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สารบัญ 
 

หมวดท่ี หนา 
หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป  
1. ชื่อหลักสูตร 1 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 
3. วิชาเอก 1 
4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 1 
5. รูปแบบของหลักสตูร 1 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร 2 
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 2 
8. อาชีพท่ีประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 2 
9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 
3 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 3 
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 3 
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2  ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจ 
     ของสถาบัน 

4 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 5 
  

 
หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะหลักสูตร  
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 6 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 7 
  
หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางหลักสูตร  
1. ระบบการจัดการศึกษา 8 
2. การดําเนินการของหลักสูตร 8 
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 11 
4. องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม 42 
5. ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 42 

 
 

 
 
 



สารบัญ (ตอ) 
 

หมวดท่ี หนา 
หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล  
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 43 
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 44 
3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  50 
  
หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต  
1. กฎระเบยีบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 59 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 59 
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 59 
  
หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย  
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 60 
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 60 
  
หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  
1. การกํากับมาตรฐาน 61 
2. บัณฑิต 61 
3. นิสิต 61 
4. อาจารย 62 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 63 
6. สิง่สนับสนุนการเรียนรู 63 
7. ตัวบงชีผ้ลการดําเนินงาน  65 
  
หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร  
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 66 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 66 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 66 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 66 

 
 
 
 
 



สารบัญ (ตอ) 
 

ภาคผนวก 
 

หนา 

ภาคผนวก ก  ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
                  พ.ศ. 2559 

68 

ภาคผนวก ข  สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรและ 
                  ผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตร  

86 

ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษหลักสูตร 89 
ภาคผนวก ง  รายงานผลการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 92 
ภาคผนวก จ  ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร 99 
ภาคผนวก ฉ  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 115 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาประวัติศาสตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
คณะ/สถาบัน/ภาควิชา  คณะสังคมศาสตร   
 

 

หมวดที ่1 ขอมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร:  25450091102056 
ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย:  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร 
 ภาษาอังกฤษ:   Bachelor of Arts Program in History        

 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย ชื่อเต็ม: ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร) 
      ชื่อยอ:   ศศ.บ. (ประวัติศาสตร) 
ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม:  Bachelor of Arts (History)   
     ชื่อยอ:   B.A. (History) 
 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถามี)      - 
 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 ไมนอยกวา 132 หนวยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1  รูปแบบ       
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป 
5.2  ประเภทหลักสูตร 
หลักสูตรทางวิชาการ 
5.3  ภาษาท่ีใช   
ภาษาไทย  และมีเอกสาร ตําราเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
5.4  การรับเขาศึกษา  
รับผูเขาศึกษาชาวไทยและชาวตางประเทศท่ีสามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี 
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5.5  ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน     
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง 
5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา     
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร 
 เปนหลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร พ.ศ. 2555 โดย
จะเริ่มใชหลักสูตรนี้ในภาคการศึกษาท่ี 1 ของปการศึกษา 12 สิงหาคม 2560 
 ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการประจําคณะสังคมศาสตรในการประชุมครั้งท่ี 
16/2559 เม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2559  
 ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรีในการประชุม    
เม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2559  
 ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุมครั้ง ท่ี 7/2559  เ ม่ือวันท่ี             
23 พฤศจกิายน 2559 
 ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี  2/2560  เม่ือวันท่ี      
1 กุมภาพันธ 2560  

 
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

  หลักสูตรจะไดรับการเผยแพรวาเปนหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปการศึกษา 2562 

 
8. อาชีพท่ีประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

ผูสําเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในสาขาวิชาประวัติศาสตรท่ีเรียนไดโดยตรงและอาชีพ
อ่ืนๆท่ีเก่ียวของ ไดแก 

(1)  ครู/อาจารยสอนวิชาประวัติศาสตรหรือสังคมศึกษา  
(2)  รับราชการในหนวยงานตางๆ เชน เปนนักอักษรศาสตร สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร 

เปนนักจดหมายเหตุ สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  เปนภัณฑารักษ สํานักพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กรม
ศิลปากร เปนนักวิชาการวัฒนธรรม สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด หรือกรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวง
วัฒนธรรม เปนนักการทูต กระทรวงการตางประเทศ  รวมท้ังเปนภัณฑารักษของหนวยราชการอ่ืนๆ ไดแก 
กรมธนารักษ ธนาคารแหงประเทศไทย  กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ เปนตน  

(3)  งานเก่ียวกับสื่อสารมวลชน เชน สํานักพิมพ หนังสือพิมพ โทรทัศน นิตยสาร เปนนักเขียน 
นักแปล ลาม ผูประกาศขาว เจาหนาท่ีพิสูจนอักษร 
 (4)  งานเก่ียวกับดานการทองเท่ียวท้ังในสวนราชการ เชน กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา     
การทองเท่ียวแหงประเทศไทย และหนวยงานเอกชน เชน บริษัททองเท่ียว เปนมัคคุเทศก หรือวิทยากร 
 (5)  งานเก่ียวกับเอกสารและหนังสือ เชน เปนนักวิจัยของศูนยขอมูล หอสมุดเอกชน  และ
พิพิธภัณฑเอกชน 
 (6)  งานเก่ียวกับบริหารท่ัวไป เชน เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป เจาหนาท่ีวิเทศสัมพันธ  เจาหนาท่ี
วิเคราะหนโยบายและแผน 
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9. ช่ือ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 
 

ลําดับ
ท่ี 

รายชื่อคณาจารย / 
ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา)  

ปท่ีจบ 

สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา เลขประจําตัว
ประชาชน 

1. 
อ.ดร.ปยะนาถ อังควาณิชกุล ศศ.บ. (ประวัติศาสตร), 2536                         

ศศ.ม. (ประวัติศาสตร), 2541 
ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรม), 2560 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

2. 

 
รศ.ดร.ชาคริต ชุมวัฒนะ 

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

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
Cornell University, U.S.A. 
Cornell University, U.S.A. 

xxxxxxxxxxxxx 

3. ผศ.สาวิตรี พิสณุพงศ  ศศ.บ. (ประวัติศาสตรศลิปะ), 2522 
ศศ.ม. (โบราณคดีสมยั
ประวัติศาสตร), 2531 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
  

xxxxxxxxxxxxx 

4. อ.ดร.ชาติชาย มุกสง น.บ. (นิติศาสตร), 2540 
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร), 2548 
อ.ด. (ประวัติศาสตร), 2556 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
xxxxxxxxxxxxx 

5 อ.สัญญา  ชีวะประเสริฐ 
 

ศศ.บ. (ประวัติศาสตรศลิปะ), 2535      
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร), 2539 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

xxxxxxxxxxxxx 

6 
อ.พรพรรณ  โปรงจิตร ศศ.บ. (ประวัติศาสตร), 2540 

ศศ.ม. (ประวัติศาสตร), 2546 
มหาวิทยาลยับูรพา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

7 
อ.ดร.จิราพร ตรีวิเศษศร ศศ.บ. (รัสเซียศึกษา), 2551  

M.A. (International Relations), 
2553 
Ph.D. (Historical Science), 2557 

มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร 
Ural State University, 
Russia 
Ural Federal University , 
Russia 

xxxxxxxxxxxxx 

 
10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

คณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
เลขท่ี 114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ  10110 
และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ จังหวัดนครนายก 
 

11.  สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

   เศรษฐกิจไทยในปจจุบัน ไดพัฒนาตามการเติบโตของเศรษฐกิจอาเซียน และบริบทของ
สังคมโลก รายไดหลักของประเทศมาจากการทองเท่ียวซ่ึงเปนท่ียอมรับกันวาประเทศไทยเปนหนึ่งใน
ศูนยกลางการทองเท่ียวท่ีสําคัญของโลก จากการไดเปรียบในดานยุทธศาสตรการคมนาคม การมีแหลง
ทองเท่ียวท่ีหลากหลายท้ังทางธรรมชาติและทางประวัติศาสตรวัฒนธรรม การมีตลาดแรงงานท่ีมีคุณภาพ
ท้ังดานฝมือและการบริการ รวมท้ังการเปนครัวโลก ทําใหนานาประเทศตางใหความสนใจท่ีจะเขามา
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ลงทุนและคาขาย แตอยางไรก็ตามประเทศไทยยังไมสามารถกาวขามความเปนประเทศรายไดปานกลาง
ได ยังคงใชเงินลงทุนท่ีสูง และใชทรัพยากรสิ้นเปลือง แนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในอนาคตจึงตอง
สรางความเขมแข็งดวยการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง การพ่ึงพาตนเอง สูการเพ่ิมมูลคาจากการใช
ทรัพยากรอยางคุมคา ใชตนทุนการผลิตต่ํา แตใหผลตอบแทนสูง เพ่ือสูเปาหมายทางเศรษฐกิจท่ีสามารถ
แขงขันในประชาคมโลกไดในอนาคต การเรียนรูภูมิหลังและพัฒนาการทางประวัติศาสตรท้ังของไทยและ
ภูมิภาคอ่ืนๆไมวาในดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองท่ีตางเปนปจจัยมูลเหตุของสถานการณตางๆท่ี
เกิดข้ึน จึงมีความจําเปนเพ่ือใหสามารถนําเอาองคความรูทางประวัติศาสตร จุดแข็ง จุดออน ขอไดเปรียบ 
เสียเปรียบ รวมท้ังปญหาหรือตัวอยางท่ีดีในอดีตมาเปนบทเรียนหรือแบบอยาง เพ่ือการคิดวิเคราะห เพ่ือ
การสรางโอกาสในการพัฒนาประเทศไทยสูการเปนประเทศไทย 4.0 ท่ีม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืนตอไป  
  11.2  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

สังคมและวัฒนธรรมไทยมีพัฒนาการมาอยางยาวนาน เริ่มจากสังคมดั้งเดิมแบบ
เกษตรกรรม มาสูสังคมอุตสาหกรรม และสูสังคมขอมูลขาวสารและสารสนเทศ เปนการพัฒนาสังคมและ
วัฒนธรรมจากฐานการพัฒนาทางวัตถุ จนเม่ือการตักตวงทรัพยากรทางวัตถุจนเกินพอดี เปนผลใหเกิด
ปญหาหลายดานตามมา ท้ังความเหลื่อมล้ําในสังคม คนรวย คนจน สังคมวัตถุนิยม ปญหาดานวัฒนธรรม 
เชื้อชาติ ศาสนา ความแตกแยกทางความคิด และการเมือง ตลอดจนอิทธิพลของสื่อ ลวนนําไปสูความไม
สมดุล อันมีผลกระทบตอความม่ันคงทางสังคมและวัฒนธรรมของชาติ การเรียนรูพัฒนาการทางดาน
สังคมและวัฒนธรรมของคนไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันจึงเปนสิ่งจําเปน เพ่ือการเรียนรูใหเทาทันการ
เปลี่ยนแปลง เปนการปลูกจิตสํานึก สรางการรับรู สรางความภาคภูมิใจในความเปนไทยท่ีดํารงอยูไดบน
ความหลากหลาย สามารถนําเอาความหลากหลายเหลานี้มาเปนทุน และเพ่ิมมูลคาใหเกิดประโยชน  หรือ
สรางสรรคตอยอด สรางโอกาสในการพัฒนาประเทศ เพ่ือใหไทยยังคงความเปนไทยและอยูรวมกับ
ประชาคมโลกไดอยางยั่งยืนและสันติสุข  
 
12.  ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
สถาบัน 

 12.1   การพัฒนาหลักสูตร                                                      
  จากแนวโนมการพัฒนาประเทศไปสูการเปนประเทศไทย 4.0 ซ่ึงมุงเนนการผลิต ไปสู
นวัตกรรม การสรางสรรคตอยอด การเพ่ิมมูลคา และการใหบริการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) จึงเปนหลักสูตรท่ีมุงผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู มีความเขาใจอดีต
และปจจุบันในแงมุมตางๆ สามารถนําองคความรูมาบูรณาการเชิงสรางสรรค ไปสูการสรางนวัตกรรม การ
สรางสรรคตอยอด การเพ่ิมมูลคาเพ่ือใหเกิดประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม  การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ
ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) คือ ใหความสําคัญ
กับความเขาใจประวัติศาสตรมากกวาการใหความรูทางประวัติศาสตร  ใหความสําคัญกับการใชองค
ความรูทางดานประวัติศาสตรเปนองคความรูท่ีสามารถใชเปนฐานในการวิเคราะหสถานการณ การ
วิเคราะหความเสี่ยงท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และสามารถนําเอาองคความรู
ดังกลาวมาเปนพ้ืนฐานในการขับเคลื่อนประเทศดวยปญญา หลักสูตรใหความสําคัญกับการศึกษา
ประวัติศาสตรแบบสหวิทยาการ สามารถประยุกตใชกับศาสตรอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ เชน โบราณคดี 
ประวัติศาสตรศิลปะ พิพิธภัณฑสถานวิทยา จดหมายเหตุ การทองเท่ียว การจัดการทางวัฒนธรรม การ
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ผลิตสื่อและสารคดี เพ่ือใหบัณฑิตสามารถนําไปประยุกต สรางสรรคตอยอด เพ่ิมมูลคา และใหบริการ เพ่ือ
เกิดประโยชนตอตนเองและเศรษฐกิจและสังคมไทยได  
 
 12.2  ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีพันธกิจสําคัญในการผลิตและพัฒนาบุคคลท่ีมีคุณภาพ
และคุณธรรมใหแกสังคม โดยผานกระบวนการเรียนรูและสังคมแหงการเรียนรู การสรางสรรคงานวิจัย
และนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพมีประโยชนอยางยั่งยืนตอสังคมท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 1 การบริการ
วิชาการท่ีมีคุณภาพ การมีจิตสํานึกและความรับผิดชอบตอสังคม รวมท้ังการศึกษา วิเคราะหและทํานุ
บํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ การพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร คณะ
สังคมศาสตรจึงมีความสอดคลองกับพันธกิจดังกลาว ในการพัฒนาการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ
ประวัติศาสตรใหแกสังคม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใหสามารถนําองคความรูทางประวัติศาสตรมา
บูรณาการเชิงสรางสรรค ตอยอด และเพ่ิมมูลคา รวมท้ังการสรางจิตสํานึก เพ่ือตอบสนองความตองการ
ของสังคมไทย รองรับการพัฒนาประเทศไปสูการเปนประเทศไทย 4.0 ซ่ึงมุงเนนการผลิต ไปสูนวัตกรรม 
การสรางสรรคตอยอด การเพ่ิมมูลคา และการใหบริการ 

 
13.  ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 
 13.1  กลุมวิชา/รายวิชา ในหลักสูตรท่ีเปดสอน  โดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

    หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
    หลักสูตรกําหนดใหนิสิตเรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน 30 หนวยกิต ท่ีเปดสอนโดย

สํานักนวัตกรรมการเรียนรูของมหาวิทยาลัย  
   หมวดวิชาเลือกเสรี 

      หลักสูตรกําหนดใหนิสิตเลือกเรียนจํานวน 6 หนวยกิต จากรายวิชาท่ีเปดสอนในระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย โดยเปนรายวิชาท่ีมุงใหนิสิตมีความรู ความเขาใจตามท่ีตนเองถนัดหรือสนใจ  
 
 13.2  รายวิชาท่ีเปดสอนใหคณะ / ภาควิชา / หลักสูตรอ่ืน 

 เปดสอนวิชาโทใหแกผูเรียนในหลักสูตรอ่ืน ไดแก 
 13.2.1 วิชาโทประวัติศาสตร 
 13.2.2 วิชาโทมัคคุเทศก 

 
 13.3 การบริหารจัดการ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนผูประสานงานดานเนื้อหาสาระ การจัดตารางการเรียน
การสอน ความสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี และการ
ดําเนินงานตามกรอบการประกันคุณภาพของหลักสูตร 
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หมวดที ่2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.1  ปรัชญา 
        ประวัติศาสตรคือรากฐานแหงพลังสรางสังคม  

 1.2  ความสําคัญ 
        เปนหลักสูตรท่ีมุงเนนการวางรากฐานองคความรูทางดานประวัติศาสตร รวมท้ังศาสตรอ่ืนๆ
ท่ีเก่ียวของ เพ่ือจะไดเขาใจความเปนมาของไทย ประเทศเพ่ือนบาน ประชาคมอาเซียน และประชาคม
โลก เพ่ือความสามารถในการนําเอาแนวคิด มุมมองจากอดีตมาใชในการวิเคราะหประเด็นปญหาและการ
สรางโอกาส อันจะเปนประโยชนในการสรางความเขาใจอันดีระหวางประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบาน 
และการดํารงอยูอยางมีบทบาทในสังคมโลกอยางมีเสถียรภาพ   
 1.3  วัตถุประสงค   

       เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะดังนี้ 
1.3.1 มีความรูความเขาใจพัฒนาการทางประวัติศาสตรท้ังของไทยและตางประเทศเพ่ือ

เปนพ้ืนฐานตอการเขาใจเหตุการณในอดีตและปจจุบัน และเพ่ือเปนรากฐานในการพัฒนาสังคมในอนาคต  
1.3.2 มีความสามารถในการวิเคราะห วิจารณ และมีความสามารถในการแสวงหา

ความรูดวยวิธีการทางประวัติศาสตรและสังคมศาสตร 
       1.3.3 สามารถผลิตงานวิชาการและงานวิจัยตามระเบียบวิธีการทางประวัติศาสตรท่ีมี
คุณภาพและสามารถเผยแพรได 

1.3.4 เปนคนมีเหตุผล และจริยธรรม สามารถนําความรูและทักษะจากการเรียนไป
ประยุกตใชในการประกอบอาชีพอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม หรือเปนพ้ืนฐานในการศึกษาข้ันตอไป 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

 

แผนพัฒนา/ 
แผนการเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ ตัวบงชี้ 

1) ปรับปรุงหลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาประวัติศาสตรเมื่อครบวาระตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)
กําหนด (ปรับปรุงทุกระยะเวลา 5 ป) 
 

1.1) ติดตามและประเมินหลักสูตร
ทุกปการศึกษา 

1.1.1) รายงานผลการประเมิน
หลักสตูรทุกป 

1.2) นําผลการประเมินมาปรบัปรงุ
หลักสตูร 

1.1.2) เอกสารหลักสูตร ฉบับ
ปรับปรุงท่ีมีมาตรฐานไมต่ํากวา
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) 
กําหนด 

2.3) เสริมสรางความรูและทักษะ
ของนิสิตเพ่ือใหสอดคลองกับความ
ตองการของผูใชบัณฑิต 

2.3.1) รายวิชาในหลักสูตรท่ีเนน
ความรูและทักษะ 

3) สงเสริมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีน
เปนสําคญัภายในระยะเวลา 2 ป 

3.1) เพ่ิมพูนทักษะ/ความรูแก
อาจารยเพ่ือสงเสริมการจัดการเรยีน
การสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญทุกป 
 

3.1.1) มีกิจกรรมอบรมเพ่ิมพูน
ทักษะแกคณาจารย และผลประเมิน
ประสิทธิภาพการจดัการเรียนการ
สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคญัหรือ
เรียนรูดวยตนเอง 

3.2) พัฒนาระบบสารสนเทศท่ี
สนับสนุนการเรยีนรูดวยตนเองอยาง
ตอเน่ือง 
 

3.2.1) ผลการประเมินความพึง
พอใจของผูเรียนตอระบบ
สารสนเทศท่ีสนับสนุนการเรียนรู
ดวยตนเอง 

3.3) จัดกิจกรรมเสรมินอกหลักสูตร
ท่ีเนนการเรยีนรูดวยตนเองหรือจาก
ประสบการณจริงทุกปการศึกษา 

3.3.1) ผลการประเมินการมสีวนรวม
ของผูเรียนในการจดักิจกรรมทาง
วิชาการและกิจกรรมเสริมนอก
หลักสตูรอ่ืน ๆ 

4) พัฒนาอาจารยใหมีความรูความเขาใจ
การจัดการเรยีนการสอนท่ีมุงผลการ
เรียนรูท้ัง 5 ดาน 
 

4.1) สงเสริมใหอาจารยพัฒนาทักษะ
และความรู เพ่ือนํามาใชในการ
จัดการเรียนการสอนท่ีมุงผลการ
เรียนรูท้ัง 5 ดาน 
 

4.1.1) จํานวนโครงการการพัฒนา
ทักษะและความรู 
4.1.2) ระดับความพึงพอใจของนิสิต
ตอการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารยท่ีมุงผลการเรียนรูท้ัง 5 ดาน 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1   ระบบ   

    ระบบการศึกษาเปนแบบทวิภาค คือ ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษา
ปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห   

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน   
    อาจจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอนเปนพิเศษได โดยมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 
8 สัปดาห (เปนไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) 
 1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
          การเทียบเคียงหนวยกิตเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
 
2. การดําเนินการของหลักสูตร 

2.1  วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
   ภาคตน           เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
   ภาคปลาย        เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
   ภาคฤดูรอน      เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 

2.2  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
                     เปนผูสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา และมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และคุณสมบัติ
อ่ืนๆตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

   2.3  ปญหาของนิสิตแรกเขา 
  2.3.1 ความสามารถในการคิดวิเคราะห 
          2.3.2 ทักษะการเขียนความเรียงและการอานจับประเด็นบทความวิชาการ 

2.3.3 ทักษะดานภาษาตางประเทศ (เนนภาษาอังกฤษ) ดวยสาขาวิชาประวัติศาสตร
จําเปนตองศึกษาเอกสารและขอมูลท่ีเปนภาษาตางประเทศดวย 

 2.4  กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3 
         2.4.1 แนวการเรียนการสอน ฝกการคิดวิเคราะหควบคูกับการบรรยาย 
         2.4.2 ฝกการเขียนความเรียงและการอานเก็บใจความสําคัญ 
  2.4.3 ผูสอนรวมอานภาษาอังกฤษกับนิสิต อาจชวยแปล อธิบายความและชี้ประเด็น 
 
 
 
 



9 
 

  2.5  แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

 

จํานวนนิสิต 
จํานวนนิสิตแตละปการศึกษา 

2560 
(ปท่ี 1) 

2561 
(ปท่ี 2) 

2562 
(ปท่ี 3) 

2563 
(ปท่ี 4) 

2564 
(ปท่ี 5) 

ชั้นปท่ี 1 80 80 80 80 80 
ชั้นปท่ี 2 - 80 80 80 80 
ชั้นปท่ี 3 - - 80 80 80 
ชั้นปท่ี 4 - - - 80 80 

รวม 80 160 240 320 320 
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - 80 80 

 
   2.6  งบประมาณตามแผน 
               2.6.1 งบประมาณรายรับ เพ่ือใชในการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาประวัติศาสตร  
 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2560 
(ปท่ี 1) 

2561 
(ปท่ี 2) 

2562 
(ปท่ี 3) 

2563 
(ปท่ี 4) 

2564 
(ปท่ี 5) 

คาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจาย  
1 ปการศึกษา 
(คาธรรมเนียม/คน/ป x จํานวนรับ) 

30,000 
 x 80  

30,000 
 x 160 

 30,000 
 x 240 

30,000 
 x 320 

30,000 
 x 320 

รวมรายรับ 2,400,000 4,800,000 7,200,000 9,600,000 9,600,000 

       2.6.2  ประมาณการคาใชจาย (หนวย : บาท) 
 

 
รายละเอียดรายจาย 

ปงบประมาณ 
2560 
(ปท่ี 1) 

2561 
(ปท่ี 2) 

2562 
(ปท่ี 3) 

2563 
(ปท่ี 4) 

2564 
(ปท่ี 5) 

หมวดการจัดการเรียนการสอน      
1. คาสอน (คาตอบแทนอาจารยพิเศษ
และคณะรวมสอน) 

250,000        500,000 750,000 1,000,000 1,000,000 

2. คาวัสดุ (วัสดสุํานักงานและวัสดุ
การเรยีนการสอน) 

150,000        300,000 450,000 600,000 600,000 

3. ทุนและกิจกรรมนิสติ 150,000        300,000 450,000 600,000 600,000 
4. งบพัฒนาบุคลากร 250,000        500,000 750,000 1,000,000 1,000,000 
5. งบสนับสนุนการวิจัย 250,000        500,000 750,000 1,000,000 1,000,000 
6. คาใชจายสวนกลางของคณะ 200,000 400,000 600,000 800,000 800,000 
7. คาสาธารณูปโภค 100,000        200,000 300,000 400,000 400,000 

 ปงบประมาณ 
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รายละเอียดรายจาย 2560 
(ปท่ี 1) 

2561 
(ปท่ี 2) 

2562 
(ปท่ี 3) 

2563 
(ปท่ี 4) 

2564 
(ปท่ี 5) 

8. คาพัฒนาสถานท่ี ครุภณัฑ 250,000        500,000 750,000 1,000,000 1,000,000 
9. คาพัฒนามหาวิทยาลัย 160,000 320,000 480,000 640,000 640,000 
หมวดคาใชจายสวนกลาง      
1. คาบํารุงมหาวิทยาลัย  
(950 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 

152,000 304,000 456,000 600,000 600,000 

2. คาบํารุงหองสมุด  
(900 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 

144,000 288,000 432,000 576,000 576,000 

3. คาบํารุงฝายกิจการนิสติ  
(850 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 

136,000 272,000 408,000 544,000 544,000 

4. คากองทุนคอมพิวเตอร  
(650 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 

104,000 208,000 312,000 416,000 416,000 

5. คาบํารุงดานการกีฬา  
(300 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 

48,000 96,000 144,000 192,000 192,000 

               รวมรายจาย 2,344,000 4,688,000 7,032,000 9,368,000 9,368,000 

 
   2.7  ระบบการศึกษา 

      แบบชั้นเรียน 
      แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 
      แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 
      แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 
    แบบทางไกลทางอินเทอรเน็ต 
      อ่ืนๆ (ระบุ) 

  
 2.8  การเทียบโอนหนวยกิต  รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย(ถามี) 

           การเทียบเคียงหนวยกิตเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
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3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
3.1 หลักสูตร 

  3.1.1  จํานวนหนวยกิต 
                              รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 132 หนวยกิต 
                    3.1.2  โครงสรางหลักสูตร 

หมวดวิชา หนวยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไมนอยกวา 30  หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 96 หนวยกิต 
    2.1 วชิาเอก  ไมนอยกวา 78 หนวยกิต 

- วิชาเอกบังคับ 48 หนวยกิต 
- วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

    2.2 วชิาโท ไมนอยกวา 18  หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา  6   หนวยกิต 
รวมไมนอยกวา  132  หนวยกิต 

 
           3.1.3 รายวิชา 
       หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  กําหนดใหเรียนไมนอยกวา  30   หนวยกิต ดังนี้ 

1. วิชาบังคับ 20 หนวยกิต   
      1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร   9  หนวยกิต  
              1.1.1 ภาษาไทย        
              มศว 111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
              1.1.2 ภาษาอังกฤษ   
              มศว 121 หรือ มศว 123    3(2-2-5) 
              มศว 122 หรือ มศว 124    3(2-2-5) 
      1.2 กลุมวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลย)ี 3 หนวยกิต 
              มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิตอล   3(3-0-6)  
   1.3 กลุมวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) 8  หนวยกิต  
              มศว 151 การศึกษาท่ัวไปเพ่ือพัฒนามนุษย  3(3-0-6) 
              มศว 161 มนุษยในสังคมแหงการเรียนรู  2(2-0-4) 
              มศว 261 พลเมืองวิวัฒน    3(3-0-6) 

2. วิชาเลือก 10 หนวยกิต  
  2.1 กลุมวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี) 
       ไมนอยกวา 5   หนวยกิต 
  2.2 กลุมวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) 
  2.3 กลุมวิชาพลานามัย    ไมนอยกวา 2   หนวยกิต  
 

หมายเหตุ: * คณะ หลักสูตร หรือนิสิต มีอิสระในการเรียนวิชาเลือกตามกลุม 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 
เพ่ิมเติมตามความตองการใหครบ 10 หนวยกิต 
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 1. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร  กําหนดใหเรียนไมนอยกวา  9  หนวยกิต  ดังนี้   

มศว 111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                                                                        3(3-0-6) 
SWU 111 Thai for Communication 
 

มศว 121 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 1                                                  3(2-2-5) 
SWU 121 English for Effective Communication 1 
 

มศว 122 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 2                                                  3(2-2-5) 
SWU 122 English for Effective Communication 2 
 

มศว 123 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 1                                                      3(2-2-5) 
SWU 123 English for International Communication 1 
 

มศว 124 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 2                                                      3(2-2-5) 
SWU 124 English for International Communication 2 
 

2. กลุมวิชาพลานามัย 
 

มศว 131 ลีลาศ                                                                                               1(0-2-1) 
SWU 131 Social Dance 
 

มศว 132 สมรรถภาพสวนบุคคล                                                                           1(0-2-1) 
SWU 132 Personal Fitness 
 

มศว 133 การวิ่งเหยาะเพ่ือสุขภาพ                                                                         1(0-2-1) 
SWU 133 Jogging for Health 
 

มศว 134 โยคะ                                                                                               1(0-2-1) 
SWU 134 Yoga 
 

มศว 135 วายน้ํา                                                                                              1(0-2-1) 
SWU 135 Swimming 
 

มศว 136 แบดมินตัน                                                                                         1(0-2-1) 
SWU 136 Badminton 
 

มศว 137 เทนนิส                                                                                             1(0-2-1) 
SWU 137 Tennis 
มศว 138 กอลฟ                                                                                              1(0-2-1) 
SWU 138 Golf 
 

มศว 139 การฝกโดยการใชน้ําหนัก                                                                        1(0-2-1) 
SWU 139 Weight Training 
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3. กลุมวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี) 
 

มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทัล                                                                                  3(3-0-6) 
SWU 141 Life in a Digital World 
 

มศว 241 แนวโนมเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคม                                                            2(1-2-3) 
SWU 241 Digital Technology and Society Trends 
 

มศว 242 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน                                                                   3(3-0-6) 
SWU 242 Mathematics in Daily Life 
 

มศว 243 การจัดการทางการเงินสวนบุคคล                                                              3(3-0-6) 
SWU 243 Personal Financial Management 
 

มศว 244 วิทยาศาสตรเพ่ือชีวิตและสิ่งแวดลอมท่ีดี                                                      3(3-0-6) 
SWU 244 Science for Better Life and Environment 
 

มศว 245 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม                                                            2(2-0-4) 
SWU 245 Science, Technology and Society 
 

มศว 246 วิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพ                                                                                2(2-0-4) 
SWU 246 Healthy Lifestyle 
 

มศว 247 อาหารเพ่ือชีวิต                                                                                    2(1-2-3) 
SWU 247 Food for Life 
 

มศว 248 พลังงานทางเลือก                                                                                 2(2-0-4) 
SWU 248 Alternative Energy 
 

มศว 341 ธุรกิจในโลกดิจิทัล                                                                                2(1-2-3) 
SWU 341 Business in a Digital World 
 

 
4. กลุมวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) 
 

มศว 151 การศึกษาท่ัวไปเพ่ือพัฒนามนุษย                                                               3(3-0-6) 
SWU 151 General Education for Human Development 
 

มศว 161 มนุษยในสงัคมแหงการเรียนรู                                                                   2(2-0-4) 
SWU 161 Human in Learning Society 
 

มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย                                                                    2(1-2-3) 
SWU 251 Music and Human Spirit 
 

มศว 252 สุนทรียศาสตรเพ่ือชีวิต                                                                           3(3-0-6) 
SWU 252 Aesthetics for Life 
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มศว 253 สุนทรียสนทนา                                                                                    2(1-2-3) 
SWU 253 Dialogue 
 

มศว 254 ศิลปะและความคิดสรางสรรค                                                                  2(1-2-3) 
SWU 254 Art and Creativity 
 

มศว 255 ธรรมนูญชีวิต                                                                                      2(1-2-3) 
SWU 255 Constitution For Living 
 

มศว 256 การอานเพ่ือชีวิต                                                                                  2(2-0-4) 
SWU 256 Reading for Life 
 

มศว 257 วรรณกรรมและพลังทางปญญา                                                                 2(2-0-4) 
SWU 257 Literature for Intellectual Powers 
 

มศว 258 ศิลปะการพูดและการนําเสนอ                                                                  2(2-0-4) 
SWU 258 Arts of Speaking and Presentation 
 

มศว 261 พลเมืองวิวัฒน                                                                                    3(3-0-6) 
SWU 261 Active Citizens 
 

มศว 262 ประวัติศาสตรและพลังขับเคลื่อนสังคม                                                        2(2-0-4) 
SWU 262 History and Effects on Society 
 

มศว 263 มนุษยกับสันติภาพ                                                                               2(2-0-4) 
SWU 263 Human and Peace 
 

มศว 264 มนุษยในสังคมพหุวัฒนธรรม                                                                    2(2-0-4) 
SWU 264 Human in Multicultural Society 
 

มศว 265 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน                                                                             3(3-0-6) 
SWU 265 Economic Globalization 
 

มศว 266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                       2(2-0-4) 
SWU 266 Sufficiency Economy 
 
มศว 267 หลักการจัดการสมัยใหม                                                                         2(2-0-4) 
SWU 267 Principles of Modern Management 
 

มศว 268 การศึกษาทางสังคมดวยกระบวนการวิจัย                                                     2(1-2-3) 
SWU 268 Social Study by Research 
 

มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ                                                                            3(2-2-5) 
SWU 351 Personality Development 
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มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด                                                                     3(3-0-6) 
SWU 352 Philosophy and Thinking Process 
 

มศว 353 การคิดอยางมีเหตุผลและจริยธรรม                                                            3(3-0-6) 
SWU 353 Logical Thinking and Ethics 
 

มศว 354 ความคิดสรางสรรคกับนวัตกรรม                                                               3(2-2-5) 
SWU 354 Creativity and Innovation 
 

มศว 355 พุทธธรรม                                                                                          3(3-0-6) 
SWU 355 Buddhism 
 

มศว 356 จิตวิทยาสังคมในการดําเนินชีวิต                                                                2(2-0-4) 
SWU 356 Social Psychology for Living 
 

มศว 357 สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม                                                             2(2-0-4) 
SWU 357 Mental Health and Social Adaptability 
 

มศว 358 กิจกรรมสรางสรรคเพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม                                                 2(1-2-3) 
SWU 358 Creative Activities for Life and Social Development 
 

มศว 361 มศว เพ่ือชุมชน                                                                                   3(1-4-4) 
SWU 361 SWU for Communities 
 

มศว 362 ภูมิปญญาทองถ่ิน                                                                                 2(1-2-3) 
SWU 362 Local Wisdom 
 

มศว 363 สมัมาชีพชุมชน                                                                                    2(1-2-3) 
SWU 363 Ethical Careers for Community 
 

มศว 364 กิจการเพ่ือสังคม                                                                                  2(1-2-3) 
SWU 364 Social Enterprise 
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       หมวดวิชาเฉพาะดาน 
โครงสรางวิชาเอก กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 78 หนวยกิต ประกอบดวย 

1. วิชาเอก 
1.1 วิชาเอกบังคับ กําหนดใหเรียน    48   หนวยกิต 
1.2 วิชาเอกเลือก  กําหนดใหเรียนไมนอยกวา    30   หนวยกิต 

    
   1.1 วิชาเอกบังคับ  กําหนดใหเรียน 48 หนวยกิต ดังนี้ 
 

ปศ 101 อารยธรรมโลก 3(3-0-6) 
 HI 101 World Civilization  
ปศ 102 ความรูเบื้องตนสําหรับการศึกษาประวัติศาสตร   3(2-2-5) 
 HI 102 Basic Knowledge for History Study  

ปศ 103 ภาษาอังกฤษสําหรับเฉพาะสาขาประวัติศาสตร 1 3(2-2-5) 
 HI 103 English for Academic Purposes History I  
ปศ 104 ภาษาอังกฤษสําหรับเฉพาะสาขาประวัติศาสตร 2 3(2-2-5) 
 HI 104 English for Academic Purposes History II    
ปศ 211 ประวัติศาสตรไทยกอนสมัยใหม   3(3-0-6) 
 HI 211 Pre-Modern Thai History  
ปศ 212 ประวัติศาสตรไทยสมัยใหม 3(3-0-6) 
 HI 212 Modern Thai History  
ปศ 221 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตสมัยใหม 3(3-0-6) 
 HI 221 Modern Southeast Asian History  
ปศ 231 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกสมัยใหม    3(3-0-6) 
 HI 231 Modern East Asian History  
ปศ 301 ประวัติศาสตรนิพนธ 3(3-0-6) 
 HI 301 Historiography  
ปศ 302 เหตุการณโลกปจจุบัน 3(2-2-5) 
 HI 302 World Current Affairs     
ปศ 341 ประวัติศาสตรตะวันออกกลาง 3(3-0-6) 
 HI 341 Middle East History  
ปศ 351 ประวัติศาสตรยุโรปตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 19 3(3-0-6) 
 HI 351 European History since the 19th Century  
ปศ 361 ประวัติศาสตรสหรัฐอเมริกา 3(3-0-6) 
 HI 361 American History    
ปศ 401 ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร 3(2-2-5) 
HI 401 Research Methods in History  

ปศ 402 สัมมนาประเด็นสําคัญทางประวัติศาสตร 3(2-2-5) 
 HI 402 Seminar on Selected Topics in History  
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ปศ 403 สังคมและวัฒนธรรมตางชาติ 3(2-2-5) 
 HI 403 Foreign Society and Culture   

    
1.2 วิชาเอกเลือก  กําหนดใหเลือกเรียนไมนอยกวา 30 หนวยกิต  โดยเลือกเรียนจาก

หมวดวิชาตอไปนี้ 
 
หมวดประวัติศาสตรไทย 

ปศ 213 ความสัมพันธไทยกับตางประเทศสมัยคริสตศตวรรษท่ี 15 – 20 3(3-0-6) 
 HI 213 Thai Foreign Relations from the 15th to the 20th 

Centuries 
 

ปศ 214 ประวัติศาสตรการเมืองและการปกครองไทย 3(3-0-6) 
 HI 214 Thai Politics and Government History  
ปศ 215 ประวัติศาสตรสังคม และวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6) 
 HI 215 Thai Social and Cultural History  
ปศ 216 โบราณคดีในประเทศไทย   3(3-0-6) 
 HI 216 Archaeology in Thailand  
ปศ 311 ประวัติศาสตรไทยรวมสมัย 3(3-0-6) 
 HI 311 Contemporary Thai History  
ปศ 312 อยุธยาศึกษา 3(3-0-6) 
 HI 312 Ayutthaya Study  
ปศ 313 ประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทย 3(3-0-6) 
 HI 313 Thai Economic History   
ปศ 314 ประวัติศาสตรลานนา 3(3-0-6) 
 HI 314 Lanna History  
ปศ 411 บทบาทสตรีในประวัติศาสตรไทย  3(3-0-6) 
 HI 411 Roles of Women in Thai  History    
ปศ 412 ประวัติศาสตรทองถ่ินไทย 3(2-2-5) 
 HI 412 Thai Local History  
ปศ 413 สัมมนาประวัติศาสตรไทย  3(2-2-5) 
 HI 413 Seminar in Thai History  
ปศ 414 ประวัติศาสตรภูมิปญญาไทย 3(3-0-6) 
 HI 414 Thai Wisdom History  
ปศ 415 ประวัติศาสตรศิลปะในประเทศไทย   3(3-0-6) 
 HI 415 Thai Arts History    
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หมวดประวัติศาสตรเอเชีย 
 

ปศ 222 อาเซียน  3(3-0-6) 
 HI 222 ASEAN  
ปศ 321 ประวัติศาสตรอินโดจีน 3(3-0-6) 
 HI 321 Indo-China History  
ปศ 342 ประวัติศาสตรเอเชียใตสมัยใหม 3(3-0-6) 
 HI 342 Modern South Asian History  
ปศ 421 สัมมนาประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต    3(2-2-5) 
 HI 421 Seminar in Southeast Asian History    
ปศ 431 สัมมนาประวัติศาสตรเอเชียตะวันออก 3(2-2-5) 
 HI 431 Seminar in East Asian History  

 
หมวดประวัติศาสตรตะวันตก 

 
ปศ 251 ประวัติศาสตรยุโรปตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 15 ถึง 18 3(3-0-6) 
 HI 251 European History from the 15th to the 18th Centuries  
ปศ 352 ประวัติศาสตรอังกฤษสมัยใหม 3(3-0-6) 
 HI 352 Modern Britain History  
ปศ 353 ประวัติศาสตรรัสเซียสมัยใหม 3(3-0-6) 
 HI 353 Modern Russia History  
ปศ 354 ประวัติศาสตรเยอรมัน 3(3-0-6) 
 HI 354 Germany History  
ปศ 451 ประวัติศาสตรฝรั่งเศสสมัยใหม 3(3-0-6) 
 HI 451 Modern France History      
ปศ 452 สหภาพยุโรป 3(3-0-6) 
 HI 452 European Union  
ปศ 453 สัมมนาประวัติศาสตรยุโรป 3(2-2-5) 
 HI 453 Seminar in European History    

 
หมวดประวัติศาสตรท่ัวไป 

 
ปศ 217 ประวัติศาสตรสุขภาพและการแพทยไทย 3(3-0-6) 
 HI 217 Health and Medicine in Thai History  
ปศ 303 การผลิตสารคดีทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม   3(2-2-5) 
 HI 303 Production of Historical and Cultural Documentaries   
ปศ 304 ภาษาอังกฤษสําหรับเฉพาะสาขาประวัติศาสตร 3 3(2-2-5) 
 HI 304 English for Academic Purposes History III 
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ปศ 305 ความรูและทักษะเบื้องตนเพ่ือการประกอบอาชีพทาง
ประวัติศาสตร 

3(1-4-4) 

 HI 305 Knowledge and Basic Skills for Career in History  
ปศ 404 พิพิธภัณฑสถานวิทยา 3(3-0-6) 
 HI 404 Museology  
ปศ 405 การจัดการมรดกทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมในประเทศไทย        3(3-0-6) 
 HI 405 Management of Historical and Cultural Heritage in 

Thailand 
 

ปศ 406 ภาพยนตร และประวัติศาสตร 3(3-0-6) 
 HI 406 Films and History  
ปศ 471 ประวัติศาสตรทองถ่ินกับการทองเท่ียว 3(3-0-6) 
 HI 471 Local History and Tourism  

 
     2. หมวดวิชาโทกําหนดใหเลือกเรียนไมนอยกวา 18 หนวยกิต 

     โดยเลือกจากหลักสูตรวิชาโทอ่ืนๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 

    3. หมวดวิชาเลือกเสรี กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 โดยเลือกรายวิชาใดๆ ท่ีเปดโอกาสใหนิสิตเลือกเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

  ความหมายของรหัสวิชา 
    มศว    หมายถึง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
    SWU  หมายถึง   Srinakharinwirot University 
    ปศ     หมายถึง   ประวัติศาสตร 
    HI      หมายถึง   History 

                การกําหนดรหัสวิชา กําหนดรหัสไวเปนเลข 3 หลัก     

เลขรหัสตัวท่ี 1   หมายถึง   ชั้นปท่ีเปดสอน 

 เลขรหัสตัวท่ี 2   หมายถึง   หมวดวิชา ดังตอไปนี้ 
  เลข 0 หมายถึง   ประวัติศาสตรท่ัวไป 
  เลข 1 หมายถึง   ประวัติศาสตรไทย 
  เลข 2 หมายถึง   ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  เลข 3 หมายถึง   ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออก 
  เลข 4 หมายถึง   ประวัติศาสตรเอเชียใต ประวัติศาสตรตะวันออกกลาง  
  เลข 5   หมายถึง   ประวัติศาสตรยุโรป 
  เลข 6   หมายถึง   ประวัติศาสตรอเมริกัน 
  เลข 7   หมายถึง   ประวัติศาสตรการทองเท่ียว 
 เลขรหัสตัวท่ี 3   หมายถึง   ลําดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัว ท่ี 2 
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 3.1.4 แผนการศึกษา 
 
 ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1  
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
ศึกษาท่ัวไป มศว 111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 มศว 121 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 
มศว 151 การศึกษาท่ัวไปเพ่ือพัฒนามนุษย 3(3-0-6) 
มศว 133 การวิ่งเหยาะเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) 

วิชาเอกบังคับ ปศ  101   อารยธรรมโลก 3(3-0-6) 
ปศ 103 ภาษาอังกฤษสําหรับเฉพาะสาขาประวัติศาสตร 1 3(2-2-5) 

วิชาเลือกเสรี  เลือก 1 รายวิชา 3 
รวม 19 

                
 ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
ศึกษาท่ัวไป มศว 122  ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 

มศว 141  ชีวิตในโลกดิจิทัล 3(3-0-6) 
มศว 161 มนุษยในสังคมแหงการเรียนรู 2(2-0-4) 
มศว 139  การฝกโดยการใชน้ําหนัก 1(0-2-1) 

วิชาเอก
บังคับ 

ปศ  102  ความรูเบื้องตนสําหรับการศึกษาประวัติศาสตร 3(2-2-5) 
ปศ 104 ภาษาอังกฤษสําหรับเฉพาะสาขาประวัติศาสตร 2 3(2-2-5) 

วิชาเลือกเสรี  เลือก 1 รายวิชา 3 
รวม 18 

 
                ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
ศึกษาท่ัวไป มศว 261  พลเมืองวิวัฒน 3(3-0-6) 
วิชาเอก
บังคับ 

ปศ 211   ประวัติศาสตรไทยกอนสมัยใหม 3(3-0-6) 

ปศ 221    ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตสมัยใหม 3(3-0-6) 
วิชาเอกเลือก  เลือก 1 รายวิชาตามหมวดท่ีสนใจ 3 

วิชาโท  เรียน 1 วิชา 3 
รวม 15 
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  ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
ศึกษาท่ัวไป มศว 243  การจัดการทางการเงินสวนบุคคล 3(3-0-6) 
วิชาเอก
บังคับ 

ปศ 212    ประวัติศาสตรไทยสมัยใหม 3(3-0-6) 
ปศ 231 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกสมัยใหม 3(3-0-6) 

วิชาเอกเลือก  เลือก 1 รายวิชาตามหมวดท่ีสนใจ 3 
วิชาโท  เรียน 1 วิชา 3 
รวม 15 

 
                ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
ศึกษาท่ัวไป มศว 241 แนวโนมเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคม 2(1-2-3) 
วิชาเอก
บังคับ 

ปศ 341 ประวัติศาสตรตะวันออกกลาง 3(3-0-6) 
ปศ 351  ประวัติศาสตรยุโรปตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 19 3(3-0-6) 
ปศ 361 ประวัติศาสตรสหรัฐอเมริกา 3(3-0-6) 

วิชาเอกเลือก  เลือก 2 รายวิชาตามหมวดท่ีสนใจ 6 

วิชาโท  เรียน 1 วิชา 3 
รวม 20 

 
                ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
ศึกษาท่ัวไป มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(2-2-5) 
วิชาเอกบังคับ ปศ 301  ประวัติศาสตรนิพนธ 3(3-0-6) 

ปศ 302  เหตุการณโลกปจจุบัน 3(2-2-5) 

วิชาเอกเลือก  เลือก 3 รายวิชาตามหมวดท่ีสนใจ 9 

วิชาโท  เรียน 1 วิชา 3 
รวม 21 
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                ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
วิชาเอกบังคับ ปศ 401 ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร 3(2-2-5) 

ปศ 403 สังคมและวัฒนธรรมตางชาติ 3(2-2-5) 

วิชาเอกเลือก  เลือก 2 รายวิชาตามหมวดท่ีสนใจ 6 

วิชาโท  เรียน 1 วิชา 3 
รวม 15 

 
                ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
วิชาเอกบังคับ ปศ 402   สัมมนาประเด็นสําคัญทางประวัติศาสตร 3(2-2-5) 

วิชาเอกเลือก  เลือก 1 รายวิชาตามหมวดท่ีสนใจ 3 

วิชาโท  เรียน 1 วิชา 3 
รวม 9 

 

3.1.5  วิชาโทประวัติศาสตร (Minor in History) 
 เปนหลักสูตรปรับปรุงเพ่ือใหสอดคลองกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

  3.1.5.1 วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหนิสิตมีความรู ความเขาใจพัฒนาการทางประวัติศาสตรท้ังของไทยและ

ตางประเทศเพ่ือเปนพ้ืนฐานตอการเขาใจเหตุการณในอดีต ปจจุบันและเพ่ือเปนพลังในการพัฒนาสังคมใน
อนาคต 

2. เพ่ือใหนิสิตเปนคนมีเหตุผล และจริยธรรม มีความสามารถในการวิเคราะห วิจารณ 
และมีความสามารถในการแสวงหาความรูดวยวิธีการทางประวัติศาสตร 

3. เพ่ือใหนิสิตสามารถนําความรูและทักษะจากการเรียนไปประยุกตใชในการประกอบ 
อาชีพอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม หรือเปนพ้ืนฐานในการศึกษาข้ันตอไป  
 
      3.1.5.2  โครงสรางของหลักสูตร 

หลักสูตรวิชาโทประวัติศาสตร กําหนดใหเรียน  18  หนวยกิต  ดังนี้ 
 

ปศ 212 ประวัติศาสตรไทยสมัยใหม 3(3-0-6) 
 HI 212 Modern Thai History  

ปศ 221 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตสมัยใหม 3(3-0-6) 
 HI 221 Modern Southeast Asian History  
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ปศ 231 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกสมัยใหม 3(3-0-6) 
 HI 231 Modern  East Asian  History  

ปศ 302 เหตุการณโลกปจจุบัน   3(2-2-5) 
 HI 302 World Current Affairs     

ปศ 341 ประวัติศาสตรตะวันออกกลาง 3(3-0-6) 
 HI 341 Middle East History  

ปศ 351 ประวัติศาสตรยุโรปตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 19 3(3-0-6) 
 HI 351 European History since the 19th Century  

 
    3.1.5.3 แผนการเรียนวิชาโทประวัติศาสตร 
  
ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
ปศ 221   ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตสมัยใหม 3(3-0-6) 

รวม  3 

 
ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
ปศ 212   ประวัติศาสตรไทยสมัยใหม 3(3-0-6) 

รวม  3 

 
ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
ปศ 341 ประวัติศาสตรตะวันออกกลาง 3(3-0-6) 

รวม  3 

 
ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
ปศ 231  ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกสมัยใหม 3(3-0-6) 

รวม  3 

 
ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
ปศ 351  ประวัติศาสตรยุโรปตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 19 3(3-0-6) 

รวม  3 
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ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
ปศ 302   เหตุการณโลกปจจุบัน 3(2-2-5) 

รวม  3 

                                          

  3.1.5.4  ความหมายของรหัสวิชา  
  ดูในหมวดวิชาเอกประวัติศาสตร 
  3.1.5.5  คําอธิบายรายวิชา 
  ดูในหมวดวิชาเอกประวัติศาสตร 

3.1.6  คําอธิบายรายวิชา 
 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ. 2560 
 

1.1 กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร 
 

มศว 111  ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร                                               3(3-0-6) 
SWU 111  Thai for Communication 

ศึกษาองคประกอบของการสื่อสาร ท้ังการฟง การพูด การอาน การเขียน การสังเคราะห
ความคิด และกลวิธีการใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในสถานการณตางๆ โดยเนนทักษะการเขียนสรุปความ 
ยอความ ขยายความ และพรรณนาความ 
 

มศว 121  ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการส่ือสาร 1                             3(2-2-5) 
SWU 121  English for Effective Communication 1 

ศึกษาและฝกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเนนการฟงและการพูดภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาตางประเทศในสถานการณตางๆ ผานการทําแบบฝกหัดการฟงและการพูด โดยใชกระบวนการ
เรียนรู สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีหลากหลายท้ังในและนอกหองเรียน 
 

มศว 122  ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการส่ือสาร 2                           3(2-2-5) 
SWU 122  English for Effective Communication 2 

ศึกษาและฝกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเนนการอานและการเขียนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาตางประเทศในสถานการณตางๆ ผานการทําแบบฝกหัดการอานและการเขียน โดยใชกระบวนการ
เรียนรู สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีหลากหลายท้ังในและนอกหองเรียน 
 

มศว 123  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ 1                       3(2-2-5) 
SWU 123  English for International Communication 1 

ศึกษาหลักการใชภาษาอังกฤษโดยเนนการฟงและการพูดสําหรับผู เรียนท่ีใช
ภาษาอังกฤษในฐานะท่ีเปนภาษานานาชาติ ท้ังคําศัพท สํานวน ประโยค ไวยากรณท่ีซับซอน และการออก
เสียง ฝกปฏิบัติการสนทนาในสถานการณตางๆ ผานสื่อ และกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลายท้ังในและ
นอกหองเรียน 
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มศว 124  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ 2                     3(2-2-5) 
SWU 124  English for International Communication 2 

ศึกษาหลักการใชภาษาอังกฤษโดยเนนการอานและการเขียนสําหรับผู เรียนท่ีใช
ภาษาอังกฤษในฐานะท่ีเปนภาษานานาชาติ การฝกเขียนเรียงความในหัวขอท่ีหลากหลาย โดยฝกปฏิบัติ
ผานกิจกรรมการเรียนรูตางๆ ท้ังในและนอกหองเรียน 
 
1.2 กลุมวิชาพลานามัย 
 

มศว 131  ลีลาศ                                                                    1(0-2-1) 
SWU 131  Social Dance 

เทคนิคและทักษะเบื้องตนในการเตนลีลาศในจังหวะตางๆ การเสริมสรางสมรรถภาพ
ทางกายและบุคลิกท่ีเหมาะสมสําหรับการเตนลีลาศ ตลอดจนมารยาทในการเตนลีลาศเพ่ือสุขภาพ 
 

มศว 132  สมรรถภาพสวนบุคคล                                       1(0-2-1) 
SWU 132  Personal Fitness 

หลักการพ้ืนฐานของการสรางและพัฒนาสมรรถภาพทางกายดานความแข็งแรง 
ความเร็ว ความอดทน และความยืดหยุนของกลามเนื้อและการทํางานของระบบการไหลเวียนโลหิต 
 

มศว 133  การว่ิงเหยาะเพ่ือสุขภาพ                                             1(0-2-1) 
SWU 133  Jogging for Health 

หลักการออกกําลังกายดวยการวิ่งเหยาะ การวิ่งเหยาะท่ีมุงเนนความอดทนของระบบ
การไหลเวียนโลหิตและความยืดหยุนของรางกาย การจัดโปรแกรมการออกกําลังกายดวยการวิ่งเหยาะ
เพ่ือสุขภาพ 
 

มศว 134  โยคะ                                                                      1(0-2-1) 
SWU 134  Yoga 

เทคนิคและทักษะเบื้องตนในการฝกโยคะ การฝกระบบการหายใจ ความออนตัว และ
ความแข็งแรงของรางกายเพ่ือสุขภาพ 
 

มศว 135  วายน้ํา                                                                1(0-2-1) 
SWU 135  Swimming 

เทคนิคและทักษะเบื้องตนของการวายน้ํา การวายน้ําทาตางๆ การเสริมสรางสมรรถ
ภาพทางกาย กติกาการแขงขัน การเก็บรักษาอุปกรณ และความปลอดภัยในการวายน้ําเพ่ือสุขภาพ 
 

มศว 136  แบดมินตัน                                                              1(0-2-1) 
SWU 136  Badminton 

ทักษะการยืน การเคลื่อนท่ี การจับไม การตีลูกหนามือและหลังมือ การตบ การสงลูก 
การเลนลูกหนาตาขาย กลวิธีการเลนประเภทเดี่ยวและประเภทคู การเก็บรักษาอุปกรณและความ
ปลอดภัยในการเลนแบดมินตันเพ่ือสุขภาพ 
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มศว 137  เทนนิส                                                     1(0-2-1) 
SWU 137  Tennis 

เทคนิคและทักษะเบื้องตนในการเลนเทนนิส มารยาทในการชมเทนนิส กติกาการแขงขัน 
กลวิธีการเลนประเภทเดี่ยวและประเภทคู การเก็บรักษาอุปกรณ และความปลอดภัยในการเลนเทนนิส
เพ่ือสุขภาพ 
 

มศว 138  กอลฟ                                                  1(0-2-1) 
SWU 138  Golf 

ความเปนมาของกีฬากอลฟ ทักษะการยืน การจับไม การเหวี่ยงไม กติกาการเลนกอลฟ 
การใชและเก็บรักษาอุปกรณ และความปลอดภัยในการเลนกอลฟเพ่ือสุขภาพ 
 

มศว 139  การฝกโดยการใชน้ําหนัก                                     1(0-2-1) 
SWU 139  Weight Training 

เทคนิคการออกกําลังกายแบบใชเครื่องมือชวย หลักการปฏิบัติ การฝกโดยการใช
น้ําหนักและการประยุกตกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของระบบโครงรางและกลามเนื้อ ควบคูไปกับ
การศึกษาเทคนิคการฝกโดยการใชน้ําหนักเพ่ือสุขภาพ 
 

1.3  กลุมวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี) 
 

มศว 141  ชีวิตในโลกดิจิทัล                                    3(3-0-6) 
SWU 141  Life in a Digital World 

ศึกษาความสําคัญของกระบวนการสื่อสารและเทคโนโลยีในโลกดิจิทัล ทักษะการสืบคน 
การประเมินสื่อสารสนเทศ การอางอิงขอมูล จริยธรรมและกฎหมายท่ีเก่ียวของ ภัยอันตรายในโลกดิจิทัล
และแนวทางการปองกัน การนําเสนอในรูปแบบตางๆ การจัดการความรูเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตและการ
รูเทาทันสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี 
 

มศว 241  แนวโนมเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคม                             2(1-2-3) 
SWU 241  Digital Technology and Society Trends 

ศึกษาวิวัฒนาการและแนวคิดของเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีผลกระทบตอสังคมในดาน
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดลอม ประเมินพฤติกรรมการบริโภคเทคโนโลยีของสังคมและ
สมาชิก รวมท้ังวิเคราะหแนวโนมของเทคโนโลยีดิจิทัลในสังคมโลกอนาคต 
 

มศว 242  คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน                                  3(3-0-6) 
SWU 242  Mathematics in Daily Life 

ศึกษาวิธีคิดและหลักการคณิตศาสตรกับความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล คณิตศาสตร
สําหรับผูบริโภคและการคํานวณภาษี คณิตศาสตรกับความงาม การวิเคราะหเชิงตัวเลข การแปล
ความหมาย การประยุกตใชคณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน 
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มศว 243  การจัดการทางการเงินสวนบุคคล                                   3(3-0-6) 
SWU 243  Personal Financial Management 

ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการทางการเงิน เครื่องมือทางการเงินในการบริหาร
สภาพคลองสวนบุคคล มูลคาเงินตามเวลา และเทคโนโลยีทางการเงิน การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล
ทางการเงินสวนบุคคล การวางแผนทางภาษี การวางแผนการออมและประกัน การบริหารหนี้ และการ
วางแผนลงทุน 
 

มศว 244  วิทยาศาสตรเพ่ือชีวิตและส่ิงแวดลอมท่ีดี                     3(3-0-6) 
SWU 244  Science for Better Life and Environment 

ศึกษาเจตคติและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร ระบบนิเวศวิทยาและความสําคัญ
ของการอยูรวมกันอยางสมดุล วิทยาศาสตรประยุกต เทคโนโลยี ผลกระทบของความเจริญทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีตอวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการประยุกตใชวิทยาศาสตร
อยางรูเทาทันและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 

มศว 245  วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม                             2(2-0-4) 
SWU 245  Science, Technology and Society 

ศึกษากระบวนทัศน และวิธีคิดของนักวิทยาศาสตรท่ีมีบทบาทในเหตุการณสําคัญของ
โลก ผลกระทบของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในมิติทางสังคม การสะทอนคิดวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กับบริบทสงัคมไทยในปจจุบัน 
 

มศว 246  วิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพ                                       2(2-0-4) 
SWU 246  Healthy Lifestyle 

ศึกษาองคประกอบและความสําคัญของสุขภาพแบบองครวม ปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอ
สุขภาพ โรควิถีชีวิตกับพฤติกรรมการใชชีวิตของมนุษย สาเหตุ วิธีปองกันและการรักษา การพัฒนาวิถีชีวิต
เชิงสรางสรรคและการประยุกตใชนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร 
 

มศว 247  อาหารเพ่ือชีวิต                                               2(1-2-3) 
SWU 247  Food for Life 

ศึกษาความสําคัญของอาหารและโภชนาการสําหรับทุกชวงวัย อาหารเพ่ือสุขภาพ 
สมุนไพร ผลิตภัณฑเสริมอาหาร อันตรายจากอาหารและมาตรฐานความปลอดภัย หลักการเลือกซ้ือและ
การเก็บรักษาอาหาร การเลือกบริโภคดวยปญญา และการฝกประกอบอาหารอยางงายจากวัตถุดิบท่ี
ปลอดภัยและมีคุณคา 
 

มศว 248  พลังงานทางเลือก                                                      2(2-0-4) 
SWU 248  Alternative Energy 

ศึกษาความหมาย ความสําคัญ กระบวนการ บทบาทและผลกระทบของการใชพลังงาน
หลักและพลังงานทดแทน ปรากฏการณโลกรอน การอนุรักษพลังงานอยางมีสวนรวม การใชพลังงานอยาง
มีประสิทธิภาพและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การจัดการพลังงานชุมชน ขยะชุมชน และวัสดุเหลือใช ดวย
ภูมิปญญาและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
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มศว 341  ธุรกิจในโลกดิจิทัล                                                     2(1-2-3) 
SWU 341   Business in a Digital World 

ศึกษาแนวคิดและหลักการทําธุรกิจในโลกดิจิทัล แนวปฏิบัติ หลักจริยธรรมและกฎหมาย
ท่ีเก่ียวของ นวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต 
 
1.4  กลุมวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) 
 

มศว 151  การศึกษาท่ัวไปเพ่ือพัฒนามนุษย                               3(3-0-6) 
SWU 151  General Education for Human Development 

ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และคุณคาของวิชาศึกษาท่ัวไป ประวัติและปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปาหมายท่ีแทจริงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ความสําคัญและแนว
ทางการพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปญญา การพัฒนาทักษะการเรียนรู การสื่อสาร การคิดวิเคราะห การ
สังเคราะห และการแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ 
 

มศว 161  มนุษยในสังคมแหงการเรียนรู                                   2(2-0-4) 
SWU 161  Human in Learning Society 

ศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยกับสังคม ท้ังสังคมไทยและสังคมโลก ผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมตอการดําเนินชีวิตและสิ่งแวดลอม ความสําคัญของการแสวงหาความรูอยาง
ตอเนื่อง และการดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรมจริยธรรมในสังคมแหงการเรียนรู 
 

มศว 251  ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย                                    2(1-2-3) 
SWU 251  Music and Human Spirit 

ศึกษาวิเคราะหจิตวิญญาณ อารมณ และพฤติกรรมของมนุษย โดยใชดนตรีเปนเครื่องมือ
ในการเรียนรูคุณคาของตนเองและบริบทของสังคม รวมท้ังฝกประยุกตและถายทอดศิลปกรรมแบบบูรณา
การสูสาธารณชน 
 

มศว 252  สุนทรียศาสตรเพ่ือชีวิต                                               3(3-0-6) 
SWU 252  Aesthetics for Life 

ศึกษาแนวคิดทางดานสุนทรียศาสตร สุนทรียศาสตรในเชิงบูรณาการท้ังท่ีเก่ียวของกับ
ธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะท่ีผสานสัมพันธกับบริบทสังคม วัฒนธรรม และ
ธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
 

มศว 253  สุนทรียสนทนา                                                          2(1-2-3) 
SWU 253  Dialogue 

ศึกษาฐานคิด ทฤษฎี กลวิธี แนวทางปฏิบัติของสุนทรียสนทนา ระดับของการสื่อสาร 
การประยุกตใชสุนทรียสนทนาในการดําเนินชีวิต โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ การถายทอดความคิด
และความรูสึกรวมกันผานศิลปะการฟงอยางลึกซ้ึง การเรียนรูดวยใจอยางใครครวญ และการฝกปฏิบัติ
สุนทรียสนทนาในสถานการณท่ีหลากหลาย 
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มศว 254  ศิลปะและความคิดสรางสรรค                                    2(1-2-3) 
SWU 254  Art and Creativity 

ศึกษาคนควาเก่ียวกับพลังความคิดสรางสรรคและจินตนาการท่ีกอใหเกิดความงามและ
สุนทรียะในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย 
 

มศว 255  ธรรมนูญชีวิต                                                    2(1-2-3) 
SWU 255  Constitution For Living 

ศึกษาหลักธรรมนูญชีวิต วินัยชีวิต กฎการสรางทุนชีวิต การนําชีวิตไปสูเปาหมายท่ีดีงาม 
หลักการปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกท่ีดีของชุมชน และหลักการพัฒนาชีวิต โดยการวิเคราะหและสรางแนว
ทางการพัฒนาตนเองพรอมฝกปฏิบัติ 
 

มศว 256  การอานเพ่ือชีวิต                                          2(2-0-4) 
SWU 256  Reading for Life 

ศึกษาหลักการอานจับใจความ วิเคราะห ตีความ วิจารณและประเมินคางานเขียน โดย
การอานจากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย 
 

มศว 257  วรรณกรรมและพลังทางปญญา                            2(2-0-4) 
SWU 257  Literature for Intellectual Powers 

ศึกษาแนวคิด คุณคา และสุนทรียะจากวรรณกรรมไทยหลากรูปแบบท้ังในอดีตและรวม
สมัย การวิเคราะหวรรณกรรมท่ีกอใหเกิดพลังทางปญญาและยกระดับจิตใจ 
 
มศว 258  ศิลปะการพูดและการนําเสนอ                             2(2-0-4) 
SWU 258  Arts of Speaking and Presentation 

ศึกษาองคประกอบ ความหมาย ความสําคัญ ประเภทและกลวิธีการพูด การเตรียม
ภาษาและเนื้อหา การเรียบเรียงความคิด การรางบทพูด การพัฒนาวัจนภาษาและอวัจนภาษากับการพูด
ประเภทตางๆ 
 

มศว 261  พลเมืองวิวัฒน                                                 3(3-0-6) 
SWU 261  Active Citizens 

ศึกษาประวัติความเปนมาและวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของไทย กระบวน
ทัศนเก่ียวกับพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย กฎหมาย ระบบภาษี หนาท่ีพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ 
ความสําคัญของการยึดหลักสันติวิธีในการดําเนินชีวิต การมีจิตสํานึกสาธารณะและการมีสวนรวมลดความ
เหลื่อมล้ําในสังคม รวมท้ังแนวทางการปรับตัวในฐานะพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก 
 

มศว 262  ประวัติศาสตรและพลังขับเคล่ือนสังคม                         2(2-0-4) 
SWU 262  History and Effects on Society 

ศึกษาคนควาขอมูลและเหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรท่ีเปนพลังขับเคลื่อนสังคม
จากอดีตสูปจจุบัน วิเคราะหกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และแนวโนมการกอ
รูปทางสังคมในบริบทของโลกาภิวัตน 
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มศว 263  มนุษยกับสันติภาพ                                       2(2-0-4) 
SWU 263  Human and Peace 

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสันติภาพ หลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ 
วัฒนธรรม และการจัดการความขัดแยงในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม รวมท้ังแนวคิดและการปฏิบัติของ
ผูท่ีมีอุดมการณเก่ียวกับสันติภาพและสันติสุขของมนุษยชาติ 
 

มศว 264  มนุษยในสังคมพหุวัฒนธรรม                                     2(2-0-4) 
SWU 264  Human in Multicultural Society 

ศึกษาความหมายและความสําคัญของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยการวิเคราะหปจจัยดาน
โครงสรางทางสังคม เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา ท่ีมีผลตอความเชื่อและวิถีชีวิตของกลุมคนในสังคม การ
เสริมสรางกระบวนทัศน และการปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 

มศว 265  เศรษฐกิจโลกาภิวัตน                                           3(3-0-6) 
SWU 265  Economic Globalization 

ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจโลกาภิวัตน นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีมีอิทธิพลตอ
โลกาภิวัตน การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ สถาบันการเงินระหวางประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจโลก แนวโนมใน
อนาคตและผลกระทบตอการดํารงชีวิต ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

มศว 266  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                    2(2-0-4) 
SWU 266  Sufficiency Economy 

ศึกษาภูมิหลังและสภาพท่ัวไปของสังคมไทย แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เปรียบเทียบกับเศรษฐศาสตรกระแสหลัก โดยการเรียนรูจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ การ
วิเคราะหหาแนวทางประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ อันจะนําไปสูการพ่ึงตนเองบน
ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตน 
 

มศว 267  หลักการจัดการสมัยใหม                                           2(2-0-4) 
SWU 267  Principles of Modern Management 

ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม แนวคิดเก่ียวกับการ
จัดการองคกร การจัดการทรัพยากรมนุษย การพัฒนาองคกร แนวโนมการจัดการสมัยใหมและการพัฒนา
สังคมอยางยั่งยืน 
 

มศว 268  การศึกษาทางสังคมดวยกระบวนการวิจัย                       2(1-2-3) 
SWU 268  Social Study by Research 

ศึกษาขอมูลและเหตุการณท่ีมีผลกระทบสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมปจจุบัน
โดยการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน เพ่ือใหเกิดความเขาใจอยางลึกซ้ึงและสามารถเชื่อมโยงขอมูลจากการวิจัย
ไปสูการใชประโยชนในการพัฒนาตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม 
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มศว 351  การพัฒนาบุคลิกภาพ                                      3(2-2-5) 
SWU 351  Personality Development 

ศึกษาความหมายและความสําคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ความแตกตางระหวาง
บุคคล การวิเคราะหและประเมินบุคลิกภาพภายในและภายนอกของตนเอง การพัฒนาเจตคติท่ีดีตอ
ตนเองและผูอ่ืน มารยาทพ้ืนฐานทางสังคม ทักษะสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพท่ีดีงามกับผูอ่ืน 
 
มศว 352  ปรัชญาและกระบวนการคิด                                  3(3-0-6) 
SWU 352  Philosophy and Thinking Process 

ศึกษาแนวคิดและปรัชญาท้ังกระแสตะวันออกและตะวันตกในเชิงบูรณาการ พัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะห ปรัชญาท่ีเปนกระบวนการคิดท่ีสัมพันธกับชีวิต สังคม ธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม บนพ้ืนฐานความมีเหตุผล อุดมการณ และคุณธรรมจริยธรรม 
 

มศว 353  การคิดอยางมีเหตุผลและจริยธรรม                              3(3-0-6) 
SWU 353  Logical Thinking and Ethics 

ศึกษากระบวนการคิดอยางมีเหตุผลบนพ้ืนฐานความรู คุณธรรม จริยธรรม เรียนรู
ความสําคัญของวิธีคิดอยางมีเหตุผลจากตัวแบบทางสังคม และฝกพัฒนาตนเองใหเปนผูใฝรูความจริง คิด
อยางมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม ดํารงชีวิตอยางมีความสุขทามกลางพลวัตทางสังคมและสิ่งแวดลอม 
 

มศว 354  ความคิดสรางสรรคกับนวัตกรรม                        3(2-2-5) 
SWU 354  Creativity and Innovation 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องคประกอบ วิธีการพัฒนาความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม 
กฎหมายลิขสิทธิ์และทรัพยสินทางปญญา กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมท่ีสําคัญของโลก การฝกปฏิบัติ
พัฒนาความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมเพ่ือชุมชนและสิ่งแวดลอม พรอมท้ังนําเสนอผลงานตอ
สาธารณชน 
 

มศว 355  พุทธธรรม                                                  3(3-0-6) 
SWU 355  Buddhism 

ศึกษาภูมิปญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมท่ีเก่ียวของกับการดํารงชีวิต การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม ท้ังในเชิงวิทยาศาสตร ปรัชญา และศาสนา การวิเคราะหและพัฒนา
แนวทางการดําเนินชีวิตท่ีมีศีลธรรมและสันติสุข 
 

มศว 356  จิตวิทยาสังคมในการดําเนินชีวิต                                     2(2-0-4) 
SWU 356  Social Psychology for Living 

ศึกษาโครงสรางและพฤติกรรมทางสังคม พ้ืนฐานทางชีววิทยาท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรม
มนุษย ตัวแปรทางสังคมท่ีทําใหเกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิต การวิเคราะหพฤติกรรมของบุคคลและ
กลุมจากปรากฏการณทางสังคม การหาแนวทางแกไขปญหาความขัดแยง การสงเสริมพฤติกรรมเอ้ือสังคม
และการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข 
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มศว 357  สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม                            2(2-0-4) 
SWU 357   Mental Health and Social Adaptability 

ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสรางสุขภาพจิต การปรับตัวในสังคม การวิเคราะห
สาเหตุและการปองกันสุขภาพจิตเสื่อมโทรม รวมท้ังการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 
มศว 358  กิจกรรมสรางสรรคเพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม                     2(1-2-3) 
SWU 358  Creative Activities for Life and Social Development 

ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ทรัพยากร ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมสรางสรรค 
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณจากกิจกรรมท่ีตนเองสนใจ คนควาเพ่ิมเติม วิเคราะห สังเคราะห และ
พัฒนากิจกรรมใหมีคุณคาตอการพัฒนาชีวิตและสังคม 
 

มศว 361  มศว เพ่ือชุมชน                                                 3(1-4-4) 
SWU 361  SWU for Communities 

ศึกษาวิธีการและเครื่องมือศึกษาชุมชน กระบวนการมีสวนรวม โดยการบูรณาการการ
เรียนรูผานกิจกรรมนิสิต เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจบริบทชุมชนดานวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม 
รวมท้ังเสริมสรางสัมพันธภาพท่ีดีและเชื่อมโยงไปสูการพัฒนาชุมชนอยางมีสวนรวม 
 

มศว 362  ภูมิปญญาทองถิ่น                                       2(1-2-3) 
SWU 362  Local Wisdom 

ศึกษาคนควาภูมิปญญาทองถ่ิน ความสัมพันธของภูมิปญญาทองถ่ินกับการดํารงชีวิต
และพัฒนาการของชุมชน ตลอดจนผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตนกับการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน โดย
การเรียนรูรวมกับชุมชน เพ่ือหาแนวทางสืบสานและพัฒนาตามบริบทสังคม รวมท้ังประยุกตใหเปน
ประโยชนตอการดํารงชีวิต การพัฒนาชุมชน และการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 

มศว 363  สัมมาชีพชุมชน                                                 2(1-2-3) 
SWU 363  Ethical Careers for Community 

ศึกษาคนควาและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนท่ีผูกพันและเคารพในธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 
คุณธรรม และวัฒนธรรมโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรูรวมกับชุมชน เสริมสรางจิตสํานึก 
ความสามัคคี และความตระหนักในศักดิ์ศรีของชุมชน อันจะทําใหเกิดแนวทางการพัฒนาสัมมาชีพชุมชนท่ี
เขมแข็งและยั่งยืน 
 

มศว 364  กิจการเพ่ือสังคม                                                   2(1-2-3) 
SWU 364  Social Enterprise 
   ศึกษาความหมาย ความสําคัญ หลักการเปนผูประกอบการและกระบวนการบริหาร
จัดการกิจการเพ่ือสังคม เรียนรูกิจการเพ่ือสังคมในรูปแบบตางๆ วิเคราะห สังเคราะหองคความรูจาก
กิจการเพ่ือสังคม 
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2. วิชาเอก 

2.1 วิชาเอกบังคับ  

ปศ  101 อารยธรรมโลก         3(3-0-6) 
 HI  101  World Civilization 
  ศึกษาพัฒนาการของอารยธรรมโบราณท่ีสําคัญของโลก ตั้งแตอารยธรรมเมโสโปเตเมีย 
อียิปต กรีก โรมัน ยุโรปสมัยกลาง อินเดีย จีน และอิสลาม 
 
ปศ  102 ความรูเบ้ืองตนสําหรับการศึกษาประวัติศาสตร   3(2-2-5) 
 HI  102  Basic Knowledge for History Study  
  ศึกษาความรู เบื้องตนท่ีมีความสําคัญตอการศึกษาประวัติศาสตร ลักษณะของ
ประวัติศาสตร ปญหา ขอจํากัดและความสัมพันธกับศาสตรอ่ืนๆ ฝกทักษะของการเปนนักประวัติศาสตร 
โดยการใช การวิเคราะห การตีความหลักฐาน และการนําเสนอ 
 
ปศ  103  ภาษาอังกฤษสําหรับเฉพาะสาขาประวัติศาสตร 1   3(2-2-5) 
 HI  103  English for Academic Purposes History I 

ศึกษาและฝกการอานภาษาอังกฤษท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับประวัติศาสตรหรือสังคมโลก  
 
ปศ  104  ภาษาอังกฤษสําหรับเฉพาะสาขาประวัติศาสตร 2   3(2-2-5) 
 HI  104  English for Academic Purposes History II 

ศึกษาและฝกการอานขอเขียนภาษาอังกฤษทางประวัติศาสตรและสังคมศาสตรท่ีเปน
เอกสาร บทความหรือตํารา 
 
ปศ  211 ประวัติศาสตรไทยกอนสมัยใหม     3(3-0-6) 
 HI  211  Pre-Modern Thai History  

ศึกษาประวัติศาสตรไทยกอนสมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทรตอนตน ดานการเมือง  
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
 
ปศ  212  ประวัติศาสตรไทยสมัยใหม     3(3-0-6) 
 HI  212  Modern Thai History 

ศึกษาประวัติศาสตรไทยตั้งแตเริ่มการทําสนธิสัญญาเบาวริงจนถึงสมัยประชาธิปไตย 
ดานการเมือง  เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

 

ปศ  221   ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตสมัยใหม   3(3-0-6) 
 HI  221  Modern Southeast Asian History 

ศึกษาประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 19 จากสมัยอาณา
นิคม การเปนเอกราชของชาติตางๆ  พัฒนาการของแตละชาติหลังสมัยอาณานิคม ความขัดแยงและความ
รวมมือในภูมิภาค ปฏิสัมพันธและความเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคในโลกปจจุบัน 



34 
 

ปศ  231  ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกสมัยใหม    3(3-0-6) 
 HI  231  Modern  East Asian  History 
  ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสําคัญๆ ทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ภูมิปญญา 
และความสัมพันธกับตางประเทศ ของจีน ญี่ปุน และเกาหลี ตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 19 ถึงปจจุบัน 

 

ปศ  301  ประวัติศาสตรนิพนธ      3(3-0-6) 
 HI  301  Historiography 
  ศึกษาวิเคราะหพัฒนาการทางความคิดเก่ียวกับประวัติศาสตรนิพนธและระเบียบวิธีวิจัย
ของโลกตะวันตกและไทย พัฒนาการการเขียนงานทางประวัติศาสตรท่ีเกิดข้ึนควบคูกับการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม การประยุกตใชทฤษฎีทางสังคมศาสตรรวมกับระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร 
 
ปศ  302  เหตุการณโลกปจจุบัน        3(2-2-5) 
 HI  302 World Current Affairs    
  ศึกษาและวิเคราะหความเปลี่ยนแปลง พัฒนาการ ความขัดแยง และความรวมมือของ
ประเทศตางๆ ซ่ึงเปนผลมาจากแนวคิดและอุดมการณทางเศรษฐกิจการเมือง ศาสนา ผลประโยชนของ
การรวมกลุมระดับภูมิภาค การเติบโตและปญหาของระบบเศรษฐกิจในปจจุบัน 
 
ปศ  341   ประวัติศาสตรตะวันออกกลาง             3(3-0-6) 
 HI  341   Middle East History              

  ศึกษาและวิเคราะหความเปนมาของดินแดนตะวันออกกลาง ตั้งแตกําเนิดของศาสนา
อิสลาม อาณาจักรอิสลามตางๆ  อิทธิพลของมหาอํานาจตะวันตก การเกิดประเทศตางๆ และความสําคัญ
ของภูมิภาคนี้ในปจจุบัน 

 

ปศ  351  ประวัติศาสตรยุโรปตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 19      3(3-0-6) 
 HI  351  European History since the 19th Century 
  ศึกษาสภาพของยุโรปตั้งแตสมัยนโปเลียน  การปฏิวัติอุตสาหกรรม ขบวนการเสรีนิยม 
ชาตินิยม การรวมชาติของเยอรมนีและอิตาลี ลัทธิจักรวรรดินิยม  ความขัดแยงทางเศรษฐกิจและการเมือง
ซ่ึงกอใหเกิดสงครามโลกครั้งท่ีหนึ่งและสอง    
 
ปศ  361  ประวัติศาสตรสหรัฐอเมริกา     3(3-0-6)  
 HI  361 American History 
  ศึกษาความเปนมาของประเทศสหรัฐอเมริกา พัฒนาการทางดานการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคม เหตุการณในประเทศและตางประเทศ  ตลอดจนบทบาทท่ีเพ่ิมข้ึนของสหรัฐอเมริกาในการเมือง
ระหวางประเทศตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 20 เปนตนมา   
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ปศ  401  ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร     3(2-2-5) 
 HI  401  Research Methods in History 
   ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยและปญหาในการทํางานวิจัยทางประวัติศาสตร ฝกการทํางานวิจัย
ทางประวัติศาสตรตามความสนใจของนิสิต และนําเสนอผลงานการวิจัยท้ังในรูปแบบการเขียนและการ
นําเสนอปากเปลา 
 
ปศ  402  สัมมนาประเด็นสําคัญทางประวัติศาสตร     3(2-2-5)  
 HI  402     Seminar on Selected Topics in History 
            ศึกษาและวิเคราะหประเด็นสําคัญจากการคนควาวิจัย หรือการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในประวัติศาสตรของไทยและตางประเทศ 
 

ปศ  403  สังคมและวัฒนธรรมตางชาติ     3(2-2-5) 
 HI  403   Foreign Society and Culture 
  ศึกษาบริบททางประวัติศาสตร จากการอาน การเก็บความงานเขียนภาษาตางประเทศ
เพ่ือความเขาใจสังคมและวัฒนธรรมตางชาติ 
 

2.2 วิชาเอกเลือก 

หมวดประวัติศาสตรไทย 

ปศ  213  ความสัมพันธไทยกับตางประเทศสมัยคริสตศตวรรษท่ี 15 – 20   3(3-0-6) 
 HI  213  Thai Foreign Relations from  the 15th  to the 20th Centuries 
  ศึกษาความสัมพันธไทยกับตางประเทศในดานการทูต การคา สังคม และการปรับเปลี่ยน
ทางสังคม  เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมของไทยในสมัยคริสตศตวรรษท่ี 15 จนถึงคริสตศตวรรษท่ี 
20 
 
ปศ  214  ประวัติศาสตรการเมืองและการปกครองไทย   3(3-0-6) 
 HI  214  Thai Politics and Government History 
   ศึกษารูปแบบและแนวคิดทางการเมืองและการปกครองของไทย ตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึง
พ.ศ. 2475 โดยพิจารณาความตอเนื่องและการเปลี่ยนแปลงทางดานความคิด และการจัดการปกครองใน
สมัยตางๆ รวมถึงการวิเคราะหและตีความเหตุการณสําคัญทางการเมืองในแตละชวงเวลา  
 
ปศ  215  ประวัติศาสตรสังคม  และวัฒนธรรมไทย    3(3-0-6) 
 HI  215  Thai Social and Cultural History 
  ศึกษาระบบชนชั้นและวัฒนธรรมไทยตั้งแตสมัยโบราณถึงทศวรรษ 2500 ดานโครงสราง 
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมภูมิปญญาท่ีสะทอนความตอเนื่องและการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย 
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ปศ  216 โบราณคดีในประเทศไทย                                                      3(3-0-6)  
 HI  216  Archaeology in Thailand 

ศึกษาความหมายของวิชาโบราณคดี ขอบเขตของการศึกษา การดําเนินงานโบราณคดี
ในประเทศไทย ประโยชน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน และองคความรู เ ก่ียวกับโบราณคดีสมัยกอน
ประวัติศาสตรและสมัยประวัติศาสตรในประเทศไทย 

 
ปศ  311 ประวัติศาสตรไทยรวมสมัย      3(3-0-6) 
 HI  311  Contemporary Thai History 

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมของไทยต้ังแตการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 จนถึงปจจุบัน 

ปศ  312  อยุธยาศกึษา                      3(3-0-6) 
 HI  312  Ayutthaya Study 
  ศึกษาองคความรูเก่ียวกับอาณาจักรอยุธยา ภูมิสถาน  พัฒนาการทางการเมือง สังคม 
เศรษฐกิจและศิลปวัฒนธรรม การคาและความสัมพันธกับตางประเทศ ความเจริญและการลมสลาย   
ตลอดจนอยุธยาในฐานะเมืองมรดกโลก 
 
ปศ  313  ประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทย     3(3-0-6) 
 HI  313  Thai Economic History                   

ศึกษาพัฒนาการของระบบเศรษฐกิจไทยตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 19 จนถึงพ.ศ.2475 
ปจจัยท้ังภายในและภายนอกท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และผลกระทบท่ีมีตอสังคมไทย 

 

ปศ  314 ประวัติศาสตรลานนา      3(3-0-6) 
 HI  314   Lanna  History 
                 ศึกษาองคความรูเก่ียวกับประวัติศาสตรลานนา และพัฒนาการทางการเมืองการปกครอง 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมตั้งแตยุคแรกเริ่มจนถึงการผนวกรวมลานนาเขากับอาณาจักรไทยในสมัย
การปฏิรูปประเทศ 

 

ปศ  411 บทบาทสตรีในประวัติศาสตรไทย     3(3-0-6) 
 HI  411  Roles of Women in Thai  History   

ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับเพศสภาพ สิทธิ สถานภาพ และบทบาทสตรีในประวัติศาสตรไทย
ทางดานการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรม และการเรียกรองสิทธิของสตร ี

 

ปศ  412  ประวัติศาสตรทองถิ่นไทย     3(2-2-5) 
 HI  412   Thai Local History                 

ศึกษาแนวคิดและวิธีการศึกษาประวัติศาสตรทองถ่ิน องคความรูของการศึกษา
ประวัติศาสตรทองถ่ินในประเทศไทย  และใหนิสิตฝกวิจัยประวัติศาสตรทองถ่ิน    
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ปศ  413  สัมมนาประวัติศาสตรไทย              3(2-2-5) 
 HI  413  Seminar in Thai History 

ศึกษา วิเคราะห และอภิปรายเรื่องราวหรือกรณีสําคัญท่ีเกิดข้ึนใหมจากการคนควาวิจัย  
หรือการเปลี่ยนแปลงสําคัญๆ ทางการเมือง  การปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรมใน
ประวัติศาสตรไทย ท้ังในอดีต และปจจุบัน 
 

ปศ  414  ประวัติศาสตรภูมิปญญาไทย             3(3-0-6) 
 HI  414  Thai Wisdom History 
   ศึกษาพัฒนาการของแนวคิด คติความเชื่อ ภูมิปญญาไทยท่ีมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตและการ
สรางสรรคความเจริญดานตางๆ นับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
 

ปศ  415  ประวัติศาสตรศิลปะในประเทศไทย      3(3-0-6) 

 HI  415  Thai Arts History  
ศึกษาวิวัฒนาการของศิลปะในประเทศไทย ดานสถาปตยกรรม ประติมากรรม และ

จิตรกรรม โดยศึกษาตามลําดับสมัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในดานรูปแบบและเอกลักษณ เพ่ือให
เขาใจพ้ืนฐานทางสังคม วัฒนธรรม ภูมิปญญา อิทธิพลของศาสนา และรูปแบบของศิลปกรรมจากภายนอกท่ี
มีตอศิลปะไทย 
 

หมวดประวัติศาสตรเอเชีย 

ปศ  222  อาเซียน                3(3-0-6) 
 HI  222  ASEAN   
   ศึกษาการกอต้ัง การปรับตัว และการดําเนินงานของอาเซียนในยุคสงครามเย็น หลัง
สงครามเย็น ยุควิกฤติเศรษฐกิจ และการปรับเปลี่ยนจากองคกรความม่ันคงไปสูการเปนประชาคมอาเซียน 
 
ปศ  321  ประวัติศาสตรอินโดจีน              3(3-0-6) 
 HI  321  Indo – China  History   
   ศึกษาพัฒนาการประวัติศาสตรลาว เวียดนาม และกัมพูชา ดานการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมตั้งแตสมัยอาณานิคมจนถึงปจจุบัน 
 
ปศ  342   ประวัติศาสตรเอเชียใตสมัยใหม     3(3-0-6) 
 HI  342   Modern South Asian History   
54  ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศตางๆ ใน
เอเชียใต จากรูปแบบสังคมดั้งเดิม อิทธิพลของอิสลาม ชาติตะวันตก การตอสูเพ่ือเอกราชของอินเดีย การ
แบงแยกเปนประเทศปากีสถาน และบังคลาเทศ ความสําคัญและบทบาทของเอเชียใตในโลกปจจุบัน 
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ปศ  421  สัมมนาประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต   3(2-2-5) 
 HI  421  Seminar in Southeast Asian History   

ศึกษา วิเคราะห และอภิปรายประเด็นหรือเหตุการณสําคัญทางการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมในประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 
ปศ  431 สัมมนาประวัติศาสตรเอเชียตะวันออก    3(2-2-5) 
 HI  431  Seminar in East Asian History 

ศึกษา วิเคราะห และอภิปรายประเด็นหรือเหตุการณสําคัญทางการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมในประวัติศาสตรเอเชียตะวันออก 
 

หมวดประวัติศาสตรตะวันตก   

ปศ  251  ประวัติศาสตรยุโรปตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 15 ถึง 18  3(3-0-6) 
 HI  251     European History from the 15th to the 18th Centuries  
  ศึกษาความสําคัญของการฟนฟูศิลปะวทิยาการในยุโรปตอการเปลี่ยนแปลงแนวคิด  การ
ปฏิวัติทางวิทยาศาสตร การสํารวจทางทะเล  การขยายตัวทางเศรษฐกิจ การปฏิรูปศาสนา แนวคิดใหมใน
สมัยภูมิธรรม (Age of Enlightenment) สาเหตุและผลของการปฏิวัติฝรั่งเศส 
 
ปศ  352 ประวัติศาสตรอังกฤษสมัยใหม     3(3-0-6) 
 HI  352   Modern Britain History               
   ศึกษาพัฒนาการทางการเมืองการปกครองของอังกฤษตั้งแตสมัยราชวงศทิวดอรจนถึง
ปจจุบัน ระบบการเมืองแบบรัฐสภา การปฏิรูปทางเศรษฐกิจ สังคม การพัฒนาสูเครือจักรภพ กําเนิด
พรรคแรงงาน ระบบรัฐสวัสดิการ และความสัมพันธระหวางอังกฤษกับสหภาพยุโรป 
 
ปศ  353      ประวัติศาสตรรัสเซียสมัยใหม             3(3-0-6) 
 HI  353   Modern Russia History 
   ศึกษาประวัติศาสตรรัสเซียตั้งแตการปฏิวัติรัสเซีย ค.ศ.1917 จนถึงปจจุบัน             การ
เปลี่ยนแปลงทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การจัดตั้งประเทศเครือรัฐเอกราช 
สถานภาพและบทบาทของสหพันธรัฐรัสเซียตอการเมืองโลก 
          
ปศ  354      ประวัติศาสตรเยอรมัน              3(3-0-6) 
 HI  354   Germany History  
       ศึกษาพัฒนาการทางการเมืองและสังคมของเยอรมนี  เนนการรวมชาติเยอรมันในปลาย
คริสตศตวรรษท่ี 19 บทบาทของเยอรมนีในสงครามโลกครั้งท่ี 1 สงครามโลกครั้งท่ี 2 และบทบาทของ
เยอรมนีในโลกปจจุบัน 
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ปศ  451     ประวัติศาสตรฝรั่งเศสสมัยใหม             3(3-0-6) 
 HI  451   Modern France History     
    ศึกษาพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของฝรั่งเศสต้ังแตการปฏิวัติฝรั่งเศส 
ลัทธิจักรวรรดินิยม พัฒนาการการปกครอง และบทบาทของฝรั่งเศสในโลกปจจุบัน 
 
ปศ  452   สหภาพยุโรป               3(3-0-6) 
 HI  452       European Union 
    ศึกษาทฤษฎีบูรณาการและพัฒนาการของการบูรณาการยุโรปดานเศรษฐกิจและ
การเมืองต้ังแตหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ความขัดแยงระหวางผลประโยชนของชาติกับการบูรณาการ การ
ดําเนินนโยบาย ความพยายามสรางอัตลักษณยุโรป การปรับตัวและความเปลี่ยนแปลงของประเทศ
สมาชิก บทบาทของสหภาพยโุรปในระบบเศรษฐกิจและการเมืองโลก   
 
ปศ  453    สัมมนาประวัติศาสตรยุโรป             3(2-2-5) 
 HI  453  Seminar in European History 

  ศึกษา วิเคราะห และอภิปรายประเด็นหรือเหตุการณสําคัญทางการเมือง เศรษฐกิจ  
สังคมและวัฒนธรรมในประวัติศาสตรยุโรป  

หมวดประวัติศาสตรท่ัวไป 

ปศ  217    ประวัติศาสตรสุขภาพและการแพทยไทย    3(3-0-6) 
 HI  217    Health and Medicine in Thai History 

ศึกษาประเด็นปญหาทางสุขภาพและการแพทยของสังคมไทยในอดีตท่ีมีอิทธิพลตอ
สุขภาพคนไทยในปจจุบัน มุมมองเชิงประวัติศาสตรเก่ียวกับสุขภาพ โรค ความเจ็บปวยและการรักษา 

 
ปศ  303 การผลิตสารคดีทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม     3(2-2-5) 
 HI  303 Production of Historical and Cultural Documentaries 

   ศึกษาและฝกฝนกระบวนการทํางาน การรวบรวม การจัดการขอมูล การเขียนและผลิต
สื่อสารคดีทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 
 
ปศ  304    ภาษาอังกฤษสําหรับเฉพาะสาขาประวัติศาสตร 3    3(2-2-5) 
 HI  304    English for Academic Purposes History III  
    ศึกษาและฝกทักษะภาษาอังกฤษขององคความรูทางประวัติศาสตรเพ่ือการสื่อสาร     
การสังเคราะหความคิด  
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ปศ  305    ความรูและทักษะเบ้ืองตนเพ่ือการประกอบอาชีพ   3(1-4-4) 
  ทางประวัติศาสตร    
 HI  305    Knowledge and Basic Skills for Career in History 
   การเรียนรูเบื้องตนเก่ียวกับลักษณะของงานในสาขาวิชาประวัติศาสตรและสาขาท่ี
เก่ียวของ โดยผูเรียนตองฝกปฏิบัติงานจริงเปนเวลาไมนอยกวา 90 ชั่วโมง เพ่ือใหเกิดความชํานาญ มี
ทักษะและประสบการณอาชีพ 
 
ปศ  404    พิพิธภัณฑสถานวิทยา              3(3-0-6) 
 HI  404   Museology 

  ศึกษาแนวคิดและหลักการในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ บทบาท หนาท่ี  โครงสราง          การ
บริหารงาน การจัดการวัตถุพิพิธภัณฑ การจัดแสดง การสงวนรักษา การบริการทางการศึกษา ตลอดจน
กฎหมายท่ีเก่ียวกับงานพิพิธภัณฑ แนวทางในการพัฒนาพิพิธภัณฑใหทันสมัยและการมีสวนรวมของ
ชุมชน 
 
ปศ  405   การจัดการมรดกทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมในประเทศไทย   3(3-0-6) 
 HI  405   Management of Historical and Cultural Heritage in Thailand 
   ศึกษาแนวคิดและทิศทางการจัดการมรดกทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม การจัดการ
ดานอนุรักษสิ่งแวดลอมและแหลงมรดกทางประวัติศาสตรและโบราณคดีในประเทศไทย 
 
ปศ  406  ภาพยนตร และประวัติศาสตร     3(3-0-6) 
 HI  406    Films and History 
  ศึกษาภาพยนตรในฐานะบันทึกความทรงจําของสังคม และการใชขอมูลจากภาพยนตร
เพ่ือการศึกษาประวัติศาสตร 
 
ปศ  471   ประวัติศาสตรทองถิ่นกับการทองเท่ียว    3(3-0-6) 
 HI  471   Local History and Tourism 
   ศึกษาประวัติความเปนมาของทองถ่ินท่ีสําคัญในแตละภูมิภาค สถานท่ีทองเท่ียวท่ีมี
ความสําคัญทางประวัติศาสตร โบราณคดี และวัฒนธรรม 
 

3. วิชาโทประวัติศาสตร 
 ดูในคําอธิบายรายวิชาเอกประวัติศาสตร 
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3.2  ช่ือ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
     

    3.2.1  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 
 

ลําดับ
ท่ี 

รายชื่อคณาจารย / 
ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา)  

ปท่ีจบ 

สถาบันท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

เลขประจําตัว
ประชาชน 

1. 
อ.ดร.ปยะนาถ อังควาณิชกุล ศศ.บ. (ประวัติศาสตร), 2536                         

ศศ.ม. (ประวัติศาสตร), 2541 
ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรม), 2560 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

2. 

 
รศ.ดร.ชาคริต ชุมวัฒนะ 

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

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
Cornell University, 
U.S.A. 
Cornell University, 
U.S.A. 

xxxxxxxxxxxxx 

3. ผศ.สาวิตรี พิสณุพงศ  ศศ.บ. (ประวัติศาสตรศลิปะ), 
2522 
ศศ.ม. (โบราณคดีสมยั
ประวัติศาสตร), 2531 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
  

xxxxxxxxxxxxx 

4. อ.ดร.ชาติชาย มุกสง น.บ. (นิติศาสตร), 2540 
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร), 2548 
อ.ด. (ประวัติศาสตร), 2556 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
xxxxxxxxxxxxx 

5 อ.สัญญา  ชีวะประเสริฐ 
 

ศศ.บ. (ประวัติศาสตรศลิปะ), 
2535      
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร), 2539 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

xxxxxxxxxxxxx 

6 
อ.พรพรรณ  โปรงจิตร ศศ.บ. (ประวัติศาสตร), 2540 

ศศ.ม. (ประวัติศาสตร), 2546 
มหาวิทยาลยับูรพา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

7 
อ.ดร.จิราพร ตรีวิเศษศร ศศ.บ. (รัสเซียศึกษา), 2551  

M.A. (International Relations), 
2553 
Ph.D. (Historical Science), 
2557 

มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร 
Ural State University, 
Russia 
Ural Federal University 
, Russia 

xxxxxxxxxxxxx 
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    3.2.2  อาจารยประจําหลักสูตร 
 

ลําดับ
ท่ี 

รายชื่อคณาจารย / 
ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา)  

ปท่ีจบ 

สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา เลขประจําตัว
ประชาชน 

1. 
อ.ดร.ปยะนาถ อังควาณิชกุล ศศ.บ. (ประวัติศาสตร), 2536                         

ศศ.ม. (ประวัติศาสตร), 2541 
ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรม), 2560 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

2. 

 
รศ.ดร.ชาคริต ชุมวัฒนะ 

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

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
Cornell University, U.S.A. 
Cornell University, U.S.A. 

xxxxxxxxxxxxx 

3. ผศ.สาวิตรี พิสณุพงศ  ศศ.บ. (ประวัติศาสตรศลิปะ), 
2522 
ศศ.ม. (โบราณคดีสมยั
ประวัติศาสตร), 2531 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
  

xxxxxxxxxxxxx 

4. อ.ดร.ชาติชาย มุกสง น.บ. (นิติศาสตร), 2540 
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร), 2548 
อ.ด. (ประวัติศาสตร), 2556 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
xxxxxxxxxxxxx 

5 อ.สัญญา  ชีวะประเสริฐ 
 

ศศ.บ. (ประวัติศาสตรศลิปะ), 
2535      
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร), 2539 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

xxxxxxxxxxxxx 

6 
อ.พรพรรณ  โปรงจิตร ศศ.บ. (ประวัติศาสตร), 2540 

ศศ.ม. (ประวัติศาสตร), 2546 
มหาวิทยาลยับูรพา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

7 
อ.ดร.จิราพร ตรีวิเศษศร ศศ.บ. (รัสเซียศึกษา), 2551  

M.A. (International 
Relations), 2553 
Ph.D. (Historical Science), 
2557 

มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร 
Ural State University, 
Russia 
Ural Federal University , 
Russia 

xxxxxxxxxxxxx 

 
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม  

              ไมมี 
        

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 
              ไมมี 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
 

คุณลักษณะพิเศษของนิสิต / 
สมรรถนะของหลักสูตร 

กลยุทธการสอน และการประเมินผล 
สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู ดังน้ี 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย อดทน และเสียสละ
เพื่อสังคม และมีจรรยาบรรณในการทํางานวิจัย ไม
บิดเบือนขอมูล 

- สอดแทรกเนื้อหาดานคุณธรรม จริยธรรม ความ
ซื่อสัตย และเสียสละในทุกรายวิชา  
- สอนความรูเก่ียวกับจรรยาบรรณทางวิชาการในการ
ทํางานวิจัย มีความเปนกลางและไมบิดเบือนขอมูล 

2. มีความรูความสามารถทางดานประวัติศาสตรเปน
อยางดี  

- ใชการสอนหลายรูปแบบตามความเหมาะสม ทั้งการ
บรรยาย, การบรรยายแบบมปีฏิสัมพันธกับผูเรียน, 
การตั้งโจทยวิจยั, การสัมมนา และการศึกษาคนควา
ดวยตนเอง  

3. สามารถวิเคราะห สังเคราะห วิจารณงานวิจัยได
อยางมีเหตุผลทางหลักวิชา อยางมีวิจารณปญญา 

- สอนใหนิสิตฝกคิด วิเคราะห วจิารณ และฝกบูรณา
การความรูตามหลักเหตุผลทางวิชาการ 
- ฝกทักษะการตั้งโจทยวิจัย และคนควาหาความรูตาม
ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร  

4. มีความสามารถในการทาํงานเปนทีม - มอบหมายงานกลุมใหนิสิตฝกการปรับตัว การทาํงาน
เปนทีม การรับฟงความเห็นผูอ่ืน การมีจุดยืนและหา
ทางออกรวมกัน 

5. มีทักษะสื่อสาร และสรางสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน 
สามารถเปนผูนาํ และผูตามไดตามบริบทที่ไดรับ 

- ฝกใหนิสิตนําเสนอผลงานในชัน้เรียนในทุกรายวชิา 
และฝกวิพากษการนําเสนองานของผูอ่ืนได  
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การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
 1.  ดานคุณธรรมและจริยธรรม 
 

ผลการเรียนรูดานคุณธรรม
และจริยธรรม 

กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.1 มีความซื่อสัตย  มีวินัย ตรง
ตอเวลา 
 
 
 
 
 

- สอดแทรกเน้ือหาดานคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณทางวิชาการในทุก
รายวิชา 
- ฝกปฏิบัติ ทํากิจกรรม สงเสริมใหเกิด
ความซื่อสัตย มีวินัย และตรงตอเวลา 
- สอดแทรกวัฒนธรรมองคกร เพ่ือใหนิสิต
มีคานิยมพ้ืนฐานท่ีถูกตอง 
- ช้ีแจงกฎระเบียบและแนวปฏิบัตใินการ
เรียนการสอนใหชัดเจนในทุกรายวิชา 

- กําหนดเกณฑมาตรฐานในการประเมิน
พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมของทุก
รายวิชา 
- สังเกตพฤติกรรมความซื่อสัตยและการตรง
ตอเวลาในการเขาช้ันเรียนการทํารายงาน 
การอางอิงผลงาน และการสอบ 
- สังเกตพฤติกรรมการมีวินัย การปฏิบัติตน
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและขอตกลง
ในช้ันเรียน เชน การแตงกาย 

1.2 มีจิตสํานึกสาธารณะ เสียสละ
เพ่ือสวนรวม 

ใหนิสิตเรียนรูการเสียสละเพ่ือสวนรวม 
และกระตุนใหเกิดจิตสํานึกสาธารณะ ดังน้ี 
- ใชกรณีศึกษาบุคคลตัวอยางท่ีไดรับการ
ยกยองในสังคม  
- ฝกเขียนโครงการ และทํากิจกรรมจิต
อาสา/กิจกรรมเพ่ือสังคม  
- เขียนรายงานความรูสึกท่ีมีตอการทํา
กิจกรรม  

- ประเมินจากการมีสวนรวมในการอภิปราย 
การวางแผน การปฏิบัติ การนําเสนอผลงาน 
และการสะทอนคิดกิจกรรมในช้ันเรียน 
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน 
- ประเมินจากการอางอิงแหลงขอมูลอยาง
ถูกตองตามหลักและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ 

1.3 ตระหนักในคุณคาของศิลปะ
และวัฒนธรรม 

- สอดแทรกแนวคิดดานสุนทรียศาสตร 
เ พ่ื อ ใ ห ต ร ะ ห นั ก ใ น คุ ณ ค า ข อ ง
ศิลปวัฒนธรรมท่ีมีตอการดํารงชีวิต  
- สอดแทรกเน้ือหาในดานศิลปวัฒนธรรม
และประเพณี ท่ีดี งามท้ังของไทยและ
นานาชาติในการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
- จัดกิจกรรมสรางเสริมประสบการณท้ังใน
และนอกเวลาเรียน และใหทํารายงาน
แสดงความคิดเห็นท้ังรายบุคคลและงาน
กลุม 

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ท่ีแสดง
ถึ งการ นําแนวคิดทางสุนทรี ยศาสตร /
ศิลปวัฒนธรรมมาใช  
- สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการ
อภิปรายและการสะทอนคิดกิจกรรมในช้ัน
เรียน 
- สังเกตจากการประพฤติตนอยูในประเพณี
และวัฒนธรรมท่ีดีงามของไทย  
- สังเกตจากการรูเทาทัน สามารถปรับตัว
และเลือกรับวัฒนธรรมท่ีดีงามของนานาชาติ
ได 

1.4 มีจริยธรรม และจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ   

- อาจารยผูสอนเนนเรื่องจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ไดแก ไมนํา
ผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตน    ตองอาง
ถึงบุคคลหรือแหลงท่ีมาของขอมูลอยาง
ชัดเจน ไมมีอคติ หรือสรางความเสียหาย
แกผูอ่ืน 

- ประเมินจากผลงานการคนควาของนิสิต ไม
ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
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 2.  ดานความรู 
 

ผลการเรียนรูดานความรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
2.1 มีความรูพ้ืนฐานศึกษาท่ัวไป  - จัดการเรียนการสอนท่ีครอบคลุม

ความรูในสาขาตางๆ อยางกวางขวาง 
พ ร อ ม ส อ ด แ ท ร กแ น ว คิ ดป รั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในทุกรายวิชา 
- จัดการเรียนการสอนในลักษณะบูรณา
การ และเนนใหผู เรียนลงมือปฏิบัติ  
(Active Learning)  
- มีการแนะนําวิธีการเรียนรู/การสืบคน
ขอมูลดวยตนเอง และฝกปฏิบัติในทุก
รายวิชา 
- จัดกิจกรรมเพ่ือให เขาใจและเห็น
คุณคาของตนเอง ผูอ่ืน และสังคม พรอม
ตั้งเปาหมายในการพัฒนาตนเอง สังคม 
และสิ่งแวดลอม 
 

- กําหนดมาตรฐานการประเมินผลการเรียนรู 
โดยใชเกณฑ Rubrics ทุกรายวิชา 
- สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการ
อภิปรายและการสะทอนคิดกิจกรรมในช้ัน
เรียน 
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน  
- ประเมินจากการอางอิงแหลงขอมูลอยาง
ถูกตองตามหลักและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ 
- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 

2.2 มีความรอบรูและความเขาใจ
เ ก่ียวกับประวัติศาสตร ไทยและ
ประวัติศาสตรของภูมิภาคตางๆ 

- ใชการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคญัใน
ทุกรายวิชา  
- ใชการสอนหลายรปูแบบตามความ
เหมาะสม ท้ังการบรรยาย การศึกษา
ดวยตนเอง กรณีศึกษา สัมมนา  
- จัดฉายสารคดีและ/หรือภาพยนตร
ประวัติศาสตรตามความเหมาะสม  
- จัดใหมีการศึกษานอกสถานท่ี ณ 
สถานท่ีจริงทางประวัติศาสตร 

- การสอบภาคทฤษฎ ี
- การประเมินผลรายงาน 
- การประเมินการนําเสนอรายงานในช้ันเรียน 

2.3 สามารถเรียนรูและติดตาม
แนวคิด ทฤษฎี วิธีการศึกษา และ
องค ค วามรู ใ หม ๆ ในสาขา วิ ช า
ประวัติศาสตร 

- จัดเชิญวิทยากรหรือผูเช่ียวชาญใน
สาขาประวัติศาสตรมาบรรยาย  
- มอบหมายงานใหนิสิต                                  

- การทดสอบยอย 
- การสอบภาคทฤษฎ ี
- การประเมินผลรายงาน 
- การประเมินการนําเสนอรายงานในช้ันเรียน 

2.4 สามารถเช่ือมโยงความรูทาง
ประวัติศาสตร กับศาสตร อ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของและนํามาประยุกตใชได
อยางเหมาะสม 

- จัดเชิญวิทยากรหรือผูเช่ียวชาญใน
ศาสตรอ่ืนๆท่ีเก่ียวของมาบรรยาย 

- การทดสอบยอย 
-การตอบขอซักถามและอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในช้ันเรียน 

2.5 สามารถช้ีแนะหรือตอบคําถาม
ประวัติศาสตรกับเหตุการณรวมสมัย
ได 

- มอบหมายงานใหนิสิตโดยใชหนังสือ
หรือกรณีศึกษา 
-ใหนิสิตฝกคดิวิเคราะห 

- การประเมินการนําเสนอรายงานในช้ันเรียน 
-การตอบขอซักถามและอภิปรายแลกเปลีย่น
ความคิดเห็นในช้ันเรียน 

2.6 สามารถผลิตงานท่ีเช่ือถือและ
เปนท่ีอางอิงได 

- มอบหมายงานใหนิสิต - การประเมินผลรายงาน 
- การประเมินการนําเสนอรายงานในช้ันเรียน 
-การตอบขอซักถามและอภิปรายแลกเปลีย่น
ความคิดเห็นในช้ันเรียน 

 



46 
 

 3.   ดานทักษะทางปญญา 
 

ผลการเรียนรูดานทักษะ 
ทางปญญา 

กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

3.1 สามารถประยุกตความรูใหเกิด
ประโยชน  
 

- จัดกิจกรรมใหนิสิตฝกคนควาหา
ความรูดวยตนเอง และนําความรูมา
ประยุกต ใช ในการ เรียนและการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กําหนดมาตรฐานการประเมินผลการเรียนรู 
โดยใชเกณฑ Rubrics ทุกรายวิชา 
- สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการ
อภิปรายและการสะทอนคิดกิจกรรมในช้ัน
เรียน 
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ท่ีแสดงถึง
การคนควาความรูเพ่ิมเติม การเลือกรับขอมูล
ขาวสารโดยใชหลักกาลามสูตรและการคิด
อยางมีเหตุผลและเปนระบบ 
- ประเมินจากการอางอิงแหลงขอมูลอยาง
ถูกตองตามหลักและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ 
- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎ/ีปฏิบัต ิ

3.2 สามารถคิดวิเคราะหอยางเปน
ระบบ และแกไขปญหาได  

 - ใชตัวอยางท่ีดีเปนกรณีศึกษาเพ่ือให
นิสิตไดเรียนรูวิธีวิเคราะหปญหาและ
ฝกบูรณาการความรู เ พ่ือใชในการ
แกไขปญหาอยางเปนระบบ 

- กําหนดมาตรฐานการประเมินผลการเรียนรู 
โดยใชเกณฑ Rubrics ทุกรายวิชา 
- สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการ
อภิปรายและการสะทอนคิดกิจกรรมในช้ัน
เรียน 
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ท่ีแสดงถึง
การคนควาความรูเพ่ิมเติม การเลือกรับขอมูล
ขาวสารโดยใชหลักกาลามสูตรและการคิด
อยางมีเหตุผลและเปนระบบ 
- ประเมินจากการอางอิงแหลงขอมูลอยาง
ถูกตองตามหลักและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ 
- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎ/ีปฏิบัต ิ

3.3 สามารถประเมิน วิพากษ 
สถานการณตางๆ โดยใชความรูเปน
ฐาน 

- เลือกปญหาสังคมท่ีเปนประเด็น
สาธารณะใหนิสิตฝกวิพากษวิจารณใน
ช้ันเรียน และเสนอแนะแนวทางแกไข 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง 
สังคม และสิ่งแวดลอมในทุกมิติได
อยางสมดุล 
- นําเสนอ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และสะทอนคิดในช้ันเรียน 

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ท่ีแสดงถึง
การนําขอมูลความรูท่ีถูกตองมาใชในการคิด
วิเคราะหอยางมีเหตุผล เปนระบบ  
- ประเมินจากการอางอิงแหลงขอมูลอยาง
ถูกตองตามหลักและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ 
-  สั ง เกต พัฒนาการ ในด านต า งๆ  จาก
พฤติกรรมการมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม การ
สะทอนคิดในช้ันเรียน 
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ผลการเรียนรูดานทักษะ 
ทางปญญา 

กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

3.4เปนผูมีความคิดริเริ่ม สรางสรรค
นวัตกรรม  

- จัดกิจกรรมฝกความคิดสรางสรรค 
และนวัตกรรมท่ีเปนประโยชนตอ
ตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม 

- กําหนดมาตรฐานการประเมินผลการเรียนรู 
โดยใชเกณฑ Rubrics ทุกรายวิชา 
- สังเกตพฤติกรรม ท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอม การมีสวนรวมใน
การอภิปรายและการสะทอนคิดกิจกรรมใน
ช้ันเรียน 
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ท่ีแสดงถึง
ความรวมมือในการวางแผน การปฏิบัติ และ
การแกปญหา 

3.5 สามารถสืบคน เลือกรับขอมูล
ขาวสาร วิเคราะหและประมวลขอมูล
ไดอยางมีเหตุผลและเปนระบบ 

- เนนการสอนใหเกิดความเขาใจ
มากกวาการทองจํา 
- การสอนใชกรณีศึกษาเฉพาะเรื่อง 
- การสอนแบบสมัมนา และอภิปราย
แลกเปลีย่นความคดิเห็น 
- การทํารายงานเดีย่วหรือรายงาน
กลุม 
- การฝกสืบคนขอมลูดวยตนเองจาก
เอกสารช้ันตน เอกสารช้ันรอง 
- การศึกษานอกสถานท่ี ณ สถานท่ี
จริงทางประวัติศาสตร 

- การสอบภาคทฤษฎี  
- การประเมินจากรายงานการคนควา  
- การเสนอรายงานในช้ันเรียน 
- การอภิปรายกลุมหรือการสัมมนาแสดง
ความคิดเห็น  
 

3.6 สามารถประยุกต วิ ธีการและ
ความรูทางประวัติศาสตรและศาสตร
อ่ืนๆท่ีเก่ียวของไปใชในการดําเนิน
ชีวิตและประกอบอาชีพได 

- จัดเชิญวิทยากรหรือผูเช่ียวชาญใน
สาขาประวัติศาสตรและศาสตรอ่ืนๆมี
ประสบการณและประกอบอาชีพท่ี
เก่ียวของสาขามาบรรยาย 
- การศึกษานอกสถานท่ี ณ สถานท่ี
จริงทางประวัติศาสตร 

- การอภิปรายกลุมหรือการสัมมนาแสดง
ความคิดเห็น   
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 4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

ผลการเรียนรูดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

4.1 สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนท้ังใน
ฐานะผูนําและผูรวมงานได 

-  จัด กิจกรรมเ พ่ือให นิสิตฝกการ
ปรับตัว การทํางานรวมกับผูอ่ืน รับฟง
ความคิด เห็นของ เ พ่ือนร วมกลุ ม 
สามารถแสดงจุดยืนของตนเอง และ
คนหาทางออกรวมกันได 

- กําหนดมาตรฐานการประเมินผลการเรียนรู 
โดยใชเกณฑ Rubrics ทุกรายวิชา 
- สังเกตพฤติกรรม ท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอม การมีสวนรวมใน
การอภิปรายและการสะทอนคิดกิจกรรมใน
ช้ันเรียน 
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ท่ีแสดงถึง
ความรวมมือในการวางแผน การปฏิบัติ และ
การแกปญหา 
- ประเมินจากการอางอิงแหลงขอมูลอยาง
ถูกตองตามหลักและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ 
- สังเกตจากพัฒนาการดานความคิดและ
พฤติกรรมการเรียนรูในช้ันเรียน 
- ใหนิสิตประเมินเพ่ือนในช้ันเรียน และ
นํามาใชเปนขอมูลสําหรับการประเมินผลการ
เรียนรู 

4.2 มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม 
และสิ่งแวดลอม  

- เลือกประเด็นท่ีเปนปญหาสังคมและ
สิ่ ง แวดล อม ให นิ สิ ต เ รี ยนรู  และ
ตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน พรอม
ท้ังกระตุนใหคิดหาวิธีท่ีจะมีสวนรวม
รับผิดชอบในการแกปญหาโดยเริ่มตน
จากตัวนิสิตเอง 

4 . 3  ส า ม า ร ถป รั บ ตั ว ใ ห เ ข า กั บ
สถานการณตาง ๆ  

- สอดแทรกแนวคิดผานกิจกรรมเพ่ือ
ฝกเ พ่ือให นิสิตสามารถปรับตัวใน
สถานการณตางๆ  

 
 5.  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ผลการเรียนรูดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
 

5.1 สามารถวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลข 
เพ่ือใหเขาใจองคความรู หรือประเด็น
ปญหา 

- สอดแทรกทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขในรายวิชาตาง ๆ เพ่ือพัฒนา
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขอยาง
ตอเน่ือง 

- กําหนดมาตรฐานการประเมินผลการเรียนรู 
โดยใชเกณฑ Rubrics ทุกรายวิชา 
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ท่ีแสดงถึง
การวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลข 
- ประเมินจากการอางอิงแหลงขอมูลอยาง
ถูกตองตามหลักและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ 
- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎ ี
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ผลการเรียนรูดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
 

5.2 สามารถสื่อสารไดอยางมี   
ประสิทธิภาพ 

- ฝกการใชทักษะสื่อสารในทุกรายวิชา  - ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 
- ประเมินจากคุณภาพจากรายงาน ท่ีแสดงถึง
ความสามารถในการสื่อสาร 
- ประเมินจากการอางอิงแหลงขอมูลอยาง
ถูกตองตามหลักและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ 

5.3 สามารถใช เทคโนโลยี ในการ
สืบคน เก็บรวบรวมขอมูล และเลือก
ใชไดเหมาะสมกับสถานการณอยางมี
ประสิทธิภาพ 

- ฝกการใชเทคโนโลยีในการสืบคน
ขอมูลจากแหลงท่ีเ ช่ือถือได ในทุก
รายวิชา 
- ฝกการเลือกใชขอมูลสารสนเทศท่ี
เหมาะสมประกอบการนําเสนองาน 
 

- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ท่ีแสดงถึง
การสืบคนขอมูล การเลือกใชขอมูล และการ
รูจักแหลงขอมูลท่ีเหมาะสม 
- ประเมินจากการอางอิงแหลงขอมูลอยาง
ถูกตองตามหลักและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ 
 

 
 6.   ดานทักษะพิสัย/สมรรถนะของหลักสูตร (ถามี) 
 

ผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย/
สมรรถนะของหลักสูตร 

กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

 
6.1 สามารถสรางสรรคงานวิจยัทาง
ประวัติศาสตรที่มีคุณภาพ สามารถ
เผยแพรสูสาธารณะได  

- จัดรูปแบบการเรียนการสอนใหนิสิต
ไดฝกทักษะการสรางสรรงานวิจัยใน
รายวิชา   
- มอบหมายงานใหนิสิต 
- ใหนิสิตสงงานเพ่ือการเผยแพรสู
สาธารณะอยางนอย 1 เรื่อง 

- ประเมินจากผลงานวิจัยไดรับการเผยแพร 
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สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตร 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู รายละเอียดผลการเรียนรู 
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม  1.1 มีความซื่อสัตย มีวนิัย ตรงตอเวลา  

1.2 มีจิตสํานึกสาธารณะ เสียสละเพื่อสวนรวม 
1.3 ตระหนักในคุณคาของศิลปะและวฒันธรรม 
1.4 มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ   

2. ดานความรู 2.1 มีความรูพื้นฐานศึกษาทั่วไป 
2.2 มีความรอบรูและความเขาใจเก่ียวกับประวัติศาสตรไทยและ
ประวัติศาสตรของภูมิภาคตางๆ 
2.3 สามารถเรียนรูและติดตามแนวคิด ทฤษฎี วิธีการศึกษา และองค
ความรูใหมๆในสาขาวชิาประวัตศิาสตร 
2.4 สามารถเชื่อมโยงความรูทางประวัติศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆทีเ่ก่ียวของ
และนาํมาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 
2.5 สามารถชี้แนะหรือตอบคําถามประวัติศาสตรกับเหตุการณรวมสมัยได 
2.6 สามารถผลิตงานที่เชื่อถือและเปนที่อางอิงได 

3. ดานทักษะทางปญญา  3.1 สามารถประยุกตความรูใหเกิดประโยชน 
3.2 สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและแกไขปญหาได 
3.3 สามารถประเมิน วิพากษ สถานการณตางๆ โดยใชความรู 
เปนฐาน 
3.4 เปนผูมีความคิดริเร่ิม สรางสรรคนวัตกรรม 
3.5 สามารถสืบคน เลือกรับขอมูลขาวสาร วิเคราะหและประมวลขอมูลได
อยางมีเหตุผลและเปนระบบ 
3.6 สามารถประยุกตวิธีการและความรูทางประวัติศาสตรและศาสตรอ่ืนๆ
ที่เก่ียวของไปใชในการดาํเนินชวีิตและประกอบอาชีพได 

4. ดานทักษะความสัมพนัธระหวาง 
บุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนทั้งในฐานะผูนาํและผูรวมงานได 
4.2 มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคมและสิง่แวดลอม 
4.3 สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณตางๆ  

5. ดานทักษะการคิดวิเคราะหเชิง 
ตัวเลขการสื่อสารและการใช 
เทคโนโลยสีารสนเทศ  

5.1 สามารถวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลข เพื่อใหเขาใจองคความรู 
หรือประเด็นปญหา 
5.2 สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 
5.3 สามารถใชเทคโนโลยีในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล และ 
เลือกใชไดเหมาะสมกับสถานการณอยางมีประสทิธิภาพ 

6. ดานทักษะพสิัย/สมรรถนะของหลักสูตร  6.1 สามารถสรางสรรคงานวิจยัทางประวัติศาสตรที่มีคุณภาพ สามารถ
เผยแพรสูสาธารณะได  
 

 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  
(Curriculum Mapping) 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก          ○ ความรับผิดชอบรอง 
   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

 

รายวิชาศึกษาท่ัวไป 

1. ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

 
2. ดานความรู 

 
3. ดานทักษะทางปญญา 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ

ส่ือสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ดาน
ทักษะ
พิสัย/

สมรรถนะ
ของ

หลักสูตร 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 

มศว 111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                        

มศว 121 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสทิธิภาพการสื่อสาร 1                        

มศว 122 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสทิธิภาพการสื่อสาร 2                        

มศว 123 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 1                        

มศว 124 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 2                        

มศว 131 ลีลาศ                        

มศว 132 สมรรถภาพสวนบุคคล                        

มศว 133 การว่ิงเหยาะเพ่ือสุขภาพ                        

มศว 134 โยคะ                        

มศว 135 วายนํ้า                        

มศว 136 แบดมินตัน                        

มศว 137 เทนนิส                        

มศว 138 กอลฟ                        
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รายวิชาศึกษาท่ัวไป 

1. ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

 
2. ดานความรู 

 
3. ดานทักษะทางปญญา 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ

ส่ือสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ดาน
ทักษะ
พิสัย/

สมรรถนะ
ของ

หลักสูตร 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 

มศว 139 การฝกโดยการใชนํ้าหนัก                        

มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทัล                        

มศว 151 การศึกษาท่ัวไปเพ่ือพัฒนามนุษย                        

มศว 161 มนุษยในสังคมแหงการเรียนรู                        

มศว 241 แนวโนมเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคม                        

มศว 242 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน                        

มศว 243 การจัดการทางการเงินสวนบุคคล                        

มศว 244 วิทยาศาสตรเพ่ือชีวิตและสิ่งแวดลอมท่ีด ี                        

มศว 245 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม                        

มศว 246 วิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพ                        

มศว 247 อาหารเพ่ือชีวิต                        

มศว 248 พลังงานทางเลือก                        

มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย                        

มศว 252 สุนทรียศาสตรเพ่ือชีวิต                        

มศว 253 สุนทรียสนทนา                        

มศว 254 ศิลปะและความคิดสรางสรรค                        

มศว 255 ธรรมนูญชีวิต                        
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รายวิชาศึกษาท่ัวไป 

1. ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

 
2. ดานความรู 

 
3. ดานทักษะทางปญญา 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ

ส่ือสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ดาน
ทักษะ
พิสัย/

สมรรถนะ
ของ

หลักสูตร 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 

มศว 256 การอานเพ่ือชีวิต                        

มศว 257 วรรณกรรมและพลังทางปญญา                         

มศว 258 ศิลปะการพูดและการนําเสนอ                        

มศว 261 พลเมืองวิวัฒน                        

มศว 262 ประวัติศาสตรและพลังขับเคลื่อนสังคม                        

มศว 263 มนุษยกับสันติภาพ                        

มศว 264 มนุษยในสังคมพหุวัฒนธรรม                        

มศว 265 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน                        

มศว 266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                        

มศว 267 หลักการจัดการสมยัใหม                        

มศว 268 การศึกษาทางสังคมดวยกระบวนการวิจัย                        

มศว 341 ธุรกิจในโลกดิจิทัล                        

มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ                        

มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด                        

มศว 353 การคิดอยางมีเหตผุลและจริยธรรม                        

มศว 354 ความคิดสรางสรรคกับนวัตกรรม                        

มศว 355 พุทธธรรม                        
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รายวิชาศึกษาท่ัวไป 

1. ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

 
2. ดานความรู 

 
3. ดานทักษะทางปญญา 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ

ส่ือสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ดาน
ทักษะ
พิสัย/

สมรรถนะ
ของ

หลักสูตร 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 

มศว 356 จิตวิทยาสังคมในการดําเนินชีวิต                        

มศว 357 สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม                        

มศว 358 กิจกรรมสรางสรรคเพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม                        

มศว 361 มศว เพ่ือชุมชน                        

มศว 362 ภูมิปญญาทองถ่ิน                        

มศว 363 สัมมาชีพชุมชน                        

มศว 364 กิจการเพ่ือสังคม                        

วิชาเอกบังคับ                         

ปศ 101  อารยธรรมโลก                        

ปศ 102 ความรูเบ้ืองตนสําหรับการศึกษาประวัติศาสตร                        
ปศ 103 ภาษาอังกฤษสําหรับเฉพาะสาขา 
           ประวัติศาสตร 1 

                       

ปศ 104 ภาษาอังกฤษสําหรับเฉพาะสาขา 
           ประวัติศาสตร 2 

                       

ปศ 211 ประวัติศาสตรไทยกอนสมัยใหม                        

ปศ 212 ประวัติศาสตรไทยสมยัใหม                        

ปศ 221 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตสมัยใหม                        
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รายวิชาศึกษาท่ัวไป 

1. ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

 
2. ดานความรู 

 
3. ดานทักษะทางปญญา 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ

ส่ือสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ดาน
ทักษะ
พิสัย/

สมรรถนะ
ของ

หลักสูตร 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 

ปศ 231 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกสมัยใหม                        

ปศ 301 ประวัติศาสตรนิพนธ                        

ปศ 302 เหตุการณโลกปจจบัุน                        

ปศ 341 ประวัติศาสตรตะวันออกกลาง                        

ปศ 351 ประวัติศาสตรยุโรปตั้งแตคริสตศตวรรษ ท่ี 19                        

ปศ 361 ประวัติศาสตรสหรัฐอเมรกิา                        

ปศ 401 ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร                        

ปศ 402 สัมมนาประเด็นสําคัญทางประวัติศาสตร                        

ปศ 403 สังคมและวัฒนธรรมตางชาติ                        

วิชาเอกเลือก : หมวดประวัติศาสตรไทย                        

ปศ 213 ความสัมพันธไทยกับตางประเทศสมัย
คริสตศตวรรษ ท่ี 15-20 

                       

ปศ 214 ประวัติศาสตรการเมืองและ 
การปกครองไทย 

                       

ปศ 215 ประวัติศาสตรสังคม และวัฒนธรรมไทย                        

ปศ 216 โบราณคดีในประเทศไทย                          

ปศ 311 ประวัติศาสตรไทยรวมสมัย                        
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รายวิชาศึกษาท่ัวไป 

1. ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

 
2. ดานความรู 

 
3. ดานทักษะทางปญญา 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ

ส่ือสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ดาน
ทักษะ
พิสัย/

สมรรถนะ
ของ

หลักสูตร 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 

ปศ 312 อยุธยาศึกษา                        

ปศ 313 ประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทย                        

ปศ 314 ประวัติศาสตรลานนา                        

ปศ 411 บทบาทสตรีในประวัติศาสตรไทย                        

ปศ 412 ประวัติศาสตรทองถ่ินไทย                        

ปศ 413 สัมมนาประวัติศาสตรไทย                        

ปศ 414 ประวัติศาสตรภมูิปญญาไทย                        

ปศ 415 ประวัติศาสตรศลิปะในประเทศไทย                        

วิชาเอกเลือก : หมวดประวัติศาสตรเอเชีย                        

ปศ 222 อาเซียน                        

ปศ 321 ประวัติศาสตรอินโดจีน                        

ปศ 342 ประวัติศาสตรเอเชียใตสมัยใหม                        

ปศ 421 สัมมนาประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต                           

ปศ 431 สัมมนาประวัติศาสตรเอเชียตะวันออก                        
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รายวิชาศึกษาท่ัวไป 

1. ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

 
2. ดานความรู 

 
3. ดานทักษะทางปญญา 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ

ส่ือสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ดาน
ทักษะ
พิสัย/

สมรรถนะ
ของ

หลักสูตร 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 

วิชาเอกเลือก : หมวดประวัติศาสตรตะวันตก                        

ปศ 251 ประวัติศาสตรยุโรปตั้งแตครสิตศตวรรษ 
          ท่ี15 ถึง 18 

                       

ปศ 352 ประวัติศาสตรอังกฤษสมยัใหม                        

ปศ 353 ประวัติศาสตรรสัเซยีสมยัใหม                        

ปศ 354 ประวัติศาสตรเยอรมัน                        

ปศ 451 ประวัติศาสตรฝรั่งเศสสมยัใหม                        

ปศ 452 สหภาพยุโรป                        

ปศ 453 สัมมนาประวัติศาสตรยโุรป                        

วิชาเอกเลือก : หมวดประวัติศาสตรท่ัวไป                        

ปศ 217 ประวัติศาสตรสุขภาพและการแพทยไทย                        

ปศ 303 การผลิตสารคดีทางประวัติศาสตรและ 
           วัฒนธรรม   

                       

ปศ 304 ภาษาอังกฤษสําหรับเฉพาะสาขา 
            ประวัติศาสตร 3 

                       

ปศ 305 ความรูและทักษะเบ้ืองตนเพ่ือการประกอบ 
            อาชีพทางประวัติศาสตร 

                       

ปศ 404 พิพิธภัณฑสถานวิทยา                        
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รายวิชาศึกษาท่ัวไป 

1. ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

 
2. ดานความรู 

 
3. ดานทักษะทางปญญา 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ

ส่ือสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ดาน
ทักษะ
พิสัย/

สมรรถนะ
ของ

หลักสูตร 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 

ปศ 405 การจัดการมรดกทางประวัติศาสตรและ 
           วัฒนธรรมในประเทศไทย 

                       

ปศ 406 ภาพยนตรและประวัติศาสตร                        

ปศ 471 ประวัติศาสตรทองถ่ินกับการทองเท่ียว                        
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หมวดท่ี 5  หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

(ภาคผนวก ก) 
 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนิสิตกําลังศึกษาในหลักสูตร 
      กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนิสิตเปนสวนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษาในองคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต ตามตัวบงชี้ท่ี 2.6 ระบบและกลไก
การจัดการเรียนการสอน และตัวบงชี้ท่ี 2.7 ระบบและกลไกพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต โดยแตละรายวิชามีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนิสิตดังนี้  

ระดับรายวิชา 
1) มีการประเมินความสอดคลองของแผนการสอน ขอสอบ วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนของ

นิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูของแตละรายวิชา 
2) มีการวิเคราะหการกระจายของระดับคะแนนในกลุม  
ระดับหลักสูตร 
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/สาขาวิชาประชุมพิจารณาผลการทวนสอบทุกรายวิชาของหลักสูตร

ในปการศึกษานั้นๆ และประเมินคุณภาพหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิ 
 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา 
      การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา มีดังนี้   

1)  ติดตามภาวการณไดงานทําของบัณฑิต ระยะเวลาการไดงานทํา อัตราเงินเดือนเริ่มแรก 
2)  สํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของบัณฑิต 

 3)  สํารวจความคิดเห็นของบัณฑิตท่ีมีตอหลักสูตร รูปแบบการจัดการเรียนการสอน การ
พัฒนาอาจารย อุปกรณ เครื่องมือ และสิ่งแวดลอมของสถานศึกษาเพ่ือนํามาปรับปรุงหลักสูตรใหตรง
กับความตองการของบัณฑิตเพ่ือการประกอบอาชีพหรือการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน รวมท้ังใหตรง
กับความตองการของสังคม 
  
3.  เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
      

1. เรียนครบตามจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 
2. ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมข้ันต่ํา 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
3. เขารวมกิจกรรมตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
4. เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
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หมวดท่ี 6  การพัฒนาคณาจารย 
 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
    1)  มีการปฐมนิเทศอาจารยใหมท่ีจัดข้ึนโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
    2)  ชี้แจงปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร รวมท้ังมอบเอกสารท่ีเก่ียวของ เชน 
โครงสรางหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร คูมือการศึกษา คูมืออาจารย กฎระเบียบตางๆ 
    3)  แนะนําเทคนิควิธีการสอน การวัดและประเมินผล แผนการสอน 
    4)  บางรายวิชาจัดใหมีการสอนรวมกับอาจารยท่ีสอนอยูเดิม เพ่ือศึกษารูปแบบจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
การพัฒนาตนตอไป 
    5)  มีการแตงตั้งกรรมการสังเกตและประเมินการสอนอาจารยใหม 
 
2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย  
     2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
 1)  สงเสริมใหคณาจารยเขาอบรมการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

2)  สงเสริมใหคณาจารยเขาอบรมการพัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา 
 

     2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 
1)  สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยเขารวมประชุมหรือดูงานทางวิชาการท้ังในและตางประเทศ

เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอนและการวิจัย  
2)  สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยทํางานวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม รวมท้ังจัดสรร

งบประมาณ 
3)  สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยนําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระดับชาติและระดับ

นานาชาติ 
4)  สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยศึกษาตอ หรืออบรมระยะสั้น 
5)  สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยลาเพ่ิมพูนประสบการณ 
6)  กระตุนใหคณาจารยทําผลงานทางวิชาการเพ่ือการขอตําแหนงทางวิชาการ 
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หมวดท่ี 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การกํากับมาตรฐาน 
1. อาจารยประจาํหลักสูตรทําหนาท่ีหลักในการวางแผน ติดตาม และบริหารงานหลักสูตร 
2. มีการประเมินผลการดําเนินงานทุกดานท่ีเก่ียวของทุกภาคการศึกษา เพ่ือนําขอมูลมาวิเคราะหและ

ปรับปรุงการดําเนินงานใหดียิ่งข้ึน 
3. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเพ่ือนําผลมาพัฒนาหลักสูตรตอไป 

 
2. บัณฑิต 
    ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของหลักสูตรคือบัณฑิตท่ีมีความรู มีความเขาใจอดีตและปจจุบันในแงมุม
ตางๆ สามารถนําองคความรูทางประวัติศาสตรมาบูรณาการเชิงสรางสรรค ตอยอด การเพ่ิมมูลคาในการ
ประกอบอาชีพเพ่ือใหเกิดประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม  มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและ
สํารวจการไดงานทําของผูสําเร็จการศึกษาทุกป เพ่ือนําขอมูลมาใชประกอบการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนา
บัณฑิตท่ีมีศักยภาพมากยิ่งข้ึน และมีการสํารวจคุณภาพของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาครอบคลุมตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติรวม 6 ดาน 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 2. ดานความรู 
 3. ดานทักษะทางปญญา 
  4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. ดานทักษะพิสัย/สมรรถนะของหลักสูตร 
 

3. นิสิต 
    คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกอบดวยอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนจะพิจารณาการ
รับนิสิตโดยคํานึงถึงแนวโนมจํานวนนิสิตท่ีรายงานตัวและคะแนนสูงต่ําท่ีผานมา เพ่ือพิจารณาเกณฑการรับ
นิสิตใหมในแตละปการศึกษา โดยนิสิตใหมตองมีคุณสมบัติตามเกณฑการรับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ นิสิตใหมจะไดรับการปฐมนิเทศท้ังจากมหาวิทยาลัยและจากหลักสูตรเพ่ือแนะแนวและเตรียมความ
พรอมใหแกนิสิต รวมถึงมีอาจารยท่ีปรึกษาประจําชั้นปเปนผูใหคําแนะนําในดานตางๆ ท้ังนี้หลักสูตรจะ
ประเมินความพึงพอใจของนิสิตทุกชั้นป ในทุกปการศึกษา เพ่ือปรับปรุงกระบวนการรับ การควบคุมดูแลนิสิต 
และการพัฒนานิสิตในดานตางๆใหดียิ่งข้ึน 

การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอ่ืนๆ แกนิสิต 
1.  มีการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาประจําชั้นปตลอดหลักสูตรเพ่ือใหคําแนะนําปรึกษาท้ังทางดาน

การศึกษาตามหลักสูตร การดําเนินชีวิตและการจัดการปญหาดานตางๆ 
2.  อาจารยท่ีปรึกษาทุกคนตองทําหนาท่ีใหคําปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตและตองกําหนดชั่วโมงให

คําปรึกษาเพ่ือใหนิสิตเขาพบของคําปรึกษาได 
3. มีชองทางใหคําปรึกษาแกนิสิตทางอินเทอรเนตผานเว็บไซตของคณะ Facebook ของคณะฯ   

และของภาควิชาฯ และ Facebook สวนตัวของคณาจารย 
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กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
1.  หลักสูตรจัดทําแผนการดําเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรู

ในศตวรรษท่ี 21 รวมท้ังกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และความเปนพลเมืองดีมีจิตสาธารณะ โดย
คณาจารยประจําหลักสูตรเปนผูรับผิดชอบ  

2.  มีการประเมินผลและรายงานผลการดําเนินกิจกรรมทุกกิจกรรม เพ่ือนําขอมูลมาวิเคราะหและ
ปรับปรุงแผนการดําเนินงานใหดียิ่งข้ึน 

 
การอุทธรณของนิสิต 

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีการจัดการท่ีเปดโอกาสใหนิสิตอุทธรณในเรื่องตางๆ
โดยเฉพาะเรื่องท่ีเก่ียวกับวิชาการ โดยนิสิตท่ีถูกลงโทษสามารถยื่นอุทธรณผานกองกิจการนิสิตเพ่ือดําเนินการ
เสนอตอมหาวิทยาลัยตามข้ันตอนในการพิจารณาคําอุทธรณ นิสิตสามารถดําเนินการอุทธรณไดในกรณีท่ีมีขอ
สงสัยตางๆ เปนไปตามระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2559 
  กรณีท่ีนิสิตมีความสงสัยเก่ียวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถยื่นคํารองขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบ คะแนน และวิธีการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาได 
 
4. อาจารย 
    หลักสูตรมีกระบวนการรับอาจารยใหมโดยประกาศรับผูท่ีมีคุณวุฒิสอดคลองกับสาขาวิชา ประสบการณ
ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา และมีความเหมาะสมอ่ืนๆตามเกณฑการรับอาจารยใหมของมหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะพิจารณาความเหมาะสมของอาจารยดวยการสอบสอนและ
สอบสัมภาษณ อาจารยใหมจะไดรับการปฐมนิเทศ การสงเสริมใหเขารวมการอบรมตางๆเพ่ือพัฒนาตนเอง 
และการผลิตผลงานทางวิชาการอันนําไปสูความกาวหนาทางการงานตอไป 
 
 การรับอาจารยใหม 
 1. อาจารยใหมตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาประวัติศาสตรหรือสาขาวิชาท่ี
เก่ียวของหรือกําลังศึกษาระดับปริญญาเอกและหัวขอวิทยานิพนธไดรับการอนุมัติแลว 
 2. ผูสมัครอาจารยใหมเขียนบทความวิชาการข้ึนเอง และนําเสนอผลงานนั้นตอคณะกรรมการประจํา
หลักสูตร และ/หรือการสอบขัอเขียนเพ่ิมเติม 
 3. สอบสัมภาษณในระดับหลักสูตร ภาควิชา และระดับคณะ 
 
      การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
  1. อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนประชุมรวมกันในการวางแผนการจัดการเรียนการ
สอนและประเมินผล 

2. คณาจารยรวมกันรวบรวมขอมูลเพ่ือเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทัน
สถานการณและสอดคลองกับความตองการของสังคมกับผูใชบัณฑิต 

3. คณาจารยรวมกันปรึกษาหาแนวทางเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตรและใหบัณฑิตเปนไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
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การแตงตั้งอาจารยพิเศษ 
คณาจารยพิเศษตองเปนผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญชํานาญเปนพิเศษในหัวขอท่ีไดรับเชิญมา 

โดยอาจารยผูสอนประจํารายวิชาจะเสนอชื่อเพ่ือผานการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
หัวหนาภาควิชา 
 
5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควบคุมดูแลความทันสมัยของเนื้อหาสาระของหลักสูตร รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน โดยควบคุมติดตามใหอาจารยผูสอนปรับปรุงเนื้อหาแตละรายวิชา
ใหทันสมัยสมํ่าเสมอทุกภาคเรียน และมีการปรับปรุงหลักสูตรใหทันตอความกาวหนาของศาสตรสาขาวิชา
ตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว โดยมีการสํารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต ศิษยเกา 
และศิษยปจจุบัน เพ่ือใหไดขอมูลการพัฒนาหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรูมีท้ังระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และระดับภาควิชา ในระดับมหาวิทยาลัยนั้น มี
สํานักคอมพิวเตอรซ่ึงใหบริการคอมพิวเตอรพรอมอินเตอรเน็ตแกนิสิต และมีสํานักหอสมุดกลางซ่ึงใหบริการ
หนังสือ ตํารา สิ่งพิมพ วารสาร ฐานขอมูลเพ่ือการสืบคน และสื่ออิเล็กทรอนิกสใหแกนิสิตและอาจารย ใน
ระดับคณะ มีหองคอมพิวเตอรพรอมอินเตอรเน็ต ซ่ึงใหบริการแกนิสิต ในหองเรียนทุกหองมีคอมพิวเตอร
พรอมอินเตอรเน็ต โปรเจคเตอร ไมโครโฟน เพ่ือใชในการเรียนการสอน และในระดับภาควิชา มีหองทํางาน
ซ่ึงใหบริการแกนิสิตโดยเปนศูนยกลางใหอาจารยและนิสิตใชในการประชุมยอย และมีหนังสือตําราเฉพาะทาง
สวนหนึ่งใหนิสิตสามารถขอยืมไปอานได 

 
การบริหารงบประมาณ 
 คณะจัดสรรงบประมาณประจําป ท้ังงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายไดเพ่ือจัดซ้ือ

สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และวัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรใหเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนและสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนิสิต 

 
ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม   

- มีตําราจํานวน 300 เลม 

- มีวารสารท่ีเก่ียวของจํานวน 25 ฉบับ 

- อ่ืนๆ มี CD จํานวน 100 แผน 
 
การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

1.  ประสานกับสํานักหอสมุดกลางในการจัดซ้ือหนังสือและตําราท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหบริการ
แกอาจารยและนิสิตไดคนควาและใชประกอบการเรียนการสอน 

2.  อาจารยผูสอนมีสวนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือรวมถึงสื่ออ่ืนๆ ท่ีมีความจําเปน 
3. เชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิเปนอาจารยพิเศษในบางรายวิชาและ/หรือในบางหัวขอ  
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การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
1.  อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนมีสวนในการประเมินความเพียงพอของ

ทรัพยากร 
2. เจาหนาท่ีประจําภาควิชาฯ เปนผูประสานงานการจัดหาหนังสือเพ่ือเขาสํานัก

หอสมุดกลาง 
3. เจาหนาท่ีดานโสตทัศนอุปกรณเปนผูชวยอํานวยความสะดวกในการใชสื่อประกอบการ

สอนของอาจารย ซ่ึงตองประเมินความเพียงพอและความตองการใชสื่อของอาจารยดวย  
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7.  ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 

ปท่ี 1 
2560 

ปท่ี 2 
2561 

ปท่ี 3 
2562 

ปท่ี 4 
2563 

ปท่ี 5 
2564 

(1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ตดิตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสตูร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติหรือมาตรฐานคณุวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถามี) 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4  อยางนอยกอนการเปด
สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดทํารายงานผลการดาํเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5  และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุก
รายวิชา 

     

(5) จัดทํารายงานผลการดาํเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ี
กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ี
เปดสอนในแตละปการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน กลยุทธการสอนหรือ
การประเมินผลการเรยีนรู จากผลการประเมินการดําเนินการท่ีรายงานใน 
มคอ.7 ปท่ีแลว 

-     

(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน 

     

(9) อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

     

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมตีอ
คุณภาพหลักสตูรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - -   

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมตีอบัณฑิตใหมเฉลี่ยไมนอย
กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - -  
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หมวดท่ี 8  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
   
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
     1.1  การประเมินกลยุทธการสอน 
 1. ชวงกอนการสอนมีการประเมินกลยุทธการสอนโดยคณาจารยระดับภาควิชาและ/หรือการ
ปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน 
 2. ชวงหลังการสอนมีการวิเคราะหผลการประเมินการสอนโดยนิสิต และวิเคราะหผลการเรียนของ
นิสิต 
 3. มีการรวบรวมขอเสนอแนะและรับฟงปญหาตางๆอยางสมํ่าเสมอเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรใหสมบูรณ
ยิ่งข้ึนตอไป  
 
      1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
 1. การประเมินการเรียนการสอนและอาจารยผูสอนโดยนิสิตในแตละรายวิชา 
 2. การสังเกตการณของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/หัวหนาภาคและ/หรือ
อาจารยผูสอน 
 3. ความพึงพอใจในหลักสูตรและการเรียนการสอนของบัณฑิตใหม 
 4. การทดสอบผลการเรียนรูของนิสิตเทียบเคียงกับสถาบันอ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

1. สํารวจความคิดเห็นและประเมินหลักสูตรโดยรวบรวมขอมูลจากนิสิตและบัณฑิต 
2. สํารวจความคิดเห็นและประเมินหลักสูตรโดยรวบรวมขอมูลจากผูทรงคุณวุฒิและ/หรือผูประเมิน

ภายนอก 
3. สํารวจความคิดเห็นและประเมินหลักสูตรโดยรวบรวมขอมูลจากผูใชบัณฑิตและ/หรือผูมีสวนได

สวนเสีย 
 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
    ตองผานการประเมินคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
รวมถึงผานการประเมินการประกันคุณภาพภายใน โดยจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 
คน ซ่ึงประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขา/ สาขาวิชาเดียวกันอยางนอย 1 คน 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 1. รวบรวมขอเสนอแนะและปญหาตางๆดวยการประเมินจากนิสิต ผูทรงคุณวุฒิ และผูใชบัณฑิต 
 2. ประธานหลักสูตรและผูรับผิดชอบหลักสูตรวิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน 
 3. ประเมินผลและวางแผนการปรบัปรุงหลักสูตร   
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ภาคผนวก 
 
ภาคผนวก ก   ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2559 
ภาคผนวก ข สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการราง/ ปรับปรุง หลักสูตร  
ภาคผนวก ค   รายงานผลการวิพากษหลักสูตร 
ภาคผนวก ง รายงานผลการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
ภาคผนวก จ   ประวัติและผลงานของอาจารย 
ภาคผนวก ฉ   ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก ก    
ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ข    
สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลกัสูตร 
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89 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ค     
รายงานผลการวิพากษหลักสูตร 
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รายงานผลการวิพากษหลักสูตร 
 

ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ การดําเนินการปรับปรุง เหตุผลในการไมปรับปรุงแกไข 
อาจารยอําพิกา สวัสดิ์วงศ 
หัวหนาภาควิชาประวัติศาสตร คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
1. เห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง 
2. ขัอเสนอเพ่ิมเติม 
    ก. ภาพรวมของหลักสูตร 
หลักสูตรเนนประวัติศาสตรสมัยใหม 
ทําใหนาสนใจและสอดรับกับ
สถานการณปจจุบัน และโดดเดนท่ีให
ความสําคัญกับภาษาอังกฤษและ
ภาษาท่ี 3 
   ข. วัตถุประสงคของหลักสูตร 
ขอใหระบุเพ่ือผลิตบัณฑิตใหมี
ความสามารถผลิตงานวิชาการและ
งานวิจัยทางประวัติศาสตรท่ีมีคุณภาพ
และสามารถเผยแพรได ดวยใน
สมรรถนะหลักสูตรขอท่ี 1 ไดเขียนไว 
    ค. วิชาการวิจัยทางสังคมศาสตร
เบื้องตนไดถูกตัดออกแตยังคงมีในเลม  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพ่ิมขอ 1.3.3 ในวัตถุประสงคของ
หลักสูตร คือ  เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมี
ความสามารถผลิตงานวิชาการและ
งานวิจัยทางประวัติศาสตรท่ีมีคุณภาพ
และสามารถเผยแพรได 
 
ดําเนินการตัดรายวิชาดังกลาว 

 

ผศ.ดร.วศิน ปญญาวุธตระกูล  
อาจารยภาควิชาประวัติศาสตร คณะ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
1. เห็นชอบกับหลักสูตรปรับปรุง 
2. ขอเสนอเพ่ิมเติม 
    ก. วชิา ปศ 403 การจัดการมรดก
ทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมใน
ประเทศไทย ไมควรเปนวิชาเอก 

  
 
 
 
 
วิชา ปศ 403 การจัดการมรดก
ทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม
ในประเทศไทย อยูในกลุม
วิชาเอกเลือกอยูแลว 
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ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ การดําเนินการปรับปรุง เหตุผลในการไมปรับปรุงแกไข 
ผศ.ดร.วัชระ สินธุประมา  
อาจารยภาควิชาประวัติศาสตร คณะ
ศิลปะศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต) 
1. เห็นชอบกับหลักสูตรปรับปรุง 
2. ขอเสนอเพ่ิมเติม 
ก. ผลท่ีพึงประสงคของหลักสูตรนาจะ
เปน “ความรูและทักษะในการจัดการ
ความรูประวัติศาสตร” 
 

 
 
 
 
 
 
ความรูและทักษะในการจัดการ
ความรูประวัติศาสตรไดจัดการเรียน
การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญใน
รายวิชาสัมมนาและวิชาวิจัยทาง
ประวัติศาสตรท้ังในกลุมวิชาเอก
บังคับ กลุมวิชาเอกเลือก 
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ภาคผนวก ง 
รายงานผลการประเมนิหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ปการศึกษา 2558 

 

 

 

 

หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร 

คณะสังคมศาสตร 

  

 

 
 

 

วันท่ี 27 กรกฎาคม 2559 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร  คณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ  มีผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2558  ไดมาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ และมีระดับคุณภาพอยูในระดับดี (3.42 คะแนน) ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ

หลักสูตร 6 องคประกอบ (13 ตัวบงชี้)  

มีจํานวน 3 องคประกอบ อยูในระดับดี  (องคประกอบท่ี 2, 4, 5)  

มีจํานวน 2 องคประกอบ อยูในระดับปานกลาง (องคประกอบท่ี 1, 6)  

 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 

องคประกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉล่ีย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 นอย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ด ี

4.01  – 5.00 ดีมาก 
องคประกอบท่ี 1 ผาน  
องคประกอบท่ี 2 3.93 ดี (2 ตัวบงชี้) 
องคประกอบท่ี 3 3.00 ปานกลาง (3 ตัวบงชี้) 
องคประกอบท่ี 4 3.52 ดี (3 ตัวบงชี้) 
องคประกอบท่ี 5 3.50 ดี (4 ตัวบงชี้) 
องคประกอบท่ี 6 3.00 ปานกลาง (1 ตัวบงชี้) 
เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ี 
ของทุกองคประกอบ 

3.42 ดี (13 ตัวบงชี้) 

 
โดยมีประเด็นเรงดวนท่ีควรพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้ 

เรงรัดและติดตามการทําผลงานทางวิชาการ สนับสนุนการตีพิมพเผยแพรของอาจารยทุกคน ใหอยู
ในฐานท่ีไดรับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือนําไปสูการขอตําแหนงทางวิชาการตอไป 
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ผลการประเมิน   

เกณฑการประเมิน 
ผลการ

ดําเนินงาน 

เหตุผล 
(กรณีผลการดําเนินงาน 

“ไมผาน”) 
องคประกอบท่ี 1  การกํากับมาตรฐาน 
ตัวบงชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ.  
1. จํานวนอาจารย

ประจําหลักสตูร 

ไมนอยกวา 5 คนและเปนอาจารยประจําเกิน

กวา 1 หลักสูตรไมไดและประจําหลักสูตรตลอด

ระยะเวลาท่ีจดัการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน 

ผาน  

2. คุณสมบัติของ

อาจารยประจํา

หลักสตูร 

คุณวุฒิระดับปรญิญาโทหรือเทียบเทา หรือ

ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวย

ศาสตราจารย ในสาขาท่ีตรงหรือสมัพันธกับ

สาขาวิชาท่ีเปดสอน อยางนอย 2 คน 

ผาน  

11. การปรบัปรุง

หลักสตูรตามรอบ

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

ตองไมเกิน 5 ป (จะตองปรับปรุงใหเสรจ็และ

อนุมัติ/ใหความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/

สถาบัน เพ่ือใหหลักสูตรใชงานในปท่ี 6) หมาย

เหตุ สําหรับหลักสตูร 5 ป ประกาศใชในปท่ี 7 

หรือ หลักสตูร 6 ป ประกาศใชในปท่ี 8 

ผาน  

ผลการประเมินตัวบงชี้ท่ี 1.1 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร   ผาน 
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ผลการประเมินรายตัวบงชี้   
 

เกณฑการประเมิน 
ผลการดําเนินงาน 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ คะแนน 
องคประกอบท่ี 2  บัณฑิต     3.85 
ตัวบงช้ีท่ี  2.1  คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

62.13 14 4.44 4.44 

ตัวบงช้ีท่ี 2.2 รอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป 

 28  41  68.29  3.41 

องคประกอบท่ี 3 นิสิต    3 
ตัวบงช้ีท่ี  3.1  การรับนิสิต       3 3 
ตัวบงช้ีท่ี  3.2  การสงเสรมิและพัฒนานิสิต     3 3 
ตัวบงช้ีท่ี  3.3  ผลท่ีเกิดกับนิสิต      3 3 
องคประกอบท่ี 4  อาจารยประจําหลักสูตร   3.18 

ตัวบงช้ีท่ี  4.1  การบรหิารและพัฒนาอาจารยประจํา
หลักสตูร  

    3 3 

ตัวบงช้ีท่ี  4.2  คุณภาพอาจารยประจําหลักสตูร   3.56     
    ประเด็นท่ี 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมี
คุณวุฒิปรญิญาเอก 

 1  5  รอยละ 20 5  

     ประเด็นท่ี 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ี
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

 1  5  รอยละ 20  1.67 

     ประเด็นท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจํา
หลักสตูร 

0.80 5   รอยละ 16  4 

ตัวบงช้ีท่ี  4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารยประจําหลักสูตร      3 3 
องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน   3.5 

ตัวบงช้ีท่ี  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสตูร      3 3 
ตัวบงช้ีท่ี  5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจดัการ
เรียนการสอน 

    3 3 

ตัวบงช้ีท่ี  5.3 การประเมินผูเรียน       3 3 

ตัวบงช้ีท่ี  5.4 ผลการดําเนินงานหลักสตูรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

    5 5 

องคประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู   3 

ตัวบงช้ีท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู      3  3 

คะแนนเฉลี่ยตัวบงชี้ องคประกอบท่ี 2 - 6  ( จํานวน …..  ตัวบงชี้) ตัวต้ัง 44.41 

         ตัวบงชี ้ 13 

    คะแนน 3.42 
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ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

 
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการ

ดําเนินงาน 
เหตุผล 

(กรณีผลการดําเนินงาน “ไมผาน”) 

1 อาจารยประจําหลักสตูร มสีวนรวมในการประชุมเพ่ือ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

ผาน  

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคลอง
กับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

ผาน  

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ 
มคอ. 4 อยางนอยกอนการเปดสอนใน แตละภาคการศึกษา 
ใหครบทุกรายวิชา 

ผาน  

4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตาม
แบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

ผาน  

5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังปการศึกษา 

ผาน  

6 มีการทวนสอบผลการเรยีนทุกรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละป
การศึกษา 

ผาน  

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมิน
การดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 ปท่ีแลว 

ผาน  

8 อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

ผาน  

9 อาจารยประจําหลักสตูรทุกคนไดรบัการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงครั้ง 

ผาน  

10 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

ผาน  

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมี
ตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.50 จากคะแนนเต็ม 
5.00 

ผาน ความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิต
ใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เทากับ 4.44 

12 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ย
ไมนอยกวา 3.50 จากคะแนนเตม็ 5.00 

ผาน  

รวมตัวบงชี้ในปนี้ 12 
จํานวนตัวบงชีในปนี้ท่ีดําเนินการผาน 12 

รอยละของตัวบงชี้ท้ังหมดในปนี ้ 100 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร มีการดําเนินงานรอยละ 100 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไว 
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ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค 
ประกอบ 

ท่ี 

คะแนน 
ผาน 

จํานวน 
ตัวบงชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดบัคุณภาพนอย 
2.01 – 3.00 ระดบัคุณภาพปาน

กลาง 
3.01 – 4.00 ระดบัคุณภาพด ี

4.01 – 5.00 ระดบัคุณภาพดีมาก 

1 ผาน  
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บง
ชี้ใ

น 
อง

คป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 

2 - - 4.44, 3.41 
(2.1,2.2) 

3.93 ดี 

3 3 3, 3, 3 
(3.1,3.2,3.3

) 

- - 3.00 ปานกลาง 

4 3 3, 3.56, 4 
(4.1,4.2,4.3

) 

- - 3.52 ดี 

5 4 3 
(5.1) 

3, 3, 5 
(5.2,5.3,5.4

) 

- 3.50 ดี 

6 1 - 3 
(6.1) 

- 3.00 ปานกลาง 

รวม 13 7 4 2 13  

ผลการประเมิน 3.22 3.50 3.93 3.42 ดี 
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ภาคผนวก จ    
ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสตูร 
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ช่ือ – นามสกุล (ภาษาไทย) นางปยะนาถ   อังควาณิชกุล   
ช่ือ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) MRS. PIYANARD  UNGKAWANICHAKUL   
ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 
ท่ีทํางาน   ภาควิชาประวัติศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอรโทรศัพท   0 2649 5160  
E-mail    misspiyanard@hotmail.com 
 
คุณวุฒิ  สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

วุฒิการศึกษา  คุณวุฒิ / สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 
ศศ.บ. ประวัติศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2536 
ศศ.ม. ประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2541 

 
ความเช่ียวชาญ  
  ประวัติศาสตรไทย, สตรีศึกษา, การทองเท่ียว, ศิลปวัฒนธรรม  
 
ผลงานทางวิชาการ 
 
1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ
  --- 
 

2. บทความท่ีไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
ปยะนาถ  อังควาณิชกุล. ความคิดนอกกรอบทางทัศนศิลปของศิลปนไทย: กรณีศึกษาผลงานของ 

ศาสตราจารยพิเศษ เฉลิม นาคีรักษ. ใน: การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งท่ี 5 อัตลักษณ
แหงเอเชีย Asian Identities 2015; 3 กรกฎาคม 2558; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  กรุงเทพฯ: 
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2558. หนา 106 – 119. 

ปยะนาถ  อังควาณิชกุล.  สตรีไทยกับการประกอบอาชีพในสมัยรัชกาลท่ี 5 – รัชกาลท่ี 6. ใน: การประชุม 
วิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งท่ี 4 อัตลักษณแหงเอเชีย Asian Identities 2014;  7 พฤษภาคม 
2557; มหาวิทยาลัยศิลปากร. นครปฐม : คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร; 2557. หนา 
169 – 180. 

ปยะนาถ  อังควาณิชกุล.  ภาพลักษณสตรีไทยจากเอกสารชาวตะวันตกสมัยรัชกาลท่ี 4 – รัชกาลท่ี 5 (พ.ศ. 
2394 – 2453). ใน: การประชุมวิชาการระดับชาติเพ่ือการพัฒนาดานวิจัยอยางยั่งยืน; 25 – 26 
ธันวาคม 2555; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2555. 
หนา 1202 – 1211. 
 

3. ตํารา / หนังสือ  
ปยะนาถ  อังควาณิชกุล. พัฒนาการประวัติศาสตร สังคมและวัฒนธรรมไทย (ฉบับปรับปรุง).   

กรุงเทพฯ: คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2555. 128 หนา 
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4. ภาระงานสอน  
 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
ปศ 211 ประวัติศาสตรไทยกอนสมัยใหม 
ปศ 212 ประวัติศาสตรไทยสมัยใหม 
ปศ 317 บทบาทสตรีในประวัติศาสตรไทย 
ปศ 413 สัมมนาประวัติศาสตรไทย 
ปศ 471 ประวัติศาสตรทองถ่ินกับการทองเท่ียว 
มค 221 ความรูดานศิลปกรรมไทย 
มค 321 ประวัติศาสตร สังคม และวัฒนธรรมไทย 

 
5. ทุนวิจัยท่ีไดรับ 
  

ชื่อโครงการวิจัย แหลงทุน 
ปงบประมาณ 

ท่ีไดรับทุน 
 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหนา

โครงการ/ผูรวม
โครงการ) 

มรดกชางสมัยอยุธยา : กรณีศึกษาชุมชนบานบุ  งบประมาณเงินรายได
คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 หัวหนา
โครงการ 

การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสตรีไทย 
พ.ศ.2411 – 2475.  

งบประมาณเงินรายได
คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2556 หัวหนา
โครงการ 
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ช่ือ – นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวชาคริต ชุมวัฒนะ   
ช่ือ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) MS. CHAKRIT CHOOMWATTANA    
ตําแหนงทางวิชาการ  รองศาสตราจารย 
ท่ีทํางาน   ภาควิชาประวัติศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอรโทรศัพท   0 2649 5160 
E-mail    cchoom@yahoo.com 
 
คุณวุฒิ  สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

วุฒิการศึกษา  คุณวุฒิ / สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 
อ.บ. ประวัติศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2520 
M.A. History  Cornell University, U.S.A. 2524 
Ph.D. History Cornell University, U.S.A. 2529 

 
ความเช่ียวชาญ 

ประวัติศาสตรยุโรป,  ประวัติศาสตรอังกฤษ,  อารยธรรมตะวันตก, ประวัติศาสตรนิพนธ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
1. บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
4 
มาซามิชิ คุโรซาวา และ ชาคริต ชุมวัฒนะ. (สิงหาคม 2559 – กรกฎาคม2560). งานคนควาประวัติศาสตร
 ไทยโดยนักวิชาการญี่ปุนกอนสงครามโลกครั้งท่ี 2. วารสารประวัติศาสตร. ปท่ี 41, หนา 124-138. 
ชาคริต ชุมวัฒนะ และอนันตชัย เลาหะพันธุ.  (2557 กรกฎาคม-สิงหาคม).  การสืบราชบัลลังกอังกฤษของ 

ราชวงศแฮโนเวอร มาตรการสุดทายในการยุติความขัดแยงทางศาสนา.  วารสารอักษรศาสตร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร. ปท่ี 36 ฉบับท่ี 2. หนา 73-106. 

 
2. บทความท่ีไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
  -  

 
3. ตํารา / หนังสือ 
ชาคริต ชุมวัฒนะ. (2559).  จักรวรรดิอังกฤษกับสงครามโลก (British Empire and the Great Wars).   

กรุงเทพฯ: ภาคประวัติศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
ชาคริต ชุมวัฒนะ. (2559).  สารัตถะไอรแลนด (Stories about the Two Irelands).  กรุงเทพฯ:  

ภาคประวัติศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
สารานุกรมประวัติศาสตรสากลสมัยใหม: ยุโรป เลม 6. อักษร P-S. (2558). ฉบับราชบัณฑิตยสภา.   

กรุงเทพฯ: สํานักงานราชบัณฑิตยสภา. เขียนรวม 
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4. ภาระงานสอน 
 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 

ปศ 201 ภาษาอังกฤษสําหรับเฉพาะสาขา (ประวัติศาสตร) 1 
ปศ 202 ภาษาอังกฤษสําหรับเฉพาะสาขา (ประวัติศาสตร) 2 
ปศ 252 ประวัติศาสตรยุโรปคริสตศตวรรษท่ี 15-18 
ปศ 351 ประวัติศาสตรยุโรปตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 19 
ปศ 352 ประวัติศาสตรอังกฤษสมัยใหม 
ปศ 502 สัมมนาประวัติศาสตรโลกสมัยใหม 
ปศ 503 ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษาประวัติศาสตร 

 
 
5. ทุนวิจัยท่ีไดรับ 

 ช่ือโครงการวิจัย แหลงทุน 
ปงบประมาณ 

ท่ีไดรับทุน 
 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหนา

โครงการ/ผูรวม
โครงการ) 

การวิเคราะหการอางถึง ในปริญญา
นิพนธสาขาประวัติศาสตร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2560 หัวหนาโครงการ 

ประวัติศาสตรระบบขุนนางอังกฤษ คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 หัวหนาโครงการ 

โครงการวิจัยสารานุกรมประวัติศาสตร
สากล: ยุโรป อักษร T-Z 

สํานักงานราชบัณฑิตยสภา 2557 ผูรวมโครงการ 
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ช่ือ – นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวิตรี  พิสณุพงศ 
ช่ือ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) MRS. SAWITRI PISNUPONG 
ตําแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย 
ท่ีทํางาน   ภาควิชาประวัติศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอรโทรศัพท   0 2649 5160 
E-mail    sawitri407@yahoo.com  
 
คุณวุฒิ  สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

วุฒิการศึกษา  คุณวุฒิ / สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 
ศศ.บ. ประวัติศาสตรศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2522 
ศศ.ม. โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 2531 

 
ความเช่ียวชาญ  
 โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร , ประวัติศาสตรอินเดีย, โบราณสถานสําหรับการทองเท่ียว, 
ประวัติศาสตรศิลปะประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบาน, พิพิธภัณฑสถานวิทยา 
 
ผลงานทางวิชาการ 
1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ

- 
 

2. บทความท่ีไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
 
สาวิตรี พิสณุพงศ. ความสัมพันธทางวัฒนธรรมของประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง : กรณีศึกษาจาก

โบราณสถานในพระพุทธศาสนาประเภทเจดีย. ใน: การประชุมวิชาการระดับชาติเพ่ือการพัฒนาดาน
วิจัยอยางยั่งยืน; 25-26 ธันวาคม 2555; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ; 2555. หนา 
1212 – 1222. 

 
3. ตํารา / หนังสือ 
 
สาวิตรี พิสณุพงศ. การศึกษาอิทธิพลศิลปะลังกาท่ีมีตอสถาปตยกรรมไทยสมัยสุโขทัย. กรุงเทพฯ:  

ภาควิชาประวัติศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2556.  
สาวิตรี พิสณุพงศ. วัดและโบราณสถานสําหรับการทองเท่ียว. กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวัติศาสตร 

คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2555.    
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4. ภาระงานสอน 
 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
ปศ 341 ประวัติศาสตรเอเชียใตสมัยใหม 
ปศ 402 พิพิธภัณฑสถานวิทยา 
ปศ 411 โบราณคดีในประเทศไทย 
ปศ 414  ประวัติศาสตรศิลปะในประเทศไทย 
มค 322 การศึกษาวัดและโบราณสถานสําหรับการทองเท่ียว 

 
5. ทุนวิจัยท่ีไดรับ 
 

ช่ือโครงการวิจัย แหลงทุน ปงบประมาณท่ี
ไดรับทุน 

ระบุสถานภาพ
(หัวหนาโครงการ/ 
ผูรวมโครงการ) 

สุสานหลวงพนมอุดงค : ภาพสะทอน
ประวัติศาสตรและศิลปกรรมไทย
สมัยรัตนโกสินทรตอนตนในประเทศ
กัมพูชา 

งบประมาณเงินรายได 
คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2557  หัวหนาโครงการ 

การประเมินมาตรฐานคุณภาพแหลง
ทองเท่ียวทางประวัติศาสตรใน
จังหวัดนครนายกเพ่ือการพัฒนา
อยางยั่งยืน 

งบประมาณเงินรายได 
คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2556  หัวหนาโครงการ 
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ช่ือ – นามสกุล (ภาษาไทย) นายชาติชาย มุกสง 
ช่ือ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) MR. CHATICHAI  MUKSONG   
ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 
ท่ีทํางาน   ภาควิชาประวัติศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอรโทรศัพท   0 2649 5160  
E-mail    kchatichai@yahoo.com 
 
คุณวุฒิ  สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

วุฒิการศึกษา  คุณวุฒิ / สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

น.บ. นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2540 
ศศ.ม. ประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2548 
อ.ด. ประวัติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2556 

 

ความเช่ียวชาญ  

  ประวัติศาสตรไทย ประวัติศาสตรการแพทย ประวัติศาสตรอาหาร ประวัติศาสตรสังคมวัฒนธรรม 
 
ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ

ชาติชาย มุกสง. (สิงหาคม 2558 – กรกฎาคม 2559). “การเมืองเรื่องการพัฒนา”: นโยบายโภชนาการชนบท
กับการรุกคืบของรัฐในการพัฒนาสุขภาพชาวบานในชุมชนยุคสงครามเย็น”. วารสาร
ประวัติศาสตร. ปท่ี 40. หนา 52 - 76  

 
2. บทความท่ีไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

ชาติชาย มุกสง (2560). หัวลมกอนลูกคลื่นจะกระเพ่ือมทะเลสาบ: กรณี “อายมากตุด” กับการศึกษา
ประวัติศาสตรวัฒนธรรมโจรในลุ มทะเลสาบสงขลาทามกลางกระแสการกอตัวของรัฐ
สมบูรณาญาสิทธิราชยสยาม. เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการระดับชาติ เครือขาย
ประวัติศาสตร มานุษยวิทยา และสังคมวิทยาภาคใต ครั้งท่ี 3 ประจําป 2560 เรื่อง “ฆาตกรรม 
อาชญากรรม และภาวะนอกกฎหมายในภาคใตของไทย” 25 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ. 
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ชาติชาย มุกสง. (2559). หนึ่งรอยปแหงความหอเหี่ยว : สามัญชนวิถีแหงการดิ้นรนและการยายถ่ินขามเมือง
ในลุมทะเลสาบสงขลาระหวางทศวรรษ 2420-2430. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร ไทย ครั้ ง ท่ี  10. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี  ณ โรงแรมรัชมังคลาสงขลา เมอรเมด อ.เมือง        
จ.สงขลา ระหวางวันท่ี 19-20 กันยายน 2559. 

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

 
3. ตํารา / หนังสือ  
ชาติชาย มุกสง. (2557). “2475 กับการปฏิวัติรสชาติอาหาร: จากกินเพ่ืออยูสูกินเพ่ือชาติและการตอสูทาง

วัฒนธรรมของรสชาติในสังคมไทยรวมสมัย”. ใน สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ และทิพาพร ตันติสุนทร 
(บรรณาธิการ). จาก 100 ป ร.ศ. 130 ถึง 80 ปประชาธิปไตย. กรุงเทพฯ:  สถาบันนโยบายศึกษา, 
หนา 155-213. 

 
4. ภาระงานสอน  

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
ปศ 111 อารยธรรมไทย 
ปศ 203 ความรูเบื้องตนสําหรับการศึกษาประวัติศาสตร  
ปศ 211 ประวัติศาสตรไทยกอนสมัยใหม 
ปศ 212 ประวัติศาสตรไทยสมัยใหม  
ปศ 301 ประวัติศาสตรนิพนธ 
ปศ 404 การเขียนและผลิตสารคดีทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 
ปศ 405 สัมมนาประวัติศาสตร 
ปศ 501 ประวัติศาสตรนิพนธและการวิจัยทางประวัติศาสตร 
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5. ทุนวิจัยท่ีไดรับ 

ช่ือโครงการวิจัย แหลงทุน 
ปงบประมาณ 

ท่ีไดรับทุน 
 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหนา

โครงการ/ผูรวม
โครงการ) 

ประวัติศาสตรและวิวัฒนาการ
ของโรคมาลาเรียในประเทศไทย 

กรมควบคุมโรค  
กระทรวงสาธารณสุข 

2560 หัวหนาโครงการ 

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

คณะสังคมศาสตร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2560 หัวหนาโครงการ 

จากไพรเปลี่ยนผานเปนพลเมือง: 
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมคนไทยใน
ยุ ค เ ป ลี่ ย น ผ า น สู สั ง ค ม ไ ท ย
สมัยใหม 

คณะสังคมศาสตร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 หัวหนาโครงการ 

วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของไพรใน
สังคมไทยกอนสมัยใหม 

คณะสังคมศาสตร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

2558 หัวหนาโครงการ 

หองเรียนประชาธิปไตย : การ
ออกแบบหลักสูตรและการสราง
นวัตกรรมการเรียนรูวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยในการเรียนการ
สอน 

คณะสังคมศาสตร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

2558 หัวหนาโครงการ 
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ช่ือ – นามสกุล (ภาษาไทย) นายสัญญา  ชีวะประเสริฐ        
ช่ือ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) MR.SANYA   CHEVAPRASERT   
ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย  
ท่ีทํางาน   ภาควิชาประวัติศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอรโทรศัพท   0 2649 5160  
E-mail    sanyache@swu.ac.th   
 
คุณวุฒิ  สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

วุฒิการศึกษา  คุณวุฒิ / สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 
ศศ.บ. ประวัติศาสตรศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2535 
ศศ.ม. ประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2539 

 
ความเช่ียวชาญ  
  ประวัติศาสตร, ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 
ผลงานทางวิชาการ 
1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ
 สัญญา ชีวะประเสริฐ. ความทรงจําเก่ียวกับดินแดนสองฝงแมน้ําโขงในประวัติศาสตรไทย และประวัติศาสตร

ลาว. วารสารสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2557; 17: 339-357. 
 

2. บทความท่ีไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
  --- 
 
3. ตํารา / หนังสือ  
  --- 
4. ภาระงานสอน  
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
HI221 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตสมัยใหม 
HI251 อารยธรรมตะวันตก 
HI303 เหตุการณโลกปจจุบัน 
HI404 การผลิตสารคดีทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 
HI453 ภาพยนตร พิพิธภัณฑ และประวัติศาสตรยุโรปรวมสมัย 
HI501 ประวัติศาสตรนิพนธและวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร 
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5. ทุนวิจัยท่ีไดรับ 
  

ชื่อโครงการวิจัย แหลงทุน 
ปงบประมาณ 

ท่ีไดรับทุน 
 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหนา

โครงการ/ผูรวม
โครงการ) 

ทัศนะคติของผูเรียนวิชาปศ.343
ประวัติศาสตรตะวันออกกลาง ตอภูมิภาค
ตะวันออกกลาง 

งบประมาณเงินรายได
คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 หัวหนา
โครงการ 

ความเปลี่ยนแปลงของเพลงลูกทุงตั้งแต   
พ.ศ.2525 

งบประมาณเงินรายได
คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 หัวหนา
โครงการ 
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ช่ือ – นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวพรพรรณ  โปรงจิตร        
ช่ือ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) MS. PORNPAN  PRONGCHITR   
ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 
ท่ีทํางาน   ภาควิชาประวัติศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอรโทรศัพท   0 2649 5160  
E-mail    pornpanpr@hotmail.com   
 
 
คุณวุฒิ  สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

วุฒิการศึกษา  คุณวุฒิ / สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 
ศศ.บ. ประวัติศาสตร  มหาวิทยาลัยบูรพา 2540 
ศศ.ม. ประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2546 

 
 
ความเช่ียวชาญ     
 ประวัติศาสตรไทย, ประวัติศาสตรอยุธยา, ประวัติศาสตรตะวันออกกลาง 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 
1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ
   --- 
 

2. บทความท่ีไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
พรพรรณ  โปรงจิตร.  ความทรงจํารวมของผูเฒาในอาเซียนเรื่องการอพยพเคลื่อนยาย. ใน: การประชุม

วิชาการทางวัฒนธรรมระดับชาติ “วิจัยวัฒนธรรม ครั้งท่ี 4  พลังทางวัฒนธรรมในกระแสสังคม
อาเซียน"; 10 กรกฎาคม 2557; โรงแรมดิเอมเมอรัลด. กรุงเทพฯ. หนา 211 – 233” 

 
3. ตํารา / หนังสือ  

--- 
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4. ภาระงานสอน  
 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
ปศ 312 อยุธยาศึกษา 
ปศ 313 ความสัมพันธไทยกับตางประเทศสมัยคริสตศตวรรษท่ี 15 – 20  
ปศ 321 อาเซียน 
ปศ 343 ประวัติศาสตรตะวันออกกลาง  
ปศ 413 สัมมนาประวัติศาสตรไทย 

 
5. ทุนวิจัยท่ีไดรับ 
  

ชื่อโครงการวิจัย แหลงทุน 
ปงบประมาณ 

ท่ีไดรับทุน 
 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหนา

โครงการ/ผูรวม
โครงการ) 

ความเปลี่ยนแปลงบทบาทของวัดมหาธาตุ
วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช สูการเปน
มรดกโลก 

งบประมาณเงินรายได
คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหนา
โครงการ 

การอพยพเคลื่อนยายของชาวมลายูและมุสลิม 
ท่ีปรากฎในพระราชพงศาวดารสยามฉบับ บริ
ติชมิวเซียม 

งบประมาณเงินรายได
คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 หัวหนา
โครงการ 

ความทรงจํารวมของผูเฒาในอาเซียน เรื่องการ
อพยพเคลื่อนยาย 

กรมสงเสริม
วัฒนธรรม กระทรวง
วัฒนธรรม 

2556 หัวหนา
โครงการ 

ความคาดหวังของนักทองเท่ียวอิหรานท่ีเดินทาง
มาทองเท่ียวในกรุงเทพมหานคร ป พ.ศ. 2555 

งบประมาณเงินรายได
คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2555 หัวหนา
โครงการ 
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ช่ือ – นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวจิราพร   ตรีวิเศษศร        
ช่ือ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) MS. JIRAPORN  TREEWISESSORN    
ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 
ท่ีทํางาน   ภาควิชาประวัติศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอรโทรศัพท   0 2649 5160  
E-mail    jiraporn224@gmail.com 
 
 
คุณวุฒิ  สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

วุฒิการศึกษา  คุณวุฒิ / สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 
ศศ.บ. รัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2551 
M.A. International Relations Ural State University, Russia 2553 
Ph.D.  Historical Science Ural Federal University, Russia 2557 

 
 
ความเช่ียวชาญ  
  ประวัติศาสตรรัสเซียและเครือรัฐเอกราช, รัสเซียศึกษา, ความสัมพันธระหวางประเทศ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 
1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ
 
จิราพร ตรีวิเศษศร. การสรางยุโรปตะวันออกของสหภาพโซเวียตหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2. วารสาร
 สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปท่ี 20 (มกราคม-ธันวาคม 2560) : 355-365.    
จิราพร ตรีวิเศษศร. รัสเซียและเอเชียตะวันออกเฉียงใตหลังสงครามเย็นกับ 20 ป การพัฒนาความสัมพันธ

รัสเซีย-อาเซียน (1996-2016). วารสารภาควิชาประวัติศาสตร. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2559; 41: 74-85. 

จิราพร ตรีวิเศษศร. บทบาทของรัสเซียและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตกับทิศทางในคริสตศตวรรษท่ี 21. 
วารสารรัสเซียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2558; 6: 63-84. 

จิราพร ตรีวิเศษศร. ความสัมพันธไทยและรัสเซีย : มุมมองการเปลี่ยนผานจากจักวรรดิรัสเซียสูสหภาพโซ
เวียต. ในการสัมมนาทางวิชาการ "120 ปแหงความสัมพันธระหวางราชอาณาจักรไทย-รัสเซีย จาก
มุมมองของเอกสารรัสเซีย สหรัฐอเมริกา และนักวิชาการไทย-รัสเซียศึกษา". 2560: 111-132. 

 
2. บทความท่ีไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
 
จิราพร ตรีวิเศษศร. รัสเซีย – อาเซียน: มุมมองทิศทางความรวมมือหลังสหภาพโซเวียต. ในการประชุม

วิชาการระดับชาติ “อาเซียนบนเสนทางของประชาคม” (ASEAN on the Path of Community) 
11 ธันวาคม 2561; มหาวิทยาลัยรามคําแหง; 75-76. 

 



114 
 

3. ตํารา / หนังสือ  
  --- 
 

4. ภาระงานสอน  
 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
ปศ 201 ภาษาอังกฤษสําหรับเฉพาะสาขา (ประวัติศาสตร) 1 
ปศ 202 ภาษาอังกฤษสําหรับเฉพาะสาขา (ประวัติศาสตร) 1 
ปศ 302 การวิจัยประวัติศาสตร 
ปศ 303 เหตุการณโลกปจจุบัน 
ปศ 353 ประวัติศาสตรรัสเซียสมัยใหม 
ปศ 354 สัมมนาประวัติศาสตรยุโรป 
ปศ 405 สัมมนาประวัติศาสตร 

 
 
5. ทุนวิจัยท่ีไดรับ 
  

ช่ือโครงการวิจัย แหลงทุน 
ปงบประมาณ 
ท่ีไดรับทุน 
 

ระบุ
สถานภาพ 
(หัวหนา
โครงการ/ผู
รวม
โครงการ) 

โครงการวิจัย ความสัมพันธของรัสเซียท่ีมีตอ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ชวงป ค.ศ.1946 - 
1980: กรณีศึกษาความสัมพันธกับประเทศ
ไทย 

คณะสังคมศาสตร 2560 หัวหนา
โครงการ 

โครงการวิจัย ยุทธศาสตรและนโยบาย
ตางประเทศของรัสเซียท่ีมีตอภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตสมัยหลังสหภาพโซเวียต ป 
ค.ศ. 1990 ถึง 2015 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) 

2560 หัวหนา
โครงการ 

โครงการวิจัยเรื่อง สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย: 
ยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจและ
การเมืองระหวางไทยและรัสเซีย 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) 

2560 หัวหนา
โครงการ 

โครงการวิจัย บทบาทของคาบสมุทรไครเมีย
ตอรัสเซียจากอดีตสูศตวรรษท่ี 21 

 

คณะสังคมศาสตร 2561 หัวหนา
โครงการ 
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ภาคผนวก ฉ   
ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
 

ช่ือหลักสูตรเดิม     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 
ช่ือหลักสูตรปรับปรุง     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
             2560)   เริ่มเปดรับนิสิตในภาคการศึกษาท่ี 1  ปการศึกษา 2560 
สาระสําคัญ/ ภาพรวมในการปรับปรุง 
 1. ปรับจํานวนหนวยกิตเพ่ิมเปน 132 หนวยกิต 

2. เพ่ิมรายวิชาใหสอดคลองกับนโยบายมหาวิทยาลัยเรื่องทักษะพิสัย/สมรรถนะหลักสูตร สําหรับ
หลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) กําหนดใหนิสิต
สามารถผลิตงานวิจัยสูสาธารณะไดอยางนอย 1 ผลงาน และใหนิสิตมีพ้ืนฐานภาษาท่ี 3 อยางนอย 1 ภาษา
เพ่ือสามารถเขาใจบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ 

3. ยุบวิชาสัมมนาประวัติศาสตรบางภูมิภาค และปรับเพ่ิมรายวิชาภาษาอังกฤษ 1 รายวิชา 
ประวัติศาสตรภูมิภาคอาเซียนคือ ประวัติศาสตรอินโดจีน รวมท้ังรายวิชาในแขนงอ่ืนๆท่ีนาสนใจ เชน 
ประวัติศาสตรสุขภาพและการแพทยไทย ประวัติศาสตรภูมิปญญาไทย  
 4. เพ่ิมรายวิชาความรูและทักษะเบื้องตนเพ่ือการประกอบอาชีพ (มีการฝกงาน) เพ่ือใหนิสิตเกิด
ความชํานาญ มีทักษะและประสบการณอาชีพ 
 
เปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร 

หมวดวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30 30 
2. หมวดวิชาเอก   
   2.1 วิชาเอกบังคับ 
   2.2 วิชาเอกเลือก 

75 
(45) 
(30) 

78 
(48) 
(30) 

3. หมวดวิชาโท    18 18 
4. หมวดวิชาเลือกเสรี   6 6 
 หนวยกิตรวม    ไมนอยกวา             129                  132 

 



117 
 
รายละเอียดการปรับปรุง 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหตุ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมมีการปรับปรุง 

หมวดวิชาเอก 

วิชาเอกบังคับ 

หมวดวิชาเอก 
วิชาเอกบังคับ 

 

ปศ 111    อารยธรรมไทย             3(3-0-6) 
              ศึกษาพัฒนาการอารยธรรมไทยดานตางๆ ตั้งแตอดีตถึง
ปจจุบัน ท่ีไดรับอิทธิพลจากอารยธรรมอินเดีย อารยธรรมจีน และ
อารยธรรมตะวันตกท่ีเปนพ้ืนฐานของอารยธรรมไทย 

ปศ 101    อารยธรรมโลก                                 3(3-0-6) 
              ศึกษาพัฒนาการของอารยธรรมโบราณท่ีสําคัญของ
โลก ตั้งแตอารยธรรมเมโสโปเตเมีย อียิปต กรีก โรมัน ยุโรป
สมัยกลาง อินเดีย จีน และอิสลาม 
 

วิชาใหม โดยปรับรวมวิขา 
ปศ 111 อารยธรรมไทย   
ปศ 231 อารยธรรม
ตะวันออก และ  
ปศ 251 อารยธรรม
ตะวันตกเปนวิขาเดียว 

ปศ 201 ภาษาอังกฤษเฉพาะสําหรับสาขา(ประวัติศาสตร) 1    

                                                                        3(2-2-5) 
 ฝกการอานภาษาอังกฤษท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับประวัติศาสตร

หรือสังคมโลก เพ่ือเพ่ิมพูนศัพท และเรียนรูความหมายและประเด็น
หรือแกนเรื่อง 

ปศ 103   ภาษาอังกฤษสําหรับเฉพาะสาขา 
             ประวัติศาสตร 1                              3(2-2-5) 
 
              ศึกษาและฝกการอานภาษาอังกฤษท่ีมีเนื้อหา
เก่ียวกับประวัติศาสตรหรือสังคมโลก  
 

ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา และ
คําอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหตุ 

ปศ 202  ภาษาอังกฤษเฉพาะสําหรับสาขา                     3(2-2-5)   
               (ประวัติศาสตร) 2    
             ฝกการอานขอเขียนภาษาอังกฤษทางประวัติศาสตรและ
สังคมศาสตรท่ีเปนเอกสาร บทความหรือตํารา โดยสามารถเก็บความ
และเขาใจเนื้อหา หรือความสําคัญของงานเขียน 

ปศ 104    ภาษาอังกฤษสําหรับเฉพาะสาขา                   3(2-2-5) 
              ประวัติศาสตร  2 
              ศึกษาและฝกการอ านขอเ ขียนภาษา อังกฤษทาง
ประวัติศาสตรและสังคมศาสตรท่ีเปนเอกสาร บทความหรือตํารา 

ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา 
และคําอธิบายรายวิชา 

ปศ 203 ความรูเบื้องตนสําหรับการศึกษาประวัติศาสตร      3(2-2-5) 
             ศึกษาความรู เบื้ องตน ท่ี มีความสํ า คัญตอการ ศึกษา
ประวัติศาสตร ลักษณะของประวัติศาสตร ปญหา ขอจํากัดและ
ความสัมพันธกับศาสตรอ่ืนๆ รวมท้ังเรียนรูทักษะของการเปนนัก
ประวัติศาสตร ท้ังดานการใช การวิเคราะหและตีความหลักฐาน การ
นําเสนอผลการวิเคราะหในรูปแบบตางๆ 

ปศ 102 ความรูเบื้องตนสําหรับการศึกษาประวัติศาสตร    3(2-2-5) 
            ศึกษาความรู เบื้ องตน ท่ี มีความสํา คัญตอการศึกษา
ประวัติศาสตร ลักษณะของประวัติศาสตร ปญหา ขอจํากัดและ
ความสัมพันธกับศาสตรอ่ืนๆ ฝกทักษะของการเปนนักประวัติศาสตร 
โดยการใช การวิเคราะห การตีความหลักฐาน และการนําเสนอ 

ปรับรหัสวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา 

ปศ  211  ประวัติศาสตรไทยกอนสมัยใหม             3(3-0-6) 
             ศึกษาประวัติศาสตรไทยตั้งแตกอนสมัยสุโขทัยจนถึง
รัตนโกสินทรตอนตน  ดานการเมือง  เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

ปศ 211   ประวัติศาสตรไทยกอนสมัยใหม           3(3-0-6) 
              ศึ กษาประวั ติ ศ าสตร ไทยก อนส มัยสุ โ ข ทัยจน ถึ ง
รัตนโกสินทรตอนตน  ดานการเมือง  เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

 

ปรับคําอธิบายรายวิชา 

ปศ  212  ประวัติศาสตรไทยสมัยใหม               3(3-0-6) 
              ศึกษาความเปลี่ยนแปลงทางดานการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมไทยตั้งแตเริ่มการทําสนธิสัญญาเบาวริงจนถึง
สมัยประชาธิปไตย 

ปศ  212    ประวัติศาสตรไทยสมัยใหม            3(3-0-6) 

               ศึกษาประวัติศาสตรไทยตั้งแตเริ่มการทําสนธิสัญญา
เบาวริงจนถึงสมัยประชาธิปไตย ดานการเมือง  เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม 
 

ปรับคําอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหตุ 

ปศ  221 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตสมัยใหม       3(3-0-6) 

                 ศึกษาประวั ติศาสตร เอเชียตะวันออกเฉียงใตตั้งแต
คริสตศตวรรษท่ี 19 จากสมัยอาณานิคม การเปนเอกราชของชาติตางๆ  
พัฒนาการของแตละชาติหลังสมัยอาณานิคม ความขัดแยงและความ
รวมมือในภูมิภาค ปฏิสัมพันธและความเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคในโลก
ปจจุบัน 

ปศ  221 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตสมัยใหม        3(3-0-6) 

                 ศึกษาประวั ติศาสตร เอเชียตะวันออกเฉียงใตตั้ งแต
คริสตศตวรรษท่ี 19 จากสมัยอาณานิคม การเปนเอกราชของชาติตางๆ  
พัฒนาการของแตละชาติหลังสมัยอาณานิคม ความขัดแยงและความ
รวมมือในภูมิภาค ปฏิสัมพันธและความเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคในโลก
ปจจุบัน 

ไมเปลี่ยนแปลง 

ปศ  301  ประวัติศาสตรนิพนธ                          3(3-0-6) 

               ศึกษาประวัติศาสตรในฐานะเปนกระบวนการท่ีความรูและ
ความเขาใจเก่ียวกับอดีตไดรับการผลิตและนําเสนอผานงานเขียนทาง
ประวัติศาสตรท้ังในโลกตะวันตกและไทยต้ังแตคริสตศตวรรษท่ี 18  ถึง
ปจจุบัน   โดยเนนการวิเคราะหและอภิปรายเก่ียวกับปรัชญาและวิธี
วิทยาตางๆซ่ึงมี อิทธิพลตอการมองอดีตและการเขียนงานทาง
ประวัติศาสตร  รวมท้ังพัฒนาการของการเขียนงานทางประวัติศาสตร
ซ่ึงเกิดข้ึนควบคูกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม    

ปศ  301  ประวัติศาสตรนิพนธ                           3(3-0-6) 

             ศึกษาวิเคราะหพัฒนาการทางความคิดเก่ียวกับประวัติศาสตร
นิพนธและระเบียบวิธีวิจัยของโลกตะวันตกและไทย พัฒนาการการเขียน
งานทางประวัติศาสตรท่ีเกิดข้ึนควบคูกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม      
การประยุกตใชทฤษฎีทางสังคมศาสตรรวมกับระเบียบวิธีวิจัยทาง
ประวัติศาสตร 

ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

ปศ  302  การวิจัยประวัติศาสตร                         3(2-2-5) 

               ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตรและปญหาในการ
ทํางานวิจัยทางประวัติศาสตร   ดวยการทํางานวิจัยทางประวัติศาสตร
หนึ่งเรื่องตามความสนใจของนิสิต   โดยวิเคราะหพรมแดนความรูของ
เรื่องท่ีนิสิตสนใจเพ่ือนํามาตั้งคําถามการวิจัยและเลือกวิธีวิทยา  ฝกฝน
การรวบรวมขอมูล การใชและวิเคราะหตีความหลักฐานประเภทตางๆ  
และการนําเสนอผลงานการวิจัยท้ังในรูปแบบการเขียนและการ 
นําเสนอหนาชั้นเรียน 

ปศ 401   ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร                      3(2-2-5) 

             ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยและปญหาในการทํางานวิจัยทาง
ประวัติศาสตร ฝกการทํางานวิจัยทางประวัติศาสตรตามความสนใจของ
นิสิต และนําเสนอผลงานการวิจัยท้ังในรูปแบบการเขียนและการ
นําเสนอปากเปลา 

ปรับรหัสวิชา  
ชื่อวิชา และ
คําอธิบายรายวิชา 
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ปศ  303  เหตุการณโลกปจจุบัน                                   3(2-2-5) 

               วิเคราะหความเปลี่ยนแปลง พัฒนาการ ความขัดแยง และ
ความรวมมือของประเทศตางๆ ซ่ึงเปนผลมาจากแนวคิดและอุดมการณ
ทางเศรษฐกิจการเมือง ศาสนา  รวมถึงผลประโยชน  ของการรวมกลุม
ระดับภูมิภาค การเติบโตและปญหาของระบบเศรษฐกิจในปจจุบัน 

ปศ  302   เหตุการณโลกปจจุบัน                         3(2-2-5) 

               ศึกษาและวิเคราะหความเปลี่ยนแปลง พัฒนาการ ความ
ขัดแยง และความรวมมือของประเทศตางๆ ซ่ึงเปนผลมาจากแนวคิด
และอุดมการณทางเศรษฐกิจการเมือง ศาสนา  ผลประโยชนของการ
รวมกลุมระดับภูมิภาค การเติบโตและปญหาของระบบเศรษฐกิจใน
ปจจุบัน 

ปรับรหัสวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา 

ปศ  331  ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกสมัยใหม               3(3-0-6) 

              ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสําคัญๆ ทางการเมือง การปกครอง 
เศรษฐกิจ สังคม ภูมิปญญา และความสัมพันธกับตางประเทศ ของจีน 
ญี่ปุน และเกาหลี ตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 19 ถึงปจจุบัน 

ปศ  231  ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกสมัยใหม               3(3-0-6) 

              ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสําคัญๆ ทางการเมือง การปกครอง 
เศรษฐกิจ สังคม ภูมิปญญา และความสัมพันธกับตางประเทศ ของจีน 
ญี่ปุน และเกาหลี ตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 19 ถึงปจจุบัน 

ปรับรหัสวิชา 

ปศ  341  ประวัติศาสตรเอเชียใตสมัยใหม                        3(3-0-6) 

54                 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคมของประเทศตางๆ ในเอเชียใต ตั้งแตการตอสูเพ่ือเอกราชของ
อินเดีย การแบงแยกเปนประเทศปากีสถาน และบังคลาเทศ ภูมิหลัง
และปญหาความขัดแยงภายในประเทศศรีลังกา ตลอดจนความสําคัญ
และบทบาทของเอเชียใตในโลกปจจุบัน 

  ยายไปหมวด
ประวัติศาสตร
เอเชีย 

ปศ  351  ประวัติศาสตรยุโรปตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 19        3(3-0-6) 

               ศึกษาสภาพของยุโรปตั้งแตสมัยนโปเลียน  การปฏิวัติ
อุตสาหกรรม      ขบวนการเสรีนิยม ชาตินิยม การรวมชาติของเยอรมนี
และอิตาลี ลัทธิจักรวรรดินิยม    ความขัดแยงทางเศรษฐกิจและ
การเมืองซ่ึงกอใหเกิดสงครามโลกครั้งท่ีหนึ่งและสอง   การเกิดและการ
สิ้นสุดของสงครามเย็น ตลอดจนเหตุการณสําคัญท่ีตามมา 

ปศ  351  ประวัติศาสตรยุโรปตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 19         3(3-0-6) 

               ศึกษาสภาพของยุโรปต้ังแตสมัยนโปเลียน  การปฏิวัติ
อุตสาหกรรม ขบวนการเสรีนิยม ชาตินิยม การรวมชาติของเยอรมนีและ
อิตาลี ลัทธิจักรวรรดินิยม  ความขัดแยงทางเศรษฐกิจและการเมืองซ่ึง
กอใหเกิดสงครามโลกครั้งท่ีหนึ่งและสอง    

ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 
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ปศ  361 ประวัติศาสตรสหรัฐอเมริกา                             3(3-0-6) 
                ศึกษาความเปนมาของประเทศสหรัฐอเมริกา พัฒนาการ
ทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมท่ีทําใหประเทศท่ีกอตั้งใน ค.ศ. 
1776 กลายเปนมหาอํานาจตะวันตกในตนคริสตศตวรรษท่ี 20  โดย
ศึกษาท้ังเหตุการณในประเทศและตางประเทศ  ตลอดจนบทบาทท่ี
เ พ่ิม ข้ึนของสหรั ฐอ เมริ กา ในการ เ มืองระหว า งประเทศตั้ งแต
คริสตศตวรรษท่ี 20 เปนตนมา   

 ปศ  361 ประวัติศาสตรสหรัฐอเมริกา                             3(3-0-6) 
                ศึกษาความเปนมาของประเทศสหรัฐอเมริกา พัฒนาการ
ทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เหตุการณในประเทศและ
ตางประเทศ  ตลอดจนบทบาทท่ีเพ่ิมข้ึนของสหรัฐอเมริกาในการเมือง
ระหวางประเทศตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 20 เปนตนมา   

ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

ปศ 405  สัมมนาประวัติศาสตร                                     3(2-2-5) 
ศึกษา วิเคราะห และอภิปรายประเด็นหรือเหตุการณสําคัญ 

ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในประวัติศาสตรของ
ภูมิภาคตางๆ ท้ังไทย เอเชีย และตะวันตก เพ่ือใหเกิดความเขาใจใน
หัวขอนั้นๆ โดยจัดสัมมนาตามความสนใจรวมกันระหวางผูเรียนและ
ผูสอน 

ปศ 402  สัมมนาประเด็นสําคัญทางประวัติศาสตร               3(2-2-5) 
             ศึกษาและวิเคราะหประเด็นสําคัญจากการคนควาวิจัย หรือ
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมใน
ประวัติศาสตรของไทยและตางประเทศ 

ปรับรหัสวิชา  
ชื่อวิชา และ 
คําอธิบายรายวิชา 

 ปศ 341    ประวัติศาสตรตะวันออกกลาง                         3(3-0-6) 
              ศึกษาและวิเคราะหความเปนมาของดินแดนตะวันออกกลาง 
ตั้งแตกําเนิดของศาสนาอิสลาม อาณาจักรอิสลามตางๆ  อิทธิพลของ
มหาอํานาจตะวันตก การเกิดประเทศตางๆ และความสําคัญของภูมิภาค
นี้ในปจจุบัน 

ยายมาจากหมวด
ประวัติศาสตร
เอเชีย  
ปรับรหัสวิชาและ 
คําอธิบายรายวิชา 

 ปศ 403   สังคมและวัฒนธรรมตางชาติ                            3(2-2-5) 
              ศึกษาบริบททางประวัติศาสตร จากการอาน การเก็บความ
งานเขียนภาษาตางประเทศเพ่ือความเขาใจสังคมและวัฒนธรรมตางชาต ิ

รายวิชาใหม 
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วิชาเอกเลือก 

หมวดประวัติศาสตรไทย 
วิชาเอกเลือก 

หมวดประวัติศาสตรไทย 
 
 
 

ปศ  311  ประวัติศาสตรไทยรวมสมัย              3(3-0-6) 

               ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
วัฒนธรรมของไทยตั้งแตการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 จนถึง
ปจจุบัน 

ปศ  311   ประวัติศาสตรไทยรวมสมัย              3(3-0-6) 

              ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง   และ
วัฒนธรรมของไทยตั้งแตการเปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จนถึง
ปจจุบัน 

ไมเปลี่ยนแปลง 

ปศ  312  อยุธยาศึกษา                3(3-0-6) 
                ศึกษาองคความรู เ ก่ียวกับอาณาจักรอยุธยา ภูมิสถาน  
พัฒนาการทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจและศิลปวัฒนธรรม การคา
และความสัมพันธ กับตางประเทศ ความเจริญและการลมสลาย   
ตลอดจนอยุธยาในฐานะเมืองมรดกโลก ความเปลี่ยนแปลงของชุมชน 
และความสําคัญของอยุธยาดานอ่ืนๆ ในปจจุบัน  

ปศ  312   อยุธยาศึกษา                3(3-0-6) 
                ศึกษาองคความรู เ ก่ียวกับอาณาจักรอยุธยา ภูมิสถาน  
พัฒนาการทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจและศิลปวัฒนธรรม การคาและ
ความสัมพันธกับตางประเทศ ความเจริญและการลมสลาย   ตลอดจน
อยุธยาในฐานะเมืองมรดกโลก 

ปรั บ คํ า อ ธิ บ า ย
รายวิชา 

ปศ  313  ความสัมพันธไทยกับตางประเทศสมัย                 3(3-0-6) 
              คริสตศตวรรษท่ี15 – 20  
              ศึกษาความสัมพันธไทยกับตางประเทศในดานการทูต 
การคา สังคม และการปรับเปลี่ยนทางสังคม  เศรษฐกิจ การเมือง และ
วัฒนธรรมของไทยในสมัยคริสตศตวรรษท่ี 15 จนถึงคริสตศตวรรษท่ี 20   

 ปศ  213  ความสัมพันธไทยกับตางประเทศสมัย                 3(3-0-6) 
              คริสตศตวรรษท่ี15 – 20  
              ศึกษาความสัมพันธไทยกับตางประเทศในดานการทูต 
การคา สังคม และการปรับเปลี่ยนทางสังคม  เศรษฐกิจ การเมือง และ
วัฒนธรรมของไทยในสมัยคริสตศตวรรษท่ี 15 จนถึงคริสตศตวรรษท่ี 20   

ปรับรหัสวิชา 
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ปศ  314  ประวัติศาสตรการเมืองและการปกครองไทย         3(3-0-6) 
              ศึกษารูปแบบและแนวคิดทางการเมืองการปกครองของไทย 
ตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึงพ.ศ.2475 โดยพิจารณาความตอเนื่องและการ
เปลี่ยนแปลงทางดานความคิด และการจัดการปกครองในสมัยตางๆ 
รวมถึงการวิเคราะหและตีความเหตุการณสําคัญทางการเมืองในแตละ
ชวงเวลา 

 ปศ  214  ประวัติศาสตรการเมืองและการปกครองไทย         3(3-0-6) 
              ศึกษารูปแบบและแนวคิดทางการเมืองและการปกครองของ
ไทย ตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึงพ.ศ.2475 โดยพิจารณาความตอเนื่องและ
การเปลี่ยนแปลงทางดานความคิด และการจัดการปกครองในสมัยตางๆ 
รวมถึงการวิเคราะหและตีความเหตุการณสําคัญทางการเมืองในแตละ
ชวงเวลา 

ปรับรหัสวิชา 

ปศ  315 ประวัติศาสตรสังคม และวัฒนธรรมไทย                3(3-0-6) 

              ศึกษาระบบชนชั้นและวัฒนธรรมไทยตั้งแตสมัยโบราณถึง
พ.ศ.2475 วิเคราะหโครงสราง วิถีชีวิต และวัฒนธรรมภูมิปญญาท่ี
สะทอนความตอเนื่องและการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย 

ปศ  215   ประวัติศาสตรสังคม และวัฒนธรรมไทย              3(3-0-6) 

              ศึกษาระบบชนชั้นและวัฒนธรรมไทยตั้งแตสมัยโบราณถึง
ทศวรรษ 2500 ดานโครงสราง วิถีชีวิตและวัฒนธรรมภูมิปญญาท่ี
สะทอนความตอเนื่องและการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย 

ปรับรหัสวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา 

ปศ  316  ประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทย              3(3-0-6) 

                ศึ กษา พัฒนาการขอ งร ะบบ เ ศรษฐ กิจ ไทย ตั้ ง แ ต
คริสตศตวรรษท่ี 19 จนถึง พ.ศ.2475 ปจจัยท้ังภายในและภายนอกท่ี
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และผลกระทบท่ีมีตอสังคมไทย 

ปศ  313  ประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทย              3(3-0-6) 

                ศึ กษ า พัฒนากา รขอ ง ร ะบบ เ ศ รษฐ กิ จ ไทย ต้ั ง แต
คริสตศตวรรษท่ี 19 จนถึง พ.ศ.2475 ปจจัยท้ังภายในและภายนอกท่ี
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และผลกระทบท่ีมีตอสังคมไทย 

ปรับรหัสวิชา 

 ปศ  314   ประวัติศาสตรลานนา                                    3(3-0-6) 

               ศึกษาองคความรู เ ก่ียวกับประวัติศาสตรลานนา และ
พัฒนาการทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ตั้งแตยุคแรกเริ่มจนถึงการผนวกรวมลานนาเขากับอาณาจักรไทยในสมัย
การปฏิรปูประเทศ 

รายวิชาใหม 
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ปศ  317  บทบาทสตรีในประวัติศาสตรไทย                        3(3-0-6) 

                ศึกษาแนวความคิดการแบงแยกเพศ สิทธิ สถานภาพ และ
บทบาทสตรีในประวัติศาสตรไทยทางดานการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม 
วัฒนธรรม และการเรียกรองสิทธิของสตร ี

ปศ  411 บทบาทสตรีในประวัติศาสตรไทย                     3(3-0-6) 

               ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับเพศสภาพ สิทธิ สถานภาพ และ
บทบาทสตรีในประวัติศาสตรไทยทางดานการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม 
วัฒนธรรม และการเรียกรองสิทธิของสตรี 

ปรับรหัสวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา 

ปศ  411  โบราณคดีในประเทศไทย                             3(3-0-6)           

                ศึกษาความหมายของวิชาโบราณคดี  ขอบเขตของ
การศึกษา การดําเนินงานโบราณคดีในประเทศไทย ประโยชน ข้ันตอน
การปฏิบั ติ ง าน  และองค ความรู เ ก่ี ย ว กับ โบราณคดี ส มัยกอน
ประวัติศาสตรและสมัยประวัติศาสตรในประเทศไทย 

ปศ   216  โบราณคดีในประเทศไทย                3(3-0-6)  

               ศึกษาความหมายของวิชาโบราณคดี  ขอบเขตของ
การศึกษา การดําเนินงานโบราณคดีในประเทศไทย ประโยชน ข้ันตอน
การปฏิบั ติ ง าน และองคความรู เ ก่ี ยว กับโบราณคดีส มัยก อน
ประวัติศาสตรและสมัยประวัติศาสตรในประเทศไทย 

ปรับรหัสวิชา 

ปศ  412   ประวัติศาสตรทองถ่ินไทย             3(3–0-6) 

                 ศึกษาแนวคิดและวิธีการศึกษาประวัติศาสตรทองถ่ิน องค
ความรูของการศึกษาประวัติศาสตรทองถ่ินในประเทศไทย  และ ใหนิสิต
ฝกวิจัยประวัติศาสตรทองถ่ิน    

 ปศ  412   ประวัติศาสตรทองถ่ินไทย              3(2-2-5) 

               ศึกษาแนวคิดและวิธีการศึกษาประวัติศาสตรทองถ่ิน องค
ความรูของการศึกษาประวัติศาสตรทองถ่ินในประเทศไทย  และใหนิสิต
ฝกวิจัยประวัติศาสตรทองถ่ิน    

ไมเปลี่ยนแปลง 

ปศ  413   สัมมนาประวัติศาสตรไทย              3(2-2-5) 

               ศึกษา วิเคราะห และอภิปรายประเด็นหรือเหตุการณสําคัญ
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในประวัติศาสตรไทย 
เพ่ือใหเกิดความเขาใจในหัวขอนั้นๆ โดยจัดสัมมนาตามความสนใจ
รวมกันระหวางผูเรียนและผูสอน 

ปศ  413   สัมมนาประวัติศาสตรไทย              3(2-2-5) 

               ศึกษา วิเคราะห และอภิปรายเรื่องราวหรือกรณีสําคัญท่ี
เกิดข้ึนใหมจากการคนควาวิจัยหรือการเปลี่ยนแปลงสําคัญๆ ทาง
การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในประวัติศาสตร
ไทย ท้ังในอดีต และปจจุบัน 

ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 
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 ปศ  414   ประวัติศาสตรภูมิปญญาไทย              3(3-0-6) 

              ศึกษาพัฒนาการของแนวคิด คติความเชื่อ ภูมิปญญาไทยท่ีมี
อิทธิพลตอวิถีชีวิตและการสรางสรรคความเจริญดานตางๆ นับตั้งแต
อดีตจนถึงปจจุบัน 

รายวิชาใหม 

ปศ  414   ประวัติศาสตรศิลปะในประเทศไทย               3(3-0-6) 

                 ศึกษาวิวัฒนาการของศิลปะในประเทศไทยตั้งแตยุคกอน
ประวั ติ ศ าสตร จน ถึ งป จจุ บั น  โดย เฉพาะด านสถาป ตยกรรม 
ประติมากรรม และจิตรกรรม โดยศึกษาตามลําดับสมัยท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในดานรูปแบบและเอกลักษณ เพ่ือใหเขาใจ
พ้ืนฐานทางสังคม วัฒนธรรม และภูมิปญญา ตลอดจนอิทธิพลของศาสนา 
และรูปแบบของศิลปกรรมจากภายนอกท่ีมีตอศิลปะไทย 

ปศ  415 ประวัติศาสตรศิลปะในประเทศไทย                  3(3-0-6) 

             ศึ กษ า วิ วั ฒน าก า ร ขอ ง ศิ ลปะ ในประ เทศ ไทย  ด า น
สถาปตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรม โดยศึกษาตามลําดับสมัยท่ี
มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในดานรูปแบบและเอกลักษณ เพ่ือใหเขาใจ
พ้ืนฐานทางสังคม วัฒนธรรม ภูมิปญญา อิทธิพลของศาสนา และรูปแบบ
ของศิลปกรรมจากภายนอกท่ีมีตอศิลปะไทย 

ปรับรหัสวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา 

หมวดประวัติศาสตรเอเชีย หมวดประวัติศาสตรเอเชีย  

ปศ   231  อารยธรรมตะวันออก                        3(3-0-6) 

                  ศึกษากําเนิดและวิวัฒนาการของอารยธรรมตะวันออก
โดยเฉพาะอารยธรรมจีนและอารยธรรมอินเดีย โดยเนนศึกษารากฐาน
ของความคิด ปรัชญา ศาสนา ลัทธิความเชื่อ และศิลปะวิทยาการตางๆ 
ท่ีเกิดข้ึนแตละยุคสมัย รวมท้ังความสัมพันธและอิทธิพลของ   อารย
ธรรมท้ังสองตอภูมิภาคเอเชีย 

 

 

 
ยุบรวมเปนวิชา 
ปศ 101  
อารยธรรมโลก 
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ปศ 321  อาเซียน                          3(3-0-6) 

                ศึกษากําเนิด การปรับตัวและการดําเนินงานของอาเซียน
ในยุคสงครามเย็น หลังสงครามเย็น ยุควิกฤติเศรษฐกิจ  รวมท้ังการ
ขยายตัวและความพยายามของอาเซียนในการปรับเปลี่ยนจากองคกร
ความม่ันคงไปสูการบูรณาการทางเศรษฐกิจท่ีมีนโยบายเก่ียวของกับมิติ
ทางสงัคมและชีวิตประจําวันของประชาชนในประเทศสมาชิก   

 ปศ  222  อาเซียน                                                    3(3-0-6) 

             ศึกษาการกอตั้ง การปรับตัว และการดําเนินงานของอาเซียน
ในยุคสงครามเย็น หลังสงครามเย็น ยุควิกฤติเศรษฐกิจ และการ
ปรับเปลี่ยนจากองคกรความม่ันคงไปสูการเปนประชาคมอาเซียน 

ปรับรหัสวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา 

 ปศ  321   ประวัติศาสตรอินโดจีน                                  3(3-0-6) 

            ศึกษาพัฒนาการประวัติศาสตรลาว เวียดนาม และกัมพูชา 
ดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมตั้งแตสมัยอาณานิคมจนถึงปจจุบัน 

รายวิชาใหม 

ปศ 322  สัมมนาประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต         3(2-2-5) 

       ศึกษา วิเคราะห และอภิปรายประเด็นหรือเหตุการณสําคัญทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในประวัติศาสตรเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตเพ่ือใหเกิดความเขาใจในหัวขอนั้นๆ โดยจัดสัมมนา
ตามความสนใจรวมกันระหวางผูเรียนและผูสอน 

ปศ 421 สัมมนาประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต          3(2-2-5) 

           ศึกษา วิเคราะห และอภิปรายประเด็นหรือเหตุการณสําคัญ
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในประวัติศาสตรเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต 

ปรับรหัสวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา 

ปศ  332  สัมมนาประวัติศาสตรเอเชียตะวันออก                 3(2-2-5) 

               ศึกษา วิเคราะห และอภิปรายประเด็นหรือเหตุการณสําคัญ
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในประวัติศาสตรเอเชีย
ตะวันออกเพ่ือใหเกิดความเขาใจในหัวขอนั้นๆ โดยจัดสัมมนาตามความ
สนใจรวมกันระหวางผูเรียนและผูสอน 

ปศ  431  สัมมนาประวัติศาสตรเอเชยีตะวันออก                 3(2-2-5) 

               ศึกษา วิเคราะห และอภิปรายประเด็นหรือเหตุการณสําคัญ
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในประวัติศาสตรเอเชีย
ตะวันออก 

ปรับรหัสวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา 
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ปศ  342  สัมมนาประวัติศาสตรเอเชียใต                       3(2-2-5) 

               ศึกษา วิเคราะห และอภิปรายประเด็นหรือเหตุการณสําคัญ
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในประวัติศาสตรเอเชียใต
เพ่ือใหเกิดความเขาใจในหัวขอนั้นๆ    โดยจัดสัมมนา       ตามความสนใจ
รวมกันระหวางผูเรียนและผูสอน 

ปศ 342   ประวัติศาสตรเอเชียใตสมัยใหม                        3(3-0-6) 

54             ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ของประเทศตางๆ ในเอเชียใต จากรูปแบบสังคมดั้งเดิม อิทธิพลของ
อิสลาม ชาติตะวันตก การตอสูเพ่ือเอกราชของอินเดีย การแบงแยกเปน
ประเทศปากีสถาน และบังคลาเทศ ความสําคัญและบทบาทของเอเชีย
ใตในโลกปจจุบัน 

เปลี่ยนชื่อวิชา 
และคําอธิบาย
รายวิชา 

ปศ  343  ประวัติศาสตรตะวันออกกลาง              3(3-0-6) 

              ศึกษาความเปนมาของดินแดนตะวันออกกลาง เนนต้ังแต
กําเนิดของศาสนาอิสลาม อาณาจักรอิสลามตางๆ  อิทธิพลของ
มหาอํานาจตะวันตก การเกิดประเทศตางๆ และความสําคัญของภูมิภาค
นี้ในปจจุบัน 

 ยายไปหมวด
วิชาเอกบังคับ 

ปศ 344   สัมมนาประวัติศาสตรตะวันออกกลาง                 3(2-2-5) 

            ศึกษา วิเคราะห และอภิปรายประเด็นหรือเหตุการณสําคัญ
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในประวัติศาสตรตะวันออก
กลาง เพ่ือใหเกิดความเขาใจในหัวขอนั้นๆ  โดยจดัสัมมนาตามความสนใจ
รวมกันระหวางผูเรียนและผูสอน 

 ตัดออก 
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ปศ  441  ประวัติศาสตรศิลปะตะวันออก                        3(3-0-6) 

              ศึกษาวิวัฒนาการของศิลปะตะวันออก โดยเนนศึกษาศิลปะ
อินเดียและจีน  ตามลําดับยุคสมัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในดาน
รูปแบบและเอกลักษณเพ่ือใหเขาใจพ้ืนฐานทางสังคม วัฒนธรรม และ
ภู มิปญญา อิทธิพลของศิลปะอินเดีย ท่ี มีตอศิลปะศรีลั งกา  พมา 
อินโดนีเซีย กัมพูชา เวียดนาม และไทย อิทธิพลของศิลปะจีนท่ีมีตอ
ศิลปะญี่ปุน และเกาหล ี

 ตัดออก 

หมวดประวัติศาสตรตะวันตก หมวดประวัติศาสตรตะวันตก  

ปศ  251  อารยธรรมตะวันตก               3(3-0-6) 

               ศึกษากําเนิดและการพัฒนาอารยธรรมตะวันตก ต้ังแตสมัย
กรีก โรมัน ท่ีมีรากฐานมาจากอารยธรรมโบราณ   ความสําคัญของ
คริสตศาสนาจนถึงการสิ้นสุดยุคกลาง     

 
  ยุบรวมเปนวิชา 

ปศ 101  
อารยธรรมโลก 

ปศ  252  ประวัติศาสตรยุโรปตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี             3(3-0-6) 
              15 ถึง 18      

              ศึกษาความสําคัญของการฟนฟูศิลปวิทยาการในยุโรปท่ีมีตอ
การเปลี่ยนแปลงแนวคิดดานตาง ๆ การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร การ
สํารวจทางทะเล  การขยายตัวทางเศรษฐกิจ การปฏิรูปศาสนา แนวคิด
ใหมในสมัยภูมิธรรม (Age of Enlightenment) สาเหตุและผลของการ
ปฏิวัติฝรั่งเศส 

ปศ  251  ประวัติศาสตรยุโรปตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี             3(3-0-6) 
              15 ถึง 18      

              ศึกษาความสําคัญของการฟนฟูศิลปวิทยาการในยุโรปตอ
การเปลี่ยนแปลงแนวคิดดานตาง ๆ การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร การ
สํารวจทางทะเล  การขยายตัวทางเศรษฐกิจ การปฏิรูปศาสนา แนวคิด
ใหมในสมัยภูมิธรรม (Age of Enlightenment) สาเหตุและผลของการ
ปฏิวัติฝรั่งเศส 

ปรับรหัสวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา 
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ปศ  352  ประวัติศาสตรอังกฤษสมัยใหม                       3(3-0-6) 

              ศึกษาวิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองของอังกฤษ
ตั้งแตสมัยราชวงศทิวดอรจนถึงปจจุบัน  โดยเนนพัฒนาการของระบบ
การเมืองแบบรัฐสภา   การปฏิรูปทางเศรษฐกิจ   สังคม   การสราง
ระบบรัฐสวัสดิการ แนวทางสังคมนิยมแบบอังกฤษ และบทบาทของ
พรรคแรงงาน 

ปศ  352  ประวัติศาสตรอังกฤษสมัยใหม                        3(3-0-6) 

              ศึกษาพัฒนาการทางการเมืองการปกครองของอังกฤษตั้งแต
สมัยราชวงศทิวดอรจนถึงปจจุบัน ระบบการเมืองแบบรัฐสภา การปฏิรูป
ทางเศรษฐกิจ สังคม การพัฒนาสูเครือจักรภพ กําเนิดพรรคแรงงาน 
ระบบรัฐสวัสดิการ และความสัมพันธระหวางอังกฤษกับสหภาพยุโรป 

ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

 

ปศ  353  ประวัติศาสตรรัสเซียสมัยใหม              3(3-0-6) 

              ศึกษาประวัติศาสตรรัสเซียนับตั้งแตการปฏิวัติรัสเซีย ค.ศ.
1917 จนถึงปจจุบัน โดยเนนความเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองและภูมิปญญา การจัดตั้งประเทศเครือรัฐเอกราช สถานภาพ
และบทบาทของสหพันธรัฐรัสเซียในปจจุบันตอการเมืองยุโรปและเวที
โลก 

ปศ  353  ประวัติศาสตรรัสเซียสมัยใหม              3(3-0-6) 

              ศึกษาประวัติศาสตรรัสเซียตั้งแตการปฏิวัติรัสเซีย ค.ศ.1917 
จนถึงปจจุบัน การเปลี่ยนแปลงทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม การจัดต้ังประเทศเครือรัฐเอกราช สถานภาพและบทบาท
ของสหพันธรัฐรัสเซียตอการเมืองโลก 

ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

 

 ปศ  354   ประวัติศาสตรเยอรมัน                                 3(3-0-6) 

              ศึกษาพัฒนาการทางการเมืองและสังคมของเยอรมนี  เนน
การรวมชาติเยอรมันในปลายคริสตศตวรรษท่ี 19 บทบาทของเยอรมนี
ในสงครามโลกครั้งท่ี 1 สงครามโลกครั้งท่ี 2 และบทบาทของเยอรมนีใน
โลกปจจุบัน 

รายวิชาใหม 
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ปศ  354  สัมมนาประวัติศาสตรยุโรป                       3(2-2-5) 

           ศึกษา วิเคราะห และอภิปรายประเด็นหรือเหตุการณสําคัญ
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในประวัติศาสตรยุโรป
เพ่ือใหเกิดความเขาใจในหัวขอนั้นๆ โดยจดัสัมมนาตามความสนใจรวมกัน
ระหวางผูเรียนและผูสอน 

ปศ  453  สัมมนาประวัติศาสตรยุโรป                        3(2-2-5) 

           ศึกษา วิเคราะห และอภิปรายประเด็นหรือเหตุการณสําคัญ
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในประวัติศาสตรยุโรป 

ปรับรหัสวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา 

ปศ  451  สหภาพยุโรป                3(3-0-6) 

               ศึกษาทฤษฎีบูรณาการและพัฒนาการของการบูรณาการ
ยุโรปดานเศรษฐกิจและการเมืองตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 จนถึง
การบังคับใชสนธิสัญญาลิสบอนใน ค.ศ. 2009    ความขัดแยงระหวาง
ผลประโยชนของชาติกับการบูรณาการ การดําเนินนโยบายตางๆ  ความ
พยายามสรางอัตลักษณยุโรป การปรับตัวและความเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศสมาชิก  รวมท้ังบทบาทของสหภาพยุโรปในระบบเศรษฐกิจ
และการเมืองโลก   

ปศ  452  สหภาพยุโรป                3(3-0-6) 

               ศึกษาทฤษฎีบูรณาการและพัฒนาการของการบูรณาการ
ยุโรปดานเศรษฐกิจและการเมืองต้ังแตหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ความ
ขัดแยงระหวางผลประโยชนของชาติกับการบูรณาการ การดําเนิน
นโยบาย  ความพยายามสรางอัตลักษณยุโรป การปรับตัวและความ
เปลี่ยนแปลงของประเทศสมาชิก  บทบาทของสหภาพยุโรปในระบบ
เศรษฐกิจและการเมืองโลก   

ปรับรหัสวิชา 

  ปศ  451  ประวัติศาสตรฝรั่งเศสสมัยใหม                          3(3-0-6) 

               ศึกษาพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของ
ฝรั่งเศสตั้งแตการปฏิวัติฝรั่งเศส ลัทธิจักรวรรดินิยม พัฒนาการการ
ปกครอง และบทบาทของฝรั่งเศสในโลกปจจุบัน 

รายวิชาใหม 

 
 
 
 
 
 

 



131 
 
 
 

หลักสูตรเดิม  พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหตุ 

 ปศ  452  ประวัติศาสตรศิลปะตะวันตก               3(3-0-6)                                                                        

              ศึ กษาวิ วัฒนาการของ ศิลปะตะวันตกตั้ ง แต ยุ คก อน
ประวัติศาสตรจนถึงปจจุบันโดยเฉพาะดานสถาปตยกรรม ประติมากรรม 
และจิตรกรรม ตามลําดับสมัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในดาน
รูปแบบและเอกลักษณ เพ่ือใหเขาใจพ้ืนฐานทางสังคม วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา รวมท้ังอิทธิพลท่ีมีตอศิลปะในปจจุบัน 

 ตัดออก 

ปศ  453 ภาพยนตร พิพิธภัณฑและประวัติศาสตรยุโรปรวมสมัย 
                                                                            3(3-0-6) 
            ศึกษาการตีความและการเขาใจอดีตของสังคมยุโรปในวงกวาง
ท่ีนําเสนอผานภาพยนตรและการจัดพิพิธภัณฑ ท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับ
ประเด็นสําคัญๆของประวัติศาสตรยุโรปในยุคสงครามโลกครั้งท่ี 2 จนถึง
ปจจุบัน เชน ประวัติศาสตรชาติ สงครามโลก การสังหารหมูชาวยิว  
สงครามเย็น การสิ้นสุดของสงครามเย็น  และการบูรณาการยุโรป  เพ่ือให
เขาใจพัฒนาการทางความคิดของผูคนในสังคมยุโรปท่ีมีตออดีตและ
ประวัติศาสตรรวมสมัย 

 ตัดออก 

หมวดประวัติศาสตรท่ัวไป หมวดประวัติศาสตรท่ัวไป  

ปศ 401  การวิจัยทางสังคมศาสตรเบื้องตน                         3(2-2-5)                                                                            

              ศึกษาขอบขายของวิชาสังคมศาสตร เทคนิค วิธีการตางๆ 
รวมท้ังสถิติท่ีใชในการวิจัยทางสังคมศาสตร  ฝกออกแบบและทําการวิจัย
ทางสังคมศาสตร 

 ตัดออก 
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ปศ 402  พิพิธภัณฑสถานวิทยา               3(3-0-6) 

              ศึกษาแนวคิดและหลักการในการจัดตั้งพิพิธภัณฑประเภท
ตางๆ บทบาท หนาท่ี  โครงสราง การบริหารงาน การจัดการวัตถุ
พิพิธภัณฑ การจัดแสดง การสงวนรักษา การบริการทางการศึกษา 
ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวกับงานพิพิธภัณฑ แนวทางในการพัฒนา
พิพิธภัณฑใหทันสมัยและการมีสวนรวมของชุมชน 

ปศ 404  พิพิธภัณฑสถานวิทยา               3(3-0-6) 

             ศึกษาแนวคิดและหลักการในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ บทบาท 
หนาท่ี โครงสราง การบริหารงาน การจัดการวัตถุพิพิธภัณฑ การจัด
แสดง การสงวนรักษา การบริการทางการศึกษา ตลอดจนกฎหมายท่ี
เก่ียวกับงานพิพิธภัณฑ แนวทางในการพัฒนาพิพิธภัณฑใหทันสมัยและ
การมีสวนรวมของชุมชน 

ปรับรหัสวิชา 

 ปศ 403 การจัดการมรดกทางประวัติศาสตรและ                3(3-0-6) 
            วัฒนธรรมในประเทศไทย                                                                         

            ศึกษาแนวคิดและทิศทางการจัดการมรดกทางประวัติศาสตร
และวัฒนธรรม  โดยเนนการจัดการดานอนุรักษสิ่งแวดลอมและ    แหลง
มรดกทางประวัติศาสตรและโบราณคดีในประเทศไทย 

 ปศ 405 การจัดการมรดกทางประวัติศาสตรและ                3(3-0-6)            
            วัฒนธรรมในประเทศไทย                      

            ศึกษาแนวคิดและทิศทางการจัดการมรดกทางประวัติศาสตร
และวัฒนธรรม  การจัดการดานอนุรักษสิ่งแวดลอมและแหลงมรดกทาง
ประวัติศาสตรและโบราณคดีในประเทศไทย 

ปรับรหัสวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา 

ปศ  404  การเขียนและผลิตสารคดีทางประวัติศาสตร          3(2-2-5) 
             และวัฒนธรรม                                                                       

              ศึกษาและฝกฝนกระบวนการทํางาน การรวบรวม การ
จัดการขอมูล การเขียนและผลิตสื่อสารคดีทางประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรมในรูปแบบตางๆ 

ปศ  303  การผลิตสารคดีทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม    3(2-2-5) 
                                                                                    

              ศึกษาและฝกฝนกระบวนการทํางาน การรวบรวม การ
จัดการขอมูล การเขียนและผลิตสื่อสารคดีทางประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรม 

ปรับรหัสวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา 

ปศ  471  ประวัติศาสตรทองถ่ินกับการทองเท่ียว             3(3-0-6) 

              ศึกษาประวัติความเปนมาของทองถ่ินท่ีสําคัญในแตละ
ภูมิภาค สถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร โบราณคดี
และวัฒนธรรมท้ังดานประเพณี คติความเชื่อ ศาสนา และวิถีชีวิต 

ปศ  471  ประวัติศาสตรทองถ่ินกับการทองเท่ียว             3(3-0-6) 

             ศึกษาประวัติความเปนมาของทองถ่ินท่ีสําคัญในแตละ
ภูมิภาค สถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร โบราณคดี 
และวัฒนธรรม 

ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 
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 ปศ 217  ประวัติศาสตรสุขภาพและการแพทยไทย              3(3-0-6) 

            ศึกษาประเด็นปญหาทางสุขภาพและการแพทยของสังคมไทย
ในอดีตท่ีมีอิทธิพลตอสุขภาพคนไทยในปจจุบัน มุมมองเชิง
ประวัติศาสตรเก่ียวกับสุขภาพ โรค ความเจ็บปวยและการรักษา 

รายวิชาใหม 

 ปศ 304 ภาษาอังกฤษสําหรับเฉพาะสาขาประวัติศาสตร 3     3(2-2-5)    

             ศึกษาและฝกทักษะภาษาอังกฤษขององคความรูทาง
ประวัติศาสตร เพ่ือการสื่อสาร การสังเคราะหความคิด  

รายวิชาใหม 

 ปศ 305 ความรูและทักษะเบื้องตนเพ่ือการประกอบอาชีพ      3(1-4-4) 
           ทางประวัติศาสตร       
              การเรียนรูเบื้องตนเก่ียวกับลักษณะของงานในสาขาวิชา
ประวัติศาสตร โดยผูเรียนตองฝกปฏิบัติงานจริงเปนเวลาไมนอยกวา 90 
ชั่วโมง เพ่ือใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณอาชีพ 

รายวิชาใหม 

 ปศ  406  ภาพยนตร และประวัติศาสตร                         3(3-0-6) 
              ศึกษาภาพยนตรในฐานะบันทึกความทรงจําของสังคม และ
หลักฐานทางประวัติศาสตร อภิปรายเก่ียวกับเรื่องราวของภาพยนตร 
มุมมอง ทัศนคติของผูสรางท่ีมีตอสังคมและประวัติศาสตร และการใช
ขอมูลจากภาพยนตรเพ่ือการศึกษาประวัติศาสตร 

รายวิชาใหม 
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