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ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะ/สถาบนั/ส านกั  คณะสงัคมศาสตร์   

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. ชื่อหลกัสูตร 

ภาษาไทย  :  หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 

ภาษาองักฤษ :  Master of Arts Program in History 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย ช่ือเตม็ :  ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  (ประวัติศาสตร์) 

      ช่ือย่อ :  ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์) 

ภาษาองักฤษ  ช่ือเตม็ :  Master of Arts (History) 

     ช่ือย่อ   :  M.A. (History) 

 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถา้มี) -   

 

4. จ านวนหน่วยกิตทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 

 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 

 

5. รูปแบบของหลกัสูตร 

5.1 รูปแบบ   หลักสตูรระดับปริญญาโท แบบ ก2 หลักสตูร 2 ปี 

5.2 ภาษาทีใ่ช ้  ภาษาไทย 

5.3 การรบัเขา้ศึกษา รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทย 

ได้เป็นอย่างดี 

5.4 ความร่วมมือกบัสถาบนัอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5.5 การใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมติัเห็นชอบหลกัสูตร 

 หลักสตูรปรับปรุง จากหลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาประวัติศาสตร์ พ.ศ. 2552 โดย

จะเร่ิมใช้หลักสตูรนี้ ในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา 2557 

 ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการระดบับัณฑติวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่

4/2555 เม่ือวันที่ 27 เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2555 

 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุมคร้ังที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 3 

เดือน สงิหาคม พ.ศ.2556 

 ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่ 1/2557 เม่ือวันที่ 

3  เดือน มกราคม พ.ศ.2557 

 

7.  ความพรอ้มในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติในปีการศึกษา 2558 

 

8. อาชีพทีป่ระกอบไดห้ลงัส าเร็จการศึกษา 

(1) อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ครู/อาจารย์สอนวิชาประวัติศาสตร์หรือสงัคมศึกษา 

(2) นักวิจัยและนักวิชาการสาขาประวัติศาสตร์ 

(3) ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน 

(4) ข้าราชการหรือพนักงานของรัฐในหน่วยงานด้านการต่างประเทศ ด้านหอจดหมายเหตุ 

ด้านวัฒนธรรมและด้านพิพิธภัณฑ ์  

 

9. ชื่อ นามสกุล เลขบตัรประจ าตวัประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย ์

ผูร้บัผดิชอบหลกัสูตร 

ล าดบั

ที่ 

รายช่ือคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)  

ปีทีจ่บ 

สถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา เลขประจ าตวั

ประชาชน 

1 รศ.ดร.ชาคริต ชุ่มวัฒนะ อ.บ. (ประวัติศาสตร์),2520  

เกยีรตินิยมอนัดับ 1 

M.A. (History),2524 

Ph.D. (History),2528 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

Cornell University,U.S.A. 

Cornell University,U.S.A. 

3102000778783 

2 อ.ดร.โดม ไกรปกรณ์ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์),2538 

ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์),2542 

อ.ด. (ประวัติศาสตร์),2550 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3110401018966 

3 อ.ดร.คัททยิากร  

ศศิธรามาศ 

M.A. (History),2549 

 

Doctor of Philosophy 

(History),2555 

Universitaet Muenster, 

Germany 

Universitaet Hamburg, 

Germany 

 

5700400016464 
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10.  สถานทีจ่ัดการเรียนการสอน 

  ในสถานที่ต้ัง   

คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

เลขที่ 114  ซอยสุขุมวิท 23  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  10110 

 

11.  สถานการณภ์ายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นตอ้งน ามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

 11.1 สถานการณห์รือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

ประเทศไทยเป็นแหล่งลงทุนด้านอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ตลอดจนเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวส าคัญแห่งหน่ึงของโลก ท าให้มีองค์กรต่างประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามาด าเนิน

กิจการต่างๆ ประกอบกับที่กลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ร่วมกันก่อต้ัง 

“ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (Asean Economic Community หรือ AEC) และจะเร่ิมด าเนินการ

ภายใน พ.ศ. 2558  ซ่ึงจะส่งผลให้ประเทศในภูมิภาคน้ีเปิดพรมแดนการค้า การลงทุนและแรงงาน 

นอกจากน้ีจากกระแสโลกปัจจุบันที่เปล่ียนไปในทศิทางที่กลุ่มประเทศ BRICS (บราซิล รัสเซีย อนิเดีย 

จีน แอฟริกาใต้) ก าลังเพ่ิมบทบาทในเวทเีศรษฐกจิและการเมืองโลก รวมไปถึงสถานการณ์ที่การเมือง

ภาคประชาชนของหลายประเทศในทวีปอเมริกาใต้ก าลังเติบโตและการที่กลุ่มประเทศในเอเชีย

ตะวันตกหรือภมูิภาคตะวันออกกลางพยายามเพ่ิมบทบาททางการเมืองและเศรษฐกจิของตนเองดังน้ัน

การผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศไทยที่

เช่ือมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประชาคมโลกจึงเป็นสิ่งส าคัญ เพ่ือให้การพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศไทยและประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศไทยกับประชาคมโลกด าเนินไปอย่างสมานฉันท์ มีความเข้าใจภมูิหลังทางประวัติศาสตร์และ

วัฒนธรรมของแต่ละฝ่าย ลดความขัดแย้งระหว่างกนั  

 

  11.2 สถานการณห์รือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 

วิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับอดีตของสังคมมนุษย์ในมิติของเวลาเพ่ือ

อธิบายเหตุการณ์หรือพฤติกรรมของมนุษยชาติที่เคยเกิดข้ึนซ่ึงเป็นรากฐานที่มาของสิ่งที่เราพบเหน็ใน

ปัจจุบันและมีบทบาทส าคัญต่อการด ารงอยู่ของสังคม ดังเหน็ได้จากพระราชด ารัสในพระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เม่ือวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2504 ที่ทรงช้ีให้เหน็ถึงคุณค่าของสิ่งที่มี

มาแต่อดีต “อิฐเก่าๆแผ่นเดียวกม็ีค่า ควรช่วยกันรักษาไว้ ถ้าเราขาดสุโขทัย อยุธยา และกรุงเทพฯ

แล้ว ประเทศไทยก็คงไม่มีความหมาย” และพระราชเสาวนี ย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิ ต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ เม่ือวันที่ 12 สงิหาคม พ.ศ. 2551 ที่ทรงใช้ให้เหน็ถึงปัญหาของการขาดการเรียน

วิชาประวัติศาสตร์ “เมืองไทยน่ี...บรรพบุรุษเลือดทาแผ่นดิน กว่าจะมาถึงที่ให้พวกเราอยู่ น่ังอยู่กัน

สบาย มีประเทศชาติเน่ีย เรากลับไม่ให้เรียนประวัติศาสตร์ ไม่รู้ว่าใครมาจากไหน  เป็นความคิดที่

แปลกประหลาด อย่างที่อเมริกา ถามไปเขากส็อนประวัติศาสตร์ สอนประวัติศาสตร์บ้านเมืองเขา     

ที่ไหนประเทศไหนเขากส็อนกัน แต่ประเทศไทยไม่มี ไม่ทราบว่าแผ่นดินน้ีมันรอดมาอยู่จนบัดน้ีเพราะ

ใคร หรือว่ายังไงกนั” 
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พระราชด ารัสของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวและพระราชเสาวนีย์ในสมเดจ็พระนางเจ้าฯ

แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของวิชาประวัติศาสตร์และปัญหาการละเลยวิชาประวัติศาสตร์ของ

สังคมไทยในปัจจุบัน ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการได้น้อมรับพระราชด ารัสโดยจัดให้ เพ่ิมรายวิชา

ประวัติศาสตร์ในการเรียนการสอนหมวดวิชาสงัคมศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาแต่

ทว่าการเพ่ิมการเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเป็นเพียง

บันไดข้ันแรกที่ยังต้องมีการต่อยอดความรู้ต่อไป เน่ืองจากในปัจจุบันน้ีคนในสงัคมไทยจ านวนไม่น้อย

อาศัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จากต าราที่ล้าสมัย น าไปสู่การมีทศันคติต่อคนต่างชาติ

พันธุ์ในแง่ลบ เช่น ทศันะต่อกลุ่มชาวมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือทศันคติต่อชาวกัมพูชา

ในสถานการณ์ความขัดแย้งกรณีปราสาทพระวิหาร ดังน้ันภาควิชาประวัติศาสตร์จึงมุ่งที่จะจัดการเรียน

การสอนวิชาประวัติศาสตร์ที่สร้างความเข้าใจเกี่ยวกบัอดีตของสังคมมนุษย์ในมิติของเวลาให้แก่ผู้เรียน 

โดยการจัดการเรียนการสอนของภาควิชายังพิจารณาไปถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประเทศไทยไปสู่การเป็นสงัคมสขุภาวะที่ผู้คนมีชีวิตที่เป็นสขุ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้เทา่ทนักระแส

ความเปล่ียนแปลงของโลก ซ่ึงมีจุดเร่ิมต้นที่การพัฒนาคนซ่ึงเป็นทั้งผู้ที่ได้รับประโยชน์และผลกระทบ

ของการพัฒนา ให้ก้าวสู่การเป็นบุคลากรที่มีความรอบรู้และมีทักษะส าคัญในการด ารงชีวิตและการ

ประกอบวิชาชีพ  ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นก าลังขับเคล่ือนให้สังคมพัฒนาไปสู่

เป้าประสงค์ที่ต้องการ  

 

 

12.  ผลกระทบจาก ขอ้ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจ    

ของสถาบนั 

 12.1  การพฒันาหลกัสูตร                                                      

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ พ.ศ.2557 ได้ปรับปรุงจาก

หลักสูตรเดิม ได้แก่ “หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ พ.ศ.2552” โดยมี

จุดมุ่งหมายที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความตระหนักถึงความส าคัญของวิชาประวัติศาสตร์ และมีความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกบัประวัติศาสตร์ของสงัคมมนุษย์ทั้งในประเทศไทย ทวีปเอเชียและในภมิูภาคอื่นใน

โลกที่มีการเปล่ียนแปลงจากอดีตถึงปัจจุบัน  

ภาควิชาประวัติศาสตร์จึงเหน็ควรที่จะมีการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์และความต้องการของสงัคมไทยปัจจุบัน โดยมีการ

ปรับปรุงเน้ือหา หรือเพ่ิมเติมบางรายวิชาให้มีความเหมาะสมกบัความเคล่ือนไหวในวงวิชาการปัจจุบัน  

เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเองและปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่าง

รอบคอบและเหมาะสม อันจะเป็นส่วนหน่ึงที่ ช่วยสนองตอบต่อการพัฒนาคุณภาพของคนตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
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 12.2  ความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 

  พันธกิจของภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ สอดคล้องกับพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย ในการพัฒนาการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการประวัติศาสตร์ให้แก่สงัคม และท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือการสืบสานภมูิปัญญาแก่สังคม และเพ่ือสร้างความเข้มแขง็ให้แก่ชุมชน 

รองรับการเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การผสมผสาน

เน้ือหาทางวิชาการให้สอดรับกับแนวความคิดและองค์ความรู้ที่เปล่ียนแปลง ยังเป็นการเสริมสร้าง

ความสามัคคีและความปรองดองของคนในชาติ อนัจะท าให้สงัคมไทยเข้มแขง็ และมีความเป็นอันหน่ึง

อนัเดียวกนั ตระหนักในคุณค่าเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ และการท านุบ ารุงรักษาให้คงอยู่  

ตลอดจนการสร้างความรู้และความเข้าใจในความเป็นมาของชนชาติต่างๆ ความส าเร็จและความ

ล้มเหลวในการพัฒนาประเทศ ซ่ึงจะเป็นบทเรียนเพ่ือน าพาสงัคมไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป  

 

13.  ความสมัพนัธก์บัหลกัสูตรอื่นทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบนั 

ไม่มี 
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หมวดที ่2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

 

1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

1.1   ปรชัญา 

   ประวัติศาสตร์เป็นฐานแห่งการเข้าใจสงัคมตนเองและประชาคมอื่น     

1.2  ความส าคญั 

   เป็นหลักสตูรที่มุ่งเน้นการวางรากฐานองค์ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ เพ่ือจะได้เข้า

ใจความเป็นมาของประเทศไทย ประเทศเพ่ือนบ้าน ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก สามารถ

น าเอาแนวคิด มุมมองจากอดีตมาใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคมที่ปรากฏในปัจจุบัน  อันจะ

เป็นประโยชน์ในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศในเอเชียและภมูิภาคอื่นๆ

ของโลก สามารถคิดวิเคราะห์พิจารณาถึงแนวทางในการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติสขุ 

1.3  วตัถุประสงค ์  

เพ่ือผลิตมหาบัณฑติที่มีคุณลักษณะ  ดังน้ี  

1.3.1 มีความตระหนักถึงประโยชน์ของส่วนรวม มีจริยธรรมและจริยธรรมทาง

วิชาการ 

1.3.2 มีความรู้ลึกซ้ึงทางด้านประวัติศาสตร์ไทยหรือประวัติศาสตร์เอเชียหรือ 

ประวัติศาสตร์ตะวันตกและสามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ 

 1.3.3 สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์หรือเร่ืองราวทางประวัติศาสตร์เพ่ือเข้าใจความ

เป็นไปของสงัคมและน าผลการวิเคราะห์มาใช้ในการประเมินสถานการณ์ที่เกดิข้ึนในสงัคม 

1.3.4  มีศักยภาพในการวิจัยทางประวัติศาสตร์ สามารถบูรณาการความรู้และเคร่ืองมือ

การวิจัยจากศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในงานวิจัยทางประวัติศาสตร์ และ

ตอบสนองความต้องการของสงัคม 
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2. แผนพฒันาปรบัปรุง 

 

แผนพฒันา/ 
แผนการเปลีย่นแปลง 

กลยทุธ ์ ตวับ่งช้ี 

1) ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ให้ มี

มาตรฐานไม่ต ่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรที่ส  านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา(สกอ.) ก าหนด ภายใน

ระยะเวลา 5 ปี 

 

1.1) ประเมนิหลักสตูรทุกๆ  4 ปี 

1.2) น าผลการประเมนิมา

ปรับปรงุหลักสตูรทุกๆ 5 ปี 

1.1.1) รายงานผลการประเมิน

หลักสตูรทุกๆ 4 ปี 

1.1.2) เอกสารหลักสูตร ฉบับ

ปรับปรุงที่มีมาตรฐานไม่ต ่ ากว่า

เก ณ ฑ์ ม าต ร ฐ าน ห ลั ก สู ต ร ที่

ส  านั ก งานคณ ะกรรมการการ

อดุมศึกษา(สกอ.) ก าหนด 

1.1.3)หลักสตูรได้รับการเผยแพร่

หลังเปิดด าเนินการสอนแล้ว 4 ปี 

2) เสริมสร้างความรู้และทกัษะของนิสติ

เพ่ือให้สอดคล้องกบัความต้องการของ

ผู้ใช้บณัฑติ 

2.1) สร้างความร่วมมอืทาง

วิชาการกบัองคก์รต่างๆที่ใช้บณัฑติ  

2.2) วเิคราะห์ลักษณะที่พึง

ประสงคข์องบณัฑติสาขาวชิา

ประวัตศิาสตร์ขององคก์รต่างๆ 

2.1.1) บนัทกึความร่วมมอืทาง

วิชาการ/กจิกรรม/ โครงการ กบั

องคก์รต่างๆที่ใช้บณัฑติ 

2.2.1) รายงานการวิเคราะห์

ลักษณะที่พึงประสงคข์องบณัฑติ

สาขาวิชาประวัตศิาสตร์ 

2.2.2) รายงานผลการประเมนิ

ความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑติ

ระดบัด ี

3) ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคญัภายในระยะเวลา 2 ปี 

3.1) พัฒนาระบบสารสนเทศที่

สนับสนุนการเรียนรู้ ด้วยตนเอง

อย่างต่อเนื่อง 

3.2) จัดกจิกรรมเสริมนอก

หลักสตูรที่เน้นทกัษะการเรียนรู้

ประวัตศิาสตร์ 

3.1.1) ความพึงพอใจของผู้เรียน

ต่อระบบสารสนเทศที่สนับสนุน

การเรียนรู้ ด้วยตนเอง 

3.2.1) ผลการประเมนิการมสี่วน

ร่วมของผู้เรียนในการจัดกจิกรรม

ทางวิชาการและกจิกรรมอื่น ๆ 

4) พัฒนาอาจารย์ให้สามารถปฏบิตังิาน

ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

 

4.1) ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนา

ทกัษะและความรู้  เพ่ือน ามาใช้ใน

การจดัการเรียนการสอนที่มุ่งผล

การเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 

4.2) ส่ ง เสริม ให้ อาจารย์ ผลิ ต

งานวิจัยเพ่ือพัฒนาความรู้ อย่าง

สม ่าเสมอ 

 

4.1.1) จ านวนอาจารย์ที่มคุีณวุฒิ

ทางวิชาการหรือมคีุณวุฒิทาง

การศึกษาสงูกว่าปรญิญาโท 

4.1.2) จ านวนโครงการการพัฒนา

ทกัษะและความรู้ 

4.1.3) ระดบัความพึงพอใจของ

นักศึกษาต่อการจัดการเรียนการ

สอนของอาจารย์ที่มุ่งผลการเรียนรู้

ทั้ง 5 ด้าน 
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หมวดที ่3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนนิการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1   ระบบ   

   ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหน่ึงแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา

ปกติ  หน่ึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห์   

1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดูรอ้น   

 มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูรและคณะกรรมการประจ าคณะฯ 

 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

 เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 

2. การด าเนินการหลกัสูตร 

2.1   วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 

2.2   คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 

    ผู้เข้าเป็นนิสิตต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับขั้นปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน

สาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ และมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย        

ศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2554  

 

2.3   ปัญหาของนสิิตแรกเขา้ 

      2.3.1 นิสติมีความรู้พ้ืนฐานด้านประวัติศาสตร์ไม่เทา่กนั 

          2.3.2 นิสติหลายคนมีทกัษะการอ่านเอกสารประวัติศาสตร์ภาษาองักฤษน้อย 

 

 2.4  กลยุทธใ์นการด าเนินการเพือ่แกไ้ขปัญหา/ขอ้จ ากดัของนสิิตในขอ้ 2.3 

  2.4.1 มีการแนะน าหนังสือ ต ารา บทความ ให้นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแล้วไปศึกษา

เพ่ิมเติมก่อนเปิดภาคการศึกษา หากจ าเป็นอาจจัดช้ันเรียนซ่อมเสริมระยะสั้นก่อนเปิดภาคการศึกษา 

         2.4.2 ในกรณีนิสิตรายบุคคล ภาควิชาอาจให้ค าแนะน าให้นิสิตโดยลงทะเบียนเรียน

แบบไม่นับหน่วยกติในรายวิชาระดับปริญญาตรีที่จะเป็นพ้ืนฐานให้กบัการศึกษาระดับปริญญาโท 

2.4.3 สนับสนุนให้ นิสิตเรียนภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมโดยเข้าร่วมการอบรม

ภาษาอังกฤษที่จัดข้ึนภายในสถาบันหรือศึกษาเพ่ิมเติมจากหน่วยงานภายนอกและภาควิชาได้จัดการ

เรียนการสอนรายวิชา ปศ 503 ภาษาองักฤษส าหรับการศึกษาประวัติศาสตร์ ให้นิสติได้เรียนเพ่ือเสริม

ทกัษะการอ่านเอกสารประวัติศาสตร์ภาษาองักฤษ  

 



13 

 

 

   2.5  แผนการรบันสิิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

 

จ านวนนิสติ 

จ านวนนิสติแต่ละปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 

ในเวลา

ราชการ 

นอก

เวลา 

ในเวลา

ราชการ 

นอก

เวลา 

ในเวลา

ราชการ 

นอก

เวลา 

ในเวลา

ราชการ 

นอก

เวลา 

ในเวลา

ราชการ 

นอก

เวลา 

ช้ันปีที่ 1 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 

ช้ันปีที่ 2 - - 10 20 10 20 10 20 10 20 

รวม 30 60 90 60 60 

คาดว่า 

จะส าเรจ็

การศึกษา 

- 

 

 

- 

 

 

60 

 

 

30 

 

 

30 
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2.6  งบประมาณตามแผน 
     2.6.1 งบประมาณรายรับภาคในเวลาราชการ (หน่วย : บาท)  

รายการ ค่าใชจ่้าย ยอดสะสมต่อหวั 

หมวดค่าการจดัการเรียนการสอน (รวมทั้งหลกัสูตร)    

ค่าตอบแทนผู้สอน (9 หน่วยกติ x 1,000 บาท/ชั่วโมง x15 ครั้ง/ภาค)  135,000  

ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน   30,000  

ค่ากจิกรรมเสริมหลักสตูร (สมัมนา ปฐมนเิทศ ภาคสนาม)    80,000  

ค่าวิจัยและพัฒนาหลักสตูร   50,000  

ค่าใช้จ่ายรวม 295,000  

ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จ่ายรวม/นิสติ 10 คน)   29,500 29,500 

   

หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลางระดบัคณะ/สถาบนั/ส านกั (อตัราต่อหวั) 10,563 40,063 

งบพัฒนาหน่วยงาน (ร้อยละ 5) 3,521  

งานวิจัยของหน่วยงาน (ร้อยละ 5) 3,521  

ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณปูโภค (ร้อยละ 5) 3,521  

   

หมวดค่าปริญญานิพนธ ์/ สารนิพนธ ์(อตัราต่อหวั)  10,000 50,063 

ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานพินธ ์(อตัราต่อหัว)  10,000  

   

หมวดกองทุนพฒันามหาวิทยาลยั (รอ้ยละ 15) 12,602 62,665 

   

หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลาง (อตัราต่อหวั)  34,260 96,925 

ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (5,450 x 2)  10,900  

ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x 2) 6,000  

ค่าธรรมเนียมส านักคอมพิวเตอร ์(1,300 x 2) 2,600  

ค่าธรรมเนียมบณัฑติวิทยาลัย (7,380 x 2) 14,760  

   

ค่าธรรมเนียมจ่ายตลอดหลกัสูตร  96,925 
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 2.6.2 งบประมาณรายรับภาคนอกเวลาราชการ (หน่วย : บาท)  

รายการ ค่าใชจ่้าย ยอดสะสมต่อหวั 

หมวดค่าการจดัการเรียนการสอน (รวมทั้งหลกัสูตร)    

ค่าตอบแทนผู้สอน (24 หน่วยกติ x 1,000 บาท/ชั่วโมง x15 ครั้ง/ภาค)  360,000  

ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน   50,000  

ค่ากจิกรรมเสริมหลักสตูร (สมัมนา ปฐมนเิทศ ภาคสนาม)  100,000  

ค่าวิจัยและพัฒนาหลักสตูร   50,000  

ค่าใช้จ่ายรวม 560,000  

ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จ่ายรวม/นิสติ 20 คน)   28,000 28,000 

   

หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลางระดบัคณะ/สถาบนั/ส านกั (อตัราต่อหวั) 18,543 46,543 

งบพัฒนาหน่วยงาน (ร้อยละ 5) 6,181  

งานวิจัยของหน่วยงาน (ร้อยละ 5) 6,181  

ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณปูโภค (ร้อยละ 5) 6,181  

   

หมวดค่าปริญญานิพนธ ์/ สารนิพนธ ์(อตัราต่อหวั)  10,000 56,543 

ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานพินธ ์(อตัราต่อหัว)  10,000  

   

หมวดกองทุนพฒันามหาวิทยาลยั (รอ้ยละ 15) 22,874 79,417 

   

หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลาง (อตัราต่อหวั)  34,260 113,677 

ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (5,450 x 2)  10,900  

ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x 2)   6,000  

ค่าธรรมเนียมส านักคอมพิวเตอร ์(1,300 x 2)   2,600  

ค่าธรรมเนียมบณัฑติวิทยาลัย (7,380 x 2) 14,760  

   

ค่าธรรมเนียมจ่ายตลอดหลกัสูตร  113,677 

 

 2.7  ระบบการศึกษา 

      แบบช้ันเรียน 

      แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

      แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสยีงเป็นสื่อหลัก 

      แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลัก (E-learning) 

    แบบทางไกลทางอนิเทอร์เนต็ 

      อื่นๆ (ระบุ) 

 

 



16 

 

 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวิทยาลยั (ถา้มี) 

 เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 

3.  หลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน 

 3.1 หลกัสูตร 

หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาประวัติศาสตร์เปิดสอน 1 แผนการศึกษา 

 คือ แผน ก 2   

   3.1.1  จ านวนหน่วยกิต  

     เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท   จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสตูรไม่น้อย

กว่า 36 หน่วยกติ 

 

    3.1.2  โครงสรา้งหลกัสูตร  

แผน ก 2    (เน้นการศึกษารายวิชา และท าปริญญานิพนธ)์ 

ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 36  หน่วยกติ  ประกอบด้วยหมวดวิชาต่างๆ ดังน้ี 

  วิชาบังคับ  12    หน่วยกติ 

  วิชาเลือก           12   หน่วยกติ 

  ปริญญานิพนธ ์  12 หน่วยกติ 

 

 

    3.1.3 รายวิชา 

 3.1.3.1 รหสัวิชา 

การก าหนดรหัสวิชา ก าหนดรหัสวิชาไว้เป็นเลข 3 ตัว ดังน้ี 

เลขตัวแรก (5 หรือ 6) หมายถึง ระดับปริญญาโท 

เลขตัวกลาง  หมายถึง กลุ่มวิชาดังต่อไปนี้  

เลข 0  หมายถึง กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ทั่วไปและภาษา 

เลข 1  หมายถึง กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ไทย 

เลข 2  หมายถึง กลุ่มวิชาสมัมนา 

เลข 9  หมายถึง ปริญญานิพนธ ์

เลขตัวสดุท้าย  หมายถึง ล าดับรายวิชาแต่ละกลุ่มวิชา 
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  3.1.3.2 รายวิชาในหลกัสูตร 

1. วิชาบงัคบั 12 หน่วยกิต    ดงันี้  

 

ปศ501   ประวัติศาสตร์นิพนธแ์ละการวิจัยทางประวัติศาสตร์  3(2-2-5)        

HI501 Historiography and Research Methods in History 

ปศ502 สมัมนาประวัติศาสตร์โลกสมัยใหม่    3(2-2-5) 

HI502 Seminar on Modern World History 

ปศ503 ภาษาองักฤษส าหรับการศึกษาประวัติศาสตร์   3(2-2-5) 

HI503 English for Historical Studies 

ปศ511 ไทยในบริบทสงัคมโลกในคริสต์ศตวรรษ  ที่ 19 และ 20  3(3-0-6) 

HI511 Thailand in the Global Context of the 19th and 20th Centuries 

 

2. วิชาเลือก   ดงันี้  

 แผน ก  (2)   ให้เลือกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

ปศ504 ประวัติศาสตร์กบังานวรรณกรรมและภาพยนตร์       3(3-0-6) 

HI504 History in Literature and Films  

ปศ505 ประวัติศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ            3(3-0-6) 

HI505      History of Natural Resources Management 

ปศ506 ลัทธอิาณานิคมและชาตินิยมในเอเชีย        3(3-0-6) 

HI506 Colonialism and Nationalism in Asia 

ปศ507 ประวัติศาสตร์ภมูิปัญญาเอเชีย          3(3-0-6) 

HI507   Asian Intellectual History  

ปศ512 ประวัติศาสตร์ภมูิปัญญาไทย        3(3-0-6) 

HI512 Thai Intellectual History 

ปศ513 รัฐไทยกบักลุ่มชาติพันธุ์       3(3-0-6) 

HI513 The Thai State and Ethnic Groups 

ปศ601 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์           3(2-2-5) 

HI601 Special Topics in History 

ปศ602 ประวัติศาสตร์แอฟริกาและลาตินอเมริกา         3(2-2-5) 

HI602 History of Africa and Latin America  

ปศ603 โลกอสิลามสมัยใหม่           3(3-0-6) 

HI603 The Modern Islamic World 

ปศ604 การศึกษาอสิระ       3(0-6-3) 

HI604 Independent Study 
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ปศ621 สมัมนาประวัติศาสตร์ไทย     3(2-2-5) 

HI621 Seminar on Thai History  

ปศ622 สมัมนาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น          3(2-2-5) 

HI622 Seminar on Local History 

ปศ623 สมัมนาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้    3(2-2-5) 

HI623 Seminar on Southeast Asian History 

ปศ624 สมัมนาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก    3(2-2-5) 

HI624 Seminar on East Asian History 

ปศ625 สมัมนาประวัติศาสตร์เอเชียใต้      3(2-2-5) 

HI625 Seminar on South Asian History 

ปศ626 สมัมนาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันตก     3(2-2-5) 

HI626 Seminar on Middle Eastern History 

ปศ627 สมัมนาประวัติศาสตร์ยุโรป     3(2-2-5) 

HI627 Seminar on European History 

ปศ628 สมัมนาสหภาพยุโรป           3(2-2-5) 

HI628 Seminar on the European Union 

ปศ629 สมัมนาประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา          3(2-2-5) 

HI629 Seminar on American History   

 

3. ปริญญานิพนธ ์

ก. ปศ699 ปริญญานิพนธ ์ ( 12 หน่วยกติ) 

   HI699  Thesis 

    นิสิตจะต้องเขียนปริญญานิพนธ์ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาโดยใช้วิธกีาร

วิจัยทางประวัติศาสตร์ 
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แผนการศึกษา แผน ก  (2) 

 ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 

 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

ปศ501  ประวัตศิาสตร์นิพนธแ์ละการวิจัยทางประวัตศิาสตร์ 3(3-0-6) 

ปศ502 สมัมนาประวัตศิาสตร์โลกสมยัใหม่ 3(2-2-5) 

ปศXXX วิชาเลือก 2 รายวิชา  6 

 รวม 12 

 

 ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

ปศ511  ไทยในบริบทสงัคมโลกในคริสตศ์ตวรรษที่ 19 และ 20 3(3-0-6) 

ปศ503 ภาษาองักฤษส าหรับการศึกษาประวัตศิาสตร์ 3(2-2-5) 

ปศXXX วิชาเลือก 2 รายวิชา  6 

 รวม 12 

 

 ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 

 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

ปศ699 ปริญญานิพนธ ์ 6(0-0-18) 

 รวม 6 

 
ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 

 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

ปศ699  ปริญญานิพนธ ์ 6(0-0-18) 

 รวม 6 
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3.1.4 ค าอธิบายรายวิชา 

 

ปศ501 ประวติัศาสตรน์พินธแ์ละการวิจยัทางประวติัศาสตร ์       3(2-2-5) 

HI501  Historiography and Research Methods in History 

   ศึกษาวิเคราะห์เกี่ ยวกับพัฒนาการทางความคิดเกี่ ยวกับประวัติศาสตร์และ

ประวัติศาสตร์นิพนธ์ ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์  รวมทั้ งการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทาง

สงัคมศาสตร์ร่วมกบัระเบียบวิธทีางประวัติศาสตร์ 

 

ปศ502   สมัมนาประวติัศาสตรโ์ลกสมยัใหม่         3(2-2-5) 

HI502    Seminar on Modern World History 

   อภิปรายถึงพัฒนาการและปฏิสัมพันธ์ทางด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคมและ

วิทยาการของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 19 และ 20  ตลอดจนผลกระทบที่มีต่อภูมิภาคต่างๆ เพ่ือเข้า

ใจความเป็นไปของสงัคมโลก 

 

ปศ503   ภาษาองักฤษส าหรบัการศึกษาประวติัศาสตร ์        3(2-2-5) 

HI503  English for Historical Studies 

  ฝึกฝนทักษะการอ่านเอกสารและงานนิพนธ์ทางประวัติศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษ 

ตลอดจนศึกษาการน าเสนอการเขียนบทความเป็นภาษาองักฤษ  

  

ปศ504   ประวติัศาสตรก์บังานวรรณกรรมและภาพยนตร ์       3(3-0-6) 

HI504   History in Literature and Films  

  ศึกษาวิเคราะห์ประเดน็ส าคัญทางประวัติศาสตร์ทั้งของไทย เอเชีย และตะวันตกที่

สะท้อนในงานวรรณกรรมและภาพยนตร์เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอของงานสร้างสรรค์ที่เป็น

สื่อทางศิลปะ 

 

ปศ505 ประวติัศาสตรก์ารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ              3(3-0-6) 

HI505        History of Natural Resources Management   

  ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับมนุษย์  มุมมอง

และวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อม  การตั้งหน่วยงานของรัฐด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับประชาชน  โลกาภิวัตน์กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม เน้นกรณีศึกษาในประเทศไทย 
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ปศ506    ลทัธิอาณานคิมและชาตินยิมในเอเชีย              3(3-0-6) 

HI506   Colonialism and Nationalism in Asia 

ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกบัการขยายลัทธอิาณานิคมของชาติตะวันตก โดยเน้นอทิธพิล

ต่อการเคล่ือนไหวของลัทธชิาตินิยม  และต่อการเปล่ียนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สงัคมใน

ภมูิภาคเอเชีย 

 

ปศ507   ประวติัศาสตรภู์มิปัญญาเอเชีย               3(3-0-6) 

HI507    Asian Intellectual History 

    ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกบัภมูิปัญญาเอเชียด้านต่างๆ  ตลอดจนอทิธพิลและผลที่มีต่อ

วิถีชีวิตของผู้คนในภมูิภาคและต่ออารยธรรมโลก 

 

 

ปศ511 ไทยในบริบทสงัคมโลกในคริสตศ์ตวรรษ  ที ่19 และ 20      3(3-0-6) 

HI511  Thailand in the Global Context of the 19th and 20th Centuries 

   ศึกษาวิเคราะห์การปรับตัวและการเปล่ียนแปลงของไทยซ่ึงได้รับผลกระทบจากระบบ    

โลกาภิวัตน์ในศตวรรษที่ 19-20  จุดอ่อน จุดแขง็และอุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจการเมือง 

สงัคม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

 

ปศ512   ประวติัศาสตรภู์มิปัญญาไทย               3(3-0-6) 

HI512    Thai Intellectual History  

ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด คติความเช่ือ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีอิทธิพลต่อวิถี

ชีวิตและการสร้างสรรค์ความเจริญด้านต่างๆ ของไทย ทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น พัฒนาการทาง

ภมิูปัญญา รวมทั้งบทบาทและผลงานของบุคคลตัวอย่างที่มีผลต่อสงัคมและการเมือง 

 

ปศ513 รฐัไทยกบักลุ่มชาติพนัธุ ์        3(3-0-6) 

HI513 The Thai State and Ethnic Groups   

ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกบักลุ่มชาติพันธุต่์างๆ ในประเทศไทย  ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์

ที่สร้างโดยรัฐไทยและที่สร้างโดยกลุ่มชาติพันธุ์ ปฏสิมัพันธร์ะหว่างรัฐกบักลุ่มชาติพันธุ์และปัญหาที่

เกดิขึ้น 

  

ปศ601  หวัขอ้เฉพาะในประวติัศาสตร ์                   3(2-2-5) 

HI601  Special Topics in History 

  ค้นคว้าหัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์ที่เป็นประโยชน์และสร้างความเข้าใจที่ลึกซ้ึง    

ตามความสนใจร่วมกนัของผู้เรียนกบัผู้สอน 
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ปศ602 ประวติัศาสตรแ์อฟริกาและลาตินอเมริกา        3(3-0-6) 

HI602   History of Africa and Latin America 

ศึกษาวิเคราะห์ประเดน็ส าคัญว่าด้วยกระบวนการพัฒนาประเทศในแอฟริกา และ

ลาตินอเมริกา อิทธิพลทางความคิดของประเทศมหาอ านาจตะวันตกต่อการเปล่ียนแปลงด้านต่างๆ 

ปัญหาอันเน่ืองมาจากการพัฒนาและปฏกิิริยาของกลุ่มประเทศในแอฟริกาและลาตินอเมริกาต่อแนว

ทางการพัฒนาของกลุ่มประเทศมหาอ านาจตะวันตก  

 

ปศ603  โลกอิสลามสมยัใหม่           3(3-0-6) 

HI603   The Modern Islamic World 

   ศึกษาวิเคราะห์พัฒนาการของสังคมมุสลิมทั่วโลก   ความสัมพันธ์ภายในโลกอิสลาม  

และการปฏสิมัพันธก์บัวัฒนธรรมอื่นๆ 

 

ปศ604  การศึกษาอิสระ                     3(0-6-3) 

HI604  Independent Study 

  วิจัยหัวข้อประวัติศาสตร์ที่ นิสิตสนใจภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ภาควิชา

มอบหมายเพ่ือวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการขยายการค้นคว้าเป็นปริญญานิพนธต่์อไป 

 

ปศ621   สมัมนาประวติัศาสตรไ์ทย          3(2-2-5) 

HI621   Seminar on Thai History  

อภิปรายประเดน็ส าคัญในประวัติศาสตร์ไทยด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ 

สงัคมและวัฒนธรรม  

 

ปศ622   สมัมนาประวติัศาสตรท์อ้งถิน่          3(2-2-5) 

HI622  Seminar on Local History 

อภิปรายถึงวิธีการค้นคว้าและความก้าวหน้าในการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น    

ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้นิสติสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการฝึกค้นคว้าวิจัยด้วยตนเอง  

 

ปศ623   สมัมนาประวติัศาสตรเ์อเชียตะวนัออกเฉียงใต ้        3(2-2-5) 

HI623   Seminar on Southeast Asian History 

อภิปรายประเดน็ทางการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรม  ความสัมพันธ์ภายใน

และภายนอกภมูิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนการรวมตัวของประชาคมอาเซียน 
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ปศ624    สมัมนาประวติัศาสตรเ์อเชียตะวนัออก         3(2-2-5) 

HI624  Seminar on East Asian History 

อภิปรายเหตุการณ์ส าคัญในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกทางการเมือง การปกครอง 

เศรษฐกจิ  สงัคม  และความสมัพันธร์ะหว่างประเทศ 

 

ปศ625   สมัมนาประวติัศาสตรเ์อเชียใต ้          3(2-2-5) 

HI625  Seminar on South Asian History 

อภิปรายหัวข้อส าคัญในประวัติศาสตร์เอเชียใต้ทางการเมือง เศรษฐกิจ  สังคมและ

วัฒนธรรม  

 

ปศ626   สมัมนาประวติัศาสตรเ์อเชียตะวนัตก         3(2-2-5) 

HI626  Seminar on Middle Eastern History 

อภิปรายหัวข้อส าคัญในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันตกทางการเมือง เศรษฐกิจ  สังคม

และวัฒนธรรม และความสมัพันธภ์ายในและภายนอกภมูิภาคเอเชียตะวันตก 

 

ปศ627 สมัมนาประวติัศาสตรย์ุโรป          3(2-2-5) 

HI627   Seminar on European History 

อภิปรายพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคมของยุโรปตั้งแต่คริสต์ศตวรรษ

ที่ 17 เป็นต้นมา โดยศึกษาจากเหตุการณ์ หรือความเคล่ือนไหว และการเปล่ียนแปลงในแนวคิดหรือ

ทศันคติที่น าไปสู่พัฒนาการในด้านต่างๆ 

 

ปศ628 สมัมนาสหภาพยุโรป           3(2-2-5) 

HI628    Seminar on the European Union 

อภิปรายประเดน็ส าคัญๆ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของ

สหภาพยุโรป นับต้ังแต่การก่อตัวของแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดต้ัง  จนกระทั่งการด าเนินการบูรณา

การในด้านต่างๆ โดยศึกษาในแง่ปัญหา อุปสรรค และความส าเรจ็ 

 

ปศ629 สมัมนาประวติัศาสตรส์หรฐัอเมริกา          3(2-2-5) 

HI629   Seminar on American History  

อภิปรายประเด็นส าคัญๆ ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และ

เทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18 จนถึงปัจจุบัน 
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ปศ699   ปริญญานิพนธ ์        12(0-0-36) 

HI699    Thesis 

การวิจัยรายบุคคลในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอย่างลึกซ้ึงทางด้านประวัติศาสตร์ภายใต้

ค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุม โดยที่การวิจัยจะต้องมีมาตรฐานทั้งด้านองค์ความรู้และด้าน

วิธกีารการศึกษาค้นคว้า มีการพิจารณาใช้ข้อมูลเอกสารปฐมภมูิในการวิจัย  

 

 

   3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตวัประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย ์

    3.2.1  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  

ล าดบั

ที่ 
รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปีทีจ่บ 

สถาบนัทีส่ าเร็จ 

การศึกษา 

เลขประจ าตวั

ประชาชน 

1* รศ.ดร.ชาคริต  

ชุ่มวัฒนะ 

อ.บ. (เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึ่ง) 

(ประวัตศิาสตร์), 2520 

M.A. (History),2524 

Ph.D. (History),2528 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  

 

Cornell University, U.S.A 

Cornell University, U.S.A 

3102000778783 

2* อ.ดร.โดม  

ไกรปกรณ ์

ศศ.บ. (ประวัตศิาสตร์),2538 

ศศ.ม. (ประวัตศิาสตร์),2542 

อ.ด. (ประวัตศิาสตร์), 2550 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

3110401018966 

3* อ.ดร.คทัทยิากร  

ศศิธรามาศ 

M.A. (History), 2549 

Doctor of Philosophy. 

(History),2555 

Universitaet Muenster, Germany 

Universitaet Hamburg, Germany 

5700400016464 

4 ผศ.ดร.ศิริพร 

ดาบเพชร 

ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์)เกียรติ

นิยมอนัดบั 2, 2540 

ศศ.ม. (ประวัตศิาสตร์), 2543 

Ph.D. (History), 2556 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

National University of 

Singapore, Singapore 

3739900114203 

5 ผศ.ดร.หทยัรัตน์ 

มาประณตี 

 

 

 

ศศ.บ. (ภาษาไทย) เกยีรตนิิยม

อนัดบั 2, 2538 

M.A. (Sociology), 2541 

 

Ph.D. (Sociology), 2545 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

University of Houston-Clear 

Lake, U.S.A 

Utah State University, U.S.A 

3100601185360 

 * อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร 
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  3.2.2.  อาจารยผ์ูส้อน    

 

ล าดบั

ท่ี 

รายช่ือคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

(สาขาวิชา) และปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา 

1 รศ.ชาคริต  ชุ่มวฒันะ Ph.D. (History), 2528   Cornell University, U.S.A. 

2 ผศ.สาวิตรี  พิสณพุงศ์ ศศ.ม.(โบราณคดสีมยั

ประวัตศิาสตร์), 2530 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3 อ.โดม  ไกรปกรณ ์ อ.ด. (ประวัตศิาสตร์), 2550 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  

4 อ.สญัญา  ชวีะประเสริฐ ศศ.ม.(ประวัตศิาสตร์), 2539 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

5 อ.ปิยะนาถ  องัควาณชิกุล ศศ.ม.(ประวัตศิาสตร์), 2541 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

6 อ.คทัทยิากร ศศิธรามาศ Ph.D. (History), 2555 Universitaet  Hamburg, Germany 

7 อ.ธกิานต ์  ศรนีารา อ.ด.(ประวัตศิาสตร์), 2555 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

8 อ.พรพรรณ  โปร่งจิตร ศศ.ม.(ประวัตศิาสตร์), 2546 มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

9 ผศ.ศิริพร  ดาบเพชร Ph.D.(History), 2556 National University of Singapore, 

Singapore 

10 ผศ. หทยัรัตน์ มาประณตี Ph.D. (Sociology), 2545 Utah State University, U.S.A 

11 อ.ณฐัพร ไทยจงรักษ ์ Docteur en Histoire et Civilasations 

(mention tres honorable), 2556 

Universite de Paris VII (Diderot) 

 

 

   3.2.3  อาจารยพ์เิศษ 

ล าดบั

ท่ี 

รายช่ือคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

(สาขาวิชา) และปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา 

1 ศ.สญัชัย สวุังบุตร M.A. (History),2517 University of N.Colorado, U.S.A 

2 ศ.อนันตช์ัย เลาหะพันธ ุ M.A. (History),2518 University of Central Missouri, U.S.A 

3 รศ.ดร.สรุางคศ์รี ตนัเสยีงสม Ph.D. (History), 2533 University of Washington, U.S.A. 

4 รศ.ณรงค ์พ่วงพิศ กศ.ม. (ประวัตศิาสตร์), 

2514 

วิทยาลัยวิชาการศึกษา  ประสานมติร 

5 รศ.วุฒิชัย  มูลศิลป์ กศ.ม. (ประวัตศิาสตร์),

2512 

วิทยาลัยวิชาการศึกษา  ประสานมติร 

6 ผศ.ดร.พลับพลึง คงชนะ Ph.D.(Philosophy and 

Religion), 2553 

มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ 

7 ผศ.ดร.วงเดอืน นาราสจัจ์ D.A. (History), 2531 Illinois State University, U.S.A. 

8 ผศ.ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธุ ์ อ.ด. (ประวัตศิาสตร์),2550 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

9 ผศ.เชาวลี   จงประเสริฐ M.Sc in Ed. (History), 

2516 

Emporia State University, U.S.A 

10 อ.ดร.กณัฐิกา ศรีอดุม อ.ด. (ประวัตศิาสตร์),2550 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

11 อ.ดร.มรกต   ไมยเออร์ Ph.D. (History),2547 European University Institue, Italy 
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 4. องคป์ระกอบเกีย่วกบัประสบการณภ์าคสนาม  

               ไม่ม ี

 

  5. ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรืองานวิจยั 

               มี (นิสติทุกคนต้องท าปริญญานิพนธ)์ 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

 

1.  การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนสิิต   

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

1.เป็นผู้มีความสนใจศึกษาค้นคว้าเพ่ือสร้างความรู้

ใหม่หรือต่อยอดองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์

ไทยหรือประวัติศาสตร์เอเชีย หรือประวัติศาสตร์

ตะวันตก  

2. สามารถวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางสังคมใน

ปัจจุบันจากมุมมองทางประวัติศาสตร์โดยพิจารณา

ปฏสิมัพันธร์ะหว่างปรากฏการณ์ดังกล่าวกับบริบท

ทางการเมือง เศรษฐกจิ และสงัคมวัฒนธรรม 

1. มี ก าร จัดกิจกรรมการเรียน รู้ ร่วมกันอย่าง

สม ่าเสมอระหว่างอาจารย์และนิสิตในรูปแบบของ

การอภิปรายในช้ันเรียน การจัดกิจกรรมเสวนาทาง

วิชาการภายในและมีการเข้าร่วมกจิกรรมทางวิชาการ

ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก 

2. สนับสนุนให้นิสิตผลิตผลงานวิชาการเพ่ือตีพิมพ์

เผยแพร่ในวารสารวิชาการหรือน าเสนอในเวที

วิชาการ 

 

2.  การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น 

2.1  ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม  

ผลการเรียนรูด้า้นคุณธรรม 

และจริยธรรม 
กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. นิสิตต้องมีความสามารถในการ

สร้างผลงาน วิชาการที่ มี ค วาม

ถูกต้อง ลดการใช้อคติ ในการ

อธิบายประวัติศาสตร์ ยอมรับ

ความคิดเหน็ที่แตกต่าง  

- กระตุ้ นให้นิสิตเขียนบทความ

วิชาการหรือบทวิจารณ์หนังสือ 

โดยใช้กระบวนการตรวจสอบ

ข้ อ เท็ จ จ ริ ง ต า ม วิ ธี ก า ร ท า ง

ประวัติศาสตร์ ตลอดจนอ่านงาน

วิชาการหรือข่าวที่ เป็นประเด็น

ถ ก เถี ย ง ใน สั งค ม เพ่ื อ น าม า

อภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน 

- ประเมินจากบทความวิชาการ

หรือบทวิจารณ์หนังสือ (หรือร่าง

บทความ บทวิจารณ์หนังสือ) ที่

นิ สิ ต ได้ จั ด ท าขึ้ น แ ละ ส่ ง เพ่ื อ

พิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

และ/หรือการอภิปรายร่วมกันใน

ช้ันเรียน  

2. นิสิตมีความซ่ือสัตย์สุจริตและมี

ความเคารพผลงานของผู้อื่น 

- ปลูกฝังให้นิสิตมีความซ่ือสัตย์

ในการท ารายงาน ผลิตงานวิชาการ

โดยมีการอ้างอิงและไม่ทุจริตใน

การสอบ 

- ประเมินจากรายงานของนิสิต

และการไม่กระท าการทุจริตในการ

สอบ 

3. นิสิตมีความรับผิดชอบในงานที่

ได้รับมอบหมายและความตรงต่อ

เวลา 

- ปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัย

และความรับผิดชอบ เน้นการเข้า

ช้ัน เรี ยน ให้ ต รงเวลา  มี ค วาม

รับผิดชอบต่อการอ่านหนังสือและ

เอกสารที่ประกอบการเรียนตามที่

ก าหนด มีส่วนร่วมในการแสดง

ความคิดเหน็และการแสดงออกใน

ช้ันเรียน 

- ประเมินจากจ านวนการเข้าช้ัน

เรียนและการอภิปรายในช้ันเรียน

ของนิสติ  
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2.2  ดา้นความรู ้

ผลการเรียนรูด้า้นความรู ้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. นิสิตมีความรู้ความเข้าใจลึกซ้ึง 

เ กี่ ย ว กั บ เ น้ื อ ห า ส า ข า วิ ช า

ประวัติศาสตร์ 

- การจัดการเรียนการสอนหลาย

รูปแบบ  ทั้ งการบรรยาย ก าร

อภิปรายและแนะน าหนังสือที่

เกี่ยวข้องกับรายวิชา ประกอบกับ

ก า ร จั ด ฉ า ย ภ า พ ย น ต ร์

ประวัติศาสตร์หรือวีดิทัศน์สารคดี

ตามความเหมาะสมกบัเน้ือหา 

- การสอบประจ าภาคเรียน 

- การอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน 

2 . นิ สิ ต ส า ม า ร ถ ติ ด ต า ม

ความก้าวหน้ าของความ รู้ด้ าน

ประวัติศาสตร์ 

- ก าร จัดกิ จกรรม เสวน าทาง

วิชาการด้านประวัติศาสตร์ 

- การเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาทาง

วิชาการด้านประวัติศาสตร์ 

3. นิสิตสามารถวิเคราะห์เช่ือมโยง

ประวัติศาสตร์กับเหตุการณ์ร่วม

สมัยได้ 

- การสนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าร่วม

กิจกรรมทางวิชาการที่ จัด โดย

หน่ วยงานภายนอก เช่น  ก าร

ประชุมวิชาการระดับชาติ  การ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

- ป ร ะ เมิ น จ าก ก ารน า เส น อ

รายงานการค้นคว้าด้วยตัวเองและ

ตัวผลงานศึกษาค้นคว้าของนิสติ 

4. สามารถช้ีแนะหรือตอบค าถาม

ประวัติศาสตร์กับเหตุการณ์ร่วม

สมัยได้ 

- การอภิปรายในช้ันเรียน  - การอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน 

5. สามารถผลิตผลงานที่ เช่ือถือ

และเป็นที่อ้างอิ่งได้ 

- กระตุ้ นให้นิสิตเขียนบทความ

วิชาการ 

- ประเมินจากบทความวิชาการ

หรือร่างบทความวิชาการที่นิสิตได้

จัดท าขึ้น 

 

2.3  ดา้นทกัษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะทางปัญญา กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. นิสิตสามารถสบืค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ 

เพ่ือน าไปใช้ในการท างานวิจัย 

- การเรียนรู้จากแหล่งข้อมูล

ประวัติศาสตร์ต่างๆ ทั้ งที่

เป็นเอกสารภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศ ตลอดจน

ส ถ า น ที่ ส า คั ญ ท า ง

ประวัติศาสตร์ 

- ประเมินจากใบงานหรือ

การน าเสนอผลการเรียนรู้

จ า ก แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล

ประวัติศาสตร์ของนิสติ 
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ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะทางปัญญา กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

2 .  นิ สิ ต มี ค ว า ม รู้ ใ น เ ร่ื อ ง ร า ว ท า ง

ประวัติศาสตร์ไทยหรือภูมิภาคเอเชียหรือ

ตะวันตก และน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้

อย่างเหมาะสม 

- ก า ร ศึ ก ษ า หั ว ข้ อ

ประวัติศาสตร์เฉพาะเร่ือง 

- การอภิป รายก ลุ่ม  การ

เสวนา/สมัมนากลุ่ม 

- ประเมินจากรายงาน

การศึกษาค้นคว้าในหัวข้อ

ที่นิสติสนใจ 

- ป ร ะ เมิ น จ า ก ก า ร

อภิ ปราย ร่วมกัน ใน ช้ัน

เรียน 

  

 2.4  ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะ

ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและ

ความรบัผิดชอบ 

กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. นิสิตสามารถรับผิดชอบงานที่

ได้ รับมอบหมายได้ตามเวลาที่

ก  าหนด 

- การท ารายงาน  - ประเมินจากรายงาน  

2. นิสิตสามารถท างานร่วมกับ

ผู้อื่นได้ 

- การท ารายงานกลุ่มหรือการ

เสวนา/สมัมนากลุ่ม 

- ประเมินจากรายงานกลุ่มหรือ

การเสวนา/สมัมนา 

3. นิ สิตสามารถ รับ ฟั งความ

คิดเหน็และเคารพสทิธขิองผู้อื่น 

- การอภิปรายร่วมกันหรือการ

โต้วาท ี

- ประเมินจากกิจกรรมอภิปราย

ร่วมกันในช้ันเรียนหรือกิจกรรม

โต้วาท ี

  

 

1.5 ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื่อสาร

และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. นิสิตสามารถสื่อสารอย่างมี

ประสิทธิภาพทั้งในการพูด การ

อ่าน การฟังและการเขียน 

- ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการ

สอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทกัษะ

การสื่อสารระหว่างบุคคลทั้งการ

พูด การอ่าน การฟัง และการ

เขียนระหว่างกลุ่มผู้เรียนและ

ระหว่างผู้เขียนกบัผู้สอน 

- ประเมินจากการอภิปราย การมี

ส่วนร่วมในช้ันเรียน กิจกรรมใน

ช้ันเรียน 
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ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื่อสาร

และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

2. นิสิตสามารถใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการค้นคว้าข้อมูล

และน าเสนอเน้ือหาการค้นคว้า 

- ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการค้นคว้าข้อมูล 

การน าเสนอรายงาน ตลอดจนเชิญ

วิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กั บ ก า ร สื บ ค้ น ข้ อ มู ล  เ ช่ น 

บ รรณ า รั ก ษ์ ห อ ส มุ ด แ ล ะห อ

จดหมายเหตุ มาอบรมเร่ืองการ

สืบค้นข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ประเมินจากข้อมูลที่ใช้ในการ

เขียนบทความหรือรายงาน 

ตลอดจนการน าเสนอเน้ือหาการ

ค้นคว้า 

 

3. นิสิตสามารถวิเคราะห์และ

น าเสนอข้อมูลเชิงป ริมาณที่

เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร ศึ ก ษ า

ประวัติศาสตร์ 

- ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ข้อมูลเชิง

ป ริ ม า ณ  เ ช่ น  ส ถิ ติ ต่ า ง ๆ 

ป ร ะ ก อ บ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์

ประวัติศาสตร์ 

- ประเมินจากเล่มรายงานหรือ

การน าเสนอเน้ือหาการค้นคว้า

ด้วยปากเปล่า 
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3.  แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา  

(Curriculum Mapping) 

สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู ้    ดงันี้  

ดา้นที ่1 คุณธรรมและจริยธรรม 
1. ลดการใช้อคติในการอธบิายประวัติศาสตร์ 
2. มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   
3. มีวินัย และความตรงต่อเวลา 

ดา้นที ่2 ความรู ้
1. มีความรู้และความเข้าใจลึกซ้ึงเกี่ยวกบัประวัติศาสตร์ไทยหรือประวัติศาสตร์ของภมูิภาคต่างๆ 
2. สามารถติดตามแนวคิด ทฤษฎี วิธกีารศึกษา และองค์ความรู้ใหม่ๆในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
3. สามารถเช่ือมโยงความรู้ทางประวัติศาสตร์กบัศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องและน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่าง 
    เหมาะสม 
4. สามารถช้ีแนะหรือตอบค าถามประวัติศาสตร์กบัเหตุการณ์ร่วมสมัยได้ 
5. สามารถผลิตผลงานที่เช่ือถือและเป็นที่อ้างอิงได้  

ดา้นที ่3 ทกัษะทางปัญญา 
1. สามารถสบืค้น วิเคราะห์และประมวลข้อมูลได้อย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ 
2. สามารถประยุกต์วิธกีารและความรู้ทางประวัติศาสตร์และศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการด าเนิน 
    ชีวิตและประกอบอาชีพได้ 

ดา้นที ่4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
1. สามารถปฏบัิติและรับผิดชอบงานของตนและงานกลุ่มได้อย่างดี 
2. สามารถท างานร่วมกบัผู้อื่น และปรับตัวเข้ากบัสงัคมได้  
3. สามารถรับฟังความคิดเหน็และเคารพสทิธขิองผู้อื่น 

ดา้นที ่5 การคิดวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. สามารถสื่อสาร ท าความเข้าใจกบัผู้อื่นได้ดีทั้งการพูด การฟัง และการเขียน 
2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ใช้คอมพิวเตอร์ ใช้อนิเตอร์เนต็ในการศึกษา ค้นคว้าวิจัยด้าน 

    ประวัติศาสตร์ 
3. สามารถวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลเชิงปริมาณที่เกี่ยวข้องกบัการศึกษาประวัติศาสตร์
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 แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา

ความรบัผดิชอบหลกั            ความรบัผดิชอบรอง 
 

 
 

รายวิชา 

ดา้นท่ี 1 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ดา้นท่ี 2 
ความรู ้

ดา้นท่ี 3 
ทกัษะทาง

ปัญญา 

ดา้นท่ี 4 
ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรบัผิดชอบ 

ดา้นท่ี 5 การวิเคราะห์

เชิงตวัเลข การสื่อสาร 

และ การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 1 2 3 

ปศ  501 ประวัตศิาสตร์นิพนธแ์ละการวิจัยทางประวัตศิาสตร์      
        



ปศ  502 สมัมนาประวัตศิาสตร์โลกสมยัใหม่     
         



ปศ  503 ภาษาองักฤษส าหรับการศึกษาประวัตศิาสตร์     
         



ปศ  504  ประวัตศิาสตร์กบังานวรรณกรรมและภาพยนตร์     
         



ปศ  505  ประวัตศิาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ      
         

ปศ  506  ลัทธอิาณานิคมและชาตนิิยมในเอเชีย               


ปศ  507 ประวัตศิาสตร์ภมูปัิญญาเอเชีย           
    

ปศ  511 ไทยในบริบทสงัคมโลกในคริสตศ์ตวรรษที่19และ20                

ปศ  512 ประวัตศิาสตร์ภมูปัิญญาไทย                

ปศ  513 รัฐไทยกบักลุ่มชาตพัินธุ ์      
     

   

ปศ  601  หัวข้อเฉพาะในประวตัศิาสตร์      
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รายวิชา 

 

ดา้นท่ี 1 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

ดา้นท่ี 2 
ความรู ้

 

ดา้นท่ี 3 
ทกัษะทาง

ปัญญา 

 

ดา้นท่ี 4 
ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรบัผิดชอบ 

 

ดา้นท่ี 5 การวิเคราะห์

เชิงตวัเลข การสื่อสาร 

และ การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 1 2 3 

ปศ  602  ประวัตศิาสตร์แอฟริกาและลาตนิอเมริกา  
     

       

ปศ  603  โลกอสิลามสมยัใหม่     
          

ปศ  604 การศึกษาอสิระ      
          

ปศ  621  สมัมนาประวัตศิาสตร์ไทย     
     

    

ปศ  622  สมัมนาประวัตศิาสตร์ท้องถิ่น     
         



ปศ  623  สมัมนาประวัตศิาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้       
    

   

ปศ  624  สมัมนาประวัตศิาสตร์เอเชียตะวนัออก  
   

    
   



ปศ  625 สมัมนาประวัตศิาสตร์เอเชียใต้  
   

    
   



ปศ  626 สมัมนาประวัตศิาสตร์เอเชียตะวนัตก    
  

 
     



ปศ  627 สมัมนาประวัตศิาสตร์ยุโรป  
  

     
    

ปศ  628  สมัมนาสหภาพยุโรป  
  

     
   



ปศ  629  สมัมนาประวัตศิาสตร์สหรัฐอเมริกา  
  

  
  

   


ปศ  699  ปริญญานิพนธ ์                
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด) 

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา  

พ.ศ. 2554  

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิต 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูข้ณะนสิิตก าลงัศึกษาในหลกัสูตร 
กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหน่ึงของระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษาในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑติ ตามตัวบ่งช้ีที่ 2.6 ระบบและ

กลไกการจัดการเรียนการสอน และตัวบ่งช้ีที่ 2.7 ระบบและกลไกพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม

คุณลักษณะของบัณฑติ โดยแต่ละรายวิชามีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสติดังน้ี  
1) ให้นิสติประเมินการสอนในแต่ละรายวิชาที่เรียน    
2) ประเมินแผนการสอน รวมทั้งวิธกีารวัดและประเมินผลการเรียนของนิสติตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา 
3) วิเคราะห์การกระจายของระดับคะแนนในกลุ่ม 
4) ให้นิสติประเมินตนเองเกี่ยวกบัความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้ในช้ัน 
5) จัดให้นิสติมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกบัความรู้ที่แต่ละคนได้รับจากการเรียนและ

แนวทางในการพัฒนาความรู้ของนิสติ 
 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูห้ลงัจากนสิิตส าเร็จการศึกษา 
 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเรจ็การศึกษา มีดังน้ี   

1) ติดตามภาวะการได้งานท าของบัณฑติ ระยะเวลาการได้งานท า อตัราเงินเดือนเร่ิมแรก 
2) ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑติ 
3) ส ารวจความคิดเห็นของบัณฑิตที่ มีต่อหลักสูตร รูปแบบการจัดการเรียนการสอน       

การพัฒนาอาจารย์ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาเพ่ือน ามาปรับปรุงหลักสตูรให้

ตรงกับความต้องการของบัณฑิตเพ่ือการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน รวมทั้งให้

ตรงกบัความต้องการของสงัคม 
 

3.  เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

1. นิสิตต้องเรียนและสอบได้ครบตามโครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

ประวัติศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 
2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2554 
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หมวดที ่6 การพฒันาอาจารย ์

 

1. การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม่ 

1)  มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ที่จัดข้ึนโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2)  ช้ีแจงปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร รวมทั้งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

เช่น โครงสร้างหลักสตูร รายละเอยีดหลักสตูร คู่มือการศึกษา คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่างๆ 
3)  สนับสนุนให้รับการอบรมเร่ืองเทคนิควิธกีารสอน การวัดและประเมินผล แผนการสอน 
4)  บางรายวิชาจัดให้มีการสอนร่วมกับอาจารย์ที่สอนอยู่เดิม เพ่ือศึกษารูปแบบและการ

จัดการเรียนการสอนเพ่ือการพัฒนาตนต่อไป 
  

2. การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่คณาจารย ์

2.1 การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล 

-  ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าอบรมการพัฒนาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและ

ประเมินผล 

-  ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าอบรมการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมทาง

การศึกษา 

2.2 การพฒันาวิชาการและวิชาชีพดา้นอื่นๆ  

-  ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมประชุมหรือดูงานทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศเพ่ือ

เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย 

- ส่งเสริมและจัดสรรงบประมาณให้คณาจารย์ท างานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
- ส่งเสริมให้คณาจารย์น าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระดับชาติและระดับ

นานาชาติ 
- ส่งเสริมให้คณาจารย์ศึกษาต่อ หรือรับการอบรมระยะสั้น 

- ส่งเสริมให้คณาจารย์ลาเพ่ือค้นคว้าเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

- กระตุ้นให้คณาจารย์ท าผลงานทางวิชาการเพ่ือการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
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หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพ 

 

1. การบริหารหลกัสูตร 

1.1 เป้าหมาย ของการบริหารหลกัสูตร 
 1) มีคณะกรรมการบริหารหลักสตูรเป็นผู้ก ากบัดูแลรับผิดชอบหลักสตูร 
 2) พัฒนาหลักสตูรให้ได้มาตรฐานไม่ต ่ากว่าเกณฑท์ี่ สกอ. ก าหนด 
 3) หลักสตูรมีความทนัสมัยและสอดคล้องกบัความต้องการของสงัคมและตลาดแรงงาน 
 4) หลักสตูรได้รับการปรับปรุงทุกๆ 5 ปี 
 
1.2 ระบบและกลไกในการบริหารหลกัสูตร 
 1) มีคณะกรรมการบริหารหลักสตูรท าหน้าที่ก  ากบัดูแลการด าเนินการของหลักสตูรทั้ง

ทางด้านวิชาการและการพัฒนานิสติ 
 2) มีการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและประชุมสรุปผลการด าเนินงานหลัง

ปิดภาคเรียนทุกภาคการศึกษา 
 3) มีการประเมินหลักสตูรโดยบัณฑติทุก 2 ปี โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทุก 4 ปี  

4) มีการน าผลการประเมินมาพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และหลักสูตร  
 

2. การบริหารทรพัยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 

1) มหาวิทยาลัยอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจ าปีให้กับคณะ  ทั้งงบประมาณแผ่นดินและ

งบประมาณเงินรายได้เพ่ือจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนให้เพียงพอ  เพ่ือสนับสนุนการเรียน

การสอนในช้ันเรียนและการสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกบัการเรียนรู้ ของนิสติ 
 2) คณะจัดผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายงบประมาณ เพ่ือให้การด าเนินงานต่างๆของคณะเป็นไป

ตามแผนงบประมาณที่ต้ังไว้อย่างมีประสทิธภิาพ 
2.2 ทรพัยากรการเรียนการสอนทีม่ีอยู่เดิม 

ต ารา หนังสือ วารสาร ปริญญานิพนธ์ และเอกสารทางวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ที่มีอยู่ในส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีต าราที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา

ประวัติศาสตร์โดยตรงแบ่งออกเป็น ต าราภาษาไทยประมาณ 16 ,000 เล่ม และต าราภาษาอังกฤษ
ประมาณ 10 ,000 เล่ม รวมทั้ งหมด 26 ,000 เล่ม ปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์สาขาวิชา

ประวัติศาสตร์ของนิสติระดับบัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ านวน 248 เล่ม 

นอกจากน้ีนิสิตยังสามารถใช้บริการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านักหอสมุดกลางเป็น

ผู้รับผิดชอบการให้บริการแก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ส่วนระดับคณะก็มี

อุปกรณ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนร่วมกนั  
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2.3 การจัดหาทรพัยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 

มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติมได้แก่ ห้องเรียน 

หนังสือ ต ารา ฐานข้อมูล และอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ  

2.4 การประเมินความเพยีงพอของทรพัยากร 

มหาวิทยาลัยและคณะร่วมกันประเมิน ความเพียงพอและความต้องการใช้ทรัพยากรของ

อาจารย์และนิสติ  โดยมีรายละเอยีดดังน้ี 
เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

1. มีห้องเรียนและ

ห้องปฏบัิติการเพียงพอต่อ

ความต้องการของอาจารย์และ

นิสติ 

จัดห้องเรียนและห้องปฏบัิติการ    

ต่าง ๆ ให้เพียงพอและมี

ประสทิธภิาพ 

ผลส ารวจความพึงพอใจของ

อาจารย์และนิสติเกี่ยวกบั

จ านวนและประสทิธภิาพของ

ห้องเรียนและห้องปฏบัิติการ 

2. มีหนังสอื ต ารา วารสาร 
และฐานข้อมูล มีเพียงพอต่อ

ความต้องการของอาจารย์และ

นิสติ 

ประสานงานกบัส านักหอสมุดกลาง

เพ่ือจัดหาหนังสอื ต ารา วารสาร 

และฐานข้อมูล 

ผลส ารวจความพึงพอใจของ

อาจารย์และนิสติเกี่ยวกบั

หนังสือ ต ารา วารสาร และ

ฐานข้อมูล 

3. มอีุปกรณ์สนับสนุนการ

เรียนรู้ที่เพียงพอและมี

ประสทิธภิาพเพ่ือการศึกษา

ด้วยตนเองทั้งในห้องเรียน 

และนอกห้องเรียน  

คณะจัดให้มห้ีองเรียนรู้  (study 
room) รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆเช่น 
คอมพิวเตอร์ ที่นิสติสามารถศึกษา

หาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง 

ผลส ารวจความพึงพอใจของ

นิสติเกี่ยวกบัการให้บริการ

ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้ 

  

3.  การบริหารคณาจารย ์

3.1  การรบัอาจารยใ์หม่ 

1. คณะกรรมการบริหารคณะและหัวหน้าภาควิชาเป็นผู้ดูแลจ านวนอาจารย์ให้มี

สดัส่วนนิสติต่ออาจารย์เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรระดับบัณฑติศึกษา 

2. การคัดเลือกอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดย

อาจารย์ใหม่จะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาหรือก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาประวัติศาสตร์

หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์ผู้สอนต้อง

ประชุมร่วมกนั ดังน้ี 
1. วางแผนการจัดการเรียนการสอน  ก่อนเปิดภาคการศึกษา    

2. ปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร  และได้บัณฑิตเป็นไป

ตามคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์  

3. มีการประเมินผลทุกรายวิชา  และประเมินผลหลักสตูร 
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4. เกบ็รวบรวมข้อมูลการด าเนินงานของหลักสตูรเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุง 
   หลักสตูร 

3.3  การแต่งตั้งคณาจารยพ์เิศษ 

คณะก าหนดนโยบายการเชิญอาจารย์พิเศษ  ดังน้ี 
 1) ระดับ วุฒิการศึกษาต้องไม่ต ่ ากว่าปริญญาโทหรือ เป็นผู้ มีความเช่ียวชาญพิ เศษ              

มีประสบการณ์ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ   
 2)  ให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษทุกภาคการศึกษา/ทุกคร้ังที่มีการสอน 
   

4.  การบริหารบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน 

4.1  การก าหนดคุณสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 

การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งให้เป็นไปตามความต้องการของคณะและนโยบายของ

มหาวิทยาลัย  โดยให้สอดคล้องกบัภาระงานที่รับผิดชอบ 

4.2 การเพิม่ทกัษะความรูเ้พือ่การปฏิบติังาน 

1) จัดงบประมาณสนับสนุนการท างานวิจัยสถาบันและงานวิจัยเพ่ือพัฒนาหน่วยงาน เพ่ือน า

ผลการวิจัยมาเป็นแนวทางในการพัฒนางานต่อไป 

2) สนับสนุนงบประมาณเพ่ือเข้ารับการอบรม สัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะที่

สอดคล้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ เพ่ือสามารถให้บริการด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนได้

อย่างมีประสทิธภิาพ 

 

5.  การสนบัสนุนและการใหค้ าแนะน านสิิต 

5.1  การใหค้ าปรึกษาดา้นวิชาการ และอื่นๆ แก่นสิิต 

1. คณะแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสติทุกคน  พร้อมก าหนดบทบาท 
   หน้าที่ 

2. อาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนต้องก าหนดช่ัวโมงให้ค าปรึกษา  พร้อมจัดท าตาราง 
    การท างานติดไว้หน้าห้องท างานและในเวบ็ไซต์ของคณะ 

5.2  การอุทธรณข์องนสิิต 

 ในกรณีที่นิสิตมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดๆ นิสิตสามารถย่ืนค าร้องขอดู

กระดาษค าตอบในการสอบ ผลคะแนน  และวิธกีารประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 
6.  ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

ตลาดแรงงานของบัณฑิตสาขาวิชาประวัติศาสตร์มีอยู่ด้วยกันหลายอาชีพ เช่น ครู/อาจารย์ 

ศึกษานิเทศก์ นักอักษรศาสตร์ นักจดหมายเหตุ  ภัณฑารักษ์ นักวิชาการวัฒนธรรม นักการทูต 

นักวิชาการศึกษาหรือท างานเกี่ยวกบัสื่อสารมวลชน เช่น ส านักพิมพ์ หนังสือพิมพ์ โทรทศัน์ นิตยสาร 

รวมทั้งงานด้านการท่องเที่ยวและงานอื่นๆ เช่น บริษัทท่องเที่ยว ธนาคาร และสายการบิน แต่จากการ

ส ารวจของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) ในพ.ศ.2551พบว่า มีผู้ส าเร็จ

การศึกษาสาขาวิชาประวัติศาสตร์ในประเทศไทยในปีที่ผ่านๆ มาทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
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และปริญญาเอกจนถึงเวลาในขณะน้ันทั่วทั้งประเทศ มีจ านวนเพียง 2,400 คน นอกจากน้ีพระราช

เสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่จะให้กระทรวงศึกษาธิการร้ือฟ้ืนวิชา

ประวัติศาสตร์ขึ้นใหม่โดยเฉพาะ ด้วยทรงเหน็ว่าปัจจุบันเยาวชนไม่มีความรู้ในประวัติศาสตร์ ท าให้คน

ไทยขาดจิตส านึกของความรักชาติ   กระทรวงศึกษาธกิารจึงหันมาให้ความส าคัญกบัวิชาประวัติศาสตร์

มากขึ้น และสง่เสริมให้โรงเรียนต่างๆสอนวิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชาแยกต่างหาก 

 

7.  ตวับ่งช้ีผลการด าเนนิงาน (Key Performance Indicators) 

 

ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 ปีท่ี4 ปีท่ี5 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มสี่วนร่วมในการ

ประชุมเพ่ือวางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนนิงานหลักสตูร 

x x x x x 

(2) มรีายละเอยีดของหลักสตูรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกบั

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอดุมศึกษาแห่งชาต ิหรือมาตรฐาน

คุณวุฒิสาขา/สาขาวชิา (ถ้าม)ี 

x x x x x 

(3) มรีายละเอยีดของรายวิชาและรายละเอยีดของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยก่อน

การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา  

x x x x x 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชาและรายงานผลการ

ด าเนนิการของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.5 

และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้

ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสตูรตามแบบ  

มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสดุปีการศึกษา 

x x x x x 

(6) มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ที่ก  าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้าม)ี อย่างน้อยร้อยละ 25 

ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

(7) มกีารพัฒนา/ปรับปรงุการจดัการเรียนการสอน กลยุทธก์าร

สอนหรือการประเมนิผลการเรียนรู้  จากผลการประเมนิการ

ด าเนนิการที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  

- x x x x 

 (8) อาจารย์ใหม่ (ถ้าม)ี ทุกคน ได้รับการปฐมนเิทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

x x x x x 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ได้รับ

การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ50ต่อปี 

x x x x x 

(11) ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสดุท้าย/บณัฑติใหม่ที่มี

ต่อคุณภาพหลักสตูรเฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

- x x x x 

(12) ระดบัความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑติที่มต่ีอบณัฑติใหม่เฉล่ีย

ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

- - x x x 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนนิการของหลกัสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธก์ารสอน 

  ประเมินจากการทดสอบย่อย  การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต  การอภิปรายโต้ตอบ

ของนิสิต  การตอบค าถามของนิสิตในช้ันเรียนเพ่ือประเมินว่าผู้เรียนมีความเข้าใจในเน้ือหาบทเรียน

หรือไม่ 

  

1.2  การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยุทธก์ารสอน 

1. นิสิตประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชา

ผ่านเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ตามแบบฟอร์มที่คณะก าหนด 

2. ผลการประเมินต่างๆทั้งในด้านทักษะการสอน ความรับผิดชอบในการสอน 

ความสามารถในการถ่ายทอด การช้ีแจงประมวลการสอนรายวิชา การใช้สื่อการสอน จะจัดส่งอาจารย์

ผู้สอนเพ่ือปรับปรุงต่อไป 
 

2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

ภาควิชาฯก าหนดให้มีการประเมินเพ่ือพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุก 3 ปีการศึกษาเพ่ือให้

หลักสูตรมีความทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานไม่ต ่ ากว่าที่  สกอ. ก าหนด โดยแต่งต้ัง

คณะกรรมการประเมินหลักสูตรเพ่ือด าเนินการ ได้แก่ นิสิตและบัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้

ประเมินภายนอก ผู้ใช้บัณฑติและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
 

3.  การประเมินผลการด าเนนิงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 

ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน  ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 

คน ที่ได้รับการแต่งต้ังจากมหาวิทยาลัย 
 
  

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรุง 

 4.1  การปรบัปรุงรายวิชา 
   1) หลังจากการเรียนการสอนในรายวิชาสิ้นสดุ อาจารย์ผู้สอนให้นิสิตประเมินการสอนและน า

ผลการประเมิน มาปรับปรุงกลยุทธ์การเรียนการสอนตามความเหมาะสมให้แล้วเสร็จในภาค

การศึกษา/ ปีการศึกษาถัดไป  
  2) หากบางรายวิชามีปัญหาไม่มากนัก ให้ปรับปรุงรายวิชาน้ัน ๆ ได้ทันที   ถือเป็นการ

ปรับปรุงหลักสตูรเลก็น้อยที่ไม่มีผลกระทบโครงสร้างของหลักสตูร 
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 4.2  การปรบัปรุงหลกัสูตร 
 การปรับปรุงทั้งหลักสูตรจะท าทุก 5 ปีเมื่อครบรอบระยะเวลาการใช้หลักสูตรเพ่ือให้หลักสูตร

มีความทนัสมัย   และสอดคล้องกบัความต้องการของผู้ใช้บัณฑติ  โดยมีข้ันตอนดังน้ี 
 1) คณะกรรมการประเมินหลักสูตรรวบรวมข้อมูลจากรายงานการประเมินผล  และเสนอ

ประเดน็ที่จ าเป็นในการปรับปรุง 
 2) จัดประชุมสมัมนาเพ่ือปรับปรุงหลักสตูร 

3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสตูรและให้ข้อเสนอแนะ 
4) เสนอหลักสูตรปรับปรุงให้คณะกรรมการบริหารคณะฯพิจารณา จากน้ันเสนอให้

คณะกรรมการคณะ คณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สภาวิชาการ ก่อนน าเสนอสภา

มหาวิทยาลัยให้ความเหน็ชอบ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก  

 

 ข้อบงัคบัมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  

ว่าด้วยการศกึษาระดบับัณฑติศกึษา พ.ศ. 2554 
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ภาคผนวก ข  

 

 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรงุหลักสตูร 
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ภาคผนวก  ค 

รายงานผลการวิพากษ์หลักสตูร 
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ภาคผนวก  ง 

ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
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ประวติัและผลงานอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต   

สาขาวิชาประวติัศาสตร ์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 
ชื่อ - นามสกุล   นางสาวชาคริต  ชุ่มวัฒนะ   

ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์       

สงักดั   ภาควิชาประวัติศาสตร์  

ทีอ่ยู่   ภาควิชาประวัติศาสตร์  คณะสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

E-mail             chakrit@swu.ac.th  

 

ประวติัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา วุฒิการศึกษาทีไ่ดร้บั สถานทีศึ่กษา 
ปีทีจ่บ 

การศึกษา 

ปริญญาเอก Ph.D. (History) Cornell University, U.S.A.  2528 

ปริญญาโท M.A. (History) Cornell University, U.S.A.  2524 

ปริญญาตรี อ.บ.(ประวัติศาสตร์) 

เกยีรตินิยมอนัดับ 1 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2520 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิจยัทีตี่พมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

- 

2. การน าเสนอผลงานวิจยั conference / abstract / proceedings  

 - 

3. บทความวิชาการ 

1.  ชาคริต  ชุ่มวัฒนะ. (2540). “ ชนชาติเคิร์ด : เบ้ียบนกระดานตะวันออกกลาง ” วารสาร

ประวติัศาสตร ์.   

2. ชาคริต  ชุ่มวัฒนะ.  (2542). “ พัฒนาการของอยูีสู่ยุโรป 2000 .”  วารสารสงัคมศาสตร์  

ฉบับพิเศษ.  

3. ชาคริต  ชุ่มวัฒนะ.  (2543). “เอลิซาเบทที่ 2 : กษัตริย์ยามอัสดงของเครือจักรภพ ”.  

วารสารประวติัศาสตร ์.  

4. ชาคริต  ชุ่มวัฒนะ.  (2545). “อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจีน. ”   ประวติัศาสตร์

สญัจรจนี.  กรุงเทพ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
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5. ชาคริต ชุ่มวัฒนะ. (2555). “ปฐมบทของ(รัฐ)ปาเลสไตน์: การบ่งช้ีชะตากรรมของชาติ” 

วารสารอักษรศาสตร ์มหาวทิยาลยัศิลปากร.  

6. ชาคริต ชุ่มวัฒนะ. (2556). “ จากการชุมนุมเฉลิมฉลองการอสัญกรรมของมาร์กาเร็ต 

แทตเชอร์ สู่การทบทวนประวัติศาสตร์การจัดการรัฐสวัสดิการอังกฤษ” วารสารอักษรศาสตร ์

มหาวทิยาลยัศิลปากร  35:1.  

 

4. หนงัสือ ต ารา 

1. ชาคริต ชุ่มวัฒนะ. (2529). ประวติัศาสตรนิ์พนธ์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ. 

2. ชาคริต ชุ่มวัฒนะ. (2534). วิวิธคดี: รวมบทความวิชาการ 2528-2534. กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

3. ชาคริต ชุ่มวัฒนะ. (2535). ยุโรปคริสต์ศตวรรษที ่15-18. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ. 

4. ชาคริต ชุ่มวัฒนะ. (2546). ชนชัน้แรงงานอังกฤษในคริสต์ศตวรรษที่ 19 : ชีวิตและ

สงัคม. กรุงเทพฯ:ศักด์ิโสภาการพิมพ์. 

5. ชาคริต ชุ่มวัฒนะ. (2546). ประวติัศาสตร์อังกฤษสมยัใหม่. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ. 

 

5. งานวิจยั / ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั   

 1. ชาคริต ชุ่มวัฒนะ. (2533). ชีวติชาวบา้นไทยสมยัก่อน. กรุงเทพ : โครงการศูนย์ศึกษา

ประวัติศาสตร์อยุธยา.   

2. ชาคริต ชุ่มวัฒนะ. (2536). สถานภาพงานวจิยัประวติัศาสตรไ์ทยสมยัอยธุยา พ.ศ. 

2503-2535. กรุงเทพ :สภาวิจัยแห่งชาติ. 

3. ชาคริต ชุ่มวัฒนะ. (2543). ชนชัน้แรงงานอังกฤษในคริสต์ศตวรรษที ่19 . กรุงเทพ : 

ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

4. ชาคริต ชุ่มวัฒนะ และ พวงร้อย กล่อมเกล้ียง. (2552).“ภูมิปัญญาเกษตรกรรมไทย : 

ภาคตะวนัออก” .กรุงเทพฯ: โครงการวิจัยภมูิปัญญาไทย.  
5. Chakrit Choomwattana. ( 1 9 9 7 ) .  Consciousness of the European Identities.  

Bangkok: European Study Programme, Chulalongkorn University. 

 6. ชาคริต ชุ่มวัฒนะ. (2556). รัฐสวสัดิการอังกฤษ : หนทางสู่การเสือ่มสลาย. กรุงเทพฯ:

คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
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ภาระงานสอนทีม่ีอยู่เดิม  

ระดบั รายวิชา 

ปริญญาตรี ปศ 201  ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ 1 

 ปศ 202  ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ 2 

 ปศ 252 ยุโรปคริสต์ศตวรรษที่ 15-18 

 ปศ 351 ประวัติศาสตร์ยุโรปต้ังแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 

 ปศ 352 ประวัติศาสตร์องักฤษสมัยใหม่  

บณัฑิตศึกษา ปศ 602  การศึกษาอสิระ  

 ปศ 654  English for History 
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ชื่อ - นามสกุล   นายโดม ไกรปกรณ์   

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์       

สงักดั   ภาควิชาประวัติศาสตร์  
ทีอ่ยู่   ภาควิชาประวัติศาสตร์  คณะสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

E-mail             domek.ra@hotmail.com  
 
ประวติัการศึกษา 

ระดบั

การศึกษา 

วุฒิการศึกษาทีไ่ดร้บั สถานทีศึ่กษา ปีทีจ่บ 

การศึกษา 

ปริญญาเอก อ.ด.(ประวัติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550 

ปริญญาโท ศศ.ม.(ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2542 

ปริญญาตรี ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2538 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิจยัทีตี่พมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

- 
2. การน าเสนอผลงานวิจยั conference / abstract / proceedings  
 - 
3. บทความวิชาการ 

1. โดม ไกรปกรณ์. (2545-2546). “ ภาพยนตร์กับประวัติศาสตร์: ข้อสังเกตเบ้ืองต้นว่า
ด้วยเร่ืองของผู้ป่วยออทิสติก”. วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  25:2 (ธันวาคม -
พฤษภาคม) 

2. โดม ไกรปกรณ์. (2549). “ วรรณกรรมพระราชพิธีกับการเปล่ียนแปลงองค์ความรู้ของ
ชนช้ันน าสยามรุ่นใหม่ พ.ศ.2394-2453.” รฐัศาสตรส์าร 27:2. 

3. โดม ไกรปกรณ์. (2550). “ขบวนการทางสังคมกบัการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ: ศึกษา
การเคล่ือนไหวคัดค้านการสร้างเขื่อนน า้โจน จังหวัดกาญจนบุรี (พ.ศ.2525-2531)” รฐัศาสตร์สาร  

28: 3 (กนัยายน-ธนัวาคม). 

4. โดม ไกรปกรณ์. (2555). “การเมืองวัฒนธรรมในต าราอาหารสมัยแรกของสยาม” 

วารสารประวติัศาสตร์. 

5. โดม ไกรปกรณ์. (2556) . “การค้าอาหารในสังคมไทยสมัยอยุธยาตอนปลาย-สมัยการ

ปฏรูิปประเทศ” วารสารประวติัศาสตร์  
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6. โดม ไกรปกรณ์. (2556). “การค้าเสื้ อผ้าในสังคมสยามสมัยอยุธยาถึงสมัยรัชกาลที่5” 
วารสารสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  16 (มกราคม-ธนัวาคม) 

7. โดม ไกรปกรณ์. (2556-2557). “คุ้มหลวงและเวียงแก้วของเจ้าเชียงใหม่ในสมัยรัชกาล

ที่ 5: เร่ืองราวที่ไม่ถูกเล่าถึงในพงศาวดารสยามและร่องรอยที่พบในหลักฐานอื่น” หนา้จัว่ ว่าดว้ย
ประวติัศาสตรส์ถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย  10 (กนัยายน-สงิหาคม) 

 
4. หนงัสือ ต ารา 

- 

5. งานวิจยั / ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั   

1. โดม ไกรปกรณ์. (2554). วฒันธรรมอาหารในสงัคมไทยก่อนยุควฒันธรรมมวลชน: มิติ
ทางประวติัศาสตรว์ฒันธรรม. นนทบุรี:  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์. 

2. โดม ไกรปกรณ์. (2557). การคา้อาหาร เครือ่งดืม่ เส้ือผา้ ในสงัคมไทยสมยัอยุธยาตอน
ปลาย-ช่วงสงครามโลกครัง้ที2่ : ประวติัศาสตร์สงัคม. กรุงเทพฯ: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทร วิโรฒ.  
 

ภาระงานสอนทีม่ีอยู่เดิม  

ระดบั รายวิชา 

ปริญญาตรี ปศ 211  ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่ 

 ปศ 301 ประวัติศาสตร์นิพนธ ์

 ปศ 302 การวิจัยประวัติศาสตร์ 

 ปศ 315 ประวัติศาสตร์สงัคมไทย 

 ปศ 424 การอ่านประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

บณัฑิตศึกษา ปศ 602 การศึกษาอสิระ 
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ชื่อ - นามสกุล   นางสาวหทยัรัตน์ มาประณีต  

ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์       

สงักดั   ภาควิชาสงัคมวิทยา  
ทีอ่ยู่   ภาควิชาสงัคมวิทยา  คณะสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

E-mail             hathairat@swu.ac.th 
 
ประวติัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา วุฒิการศึกษาทีไ่ดร้บั สถานทีศึ่กษา ปีทีจ่บ 

การศึกษา 

ปริญญาเอก Ph.D. (Sociology) Utah State University, U.S.A 2545 

ปริญญาโท M.A. (Sociology) University of Houston-Clear 

Lake, U.S.A 

2541 

ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

เกยีรตินิยมอนัดับ 2 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2538 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิจยัทีตี่พมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

- 
2. การน าเสนอผลงานวิจยั conference / abstract / proceedings  
 - 
3. บทความวิชาการ 

1. หทัยรัตน์ มาประณีต . (2554). ความรุนแรงต่อสตรีในชุมชนเมือง . วารสาร

สงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 14 .  

2. หทยัรัตน์ มาประณีต. (2554). การศึกษาทัศนคติด้านความรุนแรงต่อสตรีของสตรี

ในชุมชนเมือง. วารสารศรีนครินทรวโิรฒวจิยัและพฒันา (สาขามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์ 3:6. 

3. หทัยรัตน์ มาประณีต. (2555). การสัก...จากความเช่ือของผู้ใหญ่สู่กระแสนิยมของ

เยาวชน. วารสารสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 15 .  

 
4. หนงัสือ ต ารา 

1. หทยัรัตน์ มาประณีต. (2554).  สงัคมวทิยาเบ้ืองตน้: เอกสารประกอบการสอน

รายวชิา สค 101. กรุงเทพฯ:ภาควิชาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
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5. งานวิจยั / ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั   
  1. หทัยรัตน์ มาประณีต. (2549). ปัจจยัเชิงสงัคมและจิตวิทยาต่อพฤติกรรมการออม

ของสตรีในชุมชนเมืองยากจน: รายงานการวิจยั. กรุงเทพฯ : ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

2. หทยัรัตน์ มาประณีต. (2554). การมีส่วนร่วมของผูน้ าทอ้งถ่ินในการปกป้องคุม้ครอง

มรดกภมิูปัญญาทางวฒันธรรม : รายงานการวจิยั. กรุงเทพฯ:คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ. 

 

ภาระงานสอนทีม่ีอยู่เดิม  

ระดบั รายวิชา 

ปริญญาตรี สค 112  สงัคมวิทยาเบื้องต้น 

 สค 215 ภาษาอังกฤษส าหรับการพัฒนา 2 

 สค 241 เพศภาวะกบัการพัฒนา 
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ชื่อ - นามสกุล   นางสาวศิริพร ดาบเพชร   

ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์       

สงักดั   ภาควิชาประวัติศาสตร์  

ทีอ่ยู่   ภาควิชาประวัติศาสตร์  คณะสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

E-mail            sdabphet@yahoo.com  

 

ประวติัการศึกษา 

 

ระดบัการศึกษา วุฒิการศึกษาทีไ่ดร้บั สถานทีศึ่กษา ปีทีจ่บการศึกษา 

ปริญญาเอก Ph.D. (History) National University of 

Singapore, Singapore 

2556 

ปริญญาโท M.A. (History) National University of 

Singapore, Singapore 

2551 

ปริญญาโท ศศ.ม.(ประวัติศาสตร์เอเชีย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2543 

ปริญญาตรี ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์เกยีรตินิยม

อนัดับ 2) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2540 

 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิจยัทีตี่พมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

- 

2. การน าเสนอผลงานวิจยั conference / abstract / proceedings  

1. ศิริพร ดาบเพชร. (2546). “พระไอยการบานแผนก สถานภาพบุคคลและการจัด

ระเบยีบสงัคมไทยสมยัโบราณ” ใน เอกสารการประชุมทางวชิาการและการอบรมครูสอนสงัคม

ศึกษาและภาษาไทยระดบัมธัยมศึกษา เรือ่ง กฎหมายตราสามดวง : แวน่ส่องสงัคมไทย ครัง้ที ่ 1. 

กรุงเทพฯ: โครงการเมธวิีจัยอาวุโส สกว. และกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธกิาร.  

2. ศิริพร ดาบเพชร. (2547). “พระไอยการพรมศกัดิ : ค่าของคนและบทปรบัเมือ่กระท า

ความผิด” ใน เอกสารการประชุมทางวชิาการเรือ่ง กฎหมายตราสามดวง : แว่นส่องสงัคมไทย ครัง้ที ่

3. กรุงเทพฯ:โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. และส านักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร 

กระทรวงวัฒนธรรม. 
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3. ศิริพร ดาบเพชร. (2547). “การบริหารราชการกรมมหาดไทย” ใน เอกสารการประชุม

ทางวิชาการและอบรมครู เรื่อง กฎหมายตราสามดวง : แว่นส่องสงัคมไทย ครัง้ที่ 4.  กรุงเทพฯ: 

โครงการเมธวิีจัยอาวุโส สกว. และราชบัณฑติยสถาน. 

4. ศิริพร ดาบเพชร. (2548). “พระไอยการกระบดศึก กฎหมายว่าดว้ยความมัน่คงของ

สถาบนัพระมหากษตัริยแ์ละบา้นเมือง” ใน เอกสารการประชุมทางวิชาการและอบรมครู เรื่อง

กฎหมายตราสามดวง : แว่นส่องสงัคมไทย ครัง้ที ่5.  กรุงเทพฯ: โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. และ

ราชบัณฑติยสถาน. 

 

3. บทความวิชาการ 

1. ศิริพร ดาบเพชร. (2544). "จีนสมัยราชวงศ์หมิงตอนต้น". ใน วินัย พงศ์ศรีเพียร 

(บรรณาธกิาร). ปริทรรศนป์ระวติัศาสตร ์รวมบทความเพือ่เป็นเกียรติแด่รองศาสตราจารยว์ฒิุชัย มูล

ศิลป์ เนือ่งในโอกาสเกษียณอายรุาชการ พ.ศ.2544, หน้า 179-199. กรุงเทพฯ : ครรลองไทย. 

2. ศิริพร ดาบเพชร. (2546). “พระไอยการบานแผนก สถานภาพบุคคลและการจัดระเบียบ

สงัคมไทยสมัยโบราณ” วารสารประวติัศาสตร.์ 

3. ศิริพร ดาบเพชร. (2548). “ค่าของคน” และ “บทปรับ” ในกฎหมายตราสามดวง” 

วารสารประวติัศาสตร์. 

4. ศิริพร ดาบเพชร. (2551). “การสร้างความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์และ

บ้านเมือง: ศึกษาจากพระอัยการกบฏศึกในกฎหมายตราสามดวง” วารสารสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยั

ศรีนครินทรวโิรฒ. 

5. ศิริพร ดาบเพชร. (2552). “การเมืองเบ้ืองหลังพระราชพิธี :พระบาทสมเดจ็พระจอม

เกล้าเจ้าอยู่หัวกับการสร้างพิธกีรรมใหม่” ใน วุฒิชัย มูลศิลป์ (บรรณาธกิาร).สายธารแห่งความคิด 3 

สารนิพนธ์เชิดชูเกียรติท่านผูห้ญิงวรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เนื่องในโอกาสอายุครบ 80 ปี, หน้า 

113-132. กรุงเทพฯ: กองทุนเพ่ือวิชาการทา่นผู้หญิงวรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา. 

6. ศิริพร ดาบเพชร. (2553 – 2554) .“นัยยะทางการเมืองของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ในรัชกาลที่  ๖”, วารสารประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ฉบับพิเศษ 50 ปี เอก

ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

7. ศิริพร ดาบเพชร. (2557). คดีผู้มีบุญและการแอบอ้างจากกฎหมายในต้นรัตนโกสินทร์. 

วารสารสมาคมประวติัศาสตร ์ฉบับที่ 36. 

 

4. หนงัสือ ต ารา 

 1. ศิริพร ดาบเพชร. (2546). หนงัสืออ่านประกอบวชิาประวติัศาสตรไ์ทยส าหรบัเดก็ เรือ่ง 

ยานมหศัจรรยย์อ้นเวลา ตามรอยประวติัศาสตรไ์ทย. กรุงเทพ ฯ : ส านักพิมพ์สวีุริยาสาสน์. 

 2. ศิริพร ดาบเพชร. (2546). หนงัสืออ่านประกอบวชิาประวติัศาสตรไ์ทยส าหรบัเดก็ เรือ่ง 

เจาะเวลาหาอดีต ตอน ยอ้นยคุกรุงศรีอยุธยา. กรุงเทพ ฯ : ส านักพิมพ์สวีุริยาสาสน์. 
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 3. ศิริพร ดาบเพชร. (2547). หนงัสืออ่านประกอบวชิาประวติัศาสตรไ์ทยส าหรบัเดก็ เรือ่ง 

เจาะเวลาตามรอยกรุงรตันโกสินทร์. กรุงเทพ ฯ : ส านักพิมพ์สวีุริยาสาสน์. 

 5. ศิริพร ดาบเพชร. (2547). หนงัสืออ่านประกอบวชิาประวติัศาสตรไ์ทยส าหรบัเดก็ เรือ่ง 

พระปิยมหาราชนั. กรุงเทพ ฯ : ส านักพิมพ์สวีุริยาสาสน์.  

 6. ศิริพร ดาบเพชร. (2549). หนงัสืออ่านประกอบวชิาประวติัศาสตรไ์ทยส าหรบัเดก็ เรือ่ง 

เจาะเวลาหาอดีตสู่ยคุรุ่งอรุณแห่งความสขุ สุโขทยั. กรุงเทพ ฯ : ส านักพิมพ์สวีุริยาสาส์น. 

 7. ศิริพร ดาบเพชร. (2549). เอกสารประกอบการสอนวิชาประวติัศาสตร์จีนสมัยใหม่. 

กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

 

5. งานวิจยั / ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั   

  - 

 

 

ภาระงานสอนทีม่ีอยู่เดิม  

ระดบั รายวิชา 

ปริญญาตรี ปศ 331 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกสมัยใหม่ 

 ปศ 332 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก 

 ปศ 303 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 
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ชื่อ - นามสกุล   นางสาวคัททยิากร ศศิธรามาศ  

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  

สงักดั   ภาควิชาประวัติศาสตร์  
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5. งานวิจยั / ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั   

1. คัททยิากร ศศิธรามาศ. (2557). การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจและความเขา้ใจใน
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ภาระงานสอนทีม่ีอยู่เดิม  

ระดบั รายวิชา 

ปริญญาตรี ปศ 351 ประวัติศาสตร์ยุโรปต้ังแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 

 ปศ 354 ประวัติศาสตร์เยอรมันสมัยใหม่ 

 ปศ 451 ประวัติศาสตร์เศรษฐกจิยุโรป 

 ปศ 452 สหภาพยุโรป 

 ปศ 454 การอ่านและวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ยุโรป 
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ตารางเปรียบเทียบการปรบัปรุงหลกัสูตร 

 
ชื่อหลกัสูตรเดิม  หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาประวัติศาสตร์  

   (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 

ชื่อหลกัสูตรปรบัปรุง  หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 

   (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2557)  

 เร่ิมเปิดรับนิสติในภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2557 

 
สาระส าคญั/ ภาพรวมในการปรบัปรุง 

 ภาควิชาได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรใน 2 แนวทางหลักได้แก่ การรวมรายวิชาเลือกจ านวน

หน่ึงที่ในหลักสูตร พ.ศ. 2552 กระจายเป็น 2 รายวิชาเข้าด้วยกัน ดังเห็นได้จากการรวมรายวิชา     

ปศ 611 สัมมนาประวัติศาสตร์ไทยก่อนการปฏิรูปประเทศ กับรายวิชา ปศ 612 สัมมนา

ประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่การปฏรูิปประเทศ เข้าด้วยกันเป็นรายวิชา ปศ  621 สัมมนาประวัติศาสตร์

ไทย หรือรายวิชา ปศ 621 สัมมนาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนสมัยใหม่ กับรายวิชา 

ปศ 622 สัมมนาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่ เข้าด้วยกันเป็นรายวิชา ปศ 623 

สัมมนาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้เข้าใจภาพรวมของประวัติศาสตร์ที่มี

ความต่อเน่ืองและเช่ือมโยงระหว่างปรากฏการณ์ในอดีตกบัปรากฏการณ์ในปัจจุบัน 

อีกแนวทางหน่ึงภาควิชาได้เปิดรายวิชาใหม่ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศและ

ประชาคมโลกในปัจจุบัน เช่น รายวิชา ปศ 505 ประวัติศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ รายวิชา 

ปศ 513 รัฐไทยกับกลุ่มชาติพันธุ์  รายวิชา ปศ 602 ประวัติศาสตร์แอฟริกาและลาตินอเมริกา  และ 

รายวิชา  ปศ 626 สัมมนาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันตก  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถท าความเข้าใจและ

วิเคราะห์สถานการณ์ในสงัคมไทยและประชาคมโลกร่วมสมัยได้ 

 
เปรียบเทียบวตัถุประสงคห์ลกัสูตร 

 

วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2552 วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรปรบัปรุงใหม่ พ.ศ. 2557 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา

ประวัติศาสตร์ มุ่งหมายที่จะผลิตมหาบัณฑิตที่มี

คุณลักษณะ  ดังนี้   

1. มีความรู้ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ไทย หรือ

เอเชีย หรือตะวันตก  สามารถน าความรู้ ไปใช้ใน

การประกอบวิชาชีพหลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อ

สงัคม 

 

    เพ่ือผลิตมหาบัณฑติที่มีคุณลักษณะ  ดังน้ี  

 

 

1. มีความตระหนักถึงประโยชน์ของส่วนรวม 

มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
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วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2552 วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรปรบัปรุงใหม่ พ.ศ. 2557 

2. มีศักยภาพในการวิจัยทางประวัติศาสตร์อย่างมี

คุณภาพและสามารถ บู รณาการความรู้ และ

เคร่ืองมือการวิจัยในศาสตร์อื่นที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือ

สร้างองค์ความรู้ ใหม่ในงานวิจัยทางประวัติศาสตร์ 

และตอบสนองความต้องการของสงัคม 

3. สามารถใช้ความคิด เชิงวิ เคราะห์  ซึ่ ง เป็น

กระบวนการส่งเสริมให้สามารถน าความรู้ ไปใช้ใน

การประกอบวิชาชีพได้อย่างมี คุณธรรมและ

จริยธรรมและเข้าใจความเป็นไปของสงัคม 

2.  มีความรู้ลึกซ้ึงทางด้านประวัติศาสตร์ไทย

หรือประวัติศาสตร์เอเชียหรือ ประวัติศาสตร์

ตะวันตกและสามารถน าความรู้ไปใช้ในการ

ประกอบวิชาชีพที่ เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้

หลากหลาย 

3.  สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์หรือเร่ืองราว

ทางประวัติศาสตร์เพ่ือเข้าใจความเป็นไปของ

สังคมและน าผลการวิ เคราะห์มาใช้ในการ

ประเมินสถานการณ์ที่เกดิข้ึนในสงัคม 

4. มีศักยภาพในการวิจัยทางประวัติศาสตร์ 

สามารถบูรณาการความรู้และเคร่ืองมือการวิจัย

จากศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้

ใหม่ในงานวิจัยทางประวัติศาสตร์ และตอบสนอง

ความต้องการของสงัคม 

 
เปรียบเทียบโครงสรา้งหลกัสูตร   

 

หมวดวิชา หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2552 
หลกัสูตรปรบัปรุง 

พ.ศ. 2557 

 แผน ก (2) แผน ข แผน ก (2) 

วิชาบังคับ 12 12 12 

วิชาเลือก 12 18 12 

ปริญญานิพนธ ์/ สารนิพนธ ์ 12 6 12 

 หน่วยกิตรวม      36 36 36 
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รายละเอียดการปรบัปรุง  

โครงสรา้งหลกัสูตร  

หลกัสูตรเดิม (2552) หลกัสูตรปรบัปรุง (2557) หมายเหตุ 

จ านวนหน่วยกิตรวม  36 หน่วยกติ 

โครงสรา้งหลกัสูตร   ม ี2 แผน ดงันี้  

แผน ก  (2)    (เน้นการศึกษารายวิชา 

และท าปริญญานพินธ)์ 

ก าหนดให้เรียน 36  หน่วยกติ  

ประกอบด้วยหมวดวิชาต่างๆ ดงันี้  

วิชาเอกบงัคบั    12 หน่วยกติ 

วิชาเอกเลือก     12  หน่วยกติ 

ปริญญานิพนธ ์  12  หน่วยกติ 

 

แผน ข.  (เน้นการศึกษารายวิชา และท า

สารนิพนธ)์ 

ก าหนดให้เรียน  36  หน่วยกติ  

ประกอบด้วยหมวดวิชาต่างๆ ดงันี้  

วิชาเอกบงัคบั    12   หน่วยกติ 

วิชาเอกเลือก    18  หน่วยกติ 

สารนิพนธ ์       6    หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกิตรวม  36 หน่วยกติ 

โครงสรา้งหลกัสูตร   ม ี1 แผน ดงันี้ 

แผน ก  (2)    (เน้นการศึกษารายวิชา 

และท าปริญญานพินธ)์ 

ก าหนดให้เรียน 36  หน่วยกติ  

ประกอบด้วยหมวดวิชาต่างๆ ดงันี้  

วิชาเอกบงัคบั    12 หน่วยกติ 

วิชาเอกเลือก     12  หน่วยกติ 

ปริญญานิพนธ ์  12  หน่วยกติ 

 

 

 

ยกเลิกการศึกษา 

แผน ข.  (เน้นการศึกษา

ร าย วิ ช า  แ ล ะท า ส า ร

นิพนธ)์ 
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รายวิชา  

หลกัสูตรเดิม (2552) หลกัสูตรปรบัปรุง (2557) หมายเหตุ 

วิชาบงัคบั    

ปศ 501  ประวัตศิาสตร์นิพนธแ์ละการวิจัย

ทางประวัตศิาสตร์                  3(3-0-6) 

    ศึกษาพัฒนาการทางความคิดเกี่ยวกับ

ประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์นิพนธ ์

ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ และการ

ประยุกตใ์ช้ทฤษฎทีางสงัคมศาสตร์ 

ปศ 501  ประวัตศิาสตร์นิพนธแ์ละการวิจัยทาง

ประวัตศิาสตร์              3(2-2-5) 

    ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกบัพัฒนาการทางความคิด

เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์นิพนธ ์

ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์  รวมทั้ งการ

ประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางสงัคมศาสตร์ร่วมกบัระเบียบ

วิธทีางประวัตศิาสตร์ 

เปล่ียนค าอธบิาย

รายวิชา 

ปศ502 โลกในคริสตศ์ตวรรษ ที่19 และ 20 

                                        3(3-0-6) 

    ศึกษาพัฒนาการและปฏสิมัพันธท์างด้าน

การเมือง เศรษฐกจิ สงัคมและวิทยาการของ

โลกในค ริสต์ ศต วรรษที่  1 9  และ  20 

ตลอดจนผลกระทบที่มต่ีอภมูภิาคต่างๆ 

ปศ 502 สมัมนาประวัตศิาสตร์โลกสมยัใหม่ 

               3(2-2-5) 

    อภิปรายถึงพัฒนาการและปฏิสัมพันธ์ทางด้าน

การเมือง  เศรษฐกจิ  สังคมและวิทยาการของโลก

ในค ริสต์ ศตวรรษที่  19 และ  20  ตลอดจน

ผลกระทบที่มีต่อภูมิภาคต่างๆ เพ่ือเข้าใจความ

เป็นไปของสงัคมโลก 

 

เปล่ียนชื่อวิชาและ

ค าอธบิายรายวิชา 

ปศ 503  ภาษาองักฤษส าหรับการศึกษา

ประวัตศิาสตร์      3(2-2-5) 

ปศ  503 ภาษาองักฤษส าหรับการศึกษา

ประวัตศิาสตร์              3(2-2-5) 

ไม่เปล่ียนแปลง 

ปศ 511 ไทยในบริบทสงัคมโลกใน

คริสตศ์ตวรรษ ที ่19 และ 20 

                                        3(3-0-6) 

ปศ  511 ไทยในบริบทสงัคมโลกในคริสตศ์ตวรรษ  

ที่ 19 และ 20                              3(3-0-6) 

ไม่เปล่ียนแปลง 
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วิชาเอกเลือก   

ปศ 504 ประวัตศิาสตร์กบังานวรรณกรรมและ

ภาพยนตร์           3(3-0-6) 

     ศึกษาประเด็นส าคัญและข้อเท็จจริงทาง

ประวัติศาสตร์ทั้งของไทย เอเชีย และตะวันตก

ในงานวรรณกรรมและภาพยนตร์เพ่ือวิเคราะห์

ข้อมูลและการน าเสนอของงานสร้างสรรค์ที่เป็น

สื่อทางศิลปะ 

ปศ 504 ประวัตศิาสตร์กบังานวรรณกรรมและ

ภาพยนตร์             3(3-0-6) 

     ศึ ก ษ า วิ เค ร า ะ ห์ ป ร ะ เด็ น ส า คั ญ ท า ง

ประวัติศาสตร์ทั้งของไทย เอเชีย และตะวันตกที่

สะท้อนในงานวรรณกรรมและภาพยนตร์เพ่ือ

วิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอของงานสร้างสรรค์

ที่เป็นสื่อทางศิลปะ 

เปล่ียนค าอธบิาย

รายวิชา 

 ปศ 505 ประวัตศิาสตร์การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ                      3(3-0-6) 

          ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง

สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกบัมนุษย์  มุมมองและ

วิธกีารจัดการสิ่งแวดล้อม  การตั้งหน่วยงานของรัฐ

ด้ าน ก ารจั ด ก ารท รัพ ย าก รธรรม ช าติ แ ล ะ

สิ่งแวดล้อม ความขัดแย้งระห ว่างรัฐบาลกับ

ป ร ะ ช า ช น   โล ก า ภิ วั ต น์ กั บ ก า ร จั ด ก า ร

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  

รายวิชาใหม่ 

ปศ 521 ลัทธอิาณานิคมและชาตนิิยมในเอเชีย

            3(2-2-5) 

     ศึกษาและอภิปรายการขยายลัทธอิาณานิคม

ของชาติตะวันตก โดยเน้นผลกระทบ  ต่อการ

เคลื่ อน ไห วของลั ท ธิช าติ นิ ยม   แ ละการ

เปล่ียนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สงัคมใน

ภมูภิาคเอเชีย 

ปศ 506 ลัทธอิาณานิคมและชาตนิิยมในเอเชีย 

                         3(3-0-6) 

     ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการขยายลัทธิอาณา

นิคมของชาติตะวันตก โดยเน้นอิทธิพลต่อการ

เคลื่ อน ไหวของลัทธิชาตินิ ยม   และต่อการ

เปล่ียนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมใน

ภมูภิาคเอเชีย 

เปล่ียนรหัสวิชา 

และค าอธบิาย

รายวิชา  

 

ปศ 531 สมัมนาประวัตศิาสตร์ภมูปัิญญาเอเชีย 

                                            3(2-2-5) 

     ศึกษาและอภิปรายภูมิปัญญาเอเชียด้าน

ต่างๆ  ตลอดจนอิทธิพลและผลที่มีต่อวิถีชีวิต

ของผู้คนในภมูภิาคและต่ออารยธรรมโลก 

ปศ 507 ประวัตศิาสตร์ภมูปัิญญาเอเชีย 

                                     3(3-0-6) 

   ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับภูมิปัญญาเอเชียด้าน

ต่างๆ  ตลอดจนอทิธพิลและผลที่มีต่อวิถีชีวิตของ

ผู้คนในภมูภิาคและต่ออารยธรรมโลก 

เปล่ียนรหัสวิชา 

ชื่อวิชา และ

ค าอธบิายรายวิชา 

ปศ 512  สมัมนาประวัตศิาสตร์ภมูปัิญญาไทย

                                3(2-2-5) 

     ศึกษาและอภิปรายแนวคิด คติความเชื่ อ 

สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีอิทธิพลต่อวิถี

ชีวิตและการสร้างสรรค์ความเจริญด้านต่างๆ 

ของไทย ทั้ งในระดับประเทศและท้องถิ่ น 

พัฒนาการทางภูมิปัญญา รวมทั้งบทบาทและ

ผลงานของบุคคลตัวอย่างที่มีผลต่อสังคมและ

การเมอืง 

 

ปศ 512  ประวัตศิาสตร์ภมูปัิญญาไทย 

                                       3(3-0-6) 

     ศึ กษ าวิ เค ราะ ห์ แน วคิ ด  คติ ค ว าม เชื่ อ 

สภาพแวดล้อมทางธรรมชาตทิี่มอีทิธพิลต่อวิถชีีวิต

และการสร้างสรรค์ความเจริญด้านต่างๆ ของไทย 

ทั้งในระดบัประเทศและท้องถิ่น พัฒนาการทางภมูิ

ปัญญา รวมทั้ งบทบาทและผลงานของบุคคล

ตวัอย่างที่มผีลต่อสงัคมและการเมอืง 

เปล่ียนชื่อวิชา 

และค าอธบิาย

รายวิชา 
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 ปศ 513  รัฐไทยกบักลุ่มชาตพัินธุ ์    3(3-0-6) 

      ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ 

ในประเทศไทย  ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ที่สร้าง

โด ย รัฐ ไท ยแล ะที่ ส ร้ า ง โด ยก ลุ่ ม ช าติ พั น ธุ ์

ปฏสิมัพันธร์ะหว่างรัฐกบักลุ่มชาติพันธุแ์ละปัญหา

ที่เกดิขึ้น 

รายวิชาใหม่ 

ปศ 601 หัวข้อเฉพาะในประวัตศิาสตร์ 

                                            3(2-2-5) 

     ศึกษาหัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์ที่เป็น

ประโยชน์และสร้างความเข้าใจที่ ลึกซึ้ ง ตาม

ความสนใจของผู้เรียนและผู้สอน 

 

ปศ 601 หัวข้อเฉพาะในประวัตศิาสตร์ 

                                              3(2-2-5) 

     อ ภิ ป ร าย แ ล ะ ค้ น ค ว้ า หั ว ข้ อ เฉ พ าะ ใน

ประวัตศิาสตร์ที่เป็นประโยชน์และสร้างความเข้าใจ

ที่ ลึกซึ้ ง ตามความสนใจร่วมกันของผู้ เรียนกับ

ผู้สอน 

เปล่ียนค าอธบิาย

รายวิชา 

ปศ 602 การศึกษาอสิระ           3(1-3-5) 

 

     วิจัย หั ว ข้อประวัติศ าสต ร์ที่ นิ สิตสนใจ 

ภายใต้การแนะน าและควบคุมของอาจารย์ที่ 

ภาควิชามอบหมาย 

 

ปศ 602  ประวัตศิาสตร์แอฟริกาและลาตนิ

อเมริกา                                     3(3-0-6) 

     ศึ กษ าวิ เค ราะ ห์ ป ระ เด็น ส าคั ญ ว่ า ด้ ว ย

กระบวนการพัฒนาประเทศในแอฟริกาและลาติน

อเมริกา อทิธพิลของประเทศมหาอ านาจตะวันตก

ต่อการเป ล่ียนแปลงด้าน ต่างๆ   ปัญหาอัน

เนื่ องมาจากการพัฒนาและปฏิกิริยาของกลุ่ม

ประเทศในแอฟริกาและลาตินอเมริกาต่อแนว

ทางการพัฒนาของกลุ่ มประเทศมหาอ านาจ

ตะวันตก 

เปล่ียนชื่อวิชา

และค าอธบิาย 

รายวิชา  

   

ปศ 603 โลกอสิลามสมยัใหม่      3(3-0-6) 

     ศึกษาและอภิปรายพัฒนาการของสังคม

มุสลิมทั่วโลก  ความสมัพันธภ์ายในโลกอสิลาม  

และการปฏสิมัพันธก์บัวัฒนธรรมอื่นๆ 

ปศ 603 โลกอสิลามสมยัใหม่          3(3-0-6) 

     ศึกษาวเิคราะห์พัฒนาการของสงัคมมุสลิมทั่ว

โลก   ความสมัพันธภ์ายในโลกอสิลาม  และการ

ปฏสิมัพันธก์บัวัฒนธรรมอื่นๆ 

เปล่ียนค าอธบิาย

รายวิชา 

 ปศ 604 การศึกษาอสิระ             3(0-6-3) 

     วิจัยหัวข้อประวัติศาสตร์ที่นิสิตสนใจ ภายใต้

การแนะน าของอาจารย์ที่ภาควิชามอบหมายเพ่ือ

วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการขยายการค้นคว้า

เป็นปริญญานิพนธต่์อไป 

เปล่ียนรหัสวิชา

จาก ปศ 602 

(เดมิ) เป็น  

ปศ 604 

ปศ 611 สมัมนาประวัตศิาสตร์ไทยก่อนการ

ปฏริปูประเทศ           3(2-2-5) 

     ศึกษาและอภิปรายประวัติศาสตร์ไทยด้าน

การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรมตั้งแต่เริ่มก่อตั้งรัฐไทย จนถึงก่อน

การท าสนธสิญัญาเบาริง 

 

ปศ 621 สมัมนาประวัตศิาสตร์ไทย    3(2-2-5) 

    อภิปรายประเดน็ส าคัญในประวัติศาสตร์ไทย

ด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรม 

เปล่ียนรหัสวิชา

ชื่อวิชา  และ

ค าอธบิายรายวิชา 
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ปศ 612  สมัมนาประวัตศิาสตร์ไทยตั้งแต่การ

ปฏริปูประเทศ           3(2-2-5) 

     ศึกษาและอภิปรายประเด็นส าคัญๆ ใน

ประวัติศาสตร์ไทยด้านการเมือง การปกครอง 

เศรษฐกิจ สงัคม วัฒนธรรม และความสมัพันธ์

ระหว่างประเทศ รวมถึงการแก้ปัญหาต่างๆ ใน

สมัยปฏิรูปประเทศ โดยเริ่มตั้ งแต่การท า

สนธสิญัญาเบาวร์ิงเป็นต้นมา 

 

 ยุบรวมเป็นวิชา 

ปศ 621 

ปศ 613 สมัมนาประวัตศิาสตร์ท้องถิ่น 

                                            3(2-2-5) 

     ศึกษาและอภิปรายถึงวิธีการค้นคว้าและ

ความก้าวหน้าในการศึกษาประวัติศาสตร์

ท้องถิ่น    ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้

นิ สิตสามารถน ามาประยุกต์ ใ ช้ ในการฝึ ก

ค้นคว้าวิจัยด้วยตนเอง  

 

ปศ 622 สมัมนาประวัตศิาสตร์ท้องถิ่น 

                                              3(2-2-5) 

     อภิปรายถึงวิธีการค้นคว้าและความก้าวหน้า

ในการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น    ตลอดจน

งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือให้นิสิตสามารถน ามา

ประยุกตใ์ช้ในการฝึกค้นคว้าวิจัยด้วยตนเอง 

เปล่ียนรหัสวิชา 

และค าอธบิาย

รายวิชา  

 

ปศ 621 สมัมนาประวัตศิาสตร์เอเชียตะวนัออก

เฉียงใต้ก่อนสมยัใหม่     3(2-2-5) 

     ศึกษาและอภิปรายประเด็นทางการเมือง  

เศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรม  ความสัมพันธ์

ภายในและภายนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้  ตั้งแต่การสั่งสมอารยธรรม  จนถึง

คริสตศ์ตวรรษที่ 8 

 

ปศ 623 สมัมนาประวัตศิาสตร์เอเชียตะวนัออก

เฉียงใต้                                    3(2-2-5) 

     อภิปรายประเด็นทางการเมือง  เศรษฐกิจ  

สังคม วัฒนธรรม  ความสัมพันธ์ภายในและ

ภายนอกของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้  ตลอดจนการรวมตัวของประชาคม

อาเซียน 

เปล่ียนรหัสวิชา

ชื่อวิชา และ

ค าอธบิายรายวิชา 

ปศ 622 สมัมนาประวัตศิาสตร์เอเชียตะวนัออก

เฉียงใต้สมยัใหม่           3(2-2-5) 

     ศึกษาและอภิปรายประเด็นทางการเมือง  

การปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม 

และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้  ตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษที่ 18  

 

 ยุบรวมเป็นวิชา 

ปศ 623 

ปศ 631 สมัมนาประวัตศิาสตร์เอเชียตะวนัออก

ก่อนสมยัใหม่           3(2-2-5) 

     ศึกษาและอภิปรายเหตุการณ์ส าคัญใน

ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกทางการเมือง 

ก ารป กค รอ ง  เศ รษ ฐกิ จ   สั ง ค ม   แ ล ะ

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  จนถึงกลาง

คริสตศ์ตวรรษที่ 19   

ปศ 624 สมัมนาประวัตศิาสตร์เอเชียตะวนัออก 

                                    3(2-2-5) 

     อภิปรายเหตกุารณส์ าคญัในประวัตศิาสตร์

เอเชียตะวนัออกทางการเมอืง การปกครอง 

เศรษฐกจิ  สงัคม  และความสมัพันธร์ะหว่าง

ประเทศ  

 

เปล่ียนรหัสวิชา 

ชื่อวิชา และ 

ค าอธบิายรายวิชา 
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ปศ 632 สมัมนาประวัตศิาสตร์เอเชียตะวนัออก

สมยัใหม่                                 3(2-2-5) 

     ศึกษาและอภิปรายเหตุการณ์ส าคัญใน

ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกทางการเมือง 

ก ารป กค รอ ง  เศ รษ ฐกิ จ   สั ง ค ม   แ ล ะ

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตั้ งแต่กลาง

คริสตศ์ตวรรษที่ 19 

 

 ยุบรวมเป็นวิชา 

ปศ 624 

ปศ 642  สมัมนาประวัตศิาสตร์เอเชียใต้

สมยัใหม่  3(2-2-5) 

     ศึกษาและอภิปรายหัวข้อส าคญัใน

ประวัตศิาสตร์เอเชียใต้ทางการเมอืง เศรษฐกจิ 

สงัคมและวฒันธรรม หลงัการได้รับเอกราช 

ปศ 625  สมัมนาประวัตศิาสตร์เอเชียใต้ 

              3(2-2-5) 

     อภิปรายหัวข้อส าคัญในประวัติศาสตร์เอเชีย

ใต้ทางการเมือง เศรษฐกิจ  สงัคมและวัฒนธรรม

และความสัมพันธ์ภายในและภายนอกภูมิภาค

เอเชียใต้ 

 

เปล่ียนรหัสวิชา 

ชื่อวิชา และ

ค าอธบิายรายวิชา 

 ปศ 626  สมัมนาประวัตศิาสตร์เอเชียตะวนัตก 

                                              3(2-2-5) 

         อภิปรายหัวข้อส าคัญในประวัติศาสตร์

เอเชียตะวันตกทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรมและความสัมพันธ์ภายในและภายนอก

ภมูภิาคเอเชียตะวันตก  

 

รายวิชาใหม่ 

ปศ 651 สมัมนาประวัตศิาสตร์ยุโรป    

                                            3(2-2-5) 

     ศึ กษาและอภิปรายถึ งพัฒนาการทาง

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของยุโรปตั้งแต่

คริสต์ศตวรรษที่ 17 เป็นต้นมา โดยศึกษาจาก

เหตุการณ์  หรือความเคลื่ อนไหว และการ

เปล่ียนแปลงในแนวคิดหรือทัศนคติที่น าไปสู่

พัฒนาการในด้านต่างๆ 

 

ปศ 627 สมัมนาประวัตศิาสตร์ยุโรป  3(2-2-5) 

 

     อภิปรายพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ 

และสังคมของยุโรปตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่  17 

เป็นต้นมา โดยศึกษาจากเหตุการณ์ หรือความ

เคลื่อนไหว และการเปล่ียนแปลงในแนวคิดหรือ

ทศันคตทิี่น าไปสู่พัฒนาการในด้านต่างๆ 

เปล่ียนรหัสวิชา

และค าอธบิาย

รายวิชา 

ปศ  652 สมัมนาประวัตศิาสตร์เศรษฐกจิยุโรป

            3(2-2-5) 

     ศึกษาและอภิปรายหัวข้อส าคัญๆ เกี่ยวกับ

เศรษฐกิจของยุโรปตั้ งแต่สมัยกลางจนถึง

คริสต์ศตวรรษที่  20 การเป ล่ียนจากชุมชน

ชนบทสู่ ชุ มชน เมื อง   จ าก เกษตรกรรมสู่

อุ ต ส า ห ก ร ร ม  ปั จ จั ย ที่ ก่ อ ใ ห้ เกิ ด ก า ร

เปล่ียนแปลง และผลที่เกดิจากการเปล่ียนแปลง 

 ยุบรวมเป็น  

วิชา ปศ 627 
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หลักสตูรเดมิ (2552) หลักสตูรปรับปรงุ (2557) หมายเหต ุ

ปศ 653 สมัมนาประวัตศิาสตร์สงัคมยุโรป 

                                            3(2-2-5) 

     ศึกษาและอภิปรายหัวข้อส าคัญๆ เกี่ยวกับ

สังคมยุโรปตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่  17 ได้แก่ 

การด ารงชีพ โครงสร้างสังคม ปัญหาทางสังคม 

เช่น ความยากจน อาชญากรรม โรคภัย การ

อพยพย้ายถิ่น ฯลฯ ผลกระทบจากสงครามโลก

ทั้ง 2 ครั้ง ระบบรัฐสวัสดิการ ตลอดจนการ

เปล่ียนผ่านสู่สงัคมหลังอตุสาหกรรมและยุโรปที่

มรีะดบัการบูรณาการที่สงูขึ้น 

 

 ยุบรวมเป็น 

วิชา ปศ 627 

ปศ  654 สมัมนาประวัตศิาสตร์ภมูปัิญญายุโรป

            3(2-2-5) 

     ศึกษา อภิปรายและวิเคราะห์พัฒนาการ

ด้านภูมิปัญญาของยุโรปตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 

17 จนถึงยุคหลังสมัยใหม่ โดยศึกษาจาก

แนวคิด  ปรากฏการณ์  ความ เคลื่ อน ไหว 

ตลอดจนทศันคติของผู้คนต่อสงัคมหรือต่อโลก

ที่เปล่ียนไปตามกระแสแห่งเวลา 

 

 ยุบรวมเป็นวิชา 

ปศ 627 

ปศ 655 สมัมนาสหภาพยุโรป  

                                            3(2-2-5) 

     ศึ กษ าและอภิ ป รายป ระ เด็น ส าคัญ ๆ 

เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ สังคม และ

การเมืองของสหภาพยุโรป นับตั้งแต่การก่อตัว

ของแนวความคิดเกี่ยวกบัการจัดตั้ง  จนกระทั่ง

การด าเนินการบูรณาการในด้านต่างๆ ที่ยังคง

ด าเนินอยู่โดยศึกษาในแง่ปัญหา อุปสรรค และ

ความส าเรจ็ 

 

ปศ 628 สมัมนาสหภาพยุโรป 3(2-2-5) 

      

     อ ภิ ป ร า ย ป ร ะ เด็ น ส า คั ญ ๆ  เกี่ ย ว กั บ

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองของ

ส ห ภ าพ ยุ โร ป  นั บ ตั้ ง แ ต่ ก า ร ก่ อ ตั ว ข อ ง

แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดตั้ง  จนกระทั่งการ

ด าเนินการบูรณาการในด้านต่างๆ โดยศึกษาในแง่

ปัญหา อปุสรรค และความส าเรจ็ 

เปล่ียนรหัสวิชา

และค าอธบิาย

รายวิชา 

ปศ  661 สมัมนาประวัตศิาสตร์สหรัฐอเมริกา 

            3(2-2-5) 

     ศึกษาและอภิปรายประเด็นส าคัญๆ ทั้ ง

ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม 

และเทคโน โลยีของสหรัฐอเมริกา ตั้ งแ ต่

คริสตศ์ตวรรษที่ 16 จนถงึปัจจุบนั 

 

ปศ  629 สมัมนาประวัตศิาสตร์สหรัฐอเมริกา 

                3(2-2-5) 

    อภิปรายประเดน็ส าคญัๆ ทั้งทางด้านการเมือง 

การต่างประเทศ เศรษฐกจิ สงัคมวัฒนธรรม และ

เทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษ

ที่ 18 จนถงึปัจจุบนั 

เปล่ียนรหัสวิชา 

และค าอธบิาย

รายวิชา 
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หลักสตูรเดมิ (2552) หลักสตูรปรับปรงุ (2557) หมายเหต ุ

ปศ  671 สมัมนาประวัตศิาสตร์ 

ออสตราเลเซีย        3(2-2-5) 

     ศึกษาและอภิปรายประเดน็ส าคัญเกี่ยวกับ

การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม   และ

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของออสเตรเลีย

และนิวซีแลนด์ นับตั้ งแต่การเข้าไปของชาติ

ตะวันตกที่ส่งผลให้เกดิการเปล่ียนแปลงในด้าน

ต่างๆ ในประเทศทั้งสองจนถงึปัจจุบนั 

 ยกเลิก 

ปศ  672 สมัมนาประวัตศิาสตร์ลาตนิอเมริกา

           3(2-2-5) 

     ศึ กษาและอภิป รายประเด็นส าคัญ ใน

ประวัติศาสตร์ลาตินอเมริกาทางด้านการเมือง 

เศรษฐกิจ สงัคม วัฒนธรรม และความสมัพันธ์

ระห ว่างประเทศของลาตินอเมริกา ตั้ งแต่

คริสตศ์ตวรรษที่ 16 จนถงึปัจจุบนั 

 

 ยุบไปรวมกบัวิชา 

ปศ 602 

ปศ  673 สมัมนาประวัตศิาสตร์แอฟริกา

            3(2-2-5) 

     ศึ กษาและอภิป รายประเด็นส าคัญ ใน

ประวัติศาสตร์แอฟริกาทางด้านการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และความสัมพันธ์

ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เท ศ ข อ ง แ อ ฟ ริ ก า ตั้ ง แ ต่

คริสตศ์ตวรรษที่ 19 จนถงึปัจจุบนั 

 

 ยุบไปรวมกบัวิชา 

ปศ 602 

ปศ 688  สารนิพนธ ์         6(0-0-18) 

     ศึกษาค้นคว้าเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งทางด้าน

ประวัติศาสตร์ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่

ปรึกษา โดยที่สารนิพนธ์จะต้องมีความชัดเจน

และถูกต้องในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลโดย

อาจใช้เอกสารทุตยิภมูเิป็นหลัก 

 

 ยกเลิก 

ปศ 699  ปริญญานิพนธ ์         12(0-0-36) 

     การวิจัยรายบุคคลในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่าง

ลึกซึ้ งทางด้านประวัติศาสตร์ภายใต้ค าแนะน า

ของคณะกรรมการควบคุม โดยที่การวิจัยจะต้อง

มีมาตรฐานทั้งด้านองค์ความรู้และด้านวิธีการ

การศึกษาค้นคว้า ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร

ปฐมภมูเิป็นหลัก  

ปศ 699  ปริญญานิพนธ ์         12(0-0-36) 

     การวิจัยรายบุคคลในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่าง

ลึกซึ้ งทางด้านประวตัศิาสตร์ภายใต้ค าแนะน าของะ

กรรมการควบคุม โดยที่การวิจัยจะต้องมมีาตรฐาน

ทั้ งด้านองค์ความรู้ และด้านวิธีการการศึกษา

ค้นคว้า มีการพิจารณาใช้ข้อมูลจากเอกสารปฐม

ภมูใินการวิจัย 

 

ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 
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ตารางค าอธบิายรายวิชาที่เพ่ิมเติมในหลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาประวัติศาสตร์  
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2557 

ปศ 505   ประวัติศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ                               3(3-0-6) 

           ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับมนุษย์   มุมมอง

และวิธกีารจัดการสิ่งแวดล้อม  การตั้งหน่วยงานของรัฐด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่ งแวดล้อม ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับประชาชน   โลกาภิวัตน์กับการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ปศ 513   รัฐไทยกบักลุ่มชาติพันธุ ์                                                        3(3-0-6) 

          ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกบักลุ่มชาติพันธุต่์างๆ ในประเทศไทย  ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ที่

สร้างโดยรัฐไทยและที่สร้างโดยกลุ่มชาติพันธุ์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับกลุ่มชาติพันธุ์และ

ปัญหาที่เกดิข้ึน 

ปศ 626   สมัมนาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันตก                                         3(2-2-5) 

         อภิปรายหัวข้อส าคัญในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันตกทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรมและความสมัพันธภ์ายในและภายนอกภมูิภาคเอเชียตะวันตก  
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ความสอดคลอ้งของวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรและรายวิชาในหลกัสูตร 
 

วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร รายวิชาในหลกัสูตร  พ.ศ. 2557 

     1.  ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ทั้งทางด้าน

ประวัติ ศ าสต ร์ไทย เอ เชียและตะวันตก 

สามารถน าความรู้ ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ

หลากหลายที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อสังคม ได้

หลากหลาย 

ปศ 502 สมัมนาประวัติศาสตร์โลกสมัยใหม่ 

ปศ 506  ลัทธอิาณานิคมและชาตินิยมในเอเชีย  

ปศ 511  ไทยในบริบทสงัคมโลกในคริสต์ศตวรรษ 

            ที่ 19 และ 20  

ปศ 513 รัฐไทยกบักลุ่มชาติพันธุ ์ 

ปศ 602 ประวัติศาสตร์แอฟริกาและลาตินอเมริกา  

ปศ 603  โลกอสิลามสมัยใหม่ 

ปศ 621  สมัมนาประวัติศาสตร์ไทย 

ปศ 622  สมัมนาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 

ปศ 623  สมัมนาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

ปศ 624  สมัมนาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก  

ปศ 625  สมัมนาประวัติศาสตร์เอเชียใต้ 

ปศ 626  สมัมนาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันตก 

ปศ 627  สมัมนาประวัติศาสตร์ยุโรป  

ปศ 628  สมัมนาสหภาพยุโรป   

ปศ 629  สมัมนาประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา 

    2.  ผลิตมหาบัณฑิตที่มีศักยภาพในการวิจัย

ทางประวัติศาสตร์อย่างมีคุณภาพและสามารถ

บูรณาการความรู้ และเค ร่ืองมือการวิจัยใน

ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่

ในงานวิจัยทางประวัติศาสตร์ และตอบสนอง

ความต้องการของสงัคม 

ปศ 501 ประวัติศาสตร์นิพนธแ์ละการวิจัยทาง 

            ประวัติศาสตร์ 

ปศ 503  ภาษาองักฤษส าหรับการศึกษาประวัติศาสตร์ 

ปศ 601  หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์ 

ปศ 604  การศึกษาอสิระ 

ปศ 699  ปริญญานิพนธ ์ 

และรายวิชาสมัมนาทั้งหมด 

 

     3. ผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถใช้ความคิด

เชิงวิเคราะห์ ซึ่ งเป็นกระบวนการส่งเสริมให้

สามารถน าความรู้ ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ

ได้อย่างรับผิดชอบต่อสังคม  มี คุณธรรม 

จริยธรรมและเข้าใจความเป็นไปของสงัคม 

ปศ 504  ประวัติศาสตร์กบังานวรรณกรรมและภาพยนตร์ 

ปศ 505  ประวัติศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

ปศ 507  ประวัติศาสตร์ภมูิปัญญาเอเชีย 

ปศ 512  ประวัติศาสตร์ภมูิปัญญาไทย 

และรายวิชาสมัมนาทั้งหมด 

 

 


