มคอ. 2
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)

คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1

สารบัญ
หมวดที่
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่ประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
13. ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน

หน้า
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
4
5

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง

6
6
7

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดาเนินการของหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผ้ ูสอน
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
5. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย

8
8
8
12
22
22

2

สารบัญ (ต่อ)
หมวดที่
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้ าน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา

หน้า
23
23
23
27

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสติ
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

30
30
30
30

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้ แก่คณาจารย์

31
31
31

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
3. การบริหารคณาจารย์
4. การบริหารบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน
5. การสนับสนุนและการให้ คาแนะนานิสติ
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
7. ตัวบ่งชี้การดาเนินงาน

32
32
32
33
34
34
34
35

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง

36
36
36
36
36
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ภาคผนวก ก ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
ภาคผนวก ข สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
ภาคผนวก ง ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ภาคผนวก จ ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร

4

39
40
43
53
66

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะสังคมศาสตร์

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/สถาบัน/สานัก

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
: Master of Arts Program in History

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์)
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์)
Master of Arts (History)
M.A. (History)

3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถ้ามี) 4. จานวนหน่วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
5.3 การรับเข้าศึกษา

หลักสูตรระดับปริญญาโท แบบ ก2 หลักสูตร 2 ปี
ภาษาไทย
รับผู้เข้ าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ ภาษาไทย
ได้ เป็ นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็ นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5.5 การให้ปริญญาแก่ผสู ้ าเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
5

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมตั ิเห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง จากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ พ.ศ. 2552 โดย
จะเริ่มใช้ หลักสูตรนี้ในภาคการศึกษาที่ 1 ของปี การศึกษา 2557
ได้ รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการระดับบัณฑิตวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่
4/2555 เมื่อวันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555
ได้ รับอนุ มัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุ มครั้ งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 3
เดือน สิงหาคม พ.ศ.2556
ได้ รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่
3 เดือน มกราคม พ.ศ.2557
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้ อมในการเผยแพร่ คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิร ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติในปี การศึกษา 2558
8. อาชีพทีป่ ระกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
(1) อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ครู/อาจารย์สอนวิชาประวัติศาสตร์หรือสังคมศึกษา
(2) นักวิจัยและนักวิชาการสาขาประวัติศาสตร์
(3) ผู้ประกอบวิชาชีพด้ านสื่อสารมวลชน
(4) ข้ าราชการหรือพนักงานของรัฐในหน่วยงานด้ านการต่างประเทศ ด้ านหอจดหมายเหตุ
ด้ านวัฒนธรรมและด้ านพิพิธภัณฑ์
9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ที่

รายชื่อคณาจารย์

1

รศ.ดร.ชาคริต ชุ่มวัฒนะ

2

อ.ดร.โดม ไกรปกรณ์

3

อ.ดร.คัททิยากร
ศศิธรามาศ

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปี ทีจ่ บ
อ.บ. (ประวัติศาสตร์),2520
เกียรตินิยมอันดับ 1
M.A. (History),2524
Ph.D. (History),2528
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์),2538
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์),2542
อ.ด. (ประวัติศาสตร์),2550
M.A. (History),2549
Doctor of Philosophy
(History),2555
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สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เลขประจาตัว
ประชาชน
3102000778783

Cornell University,U.S.A.
Cornell University,U.S.A.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3110401018966
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Universitaet Muenster,
5700400016464
Germany
Universitaet Hamburg,
Germany

10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
 ในสถานที่ต้ัง
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ประเทศไทยเป็ นแหล่ งลงทุนด้ านอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ตลอดจนเป็ นแหล่ ง
ท่องเที่ยวสาคัญแห่ งหนึ่งของโลก ทาให้ มีองค์กรต่างประเทศทั้งภาครั ฐและภาคเอกชนเข้ ามาดาเนิน
กิ จ การต่ า งๆ ประกอบกั บ ที่ ก ลุ่ ม ประเทศในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ไ ด้ ร่ ว มกั น ก่ อ ตั้ ง
“ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (Asean Economic Community หรือ AEC) และจะเริ่มดาเนินการ
ภายใน พ.ศ. 2558 ซึ่งจะส่งผลให้ ประเทศในภูมิภาคนี้เปิ ดพรมแดนการค้ า การลงทุนและแรงงาน
นอกจากนี้จากกระแสโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนไปในทิศทางที่กลุ่มประเทศ BRICS (บราซิล รัสเซีย อินเดีย
จีน แอฟริกาใต้ ) กาลังเพิ่มบทบาทในเวทีเศรษฐกิจและการเมืองโลก รวมไปถึงสถานการณ์ท่กี ารเมือง
ภาคประชาชนของหลายประเทศในทวี ป อเมริ ก าใต้ ก าลั งเติ บ โตและการที่ก ลุ่ มประเทศในเอเชี ย
ตะวันตกหรือภูมิภาคตะวันออกกลางพยายามเพิ่มบทบาททางการเมืองและเศรษฐกิจของตนเองดังนั้น
การผลิ ตบุ คลากรที่มีความรู้ ความเข้ า ใจเกี่ยวกับประวั ติศ าสตร์ แ ละวั ฒ นธรรมของประเทศไทยที่
เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประชาคมโลกจึงเป็ นสิ่งสาคัญ เพื่ อให้ การพั ฒนา
เศรษฐกิจ ของประเทศไทยและประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนความสัมพั น ธ์ระหว่ า ง
ประเทศไทยกับประชาคมโลกดาเนินไปอย่างสมานฉันท์ มีความเข้ าใจภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมของแต่ละฝ่ าย ลดความขัดแย้ งระหว่างกัน
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
วิชาประวัติศาสตร์ เป็ นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับอดีตของสังคมมนุ ษย์ในมิติของเวลาเพื่ อ
อธิบายเหตุการณ์หรือพฤติกรรมของมนุษยชาติท่เี คยเกิดขึ้นซึ่งเป็ นรากฐานที่มาของสิ่งที่เราพบเห็นใน
ปัจจุบันและมีบทบาทสาคัญต่อการดารงอยู่ของสังคม ดังเห็นได้ จากพระราชดารัสในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2504 ที่ทรงชี้ให้ เห็นถึงคุณค่าของสิ่งที่มี
มาแต่อดีต “อิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่า ควรช่วยกันรั กษาไว้ ถ้ าเราขาดสุโขทัย อยุธยา และกรุงเทพฯ
แล้ ว ประเทศไทยก็ค งไม่ มี ค วามหมาย” และพระราชเสาวนี ย์ ใ นสมเด็ จ พระนางเจ้ าสิ ริ กิ ต์ิ
พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ที่ทรงใช้ ให้ เห็นถึงปัญหาของการขาดการเรียน
วิชาประวัติศาสตร์ “เมืองไทยนี่...บรรพบุรุษเลือดทาแผ่นดิน กว่ าจะมาถึงที่ให้ พวกเราอยู่ นั่งอยู่กัน
สบาย มีประเทศชาติเนี่ย เรากลับไม่ให้ เรี ยนประวัติศาสตร์ ไม่ร้ ูว่าใครมาจากไหน เป็ นความคิดที่
แปลกประหลาด อย่ างที่อเมริ กา ถามไปเขาก็สอนประวั ติศาสตร์ สอนประวั ติศาสตร์ บ้านเมืองเขา
ที่ไหนประเทศไหนเขาก็สอนกัน แต่ประเทศไทยไม่มี ไม่ทราบว่าแผ่นดินนี้มันรอดมาอยู่จนบัดนี้เพราะ
ใคร หรือว่ายังไงกัน”
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พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว และพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้ า ฯ
แสดงให้ เ ห็น ถึ ง ความส าคั ญ ของวิ ช าประวั ติ ศ าสตร์ แ ละปั ญ หาการละเลยวิ ช าประวั ติ ศ าสตร์ ข อง
สั ง คมไทยในปั จ จุ บั น ซึ่ ง กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ น้ อ มรั บ พระราชด ารั ส โดยจั ด ให้ เพิ่ ม รายวิ ช า
ประวัติศาสตร์ในการเรียนการสอนหมวดวิชาสังคมศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาแต่
ทว่าการเพิ่มการเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเป็ นเพียง
บันไดขั้นแรกที่ยังต้ องมีการต่อยอดความรู้ต่อไป เนื่องจากในปั จจุ บันนี้คนในสังคมไทยจานวนไม่น้อย
อาศัยความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จากตาราที่ล้าสมัย นาไปสู่การมีทศั นคติต่อคนต่างชาติ
พันธุ์ในแง่ลบ เช่น ทัศนะต่อกลุ่มชาวมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือทัศนคติต่อชาวกัมพูชา
ในสถานการณ์ความขัดแย้ งกรณีปราสาทพระวิหาร ดังนั้นภาควิชาประวัติศาสตร์จึงมุ่งที่จะจัดการเรียน
การสอนวิชาประวัติศาสตร์ท่สี ร้ างความเข้ าใจเกี่ยวกับอดีตของสังคมมนุษย์ในมิติของเวลาให้ แก่ผ้ ูเรียน
โดยการจัดการเรียนการสอนของภาควิชายังพิจารณาไปถึงความสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศไทยไปสู่การเป็ นสังคมสุขภาวะที่ผ้ ูคนมีชีวิตที่เป็ นสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้เท่าทันกระแส
ความเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งมีจุดเริ่มต้ นที่การพัฒนาคนซึ่งเป็ นทั้งผู้ท่ไี ด้ รับประโยชน์และผลกระทบ
ของการพั ฒนา ให้ ก้าวสู่การเป็ นบุคลากรที่มีความรอบรู้และมีทักษะสาคัญในการดารงชีวิตและการ
ประกอบวิ ช าชี พ ตลอดจนมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เพื่ อ เป็ นก าลั ง ขั บ เคลื่ อ นให้ สั ง คมพั ฒ นาไปสู่
เป้ าประสงค์ท่ตี ้ องการ

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกีย่ วข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบั ณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ พ.ศ.2557 ได้ ปรับปรุงจาก
หลั ก สูตรเดิม ได้ แ ก่ “หลั ก สูตรศิ ลปศาสตรมหาบั ณ ฑิต สาขาประวั ติศ าสตร์ พ.ศ.2552” โดยมี
จุ ดมุ่ งหมายที่จะผลิ ตบั ณฑิตที่มีความตระหนั กถึ งความสาคัญของวิ ช าประวั ติศ าสตร์ และมีความรู้
ความเข้ าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของสังคมมนุ ษย์ท้งั ในประเทศไทย ทวีปเอเชียและในภูมิภาคอื่นใน
โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตถึงปัจจุบัน
ภาควิชาประวัติศาสตร์จึงเห็นควรที่จะมีการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์และความต้ องการของสังคมไทยปัจจุบัน โดยมีการ
ปรับปรุงเนื้อหา หรือเพิ่มเติมบางรายวิชาให้ มีความเหมาะสมกับความเคลื่อนไหวในวงวิชาการปัจจุบัน
เพื่ อ ให้ ผ้ ู ศึ ก ษาสามารถน าความรู้ ที่ไ ด้ ไปพั ฒ นาตนเองและปรั บ ใช้ ในการประกอบอาชี พ ได้ อ ย่ า ง
รอบคอบและเหมาะสม อั น จะเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ที่ช่ ว ยสนองตอบต่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพของคนตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
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12.2 ความเกีย่ วข้องกับพันธกิจของสถาบัน
พั น ธกิจของภาควิ ชาประวั ติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ สอดคล้ องกับ พั น ธกิจของ
มหาวิทยาลัย ในการพัฒนาการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการประวัติศาสตร์ให้ แก่สังคม และทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการสืบสานภูมิปัญญาแก่สังคม และเพื่อสร้ างความเข้ มแข็งให้ แก่ชุ มชน
รองรั บการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การผสมผสาน
เนื้อหาทางวิ ชาการให้ สอดรั บกับแนวความคิดและองค์ความรู้ ท่เี ปลี่ ยนแปลง ยังเป็ นการเสริ มสร้ าง
ความสามัคคีและความปรองดองของคนในชาติ อันจะทาให้ สงั คมไทยเข้ มแข็ง และมีความเป็ นอันหนึ่ ง
อันเดียวกัน ตระหนักในคุณค่าเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ และการทานุบารุงรักษาให้ คงอยู่
ตลอดจนการสร้ างความรู้และความเข้ าใจในความเป็ นมาของชนชาติต่างๆ ความสาเร็จและความ
ล้ มเหลวในการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะเป็ นบทเรียนเพื่อนาพาสังคมไทยให้ เจริญก้ าวหน้ าต่อไป
13. ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอื่นทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
ไม่มี
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ประวัติศาสตร์เป็ นฐานแห่งการเข้ าใจสังคมตนเองและประชาคมอื่น
1.2 ความสาคัญ
เป็ นหลักสูตรที่มุ่งเน้ นการวางรากฐานองค์ความรู้ทางด้ านประวัติศาสตร์ เพื่อจะได้ เข้ า
ใจความเป็ นมาของประเทศไทย ประเทศเพื่อนบ้ าน ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก สามารถ
นาเอาแนวคิด มุมมองจากอดีตมาใช้ ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคมที่ปรากฏในปั จจุ บัน อันจะ
เป็ นประโยชน์ในการสร้ างความเข้ าใจอันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศในเอเชียและภูมิภาคอื่นๆ
ของโลก สามารถคิดวิเคราะห์พิจารณาถึงแนวทางในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสขุ
1.3 วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
1.3.1 มี ความตระหนั ก ถึง ประโยชน์ ของส่ว นรวม มี จ ริ ย ธรรมและจริ ยธรรมทาง
วิชาการ
1.3.2 มีความรู้ ลึกซึ้ง ทางด้ า นประวั ติศาสตร์ ไทยหรื อประวัติศ าสตร์ เอเชีย หรื อ
ประวัติศาสตร์ตะวันตกและสามารถนาความรู้ไปใช้ ในการประกอบวิชาชีพ
1.3.3 สามารถวิเคราะห์ เหตุการณ์หรือเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เพื่อ เข้ าใจความ
เป็ นไปของสังคมและนาผลการวิเคราะห์มาใช้ ในการประเมินสถานการณ์ท่เี กิดขึ้นในสังคม
1.3.4 มีศักยภาพในการวิจัยทางประวัติศาสตร์ สามารถบูรณาการความรู้และเครื่องมือ
การวิ จั ยจากศาสตร์ อ่ ืน ที่เ กี่ยวข้ อ ง เพื่ อ พั ฒนาองค์ความรู้ ใหม่ ในงานวิ จั ยทางประวั ติศ าสตร์ และ
ตอบสนองความต้ องการของสังคม
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/
กลยุทธ์
แผนการเปลีย่ นแปลง
1) ปรั บปรุง หลักสูต รศิ ล ปศาสตรมหา 1.1) ประเมินหลักสูตรทุกๆ 4 ปี
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าประวั ติ ศ าสตร์ ใ ห้ มี 1.2) นาผลการประเมินมา
มาตรฐานไม่ ต่ า กว่ า เกณฑ์ ม าตรฐาน ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี
หลักสูตรที่สานักงานคณะกรรมการการ
อุ ด มศึ ก ษา(สกอ.) ก าหนด ภายใน
ระยะเวลา 5 ปี

2) เสริมสร้ างความรู้และทักษะของนิสติ
เพื่อให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของ
ผู้ใช้ บณ
ั ฑิต

3) ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้ น
ผู้เรียนเป็ นสาคัญภายในระยะเวลา 2 ปี

4) พัฒนาอาจารย์ให้ สามารถปฏิบตั งิ าน
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวบ่งชี้

1.1.1) รายงานผลการประเมิ น
หลักสูตรทุกๆ 4 ปี
1.1.2) เอกสารหลั ก สู ต ร ฉบั บ
ปรั บ ปรุ ง ที่ มี ม าตรฐานไม่ ต่ า กว่ า
เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น ห ลั ก สู ต ร ที่
ส านั กงา นคณ ะกรรมการกา ร
อุดมศึกษา(สกอ.) กาหนด
1.1.3)หลักสูตรได้ รับการเผยแพร่
หลังเปิ ดดาเนินการสอนแล้ ว 4 ปี
2.1) สร้ างความร่วมมือทาง
2.1.1) บันทึกความร่วมมือทาง
วิชาการกับองค์กรต่างๆที่ใช้ บณ
ั ฑิต วิชาการ/กิจกรรม/ โครงการ กับ
2.2) วิเคราะห์ลักษณะที่พึง
องค์กรต่างๆที่ใช้ บณ
ั ฑิต
ประสงค์ของบัณฑิตสาขาวิชา
2.2.1) รายงานการวิเคราะห์
ประวัตศิ าสตร์ขององค์กรต่างๆ
ลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต
สาขาวิชาประวัตศิ าสตร์
2.2.2) รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต
ระดับดี
3.1) พัฒนาระบบสารสนเทศที่
3.1.1) ความพึงพอใจของผู้เรียน
สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ต่อระบบสารสนเทศที่สนับสนุน
อย่างต่อเนื่อง
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
3.2) จัดกิจกรรมเสริมนอก
3.2.1) ผลการประเมินการมีส่วน
หลักสูตรที่เน้ นทักษะการเรียนรู้
ร่วมของผู้เรียนในการจัดกิจกรรม
ประวัตศิ าสตร์
ทางวิชาการและกิจกรรมอื่น ๆ
4.1) ส่งเสริมให้ อาจารย์พัฒนา
4.1.1) จานวนอาจารย์ท่มี คี ุณวุฒิ
ทักษะและความรู้ เพื่อนามาใช้ ใน ทางวิชาการหรือมีคุณวุฒิทาง
การจัดการเรียนการสอนที่ม่งุ ผล
การศึกษาสูงกว่าปริญญาโท
การเรียนรู้ท้งั 5 ด้ าน
4.1.2) จานวนโครงการการพัฒนา
4.2) ส่ ง เสริ ม ให้ อาจารย์ ผ ลิ ต ทักษะและความรู้
งานวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาความรู้ อย่ า ง 4.1.3) ระดับความพึงพอใจของ
สม่าเสมอ
นักศึกษาต่อการจัดการเรียนการ
สอนของอาจารย์ท่มี ่งุ ผลการเรียนรู้
ทั้ง 5 ด้ าน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาเป็ นแบบทวิภาค คือ ปี การศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษา
ปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้ น
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและคณะกรรมการประจาคณะฯ
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
ผู้ เ ข้ า เป็ นนิ สิต ต้ อ งเป็ นผู้ ส าเร็จ การศึ ก ษาระดั บ ขั้ น ปริ ญ ญาตรี หรื อ เทีย บเท่า ใน
สาขาวิ ช าด้ า นสัง คมศาสตร์ ห รื อ มนุ ษ ยศาสตร์ และมี คุ ณ สมบั ติ ท่ัว ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.3.1 นิสติ มีความรู้พ้ ืนฐานด้ านประวัติศาสตร์ไม่เท่ากัน
2.3.2 นิสติ หลายคนมีทกั ษะการอ่านเอกสารประวัติศาสตร์ภาษาอังกฤษน้ อย
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.4.1 มีการแนะนาหนังสือ ตารา บทความ ให้ นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแล้ วไปศึกษา
เพิ่มเติมก่อนเปิ ดภาคการศึกษา หากจาเป็ นอาจจัดชั้นเรียนซ่อมเสริมระยะสั้นก่อนเปิ ดภาคการศึกษา
2.4.2 ในกรณีนิสิตรายบุคคล ภาควิชาอาจให้ คาแนะนาให้ นิสิตโดยลงทะเบียนเรียน
แบบไม่นับหน่วยกิตในรายวิชาระดับปริญญาตรีท่จี ะเป็ นพื้นฐานให้ กบั การศึกษาระดับปริญญาโท
2.4.3 สนั บ สนุ น ให้ นิ สิ ต เรี ย นภาษาอั ง กฤษเพิ่ ม เติ ม โดยเข้ าร่ ว มการอบรม
ภาษาอังกฤษที่จัดขึ้นภายในสถาบันหรื อศึกษาเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอกและภาควิชาได้ จัดการ
เรียนการสอนรายวิชา ปศ 503 ภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษาประวัติศาสตร์ ให้ นิสติ ได้ เรียนเพื่อเสริม
ทักษะการอ่านเอกสารประวัติศาสตร์ภาษาอังกฤษ
12

2.5 แผนการรับนิสิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสติ แต่ละปี การศึกษา
2557

จานวนนิสติ

ชั้นปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ 2
รวม
คาดว่า
จะสาเร็จ
การศึกษา

2558

2559

ในเวลา
ราชการ

นอก
เวลา

ในเวลา
ราชการ

นอก
เวลา

ในเวลา
ราชการ

10
-

20
-

10
10

20
20

10
10

30
-

60
-

2561

นอก ในเวลา นอก ในเวลา นอก
เวลา ราชการ เวลา ราชการ เวลา

20
20
90
60
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2560

10
10

20
20
60
30

10
10

20
20
60
30

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับภาคในเวลาราชการ (หน่วย : บาท)
รายการ
หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน (รวมทั้งหลักสูตร)
ค่าตอบแทนผู้สอน (9 หน่วยกิต x 1,000 บาท/ชั่วโมง x15 ครั้ง/ภาค)
ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน
ค่ากิจกรรมเสริมหลักสูตร (สัมมนา ปฐมนิเทศ ภาคสนาม)
ค่าวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
ค่าใช้ จ่ายรวม
ค่าใช้ จ่ายต่อหัว (ค่าใช้ จ่ายรวม/นิสติ 10 คน)

135,000
30,000
80,000
50,000
295,000
29,500

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สานัก (อัตราต่อหัว)
งบพัฒนาหน่วยงาน (ร้ อยละ 5)
งานวิจัยของหน่วยงาน (ร้ อยละ 5)
ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค (ร้ อยละ 5)

10,563
3,521
3,521
3,521

40,063

หมวดค่าปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์ (อัตราต่อหัว)
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (อัตราต่อหัว)

10,000
10,000

50,063

หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (ร้อยละ 15)

12,602

62,665

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง (อัตราต่อหัว)
ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (5,450 x 2)
ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x 2)
ค่าธรรมเนียมสานักคอมพิวเตอร์ (1,300 x 2)
ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (7,380 x 2)

34,260
10,900
6,000
2,600
14,760

96,925

ค่าธรรมเนียมจ่ ายตลอดหลักสูตร

ค่าใช้จ่าย

ยอดสะสมต่อหัว

29,500

96,925
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2.6.2 งบประมาณรายรับภาคนอกเวลาราชการ (หน่วย : บาท)
รายการ
ค่าใช้จ่าย
หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน (รวมทั้งหลักสูตร)
ค่าตอบแทนผู้สอน (24 หน่วยกิต x 1,000 บาท/ชั่วโมง x15 ครั้ง/ภาค) 360,000
ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน
50,000
ค่ากิจกรรมเสริมหลักสูตร (สัมมนา ปฐมนิเทศ ภาคสนาม)
100,000
ค่าวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
50,000
ค่าใช้ จ่ายรวม
560,000
ค่าใช้ จ่ายต่อหัว (ค่าใช้ จ่ายรวม/นิสติ 20 คน)
28,000

ยอดสะสมต่อหัว

28,000

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สานัก (อัตราต่อหัว)
งบพัฒนาหน่วยงาน (ร้ อยละ 5)
งานวิจัยของหน่วยงาน (ร้ อยละ 5)
ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค (ร้ อยละ 5)

18,543
6,181
6,181
6,181

46,543

หมวดค่าปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์ (อัตราต่อหัว)
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (อัตราต่อหัว)

10,000
10,000

56,543

หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (ร้อยละ 15)

22,874

79,417

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง (อัตราต่อหัว)
ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (5,450 x 2)
ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x 2)
ค่าธรรมเนียมสานักคอมพิวเตอร์ (1,300 x 2)
ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (7,380 x 2)

34,260
10,900
6,000
2,600
14,760

113,677

ค่าธรรมเนียมจ่ ายตลอดหลักสูตร

113,677

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็ นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
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2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
เป็ นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3. หลักสูตรและอาจารย์ผสู ้ อน
3.1 หลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์เปิ ดสอน 1 แผนการศึกษา
คือ แผน ก 2
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
เป็ นหลักสูตรระดับปริญญาโท จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อย
กว่า 36 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก 2 (เน้ นการศึกษารายวิชา และทาปริญญานิพนธ์)
กาหนดให้ เรียนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ประกอบด้ วยหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้
วิชาบังคับ
12 หน่วยกิต
วิชาเลือก
12 หน่วยกิต
ปริญญานิพนธ์
12 หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 รหัสวิชา
การกาหนดรหัสวิชา กาหนดรหัสวิชาไว้ เป็ นเลข 3 ตัว ดังนี้
เลขตัวแรก (5 หรือ 6) หมายถึง
ระดับปริญญาโท
เลขตัวกลาง
หมายถึง
กลุ่มวิชาดังต่อไปนี้
เลข 0
หมายถึง
กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ท่วั ไปและภาษา
เลข 1
หมายถึง
กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ไทย
เลข 2
หมายถึง
กลุ่มวิชาสัมมนา
เลข 9
หมายถึง
ปริญญานิพนธ์
เลขตัวสุดท้าย
หมายถึง
ลาดับรายวิชาแต่ละกลุ่มวิชา
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3.1.3.2 รายวิชาในหลักสูตร
1. วิชาบังคับ
12 หน่วยกิต ดังนี้
ปศ501
HI501
ปศ502
HI502
ปศ503
HI503
ปศ511
HI511

ประวัติศาสตร์นิพนธ์และการวิจัยทางประวัติศาสตร์
Historiography and Research Methods in History
สัมมนาประวัติศาสตร์โลกสมัยใหม่
Seminar on Modern World History
ภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษาประวัติศาสตร์
English for Historical Studies
ไทยในบริบทสังคมโลกในคริสต์ศตวรรษ ที่ 19 และ 20
Thailand in the Global Context of the 19th and 20th Centuries

2. วิชาเลือก ดังนี้
แผน ก (2) ให้ เลือกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
ปศ504 ประวัติศาสตร์กบั งานวรรณกรรมและภาพยนตร์
HI504 History in Literature and Films
ปศ505 ประวัติศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
HI505 History of Natural Resources Management
ปศ506 ลัทธิอาณานิคมและชาตินิยมในเอเชีย
HI506 Colonialism and Nationalism in Asia
ปศ507 ประวัติศาสตร์ภมู ิปัญญาเอเชีย
HI507 Asian Intellectual History
ปศ512 ประวัติศาสตร์ภมู ิปัญญาไทย
HI512 Thai Intellectual History
ปศ513 รัฐไทยกับกลุ่มชาติพันธุ์
HI513 The Thai State and Ethnic Groups
ปศ601 หัวข้ อเฉพาะในประวัติศาสตร์
HI601 Special Topics in History
ปศ602 ประวัติศาสตร์แอฟริกาและลาตินอเมริกา
HI602 History of Africa and Latin America
ปศ603 โลกอิสลามสมัยใหม่
HI603 The Modern Islamic World
ปศ604 การศึกษาอิสระ
HI604 Independent Study
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3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(0-6-3)

ปศ621
HI621
ปศ622
HI622
ปศ623
HI623
ปศ624
HI624
ปศ625
HI625
ปศ626
HI626
ปศ627
HI627
ปศ628
HI628
ปศ629
HI629

สัมมนาประวัติศาสตร์ไทย
Seminar on Thai History
สัมมนาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
Seminar on Local History
สัมมนาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Seminar on Southeast Asian History
สัมมนาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
Seminar on East Asian History
สัมมนาประวัติศาสตร์เอเชียใต้
Seminar on South Asian History
สัมมนาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันตก
Seminar on Middle Eastern History
สัมมนาประวัติศาสตร์ยุโรป
Seminar on European History
สัมมนาสหภาพยุโรป
Seminar on the European Union
สัมมนาประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา
Seminar on American History

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3. ปริญญานิพนธ์
ก. ปศ699 ปริญญานิพนธ์ ( 12 หน่วยกิต)
HI699 Thesis
นิสติ จะต้ องเขียนปริญญานิพนธ์ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ท่ปี รึกษาโดยใช้ วิธีการ
วิจัยทางประวัติศาสตร์
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แผนการศึกษา แผน ก (2)
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ปศ501
ปศ502
ปศXXX

ชื่อวิชา
ประวัตศิ าสตร์นิพนธ์และการวิจัยทางประวัตศิ าสตร์
สัมมนาประวัตศิ าสตร์โลกสมัยใหม่
วิชาเลือก 2 รายวิชา
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
6
12

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ปศ511
ปศ503
ปศXXX

ชื่อวิชา
ไทยในบริบทสังคมโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 19 และ 20
ภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษาประวัตศิ าสตร์
วิชาเลือก 2 รายวิชา
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
6
12

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ปศ699

ชื่อวิชา
ปริญญานิพนธ์
รวม

หน่วยกิต
6(0-0-18)
6

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ปศ699

ชื่อวิชา
ปริญญานิพนธ์
รวม
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หน่วยกิต
6(0-0-18)
6

3.1.4 คาอธิบายรายวิชา
ปศ501
HI501

ประวัติศาสตร์นพิ นธ์และการวิจยั ทางประวัติศาสตร์
3(2-2-5)
Historiography and Research Methods in History
ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ เ กี่ ย วกั บ พั ฒ นาการทางความคิ ด เกี่ ย วกั บ ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละ
ประวั ติ ศ าสตร์ นิ พ นธ์ ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ทางประวั ติ ศ าสตร์ รวมทั้ ง การประยุ ก ต์ ใ ช้ ทฤษฎี ท าง
สังคมศาสตร์ร่วมกับระเบียบวิธที างประวัติศาสตร์
ปศ502
HI502

สัมมนาประวัติศาสตร์โลกสมัยใหม่
3(2-2-5)
Seminar on Modern World History
อภิป รายถึ ง พั ฒนาการและปฏิสัมพั น ธ์ทางด้ า นการเมือ ง เศรษฐกิจ สังคมและ
วิทยาการของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 19 และ 20 ตลอดจนผลกระทบที่มีต่อภูมิภาคต่างๆ เพื่อเข้ า
ใจความเป็ นไปของสังคมโลก
ปศ503
HI503

ภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษาประวัติศาสตร์
3(2-2-5)
English for Historical Studies
ฝึ กฝนทักษะการอ่านเอกสารและงานนิพนธ์ทางประวั ติศาสตร์ ท่เี ป็ นภาษาอังกฤษ
ตลอดจนศึกษาการนาเสนอการเขียนบทความเป็ นภาษาอังกฤษ
ปศ504
HI504

ประวัติศาสตร์กบั งานวรรณกรรมและภาพยนตร์
3(3-0-6)
History in Literature and Films
ศึกษาวิเคราะห์ ประเด็นสาคัญทางประวัติศาสตร์ ท้ังของไทย เอเชีย และตะวันตกที่
สะท้ อนในงานวรรณกรรมและภาพยนตร์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและการนาเสนอของงานสร้ างสรรค์ท่เี ป็ น
สื่อทางศิลปะ
ปศ505
HI505

ประวัติศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
3(3-0-6)
History of Natural Resources Management
ศึกษาวิเคราะห์ ความสัมพั นธ์ระหว่ างสิ่งแวดล้ อมทางธรรมชาติกับมนุ ษย์ มุมมอง
และวิ ธีก ารจั ดการสิ่งแวดล้ อ ม การตั้ง หน่ ว ยงานของรั ฐ ด้ า นการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้ อม ความขัดแย้ งระหว่างรัฐ บาลกับประชาชน โลกาภิวัตน์กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อม เน้ นกรณีศึกษาในประเทศไทย
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ปศ506
HI506

ลัทธิอาณานิคมและชาตินยิ มในเอเชีย
3(3-0-6)
Colonialism and Nationalism in Asia
ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการขยายลัทธิอาณานิคมของชาติตะวันตก โดยเน้ นอิทธิพล
ต่อการเคลื่อนไหวของลัทธิชาตินิยม และต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมใน
ภูมิภาคเอเชีย
ปศ507
HI507

ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาเอเชีย
3(3-0-6)
Asian Intellectual History
ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับภูมิปัญญาเอเชียด้ านต่างๆ ตลอดจนอิทธิพลและผลที่มีต่อ
วิถีชีวิตของผู้คนในภูมิภาคและต่ออารยธรรมโลก

ปศ511
HI511

ไทยในบริบทสังคมโลกในคริสต์ศตวรรษ ที่ 19 และ 20
3(3-0-6)
Thailand in the Global Context of the 19th and 20th Centuries
ศึกษาวิเคราะห์การปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงของไทยซึ่งได้ รับผลกระทบจากระบบ
โลกาภิวัตน์ในศตวรรษที่ 19-20 จุ ดอ่อน จุ ดแข็งและอุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจการเมือง
สังคม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้ อม
ปศ512
HI512

ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาไทย
3(3-0-6)
Thai Intellectual History
ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด คติความเชื่อ สภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติท่มี ีอิทธิพลต่อวิถี
ชีวิตและการสร้ างสรรค์ความเจริญด้ านต่างๆ ของไทย ทั้งในระดับประเทศและท้ องถิ่น พัฒนาการทาง
ภูมิปัญญา รวมทั้งบทบาทและผลงานของบุคคลตัวอย่างที่มีผลต่อสังคมและการเมือง
ปศ513
HI513

รัฐไทยกับกลุ่มชาติพนั ธุ ์
3(3-0-6)
The Thai State and Ethnic Groups
ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุต์ ่างๆ ในประเทศไทย ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์
ที่สร้ างโดยรัฐไทยและที่สร้ างโดยกลุ่มชาติพันธุ์ ปฏิสมั พันธ์ระหว่างรัฐกับกลุ่มชาติพันธุ์และปัญหาที่
เกิดขึ้น
ปศ601
HI601

หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์
3(2-2-5)
Special Topics in History
ค้ นคว้ า หั วข้ อเฉพาะในประวั ติศาสตร์ ท่ีเป็ นประโยชน์ และสร้ างความเข้ าใจที่ลึกซึ้ ง
ตามความสนใจร่วมกันของผู้เรียนกับผู้สอน
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ปศ602
HI602

ประวัติศาสตร์แอฟริกาและลาตินอเมริกา
3(3-0-6)
History of Africa and Latin America
ศึกษาวิเคราะห์ ประเด็นสาคัญว่ าด้ วยกระบวนการพั ฒนาประเทศในแอฟริ กา และ
ลาตินอเมริกา อิทธิพลทางความคิดของประเทศมหาอานาจตะวันตกต่อการเปลี่ยนแปลงด้ านต่างๆ
ปัญหาอันเนื่องมาจากการพัฒนาและปฏิกิริยาของกลุ่มประเทศในแอฟริกาและลาตินอเมริกาต่อแนว
ทางการพัฒนาของกลุ่มประเทศมหาอานาจตะวันตก
ปศ603
HI603

โลกอิสลามสมัยใหม่
3(3-0-6)
The Modern Islamic World
ศึกษาวิเคราะห์พัฒนาการของสังคมมุสลิมทั่วโลก ความสัมพันธ์ภายในโลกอิสลาม
และการปฏิสมั พันธ์กบั วัฒนธรรมอื่นๆ
ปศ604
HI604

การศึกษาอิสระ
3(0-6-3)
Independent Study
วิ จั ย หั ว ข้ อ ประวั ติ ศ าสตร์ ท่ี นิ สิ ต สนใจภายใต้ ก ารแนะน าของอาจารย์ ท่ี ภ าควิ ช า
มอบหมายเพื่อวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ ของการขยายการค้ นคว้ าเป็ นปริญญานิพนธ์ต่อไป
ปศ621
HI621

สัมมนาประวัติศาสตร์ไทย
3(2-2-5)
Seminar on Thai History
อภิปรายประเด็นสาคัญในประวัติศาสตร์ไทยด้ านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม
ปศ622
HI622

สัมมนาประวัติศาสตร์ทอ้ งถิน่
3(2-2-5)
Seminar on Local History
อภิ ป รายถึ ง วิ ธีก ารค้ น คว้ า และความก้ า วหน้ า ในการศึ ก ษาประวั ติศ าสตร์ ท้อ งถิ่ น
ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ นิสติ สามารถนามาประยุกต์ใช้ ในการฝึ กค้ นคว้ าวิจัยด้ วยตนเอง
ปศ623
HI623

สัมมนาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(2-2-5)
Seminar on Southeast Asian History
อภิปรายประเด็นทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความสัมพันธ์ภายใน
และภายนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนการรวมตัวของประชาคมอาเซียน
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ปศ624
HI624

สัมมนาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
3(2-2-5)
Seminar on East Asian History
อภิปรายเหตุการณ์สาคัญในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกทางการเมือง การปกครอง
เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปศ625
HI625

สัมมนาประวัติศาสตร์เอเชียใต้
3(2-2-5)
Seminar on South Asian History
อภิปรายหัวข้ อสาคัญในประวัติศาสตร์เอเชียใต้ ทางการเมือง เศรษฐกิ จ สังคมและ

วัฒนธรรม
ปศ626
HI626

สัมมนาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันตก
3(2-2-5)
Seminar on Middle Eastern History
อภิปรายหัวข้ อสาคัญในประวัติศาสตร์เอเชี ยตะวันตกทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม และความสัมพันธ์ภายในและภายนอกภูมิภาคเอเชียตะวันตก
ปศ627
HI627

สัมมนาประวัติศาสตร์ยุโรป
3(2-2-5)
Seminar on European History
อภิปรายพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของยุโรปตั้งแต่คริสต์ศตวรรษ
ที่ 17 เป็ นต้ นมา โดยศึกษาจากเหตุการณ์ หรือความเคลื่อนไหว และการเปลี่ยนแปลงในแนวคิดหรือ
ทัศนคติท่นี าไปสู่พัฒนาการในด้ านต่างๆ
ปศ628
HI628

สัมมนาสหภาพยุโรป
3(2-2-5)
Seminar on the European Union
อภิปรายประเด็นสาคัญๆ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของ
สหภาพยุโรป นับตั้งแต่การก่อตัวของแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดตั้ง จนกระทั่งการดาเนินการบูรณา
การในด้ านต่างๆ โดยศึกษาในแง่ปัญหา อุปสรรค และความสาเร็จ
ปศ629
HI629

สัมมนาประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา
3(2-2-5)
Seminar on American History
อภิป รายประเด็นสาคัญ ๆ ทั้งทางด้ า นการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวั ฒนธรรม และ
เทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18 จนถึงปัจจุบัน
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ปศ699
HI699

ปริญญานิพนธ์
12(0-0-36)
Thesis
การวิ จั ยรายบุ คคลในเรื่ องใดเรื่ อ งหนึ่ ง อย่ า งลึ กซึ้ งทางด้ า นประวั ติ ศ าสตร์ ภายใต้
คาแนะนาของคณะกรรมการควบคุ ม โดยที่การวิ จัยจะต้ องมีมาตรฐานทั้งด้ านองค์ความรู้ และด้ าน
วิธกี ารการศึกษาค้ นคว้ า มีการพิจารณาใช้ ข้อมูลเอกสารปฐมภูมิในการวิจัย

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
ที่

1*

รายชื่อคณาจารย์

รศ.ดร.ชาคริต
ชุ่มวัฒนะ

2*

อ.ดร.โดม
ไกรปกรณ์

3*

อ.ดร.คัททิยากร
ศศิธรามาศ

4

ผศ.ดร.ศิริพร
ดาบเพชร

5

ผศ.ดร.หทัยรัตน์
มาประณีต

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปี ทีจ่ บ

สถาบันทีส่ าเร็จ
การศึกษา

อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
(ประวัตศิ าสตร์), 2520
M.A. (History),2524
Ph.D. (History),2528
ศศ.บ. (ประวัตศิ าสตร์),2538
ศศ.ม. (ประวัตศิ าสตร์),2542
อ.ด. (ประวัตศิ าสตร์), 2550
M.A. (History), 2549
Doctor of Philosophy
.(History),2555
ศศ.บ.(ประวัติศ าสตร์ )เกียรติ
นิยมอันดับ 2, 2540
ศศ.ม. (ประวัตศิ าสตร์), 2543
Ph.D. (History), 2556

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เลขประจาตัว
ประชาชน

3102000778783

Cornell University, U.S.A
Cornell University, U.S.A
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3110401018966
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Universitaet Muenster, Germany 5700400016464
Universitaet Hamburg, Germany
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3739900114203

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
National University of
Singapore, Singapore
ศศ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อันดับ 2, 2538
M.A. (Sociology), 2541
University of Houston-Clear
Lake, U.S.A
Ph.D. (Sociology), 2545
Utah State University, U.S.A

3100601185360

* อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร

24

3.2.2. อาจารย์ผสู ้ อน
ลาดับ
รายชื่อคณาจารย์
ที่
1 รศ.ชาคริต ชุ่มวัฒนะ
2 ผศ.สาวิตรี พิสณุพงศ์
3
4
5
6
7
8
9
10
11

คุณวุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา) และปี ที่จบ
Ph.D. (History), 2528
ศศ.ม.(โบราณคดีสมัย
ประวัตศิ าสตร์), 2530
อ.โดม ไกรปกรณ์
อ.ด. (ประวัตศิ าสตร์), 2550
อ.สัญญา ชีวะประเสริฐ ศศ.ม.(ประวัตศิ าสตร์), 2539
อ.ปิ ยะนาถ อังควาณิชกุล ศศ.ม.(ประวัตศิ าสตร์), 2541
อ.คัททิยากร ศศิธรามาศ Ph.D. (History), 2555
อ.ธิกานต์ ศรีนารา
อ.ด.(ประวัตศิ าสตร์), 2555
อ.พรพรรณ โปร่งจิตร
ศศ.ม.(ประวัตศิ าสตร์), 2546
ผศ.ศิริพร ดาบเพชร
Ph.D.(History), 2556

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
Cornell University, U.S.A.
มหาวิทยาลัยศิลปากร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Universitaet Hamburg, Germany
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
National University of Singapore,
Singapore
ผศ. หทัยรัตน์ มาประณีต Ph.D. (Sociology), 2545
Utah State University, U.S.A
อ.ณัฐพร ไทยจงรักษ์
Docteur en Histoire et Civilasations Universite de Paris VII (Diderot)
(mention tres honorable), 2556

3.2.3 อาจารย์พเิ ศษ
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายชื่อคณาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา) และปี ที่จบ
ศ.สัญชัย สุวังบุตร
M.A. (History),2517
ศ.อนันต์ชัย เลาหะพันธุ
M.A. (History),2518
รศ.ดร.สุรางค์ศรี ตันเสียงสม Ph.D. (History), 2533
รศ.ณรงค์ พ่วงพิศ
กศ.ม. (ประวัตศิ าสตร์),
2514
รศ.วุฒิชัย มูลศิลป์
กศ.ม. (ประวัตศิ าสตร์),
2512
ผศ.ดร.พลับพลึง คงชนะ
Ph.D.(Philosophy and
Religion), 2553
ผศ.ดร.วงเดือน นาราสัจจ์
D.A. (History), 2531
ผศ.ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธุ์
อ.ด. (ประวัตศิ าสตร์),2550
ผศ.เชาวลี จงประเสริฐ
M.Sc in Ed. (History),
2516
อ.ดร.กัณฐิกา ศรีอดุ ม
อ.ด. (ประวัตศิ าสตร์),2550
อ.ดร.มรกต ไมยเออร์
Ph.D. (History),2547
25

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
University of N.Colorado, U.S.A
University of Central Missouri, U.S.A
University of Washington, U.S.A.
วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Illinois State University, U.S.A.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Emporia State University, U.S.A
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
European University Institue, Italy

4. องค์ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ภาคสนาม
 ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกีย่ วกับการทาโครงงานหรืองานวิจยั
 มี (นิสติ ทุกคนต้ องทาปริญญานิพนธ์)

26

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
1.เป็ นผู้ มี ค วามสนใจศึ ก ษาค้ น คว้ าเพื่ อสร้ าง
ค ว า ม รู้ ใ ห ม่ ห รื อ ต่ อ ย อ ด อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ด้ า น
ประวัติศาสตร์ไทยหรือประวัติศาสตร์เอเชีย หรือ
ประวัติศาสตร์ตะวันตก
2. สามารถวิ เคราะห์ ป รากฏการณ์ ทางสังคมใน
ปั จ จุ บั น จากมุ ม มองทางประวั ติ ศ าสตร์ โ ดย
พิจารณาปฏิสมั พันธ์ระหว่างปรากฏการณ์ดังกล่าว
กั บ บริ บ ททางการเมื อ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คม
วัฒนธรรม

กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. มี ก ารจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น อย่ า ง
สม่าเสมอระหว่างอาจารย์และนิสิตในรูปแบบของ
การอภิปรายในชั้ นเรี ยน การจั ดกิจกรรมเสวนา
ทางวิชาการภายในและมีการเข้ าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก
2. สนั บ สนุ น ให้ นิ สิ ต ผลิ ต ผลงานวิ ช าการเพื่ อ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการหรือนาเสนอใน
เวทีวิชาการ

2. การพัฒนาผลการเรียนรูใ้ นแต่ละด้าน
2.1 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ผลการเรียนรูด้ า้ นคุณธรรม
และจริยธรรม

1. นิสิตต้ อ งมีความสามารถใน
การสร้ างผลงานวิ ช าการที่ มี
ความถูกต้ อง ลดการใช้ อคติใน
ก า ร อ ธิ บ า ย ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์
ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

- กระตุ้นให้ นิสิตเขียนบทความ
วิชาการหรื อบทวิ จารณ์ หนั งสื อ
โดยใช้ ก ระบวนการตรวจสอบ
ข้ อ เท็ จ จ ริ ง ต าม วิ ธี ก า ร ท า ง
ประวั ติ ศ าสตร์ ตลอดจนอ่ า น
งา น วิ ชา กา ร หรื อข่ า วที่ เป็ น
ประเด็น ถกเถี ย งในสัง คมเพื่ อ
น ามาอภิ ป รายร่ ว มกั น ในชั้ น
เรียน

- ประเมินจากบทความวิชาการ
หรื อ บทวิ จ ารณ์ ห นั ง สื อ (หรื อ
ร่ า ง บ ท ค ว า ม บ ท วิ จ า ร ณ์
หนังสือ) ที่นิสิตได้ จัดทาขึ้นและ
ส่ ง เ พื่ อ พิ จ า ร ณ า ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการ และ/หรื อการ
อภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
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ผลการเรียนรูด้ า้ นคุณธรรม
และจริยธรรม

กลยุทธ์การสอน

2. นิ สิ ต มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต - ปลูกฝังให้ นิสิตมีความซื่อสัตย์
และมี ค วามเคารพผลงานของ ในการท ารายงาน ผลิ ต งาน
ผู้อ่นื
วิชาการโดยมีการอ้ างอิงและไม่
ทุจริตในการสอบ
3. นิ สิ ต มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบใน - ปลูกฝังให้ นิสิตมีระเบียบวินัย
งานที่ได้ รับมอบหมายและความ และความรั บ ผิ ดชอบ เน้ น การ
ตรงต่อเวลา
เข้ าชั้นเรียนให้ ตรงเวลา มีความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ การอ่า นหนั ง สือ
และเอกสารที่ประกอบการเรียน
ตามที่กาหนด มีส่วนร่ วมในการ
แสดงความคิ ด เห็ น และการ
แสดงออกในชั้นเรียน

วิธีการวัดและประเมินผล

- ประเมินจากรายงานของนิสิต
และการไม่ กระทาการทุจริ ตใน
การสอบ
- ประเมินจากจานวนการเข้ าชั้น
เรี ย นและการอภิ ป รายในชั้ น
เรียนของนิสติ

2.2 ด้านความรู ้
ผลการเรียนรูด้ า้ นความรู ้

กลยุทธ์การสอน

1. นิ สิ ต มี ค วามรู้ ความเข้ าใจ - การจั ด การเรี ย นการสอน
เ กี่ ย ว กั บ เ นื้ อ ห า ส า ข า วิ ช า หลายรู ป แบบ ทั้ง การบรรยาย
ประวัติศาสตร์
การอภิปรายและแนะนาหนังสือ
ที่เกี่ยวข้ องกับรายวิชา ประกอบ
กั บ ก า ร จั ด ฉ า ย ภ า พ ย น ต ร์
ประวัติศาสตร์ หรื อวีดิทัศน์ สาร
คดี ต ามความเหมาะส มกั บ
เนื้อหา
2 . นิ สิ ต ส า ม า ร ถ ติ ด ต า ม - การจั ด กิ จ กรรมเสวนาทาง
ความก้ า วหน้ า ของความรู้ ด้ า น วิชาการด้ านประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์
3 . นิ สิ ต ส า ม า ร ถ วิ เ ค ร า ะ ห์ - การสนั บ สนุ น ให้ ผ้ ู เ รี ย นเข้ า
เชื่ อมโยงประวั ติ ศ าสตร์ กั บ ร่ ว มกิ จ กรรมทางวิ ช าการที่ จั ด
เหตุการณ์ร่วมสมัยได้
โดยหน่ ว ยงานภายนอก เช่ น
การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ
ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ
นานาชาติ
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วิธีการวัดและประเมินผล

- การสอบประจาภาคเรียน
- การอภิปรายร่ วมกันในชั้ น
เรียน

- การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมเสวนา
ทางวิชาการด้ านประวัติศาสตร์
- ประเมิ น จากการน าเสนอ
รายงานการค้ น คว้ า ด้ ว ยตัว เอง
และตัวผลงานศึกษาค้ นคว้ าของ
นิสติ

2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะทางปัญญา

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

1 . นิ สิ ต มี ค ว า ม รู้ ใ น เ รื่ อ ง ร า ว ท า ง
ประวัติศาสตร์ไทยหรือภูมิภาคเอเชียหรื อ
ตะวันตก และนาความรู้ท่ไี ด้ ไปประยุกต์ใช้
ได้ อย่างเหมาะสม

- ก า ร ศึ ก ษ า หั ว ข้ อ
ประวัติศาสตร์เฉพาะเรื่อง
- การอภิ ป รายกลุ่ ม การ
เสวนา/สัมมนากลุ่ม

- ประเมิ น จากรายงาน
การศึกษาค้ นคว้ าในหัวข้ อ
ที่นิสติ สนใจ
- ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร
อภิ ป รายร่ วมกั น ในชั้ น
เรียน

2. นิ สิ ต สามารถสื บ ค้ น ข้ อ มู ล จากแหล่ ง - ก า ร เ รี ย น รู้ จ า ก
ต่างๆ เพื่อนาไปใช้ ในการทางานวิจัย
แหล่ งข้ อมูลประวัติศาสตร์
ต่ า งๆ ทั้ ง ที่ เ ป็ นเอกสาร
ภา ษ า ไ ท ยแ ล ะ
ภ า ษ า ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ
ตลอดจนสถานที่สาคัญทาง
ประวัติศาสตร์

- ประเมินจากใบงานหรือ
การนาเสนอผลการเรียนรู้
จ า ก แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล
ประวัติศาสตร์ของนิสติ

2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1. นิสิตสามารถรั บผิดชอบงาน
ที่ได้ รับมอบหมายได้ ตามเวลาที่
กาหนด
2. นิสิตสามารถทางานร่ วมกับ
ผู้อ่นื ได้
3. นิ สิ ต สามารถรั บ ฟั ง ความ
คิดเห็นและเคารพสิทธิของผู้อ่นื

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

- การทารายงาน

- ประเมินจากรายงาน

- การทารายงานกลุ่ ม หรื อ การ
เสวนา/สัมมนากลุ่ม
- การอภิปรายร่ วมกันหรือการ
โต้ วาที

- ประเมินจากรายงานกลุ่มหรื อ
การเสวนา/สัมมนา
- ประเมินจากกิจกรรมอภิปราย
ร่วมกันในชั้นเรียนหรือกิจกรรม
โต้ วาที
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1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธ์การสอน

1. นิ สิต สามารถสื่อ สารอย่ า งมี - ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการ
ประสิทธิภาพทั้งในการพูด การ สอนที่เน้ นให้ ผ้ ูเรียนได้ ฝึกทักษะ
อ่าน การฟังและการเขียน
การสื่อสารระหว่างบุคคลทั้งการ
พู ด การอ่ า น การฟั ง และการ
เขี ย นระหว่ า งกลุ่ ม ผู้ เ รี ย นและ
ระหว่างผู้เขียนกับผู้สอน
2. นิ สิต สามารถใช้ เ ทคโนโลยี - ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ใ ช้
สารสนเทศในการค้ นคว้ าข้ อมูล เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการ
และนาเสนอเนื้อหาการค้ นคว้ า ค้ นคว้ าข้ อมู ล การน าเสนอ
รายงาน ตลอดจนเชิญวิทยากร
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการ
สืบ ค้ น ข้ อมู ล เช่ น บรรณารั ก ษ์
หอสมุดและหอจดหมายเหตุ มา
อบรมเรื่องการสืบค้ นข้ อมูลจาก
ระบบฐานข้ อมูลทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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วิธีการวัดและประเมินผล

- ประเมินจากการอภิปราย การ
มีส่วนร่ วมในชั้นเรียน กิจกรรม
ในชั้นเรียน

- ประเมินจากข้ อมูลที่ใช้ ในการ

เขียนบทความหรือรายงาน
ตลอดจนการนาเสนอ

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู ้ ดังนี้
ด้านที่ 1 คุณธรรมและจริยธรรม
1. ลดการใช้ อคติในการอธิบายประวัติศาสตร์
2. มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
3. มีวินัย และความตรงต่อเวลา
ด้านที่ 2 ความรู ้
1. มีความรู้และความเข้ าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยหรือประวัติศาสตร์ของภูมิภาคต่างๆ
2. สามารถติดตามแนวคิด ทฤษฎี วิธกี ารศึกษา และองค์ความรู้ใหม่ๆในสาขาวิชาประวัติศาสตร์
3. สามารถเชื่อมโยงความรู้ทางประวัติศาสตร์กบั ศาสตร์ อ่นื ๆที่เกี่ยวข้ องและนามาประยุกต์ใช้ ได้ อย่าง
เหมาะสม
4. สามารถชี้แนะหรือตอบคาถามประวัติศาสตร์กบั เหตุการณ์ร่วมสมัยได้
5. สามารถผลิตผลงานที่เชื่อถือและเป็ นที่อ้างอิงได้
ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา
1. สามารถสืบค้ น วิเคราะห์และประมวลข้ อมูลได้ อย่างมีเหตุผลและเป็ นระบบ
2. สามารถประยุกต์วิธกี ารและความรู้ทางประวัติศาสตร์และศาสตร์อ่นื ๆที่เกี่ยวข้ องไปใช้ ในการดาเนิน
ชีวิตและประกอบอาชีพได้
ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานของตนและงานกลุ่มได้ อย่างดี
2. สามารถทางานร่วมกับผู้อ่นื และปรับตัวเข้ ากับสังคมได้
3. สามารถรับฟังความคิดเห็นและเคารพสิทธิของผู้อ่นื
ด้านที่ 5 การคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถสื่อสาร ทาความเข้ าใจกับผู้อ่นื ได้ ดีท้งั การพูด การฟัง และการเขียน
2. สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ใช้ คอมพิวเตอร์ ใช้ อนิ เตอร์เน็ตในการศึกษา ค้ นคว้ าวิจัยด้ าน
ประวัติศาสตร์
3. สามารถวิเคราะห์และนาเสนอข้ อมูลเชิงปริมาณที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาประวัติศาสตร์
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิชา
ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
ด้านที่ 1
คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

ปศ
ปศ
ปศ
ปศ
ปศ
ปศ
ปศ
ปศ
ปศ
ปศ
ปศ

501 ประวัตศิ าสตร์นิพนธ์และการวิจัยทางประวัตศิ าสตร์
502 สัมมนาประวัตศิ าสตร์โลกสมัยใหม่
503 ภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษาประวัตศิ าสตร์
504 ประวัตศิ าสตร์กบั งานวรรณกรรมและภาพยนตร์
505 ประวัตศิ าสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
506 ลัทธิอาณานิคมและชาตินิยมในเอเชีย
507 ประวัตศิ าสตร์ภมู ปิ ัญญาเอเชีย
511 ไทยในบริบทสังคมโลกในคริสต์ศตวรรษที่19และ20
512 ประวัตศิ าสตร์ภมู ปิ ัญญาไทย
513 รัฐไทยกับกลุ่มชาติพันธุ์
601 หัวข้ อเฉพาะในประวัตศิ าสตร์
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ด้านที่ 2
ความรู ้
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ด้านที่ 3
ทักษะทาง
ปั ญญา
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ด้านที่ 4
ด้านที่ 5 การวิเคราะห์
ทักษะความสัมพันธ์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ระหว่างบุคคลและ และ การใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1
2
3
1
2
3



















































































































ด้านที่ 1
คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

1
ปศ
ปศ
ปศ
ปศ
ปศ
ปศ
ปศ
ปศ
ปศ
ปศ
ปศ
ปศ
ปศ

602 ประวัตศิ าสตร์แอฟริกาและลาตินอเมริกา
603 โลกอิสลามสมัยใหม่
604 การศึกษาอิสระ
621 สัมมนาประวัตศิ าสตร์ไทย
622 สัมมนาประวัตศิ าสตร์ท้องถิ่น
623 สัมมนาประวัตศิ าสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
624 สัมมนาประวัตศิ าสตร์เอเชียตะวันออก
625 สัมมนาประวัตศิ าสตร์เอเชียใต้
626 สัมมนาประวัตศิ าสตร์เอเชียตะวันตก
627 สัมมนาประวัตศิ าสตร์ยุโรป
628 สัมมนาสหภาพยุโรป
629 สัมมนาประวัตศิ าสตร์สหรัฐอเมริกา
699 ปริญญานิพนธ์
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ด้านที่ 2
ความรู ้
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ด้านที่ 3
ทักษะทาง
ปั ญญา
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ด้านที่ 4
ด้านที่ 5 การวิเคราะห์
ทักษะความสัมพันธ์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ระหว่างบุคคลและ และ การใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1
2
3
1
2
3

1

2



































































































































































หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2554
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูข้ ณะนิสิตกาลังศึกษาในหลักสูตร
กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเป็ นส่วนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษาในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ตามตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 ระบบและ
กลไกการจัดการเรี ยนการสอน และตัวบ่ งชี้ ท่ี 2.7 ระบบและกลไกพั ฒนาสัมฤทธิผลการเรี ยนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต โดยแต่ละรายวิชามีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสติ ดังนี้
1) ให้ นิสติ ประเมินการสอนในแต่ละรายวิชาที่เรียน
2) ประเมินแผนการสอน รวมทั้งวิธกี ารวัดและประเมินผลการเรียนของนิสติ ตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา
3) วิเคราะห์การกระจายของระดับคะแนนในกลุ่ม
4) ให้ นิสติ ประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้ท่ไี ด้ รับจากการเรียนรู้ในชั้น
5) จัดให้ นิสติ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ท่แี ต่ละคนได้ รับจากการเรียนและ
แนวทางในการพัฒนาความรู้ของนิสติ
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูห้ ลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา มีดังนี้
1) ติดตามภาวะการได้ งานทาของบัณฑิต ระยะเวลาการได้ งานทา อัตราเงินเดือนเริ่มแรก
2) สารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต
3) ส ารวจความคิ ด เห็น ของบั ณ ฑิ ต ที่มี ต่ อ หลั ก สู ต ร รู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอน
การพัฒนาอาจารย์ อุปกรณ์ เครื่องมือ และสิ่งแวดล้ อมของสถานศึกษาเพื่อนามาปรับปรุงหลักสูตรให้
ตรงกับความต้ องการของบัณฑิตเพื่อการประกอบอาชี พหรื อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งให้
ตรงกับความต้ องการของสังคม
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1. นิสิตต้ องเรี ยนและสอบได้ ครบตามโครงสร้ า งหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขา
ประวัติศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
2. เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2554
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1) มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ท่จี ัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2) ชี้แจงปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร รวมทั้งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
เช่น โครงสร้ างหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร คู่มือการศึกษา คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่างๆ
3) สนับสนุนให้ รับการอบรมเรื่องเทคนิควิธกี ารสอน การวัดและประเมินผล แผนการสอน
4) บางรายวิชาจัดให้ มีการสอนร่ วมกับ อาจารย์ท่ีสอนอยู่ เ ดิม เพื่ อศึ ก ษารูป แบบและการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาตนต่อไป
2. การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ส่งเสริมให้ คณาจารย์เข้ าอบรมการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล
- ส่งเสริมให้ คณาจารย์เข้ าอบรมการพัฒนาทักษะการใช้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทาง
การศึกษา
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
- ส่งเสริมให้ คณาจารย์เข้ าร่วมประชุมหรือดูงานทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
- ส่งเสริมและจัดสรรงบประมาณให้ คณาจารย์ทางานวิจัยเพื่อสร้ างองค์ความรู้ใหม่
- ส่ งเสริ ม ให้ คณาจารย์ น าเสนอผลงานทางวิ ช าการในที่ป ระชุ ม ระดั บ ชาติ แ ละระดั บ
นานาชาติ
- ส่งเสริมให้ คณาจารย์ศึกษาต่อ หรือรับการอบรมระยะสั้น
- ส่งเสริมให้ คณาจารย์ลาเพื่อค้ นคว้ าเพิ่มพูนประสบการณ์
- กระตุ้นให้ คณาจารย์ทาผลงานทางวิชาการเพื่อการขอตาแหน่งทางวิชาการ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
1. การบริหารหลักสูตร
1.1 เป้าหมาย ของการบริหารหลักสูตร
1) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็ นผู้กากับดูแลรับผิดชอบหลักสูตร
2) พัฒนาหลักสูตรให้ ได้ มาตรฐานไม่ต่ากว่าเกณฑ์ท่ี สกอ. กาหนด
3) หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้ องกับความต้ องการของสังคมและตลาดแรงงาน
4) หลักสูตรได้ รับการปรับปรุงทุกๆ 5 ปี
1.2 ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร
1) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทาหน้ าที่กากับดูแลการดาเนินการของหลักสูตรทั้ง
ทางด้ านวิชาการและการพัฒนานิสติ
2) มีการประชุมเตรียมความพร้ อมก่อนเปิ ดภาคเรียนและประชุมสรุปผลการดาเนินงานหลัง
ปิ ดภาคเรียนทุกภาคการศึกษา
3) มีการประเมินหลักสูตรโดยบัณฑิตทุก 2 ปี โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทุก 4 ปี
4) มีการนาผลการประเมินมาพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และหลักสูตร
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
1) มหาวิทยาลัยอนุ มัติจัดสรรงบประมาณประจาปี ให้ กับ คณะ ทั้งงบประมาณแผ่นดินและ
งบประมาณเงินรายได้ เพื่อจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนให้ เพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอนในชั้นเรียนและการสร้ างสภาพแวดล้ อมให้ เหมาะสมกับการเรียนรู้ของนิสติ
2) คณะจัดผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้ การดาเนินงานต่างๆของคณะเป็ นไป
ตามแผนงบประมาณที่ต้งั ไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ ีอยู่เดิม
ตารา หนังสือ วารสาร ปริญญานิพนธ์ และเอกสารทางวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ที่มีอ ยู่ ในสานั ก หอสมุ ดกลาง มหาวิ ทยาลั ยศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ โดยมี ตาราที่เ กี่ยวข้ อ งกับ สาขาวิ ช า
ประวัติศาสตร์ โดยตรงแบ่งออกเป็ น ตาราภาษาไทยประมาณ 16,000 เล่ม และตาราภาษาอังกฤษ
ประมาณ 10,000 เล่ ม รวมทั้ ง หมด 26,000 เล่ ม ปริ ญ ญานิ พ นธ์ แ ละสารนิ พ นธ์ ส าขาวิ ช า
ประวัติศาสตร์ของนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจานวน 248 เล่ม
นอกจากนี้ นิ สิต ยั ง สามารถใช้ บ ริ ก ารสืบ ค้ น ผ่ า นฐานข้ อ มู ล โดยมี ส านั ก หอสมุ ด กลางเป็ น
ผู้รั บ ผิดชอบการให้ บ ริ ก ารแก่ นิ สิต คณาจารย์ และบุ คลากรของมหาวิ ทยาลั ย ส่วนระดับ คณะก็มี
อุปกรณ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน
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2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
มหาวิทยาลัยมีความพร้ อมในการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติมได้ แก่ ห้ องเรียน
หนังสือ ตารา ฐานข้ อมูล และอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มหาวิ ทยาลัยและคณะร่ ว มกัน ประเมิน ความเพี ยงพอและความต้ องการใช้ ทรั พยากรของ
อาจารย์และนิสติ โดยมีรายละเอียดดังนี้
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
1. มีห้องเรียนและ
จัดห้ องเรียนและห้ องปฏิบัติการ
ผลสารวจความพึงพอใจของ
ห้ องปฏิบัติการเพียงพอต่อ
ต่าง ๆ ให้ เพียงพอและมี
อาจารย์และนิสติ เกี่ยวกับ
ความต้ องการของอาจารย์และ ประสิทธิภาพ
จานวนและประสิทธิภาพของ
นิสติ
ห้ องเรียนและห้ องปฏิบัติการ
2. มีหนังสือ ตารา วารสาร
ประสานงานกับสานักหอสมุดกลาง ผลสารวจความพึงพอใจของ
และฐานข้ อมูล มีเพียงพอต่อ เพื่อจัดหาหนังสือ ตารา วารสาร อาจารย์และนิสติ เกี่ยวกับ
ความต้ องการของอาจารย์และ และฐานข้ อมูล
หนังสือ ตารา วารสาร และ
นิสติ
ฐานข้ อมูล
3. มีอุปกรณ์สนับสนุนการ
ผลสารวจความพึงพอใจของ
คณะจัดให้ มหี ้ องเรียนรู้ (study
เรียนรู้ท่เี พียงพอและมี
นิสติ เกี่ยวกับการให้ บริการ
room) รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆเช่น
ประสิทธิภาพเพื่อการศึกษา
คอมพิวเตอร์ ที่นิสติ สามารถศึกษา ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้
ด้ วยตนเองทั้งในห้ องเรียน
หาความรู้เพิ่มเติมได้ ด้วยตนเอง
และนอกห้ องเรียน
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
1. คณะกรรมการบริ หารคณะและหัวหน้ าภาควิชาเป็ นผู้ดูแ ลจานวนอาจารย์ให้ มี
สัดส่วนนิสติ ต่ออาจารย์เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
2. การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ เป็ นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดย
อาจารย์ใหม่จะต้ องมีคุณวุฒิการศึกษาหรือกาลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาประวัติศาสตร์
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ อง
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผ้ ูสอนต้ อง
ประชุมร่วมกัน ดังนี้
1. วางแผนการจัดการเรียนการสอน ก่อนเปิ ดภาคการศึกษา
2. ปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้ บรรลุเป้ าหมายของหลักสูตร และได้ บัณฑิตเป็ นไป
ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3. มีการประเมินผลทุกรายวิชา และประเมินผลหลักสูตร
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4. เก็บรวบรวมข้ อมูลการดาเนินงานของหลักสูตรเพื่อเตรียมไว้ สาหรับการปรับปรุง
หลักสูตร
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พเิ ศษ
คณะกาหนดนโยบายการเชิญอาจารย์พิเศษ ดังนี้
1) ระดั บ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาต้ องไม่ ต่ า กว่ า ปริ ญ ญาโทหรื อ เป็ นผู้ มี ค วามเชี่ ย วชาญพิ เ ศษ
มีประสบการณ์ท้งั ด้ านวิชาการและวิชาชีพ
2) ให้ มีการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษทุกภาคการศึกษา/ทุกครั้งที่มีการสอน
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งให้ เป็ นไปตามความต้ องการของคณะและนโยบายของ
มหาวิทยาลัย โดยให้ สอดคล้ องกับภาระงานที่รับผิดชอบ
4.2 การเพิม่ ทักษะความรูเ้ พือ่ การปฏิบตั ิงาน
1) จัดงบประมาณสนับสนุนการทางานวิจัยสถาบันและงานวิจัยเพื่อพัฒนาหน่วยงาน เพื่อนา
ผลการวิจัยมาเป็ นแนวทางในการพัฒนางานต่อไป
2) สนั บ สนุ น งบประมาณเพื่ อ เข้ า รั บ การอบรม สัม มนา เพื่ อ เพิ่ มพู น ความรู้ แ ละทัก ษะ ที่
สอดคล้ องกับภาระงานที่รับผิดชอบ เพื่ อสามารถให้ บริ การด้ านการสนั บสนุ นการเรี ยนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
5. การสนับสนุ นและการให้คาแนะนานิสิต
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นสิ ิต
1. คณะแต่งตั้งอาจารย์ท่ปี รึกษาทางวิชาการให้ แก่นิสติ ทุกคน พร้ อมกาหนดบทบาท
หน้ าที่
2. อาจารย์ท่ปี รึกษาทุกคนต้ องกาหนดชั่วโมงให้ คาปรึกษา พร้ อมจัดทาตาราง
การทางานติดไว้ หน้ าห้ องทางานและในเว็บไซต์ของคณะ
5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต
ในกรณีท่นี ิสิตมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดๆ นิสิตสามารถยื่นคาร้ องขอดู
กระดาษคาตอบในการสอบ ผลคะแนน และวิธกี ารประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
ตลาดแรงงานของบัณฑิตสาขาวิชาประวัติศาสตร์มีอยู่ด้วยกันหลายอาชีพ เช่น ครู /อาจารย์
ศึ ก ษานิ เ ทศก์ นั ก อัก ษรศาสตร์ นั ก จดหมายเหตุ ภั ณ ฑารั ก ษ์ นั ก วิ ช าการวั ฒนธรรม นั ก การทู ต
นักวิชาการศึกษาหรือทางานเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน เช่น สานักพิมพ์ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ นิตยสาร
รวมทั้งงานด้ านการท่องเที่ยวและงานอื่นๆ เช่น บริษัทท่องเที่ยว ธนาคาร และสายการบิน แต่จากการ
สารวจของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) ในพ.ศ.2551พบว่า มีผ้ ูสาเร็จ
การศึกษาสาขาวิชาประวัติศาสตร์ในประเทศไทยในปี ที่ผ่านๆ มาทั้งในระดับปริญ ญาตรี ปริญญาโท
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และปริญญาเอกจนถึงเวลาในขณะนั้นทั่วทั้งประเทศ มีจานวนเพียง 2,400 คน นอกจากนี้ พระราช
เสาวนี ย์ ข องสมเด็จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ ที่ จ ะให้ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารรื้ อฟื้ นวิ ช า
ประวัติศาสตร์ข้ นึ ใหม่โดยเฉพาะ ด้ วยทรงเห็นว่าปัจจุบันเยาวชนไม่มีความรู้ในประวัติศาสตร์ ทาให้ คน
ไทยขาดจิตสานึกของความรักชาติ กระทรวงศึกษาธิการจึงหันมาให้ ความสาคัญกับวิชาประวัติศาสตร์
มากขึ้น และส่งเสริมให้ โรงเรียนต่างๆสอนวิชาประวัติศาสตร์เป็ นวิชาแยกต่างหาก
7. ตัวบ่งชี้ ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ ผลการดาเนินงาน
(1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้ อยร้ อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้ องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ ามี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้ อยก่อน
การเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ ามี) ตามแบบ มคอ.5
และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้
ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี การศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ท่กี าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ ามี) อย่างน้ อยร้ อยละ 25
ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ดาเนินการที่รายงานใน มคอ.7 ปี ที่แล้ ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ ามี) ทุกคน ได้ รับการปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้ านการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาทุกคนได้ รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ ามี) ได้ รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้ อยละ50ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุดท้ าย/บัณฑิตใหม่ท่มี ี
ต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตที่มตี ่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
ประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนิ สิต การอภิปรายโต้ ตอบ
ของนิสิต การตอบคาถามของนิสิตในชั้นเรียนเพื่อประเมินว่าผู้เรียนมีความเข้ าใจในเนื้อหาบทเรียน
หรือไม่
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1. นิสิตประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชา
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามแบบฟอร์มที่คณะกาหนด
2. ผลการประเมิน ต่ า งๆทั้งในด้ า นทักษะการสอน ความรั บ ผิดชอบในการสอน
ความสามารถในการถ่ายทอด การชี้แจงประมวลการสอนรายวิชา การใช้ ส่อื การสอน จะจัดส่งอาจารย์
ผู้สอนเพื่อปรับปรุงต่อไป
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
ภาควิชาฯกาหนดให้ มีการประเมินเพื่อพัฒนาปรั บปรุงหลักสูตรทุก 3 ปี การศึกษาเพื่อให้
หลั ก สู ต รมี ค วามทั น สมั ย และเป็ นไปตามมาตรฐานไม่ ต่ า กว่ า ที่ สกอ. ก าหนด โดยแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการประเมินหลัก สูตรเพื่ อดาเนิ นการ ได้ แ ก่ นิ สิตและบัณ ฑิต ผู้ ทรงคุ ณวุฒิและ/หรื อผู้
ประเมินภายนอก ผู้ใช้ บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7
ข้ อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้ อย 3 คน ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้ อย 1
คน ที่ได้ รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 การปรับปรุงรายวิชา
1) หลังจากการเรียนการสอนในรายวิชาสิ้นสุด อาจารย์ผ้ ูสอนให้ นิสติ ประเมินการสอนและนา
ผลการประเมิ น มาปรั บ ปรุ ง กลยุ ท ธ์ก ารเรี ย นการสอนตามความเหมาะสมให้ แ ล้ ว เสร็จ ในภาค
การศึกษา/ ปี การศึกษาถัดไป
2) หากบางรายวิ ชามีปั ญ หาไม่ มากนั ก ให้ ป รั บ ปรุ งรายวิ ชานั้ น ๆ ได้ ทัน ที ถือเป็ นการ
ปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้ อยที่ไม่มีผลกระทบโครงสร้ างของหลักสูตร
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4.2 การปรับปรุงหลักสูตร
การปรับปรุงทั้งหลักสูตรจะทาทุก 5 ปี เมื่อครบรอบระยะเวลาการใช้ หลักสูตรเพื่อให้ หลักสูตร
มีความทันสมัย และสอดคล้ องกับความต้ องการของผู้ใช้ บัณฑิต โดยมีข้นั ตอนดังนี้
1) คณะกรรมการประเมินหลักสูตรรวบรวมข้ อมูลจากรายงานการประเมินผล และเสนอ
ประเด็นที่จาเป็ นในการปรับปรุง
2) จัดประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตร
3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและให้ ข้อเสนอแนะ
4) เสนอหลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารคณะฯพิ จ ารณา จากนั้ น เสนอให้
คณะกรรมการคณะ คณะกรรมการการศึกษาระดับ บั ณ ฑิตศึ กษา สภาวิ ชาการ ก่อนน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยให้ ความเห็นชอบ
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ภาคผนวก

38

ภาคผนวก ก
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
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ภาคผนวก ข
สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
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ภาคผนวก ค
รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
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ภาคผนวก ง
ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร

53

ประวัติและผลงานอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
สังกัด
ทีอ่ ยู่
E-mail

นางสาวชาคริต ชุ่มวัฒนะ
รองศาสตราจารย์
ภาควิชาประวัติศาสตร์
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
chakrit@swu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา

วุฒิการศึกษาทีไ่ ด้รบั

ปริญญาเอก

Ph.D. (History)

ปริญญาโท

M.A. (History)

ปริญญาตรี

อ.บ.(ประวัติศาสตร์)
เกียรตินิยมอันดับ 1

สถานทีศ่ ึกษา
Cornell University,
U.S.A.
Cornell University,
U.S.A.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี ทีจ่ บ
การศึกษา
2528
2524
2520

ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ทีต่ ีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
2. การนาเสนอผลงานวิจยั conference / abstract / proceedings
3. บทความวิชาการ
1. ชาคริต ชุ่มวัฒนะ. (2540). “ ชนชาติเคิร์ด : เบี้ยบนกระดานตะวันออกกลาง ” วารสาร
ประวัติศาสตร์ .
2. ชาคริต ชุ่มวัฒนะ. (2542). “ พัฒนาการของอียูส่ยู ุโรป 2000 .” วารสารสังคมศาสตร์
ฉบับพิเศษ.
3. ชาคริต ชุ่มวัฒนะ. (2543). “เอลิซาเบทที่ 2 : กษัตริย์ยามอัสดงของเครือจักรภพ ”.
วารสารประวัติศาสตร์ .
4. ชาคริต ชุ่มวัฒนะ. (2545). “อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจีน. ” ประวัติศาสตร์
สัญจรจีน. กรุงเทพ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
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6. ชาคริต ชุ่มวัฒนะ. (2555). “ปฐมบทของ(รัฐ)ปาเลสไตน์: การบ่งชี้ชะตากรรมของชาติ”
วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
7. ชาคริต ชุ่มวัฒนะ. (2556). “ จากการชุมนุมเฉลิมฉลองการอสัญกรรมของมาร์กาเร็ต
แทตเชอร์ สู่ก ารทบทวนประวั ติศ าสตร์ การจั ดการรั ฐสวั สดิการอังกฤษ” วารสารอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร 35:1.
4. หนังสือ ตารา
1. ชาคริต ชุ่มวัฒนะ. (2529). ประวัติศาสตร์นิพนธ์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ.
2. ชาคริ ต ชุ่ มวัฒนะ. (2534). วิวิธคดี: รวมบทความวิชาการ 2528-2534. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
3. ชาคริต ชุ่มวัฒนะ. (2535). ยุโรปคริสต์ศตวรรษที ่ 15-18. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ.
4. ชาคริ ต ชุ่ มวัฒนะ. (2546). ชนชัน้ แรงงานอังกฤษในคริ สต์ศตวรรษที ่ 19 : ชีวิตและ
สังคม. กรุงเทพฯ:ศักดิ์โสภาการพิมพ์.
5. ชาคริต ชุ่มวัฒนะ. (2546). ประวัติศาสตร์อังกฤษสมัยใหม่ . กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ.
5. งานวิจยั / ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
1. ชาคริต ชุ่มวัฒนะ. (2533). ชีวติ ชาวบ้านไทยสมัยก่อน. กรุงเทพ : โครงการศูนย์ศึกษา
ประวัติศาสตร์อยุธยา.
2. ชาคริต ชุ่มวัฒนะ. (2536). สถานภาพงานวิจยั ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา พ.ศ.
2503-2535. กรุงเทพ :สภาวิจัยแห่งชาติ.
3. ชาคริต ชุ่มวัฒนะ. (2543). ชนชัน้ แรงงานอังกฤษในคริสต์ศตวรรษที ่ 19 . กรุงเทพ :
ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
4. ชาคริต ชุ่มวัฒนะ และ พวงร้ อย กล่อมเกลี้ยง. (2552).“ภูมิปัญญาเกษตรกรรมไทย :
ภาคตะวันออก” .กรุงเทพฯ: โครงการวิจัยภูมิปัญญาไทย.
5. Chakrit Choomwattana. (1997). Consciousness of the European Identities.
Bangkok: European Study Programme, Chulalongkorn University.
6. ชาคริต ชุ่มวัฒนะ. (2556). รัฐสวัสดิการอังกฤษ : หนทางสู่การเสือ่ มสลาย. กรุงเทพฯ:
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
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ภาระงานสอนทีม่ ีอยู่เดิม
ระดับ
รายวิชา
ปริญญาตรี ปศ 201 ภาษาอังกฤษสาหรับผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ 1
ปศ 202 ภาษาอังกฤษสาหรับผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ 2
ปศ 252 ยุโรปคริสต์ศตวรรษที่ 15-18
ปศ 351 ประวัติศาสตร์ยุโรปตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19
ปศ 352 ประวัติศาสตร์องั กฤษสมัยใหม่
บัณฑิตศึกษา ปศ 602 การศึกษาอิสระ
ปศ 654 English for History
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ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
สังกัด
ทีอ่ ยู่
E-mail
ประวัติการศึกษา
ระดับ
การศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

นายโดม ไกรปกรณ์
อาจารย์
ภาควิชาประวัติศาสตร์
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
domek.ra@hotmail.com

วุฒิการศึกษาทีไ่ ด้รบั

สถานทีศ่ ึกษา

ปี ทีจ่ บ
การศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2550
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2542
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2538

อ.ด.(ประวัติศาสตร์)
ศศ.ม.(ประวัติศาสตร์)
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)

ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ทีต่ ีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
2. การนาเสนอผลงานวิจยั conference / abstract / proceedings
3. บทความวิชาการ
1. โดม ไกรปกรณ์ . (2545-2546). “ ภาพยนตร์กับประวัติศาสตร์ : ข้ อสังเกตเบื้องต้ นว่ า
ด้ วยเรื่ อ งของผู้ ป่ วยออทิสติก ”. วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิ ลปากร 25:2 (ธัน วาคม พฤษภาคม)
2. โดม ไกรปกรณ์. (2549). “ วรรณกรรมพระราชพิธีกับการเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้ของ
ชนชั้นนาสยามรุ่นใหม่ พ.ศ.2394-2453.” รัฐศาสตร์สาร 27:2.
3. โดม ไกรปกรณ์. (2550). “ขบวนการทางสังคมกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ : ศึกษา
การเคลื่อนไหวคัดค้ านการสร้ างเขื่อนนา้ โจน จังหวัดกาญจนบุรี (พ.ศ.2525-2531)” รัฐศาสตร์สาร
28: 3 (กันยายน-ธันวาคม).
4. โดม ไกรปกรณ์ . (2555). “การเมืองวั ฒนธรรมในตาราอาหารสมัย แรกของสยาม”
วารสารประวัติศาสตร์.
5. โดม ไกรปกรณ์. (2556) . “การค้ าอาหารในสังคมไทยสมัยอยุธยาตอนปลาย-สมัยการ
ปฏิรูปประเทศ” วารสารประวัติศาสตร์
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6. โดม ไกรปกรณ์ . (2556). “การค้ าเสื้อผ้ าในสังคมสยามสมัยอยุ ธยาถึงสมัยรั ชกาลที่5”
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 16 (มกราคม-ธันวาคม)
7. โดม ไกรปกรณ์. (2556-2557). “คุ้มหลวงและเวียงแก้ วของเจ้ าเชียงใหม่ในสมัยรัชกาล
ที่ 5: เรื่ องราวที่ไม่ถูกเล่ าถึงในพงศาวดารสยามและร่ องรอยที่พบในหลักฐานอื่น” หน้าจัว่ ว่าด้วย
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย 10 (กันยายน-สิงหาคม)
4. หนังสือ ตารา
5. งานวิจยั / ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
1. โดม ไกรปกรณ์. (2554). วัฒนธรรมอาหารในสังคมไทยก่อนยุควัฒนธรรมมวลชน: มิติ
ทางประวัติศาสตร์วฒ
ั นธรรม. นนทบุรี: สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์.
2. โดม ไกรปกรณ์. (2557). การค้าอาหาร เครือ่ งดืม่ เสื้อผ้า ในสังคมไทยสมัยอยุธยาตอน
ปลาย-ช่วงสงครามโลกครัง้ ที ่2 : ประวัติศาสตร์สงั คม. กรุงเทพฯ: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทร วิโรฒ.
ภาระงานสอนทีม่ ีอยู่เดิม
ระดับ
รายวิชา
ปริญญาตรี ปศ 211 ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่
ปศ 301 ประวัติศาสตร์นิพนธ์
ปศ 302 การวิจัยประวัติศาสตร์
ปศ 315 ประวัติศาสตร์สงั คมไทย
ปศ 424 การอ่านประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
บัณฑิตศึกษา ปศ 602 การศึกษาอิสระ
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ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
สังกัด
ทีอ่ ยู่
E-mail

นางสาวหทัยรัตน์ มาประณีต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาสังคมวิทยา
ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
hathairat@swu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา

วุฒิการศึกษาทีไ่ ด้รบั

ปริญญาเอก

Ph.D. (Sociology)

Utah State University,
U.S.A

ปริญญาโท

M.A. (Sociology)

University of Houston-Clear
Lake, U.S.A

2541

ปริญญาตรี

ศศ.บ. (ภาษาไทย)
เกียรตินิยมอันดับ 2

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ

2538

สถานทีศ่ ึกษา

ปี ทีจ่ บ
การศึกษา
2545

ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ทีต่ ีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
2. การนาเสนอผลงานวิจยั conference / abstract / proceedings
3. บทความวิชาการ
1. หทัยรั ตน์ มาประณีต . (2554). ความรุน แรงต่อสตรี ในชุ มชนเมือง. วารสาร
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 14 .
2. หทัยรัตน์ มาประณีต. (2554). การศึกษาทัศนคติด้านความรุนแรงต่อสตรีของสตรี
ในชุมชนเมือง. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจยั และพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 3:6.
3. หทัยรัตน์ มาประณีต . (2555). การสัก...จากความเชื่อของผู้ใหญ่ ส่กู ระแสนิยมของ
เยาวชน. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 15 .
4. หนังสือ ตารา
1. หทัยรัตน์ มาประณีต. (2554). สังคมวิทยาเบื้องต้น: เอกสารประกอบการสอน
รายวิชา สค 101. กรุงเทพฯ:ภาควิชาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
5. งานวิจยั / ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
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1. หทัยรัตน์ มาประณีต. (2549). ปัจจัยเชิงสังคมและจิตวิทยาต่ อพฤติ กรรมการออม
ของสตรีในชุมชนเมืองยากจน : รายงานการวิจยั . กรุงเทพฯ : ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
2. หทัยรัตน์ มาประณีต. (2554). การมีส่วนร่วมของผูน้ าท้องถิ่นในการปกป้ องคุม้ ครอง
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม : รายงานการวิจยั . กรุงเทพฯ:คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ.
ภาระงานสอนทีม่ ีอยู่เดิม
ระดับ
รายวิชา
ปริญญาตรี สค 112 สังคมวิทยาเบื้องต้ น
สค 215 ภาษาอังกฤษสาหรับการพัฒนา 2
สค 241 เพศภาวะกับการพัฒนา
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ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
สังกัด
ทีอ่ ยู่
E-mail

นางสาวศิริพร ดาบเพชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาประวัติศาสตร์
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
sdabphet@yahoo.com

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษาทีไ่ ด้รบั
Ph.D. (History)

สถานทีศ่ ึกษา
National University of
Singapore, Singapore
M.A. (History)
National University of
Singapore, Singapore
ศศ.ม.(ประวัติศาสตร์เอเชีย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อันดับ 2)

ปี ทีจ่ บการศึกษา
2556
2551
2543
2540

ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ทีต่ ีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
2. การนาเสนอผลงานวิจยั conference / abstract / proceedings
1. ศิริพร ดาบเพชร. (2546). “พระไอยการบานแผนก สถานภาพบุคคลและการจัด
ระเบียบสังคมไทยสมัยโบราณ” ใน เอกสารการประชุมทางวิชาการและการอบรมครูสอนสังคม
ศึกษาและภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา เรือ่ ง กฎหมายตราสามดวง : แว่นส่องสังคมไทย ครัง้ ที ่ 1.
กรุงเทพฯ: โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. และกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.
2. ศิริพร ดาบเพชร. (2547). “พระไอยการพรมศักดิ : ค่าของคนและบทปรับเมือ่ กระทา
ความผิด” ใน เอกสารการประชุมทางวิชาการเรือ่ ง กฎหมายตราสามดวง : แว่นส่องสังคมไทย ครัง้ ที ่
3. กรุงเทพฯ:โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. และสานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
กระทรวงวัฒนธรรม.
3. ศิริพร ดาบเพชร. (2547). “การบริหารราชการกรมมหาดไทย” ใน เอกสารการประชุม
ทางวิชาการและอบรมครู เรือ่ ง กฎหมายตราสามดวง : แว่นส่องสังคมไทย ครัง้ ที ่ 4. กรุงเทพฯ:
โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. และราชบัณฑิตยสถาน.
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4. ศิริพร ดาบเพชร. (2548). “พระไอยการกระบดศึก กฎหมายว่าด้วยความมัน่ คงของ
สถาบันพระมหากษัตริยแ์ ละบ้านเมือง” ใน เอกสารการประชุมทางวิชาการและอบรมครู เรื่อง
กฎหมายตราสามดวง : แว่นส่องสังคมไทย ครัง้ ที ่ 5. กรุงเทพฯ: โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. และ
ราชบัณฑิตยสถาน.
3. บทความวิชาการ
1. ศิริพร ดาบเพชร. (2544). "จีนสมัยราชวงศ์หมิง ตอนต้ น". ใน วินัย พงศ์ศรี เพี ยร
(บรรณาธิการ). ปริทรรศน์ประวัติศาสตร์ รวมบทความเพือ่ เป็ นเกียรติแด่รองศาสตราจารย์วุฒิชยั มูล
ศิลป์ เนือ่ งในโอกาสเกษียณอายุราชการ พ.ศ.2544, หน้ า 179-199. กรุงเทพฯ : ครรลองไทย.
2. ศิริพร ดาบเพชร. (2546). “พระไอยการบานแผนก สถานภาพบุคคลและการจัดระเบียบ
สังคมไทยสมัยโบราณ” วารสารประวัติศาสตร์.
3. ศิริพร ดาบเพชร. (2548). “ค่าของคน” และ “บทปรับ” ในกฎหมายตราสามดวง”
วารสารประวัติศาสตร์.
4. ศิริพร ดาบเพชร. (2551). “การสร้ างความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์และ
บ้ านเมือง: ศึกษาจากพระอัยการกบฏศึกในกฎหมายตราสามดวง” วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ.
5. ศิริพร ดาบเพชร. (2552). “การเมืองเบื้องหลังพระราชพิธี :พระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้ าเจ้ าอยู่หัวกับการสร้ างพิธกี รรมใหม่” ใน วุฒิชัย มูลศิลป์ (บรรณาธิการ).สายธารแห่งความคิด 3
สารนิพนธ์เชิดชูเกียรติท่านผูห้ ญิงวรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เนือ่ งในโอกาสอายุครบ 80 ปี , หน้ า
113-132. กรุงเทพฯ: กองทุนเพื่อวิชาการท่านผู้หญิงวรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา.
6. ศิริพร ดาบเพชร. (2553 – 2554) .“นัยยะทางการเมืองของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ในรั ช กาลที่ ๖”, วารสารประวัติศ าสตร์ มหาวิทยาลัยศรี น คริ นทรวิโรฒ ฉบั บพิ เศษ 50 ปี เอก
ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
7. ศิริพร ดาบเพชร. (2557). คดีผ้ ูมีบุญและการแอบอ้ างจากกฎหมายในต้ นรัตนโกสินทร์ .
วารสารสมาคมประวัติศาสตร์ ฉบับที่ 36.
4. หนังสือ ตารา
1. ศิริพร ดาบเพชร. (2546). หนังสืออ่านประกอบวิชาประวัติศาสตร์ไทยสาหรับเด็ก
ยานมหัศจรรย์ยอ้ นเวลา ตามรอยประวัติศาสตร์ไทย. กรุงเทพ ฯ : สานักพิมพ์สวุ ีริยาสาส์น.
2. ศิริพร ดาบเพชร. (2546). หนังสืออ่านประกอบวิชาประวัติศาสตร์ไทยสาหรับเด็ก
เจาะเวลาหาอดีต ตอน ย้อนยุคกรุงศรีอยุธยา. กรุงเทพ ฯ : สานักพิมพ์สวุ ีริยาสาส์น.
3. ศิริพร ดาบเพชร. (2547). หนังสืออ่านประกอบวิชาประวัติศาสตร์ไทยสาหรับเด็ก
เจาะเวลาตามรอยกรุงรัตนโกสินทร์. กรุงเทพ ฯ : สานักพิมพ์สวุ ีริยาสาส์น.
5. ศิริพร ดาบเพชร. (2547). หนังสืออ่านประกอบวิชาประวัติศาสตร์ไทยสาหรับเด็ก
พระปิ ยมหาราชัน. กรุงเทพ ฯ : สานักพิมพ์สวุ ีริยาสาส์น.
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เรือ่ ง
เรือ่ ง
เรือ่ ง
เรือ่ ง

6. ศิริพร ดาบเพชร. (2549). หนังสืออ่านประกอบวิชาประวัติศาสตร์ไทยสาหรับเด็ก เรือ่ ง
เจาะเวลาหาอดีตสู่ยคุ รุ่งอรุณแห่งความสุข สุโขทัย. กรุงเทพ ฯ : สานักพิมพ์สวุ ีริยาสาส์น.
7. ศิริพร ดาบเพชร. (2549). เอกสารประกอบการสอนวิชาประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่ .
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
5. งานวิจยั / ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
-

ภาระงานสอนทีม่ ีอยู่เดิม
ระดับ
รายวิชา
ปริญญาตรี ปศ 331 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกสมัยใหม่
ปศ 332 หัวข้ อเฉพาะในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
ปศ 303 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
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ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
สังกัด
ทีอ่ ยู่
E-mail

นางสาวคัททิยากร ศศิธรามาศ
อาจารย์
ภาควิชาประวัติศาสตร์
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
catthiyakorn@yahoo.com

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา

วุฒิการศึกษาทีไ่ ด้รบั

ปริญญาเอก Ph.D.(History)
ปริญญาตรี/โท Master of Art (M.A.)

สถานทีศ่ ึกษา
Universitaet Hamburg,Germany
Westfaelische WilhelmsUniversitaet Muenster, Germany

ปี ทีจ่ บ
การศึกษา
2555
2549

ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ทีต่ ีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
2. การนาเสนอผลงานวิจยั conference / abstract / proceedings
3. บทความวิชาการ
1. Catthiyakorn Sasitraramas. (2012).“Die deutsch-thailaendische Beziehungen in der
Zeit der Weimarer Republik und des Dritten Reiches. 1919-1945” SAWASDEE 150 Jahre
De u t s c h -T h a il a e n d i s c h e F r e u n d s c h a ft . 5 0 J a h r e D e u t s c h -T h ai l a e n d i s c h e
Gesellschaft. Rosenheimer Verlaghaus.
2. คัททิยากร ศศิธรามาศ. (2556). ผู้หญิงเยอรมันในยุคนาซี ค.ศ. 1933-1939: โลกใบ
เล็กที่แตกต่ างจากโลกใบใหญ่ ของผู้ชาย” วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 16
(มกราคม-ธันวาคม)
3. คัททิยากร ศศิธรามาศ. (2556). บทบาทของ ดร. รูดอล์ฟ อาสมีส ทูตเยอรมันประจา
กรุงเทพมหานครกับการสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างสยามและเยอรมนี พ.ศ. 2468-2475. วารสาร
ศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 13:1 (มกราคม-มิถุนายน)
4. หนังสือ ตารา
1. Catthiyakorn Sasitraramas . (2012). Die deutsch-thailaendischen Beziehungen in
der Zeit der Weimarer Republik bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Verlag Dr. Kovac,
Hamburg, 2012.
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5. งานวิจยั / ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
1. คัททิยากร ศศิธรามาศ. (2557). การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจและความเข้าใจใน
การเรียนวิชา ปศ 351 ประวัติศาสตร์ยโุ รปตัง้ แต่คริสต์ศตวรรษที ่ 19 โดยการใช้วธิ ีการสอนแบบ
บรรยายตามปกติและวิธีการสอนเสริมด้วยภาพยนตร์และวรรณกรรม. กรุงเทพฯ: คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
2. คัททิยากร ศศิธรามาศ. (อยู่ในระหว่างดาเนินการวิจัย). มองประวัติศาสตร์เยอรมันผ่าน
ภาพยนตร์ของเลนี รีเฟนชตาล (Leni Riefenstahl): ภาพยนตร์โฆษณาชวนเชือ่ ของเลนี รีเฟนชตาล
กับการวางรากฐานอานาจของพรรคแรงงานสังคมนิ ยมแห่ งชาติ เยอรมันในประเทศเยอรมนี ค.ศ.
1933-1935. กรุงเทพฯ: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ภาระงานสอนทีม่ ีอยู่เดิม
ระดับ
รายวิชา
ปริญญาตรี ปศ 351 ประวัติศาสตร์ยุโรปตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19
ปศ 354 ประวัติศาสตร์เยอรมันสมัยใหม่
ปศ 451 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจยุโรป
ปศ 452 สหภาพยุโรป
ปศ 454 การอ่านและวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ยุโรป
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ภาคผนวก จ
ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)
ชื่อหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
เริ่มเปิ ดรับนิสติ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2557
ชื่อหลักสูตรเดิม

สาระสาคัญ/ ภาพรวมในการปรับปรุง
ภาควิชาได้ ทาการปรับปรุงหลักสูตรใน 2 แนวทางหลักได้ แก่ การรวมรายวิชาเลือกจานวน
หนึ่ งที่ในหลั กสูตร พ.ศ. 2552 กระจายเป็ น 2 รายวิชาเข้ าด้ วยกัน ดังเห็นได้ จากการรวมรายวิชา
ปศ 611 สั ม มนาประวั ติ ศ าสตร์ ไ ทยก่ อ นการปฏิ รู ป ประเทศ กั บ รายวิ ช า ปศ 612 สั ม มนา
ประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่การปฏิรูปประเทศ เข้ าด้ วยกันเป็ นรายวิชา ปศ 621 สัมมนาประวัติศาสตร์
ไทย หรือรายวิชา ปศ 621 สัมมนาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อนสมัยใหม่ กับรายวิชา
ปศ 622 สัมมนาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สมัยใหม่ เข้ าด้ วยกันเป็ นรายวิชา ปศ 623
สัมมนาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่ อให้ ผ้ ูเรียนได้ เข้ าใจภาพรวมของประวัติศาสตร์ท่มี ี
ความต่อเนื่องและเชื่อมโยงระหว่างปรากฏการณ์ในอดีตกับปรากฏการณ์ในปัจจุบัน
อีก แนวทางหนึ่ งภาควิ ช าได้ เ ปิ ดรายวิ ช าใหม่ ท่ีสอดคล้ อ งกับ สถานการณ์ ของประเทศและ
ประชาคมโลกในปัจจุบัน เช่น รายวิชา ปศ 505 ประวัติศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ รายวิชา
ปศ 513 รัฐไทยกับกลุ่มชาติพันธุ์ รายวิชา ปศ 602 ประวัติศาสตร์แอฟริกาและลาตินอเมริกา และ
รายวิชา ปศ 626 สัมมนาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันตก เพื่อให้ ผ้ ูเรี ยนสามารถทาความเข้ าใจและ
วิเคราะห์สถานการณ์ในสังคมไทยและประชาคมโลกร่วมสมัยได้
เปรียบเทียบวัตถุประสงค์หลักสูตร
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2552

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2557

หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
ประวัติ ศาสตร์ มุ่ งหมายที่จะผลิต มหาบั ณฑิตที่มี
คุณลักษณะ ดังนี้
1. มีค วามรู้ ท้ัง ทางด้ านประวัติศาสตร์ ไทย หรื อ
1. มีความตระหนักถึงประโยชน์ของส่วนรวม
เอเชีย หรือตะวันตก สามารถนาความรู้ไปใช้ ใน มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
การประกอบวิชาชีพหลากหลายที่เป็ นประโยชน์ต่อ
สังคม
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2552

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2557

2. มีศักยภาพในการวิจัยทางประวัติศาสตร์อย่างมี
คุ ณ ภาพและสามารถบู ร ณาการความรู้ และ
เครื่ อ งมื อ การวิ จั ยในศาสตร์ อ่ ืน ที่เกี่ยวข้ อ ง เพื่ อ
สร้ างองค์ความรู้ใหม่ในงานวิจัยทางประวัติศาสตร์
และตอบสนองความต้ องการของสังคม
3. สามารถใช้ ความคิ ด เชิ ง วิ เ คราะห์ ซึ่ ง เป็ น
กระบวนการส่งเสริมให้ สามารถนาความรู้ไปใช้ ใน
การประกอบวิ ช าชี พ ได้ อย่ า งมี คุ ณ ธรรมและ
จริยธรรมและเข้ าใจความเป็ นไปของสังคม

2. มีความรู้ลึกซึ้งทางด้ านประวัติศาสตร์ ไทย

หรื อ ประวั ติ ศ าสตร์ เ อเชี ย หรื อ ประวั ติ ศ าสตร์
ตะวั น ตกและสามารถน าความรู้ ไปใช้ ในการ
ประกอบวิ ช าชี พ ที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ สั ง คมได้
หลากหลาย
3. สามารถวิเคราะห์ เหตุการณ์หรื อเรื่ องราว
ทางประวั ติ ศ าสตร์ เ พื่ อ เข้ า ใจความเป็ นไปของ
สั ง คมและน าผลการวิ เ คราะห์ ม าใช้ ในการ
ประเมินสถานการณ์ท่เี กิดขึ้นในสังคม
4. มีศั กยภาพในการวิ จัยทางประวัติศาสตร์
สามารถบู รณาการความรู้ และเครื่ องมือการวิจั ย
จากศาสตร์อ่ นื ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
ใหม่ในงานวิจัยทางประวัติศาสตร์ และตอบสนอง
ความต้ องการของสังคม

เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา

วิชาบังคับ
วิชาเลือก
ปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์
หน่วยกิตรวม

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2552
แผน ก (2)
12
12
12
36
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แผน ข
12
18
6
36

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2557
แผน ก (2)
12
12
12
36

รายละเอียดการปรับปรุง
โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรเดิม (2552)
จานวนหน่วยกิตรวม 36 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร มี 2 แผน ดังนี้

หลักสูตรปรับปรุง (2557)
จานวนหน่วยกิตรวม 36 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร มี 1 แผน ดังนี้

แผน ก (2) (เน้ นการศึกษารายวิชา
และทาปริญญานิพนธ์)
กาหนดให้ เรียน 36 หน่วยกิต
ประกอบด้ วยหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้
วิชาเอกบังคับ 12 หน่วยกิต
วิชาเอกเลือก 12 หน่วยกิต
ปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

แผน ก (2) (เน้ นการศึกษารายวิชา
และทาปริญญานิพนธ์)
กาหนดให้ เรียน 36 หน่วยกิต
ประกอบด้ วยหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้
วิชาเอกบังคับ 12 หน่วยกิต
วิชาเอกเลือก 12 หน่วยกิต
ปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

แผน ข. (เน้ นการศึกษารายวิชา และทา
สารนิพนธ์)
กาหนดให้ เรียน 36 หน่วยกิต
ประกอบด้ วยหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้
วิชาเอกบังคับ 12 หน่วยกิต
วิชาเอกเลือก 18 หน่วยกิต
สารนิพนธ์
6 หน่วยกิต
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หมายเหตุ
ยกเลิกการศึกษา
แผน ข. (เน้ นการศึกษา
ร า ย วิ ช า แ ล ะ ท า ส า ร
นิพนธ์)

รายวิชา
หลักสูตรเดิม (2552)
วิชาบังคับ
ปศ 501 ประวัตศิ าสตร์นิพนธ์และการวิจัย
ทางประวัตศิ าสตร์
3(3-0-6)
ศึ ก ษาพั ฒ นาการทางความคิด เกี่ย วกับ
ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละประวั ติ ศ าสตร์ นิ พ นธ์
ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ และการ
ประยุกต์ใช้ ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง (2557)

หมายเหตุ

ปศ 501 ประวัตศิ าสตร์นิพนธ์และการวิจัยทาง
เปลี่ยนคาอธิบาย
ประวัตศิ าสตร์
3(2-2-5) รายวิชา
ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับพัฒนาการทางความคิด
เกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ และประวัติศ าสตร์ นิพ นธ์
ระเบี ย บวิ ธีวิ จั ย ทางประวั ติ ศ าสตร์ รวมทั้ง การ
ประยุกต์ใช้ ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ร่วมกับระเบียบ
วิธที างประวัตศิ าสตร์

ปศ502 โลกในคริสต์ศตวรรษ ที่19 และ 20
3(3-0-6)
ศึกษาพัฒนาการและปฏิสมั พันธ์ทางด้ าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวิทยาการของ
โลกในคริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ 19 และ 20
ตลอดจนผลกระทบที่มตี ่อภูมภิ าคต่างๆ

ปศ 502 สัมมนาประวัตศิ าสตร์โลกสมัยใหม่
เปลี่ยนชื่อวิชาและ
3(2-2-5) คาอธิบายรายวิชา
อภิปรายถึงพัฒนาการและปฏิสัมพันธ์ทางด้ าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวิทยาการของโลก
ในคริสต์ศตวรรษที่ 19 และ 20 ตลอดจน
ผลกระทบที่มีต่ อ ภูมิภ าคต่ า งๆ เพื่ อ เข้ า ใจความ
เป็ นไปของสังคมโลก

ปศ 503 ภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษา
ประวัตศิ าสตร์
3(2-2-5)
ปศ 511 ไทยในบริบทสังคมโลกใน
คริสต์ศตวรรษ ที่ 19 และ 20
3(3-0-6)

ปศ 503 ภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษา
ไม่เปลี่ยนแปลง
ประวัตศิ าสตร์
3(2-2-5)
ปศ 511 ไทยในบริบทสังคมโลกในคริสต์ศตวรรษ ไม่เปลี่ยนแปลง
ที่ 19 และ 20
3(3-0-6)
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หลักสูตรเดิม (2552)
วิชาเอกเลือก
ปศ 504 ประวัตศิ าสตร์กบั งานวรรณกรรมและ
ภาพยนตร์
3(3-0-6)
ศึ ก ษาประเด็น ส าคั ญ และข้ อ เท็จ จริ ง ทาง
ประวัติศาสตร์ท้งั ของไทย เอเชีย และตะวันตก
ในงานวรรณกรรมและภาพยนตร์เพื่อวิเคราะห์
ข้ อมูลและการนาเสนอของงานสร้ างสรรค์ท่เี ป็ น
สื่อทางศิลปะ

ปศ 521 ลัทธิอาณานิคมและชาตินิยมในเอเชีย
3(2-2-5)
ศึกษาและอภิปรายการขยายลัทธิอาณานิคม
ของชาติตะวันตก โดยเน้ นผลกระทบ ต่อการ
เคลื่ อนไหวของลั ท ธิ ช าติ นิ ย ม และการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมใน
ภูมภิ าคเอเชีย
ปศ 531 สัมมนาประวัตศิ าสตร์ภมู ปิ ัญญาเอเชีย
3(2-2-5)
ศึ ก ษาและอภิ ป รายภูมิ ปั ญ ญาเอเชี ย ด้ า น
ต่างๆ ตลอดจนอิทธิพลและผลที่มีต่อวิถีชีวิต
ของผู้คนในภูมภิ าคและต่ออารยธรรมโลก
ปศ 512 สัมมนาประวัตศิ าสตร์ภมู ปิ ัญญาไทย
3(2-2-5)
ศึ กษาและอภิ ป รายแนวคิด คติค วามเชื่ อ
สภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติท่มี ีอิทธิพลต่อวิถี
ชีวิต และการสร้ า งสรรค์ความเจริ ญด้ า นต่ างๆ
ของไทย ทั้ ง ในระดั บ ประเทศและท้ องถิ่ น
พั ฒนาการทางภูมิปัญ ญา รวมทั้ง บทบาทและ
ผลงานของบุคคลตัวอย่ างที่มีผลต่ อสังคมและ
การเมือง

หลักสูตรปรับปรุง (2557)

หมายเหตุ

ปศ 504 ประวัตศิ าสตร์กบั งานวรรณกรรมและ
เปลี่ยนคาอธิบาย
ภาพยนตร์
3(3-0-6) รายวิชา
ศึ ก ษ า วิ เ ค ร า ะ ห์ ป ร ะ เ ด็ น ส า คั ญ ท า ง
ประวัติศาสตร์ท้งั ของไทย เอเชีย และตะวันตกที่
สะท้ อ นในงานวรรณกรรมและภาพยนตร์ เ พื่ อ
วิเคราะห์ข้อมูลและการนาเสนอของงานสร้ างสรรค์
ที่เป็ นสื่อทางศิลปะ
ปศ 505 ประวัตศิ าสตร์การจัดการ
รายวิชาใหม่
ทรัพยากรธรรมชาติ
3(3-0-6)
ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
สิ่งแวดล้ อมทางธรรมชาติกับมนุ ษย์ มุมมองและ
วิธกี ารจัดการสิ่งแวดล้ อม การตั้งหน่วยงานของรัฐ
ด้ า น ก า รจั ด ก า รท รั พ ย า กร ธ ร ร มช า ติ แ ล ะ
สิ่ ง แวดล้ อม ความขั ด แย้ งระหว่ า งรั ฐ บาลกั บ
ป ร ะ ช า ช น โ ล ก า ภิ วั ต น์ กั บ ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
ปศ 506 ลัทธิอาณานิคมและชาตินิยมในเอเชีย
3(3-0-6)
ศึกษาวิเ คราะห์ เ กี่ยวกับการขยายลัทธิอาณา
นิ ค มของชาติต ะวั น ตก โดยเน้ น อิทธิพ ลต่ อการ
เคลื่ อนไหวของลั ท ธิ ช าติ นิ ย ม และต่ อ การ
เปลี่ ย นแปลงทางการเมือ ง เศรษฐกิจ สัง คมใน
ภูมภิ าคเอเชีย
ปศ 507 ประวัตศิ าสตร์ภมู ปิ ัญญาเอเชีย
3(3-0-6)
ศึกษาวิ เ คราะห์ เ กี่ย วกับ ภูมิปั ญญาเอเชี ย ด้ า น
ต่างๆ ตลอดจนอิทธิพลและผลที่มีต่อวิถีชีวิตของ
ผู้คนในภูมภิ าคและต่ออารยธรรมโลก
ปศ 512 ประวัตศิ าสตร์ภมู ปิ ัญญาไทย
3(3-0-6)
ศึ กษ า วิ เ ค รา ะ ห์ แน ว คิ ด คติ คว า มเ ชื่ อ
สภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติท่มี อี ทิ ธิพลต่อวิถีชีวิต
และการสร้ างสรรค์ความเจริญด้ านต่างๆ ของไทย
ทั้งในระดับประเทศและท้ องถิ่น พัฒนาการทางภูมิ
ปั ญ ญา รวมทั้ ง บทบาทและผลงานของบุ ค คล
ตัวอย่างที่มผี ลต่อสังคมและการเมือง

71

เปลี่ยนรหัสวิชา
และคาอธิบาย
รายวิชา

เปลี่ยนรหัสวิชา
ชื่อวิชา และ
คาอธิบายรายวิชา

เปลี่ยนชื่อวิชา
และคาอธิบาย
รายวิชา

หลักสูตรเดิม (2552)

หลักสูตรปรับปรุง (2557)
หมายเหตุ
ปศ 513 รัฐไทยกับกลุ่มชาติพันธุ์ 3(3-0-6) รายวิชาใหม่
ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ
ในประเทศไทย ประวั ติศาสตร์ชาติพันธุ์ท่ีสร้ า ง
โ ด ย รั ฐ ไ ทย แ ล ะ ที่ ส ร้ า ง โ ด ย ก ลุ่ ม ช า ติ พั น ธุ์
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างรัฐกับกลุ่มชาติพันธุแ์ ละปั ญหา
ที่เกิดขึ้น

ปศ 601 หัวข้ อเฉพาะในประวัตศิ าสตร์
ปศ 601 หัวข้ อเฉพาะในประวัตศิ าสตร์
3(2-2-5)
3(2-2-5)
ศึกษาหั วข้ อเฉพาะในประวัติศาสตร์ท่ีเป็ น
อ ภิ ป ร า ย แ ล ะ ค้ น ค ว้ า หั ว ข้ อ เ ฉ พ า ะ ใ น
ประโยชน์ แ ละสร้ างความเข้ า ใจที่ลึ ก ซึ้ ง ตาม ประวัตศิ าสตร์ท่เี ป็ นประโยชน์และสร้ างความเข้ าใจ
ความสนใจของผู้เรียนและผู้สอน
ที่ลึ ก ซึ้ ง ตามความสนใจร่ ว มกัน ของผู้ เ รี ย นกั บ
ผู้สอน
ปศ 602 การศึกษาอิสระ
3(1-3-5) ปศ 602 ประวัตศิ าสตร์แอฟริกาและลาติน
อเมริกา
3(3-0-6)
วิ จั ย หั ว ข้ อประวั ติ ศ าสตร์ ท่ี นิ สิ ต สนใจ
ศึ กษ า วิ เ ครา ะ ห์ ป ร ะ เ ด็ น ส า คั ญ ว่ า ด้ ว ย
ภายใต้ การแนะนาและควบคุมของอาจารย์ท่ี
กระบวนการพัฒนาประเทศในแอฟริกาและลาติน
ภาควิชามอบหมาย
อเมริกา อิทธิพลของประเทศมหาอานาจตะวันตก
ต่ อ การเปลี่ ยนแปลงด้ านต่ า งๆ ปั ญหาอั น
เนื่ อ งมาจากการพั ฒ นาและปฏิ กิ ริ ย าของกลุ่ ม
ประเทศในแอฟริ กาและลาติ น อเมริ ก าต่ อ แนว
ทางการพั ฒ นาของกลุ่ ม ประเทศมหาอ านาจ
ตะวันตก

เปลี่ยนคาอธิบาย
รายวิชา

ปศ 603 โลกอิสลามสมัยใหม่ 3(3-0-6) ปศ 603 โลกอิสลามสมัยใหม่
3(3-0-6)
ศึ ก ษาและอภิ ป รายพั ฒ นาการของสัง คม
ศึกษาวิเคราะห์พัฒนาการของสังคมมุสลิมทั่ว
มุสลิมทั่วโลก ความสัมพันธ์ภายในโลกอิสลาม โลก ความสัมพันธ์ภายในโลกอิสลาม และการ
และการปฏิสมั พันธ์กบั วัฒนธรรมอื่นๆ
ปฏิสมั พันธ์กบั วัฒนธรรมอื่นๆ
ปศ 604 การศึกษาอิสระ
3(0-6-3)
วิจัยหัวข้ อประวัติศาสตร์ท่ีนิสิตสนใจ ภายใต้
การแนะนาของอาจารย์ท่ภี าควิชามอบหมายเพื่ อ
วิเคราะห์ความเป็ นไปได้ ของการขยายการค้ นคว้ า
เป็ นปริญญานิพนธ์ต่อไป
ปศ 611 สัมมนาประวัตศิ าสตร์ไทยก่อนการ
ปศ 621 สัมมนาประวัตศิ าสตร์ไทย 3(2-2-5)
ปฏิรปู ประเทศ
3(2-2-5)
อภิปรายประเด็นสาคัญในประวัติศาสตร์ไทย
ศึกษาและอภิปรายประวัติศาสตร์ไทยด้ าน ด้ านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและ
การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สัง คมและ วัฒนธรรม
วัฒ นธรรมตั้ง แต่ เ ริ่ มก่ อตั้ง รั ฐ ไทย จนถึง ก่ อน
การทาสนธิสญ
ั ญาเบาริง

เปลี่ยนคาอธิบาย
รายวิชา
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เปลี่ยนชื่อวิชา
และคาอธิบาย
รายวิชา

เปลี่ยนรหัสวิชา
จาก ปศ 602
(เดิม) เป็ น
ปศ 604
เปลี่ยนรหัสวิชา
ชื่อวิชา และ
คาอธิบายรายวิชา

หลักสูตรเดิม (2552)
ปศ 612 สัมมนาประวัตศิ าสตร์ไทยตั้งแต่การ
ปฏิรปู ประเทศ
3(2-2-5)
ศึ ก ษาและอภิ ป รายประเด็น ส าคั ญ ๆ ใน
ประวัติศาสตร์ไทยด้ านการเมือง การปกครอง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ รวมถึงการแก้ ปัญหาต่างๆ ใน
สมั ย ปฏิ รู ป ประเทศ โดยเริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ารท า
สนธิสญ
ั ญาเบาว์ริงเป็ นต้ นมา

หลักสูตรปรับปรุง (2557)

หมายเหตุ
ยุบรวมเป็ นวิชา
ปศ 621

ปศ 613 สัมมนาประวัตศิ าสตร์ท้องถิ่น
3(2-2-5)
ศึ ก ษาและอภิ ป รายถึ ง วิ ธีก ารค้ น คว้ า และ
ความก้ า วหน้ าในการศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร์
ท้ องถิ่น ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้
นิ สิ ต สามารถน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ในการฝึ ก
ค้ นคว้ าวิจัยด้ วยตนเอง

ปศ 622 สัมมนาประวัตศิ าสตร์ท้องถิ่น
เปลี่ยนรหัสวิชา
3(2-2-5) และคาอธิบาย
อภิปรายถึงวิธีการค้ นคว้ าและความก้ าวหน้ า รายวิชา
ในการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ตลอดจน
งานวิ จั ย ที่เ กี่ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ นิ สิต สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ ในการฝึ กค้ นคว้ าวิจัยด้ วยตนเอง

ปศ 621 สัมมนาประวัตศิ าสตร์เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ก่อนสมัยใหม่ 3(2-2-5)
ศึกษาและอภิ ป รายประเด็น ทางการเมือง
เศรษฐกิจ สัง คม วั ฒ นธรรม ความสัมพั น ธ์
ภายในและภายนอกภูมิภ าคเอเชี ย ตะวั น ออก
เฉี ย งใต้ ตั้ง แต่ การสั่ง สมอารยธรรม จนถึ ง
คริสต์ศตวรรษที่ 8

ปศ 623 สัมมนาประวัตศิ าสตร์เอเชียตะวันออก
เปลี่ยนรหัสวิชา
เฉียงใต้
3(2-2-5) ชื่อวิชา และ
อภิ ป รายประเด็น ทางการเมื อ ง เศรษฐกิจ คาอธิบายรายวิชา
สั ง คม วั ฒ นธรรม ความสั ม พั น ธ์ ภ ายในและ
ภายนอกของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉี ย งใต้ ตลอดจนการรวมตั ว ของประชาคม
อาเซียน

ปศ 622 สัมมนาประวัตศิ าสตร์เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ สมัยใหม่
3(2-2-5)
ศึกษาและอภิ ป รายประเด็น ทางการเมือง
การปกครอง เศรษฐกิจ สัง คม วั ฒ นธรรม
และความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศในเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18

ยุ บ รวมเป็ นวิ ช า
ปศ 623

ปศ 631 สัมมนาประวัตศิ าสตร์เอเชียตะวันออก
ก่อนสมัยใหม่
3(2-2-5)
ศึ ก ษาและอภิ ป รายเหตุ ก ารณ์ ส าคั ญ ใน
ประวั ติศ าสตร์ เ อเชี ย ตะวั น ออกทางการเมือ ง
กา ร ป ก ค ร อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ สั ง ค ม แ ล ะ
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศ จนถึ ง กลาง
คริสต์ศตวรรษที่ 19

ปศ 624 สัมมนาประวัตศิ าสตร์เอเชียตะวันออก
เปลี่ยนรหัสวิชา
3(2-2-5) ชื่อวิชา และ
อภิปรายเหตุการณ์สาคัญในประวัตศิ าสตร์
คาอธิบายรายวิชา
เอเชียตะวันออกทางการเมือง การปกครอง
เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ
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หลักสูตรเดิม (2552)
ปศ 632 สัมมนาประวัตศิ าสตร์เอเชียตะวันออก
สมัยใหม่
3(2-2-5)
ศึ ก ษาและอภิ ป รายเหตุ ก ารณ์ ส าคั ญ ใน
ประวั ติศ าสตร์ เ อเชี ย ตะวั น ออกทางการเมือ ง
กา ร ป ก ค ร อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ สั ง ค ม แ ล ะ
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศ ตั้ ง แต่ ก ลาง
คริสต์ศตวรรษที่ 19
ปศ 642 สัมมนาประวัตศิ าสตร์เอเชียใต้
สมัยใหม่ 3(2-2-5)
ศึกษาและอภิปรายหัวข้ อสาคัญใน
ประวัตศิ าสตร์เอเชียใต้ ทางการเมือง เศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม หลังการได้ รับเอกราช

หลักสูตรปรับปรุง (2557)

หมายเหตุ
ยุบรวมเป็ นวิชา
ปศ 624

ปศ 625 สัมมนาประวัตศิ าสตร์เอเชียใต้
เปลี่ยนรหัสวิชา
3(2-2-5) ชื่อวิชา และ
อภิปรายหั วข้ อสาคัญในประวั ติศาสตร์เอเชีย คาอธิบายรายวิชา
ใต้ ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
และความสัมพั น ธ์ภ ายในและภายนอกภูมิภ าค
เอเชียใต้
ปศ 626 สัมมนาประวัตศิ าสตร์เอเชียตะวันตก
รายวิชาใหม่
3(2-2-5)
อภิ ป รายหั ว ข้ อส าคั ญ ในประวั ติ ศ าสตร์
เอเชี ย ตะวั น ตกทางการเมื อง เศรษฐกิจ สัง คม
วัฒนธรรมและความสัมพันธ์ภายในและภายนอก
ภูมภิ าคเอเชียตะวันตก

ปศ 651 สัมมนาประวัตศิ าสตร์ยุโรป
3(2-2-5)
ศึ ก ษาและอภิ ป รายถึ ง พั ฒนาการทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของยุโรปตั้งแต่
คริสต์ศตวรรษที่ 17 เป็ นต้ นมา โดยศึกษาจาก
เหตุ ก ารณ์ หรื อ ความเคลื่ อ นไหว และการ
เปลี่ ยนแปลงในแนวคิด หรือ ทัศนคติท่ีนาไปสู่
พัฒนาการในด้ านต่างๆ

ปศ 627 สัมมนาประวัตศิ าสตร์ยุโรป 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา
และคาอธิบาย
อภิปรายพั ฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ รายวิชา
และสัง คมของยุ โ รปตั้ง แต่ ค ริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ 17
เป็ นต้ น มา โดยศึ กษาจากเหตุการณ์ หรื อความ
เคลื่อนไหว และการเปลี่ยนแปลงในแนวคิดหรือ
ทัศนคติท่นี าไปสู่พัฒนาการในด้ านต่างๆ

ปศ 652 สัมมนาประวัตศิ าสตร์เศรษฐกิจยุโรป
3(2-2-5)
ศึกษาและอภิปรายหัวข้ อสาคัญๆ เกี่ยวกับ
เศรษฐกิ จ ของยุ โ รปตั้ ง แต่ ส มั ย กลางจนถึ ง
คริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ 20 การเปลี่ ย นจากชุ ม ชน
ชนบทสู่ ชุ มชนเมื อ ง จากเกษตรกรรมสู่
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ปั จ จั ย ที่ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร
เปลี่ยนแปลง และผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง

ยุบรวมเป็ น
วิชา ปศ 627
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หลักสูตรเดิม (2552)
ปศ 653 สัมมนาประวัตศิ าสตร์สงั คมยุโรป
3(2-2-5)
ศึกษาและอภิปรายหัวข้ อสาคัญๆ เกี่ยวกับ
สัง คมยุ โ รปตั้ง แต่ ค ริ ส ต์ศ ตวรรษที่ 17 ได้ แ ก่
การดารงชีพ โครงสร้ างสังคม ปั ญหาทางสังคม
เช่ น ความยากจน อาชญากรรม โรคภั ย การ
อพยพย้ ายถิ่น ฯลฯ ผลกระทบจากสงครามโลก
ทั้ง 2 ครั้ ง ระบบรั ฐ สวั ส ดิ ก าร ตลอดจนการ
เปลี่ยนผ่านสู่สงั คมหลังอุตสาหกรรมและยุโรปที่
มีระดับการบูรณาการที่สงู ขึ้น

หลักสูตรปรับปรุง (2557)

ปศ 654 สัมมนาประวัตศิ าสตร์ภมู ปิ ัญญายุโรป
3(2-2-5)
ศึ ก ษา อภิ ป รายและวิ เ คราะห์ พั ฒ นาการ
ด้ านภูมิปัญญาของยุโรปตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่
17 จนถึ ง ยุ ค หลั ง สมั ย ใหม่ โดยศึ ก ษาจาก
แนวคิ ด ปรากฏการณ์ ความเคลื่ อนไหว
ตลอดจนทัศนคติของผู้คนต่อสังคมหรือต่อโลก
ที่เปลี่ยนไปตามกระแสแห่งเวลา
ปศ 655 สัมมนาสหภาพยุโรป
3(2-2-5)
ศึ ก ษาและอภิ ป รายป ระเด็ น ส าคั ญ ๆ
เกี่ย วกับ ประวั ติศ าสตร์เ ศรษฐกิจ สัง คม และ
การเมืองของสหภาพยุโรป นับตั้งแต่การก่อตัว
ของแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดตั้ง จนกระทั่ง
การดาเนินการบูรณาการในด้ านต่ างๆ ที่ยังคง
ดาเนินอยู่โดยศึกษาในแง่ปัญหา อุปสรรค และ
ความสาเร็จ
ปศ 661 สัมมนาประวัตศิ าสตร์สหรัฐอเมริกา
3(2-2-5)
ศึ ก ษาและอภิ ป รายประเด็น ส าคั ญ ๆ ทั้ ง
ทางด้ านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม
และเทคโนโลยี ข องสหรั ฐ อเมริ ก า ตั้ งแต่
คริสต์ศตวรรษที่ 16 จนถึงปัจจุบนั

หมายเหตุ
ยุบรวมเป็ น
วิชา ปศ 627

ยุบรวมเป็ นวิชา
ปศ 627

3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา
และคาอธิบาย
อ ภิ ป ร า ย ป ร ะ เ ด็ น ส า คั ญ ๆ เ กี่ ย ว กั บ รายวิชา
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของ
ส ห ภ า พ ยุ โ ร ป นั บ ตั้ ง แ ต่ ก า ร ก่ อ ตั ว ข อ ง
แนวความคิด เกี่ย วกับการจัดตั้ง จนกระทั่งการ
ดาเนินการบูรณาการในด้ านต่างๆ โดยศึกษาในแง่
ปัญหา อุปสรรค และความสาเร็จ
ปศ 628 สัมมนาสหภาพยุโรป

ปศ 629 สัมมนาประวัตศิ าสตร์สหรัฐอเมริกา
เปลี่ยนรหัสวิชา
3(2-2-5) และคาอธิบาย
อภิปรายประเด็นสาคัญๆ ทั้งทางด้ านการเมือง รายวิชา
การต่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และ
เทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษ
ที่ 18 จนถึงปัจจุบนั
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หลักสูตรเดิม (2552)
ปศ 671 สัมมนาประวัตศิ าสตร์
ออสตราเลเซีย
3(2-2-5)
ศึกษาและอภิปรายประเด็นสาคัญเกี่ยวกับ
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
ความสัมพันธ์ระหว่ างประเทศของออสเตรเลีย
และนิ ว ซี แ ลนด์ นั บตั้ ง แต่ ก ารเข้ า ไปของชาติ
ตะวันตกที่ส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้ าน
ต่างๆ ในประเทศทั้งสองจนถึงปัจจุบนั
ปศ 672 สัมมนาประวัตศิ าสตร์ลาตินอเมริกา
3(2-2-5)
ศึ ก ษาและอภิ ป รายประเด็ น ส าคั ญ ใน
ประวัติศาสตร์ลาตินอเมริกาทางด้ านการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความสัมพันธ์
ระหว่ า งประเทศของลาติ น อเมริ ก า ตั้ ง แต่
คริสต์ศตวรรษที่ 16 จนถึงปัจจุบนั

หลักสูตรปรับปรุง (2557)

หมายเหตุ
ยกเลิก

ยุบไปรวมกับวิชา
ปศ 602

ปศ 673 สัมมนาประวัตศิ าสตร์แอฟริกา
3(2-2-5)
ศึ ก ษาและอภิ ป รายประเด็ น ส าคั ญ ใน
ประวั ติ ศ าสตร์ แ อฟริ ก าทางด้ านการเมื อ ง
เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และความสัมพันธ์
ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ข อ ง แ อ ฟ ริ ก า ตั้ ง แ ต่
คริสต์ศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบนั

ยุบไปรวมกับวิชา
ปศ 602

ปศ 688 สารนิพนธ์
6(0-0-18)
ศึ ก ษาค้ น คว้ าเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง ทางด้ า น
ประวั ติศาสตร์ภายใต้ ค าแนะนาของอาจารย์ ท่ี
ปรึกษา โดยที่สารนิพนธ์จะต้ องมีความชัดเจน
และถูกต้ องในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลโดย
อาจใช้ เอกสารทุตยิ ภูมเิ ป็ นหลัก

ยกเลิก

ปศ 699 ปริญญานิพนธ์
12(0-0-36)
การวิจัยรายบุคคลในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่าง
ลึกซึ้งทางด้ านประวัติศาสตร์ภายใต้ คาแนะนา
ของคณะกรรมการควบคุม โดยที่การวิจัยจะต้ อง
มีมาตรฐานทั้งด้ านองค์ความรู้และด้ านวิธีการ
การศึกษาค้ นคว้ า ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร
ปฐมภูมเิ ป็ นหลัก

ปศ 699 ปริญญานิพนธ์
12(0-0-36) ปรับคาอธิบาย
การวิจัยรายบุคคลในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่ า ง รายวิชา
ลึกซึ้งทางด้ านประวัตศิ าสตร์ภายใต้ คาแนะนาของะ
กรรมการควบคุม โดยที่การวิจัยจะต้ องมีมาตรฐาน
ทั้ ง ด้ านองค์ ค วามรู้ และด้ านวิ ธี ก ารการศึ ก ษา
ค้ นคว้ า มีการพิ จารณาใช้ ข้อมูลจากเอกสารปฐม
ภูมใิ นการวิจัย
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ตารางคาอธิบายรายวิชาที่เพิ่มเติมในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
ปศ 505 ประวัติศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
3(3-0-6)
ศึกษาวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่ างสิ่งแวดล้ อมทางธรรมชาติกับมนุ ษย์ มุมมอง
และวิธกี ารจัดการสิ่งแวดล้ อม การตั้งหน่วยงานของรัฐด้ านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล้ อม ความขั ด แย้ งระหว่ า งรั ฐ บาลกั บ ประชาชน โลกาภิ วั ต น์ กั บ การจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
ปศ 513 รัฐไทยกับกลุ่มชาติพันธุ์
3(3-0-6)
ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุต์ ่างๆ ในประเทศไทย ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ท่ี
สร้ างโดยรั ฐไทยและที่สร้ างโดยกลุ่มชาติพันธุ์ ปฏิสัมพั นธ์ระหว่ างรั ฐกับกลุ่มชาติพันธุ์และ
ปัญหาที่เกิดขึ้น
ปศ 626 สัมมนาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันตก
3(2-2-5)
อภิปรายหั วข้ อสาคัญในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันตกทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรมและความสัมพันธ์ภายในและภายนอกภูมิภาคเอเชียตะวันตก
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ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและรายวิชาในหลักสูตร
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

รายวิชาในหลักสูตร พ.ศ. 2557

1. ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ท้งั ทางด้ าน
ประวั ติ ศ าสตร์ ไ ทย เอเชี ย และตะวั น ตก
สามารถนาความรู้ไปใช้ ในการประกอบวิชาชีพ
หลากหลายที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อสั ง คมได้
หลากหลาย

ปศ 502 สัมมนาประวัติศาสตร์โลกสมัยใหม่
ปศ 506 ลัทธิอาณานิคมและชาตินิยมในเอเชีย
ปศ 511 ไทยในบริบทสังคมโลกในคริสต์ศตวรรษ
ที่ 19 และ 20
ปศ 513 รัฐไทยกับกลุ่มชาติพันธุ์
ปศ 602 ประวัติศาสตร์แอฟริกาและลาตินอเมริกา
ปศ 603 โลกอิสลามสมัยใหม่
ปศ 621 สัมมนาประวัติศาสตร์ไทย
ปศ 622 สัมมนาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ปศ 623 สัมมนาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ปศ 624 สัมมนาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
ปศ 625 สัมมนาประวัติศาสตร์เอเชียใต้
ปศ 626 สัมมนาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันตก
ปศ 627 สัมมนาประวัติศาสตร์ยุโรป
ปศ 628 สัมมนาสหภาพยุโรป
ปศ 629 สัมมนาประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา

2. ผลิตมหาบัณฑิตที่มีศักยภาพในการวิจั ย
ทางประวัติ ศาสตร์ อย่ างมี คุ ณภาพและสามารถ
บู ร ณาการความรู้ และเครื่ อ งมื อ การวิ จั ย ใน
ศาสตร์อ่นื ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อสร้ างองค์ความรู้ใหม่
ในงานวิจัยทางประวัติศาสตร์ และตอบสนอง
ความต้ องการของสังคม

ปศ 501 ประวัติศาสตร์นิพนธ์และการวิจัยทาง
ประวัติศาสตร์
ปศ 503 ภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษาประวัติศาสตร์
ปศ 601 หัวข้ อเฉพาะในประวัติศาสตร์
ปศ 604 การศึกษาอิสระ
ปศ 699 ปริญญานิพนธ์
และรายวิชาสัมมนาทั้งหมด

3. ผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถใช้ ความคิด
เชิ ง วิเคราะห์ ซึ่ง เป็ นกระบวนการส่ง เสริ ม ให้
สามารถนาความรู้ไปใช้ ในการประกอบวิชาชีพ
ได้ อย่ า งรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรมและเข้ าใจความเป็ นไปของสังคม

ปศ 504 ประวัติศาสตร์กบั งานวรรณกรรมและภาพยนตร์
ปศ 505 ประวัติศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ปศ 507 ประวัติศาสตร์ภมู ิปัญญาเอเชีย
ปศ 512 ประวัติศาสตร์ภมู ิปัญญาไทย
และรายวิชาสัมมนาทั้งหมด

78

