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หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาประวัตศิาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ :  Master of Art  Program in History 

 
2. กลุ่มหลักสูตร : วิชาการ  

 
3. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา  
 ภาษาไทย : ช่ือเต็ม   ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ (ประวัตศิาสตร)์ 
  : ช่ือยอ่    ศศ.ม (ประวัตศิาสตร)์ 
 ภาษาอังกฤษ : ช่ือเต็ม   Master of Arts (History)  
  : ช่ือยอ่    M.A. (History) 
 
4. วิชาเอก - 

 
5. จำนวนหน่วยกติท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2) จำนวนหนว่ยกติรวมตลอดหลกัสตูร ไม่นอ้ยกว่า 36 หนว่ยกติ 
 
6. รูปแบบของหลักสูตร 
 6.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับปรญิญาโท หลักสูตร 2 ป ีและใช้เวลาศกึษาอยา่งมากไม่เกนิ 5 ปีการศกึษา 
 
 

 6.2 ภาษาท่ีใช้  
þ ภาษาไทย  
o ภาษาตา่งประเทศ (ระบุภาษา)  ............................. 

 6.3 การรับเข้าศกึษา  
þ นักศกึษาไทย  
þ นักศกึษาตา่งชาติ (นักศกึษาตอ้งใช้ภาษาไทยในการสื่อสารไดด้)ี 

 6.4  ความร่วมมอืกับสถาบันอ่ืน  
þ เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรยีนการสอนโดยตรง 
o เป็นหลักสูตรรว่มกับสถาบันอ่ีน 
 ช่ือสถาบัน  ………………………………….   ประเทศ ……………… 
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 รูปแบบของการรว่ม 
 o รว่มมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ใหป้รญิญา 
 o รว่มมือกัน โดยผู้ศกึษาไดร้ับปรญิญาจาก 2 สถาบัน  

 6.5  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศกึษา  
กรณหีลกัสตูรเฉพาะของสถาบัน 
þ ใหป้รญิญาเพียงสาขาวชิาเดยีว 
o ใหป้รญิญามากกวา่หนึ่งสาขาวชิา  
กรณหีลกัสตูรรว่มกับสถาบันอ่ืน 
o ใหป้รญิญาเพียงสาขาวชิาเดยีว และเป็นปรญิญาของแตล่ะสถาบัน 
o ใหป้รญิญาเพียงสาขาวชิาเดยีว และเป็นปรญิญารว่มกับ …………………………     
o ใหป้รญิญามากกวา่หนึ่งสาขาวชิา  

  
7. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร 

§ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ในภาคการศกึษาที่ 1 ปกีารศกึษา 2561 
§ สภาวชิาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครัง้ที่ …..  เม่ือวันที่ ………. เดอืน...........  

พ.ศ. ……………… 
§ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่.......... เม่ือวันที่.......เดือน..............     

พ.ศ. ............................ 
 
 
 
8. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมคีุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ ในปกีารศกึษา 2562 

 
9. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศกึษา (สัมพันธ์กับสาขาวชิา)  

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

 
10. ช่ือ ตำแหน่ง และคุณวุฒกิารศกึษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

ช่ือ-สกุล 
(ระบุตำแหน่งวชิาการ) 

คุณวุฒกิารศกึษา (สาขา), สถาบัน,  
ปท่ีีสำเร็จการศกึษา 

เลขประจำตัว
ประชาชน 

1. ศ.ดร. อรรถจกัร ์ 
   สตัยานรุักษ ์

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

2. ศ.เกยีรตคุิณ สายชล 
    สัตยานรุักษ์               

- อ.ม. (ประวัตศิาสตร์) 
จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2525 
- ศศ.บ. (ประวัตศิาสตร)์  
(เกยีรตนิยิมอันดับหนึ่ง)  
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร,์ 2519  

 

3. อ.ดร.ธกิานต ์ 
 ศรนีารา 
 

- อ.ด. (ประวัตศิาสตร์)  
จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2555 
- ศศ.ม. (ประวัตศิาสตร)์ 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร,์ 2547 
- ร.บ. (บริหารรฐักิจ) 
มหาวทิยาลัยรามคำแหง, 2543 

 

11. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  
þ ในสถานที่ตัง้  
o นอกสถานทีต่ัง้ ไดแ้ก่ ...................................... 

 
12. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

12.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกจิ  
  ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่ดำเนินมาตลอดห้าทศวรรษได้ส่งผลทำให้สังคมไทย

เปลี่ยนแปลงอย่างลึกซ้ึงและกวา้งขวาง สังคมเกษตรกรรมชนบทได้เปลี่ยนเข้าสู่สังคมผู้ประกอบการ 
ผู้คนในชนบทไดก้ลายมาเป็นชนช้ันกลางที่มีความสัมพันธ์กับคนอ่ืนๆ หลากหลายลักษณะ  ส่วนสังคม
เมืองก็มีความเปลี่ยนแปลงในทางเศรษฐกิจอย่างใหญ่หลวง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในสังคมจึง
เปลี่ยนแปลงอยา่งมาก  ในขณะเดยีวกันไดเ้กดิความเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมืองในประเทศ
ตา่งๆ ท่ัวโลกและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยา่งคาดไม่ถึง กล่าวได้ว่า
ระบบเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์มีความสลับซับซ้อนกว่าในอดีตอย่างเทียบกันไม่ได้  ความ
เปลี่ยนแปลงอันไพศาลทีเ่กดิข้ึนนี้ ทำใหค้วามรูแ้บบเดมิไม่อาจตอบสนองความตอ้งการของคนทัง้หลาย
ในสังคมไทยได้อย่างเพียงพออีกต่อไป โดยเฉพาะความจำเป็นในการปรับตัวในระบบเศรษฐกิจที่
เปลี่ยนแปลงจึงเกิดความจำเป็นที่นักศกึษาจะตอ้งศกึษาประวัติศาสตรแ์นวใหม่ๆ เพื่อเข้าใจและรูเ้ท่า
ทันปรากฏการณต์า่งๆ ที่เกดิข้ึนในสังคมไทยและสังคมโลก ตลอดจนประเทศเพื่อนบา้นในอาเซียนหรือ
อนุภูมิภาคลุม่นำ้โขงเพื่อจะปรับตัวทางเศรษฐกจิไดอ้ยา่งมีประสทิธภิาพสูงสุดทัง้ในปัจจุบันและอนาคต 
 12.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 จากความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนเม่ือประกอบกับความเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีการสื่อสารในระดับโลก ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างลึกซ้ึง
และมีแนวโน้มที่จะทวีความรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลงมากยิ่งข้ึนในทศวรรษ 2560 นี้ ความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดข้ึนไม่เพียงแตจ่ะส่งผลโดยตรงต่อความสัมพันธท์างสังคม

เทา่นั้น แต่ยังสง่ผลต่อระบอบอารมณค์วามรูส้ึก ระบบคุณค่า ตลอดจนการรับรูค้วามหมายของสรรพ
สิ่งรอบตัว จนอาจกล่าวไดว้่าชีวติของผู้คนในปัจจุบันและอนาคตอันใกลน้ี้จะต้องดำเนนิไปในพื้นที่ทาง
สังคมและพื้นที่ทางจนิตนาการแบบใหม่ที่แตกตา่งจากชีวติของคนในอดตีอยา่งยิ่ง   
 ดังนัน้ ยอ่มมีความจำเป็นที่จะตอ้งจัดทำหลักสูตรที่เอ้ือให้นักศกึษาไดเ้รยีนรูป้ระวัตศิาสตร์
ที่ใช้มุมมอง (perspective) แนวพินิจ (approach) หรือแนวการวิเคราะห์ใหม่ๆ รวมทั้งจะต้องศึกษา
ประวัติศาสตร์เพื่อเพ่ิมพูนศักยภาพในการคิดเองเป็นและมีทัศนะวพิากษ์มากข้ึนด้วย เช่น การศึกษา
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ประวัตศิาสตร์ความคิด ประวัตศิาสตรอ์ารมณ์ ความรูส้กึ และผัสสาการ ประวัตศิาสตรส์ังคม ฯลฯ ใน
ลักษณะที่เน้นการอ่าน การถกเถียง การวิพากษ์วิจารณ์ รวมทั้งการนำเอาทฤษฎีและมโนทัศน์ใหม่ๆ 
ทางสังคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตรม์าใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนและพัฒนาศักยภาพในการคิดและ

การวจิัยของนักศกึษาประวัตศิาสตร์ 
 
13. ผลกระทบจาก ข้อ 12.1 และ 12.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน  

13.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  หลักสูตรมหาบัณฑิตทางประวัติศาสตร์นี้เอ้ืออำนวยให้เกิดการเช่ือมต่อความรู้เชิง           
สหวิทยาการอย่างแท้จริง อันจะส่งผลให้เกิดศักยภาพในการทำความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไดอ้ยา่งลกึซ้ึงมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะทำให้สังคมมองเห็นแนวทางในการแกปั้ญหาหรอืจัดการกับปัญหา
ไดอ้ยา่งมีประสทิธภิาพยิ่งข้ึน 

13.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกจิของสถาบัน  
 ภารกิจหลักของการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่ การสร้างสรรค์ความรู้ให้แก่สังคม       
ไม่ว่าจะเป็นการบรกิารวิชาการ หรอื การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงการศึกษาประวัติศาสตรร์ะดับ
มหาบัณฑติจะตอบสนองไดเ้ป็นอยา่งด ี
 มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ก่อตัง้มากวา่ 50 ปี และเป็นมหาวทิยาลัยแหง่แรกในภูมิภาค จงึจำเป็น
อยา่งยิ่งที่จะตอ้งเป็นผู้นำทางปัญญาใหแ้ก่สังคมและชุมชนท้องถิ่นใหรู้้เทา่ทันความเปลี่ยนแปลงทุกมิติ

ของสังคม เพื่อสรา้งเสรมิศักยภาพของสังคมในการปรับตัวรับกับความเปลี่ยนแปลงตา่งๆ 
 
14. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดิสอนในคณะ/ภาควชิาอ่ืนของสถาบัน   
 14.1 กระบวนวชิาในหลักสูตรท่ีเปดิสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลักสูตรอ่ืน ตามความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร                                      

        - ไม่มี 
 14.2  กระบวนวชิาท่ีเปดิสอนให้หลักสูตรอ่ืนมาเรียนร่วมได ้
  - ไม่มี 
 14.3  การบริหารจัดการ 

        - ไม่มี  
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หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
1.1 ปรัชญา   

ประวัติศาสตร์เป็นความรู้ที่ช่วยใหเ้ข้าใจความเปลี่ยนแปลงอย่างหลากหลายและซับซ้อนของ

มนุษย์และสังคม  วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์อาศัยศักยภาพของผู้ศึกษาในฐานะที่เป็นมนุษย์ที่ใช้
เหตุผลจินตนาการ  และอารมณ์ความรู้สึก ในการตรวจสอบและตคีวามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
เพื่อการพัฒนามโนทัศน์  การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ให้เกิดองค์ความรู้ใหม่   โดยอาศัยองค์
ความรู้ทางมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตรห์ลายสาขาวชิาที่ช่วยให้การตั้งคำถามและการสร้างความรู้

ทางประวัตศิาสตร์มีประสทิธภิาพมากข้ึน 
การออกแบบหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาประวัติศาสตร์ที่ บูรณาการความรู้ทาง

ประวัติศาสตร์เข้ากับความรู้ ในศาสตร์อ่ืนๆ  จึงเป็นจุดเด่นสำคัญ  เพราะจะช่วยให้นักศึกษา
ประวัติศาสตรแ์ตล่ะรุน่สามารถปรับเปลี่ยนคำถามหรอืโจทยว์จิัยไปตามกระแสความสนใจใหม่ๆ ในวง
วชิาการและสามารถตอบสนองความตอ้งการองค์ความรู้ในมิตใิหม่ๆ ของคนในสังคมไทยได้ดข้ึีน ทั้งนี้ 
หลักสูตรได้เตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีศักยภาพสูงในการทำวิจัย โดยจัดการเรียนการสอนให้
นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับแนวพินิจ (approach) และทฤษฎีที่หลากหลาย  สนับสนุนให้นักศึกษามี
อิสรภาพทางความคิด   มีความเป็นตัวของตัวเองในทางปัญญา และมีศักยภาพทีจ่ะพัฒนาแนวทางใน
การสรา้งความรูท้ี่เป็นจุดเดน่เฉพาะตัวข้ึนมา 

จาก “ปรัชญา” ข้างต้น หลักสูตรมหาบัณฑติทางประวัตศิาสตรจ์งึออกแบบหลักสูตรเพื่อทำให้
ระบบการศกึษาในหลักสูตรนี้มีลักษณะสำคัญ ดังนี้ 
  1. กำหนดแผนการศึกษาที่สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของเอกบุคคล (Individualized 
program) มีความยดืหยุน่เพียงพอสำหรับนักศกึษาแตล่ะคนที่มีความสนใจทางวชิาการแตกตา่งกัน   
  2.  การสอนและการทำหนา้ที่อาจารยท์ี่ปรกึษาวทิยานพินธท์ี่ใหค้วามสำคัญแก่เสรภีาพทาง
วิชาการ พรอ้มจะสนับสนุนมุมมองและวธิวีทิยาใหม่ๆ ที่นักศกึษานำมาใช้ โดยเน้นการค้นหาแนวพินจิที่
เอ้ือตอ่การสรา้งองค์ความรูใ้หม่และการเช่ือมโยงความรูจ้ากสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องอยา่งกวา้งขวาง  
  3.  กำหนดให้นักศึกษานำเสนอบทความสัมมนาและรายงานความก้าวหน้าในการทำวิจัย
ทุกๆภาคการศึกษา เพื่อรับฟังคำวิจารณ์และข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากภายนอกและ
ผู้เข้ารว่มประชุม เพื่อเสรมิสรา้งมุมมองใหม่ๆ ใหแ้ก่นักศกึษา  
  4.  มุ่งตอบสนองความจำเป็นของสังคมไทยในการเข้าใจความเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนของ
ชีวติผู้คนและสังคมระดับทอ้งถิ่น ระดับสังคมไทยโดยรวม และประเทศอ่ืนๆ โดยเฉพาะในอาเซียนและ
อนุภูมิภาคลุม่แม่น้ำโขง 

1.2 วัตถุประสงค ์ เพื่อผลติมหาบัณฑติที:่  
 1.  มีศักยภาพในการวจิัยและสามารถสรา้งความรูใ้หม่ทางประวัตศิาสตรท์ี่ตอบสนองความ
จำเป็นในการเข้าใจความเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนของสังคม โดยมหาบัณฑติอาจเลอืกศกึษาความเปลี่ยน
ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ หรือข้ามพรมแดน และมีความสามารถเช่ือมโยงความรู้ทางการเมือง 
เศรษฐกจิ สังคม วัฒนธรรม ความคิด และ/หรอือารมณค์วามรูส้กึ  
 2.  มีทักษะทางปัญญาและทัศนะวพิากษ ์และมีความสำนกึในพันธกิจที่จะสร้างความรูใ้หม่
ใหแ้ก่สังคมและวงวชิาการ  
 3.  มีคุณธรรมจริยธรรมที่สอดคล้องกับระบบคุณค่าแบบประชาธิปไตย มีความเคารพใน
ความคิดเห็นและมุมมองที่แตกตา่ง เข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน และยอมรับหลักสทิธมินุษยชน 
 
2.   แผนพัฒนาปรับปรุง 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

มีการปรับปรุงหลกัสูตรทุก 5 ป ี รวบรวมตดิตามผลการ
ประเมิน QA ของหลักสูตรรวม
ทุก 5 ป ีในดา้นความพึงพอใจ 
และภาวะการไดง้านของ
บัณฑติ 

§ ร้อยละของนกัศกึษาและ
ผู้สำเร็จการศกึษาในระดบั

ปรญิญาโทที่ไดร้ับการตพิีมพ์
หรอืเผยแพรผ่ลงาน 

§ ระดับความพึงพอใจของนายจา้ง 
ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑติ 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศกึษา การดำเนนิการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศกึษา  
1.1 ระบบ  

o ระบบรายป ี
 þ ระบบทวิภาค  ภาคการศกึษาปกติ มีระยะเวลาการศกึษา ไม่นอ้ยกว่า  15 สัปดาห ์  

o ระบบหน่วยการศกึษา (Module)  
1.2 การจัดการศกึษาภาคการศกึษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) 

o มีภาคการศกึษาพิเศษ 
þ ไม่มีภาคการศกึษาพิเศษ 

1.3 การเทียบเคยีงหน่วยกติในระบบทวภิาค   
 - ไม่มี 
 
2.  การดำเนนิการหลักสูตร  

2.1 วัน – เวลาในการดำเนนิการเรียนการสอน 
 ¨   ระบบการศึกษาตลอดปี  

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

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

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

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

2.2 คุณสมบัตขิองผู้เข้าศกึษา  
  หลักสูตร แบบ 2 (แผน  ก แบบ ก 2) 
  1. ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละปี
การศกึษา 
  2. สำ เร็ จ ก ารศึ ก ษ าร ะดั บ ป ริญ ญ าต รี ห รื อ เที ย บ เท่ าส าขาวิ ชา ใด วิ ช าห นึ่ งจ าก                       
มหาวทิยาลัยหรอืสถาบันในประเทศหรอืตา่งประเทศที่กระทรวงศกึษาธกิารรับรองแลว้ 
  3. นักศกึษาไทย/ตา่งชาตทิี่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 
  4. คุณสมบัตอ่ืิน ๆ นอกเหนอืจากนี้ ใหอ้ยูใ่นดุลยพินจิของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร 

2.3 ปัญหาของนักศกึษาแรกเข้า  
  R  ความรูด้า้นภาษาตา่งประเทศไม่เพียงพอ 
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  o ความรูด้า้นคณติศาสตร/์วทิยาศาสตรไ์ม่เพียงพอ   
  R การปรับตัวในการเรยีนระดับที่สูงข้ึน 
  o นักศกึษาไม่ประสงค์จะเรยีนในสาขาวชิาที่สอบคัดเลอืกได ้  
  R นักศกึษาที่ไม่ไดร้ับการศกึษาปรญิญาตรใีนสาขาวชิาประวัตศิาสตรอ์าจมีปัญหา 
   การปรับตัวในการเรยีนระยะเริ่มแรกอยูบ่า้ง 

 2.4 กลยุทธ์ในการดำเนนิการเพ่ือแก้ไขปัญหา / ข้อจำกัดของนักศกึษาในข้อ 2.3 
  R จัดสอนเสรมิเตรยีมความรูพ้ื้นฐานก่อนการเรยีน 
  R จัดการปฐมนเิทศนักศกึษาใหม่ แนะนำการวางเปา้หมายชีวติ เทคนคิการเรยีนใน 
   มหาวทิยาลัย และการแบง่เวลา 
  R  มอบหมายหนา้ที่อาจารยท์ี่ปรกึษาใหแ้ก่อาจารยทุ์กคน ทำหนา้ที่สอดสอ่งดูแล       
   ตักเตอืน ใหค้ำแนะนำแก่นักศกึษา 
  o จัดกจิกรรมเสรมิความรูเ้กี่ยวกับการทำวจิัย 
  R  แนะนำใหน้ักศกึษาเข้าอบรมภาษาอังกฤษที่มหาวทิยาลัยจัดข้ึน 
 

 

 

 

 

 

 
 

 2.5 แผนการรับนักศกึษาและผู้สำเร็จการศกึษาในระยะ 5 ปี  
 ปกีารศกึษา 2561 2562 2563 2564 2565 
ภาคการศกึษาที ่ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

จำนวนนกัศกึษาที่คาดวา่จะรับ           
แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2) ภาคปกต ิ 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 
จำนวนนกัศกึษาที่คาดวา่จะสำเร็จ 
การศกึษา 

          

แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2) ภาคปกต ิ - - - 10 - 10 - 10 - 10 
 
  2.6 งบประมาณตามแผน  
 1. รายงานข้อมูลงบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์ 3 ปี 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 
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บรกิารวชิาการแก่สังคม - 5,749,223 - 5,749,223 - 5,749,223 
การทำนุบำรุงศาสนา 
ศลิปะ วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอ้ม 

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

สนับสนุนวชิาการ 221,000 854,662 221,000 854,662 221,000 854,662 
บรหิารมหาวทิยาลัย 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 
รวมท้ังสิ้น 242,727,070 253,566,792 265,165,296 

 
2. ค่าใช้จ่ายตอ่หัวในการผลติบัณฑติตามหลกัสตูร   49,567.85     บาท 

 

 

 

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

2.8 การเทียบโอนหนว่ยกติ รายวชิาและการลงทะเบยีนเรียนข้ามมหาวทิยาลัย  
1. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ วา่ดว้ยการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ.2559    
2. เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยน

แผนการศึกษา การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของ
นักศกึษาบัณฑติศกึษา   

3. ข้ึนอยูก่ับดุลพินจิของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรภาควชิาประวัตศิาสตร์ 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  

3.1 หลักสูตร  
 3.1.1 จำนวนหน่วยกติ           

  หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2) จำนวนหนว่ยกติรวมตลอดหลกัสูตร ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  36 
หนว่ยกติ 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร   
           จำนวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 
    ก. กระบวนวชิาเรียน ไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกติ 
                          1. กระบวนวชิาในระดับบัณฑติศกึษา ไม่นอ้ยกว่า  18  หนว่ยกติ 
             1.1 กระบวนวชิาในสาขาวชิาเฉพาะ    ไม่นอ้ยกว่า  18  หนว่ยกติ 
              1.1.1 กระบวนวชิาบังคับ   9   หนว่ยกติ  
        004714  สัมมนาทฤษฎีและความคิดทาง 
          สังคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตรก์ับการ 
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          นำมาใช้ในการวจิัยทางประวัตศิาสตร ์  3  หนว่ยกติ 
        004715  สัมมนาประวัตศิาสตรน์พินธ ์  3  หนว่ยกติ 
 
 
        004716   สัมมนาแนวทางใหม่ในการศกึษา 
          ประวัตศิาสตรไ์ทย   3   หนว่ยกติ 
       1.1.2 กระบวนวชิาเลอืก ไม่นอ้ยกว่า   9   หนว่ยกติ 
      โดยเลอืกจากกระบวนวชิาเหลา่นี้ หรอืกระบวนวชิาอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการ
บัณฑติศกึษาประจำสาขาวชิาใหค้วามเห็นชอบ  
                 004717  สัมมนาประวัตศิาสตรเ์อเชีย 
         ตะวันออกเฉยีงใต ้  3  หนว่ยกติ 
       004718  การศกึษาเฉพาะเรื่องใน 
         ประวัตศิาสตรล์า้นนา   3  หนว่ยกติ 
       004719  สัมมนาประวัตศิาสตร ์
         เศรษฐกจิไทย  3  หนว่ยกติ 
       004720  สัมมนาประวัตศิาสตรส์ังคมไทย 3  หนว่ยกติ  
       004721  สัมมนาประวัตศิาสตรค์วามคิดไทย 3  หนว่ยกติ 
       004722  สัมมนาประวัตศิาสตรอ์ารมณ ์
         ความรูส้กึและผัสสาการ 3  หนว่ยกติ 
       004723  สัมมนาประวัตศิาสตรก์ารเมือง 
         และการปกครองไทย 3  หนว่ยกติ 
       004724  สัมมนาประวัตศิาสตรอ์นุภูมิภาค 
         ลุม่แม่นำ้โขง   3   หนว่ยกติ

004725  สัมมนาการศกึษานยิายอิงประวัตศิาสตร ์ 3  หนว่ยกติ 
       004789  หัวข้อเลอืกสรรในประวัตศิาสตร ์ 3   หนว่ยกติ  
                   1.2  กระบวนวชิานอกสาขาวชิาเฉพาะ – ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บรหิารหลักสูตรบัณฑติศกึษาสาขาวชิาประวัตศิาสตร ์
      2. กระบวนวชิาระดับปรญิญาตรข้ัีนสงู   – ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บรหิารหลักสูตรบัณฑติศกึษาสาขาวชิาประวัตศิาสตร ์
                       ข. ปริญญานพินธ์      
           004799   วิทยานิพนธ์ปริญญาโท                           18   หนว่ยกติ 
               ค. กระบวนวชิาท่ีไม่นับหนว่ยกติสะสม 
                  1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑติวทิยาลัย ภาษาตา่งประเทศ 
      2.  ตามเงื่อนไขของสาขาวชิา  – ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บรหิารหลักสูตรบัณฑติศกึษาสาขาวชิาประวัตศิาสตร ์
 
      ง.  กจิกรรมทางวชิาการ ประกอบด้วย 
       1.  นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนาและนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์                          
ในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา และ
นักศกึษาจะตอ้งเข้ารว่มสัมมนาทุกครัง้ตลอดระยะเวลาการศกึษา      
       2.  ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่ หรือ
อยา่งน้อยได้รับการตอบรับใหเ้ผยแพร่ในวารสารระดับชาตทิี่อยู่ในฐานข้อมูล Tier 1 อย่างน้อย 1 เรื่อง 
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หรือเผยแพร่เป็นบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ในเอกสารเผยแพร่การประชุมวิชาการ (Proceedings) 
ระดับนานาชาต ิที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวชิานัน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.1.2.2  Type 2 (Plan A Type A 2) 
     Degree Requirements               a minimum of    36  credits 
     A.  Coursework a minimum of  18 credits 
     1. Graduate Courses a minimum of  18 credits 
        1.1  Field of Specialization a minimum of  18 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     9 credits 
     Student can enroll the followings courses or the others which the 
graduate education executive committee approves.                      
            004717  Seminar on History of Southeast Asia 3 credits 
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      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 Other courses   – by approval of the Degree Program Executive 
Committee 

   2.  Advanced Undergraduate Courses  – by approval of the Degree Program 
Executive Committee 

        B. Thesis    
     004799  Master’s Thesis     18 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 has to organize seminar and present paper on the topic related 
to his/her thesis for 1 time in every semester for at least 3 semesters and students have to attend 
seminar every semester that the course is offered. 
      2. The dissertation must be published, or accepted to be published, in 
whole or in part, in a national journal categorized in the TCI Tier 1 database in the form of at least 
1 paper, or published as a full paper in the proceedings of an international conference acceptable 
by the discipline. 
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 3.1.3 กระบวนวชิา   
 (1) หมวดวชิาบงัคับ           หน่วยกติ 
 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) 
  (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 สัมมนาประวัตศิาสตรอ์ารมณค์วามรูส้กึและผัสสาการ 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 
 004799 วิทยานิพนธป์รญิญาโท 18 หนว่ยกติ 
  (Master’s Thesis) 
(5) หมวดวชิาท่ีไม่นับหนว่ยกติสะสม      - ไม่มี 
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หมายเหตุ ความหมายของเลขรหสักระบวนวชิา  
   รหัสกระบวนวชิาที่ใช้กำหนดเป็นตัวเลข 6  หลัก  ดังตอ่ไปนี้ 
   1. เลข 3 ตัวแรก   แสดงถงึ  คณะ  และภาควิชา/สาขาวชิาที่กระบวนวชิานัน้สงักดั 
   2. เลขหลกัรอ้ย แสดงถงึ   กระบวนวชิาระดบับัณฑติศกึษา 
   3. เลขหลกัสบิ      แสดงถงึ   หมวดหมู่ในสาขาวชิา  
 4. เลขหลกัหนว่ย แสดงถงึ   อนุกรมของหมวดหมู่ของวชิา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4 แสดงแผนการศกึษา  
ปท่ีี 1 

ภาคการศกึษาที ่1 หน่วยกติ ภาคการศกึษาที ่2 หน่วยกติ 
004715 สัมมนาประวัติศาสตรน์พินธ์ 3 004714 

   
สัมมนาทฤษฎีและความคิดทาง

สังคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์ 
กับการนำมาใชใ้นการวจัิยทาง

ประวัตศิาสตร์ 

3 
 

004716 สัมมนาแนวทางใหม่ในการศึกษา

ประวัตศิาสตรไ์ทย 
3 004xxx วิชาเลือก 6 

004xxx วิชาเลือก 3    
 จัดสัมมนาและนำเสนอผลงาน   จัดสัมมนาและนำเสนอผลงาน  
    สอบผา่นเงื่อนไข

ภาษาต่างประเทศ 
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    เสนอหัวขอ้โครงรา่งวทิยานพินธ์  
 รวม 9  รวม 9 

 
ปท่ีี 2 

ภาคการศกึษาที ่1 หน่วยกติ ภาคการศกึษาที ่2 หน่วยกติ 
004799 วิทยานิพนธ์ 9 004799 วิทยานิพนธ์ 9 
 จัดสัมมนาและนำเสนอผลงาน   เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนา  
    สอบวทิยานพินธ ์  
 รวม 9  รวม 9 

 
รวมหน่วยกติตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หนว่ยกติ 

 
3.1.5 คำอธบิายลักษณะกระบวนวชิา (ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

  ระบุไวใ้นภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 3.2 ช่ือ ตำแหน่งและคุณวุฒขิองอาจารย์  
 3.2.1 อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ประจำ   
 

ที่    ช่ือ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศกึษา (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  
สัตยานุรักษ*์ 
 

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

27 27 27 27 40(18) 

3 อ.ดร.ธกิานต ์ 
ศรนีารา* 
 

- อ.ด. (ประวัตศิาสตร์)  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, 2555 
- ศศ.ม. (ประวัตศิาสตร์) 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์, 2547 

- - 18 27 11(9) 
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ที่    ช่ือ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศกึษา (สาขา), สถาบัน  

ปีที่สำเร็จการศกึษา 

ภาระงานสอน 
ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

จำนวนผลงาน 
ทางวิชาการ

รวม 
(จำนวนเรื่องใน  

5 ปี ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เม่ือ
ปรับปรุง
หลักสูตร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 
- ร.บ. (บรหิารรัฐกจิ) 
มหาวทิยาลัยรามคำแหง, 2543 

4 ผศ.ดร. สิงห์  
สุวรรณกจิ 
 

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

18 27 18 27 7(5) 

 

 

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, 
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,  United Kingdom,  
2016 
- ศศ.ม. (ประวัตศิาสตร)์  
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2548 
- ศศ.บ. (ประวัตศิาสตร์)  
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2543 

18 3 18 13.5 1(1) 
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หมายเหตุ   1. * หมายถงึ อาจารยผู้์รับผิดชอบหลักสูตร  
  2. อาจารยล์ำดับที่ 1-6 คอื อาจารยป์ระจำหลักสูตร 
  3. อาจารยล์ำดับที่ 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. (Anthopology) มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
(ข้าราชการบำนาญ) 

12 

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

1 

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

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. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวจัิย   
5.1 คำอธบิายโดยย่อ เหมอืนเดมิ 
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 การทำโครงงานหรืองานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโท จะมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถ
เช่ือมโยงข้อมูลต่าง ๆ เพื่อสร้างกรอบการอธบิายประเด็นปัญหาได้ โดยพยายามให้นักศึกษาสามารถ
ประยุกตใ์ช้ทฤษฏีทางสังคมศาสตร ์- มนุษยศาสตรไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
  มาตรฐานผลการเรียนรูไ้ดแ้ก่ศักยภาพที่การทำวิจัยทางดา้นประวัติศาสตร ์ต้องแสดงให้เห็น
ถงึการมีจรรยาบรรณในทางวิชาการ มีความรับผิดชอบตอ่สังคม ต้องมีพรมแดนความรูข้องประเด็นที่
ทำการศึกษา มีการค้นคว้าข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์ มีการสรุปประเด็นปัญหาที่ศึกษาอัน
นำไปสู่การสามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาได้อย่างลึกซ้ึง ซ่ึงทำให้สามารถคิดได้อย่างมีวิจารญาณ 
และเพ่ิมพูนความรู้ให้แก่สาขาวิชา ตลอดจนสามารถนำเสนอผลงานได้ทั้งในแบบปากเปล่าและการ
เขียนไดอ้ยา่งด ี  (ผลการเรยีนรูใ้นแตล่ะดา้น ข้อที่ 1.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.3 และ 5.3) 

5.3 ช่วงเวลา  
 ปทีี่ 2 ภาคที่ 1 และ 2 

5.4 จำนวนหน่วยกติ  
 จำนวนหนว่ยกติวิทยานพินธ์ แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2)       18  หนว่ยกติ 
5.5 การเตรียมการ  

  5.5.1 เม่ือนักศกึษาเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ ์สาขาวิชาจะพิจารณาแตง่ตัง้อาจารยท์ี่ปรึกษาที่
เหมาะสมใหเ้พื่อเป็นที่ปรกึษาในการเขียนหัวข้อโครงรา่งวทิยานพินธ ์
  5.5.2 จัดสอบหัวข้อโครงรา่งโดยสาขาวชิาจะแตง่ตัง้กรรมการสอบระดับสาขาวชิา 
  5.5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลให้นักศกึษาแกห้ัวข้อโครงรา่งวทิยานพินธต์ามที่คณะกรรมการ
เสนอ (ถา้มี) หากหัวข้อไม่ผ่านอาจารยท์ี่ปรกึษาตอ้งดูแลใหน้ักศกึษาเขียนหัวข้อโครงรา่งใหม่ 
  5.5.4 สาขาวิชานำหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเสนอให้คณะกรรมการบัณฑิต
คณะพิจารณาอนุมัติ 
  5.5.5 สง่หัวข้อโครงรา่งวทิยานพินธข์องนักศกึษาใหบั้ณฑติวทิยาลัย 
  5.5.6 นักศกึษาทำวจิัยภายใตก้ารใหค้ำปรกึษาของอาจารยท์ี่ปรกึษา 
  5.5.7 จัดสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาโดยสาขาวชิาจะตั้งกรรมการสอบรวมทั้งกรรมการ
สอบที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก     

5.6 กระบวนการประเมนิผล  
  1. การสอบวิทยานพินธ์ 
 2. ผลงานวิทยานพินธ์ หรอืสว่นหนึ่งของวิทยานพินธ์ ไดร้ับการเผยแพร ่หรืออยา่งน้อยไดร้ับ
การตอบรับใหเ้ผยแพรใ่นวารสารระดับชาตทิี่อยูใ่นฐานข้อมูล Tier 1 อยา่งนอ้ย 1 เรื่อง หรอืเผยแพรเ่ป็น
บทความฉบับเต็ม (Full Paper) ในเอกสารเผยแพรก่ารประชุมวชิาการ (Proceedings) ระดับนานาชาต ิที่
เป็นที่ยอมรับในสาขาวชิานัน้ 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศกึษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกจิกรรมนักศกึษา 
1. พัฒนาความสามารถในการตรวจสอบ  
 ประเมินความถูกตอ้งและความจรงิของ 
 ข้อมูล 

การสอนวิพากษ์วิธีทางประวัติศาสตร์ นั่นก็คือ
วิธีการตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานทาง
ประวัตศิาสตร์ 

2. พัฒนาความสามารถในการสรุปและวเิคราะห์ 
 

การสอนเกี่ยวกับการอ่านและการจับประเด็น และ
การนำทฤษฎีหรือแนวความคิดตา่ง ๆ มาใช้ในการ
วเิคราะห ์

3. พัฒนาความสามารถในการสังเคราะห์ 
 ความคิดใหม่จากหลักฐานทางประวัตศิาสตร์ 
 ที่ไดร้ับการตรวจสอบและวเิคราะหแ์ลว้ 
 

การสอนให้นำผลของการวิเคราะห์หลักฐานทาง

ประวัตศิาสตรม์าโยงใยกันข้ึนเป็นแนวความคิดใหม่ 
โดยอาศัย แนวความคิดหรือทฤษฎีต่าง ๆ  มาเป็น
เครื่องมือช่วย 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน   

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  
ใหต้ระหนักถงึการเปลีย่นแปลงตำแหนง่แหง่ที่ของคนที่นำไปสูก้ารที่จะตอ้งมีหลักการเกี่ยวกับ

คุณธรรม จรยิธรรมที่ก่อให้เกดิการอยูร่ว่มกันในสังคมอยา่งสันติ เช่น ตำแหนง่  แหง่ที่ของผู้คนในโลก
สมัยใหม่ที่กลายเป็นพลเมืองที่เสมอภาคกัน ทำให้ต้องมีการยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมแบบ
ประชาธปิไตยและเคร่งครัดในกตกิาของสังคม และต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมคือมีจิตใจ
สาธารณะ เป็นตน้ และต้องประกอบด้วย 

1.  ตระหนักในคุณค่าเรื่องคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ความรับผิดชอบ ความเสียสละ 
ความซ่ือสัตยส์ุจรติ  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

2. สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จรยิธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการ หรอืวิชาชีพ โดย
ใช้ดุลยพินิจอย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรม หลักฐาน ตามหลักการที่มีเหตุผล และค่านิยมอันดีงาม 
แสดงออกหรอืสื่อสารข้อสรุปของปัญหาโดยคำนงึถงึความรูส้กึของผู้อ่ืนที่จะไดร้ับผลกระทบ 

3. สามารถริเริ่มช้ีใหเ้ห็นข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่ใช้อยูใ่นปัจจุบันเพื่อทบทวนและ
แก้ไข  สนับสนุนอยา่งจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับความ
ขัดแยง้และปัญหาที่มีผลกระทบตอ่ตนเองและผู้อ่ืน 

4. แสดงออกซ่ึงภาวะผู้นำ และผู้ตามในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรม จรยิธรรมในสภาพแวดลอ้มของการทำงาน และในชุมชน 
 2.1.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม   

บรรยาย การทำรายงานหรอืวิทยานพินธ์ การเข้าช้ันเรยีน การจัดกจิกรรมสัมมนา 
2.1.3 กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

การอ้างอิงงานผู้อ่ืน การสง่งานทีต่รงตอ่เวลา การนำเสนองาน การเข้ารว่มสัมมนา 
2.2 ความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้   
การสร้างความรู้ได้แก่การที่นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล แนวคิด และ

ทฤษฎีตา่งๆ ซ่ึงเป็นชุดความรู้หนึ่งให้กลายเป็นข้อเสนอของนักศกึษาเองที่มีพลังการอธบิาย  มากกว่า
เดมิ ผลงานการวิจัยหรอืดุษฎีนพินธ์ของนักศกึษาก็คอืการที่นักศกึษาสามารถสังเคราะหข้์อมูล ความรู้ 
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แนวคิด หรอืทฤษฎีที่มีอยูเ่ดมิข้ึนมาใหม่ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลและมีพลังในการสรา้งคำอธบิายใหม่ และ
ตอ้งประกอบดว้ย 

1. มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซ้ึงในองค์ความรู้ที่เป็นแก่นในสาขาวิชาการหรือ
วิชาชีพ รวมทัง้ข้อมูลเฉพาทางทฤษฎี  หลักการและแนวคิดที่เป็นรากฐาน 

2. สามารถพัฒนานวัตกรรม หรอืสรา้งองค์ความรู้ใหม่โดยการบูรณาการความรูท้ี่ศึกษา
กับความรูใ้นศาสตรอ่ื์นๆที่เกี่ยวข้อง 

3. รู้เทคนิคการวิจัยและการพัฒนาข้อสรุป ซ่ึงเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาได้อย่างชาญ
ฉลาด  มีความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงและกว้างขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในวิชาชีพทั้งใน
ระดับชาตแิละนานาชาติ 

4. มีความรู้ที่ เป็นปัจจุบันในสาขาวิชา มีการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการทั้งใน
ระดับชาตแิละนานาชาตทิี่เป็นประเด็นปัญหาสำคัญที่อาจมีผลกระทบตอ่วชิาการและวชิาชีพ  

2.2.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  
มีวชิาเกี่ยวกับเนื้อหาและทฤษฎี การอ่านเนื้อหาและทฤษฎีแลว้มานำเสนอในห้องเรยีน 

ใหน้ักศกึษาศกึษาพรมแดนของความรู ้(State of Knowledge) ในหัวข้อที่ทำการศกึษา ใหน้ักศกึษาสรา้ง
กรอบความคิดจากแนวคิดหรอืทฤษฎีตา่ง ๆ 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
ประเมินจากรายงานหรอืวทิยานพินธแ์ละการนำเสนอเนื้อหาความรูแ้ละทฤษฎีในและ

นอกหอ้งเรยีน 
 
 

2.3 ทักษะทางปัญญา    
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
คอืความสามารถของนักศึกษาในการที่จะพัฒนาคำถามและการตอบคำถามในช่วงเวลาของ

การศกึษาตัง้แตต่้นจนถึงสำเร็จการศกึษาระดับปรญิญาโท  ความต่อเนื่องและการพัฒนาคำถามและ
การตอบคำถาม จะส่งผลให้เกิดทักษะทางปัญญาดา้นสรา้งสรรค์ข้ึนและสามารถสรุปประเด็นปัญหา
เพื่อใช้ช้ีนำในการแกไ้ขปัญหาในระดับตา่งๆ ได ้และตอ้งประกอบดว้ย   

1. สามารถคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และอยา่งเป็นระบบในการค้นหาข้อเท็จจรงิใหม่ๆ โดย
ใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการวิเคราะห์ประเด็นและปัญหา
สำคัญไดอ้ยา่งสรา้งสรรค์ 

2. สามารถสบืค้นข้อมูล  นำมาวเิคราะหแ์ละสงัเคราะห ์ เพื่อพัฒนาแนวทางแกไ้ขปัญหา
ดว้ยวิธกีารใหม่ๆ หรอืตอบสนองประเด็นปัญหาไดอ้ยา่งสรา้งสรรค์ 

3. สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพื่อวางแผนและดำเนนิโครงการวิจัยใหม่ที่
สร้างสรรค์  โดยบูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาในข้ันสูงโดยใช้
ความรูทั้้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ ตลอดถึงการใช้เทคนคิการวจิัยและให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซ่ึงขยาย
องค์ความรูใ้หม่หรอืปรับปรุงแนวทางปฏิบัตใินวชิาชีพที่มีอยูเ่ดมิไดอ้ยา่งมีนัยสำคัญ 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
บรรยายและอภิปรายกลุ่ม ให้นักศึกษาศกึษาพรมแดนความรู้ในที่เกี่ยวกับหัวข้อที่ทำ

รายงานหรือวิทยานิพนธ ์
2.3.3 กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

การทำรายงาน หรือวิทยานิพนธ์อย่างมีระเบียบวิธวีิจัย และการนำเสนอผลงานทั้งใน
และนอกหอ้งเรยีน 
 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  
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2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการ
รับผดิชอบ   

นักศึกษาเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของผู้คนและความสัมพันธ์ระหว่างคน และ
ความสำคัญระหวา่งคนกับสังคม สามารถพัฒนาวธิีการนานาประการในการสัมพันธก์ับผู้คนและสังคม 
ดังเช่นการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างและความสามารถที่จะทำงานรว่มกับผู้อ่ืนได้อย่างราบรื่น

และความรับผิดชอบตอ่สังคมและตอ้งประกอบดว้ย 
1. มนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มบุคคลหลากหลายทั้งด้านเช้ือชาติและ

วัฒนธรรม 
2. สามารถวางแผนวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง  ใช้ความรู้ใน

ศาสตรม์าช้ีนำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม  รวมทัง้วางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

3. สรา้งปฏิสัมพันธใ์นกิจกรรมกลุ่มอยา่งสรา้งสรรค์และแสดงออกถึงความโดดเด่นใน
การเป็นผู้นำในทางวชิาการหรอืวชิาชีพ และสังคมที่ซับซ้อน 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่ง
บุคคลและความรับผดิชอบ  
  บรรยาย การนำเสนอผลงานในที่ประชุม 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

ประเมินจากการนำเสนองานในที่ประชุม และการอภิปรายกลุม่ 
2.5 ทักษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นักศึกษาจะมีความสามารถในการแสวงหาข้อมูลหลักฐานอยา่งกว้างขวางในทุกรูปลักษณะ 
เช่น ในรูปแบบทางด้านตัวเลขและด้านรูปแบบทางการสื่อสารสนเทศและสามารถเลือกใช้แนวการ
วเิคราะหไ์ดอ้ยา่งเหมาะสมกับประเด็นปัญหาการวจิัยและตอ้งประกอบดว้ย  

1. สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณติศาสตรแ์ละสถิตเิพื่อนำมาใช้ในการศกึษาค้นควา้ใน
ประเด็นปัญหาที่สำคัญและซับซ้อน 

2. สามารถสรุปปัญหาและเสนอแนะแกไ้ขปัญหาในดา้นต่างๆ โดยเจาะลึกในสาขาวชิา
เฉพาะ 

3. สามารถสื่อสารอย่างมีประสทิธิภาพด้วยเทคโนโลยทีี่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลตา่งๆ 
ในวงวิชาการและวิชาชีพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  โดยการนำเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ  แบบปากเปล่า หรือผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ  รวมทั้งดุษฎี
นพินธ์หรอืโครงการค้นควา้วจิัยที่สำคัญ 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

การค้นควา้แหลง่สารสนเทศจากอินเตอรเ์น็ต การนำเสนอผลงานในที่ประชุม 
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  ประเมินจากรายงาน วิทยานิพนธ ์และการประชุมเสนอผลงาน
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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 ้

  
¡  • •  •   •     

¡  
¡   

5. 004718  การศกึษาเฉพาะเรื่องใน 
   ประวัตศิาสตรล์า้นนา              • 

   •  •   •    • 
 
¡   

6. 004719   สัมมนาประวัตศิาสตรเ์ศรษฐกจิไทย •    •  •   
¡     

¡   
¡  

¡  

7. 004720  สัมมนาประวัตศิาสตรส์ังคมไทย   •   •  •   
¡    •  

¡   

28  

29  
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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 
8. 004721  สัมมนาประวัตศิาสตรค์วามคิดไทย          • •  •  •      

¡  
¡   

9. 004722  สัมมนาประวัตศิาสตรอ์ารมณ์  
                 ความรูส้กึและผัสสาการ 

  
¡   •     •  •   

¡  
¡   

10. 004723  สัมมนาประวัตศิาสตรก์ารเมืองและ 
   การปกครองไทย 

   • •  •  •     
¡   

¡   

11. 004724  สัมมนาประวัตศิาสตรอ์นุภูมิภาค 
                ในลุม่แม่นำ้โขง 

  •  •  •    
¡   

¡    
¡   

12. 004725 สัมมนาการศกึษานยิายอิง 
            ประวัตศิาสตร ์ •    •    •     

¡   
¡   

13. 004789 หัวข้อเลอืกสรรใน 
             ประวัตศิาสตร ์  

  
¡   

 •  •   •     
¡ 

 
¡   

¡ 

14. 004799 วิทยานิพนธป์รญิญาโท • • • • • • • • • • • • • • • • • 

 

30  



30   

l ความรับผดิชอบหลัก                   ¡ ความรับผดิชอบรอง
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ผลการเรียนรู้ในตารางมคีวามหมายดังนี้  
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณ

ทางวิชาการและวิชาชีพ 
 1.2  สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวชิาการ หรือวิชาชีพ โดยใช้
ดุลยพินิจอย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรม หลักฐาน ตามหลักการที่ มีเหตุผล และค่านิยมอันดีงาม 
แสดงออกหรอืสื่อสารข้อสรุปของปัญหาโดยคำนงึถงึความรูส้กึของผู้อ่ืนที่จะไดร้ับผลกระทบ 
  1.3 สามารถรเิริ่มช้ีใหเ้ห็นข้อบกพรอ่งของจรรยาบรรณที่ใช้อยูใ่นปัจจุบันเพื่อทบทวนและแก้ไข  
สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับความขัดแย้ง
และปัญหาที่มีผลกระทบตอ่ตนเองและผู้อ่ืน 
 1.4 แสดงออกซ่ึงภาวะผู้นำ และผู้ตามในการส่งเสริมให้ มีการประพฤติปฏิบัติตาม             
หลักคุณธรรม จรยิธรรมในสภาพแวดลอ้มของการทำงาน และในชุมชน 

ด้านความรู้ 
2.1  มีความเข้าใจอยา่งถอ่งแทแ้ละลกึซ้ึงในองค์ความรูท้ี่เป็นแก่นในสาขาวชิาการหรอืวชิาชีพ 

รวมทัง้ข้อมูลเฉพาะทางทฤษฎี หลกัการและแนวคิดทีเ่ป็นรากฐาน 
2.2  สามารถพัฒนานวัตกรรม หรอืสรา้งองค์ความรูใ้หม่โดยการบูรณาการความรูท้ี่ศกึษากับ

ความรูใ้นศาสตรอ่ื์นๆที่เกี่ยวข้อง  
2.3  รูเ้ทคนิคการวิจัยและการพัฒนาข้อสรุป ซ่ึงเป็นที่ยอมรับในสาขาวชิาได้อย่างชาญฉลาด    

มีความเข้าใจอยา่งลกึซ้ึงและกวา้งขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัตทิี่เปลี่ยนแปลงในวิชาชีพทั้งในระดับชาตแิละ
นานาชาต ิ  

2.4  มีความรูท้ี่เป็นปัจจุบันในสาขาวชิา มีการตดิตามความกา้วหนา้ทางวชิาการทัง้ใน
ระดับชาตแิละนานาชาตทิี่เป็นประเด็นปัญหาสำคัญที่อาจมีผลกระทบตอ่วชิาการและวชิาชีพ 

ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1  สามารถคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และอยา่งเป็นระบบในการค้นหาข้อเท็จจรงิใหม่ๆ โดยใช้

ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการวิเคราะห์ประเด็นและปัญหา
สำคัญไดอ้ยา่งสรา้งสรรค์ 

3.2  สามารถสืบค้นข้อมูลนำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วย
วิธีการใหม่ๆ หรอืตอบสนองประเด็นปัญหาไดอ้ยา่งสรา้งสรรค์ 

3.3  สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพื่อวางแผนและดำเนินโครงการวิจัยใหม่         
ที่สรา้งสรรค์  โดยบูรณาการแนวคิดตา่งๆ ทัง้จากภายในและภายนอกสาขาวชิาที่ศกึษาในข้ันสูงโดยใช้
ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัยและให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซ่ึงขยาย  
องค์ความรูใ้หม่หรอืปรับปรงุแนวทางปฏิบัตใินวชิาชีพที่มีอยูเ่ดมิไดอ้ยา่งมีนัยสำคัญ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผดิชอบ 
4.1   มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มบุคคลหลากหลายทั้งด้านเช้ือชาติและ

วัฒนธรรม 
4.2 สามารถวางแผนวเิคราะหแ์ละแกปั้ญหาที่ซับซ้อนสูงมากดว้ยตนเอง  ใช้ความรูใ้นศาสตร์

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
นพินธห์รอืโครงการค้นควา้วจิัยที่สำคัญ 
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศกึษา 
 

1.  กฎระเบยีบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดบัคะแนน  
 ใช้ระบบอักษรผลการศึกษาและค่าผลการศึกษาในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละ
กระบวนวิชา โดยแบ่งการกำหนดอักษรผลการศึกษาเป็น 3 กลุ่ม คือ อักษรลำดับข้ัน อักษรผล
การศึกษาที่ไม่มีค่าลำดับข้ัน และอักษรสถานะการศึกษาที่ไม่มีการประเมินผล หรือยังไม่มีผลการ
ประเมินผล   
 (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 ปรญิญานพินธยั์งอยูใ่นระหวา่งดำเนนิการ  (thesis in progress) 
   V เข้ารว่มศกึษา    (visiting) 
   W ถอนกระบวนวิชา    (withdrawn)  
  
 กระบวนวิชาบังคับของสาขาวิชาประวัตศิาสตร์ นักศึกษาจะต้องได้ค่าลำดับข้ันไม่ต่ำกวา่ C 
หรอือักษรผลการศกึษา S มิฉะนัน้จะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนซ้ำอีก 
 กระบวนวชิาที่กำหนดใหวั้ดและประเมินผลดว้ยอักษรผลการศกึษา S หรอื U ไดแ้ก่กระบวน
วิชา 004799 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศกึษายังไม่สำเร็จการศกึษา 
2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีการ

จัดทําประมวลกระบวนวิชาตามแบบ มคอ. 3 หรือ มคอ. 4  ในแต่ละภาคการศึกษา เพื่อให้ม่ันใจว่า
ผู้สอน หรอืผู้รับผิดชอบกระบวนวชิาไดร้ะบุประเด็นมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องกระบวนวชิานัน้ รวมทั้ง
วธิีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาอยา่งครบถว้น โดยมีคณะกรรมการพิจารณาความ
เหมาะสมของวิธีการประเมินผล ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกระบวนวิชา โดยมีวิธีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละกระบวนวิชาหรือสำหรับ
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มาตรฐานการเรยีนรูแ้ต่ละด้าน โดยทวนสอบจากคะแนนสอบหรอืงานที่ไดร้ับมอบหมาย นอกจากนี้ใน
แต่ละกระบวนวิชาให้มีการจัดทําการประเมินผลการสอนของอาจารย์จากนักศึกษา และการ
ประเมินผลกระบวนวิชาโดย อาจารย์ผู้รว่มสอนและนักศกึษา และนําผลการประเมินดังกล่าวไปใช้ใน
การปรับปรุงการเรยีนการสอนตอ่ไป 
     2.1.2 การทวนสอบในระดบัหลักสูตร มีระบบประกนัคุณภาพภายใน เพื่อใช้ในการทวนสอบ 
มาตรฐานผลการเรยีนรูข้องนักศกึษาตามที่ระบุใน มคอ. 7 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนกัศกึษาสำเร็จการศกึษา 
2.2.1 ภาวะการไดง้านทําของบัณฑติ โดยประเมินจากบัณฑติแต่ละรุน่ที่สําเรจ็การศกึษา 

ในด้าน ของระยะเวลาในการหางานทำ ความเห็นต่อความรูค้วามสามารถ ความม่ันใจของบัณฑติใน
การประกอบการงานอาชีพ  

2.2.2 ประเมินจากผู้ใช้บัณฑติ การทวนสอบจากผู้ประกอบการทัง้ภาครฐัและเอกชน เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑติที่จบการศกึษา และเข้าทํางานในสถานประกอบการนัน้ๆ 
 
3. เกณฑ์การสำเร็จการศกึษาตามหลักสูตร  

1. สอบผ่านภาษาตา่งประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑติวทิยาลัย 
2. ศกึษากระบวนวิชา และปฏิบัตคิรบตามเงื่อนไขของสาขาวชิา 
3. มีผลการศกึษาไดค่้าลำดับข้ันสะสมเฉลี่ยทัง้หมดไม่นอ้ยกว่า 3.00  และค่าลำดับข้ันสะสม

เฉลี่ย ในสาขาวชิาเฉพาะไม่นอ้ยกวา่ 3.00 
4. สอบผ่านการสอบประเมินผลวทิยานพินธ์ 
5. ผลงานวิทยานิพนธ์ หรอืสว่นหนึ่งของวทิยานิพนธ ์ไดร้ับการเผยแพร่ หรอือยา่งนอ้ยไดร้ับ

การตอบรับใหเ้ผยแพรใ่นวารสารระดับชาตทิี่อยูใ่นฐานข้อมูล Tier 1 อยา่งนอ้ย 1 เรื่อง หรอืเผยแพรเ่ป็น
บทความฉบับเต็ม (Full Paper) ในเอกสารเผยแพรก่ารประชุมวชิาการ (Proceedings) ระดับนานาชาต ิที่
เป็นที่ยอมรับในสาขาวชิานัน้ 

6.  เป็นผู้มีคุณสมบัตคิรบถว้นตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ วา่ดว้ยการพิจารณาเกยีรติ
และศักดิ์ของนักศึกษาที่จะไดร้ับการเสนอให้ไดร้ับปรญิญา ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ช้ันสูง อนุปรญิญา หรอื ประกาศนยีบัตรของมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2550 
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่  

(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรูแ้ละเข้าใจนโยบายของสถาบัน 
คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอยา่งต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศกึษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร
ตา่งๆ การประชุมทางวชิาการทัง้ในประเทศและ/หรอืตา่งประเทศ หรอืการลาเพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ ์
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมนิผล  
(1) สง่เสรมิอาจารยใ์หมี้การเพ่ิมพูนความรู้ สรา้งเสรมิประสบการณเ์พื่อสง่เสรมิการสอนและ     

การวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ 

(2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรยีนการสอนและการประเมินผลใหทั้นสมัย 
2.2  การพัฒนาวชิาการและวชิาชีพด้านอ่ืนๆ  

(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวชิาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรูแ้ละ
คุณธรรม 

(2) มีการกระตุน้อาจารยท์ำผลงานทางวชิาการสายตรงในสาขาวชิา 
ส่งเสริมการทำวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เช่ียวชาญในสาขาวชิาชีพ 
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หมวดท่ี  7 การประกันคุณภาพหลักสตูร 
1.   การกำกับมาตรฐาน  
 การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ/มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวชิา ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการ
เรยีนการสอนในหลักสูตร 
 1.1 อาจารยผู้์รับผิดชอบหลักสูตร 
  จำนวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ำปริญญาโทหรือ
เทยีบเท่าที่มีตำแหนง่รองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวชิาการที่ไม่ใช่สว่นหนึ่งของการศกึษาเพื่อรับ
ปรญิญา และเป็นผลงานที่ไดร้ับการเผยแพรต่ามหลักเกณฑท์ี่กำหนดในการพิจารณาแต่งตัง้ใหบุ้คคล
ดำรงตำแหนง่ทางวิชาการ อยา่งนอ้ย 3 รายการในรอบ 5 ปยีอ้นหลัง โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็น
ผลงานวจิัย 

1.2 อาจารยป์ระจำหลกัสตูร  
 ระดับปริญญาโท 

 มีคุณวุฒิ ข้ันต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศกึษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวชิาการที่ไดร้ับการเผยแพรต่ามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
การพิจารณาแตง่ตัง้ใหบุ้คคลดำรงตำแหนง่ทางวชิาการ อยา่งนอ้ย 3 รายการในรอบ 5 ปยีอ้นหลัง โดย
อยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิัย 
 1.3 มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยนำความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต 
และผู้มีสว่นได้-สว่นเสีย และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิ สังคม และความก้าวหน้าทางวิชาการ มา
ประกอบการพิจารณา 
 
2.  บัณฑิต 
 2.1 มีการประเมินคุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาต ิในมุมมอง
ของผู้ใช้บัณฑิต โดยพิจารณาจากคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนด ซ่ึงครอบคลุมผล
การเรยีนรูอ้ยา่งนอ้ย 5 ด้าน คอื 1) ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ดา้นทักษะทางปัญญา       
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข     
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 2.2 การเผยแพรผ่ลงานดุษฎีนพินธแ์ละเกณฑก์ารสำเร็จการศกึษา 
  ผลงานวิทยานพินธห์รือส่วนหนึ่งของวิทยานพินธต์้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยไดร้ับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
อุดมศกึษา เรื่อง หลักเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ  
หรอืนำเสนอต่อที่ประชุมวชิาการโดยบทความที่นำเสนอฉบับสมบูรณ ์(Full Paper) ไดร้ับการตีพิมพ์ใน
รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการ (Proceedings) ดังกลา่ว อยา่งนอ้ย 1 เรื่อง 

3. นักศกึษา  
 1. มีกระบวนการรับนักศึกษาที่เหมาะสม โดยกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติของ
นักศึกษาให้สอดคล้องกับลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เพื่อให้
นักศกึษามีความพรอ้มในการเรยีนและสามารถสำเร็จการศกึษาไดต้ามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด 
 2. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของนักศกึษาในรูปแบบตา่งๆ 
เสรมิสรา้งความเป็นพลเมืองดทีี่มีจติสำนกึสาธารณะ และเสรมิสรา้งทักษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 
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 3. มีการแตง่ตัง้อาจารยท์ี่ปรกึษาท่ัวไปเพื่อใหค้ำปรกึษาด้านวชิาการ และแนะแนวใหแ้ก่นักศกึษา
ทุกคน โดยอาจารย์จะต้องกำหนดช่ัวโมงให้คำปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้า
ปรกึษาได ้ 
 4. มีการสำรวจข้อมูลการคงอยู่ของนักศกึษา อัตราการสำเร็จการศึกษา เพื่อประเมินแนวโนม้ผล
การดำเนนิงาน 
 5. มีระบบการจัดการข้อรอ้งเรยีนของนักศกึษาที่มีประสทิธภิาพ โดยมีการประเมินความพึงพอใจ
ของการรับและการสง่เสรมิการพัฒนานักศกึษา และผลการจดัการข้อรอ้งเรยีน 
 
4.  อาจารย์  
 1. มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่สอดคล้องกับระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และต้องมี
คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑท์ี่มหาวิทยาลัยกำหนด ซ่ึงสอดคลอ้งกับประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศกึษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ  
 2. มีระบบการบริหาร และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
วสิัยทัศนแ์ละนโยบายของมหาวทิยาลัย และแนวทางของหลักสูตร 
 3. มีระบบการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารยมี์ความรูค้วามเช่ียวชาญในสาขาวิชาที่เปิด
สอน และมีความกา้วหนา้ในการผลติผลงานทางวชิาการอยา่งตอ่เนื่อง 
 4. มีการสำรวจข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตำแหน่งทางวิชาการ 
ผลงานทางวิชาการ การคงอยู่ของอาจารย์ และความพึงพอใจต่อกระบวนการรับอาจารย์และการ
บรหิารของอาจารย์ เพื่อประเมินแนวโนม้ผลการดำเนนิงาน 
 
 
 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผู้เรียน 
 1. มีกระบวนการออกแบบ/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชาใหมี้เนื้อหาที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน
ทางวิชาการ/วิชาชีพ สอดคลอ้งกับความตอ้งการของตลาดแรงงาน และแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติ  
 2. มีระบบและกลไกการพิจารณาอนุมัตหิัวข้อวิทยานพินธ ์ 
 3. มีการกำหนดอาจารยผู้์สอนในแตล่ะกระบวนวชิา โดยคำนึงถงึความรูค้วามสามารถและความ
เช่ียวชาญในกระบวนวชิาที่สอน และมีการกำกับ ตดิตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรยีนรู้ และ
การจัดการเรยีนการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) 
 4. มีระบบและกลไกการแตง่ตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาวิทยานพินธ์ เพื่อช่วยเหลอื กำกับ ตดิตามในการ
ทำวิทยานพินธ ์และการตพิีมพ์ผลงาน 
 5. มีการประเมินผู้เรยีน กำกับให้มีการประเมินตามสภาพจริง และมีวธิกีารประเมินที่หลากหลาย                     
(มคอ.5  มคอ.6 และ มคอ.7) 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 1. มีระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในการจัดเตรยีมสิง่สนับสนุนการเรยีนรูท้ี่จำเป็นตอ่การเรยีนการสอน ทัง้ทางดา้น
กายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  อย่าง
เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสทิธผิล 
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 2. มีการสำรวจความพึงพอใจและความตอ้งการของอาจารยผู้์สอนและนักศกึษาตอ่สิ่งสนับสนุน
การเรยีนรู้ และนำผลการสำรวจมาพัฒนาปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ตัวบ่งช้ีผลการดำเนนิงาน (Key Performance Indicators)        

ดัชนบ่ีงช้ีผลการดำเนนิงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 
1. มีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวนการดำเนนิงานหลักสูตร อย่าง

นอ้ยปกีารศกึษาละสองครัง้ โดยมีอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรเขา้รว่มประชุม อย่าง
นอ้ย รอ้ยละ 80 และมีการบันทกึการประชุมทุกครัง้ 

x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลอ้งกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาต ิหรือ มาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวิชา x x x 

3. มีมีรายละเอียดของกระบวนวชิา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปดิสอนในแต่ละภาคการศกึษาใหค้รบ
ทุกรายวชิาที่เปดิสอนในหลักสูตร 

x x x 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนนิการของกระบวนวชิา และรายงานผลการดำเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศกึษาที่เปดิสอน ใหค้รบทุกรายวิชา 

x x x 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปกีารศกึษา x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษาตามมาตรฐานผลการเรยีนรูท้ี่ไดก้ำหนดใน มคอ.
3 และมคอ. 4 (ถา้มี) อย่างนอ้ยรอ้ยละ 25 ของรายวชิาที่เปดิสอนในแตล่ะปกีารศกึษา x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน กลยุทธก์ารสอน หรือการประเมินผล
การเรยีนรู ้จากผลการประเมินการดำเนนิงานที่รายงานใน มคอ.7 ปทีี่แลว้  x x 

8. อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรที่ไดร้ับการแตง่ตัง้ใหม่ทุกคน ไดร้ับการปฐมนเิทศหรอื
คำแนะนำดา้นการจัดการเรยีนการสอน และการบรหิารจัดการหลักสูตร x x x 

9. อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรทุกคนไดร้ับการพัฒนาทางวชิาการ และ/หรือวิชาชีพอย่าง
นอ้ย ปลีะหนึ่งครัง้ x x x 

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรยีนการสอน (ถา้มี) ไดร้ับการพัฒนาทางวชิาการ และ/
หรือวิชาชีพอย่างน้อย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ตอ่ปี x x x 

11. ระดับความพงึพอใจของนักศกึษาปสีุดทา้ย/บัณฑิตใหม่ที่มีตอ่คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย
มากกวา่ 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 x x 

12. ระดับความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ัณฑิตที่มีตอ่บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยมากกวา่ 3.50 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

  x 

รวมตัวบง่ชี้ (ข้อ) ในแตล่ะปี 9 11 12 
ตัวบง่ชี้บังคับ (ข้อที่) 1 - 5 1 - 5 1 - 5 
ตัวบง่ชี้ตอ้งผา่นรวม (ข้อ) 8 9 10 
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หมวดท่ี 8 กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสตูร 

1.  การประเมนิประสทิธผิลของการสอน 
 1.1 กระบวนการประเมนิและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 
 þ มีการประเมินผลการสอนของอาจารยโ์ดยนักศกึษา และนำผลการประเมินมาวิเคราะห์ 
เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม         
โดยอาจารยแ์ตล่ะทา่น 
 þ มีการประเมินผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษาโดยการสอบ  
 o มีการประเมินผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษาโดยการปฏิบัตงิานกลุม่ 
 þ  วเิคราะหเ์พื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรยีนรูข้องนักศกึษา เพื่อปรับกลยุทธก์ารสอน 
ใหเ้หมาะสมกับนักศกึษาแตล่ะช้ันปี โดยอาจารยแ์ตล่ะทา่น 
1.2 กระบวนการประเมนิทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 þ ให้นักศึกษาได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์     
การสอน และการใช้สื่อในทุกรายวชิา 
 
2. การประเมนิหลักสูตรในภาพรวม 
 þ  ประเมินโดยนักศกึษาปสีุดทา้ย 
 þ  ประเมินโดยบัณฑติที่สำเรจ็การศกึษา 
 þ  ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑติ/ผู้มีสว่นไดส้ว่นเสยีอ่ืนๆ 
 
3. การประเมนิผลการดำเนนิงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

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

 ให้กรรมการวิชาการประจำสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอน
ของอาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ.5,6,7 เพื่อทราบปัญหาของการ
บริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา และนำไปสู่การดำเนินการปรับปรุงกระบวนวิชา
และหลักสูตรต่อไป สำหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระทำทุกๆ 5 ปี ทัง้นี้เพื่อใหห้ลักสูตรมีความ
ทันสมัยและสอดคลอ้งกับความตอ้งการของผู้ใช้บัณฑติ 
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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  
  ศกึษาการก่อตัวของแนวคิดตา่งๆ ว่าด้วย "สังคม" โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเป็น
ประวัติศาสตร์ ทั้งในแบบเฮเกล-มาร์กซ์ มาร์กซิสม์ ปฏิฐานนิยม เวเบอร์ การท้าทายจากโครงสร้าง
นิยม หลังโครงสร้างนิยม สตรีนิยม หลังอาณานิคมศึกษา รวมไปถึงแนวคิดอนาธิปไตย และ
มนุษยศาสตรเ์ชิงนเิวศวทิยา 
  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) ประวัตศิาสตรน์พินธไ์ทย 
  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   
  วพิากษแ์นวการวิเคราะห์ของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพและหลวงวจิิตรวาทการ 
มาร์กซิสต์ เศรษฐศาสตร์การเมือง ประวัติศาสตร์เชิงเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสิค รัฐศาสตร์เชิง
ประวัตศิาสตร์ มานุษยวทิยาเชิงประวัตศิาสตร ์นธิิ เอียวศรวีงศ ์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  
  ความรูท่ั้วไปเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มาและความสำคัญของหัวข้อที่เลือกศึกษา 
แนวทางการศกึษาและวิเคราะห์เทา่ที่ผ่านมาเกี่ยวกับหัวข้อที่เลือกศกึษา วเิคราะหข้์อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
หัวข้อ ศกึษาและวเิคราะห์เงื่อนไขตา่งๆ โดยละเอียดในดา้นการเมือง เศรษฐกจิ สังคม และวัฒนธรรม 
สรุปความเข้าใจและเสนอแนวทางการวจิัยเกี่ยวกับหัวข้อที่เลอืกศกึษา 
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  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  
  ความรูท่ั้วไปเกี่ยวกับประวัตศิาสตรล์า้นนา ที่มาและความสำคัญของปัญหาของหัวข้อที่เลอืก
ศกึษา แนวทางการศกึษาและวเิคราะหท์ี่ผ่านมาเกี่ยวกับหัวข้อที่เลอืกศกึษา การวเิคราะหห์ลักฐานและ
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 ความเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจก่อนสมัยการค้าเสรียุค
รัตนโกสินทร์ตอนต้น ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหลังการทำสนธิสัญญาบาวริ่ง (สนธิสัญญา
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 
  ความหมายของชาติพันธุ์ กลุม่สถานภาพ และเพศสภาวะ ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
ในภาคต่าง 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) 
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  Seminar on Thai Intellectual History 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
  แนวพินิจต่างๆ ที่ใช้ในการศกึษาประวัตศิาสตรค์วามคิดไทย ความคิดทางสังคมและการเมือง
ก่อนพุทธศตวรรษที่ 18 จักรวาลวิทยาของวิญญาณนิยม พุทธศาสนาและศาสนาฮินดูในรัฐไทยยุค
โบราณ ความเปลี่ยนแปลงของความคิดทางสังคม การเมือง ศาสนาในสมัยอยุธยา ความเปลี่ยนแปลง
ทางความคิดในสมัยธนบุรีและตน้รัตนโกสินทร์ การพัฒนาอุดมการณ์ของรัฐสมบูรณาญาสิทธริาชย์ 
การปะทะทางอุดมการณ์ก่อนและหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 และผลที่เกดิตามมา การเคลื่อนไหวทาง
ความคิดในทศวรรษ 2490 ถึงทศวรรษ 2510 และผลกระทบ ความหลากหลายและการต่อสู้ทาง
ความคิดตัง้แต ่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 Emotion, Feeling, and Affect 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
  ศกึษาอารมณ์ ความรูส้ึก และผัสสาการ โดยเฉพาะที่สัมพันธก์ับการศึกษาประวัติศาสตร์, 
งานที่ใช้อารมณ์ความรู้สึกเป็นตัวตั้งในการเขียนประวัติศาสตร์, ประวัติศาสตร์ว่าด้วย "ระบอบ
ความรู้สึก" และ "ชุมชนทางความรู้สึก" ต่างๆ ที่ขัดแย้งกันและทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลง เป็นต้น, 
ทฤษฎีว่าด้วยความรูส้ึกและผัสสาการ, แนวคิดและตัวอยา่งงานศึกษาเชิงประวัตศิาสตรว์่าดว้ยผัสสา
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
ทางเศรษฐกจิวัฒนธรรมในสงัคมไทยกอ่นพุทธศตวรรษที่ 20 โครงสรา้งอำนาจทางการเมืองในรัฐจารตี
ของ ไท ย  การ เปลี่ ย นแปลงของ โค รงสร้ างท างเศ รษ ฐกิ จ  สั งคม  และการส ถาปนารั ฐ
สมบูรณาญาสทิธริาชยจ์นถงึการเปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 รัฐราชการกับการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยของไทย และผลกระทบต่อโครงสร้างของความสัมพันธ์เชิงอำนาจจนถึง พ.ศ. 2516 
ความสัมพันธ์ระหว่างการก่อตัวทางสังคม เศรษฐกิจสมัยใหม่ และพลังทางการเมือง พ.ศ. 2500-



45 

ปัจจุบัน การเมืองการปกครองของสังคมไทยในปัจจุบัน สรุปเกี่ยวกับปัญหาการศึกษาประวัตศิาสตร์
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 รัฐและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐใน         
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงยุคจารีต การเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ของรัฐต่างๆ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง มรดก
ทางวัฒนธรรมรว่มกันของอนุภูมิภาคลุม่แม่นำ้โขง 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)  
  Seminar on Study of Historical Novels 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
  ศาสตรข์องการเล่าเรื่องและการนำมาประยุกตใ์ช้ในการวิเคราะห์รูปแบบการเขียนและเล่า
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 
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เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
  สำรวจเอกสารและงานวิจัยเพื่อเข้าใจพรมแดนความรู้ในหัวข้อเฉพาะ ศึกษากระบวนการ
สรา้งความรู้ วเิคราะหบ์รบิทของความรู้ วเิคราะหเ์อกสารงานวจิัยในหัวข้อเฉพาะ สำรวจค้นคว้าข้อมูล
ช้ันตน้ที่เกี่ยวกับหัวข้อเฉพาะ การสังเคราะหค์วามรูใ้หม่ การนำเสนอผลของการสังเคราะห์ความรูใ้หม่
ที่ไดร้ับ 
  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. 
 
004799  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 18 หน่วยกติ 
  Master’s Thesis 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน :  ไดร้ับอนุมัตหิัวข้อโครงรา่งแลว้ หรอืลงทะเบยีนพรอ้มกับการเสนอขออนุมัติ

หัวข้อโครงรา่ง 
  พัฒนาโจทยว์ิจัยที่มีความสำคัญทางวชิาการ สำรวจเอกสารและงานวจิัยรวมทัง้ข้อถกเถยีง
ทางวชิาการที่เกี่ยวข้องกับโจทยว์จิัย กำหนดวัตถุประสงค์ในการวจิัย ศกึษาหลักฐานทางประวัตศิาสตร์
และทฤษฎีที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากรอบคิดและสมมุติฐาน วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
พิสูจนส์มมุตฐิาน เขียนรายงานผลการวจิัยตามโครงเรื่องที่วางไว้ 
  Developing a research question of academic importance; investigating the previous 
documents, researches, and debates related to the research topic; identifying the objectives of the 
study; examining historical evidences and theories that are useful for the thesis's framework and 
assumption; analyzing and synthesizing data and information to prove the assumption, and writing 
the results of the research according to the planned outline of the thesis. 
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2.  คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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3.  ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ 
 3.1 อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ประจำ 
ศาสตราจารย์ ดร. อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ 
ผลงานวจัิย 
1. อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์. (2559). ความเปลี่ยนแปลงในชนบท: ประชาธิปไตยบนความเคลื่อนไหว

(รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์). กรุงเทพฯ:  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. เผยแพรใ่น 
ลมืตาอ้าปาก จาก “ชาวนา” สู ่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). ความเปลี่ยนแปลงสูค่วามเป็นเมืองของสังคมชนบท: กระบวนการ

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

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

5. อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์. (2556). การสังเคราะหง์านวิจัยยุววิจัยประวัตศิาสตรท์อ้งถิ่นภาคเหนอื. ใน 
บทสังเคราะห์ยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือ. (น. 7 – 42). กรุงเทพฯ: สำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวจิัย. 

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). ความรูส้กึกับประวัตศิาสตร์: ประวัตศิาสตร์ความรู้สกึ. ใน ดว้ยรัก 
: ปรัชญาและสาระของประวัติศาสตร์และสังคมศาสตร ์รวมบทความในโอกาสศาสตราจารย์
กติตคุิณ ดร.ฉัตรทพิย์ 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). นักวิชาการไทยกับการต่อสู้ช่วงชิงความหมาย “ประชาธิปไตย”ใน

ภาวะวิกฤตทางการเมือง (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์). กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวจิัย. เผยแพร่ใน “มรดกทางประวัตศิาสตรแ์ละการบังเกิด “ตุลาการภิวัตน์” ใน
รัฐไทย” ใน วารสารนิติสังคมศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1/2559 (มกราคม-มิถุนายน). 50 หน้า. 
เผยแพร่ใน วัฒนธรรมการเมืองไทยกับหลักนิติธรรม. ใน บทความเสนอในการประชุมทาง
วิชาการประจำป ีสถาบันพระปกเกลา้ ครัง้ที่ 17 เรื่อง “หลักนติธิรรม กับ ประชาธปิไตย” (Rule 
of Law and Democracy) วันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนน
ราชดำเนนินอก กรุงเทพมหานคร. 39 หนา้.  
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2. สายชล สัตยานุรักษ์ . )2558(.  การวจิัยเพื่อสรา้งองค์ความรูใ้หม่: ประวัตศิาสตรส์ังคมไทย (รายงาน
การวจิัยฉบับสมบูรณ์). กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนนุการวจิัย. เผยแพรใ่น “ครอบครัว 
เครือญาติ และความสัมพันธ์ระหว่างเพศในสังคมอยุธยา” ใน ด้วยรัก  ความเป็นครอบครัว
และชุมชนในสังคมไทย รวมบทความในโอกาสศาสตราจารยก์ิตคุิณ ฉัตรทิพย์ นาถสุภา มีอายุ 
72 ป.ี กรุงเทพฯ: สรา้งสรรค์. 77 หนา้.  

3. สายชล สัตยานุรักษ์. (2556). ประวัตศิาสตรว์ธิีคิดเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทยของปัญญาชน 
(พ.ศ.2435-2535) (รายงานการวจิัยฉบับสมบูรณ์). กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย. เผยแพร่ใน 10 ปัญญาชนสยาม เล่ม 1 ปัญญาชนแห่งรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์. 
กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์โอเพ่นบุคส์ . 589 หน้า. เผยแพร่ใน 10 ปัญญาชนสยาม เล่ม 2 
ปัญญาชนหลังการปฏิวัติ 2475. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์โอเพ่นบุคส์. 663 หนา้.   

บทความวชิาการ 

4. สายชล สัตยานุรักษ์. (2559). ถักถอ้ยรอ้ยประเด็น: มนุษยศาสตรท์ี่แปรเปลีย่นในโลกที่เปลี่ยนแปลง. 
ใน อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ (บ.ก.), มนุษยศาสตร์ที่แปรเปลี่ยนในโลกที่เปลี่ยนแปลง รวม
บทความจากการประชุมวิชาการระดับชาติ เวที วิจัยมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 8. (น .1-20). 
กรุงเทพฯ: สยามปรทัิศน์.  

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

6. สายชล สัตยานุรักษ์. (2559). การสรา้งความเป็นไทยกระแสหลักและ "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). การเปลี่ยนรูปรัฐและอัตลักษณท์างชาตพัินธุ ์ระหว่างทศวรรษ 2380-
2480. ใน  ประวัติศาสตร์รัฐไทยและสังคมไทย . (น .65-117). เชียงใหม่ : สำนักพิมพ์
มหาวทิยาลัยเชียงใหม่.  

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

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). ชาตินิยมกับการเมืองไทย. ในการประชุมวิชาการของสมาคมไทย
ศึกษาแห่งประเทศญ่ีปุ่น ค.ศ.2014. (น.1-30) Kyoto: Graduate School of Asian and African 
Area Studies, Kyoto University.  

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

12. สายชล สัตยานุรักษ์. (2556). วถิีไทยกับการสรา้งความเป็นพลเมืองไทย. ใน เอกสารประกอบการ
ประชุมทางวิชาการประจำปี ครั้งที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า. (น.281-318). (ฉบับปรับปรุง
ตพิีมพ์ ใน ฉัตรทพิย์ นาถสุภา ฉลอง สุนทราวาณชิย์ (บ.ก.), ประวัตศิาสตร ์ศาสนา วัฒนธรรม
และการศึกษา: รวมบทความไทยศึกษาที่ระลึกศาสตราจารย์ อิฌิอิ 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 สัตยานุรักษ์. (2556). ครอบครัว เครอืญาต ิและความสัมพันธร์ะหวา่งเพศในสังคมอยุธยา. 
ใน ดว้ยรัก ประวัตศิาสตร์ วัฒนธรรม รวมบทความในโอกาส ศาสตราจารยก์ิตคุิณ 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). การเคลื่อนไหวทางภูมิปัญญาของปัญญาชนฝ่ายซ้ายไทยในหนังสอืพิมพ์ 

ปติุภูมิ และหนังสอืพิมพ์ มาตุภูมิ ระหว่างป ีพ.ศ.2499 – 2501 (รายงานการวจิัยฉบับสมบูรณ)์. 
กรุงเทพฯ: คณะสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ. เผยแพรใ่น หนังสอืประมวลผล 
(Proceedings) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2016 ภ าค ฤ ดู ร้ อ น  (2016 International Symposium on Economics and Social Science – 
Summer Session) หรือ  (ISESS-Summer July 12-14, 2016, Kyoto, Japan). (น .944-957). 
เมืองเกียวโต ประเทศญ่ีปุน่ : Chiba Institute of Technology แหง่ประเทศญ่ีปุน่ และ Tamkang 
University แหง่ประเทศไตห้วัน. 

2. ธิกานต์ ศรีนารา. (2556). การเคลื่อนไหวทางภูมิปัญญาของ “ปัญญาชนกลุ่มวิถีทรรศน์” ในยุค
โลกาภิวัตน์ ระหว่าง พ.ศ. 2540 – 2550 (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์). กรุงเทพฯ: คณะ
สังคมศาสตร์  มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ. เผยแพรใ่น มนุษยศาสตร์ที่แปรเปลี่ยนในโลกที่
เปลี่ยนแปลง รวมบทความจากการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร ์ครัง้ที่ 8. 
(น.503-528). กรุงเทพฯ: สยามปรทัิศน.์ 

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

Matuphoom Newspaper, between 1956-1958. ใน หนังสือประมวลผล (Proceedings) การ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 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 แห่งประเทศญ่ีปุ่น และ Tamkang University แห่งประเทศ
ไตห้วัน. 

4. ธิกานต์ ศรีนารา. (2558). การเคลื่อนไหวทางภูมิปัญญาของปัญญาชน “กลุม่วถิทีรรศน์” ในยุคโลกา
ภิวัตน์ (ระหว่าง พ.ศ. 2540 – 2550). ใน สายชล สัตยานุรักษ์ และคณะ (บ.ก.), เอกสารการ
ประชุม  การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ  เวที วิจัยมนุษยศาสตร์ ไทยครั้ งที่  
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8 “มนุษยศาสตร์ที่ แปรเปลี่ยนในโลกที่ เปลี่ยนแปลง”. (น .503-528). เชียงใหม่: คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่. 

5. ธิกานต์ ศรนีารา. (2557). ความคิดว่าด้วยรัฐและกษัตรยิ์ในสมัยศักดินาของ นิธิ เอียวศรีวงศ์ กับ
ความเปลี่ยนแปลงทางภูมิปัญญาของปัญญาชนฝ่ายค้านไทยในช่วงทศวรรษ  2520. 
มนุษยศาสตรส์าร, 15(1), 62-105. 

6. ธิกานต์ ศรีนารา. (2557). “ทำลายเผด็จการ พิทักษ์ประชาธิปไตย”: จุดยืนของ พคท . ใน
หนังสอืพิมพ์มหาชน ทา่มกลางความขัดแยง้ทางการเมืองระหวา่งปี 2490-2491. อ่าน, 6, 148-
165. 

7. ธิกานต์ ศรีนารา. (2557). การมาบรรจบกันระหว่างนักคิดสายวัฒนธรรมชุมชนและสถาบันกษัตรยิ์
ใน ก าร เมื อ ง ไท ย  ร ะห ว่ าง  พ .ศ . 2524-2535. วารส ารส ำนั ก บัณ ฑิ ตอ าส าส มั ค ร 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์, 10(2), 25-69. 

8. ธิกานต์ ศรีนารา. (2557). การกีดกันความเป็นคอมมิวนิสต์ออกจากจิตร ภูมิศักดิ์หลัง พคท. ใน  
สุธาชัย ยิ้มประเสรฐิ (บ.ก.), จติร ภูมิศักดิ ์ความทรงจำ และคนรุน่ใหม่. (น.140-176). กรุงเทพ: 
6 ตุลารำลกึ. 

9.  ธิกานต์ ศรีนารา. (2557). กระแสลัทธิมาร์กซตะวันตก (Western Marxsim) กับความคิดและ
ความหวังทางการเมืองของปัญญาชนฝ่ายซ้ายไทยภายหลังการตกต่ำล่มสลายของ พคท. 
ระหว่าง พ.ศ.2524 – 2534. ใน เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัย
มนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 7 “ความกลัว ความหวัง จินตนาการ 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 วรรณ กิ จ . (2558). งาน ศึ ก ษ า ผู้อ ยู่ ในส ถ านะรอง  (Subaltern Studies): ทบทวน

 ประวัติศาสตรน์ิพนธแ์ละมวลชนผู้เคลื่อนไหว. ทุนสว่นตัว. 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. สงิห ์สุวรรณกิจ. (2560) ไฮเดกเกอร์และเบนยานนิ: เทคโนโลยี สุนทรียภาพ การเมือง. ใน ศรยุทธ 
เอ่ือมเอ้ือยุทธ (บ.ก.). พ้นพรมแดนความรู้ ตำราวิชาการของภาควิชาสื่อศิลปะและการ
ออกแบบสื่อ  คณะวิจิตรศิลปะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (น.40-51). เชียงใหม่: นันทบุรีการ
พิมพ์. 

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

 
อาจารย์ ดร.วราภรณ์ เรืองศรี 
ผลงานวจัิย 
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1. วราภรณ ์เรอืงศรี. (2559). ความเคลื่อนไหวของชุมชนพ่อค้าคาราวานเมืองแม่ฮอ่งสอน ตัง้แต่ พ .ศ. 
2500 ถงึปัจจุบัน (รายงานการวจิัยฉบับสมบูรณ)์. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย. เผยแพร่ใน ความทรงจำจากชายแดน เหลียวหลังสนุก แลหน้าสับสน. ใน เอกสาร
ประกอบการประชุมวชิาการระดับชาติ เรื่อง “ศาสตรแ์หง่การจำ ศิลปแ์หง่การลืม”. (น.227-
247). ปัตตานี: มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปัตตานี. 

2. วราภรณ์ เรืองศรี. (2558). การค้าชายแดนแม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง ขุนยวม และอำเภอเมืองตัง้แต่ 
พ.ศ.2500 ถึงปัจจุบัน (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ). เชียงใหม่: คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม่. เผยแพรใ่น ความทรงจำจากชายแดน เหลยีวหลังสนุก แลหนา้สับสน. 
ใน เอกสารประกอบการประชุมวชิาการระดบัชาต ิเรื่อง “ศาสตรแ์หง่การจำ ศลิปแ์หง่การลมื”.    
(น.227-247). ปัตตานี: มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปัตตานี. 

*หมายเหตุ บทความวจิัยมาจากผลงานวจิัย จำนวน 2 เรื่อง เนื่องจากเป็นประเด็นที่สมัพันธก์ันและเป็น
โครงการวจิัยที่ตอ่เนื่องกัน 2 ปี 

บทความทางวิชาการ 
3. วราภรณ์ เรอืงศร.ี (2559). สมุตตราชวา่ด้วยการทำความเข้าใจผู้คนและสังคมสมัยจารีต. วารสาร

ศลิปะและวัฒนธรรม (ฉบับเชิดชูเกียรติ จัดพิมพ์เนื่องในงานแสดงมุทิตาจิตแด ่ศาสตราจารย์
อรุณรัตน์ วเิชียรเขียว ในโอกาสไดด้ำรงตำแหนง่ศาสตราจารยด์า้นประวัตศิาสตรล์า้นนา), 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.ธัญญารัตน์   อภวิงค ์
บทความทางวิชาการ 
1. ธัญญารัตน ์ อภิวงค์. (2560). กลุม่ชาตพัินธุจ์ากพม่าและการสรา้ง “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.  ศรศีักร วัลลโิภดม. (2560). พุทธศาสนาและความเช่ือในสังคมไทย. กรุงเทพฯ: มูลนิธเิล็กประไพ- 

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

วริยิะพันธุ.์ 
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4. ศรศีักร วัลลโิภดม . (2557) .ประวัติศาสตร์บอกเลา่เพื่อเด็กรักษ์ถิ่น. กรุงเทพฯ: มูลนิธเิล็ก ประไพ-
วริยิะพันธุ.์ 

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

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

 
ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์   นาถสุภา 
หนังสือ 
1. ฉัตรทพิย์   นาถสุภา. (2560). ชนชาตไิทในประเทศจนี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์สรา้งสรรค์. 
2. ฉัตรทิพย์   นาถสุภา. (2556).ประสบการณ์และความเห็นบางประการของรัฐบุรุษอาวุโส ปรดีี       

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

3. อานันท์ กาญจนพันธุ์ และชัยพงษ์ สำเนยีง . (2557). รายงานการวจิัย แรงงานข้ามชาตไิทใหญ่: ชีวิต
ไร้ตัวตน หรือพลเมืองไร้สิทธิ. สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 103 
หนา้. 

บทความทางวิชาการ 
4. อานันท์ กาญจนพันธุ์. (2559). พื้นที่ชีวิตแรงงานข้ามชาติไทใหญ่: การสร้างตัวตนและความเป็น

พลเมืองในพื้นที่วัฒนธรรม. วารสารสังคมศาสตร ์มหาวทิยาลัยเชียงใหม่, 28(1), 111-153. 
5. อานันท์ กาญจนพันธุ์. (2559). วกิฤตสิ่งแวดลอ้มและสังคมเสี่ยง ใน วสันต ์ ปัญญาแกว้ )บก.( . โลก

สมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน . (น. 22-6 ). เชียงใหม่: ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่. 

6. อานันท์ กาญจนพันธุ.์ (2559). อาณาบริเวณศึกษา. ใน ทรงศักดิ์ ปรางวัฒนากุล สรัสวดี อ๋องสกุล  
(บก.). อาณาบริเวณศึกษา: แนวคิด วิธีวิทยา และทิศทางการพัฒนา. (น.7-40). เชียงใหม่ : 
ศูนยล์า้นนาคดศีกึษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่. 

7. อานันท์ กาญจนพันธุ์. (2559). ขอบเขตวัฒนธรรมล้านนา . ใน ลา้นนาในกระแสการเปลี่ยนแปลง .  
(น.10-22). เชียงใหม่ : โครงการลา้นนาคดศีกึษา มหาวทิยาลัยเชียงใหม่. 

8. อานันท์  กาญจนพันธุ์ . (2557). สถานภาพ  ปัญหา และทิศทางการศึกษาพัฒนาการทาง
ประวัตศิาสตรแ์ละสังคมล้านนา (2430-2529). วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
26(2), 19-57. 
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9. อานันท ์กาญจนพันธุ.์ (2557). พหุสังคม : ไท ไทย อีสาน ในบริบทอาเซียน. ใน ทวีศลิป์ สบืวัฒนะ
(บก.). ประวัติศาสตรไ์ทย ประวัติศาสตรใ์คร. (น.197-221). นนทบุรี: คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม. 

หนังสอื 
10. อานันท์  กาญจนพันธุ.์ (2559). ทุนทางสังคมกับการพัฒนาเมือง. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดอืนตุลา.   

38 หนา้. 
11. อานันท์  กาญจนพันธุ์. (2558). เหลยีวหลังแลหนา้: พัฒนาการของสังคมศาสตร์ในประเทศไทยกับ

การเช่ือมต่อสู่วงวิชาการโลก. สงขลา: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.          
95 หนา้. 

12. อานันท์  กาญจนพันธุ์. (2558). กำกึ๊ดกำปาก: งานวิจัยวัฒนธรรมภาคเหนือ. เชียงใหม่: ภาควิชา
สังคมวทิยาและมานุษยวทิยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่. 270 หนา้. 

 
รองศาสตราจารย์ ฉลอง   สุนทราวาณิชย์ 
บทความทางวิชาการ 
1. Soontravanich, C. (2013). The Regionalization of Local Buddhist Saints: Amulets and Crime and 

Violence in Post-World War II Thai Society. In SOJOURN: Journal of Social Issues in 
Southeast Asia. (Institute of Southeast Asian Studies, Singapore) 28, Number 2 (July). 
179-215. 

 
ศาสตราจารย์  ดร.เกษียร   เตชะพีระ 
หนังสอื 
1. เกษียร เตชะพีระ. (2560). เกาะบ่าครูเบน-ส่องเลนส์ดูโลก. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตำรา

สังคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์ 
2. เกษียร เตชะพีระ. (2557). มันเป็นเพียงวันนี้เท่านั้นเอง : รวมกาพย์กลอนการเมืองในทศวรรษอัน

สาบสูญ. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์. 
 
Prof. Dr. Suehiro Akira 
บทความทางวิชาการ 
1. Suehiro, Akira. (2014).  Technocracy and Thaksinocracy in Thailand: Reforms of the Public 

Sector and the Budget System under the Thaksin Government. Southeast Asian Studies, 
Vo.3, No.2, August, p. 299-344. 

2. Suehiro, Akira and Natenapha Wailerdsak. (2014). Family Business Groups in Thailand: Coping 
with Management Critical Points. Asia Pacific Journal of Management, No.31, August, 
p.997-1018.  

3. Suehiro, Akira. (2013). Thailand: Post- Developmentalist Capitalism. In Michae A. Witt and 
Gorden Redding (Eds.), The Oxford Handbook of Asian Business System. Oxford: Oxford 
University Press, p.258-280. 

Prof. Dr. Tamada Yoshifumi  
บทความทางวิชาการ 
1. Tamada, Yoshifumi. (2016). Results of Thailand's National Referendum and Prospects for a 

Transition to Civilian Rules. AJISS-Commentary no. 237, p. 1-4. 
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2. Tamada, Yoshifumi. (2015). Conflicts and Politics Associated with the 2011 Thailand Floods. IDE-
JETRO Spot Survey, 34, n.p. 

3. ทามาดะ, โยชิฟูมิ. (2014). การรัฐประหาร 19 กันยายน 2549: การแต่งตั้งโยกย้าย นายทหารใน
กองทัพบกกับการแทรกแซงการเมืองในประเทศไทย. ฟ้าเดยีวกัน, 12 (2-3), 187-244. 

 
Assoc. Prof. Dr. Soren Ivarsson 
บทความทางวิชาการ 
1. Ivarsson, Søren and Søren Rud. (2017). Rethinking the Colonial State: Configurations of 

Power,Violence, and Agency. In Political Power and Social Theory: Rethinking the Colonial 
State. Vol. 33. Bingley: Emerald Group Publishing Limited, p. 1-19. 

2. Ivarsson, Søren. (2016). La Gendarmerie Royale Du SIAM et Ses Officiers Danois, Instruments 
Du Contrôle D’un Territoire et de Ses Habitans, 1897-1926. In Arnaud-Dominique Houte 
et Jean-Noel Luc. (Ed.) Les gendarmeries dans le monde, de la Révolution française à nos 
jours. Paris: Presses de l'Université Paris-Sorbonne, p. 213-224. 

3. Ivarsson, Søren. (2016). Remembering Benedict Anderson through his Under Three 
Flags. In Manutsat San - Journal of Human Sciences, Vol. 17, No. 1, 07, p. 167-197. 

4. Ivarsson, Søren and Søren Rud. (2016). Statens blik – blikket på staten: En kritisk diskussion af 
Scotts simplifikationer. In TEMP - tidsskrift for historie, Vol. 12, p. 112-129. 

5. Ivarsson, Søren, Søren Rud and Rasmus Basse Sielemann. (2013). Repræsentations historiens 
monotone melodi: Kritiske kommentarer til en bog om Danmarks postkoloniale arv. 
In Historisk Tidsskrift, Vol. 113, No. 1, p. 228-243. 

หนังสือ 
6. Ivarsson, Søren and Søren Rud (Ed.). (2017). Political Power and Social Theory: Rethinking 

the Colonial State. Bingley: Emerald Group Publishing Limited. 
 
 
 
 
Prof. Dr. Craig J. Reynolds 
บทความทางวิชาการ 
1. Reynolds, Craig J. (2016). Buddhism in Southeast Asia. In John Powers (Ed.). The Buddhist 

World. Routledge, Abingdon and New York, p. 76-87. 
2. Reynolds, Craig J. (2016). Magic and Buddhism. In John Powers (Ed.). The Buddhist World. 

Routledge, Abingdon and New York, p. 338-350. 
3. Reynolds, Craig J. (2015). Applied Sciences for Hedging Risk and Anticipating Outcomes in 

Police Work. Thammasat Journal of History, vol. 2, no. 1, p. 13-51. 
4. Reynolds, Craig J. (2015). Keywords for Studying Religion, Power and the Self. The Changing 

Humanities in a Changing World, Chiang Mai University, Chiang Mai, p. 1-24. 
5. Reynolds, Craig J. (2558). ศาสนแ์ละศาสตรเ์พื่อรักษส์งบ. ใน ธนาพล ลิ่มอภิชาต และ สุวิมล รุ่ง

เจริญ )บก.(, เจ้าพ่อ ประวัตศิาสตร์ จอมขมังเวทย์: หนังสือเพื่อเป็นเกียรตใินโอกาสครบรอบ 
60 ป ีฉลอง สุนทราวาณชิย.์ )น. 165-180). กรุงเทพฯ: ศยาม. 
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7. Reynolds, Craig J. (2013). Chatthip Nartsupha, His Critics, and More Criticism. In Pasuk 
Phongpaichit and Chris Baker (Ed.). Essays of Thailand's Economy and Society for 
Professor Chatthip Nartsupha at 72. Bangkok: Sangsan Press, p. 1-22. 

8. Reynolds, Craig J. (2556). การปฏิรูปและแมจิคในศาสนาพุทธแบบไทย. ใน ฉัตรทิพย์ นาถสุภา 
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4.  ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดมิกับหลักสูตรท่ีปรับปรุง 

 
 
 

หลักสูตรเดมิ พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผลในการปรับปรุง 
 หลักสูตร แผน  ก แบบ ก 2 
 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า     36 หน่วยกิต 
  ก. กระบวนวิชาเรยีน    ไม่น้อยกว่า  ๒๔ หน่วยกิต  
   1. กระบวนวชิาในระดับบัณฑิตศกึษา  
     ไมน้่อยกวา่                               18 หน่วยกิต  
   1.1 กระบวนวชิาในสาขาวชิาเฉพาะ   ไมน้่อยกวา่ 18 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 (แผน  ก แบบ ก 2) 
 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร      ไม่น้อยกว่า         36 หน่วยกิต 
  ก. กระบวนวิชาเรยีน        ไม่น้อยกว่า         18 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า  ๒๔ หน่วยกิต  
   1. กระบวนวชิาในระดับบัณฑิตศกึษา  
     ไมน้่อยกวา่                                 18 หน่วยกิต  
   1.1 กระบวนวชิาในสาขาวชิาเฉพาะ   ไมน้่อยกวา่   18 หน่วยกิต 
    1.1.1 กระบวนวชิาบังคับ                         9  หน่วยกิต  
    004714 สัมมนาทฤษฎแีละความคดิทาง 
     สังคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตรกั์บการ 
     นำมาใชใ้นการวจิัยทางประวัติศาสตร ์3 หน่วยกิต 
 
 
    004715  สัมมนาประวัติศาสตรนิ์พนธ์  3 หน่วยกิต 
                      004716  สัมมนาแนวทางใหมใ่นการศกึษา 
     ประวัติศาสตรไ์ทย 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
ความคดิเห็นด้วยทัศนะวพิากษ์ บน
พื้นฐานของความรู้ เหตุผล และ
ขอ้เท็จจรงิท่ีน่าเชื่อถือ 

หลักสูตรเดมิ พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผลในการปรับปรุง 
          1.1.2  กระบวนวชิาเลือก  ไมน้่อยกว่า     9  หน่วยกิต 
โดยเลือกตามกระบวนวชิาดังน้ี                     
    004717 ม.ปว. 717  ประวัติศาสตรเ์อเชีย 
        ตะวันออกเฉียงใต้  3 หน่วยกิต 
 
 

          1.1.2  กระบวนวิ ชาเลือก   ไม่ น้อ ยกว่า   9 ห น่วย กิต           
โดยเลือกตามกระบวนวชิาดังน้ี                     
    004717 สัมมนาประวัติศาสตร ์
     เอเชยีตะวันออกเฉียงใต้   3 หน่วยกิต 
 
 

 
 
-ปรับแก้ชื่อกระบวนวชิาเน่ืองจาก 
ปรับแก้ตามคำแนะนำของ

ผู้ทรงคุณวุฒ ิซ่ึงเห็นวา่กระบวน
วชิาเหล่าน้ีจัดการเรยีนการสอน
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    004718 ม.ปว. 718 การศกึษาเฉพาะเรื่อง 
       ในประวัติศาสตร์ 
       ล้านนา               3 หน่วยกิต 
                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    004718  การศกึษาเฉพาะเรื่องในประวัติศาสตร์ 
     ล้านนา    3 หน่วยกิต 
  
                      
     

แบบ “สัมมนา ” อยู่แล้ว จึงควร
แก้ไขชื่อกระบวนวชิาให้ตรงกับ

ความเป็นจรงิ และแสดงให้เห็นวา่
เป็นการเรยีนการสอนในระดับสูงท่ี

เน้นการต้ังคำถาม การวจิัยเพื่อ
สรา้งความรูใ้หม ่และการแสดง
ความคดิเห็นด้วยทัศนะวพิากษ์ บน
พื้นฐานของความรู ้เหตุผล และ
ขอ้เท็จจรงิท่ีน่าเชื่อถือ 
 
 
 
 
 

หลักสูตรเดมิ พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผลในการปรับปรุง 
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                      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 ประวัติศาสตรค์วามรูสึ้กใน            
                                                             สังคมไทย       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 
 

                     004719  สัมมนาประวัติศาสตรเ์ศรษฐกิจไทย  3 หน่วยกิต 
  
                                  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 

-ปรับแก้ชื่อกระบวนวชิาเน่ืองจาก 
ปรับแก้ตามคำแนะนำของ

ผู้ทรงคุณวุฒ ิซ่ึงเห็นวา่กระบวน
วชิาเหล่าน้ีจัดการเรยีนการสอน

แบบ “สัมมนา ” อยู่แล้ว จึงควร
แก้ไขชื่อกระบวนวชิาให้ตรงกับ

ความเป็นจรงิ และแสดงให้เห็นวา่
เป็นการเรยีนการสอนในระดับสูงท่ี

เน้นการต้ังคำถาม การวจิัยเพื่อ
สรา้งความรูใ้หม ่และการแสดง
ความคดิเห็นด้วยทัศนะวพิากษ์ บน
พื้นฐานของความรู ้เหตุผล และ
ขอ้เท็จจรงิท่ีน่าเชื่อถือ 
 
-ปรับรหัสวิชาให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์ของบัณฑิตวทิยาลัย 
-ปรับแก้ตามขอ้เสนอของ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิและเน้ือหาสาระของ
กระบวนวชิา004727และ004896
ได้รวมไวกั้บกระบวนวชิา 004789 
แล้ว 

หลักสูตรเดมิ พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผลในการปรับปรุง 
         1.2 กระบวนวชิานอกสาขาวชิาเฉพาะ    –ตามความ 
เห็นชอบของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร 
      2.  กระบวนวชิาระดับปริญญาตรีขัน้สูง       -ตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร 
              
 
 
  ข.  วิทยานพินธ์ 36 หน่วยกิต 
                            004799  วทิยานิพนธ์                 18   หน่วยกิต 

         1.2 กระบวนวชิานอกสาขาวชิาเฉพาะ          -ตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรบัณฑิตศกึษา สาขาวชิาประวัติศาสตร ์
      2.  กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง             -ตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรบัณฑิตศกึษา สาขาวชิาประวัติศาสตร ์
 
 
 
  ข.  ปรญิญานพินธ์ 
   004799  วทิยานิพนธ์ปรญิญาโท 18  หน่วยกิต 

-การทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
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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       ค. กระบวนวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิตสะสม 
 1. ตามเง่ือนไขของบัณฑิตวทิยาลัย    - ภาษาต่างประเทศ 
                     2. ตามเง่ือนไขของสาขาวชิา    - ม.ปว. 303 หรือตามความ
เห็นชอบของภาควิชาฯ (เฉพาะผู้ไม่เคยสอบผ่านกระบวนวิชา ม.ปว. 303 หรือ
เทียบเท่า) 
 
 
 
                ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 
  1. การจัดสัมมนา และการนำเสนอผลงานในการสัมมนาอย่างน้อยภาค
การศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจำนวนไม่น้อยกวา่ 3 ภาคการศึกษา  และนักศึกษาต้อง
เขา้รว่มสัมมนาทุกครัง้ตลอดระยะเวลาการศกึษา 

 
 
                   ค. กระบวนวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิตสะสม 
                      1.  ตามเง่ือนไขของบัณฑิตวทิยาลัย  -ภาษาต่างประเทศ 
   2.  ตามเง่ือนไขของสาขาวิชา      -ตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบรหิารหลักสูตรบัณฑิตศกึษา สาขาวชิาประวัติศาสตร ์
 
 
 
 
                ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 
                         1. นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนาและนำเสนอผลงานท่ีเก่ียวข้องกับ
วทิยานิพนธ์ ในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 3 
ภาคการศกึษา และนักศกึษาจะต้องเขา้รว่มสัมมนาทุกครัง้ตลอดระยะเวลาการศกึษา 

-ปรับขอ้ความเพื่อให้สอดคล้องกับ
ข้ อ บั ง คั บ ข อ งม ห าวิ ท ย า ลั ย 
เชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2559 
 
 
-การทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
บางคนจาํเป็นที;จะต้องใชค้วามรู้จาก

กระบวนวิชาในหลักสูตรอื;นๆของ

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

สาขาวิชาประวติัศาสตร์ 
 
- ปรับให้สอดคล้องกับหลักสูตร 

หลักสูตรเดมิ พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผลในการปรับปรุง 
 2. ผลงานวทิยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรอือย่างน้อยดำเนินการ
ให้ผลงาน หรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ
ส่ิงพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม 
(proceedings) โดยผลงานท่ีเผยแพร่น้ันต้องเป็นบทความฉบับเต็ม (full paper) ท่ี
สามารถค้นหาหรือตรวจสอบได้ในรูปแบบของส่ือส่ิงพิมพ์หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
หรอืมกีารจดอนุสิทธิบัตรหรอืสิทธิบัตร โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก จำนวนอย่าง
น้อย 1 เรื่อง  
  

                             2. ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ ได้รับการ
เผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูล Tier 1 อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือเผยแพร่เป็นบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ใน
เอกสารเผยแพร่การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ท่ีเป็นท่ียอมรับใน
สาขาวชิาน้ัน 

 

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

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมน้่อยกวา่                    36 หน่วยกิต เหมอืนเดิม  
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5. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างแผนกำหนดการศกึษาเดมิกับแผนการศกึษาใหม่ 
แผนการศกึษาเดมิ  พ.ศ.2556 แผนการศกึษาปรับปรุง พ.ศ.2561 

ช้ันปีที่ 1 ช้ันปีที ่1 
ภาคการศกึษาที ่1  หน่วยกติ ภาคการศกึษาที ่1  หน่วยกติ 
004714 ทฤษฎีและแนวความคิดทางสังคมศาสตร์ 

และมนุษยศาสตร์ กับการนำมาใช้ในการวิจัย
ทางประวัตศิาสตร์ 

3 004715 
 

สัมมนาประวัติศาสตรน์พินธ์ 
 

3 

004716 แนวทางใหม่ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย

และผลการวิเคราะห ์
เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนา 

3 004716 สัมมนาแนวทางใหม่ในการศกึษา 
ประวัตศิาสตรไ์ทย 

3 

004xxx วิชาเลือก 3 004xxx วิชาเลือก 3 
 เขา้รว่มกจิกรรมสัมมนาและนำเสนอรายงาน   จัดสัมมนาและนำเสนอผลงาน  
 รวม 9  รวม 9 
ภาคการศกึษาที ่2  หน่วยกติ ภาคการศกึษาที ่2  หน่วยกติ 
004715 ประวัตศิาสตรน์พินธ์ 3 004714 สั ม มน าทฤษ ฎี แล ะแน วค วาม คิ ด ท าง

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์กับการ

นำมาใชใ้นการวจัิยทางประวัตศิาสตร์ 

3 

004xxx วิชาเลือก 6 004xxx วิชาเลือก 6 
 สอบผา่นเงื่อนไขภาษาตา่งประเทศ   สอบผา่นเงื่อนไขภาษาตา่งประเทศ  
 เสนอโครงรา่งวทิยานพินธ ์   เสนอโครงรา่งวทิยานพินธป์ริญญาโท  
 จัดสัมมนาและนำเสนอผลงาน   จัดสัมมนาและนำเสนอผลงาน  
 รวม 9  รวม 9 
 

แผนการศกึษาเดมิ  พ.ศ.2556 แผนการศกึษาปรับปรุง พ.ศ.2561 
ช้ันปีที่ 2 ช้ันปีที ่2 

ภาคการศกึษาที ่1  หน่วยกติ ภาคการศกึษาที ่1  หน่วยกติ 
004799 วิทยานิพนธ ์ 9 004799 วิทยานิพนธป์ริญญาโท 9 
 จัดสัมมนาและนำเสนอผลงาน   จัดสัมมนาและนำเสนอผลงาน  
 รวม 12  รวม 9 
ภาคการศกึษาที ่2  หน่วยกติ ภาคการศกึษาที ่2  หน่วยกติ 
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004799 วิทยานิพนธ ์
เขา้รวมกจิกรรมสัมมนา 

9 004799 วิทยานิพนธป์ริญญาโท 
เขา้รวมกจิกรรมสัมมนา 

9 

 สอบวทิยานพินธ ์   สอบวทิยานพินธ ์  
 รวม 9  รวม 9 
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