความคิดเห็นด้วยทัศนะวิพากษ์ 
บนพื้นฐานของความรู้  เหตุผล 
และขอ้เท็จจรงิท่ีน่าเชื่อถือ 
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     004720 ม.ปว. 720 ประวัติศาสตร ์
     สังคมไทย             3 หน่วยกิต 
    004721 ม.ปว. 721 ประวัติศาสตร ์
       ความคดิไทย          3 หน่วยกิต 
                      004722 ม.ปว. 722 ประวัติศาสตร ์
       ความรูสึ้กในสังคม 
       ไทย              3 หน่วยกิต 
             004723 ม.ปว. 723 ประวัติศาสตรก์ารเมอืง 
       และการปกครองไทย 3 หน่วยกิต 
            004724 ม.ปว. 724  ประวัติศาสตรอ์นุภูมภิาค 
        ลุ่มแมน้่ำโขง  3 หน่วยกิต 
                      004725 ม.ปว. 725 การศกึษานิยายอิง 
       ประวัติศาสตร ์ 3 หน่วยกิต 
    004726 ม.ปว. 726 หัวขอ้เฉพาะใน 
       ประวัติศาสตร ์      3 หน่วยกิต 
                   004727 ม.ปว. 727 ประวัติศาสตรเ์ฉพาะสมัย 
        หรอืเฉพาะเรื่อง       3 หน่วยกิต 
            004896 ม.ปว. 896 การอา่นเอกสารเฉพาะสมัย 
                    หรอืเฉพาะเรื่อง     3 หน่วยกิต 
 
          1.2 กระบวนวชิานอกสาขาวชิาเฉพาะ    –ตามความ 
เห็นชอบของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร 
      2.  กระบวนวชิาระดับปรญิญาตรขีัน้สูง       -ตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร 

    004720  สัมมนาประวัติศาสตรสั์งคมไทย       3 หน่วยกิต 
 
    004721  สัมมนาประวัติศาสตรค์วามคดิไทย  3 หน่วยกิต 
 
    004722  สัมมนาประวัติศาสตรอ์ารมณ์ความรูสึ้ก 
     และผัสสาการ  3 หน่วยกิต 
 
             004723  สัมมนาประวัติศาสตรก์ารเมอืงและ 
     การปกครองไทย   3 หน่วยกิต 
            004724  สัมมนาประวัติศาสตรอ์นุภูมภิาค 
     ลุ่มแมน้่ำโขง   3 หน่วยกิต 
                      004725  สัมมนาการศกึษานิยายอิง 
      ประวัติศาสตร ์ 3 หน่วยกิต 
    004789  หัวขอ้เลือกสรรในประวัติศาสตร ์     3 หน่วยกิต 
        

- ปิดกระบวนวชิา 
 
      – ปิดกระบวนวชิา 
 
 
          1.2 กระบวนวชิานอกสาขาวชิาเฉพาะ          -ตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรบัณฑิตศกึษา สาขาวชิาประวัติศาสตร ์
      2.  กระบวนวชิาระดับปรญิญาตรขีัน้สูง             -ตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรบัณฑิตศกึษา สาขาวชิาประวัติศาสตร ์

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ปรับรหัสวิชาให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์ของบัณฑิตวทิยาลัย 
-ป รั บ แ ก้ ต า ม ข้ อ เส น อ ข อ ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ และเน้ือหาสาระของ
กระบวนวิชา004727และ004896
ได้รวมไว้กับกระบวนวชิา 004789 
แล้ว 
-การทําดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา
บางคนจาํเป็นที<จะต้องใชค้วามรู้จาก

กระบวนวิชาในหลักสูตรอื<นๆของ

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ หรือกระบวน
วิ ช า ที< ไม่ อ ยู่ ใน ห ลั ก สู ต รข อ ง

สาขาวิชาประวติัศาสตร์ 
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 ข.  วิทยานพินธ์ 36 หน่วยกิต 
                            004899  วทิยาานิพนธ์                48   หน่วยกิต 

 ข.  ปรญิญานพินธ์ 36 หน่วยกิต 
                            004899  ดุษฎนิีพนธ์ 48     หน่วยกิต  

 ค. กระบวนวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิตสะสม 
 1.   ตามเง่ือนไขของบัณฑิตวทิยาลัย  -ภาษาต่างประเทศ 
 2. ตามเง่ือนไขของสาขาวชิา   -ตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร 

 ค. กระบวนวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิตสะสม 
 1.   ตามเง่ือนไขของบัณฑิตวทิยาลัย  -ภาษาต่างประเทศ 
  2. ตามเง่ือนไขของสาขาวชิา -ตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบรหิารหลักสูตรบัณฑิตศกึษา สาขาวชิาประวัติศาสตร์ 

 
 
-การทำดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา
บางคนจำเป็นท่ีจะต้องใช้ความรู้

จากกระบวนวิชาในหลักสูตรอื่นๆ

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ
กระบวนวิชาท่ีไม่อยู่ในหลักสูตร

ของสาขาวชิาประวัติศาสตร ์
  ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 
 1.   การจัดสัมมนาและการนำเสนอผลงานในการสัมมนา 
อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจำนวนไม่น้อยกวา่ 3 ภาคการศึกษา และ
ต้องเขา้รว่มสัมมนาทุกภาคการศกึษาตลอดระยะเวลาการศกึษา  
   2.  ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ดำเนินการให้ผลงานหรอืส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร

หรือส่ิงพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมาร่วมกล่ันกรอง (peer review)
ก่อนการตีพมิพแ์ละเป็นท่ียอมรับในสาขาวชิาน้ัน  จำนวนอย่างน้อย 1 เรื่อง  
 3.  นักศึกษาต้องนำเสนอวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของ
วทิยานิพนธ์ ต่อท่ีประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติหรือระดับชาติอย่างน้อย 1  
ครัง้ 
 4. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผล
ของบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของประธาน

กรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ และรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาค
การศกึษา 

 ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 
 1.  นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมการสัมมนาและนำเสนอผลงานท่ี

เก่ียวข้องกับดุษฎีนิพนธ์ในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจำนวนไม่
น้อยกวา่ 3 ภาคการศกึษา และนักศกึษาจะต้องเข้ารว่มสัมมนาทุกครัง้ตลอดระยะเวลา
การศกึษา 
 2. ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหน่ึงของผลงานดุษฎีนิพนธ์   
ได้รับการเผยแพร่  หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ 
อย่างน้อย 2 เรื่อง โดย 1 เรื่อง ต้องอยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus โดยมีชื่อของนักศึกษา
เป็นชื่อแรก อย่างน้อย 1 เรื่อง 
 3. นักศึกษาต้องนำเสนอบทความเก่ียวกับดุษฎีนิพนธ์หรือส่วน

หน่ึงของดุษฎีนิพนธ์ต่อท่ีประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ  อย่างน้อย 1 เรื่อง
 4. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของ

บัณฑิตวิทยาลัย ทุกภาคการศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการ
บัณฑิตศกึษาประจำคณะ และรวบรวมส่งบัณฑิตวทิยาลัยทุกภาคการศกึษา 

-ปรับขอ้ความเพื่อให้สอดคล้องกับ
ข้ อ บั ง คั บ ข อ งม ห าวิ ท ย า ลั ย 
เชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณ ฑิตศึกษา พ .ศ . 2559 และ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2558 
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 ง.  การสอบวัดคุณสมบัติ 
                        1.  นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความ

พรอ้มและความสามารถเพื่อมสิีทธ์ิเสนอโครงรา่งวทิยานิพนธ์ 
                     2. นักศึกษาท่ีสอบไมผ่่านมีสิทธ์ิสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดย
ต้องย่ืนคำรอ้งขอสอบใหม่การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จส้ินภายใน 1 ภาคการศึกษา
ถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก นักศึกษาท่ีสอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ     
คณะกรรมการบรหิารหลักสูตรบัณฑิตศกึษาประจำสาขาวชิาอาจพจิารณาให้โอนเป็น

นักศกึษาระดับปรญิญาโทได้ 

 ง.  การสอบวัดคุณสมบัติ   เป็นการสอบเพื่อประเมินความพร้อม
และความสามารถของนักศกึษาปรญิญาเอก เพื่อมสิีทธ์ิเสนอโครงรา่งดุษฎนิีพนธ์ ท้ังน้ี 
 1.  นักศึกษาท่ีจะสอบ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ี
ปรกึษาดุษฎนิีพนธ์หลัก ก่อนการย่ืนคำรอ้งต่อบัณฑิตวทิยาลัย 
 2.  การแต่งต้ังคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ให้ประธาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำส่วนงานแต่งต้ังอาจารย์ประจำในบัณฑิตวิทยาลัย 
จำนวนอย่างน้อย 3 คน เป็นคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติโดยมอีาจารย์ท่ีปรกึษาดุษฎี
นิพนธ์หลักเป็นประธาน และในจำนวนน้ันให้มกีรรมการ 1 คนท่ีมาจากสาขาวชิาเดียวกัน 
หรือใกล้เคียง และไม่ได้เป็นอาจารย์ท่ีปรกึษาดุษฎีนิพนธ์ร่วมของนักศึกษาปริญญาเอก
น้ัน 
 3.  เมื่อกรรมการสอบวัดคุณสมบัติดำเนินการสอบแล้ว ให้
ประธานคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติรายงานผลต่อบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 1 
สัปดาห์หลังวันสอบ 
  สำหรับนักศกึษาท่ีสอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่าน ให้มีสิทธ์ิสอบแก้
ตัวได้อีก 1 ครัง้ โดยต้องย่ืนคำร้องขอสอบใหม ่ท้ังน้ี การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จส้ิน
ภายใน 1 ภาคการศกึษาปกติถัดไปนับจากการสอบครัง้แรก 
  ในกรณีท่ีนักศึกษาสอบแก้ตัวไม่ผ่าน อาจย่ืนคำร้องต่อคณะ
กรรมการบรหิารหลักสูตรบัณฑิตศกึษาประจำสาขาวชิาพิจารณา เพื่อเสนอความเห็นต่อ
บัณฑิตวิทยาลัยในการขออนุมัติโอนไปเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาน้ัน 
หรอืสาขาวชิาท่ีสัมพันธ์กันได้ 

-ปรับขอ้ความเพื่อให้สอดคล้องกับ
ข้ อ บั ง คั บ ข อ งม ห าวิ ท ย า ลั ย 
เชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณ ฑิตศึกษา พ .ศ . 2559 และ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2558 

 หมายเหตุ: กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึง กระบวนวิชาของสาขาวิชา
ประวัติศาสตร ์ (004) 
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5. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างแผนกำหนดการศกึษาเดมิกับแผนการศกึษาใหม ่
แบบ 1.1 สำหรับผู้มีวุฒิปรญิญาโท 

แผนการศึกษาเดิม แผนการศกึษาใหม่ 
ปีที่ 1 ปีที่ 1 

ภาคการศกึษาที ่1 หน่วยกติ ภาคการศกึษาที ่1 หน่วยกติ 
 

  ลงทะเบยีนเพื่อใชบ้รกิารของมหาวทิยาลัย 0   ลงทะเบยีนเพื่อใชบ้รกิารของมหาวทิยาลัย         0 
  เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนา    เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนาและนำเสนอ

รายงาน 
 

  สอบผา่นเงื่อนไขภาษาตา่งประเทศ    สอบผา่นเงื่อนไขภาษาตา่งประเทศ  
รวม 0 รวม 0 

ภาคการศกึษาที ่2 หน่วยกติ ภาคการศกึษาที ่2 หน่วยกติ 
004898  วิทยานพินธป์รญิญาเอก 12 004898  ดุษฎีนพินธ์ 12 

  เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนา 
สอบวัดคุณสมบัติ 
เสนอหัวขอ้โครงรา่งวิทยานิพนธ์ 

   เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนาและนำเสนอ

รายงาน 
สอบวัดคุณสมบัติ 
เสนอหัวขอ้โครงรา่งดุษฎีนพินธ์ 

 

รวม 12 รวม 12 
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แผนการศกึษาเดมิ แผนการศกึษาใหม่ 
ปีที่ 2 ปีที่ 2 

ภาคการศกึษาที ่1 หน่วยกติ ภาคการศกึษาที ่1 หน่วยกติ 
004898  วิทยานพินธป์รญิญาเอก 12 004898  ดุษฎีนพินธ์ 12 

 
 

 เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนา    เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนาและนำเสนอ

รายงาน  
 

รวม 12 รวม 12 
ภาคการศกึษาที ่2  ภาคการศกึษาที ่2  

004898  วิทยานพินธป์รญิญาเอก 12 004898  ดุษฎีนพินธ์ 12 
  เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนา    เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนา  

รวม 12 รวม 12 
    

ปีที่ 3 ปีที่ 3 
ภาคการศกึษาที ่1 หน่วยกติ ภาคการศกึษาที ่1 หน่วยกติ 
 004898  วิทยานพินธป์รญิญาเอก 6  004898  ดุษฎีนพินธ์ 6 
  เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนา    เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนา  

รวม 6 รวม 6 
ภาคการศกึษาที ่2  ภาคการศกึษาที ่2 หน่วยกติ 

004898  วิทยานพินธป์รญิญาเอก 6 004898  ดุษฎีนพินธ์        6 
  เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนา 

สอบวทิยานพินธ ์
   เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนา 

สอบดุษฎีนพินธ์ 
 

รวม 6 รวม 6 

จำนวนหน่วยกติตลอดหลักสูตร 48 จำนวนหน่วยกติตลอดหลักสูตร 48 
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แบบ 1.2 สำหรับผู้มีวุฒิปรญิญาตร ี
แผนการศกึษาเดมิ แผนการศกึษาใหม่ 

ปีที่ 1 ปีที่ 1 
ภาคการศกึษาที ่1 หน่วยกติ ภาคการศกึษาที ่1 หน่วยกติ 
  ลงทะเบยีนเพื่อใชบ้รกิารของมหาวทิยาลัย 0   ลงทะเบยีนเพื่อใชบ้รกิารของมหาวทิยาลัย         0 
  เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนา    เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนาและนำเสนอ

รายงาน  
 

  สอบผ่านเงื่อนไขภาษาตา่งประเทศ    สอบผา่นเงื่อนไขภาษาตา่งประเทศ  
รวม 0 รวม 0 

ภาคการศกึษาที ่2 หน่วยกติ ภาคการศกึษาที ่2 หน่วยกติ 
004897  วิทยานพินธป์รญิญาเอก 12 004897  ดุษฎีนพินธ์ 12 

  เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนา 
สอบวัดคุณสมบัติ 
เสนอหัวขอ้โครงรา่งวิทยานพินธ์ 

   เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนาและนำเสนอ

รายงาน  
สอบวัดคุณสมบัติ 
เสนอหัวขอ้โครงรา่งดุษฎีนพินธ์ 

 

รวม 12 รวม 12 
    

ปีที่ 2 ปีที่ 2 
ภาคการศกึษาที ่1 หน่วยกติ ภาคการศกึษาที ่1 หน่วยกติ 

004897  วิทยานพินธป์รญิญาเอก 12 004897  ดุษฎีนพินธ์ 12 
  เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนา    เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนาและนำเสนอ

รายงาน  
 

รวม 12 รวม 12 
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แผนการศกึษาเดมิ แผนการศกึษาใหม่ 
ภาคการศกึษาที ่2 หน่วยกติ ภาคการศกึษาที ่2 หน่วยกติ 

004897  วิทยานพินธป์รญิญาเอก 12 004897  ดุษฎีนพินธ์ 12 
  เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนา    เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนา  

รวม 21  รวม 12 
    

ปีที่ 3 ปีที่ 3 
ภาคการศกึษาที ่1 หน่วยกติ ภาคการศกึษาที ่1 หน่วยกติ 

004897  วิทยานพินธป์รญิญาเอก 12 004897  ดุษฎีนพินธ์ 12 
  เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนา    เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนา   

รวม 12 รวม 12 
ภาคการศกึษาที ่2 หน่วยกติ ภาคการศกึษาที ่2 หน่วยกติ 

004897  วิทยานพินธป์รญิญาเอก 12 004897  ดุษฎีนพินธ์ 12 
  เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนา    เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนา  

รวม 12 รวม 12 
    

ปีที่ 4 ปีที่ 4 
ภาคการศกึษาที ่1 หน่วยกติ ภาคการศกึษาที ่1 หน่วยกติ 

004897  วิทยานพินธป์รญิญาเอก 6 004897  ดุษฎีนพินธ์ 6 
  เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนา    เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนา  

รวม 6 รวม 6 
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แบบที่ 2.1 สำหรับวุฒิปรญิญาโท 

แผนการศกึษาเดมิ แผนการศกึษาใหม่ 
ปีที่ 1 ปีที่ 1 

ภาคการศกึษาที ่1 หน่วยกติ ภาคการศกึษาที ่1 หน่วยกติ 
004714  ทฤษฎีและแนวความคิดทางสังคมศาสตร์ 

และมนุษยศาสตร์ กับการนำมาใชใ้นการ
วจัิยทางประวัติศาสตร์ 

3 004715  สัมมนาประวัติศาสตรน์พินธ์ 3 

004715  ประวัตศิาสตรน์พินธ์ 3 004716  สัมมนาแนวทางใหม่ในการศกึษา

ประวัตศิาสตรไ์ทย 
3 

 
004716  แนวทางใหม่ในการศกึษาประวัตศิาสตรไ์ทย

และผลการวเิคราะห์ 
เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนา 

3   เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนาและนำเสนอ

รายงาน 
 

รวม 9 รวม 6 

แผนการศกึษาเดมิ แผนการศกึษาใหม่ 
ภาคการศกึษาที ่2 หน่วยกติ ภาคการศกึษาที ่2 หน่วยกติ 

004897  วิทยานพินธป์รญิญาเอก 6 004897  ดุษฎีนพินธ์ 6 
  เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนา 

สอบวิทยานพินธ ์
   เขา้รว่มกิจกรรมสัมมนา 

สอบดุษฎีนพินธ์ 
 

รวม 6 
 

รวม 6 

จำนวนหน่วยกติตลอดหลักสูตร 72 จำนวนหน่วยกติตลอดหลักสูตร 72 
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แผนการศกึษาเดมิ แผนการศกึษาใหม่ 
ภาคการศกึษาที ่2 หน่วยกติ ภาคการศกึษาที ่2 หน่วยกติ 

004xxx  วิชาเลือก 3 004714  สัมมนาทฤษฎีและแนวความคิดทาง

สังคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์กับการ
นำมาใชใ้นการวจัิยทางประวัตศิาสตร์ 

3 

  เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนา 
สอบวัดคุณสมบัติ 
สอบผา่นเงื่อนไขภาษาตา่งประเทศ 
เสนอหัวขอ้โครงรา่งวิทยานพินธ์ 

 004xxx  วิชาเลือก 
เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนาและนำเสนอ

รายงาน 
สอบวัดคุณสมบัติ 
สอบผา่นเงื่อนไขภาษาตา่งประเทศ 

3 

004899  วทิยานพินธป์รญิญาเอก 6     
รวม 9 รวม 6 

    
ปีที่ 2 ปีที่ 2 

ภาคการศกึษาที ่1 หน่วยกติ ภาคการศกึษาที ่1 หน่วยกติ 
004899  วิทยานพินธป์รญิญาเอก 

เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนา 
9 004899  ดุษฎีนพินธ์ 

เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนาและนำเสนอ

รายงาน 
เสนอหัวขอ้โครงรา่งดุษฎีนพินธ์ 

12 

รวม 9 รวม 12 
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แผนการศกึษาเดมิ แผนการศกึษาใหม่ 
ภาคการศกึษาที ่2 หน่วยกติ ภาคการศกึษาที ่2 หน่วยกติ 

004899  วิทยานพินธป์รญิญาเอก 
เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนา 

9 004899  ดุษฎีนพินธ์ 
เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนา 

12 

รวม 9 รวม 12 
    

ปีที่ 3 ปีที่ 3 
ภาคการศกึษาที ่1 หน่วยกติ ภาคการศกึษาที ่1 หน่วยกติ 

004899  วิทยานพินธป์รญิญาเอก 
เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนา 

6 004899  ดุษฎีนพินธ์ 
เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนา 

6 

รวม 6 รวม 6 
ภาคการศกึษาที ่2 หน่วยกติ ภาคการศกึษาที ่2 หน่วยกติ 

004899  วิทยานพินธป์รญิญาเอก 
เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนา 
สอบวิทยานพินธ ์

6 004899  ดุษฎีนพินธ์ 
เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนา 
สอบดุษฎีนพินธ์ 

6 

รวม 6 รวม 6 
        

จำนวนหน่วยกติตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า  48 จำนวนหน่วยกติตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า 48 
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แบบ 2.2 สำหรับผู้มีวุฒิปรญิญาตร ี
แผนการศกึษาเดมิ แผนการศกึษาใหม่ 

ปีที่ 1 ปีที่ 1 
ภาคการศกึษาที ่1 หน่วยกติ ภาคการศกึษาที ่1 หน่วยกติ 

004714  ทฤษฎีและแนวความคิดทางสังคมศาสตร์ 
และมนุษยศาสตร์ กับการนำมาใชใ้นการ
วจัิยทางประวัติศาสตร์ 

3 004715 
004716 

 สัมมนาประวัติศาสตรน์พินธ์ 
สัมมนาแนวทางใหม่ในการศกึษา 
ประวัตศิาสตรไ์ทย 

3 
3 

004715  ประวัตศิาสตรน์พินธ์ 3     
004716  แนวทางใหม่ในการศกึษาประวัตศิาสตรไ์ทย

และผลการวิเคราะห์ 
เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนา 

3   เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนาและนำเสนอ

รายงาน 
 

รวม 9 รวม 6 
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แผนการศกึษาเดมิ แผนการศกึษาใหม่ 
ภาคการศกึษาที ่2 หน่วยกติ ภาคการศกึษาที ่2 หน่วยกติ 

004xxx 
004xxx 

 

 วิชาเลือก 
วิชาเลือก 
เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนา 
สอบวัดคุณสมบัติ 

3 
3 
 

004714 
 
 

004xxx 

 สัมมนาทฤษฎีและแนวความคิดทาง

สังคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์กับการ
นำมาใชใ้นการวจัิยทางประวัตศิาสตร์ 
วิชาเลือก 

3 
 
 
3 

  สอบผา่นเงื่อนไขภาษาตา่งประเทศ  004xxx  วิชาเลือก 3 
 

004898 
 

 เสนอหัวขอ้โครงรา่งวิทยานพินธ์ 
วิทยานพินธป์รญิญาเอก 

 
6 

  เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนาและนำเสนอ

รายงาน 
สอบวัดคุณสมบัติ 
สอบผา่นเงื่อนไขภาษาตา่งประเทศ 

 

รวม 12 รวม 9 
    

ปีที่ 2 ปีที่ 2 
ภาคการศกึษาที ่1 หน่วยกติ ภาคการศกึษาที ่1 หน่วยกติ 

004xxx  วิชาเลอืก 3 004xxx  วิชาเลือก 3 
004xxx  วิชาเลือก 3 004xxx  วิชาเลือก 3 

  เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนา    เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนาและนำเสนอ

รายงาน 
 

004898  ดุษฎีนพินธ์ 6 004898  ดุษฎีนพินธ์ 
เสนอหัวขอ้โครงรา่งดุษฎีนพินธ์ 

6 
 

รวม 12 รวม 12 
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แผนการศกึษาเดมิ แผนการศกึษาใหม่ 
ภาคการศกึษาที ่2 หน่วยกติ ภาคการศกึษาที ่2 หน่วยกติ 

004xxx  วิชาเลือก 3 004xxx  วิชาเลือก 3 
 

004898 
 เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนา 

วิทยานพินธป์รญิญาเอก 
 
6 

 
004898 

 เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนา 
ดุษฎีนพินธ์ 

 
6 

รวม 9 รวม 9 
    

ปีที่ 3 ปีที่ 3 
ภาคการศกึษาที ่1 หน่วยกติ ภาคการศกึษาที ่1 หน่วยกติ 

004898  วิทยานพินธป์รญิญาเอก 12 004898  ดุษฎีนพินธ์ 12 
  เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนา    เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนา  

รวม 12 รวม 12 
ภาคการศกึษาที ่2 หน่วยกติ ภาคการศกึษาที ่2 หน่วยกิต 

004898  วิทยานพินธป์รญิญาเอก 12 004898  ดุษฎีนพินธ ์ 12 
  เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนา    เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนา  

รวม 12 รวม 12 
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แผนการศกึษาเดมิ แผนการศกึษาใหม่ 
ปีที่ 4 ปีที่ 4 

ภาคการศกึษาที ่1 หน่วยกติ ภาคการศกึษาที ่1 หน่วยกติ 
004898  วิทยานพินธป์รญิญาเอก 6 004898  ดุษฎีนพินธ์ 12 

  เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนา    เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนา  
รวม 6 รวม 12 

ภาคการศกึษาที ่2 หน่วยกติ ภาคการศกึษาที ่2 หน่วยกติ 
  เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนา    เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนา  
  สอบวิทยานพินธ ์    สอบดุษฎีนพินธ์  

รวม 
 

0 รวม 0 
จำนวนหน่วยกติตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 72 จำนวนหน่วยกติตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 72 



107 
 

 

6. ข้อบังคบัมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศกึษาระดบับัณฑิตศกึษา พ.ศ.2559 
 

๑/๒๒ 
ขอ้บังคับมหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

วา่ดว้ยการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

---------------------------- 
เพ่ือใหก้ารศึกษาระดับบัณฑติศกึษาของมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้อง

กับความมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ รวมท้ังมีมาตรฐาน และคุณภาพสอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษาของกระทรวงศึกษาธิการ และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕(๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และโดยขอ้เสนอแนะของสภาวชิาการ ประกอบกับมตท่ีิประชุมสภามหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ในคราวประชุม คร้ัง
ท่ี๗/๒๕๕๙ เมื่อวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงออกขอ้บังคับไว ้ดังตอ่ไปนี้ 

ขอ้ ๑ ขอ้บังคับนี้ เรียกว่า “ขอ้บังคับมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ วา่ดว้ยการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 
๒๕๕๙” 

ขอ้ ๒ ใหใ้ชข้้อบังคับนี้สำหรับนักศกึษาท่ีเขา้ศกึษาในหลักสูตร ระดับประกาศนยีบัตรบัณฑติ ปริญญา
โทประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และปริญญาเอก ของสาขาวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี
การศกึษา ๒๕๕๙ เป็นตน้ไป 

ขอ้ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หรือประกาศอื่นใดท่ีไดก้ำหนดไว้แล้วในขอ้บังคับนี้ หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับความในขอ้บังคับนี้ ใหใ้ชข้อ้บังคับนี้แทน 

ขอ้ ๔ ในขอ้บังคับนี้ 
“มหาวทิยาลัย” หมายความว่า มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

 “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันอุดมศกึษาอื่น ท่ีสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศกึษารับรองมาตรฐานการศกึษา หรือมหาวทิยาลัยใหก้ารรับรองเป็นกรณีไป 

“บัณฑติวทิยาลัย” หมายความว่า บัณฑติวทิยาลัย มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 
 “สว่นงาน” หมายความว่า คณะ วิทยาลัย หรือ ส่วนงานวชิาการท่ีเรียกชื่ออย่างอื่น ท่ีมีการ

จัดการเรียนการสอนตามขอ้บังคับนี้ 
 “อาจารย์ประจำ” หมายความว่า ผู้ปฏิบัตงิานในมหาวิทยาลัยสายวชิาการ ท่ีดำรงตำแหน่ง 

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ หรืออาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ท่ีมีหน้าท่ี
รับผดิชอบตามพันธกจิของการอุดมศกึษาและปฏบัิตหินา้ท่ีเต็มเวลา 
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๒/๒๒ 
สำหรับกรณีท่ีเป็นหลักสูตรร่วมระหวา่งสถาบัน หรือหลักสูตรความร่วมมอืของหลายสถาบัน อาจารย์

หรือบุคลากรของสถาบันท่ีมคีวามร่วมมอืนัน้ ท่ีมีคุณสมบัตเิหมาะสมตามขอ้บังคับนี้ อาจไดรั้บการแตง่ตัง้ให้
เป็น อาจารย์ประจำ อาจารย์ประจำในบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์ประจำหลักสูตร หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร แลว้แตก่รณี ตามความหมายของขอ้บังคับนี้ดว้ย 

“อาจารย์พิเศษ” หมายความว่า ผูส้อนท่ีไมใ่ช่อาจารย์ประจำ 
“อาจารย์ประจำในบัณฑติวิทยาลัย” หมายความว่า อาจารย์ประจำ ท่ีมคุีณสมบัตคิรบถว้นในการทำ

หน้าท่ีเป็นอาจารย์ผูส้อนระดับบัณฑิตศกึษา อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานพินธ์ อาจารย์ผู้สอบปริญญานิพนธ์
อาจารย์ผู้สอบวัดคุณสมบัติ และอาจารย์ผู้สอบประมวลความรู้ ซึ่งไดรั้บการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยให้ทำ
หนา้ท่ีขา้งตน้ 

“อาจารย์ประจำหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจำในบัณฑิตวิทยาลัย ท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวชิาของหลักสูตรท่ีเปิดสอน ซึ่งมหีนา้ท่ีสอนและค้นควา้วจัิยในสาขาวชิาดังกลา่ว 

“อาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจำหลักสูตรท่ีมภีาระหนา้ท่ีในการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามและ
ประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่รับผิดชอบหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาท่ีจัดการศกึษา 

ท้ังนี้ อาจารย์ประจำหลักสูตรจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตร ในเวลา
เดยีวกันไมไ่ด ้ยกเวน้ หลักสูตรระดับปริญญาโทกับปริญญาเอกสาขาวชิาเดียวกัน หรือหลักสูตรพหุวิทยาการ
หรือสหวิทยาการ ใหเ้ป็นอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรได้อีก ๑ หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร
สามารถซำ้กันไดไ้มเ่กนิ ๒ คน 

“อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายวชิาการ ซึ่งมีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ หรือมปีระสบการณ์สูง ในสาขาวชิาท่ีเปิดสอนในหลักสตูรของบัณฑติวทิยาลัยเป็นอย่างด ีหรือ
เป็นท่ีประจักษ์ 

“ผูท้รงคุณวุฒิ” หมายความว่า บุคลากรภายในท่ีไม่ใช่อาจารย์ผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะ หรือบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัย ท่ีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์สูง ในสาขาวิชาท่ีเปิดสอนในหลักสูตรระดับ
บัณฑติศกึษาเป็นอย่างดี หรือเป็นท่ีประจักษ์ 

“ผลงานทางวิชาการ” หมายความว่า ผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวชิาการท่ีไดรั้บเผยแพร่ตามหลักเกณฑ ์ท่ีกำหนดในการพิจารณาแตง่ตัง้ใหบุ้คคล
ดำรงตำแหนง่ทางวชิาการของมหาวทิยาลัย 

“พหุวทิยาการ” ภาษาอังกฤษใช ้“Multidiscipline” หมายความว่า วิทยาการ สาขาวชิา หรือศาสตร์ท่ีมี
การผสมผสาน ความรู้จากศาสตร์หลักต่างๆ เข้าด้วยกัน ในลักษณะท่ียังคงความโดดเดน่ของศาสตร์ดั้งเดิม
หรือการจัดการศึกษา หรือการจัดหลักสูตร ท่ีนักศึกษาสามารถเรียนวิชาจากคณะวิชาหลักต่างๆ มา
ผสมผสานกันแลว้นำความรู้ท่ีไดไ้ปประยุกตใ์นการประกอบวชิาชีพ 
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๓/๒๒ 
“วิทยาการข้ามศาสตร์” ภาษาอังกฤษใช้ “Cross Discipline” หมายความว่า วิทยาการ สาขาวิชาหรือ

ศาสตร์ ท่ีอาศัยการมอง การอธิบาย หรือการแก้ปัญหาในศาสตร์หรือสาขาวิชาหนึ่ง โดยอาศัยมุมมองหรือ
วธีิการของศาสตร์หรือสาขาวชิาอื่น 

“สหวทิยาการ” ภาษาอังกฤษใช ้“Interdiscipline” หมายความว่า วิทยาการ สาขาวชิา หรือศาสตร์ ท่ีมี
การบูรณาการความรู้จากศาสตร์หลักต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน จนเกิดเป็นศาสตร์ใหม่ ทำให้ได้รับ
เคร่ืองมอื แบบจำลอง หรือ วิธีการใหม ่ท่ีโดยปกตไิมส่ามารถดำเนนิการไดห้ากใชศ้าสตร์ดัง้เดมิแยกจากกัน 

“วิทยาการเปลี่ยนผา่น” ภาษาอังกฤษใช ้“Transdiscipline” หมายความว่า วิทยาการ สาขาวิชา หรือ
ศาสตร์ ท่ีอาศัยองค์ความรู้จากหลากหลายสาขาวิชามาผสมผสาน บูรณาการ และหลอมรวมกัน เพ่ือการ
แกปั้ญหาใดปัญหาหนึ่ง และจะตอ้งดำเนนิการทุกดา้นพร้อมกันและบูรณาการกัน จึงจะประสบผลสำเร็จดว้ยด ี
และมปีระสทิธิภาพ 

“วิทยาการแถบกว้าง” ภาษาอังกฤษใช ้“Broadband Discipline” หมายความว่า วิทยาการ สาขาวิชา
หรือศาสตร์ ท่ีมเีนื้อหาสาระกวา้งและครอบคลุมสาขาวชิาหรือศาสตร์ตา่งๆ ท่ีสัมพันธ์กันและตอ่เนื่องกันไป 

“ปริญญาควบ” หมายความว่า การจัดหลักสูตรหรือจัดการศึกษา ท่ีผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับ
ปริญญาควบ จากมหาวิทยาลัยแห่งเดียวกัน หรือร่วมกับต่างสถาบัน ท้ังในหรือต่างประเทศ โดยท่ัวไปแยก
ออกเป็น ๓ แบบ ได้แก่ ปริญญาคู่ (double degree) ปริญญาร่วม (joint degree) และปริญญาท่ี ๒ (second 
degree) 

“ปริญญาคู่” หมายความว่า การจัดหลักสูตรหรือจัดการศึกษา ท่ีผู้เรียนสามารถเรียนและสำเร็จ
การศกึษา ๒ หลักสูตรพร้อมกัน โดยไดรั้บใบปริญญา ๒ ใบ 

“ปริญญาร่วม” หมายความว่า หลักสูตรหรือการจัดการศึกษา ท่ีพัฒนาขึ้นมาจากความร่วมมือกัน
ระหว่างสถาบัน โดยผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาใบเดียว ท่ีปรากฏตราสัญลักษณ์ และลงนามโดย
อธิการบดหีรือผูแ้ทนของสถาบันท่ีร่วมมอืกัน 

“ปริญญาท่ีสอง” หมายความว่า หลักสูตรหรือการจัดการศกึษาท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียน สามารถขยาย
เวลาการศกึษาออกไปเพ่ือศึกษาเพ่ิมเตมิในหลักสูตรท่ีตอ้งการขอรับปริญญาท่ีสอง หลังจากท่ีศกึษาครบตาม
เง่ือนไขของหลักสูตรหนึ่งแลว้ โดยผูส้ำเร็จการศกึษาจะไดรั้บปริญญาจากท้ังสองหลักสูตร 

“ปริญญานิพนธ์” ภาษาอังกฤษใช ้“Thesis” หมายความว่า บทนพินธ์ท่ีมกีารพรรณนาขยายความเกิด
จากการวิจัย ค้นคว้า หรือศึกษา ในหัวข้อเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง โดยนับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือเสนอรับ
ปริญญา โดยแยกออกเป็น ๓ แบบ ได้แก่ ดุษฎีนิพนธ์ หมายถึง วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก (Dissertation or 
Doctoral Thesis) วิทยานิพนธ์ หมายถึง วิทยานิพนธ์ปริญญาโท (Master’s Thesis) และการค้นคว้าอิสระ
(Independent Study) 

“ภาษาต่างประเทศ” หมายความว่า ภาษาท่ีไมใ่ช่ภาษาไทย 
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๔/๒๒ 
ขอ้ ๕ ใหบั้ณฑติวทิยาลัยมหีนา้ท่ี จัด ควบคุม และอำนวยการศกึษาระดับบัณฑติศกึษาตามขอ้บังคับนี้ 

รวมท้ังมีหน้าท่ีรวบรวมและเผยแพร่ขอ้มูลรายชื่อและคุณวุฒิของอาจารย์ประจำในบัณฑติวทิยาลัย อาจารย์
พิเศษอาจารย์ผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะ และผูท้รงคุณวุฒ ิตลอดจนอาจารย์ผูรั้บผดิชอบหลักสตูร และอาจารย์ประจำ
หลักสูตรในแต่ละหลักสูตร โดยปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา เพ่ือประโยชน์ในการรักษามาตรฐานและ
คุณภาพการศกึษาของมหาวทิยาลัย 

ขอ้ ๖ คุณสมบัตแิละเง่ือนไขของผูส้มัครเขา้เป็นนักศกึษา 
 ๖.๑ สำเร็จการศกึษาจากสถาบันอุดมศกึษา และมคุีณสมบัติ ดังนี้ 
 ๖.๑.๑ หลักสูตรระดับประกาศนยีบัตรบัณฑติ และหลักสูตรระดับปริญญาโท สำเร็จ 
การศกึษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 
 ๖.๑.๒ หลักสูตรระดับประกาศนยีบัตรบัณฑติชัน้สูง 
 (๑) สำเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีท่ีมรีะยะเวลาการศกึษา ๖ ปี หรือ 
 (๒) สำเร็จการศกึษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า 
 ๖.๑.๓ หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
 (๑) สำเร็จการศกึษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ 
 (๒) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าท่ีมีผลการเรียนดีมาก (มีค่า
ลำดับขัน้สะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไมต่่ำกวา่ ๓.๕๐) หรือ กรณีท่ีมีผลการเรียนดี (มค่ีาลำดับขัน้สะสมเฉลี่ย
ตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐) อาจได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาภายใต้เง่ือนไขตามท่ีกำหนดไว้ใน
หลักสูตร หรือตามท่ีกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑติวทิยาลัยใหค้วามเห็นชอบ 
 ๖.๒ ไมเ่คยถูกคัดชื่อออก อันเนื่องจากความประพฤต ิจากสถาบันการศกึษาใด 
 ๖.๓ เป็นผูท่ี้ไมเ่ป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศกึษา 
 ๖.๔ มคุีณสมบัตอิย่างอื่นตามท่ีมหาวทิยาลัยกำหนด และตามท่ีกำหนดไวใ้นหลักสูตร 

ขอ้ ๗ การรับเขา้ศกึษา 
บัณฑติวทิยาลัยจะพิจารณารับผู้สมัครเขา้เป็นนักศึกษา โดยวธีิการคัดเลอืก หรือสอบคัดเลอืก หรือ

วธีิการอื่นๆ ตามท่ีบัณฑติวทิยาลัยกำหนด โดยจะประกาศใหท้ราบลว่งหนา้เป็นคราวๆไป ท้ังนี้ ผูส้มัครเขา้เป็น
นักศึกษาท่ีผ่านการคัดเลือก แต่อยู่ระหว่างรอผลการศึกษาตามข้อ ๖ มหาวิทยาลัยจะรับรายงานตัวเป็น
นักศกึษา เมื่อมคุีณสมบัตคิรบถว้นภายในระยะเวลาท่ีมหาวทิยาลัยกำหนด 

ขอ้ ๘ ประเภทของนักศกึษา 
 ๘.๑ นักศกึษาเต็มเวลา (full time student) หมายความว่า นักศกึษาท่ีมคุีณสมบัตคิรบถว้นตาม
ขอ้ ๖ ซึ่งมหาวทิยาลัยรับเขา้ศกึษาในหลักสูตรท่ีเรียนเต็มเวลา 
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๕/๒๒ 
 ๘.๒ นักศึกษาสมทบ หมายความว่า นักศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรับให้ลงทะเบียนเรียนกระบวน

วิชาหรือลงทะเบียนเพ่ือใชบ้ริการของมหาวทิยาลัย หรือทำการวิจัย โดยไมม่สีทิธ์ิรับปริญญา ประกาศนยีบัตร
บัณฑติหรือประกาศนยีบัตรบัณฑติชัน้สูง จากมหาวทิยาลัย 
 ๘.๓ นักศึกษาทดลองเรียน หมายความว่า นักศึกษาท่ีขาดคุณสมบัติ หรือเง่ือนไขของการ
รับเข้าบางประการ หรือมาสมัครเข้าศึกษาไม่ตรงตามกำหนดภาคการศึกษา ท่ีสาขาวิชาเห็นว่าน่าจะเปิด
โอกาสให้นักศึกษาท่ีมีความประสงค์จะเข้าศึกษา ได้ทดลองเรียน ตามเง่ือนไขเพ่ิมเติมบางประการ โดยไม่มี
สทิธ์ิรับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง จากมหาวทิยาลัย และเมื่อผ่าน
เง่ือนไขตามท่ีกำหนดนัน้แลว้ จึงเปลี่ยนสภาพเป็นนักศกึษาเต็มเวลาได้ 
 ท้ังนี้ แนวปฏบัิตขิองการรับนักศกึษาแตล่ะประเภทใหเ้ป็นไปตามท่ีบัณฑติวทิยาลัยกำหนด 

ขอ้ ๙ การรายงานตัวเป็นนักศกึษา 
ผูท่ี้ไดรั้บพิจารณาให้เข้าศกึษาตามประกาศของมหาวทิยาลัย ตอ้งไปรายงานตัวเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็น

นักศกึษา พร้อมดว้ยหลักฐานตา่งๆ ตามวันและเวลาท่ีมหาวทิยาลัยกำหนด มฉิะนัน้จะถอืวา่สละสทิธ์ิ 
ขอ้ ๑๐ ระบบการศึกษา 
 ๑๐.๑ มหาวทิยาลัยใชร้ะบบการศกึษา ดังนี้ 

 ๑๐.๑.๑ ระบบทวิภาค คือ ระบบท่ีแบ่งการศึกษาใน ๑ ปีการศึกษา ออกเป็น ๒ ภาค
การศกึษาปกติ มีระยะเวลาภาคการศึกษาละไมน่้อยกว่า ๑๕ สัปดาห ์และอาจมภีาคการศกึษาพิเศษ ซึ่งเป็น
ภาคการศกึษาไมบั่งคับ โดยจัดจำนวนชั่วโมงเรียนของแตล่ะกระบวนวชิาใหเ้ท่ากับภาคการศกึษาปกต ิ 
 ในกรณีท่ีหลักสูตรสาขาวชิาใดประกอบด้วยกระบวนวิชา ท่ีจำเป็นตอ้งเปิดสอนในภาค
การศกึษาพิเศษ หรือนอกเวลาราชการ เพ่ือการฝึกงาน ฝกึภาคสนาม สหกจิศกึษา โครงงาน กรณีศกึษา การ
บริหารและการจัดการกระบวนวชิานัน้ไมถ่อืเป็นการศกึษาภาคการศกึษาพิเศษ แตใ่หถ้อืเสมอืนวา่เป็นสว่นหนึ่ง 
ของภาคการศกึษาปกต ิ
 ๑๐.๑.๒ ระบบการศึกษาตลอดปี มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๔๐ สัปดาห์ โดยมี
ระยะเวลาเร่ิมต้นการศึกษา ระยะเวลาการศึกษา และการสิ้นสุดการศึกษา ของแต่ละกระบวนวิชาตามปฏทิิน
การศกึษาของมหาวทิยาลัย 
 เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษา หรือปฏิบัติงานเพ่ิมเติมในบางกระบวนวิชา โดย
บัณฑิตวิทยาลัยอาจกำหนดให้มี “ระยะการศึกษาพิเศษ” หลังปีการศึกษาซึ่งเป็นระยะการศึกษาไม่บังคับ
เพ่ิมขึ้นอกี โดยใชเ้วลาและจำนวนชั่วโมงเรียนตามเกณฑท่ี์กำหนด และประกาศในแตล่ะปี สำหรับนักศกึษาแต่
ละคน แตล่ะชัน้ปี โดยไมต่อ้งลงทะเบียนใหม่ 
 ๑๐.๑.๓ ระบบหน่วยการศึกษา (module) คือ ระบบท่ีแบ่งช่วงการจัดการเรียนการสอน
ใหเ้ป็นไปตามหัวขอ้การศกึษา โดยมปีริมาณการเรียนรู้ จำนวนชั่วโมง และจำนวนหนว่ยกติ เทียบเท่ากับเกณฑ์ 
กลางของระบบทวภิาค 

 
 



112 
 

 

๖/๒๒ 
 ๑๐.๒ มหาวิทยาลัยใช้ระบบหน่วยกิต โดยจัดเนื้อหาวิชาท่ีสอนออกเป็นกระบวนวิชาและ
กำหนดปริมาณความมากนอ้ยของเนื้อหาวชิาในแตล่ะกระบวนวชิาเป็นหนว่ยกติ การกำหนดหนว่ยกติใหเ้ทียบ
กับเกณฑก์ลางของระบบทวภิาค ดังนี้ 
 ๑๐.๒.๑ กระบวนวิชาใดใช้เวลาบรรยาย หรืออภปิรายปัญหา ไมน่อ้ยกว่า ๑๕ ชั่วโมง
ตอ่ภาคการศกึษาปกต ิใหม้ค่ีาเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
 ๑๐.๒.๒ กระบวนวชิาใดใชเ้วลาในการปฏบัิตทิดลองหรือปฏบัิตงิานเพ่ือเสริมทักษะ ไม่ 
นอ้ยกวา่ ๓๐ ชั่วโมงตอ่ภาคการศกึษาปกต ิใหม้ค่ีาเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
 ๑๐.๒.๓ กระบวนวชิาใดใชเ้วลาฝกึงานหรือฝกึภาคสนาม ท่ีใชเ้วลาฝกึไมน่อ้ยกวา่ ๔๕ 
ชั่วโมงตอ่ภาคการศกึษาปกต ิใหม้ค่ีาเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
 ๑๐.๒.๔ ปริญญานิพนธ์ท่ีใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ๔๕ ชั่วโมงตอ่ภาคการศึกษาปกติ ให้
เทียบปริมาณเป็น ๑ หน่วยกิต 
 ๑๐.๓ มหาวิทยาลัยอาจกำหนดเง่ือนไข สำหรับการลงทะเบียนเรียนบางกระบวนวิชา เพ่ือให้
นักศึกษาสามารถเรียนกระบวนวิชานั้นได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ท้ังนี้การลงทะเบียนท่ีผิดเง่ือนไขของกระบวน
วชิาใดใหถ้อืเป็นโมฆะในกระบวนวชิานัน้ 
 ๑๐.๔ กระบวนวชิาหนึ่งๆ มีชื่อกระบวนวชิาและรหัสกระบวนวชิากำกับไว ้
 ๑๐.๕ รหัสกระบวนวชิา ประกอบดว้ยชื่อย่อของสาขาวชิาและเลขประจำกระบวนวชิา 
 ๑๐.๖ เลขประจำกระบวนวิชา ประกอบด้วยเลข ๓ หลัก โดยเลขตัวแรก (หลักร้อย) แสดง
ถงึระดับการศกึษาของกระบวนวชิาดังนี้ 
 “๗” “๘” “๙” แสดงถงึ กระบวนวชิาระดับบัณฑติศกึษา 
 “๓” “๔” “๕” “๖” แสดงถงึ กระบวนวชิาระดับปริญญาตรีขัน้สูง 
 “๑” “๒” แสดงถงึ กระบวนวชิาระดับปริญญาตรีขัน้ตน้ 
 ๑๐.๗ ในกรณีท่ีปิดสอนกระบวนวิชาใด ๆ ใหส้่วนงานตรวจสอบวา่ไม่มนัีกศกึษาตกค้างท่ีจะ
ลงทะเบียนเรียนในกระบวนวชิานัน้ และใหค้งรหัสกระบวนวชิานัน้ไวเ้ป็นระยะเวลาอย่างนอ้ย ๔ ปี 

ขอ้ ๑๑ หลักสูตร 
มหาวิทยาลัยอาจจัดหลักสูตรในรูปแบบพหุวิทยาการ วิทยาการข้ามศาสตร์ วิทยาการเปลี่ยนผ่าน

หรือวิทยาการแถบกว้าง โดยใหป้ริญญา หรือปริญญาควบ ดังนี้ 
 ๑๑.๑ มาตรฐานของหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง และปริญญาเอก ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๑๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร 
 ๑๑.๒.๑ หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑติ 
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๗/๒๒ 
 เป็นหลักสูตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีลักษณะ

เบ็ดเสร็จในตัวเองและมใิช่เป็นสว่นหนึ่งของหลักสูตรปริญญาโท เนน้การพัฒนานักวชิาการหรือนักวชิาชพีใหม้ี
ความชำนาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพ่ือให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญสามารถปฏิบัติงานได้ดีย่ิงขึ้น โดยมีหน่วย
กติรวมตลอดหลักสูตร ไมน่อ้ยกวา่ ๒๔ หน่วยกิต 

 หากต้องการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น ใหเ้ขา้ศกึษาตอ่ในหลักสูตรระดับปริญญาโทใน 
สาขาวชิาเดียวกัน หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน โดยเทียบโอนหน่วยกติได้ไม่เกนิร้อยละ ๔๐ ของหลักสูตรท่ีจะ
เข้าศึกษา 
 ๑๑.๒.๒ หลักสูตรปริญญาโท 

 เป็นหลักสูตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และระดับ
ประกาศนยีบัตรบัณฑติ เนน้การพัฒนานักวชิาการหรือนักวชิาชพีท่ีมคีวามรู้ความสามารถระดบัสูงในสาขาวชิา 
ต่างๆ โดยกระบวนการวิจัยเพ่ือให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ มีคุณธรรมและ
จรรยาบรรณทางวชิาการหรือวชิาชพี โดยมหีนว่ยกติรวมตลอดหลักสูตร ไมน่อ้ยกวา่ ๓๖ หน่วยกิต 
 หลักสูตรปริญญาโท แบ่งการศกึษาเป็น ๔ แบบ คือ 
 แบบ ๑ เป็นแบบท่ีเนน้การวจัิย โดยการทำวิทยานพินธ์ ไมน่อ้ยกวา่ ๓๖ หน่วยกิต 
 แบบ ๒ เป็นแบบท่ีเน้นการวิจัย โดยการทำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
และศกึษากระบวนวชิาในระดับบัณฑติศกึษา ไมน่อ้ยกวา่ ๑๘ หน่วยกิต 
 แบบ ๓ เป็นแบบท่ีเน้นการศึกษากระบวนวิชา โดยการศึกษากระบวนวิชาในระดับ
บัณฑติศกึษา ไมน่อ้ยกวา่ ๒๔ หน่วยกิต และการทำการค้นควา้อสิระ ไมน่อ้ยกวา่ ๖ หน่วยกิต 
 แบบ ๔ เป็นแบบท่ีเนน้การศกึษากระบวนวชิา ไมน่อ้ยกวา่ ๓๖ หน่วยกิต 
 ๑๑.๒.๓ หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑติชัน้สูง 
 เป็นหลักสูตรสำหรับผูส้ำเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีท่ีมรีะยะเวลาการศกึษา ๖ ปี 
หรือระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ซึ่งมลีักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง และมใิช่เป็นสว่นหนึ่งของหลักสูตรปริญญา
เอกเน้นการพัฒนานักวิชาการหรือนักวิชาชีพให้มีความชำนาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพ่ือให้มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญสามารถปฏบัิตงิานไดด้ย่ิีงขึ้น โดยมหีนว่ยกติรวมตลอดหลักสูตร ไมน่อ้ยกวา่ ๒๔ หน่วยกิต 
 หากตอ้งการศึกษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น ใหเ้ขา้ศกึษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาเอก
ในสาขาวชิาเดยีวกัน หรือสาขาวชิาท่ีสัมพันธ์กัน โดยเทียบโอนหนว่ยกติไดไ้มเ่กนิร้อยละ ๔๐ ของหลักสูตรท่ีจะ 
เข้าศึกษา 
 ๑๑.๒.๔ หลักสูตรปริญญาเอก 
 เป็นหลักสูตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ท่ีมีผลการ
เรียนดีมาก หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า เน้นการพัฒนานักวชิาการหรือนักวิชาชพีท่ีมี
ความรู้ ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาตา่งๆ โดยกระบวนการวจัิยเพ่ือให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้
ใหมไ่ดอ้ย่างมอีสิระ มคุีณธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการหรือวชิาชพี 
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๘/๒๒ 
 หลักสูตรปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ โดยเน้นการวิจัยเพ่ือพัฒนา

นักวชิาการหรือนักวชิาชพีขัน้สูง คือ 
 แบบ ๑ เป็นแบบท่ีเนน้การวจัิย โดยมกีารทำวิทยานพินธ์ท่ีกอ่ใหเ้กดิองค์ความรู้
ใหมซ่ึ่งมรีายละเอยีด ดังนี้ 
 แบบ ๑.๑  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องทำ
วิทยานพินธ์ไมน่อ้ยกวา่ ๔๘ หน่วยกิต 

 แบบ ๑.๒ สำหรับผูส้ำเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ท่ี
มีผลการเรียนดมีาก จะตอ้งทำวิทยานพินธ์ไม่นอ้ยกวา่ ๗๒ หน่วยกิต 
 แบบ ๒ เป็นแบบท่ีเน้นการวิจัย โดยมีการทำวิทยานิพนธ์ท่ีมีคุณภาพสูง เพ่ือ
ก่อใหเ้กดิความกา้วหนา้ทางวชิาการหรือวชิาชพี และมกีารศกึษากระบวนวชิาเพ่ิมเตมิ ดังนี้ 
 แบบ ๒.๑  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องทำ
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต และศึกษากระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาอีก ไม่น้อยกว่า ๑๒    
หน่วยกิต 
 แบบ ๒.๒ สำหรับผู้สำเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าท่ีมี
ผลการเรียนดีมาก จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต และศึกษากระบวนวิชาในระดับ
บัณฑติศกึษาอกีไมน่อ้ยกวา่ ๒๔ หน่วยกิต 
 ๑๑.๓ ประเภทหลักสตูร แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
 ๑๑.๓.๑ หลักสูตรปกติ (regular program) หมายความว่า หลักสูตรสาขาวิชาใดวิชา
หนึ่งท่ีใชภ้าษาไทยเป็นสื่อหลักในการเรียนการสอน และอาจมบีางกระบวนวชิาท่ีใชภ้าษาตา่งประเทศเป็นสื่อใน
การเรียนการสอนตามความเหมาะสมหรือความจำเป็นดว้ยก็ได้ 
 ๑๑ .๓ .๒ หลักสูตรนานาชาติ (international program) หมายความว่า หลักสูตร
สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งท่ีมีโครงสร้างกระบวนวชิา ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติไดศ้ึกษา
ร่วมกันโดยใชภ้าษาตา่งประเทศเป็นสื่อในการเรียนการสอน 
 ๑๑ .๓ .๓ หลักสูตรสองภาษา (bilingual program) หมายความว่า หลักสูตรท่ีใช้
ภาษาอังกฤษหรือภาษาตา่งประเทศอื่นเป็นสื่อหลักในการเรียนการสอนร่วมกับภาษาไทย 
 ๑๑.๔ ระยะเวลาการศกึษาใหเ้ป็นไปตามแผนการศกึษาของแตล่ะหลักสูตร ดังนี้ 
 ๑๑.๔.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติ หรือประกาศนียบัตรบัณฑติชัน้สูง ใชเ้วลา
การศกึษาปกต ิ๑ ปีการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือตามแผนการศกึษาท่ีกำหนดไวใ้นหลักสูตร 
 ๑๑.๔.๒ หลักสูตรปริญญาโท ใชเ้วลาศกึษาปกต ิ๒ ปีการศึกษา หรือเทียบเท่า 

 ๑๑.๔.๓ หลักสูตรปริญญาเอก 
 (๑) ผูส้ำเร็จปริญญาตรีเข้าศึกษาต่อในระดบัปริญญาเอก ใชเ้วลาศกึษาปกต ิ๕ ปี 
การศกึษา หรือเทียบเท่า 
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๙/๒๒ 
 (๒) ผูส้ำเร็จปริญญาโทเขา้ศกึษาตอ่ในระดับปริญญาเอก ใชเ้วลาศกึษาปกต ิ๓ ปี 
การศกึษา หรือเทียบเท่า 
 ๑๑.๕ การขยายระยะเวลาการศกึษาใหท้ำไดเ้ฉพาะในกรณีท่ีมคีวามจำเป็นทางวชิาการ หรือ
มเีหตุสุดวสิัย ภายใตห้ลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 ๑๑.๕.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนยีบัตรบัณฑิตชั้นสูง ตอ้งไม่
เกิน ๓ ปีการศึกษา 
 ๑๑.๕.๒ หลักสูตรปริญญาโท ตอ้งไมเ่กนิ ๕ ปีการศึกษา 
 ๑๑.๕.๓ หลักสูตรปริญญาเอก 
 (๑) สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ต้องไม่เกิน ๘ 
ปีการศึกษา 
 (๒) สำหรับผูส้ำเร็จปริญญาโทเขา้ศกึษาตอ่ในระดับปริญญาเอก ตอ้งไมเ่กนิ ๖ ปี 
การศกึษา 
 ๑๑.๖ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกท่ีไม่สามารถสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาท่ี
กำหนด อาจแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตรท่ีศึกษาอยู่ได้ ท้ังนี้ ให้เป็นไป
ตามเง่ือนไขการสำเร็จการศกึษาท่ีกำหนดไวใ้นหลักสูตรนัน้ๆ 
 ๑๑.๗ การจัดหลักสูตรในลักษณะพิเศษอื่นๆ เช่น หลักสูตรปริญญาควบ หลักสูตรความ
ร่วมมือระหว่างสถาบัน หรือหลักสูตรวิทยาการรูปแบบต่างๆ ให้จัดทำเป็นโครงการเสนอมหาวิทยาลัย
พิจารณาเป็นกรณีไป 

ขอ้ ๑๒ การลงทะเบียน 
มหาวิทยาลัยจัดให้มีการลงทะเบียนกระบวนวิชาในแต่ละภาคการศึกษา และให้นักศึกษาถือปฏิบัติ

ดังตอ่ไปนี้ 
 ๑๒.๑ การลงทะเบียนกระบวนวชิาเรียน 
 ๑๒.๑.๑ นักศกึษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑติ ประกาศนยีบัตรบัณฑติชัน้สูง และ
ระดับปริญญาโท ให้มีอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ัวไปทำหน้าท่ีให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษาตลอดจนแนะแนว
การศกึษาใหส้อดคลอ้งกับแผนการศกึษา 
 ๑๒.๑.๒ นักศึกษาในระดับปริญญาเอก ให้มีคณะกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
นักศึกษาปริญญาเอกทำหน้าท่ีวางแผนการศึกษา แนะนำ ควบคุมการศึกษาและการทำดุษฎีนิพนธ์ของ
นักศกึษา 
 ๑๒.๑.๓ การลงทะเบียนกระบวนวิชา ให้ดำเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
หากนักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังวันท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด จะต้องถูกปรับตามระเบียบว่าด้วย
ค่าธรรมเนยีมการศกึษา 
 
 



116 
 

 

๑๐/๒๒ 
 ท้ังนี้ การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อไดช้ำระค่าธรรมเนียมต่างๆ และมหาวทิยาลัย

ไดรั้บหลักฐานครบถว้นแลว้ 
 ๑๒.๑.๔ กระบวนวิชาใดท่ีเคยได้อักษรลำดับขั้น B ขึ้นไป จะลงทะเบียนกระบวนวิชา
นัน้ซ้ำอกีไมไ่ด ้และให้ถอืว่าการลงทะเบียนท่ีไม่เป็นไปตามเง่ือนไขนี้เป็นโมฆะ ยกเวน้กระบวนวชิาท่ีกำหนดให้
สามารถลงทะเบียนเรียนซำ้ได ้
 ๑๒.๑.๕ การลงทะเบียนกระบวนวิชาในแต่ละภาคการศึกษาปกติให้ลงทะเบียน
กระบวนวิชาได้ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต สำหรับภาคการศึกษาพิเศษให้ลงทะเบียนกระบวนวิชาได้ไม่เกิน ๖     
หน่วยกิต 
 ในกรณีท่ีนักศึกษาท่ีคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น นักศึกษาอาจ
ลงทะเบียนเกนิกวา่ ๑๕ หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ หรือเกินกว่า ๖ หน่วยกิต ในภาคการศกึษาพิเศษได้
โดยใหค้ณบดขีองสว่นงานท่ีนักศกึษาสังกัดเป็นผูพิ้จารณาอนุมัต ิ
 ๑๒.๑.๖ การลงทะเบียนท่ีผิดเง่ือนไข ให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ และ
กระบวนวชิาท่ีลงทะเบียนผดิเง่ือนไขนัน้ ใหไ้ดรั้บอักษรสถานะการศกึษา เป็น W 
 ๑๒.๑.๗ นักศกึษาอาจขอลงทะเบียนเขา้ร่วมศกึษากระบวนวชิาเรียนใดๆ เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมพูนความรู้ได ้โดยไดรั้บอักษรสถานะการศกึษา เป็น V  
 หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนขอรับอักษรสถานะการศึกษา V แล้ว ประสงค์จะ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือขอรับการวัดและประเมินผลเป็นอักษรลำดับขั้นท่ีมีการนำมาคิดค่า ลำดับขัน้ หรืออักษรผล
การศกึษา S หรือ U ใหป้ฏบัิตติามประกาศของมหาวทิยาลัย 
 ๑๒.๒ การลงทะเบียนปริญญานพินธ์ ใหม้แีนวปฏบัิตเิป็นไปตามประกาศบัณฑติวทิยาลัย 
 ๑๒.๓ การลงทะเบียนเพ่ือใช้บริการของมหาวิทยาลัย นักศึกษาท่ีไม่ได้ลงทะเบียนกระบวน
วิชาใดๆ แต่ในภาคการศกึษานัน้ประสงค์จะใชบ้ริการของมหาวทิยาลัยในการศกึษาค้นควา้หรือทำกจิกรรมอื่น
ใด ใหด้ำเนนิการลงทะเบียนเพ่ือใชบ้ริการและชำระค่าธรรมเนยีมเพ่ือใชบ้ริการตามประกาศของมหาวทิยาลัย 
 ๑๒.๔ การลงทะเบียนของนักศึกษาสมทบ และนักศกึษาทดลองเรียน ใหเ้ป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 

ขอ้ ๑๓ การบอกเพ่ิมและการถอนกระบวนวชิาใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลัย 
ขอ้ ๑๔ การวัดและประเมนิผลการศกึษา 

 ๑๔.๑ ใหม้ีการประเมินผลการศกึษา เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละหน่วยการศึกษา 
ภาคการศึกษา หรือปีการศึกษา แลว้แตก่รณี 

 ๑๔.๒ ให้ใช้ระบบอักษรแสดงผลการศึกษาในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละ
กระบวนวิชา โดยแบ่งการกำหนดอักษรแสดงผลการศึกษาเป็น ๓ กลุ่ม คือ อักษรลำดับขั้น (grade) ท่ีมีค่า
ลำดับขัน้ อักษร ผลการศกึษา (result) และอักษรสถานะการศกึษา (status) ท่ียังไมม่กีารประเมินผล หรือไม่มี
การประเมนิผล 
 ๑๔.๓ อักษรแสดงผลการศกึษา ความหมาย และค่าลำดับขัน้ 
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๑๑/๒๒ 
 ๑๔.๓.๑ อักษรลำดับขัน้ ใหก้ำหนดดังนี้ 
 อักษรลำดับขัน้  ความหมาย  ค่าลำดับขัน้ 
 A  ดเีย่ียม (excellent)  ๔.๐๐ 
 B+  ดมีาก (very good)  ๓.๕๐ 
 B  ด ี(good)  ๓.๐๐ 
 C+  ดพีอใช้ (fairly good)  ๒.๕๐  
 C  พอใช ้(fair)  ๒.๐๐ 
 D+  ออ่น (poor)  ๑.๕๐ 
 D  ออ่นมาก (very poor)  ๑.๐๐ 
 F  ตก (failed)  ๐.๐๐ 
 ๑๔.๓.๒ อักษรผลการศกึษาท่ีไมม่ค่ีาลำดับขัน้ ใหก้ำหนดดังนี้ 
 อักษร  ความหมาย 
 S  เป็นท่ีพอใจ (satisfactory) 
 U  ไมเ่ป็นท่ีพอใจ (unsatisfactory) 
 ๑๔.๓.๓ อักษรสถานะการศึกษา ท่ีไม่มีการประเมินผล หรือ ยังไม่มีการประเมินผล 
ใหก้ำหนดดังนี้ 
 อักษร  ความหมาย 
 I  การวัดผลยังไมส่มบูรณ์ (incomplete) 
 P  การเรียนการสอนยังไมส่ิ้นสุด (in progress) 
 V  เข้าร่วมศึกษา (visiting) 
 W  ถอนกระบวนวชิา (withdrawn) 
 T  ปริญญานิพนธ์  ยังอ ยู่ในระหว่างการดำเนิ นการ  (Thesis in 
progress) 
 ๑๔.๔ อักษรสถานะการศึกษา I แสดงว่า การประเมินผลในกระบวนวิชานั้นยังไม่เสร็จ
สมบูรณ์เนื่องจากมเีหตุสุดวสิัยท่ีทำใหก้ารวดัผลไมส่ามารถดำเนนิการได้ การใหอ้ักษรสถานะการศกึษา I ตอ้ง
ไดรั้บการอนุมัตจิากประธานคณะกรรมการบัณฑติศกึษาประจำสว่นงานท่ีกระบวนวชิานัน้สังกัดอยู่ 

 นักศึกษาต้องดำเนินการขอรับการวัดและประเมินผลเพ่ือแก้อักษรสถานะการศึกษา I ให้
เสร็จ 

สมบูรณ์ก่อน ๒ สัปดาห์เรียนสุดท้ายของภาคการศกึษาปกติถัดไป หากพ้นกำหนดดังกล่าว มหาวทิยาลัยจะ
เปลี่ยนอักษรสถานะการศกึษา I เป็นอักษรลำดับขัน้ F หรือ U แลว้แตก่รณี 
 ๑๔.๕ อักษรสถานะการศกึษา P แสดงว่า กระบวนวชิานัน้ยังมีการเรียนการสอนตอ่เนื่องอยู่ 
โดยยังไม่มีการวัดและประเมินผลภายในภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียน ท้ังนี้ ให้ใช้เฉพาะบางกระบวนวิชาท่ี
หลักสูตรกำหนด 
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๑๒/๒๒ 
 อักษรสถานะการศึกษา P จะถูกเปลี่ยนเมื่อไดรั้บการวัดและประเมินผลแล้ว ท้ังนี้ ตอ้งก่อน

วันสุดท้ายของกำหนดการสอบไล่ประจำภาคการศึกษาภายใน ๒ ภาคการศึกษาปกติถัดไป หากพ้นกำหนด
ดังกลา่ว มหาวทิยาลัยจะเปลี่ยนอักษรสถานะการศกึษา P ใหเ้ป็นอักษรลำดับขัน้ F หรือ อักษรผลการศกึษา U 
แลว้แตก่รณี 
 ๑๔.๖ อักษรสถานะการศึกษา T แสดงวา่ยังไมม่กีารวัดและการประเมนิผลปริญญานพินธ์ 
เนื่องจากการวจัิยอยู่ในระหวา่งดำเนนิการ 
 ๑๔.๗ อักษรสถานะการศึกษา V แสดงว่า นักศึกษาได้ลงทะเบียนกระบวนวิชาในฐานะ
ผู้เข้าร่วมศึกษา โดยไม่ต้องเข้ารับการวัดและประเมินผลในกระบวนวิชานั้น แต่ต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด หากเวลาเรียนไม่ครบตามท่ีกำหนดหรือนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด 
สำหรับการเรียนการสอนในกระบวนวิชานั้น อาจารย์ผู้สอนอาจพิจารณาเปลี่ยนอักษรสถานะการศึกษา V   
เป็น W 
 ๑๔.๘ อักษรสถานะการศกึษา W แสดงวา่ 
 ๑๔.๘.๑ การลงทะเบียนผดิเง่ือนไขและเป็นโมฆะ ตามขอ้ ๑๒.๑.๔ และ ๑๒.๑.๖ 
 ๑๔.๘.๒ การลงทะเบียนไมเ่ป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกำหนดในขอ้ ๑๒.๑.๕ 
 ๑๔.๘.๓ การเรียนไมเ่ป็นตามเง่ือนไขท่ีกำหนดตามขอ้ ๑๔.๗ 
 ๑๔.๘.๔ นักศกึษาถูกสั่งพักการศกึษาในภาคการศกึษานัน้ 
 ๑๔.๘.๕ นักศกึษาไดถ้อนกระบวนวชิาท่ีลงทะเบียนตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว ้
 ๑๔.๘.๖ นักศกึษาไมผ่า่นการพิจารณาหัวขอ้โครงร่างปริญญานพินธ์ (thesis proposal) 
ในระดับสาขาวชิา ในภาคการศกึษาแรกท่ีมกีารลงทะเบียนปริญญานพินธ์ 
 ๑๔.๘.๗ กรณีเหตุสุดวิสัย ลาออก ตาย หรือมหาวทิยาลัยอนุมัติใหถ้อนทุกกระบวน
วชิาท่ีลงทะเบียน 
 ๑๔.๙ กระบวนวิชาบังคับของแต่ละสาขาวิชา นักศึกษาต้องได้อักษรลำดับขั้นไม่ต่ำกว่า C 
หากไดต่้ำกวา่ C ตอ้งลงทะเบียนเรียนในกระบวนวชิานัน้ซำ้อกี จนกระท่ังไดอ้ักษรลำดับขัน้ไมต่่ำกวา่ C 
 กรณีท่ีกระบวนวชิาบังคับมกีารประเมนิผลเป็นอักษรผลการศกึษา S หรือ U นักศกึษาตอ้งได้
อักษรผลการศกึษา S หากนักศกึษาไดอ้ักษรผลการศกึษา U ตอ้งลงทะเบียนเรียนกระบวนวชิานัน้ซํา้อกีจนกวา่
จะไดรั้บอักษรผลการศกึษา S 
 ๑๔.๑๐ ในกรณีนักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ให้ใช้ระเบียบและ
ขอ้บังคับวา่ดว้ยการศกึษาขัน้ปริญญาตรีในสว่นท่ีเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การบอกเพ่ิม การถอนกระบวน
วิชา การวัดผลและการประเมนิผล สำหรับกระบวนวชิานัน้โดยอนุโลม 
 การพิจารณาเง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อนของแต่ละกระบวนวิชา ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์
ผูส้อนกระบวนวชิานัน้ๆ 
 ๑๔.๑๑ อักษรแสดงผลการศกึษาและอักษรสถานะการศกึษา S, U, I, P, T, V และ W จะไม่
ถูกนำมาคำนวณค่าลำดับขัน้สะสมเฉลี่ย (Grade Point Average, GPA) 
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๑๓/๒๒ 
 ๑๔.๑๒ การนับหนว่ยกติสะสม 
 ๑๔.๑๒.๑ กระบวนวชิาท่ีนักศกึษาไดอ้ักษรลำดับขัน้ A, B+, B, C+, C หรืออักษรผล 
การศกึษา S เท่านัน้ จึงจะนับหนว่ยกติสะสมเพ่ือสำเร็จการศกึษาตามหลักสูตร 
 ๑๔.๑๒.๒ ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาใดมากกว่าหนึ่งคร้ัง ให้นับ
หน่วยกิตสะสมเพ่ือสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้เพียงคร้ังเดียวและให้นับเฉพาะคร้ังสุดท้าย ยกเว้น
กระบวนวชิาท่ีมหาวทิยาลัยกำหนดใหล้งทะเบียนซำ้ได้ ใหนั้บหนว่ยกติสะสมไดทุ้กคร้ัง 
 การนับหนว่ยกติสะสมเพ่ือสำเร็จการศกึษา จะไม่นับรวมหนว่ยกติของกระบวนวชิา
ระดับปริญญาตรีขัน้ตน้ 
 ๑๔.๑๒.๓ ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาท่ีมีเนื้อหาในกระบวนวิชา
เทียบเท่ากัน ใหนั้บหนว่ยกติสะสมเฉพาะกระบวนวชิาหนึ่งกระบวนวชิาใดเท่านัน้ 
 ๑๔.๑๓ การคำนวณค่าลำดับขัน้สะสมเฉลี่ย คิดจากจำนวนหน่วยกิต และค่าลำดับขั้นของ
กระบวนวชิาท้ังหมดท่ีนักศกึษาได้ลงทะเบียนเรียน รวมท้ังกระบวนวิชาท่ีลงทะเบียนซ้ำ ยกเว้นกระบวนวิชาท่ี
ได้รับอักษรแสดงผลการศึกษาและอักษรสถานะการศึกษาตามข้อ ๑๔.๑๑ กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี
ขัน้ตน้ และหลักสูตรท่ีทำเฉพาะปริญญานิพนธ์ 
 ๑๔.๑๔ การคำนวณค่าลำดับขัน้สะสมเฉลี่ยใหน้ำเอาผลคูณของจำนวนหนว่ยกติกับค่าลำดับ
ขัน้ของแต่ละกระบวนวิชาตามข้อ ๑๔.๑๓ มารวมกัน แล้วหารด้วยผลบวกของจำนวนหน่วยกิตท้ังหมดของ
กระบวนวชิาท่ีมีการวัดประเมนิผลดว้ยอักษรลำดับขัน้ท่ีมค่ีาลำดับขัน้ นอกจากท่ีระบุไวใ้นขอ้ ๑๔.๑๑ ในการ
หารนี้ ใหม้ีทศนยิม ๒ ตำแหนง่ ในกรณีท่ีทศนิยมตำแหน่งท่ี ๓ มีค่าตัง้แต ่๕ ขึ้นไปให้ปัดค่าทศนิยมตำแหน่งท่ี 
๒ ขึ้น 
 ๑๔.๑๕ กรณีท่ีนักศึกษาได้เรียนกระบวนวิชาใดท่ีจัดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาหนึ่ง อาจขอ
เทียบโอนกระบวนวชิานั้นเขา้ไว้ในหลักสูตรสาขาวชิาอื่นได้ ท้ังนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากประธานคณะกรรมการ
บัณฑติศกึษาประจำสว่นงานท่ีรับเทียบโอนกระบวนวชิานัน้ๆ แลว้แจ้งใหบั้ณฑติวทิยาลัยทราบ 
 ๑๔.๑๖ ในกรณีท่ีมกีารร้องเรียน หรือปรากฏข้อมูลวา่ การให้อักษรลำดับขัน้ในกระบวนวชิา
ใด ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือไม่เหมาะสม ให้อธิการบดีมีอำนาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น 
เพ่ือทำการสบืสวนหาขอ้เท็จจริงในกรณีดังกลา่ว และใหอ้ธิการบดมีอีำนาจสั่งการตามท่ีเห็นสมควร 

ขอ้ ๑๕ การเปลี่ยนแผนการศกึษาและการย้ายสาขาวชิา ใหเ้ป็นไปตามท่ีบัณฑติวทิยาลัยกำหนด 
ขอ้ ๑๖ การรับโอนนักศกึษาและการเทียบโอนหนว่ยกติใหเ้ป็นไปตามท่ีบัณฑติวทิยาลัยกำหนด 
ขอ้ ๑๗ การควบคุมมาตรฐานการศกึษา ใหเ้ป็นไปตามท่ีมหาวทิยาลัยกำหนด 
ขอ้ ๑๘ อาจารย์ท่ีปรึกษาท่ัวไป อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานพินธ์หลัก 

 ๑๘.๑ อาจารย์ท่ีปรึกษาท่ัวไป 
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๑๔/๒๒ 
 นักศกึษาระดับประกาศนยีบัตรบัณฑติ หรือประกาศนยีบัตรบัณฑติชัน้สูง และระดับปริญญา

โท ให้มีอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ัวไปทำหน้าท่ีให้คำแนะนำและดูแลการจัดแผนการศึกษาของนักศึกษา เพ่ือให้
สอดคลอ้งกับหลักสูตร และขอ้บังคับ ตลอดจนเป็นท่ีปรึกษาในเร่ืองอื่นตามความจำเป็นและเหมาะสม 
 ๑๘.๒ อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก 
 ๑๘.๒.๑ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ให้มอีาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานพินธ์หลัก 
เป็นผู้ให้คำแนะนำและดูแลการทำปริญญานิพนธ์ ท้ังนี้ ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ อาจจะอยู่ในรูปแบบของ
คณะกรรมการตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไปและให้กรรมการ ๑ คน ทำหน้าท่ีเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก    
ก็ได ้
 ๑๘.๒.๒ สำหรับนักศกึษาระดับปริญญาเอก ให้มคีณะกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนพินธ์ 
ทำหนา้ท่ีใหค้ำแนะนำ วางแผนการศึกษา และการทำดุษฎนีพินธ์ของนักศกึษา โดยคณะกรรมการชุดนี้มจีำนวน 
อย่างนอ้ย ๓ คน และใหก้รรมการ ๑ คน ทำหนา้ท่ีเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎนีิพนธ์หลัก 

 อาจารย์ท่ีปรึกษาท่ัวไป อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานพินธ์หลัก ตอ้งเป็นอาจารย์ประจำ
ในบัณฑติวทิยาลัยหรืออาจารย์ผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะ ท่ีมคุีณสมบัตติามท่ีกำหนดไวใ้นขอ้ ๒๐ 

 การแต่งตัง้อาจารย์ท่ีปรึกษาท่ัวไป อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก ให้ประธาน
คณะกรรมการบัณฑติศกึษาประจำสว่นงานเป็นผูแ้ตง่ตัง้ 

ขอ้ ๑๙ อาจารย์ผูส้อนกระบวนวิชา อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม จะเป็นอาจารย์ประจำใน
บัณฑติวทิยาลัยหรืออาจารย์พิเศษก็ได้ 

การแต่งตั้ งอาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชา อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม  ให้ประธาน
คณะกรรมการบัณฑติศกึษาประจำสว่นงานเป็นผูแ้ตง่ตัง้ 

ขอ้ ๒๐ จำนวน คุณวุฒิ และคุณสมบัตอิาจารย์ 
 ๒๐.๑ หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑติ 
 ๒๐.๑.๑ อาจารย์ประจำหลักสูตร 
 (๑) มคุีณวุฒขิัน้ต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
 (๒) มีผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
นอ้ย ๑ รายการเป็นผลงานวจัิย 
 (๓) สำหรับหลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑติทางวชิาชีพ อาจารย์ประจำหลักสูตร
ตอ้งมคุีณสมบัตเิป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานวชิาชพีนัน้ๆ 
 ๒๐.๑.๒ อาจารย์ผูรั้บผดิชอบหลักสูตร จำนวน อย่างนอ้ย ๕ คน 
 (๑) มคุีณวุฒปิริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขัน้ต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมี 
ตำแหนง่รองศาสตราจารย์ 
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๑๕/๒๒ 
 (๒) มีผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
นอ้ย ๑ รายการเป็นผลงานวจัิย 
 ๒๐.๑.๓ อาจารย์ท่ีปรึกษาท่ัวไป อาจารย์ผูส้อน และอาจารย์พิเศษ 
 (๑) มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ี
สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวชิาของกระบวนวชิาท่ีสอน 
 (๒) มีประสบการณ์ด้านการสอน 
 (๓) มีผลงานทางวิชาการ อย่างนอ้ย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
 กรณีของอาจารย์พิเศษ อาจไดรั้บการยกเว้นคุณวุฒปิริญญาโท แตท้ั่งนี้ ตอ้งมคุีณวุฒิ
ขัน้ต่ำปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทำงานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาท่ีสอนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า     
๖ ปี 
 ๒๐.๒ หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑติชัน้สูง 
 ๒๐.๒.๑ อาจารย์ประจำหลักสูตร 
 (๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมี
ตำแหนง่รองศาสตราจารย์ 
 (๒) มีผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
นอ้ย ๑ รายการเป็นผลงานวจัิย 
 (๓) สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ประจำ
หลักสูตรตอ้งมคุีณสมบัตเิป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานวชิาชพีนัน้ๆ 
 ๒๐.๒.๒ อาจารย์ผูรั้บผดิชอบหลักสูตร จำนวน อย่างนอ้ย ๕ คน 
 (๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมี
ตำแหนง่ศาสตราจารย์ 
 (๒) มีผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
นอ้ย ๑ รายการเป็นผลงานวจัิย 
 ๒๐.๒.๓ อาจารย์ท่ีปรึกษาท่ัวไป อาจารย์ผูส้อน และอาจารย์พิเศษ 
 (๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมี
ตำแหนง่รองศาสตราจารย์ ในสาขาวชิานัน้หรือสาขาวชิาท่ีสัมพันธ์กัน หรือในสาขาวชิาของกระบวนวชิาท่ีสอน 
 (๒) มีประสบการณ์ด้านการสอน 
 (๓) มีผลงานทางวิชาการ อย่างนอ้ย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
 กรณีของอาจารย์พิเศษ อาจไดรั้บการยกเวน้คุณวุฒปิริญญาเอก แตท้ั่งนี้ ตอ้งมคุีณวุฒขิัน้ต่ำ 
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมปีระสบการณ์การทำงานท่ีเกี่ยวขอ้งกับวชิาท่ีสอนมาแลว้ ไมน่อ้ยกวา่ ๔ ปี 
 ๒๐.๓ หลักสูตรปริญญาโท 
 ๒๐.๓.๑ อาจารย์ประจำหลักสูตร 
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๑๖/๒๒ 
 (๑) มคุีณวุฒขิัน้ต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
 (๒) มีผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
นอ้ย ๑ รายการเป็นผลงานวจัิย 
 ๒๐.๓.๒ อาจารย์ผูรั้บผดิชอบหลักสูตร จำนวนอย่างนอ้ย ๓ คน 
 (๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมี
ตำแหนง่รองศาสตราจารย์ 
 (๒) มีผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
นอ้ย ๑ รายการเป็นผลงานวจัิย 
 ๒๐.๓.๓ อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานพินธ์ ตอ้งเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร แบ่งออกเป็น ๒ 
ประเภท ไดแ้ก ่
 (๑) อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขัน้ต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และมี
ผลงานทางวชิาการ อย่างนอ้ย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างนอ้ย ๑ รายการเป็นผลงานวจัิย 
 (๒) อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานพินธ์ร่วม (ถา้ม)ี ตอ้งมคุีณวุฒแิละคุณสมบัต ิดังนี้ 
 กรณีท่ีเป็นอาจารย์ประจำในบัณฑิตวิทยาลัย ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทาง
วชิาการเช่นเดยีวกับอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานพินธ์หลัก  
 กรณีท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
และมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีมีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับใน

ระดับชาต ิซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวขอ้วิทยานพินธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไมน่อ้ยกวา่ ๑๐ เร่ือง  
 กรณีท่ีผูท้รงคุณวุฒภิายนอกมคุีณวุฒแิละผลงานทางวชิาการไมเ่ป็นไปตามท่ี

กำหนด จะต้องเป็นผู้มคีวามรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
ปริญญานิพนธ์ โดยผา่นความเห็นชอบจากสภามหาวทิยาลัย และแจ้งใหค้ณะกรรมการการอุดมศกึษาทราบ 
 ๒๐ .๓ .๔ กรรมการสอบปริญญานิพนธ์ ประกอบด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตร และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รวมไม่น้อยกว่า ๓ คน ท้ังนี้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา
ปริญญานพินธ์หลักหรือร่วม แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ไดแ้ก ่
 (๑) กรณีท่ีเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
เช่นเดยีวกับอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานพินธ์หลัก 
 (๒) กรณีท่ีเป็นผูท้รงคุณวุฒิภายนอก ต้องมคุีณวุฒิและผลงานทางวชิาการ หรือ
กรณีพิเศษ เช่นเดยีวกับอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานพินธ์ร่วม 
 ๒๐.๓.๕ อาจารย์ท่ีปรึกษาท่ัวไป อาจารย์ผูส้อน และอาจารย์พิเศษ 
 (๑) มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ี
สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวชิาของกระบวนวชิาท่ีสอน 
 (๒) มีประสบการณ์ด้านการสอน 
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๑๗/๒๒ 
 (๓) มีผลงานทางวิชาการ อย่างนอ้ย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
 ๒๐.๔ หลักสูตรปริญญาเอก 
 ๒๐.๔.๑ อาจารย์ประจำหลักสูตร 
 (๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมี
ตำแหนง่รองศาสตราจารย์ 
 (๒) มีผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
นอ้ย ๑ รายการเป็นผลงานวจัิย 
 ๒๐.๔.๒ อาจารย์ผูรั้บผดิชอบหลักสูตร จำนวนอย่างนอ้ย ๓ คน 
 (๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมี
ตำแหนง่ศาสตราจารย์ 
 (๒) มีผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
นอ้ย ๑ รายการเป็นผลงานวจัิย 
 ๒๐.๔.๓ อาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ต้องเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร แบ่งออกเป็น         
๒ประเภท ไดแ้ก ่
 (๑) อาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร ท่ีมี
คุณสมบัติ ดังนี้ 
 (๑.๑) มคีวามสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑท่ี์บัณฑติวทิยาลัยกำหนด 
 (๑ .๒) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าท่ีมตีำแหนง่รองศาสตราจารย์ 
 (๑.๓) มีผลงานทางวิชาการ อย่างนอ้ย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดย 
อย่างนอ้ย ๑ รายการเป็นผลงานวจัิย 
 (๒) อาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎนีพินธ์ร่วม ตอ้งมคุีณวุฒแิละคุณสมบัต ิดังนี้ 
 กรณีท่ีเป็นอาจารย์ประจำในบัณฑิตวิทยาลัย ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทาง
วชิาการเช่นเดยีวกับอาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎนีพินธ์หลัก 
 กรณีท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
และมผีลงานทางวชิาการท่ีไดรั้บการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีมชีื่ออยู่ในฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับ

นานาชาต ิซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวขอ้ดุษฎนีพินธ์ ไมน่อ้ยกวา่ ๕ เร่ือง 
 กรณีท่ีผูท้รงคุณวุฒภิายนอกมคุีณวุฒแิละผลงานทางวชิาการไมเ่ป็นไปตามท่ี 
กำหนด จะต้องเป็นผู้มคีวามรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
ปริญญานิพนธ์ โดยผา่นความเห็นชอบจากสภามหาวทิยาลัย และแจ้งใหค้ณะกรรมการการอุดมศกึษาทราบ 
 
 
 



124 
 

 

๑๘/๒๒ 
 ๒๐.๔.๔ อาจารย์ผูส้อบดุษฎีนพินธ์ ประกอบด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก รวมไม่น้อยกว่า ๕ คน ท้ังนี้ ประธานกรรมการสอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แบ่งออกเป็น      
๒ประเภท ไดแ้ก ่
 (๑ ) กรณีอาจารย์ประจำหลักสูตร ต้องมี คุณวุฒิ และผลงานทางวิชาการ 
เช่นเดยีวกับอาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎนีพินธ์หลัก 
 (๒) กรณีท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
เช่นเดยีวกับอาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎนีพินธ์ร่วม 
 ๒๐.๔.๕ อาจารย์ท่ีปรึกษาท่ัวไป อาจารย์ผู้สอบวัดคุณสมบัติ อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์
พิเศษ 
 (๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมี
ตำแหนง่รองศาสตราจารย์ ในสาขาวชิานัน้หรือสาขาวชิาท่ีสัมพันธ์กัน หรือในสาขาวชิาของกระบวนวชิาท่ีสอน 
 (๒) มีประสบการณ์ด้านการสอน 
 (๓) มีผลงานทางวิชาการ อย่างนอ้ย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
 ในกรณีกระบวนวชิาท่ีสอนไมใ่ช่กระบวนวชิาในสาขาวชิาหลักของหลักสูตร อนุโลมให ้
อาจารย์ท่ีมคุีณวุฒริะดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมตีำแหนง่ทางวชิาการต่ำกวา่รองศาสตราจารย์ ทำหน้าท่ี 
อาจารย์ผูส้อนได ้

กรณีท่ีมคีวามจำเป็นอย่างย่ิง สำหรับสาขาวชิาท่ีไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผูรั้บผดิชอบหลักสูตรครบ
ตาม 
จำนวน หรือมจีำนวนนักศกึษาน้อยกวา่ ๑๐ คน ให้เสนอจำนวนและคุณวุฒิอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมี
ให้ 
คณะกรรมการการอุดมศกึษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

ขอ้ ๒๑ หนา้ท่ีและภาระงานของอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานพินธ์หลัก/ร่วม ใหเ้ป็นไปตามประกาศของ 
มหาวทิยาลัย 

ขอ้ ๒๒ เง่ือนไขภาษาต่างประเทศ ท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือในการศกึษาค้นคว้าความรู้เพ่ือการทำปริญญา
นพินธ์ใหเ้ป็นไปตามเกณฑแ์ละวธีิการท่ีบัณฑติวทิยาลัยกำหนด 

ขอ้ ๒๓ การสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying examination) เป็นการสอบเพ่ือประเมินความพร้อมและ
ความสามารถของนักศกึษาปริญญาเอก เพ่ือมสีทิธ์ิเสนอโครงร่างดุษฎนีพินธ์ ท้ังนี้ 
 ๒๓.๑ นักศึกษาท่ีจะสอบ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก 
ก่อนการย่ืนคำร้องตอ่บัณฑติวทิยาลัย 
 ๒๓.๒ การแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ให้ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจำส่วนงานแตง่ตัง้อาจารย์ประจำในบัณฑิตวิทยาลัย จำนวนอย่างน้อย ๓ คน เป็นคณะกรรมการสอบวัด
คุณสมบัตโิดยมอีาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎนีิพนธ์หลักเป็นประธาน และในจำนวนนัน้ใหม้กีรรมการ ๑ คนท่ีมาจาก
สาขาวชิาเดยีวกัน หรือใกล้เคียง และไมไ่ดเ้ป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎนีพินธ์ร่วมของนักศกึษาปริญญาเอกนัน้ 
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๑๙/๒๒ 
 ๒๓.๓ เมื่อกรรมการสอบวัดคุณสมบัติดำเนนิการสอบแล้ว ให้ประธานคณะกรรมการสอบ
วัดคุณสมบัตริายงานผลตอ่บัณฑติวทิยาลัยภายใน ๑ สัปดาหห์ลังวันสอบ 
 สำหรับนักศกึษาท่ีสอบวัดคุณสมบัตไิม่ผา่น ใหม้ีสทิธ์ิสอบแกต้ัวไดอ้ีก ๑ คร้ัง โดยตอ้งย่ืนคำ
ร้องขอสอบใหม่ ท้ังนี้ การสอบแกตั้วตอ้งสอบให้เสร็จสิ้นภายใน ๑ ภาคการศกึษาปกตถิัดไปนับจากการสอบ
คร้ังแรก 
 ในกรณีท่ีนักศึกษาสอบแก้ตัวไม่ผ่าน อาจย่ืนคำร้องต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาพิจารณา เพ่ือเสนอความเห็นต่อบัณฑิตวิทยาลัยในการขออนุมัติโอนไปเป็น
นักศกึษาระดับปริญญาโทในสาขาวชิานัน้ หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กันได ้

ขอ้ ๒๔ การสอบประมวลความรู้ (comprehensive examination) เป็นการสอบเพ่ือทดสอบความรู้ใน
แนวกวา้ง ความสามารถในการผสมผสานแนวความคิดและเนื้อหา และความสามารถในการนำเอาความรู้มา
แก้ปัญหา ผูม้ีสิทธ์ิสอบต้องลงทะเบียนกระบวนวชิาตา่งๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร และสอบผ่านกระบวนวิชา
บังคับโดยไดอ้ักษรลำดับขัน้ไมต่่ำกวา่ C 
 ๒๔.๑ การสอบประมวลความรู้ใชบั้งคับกับนักศกึษาปริญญาโท แบบ ๓ และแบบ ๔ สำหรับ 
นักศกึษาปริญญาโท แบบ ๑ และแบบ ๒ หรือปริญญาเอก ใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขของหลักสูตรนัน้ 
 ๒๔.๒ การสอบประมวลความรู้ใหด้ำเนนิการดังนี้ 
 ๒๔.๒.๑ ใหนั้กศกึษาย่ืนคำร้องตอ่บัณฑติวทิยาลัย โดยผา่นความเห็นชอบของอาจารย์
ท่ีปรึกษาท่ัวไป หรืออาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานพินธ์หลัก 
 ๒๔.๒.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ให้ประธานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจำส่วนงานเป็นผู้แต่งตั้งอาจารย์ประจำในบัณฑิตวิทยาลัยอย่างน้อย ๓  คน เป็น
คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ 
 ๒๔.๒.๓ เมื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ดำเนินการสอบแล้ว ให้ประธาน
คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ รายงานผลใหบั้ณฑติวทิยาลัยทราบภายใน ๑ สัปดาหห์ลังวันสอบ 
 สำหรับนักศึกษาท่ีสอบไม่ผ่าน ให้มีสิทธ์ิสอบแก้ตัวได้อีก ๑ คร้ังโดยต้องย่ืนคำร้องขอสอบ
ใหม่ 

ขอ้ ๒๕ การทำปริญญานพินธ์ใหม้แีนวปฏบัิตแิละขัน้ตอนเป็นไปตามประกาศบัณฑติวทิยาลัย 
ท้ังนี้  สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเกิดจากการทำปริญญานิพนธ์ ให้ เป็นไปตามระเบียบ

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ วา่ดว้ยการจัดการทรัพย์สนิทางปัญญา และใหม้กีารทำความตกลงกันเป็นลายลักษณ์ 
อักษร 

ขอ้ ๒๖ การพ้นสภาพการเป็นนักศกึษา ไดแ้ก่กรณีดังตอ่ไปนี้ 
 ๒๖.๑ ตาย 
 ๒๖.๒ ลาออก 
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๒๐/๒๒ 
 ๒๖.๓ โอนไปเป็นนักศกึษาสถาบันอุดมศกึษาอื่น 
 ๒๖.๔ ขาดคุณสมบัตขิองการเขา้เป็นนักศกึษามหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ขอ้หนึ่งขอ้ใดตามขอ้ ๖ 
 ๒๖.๕ ไม่มาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด และมิได้รักษาสถานภาพ
การศกึษาภายใน ๓๐ วันนับจากวันเปิดภาคการศกึษาปกต ิ
 ๒๖.๖ เป็นนักศึกษาครบระยะเวลาศึกษาตามท่ีกำหนดไว้ในข้อ ๑๑.๔ นับตั้งแตว่ันเปิดภาค
การศกึษาแรกท่ีเขา้ศกึษา 
 ๒๖.๗ เป็นนักศึกษาท่ีได้ค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยน้อยกว่า ๒.๗๕ เมื่อเรียนครบ ๒ ภาค
การศกึษาปกต ิเป็นตน้ไป 
 ๒๖.๘ เป็นนักศกึษาระดับปริญญาเอกท่ีสอบไมผ่า่นการวัดคุณสมบัติ และไมไ่ดรั้บอนุมัตจิาก 
บัณฑติวทิยาลัยใหโ้อนเป็นนักศกึษาปริญญาโท ตามขอ้ ๒๓ 
 ๒๖.๙ เป็นนักศกึษาท่ีไมผ่า่นการอนุมัตหัิวขอ้และโครงร่างปริญญานพินธ์ เมื่อศกึษาครบตาม 
ระยะเวลาท่ีกำหนด ดังนี้ 
 ๒๖.๙.๑ ระดับปริญญาโท ทุกแบบการศกึษา เมื่อศกึษาครบ ๒ ปีการศึกษา 
 ๒๖.๙.๒ ระดับปริญญาเอก ทุกแบบการศกึษา เมื่อศกึษาครบ ๓ ปีการศึกษา 
 ๒๖.๑๐ เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ ๒ ภาคการศึกษาปกติแล้วไม่มีหน่วยกิต
สะสม ยกเวน้หลักสูตรท่ีมเีฉพาะวิทยานพินธ์ 
 ๒๖.๑๑ เป็นนักศกึษาท่ีสอบไมผ่า่นการสอบประมวลความรู้ตามขอ้ ๒๔ 
 ๒๖.๑๒ ไมช่ำระค่าธรรมเนยีมการศกึษาภายในเวลาท่ีมหาวทิยาลัยกำหนด 
 ๒๖.๑๓ เป็นผูส้ำเร็จการศกึษา 
 ๒๖.๑๔ มหาวทิยาลัยสั่งใหพ้้นสภาพการเป็นนักศกึษา 

ขอ้ ๒๗ การลา 
 ๒๗.๑ นักศกึษาท่ีลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษาตลอดภาคการศกึษาหรือตลอดปีการศกึษา 

ต้องชำระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษา ยกเว้นภาคการศึกษาท่ีได้ชำระ
ค่าธรรมเนยีมลงทะเบียนกระบวนวชิาไปแลว้ 
 ๒๗.๒ นักศึกษาท่ีประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ใหย่ื้นคำร้องต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
เมื่อไดรั้บอนุมัตใิหล้าออกแลว้ จึงถอืวา่พ้นสภาพการเป็นนักศกึษา 

ขอ้ ๒๘ การกลับเขา้เป็นนักศกึษา 
 ๒๘.๑ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาไปแล้ว หรือท่ีพ้นสภาพการเป็น
นักศกึษา ตามขอ้ ๒๖.๒, ๒๖.๖, ๒๖.๗, ๒๖.๘, ๒๖.๙ และ ๒๖.๑๑ แลว้ผ่านการคัดเลอืกเข้ามาเป็นนักศกึษา
ใหม่ สามารถนำกระบวนวชิาเดมิท่ีเคยศกึษาไวไ้มเ่กนิ ๕ ปี นับจากวันท่ีลงทะเบียนเรียนกระบวนวชิานัน้ๆ มาใช้
ในการศกึษาไดอ้กี 
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๒๑/๒๒ 
 ๒๘.๒ นักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษาท่ีตอ้งการคืนสถานภาพการเป็นนักศกึษา หลังจากท่ีพ้น
สภาพการเป็นนักศึกษา ตามขอ้ ๒๖.๒, ๒๖.๓, ๒๖.๕ และ ๒๖.๑๒ อาจขอคืนสถานภาพการเป็นนักศกึษาได้ 
โดยย่ืนคำร้องตอ่บัณฑติวทิยาลัย เพ่ือเสนอตอ่มหาวทิยาลัยพิจารณาเป็นกรณีไป 
 ๒๘.๓ นักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษาท่ีมหาวทิยาลัยสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศกึษา ดว้ยเหตุ
ทุจริตประพฤตมิชิอบ ขัดตอ่จริยธรรม จรรยาบรรณ หรือกฎหมาย ไมม่สีทิธ์ิเขา้ศกึษาตอ่ในมหาวทิยาลัยไดอ้กี 

ขอ้ ๒๙ การเสนอชื่อเพ่ือขออนุมัตปิริญญา หรือประกาศนยีบัตรบัณฑติ หรือประกาศนยีบัตรบัณฑติ 
ชัน้สูงในภาคการศกึษาสุดท้ายท่ีนักศกึษาจะสำเร็จการศกึษาตามหลักสูตร นักศกึษาตอ้งไปรายงานตัวคาดว่า
จะสำเร็จการศึกษาท่ีสำนักทะเบียนและประมวลผล แล้วแจ้งให้ส่วนงานท่ีสังกัดทราบ โดยผ่านอาจารย์ท่ี
ปรึกษาท่ัวไป หรืออาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานพินธ์หลักนักศกึษาท่ีจะได้รับการเสนอชื่อเพ่ือขออนุมัติใหไ้ดรั้บ
ปริญญา หรือประกาศนยีบัตรบัณฑติ หรือประกาศนยีบัตรบัณฑติชัน้สูง ตอ้งผา่นเง่ือนไขตา่งๆ ดังตอ่ไปนี้ 
 ๒๙.๑ ศกึษากระบวนวชิาและปฏบัิตคิรบตามเง่ือนไขของหลักสูตรนัน้ๆ 
 ๒๙.๒ มีผลการศึกษาได้ค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ และค่า
ลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๓ .๐๐ ยกเว้นหลักสูตรท่ีมีเฉพาะดุษฎีนิพนธ์หรือ
วิทยานพินธ์ 
 ๒๙.๓ มีผลการเทียบความรู้ภาษาต่างประเทศโดยการสอบหรือวิธีการอื่นๆ ตามท่ีบัณฑิต
วทิยาลัยกำหนด 
 ๒๙.๔ สอบผ่านการสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาปริญญาโท แบบ ๓ และแบบ ๔ 
และหลักสูตรท่ีกำหนดเง่ือนไขใหม้กีารสอบประมวลความรู้ 
 ๒๙.๕ สอบผา่นการสอบประเมนิผลปริญญานพินธ์ 
 ท้ังนี้ ดุษฎนีพินธ์จะตอ้งจัดทำเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นตามท่ีบัณฑติวทิยาลัยใหค้วาม 
เห็นชอบเป็นกรณีไป 

 ๒๙.๖ ผลงานปริญญานิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้
เผยแพร่ในวารสาร สื่อ สิ่งพิมพ์ หรือมีการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือรูปแบบอื่นซึ่งเป็นท่ียอมรับใน
สาขาวชิานัน้ ตามท่ีบัณฑติวทิยาลัยกำหนด ในแตล่ะระดับ และหรือ แบบการศกึษา 
 ๒๙.๗ มคุีณสมบัตคิรบถว้นตามข้อบังคับ วา่ด้วยการพิจารณาเกียรตแิละศักดิ์ของนักศกึษา
ท่ีจะไดรั้บการเสนอชื่อใหไ้ดรั้บปริญญา หรือประกาศนยีบัตรบัณฑติ หรือประกาศนยีบัตรบัณฑติชัน้สูงของ 
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 
 ๒๙.๘ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยสร้างสรรค์
ผลงานท่ีมีความชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย เป็นไปตามความเป็นจริงท่ีปราศจากอคติ ไม่ตกแต่งหรือ
สร้างขอ้มูลเท็จไมล่ะเมดิสทิธิผูอ้ื่น ไมโ่จรกรรม ไมคั่ดลอก ไมล่อกเลยีน ไมส่ร้างผลงานซำ้ (plagiarism) 
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๒๒/๒๒ 
ขอ้ ๓๐ การอุทธรณ์ 
เมื่อมหาวทิยาลัยพิจารณาและมคีำสั่ง หรือมคีำวนิจิฉัยในเร่ืองใดอันเกี่ยวกับขอ้บังคับนี้ หากนักศกึษา

ไมเ่ห็นดว้ยกับคำสั่ง หรือคำวินจิฉัยนั้น ใหม้ีสทิธิอุทธรณ์ตอ่อธิการบด ีภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันท่ีได้รับทราบ
คำสั่งหรือคำวนิจิฉัยแลว้แตก่รณี และคำสั่งหรือคำวนิจิฉัยของอธิการบดถีอืเป็นท่ีสิ้นสุด 

ขอ้ ๓๑ ใหอ้ธิการบดรัีกษาการตามขอ้บังคับนี้ มีอำนาจออกประกาศ ระเบียบ ตามท่ีขอ้บังคับกำหนด 
และให้มอีำนาจในการวินจิฉัยตีความในกรณีท่ีมีปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับและให้ถอืเป็นท่ีสิ้นสุด และ
หรือใหม้อีำนาจสั่งการและปฏบัิตติามท่ีเห็นสมควร แลว้รายงานใหส้ภามหาวทิยาลัยทราบ 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๕ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 

(ลงนาม) เกษม วัฒนชัย 
(ศาสตราจารยเ์กยีรตคุิณเกษม วัฒนชัย) 

นายกสภามหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
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7. ข้อบังคบัมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ว่าดว้ยการพิจาณาเกยีรตแิละศักดิ์ของนักศกึษาท่ีจะได้รับ
การเสนอช่ือให้ได้รับปริญญา หรือประกาศนยีบัตรบัณฑิต หรือประกาศนยีบตัรบัณฑิตช้ันสูง
ของมหาวทิยาลัยเชียงใหม ่พ.ศ.2550 

 
 



130 
 

 

 
 

 



131 
 

 

 
 



132 
 

 

8. ประกาศบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่เรื่อง แนวปฏบิัติการเปล่ียนแผนการศกึษาการ
ย้ายสาขาวิชา การรบัโอนนักศกึษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศกึษาบัณฑิตศกึษา 
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