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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา       พระราชวังสนามจันทร์  บัณฑิตวิทยาลัย  ภาควิชาประวัติศาสตร์   
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
 1.1 รหัสหลักสูตร 25570081101947 
 1.2 ชื่อหลักสูตร 

     ภาษาไทย              หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
      ภาษาอังกฤษ         Doctor of Philosophy Program in History  
 
2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย       อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy (History)    

ชื่อย่อภาษาไทย   อ.ด. (ประวัติศาสตร์)    
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   Ph.D. (History) 
 
3.  วิชาเอก  
 ไม่มี 
 
4.   จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร       
 หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 แบบ คือ 

แบบ 1.1  (ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท) มีค่าเทียบเท่า   48  หน่วยกิต 
แบบ 2.1  (ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท) มีค่าเทียบเท่า   48  หน่วยกิต         
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5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ        หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 และแบบ 2.1 หลักสูตร 3 ปี   
 5.2  ภาษาที่ใช้     ภาษาไทย   
 5.3  การรับเข้าศึกษา     รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยไดเ้ป็นอย่างดี  
 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน   เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา    ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา  2562 

สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่   4/2562   วันที่ 23 เดือน เมษายน   พ.ศ. 2562                     
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 5/2562  วันที่ 15  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
สภาวิชาชีพ...................เห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่……..เดือน………………..พ.ศ. ..........  

 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  ปีการศึกษา 2564 
 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 8.1  ผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ในสถาบันการศึกษาทุกระดับ 
 8.2  ผู้วิจัยสาขาประวัติศาสตร์ประจ าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

8.3  นักวิชาการในหน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการต่างประเทศ ส านัก 
      วรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กระทรวงวัฒนธรรม หอจดหมายเหตุแห่งชาติ เป็นต้น 
8.4  นักวิชาการในหน่วยงานภาคเอกชน เช่น ส านักข่าว กลุ่มธุรกิจสื่อสารมวลชน ส านักพิมพ์ กลุ่มธุรกิจ 
      การท่องเที่ยว เป็นต้น   
       

9.  ช่ือ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
9.1 นางชุลีพร  วิรุณหะ   

 เลขประจ าตัวประชาชน X-XXXX-XXXXX-XX-X   
ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์  

    คุณวุฒิ Ph.D. (History)  University of London, UK (1990) 
   M.A. (History) Hons. University of New South Wales, Australia  (1980) 

  B.A. (History and Asian Studies) Hons. Flinders University of South  
  Australia, Australia (1977) 
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9.2  นางสาววรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ   
 เลขประจ าตัวประชาชน X-XXXX-XXXXX-XX-X    
 ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ 

    คุณวุฒิ อ.ด. (ประวัติศาสตร์)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2549) 
   อ.ม. (ประวัติศาสตร์)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2534) 
   อ.บ. (ประวัติศาสตร์)  เกียรตินิยมอันดับ 2  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2530) 
 

9.3 นางสาววรพร  ภู่พงศ์พันธุ์  
 เลขประจ าตัวประชาชน X-XXXX-XXXXX-XX-X   
 ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

    คุณวุฒิ อ.ด. (ประวัติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2550) 
   อ.ม. (ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2543) 
   ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2536)  
 
 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
       คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000  
 
 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
        ปัจจุบัน พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของโลกผันแปรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ประเทศไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกก็ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่าง  ๆ เช่นกัน ดังนั้น การ
พัฒนาความรู้ของคนเพ่ือให้ทันกับภาวะเศรษฐกิจที่ เติบโตอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันกันสูงจึงเป็นเรื่องส าคัญ 
ดังจะเห็นได้ว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้ก าหนดหลักการในการ
พัฒนาประเทศโดยยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา” ซึ่งในการเตรียมพร้อมด้านก าลังคนและเสริมสร้างศักยภาพของประชากรนั้น แผนพัฒนาฯ ได้มุ่งเน้นการ
ยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ พัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน และพัฒนาศักยภาพของประชากรให้ร่วมกันขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีและ
ความคิดสร้างสรรค์ ตามจุดมุ่งหมายที่จะสร้าง “ประเทศไทย 4.0” คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ 
“Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” 
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นอกจากนี้ การด ารงอยู่ของ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (ASEAN Economic Community 
หรือ AEC) ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม พุทธศักราช 2558 เป็นต้นมา ถือเป็นมาตรการทางเศรษฐกิจที่ส าคัญสูงสุดที่จะ
ก่อให้เกิดการเปิดพรมแดนของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งในด้านการค้า การลงทุน 
แรงงาน นวัตกรรมและภูมิปัญญา ดังนั้น การสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของ
ประเทศไทยและภูมิหลังความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงเป็นภารกิจที่
จ าเป็น เพ่ือให้เกิดการค้นคว้าต่อยอดความรู้ และเพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในโอกาสต่าง ๆ ที่มีความ
ต้องการหรือมีผู้เรียกร้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   

 
 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
       ประวัติศาสตร์เป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมของประเทศ และสาขาวิชาประวัติศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่ให้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิหลังความเป็นมาตลอดจนพัฒนาการของประเทศและของมนุษยชาติ จึงมี
ความส าคัญต่อการท าความรู้จักตนเองและผู้อื่น ชี้ให้เห็นรากเหง้าของปัญหาและการแก้ไขหรือปรับตัวของมนุษย์ใน
ช่วงเวลาต่าง ๆ ส าหรับประเทศไทยในปัจจุบัน โดยเฉพาะหลังการสิ้นสุดของสงครามเย็นในช่วงกลางทศวรรษ  
2530 ต้องเผชิญกับปัญหาสังคมใหม่ที่ท้าทาย เช่นการอพยพย้ายถิ่น แรงงานข้ามชาติ ปัญหาของชุมชนชายขอบ 
เป็นต้น ท าให้มีความจ าเป็นที่จะต้องท าความเข้าใจที่มาของปัญหาเหล่านี้ นักวิจัยประวัติศาสตร์รุ่นใหม่จึงต้องมี
ความตระหนักในการพัฒนาความรู้ให้ทันต่อสถานการณ์ของสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ขณะเดียวกัน  เนื่องจาก
สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตและได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยีจากนานาประเทศ ซึ่งมี
ผลกระทบโดยตรงต่อการรักษาอัตลักษณ์ของชาติ การปลูกจิตส านึกของความเป็นไทยและการสร้างความเข้าใจต่อ
ผู้ อ่ืนโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง  ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ว่า “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของ โลก
ศตวรรษที่ 21” และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ การที่จะพัฒนาสังคมไทยให้มีคุณภาพได้นั้นจะต้องมีกระบวนการ
การศึกษาที่ดีมารองรับ ดังนั้น สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจึงมีภารกิจส าคัญในการผลิตบุคลากรด้าน
การศึกษาที่มีคุณธรรม มีความรอบรู้ และรู้เท่าทันโลก  
 
 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

 ภาควิชาประวัติศาสตร์ตระหนักถึงสถานการณ์และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ดังกล่าว จึงมีเป้าหมายที่จะผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาประวัติศาสตร์เพ่ือให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีส่วนร่วมใน
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การศึกษาค้นคว้าวิจัยเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกับภูมิหลังความเป็นมาและรากเหง้าของปัญหาต่าง ๆ ที่ประเทศไทย
ต้องเผชิญ รวมถึงความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศในกลุ่มอาเซียน 
(ASEAN) โดยในช่วง 5 ปีของหลักสูตรปรับปรุงฉบับนี้ ภาควิชาได้ตั้งเป้าหมายที่จะผลิตดุษฎีบัณฑิตที่ท าหน้าที่เป็น
ผู้สอนและผู้ท างานวิจัย-งานวิชาการให้กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส าหรับแนวคิดและแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้  ภาควิชาประวัติศาสตร์ยังคงให้
ความส าคัญกับการผลิตงานวิจัยที่สร้างหรือต่อยอดองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์เป็นอันดับแรก และมุ่งหมายที่จะ
ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้เฉพาะทางลุ่มลึกและมีความช านาญในการท างานวิจัยด้านประวัติศาสตร์ ความ
เปลี่ยนแปลงส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตรอยู่ที่กระบวนการออกแบบหลักสูตร ซึ่งเป็นไปตามทิศทางที่
มหาวิทยาลัยก าหนด โดยใช้วิธีการออกแบบหลักสูตรแบบเน้นผล (outcome-based education) ซึ่งสอดคล้อง
กับการประกันคุณภาพของ ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) การออกแบบ
หลักสูตรท าโดยการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ซึ่งหลักสูตรคาดหวังว่า
บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรควรมีความสามารถที่จะท าได้ การพิจารณาก าหนดผลการเรียนรู้ ที่คาดหวังจะอิงความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เป้าหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติบัณฑิตของภาควิชาประวัติศาสตร์ ความเห็นของนักศึกษา
ปัจจุบัน มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยศิลปากรและของ
คณะอักษรศาสตร์ มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 จากนั้นน าผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมาพิจารณาก าหนดความส าคัญและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร (Program Learning Outcomes) ออกแบบโครงสร้างหลักสูตร รายวิชา กลยุทธ์การสอนและการ
ประเมินผล มาตรฐานการวิจัย และมาตรฐานผลการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสอดคล้องกับความก้าวหน้าของ
องค์ความรู้และการวิจัยด้านประวัติศาสตร์ในปัจจุบัน  

เพ่ือให้บัณฑิตที่จบการศึกษาตามหลักสูตรสามารถปฏิบัติงานในฐานะผู้สอน นักวิจัย และ
นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การออกแบบรายวิชา และข้อก าหนดในการท าวิจัยในการ
ปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้จึงเน้นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงและการฝึกทักษะด้านต่าง ๆ มากขึ้น มีการก าหนดให้
นักศึกษาต้องเสนอความก้าวหน้าในการท าวิจัยสม่ าเสมอ และส่งเสริมให้นักศึกษาเสนอผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติตลอดระยะเวลาของการศึกษา มาตรการเหล่านี้ จะช่วยให้
นักศึกษาสร้างสมความรู้และความช านาญในการท างานวิจัย และช่วยให้คณาจารย์สามารถประเมินนักศึกษาทั้งใน
ด้านความรู้และด้านคุณธรรม-จริยธรรม 
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 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน   
         วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรคือการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ เน้นกระบวนการ
สร้างสรรค์ที่ผ่านฐานความรู้ พัฒนาสิ่งใหม่ที่แตกต่าง และที่มีคุณค่าทางสังคม นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยศิลปากร
ได้ก าหนดพันธกิจในการถ่ายทอดความรู้ ค้นคว้าวิจัยและสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ น าความรู้มาบริการแก่
สังคม และเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ  ซึ่งเป็นพันธกิจหลักของคณะอักษร
ศาสตร์เช่นกัน หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนางานวิจัยที่สร้าง
หรือต่อยอดความรู้ทางประวัติศาสตร์ซึ่งถือได้ว่าเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมของประเทศ และมีจุดมุ่งหมายที่จะผลิต
ดุษฎีบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ มีวิจารณญานและเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถน า
ความรู้เผยแพร่และถ่ายทอดสู่สาธารณชน หลักสูตรนี้จึงมีความเก่ียวข้องโดยตรงกับพันธกิจของสถาบัน 
  

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
     ไม่มี 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1.  ปรัชญา  ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญา 
       ผลิตบัณฑิตที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยประวัติศาสตร์เพ่ือต่อยอดองค์ความรู้หรือพัฒนาองค์ความรู้
ใหม่ และเป็นผู้ยึดมั่นในคุณธรรม-จริยธรรม 

 

 1.2  ความส าคัญ 
หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) มุ่งผลิต

บัณฑิตที่สามารถท างานวิจัยในประเด็นคัดสรรเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านประวัติศาสตร์หรือต่อยอดองค์ความรู้ที่
มีอยู่ให้ลุ่มลึกขึ้น แต่นอกเหนือจากนั้น หลักสูตรยังให้ความส าคัญต่อกระบวนการที่จะน าไปสู่การพัฒนาความรู้
ความสามารถของนักศึกษาเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและต่อเป้าหมายหลักในการผลิตบัณฑิต
ของภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรในช่วง 5 ปีข้างหน้า อันได้แก่การผลิตบัณฑิตที่สามารถท าหน้าที่
เป็นผู้สอน ผู้วิจัย และผู้ผลิตผลงานทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรจึงเน้นกระบวนการในการค้นหา
และพัฒนาความรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา การฝึกทักษะในการวิเคราะห์และวิพากษ์ผลงานประวัติศาสตร์ และ
การฝึกทักษะในการท างานวิจัย โดยเน้นการปฏิบัติจริงตลอดระยะเวลาของการศึกษา ทั้งในการเรียนรายวิชาและ
ในการก าหนดเงื่อนไขให้นักศึกษาตีพิมพ์และ/หรือเผยแพร่ผลงานวิจัยระหว่างที่ศึกษาอยู่  

หลักสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเลือกหัวข้อวิจัยประวัติศาสตร์คัดสรรได้ตามความสนใจ แต่การ
วิจัยจะได้ผลดียิ่งขึ้นหากหัวข้อวิจัยของนักศึกษาสอดคล้องกับประเด็นหรือกรอบการวิจัยที่คณาจารย์ของภาควิชา
เชี่ยวชาญและท างานวิจัยต่อเนื่องอยู่ ดังนั้น แนวทางด้านการวิจัยของหลักสูตรนี้ในช่วง 5 ปี จึงเน้นประวัติศาสตร์
ไทยทุกยุคสมัย และประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างไร
ก็ตาม นักศึกษาสามารถเลือกหัวข้อวิจัยอื่น ๆ ที่เหมาะสมตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 
 1.3  วัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

  1.3.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1. ผลิตบัณฑิตที่สามารถติดตามองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ที่มีอยู่ สามารถพัฒนาความรู้
ประวัติศาสตร์เฉพาะทาง และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ทั้งในรูปแบบของการพูดและ
การเขียน 
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2. ผลิตบัณฑิตที่ สามารถน าความรู้ด้ านระเบียบวิธีวิจัยและตรรกะความคิดด้ า น
ประวัติศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์และวิพากษ์ผลงานประวัติศาสตร์ บ่งชี้ปัญหาในการ
ท าวิจัย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข  

3. ผลิตบัณฑิตที่สามารถท างานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือต่อยอดองค์ความรู้ใน
สาขาวิชาประวัติศาสตร์  

4. ผลิตบัณฑิตที่ยึดมั่นในคุณธรรม-จริยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจรรยาบรรณของนัก
ประวัติศาสตร์ มีความรับผิดชอบและใส่ใจต่อสังคม 

 
  1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes) PLOs 
 

ล าดับที ่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(PLOs) 

Cognitive Domain (Knowledge) 
 (Bloom’sTaxonomy(Revised)) 

Psychomotor 
Domain 
(Skills) 

Affective 
Domain 

(Attitude) 
R U Ap An E C S At 

PLO1 สามารถอธิบายและอภิปรายเนื้อหาและ
แนวคิดทางประวัติศาสตร์ทั้งในรูปแบบ
ของการพูดและการเขียน  

 ✓       

PLO2 สามารถระบุความก้าวหน้ าขององค์
ความรู้ ในประเด็นคัดสรรทางประวัติ 
ศาสตร์  

 ✓       

PLO3 สามารถน าข้อมูลจากเอกสารและผลงาน
ภาษาอังกฤษมาใช้ในการท างานวิจัย 

  ✓      

PLO4 สามารถน าทักษะการคิดอย่างมีเหตุผลมา
ใช้ ใน การท า งาน วิ จั ย  และ ในการมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 

  ✓     ✓ 

PLO5 สามารถระบุปัญหาด้านระเบียบวิธีวิจัยที่
ปรากฏในงานวิจัย และสามารถเสนอแนะ
การแก้ไข  

  ✓ ✓     

PLO6 สามารถสื บ ค้ นห ลั กฐาน จากแห ล่ ง
สารสนเทศหลากหลายรูปแบบ สามารถ
ประเมินหลักฐาน และประมวลข้อมูลเพื่อ
น ามาใช้ในการพัฒนาความรู้ประวัติ 
ศาสตร์เฉพาะเรื่อง  

  ✓ ✓     
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ล าดับที ่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(PLOs) 

Cognitive Domain (Knowledge) 
 (Bloom’sTaxonomy(Revised)) 

Psychomotor 
Domain 
(Skills) 

Affective 
Domain 

(Attitude) 
R U Ap An E C S At 

PLO7 สามารถวิเคราะห์และตีความหลักฐาน
และข้อมูลประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะ
เอกสารช้ันต้น  

   ✓     

PLO8 สามารถวิพากษ์ผลงานประวัติศาสตร์ทั้ง
ในด้านแนวคิดและระเบียบวิธีวิจัย  

    ✓    

PLO9 สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือต่อยอด
องค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์จากการ
ท างานวิจัย  

     ✓   

PLO10 สามารถผลิตผลงานวิจัยประวัติศาสตร์ที่
ได้มาตรฐานของการตีพิมพ์และ/หรือ
เผยแพร่ในระดับชาติ  

     ✓   

PLO11 ยึดมั่นในคุณธรรม-จริยธรรม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ งจรรยาบรรณของนักประวัติ 
ศาสตร์ ได้แก่ ไม่ลอกเลียนผลงานของผู้ 
อื่น ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  

       ✓ 

PLO12 ยอมรับความส าคัญของการตรงต่อเวลา
และการรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมาย 

       ✓ 

PLO13 แสดงความสามารถในการท างานร่วมกับ
ผู้อื่นและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

       ✓ 

 
 1.3.3 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
 

PLO
1 

PLO
2 

PLO
3 

PLO
4 

PLO 
5 

PLO 
6 

PLO 
7 

PLO 
8 

PLO 
9 

PLO
10 

PLO
11 

PLO
12 

PLO
13 

1. ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ท่ี ส าม า รถ
ติ ด ต า ม อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ด้ า น
ประวัติศาสตร์ท่ีมีอยู่ สามารถ
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
 

PLO
1 

PLO
2 

PLO
3 

PLO
4 

PLO 
5 

PLO 
6 

PLO 
7 

PLO 
8 

PLO 
9 

PLO
10 

PLO
11 

PLO
12 

PLO
13 

พัฒนาความรู้ประวัติศาสตร์
เฉ พ าะ ท า ง  แ ล ะส าม ารถ
ถ่ า ย ท อ ด ค ว าม รู้ ได้ ท้ั ง ใน
รูปแบบของการพูดและการ
เขียน 
2. ผลิตบัณฑิตท่ีสามารถน า
ความรู้ด้านระเบียบวิธีวิจัยและ
ตรรกะความคิดด้านประวัติ 
ศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์
และวิพากษ์ ผลงานประวัติ 
ศาสตร์ บ่งชี้ปัญหาในการท า
วิจัยและเสนอแนะแนวทางใน
การแก้ไข 

             

3. ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ท่ี ส าม า รถ
ท างานวิจัยท่ีสร้างองค์ความรู้
ใหม่หรือต่อยอดองค์ความรู้ใน
สาขาวิชาประวัติศาสตร์  

             

4.ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ท่ี ยึ ด มั่ น ใน
คุณ ธรรม -จ ริ ย ธ ร รม  โด ย 
เฉพาะอย่างยิ่งจรรยาบรรณ
ของนักประวัติศาสตร์ มีความ
รับผิดชอบและใส่ใจต่อสังคม 

             

 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
แผนการส่งเสริมการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเป็นไปตาม
ก รอ บ ม าต รฐ าน คุ ณ วุฒิ ร ะ ดั บ 
อุดมศึกษาแห่ งชาติ   พ .ศ. 2552 
ภายในระยะเวลา 2 ปี 

1. เพ่ิมพูนทักษะ/ความรู้แก่อาจารย์
เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. ส่งเสริมการจัดรูปแบบการเรียน
การสอน และการประเมินผลที่เน้น

1. กิจกรรมการอบรมเพ่ิมพูน
ทักษะด้านการสอนแก่คณาจารย์ 
2. จ านวนรายวิช าที่ เน้ น การ
ค้นคว้า เรียนรู้ด้วยตนเอง และ
การเรียนรู้ร่วมกันของนักศึกษา มี
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
การเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน 
3. พัฒนาหนังสือ ต ารา และสื่อสาร
สนเทศที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4. จัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรที่
เน้ นทั กษะการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาดุษฎี
บัณฑิต เช่น การจัดสัมมนาทางวิชา 
การ เป็นต้น 
 

การประเมิน ผลที่เน้นการเรียนรู้
ด้วยตนเองตามที่ปรากฏในมคอ.3 
ของรายวิชานั้น ๆ 
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
4. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
หนังสือ ต ารา และสื่อสารสนเทศ
ที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
5. ผลการประเมินการมีส่วนร่วม
ข อ งผู้ เรี ย น ใน กิ จ ก ร รม ท า ง
วิชาการและกิจกรรมอ่ืน ๆ ของ
ภาควิชาฯ 

แผนการพัฒนาทักษะการสอน/การ
ประเมินผลของอาจารย์ตามผลลัพธ์
การเรียนรู้ที่ คาดหวัง (Expected 
Learning Outcomes)ภายในระยะ 
เวลา 2 ปี  

1. ให้ความรู้ความเข้าใจและพัฒนา
ทักษะแก่อาจารย์เกี่ยวกับการสอน/
การประเมินผลตามผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่คาดหวัง  
2. มีการเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน/การประเมิน 
ผลตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
โด ย ก าร ร่ ว ม กั น วิ เค ร าะห์ แ ล ะ
ประเมิน มคอ. 3 และ มคอ. 5   
 

1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน
เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการ
สอน/การประเมินผลตามผลลัพธ์
การเรียนรู้ที่คาดหวัง ทั้งที่จัดโดย
หลักสูตรและโดยหน่วยงานอ่ืน
อย่ างน้ อย  1 ครั้ งต่ อ  1 ปีการ 
ศึกษา 
2. ร าย งาน การป ระชุ ม คณ ะ 
กรรมการบริหารหลักสูตร มคอ. 
3 และ มคอ. 5 ของรายวิชาที่เปิด
สอน และระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษา 

แผนการพัฒนาทักษะการสอน/การ
ประเมินผลของอาจารย์และตามผล
การเรียนรู้ทั้ ง 5 ด้ านตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

1. พั ฒ น าทั ก ษ ะก ารสอน /ก าร
ประเมินผลของอาจารย์ ให้ สอด 
คล้ อ งกั บ กลยุท ธ์ ก ารสอน/การ
ประเมินผลที่ ใช้ เพ่ือให้ เกิดผลการ

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน
เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการ
สอนและการประเมินผล ทั้งที่จัด
โดยหลักสูตรและโดยหน่วยงาน
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
แห่งชาติพ.ศ. 2552 ภายในระยะ 
เวลา 2 ป ี 
 

เรียนรู้ที่คาดหวัง เช่น การสอนโดย
ใช้กรณี ศึกษา หรือการสอนจาก
สถานการณ์จริง เป็นต้น  
2. พั ฒ น าทั ก ษ ะก ารสอน /ก าร
ประเมินผลที่น าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้าน
ทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิ ดชอบ  และด้ านทั กษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

อ่ื น อย่ างน้ อย  1 ครั้ งต่ อ  1 ปี
การศึกษา 
2. ระดั บ ค ว าม พึ งพ อ ใจขอ ง
นักศึกษาต่อทักษะการสอน/การ
ประเมินผลของอาจารย์ที่ อิงกับ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและผล
การเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 

แผนการส่งเสริมการวิจัยและการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาใน
ระยะเวลา 2  ปี 

1. จัดกิจกรรมเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้
และแนวคิดในการท าวิจัย  พร้อมทั้ง
ติดตามความก้าวหน้าในการท างาน
วิจัยของนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
2. ส่ ง เสริม ให้ นั กศึ กษาเผยแพร่
ผ ล ง าน ใน รู ป แ บ บ ต่ า ง  ๆ  เช่ น 
น าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
ระดับชาติและนานาชาติ และ/หรือ
ตีพิมพ์บทความวิจัย 
3. ส่งเสริมนักศึกษาให้ขอรับทุนวิจัย
จากแหล่งทุน เช่น ส านักงานกอง 
ทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นต้น 

1. มีโครงการกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
งานวิจัยของนักศึกษา เช่น การ
เสวนาวิชาการและการเสนอผล 
งานความก้าวหน้าในการท าวิจัย 
2. นักศึกษาทุกคนมีการตีพิมพ์
บทความวิจัยในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและ/หรือมีการน าเสนอ 
บทความวิจัยต่อที่ประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและ
สอดคล้องกับความก้าวหน้าทาง
วิชาการและความต้องการของสังคม
ในระยะเวลา 3 ปี 

น าผลประเมิ นหลั กสู ต รทั้ งของ
อาจารย์และนักศึกษามาพิจารณา
หลังจาก 2 ปี เพ่ือดูความจ าเป็นใน
การปรับปรุงหลักสูตรย่อย  

1. ร า ย ง าน ผ ล ก า ร ป ระ เมิ น
หลักสูตรประจ าปี 
2. รายงานการปรับปรุงหลักสูตร
ย่อย (ถ้ามี)  

ปรับปรุงหลักสูตรให้ เป็นไปตาม
มาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ. ก าหนด

ติดตามและประเมินหลักสูตร 
อย่างสม่ าเสมอ 

1. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
2 . ร าย งาน ผ ล ก า รป ระ เมิ น
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ภายในระยะเวลา 5 ปี 
 

หลักสูตร 
3. รายงานผลการประเมินความ
พึง พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ  จัดการศึกษาระบบทวิภาค ข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 1.2  การจัดการศึกษาภาคพิเศษฤดูร้อน   ไม่มี 
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   ไม่มี 
 
 

2.  การด าเนินการหลักสูตร  
 2.1  วัน – เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน    
                 ภาคการศึกษาต้น      เดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน 
        ภาคการศึกษาปลาย    เดือนธันวาคม – เมษายน 
  
    2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
        2.2.1  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา แบบ 1.1 

2.2.1.1  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 6 (ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
2.2.1.2  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาประวัติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยที่
กระทรวงศึกษาธิการ หรือ ก.พ. รับรอง 
2.2.1.3  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.60 และ วิทยานิพนธ์ระดับดี
หรือดีมาก  
2.2.1.4  มีผลงานวิจัย หรือ ผลงานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการสาขาวิชา
ประวัติศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องที่เผยแพร่แล้วอย่างน้อย 1 เรื่อง (ทั้งนี้ การพิจารณา
ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) 
2.2.1.5  มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือ
มหาวิทยาลัยศิลปากรก าหนด  

 
      2.2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา แบบ 2.1 

2.2.2.1  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 6 (ภาคผนวก ก)  และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
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2.2.2.2  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หรือ สาขาวิชาด้าน
สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยที่  
กระทรวงศึกษาธิการ หรือ ก.พ. รับรอง  (ท้ังนี้ การพิจารณาสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับสาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) 
2.2.2.3  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.25 หรือ วิทยานิพนธ์ระดับดีหรือ
ดีมาก หรือ มีผลงานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการสาขาวิชาประวัติศาสตร์ หรือ 
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องที่เผยแพร่แล้วอย่างน้อย 1 เรื่อง (ทั้งนี้ การพิจารณาผลงานวิจัย/ผลงาน
วิชาการให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) 
2.2.2.4  มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือ
มหาวิทยาลัยศิลปากรก าหนด  
 

 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
2.3.1  นักศึกษายังไม่สามารถพัฒนาหัวข้อ/โครงการวิทยานิพนธ์ได้เร็วเท่าท่ีควร 
2.3.2  ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา แม้ว่านักศึกษาที่เข้ามาศึกษาจะต้องผ่านการสอบ

วัดผลภาษาอังกฤษตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยศิลปากรมาแล้ว แต่อาจจะยังมีทักษะ
ความช านาญไม่เพียงพอท าให้ขาดความมั่นใจในการใช้ข้อมูลภาษาอังกฤษ  

 
2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

2.4.1  นักศึกษาท้ังแบบ 1.1 และ แบบ 2.1 ต้องเรียนรายวิชาสัมมนาวิทยานิพนธ์ โดยไม่นับหน่วยกิต
เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาหัวข้อวิจัยได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว  

2.4.2  นักศึกษาทั้งแบบ 1.1 และ แบบ 2.1 ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับการอ่านเอกสาร
ประวัติศาสตร์ โดยไม่นับหน่วยกิตเพ่ือพัฒนาทักษะด้านภาษา  
นอกจากนี้ นักศึกษาอาจเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษที่เปิดเป็นรายวิชาเลือก
เสรีของคณะวิชาต่าง ๆ  เช่น คณะอักษรศาสตร์ หรือคณะศึกษาศาสตร์ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 



มคอ. 2  

16 
 

2.5   แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   
       แบบ 1.1 

 
        แบบ 2.1   

 
2.6 งบประมาณตามแผน (โครงการปกต)ิ 

2.6.1 งบประมาณรายรับ  

(หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
ค่าบ ารุงการศึกษา 300,000 600,000 900,000 900,000 900,000 
ค่าลงทะเบียน 230,000 460,000 690,000 690,000 690,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 430,500 447,800 465,800 484,500 503,900 

รวมรายรับ 960,500 1,507,800 2,055,800 2,074,500 2,093,900 

ชั้นปีที่ 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
ชั้นปีที่ 1 2 2 2 2 2 
ชั้นปีที่ 2 - 2 2 2 2 
ชั้นปีที่ 3 - - 2 2 2 

รวม 2 4 6 6 6 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 2 2 2 

ชั้นปีที่ 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
ชั้นปีที่ 1 3 3 3 3 3 
ชั้นปีที่ 2 - 3 3 3 3 
ชั้นปีที่ 3 - - 3 3 3 

รวม 3 6 9 9 9 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 3 3 3 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย  

(หน่วย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
ก.  งบด าเนินการ   
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 430,500 447,800 465,800 484,500 503,900 
ค่าใช้จ่าย
ด าเนินงาน 

112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 

ทุนการศึกษา - - - - - 
รายจ่ายระดับ
มหาวิทยาลัย 

100,000 200,000 300,000 300,000 300,000 

รวม (ก) 642,500 759,800 877,800 896,500 915,900 
ข.  งบลงทุน   
ค่าครุภัณฑ์ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 
ค่าสิ่งก่อสร้าง  -  - - - - 

รวม (ข) 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 
รวม (ก)+(ข) 672,500 789,800 907,800 926,500 945,900 

จ านวนนักศึกษา* 5 10 15 15 15 
ค่าใช้จ่ายต่อหัว

นักศึกษา 
134,500.00 78,980.00 60,520.00 61,766.67 63,060.00 

  

2.7  ระบบการศึกษา 
                    [ ✓]  แบบชั้นเรียน 
                     [     ]  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
                     [     ] แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
                     [     ] แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
      [     ] แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 
      [     ] อ่ืน ๆ (ระบุ)     
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2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 25 61 

(ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  
 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน   
              3.1  หลักสูตร 
    3.1.1  จ านวนหน่วยกิต 

แบบ 1.1  (มีค่าเทียบเท่า)    48  หน่วยกิต 
แบบ 2.1  (มีค่าเทียบเท่า)    48  หน่วยกิต 

         
         3.1.2   โครงสร้างหลักสูตร               

    3.1.2.1  แบบ 1.1   
     วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า)    48    หน่วยกิต 
       3.1.2.2  แบบ 2.1    
                                 หมวดวิชาบังคับ   12 หน่วยกิต 

   วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า) 36 หน่วยกิต 
การสอบวัดคุณสมบัติ 

นักศึกษาที่ศึกษาทั้งแบบ 1.1 และแบบ 2.1 ต้องผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ 
(Qualifying Examination) โดยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจัยที่สัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ 1 เรื่อง การตีพิมพ์บทความวิจัยต้องตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI ระดับ 2 เป็นอย่างต่ า การเผยแพร่บทความวิจัยต้องน าเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการระดับชาติ เป็นอย่างต่ า นอกจากนั้น นักศึกษาต้องผ่านการสอบภา ษา 
ต่างประเทศตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรก าหนด 

 
 

       3.1.3   รายวิชา 
                      3.1.3.1   รหัสวิชา  

     ก าหนดไว้เป็นเลข 6 หลักโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละสามหลัก 
     เลขสามหลักแรก เป็นเลขประจ าหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ  ดังนี้ 

     415 ภาควิชาประวัติศาสตร์   คณะอักษรศาสตร์ 
     เลขสามหลักหลัง เป็นเลขบอกรหัสวิชา   ดังนี้ 
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                     เลขตัวแรก     หมายถึง  ระดับการศึกษา 
                      6      =   ระดับปริญญาเอก 
       

เลขตัวที่สองและสาม หมายถึงกลุ่มของรายวิชาและล าดับที่ของรายวิชา ดังนี้ 
        01 – 19  =   รายวิชาบังคับ 

     20 – 29  =   รายวิชาที่ลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
     91 – 92  =   รายวิชาวิทยานิพนธ์ 
    3.1.3.2   การคิดหน่วยกิต 

รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศกึษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาท า
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี
ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

ในแต่ละรายวิชาก าหนดเกณฑ์ในการค านวณหน่วยกิตจาก  จ านวนชั่วโมงบรรยาย 
(บ)  ชั่วโมงปฏิบัติ (ป)  และชั่วโมงที่นักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 
สัปดาห์แล้วหารด้วย 3  ซึ่งมีวิธีคิด  ดังนี้ 

จ านวนหน่วยกิต   =       บ + ป + น 
                                   3 

การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ  ประกอบด้วยเลข 4 ตัว คือ 
เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ  เป็นจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
เลขตัวที่สอง  สาม  และสี่  อยู่ในวงเล็บบอกโดย  

เลขตัวที่สองบอกจ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
เลขตัวที่สามบอกจ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
เลขตัวที่สี่บอกจ านวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์ 
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3.1.3.3  รายวิชา  
 
แบบ 1.1 

 
วิชาที่ลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต  

 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา  415 620 สัมมนาวิทยานิพนธ์  และ 415 621 
ภาษาอังกฤษส าหรับการอ่านเอกสารประวัติศาสตร์ เป็น AU ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสอบหัวข้อ/โครงร่าง
วิทยานิพนธ์ผ่าน  

 

415 620  สัมมนาวิทยานิพนธ์        1 (1-0-2)   
(Thesis Seminar) 

415 621 ภาษาอังกฤษส าหรับการอ่านเอกสารประวัติศาสตร์    1 (1-0-2)  
(English for Reading of Historical Documents) 
 
วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า) 48 หน่วยกิต 

415 691 วิทยานิพนธ์           มีค่าเทียบเท่า       48   หนว่ยกิต 
  (Thesis) 
 
  แบบ 2.1 
 

วิชาที่ลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
นักศึกษาต้องลงทะเบี ยน เรียนรายวิชา  415 620 สัมมนาวิทยานิพนธ์  และ 415 621 

ภาษาอังกฤษส าหรับการอ่านเอกสารประวัติศาสตร์ เป็น AU ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสอบหัวข้อ/โครงร่าง
วิทยานิพนธ์ผ่าน  
415 620  สัมมนาวิทยานิพนธ์        1(1-0-2)   

(Thesis Seminar)  
 

415 621 ภาษาอังกฤษส าหรับการอ่านเอกสารประวัติศาสตร์    1(1-0-2) 
(English for Reading of Historical Documents) 
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วิชาบังคับ      จ านวน    12  หน่วยกิต 
415 601 สัมมนาประวัติศาสตร์       3(1-4-4) 
  (Seminar in History) 
415 602 การอ่านพินิจหลักฐานและเอกสารทางประวัติศาสตร์    3(3-0-6) 
  (Critical Readings on Historical Sources and Documents) 
415 603 ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ขั้นสูง      3(3-0-6) 
  (Advanced Historical Research Methodology) 
415 604 การค้นคว้าอิสระ        3(1-4-4) 
  (Independent Study) 
 

วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า)  36  หน่วยกิต 
415 692 วิทยานิพนธ์            มีค่าเทียบเท่า     36   หน่วยกิต 
  (Thesis) 
 
หมายเหตุ   นอกจากรายวิชาที่หลักสูตรก าหนด นักศึกษาสามารถเลือกศึกษารายวิชาระดับปริญญาโทสาขาวิชา

ประวัติศาสตร์เพ่ิมเติมเป็น AU ได้โดยไม่นับหน่วยกิต ทั้งนี้ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร   

 
 

3.1.4 แผนการศึกษา  
3.1.4.1 แบบ 1.1 

 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา   จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
415 620 สัมมนาวิทยานิพนธ์ 1*(1-0-2) 
415 621 ภาษาอังกฤษส าหรับการอ่านเอกสารประวัติศาสตร์   1*(1-0-2) 

 รวม - 
 
____________________________ 
*  หมายถึงรายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
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ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา   จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
415 620 สัมมนาวิทยานิพนธ์ 1*(1-0-2) 
415 621 ภาษาอังกฤษส าหรับการอ่านเอกสารประวัติศาสตร์   1*(1-0-2) 

 รวม - 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

415 691 วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า) 12 
 รวม 12 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
415 691 วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า) 12 

 รวม 12 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

415 691 วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า) 12 
 รวม 12 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
415 691 วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า) 12 

 รวม 12 
 
 
_________________________ 
*  หมายถึงรายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
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3.1.4.2   แบบ 2.1 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

415 601 สัมมนาประวัติศาสตร์ 3(1-4-4) 
415 602 การอ่านพินิจหลักฐานและเอกสารทางประวัติศาสตร์ 3(3-0-6) 
415 620 สัมมนาวิทยานิพนธ์  1*(1-0-2) 
415 621 ภาษาอังกฤษส าหรับการอ่านเอกสารประวัติศาสตร์    1*(1-0-2) 

 รวม 6 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

415 603 ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ขั้นสูง 3(3-0-6) 
415 604 การค้นคว้าอิสระ 3(1-4-4) 
415 620 สัมมนาวิทยานิพนธ์  1*(1-0-2) 
415 621 ภาษาอังกฤษส าหรับการอ่านเอกสารประวัติศาสตร์    1*(1-0-2) 

 รวม 6 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา   จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

415 620 สัมมนาวิทยานิพนธ์ 1*(1-0-2) 
415 621 ภาษาอังกฤษส าหรับการอ่านเอกสารประวัติศาสตร์   1*(1-0-2) 

 รวม - 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

415 692 วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า) 12 
 รวม 12 

____________________________ 
*  หมายถึงรายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
415 692 วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า) 12 

 รวม 12 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่  2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

415 692 วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า) 12 
 รวม 12 

 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

415 601 สัมมนาประวัติศาสตร์        3(1-4-4) 
(Seminar in History) 
 องค์ความรู้ของประเด็นคัดสรรในประวัติศาสตร์ไทยหรือประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์
ระหว่างไทยกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นคัดสรรกับ
ประวัติศาสตร์ภูมิภาคอ่ืน ๆ และความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ปัจจุบัน  
  

415 602 การอ่านพินิจหลักฐานและเอกสารทางประวัติศาสตร์    3(3-0-6) 
  (Critical Readings on Historical Sources and Documents) 

 การอ่านและการประเมินหลักฐานและเอกสารส าคัญทางประวัติศาสตร์ประเภทต่าง  ๆ 
การวิเคราะห์และตีความหลักฐานและเอกสารส าคัญทางประวัติศาสตร์ 

 
415 603 ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ขั้นสูง      3(3-0-6) 
  (Advanced Historical  Research Methodology) 

 ธรรมชาติของการหาความรู้ทางประวัติศาสตร์ ปรัชญาประวัติศาสตร์ และระเบียบวิธี
วิจัยทางประวัติศาสตร์ การน าระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์และ
ประเมินผลงานวิจัย ทักษะในการน าเสนอแนวคิดในการท าวิจัย ทักษะในการพัฒนาหัวข้อวิจัย
ประวัติศาสตร์ 
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415 604 การค้นคว้าอิสระ         3(1-4-4) 
  (Independent  Study) 

ค้นคว้าอิสระในหัวข้อคัดสรรทางประวัติศาสตร์ ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
ขยายองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่คัดสรร 

 
415 620  สัมมนาวิทยานิพนธ์                        1*(1-0-2) 

(Thesis Seminar) 
เงื่อนไข: นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเป็น AU ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสอบหัวข้อ/โครงร่าง 
วิทยานิพนธ์ผ่าน  

    พัฒนาทักษะในการท างานวิจัยด้านประวัติศาสตร์ พัฒนาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์   
  
415 621 ภาษาอังกฤษส าหรับการอ่านเอกสารประวัติศาสตร์                1*(1-0-2) 

(English for Reading of Historical Documents) 
เงื่อนไข: นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเป็น AU ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสอบหัวข้อ/โครงร่าง 
วิทยานิพนธ์ผ่าน  

    พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน้นการอ่านและวิเคราะห์เอกสารและผลงานทาง
ประวัติศาสตร์ภาษาอังกฤษ  
 

415 691 วิทยานิพนธ์          มีค่าเทียบเท่า  48    หน่วยกิต 
  (Thesis) 

 วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับหัวข้อวิจัยคัดสรรทางประวัติศาสตร์ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่หรือ
ต่อยอดองค์ความรู้ 

 
415 692 วิทยานิพนธ์                    มีค่าเทียบเท่า      36   หน่วยกิต 
  (Thesis) 
    วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับหัวข้อวิจัยคัดสรรทางประวัติศาสตร์ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่หรือ

ต่อยอดองค์ความรู้ 
 
___________________________ 
*  หมายถึงรายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์   
 
3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 

 เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/   

ปีการศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

1 รองศาสตราจารย์ ดร.  
ชุลีพร วิรุณหะ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (History) University of London, 
UK (1990) 
M.A. (History) Hons. University of New 
South Wales, Australia  (1980) 
B.A. (History and  Asian Studies) 
Hons. Flinders University of South 
Australia, Australia (1977) 

10 10 

2 รองศาสตราจารย์ ดร. 
วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

อ.ด. (ประวัติศาสตร์)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2549) 
อ.ม. (ประวัติศาสตร์)   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2534) 
อ.บ. (ประวัติศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2530) 

10 10 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
วรพร ภู่พงศ์พันธุ์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

อ.ด. (ประวัติศาสตร์)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2550) 
อ.ม. (ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2543) 
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2536) 

14 14 

 
 
 



มคอ. 2  

27 
 

3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   

ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 
 เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/    

ปีการศึกษา) 
ปัจจุบัน  ปรับปรุง 

1 รองศาสตราจารย์ ดร.  
ชุลีพร วิรุณหะ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (History) University of London, 
UK (1990) 
M.A. (History) Hons. University of New 
South Wales, Australia  (1980) 
B.A. (History and  Asian Studies) 
Hons. Flinders University of South 
Australia, Australia (1977) 

10 10 

2 รองศาสตราจารย์ ดร. 
วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

อ.ด. (ประวัติศาสตร์)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2549) 
อ.ม. (ประวัติศาสตร์)   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2534) 
อ.บ. (ประวัติศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2530) 

10 10 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
วรพร ภู่พงศ์พันธุ์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

อ.ด. (ประวัติศาสตร์)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2550) 
อ.ม. (ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2543) 
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2536) 

14 14 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.    
พวงทิพย์ เกียรติสหกุล 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

อ.ด. (ประวัติศาสตร์)    
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2548) 
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2535) 
อ.บ. (ประวัติศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2531) 

12 12 
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ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 
 เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/    

ปีการศึกษา) 
ปัจจุบัน  ปรับปรุง 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  
คัททิยากร ศศิธรามาศ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (History) Universitaet Hamburg, 
Germany (2012) 
M.A. (History) Westfalische Wilhelms-
Universitaet Muenster, Germany 
(2006) 
B.A. เรียนคู่กับ M.A. (History) 
Westfalische Wilhelms-Universitaet 
Muenster, Germany (2006) 

10 10 

 
3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

 

   อาจมีการเชิญอาจารย์พิเศษเป็นรายภาคการศึกษา 
 
4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)          

 ไม่มี 
 

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
     5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
            ผลิตงานวิจัยสาขาประวัติศาสตร์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
วงวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ และน าเสนอในรูปแบบวิทยานิพนธ์ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็น
ผู้แนะน า 
 
     5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

นักศึกษาสามารถผลิตผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ โดยการใช้ระเบียบ
วิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์อย่างถูกต้อง สามารถท างานวิจัยที่ลุ่มลึกอย่างเป็นระบบและเขียนรายงานผลการวิจัยเพื่อ
น าเสนอต่อวงวิชาการได้ 
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5.3  ช่วงเวลา 
            แบบ 1.1   ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 - ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที ่2   
            แบบ 2.1   ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 - ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2  
 
    5.4  จ านวนหน่วยกิต 
            แบบ 1.1   วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)  48   หน่วยกิต 
            แบบ 2.1   วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)  36   หน่วยกิต  
 
    5.5  การเตรียมการ 

1.  นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 415 620 สัมมนาวิทยานิพนธ์ เพ่ือพัฒนาหัวข้อ/โครงร่าง
วิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะผ่านการสอบหัวข้อ/โครงร่างวิทยานิพนธ์ นอกจากนั้น 
นักศึกษาสามารถปรึกษาอาจารย์ในภาควิชาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในประเด็นที่นักศึกษาต้องการท า
วิทยานิพนธ์ 

2.  นักศึกษาต้องผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) โดยตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ผลงานวิจัยที่สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 1 เรื่อง การตีพิมพ์บทความวิจัยต้ องตี พิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ระดับ 2 เป็นอย่างต่ า การเผยแพร่บทความวิจัยต้องน าเสนอ
ต่อที่ประชุมวิชาการระดับชาติเป็นอย่างต่ า นอกจากนั้น นักศึกษาต้องผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ
ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรก าหนด 

3.  นักศึกษาต้องผ่านการสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายใน 3 ปีการศึกษาของก าหนดเวลา
การศึกษาของนักศึกษาผู้นั้น โดยโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่เสนอควรมีความยาวไม่น้อยกว่า  30 หน้า 
ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ตามแบบเสนอหัวข้อโครงการวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 

    5.6  กระบวนการประเมินผล 
    
1. หลักสูตรเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์และท าการสอบหัวข้อ/โครง

ร่างวิทยานิพนธ์ หลังจากผ่านการสอบ หลักสูตรเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
2. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ประเมินผลความก้าวหน้าของการท าวิทยานิพนธ์ในแต่ละภาคการศึกษา 

และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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3. หลังจากผ่านการสอบหัวข้อ/โครงร่างวิทยานิพนธ์ได้ 2 ภาคการศึกษา นักศึกษาต้องน าเสนอความ 
ก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ในการประชุมเสนอความก้าวหน้าที่หลักสูตรจัด โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ร่วมให้ความคิดเห็น 

4. หลักสูตรเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยต้องมีกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมประเมินผลอย่างน้อย 2 คน ท าการพิจารณาวิทยานิพนธ์และสอบปากเปล่า 
จากนั้นเสนอผลสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัย 

5. นักศึกษาต้องน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์เพ่ือให้ได้รับการตีพิมพ์ 
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ นักศึกษาแบบ 1.1 อย่างน้อย 2 เรื่อง นักศึกษาแบบ 2.1 อย่างน้อย 1 เรื่อง 

 
หมวดที่ 4   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ก าหนด

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรไว้ 4 ประการ โดยคาดหวังให้บัณฑิตสามารถพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ (การสอน) 
สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือต่อยอดองค์ความรู้  (การวิจัย) วิพากษ์ผลงานและแก้ไขปัญหาในการท าวิจัย (คุม
วิทยานิพนธ์/ดูแลโครงการวิจัย) และยึดมั่นในคุณธรรม-จริยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจรรยาบรรณของนัก
ประวัติศาสตร์ มีความรับผิดชอบและใส่ใจต่อสังคม ทั้งนี้ ได้ก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(Program Learning Outcomes หรือ PLOs) ที่สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรทั้ง 4 ประการไว้แล้ว 
อย่างไรก็ตาม หลักสูตรยังออกแบบทางเลือกในการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาซึ่งจะเน้นความเชี่ยวชาญ
เนื้อหาความรู้เฉพาะด้าน และทักษะพิเศษในการท าวิจัย โดยจะอิงกับความเชี่ยวชาญและแนวทางในการท างาน
วิจัยของบุคลากรของภาควิชา ดังนี้ 

 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. สามารถพัฒนาความเชี่ยวชาญประวัติศาสตร์
เฉพาะทาง โดยเน้นประวัติศาสตร์ไทยซึ่งสามารถเลือก
ศึกษาได้ทุกยุคสมัย และประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์
ระหว่างไทยกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
 

1. การเรียนรายวิชาจะเน้นการค้นคว้าด้วยตนเองของ
นักศึกษาเพ่ือประมวลและสร้างองค์ความรู้  การ
วิเคราะห์กรณีศึกษา และการแก้ปัญหาในการวิจัย  
2. การน าเสนอผลงานการค้นคว้าในชั้นเรียนของ
นักศึกษาจะเน้นการอภิปราย สัมมนา การเขียนและ
น าเสนอบทความวิจัย 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
3. การจัดกิจกรรมทางวิชาการซึ่ งจะเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้รับฟัง น าเสนอผลงานวิจัย และร่วมอภิปราย
กับวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจากภายนอก 
4. การส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมสัมมนา
และแลกเปลี่ยนความรู้กับนักวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ 
5. การส่งเสริมการตีพิมพ์และ/หรือเผยแพร่ผล งานวิจัย
ของนักศึกษาในเวที วิชาการระดับชาติและระดับ
นานาชาติตลอดระยะเวลาของการศึกษา 

2. สามารถท างานวิจัยที่ใช้ทักษะภาษาต่าง ประเทศที่
นอกเหนือไปจากภาษาอังกฤษ ทั้งภาษาที่สอดคล้อง
กับความเชี่ยวชาญของอาจารย์ในภาควิชา ได้แก่ 
ภาษาจีน ภาษาอินโดนี เซีย ภาษาเยอรมัน และ
ภาษาต่างประเทศท่ีนักศึกษามีพ้ืนฐานทักษะอยู่แล้ว  

1. การส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเลือกท างานวิจัยที่ใช้
เอกสารประวัติศาสตร์ที่นักศึกษามีพ้ืนฐานความรู้ด้าน
ภาษา โดยปรึกษากับอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญด้าน
ภาษานั้น ๆ ทั้งที่ผ่านการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ และใน
การท าวิทยานิพนธ์ 
2. การแนะน าและสนับสนุนให้นักศึกษาที่ต้องใช้ทักษะ
ภาษาต่างประเทศที่นอกเหนือจากภาษาอังกฤษในการ
ท างานวิจัยไปศึกษาภาษาที่ต้องการใช้เพ่ิมเติมจาก
หน่วยงานที่เปิดสอนทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย  

3. สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือพัฒนาทักษะใน
การสร้างสรรค์ออกแบบโจทย์วิจัยจากกรอบการวิจัยที่
ก าหนดโดยหน่วยงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน (เพ่ือ
เรียนรู้การเชื่อมโยงงานวิจัยกับความต้องการของ
สังคม) 
 

1. การส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ความรู้ด้าน
ประวัติศาสตร์เพ่ือสังคมโดยการเชิญวิทยากรพิเศษมา
บรรยายและพูดคุยกับนักศึกษา 
2. การจัดโครงการบรรยายเกี่ยวกับการออกแบบโจทย์
วิจัยโดยวิทยากรจากหน่วยงานวิจัยระดับชาติ เช่น 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือเมธีวิจัย
อาวุโส เป็นต้น 
3. ก าร ส นั บ ส นุ น ให้ นั ก ศึ ก ษ า เป็ น ผู้ ช่ ว ย วิ จั ย ใน
โครงการวิจัยของหน่วยงานวิจัยภายนอก และ/หรือ
โครงการวิจัยที่คณาจารย์ของภาควิชาด าเนินการอยู่ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ งโครงการวิจัยที่สัมพันธ์กับความ
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ต้องการของหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เนื่องจาก
คณาจารย์ของภาควิชามีประสบการณ์ในการท างานวิจัยที่
อิงกับโจทย์วิจัยของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) และหน่วยงานระดับจังหวัด จึ งสามารถน า
ประสบการณ์เหล่านั้นมาถ่ายทอดให้กับนักศึกษาได้ 

 
2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)   

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 
และประเมินผล 

1. สามารถอธิบายและอภิปราย
เนื้ อห าและแนวคิดทางประวัติ 
ศาสตร์ทั้งในรูปแบบของการพูดและ
การเขียน 

ในทุกรายวิชาและระหว่างการท า
วิทยานิพนธ์ มีการก าหนดงานให้
นักศึกษาน าเสนอ มีการอภิปราย
กลุ่ม และมีการเขียนรายงาน/เค้า
โครงงานวิจัย หรือเขียนบทความ
วิจัย/วิชาการแล้วแต่กรณี 

ประเมินผลจากการสังเกตความ 
สามารถและพฤติกรรมในชั้นเรียน 
และการเขียนและน าเสนอรายงาน/
เค้าโครงงานวิจัย หรือบทความวิจัย/
วิชาการ 

2. สามารถระบุความก้าวหน้าของ
องค์ความรู้ในประเด็นคัดสรรทาง
ประวัติศาสตร์  

1. นั กศึกษาสืบค้นและคัด เลือก
ผลงานที่ เกี่ยวข้องกับประเด็นคัด
สรรทางประวัติศาสตร์ที่นักศึกษา
สนใจ 
2.  นั ก ศึ ก ษ า ฝึ ก ก า ร ท บ ท ว น
วรรณกรรมและประมวลความรู้จาก
ผลงานเพ่ือก าหนดเป็นองค์ความรู้
ของประเด็นคัดสรรทางประวัติ 
ศาสตร์ที่นักศึกษาสนใจ 
3. นักศึกษาน าเสนอผลของการ
ทบทวนวรรณกรรมในรูปแบบของ
ราย งาน แล ะก ารน า เสน อ เพ่ื อ
อภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน 

1. ประเมินผลจากความสามารถใน
การอภิ ป ราย ร่ วมกั บ ผู้ อ่ื น แล ะ
พฤติกรรมในชั้นเรียน 
2. ประเมินจากรายงานการทบทวน
วรรณกรรมและการน าเสนอในชั้น
เรียน  
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 
และประเมินผล 

3. สามารถน าข้อมูลจากเอกสาร
และผลงานภาษาอังกฤษมาใช้ใน
การท างานวิจัย 

1. นักศึกษาอ่านเอกสารและผลงาน
ประวัติศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษ 
2. ร่วมกันอภิปรายเอกสารและ
ผลงานทางประวัติศาสตร์ที่ ได้รับ
มอบหมายให้อ่าน 
3. นักศึกษาเลือกอ่านผลงานและ
เอกสารประวัติศาสตร์ภาษาอังกฤษ
ที่สนใจ และเขียนรายงานสั้น ๆ  ส่ง
ตามเวลาก าหนด 

ประเมินผลจากการเตรียมงานของ
นักศึกษา การน าเสนอและอภิปราย
ในชั้ น เรียน  และจากรายงานที่
ก าหนดให้นักศึกษาส่ง รวมถึงความ
ตรงต่อเวลาในการส่งผลงาน 
 

4. สามารถน าทักษะการคิดอย่างมี
เหตุผลมาใช้ในการท างานวิจัย และ
ในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 

1. ใช้กรณีศึกษา ใช้การตั้งและตอบ
ประเด็นปัญหาด้านการวิจัย  
2. ใช้การอภิปรายกลุ่ม การสัมมนา 
และการ เรียนรู้ แบบมี ส่ วน ร่ วม 
ฝึกหัดวิพากษ์วิจารณ์ผลงานของ
ผู้อ่ืนและอภิปรายความคิดเห็นของ
ผู้ อ่ืนต่อผลงานของตนเองอย่างมี
เหตุผล 

ประเมินผลจากการปฏิบัติ ได้แก่ 
การแสดงความคิดเห็นและมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน ในการอภิปรายกลุ่ม 
ก า รสั ม ม น า  แ ล ะก าร เข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมทางวิชาการ 
 

5. สามารถระบุปัญหาด้านระเบียบ
วิธีวิจัยที่ปรากฏในงานวิจัย และ
สามารถเสนอแนะการแก้ไข 

1. นั กศึ กษ าอ่านหนั งสื อ  ต ารา 
บทความด้านระเบียบวิธีวิจัยทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดย
ผู้สอนก าหนดประเด็นต่างๆ ที่จะ
น ามาอภิปรายในชั้นเรียน 
2. นักศึกษาฝึกปฏิบัติตามขั้นตอน
ต่าง ๆ  ของระเบี ยบวิธีวิจั ยทาง
ประวัติศาสตร์ 
3. ใช้กรณีศึกษาของงานวิจัยที่มีข้อ 
บกพร่องด้ านระเบียบวิธีวิจัย ให้
นักศึกษาร่วมกันชี้จุดบกพร่องและ

1. ประเมินผลจากการเตรียมงาน
ของนักศึกษา การน าเสนอและ
อภิปรายในชั้นเรียน  
2. ประเมินข้อ 2-3 จากการท าแบบ 
ฝึกหัดในชั้นเรียน  
3. ประเมินข้อ 4-5 จากการน าเสนอ
เค้าโครงงานวิจัยของนักศึกษาทั้ง
ด้วยวาจาและการเขียน 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 
และประเมินผล 

เสนอแนวทางแก้ไข 
4. นักศึกษาก าหนดหัวข้อที่สนใจ
เพ่ือพัฒนาให้เป็นเค้าโครงงานวิจัย
ตามขั้นตอนต่าง ๆ ในการท างาน
วิจัยทางประวัติศาสตร์ 
5. นั ก ศึ ก ษ าน า เส น อ เค้ า โค ร ง
บทความวิจัยหรือเค้าโครงวิทยา 
นิพนธ์เพ่ืออภิปรายร่วมกันในชั้น
เรียน  

6. สามารถสืบค้นหลักฐานจากแหล่ง
สารสนเทศหลากหลายรูปแบบ 
สามารถประเมินหลักฐาน และ
ประมวลข้อมูลเพ่ือน ามาใช้ในการ
พัฒนาความรู้ประวัติ ศาสตร์เฉพาะ
เรื่อง 

1. นักศึกษาฝึกทักษะในการสืบค้น
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งที่ไป
สืบค้นด้วยตนเอง เช่นจากส านัก
จดหมายเหตุแห่ งชาติ  และที่ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ฐาน 
ข้อมูลทางวิชาการที่ให้บริการทาง
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
2. นักศึกษาอภิปรายผลงานต่าง ๆ 
รวมถึงหลักฐานชั้นต้นที่ได้รับมอบ 
หมายให้อ่านร่วมกันในชั้นเรียน โดย
ในการอภิปรายจะเน้นการประเมิน
คุณค่าของตัวชิ้นงานและหลักฐาน 
3. นักศึกษาอ่านและประมวลข้อมูล
จากงานวิจัย  หนั งสือ  บทความ 
รวมถึงหลักฐานชั้นต้นที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นที่นักศึกษาสนใจ น าเสนอ
ในรูปแบบของรายงาน 

1. ประเมินผลจากผลการสืบค้น
ข้อมูลของนักศึกษา การรวบรวม
และจัดท าบรรณาณุกรมหรือบรรณ
นิทัศน์ตามแต่กรณี 
2. ประเมินผลจากการเตรียมงาน
ของนักศึกษา การน าเสนอและ
อภิปรายในชั้นเรียน โดยพิจารณา
ความเข้าใจ เกี่ ยวกับตัว เอกสาร
หลักฐานและความเข้าใจระเบียบวิธี
วิจัยทางประวัติศาสตร์ 
3. ประเมินจากการท ารายงานของ
นักศึกษาและการส่งงานตามก าหนด 

7. สามารถวิเคราะห์และตีความ
หลักฐานและข้อมูลประวัติศาสตร์ 

1. ผู้สอนน าเสนอตัวอย่างของข้อมูล
ป ระวั ติ ศ าสต ร์   ห ลั ก ฐานและ

1. ประเมินผลจากการเตรียมงาน
ของนักศึกษา การน าเสนอและ
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 
และประเมินผล 

โดยเฉพาะเอกสารชั้นต้น เอกสารชั้นต้นประเภทต่าง ๆ และ
ร่วมกันอภิปรายในชั้นเรียนว่ามีการ
น า ไป ใช้ ในการวิจั ยทางประวัติ 
ศาสตร์อย่างไร 
2. ผู้ ส อนน า เสนอตั วอย่ า งการ
วิเคราะห์และตีความเอกสารชั้นต้น 
3. ฝึกทักษะโดยให้นักศึกษาคัดเลือก
ผลงานประวัติศาสตร์ และ เอกสาร
ชั้นต้นมาวิเคราะห์/ตีความ น าเสนอ
เพ่ื ออภิ ป รายและ เขี ยน ส่ ง เป็ น
รายงาน 

อภิปรายในชั้นเรียน 
2. ประเมินจากการท ารายงานของ
นักศึกษาและการส่งผลงานตาม
ก าหนด 

8.  ส า ม า ร ถ วิ พ า ก ษ์ ผ ล ง า น
ประวัติศาสตร์ทั้งในด้านแนวคิดและ
ระเบียบวิธีวิจัย  

1. น าตัวอย่างบทความปริทัศน์ที่
วิพ ากษ์ ผล งาน  และ/ห รือ  บ ท
วิจารณ์หนังสือมาศึกษาในชั้นเรียน 
2. น าผลงานวิจัยประวัติศาสตร์ที่ดี
มากและที่บกพร่องมาวิเคราะห์และ
วิจารณ์ในชั้นเรียน โดยวิเคราะห์ทั้ง
ในแนวคิด/ประเด็นสรุปที่น าเสนอ 
และการใช้ระเบียบวิธีวิจัย 
3. ฝึกทักษะโดยการให้นักศึกษา
วิจารณ์งานวิจัยด้วยตนเอง น าเสนอ
ด้วยวาจาและเขียนส่งเป็นรายงาน 

ประเมินผลโดยให้นักศึกษาเลือก
ผลงานประวัติศาสตร์มาวิพากษ์
อย่างน้อย 1 เรื่อง 

9. สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือ
ต่ อยอดองค์ ค วามรู้ท างประวัติ 
ศาสตร์จากการท างานวิจัย  

1. นักศึกษาพัฒนาความรู้และทักษะ
การวิจัยโดยการเรียนในรายวิชา
ต่างๆ  
2. น ากรอบการวิจัยหรือโจทย์วิจัยที่
ก าหนดโดยหน่วยงานวิจัยต่างๆ มา
ออกแบบหัวข้อวิจัยที่ตอบสนองต่อ

ตัวบ่งชี้ของผลสัมฤทธิ์ได้แก่นกัศึกษา
ท าวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์และผ่าน
การสอบวิทยานิพนธ์ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 
และประเมินผล 

โจทย์วิจั ยนั้ น  เรียนรู้ โดยการใช้
กรณีศึกษา เช่นวิเคราะห์โครงการ 
วิจัยที่สัมฤทธิ์ผลแล้ว  
3. นักศึกษาพัฒนาความรู้โดยการ
เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่จัด
โดยสถาบัน การศึกษาและหน่วย 
งานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
4. นักศึกษาสร้างประสบการณ์ตรง
จากการท างานค้นคว้าอิสระและ
การท าวิทยานิพนธ์ 

10. สามารถผลิตผลงานวิจัยประวัติ 
ศาสตร์ที่ได้มาตรฐานของการตีพิมพ์
และ/หรือเผยแพร่ในระดับชาติ 

1. ก าห น ด ให้ มี ก าร เรี ย น รู้ จ าก
สถานการณ์จริง โดยให้นักศึกษา
ตี พิม พ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจั ย
ระหว่างที่ศึกษาอยู่  
2. ก าหนดให้นักศึกษารายงานความ 
ก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ โดย
มีผู้ทรงคุณวุฒิ จากภายนอกร่วม
วิจารณ์ 

1. ก าหนดการสอบวัดคุณสมบัติของ
นั กศึ กษ าจากการมี ก ารตี พิ ม พ์
เผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างน้อย 1 
เรื่อง 
2. นักศึกษาสามารถตีพิมพ์ส่วนหนึ่ง
ของผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ
ตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

11. ยึดมั่นในคุณธรรม-จริยธรรม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจรรญาบรรณา
ของนักประวัติศาสตร์ ได้แก่ ไม่ลอก
เลียนผลงานของผู้ อ่ืน ไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง  

1. ผู้สอนและนักศึกษาร่วมอภิปราย
จรรยาบรรณของนักประวัติศาสตร์
ทั้ งอย่างเป็นทางการในการเรียน
รายวิชาต่าง ๆ และการพูดคุยอย่าง
ไม่เป็นทางการ 
2. ส่ ง เส ริมการ พู ดคุ ยอภิ ป ราย
เกี่ยวกับทางเลือกที่เหมาะสมในการ
แก้ไขปัญหาด้านจริยธรรมในการ

ประเมินจากผลงานที่นักศึกษาท าใน
ชั้นเรียนต่างๆ และประเมินจาก
วิทยานิพนธ์ที่เสร็จสมบูรณ์ รวมถึง
ผ ล งาน ที่ นั ก ศึ กษ าตี พิ ม พ์ ห รื อ
เผยแพร่ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 
และประเมินผล 

ท างานวิจัยทางประวัติศาสตร์ 
12. ยอมรับความส าคัญของการตรง
ต่อเวลาและการรับผิดชอบงานที่
ได้รับมอบหมาย 

ก าหนดตารางการท างานและส่งงาน
ของนักศึกษาในการเรียนรายวิชา 
และในการท าวิทยานิพนธ์อย่าง
ชัดเจน  

ประเมินจากการตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน เข้าร่วม
กิจกรรมทางวิชาการ การเข้าพบ
อาจารย์ที่ปรึกษา  และการส่งงาน
ตามก าหนด  

13. แสดงความสามารถในการ
ท างานร่วมกับผู้ อ่ืนและการรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ
จัดกิจกรรมพิเศษที่มีการท างานกลุ่ม 
ท าให้ นักศึกษาต้องประสานงานกับ
ผู้อ่ืน ต้องเป็นทั้งผู้เสนอแนะและรับ
ฟังความคิดเห็น 

ประ เมิ น จ ากการแสด งออก ใน
สถานการณ์จริง เช่นในการอภิปราย
กลุ่ ม  ก ารสั มมน า การ เข้ าร่ วม
กิจกรรมทางวิชาการ และประเมิน
จากความคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏใน
ผลงานที่นักศึกษาท าและน าเสนอ 
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
 

 
           ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)                   

 
 

 
 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. ความรู ้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 
 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

PLO 1  สามารถอธิบายและอภิปรายแนวคิดและเนื้อหาประวัติศาสตร์ทั้งใน
รูปแบบของการพูดและการเขียน   

     

PLO 2  สามารถระบุความก้าวหน้าขององค์ความรู้ในประเด็นคัดสรรทาง
ประวัติศาสตร์ 

     

PLO 3  สามารถน าข้อมูลจากเอกสารและผลงานภาษาอังกฤษมาใช้ในการ
ท างานวิจัย  

     

PLO 4  สามารถน าทักษะการคิดอย่างมีเหตุผลมาใช้ในการท างานวิจัย และใน
การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 

     

PLO 5  สามารถระบุปัญหาด้านระเบียบวิธีวิจัยที่ปรากฏในงานวิจัย และ
สามารถเสนอแนะการแก้ไข  

     

PLO 6  สามารถสืบค้นหลักฐานจากแหล่งสารสนเทศหลากหลายรูปแบบ 
สามารถประเมินหลักฐาน และประมวลข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาความรู้
ประวัติศาสตร์เฉพาะเรื่อง 

     

PLO 7  สามารถวิเคราะห์และตีความหลักฐานและข้อมูลประวัติศาสตร์      
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           ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)                   
 
 

 
 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. ความรู ้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 
 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

โดยเฉพาะเอกสารช้ันต้น  
PLO 8  สามารถวิพากษ์ผลงานประวัติศาสตร์ทั้งในด้านแนวคิดและระเบียบ
วิธีวิจัย 

     

PLO 9  ส ามารถสร้ างองค์ ค วามรู้ ใหม่ ห รือต่ อยอดองค์ ความรู้ ท าง
ประวัติศาสตร์จากการท างานวิจัย 

     

PLO 10 สามารถผลิตผลงานวิจัยประวัติศาสตร์ที่ได้มาตรฐานของการตีพิมพ์
และ/หรือเผยแพร่ในระดับชาติ  

     

PLO 11 ยึดมั่นในคุณธรรม-จริยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจรรยาบรรณของนัก
ประวัติศาสตร์ ได้แก่ ไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

     

PLO 12 ยอมรับความส าคัญของการตรงต่อเวลาและการรับผิดชอบงานที่
ได้รับมอบหมาย 

     

PLO 13 แสดงความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่นและการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
จ าแนกตามรายวิชา กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes 

 
            

รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

PLO 
1 

PLO 
2 

PLO 
3 

PLO 
4 

PLO 
5 

PLO 
6 

PLO 
7 

PLO 
8 

PLO 
9 

PLO 
10 

PLO 
11 

PLO 
12 

PLO 
13 

415 601  สัมมนาประวัตศิาสตร ์ • • •   •      • • 
415 602  การอ่านพินิจหลักฐานและเอกสาร
ทางประวัติศาสตร ์

• •   • • •     • • 

415 603  ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์
ขั้นสูง 

•  • • •  • • •  • • • 

415 604  การค้นคว้าอิสระ  • • • • • • • •  • •  
415 620  สัมมนาวิทยานิพนธ์    • •   •    • • 
415 621 ภาษาอั งกฤษส าหรับการอ่ าน
เอกสารประวัติศาสตร์ 

•  •         • • 

415 691  วิทยานิพนธ์  • • • • • • • • • •   
415 692  วิทยานิพนธ์  • • • • • • • • • •   

 

หมายเหตุ : ระบสุัญลักษณ์ “•” หมายถึงมีการเรียนการสอนและประเมินผลว่าผู้เรียนบรรลุตามผลลพัธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสตูร (PLOs) และมีการทวน 
               สอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ที่ก าหนด 
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes 

จ าแนกตามรายวิชาบังคับ (ตามล าดับชั้นปี) 
 
 

ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา* 
จ านวน ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หน่วยกิต PLO 
1 

PLO 
2 

PLO  
3 

PLO  
4 

PLO 
 5 

PLO 
 6 

PLO 
 7 

PLO 
 8 

PLO 
 9 

PLO 
 10 

PLO 
 11 

PLO 
 12 

PLO 
 13 

ชั้นปีที่ 1               
415 601  สัมมนาประวัตศิาสตร ์ 3 U U Ap   Ap/An      At At 
415 602  การอ่านพินิจหลักฐานและเอกสารทาง 
             ประวัติศาสตร ์

3 U U   Ap/An Ap/An An     At At 

415 603  ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ขั้นสูง 3 U  Ap Ap Ap/An  An E C  At At At 
415 604  การค้นคว้าอิสระ 3  U Ap Ap Ap/An Ap/An An E C  At At  
415 620  สัมมนาวิทยานิพนธ์ ไม่นับ 

หน่วยกิต 
   Ap Ap/An   E    At At 

415 621 ภาษาอังกฤษส าหรับการอ่านเอกสาร 
            ประวัติศาสตร์ 

ไม่นับ 
หน่วยกิต 

U  Ap   
 

      At At 

ชั้นปีที่ 2               
415 620  สัมมนาวิทยานิพนธ์ ไม่นับ 

หน่วยกิต 
   Ap Ap/An   E    At At 

415 621 ภาษาอังกฤษส าหรับการอ่านเอกสาร ไม่นับ U  Ap         At At 
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ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา* 
จ านวน ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หน่วยกิต PLO 
1 

PLO 
2 

PLO  
3 

PLO  
4 

PLO 
 5 

PLO 
 6 

PLO 
 7 

PLO 
 8 

PLO 
 9 

PLO 
 10 

PLO 
 11 

PLO 
 12 

PLO 
 13 

            ประวัติศาสตร์ หน่วยกิต  
415 691 วิทยานิพนธ์ เทียบเท่า 48 

หน่วยกิต 
 U Ap Ap Ap/An Ap/An An E C C At   

415 692 วิทยานิพนธ์ เทียบเท่า 36 
หน่วยกิต 

 U Ap Ap Ap/An Ap/An An E C C At   

ชั้นปีที่ 3               
415 691  วิทยานิพนธ์ เทียบเท่า 48 

หน่วยกิต 
 U Ap Ap Ap/An Ap/An An E C C At   

415 692  วิทยานิพนธ์ เทียบเท่า 36 
หน่วยกิต 

 U Ap Ap Ap/An Ap/An An E C C At   

 

 หหมายเหตุ  * หมายถึง ระบุรายวิชาเรียงตามชั้นปี ตามระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ของ Bloom’s Taxonomy (Revised) โดยระบุสัญลักษณ์ดังนี้ ในช่องตาราง PLOs 
    Remembering  แทนด้วยสัญลักษณ์  “R”   Understanding แทนด้วยสัญลักษณ์  “U”  Applying แทนด้วยสัญลักษณ์  “Ap” 
    Analyzing  แทนด้วยสัญลักษณ์  “An” Evaluating    แทนด้วยสัญลักษณ์  “E”  Creating  แทนด้วยสัญลักษณ์  “C” 
    ส าหรับ Psychomotor Domain (Skills)  แทนด้วยสัญลักษณ์  “S”  Affective Domain (Attitude) แทนด้วยสัญลักษณ์ “At” 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
      การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 หมวด 4 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 
2.  การประเมินผลนักศึกษา 
 การประเมินผลนักศึกษาจะอิงกับเกณฑป์ระกันคุณภาพของ ASEAN University Network Quality 
Assurance (AUN-QA) เกณฑ์ท่ี 5 (Student Assessment) โดยก าหนดแนวทางไว้ดังนี้ 

2.1 การประเมินผลนักศึกษาต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์การสอนและสัมพันธ์กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLOs)  

2.2 วิธีประเมินผลนักศึกษาต้องสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning 

Outcomes : CLOs) และสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program 

Learning Outcomes : PLOs)  

2.3 ช่วงเวลาในการประเมินผลนักศึกษา เกณฑ์การให้คะแนน รวมถึงระดับการให้คะแนนทั้งก่อนเรียน 

ระหว่างเรียน และหลังเรียนต้องถูกก าหนดไว้อย่างชัดเจนและแจ้งให้นักศึกษาทราบ  

2.4 นักศึกษาได้รับแจ้งว่ามีช่องทางในการขอตรวจสอบและขออุทธรณ์เก่ียวกับผลการศึกษา 

3.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการหาหลักฐานเพ่ือยืนยันหรือสนับสนุนว่า 

นักศึกษาทุกคนมีผลสัมฤทธิ์การศึกษาตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้เป็นอย่างน้อย ซึ่งอาจได้จากผลการประเมิน
ข้อสอบว่าครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ การให้คะแนนตรงตามความจริง การให้ข้อมูลย้อนกลับของผู้ส าเร็จ
การศึกษา การประสบความส าเร็จในการท างานของผู้ส าเร็จการศึกษา  
 ภาควิชาประวัติศาสตร์ด าเนินการดังนี้ 
 
 3.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา  
                ภาควิชาก าหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา   



   มคอ. 2 

44 
 

       1.  การทวนสอบระดับรายวิชา มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเป้าหมายที่ผู้เรียนพึงได้รับ
ในแต่ละรายวิชา พิจารณาความเหมาะสมของการประเมินผลให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนการสอน เมื่อเสร็จ
สิ้นการสอนและการประเมินผลนักศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะท าการทวนสอบผลสัมฤทธ์รายวิชา 
ดังนี้  

    1.1  ทวนสอบเกรดที่นักศึกษาได้รับ 
         1.2  น าการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่อาจารย์ผู้สอน 

ท าไว้ในมคอ. 5 ของทุกวิชามาทวนสอบกับการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum 
Mapping) ที่ก าหนดไว้ใน มคอ. 2 เพ่ือดูว่าประสิทธิผลจากการสอนที่อาจารย์ผู้สอนประเมินไว้เป็น ไปตามที่
ก าหนดไว้ใน มคอ. 2 หรือไม ่

         1.3  ทวนสอบด้วยการพิจารณาเกรดของวิชาและผลประเมินรายวิชาของนักศึกษา ทั้งนี้ เกรด
ของรายวิชาที่นักศึกษาได้รับ ผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยของอาจารย์ผู้สอน และผลประเมินตนเอง
ของนักศึกษาว่าได้รับความรู้เพ่ิมเติมหรือไม่ควรจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
          1.4  ทวนสอบด้วยการสัมภาษณ์นักศึกษาโดยอาจารย์ที่ไม่ได้เป็นผู้สอน 

     2. การทวนสอบการท าวิทยานิพนธ์ ทวนสอบโดยก าหนดระยะเวลาและกรอบการท าวิทยานิพนธ์ให้
ชัดเจน มีการประเมินผลความก้าวหน้าโดยอาจารย์ที่ปรึกษา มีการน าเสนอความก้าวหน้าในที่ประชุมสัมมนา และ
มีตรวจสอบโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 
  3.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา  

ภาควิชาฯ ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา เพ่ือน า
ผลการทวนสอบมาปรับปรุงการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร  รวมทั้งประเมินคุณภาพของหลักสูตร  
โดยด าเนินการดังนี้   

1.  ภาวะการได้งานท าของดุษฎีบัณฑิต  ประเมินจากดุษฎีบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาใน
ด้านองระยะ เวลาในการหางานท า  ความเห็นต่อความรู้  ความสามารถ ความมั่นใจของดุษฎีบัณฑิตในการ
ประกอบอาชีพ 

 2.  การส ารวจความเห็นของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต โดยการสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถามเพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจต่อดุษฎีบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ปีเว้นปี  

3.  การประเมินต าแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของดุษฎีบัณฑิต 
 4.  การประเมินจากดุษฎีบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในแง่ความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่

เรียน รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 
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 5.  ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือความเห็นของอาจารย์พิเศษ/
วิทยากรผู้บรรยายพิเศษต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน  และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
เรียนรู้  และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 

 6.  ผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล 
 

4.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
     แบบ 1.1  

1. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561  หมวด 
8 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง และเป็นไปตามประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการ
เปลี่ยนแปลงภายหลัง 

2. นักศึกษาต้องผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) โดยตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ผลงานวิจัยที่สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 1 เรื่อง การตีพิมพ์บทความวิจัยต้องตี พิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ระดับ 2 เป็นอย่างต่ า การเผยแพร่บทความวิจัยต้องน าเสนอ
ต่อที่ประชุมวิชาการระดับชาติเป็นอย่างต่ า นอกจากนั้น ต้องผ่านการสอบภาษาต่างประเทศของ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  และผ่านการสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายใน 3 
ปีการศึกษาของก าหนดเวลาการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้น 

3. นักศึกษาต้องผ่านการสอบวิทยานิพนธ์และการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ที่เสนอแต่งตั้งโดยภาควิชาฯ ประกอบด้วยกรรมการสอบวิทยานิพนธ์จ านวนไม่น้อยกว่า 
5 คน โดยต้องมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมประเมินผลอย่างน้อย 2 คน 

4. นักศึกษาต้องน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์เพ่ือให้ได้รับการตีพิมพ์ 
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง  

 

     แบบ 2.1  
1. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561  หมวด 8 

(ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 

2. นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 
3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 
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3. นักศึกษาต้องผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) โดยตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ผลงานวิจัยที่สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 1 เรื่อง การตี พิมพ์บทความวิจัยต้องตี พิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ระดับ 2 เป็นอย่างต่ า การเผยแพร่บทความวิจัยต้องน าเสนอ
ต่อที่ประชุมวิชาการระดับชาติเป็นอย่างต่ า นอกจากนั้น ต้องผ่านการสอบภาษาต่างประเทศของ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  และผ่านการสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายใน 3 ปี
การศึกษาของก าหนดเวลาการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้น 

4. นักศึกษาต้องผ่านการสอบวิทยานิพนธ์และการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ที่เสนอแต่งตั้งโดยภาควิชาฯ ประกอบด้วยกรรมการสอบวิทยานิพนธ์จ านวนไม่น้อยกว่า 
5 คน โดยต้องมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมประเมินผลอย่างน้อย 2 คน 

5. นักศึกษาต้องน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์เพ่ือให้ได้รับการตีพิมพ์ 
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 1 เรื่อง 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1  มีการปฐมนิเทศและให้ค าแนะน าแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย  
คณะ หลักสูตรที่สอน และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

1.2  มีการให้ค าแนะน าแก่อาจารย์ใหม่เกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาและเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการ
สอน 

 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
     2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
  1. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์    
  2. เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการวัดประเมินผลให้ทันสมัย 
  3. ส่งเสริมให้อาจารย์เพ่ิมพูนความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่อง 

 4. พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
 
     2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

1. ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพ่ิมพูนความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์ด้านการสอนและการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชา   สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ การฝึกอบรมดูงาน
ทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ  การประชุมทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ  หรือการลาเพ่ิมพูน
ประสบการณ ์

2.  ส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ ส่งเสริมให้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและเลื่อน
ต าแหน่งให้สูงขึ้น   

3.  ประสานงานกับคณะวิชาเพ่ือจัดสรรงบประมาณส าหรับท าการวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ 

4.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และเพ่ิมพูน
คุณธรรม 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
    

1.  การก ากับมาตรฐาน 
              การจัดการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันประชุม
วางแผน ติดตามและทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตรโดยมีคณะกรรมการประจ าคณะเป็นผู้ก ากับดูแลและให้
ค าแนะน าตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1 หลักสูตรมีคุณภาพและมาตรฐานไม่ต่ า

กว่าเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด 

1.ก า กั บ ดู แ ล ให้ อ าจ ารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ   
หลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์
ผู้สอน และอาจารย์พิเศษมีคุณสมบัติเป็นไป
ต าม เกณ ฑ์ ม าต รฐาน ห ลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง 
 2. ก ากับดูแลให้จ านวนคณาจารย์มีไม่น้อย
กว่าเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ ส านักงาน
คณ ะกรรมการการอุ ดมศึ กษาก าหน ด 
อาจารย์ที่คุมวิทยานิพนธ์มีภาระงานไม่เกิน
เกณฑ์ที่ก าหนด 
3 ก ากับดูแลให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยา 
นิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์มี
คุณ สมบัติ เป็ น ไปตามเกณ ฑ์ มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  

มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประเมิน
คุณภาพหลักสูตรทุกปีและผลการ
ประกันคุณภาพของหลักสูตรผ่าน
ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร 

2 มีการตีพิมพ์และ/หรือเผยแพร่ผลงาน
ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

1. ก าหนดมาตรการและก ากับดูแลให้
นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาตีพิมพ์
ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่ง
ของวิทยานิพนธ์ ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติที่ มีคุณภาพตามประกาศของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
2. หลักสูตรร่วมจัดโครงการประชุมทาง
วิชาการร่วมกับสถาบันภายนอกเพื่อเสนอ
เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาและ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

จ านวนผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษา
และผู้ส าเร็จการศึกษา 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
3 หลักสูตรมีความทันสมัยและมีการ

ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

1. มีการประเมินความพึงพอใจต่อหลัก สูตร
และการบริหารหลักสูตรโดยอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและนักศึกษาทุกปีการศึกษา 
2. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน และการปรับปรุง
หลักสูตรย่อยในกรณีที่เห็นสมควร 
3. มีการประเมินความพึงพอใจต่อหลัก สูตร
และการเรียนการสอนโดยบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาและผู้ใช้บัณฑิต 
4. มีการประเมินเพื่อปรับปรุงหลักสูตร   
โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ของ
สาขาวิชาและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกทุก 5 ปี  

1. รายงานการประเมินความพึง
พอใจต่อหลักสูตรและการบริหาร
หลักสูตรของอาจารย์และนักศึกษา 
2. รายงานการประเมินความพึง
พอใจของบัณฑิตต่อหลักสูตร 
3. รายงานการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
4. ผลการปรับปรุงหลักสูตรย่อย 
(ถ้ า มี ) แ ล ะ ผ ล ก า รป รั บ ป รุ ง
หลักสูตรทุก 5 ปี 

  

2.  บัณฑิต 
            บัณฑิตหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) มี
คุณสมบัติตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ที่หลักสูตรก าหนด และมีคุณสมบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5  ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  บัณฑิตเป็นผู้ที่ยึดมั่นในคุณธรรม-จริยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
จรรยาบรรณของนักประวัติศาสตร์ ได้แก่ ไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืน ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ทั้งยังยอมรับ
ความส าคัญของการตรงต่อเวลาและการรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย 

 2. ด้านความรู้  บัณฑิตเป็นผู้ที่มีความสามารถในการระบุความก้าวหน้าขององค์ความรู้ในประเด็นคัด
สรรทางประวัติศาสตร์ มีความสามารถในการระบุปัญหาด้านระเบียบวิธีวิจัยที่ปรากฏในงานวิจัย สามารถน าข้อมูล
จากเอกสารและผลงานภาษาอังกฤษมาใช้ในการท างานวิจัย สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
สามารถประเมินหลักฐาน และประมวลข้อมูลประวัติศาสตร์เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาความรู้ประวัติศาสตร์เฉพาะ
เรื่อง สามารถวิเคราะห์และตีความหลักฐานและข้อมูลประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะเอกสารชั้นต้น และสามารถสร้าง
องค์ความรู้ใหม่หรือต่อยอดองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์จากการท างานวิจัยที่ได้มาตรฐานของการตีพิมพ์และ/
หรือเผยแพร่ในระดับชาติ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา บัณฑิตเป็นผู้ที่มีความสามารถในการระบุปัญหาด้านระเบียบวิธีวิจัยที่ปรากฎใน
งานวิจัยและเสนอแนะการแก้ไข สามารถวิพากษ์ผลงานประวัติศาสตร์ทั้งในด้านแนวคิดและระเบียบวิธีวิจัย และ
สามารถน าทักษะการคิดอย่างมีเหตุผลมาใช้ในการท างานวิจัย  
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ บัณฑิตเป็นผู้มีความสามารถในการน า
ทักษะการคิดอย่างมีเหตุผลมาใช้ในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน แสดงความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนและการ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตเป็นผู้มี
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ อภิปรายแนวคิดและเนื้อหาประวัติศาสตร์ทั้งในรูปแบบของการพูดและการ
เขียน และมีความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล ในการน าเสนอผลงานวิจัย 
และในการถ่ายทอดความรู้ 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1 คุณ ภ าพบั ณ ฑิ ต เป็ น ไปต าม เกณ ฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต ศึกษา  
พ.ศ. 2558 

1. ติดตามตรวจสอบผลการเรียน (เกรด) 
และทวนสอบผลสั มฤทธ์ต ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาทั้ง 5 
ด้านทุกภาคการศึกษา 
2. ก า กั บ ดู แ ล คุ ณ ภ าพ ข อ งผ ล งา น
วิทยานิพนธ์ และการตีพิมพ์เผยแพร่ให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2558 
 

ผ ล ก า ร เรี ย น แ ล ะ ก า ร ส อ บ
วิทยานิพนธ ์
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

2 บัณฑิตมีพัฒนาด้านความรู้และการ
ปฏิบัติงาน 

1 ส ารวจความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ
บัณฑิตหลังส าเร็จการศึกษา 1 ปีและทุก
รอบปรับปรุงหลักสูตร 5 ปี 
2 ส ารวจต าแหน่งงาน การพัฒนาตนเอง
และผลงานวิชาการต่อเนื่องของบัณฑิต 
 

ผลประเมินความพึงพอใจของ
นายจ้ างตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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3.  นักศึกษา  
               หลักสูตรมีการด าเนินการด้านแผนการรับนักศึกษา การเตรียมพร้อมก่อนเข้าศึกษา การควบคุมดูแล 
การให้ค าปรึกษาและแนะแนว การคงอยู่และการส าเร็จการศึกษารวมทั้งความพึงพอใจและผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1 มีการจัดการ     มีแผนการรับนักศึกษา 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุม

เพื่อวางแผนการรับนักศึกษาปีละ 5 คน 
โดยให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและข้อบังคับ
ของหลักสูตร 
 2. หลักสูตรแต่งตั้งกรรมการด าเนินการ
สอบเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร 
และพิจารณาโครงร่างงานวิจัยที่ผู้สมัคร
น าเสนอ ท าการสอบโดยการสัมภาษณ์
เกี่ยวกับโครงร่างงานวิจัยและความพร้อม
อื่นๆ สรุปผลการสอบคัดเลือกแล้วเสนอ
ต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ      
กรรมการบริหารหลักสูตร 

2 มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 1. หลักสูตรจัดโครงการเตรยีมความพร้อม
ให้กับนักศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษา 
เพื่อประเมินความรู้พื้นฐานของนักศึกษา
แต่ละคน รวมทั้งความสนใจในการท างาน
ค้นคว้าวิจัย ทั้งนี้เพื่อให้การด าเนินการ
ปรับพื้นฐานความรู้และการแนะแนวใน
การท าวิจัยสอดคล้องกับความต้องการ
ของนักศึกษาแต่ละคน  
2. ส าหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 
หลักสูตรยังได้มีมาตรการเตรียมความ
พร้อมอย่างต่อเนื่อง โดยการให้นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 2 รายวิชาโดยไม่
นับหน่ วยกิต  ได้แก่  รายวิชาสัมมนา
วิทยานิพนธ์เพื่อพัฒนาหัวข้อ/โครงร่าง
วิทยานิพนธ์ และรายวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการอ่านเอกสารประวัติศาสตร์เพื่อ

ผลการประเมินโครงการเตรียม
ความพร้อมของนักศึกษา 
ผลการป ระ เมิ น รายวิ ช าโดย
นักศึกษา 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
เพิ่มทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ให้
ลงทะเบียนเรียนทุกภาคการศึกษาจนกว่า
จะสอบผ่านหัวข้อ/โครงร่างวิทยานิพนธ์  

3 มีกระบวนการควบคุม ดูแลและให้
ค าปรึกษาและแนะแนวแก่นักศึกษา 

1. หลักสูตรแต่งตั้ งอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อให้ค าปรึกษาทั่วไปเกี่ยวกับการเรียน
รายวิชาอาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนต้อง
ก าหนดช่ัวโมงให้ค าปรึกษา  พร้อมจัดท า
ตารางการท างานติดไว้หน้าห้องท างาน
และในเว็บไซต์ของคณะ 
2. หลังจากนักศึกษาสอบหัวข้อ/โครงร่าง
ผ่ าน  มี ก ารแต่ งตั้ งอาจารย์ที่ ป รึกษา
วิทยานิพนธ์เพื่อแนะน าการท าวิทยานิพนธ์ 
การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ การเสนอ
งานในท่ีประชุมระดับชาติ 
3. นักศึกษาต้องรายงานความก้าวหน้า
ของการท าวิทยานิพนธ์ให้หลักสูตรทราบ
ทุกภาคการศึกษา โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุม
วิทยานิพนธ์เป็นผู้ประเมิน 
4. หลังจากผ่านหัวข้อ/โครงการวิทยา 
นิพนธ์แล้ว 2 ภาคการศึกษา นักศึกษาต้อง
น าเสนอรายงานความก้าวหน้าในการท า
วิจัยต่อที่ประชุมที่เปิดสู่สาธารณชน  
5. กรรมการบริหารหลักสูตรประชุม 
ทบทวนรายงานผลของอาจารย์ที่ปรึกษา
ท างวิ ช าก าร  /  ค วาม ก้ า วห น้ าขอ ง
วิทยานิพนธ์เพื่อเป็นข้อมูลการด าเนินงาน 
6. จั ด ให้ มี ป ระ ชุม กั บ นั กศึ กษ าเพื่ อ
พิจารณาการจัดท ากิจกรรมแก่นักศึกษา  

รายงานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรตลอดปีการศึกษา 

4 มีการจัดการเรื่องการคงอยู่และการ
ส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรด าเนินการรับนักศึกษาตาม
แผนการรับนักศึกษาและดูแลเพื่ อให้
นักศึกษาส าเร็จการศึกษาทันตามก าหนด 

ผลการส ารวจการคงอยู่และการ
ส าเร็จการศึกษา 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
5 มีการส ารวจความพึงพอใจและการ

จัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
1. กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับ
ผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถยื่น
ค าร้องขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ 
คะแนนที่ได้รับ  และวิธีการประเมินของ
อาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 
2. กรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาผล
การประ เมิ นการเรี ยนการสอนของ
นักศึกษาตามที่ผู้สอนรายงานไว้ใน มคอ. 5 
ทุกภาคการศึกษา โดยเฉพาะความเห็น
เปิดปลายของนักศึกษา 
3. จัด ช่องทางการสื่ อสารที่ นักศึกษา
สามารถเสนอความคิดเห็นได้ ได้แก่ ผ่าน
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการหรืออาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าด้วย
ตนเอง เว็บไซต์ของกองบริการการศึกษา 
ไลน์กลุ่มของภาควิชาที่จัดให้กับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาปรึกษา  
4. มี การประ เมิ นความพึ งพอใจของ
นักศึกษาต่อหลักสูตรทุกปี 
5. กรรมการบริหารหลักสูตรรวบรวม
ความคิด เห็นมาประชุมเพื่ อพิ จารณา 
ตรวจสอบและแก้ไขตามความเหมาะสม 

ผลส ารวจความพึ งพอใจของ
นักศึกษา 

 
4.  อาจารย์ 
              หลักสูตรมีกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ทั้งในเรื่องการรับอาจารย์ใหม่ การบริหารจัดการและ
การพัฒนาคุณสมบัติของอาจารย์ในหลักสูตร 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1 มีระบบการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ มี ก ารคั ด เลื อ กอาจารย์ ให ม่ ต าม

ร ะ เบี ย บ แ ล ะ ห ลั ก เก ณ ฑ์ ข อ ง
มหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมี
คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกใน
สาขาวิชาประวัติศาสตร์หรือสาขาวิชา
ที่ เกี่ยวข้องและมีคะแนนทดสอบ

ผลการคัดเลือกอาจารย์ใหม่พิจารณา
จากคะแนนข้อเขียนการสัมภาษณ์
และการสอบสอน 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
ความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยด าเนินการ
ดังนี ้
1. กรรมการบริหารหลักสูตรและ
ภาควิชาร่วมก าหนดเกณฑ์การรับ
อาจารย์ใหม่โดยค านึงถึงวุฒิการศึกษา
ที่สัมพันธ์กับรายวิชาที่ เปิดสอนใน
หลักสูตร ประสบการณ์ด้านการวิจัย 
2. กรรมการบริหารหลักสูตรร่วมเป็น
กรรมการด าเนินการสอบคัดเลือก
อาจารย์ใหม่ โดยท าหน้าที่ตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้สมัคร ท าการสอบ
ข้อเขียนและสอบสอน-สอบสัมภาษณ์ 
ร่วมพิจารณาผลการคัดเลือกเพื่ อ
น าเสนอคณะต่อไป 

2 มีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ หลักสูตรมีการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์
ดังนี ้
1. มีแผนอัตราก าลังระยะเวลา 5 ปีที่
แสดงให้เห็นอัตราอาจารย์ที่คงอยู่ การ
เกษียณอายุราชการและการลาศึกษา
ต่อ รวมถึงแผนก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ  
2. ส่งเสริมให้อาจารย์ลาศึกษาต่อและ
จัดท าข้อมูลเสนอแก่หน่วยงาน เช่น 
สกว. เพื่อการจัดสรรทุนการศึกษา 
3. ส่ ง เสริม ให้ อาจารย์ ลา เพิ่ มพู น
ความรู้ทางวิชาการ ผลิตผลงานวิจัยที่
มีคุณภาพ เพื่อการขอต าแหน่งทาง
วิ ช าก ารและ เลื่ อ น ต าแห น่ งท าง
วิชาการให้สูงขึ้น 
4. ส่งเสริมการเข้าร่วมอบรมสัมมนา
ระดับชาติและนานาชาติ และการ
ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารที่

อาจารย์ในหลักสูตรมีการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการมีงานวิจัยเพิ่มขึ้น
และมีตีพิมพ์ผลงานอย่างสม่ าเสมอ 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
อยู่ในฐานข้อมูล TCI 
5.มีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร
เป็นประจ าทุกปี 

 
5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
           หลักสูตรฯ มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ มีการออกแบบหลักสูตร มีการก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลผู้เรียน      
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1 มีการออกแบบหลักสูตรที่ค านึงถึงปรัชญา 

ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
1. การออกแบบหลักสูตรเป็นไปตาม
ทิศทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยใช้
วิธีการออกแบบหลักสูตรแบบเน้นผล 
(outcome-based education)  ซึ่ ง
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพของ 
ASEAN University Network 
Quality Assurance (AUN-QA)  
2. การออกแบบหลักสูตรท าโดยการ
ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
ห ลั ก สู ต ร  (Expected Learning 
Outcomes) การพิจารณาก าหนดผล
การเรียนรู้ ที่ ค าดหวั งจะอิ งความ
ต้องการของผู้ ใช้บัณฑิต เป้าหมาย
เกี่ยวกับคุณสมบัติบัณฑิตของภาควิชา
ประวัติศาสตร์ ความเห็นของนักศึกษา
ปัจจุบัน  มาตรฐานการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิสัยทัศน์และ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยศิลปากรและ
ของคณะอักษรศาสตร์ มาตรฐานผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
(TQF) ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และทักษะในศตวรรษท่ี 21 จากนั้นน า
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมาพิจารณา
เพื่ อ ก า ห น ด ค ว า ม  ส า คั ญ แ ล ะ

หลักสูตรผ่านการพิจารณาตามขั้นตอน
ของกระบวนการพิจารณาหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
3. การก าหนดโครงสร้างหลักสูตร 
รายวิชา มาตรฐานการวิจัย  และ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ต่าง ๆ จะอิง
กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในการผลิต
บัณฑิตของหลักสูตร และสอดคล้อง
กับความก้าวหน้าขององค์ความรู้และ
การวิจัยด้านประวัติศาสตร์ 

2 มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบกระบวน 
การจัดการเรียนการสอน 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมี
นโยบายก าหนดผู้สอนโดยค านึงถึง
คุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยที่
สัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน บูรณาการ
การสอนกับงานวิจัยของอาจารย์ เชิญ
อาจารย์พิเศษเพื่อให้นักศึกษาได้รับ
ความรู้ใหม่ ๆ แลกเปลี่ยนทัศนะกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
พิจารณาก าหนดอาจารย์ผู้คุมวิทยา 
นิพนธ์โดยค านึงถึงคุณวุฒิ  ประสบ 
การณ์ ด้านการวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับ
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดท า
มคอ.3 มคอ.5 ผลการศึกษารายวิชา 
ก า ร พั ฒ น า หั ว ข้ อ แ ล ะ ก า ร ท า
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ผ่านการ
รายงานผลของอาจารย์ผู้สอนหรือ
อาจารย์ที่ปรึกษาทุกภาคการศึกษา 
4. หลักสูตรจัดกิจกรรมทางวิชาการ 
โด ย รั บ ฟั งค ว าม คิ ด เห็ น แ ล ะข้ อ 
เสนอแนะของนักศึกษา 
5. หลักสูตรส่งเสริมให้นักศึกษาได้
เผยแพร่ผลงานจากวิทยานิพนธ์ใน

รายงานการประชุมของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรตลอดปีการศึกษา  
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
คุณภาพตามประกาศคณะ กรรมการ
การอุดมศึกษา 

3 การประเมินผลผู้เรียน 1. อาจารย์ผู้สอนก ำหนดช่วงเวลาใน
การประเมินผลนักศึกษา เกณฑ์การให้
คะแนน รวมถึงระดับการให้คะแนนไว้
อย่างชัดเจนในมคอ. 3 และแจ้งให้
นักศึกษาทราบ  
2. อาจารย์ ผู้ สอนก ำหนด วิ ธีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ต ามกรอบ
มาตรฐานคุณ วุฒิ ทั้ ง 5 ด้ าน  ของ
นักศึกษาไว้ในมคอ. 3  
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
พิจารณาวิธีการในการประเมินผล
นักศึกษาทุกรายวิชาให้สอดคล้องกับ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ ค าดหวังของ
รายวิชาและของหลักสูตร และผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 
5 ด้าน 
4. เมื่ อการประเมินผลผู้ เรียนโดย
อาจารย์ผู้สอนเสร็จสิ้น และได้รายงาน
ไว้ในมคอ. 5 คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรพิจารณาทวนเกรด และทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของทุกรายวิชาตาม
มาตรการที่ก าหนดไว้ 
5. อาจารย์ที่ ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ป ระ เมิ น ผ ล ค วาม ก้ า วห น้ าข อ ง
นักศึกษาแล้วรายงานต่อหลักสูตรและ
ต่อบัณฑิตวิทยาลัย  
6. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ทบทวนผลการประเมินของผู้สอน 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ประเมินตนเองของนักศึกษาแล้ว

สรุปผลการประเมินการเรียนการสอน
ใน มคอ 7 เพื่ อส่ งเสริมหรือแก้ ไข
ปัญหาของนักศึกษาและน าไปใช้ในปี
การศึกษาต่อไป 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
รายงาน ผล เป็ น  มคอ . 7  เพื่ อ ให้
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินทุกปีการศึกษา 

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
              หลักสูตรได้รับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากภาควิชา จากคณะวิชาและจากมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความ
พร้อมทางกายภาพและสิ่งอ านวยความสะดวกทางด้านเทคโนโลยี ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ต่างๆ 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1 1.หลักสูตรส ารวจความต้องการด้านสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้และประสานงานกับ
ภาควิชา/คณะวิชาเพื่อจัดสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้แก่นักศึกษา 

1. ส ารวจห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 
ให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
2. ส ารวจและจัดหาหนังสือ ต ารา 
และวารสารทั้ งจากงบประมาณ
แผ่นดินและเงินรายได้ของคณะอักษร
ศาสตร์ ตลอดจนประสานงานกับทาง
ส านักหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับหนังสือ ต ารา และวารสาร ที่
ต้องการให้จัดหาเพิ่มเติม 
3. ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา
เกี่ยวกับการให้บริการทรัพยากรเพื่อ
การเรียนรู้ 

อ าจ า ร ย์ แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า ร่ ว ม กั น
ประเมินผลการใช้สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ทั้ งของภาควิชา คณะและ
มหาวิทยาลัย 

2 คณะจัดสถานท่ีและสิ่งที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ของนักศึกษา 

1. คณะจัดสถานที่ ห้องเรียน ครุภัณฑ์
การศึกษาด้วยจ านวนและประสิทธิ 
ภ าพที่ เห ม าะสม  รวมถึ งจั ด ให้ มี
เครือข่ายอินเตอร์เนตและศูนย์เรียนรู้
ที่นักศึกษาสามารถศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง 
 2. คณ ะจัดห้ องบัณ ฑิ ตศึ กษาให้
นักศึกษาท างานและค้นคว้าข้อมูล  

 

3 มหาวิทยาลัยจัดทรัพยากรที่จ าเป็นต่อ
การเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานสากล 

มหาวิทยาลัยจัดห้องสมุดที่นักศึกษาใช้
ค้นคว้าได้ทั้งที่เป็นหนังสือ วารสาร 
วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยและ
ฐ า น ข้ อ มู ล อ อ น ไล น์ ทั้ ง ใน แ ล ะ
ต่างประเทศและสามารถใช้บริการยืม
หนังสือ/ ถ่ายเอกสารจากห้องสมุด
ของสถาบันเครือข่ายได้อีกด้วย 
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7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
    ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน  (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
    ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน :  ระดับ 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 
(1)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร โดยมี
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุมด้วย 

X X X X 

(2)  มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา(ถ้ามี)  

X X X X 

(3)  มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา ยกเว้นรายวิชาที่เรียนข้าม
สถาบัน 

X X X X 

(4)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 ภายใน 
45 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา ยกเว้น
รายวิชาที่เรียนข้ามสถาบัน 

X X X X 

(5)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X 

(6)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
ปีการศึกษา ยกเว้นรายวิชาที่เรียนข้ามสถาบัน 

X X X X 

(7)  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือ
การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว 

 X X X 

(8)  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

X X X X 

(9)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 
(10)  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา

ทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  

 

   X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     X 

รวมตัวบ่งชี้(ตัว) ในแต่ละปี 9 10 11 12 
 
เกณฑ์ประเมิน 
 หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 

มีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80 % ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจาก
จ านวนตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
 
ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 

2562 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม  9 ตัว 
2563 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10 ตัว 
2564 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11 ตัว 
2565 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
  
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
     1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  1. ประเมินจากการทดสอบย่อย  การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา  การอภิปรายโต้ตอบจาก
นักศึกษา  การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน  รวมทั้งการทดสอบกลางภาคและปลายภาค  

 2. จัดให้มีการประเมินรายวิชา  ประเมินการสอน  ประเมินผลสัมฤทธิ์และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของแต่
ละรายวิชา  

 

     1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  1. นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตตามแบบฟอร์มที่คณะก าหนด ผลการประเมินจะจัดส่งอาจารย์ผู้สอนและประธานหลักสูตรเพ่ือ
ปรับปรุงต่อไป  

 2. คณะรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอนเพ่ือน ามาวางแผน
พัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชาและสถานการณ์ของคณะ 
 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
    2.1  โดยนักศึกษาและดุษฎีบัณฑิต 
  นักศึกษาปัจจุบัน บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย การส ารวจข้อมูลเพ่ือประกอบการประเมิน
หลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันและจากผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น 
     
    2.2  โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก 
 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรท าการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวมและใช้ข้อมูลย้อนกลับ
ของผู้เรียน ผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิตประกอบการประเมิน 
 
    2.3  โดยผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ 
  ติดตามบัณฑิตใหม่โดยส ารวจข้อมูลจากนายจ้างและ/หรือผู้บังคับบัญชาโดยแบบสอบถามและการ
สัมภาษณ์ 
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3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 1. มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปี โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA หรือเกณฑ์อ่ืนที่
มหาวิทยาลัยเห็นชอบ โดยองค์ประกอบ คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 2. ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระยะ ๆ  และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตร
อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
    4.1  การปรับปรุงรายวิชา 
   1. อาจารย์ผู้สอนประเมินเอกสารประเมินการสอนที่ให้ข้อมูลโดยนักศึกษาหลังจากการเรียนการสอนใน
วิชานั้นสิ้นสุด จากนั้น ท าการปรับปรุงกลยุทธ์การเรียนการสอนตามความเหมาะสมให้แล้วเสร็จในภาค
การศึกษา/ปีการศึกษาถัดไป  
  2. กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาสามารถปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันที   ซึ่งถือเป็นการปรับปรุงหลักสูตร
เล็กน้อยท่ีไม่มีผลกระทบโครงสร้างของหลักสูตร 
 
    4.2  การปรับปรุงหลักสูตร 
 การปรับปรุงหลักสูตรจะท าตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปีเพ่ือให้หลักสูตรมีความ
ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1, คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดท ารายงานการประเมินผล  และเสนอประเด็นที่จ าเป็นในการ
ปรับปรุง รวมถึงความคาดหวังต่อหลักสูตรของภาควิชา 

2. ส ารวจความต้องการคุณภาพบัณฑิตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) เพ่ือน ามาจัดท าผลการ
เรียนรู้ทีค่าดหวัง (expected learning outcomes) ของหลักสูตร  

3. จัดประชุมสัมมนาเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร ด าเนินการร่างหลักสูตรตามแนวทาง outcome-based 
education จากนั้น เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ 

4. เสนอหลักสูตรที่ปรับปรุงให้สภาวิชาการและคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณาก่อนน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
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ภาคผนวก ช 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
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ภาคผนวก ช 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 

 
415 601   สัมมนาประวัติศาสตร์         3(1-4-4)  
   (Seminar in History)   

องค์ความรู้ของประเด็นคัดสรรในประวัติศาสตร์ไทยหรือประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์
ระหว่างไทยกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นคัดสรรกับ
ประวัติศาสตร์ภูมิภาคอ่ืน ๆ และความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ปัจจุบัน  

State of knowledge of selected topics in Thai history or the history of 
Thailand’ s relationship with Southeast Asian countries; connection between 
selected topics and the history of other regions and connection with current 
events.      

 
415 602   การอ่านพินิจหลักฐานและเอกสารทางประวัติศาสตร์      3(3-0-6)    
   (Critical Readings on Historical Sources and Documents)  

การอ่านและการประเมินหลักฐานและเอกสารส าคัญทางประวัติศาสตร์ประเภท     ต่าง 
ๆ การวิเคราะห์และตีความหลักฐานและเอกสารส าคัญทางประวัติศาสตร์ 

Reading and evaluating of various types of historical source and important 
historical documents; analysis and interpretation of important historical sources 
and documents.  

  
415 603   ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ขั้นสูง       3(3-0-6)    
   (Advanced Historical  Research Methodology)   

ธรรมชาติของการหาความรู้ทางประวัติศาสตร์ ปรัชญาประวัติศาสตร์ และระเบียบวิธีวิจัย
ประวัติศาสตร์ การน าระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผล
งานวิจัย ทักษะในการน าเสนอแนวคิดในการท าวิจัย ทักษะในการพัฒนาหัวข้อวิจัยประวัติศาสตร์ 

Nature of historical enquiries, philosophy of history, historical research 
methodology; use of historical research methodology for analyzing and assessing 
research works; skills in presenting research concepts; skills in developing research 
topics in history.   
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 415 604   การค้นคว้าอิสระ          3(1-4-4)  
     (Independent  Study)   

ค้นคว้าอิสระในหัวข้อคัดสรรทางประวัติศาสตร์ ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
ขยายองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับหัวข้อที่คัดสรร 

Independent study on a selected historical topic; researching, assembling 
and analyzing data in order to expand the state of knowledge related to a 
selected historical topic.     

 
415 620    สัมมนาวิทยานิพนธ์                  1(1-0-2)  
   (Thesis Seminar) 

เงื่อนไข: นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเป็น AU ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสอบหัวข้อ/โครงร่าง
วิทยานิพนธ์ผ่าน  

พัฒนาทักษะในการท างานวิจัยด้านประวัติศาสตร์ พัฒนาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์   
Developing skills for historical research; developing a thesis topic and 

thesis proposal.  
 
415 621   ภาษาอังกฤษส าหรับการอ่านเอกสารประวัติศาสตร์            1(1-0-2)  
   (English for Reading of Historical Documents) 

เงื่อนไข: นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเป็น AU ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสอบหัวข้อ/โครงร่าง
วิทยานิพนธ์ผ่าน  

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน้นการอ่านและวิเคราะห์เอกสารและผลงานทาง
ประวัติศาสตร์ภาษาอังกฤษ  

Developing English language skills with emphasis on reading and analyzing 
English documents and works on history.   
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415 691  วิทยานิพนธ์             มีค่าเทียบเท่า  48    หน่วยกิต    
   (Thesis)    

วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับหัวข้อวิจัยคัดสรรทางประวัติศาสตร์ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่หรือ
ต่อยอดองค์ความรู้ 

A thesis on a selected historical research topic resulting in newly found 
knowledge or expansion of existing knowledge.   

  
415 692     วิทยานิพนธ์              มีค่าเทียบเท่า     36   หน่วยกิต   
   (Thesis)    

วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับหัวข้อวิจัยคัดสรรทางประวัติศาสตร์ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่หรือ
ต่อยอดองค์ความรู้ 

A thesis on a selected historical research topic resulting in newly found 
knowledge or expansion of existing knowledge.   

 
 

 
 


