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5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น    เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา    ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร 

 เป็นหลักสูตรปรับปรุง  จากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ พ.ศ. 2553 

โดยจะเริ่มใช้หลักสูตรนี้ในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา 2555 
 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี  ในการประชุม

ครั้งท่ี 8/2554  เมื่อวันที่ 27  กันยายน  2554  

 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 12/2554   
เมื่อวันที่  21  ธันวาคม  2554 
 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี  2/2555   

เมื่อวันที่  3  กุมภาพันธ์  2555 

  
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติในปีการศึกษา 2557 

 

8. อาชีพที่ประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ที่เรียนได้โดยตรงและ

อาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

(1)  ครู/อาจารย์สอนวิชาประวัติศาสตร์หรือสังคมศึกษา  
(2)  ศึกษานิเทศก์ในสาขาสังคมศาสตร์  

 (3) รับราชการในหน่วยงานต่างๆ เช่น เป็นนักอักษรศาสตร์ ส านักวรรณกรรมและ

ประวัติศาสตร์ เป็นนักจดหมายเหตุ ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  เป็นภัณฑารักษ์ ส านัก

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร เป็นนักวิชาการวัฒนธรรม ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด หรือ

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เป็นนักการทูต กระทรวงการต่างประเทศ  รวมทั้งเป็น

ภัณฑารักษ์ของหน่วยราชการอื่นๆ ได้แก่ กรมธนารักษ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย  กองทัพบก 

กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ  

(4)  ท างานเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน เช่น ส านักพิมพ์ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ นิตยสาร 

 (5)  ท างานเกี่ยวกับงานด้านการท่องเที่ยวทั้งในส่วนราชการ เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและ

กีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหน่วยงานเอกชน เช่น บริษัทท่องเที่ยว 

 (6)  ท างานเกี่ยวกับเอกสารและหนังสือ เช่น ศูนย์ข้อมูล หอสมุดเอกชน  พิพิธภัณฑ์เอกชน 

 (7)  ท างานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป เช่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์  

เจ้าหน้าที่วิจัย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
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ทันถึงการเปล่ียนแปลง รวมทั้งการปลูกจิตส านึก และการสร้างความภาคภูมิใจที่ดี จึงเป็นส่ิงจ าเป็น

เพื่อใหสั้งคมไทยเตรียมพร้อมอีกทั้งรองรับการหล่ังไหลเข้ามาของวัฒนธรรมจากต่างประเทศ  เพื่อให้

ไทยยังคงความเป็นไทยและอยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้อย่างสันติสุข  

 

 

12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ

ของสถาบัน 

 12.1  การพัฒนาหลักสูตร                                                      

 จากสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมไทยปัจจุบัน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ประวัติศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) จึงเป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณธรรม มี

ความเข้าใจอดีตและปัจจุบันในแง่มุมต่างๆทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม 

สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อองค์กร และต่อสังคมโดยรวมได้ ทั้งนี้

หลักสูตรได้ให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์ไทย ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ในภูมิภาค

เอเชียตะวันออก ประวัติศาสตร์ของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  รวมทั้ง

ประวัติศาสตร์ตะวันตกโดยเน้นศึกษาช่วงประวัติศาสตร์สมัยใหม่ที่มีผลกระทบต่อสถานการณ์โลก

ปัจจุบัน นอกจากนี้หลักสูตรยังให้ความส าคัญกับการประยุกต์ใช้ประวัติศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆที่

เกี่ยวข้อง เช่น โบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ พิพิธภัณฑ์วิทยา รวมทั้งศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว การ

จัดการวัฒนธรรม และการผลิตส่ือประวัติศาสตร์ เพื่อให้บัณฑิตสามารถน าไปประกอบอาชีพได้

หลากหลายขึ้น 

ดังนั้นรายวิชาต่างๆจะท าให้บัณฑิตมีความรอบรู้ในด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของ

ชาติ เป็นการปลูกจิตส านึกให้เกิดความหวงแหนและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รวมทั้งท าให้

บัณฑิตเข้าใจประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของชาติต่างๆ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข 

 

 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

 พันธกิจของภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

ในการพัฒนาการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการประวัติศาสตร์ให้แก่สังคม และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการสืบสานภูมิปัญญาแก่สังคม และเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 

รองรับการเปล่ียนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การผสมผสาน

เนื้อหาทางวิชาการให้สอดรับกับแนวความคิดและองค์ความรู้ที่เปล่ียนแปลงยังเป็นการเสริมสร้าง

ความสามัคคีและความปรองดองของคนในชาติ อันจะท าให้สังคมไทยเข้มแข็ง และมีความเป็นอันหนึ่ง

อันเดียวกัน ตระหนักในคุณค่าเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ และการท านุบ ารุงรักษาให้คงอยู่  

ตลอดจนการสร้างความรู้และความเข้าใจในความเป็นมาของชนชาติต่างๆ ความส าเร็จและความ

ล้มเหลวในการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะเป็นบทเรียนเพื่อน าพาสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป   
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13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

  13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชา ในหลักสูตรที่เปิดสอน  โดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

    13.1.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   

               มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบ 

    13.1.2  หมวดวิชาเฉพาะ 

     ไม่มี 

    13.1.3  หมวดวิชาเลือกเสรี 

     นิสิตเลือกเรียนได้จากรายวิชาของทุกคณะที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยโดย

รายวิชาเหล่านั้นได้ก าหนดเง่ือนไขให้สามารถน ามาเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 

  13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชา  ในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน 

  กลุ่มวิชาโทประวัติศาสตร์ 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1   ปรัชญา 

   ประวัติศาสตร์คือรากฐานแหง่พลังสร้างสังคม 

  1.2  ความส าคัญ 
  เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการวางรากฐานองค์ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ รวมทั้ง

ศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้เข้าใจความเป็นมาของไทย ประเทศเพื่อนบ้าน ประชาคมอาเซียน 

และประชาคมโลก เพื่อความสามารถในการน าเอาแนวคิด มุมมองจากอดีตมาใช้ในการวิเคราะห์

ประเด็นปัญหาและการสร้างโอกาส อันจะเป็นประโยชน์ในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ

ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน และการด ารงอยู่อย่างมีบทบาทในสังคมโลกอย่างมีเสถียรภาพ   

1.3  วัตถุประสงค์   

  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

1.3.1  เป็นคนมีเหตุผล และจริยธรรม มีความสามารถในการวิเคราะห์  วิจารณ์ และ

มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1.3.2  มีความรู้ความเข้าใจพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ทั้งของไทยและต่างประเทศ

เพื่อเป็นพื้นฐานต่อการเข้าใจเหตุการณ์ในอดีตและปัจจุบัน และเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาสังคม

ในอนาคต  
       1.3.3 สามารถน าความรู้และทักษะจากการเรียนไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ

อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม หรือเป็นพื้นฐานในการศึกษาข้ันต่อไป 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนพัฒนา/ 
แผนการเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ ์ ตัวบ่งชี ้

1) ปรับปรงุหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ให้มีมาตรฐานไม่

ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ี

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

(สกอ.) ก าหนด ภายในระยะเวลา 5 ป ี

 

1.1) ประเมินหลักสูตรทุกๆ  4 ป ี

1.2) น าผลการประเมินมา

ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ป ี

1.1.1) รายงานผลการประเมิน

หลักสูตรทุกๆ 4 ป ี

1.1.2) เอกสารหลักสูตร ฉบับ

ปรับปรุงที่มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่า

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ี

ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา(สกอ.) ก าหนด 
1.1.3)หลักสูตรได้รับการเผยแพร่

หลังเปิดด าเนนิการสอนแล้ว4 ป ี
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แผนพัฒนา/ 

แผนการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ ์ ตัวบ่งชี ้

2) เสริมสร้างความรู้และทักษะของนิสิต

เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้ใช้บัณฑิต 

2.1) สร้างความร่วมมือทาง

วิชาการกับองค์กรต่างๆทีใ่ช้บัณฑิต  

2.2) วเิคราะห์ลักษณะท่ีพงึ

ประสงค์ของบัณฑิตสาขาวชิา

ประวัติศาสตร์ขององค์กรต่างๆ 

2.1.1) บันทึกความร่วมมือทาง

วิชาการ/กิจกรรม/ โครงการ กับ

องค์กรต่างๆที่ใช้บัณฑิต 

2.2.1) รายงานการวิเคราะห์

ลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิต

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 

2.2.2) รายงานผลการประเมิน

ความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิต

ระดับดี 

3) สง่เสริมการเรียนการสอนท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญภายในระยะเวลา 2 ป ี

3.1) พัฒนาระบบสารสนเทศที่

สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง

อย่างต่อเนื่อง 

3.2) จัดกิจกรรมเสริมนอก

หลักสูตรท่ีเน้นทักษะการเรียนรู้

ประวัติศาสตร ์

3.1.1) ความพึงพอใจของผูเ้รียน

ต่อระบบสารสนเทศที่สนับสนุน

การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

3.2.1) ผลการประเมินการมีส่วน

ร่วมของผู้เรียนในการจัดกิจกรรม

ทางวิชาการและกิจกรรมอ่ืน ๆ 

4) พัฒนาอาจารย์ให้สามารถปฏบัิติงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

4.1) ส่งเสริมให้อาจารย์พฒันา

ทักษะและความรู้ เพื่อน ามาใช้ใน

การจดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งผล

การเรียนรู้ท้ัง 5 ดา้น 

 

4.1.1) จ านวนอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิ

ทางวิชาการหรือมีคุณวุฒิทาง

การศึกษาสูงกว่าปรญิญาโท 

4.1.2) จ านวนโครงการการพัฒนา

ทักษะและความรู้ 

4.1.3) ระดับความพงึพอใจของ

นักศึกษาต่อการจัดการเรียนการ

สอนของอาจารย์ท่ีมุ่งผลการเรียนรู้

ท้ัง 5 ด้าน 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1   ระบบ   

   ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา

ปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์   

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน   

        อาจมีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการประจ าคณะฯ 

 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

 ไม่มี 

 

2. การด าเนินการของหลักสูตร 

2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

          ภาคการศึกษาต้น    เดือนมิถุนายน – กันยายน    

     ภาคการศึกษาปลาย   เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์   

      ภาคการฤดูร้อน   เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

    ผู้เข้าเป็นนิสิตต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับขั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเท่า และมีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย    

  2.3  ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

  2.3.1 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

          2.3.2 ทักษะการเขียนความเรียงและการอ่านบทความวิชาการ 

 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 

         2.4.1 แนวการเรียนการสอน ฝึกการคิดวิเคราะห์ควบคู่กับการบรรยาย 

         2.4.2 ฝึกการเขียนความเรียงและการอ่านเก็บใจความส าคัญ 
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     2.5  แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
จ านวนนิสิตท่ีคาดว่าจะรับเข้าศึกษาและคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

ชั้นปีที่ 1 50 80 80 80 80 

ชั้นปีที่ 2  50 80 80 80 

ชั้นปีที่ 3   50 80 80 

ชั้นปีที ่4    50 80 

รวม 50 130 210 290 320 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - - 50 

 

 

 

   2.6  งบประมาณตามแผน 

         2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 

ค่าธรรมเนียม 600,000 1,560,000  2,520,000 3,480,000 3,840,000 

เงินอุดหนุนจาก

รัฐบาล(เงินเดือน

ข้าราชการและเป็น

กรรมการบริหาร

หลักสูตร) 

 774,000    835,920     902,793     975,017 1,053,018 

รวมรายรับ 1,374,000 2,395,920 3,422,793 4,455,017 4,893,018 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดเงิน ปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 

ก. งบด าเนินการ  

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 684,360 748,360 827,669 893,881 965,392 

ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 

(ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ ค่าใช้

สอย สาธารณูปโภค) 

1,170,000 1,170,000 1,170,000   1,170,000 1,170,000 

ทุนการศึกษา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย       21,200       21,200       21,200       21,200       21,200 

                       รวม (ก) 1,895,560 1,959,560 2,039,769 2,105,081 2,176,592 

ข. งบลงทุน  

ค่าครุภัณฑ์ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

                        รวม (ข) 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

               รวม (ก) + (ข) 1,945,560 2,009,560 2,089,769 2,155,081 2,226,592 

 
   2.7  ระบบการศึกษา 

      แบบชั้นเรียน 

      แบบทางไกลผ่านส่ือสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

      แบบทางไกลผ่านส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลัก 

      แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 

    แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 

      อื่นๆ (ระบุ) 

  

 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 

  การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ว่าด้วย

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
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   1.2  ภาษาต่างประเทศ  ก าหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต    

 จากรายวิชาต่อไปนี้ 

   มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการส่ือสาร 1      3(2-2-5) 

   SWU 121 English for Effective Communication I  

   มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการส่ือสาร 2      3(2-2-5) 

   SWU 122 English for Effective Communication II 

   มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารนานาชาติ 1            3(2-2-5) 

   SWU 123 English for International Communication I 

   มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารนานาชาติ 2            3(2-2-5) 

   SWU 124 English for International Communication II 

   มศว 131 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการส่ือสาร 1                           3(2-2-5) 

   SWU 131 French for Communication I 

   มศว 132 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการส่ือสาร 2                           3(2-2-5) 

   SWU 132 French for Communication II 

   มศว 133 ภาษาเยอรมันเพื่อการส่ือสาร 1                           3(2-2-5) 

   SWU 133 German for Communication I 

   มศว 134 ภาษาเยอรมันเพื่อการส่ือสาร 2                           3(2-2-5) 

   SWU 134 German for Communication II 

   มศว 135 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 1                                   3(2-2-5) 

   SWU 135 Chinese for Communication I 

   มศว 136 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 2                                   3(2-2-5) 

   SWU 136 Chinese for Communication II 

   มศว 137 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการส่ือสาร 1                               3(2-2-5) 

   SWU137 Japanese for Communication I 

   มศว 138 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการส่ือสาร 2                               3(2-2-5) 

   SWU 138 Japanese for Communication II 

 

     ข. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี    

     ก าหนดให้เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต   จากรายวิชาต่อไปนี้  

   มศว 141    ทักษะการรู้สารสนเทศ     3(2-2-5) 

   SWU 141 Information Literacy Skills 

   มศว 142 วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต     3(2-2-5) 

       และสิ่งแวดล้อม 
   SWU 142    Science for Life Quality Development and Environment 
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 มศว 143    พลังงานทางเลือก        3(2-2-5) 

 SWU 143     Alternative Energy 

 มศว 144    คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน       3(2-2-5) 

 SWU 144 Mathematics in Daily Life 

 มศว 145  สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์      3(2-2-5) 

 SWU 145 Wellness and Healthy Lifestyle 

 มศว 341  วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ กฎของธรรมชาติ พลังงานและจิต    3(2-2-5) 

 SWU 341 Physical Science, Laws of Nature, Energy and Spirit 

 

    ค.   กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์   ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต   ดังนี้   

    1.1 วิชาบังคับ  ก าหนดให้เรียน  9  หน่วยกิต  ดังนี้ 

 มศว 151   การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์      3(2-2-5) 

 SWU 151 General Education for Human Development 

 มศว 251   มนุษย์กับสังคม        3(2-2-5) 

 SWU 251    Man and Society 

 มศว 252   สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต       3(2-2-5) 

 SWU 252 Aesthetics for Life 

    1.2 วิชาเลือก  ก าหนดให้เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้ 

 มศว 351   การพัฒนาบุคลิกภาพ                                       3(2-2-5) 

 SWU 351 Personality Development 

 มศว 352   ปรัชญาและกระบวนการคิด                           3(2-2-5) 

 SWU 352 Philosophy and Thinking Process 

 มศว 353   มนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม             3(2-2-5) 

 SWU 353 Man, Reasoning and Ethics 

 มศว 354   มนุษย์กับสันติภาพ                                        3(2-2-5) 

 SWU 354 Man and Peace 

 มศว 355   พุทธธรรม                                                  3(2-2-5) 

 SWU 355 Buddhism 
 มศว 356   วรรณกรรมและพลังทางปัญญา                      3(2-2-5) 

 SWU 356 Literature for Intellectual Powers 

 มศว 357   ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์                        3(2-2-5) 

 SWU 357 Art and Creativity 

 มศว 358   ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์                           3(2-2-5) 

 SWU 358 Music and Human Spirit 
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 มศว 361   ประวัติศาสตร์และพลังขับเคล่ือนสังคม          3(2-2-5) 

 SWU 361 History and Effects on Society 

 มศว 362   มนุษย์กับอารยธรรม                                       3(2-2-5) 

 SWU 362 Man and Civilization 

 มศว 363   มนุษย์กับการเมือง การปกครอง และกฎหมาย     3(2-2-5) 

 SWU 363 Man and Politics, Government and Law 

 มศว 364    เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัตน์                      3(2-2-5) 

 SWU 364 Economy in Globalization 

 มศว 365    หลักการจัดการสมัยใหม่                              3(2-2-5) 

 SWU 365 Principles of Modern Management 

 มศว 366   จิตวิทยาสังคม                                             3(2-2-5) 

 SWU 366 Social Psychology 

 มศว 367   กฎหมายทั่วไป                                             3(2-2-5) 

 SWU 367 Legal Studies 

 มศว 371   ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม และเทคโนโลยี   3(2-2-5) 

 SWU 371 Creativity, Innovation and Technology 

 มศว 372   ภูมิปัญญาท้องถิ่น                                         3(2-2-5) 

 SWU 372 Local Wisdom 

 มศว 373   ภูมิลักษณ์ชุมชน                                            3(2-2-5) 

 SWU 373 Man and Community 

 มศว 374   สัมมาชีพเพื่อชุมชน                                          3(2-2-5) 

 SWU 374 Ethical Careers for Community 

 มศว 375   ธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการชุมชน         3(2-2-5) 

 SWU 375 Good Governance in Community Management 

  

       2. หมวดวิชาเอก 

โครงสร้างวิชาเอก ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต ประกอบด้วย 

2.1  วิชาเอกบังคับ ก าหนดให้เรียน    45   หน่วยกิต 

2.2  วิชาเอกเลือก  ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า    30   หน่วยกิต 

 
   2.1  วิชาเอกบังคับ  ก าหนดให้เรียน 45 หน่วยกิต ดังนี้ 

 ปศ 111 อารยธรรมไทย     3(3-0-6) 
 HI 111  Thai Civilization 

 ปศ 201 ภาษาอังกฤษส าหรับเฉพาะสาขา       3 (2-2-5) 

     (ประวัติศาสตร์) 1  

 HI 201  English for Academic Purposes(History) I  
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 ปศ 202  ภาษาอังกฤษส าหรับเฉพาะสาขา          3(2-2-5) 

   (ประวัติศาสตร์) 2  

 HI 202  English for Academic Purposes(History) II   

 ปศ 203  ความรู้เบื้องต้นส าหรับการศกึษาประวัติศาสตร์     3(2-2-5) 

 HI 203  Introduction to History  

 ปศ 211  ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่        3(3-0-6) 

 HI 211  Pre-Modern Thai History  

 ปศ 212  ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่      3(3-0-6) 

 HI 212   Modern Thai History 

 ปศ 221  ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่ 3(3-0-6) 

 HI 221  Modern Southeast Asian History 

 ปศ 301  ประวัติศาสตร์นิพนธ์      3(3-0-6) 

 HI 301  Historiography 

 ปศ 302  การวิจัยประวัติศาสตร์     3(2-2-5) 

 HI 302  Research Methods in History 

 ปศ 303   เหตุการณ์โลกปัจจุบัน           3(2-2-5) 

 HI 303  Contemporary World Affairs               

 ปศ 331  ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกสมัยใหม่             3(3-0-6) 

 HI 331   Modern  East Asian  History 

 ปศ 341  ประวัติศาสตร์เอเชียใต้สมัยใหม่    3(3-0-6) 

 HI 341  Modern South Asian History 

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

 HI 351  European History since the 19
th
 Century  

 ปศ 361  ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา         3(3-0-6)  

 HI 361  American History   

   ปศ 405 สัมมนาประวัติศาสตร์    3(2-2-5) 

   HI 405  Seminar in History     
 

2.2  วิชาเอกเลือก  ก าหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  โดยเลือกเรียน

จากหมวดวิชาต่อไปนี้ 
หมวดประวัติศาสตร์ไทย 

ปศ 311 ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย   3(3-0-6) 

HI 311 Contemporary Thai History 

ปศ 312 อยุธยาศึกษา     3(3-0-6) 

HI 312  Ayutthaya Study 
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ปศ 313   ความสัมพันธ์ไทยกับต่างประเทศสมัย            3(3-0-6) 

    คริสต์ศตวรรษท่ี 15 – 20    

HI 313 Thai Foreign Relations from the 15
th
 to the 20

th
 Centuries 

ปศ 314 ประวัติศาสตร์การเมืองและการปกครองไทย 3(3-0-6) 

HI 314 History of Thai Politics and Government 

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

HI 315 Thai Social and Cultural History  

ปศ 316 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย   3(3-0-6) 

HI 316 Economic History of Thailand  

ปศ 317 บทบาทสตรีในประวัติศาสตร์ไทย   3(3-0-6) 

HI 317 Roles of Women in Thai  History   

ปศ 411 โบราณคดีในประเทศไทย     3(3-0-6)  

HI 411 Archaeology in Thailand 

ปศ 412 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย   3(3–0-6) 

HI 412 Thai Local History  

ปศ 413 สัมมนาประวัติศาสตร์ไทย            3(2-2-5) 

HI 413 Seminar in Thai History 

     ปศ 414 ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย    3(3-0-6) 

HI 414 History of Art in Thailand 

 
หมวดประวัติศาสตร์เอเชีย 

ปศ 231 อารยธรรมตะวันออก             3(3-0-6) 

HI 231 Eastern  Civilization    

         ปศ 321 อาเซียน      3(3-0-6) 

HI 321 ASEAN  
ปศ 322 สัมมนาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(2-2-5) 

HI 322 Seminar in Southeast Asian History   
ปศ 332 สัมมนาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก  3(2-2-5) 

HI 332 Seminar in East Asian History 

ปศ 342 สัมมนาประวัติศาสตร์เอเชียใต้   3(2-2-5) 

HI 342 Seminar in South Asian History 

ปศ 343 ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง   3(3-0-6) 

HI 343 History of the Middle East 
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ปศ 344 สัมมนาประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง  3(2-2-5) 

HI 344 Seminar in the Middle East History 

ปศ 441 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก     3(3-0-6) 

HI 441 History of Eastern Art 

 

หมวดประวัติศาสตร์ตะวันตก 

ปศ 251 อารยธรรมตะวันตก    3(3-0-6) 

HI 251      Western Civilization               

ปศ 252  ประวัติศาสตร์ยุโรปตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี  3(3-0-6) 

    15 ถึง 18       

HI 252 European History from the 15
th
 to the 18

th 
 Centuries 

ปศ 352 ประวัติศาสตร์อังกฤษสมัยใหม่   3(3-0-6) 
HI 352 History of Modern  Britain              

ปศ 353 ประวัติศาสตร์รัสเซียสมัยใหม่   3(3-0-6) 

HI 353 History of Modern Russia     

ปศ 354   สัมมนาประวัติศาสตร์ยุโรป   3(2-2-5) 

HI 354    Seminar in European History             

ปศ 451 สหภาพยุโรป     3(3-0-6) 

HI 451  European Union              

ปศ 452 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก   3(3-0-6) 

HI 452 History of Western Art 

ปศ 453 ภาพยนตร์ พิพิธภัณฑ์และประวัติศาสตร์ยุโรป 3(3-0-6) 

    ร่วมสมัย   

         HI 453   Films, Museums and Contemporary European History 

 

 
หมวดประวัติศาสตร์ทั่วไป 

ปศ 401 การวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น   3(2-2-5) 

HI 401 Introduction to Research in Social Sciences 

ปศ 402 พิพิธภัณฑสถานวิทยา    3(3-0-6) 

HI 402 Museology 

ปศ 403 การจัดการมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

    ในประเทศไทย             

         HI 403 Historical Heritage and Cultural Management in Thailand 
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ปศ 404 การเขียนและผลิตสารคดีทางประวัติศาสตร์และ  3(2-2-5) 

   วัฒนธรรม  

HI 404 Production of Historical and Cultural Documentaries   

ปศ 471 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกับการท่องเที่ยว  3(3-0-6) 

HI 471 Local History and Tourism 
 

     3. หมวดวิชาโทก าหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

     เลือกเรียนจากหลักสูตรวิชาโทอื่นๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

     

    4. หมวดวิชาเลือกเสรี ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่เปิดโอกาสให้นิสิตเลือกเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

 

  ความหมายของรหัสวิชา 
    มศว    หมายถึง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
    SWU  หมายถึง   Srinakharinwirot University 
    ปศ     หมายถึง   ประวัติศาสตร์ 

    HI      หมายถึง   History 

    
                การก าหนดรหัสวิชา ก าหนดรหัสไว้เป็นเลข 3 หลัก     

    เลขรหัสตัวที่ 1   หมายถึง    ชั้นปีที่เปิดสอน 

      เลขรหัสตัวที่ 2   หมายถึง     หมวดวิชา ดังต่อไปนี้ 

     เลข 0 หมายถึง    ประวัติศาสตร์ทั่วไป 

     เลข 1 หมายถึง   ประวัติศาสตร์ไทย 

     เลข 2 หมายถึง    ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

     เลข 3 หมายถึง    ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก 

     เลข 4 หมายถึง    ประวัติศาสตร์เอเชียใต้ ประวัติศาสตร์ 

                                                             ตะวันออกกลาง  

     เลข 5   หมายถึง    ประวัติศาสตร์ยุโรป 

     เลข 6   หมายถึง    ประวัติศาสตร์อเมริกัน 

     เลข 7   หมายถึง    ประวัติศาสตร์การท่องเที่ยว 

    เลขรหัสตัวที่ 3   หมายถึง   ล าดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัว ที ่2 
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            3.1.4 แผนการศึกษา 

 
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์ 3(2-2-5) 

มศว 251 มนุษย์กับสังคม 3(2-2-5) 

มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5) 

ปศ  111   อารยธรรมไทย 3(3-0-6) 

XX  XXX วิชาเลือกเสรี  1 รายวิชา 3 

 รวม 15 

 
 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

มศว 111  ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(2-2-5) 

มศว 141  ทักษะการรู้สารสนเทศ 3(2-2-5) 

มศว 145  สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 

ปศ  203  ความรู้เบื้องต้นส าหรับการศกึษาประวัติศาสตร์ 3(2-2-5) 

XX  XXX วิชาเลือกเสรี  1 รายวิชา 3 

 รวม 15 
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

มศว 121  ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการส่ือสาร 1 3(2-2-5) 

มศว 351  การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(2-2-5) 

ปศ 201 ภาษาอังกฤษส าหรับเฉพาะสาขา(ประวัติศาสตร์) 1 3(2-2-5) 

ปศ 211   ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่ 3(3-0-6) 

ปศ 221    ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่ 3(3-0-6) 

XX XXX หมวดวิชาโท เรียน 1 วิชา 3 

 รวม 18 

 

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

มศว 122  ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการส่ือสาร 2 3(2-2-5) 

มศว 371  ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

ปศ 202 ภาษาอังกฤษส าหรับเฉพาะสาขา(ประวัติศาสตร์) 2 3(2-2-5) 

ปศ 212    ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ 3(3-0-6) 

ปศ 331 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกสมัยใหม่ 3(3-0-6) 

XX XXX หมวดวิชาโท เรียน 1 วิชา 3 

 รวม 18 
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปศ 301  ประวัติศาสตร์นิพนธ ์ 3(3-0-6) 

ปศ 303  เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 3(2-2-5) 

ปศ 341 ประวัติศาสตร์เอเชียใต้สมัยใหม่ 3(3-0-6) 

ปศ XXX วิชาเอกเลือก 2 รายวิชา  6 

XX XXX หมวดวิชาโท เรียน 1 วิชา 3 

 รวม 18 

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปศ 302  การวิจัยประวัติศาสตร์ 3(3-2-5) 

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

ปศ XXX วิชาเอกเลือก 2 รายวิชา  6 

XX XXX หมวดวิชาโท เรียน 1 วิชา 3 

 รวม 15 

 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปศ 361   ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา 3(3-0-6) 

ปศ XXX วิชาเอกเลือก 3 รายวิชา  9 

XX XXX หมวดวิชาโท เรียน 1 วิชา 3 

 รวม 15 

 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปศ 405   สัมมนาประวัติศาสตร์ 3(2-2-5) 

ปศ XXX วิชาเอกเลือก 3 รายวิชา  9 

XX XXX หมวดวิชาโท เรียน 1 วิชา 3 

 รวม 15 
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 3.1.5.  วิชาโทประวัติศาสตร์ (Minor in History) 
 เป็นหลักสูตรปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ประวัติศาสตร์ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
 

  3.1.5.1   วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ทั้งของไทยและ
ต่างประเทศเพื่อเป็นพื้นฐานต่อการเข้าใจเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบันและเพื่อเป็นพลังในการพัฒนา

สังคมในอนาคต 

2. เพื่อให้นิสิตเป็นคนมีเหตุผล และจริยธรรม มีความสามารถในการวิเคราะห์ วิจารณ์ 
และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ 

3. เพื่อให้นิสิตสามารถน าความรู้และทักษะจากการเรียนไปประยุกต์ใช้ในการประกอบ 
อาชีพอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม หรือเป็นพื้นฐานในการศึกษาข้ันต่อไป  
 

      3.1.5.2  โครงสร้างของหลักสูตร 
หลักสูตรวิชาโทประวัติศาสตร์ ก าหนดให้เรียน  18  หน่วยกิต  ดังนี้ 
ปศ  212 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่     3(3-0-6) 
HI   212    Modern Thai History 
ปศ  221   ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่   3(3-0-6) 
HI   221    Modern Southeast Asian History 

          ปศ  303  เหตุการณ์โลกปัจจุบัน            3(2-2-5) 

HI  303   Contemporary World Affairs  
ปศ  331  ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกสมัยใหม่    3(3-0-6) 
HI   331    Modern  East Asian  History 
ปศ  341  ประวัติศาสตร์เอเชียใต้สมัยใหม่    3(3-0-6) 
HI   341    Modern South Asian History 
ปศ  351  ประวัติศาสตร์ยุโรปตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 19   3(3-0-6) 
HI   351    European History since the 19th Century  
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    3.1.5.3 แผนการเรียนวิชาโทประวัติศาสตร์ 

  
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

ปศ 221   ประวัติศาสตรเ์อเชียตะวนัออกเฉยีงใต้สมัยใหม่ 3(3-0-6) 

รวม 3 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

ปศ 212   ประวัติศาสตรไ์ทยสมัยใหม่ 3(3-0-6) 

รวม 3 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

ปศ 341   ประวัติศาสตรเ์อเชียใต้สมัยใหม ่ 3(3-0-6) 

รวม 3 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

ปศ 331  ประวัติศาสตรเ์อเชียตะวนัออกสมัยใหม่ 3(3-0-6) 

รวม 3 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

ปศ 303   เหตุการณ์โลกปัจจุบนั 3(2-2-5) 

รวม 3 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

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

รวม 3 

                                                   

  3.1.5.4  ความหมายของรหัสวิชา  
  ดูในหมวดวิชาเอกประวัติศาสตร์ 

    
  3.1.5.5  ค าอธิบายรายวิชา 
  ดูในหมวดวิชาเอกประวัติศาสตร์ 
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  3.1.6  ค าอธิบายรายวิชา 

 
1.  วิชาศึกษาทั่วไป 

1.1 กลุ่มวิชาภาษา 

 

ภาษาไทย  

มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร               3(2-2-5) 

SWU 111  Thai for Communication  

 ศึกษาองค์ประกอบการส่ือสารและกลวิธีการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร  การเขียน

พรรณนาความ  สรุปความ ย่อความ ขยายความ และการสังเคราะห์ความคิดเพื่อการ ส่ือสา ร          

ฝึกปฏิบัติการใช้   ภาษาเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 

มศว 112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน์              3(2-2-5) 

SWU 112 Thai Literary Review 

   ศึกษากระบวนการคิด การถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญา คุณค่าของภาษาและความเป็น

ไทยในงานวรรณกรรม  ท้ังนี้โดยเลือกศึกษาจากวรรณกรรมในอดีต ร่วมสมัย ร้อยแก้วหรือร้อยกรอง 

ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 

ภาษาต่างประเทศ 

มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1        3(2-2-5) 

SWU 121 English for Effective Communication I  

  พัฒนาทักษะทางด้านภาษาเพื่อการส่ือสารในยุคโลกาภิวัตน์ โดยเรียนรู้ เข้าใจ และฝึก

ทักษะภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และค าศัพท์ในชีวิตประจ าวัน ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่

หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน  ส่งเสริมการเรียนรู้แบบพึ่งพาตน  น าภาษาอังกฤษไปใช้ในการ

ส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่อไป 

 

มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2        3(2-2-5) 

SWU 122 English for Effective Communication II 

  พัฒนาทักษะด้านภาษาและกระบวนการเรียนรู้เพื่อการส่ือสารในยุคโลกาภิวัตน์ โดยฝึก

ทักษะภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ด้วยส่ือกระบวนการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่

หลากหลาย  ส่งเสริมการเรียนรู้แบบพึ่งพาตน สนับสนุนให้น าภาษาอังกฤษไปใช้ในการสร้างความ

ร่วมมือในการเรียนรู้และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  
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มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1              3(2-2-5) 

SWU 123 English for International Communication I 

  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และด้านการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ  เรียนรู้ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ เพื่อพัฒนาความสามารถทางด้าน

ภาษาผ่านส่ือและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน  เรียนรู้วิธีการน าความรู้

และกระบวนการเรียนรู้ภาษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและในการศึกษา  เพื่อการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต และเพื่อพัฒนาตนให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยและสังคมโลก 

 

มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2              3(2-2-5) 

SWU 124 English for International Communication II 

  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และด้านการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ  เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์การส่ือสารภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ  

พัฒนาการน าเสนอข้อมูลและความคิด  ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและกระบวนการเรียนรู้

ที่หลากหลายท้ังในและนอกห้องเรียน น าความสามารถทางภาษาและการจัดการกระบวนการเรียนรู้มา

ประยุกต์ใช้ส าหรับการพัฒนาตนให้เป็นผู้เรียนภาษาแบบย่ังยืน 

 

มศว 131 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1                            3(2-2-5) 

SWU 131 French for Communication I 

  ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการส่ือสารเบื้องต้น โดยเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านการฟัง พูด 

อ่านและเขียน เพื่อสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้ง

ในและนอกห้องเรียน เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาฝรั่งเศสอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

มศว 132 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2                            3(2-2-5) 

SWU 132 French for Communication II      บุรพวิชา : มศว 131 

  ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการส่ือสารเบื้องต้น ต่อจากวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการส่ือสาร 1 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในชีวิตประจ าวัน ในสถานการณ์ที่

หลากหลายย่ิงขึ้น  ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษา

ฝรั่งเศสในระดับที่สูงขึ้น 

 

มศว 133 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1                            3(2-2-5) 

SWU 133 German for Communication I 

  ศึกษาภาษาเยอรมันเบื้องต้นเพื่อการส่ือสาร โดยเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านการฟัง 

พูด อ่านและเขียน เพื่อสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย

ทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาเยอรมันอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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มศว 134 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2                          3(2-2-5) 

SWU 134 German for Communication II          บุรพวิชา : มศว 133 

  ศึกษาภาษาเยอรมันเบื้องต้นเพื่อการส่ือสาร ต่อจากวิชาภาษาเยอรมันเพื่อการส่ือสาร 1 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในชีวิตประจ าวัน ในสถานการณ์ที่

หลากหลายย่ิงขึ้น  ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียน

ภาษาเยอรมันในระดับที่สูงขึ้น 

 

มศว 135 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1                                 3(2-2-5) 

SWU 135 Chinese for Communication I 

  ศึกษาภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการส่ือสาร โดยเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน 

และเขียน เพื่อสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายท้ังในและ

นอกห้องเรียน เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

มศว 136 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2                                 3(2-2-5) 

SWU 136 Chinese for Communication II 

  ศึกษาภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการส่ือสาร ต่อจากวิชาภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 1 เพื่อ

เพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในชีวิตประจ าวัน ในสถานการณ์ที่

หลากหลายย่ิงขึ้น  ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาจีน

ในระดับที่สูงขึ้น 

 

มศว 137 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1                              3(2-2-5) 

SWU 137 Japanese for Communication I 

  ศึกษาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่อการส่ือสาร โดยเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านการฟัง พูด 

อ่าน และเขียน เพื่อสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้ง

ในและนอกห้องเรียน เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

มศว 138 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2                              3(2-2-5) 

SWU 138 Japanese for Communication II 

  ศึกษาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่อการส่ือสาร ต่อจากวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการส่ือสาร 1 เพื่อ

เพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในชีวิตประจ าวัน ในสถานการณ์ที่

หลากหลายย่ิงขึ้น  ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียน

ภาษาญี่ปุ่นในระดับที่สูงขึ้น 
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1.2    กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

มศว 141 ทักษะการรู้สารสนเทศ         3(2-2-5) 

SWU 141 Information Literacy Skills 
  ศึกษาความส าคัญของระบบและกระบวนการส่ือสาร  พัฒนาทักษะในการสืบค้นและ

อ้างอิงข้อมูล  การใช้ซอฟท์แวร์ต่าง ๆ  และการจัดการความรู้จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต  ตลอดจนฝึกทักษะการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ  โดยตระหนักในจรรยาบรรณ 

ผลกระทบที่มีต่อบุคคลและสังคม รวมท้ังกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   

 

มศว 142 วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม       3(2-2-5)  

SWU 142 Science for Life Quality Development and Environment 

  ศึกษากระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยี ศึกษา

ระบบนิเวศวิทยาเพื่อให้เข้าใจถึงความส าคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล  รวมทั้งศึกษาผลกระทบ

ของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อส่ิงแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ  เพื่อปลูกฝัง

ให้ตระหนักถึงความส าคัญของธรรมชาติส่ิงแวดล้อม  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสันติสุขอย่างย่ังยืน 

 

มศว 143  พลังงานทางเลือก          3(2-2-5) 

SWU 143  Alternative Energy 

   ศึกษาผลกระทบจากการใช้พลังงานกระแสหลักที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์โลกร้อน 

ภาวะ เรือนกระจก และความไม่ย่ังยืนทางเศรษฐกิจ  ความหมายและความส าคัญของการใช้พลังงาน

ทางเลือก  การปรับระบบคิดหรือกระบวนทัศน์ที่มีต่อการจัดการพลังงานให้มีความเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม มีความย่ังยืนของชุมชนมากกว่าเป้าหมายทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว  การสร้าง

ภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นในระบบพลังงาน  การสร้างภูมิปัญญาและเทคโนโลยีในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ใน

ท้องถิ่น เพื่อส่งผลต่อการด าเนินชีวิตที่สันติสุขและย่ังยืน 

 

มศว 144  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน        3(2-2-5) 

SWU 144  Mathematics in Daily Life 

   ศึกษาคณิตศาสตร์กับการใช้เหตุผล  ความรู้ทางสถิติ  คณิตศาสตร์ส าหรับผู้บริโภค  

คณิตศาสตร์กับศิลปะ  คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน  และเป็นฐานความคิดในเชิง

ตรรกะและเหตุผลการเรียนรู้และการด ารงชีวิตในสังคม   
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มศว 145  สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์        3(2-2-5) 

SWU 145  Wellness and Healthy Lifestyle 

   ศึกษาหลักการและแนวคิดของสุขภาวะแบบองค์รวม  การบูรณาการแนวคิดดังกล่าว

เข้ากับวิถีชีวิต  โดยเน้นการสร้างเสริมศักยภาพส่วนบุคคลของนิสิต  ให้สามารถพัฒนาสมรรถภาพทาง

กายและคุณภาพชีวิตของตนเอง  ตลอดจนเลือกใช้วิถีชีวิตในเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสมกับบริบท

ทางสังคม 

 

มศว 341  วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ กฎของธรรมชาติ พลังงานและจิต       3(2-2-5) 

SWU 341  Physical Science, Laws of Nature, Energy and Spirit 

 ศึกษาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ที่ เป็นความจริงของธรรมชาติ เช่น ทฤษฎีของ     

กาลิเลโอ กฎของนิวตัน ทฤษฎีของไอน์สไตน์ ทฤษฎีสสาร-พลังงาน ทฤษฎีสัมพันธภาพ ทฤษฎีฟิสิกส์ 

ควอนตั้ม  ทฤษฎีเทอร์โมไดนามิกส์  น าไปสู่ความเข้าใจเรื่องของกฎของธรรมชาติ พลังงาน และความ

จริงแท้ของจิต 

 
1.3  กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ 

มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์        3(2-2-5) 

SWU 151 General Education for Human Development 

  ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป ท้ังทางด้านมนุษยศาสตร์ 

สังคมศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ศาสตร์และศิลป์  โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพการรับรู้และการส่ือสาร  

การแสวงหาความรู้  การพัฒนาจิตใจ  การพัฒนาเชาว์ปัญญา ให้สามารถคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ และ

แสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหา  เพื่อให้ผู้เรียนเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 

 

มศว 251 มนุษย์กับสังคม          3(2-2-5) 

SWU 251 Man and Society 

  ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมนุษย์และสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก โดยมุ่งให้

ผู้เรียนมีความเข้าใจในพฤติกรรมของมนุษย์ และน าความรู้มาพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันสังคม มีความ

รับผิดชอบ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีคุณธรรมจริยธรรม  ซาบซึ้งในวัฒนธรรม ศิลปะ และอารย

ธรรมของมนุษย์   มีจิตส านึกในการอยู่ร่วมกันในสังคมและธรรมชาติส่ิงแวดล้อมอย่างสันติ ตระหนัก

ในหน้าที่รับผิดชอบและบทบาทที่พึงมีในฐานะพลเมืองและสมาชิกของสังคม   

 
มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต         3(2-2-5) 

SWU 252 Aesthetics for Life 

  ศึกษาแนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ แสวงหาประสบการณ์และคุณค่าของสุนทรียะที่มี

ต่อการด ารงชีวิต ศึกษาสุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง
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ดนตรี วรรณกรรม  สุนทรียะที่ผสานสัมพันธ์กับบริบทสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติส่ิงแวดล้อมโดย

มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ ส่ือและประสบการณ์ที่หลากหลาย 

 

มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ                                       3(2-2-5) 

SWU 351 Personality Development 

  ศึกษาและพัฒนาบุคลิกภาพทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม เพื่อการด าเนินชีวิตที่ดีงาม 

มีวินัย รู้กาลเทศะ ทั้งในโลกส่วนตัว ครอบครัว ชุมชนและสังคม ท่ามกลางขนบธรรมเนียม ประเพณี

วัฒนธรรมความเป็นไทยท่ามกลางกระแสสังคมโลก  ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้และประสบการณ์

ที่หลากหลาย 

 

มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด                             3(2-2-5) 

SWU 352 Philosophy and Thinking Process 

  ศึกษาแนวคิดและปรัชญา ปรัชญาในเชิงบูรณาการ ทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตก 

พัฒนาการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรัชญาที่เป็นกระบวนการคิดที่สัมพันธ์กับชีวิต สังคมธรรมชาติ

ส่ิงแวดล้อม เพื่อการด าเนินชีวิตที่ดีงาม มีเหตุผล มีอุดมการณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม 

 

มศว 353 มนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม               3(2-2-5) 

SWU 353 Man, Reasoning and Ethics 

  ศึกษาการใช้เหตุผลและจริยธรรม  สร้างเสริมให้เป็นผู้ใฝ่รู้ความจริงและคิดอย่างมี

เหตุผล  ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เหตุผลจริยธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับตนเอง ผู้อื่น และบริบทที่

เกี่ยวข้อง ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 

มศว 354 มนุษย์กับสันติภาพ                                           3(2-2-5) 

SWU 354 Man and Peace 

  ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพและการจัดการความขัดแย้งในชีวิตครอบครัว ชุมชน 

สังคม ศึกษาหลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม 

รวมถึงแนวคิดและการปฏิบัติของผู้ที่มีอุดมการณ์  ที่เกี่ยวกับสันติภาพ และสันติสุขของมวล

มนุษยชาติ 

 

มศว 355 พุทธธรรม                                                        3(2-2-5) 

SWU 355 Buddhism 

  ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่ เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต  การ

พัฒนาคุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม  ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา เพื่อเป็นแนวทาง

ไปสู่การด าเนินชีวิตที่มีศีลธรรมจรรยา  มีระเบียบวินัยและสันติสุข 
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มศว 356 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา                        3(2-2-5) 

SWU 356 Literature for Intellectual Powers 

  ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมหลากรูปแบบโดยเน้นการศึกษาใน

เชิงคิดวิเคราะห์ที่ก่อให้เกิดพลังปัญญา  พลังจินตนาการ และพลังในการด าเนินชีวิต อันจะช่วย

พัฒนาการด าเนินชีวิตที่ดีงาม มีระเบียบวินัยและอุดมการณ์ 

 

มศว 357 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์                          3(2-2-5) 

SWU 357 Art and Creativity 

  ศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่ก่อให้เกิดความงาม

และสุนทรียะในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย อันจะน าไปสู่การสร้างสรรค์

ในชีวิตประจ าวัน ทั้งนี้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้และสื่อท่ีหลากหลาย 

 
มศว 358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์                             3(2-2-5) 

SWU 358 Music and Human Spirit 

  ศึกษาและแสวงหาประสบการณ์ทางด้านดนตรีที่กว้างและหลากหลาย  ดนตรีจากอดีต

และร่วมสมัยดนตรีตะวันออกและตะวันตก ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีที่พัฒนาจากอดีตกาล 

ดนตรีในบริบทของวัฒนธรรม ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ที่หลายหลาย 

 

มศว 361 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม           3(2-2-5) 

SWU 361 History and Effects on Society 

  ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางประวัติศาสตร์  ประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์สากล   ที่

พัฒนาจากกระบวนการคิดของมนุษย์ ประวัติศาสตร์ที่เป็นพลังขับเคล่ือนสังคม ประวัติศาสตร์

การเมือง สังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม 

 

มศว 362 มนุษย์กับอารยธรรม                                        3(2-2-5) 

SWU 362 Man and Civilization 

  ศึกษาและเปรียบเทียบวิวัฒนาการอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ตั้งแต่ยุคโบราณ

ถึงปัจจุบัน  ตลอดจนการแพร่ขยายและการถ่ายทอดแลกเปล่ียนอารยธรรมในดินแดนต่าง ๆ ซึ่งมีผล

ต่อสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของโลกปัจจุบัน  รวมทั้งการศึกษาในส่วนที่

เกี่ยวกบัอารยธรรมไทย    ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรมโลก 

 

มศว 363 มนุษย์กับการเมือง การปกครอง และกฎหมาย      3(2-2-5) 

SWU 363 Man and Politics, Government and Law 

  ศึกษาธรรมชาติของสังคมมนุษย์และสังคมการเมือง  การจัดระเบียบทางการเมือง  

องค์กรที่ใช้อ านาจการปกครอง  การรวมกลุ่มทางการเมือง  กระบวนการทางการเมือง  พฤติกรรม

และพลวัตทางการเมือง การบริหารงานของรัฐ  โดยเน้นระบบการเมือง การปกครอง และกฎหมายที่มี

ความส าคัญ ต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์  มนุษย์ที่มีคุณธรรมจริยธรรม  
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มศว 364 เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัตน์                        3(2-2-5) 

SWU 364 Economy in Globalization 

  ศึกษาพื้นความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สภาพเศรษฐกิจ

ไทยและเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตที่มีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต  ตลอดจน

บทบาทและความสัมพันธ์ขององค์กรธุรกิจที่มีผลต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน 

 

มศว 365  หลักการจัดการสมัยใหม่                                  3(2-2-5) 

SWU 365 Principles of Modern Management 

  ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการ

จัดการองค์กรการจัดการทรัพยากรขององค์กร  ประเด็นต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวโน้มในการ

จัดการสมัยใหม่ การจัดการที่เกี่ยวข้องกับคน ภาวะผู้น า การพัฒนาองค์กร และการพัฒนาสังคมที่

ก้าวหน้าและสันติสุข 

 
มศว 366 จิตวิทยาสังคม                                                  3(2-2-5) 

SWU 366 Social Psychology 

  ศึกษาจิตวิทยาพื้นฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรมของมนุษย์ พฤติกรรมสังคม  ตัวแปร

ต่างๆทางสังคมที่ท าให้เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิตของมนุษย์  โครงสร้างทางสังคม  กระบวนการ

ต่างๆ ทางสังคม เจตคติ การรับรู้ทางสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความก้าวร้าวพฤติกรรมและ

บทบาททางเพศ และการส่ือสาร การโฆษณาชวนเชื่อ  และแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทาง

สังคม  

 

มศว 367 กฎหมายทั่วไป                                                 3(2-2-5) 

SWU 367 Legal Studies 

  ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย ลักษณะของกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย

กับศีลธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี  ประเภท ล าดับชั้น และหมวดหมู่ของกฎหมาย  กฎหมาย

ส าคัญที่จ าเป็นต้องรู้ในการด าเนินชีวิต โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ และส่ือที่หลากหลาย 

 

มศว 371 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม และเทคโนโลยี     3(2-2-5) 

SWU 371 Creativity, Innovation and Technology 

  ศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบัติกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการ

ต่างๆ การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชน              

ซึ่งเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม วิศวกรรม ศิลปหัตถกรรม ธุรกิจชุมชน ความสัมพันธ์กับชุมชนและ

ส่ิงแวดล้อมโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และ ส่ือที่หลากหลาย 
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มศว 372 ภูมิปัญญาท้องถิ่น                                             3(2-2-5) 

SWU 372 Local Wisdom 

  ศึกษาและค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาชุมชน ภูมิปัญญาที่เกิดจากกระบวนการ

คิด การเรียนรู้ การพัฒนาด้วยการกระท าและปฏิสัมพันธ์ในชุมชน ภูมิปัญญาในการด ารงชีวิตร่วมกับ

ผู้อื่น ภูมิปัญญาในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติส่ิงแวดล้อม ภูมิปัญญาในการแสวงหาคุณค่าและตัวตนใน

ความเป็นมนุษย์ โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อท่ีหลากหลาย 

 

มศว 373 ภูมิลักษณ์ชุมชน                                               3(2-2-5) 

SWU 373 Man and Community 

  ศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาภูมิ ลักษณ์ชุมชน ภูมิลักษณ์ที่แสดงความเป็นท้องถิ่น 

ลักษณะเฉพาะและความผสานสัมพันธ์ในชุมชนในบริบทของพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ พื้นที่ทางวัฒนธรรม

และพื้นที่ทางชาติพันธุ์ บนฐานของคุณธรรม จริยธรรม และความดีงาม โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้

และสื่อท่ีหลากหลาย 

 

มศว 374 สัมมาชีพเพื่อชุมชน                                          3(2-2-5) 

SWU 374 Ethical Careers for Community 
  ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสัมมาชีพในชุมชน เพื่อสร้างสัมมาชีพที่เข้มแข็ง ปลูกฝัง สร้าง

ส านึก และสร้างความตระหนักในศักดิ์ศรีชุมชน สัมมาชีพที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาติส่ิงแวดล้อม 

สันติสุข คุณความดี ศิลปวัฒนธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และ

ส่ือที่หลากหลาย 

 

มศว 375 ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน          3(2-2-5) 

SWU 375 Good Governance in Community Management 

  ศึกษาค้นคว้า ปลูกฝังแนวคิด และการปฏิบัติธรรมาภิบาลการบริหารจัดการชุมชน 

บริหารจัดการบนความถูกต้องและนิติธรรม ความโปร่งใสเชื่อถือได้ การอธิบายตรวจสอบได้ การมี

ส่วนร่วม การรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่เพื่อการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง

และยั่งยืน โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อท่ีหลากหลาย 
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2. วิชาเอก 

2.1 วิชาเอกบังคับ  

ปศ 111 อารยธรรมไทย                      3(3-0-6) 

HI 111 Thai Civilization 

 ศึกษาพัฒนาการอารยธรรมไทยด้านต่างๆ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน  ที่ได้รับอิทธิพลจาก

อารยธรรมอินเดีย อารยธรรมจีน และอารยธรรมตะวันตกที่เป็นพื้นฐานของอารยธรรมไทย  

 

ปศ 201 ภาษาอังกฤษส าหรับเฉพาะสาขา(ประวัติศาสตร)์ 1  3(2-2-5) 

HI 201 English for Academic Purposes (History) I 

ฝึกการอ่านภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือสังคมโลก เพื่อเพิ่มพูน

ศัพท ์และเรียนรู้ความหมายและประเด็นหรือแก่นเรื่อง 

 
ปศ 202 ภาษาอังกฤษส าหรับเฉพาะสาขา(ประวัติศาสตร)์ 2  3(2-2-5) 

HI 202 English for Academic Purposes (History) II 

ฝึกการอ่านข้อเขียนภาษาอังกฤษทางประวัติศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เป็นเอกสาร 

บทความหรือต าราโดยสามารถเก็บความและเข้าใจเนื้อหา หรือความส าคัญของงานเขียน 

 
ปศ 203 ความรู้เบื้องต้นส าหรับการศึกษาประวัติศาสตร์   3(2-2-5) 

HI 203 Introduction to History  

 ศึกษาความรู้ เบื้องต้นที่มีความส าคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ ลักษณะของ

ประวัติศาสตร์ ปัญหา ข้อจ ากัดและความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นๆ รวมทั้งเรียนรู้ทักษะของการเป็นนัก

ประวัติศาสตร์ ทั้งด้านการใช้ วิเคราะห์ และตีความหลักฐาน การน าเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบ

ต่างๆ 

 

ปศ 211 ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่     3(3-0-6) 

HI 211 Pre-Modern Thai History  

ศึกษาประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ด้าน

การเมือง  เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

 

ปศ 212 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่     3(3-0-6) 

HI 212 Modern Thai History 

ศึกษาความเปล่ียนแปลงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมไทย ตั้งแต่

เริ่มการท าสนธิสัญญาเบาว์ริงจนถึงสมัยประชาธิปไตย 
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ปศ 221  ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่   3(3-0-6) 

HI 221 Modern South East Asian History 

ศึกษาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 จากสมัยอาณา

นิคม การเป็นเอกราชของชาติต่างๆ  พัฒนาการของแต่ละชาติหลังสมัยอาณานิคม ความขัดแย้งและ

ความร่วมมือในภูมิภาค ปฏิสัมพันธ์และความเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคในโลกปัจจุบัน 

 

ปศ 301 ประวัติศาสตร์นิพนธ์      3(3-0-6) 

HI 301 Historiography 
 ศึกษาประวัติศาสตร์ในฐานะเป็นกระบวนการที่ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอดีต

ได้รับการผลิตและน าเสนอผ่านงานเขียนทางประวัติศาสตร์ทั้งในโลกตะวันตกและไทยตั้งแต่

คริสต์ศตวรรษที่ 18 ถึงปัจจุบัน   โดยเน้นการวิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับปรัชญาและวิธีวิทยา

ต่างๆ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการมองอดีตและการเขียนงานทางประวัติศาสตร์  รวมทั้งพัฒนาการของการ

เขยีนงานทางประวัติศาสตร์ซึ่งเกิดขึ้นควบคู่กับความเปล่ียนแปลงทางสังคม    

 

ปศ 302 การวิจัยประวัติศาสตร์      3(2-2-5) 

HI 302 Research Methods in History 

  ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์และปัญหาในการท างานวิจัยทางประวัติศาสตร์   

ด้วยการท างานวิจัยทางประวัติศาสตร์หนึ่งเรื่องตามความสนใจของนิสิต  โดยวิเคราะห์พรมแดน

ความรู้ของเรื่องที่นิสิตสนใจเพื่อน ามาตั้งค าถามการวิจัยและเลือกวิธีวิทยา  ฝึกฝนการรวบรวมข้อมูล 

การใช้และวิเคราะห์ตีความหลักฐานประเภทต่างๆ  และการน าเสนอผลงานการวิจัยทั้งในรูปแบบการ

เขียนและการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

 

ปศ 303 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน        3(2-2-5) 

HI 303 Contemporary World Affairs 

 วิเคราะห์ความเปล่ียนแปลง พัฒนาการ ความขัดแย้ง และความร่วมมือของประเทศ

ต่างๆ ซึ่งเป็นผลมาจากแนวคิดและอุดมการณ์ทางเศรษฐกิจการเมือง ศาสนา  รวมถึงผลประโยชน์

ของการรวมกลุ่มระดับภูมิภาค การเติบโตและปัญหาของระบบเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

 

ปศ 331 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกสมัยใหม่    3(3-0-6) 

HI 331 Modern  East Asian  History 

 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงส าคัญๆ ทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ภูมิปัญญา 

และความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ของจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 19 ถึงปัจจุบัน 
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ปศ 341  ประวัติศาสตร์เอเชียใต้สมัยใหม่     3(3-0-6) 

HI 341  Modern South Asian History   

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศต่างๆ ใน 

เอเชียใต้ ตั้งแต่การต่อสู้เพื่อเอกราชของอินเดีย การแบ่งแยกเป็นประเทศปากีสถาน และบังคลาเทศ 

ภูมิหลังและปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศศรีลังกา ตลอดจนความส าคัญและบทบาทของเอเชียใต้

ในโลกปัจจุบัน  

 

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

HI 351 European History since the 19
th
 Century 

 ศึกษาสภาพของยุโรปตั้งแต่สมัยนโปเลียน  การปฏิวัติอุตสาหกรรม   ขบวนการเสรี

นิยม ชาตินิยม การรวมชาติของเยอรมนีและอิตาลี ลัทธิจักรวรรดินิยม  ความขัดแย้งทางเศรษฐกิจ

และการเมืองซึ่งก่อให้เกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและสอง   การเกิดและการส้ินสุดของสงครามเย็น 

ตลอดจนเหตุการณ์ส าคัญที่ตามมา 

 

ปศ 361 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา     3(3-0-6)  

HI 361 American History 

 ศึกษาความเป็นมาของประเทศสหรัฐอเมริกา พัฒนาการทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ 

และสังคมที่ท าให้ประเทศที่ก่อตั้งใน ค.ศ. 1776 กลายเป็นมหาอ านาจตะวันตกในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 

20  โดยศึกษาทั้งเหตุการณ์ในประเทศและต่างประเทศ  ตลอดจนบทบาทที่เพิ่มขึ้นของสหรัฐอเมริกา

ในการเมืองระหว่างประเทศตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 20 เป็นต้นมา   

 
ปศ 405 สัมมนาประวัติศาสตร ์      3(2-2-5)  

HI 405  Seminar in History 

 ศึกษาและวิเคราะห์หาเรื่องราวหรือกรณีส าคัญที่เกิดขึ้นใหม่จากการค้นคว้าวิจัย หรือ

การเปลี่ยนแปลงส าคัญๆทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม  และวัฒนธรรมในประวัติศาสตร์ของภูมิภาค

ต่างๆ ทั้งไทย เอเชีย และตะวันตก  เพื่อให้เกิดความเข้าใจในหัวข้อนั้นๆ โดยจัดสัมมนาตามความ

สนใจร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 
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2.2 วิชาเอกเลือก 

หมวดประวัติศาสตร์ไทย 

ปศ 311 ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย            3(3-0-6) 

HI 311 Contemporary Thai History 

ศึกษาการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมของไทยตั้งแต่

การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 จนถึงปัจจุบัน 

ปศ 312 อยุธยาศึกษา                           3(3-0-6) 

HI 312 Ayutthaya Study 

 ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับอาณาจักรอยุธยา ภูมิสถาน  พัฒนาการทางการเมือง สังคม 

เศรษฐกิจและศิลปวัฒนธรรม การค้าและความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ความเจริญและการล่มสลาย   

ตลอดจนอยุธยาในฐานะเมืองมรดกโลก ความเปลี่ยนแปลงของชุมชน และความส าคัญของอยุธยาด้าน

อื่นๆ ในปัจจุบัน  

 

ปศ 313 ความสัมพันธ์ไทยกับต่างประเทศสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 – 20       3(3-0-6) 

HI 313 Thai Foreign Relations from  the 15
th
  to the 20

th
 Centuries 

 ศึกษาความสัมพันธ์ไทยกับต่างประเทศในด้านการทูต การค้า สังคม และการ

ปรับเปลี่ยนทางสังคม  เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมของไทยในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 จนถึง

คริสต์ศตวรรษท่ี 20 

 

ปศ 314 ประวัติศาสตร์การเมืองและการปกครองไทย        3(3-0-6) 

HI 314 History of Thai Politics and Government 

ศึกษารูปแบบและแนวคิดทางการเมืองการปกครองของไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึง

พ.ศ. 2475 โดยพิจารณาความต่อเนื่องและการเปล่ียนแปลงทางด้านความคิด และการจัดการ

ปกครองในสมัยต่างๆ รวมถึงการวิเคราะห์และตีความเหตุการณ์ส าคัญทางการเมืองในแต่ละช่วงเวลา  

 

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

HI 315 Thai Social and Cultural History 

 ศึกษาระบบชนชั้นและวัฒนธรรมไทยตั้งแต่สมัยโบราณถึงพ .ศ.2475 วิเคราะห์

โครงสร้าง วิถีชีวิตและวัฒนธรรมภูมิปัญญาที่สะท้อนความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย 
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ปศ 316 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย          3(3-0-6) 

HI 316 Economic  History  of  Thailand               

ศึกษาพัฒนาการของระบบเศรษฐกิจไทยตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 จนถึงพ.ศ.2475 

ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ และผลกระทบที่มีต่อ

สังคมไทย 

 

ปศ 317 บทบาทสตรีในประวัติศาสตร์ไทย           3(3-0-6) 

HI 317 Roles of Women in Thai  History   

ศึกษาแนวความคิดการแบ่งแยก เพศ สิทธิ  สถานภาพ และบทบาทสตรี ใ น

ประวัติศาสตร์ไทยทางด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรม และการเรียกร้องสิทธิของสตรี 

 

ปศ 411 โบราณคดีในประเทศไทย                                                                           3(3-0-6)  

HI 411 Archaeology in Thailand 

ศึกษาความหมายของวิชาโบราณคดี ขอบเขตของการศึกษา การด าเนินงานโบราณคดี

ในประเทศไทย ประโยชน์ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และองค์ความรู้เกี่ยวกับโบราณคดีสมัยก่อน

ประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ในประเทศไทย 

 

ปศ 412 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย                   3(2-2-5) 

HI 412  Thai Local History                 

ศึกษาแนวคิดและวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น องค์ความรู้ของการศึกษา

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในประเทศไทย  และให้นิสิตฝึกวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น    

ปศ 413 สัมมนาประวัติศาสตร์ไทย                   3(2-2-5) 

HI 413 Seminar in Thai History 

ศึกษา วิเคราะห์ และอภิปรายเรื่องราวหรือกรณีส าคัญที่เกิดขึ้นใหม่จากการค้นคว้าวิจัย  

หรือการเปล่ียนแปลงส าคัญๆ ทางการเมือง  การปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรมใน

ประวัติศาสตร์ไทย ทั้งในอดีต  และปัจจุบัน  โดยจัดสัมมนาตามความสนใจร่วมกันระหว่างผู้เรียนและ

ผู้สอน 

ปศ 414 ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย           3(3-0-6) 

HI 414 Art History of Thailand 

ศึกษาวิวัฒนาการของศิลปะในประเทศไทยตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน   

โดยเฉพาะด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรม โดยศึกษาตามล าดับสมัยที่มีการ

เปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญในด้านรูปแบบและเอกลักษณ์ เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานทางสังคม วัฒนธรรม และ

ภูมิปัญญา ตลอดจนอิทธิพลของศาสนา และรูปแบบของศิลปกรรมจากภายนอกที่มีต่อศิลปะไทย 
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หมวดประวัติศาสตร์เอเชีย 

 

ปศ 231 อารยธรรมตะวันออก                 3(3-0-6) 

HI 231 Eastern  Civilization    

ศึกษาก าเนิดและวิวัฒนาการของอารยธรรมตะวันออกโดยเฉพาะอารยธรรมจีน และ 

อารยธรรมอินเดีย โดยเน้นศึกษารากฐานของความคิด ปรัชญา ศาสนา  ลัทธิความเชื่อ และศิลปะ

วิทยาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นแต่ละยุคสมัย รวมทั้งความสัมพันธ์และอิทธิพลของอารยธรรมทั้งสองต่อ

ภูมิภาคเอเชีย 

 

ปศ 321 อาเซียน                     3(3-0-6) 

HI 321 ASEAN   

 ศึกษาก าเนิด การปรับตัวและการด าเนินงานของอาเซียนในยุคสงครามเย็น หลัง

สงครามเย็น ยุควิกฤติเศรษฐกิจ  รวมท้ังการขยายตัวและความพยายามของอาเซียนในการปรับเปล่ียน

จากองค์กรความมั่นคงไปสู่การบูรณาการทางเศรษฐกิจที่มีนโยบายเกี่ยวข้องกับมิติทางสังคมและ

ชีวิตประจ าวันของประชาชนในประเทศสมาชิก   

 

ปศ 322 สัมมนาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้        3(2-2-5) 

HI 322 Seminar in Southeast Asian History   

ศึกษา วิเคราะห์ และอภิปรายประเด็นหรือเหตุการณ์ส าคัญทางการเมือง เศรษฐกิจ  

สังคมและวัฒนธรรมในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อให้เกิดความเข้าใจในหัวข้อนั้นๆ

อย่างลึกซึ้ง โดยจัดสัมมนาตามความสนใจร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 

 
ปศ 332 สัมมนาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก         3(2-2-5) 

HI 332 Seminar in East Asian History 

ศึกษา วิเคราะห์ และอภิปรายประเด็นหรือเหตุการณ์ส าคัญทางการเมือง เศรษฐกิจ 

สังคมและวัฒนธรรมในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเพื่อให้เกิดความเข้าใจในหัวข้อนั้นๆอย่างลึกซึ้ง           

โดยจัดสัมมนาตามความสนใจร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 

 
ปศ 342 สัมมนาประวัติศาสตร์เอเชียใต้          3(2-2-5) 

HI 342 Seminar in South Asian History 

ศึกษา วิเคราะห์ และอภิปรายประเด็นหรือเหตุการณ์ส าคัญทางการเมือง เศรษฐกิจ 

สังคมและวัฒนธรรมในประวัติศาสตร์เอเชียใต้เพื่อให้เกิดความเข้าใจในหัวข้อนั้นๆอย่างลึกซึ้ง       

โดยจัดสัมมนาตามความสนใจร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 
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ปศ 343 ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง                  3(3-0-6) 

HI 343 History of the Middle East                

 ศึกษาความเป็นมาของดินแดนตะวันออกกลาง เน้นตั้งแต่ก าเนิดของศาสนาอิสลาม 

อาณาจักรอิสลามต่างๆ  อิทธิพลของมหาอ านาจตะวันตก การเกิดประเทศต่างๆ และความส าคัญของ

ภูมิภาคนี้ในปัจจุบัน 

 

ปศ 344 สัมมนาประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง                  3(2-2-5) 

HI 344 Seminar in  the Middle  East History 

  ศึกษา วิเคราะห์ และอภิปรายประเด็นหรือเหตุการณ์ส าคัญทางการเมือง เศรษฐกิจ 

สังคมและวัฒนธรรมในประวัติศาสตร์ตะวันออกกลางเพื่อให้เกิดความเข้าใจในหัวข้อนั้นๆอย่างลึกซึ้ง           

โดยจัดสัมมนาตามความสนใจร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 

 

ปศ 441 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก                   3(3-0-6) 

HI 441 History of Eastern Art  

  ศึกษาวิวัฒนาการของศิลปะตะวันออก โดยเน้นศึกษาศิลปะอินเดียและจีน  ตามล าดับ

ยุคสมัยที่มีการเปล่ียนแปลงครั้งส าคัญในด้านรูปแบบและเอกลักษณ์เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานทาง สังคม 

วัฒนธรรม และภูมิปัญญา อิทธิพลของศิลปะอินเดียที่มีต่อศิลปะศรีลังกา พม่า อินโดนีเซีย กัมพูชา 

เวียดนาม และไทย อิทธิพลของศิลปะจีนที่มีต่อศิลปะญี่ปุ่น และเกาหลี  

 

หมวดประวัติศาสตร์ตะวันตก 

 

ปศ 251 อารยธรรมตะวันตก                   3(3-0-6) 

HI 251 Western  Civilization                  

   ศึกษาก าเนิดและการพัฒนาอารยธรรมตะวันตก ตั้งแต่สมัยกรีก โรมัน ที่มีรากฐานมา

จากอารยธรรมโบราณ   ความส าคัญของคริสต์ศาสนาจนถึงการส้ินสุดยุคกลาง     

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

HI 252   European History from the 15
th
 to the 18

th 
Centuries  

 ศึกษาความส าคัญของการฟื้นฟูศิลปวิทยาการในยุโรปที่มีต่อการเปล่ียนแปลงแนวคิด

ด้านต่าง ๆ การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ การส ารวจทางทะเล  การขยายตัวทางเศรษฐกิจ การปฏิรูป

ศาสนา แนวคิดใหม่ในสมัยภูมิธรรม (Age of Enlightenment) สาเหตุและผลของการปฏิวัติฝรั่งเศส 
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ปศ 352 ประวัติศาสตร์อังกฤษสมัยใหม่          3(3-0-6) 

HI 352 History of Modern  Britain                           

 ศึกษาวิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองของอังกฤษตั้งแต่สมัยราชวงศ์ทิวดอร์จนถึง

ปัจจุบัน  โดยเน้นพัฒนาการของระบบการเมืองแบบรัฐสภา  การปฏิรูปทางเศรษฐกิจ สังคม การสร้าง

ระบบรัฐสวัสดิการ แนวทางสังคมนิยมแบบอังกฤษ และบทบาทของพรรคแรงงาน 

 

ปศ 353     ประวัติศาสตร์รัสเซียสมัยใหม่                  3(3-0-6) 

HI 353 History of Modern Russia 

 ศึกษาประวัติศาสตร์รัสเซียนับตั้งแต่การปฏิวัติรัสเซีย ค.ศ.1917 จนถึงปัจจุบัน       

โดยเน้นความเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและภูมิปัญญา การจัดตั้งประเทศ

เครือรัฐเอกราช สถานภาพและบทบาทของสหพันธรัฐรัสเซียในปัจจุบันต่อการเมืองยุโรปและเวทีโลก 

          

ปศ 354   สัมมนาประวัตศิาสตร์ยุโรป                           3(2-2-5) 

HI 354 Seminar in European History 

ศึกษา วิเคราะห์ และอภิปรายประเด็นหรือเหตุการณ์ส าคัญทางการเมือง เศรษฐกิจ  

สังคมและวัฒนธรรมในประวัติศาสตร์ยุโรปเพื่อให้เกิดความเข้าใจในหัวข้อนั้นๆอย่างลึกซึ้ง   โดยจัด

สัมมนาตามความสนใจร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 

 
ปศ 451   สหภาพยุโรป                    3(3-0-6) 

HI 451      European Union 

 ศึกษาทฤษฎีบูรณาการและพัฒนาการของการบูรณาการยุโรปด้านเศรษฐกิจและ

การเมืองตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ของชาติกับการบูรณาการ 

การด าเนินนโยบายต่างๆ ความพยายามสร้างอัตลักษณ์ยุโรป การปรับตัวและความเปล่ียนแปลงของ

ประเทศสมาชิก  รวมท้ังบทบาทของสหภาพยุโรปในระบบเศรษฐกิจและการเมืองโลก   

 
ปศ 452  ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก                  3(3-0-6) 

HI 452 History of Western Art 

ศึกษาวิวัฒนาการของศิลปะตะวันตกตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน

โดยเฉพาะด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรม ตามล าดับสมัยที่มีการเปล่ียนแปลงครั้ง

ส าคัญในด้านรูปแบบและเอกลักษณ์ เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานทางสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญา รวมทั้ง

อิทธิพลที่มีตอ่ศิลปะในปัจจุบัน 
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ปศ 453 ภาพยนตร์ พิพิธภัณฑ์และประวัติศาสตร์ยุโรปร่วมสมัย       3(3-0-6) 

HI 453    Films, Museums and Contemporary European History 

 ศึกษาการตีความและการเข้าใจอดีตของสังคมยุโรปในวงกว้างที่น าเสนอผ่านภาพยนตร์

และการจัดพิพิธภัณฑ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเด็นส าคัญๆของประวัติศาสตร์ยุโรปในยุคสงครามโลก

ครั้งที่ 2 จนถึงปัจจุบัน เช่น ประวัติศาสตร์ชาติ สงครามโลก การสังหารหมู่ชาวยิว  สงครามเย็น การ

ส้ินสุดของสงครามเย็น  และการบูรณาการยุโรป  เพื่อให้เข้าใจพัฒนาการทางความคิดของผู้คนใน

สังคมยุโรปที่มีต่ออดีตและประวัติศาสตร์ร่วมสมัย 

 

หมวดประวัติศาสตร์ทั่วไป 

 

ปศ 401  การวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น                 3(2-2-5) 

HI 401  Introduction to Research in Social Sciences 

   ศึกษาขอบข่ายของวิชาสังคมศาสตร์ เทคนิค วิธีการต่างๆ รวมทั้งสถิติที่ใช้ในการวิจัย

ทางสังคมศาสตร์  ฝึกออกแบบและท าการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

 

ปศ 402   พิพิธภัณฑสถานวิทยา                   3(3-0-6) 

HI 402  Museology 
 ศึกษาแนวคิดและหลักการในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ประเภทต่างๆ บทบาท หน้าที่  

โครงสร้าง การบริหารงาน การจัดการวัตถุพิพิธภัณฑ์ การจัดแสดง การสงวนรักษา การบริการทาง

การศึกษา ตลอดจนกฎหมายท่ีเกี่ยวกับงานพิพิธภัณฑ์ แนวทางในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ให้ทันสมัยและ

การมีส่วนร่วมของชุมชน 

 

ปศ 403  การจัดการมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในประเทศไทย      3(3-0-6) 

HI 403  Historical Heritage and Cultural Management in Thailand 

  ศึกษาแนวคิดและทิศทางการจัดการมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  โดยเน้น

การจัดการด้านอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและแหล่งมรดกทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีในประเทศไทย 

 

ปศ 404  การเขียนและผลิตสารคดีทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม      3(2-2-5) 

HI 404  Production of Historical and Cultural Documentaries 

 ศึกษาและฝึกฝนกระบวนการท างาน การรวบรวม การจัดการข้อมูล การเขียนและผลิต

ส่ือสารคดีทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ 
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ปศ 471  ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกับการท่องเที่ยว         3(3-0-6) 

HI 471  Local History and Tourism 

  ศึกษาประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นที่ส าคัญในแต่ละภูมิภาค สถานที่ท่องเที่ยวที่มี

ความส าคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีและวัฒนธรรมท้ังด้านประเพณี คติความเชื่อ ศาสนา และวิถี

ชีวิต  

 

 
3. วิชาโทประวัติศาสตร ์

 ดูในค าอธิบายรายวิชาเอกประวัติศาสตร์ 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

         
    3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ล าดับ

ที่ 
รายชื่อคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปีที่จบ 

สถาบันที่ส าเรจ็การศึกษา 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 

1* ผศ.สาวิตรี   พิสณุพงศ์ ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์ศิลปะ), 2522 

ศศ.ม.(โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์), 

2530 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

x-xxxx-xxxxx-

xxx 

2* อ.สัญญา  ชีวะประเสริฐ ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์ศิลปะ), 2535 

ศศ.ม.(ประวัติศาสตร์), 2539 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

x-xxxx-xxxxx-

xxx 

3* อ.ปิยะนาถ  อังควาณิชกุล ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์), 2536 

ศศ.ม.(ประวัติศาสตร์), 2541 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

x-xxxx-xxxxx-

xxx 

4 อ.พรพรรณ  โปร่งจิตร ศศ.ม.(ประวัติศาสตร์), 2546 
ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์), 2540 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

x-xxxx-xxxxx-

xxx 

5 อ.ธิกานต์   ศรีนารา ศศ.ม.(ประวัติศาสตร์), 2547 

ศศ.บ.(บริหารรัฐกิจ), 2543 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

x-xxxx-xxxxx-

xxx 

      *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
 

3.2.2  อาจารย์ประจ า 

ล าดับ

ที ่
รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

(สาขาวิชา) และปีที่จบ 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

1 รศ.ชาคริต   ชุ่มวัฒนะ Ph.D. (History), 2528   Cornell University 

2 ผศ.สาวิตรี  พิสณุพงศ์ 
ศศ.ม.(โบราณคดีสมัยประวัตศิาสตร์), 
2530 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3 อ.โดม  ไกรปกรณ์ อ.ด. (ประวัติศาสตร์), 2550 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

4 อ.สัญญา  ชีวะประเสริฐ ศศ.ม.(ประวัติศาสตร์), 2539 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

5 อ.ปิยะนาถ  อังควาณิชกุล ศศ.ม.(ประวัติศาสตร์), 2541 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

6 อ.พรพรรณ  โปร่งจิตร ศศ.ม.(ประวัติศาสตร์), 2546 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

7 อ.ธิกานต์   ศรีนารา ศศ.ม.(ประวัติศาสตร์), 2547 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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3.2.3  อาจารย์พิเศษ 

ล าดับ

ที่ 
รายชื่อคณาจารย์ 

คุณวุฒิการศึกษา 

(สาขาวิชา) และปีที่จบ 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

1 รศ.วุฒิชัย   มูลศิลป์ กศ.ม. (ประวัติศาสตร์), 2512 วิทยาลยัวิชาการศึกษา  ประสานมิตร 
2 รศ.ณรงค์  พ่วงพิศ กศ.ม. (ประวัติศาสตร์),2514 วิทยาลัยวิชาการศึกษา  ประสานมิตร 
3 ผศ.พลับพลึง   คงชนะ Ph.d.(Philosophy and Religious), 

2553 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

4 ผศ.วงเดือน   นาราสัจจ ์ D.A. (History), 2531 Illinois State University  
5 ผศ.ชมพูนุท   นาคีรักษ ์ อ.ม. (ประวัติศาสตร์), 2514 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
6 ผศ.เชาวลี   จงประเสริฐ M.Sc in Ed. (History), 2516  Emporia State University  
7 ผศ.มาลินี  ประเสริฐธรรม M.Sc in Ed. (History), 2516 University  of  Bridgeport 
8 อ.พวงร้อย   กล่อมเอี้ยง กศ.ม. (ประวัติศาสตร์), 2516 วิทยาลัยวิชาการศึกษา  ประสานมิตร 
9 อ.อัมพร  เอ็งสุโสภณ ค.ม. (การสอนสังคม), 2516 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
10 อ.มรกต   ไมยเออร์ Ph.D. (History),2538 European University Institue  
11 อ.มิตรชัย  กุลแสงเจริญ ศศ.ม.(ประวัตศิาสตร์), 2548 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

    
 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  

               ไม่ม ี

 

  5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

               ไม่มี
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
ด้านหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต (อัตลักษณ์นิสิต มศว) 
 

อัตลักษณ์นิสิต มศว กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมของนิสิต 

ใฝ่รู้ตลอดชีวิด คิดเป็นท าเป็น หนักเอาเบาสู้    

รู้กาละเทศะ เปี่ยมจิตส านึกสาธารณะ มีทักษะ

สื่อสาร อ่อนน้อมถ่อมตน งามด้วยบุคลิก  

พร้อมด้วยศาสตร์และศิลป์ 

สอดแทรกอัตลักษณ์ท้ัง 9 ประการในการเรียนการสอนทุกรายวิชา     

โดยอธิบายให้นิสิตเข้าใจความหมายและความส าคัญของอัตลักษณ์ท้ัง 9 
ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการเรียน การท างาน และการด ารงชีวิต จัดกิจกรรม

ท้ังในและนอกชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นิสิตมีโอกาสฝึกฝนและ

พัฒนาตนเองให้มีอัตลักษณ์ท้ัง 9 และให้นิสิตอภิปรายแสดงความ
คิดเห็นว่าการเรียนในแต่ละรายวิชาช่วยกระตุ้นนิสิตให้พัฒนาอัตลักษณ์

ในด้านใดบ้าง พร้อมยกตัวอย่างการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและ

ประโยชน์ท่ีได้รับ 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม : มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคา่ของศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและประชาคม
นานาชาติ 

 

ผลการเรียนรู้ด้าน

คุณธรรม จริยธรรม 
กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.มีคุณธรรม จริยธรรมใน
การด ารงชีวิต มีความ

ซื่ อสัตย์สุจริต  และ มี

จ ร ร ย า บ ร ร ณ ท า ง

วิชาการ 

- สอดแทรก เนื้ อห า ใน มิติ ท า งคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการในการ

เรียนการสอนทุกรายวิชา 
- ใช้กรณีศึกษา และมอบหมายงานให้นิสิตฝึกน า

หลักธรรมมาใช้ในการแก้ปัญหาชีวิต 
- มีกิจกรรมนอกหลักสูตรท่ีส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง 

- ประเมินจากพฤติกรรมความซื่อสัตย์ใน

การท ารายงาน การอ้างอิงผลงาน และการสอบ 
- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมายท่ี

แสดงถึงการคิด วิเคราะห์ และการเลือกใช้

หลักธรรมท่ีเหมาะสมในการแก้ปัญหาต่าง 

ๆ และการพัฒนาตนเอง 

- ประเมินจากการมีส่วนร่วมของนิสิตใน

กิจกรรมนอกหลักสูตรท่ีมีการจัดขึ้น 

2 .  มี จิ ต ส า ธ า ร ณ ะ 

เสียสละเพื่อส่วนรวม 

- ให้นิสิตเรียนรู้การเสียสละเพื่อส่วนรวมจาก

กรณีศึกษาบุคคลตัวอย่างท่ีได้รับการยกย่องใน

สังคม เพื่อกระตุ้นให้เกิดจิตส านึกสาธารณ 

- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยน

ความความคิดเห็นในชั้นเรียน 

- ให้นิสิตฝึกเขียนโครงการ และท ากิจกรรม

เสียสละเพื่อส่วนรวม เช่น โครงการจิตอาสา เพื่อ
ปลูกฝังจิตส านึกสาธารณะ 
- ให้นิสิตเขียนรายงานความรู้สึกท่ีมีต่อการท า

กิจกรรมโครงการจิตอาสา เพื่อให้ตระหนักถึง

ความสุขท่ีเกิดจากการให้ 

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย 
และสังเกตจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

การวางแผน การปฏิบัติ และการน าเสนอ

ผลงาน 
- ประเมินจากความภาคภูมิใจของนิสิตท่ี

ได้ท าประโยชน์ให้สังคม 
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ผลการเรียนรู้ด้าน

คุณธรรม จริยธรรม 
กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

3. รับผิดชอบตนเอง 

ผู้อ่ืน สังคม และ 
สิ่งแวดล้อม 

ให้ความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบจากการกระท า

ข อ งตน เ อ งต่ อตน เ อ ง  ผู้ อ่ื น  สั ง คมแล ะ

สิ่งแวดล้อม โดยใช้กรณีศึกษา และมอบหมาย

งานรายบุคคล/งานกลุ่ม 

- ประเมินความรับผิดชอบต่อตนเองจาก

คุณภาพรายงานรายบุคคล 
- ประเมินความรับผิดชอบต่อผู้อ่ืนจาก

การท ารายงานกลุ่ม และจากผลการ

ประเมินกันเองของนิสิตในกลุ่ม 
- ประเมินความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมจากการอภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นในชั้นเรียน และพัฒนาการ

ทางความคิดและพฤติกรรมของนิสิต 

4. มีวินัย ตรงต่อเวลา 

เคารพกฎ ระเบียบของ

องค์กรและสังคม 

- ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้นิสิตมี

ค่านิยมพื้นฐานท่ีถูกต้อง 
- ชี้แจงกฎระเบียบและแนวปฏิบัติในการเรียน

การสอนให้ชัดเจนในทุกรายวิชา 

ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียน การตรง

ต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน การส่งรายงาน

ตามเวลาท่ีก าหนด การแต่งกาย และการ

ปฏิบัติตนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

5. ตระหนักในคุณค่า

ของศิลปวัฒนธรรมท้ังของ

ไ ท ย แ ล ะ ป ร ะ ช า ค ม

นานาชาติ 

- มีรายวิชาท่ีส่งเสริมให้นิสิตมีแนวคิดทางด้าน

สุนทรียศาสตร์ และตระหนักในคุณค่าของ

ศิลปวัฒนธรรมท่ีมีต่อการด ารงชีวิต โดยให้เข้า

ร่วมกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ท้ังในและ

นอกเวลาเรียน และให้ท ารายงานแสดงความ

คิดเห็นทั้งรายบุคคลและงานกลุ่ม 
- สอดแทรกเนื้อหาในด้านศิลปวัฒนธรรมและ

ประเพณีที่ดีงามท้ังของไทยและนานา ชาติในการ

เรียนการสอนทุกรายวิชา 

- ประเมินจากงานท่ีได้รับมอบหมายท่ี

แสดงถึงการน าแนวคิดทางสุนทรียศาสตร์/

ศิลปวัฒนธรรมมาใช้ และการอภิปรายใน

ชั้นเรียน 
- สั ง เกตจากการประพฤติตนอยู่ ใน

ประเพณีและวัฒนธรรมท่ีดีงามของไทย  
- สังเกตจากการรู้เท่าทัน สามารถปรับตัวและ

เลือกรับวัฒนธรรมท่ีดีงามของนานาชาติ

ได ้

 
 
2.2 ด้านความรู ้: มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติของตนเอง ผู้อื่น 
และสังคม 

 

ผลการเรียนรู้ 
ด้านความรู้ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีความรอบรู้อย่าง

กว้างขวาง มีโลกทัศน์

กว้างไกล และสามารถ

เรียนรู้ด้วยตนเอง 

- จัดหลักสูตรให้มีรายวิชาบังคับท่ีครอบคลุม

ความรู้ในสาขาต่างๆอย่างกว้างขวาง โดยจัดการ

เรียนการสอนในลักษณะบูรณาการ  และมีรายวิชา

เลือกท่ีหลากหลายเพื่อให้นิสิตมีโอกาสเลือกเรียน

ได้ตามความสนใจ 
 
- มีการแนะน าวิธีการเรียนรู้/การสืบค้นข้อมูล

ด้วยตนเอง และให้ฝึกปฏิบัติในทุกรายวิชา 

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ท่ี

แสดงถึงการคิด/วิเคราะห์ การหาความรู้

เพิ่มเติม โดยอาศัยข้อมูล/หลักความรู้จาก

แหล่ งท่ีน่ าเชื่ อถือมาประกอบได้ อย่ า ง

เหมาะสมและมีจรรยาบรรณในการอ้างอิง 
 
- การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัต ิ
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ผลการเรียนรู้ 
ด้านความรู้ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

2. มีความรู้และความ

เข้ า ใจธรรมชาติของ

ตนเอง รู้ เ ท่ า ทันการ

เปลี่ยนแปลงและด ารง 

ชี วิ ตอย่ า ง มีความสุ ข

ท่ามกลางกระแสโลกาภิ

วัตน์ 

- ให้เรียนรู้หลักธรรมท่ีส าคัญในการด ารงชีวิต 

โดยใช้หนังสือและกรณีศึกษา 
- ให้ท ากิจกรรม Who am I เพื่อให้เข้าใจ/ทราบ
ท่ีมาของลักษณะนิสัย/วิเคราะห์ข้อดีข้อด้อยของ

ตนเอง พร้อมตั้งเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง 
- มอบหมายงานให้นิสิตฝึกน าหลักธรรมมาใช้

ในชีวิตประจ าวัน 

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ท่ี

แสดงถึงการคิด/วิ เคราะห์  และการ

เลือกใช้หลักธรรมท่ีเหมาะสมในการ

ด าเนินชีวิต 
- ประเมินจากพัฒนาการด้านความคิด

และพฤติกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

3. มีความรู้ ความเข้าใจ

เพื่อนมนุษย์/สังคมท้ัง

ไทยและนาน าชาติ /

กฎหมายในชีวิต ประจ าวัน 

และสามารถน าความรู้

ไปใช้ในการแก้ปัญหา

และสร้างสรรค์สังคม 

- ให้ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับมนุษย์/สังคมไทยและ

นานาชาติเพื่อให้นิสิตเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์

ในการอยู่ร่วมกัน และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับชีวิต 

ประจ าวัน รวมท้ังแนะน าแหล่งอ้างอิงให้นิสิต

ค้นคว้าเพิ่มเติม 
- ให้นิสิตเรียนรู้การด ารงชีวิตในสังคมอย่างมี

คุณค่าจากกรณีศึกษา 
- มอบหมายงานกลุ่มให้นิสิตวิเคราะห์ปัญหา

สังคมและน าเสนอแนวทางแก้ไขอย่างสร้างสรรค์ 
- อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน 

- ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

การวางแผน การปฏิบัติ และการน าเสนอ

ผลงาน 
-ประเมินจากคุณภาพงานท่ีแสดงถึง

ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาสังคม

โดยเริ่มจากตนเอง 
- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนความ

ความคิดเห็นในชั้นเรียน 
 

4. มีความรู้ ความเข้าใจ 

และตระหนักถึงความ

จ าเป็ นในการมีความ 

สัมพัน ธ์ ท่ี ถูกต้อง กับ

ธรรมชาติแวดล้อม 

- ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับผลกระทบของ

พฤติกรรมของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้

กรณีศึกษา เพื่อให้ตระหนักถึงความจ าเป็นในการ

มีความสัมพันธ์ท่ีถูกต้องกับสิ่งแวดล้อม 
- มอบหมายงานให้นิสิตฝึกวิ เคราะห์ปัญหา

สิ่งแวดล้อม อภิปรายหาสาเหตุและวิธีแก้ ปัญหา

โดยเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนิสิตเอง 

และน าเสนอในชั้นเรียน 

- ประเมินจากคุณภาพงานท่ีมอบหมาย 
- ประเมินจากความรับผิดชอบในการท า

รายงานรายบุคคล และการท างานกลุ่ม 
- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนความ

ความคิดเห็นในชั้นเรียน 
- สังเกตจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน

การบริโภค 

5. มีความรู้พื้นฐานและ

ทักษะในการด ารง ชีวิต

ต ามหลั ก เ ศ รษฐ กิ จ

พอเพียง  

- ให้ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง 
- มอบหมายงานกลุ่มให้นิสิตสืบค้นกรณีศึกษามา

อภิปรายในชั้นเรียน 
 
- มอบหมายงานรายบุคคลให้นิสิตฝึกคิดและน า

หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการ

ด ารงชีวิต 

- ประเมินจากรายงานท่ีแสดงให้เห็นว่านิสิต

ได้น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน และสามารถเลือกสรรความรู้
ในศาสตร์ต่างๆ ในกระแสหลักมาบูรณาการ

ใช้อย่างรู้เท่าทัน  
- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนความ

ความคิดเห็นในชั้นเรียน 
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2.3 ด้านทักษะทางปัญญา : เป็นผู้ใฝ่รู้ คิดอย่างมีเหตุผล และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้เป็น
อย่างดี 

 

ผลการเรียนรู้ด้าน

ทักษะทางปญัญา 
กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.  เป็นผู้ ใฝ่ รู้  และ มี

วิจารณญาณในการเลือก

รับข้อมูลข่าวสาร 

- สอดแทรกกิจกรรมการเรียนการสอนให้นิสิต

ฝึกค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในทุกรายวิชา 
- ให้นิสิตฝึกใช้หลักกาลามสูตรในการพิจารณา

เลือกรับข้อมูลข่าวสาร 

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ท่ี

แสดงถึงการค้นหาความรู้เพิ่มเติมอย่าง

ต่อเนื่องและมีวิจารณญาณในการเลือกรับ

ข้อมูลข่าวสารโดยใช้หลักกาลามสูตร 
- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนความ

ความคิดเห็นในชั้นเรียน 

2. สามารถคิดอย่างมี

เหตุผลและเป็นระบบ 

- ให้นิสิตฝึกคิดวิเคราะห์/หาแนวทางแก้ไขปัญหา

โดยใช้หลักธรรม เช่น อริยสัจ โยนิโสมนสิการ  
- น าเสนอและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ในชั้นเรียน  

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ท่ี

แสดงถึงการคิดอย่างมีเหตุผลและเป็น

ระบบ 
- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนความ

ความคิดเห็นในชั้นเรียน 

3. สามารถเชื่อมโยง

ค ว า ม รู้ สู่ ก า ร ใ ช้

ประโยชน์เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตของตนเอง 

และสังคมในทุกมิติได้

อย่างสมดุล  

- ใช้ตัวอย่างท่ีดีเป็นกรณีศึกษาเพื่อให้นิสิตได้

เรียนรู้วิธีวิเคราะห์ปัญหาและแนวทาง แก้ไข

อย่างเป็นระบบโดยอาศัยความรู้แบบบูรณาการ 
- ก าหนดประเด็นปัญหาสังคมท่ีเป็นประเด็น

สาธารณะเพื่อฝึกให้นิสิตรู้จักใช้ความรู้ในการ

วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และเสนอแนะแนว

ทางแก้ไข เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง 

และสังคมในทุกมิติได้อย่างสมดุล 

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมายท่ี

แสดงถึงการน าข้อมูลความรู้ท่ีถูกต้องมาใช้

ในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล เป็น

ระบบ และสร้างสรรค์ 
- สังเกตพัฒนาการในด้านต่าง ๆ จาก

พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม 

และการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

 

2.4 ด้านทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ : สามารถติดต่อสื่อสารและด ารงตนอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้เป็นอยา่งดี 

 

ผลการเรียนรู้ ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.ใช้ภาษาในการติดต่อ 

สื่ อ ส า ร แ ล ะ ส ร้ า ง

ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้

เป็นอย่างดี 

- มีรายวิชาท่ีพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศ เพื่อให้นิสิตได้ฝึกใช้ภาษาใน

การติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน

ได้เป็นอย่างดี 
- ใช้ กรณีศึ กษา เป็นตั วอย่ า ง เพื่ อ ให้นิ สิ ต

วิเคราะห์เปรียบเทียบการสื่อสารท่ีดีและไม่ดี 
 
 

- ประเมินจากงานท่ีได้รับมอบหมายและ

การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
- การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัต ิ
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ผลการเรียนรู้ ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

2 .  ส ามา รถปรั บตั ว

ท างานร่วมกับผู้ อ่ืนท้ัง

ในฐานะผู้น าและสมาชิก

กลุ่ม 

- มอบหมายกิจกรรมกลุ่มในทุกรายวิชาเพื่อฝึก

ให้นิสิตรู้จักปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

รับผิดชอบภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย รับฟัง

ความคิดเห็นของเพื่อนร่วมกลุ่ม สามารถแสดง

จุดยืนของตนเอง และค้นหาทางออกร่วมกันได้ 

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ท่ี

แสดงถึงความร่วมมือในการวางแผน ปฏิบัติ 

และแก้ปัญหา  
- สังเกตจากพัฒนาการด้านความคิดและ

พฤติกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
- ประเมินจากผลการประเมินกันเองของ
นิสิตในกลุ่ม 

3. การอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืน

อย่างสันติสุข 

- ใช้กรณีศึกษาปัญหาความขัดแย้งเพื่อให้นิสิต

ได้เรียนรู้ผลกระทบด้านลบท่ีมีต่อสังคม 
- เลือกปัญหาสังคมท่ีเป็นประเด็นสาธารณะให้

นิสิตฝึกวิพากษ์วิจารณ์ในชั้นเรียน เปิด รับความ

คิดเห็นท่ีหลากหลาย เคารพสิทธิของผู้ อ่ืน 

พยายามเข้าใจและยอมรับความแตกต่างทาง

ความคิดของแต่ละบุคคล 

- ประเ มินจากการมีส่วนร่วมในการ

วิพากษ์วิจารณ์ในชั้นเรียน และการยอมรับ

เหตุผลของผู้ท่ีมีความคิดเห็นแตกต่าง  

 

 

2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ผลการเรยีนรู้ด้าน

ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีทักษะการวิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข 

- มีรายวิชาท่ีฝึกทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข

โดยตรง เช่น คณิตศาสตร์ในชีวิต ประจ าวัน 
- สอดแทรกทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขใน

รายวิชาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลขอย่างต่อเนื่อง 

- การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัต ิ
 

2. มีทักษะการสื่อสาร

และการใช้ เทคโนโลยี

ส า รสน เทศ ได้ อย่ า ง

ถูกต้องและเหมาะสม 

- มีรายวิชาท่ีพัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง 
- สอดแทรกทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ กฎหมายและจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้อง

ในทุกรายวิชา 
- ฝึกนิสิตให้รู้จักวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้

คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม 
 

- การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัต ิ
- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ท่ี

แสดงถึงความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการสื่อสารอย่างรู้เท่าทัน 

และมีจรรยาบรรณ  
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ผลการเรียนรู้ด้าน

ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

3. สามารถแสวงหา

ความรู้โดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  

- ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความส าคัญของ

แหล่งข้อมูลประเภทต่าง ๆ ท้ังแหล่งความรู้ ท้ังท่ี

เป็นสื่อเอกสาร/สื่ออิเล็กทรอนิคส/์ บุคคลต่าง ๆ 
- แนะน าวิธีการเรียนรู้/การสืบค้นข้อมูลโดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและฝึกปฏิบัติในทุกรายวิชา 
- มอบหมายกิจกรรมเพื่อฝึ กทักษะในการ

สืบค้น/อ้างอิงข้อมูล การใช้ซอฟตแ์วร์ต่าง ๆ 

- การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัต ิ
- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ท่ี

แสดงถึงการสบืค้นข้อมูล การเลือก ใช้ข้อมูล 

และการรู้จักแหล่งข้อมูลท่ีเหมาะสม 

4.  สามารถน า เสนอ

สารสนเทศในรูปแบบท่ี

เ ห ม า ะ ส ม  แ ล ะ มี

คุณภาพ 

-ให้ความรู้ความเข้าใจเ ก่ียวกับเทคนิคการ

น าเสนอผลงานประเภทต่าง  
- สอดแทรกการฝึกทักษะการในการเรียนรู้

รายวิชาต่าง ๆ 
- ใช้กรณีศึกษาเพื่อเป็นตัวอย่างในการน าเสนอ

ผลงานท่ีดีและไม่ดี 
- ฝึกให้นิสิตออกมาน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

ในทุกรายวิชา 

- ประเมินจากคุณภาพในการน าเสนอ

ผลงานและ เลื อกกา รใช้ เ ทคโน โลยี

สารสนเทศมาช่วยให้การน าเสนอผลงานมี

ความชัดเจน และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น  
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  

(Curriculum Mapping) 

สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาศึกษาทั่วไป ดังน้ี 
ด้านที่ 1 คุณธรรมและจริยธรรม 
1. มีคุณธรรม จริยธรรมในการด ารงชีวิต มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีจรรยาบรรณทางวิชาการ 
2. มีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวม 
3. รับผิดชอบตนเอง ผู้อื่น สังคม และส่ิงแวดล้อม 
4. มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎ ระเบียบขององค์กรและสังคม 
5. ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและประชาคมนานาชาติ 

ด้านที่ 2 ความรู้ 
1. มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง 
2. มีความรู้และความเข้าใจธรรมชาติของตนเอง รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงและด ารง ชีวิตอย่างมีความสุข

ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ 
3. มีความรู้ ความเข้าใจเพื่อนมนุษย์/สังคมทั้งไทยและนานาชาต/ิกฎหมายในชีวิต ประจ าวัน และสามารถน า

ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สังคม 
4. มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความจ าเป็นในการมคีวาม สัมพันธ์ท่ีถูกต้องกับธรรมชาติแวดล้อม 
5. มีความรู้พื้นฐานและทักษะในการด ารง ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา 
1. เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีวิจารณญาณในการเลือกรับข้อมูลข่าวสาร 
2. สามารถคิดอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ 
3.  สามารถเชื่อมโยงความรู้สู่การใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง และสังคมในทุกมิติได้

อย่างสมดุล 

ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. ใช้ภาษาในการติดต่อ ส่ือสารและสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
2. สามารถปรับตัวท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม 
3. การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติสุข 

ด้านที่ 5 การคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. มีทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข 
2. มีทักษะการส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
3. สามารถแสวงหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. สามารถน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบที่เหมาะสม และมีคุณภาพ
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไปความรับผิดชอบหลัก            ความรับผิดชอบรอง

รายวิชาศึกษาทั่วไป 

ด้านที่ 1 
คุณธรรม จริยธรรม 

ด้านที่ 2 
ความรู้ 

ด้านที่ 3 
ทักษะทาง

ปัญญา 

ด้านที่ 4 
ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ด้านที่ 5 การวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

มศว 111  ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร                    

มศว 112  วรรณกรรมไทยปริทรรศน ์                    

มศว 121  ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1                    

มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธภิาพการสื่อสาร 2                    

มศว 123  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารนานาชาติ 1                    

มศว 124  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารนานาชาติ 2                    

มศว 141  ทักษะการรู้สารสนเทศ                    

มศว 142 วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
              และส่ิงแวดล้อม       

            

มศว 143 พลังงานทางเลือก             
      

มศว 144 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                 
  

มศว 145 สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์                    

มศว 351  วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ กฎของธรรมชาติ 
              พลังงาน และจิต 
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รายวิชาศึกษาทั่วไป 

ด้านที่ 1 
คุณธรรม จริยธรรม 

ด้านที่ 2 
ความรู้ 

ด้านที่ 3 
ทักษะทาง

ปัญญา 

ด้านที่ 4 
ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ด้านที่ 5 การวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย ์                    

มศว 251 มนุษย์กับสังคม                    

มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต                    

มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ                    

มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด                    

มศว 353 มนุษย์กับการใช้เหตผุลและจริยธรรม                    

มศว 354 มนุษย์กับสันติภาพ                    

มศว 355 พุทธธรรม                    

มศว 356 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา                    

มศว 357 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค ์                    

มศว 358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย ์                    

มศว 361 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม                    

มศว 362 มนุษย์กับอารยธรรม                    

มศว 363 มนุษย์กับการเมือง                
   

มศว 364 เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัตน์                    

มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม ่                l    
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รายวิชาศึกษาทั่วไป 

ด้านที่ 1 
คุณธรรม จริยธรรม 

ด้านที่ 2 
ความรู้ 

ด้านที่ 3 
ทักษะทาง

ปัญญา 

ด้านที่ 4 
ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ด้านที่ 5 การวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

มศว 366 จิตวิทยาสังคม                    

มศว 367 กฎหมายทั่วไป        
           

มศว 371 ความคิดสร้างสรรค์กบันวัตกรรมและ 
              เทคโนโลย ี                    

มศว 372 ภูมิปัญญาท้องถิ่น                    

มศว 373 ภูมิลักษณ์ชุมชน                    

มศว 374 สัมมาชีพชุมชน                    

มศว 375 ธรรมาภิบาลในการบรหิารจัดการชุมชน                    
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ด้านวิชาเอกประวัติศาสตร์ 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

อัตลักษณ์นิสิตวิชาเอกประวัติศาสตร์ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมของนิสิต 

1. มีความรอบรู้ในประวัติศาสตร์ของภูมิภาคต่างๆ ท้ังของ

ไทย เอเชีย และตะวันตก 

- ก าหนดให้วิชาเอกบังคับ มีรายวิชาประวัติศาสตร์ของ

ภูมิภาคต่างๆ ท้ังของไทย เอเชียและตะวันตก ซึ่งนิสิตทุก
คนต้องเรียน 

- ก าหนดให้วิชาเอกเลือกแบ่งเป็นหมวดๆได้แก่ หมวด

ประวัติศาสตร์ไทย ประวัติศาสตร์เอเชีย ประวัติศาสตร์

ตะวันตก และประวัติศาสตร์ท่ัวไป เพื่อเปิดโอกาสในนิสิต

เลือกเรียนได้ตามความสนใจเพื่อเพิ่มพูนความรอบรู้ใน

ประวัติศาสตร์ของภูมิภาคต่างๆให้มากข้ึน 
- ก าหนดให้นิสิตใช้ เอกสารชั้นต้นและชั้นรองท่ีเป็น

ภาษาไทย รวมท้ังเอกสารภาษาต่างประเทศเพื่อใช้ใน

การศึกษาประวัติศาสตร์ท้ังของไทย เอเชีย และตะวันตก  
- มีการเชิญวิทยากร หรือผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ของ
ภูมิภาคต่างๆเป็นอาจารย์พิเศษในรายวิชาต่างๆ 

2. มีความรู้กว้างในศาสตร์อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เช่น โบราณคดี 

ประวัติศาสตร์ศิลปะ พิพิธภัณฑสถานวิทยา การผลิตส่ือสาร

คดี การจัดการด้านวัฒนธรรมและการท่องเท่ียว 

- ก าหนดให้มีรายวิชาของศาสตร์อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องเปิดสอน
อยู่ในหมวดต่างๆ เพื่อให้นิสิตมีความรู้กว้างขวางและ

สามารถเชื่อมโยงบูรณาการความรู้ทางประวัติศาสตร์กับ

ศาสตร์อ่ืนๆที่เก่ียวข้องได้ 
- มีการเชิญวิทยากร หรือผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง

เป็นอาจารย์พิเศษ 
- มีการจัดกิจกรรมในลักษณะเชิงบูรณาการกับศาสตร์

อ่ืนๆท่ีเ ก่ียวข้อง ท้ังในชั้น เรียนและนอกชั้นเรียนให้

เหมาะสมกับรายวิชาต่างๆ  
- มีการศึกษานอกสถานท่ี ณ สถานท่ีจริง 

3. มีความรอบคอบ สามารถคิด วิเคราะห์ความเป็นมาของ

เหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดขึ้นในอดีตได้อย่างเข้าใจและเป็น

ธรรม 

- ก าหนดให้มีรายวิชาท่ีเน้นการสอนด้านการวิเคราะห์และ

วิจัยโดยตรงเป็นวิชาบังคับได้แก่ ประวัติศาสตร์นิพนธ์ การ

วิจัยประวัติศาสตร์ และสัมมนาประวัติศาสตร์ นอกจากนี้

ในทุกหมวดวิชาเลือกท้ังไทย เอเชีย และตะวันตกยังมี

รายวิชาสัมมนาประวัติศาสตร์ของแต่ละภูมิภาค รวมท้ังมี

วิ ช า ก า ร วิ จั ยท า งสั ง คมศาสตร์ เ บ้ื อ งต้ น ในหมวด

ประวัติศาสตร์ท่ัวไปด้วย 

- ฝึกให้นิสิตใช้เอกสารชั้นต้นและเอกสารชั้นรองท่ีเป็น

ภาษาไทยและเอกสารภาษาต่างประเทศเพื่อใช้ในการศกึษา 

ตีความ เพื่อแสวงหาความรู้อย่างถ่องแท้จากเอกสาร

เหล่านั้น 
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อัตลักษณ์นิสิตวิชาเอกประวัติศาสตร์ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมของนิสิต 

 - เปิดโอกาสให้นิสิตสามารถเลือกหัวข้อวิจัยได้อย่างอิสระ 

และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีโดยอาจารย์

ผู้สอนเป็นผู้ชี้แนะควบคุม 

- ทุกรายวิชามีการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

เพื่อให้นิสิตได้หัดคิด และวิเคราะห์ด้วยตนเอง 

4. มีโลกทัศน์กว้าง สามารถยอมรับความคิดเห็นและท างาน

ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นสุข 

- ก าหนดให้มีการท างานกลุ่มในรายวิชา 
- ก าหนดให้มีการจัดสัมมนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง

ผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้สอน 
- ส่งเสริมให้นิสิตมีส่วนร่วมหรือด าเนินการในกิจกรรม

ต่างๆท้ังในด้านวิชาการ บริการวิชาการ ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 

5. มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อตนเอง 

และสังคม 

- ทุกรายวิชามีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และ
ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม โดยใช้บทเรียนทาง

ประวัติศาสตร์เป็นตัวอย่าง 
- เกณฑ์การประเมินผล ให้ความส าคัญกับพฤติกรรมใน

ชั้นเรียน การมีวินัย การมีจรรยาบรรณทางวิชาการ 

- มีการจัดกิจกรรมท่ีเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้นิสิต

อย่างสม่ าเสมอทุกชั้นปี 
 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม : มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตส านึกความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 
สามารถชี้แนะหรือสร้างผลงานทางวิชาการที่มีความถูกต้อง เป็นกลางและสร้างสรรค์ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์

สุจริต มีระเบียบวินัย สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุข และเป็นประโยชน์ 
 

ผลการเรียนรู้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. ค านึงถึงส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
 
 
 
 

- อาจารย์ผู้สอนให้ความส าคัญกับกฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันและ

สังคม เช่น การไม่ปฏิบัติตนรบกวน

ผู้อ่ืนในเวลาเรียน การไม่ทุจริตในการ

สอบ และความรับผิดชอบในหน้าท่ี

ของตนและส่วนรวม 

- ท าแบบประเมินท่ีพัฒนาจากกฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบัน และ

สั ง คม  และประ เ มิน ทุก ร ายวิ ช า
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ผลการเรียนรู้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

2. มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง

วิชาการ   
 

- อาจารย์ผู้สอนเน้นเรื่องจริยธรรม

และจรรยาบรรณทางวิชาการ ได้แก่ 

ไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน    
ต้องอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งท่ีมาของ

ข้อมูลอย่างชัดเจน ไม่มีอคติ หรือ

สร้างความเสียหายแก่ผู้อ่ืน 

- ประเมินจากผลงานการค้นคว้าของ

นิสิต ไม่ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ทางวิชาการ 

3. มีวินัย และความตรงต่อเวลา - อาจารย์ผู้สอนให้ความส าคัญกับกฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันและ

สังคม เช่น การเข้าชั้นเรียนให้ตรง

เวลา การไม่ขาดเรียนเกินก าหนด  

- ท าแบบประเมินท่ีพัฒนาจากกฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบัน และ

สังคม และประเมินทุกรายวิชา 
-วิ เคราะห์ผลการประเมิน นิสิตมี

คุณธรรม จริยธรรมเพิ่มข้ึน 
 

 
2.2  ด้านความรู้ : นิสิตต้องมีความรอบรู้ในประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์ของภูมิภาคต่างๆ 
สามารถคิดวิเคราะหแ์ละเชื่อมโยงความรู้ทางประวัติศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ สามารถน า

ความรู้มาใช้ในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 

 

ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1. มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกับ

ประวัติศาสตรไ์ทยและประวัติศาสตร์

ของภูมิภาคต่างๆ 

- ใช้การสอนท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ

ในทุกรายวิชา  
- ใช้การสอนหลายรูปแบบตามความ

เหมาะสม ทัง้การบรรยาย การศกึษา

ด้วยตนเอง กรณีศึกษา สัมมนา  
- จัดฉายสารคดแีละ/หรือภาพยนตร์

ประวัติศาสตร์ตามความเหมาะสม  
- จัดให้มกีารศึกษานอกสถานท่ี ณ 

สถานท่ีจริงทางประวัตศิาสตร์ 

- การสอบภาคทฤษฎี 
- การประเมินผลรายงาน 

- การประเมินการน าเสนอรายงานใน

ชั้นเรียน 

2. สามารถติดตามแนวคิด ทฤษฎี วิธี

การศึกษา และองค์ความรู้ใหม่ๆใน

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 

- จัดเชญิวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญใน

สาขาประวัตศิาสตร์มาบรรยาย  
- มอบหมายงานให้นิสิต                                  

- การทดสอบย่อย 
- การสอบภาคทฤษฎี 
- การประเมินผลรายงาน 

- การประเมินการน าเสนอรายงานใน

ชั้นเรียน 
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ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
3. สามารถเชื่อมโยงความรู้ทาง

ประวัติศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆท่ี

เก่ียวข้องและน ามาประยุกต์ใช้ไดอ้ย่าง

เหมาะสม 

- จัดเชญิวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญใน

ศาสตร์อ่ืนๆทีเ่ก่ียวข้องมาบรรยาย  

- การทดสอบย่อย 
-การตอบข้อซักถามและอภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเหน็ในชั้นเรยีน 

4. สามารถชี้แนะหรือตอบค าถาม

ประวัติศาสตร์กับเหตุการณ์รว่มสมัย

ได ้

- มอบหมายงานให้นิสิตโดยใช้

หนังสือหรือกรณีศึกษา 
-ให้นิสิตฝึกคิดวิเคราะห ์

- การประเมินการน าเสนอรายงานใน

ชั้นเรียน 
-การตอบข้อซักถามและอภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเหน็ในชั้นเรยีน 

5. สามารถผลิตผลงานท่ีเชื่อถือและ

เปน็ท่ีอ้างอิงได ้

- มอบหมายงานให้นิสิต - การประเมินผลรายงาน 

 

2.3  ด้านทักษะทางปัญญา : นิสิตสามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้หลักการ และวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ในการให้ได้มาซึ่งความรู้ ความเข้าใจในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ และ

สามารถน าวิธีการและความรู้ที่ได้มาไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพตามความ

เหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู้  
ด้านทกัษะทางปัญญา 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.  สามารถสืบค้น วเิคราะห์และ

ประมวลข้อมูลได้อย่างมีเหตุผลและ

เปน็ระบบ 

- เน้นการสอนใหเ้กิดความเข้าใจ

มากกว่าการท่องจ า 
- การสอนใช้กรณศีึกษาเฉพาะเรื่อง 
- การสอนแบบสัมมนา และอภปิราย

แลกเปลี่ยนความคิดเหน็ 
- การท ารายงานเดี่ยวหรือรายงาน

กลุ่ม 
- การฝึกสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองจาก

เอกสารชั้นต้น เอกสารชัน้รอง 
- การศึกษานอกสถานท่ี ณ สถานท่ี

จริงทางประวัติศาสตร์ 

- การสอบภาคทฤษฎี  
- การประเมินจากรายงานการค้นคว้า  
- การเสนอรายงานในชั้นเรียน 

- การอภิปรายกลุ่มหรือการสัมมนา

แสดงความคิดเหน็  
 

2. สามารถประยุกต์วิธีการและความรู้

ทางประวัตศิาสตร์และศาสตร์อ่ืนๆที่

เก่ียวข้องไปใช้ในการด าเนนิชีวิตและ

ประกอบอาชีพได ้

 - จัดเชิญวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญใน

สาขาประวัตศิาสตร์และศาสตร์อ่ืนๆมี

ประสบการณ์และประกอบอาชีพที่

เก่ียวข้องสาขามาบรรยาย 
- การศึกษานอกสถานท่ี ณ สถานท่ี

จริงทางประวัติศาสตร์ 

- การอภิปรายกลุ่มหรือการสัมมนา

แสดงความคิดเหน็   
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2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ : นิสิตสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
สามารถยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่าง สามารถปรับตัวและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมได้ 

 

ผลการเรียนรู้ 
ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงาน

ของตนและงานกลุ่มได้อย่างด ี
 

- ก าหนดกิจกรรมให้นิสิตท างานกลุ่ม  

เพื่อฝึกทักษะการเปน็ผู้น าหรือการเปน็

ผู้ร่วมงานท่ีด ี
- สอดแทรกเรื่องมนุษยสัมพันธ์และ

ความรับผิดชอบในการสอนในรายวิชา 

- สังเกตพฤติกรรมของนิสิตในการ

ท างานรว่มกับผู้อ่ืน 
- คุณภาพของผลงานท่ีท าร่วมกัน 
 
 

2. สามารถท างานรว่มกับผู้อ่ืน และ

ปรับตัวเขา้กับสังคมได ้

- จัดกิจกรรมท่ีนิสิตต้องท างานหรือ

ประสานงานรว่มกับบุคคลอ่ืนหรือ

หน่วยงานภายนอก 

- สอบถามจากนิสิต บุคคลอ่ืน หรือ

หน่วยงานภายนอก 

3. สามารถรับฟังความคิดเห็นและ

เคารพสิทธิของผู้อ่ืน 
 

- จัดกิจกรรมท่ีนิสิตต้องท างานหรือ

ประสานงานรว่มกับบุคคลอ่ืนหรือ

หน่วยงานภายนอก 

- สอบถามจากนิสิต บุคคลอ่ืน หรือ

หน่วยงานภายนอก 

 
2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ : นิสิตสามารถ
ส่ือสารกับผู้อื่นได้ดี สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิจัย ค้นคว้า และประมวลผลทั้งในด้านข้อมูล

เอกสารและข้อมูลเชิงปริมาณ 

 

ผลการเรียนรู้ 
ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. สามารถสื่อสาร ท าความเข้าใจกับ

ผู้อ่ืนได้ดีท้ังการพูด การฟงั และการ

เขียน 

 

 

- จัดรูปแบบการเรียนการสอนใหน้ิสิต

ได้ฝึกทักษะการสื่อสารท้ังการพูด การ

ฟัง  และการเขียนในชัน้เรียนใน

รายวิชาต่างๆ   

- ก าหนดเกณฑ์การประเมิน เชน่ 

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการน าเสนอรายงาน 

ความถูกต้องของข้อมูล การใช้ภาษา

พูด และการใช้ภาษาเขียนในรายงาน

ฉบับสมบูรณ์  
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ผลการเรียนรู้ 
ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เช่น ใช้คอมพิวเตอร์ ใช้อินเตอร์เน็ต

ใ น ก า ร ศึ ก ษ า  ค้ น ค ว้ า วิ จั ย ด้ า น

ประวัติศาสตร ์

 

- มอบหมายงานเพื่อใหน้ิสิตพัฒนา

ความสามารถในการเลือกใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ี

หลากหลายรปูแบบและวิธีการ 

- การประเมินจากรายงานการค้นคว้า

และการเลือกใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

มาช่วยในการน าเสนอ 

3. สามารถวเิคราะห์และน าเสนอ

ข้อมูลเชิงปริมาณท่ีเก่ียวข้องกับ

การศึกษาประวัตศิาสตร์ 

- แนะน าวิธีวิจัยเชงิปริมาณในรายวิชา

การวิจัยประวัตศิาสตร์  
- การประเมินจากรายงานการค้นคว้า 
- ประเมินจากความสนใจของนสิิตใน

ชั้นเรียน  
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  

(Curriculum Mapping) 

สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้  ด้านวิชาเอกประวัติศาสตร์   ดังน้ี 

ด้านที่ 1 คุณธรรมและจริยธรรม 
1. ค านึงถึงส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
2. มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   
3. มีวินัย และความตรงต่อเวลา 
 
ด้านที่ 2 ความรู้ 
1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์ของภูมิภาคต่างๆ 
2. สามารถติดตามแนวคิด ทฤษฎี วิธีการศึกษา และองค์ความรู้ใหม่ๆในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
3. สามารถเชื่อมโยงความรู้ทางประวัติศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องและน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่าง

เหมาะสม 
4. สามารถชี้แนะหรือตอบค าถามประวัติศาสตร์กับเหตุการณ์ร่วมสมัยได้ 
5. สามารถผลิตผลงานที่เชื่อถือและเป็นที่อ้างอิงได้  
 
ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา 
1. สามารถสืบค้น วิเคราะห์และประมวลข้อมูลได้อย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ 
2. สามารถประยุกต์วิธีการและความรู้ทางประวัติศาสตร์และศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการด าเนิน

ชีวิตและประกอบอาชีพได้ 
 
ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานของตนและงานกลุ่มได้อย่างดี 
2. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น และปรับตัวเข้ากับสังคมได้  
3. สามารถรับฟังความคิดเห็นและเคารพสิทธิของผู้อื่น 
 
ด้านที่ 5 การคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. สามารถสื่อสาร ท าความเข้าใจกับผู้อื่นได้ดีทั้งการพูด การฟัง และการเขียน 
2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ใช้คอมพิวเตอร์ ใช้อินเตอร์เน็ตในการศึกษา ค้นคว้าวิจัยด้าน

ประวัติศาสตร์ 
3. สามารถวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลเชิงปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาประวัติศาสตร์
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 หมวดวิชาเอกประวัติศาสตร์ความรับผิดชอบหลัก            ความรับผิดชอบรอง 
 
 

รายวิชาเอกประวัติศาสตร์ 

ด้านที่ 1 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ด้านที่ 2 
ความรู้ 

ด้านที่ 3 
ทักษะทาง

ปัญญา 

ด้านที่ 4 
ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ด้านที่ 5 การวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และ การใช้เทคโนโลยี

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

ปศ  111  อารยธรรมไทย       
        

ปศ  201 ภาษาอังกฤษส าหรับเฉพาะสาขา(ประวัติศาสตร์) 1                

ปศ  202 ภาษาอังกฤษส าหรบัเฉพาะสาขา(ประวัติศาสตร์) 2                

ปศ  203  ความรู้เบื้องตน้ส าหรบัการศึกษาประวัติศาสตร์                

ปศ  211  ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม ่                

ปศ  212  ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม ่                

ปศ  221  ประวัติศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้สมัยใหม ่                

ปศ  231  อารยธรรมตะวันออก                

ปศ  251  อารยธรรมตะวันตก                

ปศ  252  ประวัตศิาสตร์ยุโรปตัง้แต่คริสต์ศตวรรษท่ี 15 ถึง 18                

ปศ  301  ประวัติศาสตร์นิพนธ์                

ปศ  302  การวิจัยประวัติศาสตร์                 

ปศ  303  เหตุการณ์โลกปัจจุบัน           
    

ปศ  311  ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย                

ปศ  312  อยุธยาศึกษา               


ปศ  313  ความสัมพันธ์ไทยกับต่างประเทศสมัย 

คริสต์ศตวรรษที่ 15 – 20 
      

        

ปศ  314  ประวัติศาสตร์การเมืองและการปกครองไทย    
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รายวิชาเอกประวัติศาสตร์ 

ด้านที่ 1 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ด้านที่ 2 
ความรู้ 

ด้านที่ 3 
ทักษะทาง

ปัญญา 

ด้านที่ 4 
ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ด้านที่ 5 การวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และ การใช้เทคโนโลยี

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

ปศ  315  ประวัติศาสตร์สังคมและวฒันธรรมไทย                

ปศ  316  ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย                         

ปศ  317  บทบาทสตรีในประวตัิศาสตร์ไทย                 

ปศ  321  อาเซียน    
               

ปศ  322  สัมมนาประวัตศิาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้        
             

ปศ   331  ประวัตศิาสตร์เอเชียตะวนัออกสมัยใหม่    
               

ปศ   332  สัมมนาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก          
 

             

ปศ   341  ประวัตศิาสตร์เอเชียใต้สมัยใหม่  
               

ปศ   342  สัมมนาประวัติศาสตร์เอเชียใต ้
 

             

ปศ   343  ประวัตศิาสตร์ตะวนัออกกลาง 
               

ปศ   344  สัมมนาประวัติศาสตร์ตะวนัออกกลาง 
 

             

ปศ   351  ประวัตศิาสตร์ยุโรปตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที ่19                  

ปศ   352  ประวัตศิาสตร์อังกฤษสมัยใหม่ 
               

ปศ   353  ประวัตศิาสตร์รัสเซียสมัยใหม ่  
               

ปศ   354  สัมมนาประวัติศาสตร์ยุโรป  
 

             

ปศ   361  ประวัตศิาสตร์สหรัฐอเมริกา       
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 ด้านที่ 1 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ด้านที่ 2 
ความรู้ 

ด้านที่ 3 
ทักษะทาง

ปัญญา 

ด้านที่ 4 
ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ด้านที่ 5 การวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และ การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 1 2 3 
ปศ   401  การวิจัยทางสังคมศาสตร์เบ้ืองต้น  

         
   

ปศ   402  พิพิธภัณฑสถานวิทยา  
               

ปศ  403  การจัดการมรดกทางประวัติศาสตร์และวฒันธรรม

ในประเทศไทย   
               

ปศ  404  การเขียนและผลิตสารคดีทางประวัติศาสตร์และ

วัฒนธรรม 
 

         
   

ปศ  405  สัมมนาประวัตศิาสตร์   
  

   
        

ปศ  411  โบราณคดีในประเทศไทย                 

ปศ  412  ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินไทย                

ปศ  413  สัมมนาประวัตศิาสตร์ไทย  
             

ปศ  414  ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย                  

ปศ  441  ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวนัออก                  

ปศ   451   สหภาพยุโรป            
   

ปศ  452  ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวนัตก           
    

ปศ 453 ภาพยนตร์ พิพิธภัณฑ์และประวัตศิาสตร์ยุโรปรว่มสมัย    
             

ปศ  471  ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินกับการท่องเท่ียว  
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
      การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วย

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตก าลังศึกษาในหลักสูตร 
 กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษาในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ตามตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและ

กลไกการจัดการเรียนการสอน และตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม

คุณลักษณะของบัณฑิต โดยแต่ละรายวิชามีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิตดังนี้  
1) ให้นิสิตประเมินการสอนในแต่ละรายวิชาที่เรียน    
2) ประเมินแผนการสอน รวมท้ังวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนของนิสิตตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ของแต่ละรายวิชา 
3) วิเคราะห์การกระจายของระดับคะแนนในกลุ่ม  
 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 
 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา มีดังนี้   

1) ติดตามภาวการณ์ได้งานท าของบัณฑิต ระยะเวลาการได้งานท า อัตราเงินเดือนเริ่มแรก 
2) ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิต และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต 

 3) ส ารวจความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีต่อหลักสูตร รูปแบบการจัดการเรียนการสอน การพัฒนา

อาจารย์ อุปกรณ์ เครื่องมือ และส่ิงแวดล้อมของสถานศึกษาเพื่อน ามาปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับความ

ต้องการของบัณฑิตเพื่อการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งให้ตรงกับความ

ต้องการของสังคม 
  
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 1. นิสิตต้องเรียนและสอบได้ครบตามโครงสร้างหลักสูตรวิชาเอกประวัติศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 129 

หน่วยกิต 
2. คะแนนเฉล่ียสะสมเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยเรื่องการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1)  มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 2)  ชี้แจงปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร รวมทั้งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น 

โครงสร้างหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร คู่มือการศึกษา คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่างๆ 
3)  แนะน าเทคนิควิธีการสอน การวัดและประเมินผล แผนการสอน 
4)  บางรายวิชาจัดให้มีการสอนร่วมกับอาจารย์ที่สอนอยู่เดิม เพื่อศึกษารูปแบบจัดการเรียนการ

สอนเพื่อการพัฒนาตนต่อไป 
 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
     2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
 1)  ส่งเสริมใหค้ณาจารย์เข้าอบรมการพัฒนาทักษะการจดัการเรียนการสอน การวัดและ

ประเมินผล  
2)  ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าอบรมการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา 

 

     2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 
1)  ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมประชุมหรือดูงานทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศเพื่อเพิ่มพูน

ความรู้และประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย  
2)  ส่งเสริมให้คณาจารย์ท างานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ รวมท้ังจัดสรรงบประมาณ 
3)  ส่งเสริมให้คณาจารย์น าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระดับชาติและระดับนานาชาติ 
4)  ส่งเสริมให้คณาจารย์ศึกษาต่อ หรืออบรมระยะสั้น 
5)  ส่งเสริมให้คณาจารย์ลาเพิ่มพูนประสบการณ์ 
6)  กระตุ้นให้คณาจารย์ท าผลงานทางวิชาการเพื่อการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การบริหารหลักสูตร 

 1.1 เป้าหมาย ของการบริหารหลักสูตร 
 1) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบหลักสูตร 
 2) พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด 
 3) หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน 
 4) หลักสูตรได้รับการปรับปรุงทุกๆ 5 ป ี
 
 1.2 ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร 
 1) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท าหน้าที่ก ากับ ดูแลการด าเนินการของหลักสูตรทั้งทางด้าน

วิชาการและการพัฒนานิสิต 
 2) มีการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและประชุมสรุปผลการด าเนินงานหลังปิด

ภาคเรียนทุกภาคการศึกษา 
 3) มีการประเมินหลักสูตรโดยบัณฑิตทุก 2 ปี โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทุก 4 ปี  

4) มีการน าผลการประเมินมาพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และหลักสูตร  
 
1.3 การประเมินผลการบริหารหลักสูตร 
1) หลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ท่ี สกอ. ก าหนด 

 
2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
     2.1  การบริหารงบประมาณ 
 1) มหาวิทยาลัยอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจ าปีให้กับคณะ  ทั้งงบประมาณแผ่นดินและ

งบประมาณเงินรายได้เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนให้เพียงพอ  เพื่อสนับสนุนการเรียนการ

สอนในชั้นเรียนและการสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของนิสิต 
 2) คณะจัดผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้การด าเนินงานต่างๆของคณะเป็นไปตาม

แผนงบประมาณที่ต้ังไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
     2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
 ภาควิชาประวัติศาสตร์มีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านัก

หอสมุดกลางเป็นผู้รับผิดชอบการให้บริการแก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ส่วนระดับ

คณะก็มีอุปกรณ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน  
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     2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
 มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติมได้แก่ ห้องเรียน 

หนังสือ ต ารา ฐานข้อมูล และอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ  
 

     2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 มหาวิทยาลัยและคณะร่วมกันประเมิน ความเพียงพอและความต้องการใช้ทรัพยากรของอาจารย์

และนิสิต  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1. มีห้องเรียนและ

ห้องปฏิบัติการเพียงพอต่อความ

ต้องการของอาจารย์และนิสิต 

จัดห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ    

ต่าง ๆ ให้เพียงพอและมี

ประสิทธิภาพ 

ผลส ารวจความพึงพอใจของ

อาจารย์และนิสิตเกี่ยวกับ

จ านวนและประสิทธิภาพของ

ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 

2. มีหนังสือ ต ารา วารสาร และ
ฐานข้อมูล มีเพียงพอต่อความ

ต้องการของอาจารย์และนิสิต 

ประสานงานกับส านักหอสมุดกลาง

เพื่อจัดหาหนังสือ ต ารา วารสาร 

และฐานข้อมูล 

ผลส ารวจความพึงพอใจของ

อาจารย์และนิสิตเกี่ยวกับ

หนังสือ ต ารา วารสาร และ

ฐานข้อมูล 

3. มีอุปกรณ์สนับสนุนการ

เรียนรู้ที่เพียงพอและมี

ประสิทธิภาพเพื่อการศึกษาด้วย

ตนเองทั้งในห้องเรียน และนอก

ห้องเรียน  

จัดให้มีห้องเรียนรู้ (study room) 
รวมท้ังอุปกรณ์ต่างๆเช่น 

คอมพิวเตอร์ ที่นสิิตสามารถศึกษา

หาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง 

ผลส ารวจความพึงพอใจของ

นิสิตเกี่ยวกับการให้บริการ

ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ 

   

 
3.  การบริหารคณาจารย์ 
     3.1  การรับอาจารย์ใหม่ 
 1) การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1) คณะกรรมการบริหารคณะและหัวหน้าภาควิชาเป็นผู้ดูแลจ านวนอาจารย์ให้มีสัดส่วนนิสิตต่อ

อาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
1.2) การคัดเลือกอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์

ใหม่จะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาประวัติศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
 
2) การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 
2.1) การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน เช่น มีอาจารย์พี่เลี้ยงช่วยแนะน าวิธีการสอน    

การจัดท ารายละเอียดวิชา การผลิตส่ือ ต ารา การเขียนบทความทางวิชาการ 
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2.2) การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ เช่น การศกึษาดูงาน การส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผล

งานวิชาการเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ การให้ทุนการศึกษาต่อ 
 
 

     3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์ผู้สอนต้องประชุม

ร่วมกัน ดังนี้ 
 1)  วางแผนการจัดการเรียนการสอน  ก่อนเปิดภาคการศึกษา    
 2)  ปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร  และได้บัณฑิตเป็นไปตาม

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  
 3)  มีการประเมินผลทุกรายวิชา  และประเมินผลหลักสูตร 
 4)  เก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานของหลักสูตรเพื่อเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร 
 

     3.3  การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
 คณะก าหนดนโยบายการเชิญอาจารย์พิเศษ  ดังนี้ 
 1)  ระดับวุฒิการศึกษาต้องไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญพิเศษ มีประสบการณ์

ตรงท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพ   
 2)  ให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษทุกภาคการศึกษา/ทุกครั้งที่มีการสอน 
   

4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
     4.1  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งให้เป็นไปตามความต้องการของคณะและนโยบายของ

มหาวิทยาลัย  โดยให้สอดคล้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ 
 

    4.2  การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
 1) จัดงบประมาณสนับสนุนการท างานวิจัยสถาบันและงานวิจัยเพื่อพัฒนาหน่วยงาน เพื่อน า

ผลการวิจัยมาเป็นแนวทางในการพัฒนางานต่อไป 

2) สนับสนุนงบประมาณเพื่อเข้ารับการอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่สอดคล้อง

กับภาระงานที่รับผิดชอบ เพื่อสามารถให้บริการด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 
 

5.  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 
     5.1  การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นิสิต 
 1)  คณะแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุกคน  พร้อมก าหนดบทบาทหน้าที่ 
 2)  อาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนต้องก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา  พร้อมจัดท าตารางการท างานติดไว้

หน้าห้องท างานและในเว็บไซต์ของคณะ 
 3)  จัดให้มีอาจารย์ฝ่ายกิจการนิสิต   เพื่อใหค้ าแนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่นิสิต 
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     5.2  การอุทธรณ์ของนิสิต 
 ในกรณีที่นิสิตมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดๆ นิสิตสามารถย่ืนค าร้องขอดู

กระดาษค าตอบในการสอบ ผลคะแนน  และวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 
 
6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน  สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 1)  ตลาดแรงงานของบัณฑิตสาขาวิชาประวัติศาสตร์มีอยู่ด้วยกันหลายอาชีพ เช่น ครู /อาจารย์ 

ศึกษานิเทศก์ นักอักษรศาสตร์ นักจดหมายเหตุ ภัณฑารักษ์ นักวิชาการวัฒนธรรม นักการทูต นักวิชาการ

ศึกษาหรือท างานเกี่ยวกับส่ือสารมวลชน เช่น ส านักพิมพ์ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ นิตยสาร รวมทั้งงานด้าน

การท่องเที่ยวและงานอื่นๆ เช่น บริษัทท่องเที่ยว ธนาคาร และสายการบิน แต่จากการส ารวจของส านักงาน

การอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) พบว่าในพ.ศ.2551 มีผู้ส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาประวัติศาสตร์ใน

ประเทศไทยในปีที่ผ่านๆ มาทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกจนถึงเวลาในขณะนั้นมี

จ านวนเพียง 2,400 คนทั่วทั้ งประเทศ นอกจากนี้พระราชเสาวนี ย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงให้กระทรวงศึกษาธิการรื้อฟื้นวิชาประวัติศาสตร์ขึ้นใหม่ ด้วยทรงเห็นว่าปัจจุบัน

เ ย า ว ช น ไ ม่ มี ค ว า ม รู้ ใ น ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์  ท า ใ ห้ ค น ไ ท ย ข า ด จิ ต ส า นึ ก ข อ ง ค ว า ม รั ก ช า ติ                               

กระทรวงศึกษาธิการจึงหันมาให้ความส าคัญกับวิชาประวัติศาสตร์มากขึ้น และส่งเสริมให้โรงเรียนต่างๆ

สอนวิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชาแยกต่างหาก  
2)  อัตราการได้งานท า/การศึกษาต่อของบัณฑิตในระยะเวลา 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา ส ารวจ

เมื่อพ.ศ. 2553 เท่ากับร้อยละ 71.88 
 3) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตในภาพรวม ส ารวจเมื่อพ.ศ. 2553 โดย

เฉล่ียระดับ 4.01 จากระดับ 5  เพื่อน ามาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร 
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7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

ปีการศึกษา 
 ปีที่ 1 

2555 

ปีที่ 2 

2556 

ปีที่ 3 

2557 

ปีที่ 4 

2558 
ปีที่ 5 

2559 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน

การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน

หลักสูตร  

X X X X X 

2) มีการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่

สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
X X X X X 

3) มีการจัดท ารายละเอียดของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน

ตามแบบ มคอ. 3 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้

ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4) มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาตามแบบ 

มคอ. 5 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน

ให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5) มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตาม

แบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปีการศึกษา 
X X X X X 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ที่ก าหนดในมคอ. 3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา

ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X  X X X X 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์

การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมิน

การด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว 

- X X X X 

8) อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน

การจัดการเรียนการสอน(เฉพาะปีที่มีการรับอาจารย์ใหม่) 
X X X X X 

9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
X X X X X 

10) จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอนได้รบัการ

พัฒนาวิชาการ และ/วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
X X X X X 

11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ทีมี

ต่อคุณภาพหลักสูตรเฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 

5.0 

- - - X X 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่

เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
- - - - X 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

   

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
     1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 1)  ประเมินจากการทดสอบย่อย  การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต  การอภิปรายโต้ตอบจากนิสิต  

การตอบค าถามของนิสิตในชั้นเรียนเพื่อประเมินว่าผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนหรือไม่ 
2)  ประเมินจากการทดสอบกลางภาคและปลายภาค 

 3)  จัดให้มีการประเมินการสอนของแต่ละรายวิชาโดยนิสิต 
 

     1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 1)  นิสิตประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาเมื่อส้ินสุดการเรียนการสอนรายวิชาผ่าน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามแบบฟอร์มท่ีคณะก าหนด 
 2)  ผลการประเมินต่างๆทั้งในด้านทักษะการสอน ความรับผิดชอบในการสอน ความสามารถใน

การถ่ายทอด การชี้แจงประมวลการสอนรายวิชา การใช้ส่ือการสอน จะจัดส่งอาจารย์ผู้สอนเพื่อปรับปรุง

ต่อไป 
  
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 ภาควิชาฯก าหนดให้มีการประเมินเพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปีการศึกษาเพื่อให้หลักสูตร
มีความทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ. ก าหนด โดยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน

หลักสูตรเพื่อด าเนินการ ได้แก่ นิสิตและบัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้ประเมินภายนอก ผู้ใช้บัณฑิต

และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 

โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน  ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่

ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 4.1  การปรับปรุงรายวิชา 
   1) หลังจากการเรียนการสอนในรายวิชาส้ินสุด อาจารย์ผู้สอนให้นิสิตประเมินการสอนและน าผล

การประเมิน มาปรับปรุงกลยุทธ์การเรียนการสอนตามความเหมาะสมให้แล้วเสร็จในภาคการศึกษา/ ปี

การศึกษาถัดไป  
  2) หากบางรายวิชามีปัญหาไม่มากนัก ให้ปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันที   ถือเป็นการปรับปรุง

หลักสูตรเล็กน้อยท่ีไม่มีผลกระทบโครงสร้างของหลักสูตร 
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 4.2  การปรับปรุงหลักสูตร 
 การปรับปรุงทั้งหลักสูตรจะท าทุก 5 ปีเมื่อครบรอบระยะเวลาการใช้หลักสูตรเพื่อให้หลักสูตรมี

ความทันสมัย   และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
 1) คณะกรรมการประเมินหลักสูตรรวบรวมข้อมูลจากรายงานการประเมินผล  และเสนอประเด็น

ที่จ าเป็นในการปรับปรุง 
 2) จดัประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตร 

3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ 
4) หลักสูตรที่ได้ปรับปรุงเสนอให้คณะกรรมการบริหารคณะฯพิจารณาก่อน จากนั้นเสนอให้

คณะกรรมการระดับปริญญาตรี คณะกรรมการวิชาการ กอ่นน าเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
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