
 

    
ก าหนดการสอน 

วิชา HI 5002 ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย 
นนร.ชั้นปีที่ ๕ ภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๓ วันพุธ เวลา ๑๐๐๐ – ๑๒๐๐ น. 

หัวหน้าวิชา  พ.ต.สมโชติ  วีรภัทรเวธ 
ครั้งที่ วันที่ เนื้อหา ผู้สอน หมายเหตุ 

๑ ๒๒ เม.ย. ขอบเขตและอธิบายเนื้อหาวิชาโดยสังเขป พ.ต.สมโชติ  วีรภัทรเวธ ถ่ายทอดสด 
๒ ๒๙ เม.ย. สหภาพยุโรป : ความตกต ่า พ.อ.รศ.ดร.พีรพล  สงนุ้ย แยกตอน 1 
๓ ๑๓ พ.ค. การถดถอยของจักรวรรดินิยมอเมริกาและภูมิภาค

ละตินอเมริกา 
พล.ต.หญิง รศ.ชมนาด เทียมพิภพ แยกตอน 2 

๔ ๒๐ พ.ค. เอเชียใต้ : การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและการทหาร พ.ต.สมโชติ  วีรภัทรเวธ แยกตอน 3 

๕* ๒๗ พ.ค. สถานการณ์โลกร่วมสมัยภายหลังสงครามโลกครั้งที  
2 จนถึงปัจจุบัน 

นายสีหศักด์ิ  พวงเกตุแก้ว 
กรรมการมรดกโลก 
อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจ่า
กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั งเศส 

ถ่ายทอดสด 

๖* ๑๐ มิ.ย. การเติบโตของจีนกับความท้าทายในภูมิภาค              
อินโด-แปซิฟิก 

รศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม 
ผอ.ศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ถ่ายทอดสด 

๗ ๑๗ มิ.ย. สอบระหว่างภาค อาจารย์ กปศ.ฯ ๓ ชั วโมง 
๘* ๒๔ มิ.ย. แอฟริกาในโลกปัจจุบัน พล.ต.ศ.ดร.ศรศักร  ชูสวัสดิ์ ถ่ายทอดสด 
๙    ๑ ก.ค. ปัญหาสิ งแวดล้อมโลก พ.อ.รศ.ดร.พีรพล  สงนุ้ย  

๑๐* ๘ ก.ค. ตะวันออกกลาง : การเมือง ความขัดแย้ง และ
สันติภาพ 

ร.ท.หญิง พอฤทัย  นิลประพัฒน์ แยกตอน 4 

๑๑   ๑๕ ก.ค. อาเซียนและไทยกับการปรับตัวในโลกร่วมสมัย พ.อ.ดร.สรศักดิ์  งามขจรกุลกิจ แยกตอน 5 

๑๒ ๒๒ ก.ค. ทัศนศึกษาพระต่าหนักบ้านสวนปทุม อาจารย์ กปศ.ฯ ทั้งวัน 

๑๓* ๒๙ ก.ค. 
รายงานทัศนศึกษา อาจารย์ กปศ. และนนร. ถ่ายทอดสด 
สรุป พ.ต.สมโชติ  วีรภัทรเวธ ถ่ายทอดสด 

๑๔ สัปดาห์
แรกของ 

ส.ค. 

สัปดาห์สอบประจ่าภาค อาจารย์ กปศ.ฯ ๓ ชั วโมง 

หมายเหตุ  วันพุธที  ๖ พฤษภาคม หยุดวันวิสาขบูชา 
    วันพุธที  ๓ มิถุนายน หยุดเนื องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
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     ก าหนดการสอน 

วิชา HI5102 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก 
นนร.ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๓  วันอังคาร เวลา ๐๘๓๐ – ๑๑๓๐ น.  

หัวหน้าวิชา  พ.อ.ดร.สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ  
 

คร้ังท่ี วันที ่ เนื้อหา ผู้สอน 
หมาย
เหตุ 

๑ ๒๑ เม.ย. บทน า : แนะน าและอธิบายเนื้อหาวิชาโดยสังเขป พ.อ.ดร.สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ 
พ.ต.สมโชติ  วีรภัทรเวธ 

๑.๕ คาบ 
๑.๕ คาบ พัฒนาการของจีนโบราณ – ๑๙๔๙ 

๒ ๒๘ เม.ย. จากก าแพงเมืองจีนสู่ Great Firewall : ความมั่นคงภายในจีน พ.ต.ผศ.ดร.อภเิษก  มนเทียรวเิชียรฉาย ๓ คาบ 
๓* ๕ พ.ค. จักรวรรดิโลก : จีนในฐานะอดีตและอนาคตอภิมหาอ านาจ ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน ์ ๓ คาบ 
๔* ๑๒ พ.ค. The Dragon and Elephant : ความสัมพันธ์ไทยกับจีน นายวิบูลย์ คสูกุล และ 

รศ.ดร.สิทธิพล เครือรัฐติกาล 
๑.๕ คาบ 
๑.๕ คาบ 

๕ ๑๙ พ.ค. ชาวจีนโพ้นทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไทย พล.ต.หญิง รศ.ชมนาด เทียมพิภพ ๓ คาบ 
๖* ๒๖ พ.ค. จากเหยื่อสูเ่สือแห่งภมูิภาค : บทเรียนจากพัฒนาการเกาหลีใน

ศตวรรษที่ ๑๙ และ ๒๐  
Korean Wave : การสร้างอิทธิพลบนเวทีโลกผ่านวัฒนธรรม
เกาหล ี
We have nothing to Envy in the World : ชีวิตในเกาหลี
เหนือ 

พ.อ.ดร.สรศักดิ์  งามขจรกุลกิจ 
 
ร.ท.หญิง พอฤทัย  นิลประพัฒน์ 
 
พ.อ.หญิง ดร.เมธินี เฉลิมวัฒน์ 

๓ คาบ 

๗ ๑-๒ มิ.ย. ทัศนศึกษา อจ.กปศ.ฯ และ นนร. ๒ วัน 

๘* ๙ มิ.ย. 
พัฒนาการของญี่ปุ่นโบราณถึงระบอบโทคุงาวา ร.ท.หญิง พอฤทัย  นิลประพัฒน์ ๑.๕ คาบ 

การปฏิรูปเมจิ – การสร้างจักรวรรดิญี่ปุ่นสมัยใหม ่ พ.ต.สมโชติ วีรภัทรเวธ ๑.๕ คาบ 

๙ ๑๖ มิ.ย. สอบระหว่างภาค อจ.กปศ.ฯ และ นนร. ๓ ช่ัวโมง 
๑๐* ๒๓ ม.ิย. รายงานทัศนศึกษา อาจารย์ กปศ.ฯ ๓ คาบ 
๑๑* ๓๐ มิ.ย. ญี่ปุ่นกับการฟื้นตัวหลังสงครามโลกครั้งท่ี ๒  พ.ต.สมโชติ วีรภัทรเวธ ๓ คาบ 

๑๒ ๑๔ ก.ค. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออก: ปัญหาและ
แนวโน้ม 

พ.อ.รศ.ดร.พรีพล สงนุ้ย ๓ คาบ 

๑๓* ๒๑ ก.ค. งานสัมมนาวิชาการ  “๔๐ ปีแห่งการสอนของทูลกระหม่อม
อาจารย์ และ ๗๐ ปีสงครามเกาหลี” 

อจ.กปศ.ฯ และ นนร.  ๑ วัน 

๑๔ ๔ ส.ค. สอบประจ าภาค อาจารย์ กปศ.ฯ ๓ ช่ัวโมง 
 
*หมายเหตุ  
   ๗ ก.ค. วันหยดุชดเชยวันเข้าพรรษา 
 ๒๘ ก.ค. วันหยดุเนื่องในวันเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
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ก าหนดการสอน 
วิชา HI 2001 ไทยศึกษา  

นนร. ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๓  
วันศุกร์ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ห้องเรียน ๒๐๖ (๒ หน่วยกิต) 

หัวหน้าวิชา พ.อ.ดร.สรศักดิ์ งามขจรกลุกิจ และ พ.อ.หญิง ดร.เมธินี  เฉลิมวัฒน์ 
 

ครั้งที่ ว/ด/ป หัวข้อ ผู้สอน 
หมาย
เหตุ 

๑ ๔ ก.ย. 
จุดมุ่งหมายและขอบเขตการศึกษา 
การเรียนการสอน และการวัดผล 

พ.อ.ดร.สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ 
พ.อ.หญิง ดร.เมธินี  เฉลิมวัฒน์ 

๒ คาบ 

๒* ๑๑ ก.ย. 

ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศท่ีมีความส าคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ 

พล.อ.หญิง ศ.ดร.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 

๑ คาบ 

ภูมิศาสตร์............................ วิทยากร.................................. ๑ คาบ 

๓* ๑๘ ก.ย. 
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์การเมืองและการปกครองไทย พ.อ.ดร.สรศักดิ์  งามขจรกุลกิจ ๑ คาบ 
พระมหากษัตริย์กับสังคมไทย ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์ ๑ คาบ 

๔* ๒๕ ก.ย. เรื่องเล่าจากสถาปัตยกรรม : วังหน้า สมัยรัตนโกสินทร์ ท่านผู้หญิง สิริกิติยา  เจนเซน ๒ คาบ 

๕ ๒ ต.ค. ประวัติศาสตร์ไทยในมุมมองของตะวันตก พ.ต.ผศ.ดร.อภิเษก มนเทียรวิเชียรฉาย ๒ คาบ 

๖ ๙ ต.ค. ภาษาและวรรณคดีไทย: การสืบสานทางวัฒนธรรม ผศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ ๒ คาบ 

๗ ๑๖ ต.ค. สอบระหว่างภาค อาจารย์ กปศ.ฯ ๒ ชั่วโมง 

๘? ๖ พ.ย.  
เศรษฐกิจไทย : พัฒนาการจากยุคเริ่มแรกสู่การเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

พ.ต.สมโชติ วีรภัทรเวธ ๒ คาบ 

๙ ๑๓ พ.ย. 
วัฒนธรรมศึกษา: เปรียบเทียบวิถีไทยกับวิถีต่างสังคม พล.ต.หญิง รศ.ชมนาด  เทียมพิภพ   ๑ คาบ 

ความเชื่อและศาสนา : ความหลากหลาย   ร.ท.หญิง พอฤทัย  นิลประพัฒน์ ๑ คาบ 

๑๐* ๒๐ พ.ย. นาฏศิลป์และดนตรีไทย ส านักการสังคีต กรมศิลปากร ๒ คาบ 

๑๑ ๒๗ พ.ย. ศิลปกรรม: ภาพสะท้อนวิถีชีวิตไทย ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ ๒ คาบ 

๑๒ ๒๘ พ.ย. 
ทัศนศึกษาโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา 
และพระบรมมหาราชวัง 

วิทยากรพิเศษ  ๒ คาบ 

๑๓* ๔ ธ.ค. ประสบการณ์ในการท าสงครามต่อสู้กับความยากจน ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล ๒ คาบ 

๑๔* ๒๒ พ.ย. 
นนร.น าเสนอรายงานทัศนศึกษา 
สรุป 

นนร. 
ร.ท.หญิง พอฤทัย  นิลประพัฒน์ 

๒ คาบ 

๑๕ ๒๙ พ.ย. สอบประจ าภาค อาจารย์ กปศ.ฯ ๒ คาบ 

 
           หมายเหตุ     

- ๒๘ ต.ค.- ๑ พ.ย. สัปดาห์ทัศนศึกษาและดูงาน นนร. ชั้นปีท่ี ๒, ๓                               
- ๒๗ ก.ย. พิธีเทิดเกียรติและอ าลาชีวิตราชการนายทหารชั้นนายพล ประจ าปี ๒๕๖๒                                        

 
 
 



                    
                                                     

    
วิชา HI4105 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

นนร.ชั้นปีท่ี ๔ (สาขา วท.๑-๒) ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ 
วันอังคาร เวลา ๐๘๓๐-๑๑๓๐ น. ห้องเรียน ๒๐๖ (๓ หน่วยกิต) 

หัวหน้าวิชา พ.ต.ผศ.สมโชติ  วีรภัทรเวธ 

                                                                                                       
     ๑๒/๖/๖๓ 

คร้ังที่ วันที่ หัวข้อ ผู้สอน หมายเหตุ 

                                     ส่วนที่ ๑ : บทน าและพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาค 
๑ ๑ ก.ย.  บทน าแห่งเอเชียตะวันออกใต้ : เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ก่อนการเข้ามาของตะวันตก 
พ.ต.ผศ.สมโชติ วีรภัทรเวธ ๓ คาบ 

๒ ๘ ก.ย. ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในระบอบอาณา
นิคมจนถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 

พ.อ.ดร.สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ ๓ คาบ 

๓ ๑๕ ก.ย. ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังสงครามโลก
คร้ังที่ 2 จนถึงประชาคมอาเซียน 

พ.ต.ผศ.สมโชติ วีรภัทรเวธ ๓ คาบ 

๔ ๒๒ ก.ย. สามเสาหลักอาเซียน : ความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม พ.ท.ธนฤทธิ์  แสนจุ้ม ๑.๕ คาบ 
สัมมนาปัญหาความมั่นคงในภูมภิาคอาเซียน พ.อ.หญิง ดร.เมธินี  เฉลิมวัฒน ์ ๑.๕ คาบ 

                                         ส่วนที่ ๒ : ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพ้ืนทวีป 
๕ ๒๙ ก.ย. พม่า : จากนายพลอองซานถึงนางอองซานซูจี พ.ต.ผศ.สมโชติ วีรภัทรเวธ ๓ คาบ 
๖ ๖ ต.ค. เวียดนาม : จากสงครามเย็นสู่การพัฒนาในโลกสมัยใหม่ พ.อ.รศ.ดร.พีรพล  สงนุ้ย ๓ คาบ 
๗ ๒๐ ต.ค. สอบประจ าภาค อจ.กปศ.ฯ ๓ ช.ม. 
๘ ๒๗ ต.ค. กัมพูชา : ระบอบอาณานิคมฝรัง่เศสจนถึงโลกปัจจุบนั พล.ต. หญิง รศ.ชมนาด เทียมพภิพ ๓ คาบ  
๙ ๓ พ.ย. ลาว : Land-locked สู่ Land-linked จากอดีตสู่ปัจบุัน ร.ท.หญิง พอฤทัย  นิลประพัฒน์ ๓ คาบ 

๑๐ ๑๐ พ.ย. สงครามเวียดนามจากประสบการณ์และความทรงจ า
ของนักรบไทย 

พล.อ.บัญชร  ชวาลศิลป ์ ๓ คาบ 

๑๑ ๑๗ พ.ย. งดการศึกษา เนื่องด้วยงานวันนิทรรศการ รร.จปร.     - 
                                         ส่วนที่ ๓ : ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพ้ืนสมุทร 
๑๒ ๒๔ พ.ย. อินโดนีเซีย : จากนายพลซูการ์โนถึงโจโกว ี พ.ต.ผศ.สมโชติ วีรภัทรเวธ ๓ คาบ 
๑๓ ๑ ธ.ค. มาเลเซีย สิงคโปร์ และบรไูนในโลกร่วมสมัย พ.ต.ผศ.ดร.อภิเษก  มนเทียรวิเชียรฉาย ๓ คาบ 
๑๔ ๘ ธ.ค. ฟิลิปปนิส์และติมอร์เลสเตในโลกร่วมสมัย พลตรี ศ.ดร.ศรศักร  ชูสวัสดิ์ ๓ คาบ 
๑๕ ๑๕ ธ.ค. สอบปลายภาค อจ.กปศ.ฯ ๓ คาบ 



 

ก าหนดการสอน  
วิชา (HI 5106) ประวัติศาสตร์อเมริกา   

นนร.ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ 
วันพฤหัสบดี เวลา ๐๘๓๐-๑๑๓๐ น. ห้องเรียน ๒๐๖ (๓ หน่วยกิต)  

หัวหน้าวิชา พล.ต.หญิง รศ.ชมนาด  เทียมพิภพ (ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๓) 
พ.ต.ผศ.ดร.อภิเษก มนเทียรวิเชียรฉาย (ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๓) 

ครั้งท่ี  วันท่ี  หัวข้อ ผู้สอน หมายเหต ุ
๑* ๓ ก.ย. บทน า 

- ศึกษาประวัติศาสตร์อเมริกา ท าไมและอย่างไร 
- ภูมิศาสตร์ทางวัฒนธรรมของสหรัฐอเมริกา 
- ประวัติศาสตร์อเมริกาตั้งแต่ยุคเริ่มแรกถึงการสถาปนา
ประเทศ 

พล.ต.หญิง รศ.ชมนาด  เทียมพิภพ ๓ คาบ 
 

๒* ๑๐ ก.ย. สหรัฐอเมริกา : การสรา้งชาติ สงครามกลางเมือง และ
จักรวรรดิยุคใหม ่

พล.ต.หญิง รศ.ชมนาด  เทียมพิภพ ๓ คาบ 

๓* ๑๗ ก.ย. ประชาธิปไตยแบบอเมริกา : เสรีภาพ ภราดรภาพและ
โอกาสที่เท่าเทียมกัน ? 

พล.ต.หญิง รศ.ชมนาด  เทียมพิภพ ๓ คาบ 

๔ ๒๔ ก.ย. พัฒนาการของสังคมอเมริกา พ.ต.ผศ.สมโชติ วรีภัทรเวธ ๓ คาบ 
๕ ๑ ต.ค.  เศรษฐกิจอเมริกา : เศรษฐกิจโลก ? พล.ต.ศ.ดร.ศรศักร ชูสวสัดิ ์ ๓ คาบ 
๖* ๘ ต.ค.  ทัศนศึกษา อจ.กปศ.ฯ ทั้งวัน 
๗ ๒๒ ต.ค.  สอบระหว่างภาค อจ.กปศ.ฯ ๓ คาบ 

๘ ๒๙ ต.ค. นโยบายโดดเดี่ยวและการเป็นต ารวจโลก : วัฏจักรการ
ต่างประเทศสหรัฐอเมริกา 

พ.ต.ผศ.ดร.อภเิษก มนเทียรวิเชียรฉาย ๓ คาบ 

๙ ๕ พ.ย. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงระดบัชาตขิองสหรัฐอเมริกา ร.ต.คมกริช กองม่วง ๑.๕ คาบ 

บทบาททางทหารของสหรัฐอเมรกิากับความมั่นคงโลก พ.อ.รศ.ดร.พรีพล สงนุ้ย ๑.๕ คาบ 

๑๐  ๑๒ พ.ย. มองความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับไทยผ่าน
เอกสารจดหมายเหต ุ

พ.อ.ดร.สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ 
๓ คาบ 

๑๑* ๑๙ พ.ย. ประเด็นร่วมสมัยของสหรัฐอเมริกาที่มีผลต่อโลก   
- สภาวะสิ่งแวดล้อมโลก ผศ.ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ฯ ๑ คาบ 
- ความมั่นคงทางไซเบอร ์ พล.ท.ดร.ปรัชญา เฉลิมวัฒน ์ ๑ คาบ 
- เวลาถาม-ตอบ  ๑ คาบ 

๑๒ ๒๖ พ.ย. บทบาทของศาสนาในสังคมอเมริกา ร.ท.หญิง พอฤทัย นิลประพัฒน์ ๑ คาบ 

ระบบการศึกษาของอเมริกา พ.อ.หญิง ดร.เมธินี เฉลิมวัฒน์ ๑ คาบ 
ประสบการณ์การศึกษาวิชาทหาร ณ วิทยาลัยการทหาร
เวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา 

ร.ต.วงษ์ตะวัน ลังกาฟ้า ๑ คาบ 

๑๓ * ๓ ธ.ค. รายงานทัศนศึกษาและสรุป นนร.และพ.ต.ผศ.ดร.อภิเษก    
มนเทียรวิเชียรฉาย 

๓ คาบ 



๑๔ ๑๗ ธ.ค. สัปดาหส์อบประจ าภาค อจ.กปศ.ฯ ๓ ช่ัวโมง 
หมายเหต ุ

๑๕ ตุลาคม ๖๓ วันสัมมนาทางวิชาการ สกศ.รร.จปร.                                                                  
๑๐ ธันวาคม ๖๓ วันรัฐธรรมนูญ 
เครื่องหมาย * หมายถึงวันเสด็จฯ ร่วมกจิกรรมการเรียนการสอน 

             
๑๓ ก.ค. ๖๓ 
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