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หมวดที ่1 ขอมูลทัว่ไป 
 

1.  รหัสและช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร 
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Arts Program in History 
 
2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร) 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :   Bachelor of Arts (History)  
  ชื่อยอ (ภาษาไทย) :  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร) 
 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) :   B.A. (History) 
 
3.  วิชาเอก  
           ไมมี 
 
4.  จำนวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

4.1  ปริญญาตรีทางวิชาการ 
   - แผน 1 แบบสหกิจศึกษา  จำนวนไมนอยกวา  126  หนวยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
  5.1  รูปแบบ 
   หลักสูตรระดับ 2 (ระดับปริญญาตรี) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2552 
 
 5.2  ประเภทของหลักสูตร 

5.2.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
 

5.3  ภาษาท่ีใช 
            ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  
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  5.4  การรับเข้าศึกษา 
            รับทั้งนิสิตไทย และนิสิตต่างชาติ  
 

  5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

 
  5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
          6.1  กำหนดการเปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป 
 6.2  เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  

 6.3  คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตรแล้ว ดังนี้ 
• คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 
• สภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 
• สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้ง 292 (13/2564) เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564 

 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 

  หลักสูตรจะได้ร ับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที ่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2567 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
 8.1  ผู้ปฏิบัติงานด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม 
 8.2  ผู้ปฏิบัติงานด้านพิพิธภัณฑ์ 
 8.3  ผู้ปฏิบัติงานในด้านการท่องเที่ยว  
 8.4  นักเขียนค้นคว้าอิสระ ผู้ผลิตสื่อ ผู้ปฏิบัติงานในวงการสื่อสารมวลชน 
 8.5  นักวิจัยในองค์การต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 8.6  ศึกษาต่อในระดับสูงทั้งปริญญาโท และปริญญาเอกในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
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9.  ช่ือ – นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบ 
   

ท่ี ช่ือ - นามสกุล 
ตำแหนง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน 

 

ประเทศ ปท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(ชม./สัปดาห) 

ปจจุบัน 
เม่ือเปด

หลักสูตรนี้
แลว 

1 นายวศิน ปญญาวุธตระกูล 
 

รองศาสตราจารย ศศ.ด. 
อ.ม. 

ศศ.บ. 

พัฒนาสังคม 
ประวัติศาสตร 
ประวัติศาสตร
เพ่ือการทองเท่ียว 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2552 
2542 
2538 

12 12 

2 นางสาวสุพรรณี เกลื่อนกลาด 
 

ผูชวยศาสตราจารย ศศ.ม. 
 

ศศ.บ. 

เศรษฐศาสตร
การเมือง 
ประวัติศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ไทย 
 

ไทย 

2550 
 

2545 

12 12 

3 นางสาวชนิดา พรหมพยัคฆ 
 

อาจารย อ.ม. 
อ.บ. 

ประวัติศาสตร 
ประวัติศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ไทย 
ไทย 

2543 
2539 

12 12 

4 นางสาวดารุณี สมศรี 
 

อาจารย อ.ม. 
อ.บ. 

ประวัติศาสตร 
ประวัติศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ไทย 
ไทย 

2550 
2544 

12 12 

5 นางสาวทิวาพร ใจกอน อาจารย อ.ม. 
ศศ.บ. 

ประวัติศาสตร 
ประวัติศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ไทย 
ไทย 

2555 
2549 

- 12 

6 นางสาวปวีณา บุหรา อาจารย ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

ประวัติศาสตร 
ประวัติศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ไทย 
ไทย 

2542 
2538 

12 12 
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10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
  10.1  คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร   
 
11.  สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเปนตองนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
   จากยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ท่ีเนนการ “ตอยอดอดีต” โดย
มองกล ับไปท ี ่รากเหง าทางเศรษฐก ิจ อ ัตล ักษณ ว ัฒนธรรม ประเพณี ว ิถ ีช ีว ิต และจ ุดเด นทาง
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในดานอื่น ๆ นำมา
ประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใหสอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม 
และ “สรางคุณคาใหม ในอนาคต” ดวยการเพิ่มศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหม รวมถึงปรับ
รูปแบบธุรกิจเพื่อตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรที่รองรับอนาคตบนพื้นฐาน
ของการตอยอดอดีต สอดคลองผลการสำรวจความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก ผูปกครอง ศิษยเกา 
ศิษยปจจุบัน และสถานประกอบการ ตลอดจนคณาจารยในหลักสูตร พบวา มีความคาดหวังตอคุณลักษณะ
ของบัณฑิตในอนาคต ดังนี้ 

  11.1.1 มีความรูความสามารถพื้นฐานดานประวัติศาสตรและสามารถสื่อสารเนื้อหาความรู ท้ัง
การพูดและการเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

        11.1.2 มีความสามารถในการประยุกตใชความรู เพื ่อตอยอดในการทำงาน กระตุ นใหมี
การศึกษาหาความรูตลอดเวลาเพ่ือใหเทาทันการแขงขันในสถานการณปจจุบัน 

        11.1.3 มีความสามารถในการทำงานเปนทีม มีภาวะผูนำ 
 
 11.2  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
    แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรูมีวัตถุประสงคเพ่ือ
พัฒนาใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูและมีใจใฝเรียนรูตลอดเวลา และการพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต และ
การสรางระบบการศึกษาเพื่อเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติอีกทั้งยังใหความสำคัญกับการสงเสริมการ
พัฒนาคนไทยตามพหุปญญาใหเต็มตามศักยภาพ การสรางเสริมศักยภาพผูมีความสามารถพิเศษใหสามารถตอ
ยอดการประกอบอาชีพไดอยางมั่นคง เพื่อใหคนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มี
ทักษะท่ีจำเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสารและทำงานรวมกับผูอ่ืนไดอยาง
มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และจากยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสำคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยให
เปนคนดี เกง และมีคุณภาพ มีทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 สูการเปนคนไทยท่ีมีทักษะสูง 
 
12.  ผลกระทบ จากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
   ผลจากสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมระดับชาติ การพัฒนาหลักสูตรจึง
จำเปนตองพัฒนาหลักสูตรที่มีศักยภาพ เพื่อเปนพื้นฐานในการทำความเขาใจสังคมไทยและสังคมนานาชาติ 
รองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งระดับประเทศและระดับโลก รวมถึงการบูรณาการประวัติศาสตรกับ
ศาสตรอ่ืนเพ่ือประยุกตใชในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความเปนอยูของประชาชน 
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   ดังนั้น การศึกษาประวัติศาสตร จะสามารถสรางความเขาใจเชิงลึกตอพื้นฐานของสังคม 
ในขณะที่สังคมไทยตองติดตอสัมพันธกับภายนอกในโลกยุคโลกาภิวัตน การสรางความเขมแข็งจากภายในจะ
ชวยใหดำรงอัตลักษณของตนเอง ซ่ึงจะเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยไดอยาง
มีพลวัต รวมทั้งการศึกษาประวัติศาสตรจะชวยใหเกิดความเขาใจตอสังคมตางวัฒนธรรมไดอยางลึกซึ้ง ซึ่งจะ
นำไปสูการปรับตัวเพื่ออยูรวมกันไดอยางสันติและสรางสรรค ตลอดจนนำองคความรูไปสรางมูลคาทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในระดับตาง ๆ 
  12.2  ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน  
   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร มุงพัฒนาหลักสูตรโดยมีเปาหมายให
บัณฑิตใชความรูและกระบวนการวิจัยทางประวัติศาสตร เพ่ือทำความเขาใจรากเหงาของสังคมและวัฒนธรรม 
ตลอดจนสามารถปรับตัวและปฏิสัมพันธกับผูคนอยางสรางสรรค เห็นคุณคาของความเปนมนุษยและสังคมพหุ
วัฒนธรรม สอดคลองกับปรัชญามหาวิทยาลัย ที่ระบุวา “สืบสานใหสังคมไทยเปนไทจากอวิชชา โดยคนควา
และสะสมองคความรูเพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ และมีคุณธรรม จริยธรรม เปนแบบอยางท่ี
ดีงามในการดำรงชีวิตและสรางสรรคสังคมใหเกิดความสงบและสันติสุข มุงอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี เพื่อเปนมรดกของชาติสืบไป” และวิสัยทัศนที ่วา “มุงพัฒนา
มหาวิทยาลัยนเรศวรสูการเปนสถาบันอุดมศึกษา 4.0” 
 
13.  ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 
 13.1  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร เปนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการ
สอนโดยคณะ ภาควิชา และหนวยงานอื่น ๆ ดังนี้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนอยางนอย 30 หนวยกิต 
รับผิดชอบโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร 

13.2   กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหหลักสูตรอ่ืนเรียน จำนวน....-........รายวิชา 
          13.3  การบริหารจัดการ 
   13.3.1 มอบหมายคณะกรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร  
ควบคุมการดำเนินการเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหเปนไปตามขอกำหนดรายวิชา 
  13.3.2 แตงตั้งผูประสานงานรายวิชาทุกวิชา เพื่อทำหนาที่ประสานงานกับภาควิชา อาจารย
ผู สอน และนิสิต ในการพิจารณา ขอกำหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการ
ดำเนินการ 
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หมวดที ่2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 
  1.1  ปรัชญาของหลักสูตร        
   ประวัติศาสตร  คือ  ศาสตรแหงการแสวงหาและตรวจสอบความจริงภายใตเง่ือนไขของเวลา
บนพ้ืนฐานของการวิพากษหลักฐานอยางเครงครัด  ประวัติศาสตรจึงเปนศาสตรท่ีสอนใหรูรอบและรูจริง 
 
 1.2  ความสำคัญ 
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร มุงพัฒนาหลักสูตรโดยมีเปาหมายให
บัณฑิตใชความรูและกระบวนการวิจัยทางประวัติศาสตร เพ่ือทำความเขาใจรากเหงาของสังคมและวัฒนธรรม 
ตลอดจนสามารถปรับตัวและปฏิสัมพันธกับผูคนอยางสรางสรรค เห็นคุณคาของความเปนมนุษยและสังคมพหุ
วัฒนธรรม 
 
      1.3  วัตถุประสงคของหลักสูตร เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ ดังนี้   

1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
       1.3.2 มีความรอบรู ในสาขาวิชาประวัติศาสตร มีความสามารถประยุกตใชความรู ทาง
ประวัติศาสตรเพื่อเขาใจบริบทของสังคม และในการประกอบอาชีพตางๆ รวมทั้งบูรณาการประวัติศาสตรกับ
ศาสตรอ่ืนเพ่ือประยุกตใชในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และความเปนอยูของประชาชน 
   1.3.3 มีทักษะในการทำวิจัย ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลและเผยแพร
ผลงานวิจัยในสาขาประวัติศาสตร  
 
 1.4  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (ELOs) 
        ELO1: ระบุและอธิบายเหตุการณสำคัญในประวัติศาสตร  

       ELO2: ระบุและอธิบายแนวคิดและกระบวนการทางประวัติศาสตร 
       ELO3: สืบคน จำแนก และประเมินคุณคาของหลักฐานทางประวัติศาสตรไดอยางถูกตอง 
       ELO4: ตั้งคำถาม วิเคราะห และนำเสนอความรูและ/หรือขอถกเถียงทางประวัติศาสตร ไดใน

รูปแบบการพูดและการเขียนท่ีหลากหลาย 
       ELO5: รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนและการทำงานรวมกับผูอ่ืนได 
       ELO6: แสดงใหเห็นถึงการประยุกตใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการทำงานดาน

ประวัติศาสตร 
       ELO7: ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของนักประวัติศาสตร 
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ตารางแสดงผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังตามรายปการศึกษา (YLO) 
 

ช้ันปท่ี รายละเอียด 
1 K: อธิบายความรูเนื้อหาพ้ืนฐานประวัติศาสตรไทยและประวัติศาสตรในภูมิภาคท่ีสำคัญของโลก 

A: มีวินัย ซ่ือสัตย ตรงตอเวลา 
S: ทักษะการจับใจความ (Comprehension) 
   ทักษะการคิดในเชิงบริบทเวลา (Contextualization) 
   ระบุแหลงขอมูลและสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 

2 K: อธิบายแนวพินิจและประวัติศาสตรนิพนธในสกุลตางๆ 
    อธิบายกระบวนการวิพากษหลักฐานทางประวัติศาสตร 
    อธิบายวิธีการวิจัยทางประวัติศาสตร 
A: มีวินัย ซ่ือสัตย ตรงตอเวลา 
    ตระหนักถึงคุณคาของมรดกทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมไทย 
    ยอมรับความเห็นท่ีแตกตางหลากหลาย 
S: ทักษะการคิดในเชิงเปรียบเทียบ (Comparison) 
   ทักษะการใชเหตุผลในเชิงลำดับเวลา (Chronological Reasoning) ความตอเนื่องและความ
เปลี่ยนแปลงผานชวงเวลา (Patterns of Continuity and Change over Time) และการแบง
ยุคสมัย (Periodization) 
    ทักษะการอธิบายในเชิงสาเหตุปจจัยท่ีหลากหลาย (Multiple Causality in History) 
    ใชเทคโนโลยีเพ่ือการสืบคนและนำเสนอไดอยางเหมาะสม 

3 K: อธิบายความรูและ/หรือขอถกเถียงทางประวัติศาสตรได 
    ประเมินคุณคาของหลักฐานทางประวัติศาสตรไดอยางถูกตอง 
    สรางขอถกเถียงและหาหลักฐานเพ่ือสนับสนุนขอถกเถียงไดอยางสมเหตุสมผล 
A: แสดงออกถึงการยอมรับความหลากหลายและแตกตางทางวัฒนธรรม 
    ตระหนักถึงจรรยาบรรณของนักประวัตศิาสตร 
S: นำเสนอความรูทางประวัติศาสตร ไดในรูปแบบการพูดและการเขียนท่ีหลากหลาย 
    แสดงใหเห็นถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการทำงานดานประวัติศาสตร 
    แสดงออกถึงการคิดในเชิงวิพากษได 

4 K: ประยุกตความรูดานประวัติศาสตรเพ่ือการวิจัย 
    บูรณาการความรูและทักษะดานประวัติศาสตร เพ่ือการปฏิบัติงาน 
A: ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของนักประวัติศาสตร 
    ใฝรูและเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
S: ใชภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
    อยูรวมในสังคมท่ีมีความแตกตางและหลากหลายได 
    เสนอแนะแนวทางการจัดการปญหาบนฐานความรูและกระบวนการทางประวัติศาสตร 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี  

ดานหลักสูตร 
1. พัฒนาหลักสูตร ใหสอดคลอง 
กับการเปลี่ยนแปลง และ
สถานการณ ใหสอดคลองกับ
จริยธรรมทางวิชาชีพและการ
สรางใหบัณฑิตเปนแบบอยางท่ีดี 
ในการดำรงชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. พัฒนาระบบและกระบวนการ  
จัดการเรียนการสอนใหบัณฑิต   
ไดมีคุณสมบัติท่ีจำเปนตามความ
ตองการของชุมชนหรือ แหลงจาง
งาน ระดับแนวหนาของประเทศ 
ดวยการจัดการศึกษาบนพ้ืนฐาน
ท่ีมุงเนนผลลัพธดานสมรรถนะ 
(Outcome Based 
Competency) 
 
 
 
 
 
 

 
1. มีการดำเนินการตามแผนพัฒนา และ
ปรับปรุงหลักสูตรของภาควิชา 
2. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
หลักสูตร (มคอ.7) และนำผลท่ีได มามี
สวนในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ในปถัดไป 
3. ใหนิสิตทุกคนมีความรู และมีทักษะ
ทางประวัติศาสตร สู Problem Based 
/ Topic Based Learning มีการคนควา
ความกาวหนาทางวิชาการทาง
ประวัติศาสตร 
4. ใหนิสิตทุกคน ทำการคนควาอิสระ 
(Individual Study) 
5. ใหนิสิตทุกคนไดออกฝกปฏิบัติงาน 
(Professional Training)/ ปฏิบัติ
งานสหกิจศึกษา (Co-operative 
Education) 
 

1. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน  
     1.1 ออกแบบการเรียนการสอน ท่ี
เนนการรวบรวมขอมูล วิเคราะหและ
วิพากษหลักฐาน ตามหลักวิธีทาง
ประวัติศาสตร บนพ้ืนฐานการ
จริยธรรมทางวิชาการ  
     1.2 เปดการเรียนการสอนตาม
กระบวนการสรางความรู ทักษะทาง
ปญญา ทักษะ ความสัมพันธระหวาง
บุคคล และความรับผิดชอบ ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     1.3 การสงเสริมทักษะการเรยีนรู
ในศตวรรษ ท่ี 21 
 

 
1.  มีการสงผลการดำเนินการปรับ 
หลักสูตรตามแผน 
2. รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร 
(มคอ.7) 
3. รายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 
4. แผนการเรียนรู 
5. รายงานนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตมี
ความพึงพอใจตอคุณภาพหลักสูตร 
6. รายงานผล รอยละของนิสิตท่ีทำ
ทำการคนควาอิสระ (Individual 
Study) (6 หนวยกิต) 
7. รายงานผลการฝกปฏิบัติงาน หรือ 
ปฏิบัติสหกิจศึกษา (ดูจาก มคอ. 4) 
 
 
 
 
 
1. มีการจัดการเรียนการสอน ท่ีมี
วิทยากร จากหนวยงานภาครัฐ และ
เอกชน ท่ีเก่ียวของมาเปนผูรวมสอน
พิเศษ  
2. มีการทำความตกลงหรือรวมมือดาน
วิชาการ การวิจัยหรือสงนิสิตไปสหกิจ
ศึกษาหรือฝกงานเพ่ือสรางเครือขาย
กับหนวยงานหรือองคกรท้ังภาครัฐ
และเอกชน  
3. รอยละของนิสิตท่ีมีงานทำ/
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป   
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี  

 
 
 
 
 
 

      1.4 สงเสริมและสนับสนนุการ
พัฒนาภาษาอังกฤษของนิสิตตลอด
หลักสูตรผานในกระบวนการเรียนการ
สอนและการเรียนรูดวยตนเอง  
 
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรูตาม 
หลักสูตร สูคุณภาพการศึกษา   
     2.1 มุงเปาท่ีบัณฑิตมี
ความสามารถ ประยุกตและบูรณาการ
ความรู โดย   
-  ปรับปรุงหลักสูตรไปสู Outcome/   
   Problem และ Research Based   
   Learning   
-  สนับสนุนใหมีการคนควาและใชตำรา 
บทความ งานวิจัย สื่อเทคโนโลยี 
ภาษาไทยและตางประเทศ ตามรายวิชา
ตาง ๆ ในหลักสูตร  
-  จัดใหมีระบบการปรึกษาในทุก
รายวิชา 
-  ใหนิสิตทำการคนควาอิสระทุกคน  
-  ใหอาจารยและนิสิตไดมีกิจกรรมหรือ  
   โครงการทางวิชาการรวมกัน 
     2.2 นำระบบ PDCA มาใชใน
กระบวนการเรียนการสอน 
     2.3 การพัฒนาระบบการ
ประเมินผลการศึกษาท่ีชี้วัดระดับขีด
ความสามารถของบัณฑิต 
(Competency Based Assessment)   
-  จัดใหมีการวัดความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการสื่อสาร  
-  ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง
สม่ำเสมอ 
 
 

 
 
 
 
 

1. จำนวนรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียน
การสอนแบบ Outcome Based/ 
Problem Based และ 
Research Base Learning  
2. จำนวนรายวิชาท่ีใชตำรา บทความ 
งานวิจัย สื่อเทคโนโลยีภาษาไทยและ
ตางประเทศ เปนเอกสารประกอบการ
สอน  
3. จำนวนรายวิชาท่ีมีการจัดชั่วโมง ใน
การใหคำแนะนำ หรือกิจกรรมท่ี
สงเสริมใหมีการอภิปรายรวมกับนิสิต  
4. รอยละของนิสิตคนควาอิสระ  
5. จำนวนกิจกรรมหรือโครงการ
วิชาการรวมกันระหวางอาจารยและ
นิสิต 
6. จำนวนวิชาท่ีมีผลการประเมินจาก
ระบบ PDCA ไปใชในการพัฒนาการ
เรียนการสอน  
7. รอยละของบัณฑิตท่ีสอบผาน  
ภาษาอังกฤษ การใชคอมพิวเตอร  
ตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด  
8. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร  
9. รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
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 แผนการพัฒนา/
เปล่ียนแปลง 

กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี  

ดานนิสิต 
1. ปรับปรุงระบบอาจารยท่ี
ปรึกษา ใหมุงเนนผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรูของนิสิต 
 
2.  สงเสริมการใชความรู เพ่ือการ
แกไขปญหา ในสถานการณจริง 
3. เพ่ิมทักษะในการใช
ภาษาอังกฤษ  
4. เพ่ิมทักษะในดานการวิจัย 
 

 
1. จัดปฐมนิเทศเตรียมความพรอมนิสิต
ใหม ดานการปรับตัว และเทคนิคการ
เรียนรู  
2.  มอบหมายอาจารยท่ีปรึกษา ติดตาม
ผลการเรียนอยางสม่ำเสมอ 
3. สนับสนุนการจัดกิจกรรม ท่ีเปน
ความรวมมือกับสถานประกอบการท่ี
เก่ียวของ จากภาครัฐ และเอกชน  
4.  นิสิตตองมีการฝกงานหรือปฏิบัติ 
สหกิจศึกษา 
5.  นิสิตตองสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ 
ท่ีจัดข้ึนโดยกองพัฒนาภาษาและกิจการ
ตางประเทศ 
6. ปรับปรุงหลักสูตร แบบ Problem 
Based Learning / Topic Based 
Learning 

 
1. เอกสารโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม  
2. รายงานผลการเรียนรู ระดับการ
สอบผาน ของนิสิตแตละชั้นป 
3. มีวิทยากร ภายนอกจากภาครัฐและ
ภาคเอกชน มาบรรยายในหลักสูตร ไม
นอยกวา 1  ครั้งตอภาคการศึกษา  
4. รอยละ ของนิสิตท่ีมีการฝกงาน 
หรือปฏิบัติสหกิจศึกษา   
5. รอยละของนิสิตท่ีเขาสอบ
ภาษาอังกฤษ เปนไปตามหลักเกณฑ
มหาวิทยาลัย 
6. รอยละ ของนิสิตทำการคนควา
อิสระ จำนวน 3 หนวยกิต 
7. รายงานผลการประเมินความ 
พึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอการ
ปฏิบัติงานของบัณฑิต 

ดานคณาจารย 
1. คณาจารยไดรับการสงเสริมให
พัฒนาตนเอง ใหมีความรู ท่ีทัน
ตอสถานการณและเทคโนโลยี 
2. คณาจารย มีการสรางผลงาน
และทำวิจัย อยางตอเนื่อง เพ่ือ
พัฒนาองคความรูและการเรียน
การสอน    
3. พัฒนาคณาจารย ใหมี
ความกาวหนาทางวิชาการ 
4. สงเสริมกิจกรรมและประยุกต             
องคความรู นวัตกรรม สูบริการ  
วิชาการแกชุมชนและสังคม และ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 
 

 
1. สนับสนุนอาจารยเขารวมโครงการ
ประชุมวิชาการ  
2. สนับสนุนเขารวมการฝกอบรมเฉพาะ
ทาง เพ่ือพัฒนาแนวคิด และองคความรู
จากผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง   
3. สนับสนุนอาจารยผลิตผลงานทาง
วิชาการ 
4. สนับสนนุใหคณาจารยไดพัฒนา
ความรู และการเรียนการสอน งานและ
ผลงานการทำวิจัย และทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม   
5. สนับสนนุการเขารวมการนำเสนอ
ผลงานวิจัยของนิสิตและของคณาจารย
ในเวทีการประชุม และในโอกาสตาง ๆ   

 
1. จำนวนรอยละ ของอาจารย ท่ีเขา
รวมโครงการประชุมวิชาการ   
2. จำนวนรอยละ ของอาจารย ท่ีเขา
รับการฝกอบรมเฉพาะทาง
ประวัติศาสตรและสาขาท่ีเก่ียวของ 
3. จำนวนรอยละ ของคณาจารยใน  
หลักสูตร ท่ีผลิตงานวิชาการ และ
ผลงานการทำวิจัย 
4. จำนวนโครงการหรือกิจกรรม
ใหบริการวิชาการแกสังคม และทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม 
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 แผนการพัฒนา/
เปล่ียนแปลง 

กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี  

 

6. สนับสนุนอาจารย ใหบริการวิชาการ
แกองคกรภายในและภายนอก  
ท่ีตอบสนองความตองการของ
หนวยงานและชุมชน และทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 

ดานทรัพยากรสนับสนุนการ
เรียนรู 
1. วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ  
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู การ
อำนวยความสะดวก ท่ีเพียงพอ
และอยูในสภาพท่ีสามารถใชการ
ไดดี 

 
1. มีการสำรวจความตองการหนังสือ 
ตำรา และสื่อดิจิตอลทางดาน
ประวัติศาสตรท่ีมีความทันสมัยทาง
วิชาการและเปลี่ยนแปลงไปตามบริบท
ของสังคม เศรษฐกิจและการเมืองอยาง
เหมาะสมr 

 
1. มีโครงการ รายงานการพัฒนา  
ปรับปรุงทรัพยากรสนับสนุน 
2. มีจำนวนครุภัณฑการศึกษา  
ตามแผนการจัดหา 
 
 

ดานบุคลากรสายสนับสนุน 
1. เจาหนาท่ีสายสนับสนุนมี
เพียงพอตอการบริการอาจารย 
นิสิต ในการจัดการเรียนการสอน 
วิจัย และบริการวิชาการ 
2. เจาหนาท่ีสายสนับสนุนไดรับ
การสงเสริมใหพัฒนาทักษะ 
ความเชี่ยวชาญในงานท่ีบริการ 
เพ่ือสนับสนุนงานดานบริการ
การศึกษา 

 
1. หลักสูตรมีเจาหนาท่ีประจำภาควิชา
และเจาหนาท่ีงานบริการการศึกษาของ
คณะในการสนับสนุนและประสานงาน 
2. มีงบประมาณสงเสริมและสนบัสนุน
การเขารวมอบรม ศึกษาดูงานของ
เจาหนาท่ีฝายสนับสนุน 

 
1. จำนวนและรายละเอียดฝาย
บุคลากรสายสนับสนุนโดยรวมของ
คณะ 
2. แผนพัฒนาบคุลากรสายสนับสนุน
และจัดทำ IDP ระดับรายบุคคลเพ่ือ
ประเมินสมรรถนะการทำงานท่ี
เหมาะสม 
3. ขอมูลการเขารวมอบรม/สัมมนา 

ส่ิงแวดลอม ระบบความ
ปลอดภัย ท่ีเอ้ือตอการเรียนรู
ของนิสิต 
1. ระบบการรักษาความปลอดภัย 
ระบบไฟฟาสำรอง และระบบ
ปองกันอัคคีภัย 
2. สภาพแวดลอมดานสุขภาวะ 
เชน หองน้ำ สิ่งอำนวยสะดวก
สำหรับผูพิการและผูตองการ
ความชวยเหลือพิเศษ สวนหยอม 

 
 
1. คณะไดจัดระบบความปลอดภัย โดยมี
การตรวจสอบความพรอมใชงานตาม
ระยะเวลาท่ีกำหนดตามมาตรฐานความ
ปลอดภัย 
2. คณะไดดูแลความสะอาดและความ
สวยงามตาง ๆ ตามมาตรฐานความ
สะอาด 
3. คณะไดกำหนดมาตรการปองกันการ
แพรระบาดของโรค ตามมาตรฐานทาง
สาธารณสุข 

 
 
1. แผนปฏิบัติการดูแลระบบความ
ปลอดภัยและความพรอมการใชงาน
ของอุปกรณความปลอดภัย 
ตาง ๆ 
2. จำนวนขอรองเรียนและวิธีแกปญหา 
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หมวดที ่3   ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
  1.1  ระบบ 
   ระบบทวิภาค  โดย 1 ปการศึกษา แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ  1 ภาคการศึกษาปกติ มี
ระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สปัดาห 
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 
   ไมมี 
  1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

ไมมี 
 

2. การดำเนินการหลักสูตร 
  2.1  วัน - เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 
   วัน - เวลาราชการปกติ                                                                                                                                                                                                                   
  ภาคการศึกษาตน เดือน มิถุนายน – ตุลาคม 

ภาคการศึกษาปลาย เดือน พฤศจิกายน – มีนาคม 
   

2.2  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 

       2.2.1 ผูเขาศึกษาปริญญาตรีทางวิชาการ         
    1. เปนผู สำเร ็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเท ียบเทา ซ่ึง
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
           2. เปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และไมเปนโรคติดตอรายแรงอันเปนอุปสรรคตอ
การศึกษา 
                    3. ไมเคยตองโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดใหจำคุก เวนแตความผิดท่ี
กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
                    4. ไมเคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไลออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิด
ทางความประพฤต ิ   
   

2.3  ปญหาของนิสิตแรกเขา 
2.3.1 นิสิตมีทักษะการเขียนและอานจับใจความไมเพียงพอ  

 
  2.4  กลยุทธในการดำเนินการเพ่ือแกไขปญหา / ขอจำกัดของนิสิตในขอ 2.3 
  2.4.1 กำหนดเกณฑในการรับเขาศึกษาผานรอบ Portfolio (TCAS1) ใหผูสมัครมีผลงาน
การเขียน 
  2.4.2 จัดอบรมเสริมทักษะการเขียนและการอานจับใจความใหนิสิต 
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 2.5  แผนการรับนิสิตและผูสำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 
 

ช้ันปท่ี 
จำนวนนิสิตแตละปการศึกษา 

ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

ชั้นปท่ี 1 120 120 120 120 120 

ชั้นปท่ี 2 - 120 120 120 120 

ชั้นปท่ี 3 - - 120 120 120 

ชั้นปท่ี 4 - - - 120 120 

รวม 120 240 360 480 480 

จำนวนนิสิตท่ีคาดวา 
จะสำเร็จการศึกษา 

- - - 120 120 

   
2.6  งบประมาณตามแผน 

  2.6.1 ประมาณการงบประมาณรายรับ 
 

รายละเอียดรายรับ 
ประจำปงบประมาณ 

ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

คาธรรมเนียมการศึกษา  1,800,000   5,400,000  9,000,000  12,600,000  14,400,000 

รวมท้ังสิ้น  1,800,000   5,400,000  9,000,000  12,600,000  14,400,000 

 
หมายเหตุ : - คิดจากคาธรรมเนียมการศึกษา/ภาคเรียน/คน   คูณดวยจำนวนนิสิตท่ีศึกษาในปการศึกษาตาม
ปงบประมาณนั้น 

- คาธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท/ภาคเรียน/คน  
- ปงบประมาณ หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคมของปหนึ่ง  ถึงวันท่ี 30 กันยายนของปถัดไป  

โดยใหป พ.ศ. ท่ีถัดไปนั้นเปนชื่อสําหรับปงบประมาณนั้น   
- ใน 1 ปงบประมาณ ใหคิดคำนวนประมาณการรายรับจาก 2 ภาคเรียนปกติ คือ ประมาณการ

รายรับของ 
 ภาคเรียนท่ี 2 ของปการศึกษาหนึ่ง และภาคเรียนท่ี 1 ของปการศึกษาถัดไป เชน ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  
 คิดประมาณการรายรับจากภาคเรียนปกติ 2 ภาคเรียน คือ ภาคเรียนท่ี 2/2564 และภาคเรียนท่ี 

1/2565 เปนตน 
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  2.6.2 ประมาณการงบประมาณรายจ่าย 
  รายละเอียดรายจ่ายสรุปได้ตามหมวดเงินไว้คร่าวๆ ดังต่อไปนี้  
 

รายละเอียดรายจ่าย 
 

ปีงบประมาณ 

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

1. ค่าตอบแทน 635,400 1,154,900 1,899,600 2,762,800 3,711,100 

2. ใช้สอย 944,700 3,593,700 5,327,100 6,798,600 6,907,950 

3. วัสด ุ 51,000 132,300 588,700 940,600 1,067,550 

4. ครุภัณฑ์ 50,000 100,000 180,000 270,000 297,000 

รวมรายจ่าย 1,681,100 4,980,900 7,995,400 10,772,000 11,983,600 
 
หมายเหตุ : งบประมาณรายรับและรายจ่ายในแต่ละปีแต่ละหมวดเป็นเพียงการประมาณคร่าวๆ เท่านั้น 
 
 2.6.3 ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต เป็นเงิน  26,590 บาท ต่อคนต่อปี 
  

ประมาณการ รายจ่ายนิสิตต่อคนต่อปี  

ประมาณการค่าใช้จ่ายนิสิตต่อ 1 คน 26,590  บาท 

 
หมายเหตุ : คิดจากการรวมรายจ่ายในข้อ 2 ทั้ง 5 ปีการศึกษาของจำนวนนิสิตตามแผนการศึกษา เท่ากับ  
37,413,000 บาท และนำมาคิดรายจ่าย/คน ตามจำนวนนิสิตในแผนรับนิสิตทั้ง 5 ปีการศึกษา หารเฉลี่ยตลอด
หลักสูตร จะได้เท่ากับ 106,363.83 บาท/คน  และหารเฉลี่ย/ภาคเรียน จะได้เท่ากับ 13,295  บาท/คน/เทอม 

 
 2.7  ระบบการจัดการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน 
   แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
   แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
   แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-Learning) 
    แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
    อ่ืนๆ แบบออนไลน์ 
  หมายเหตุ : การจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์จะใช้เฉพาะในช่วงที่มีการระบาด 
       ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เท่านั้น 
 
 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  
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3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
 3.1  หลักสูตร 
               3.1.1 จำนวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรมีดังนี้ 

- ปริญญาตรีทางวิชาการ แผน 1 สหกิจศึกษา จำนวนไมนอยกวา 126 หนวยกิต 
    3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

 

ลำดับ
ท่ี 

หมวดวิชา 
เกณฑ ศธ. 
พ.ศ. 2558 

หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2565 
ทางวิชาการ 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป               ไมนอยกวา 
1.1 กลุมวิชาภาษา 
     วชิาบังคับ 
   - กลุมภาษาอังกฤษ                 ไมนอยกวา 
   - กลุมภาษาไทย                     ไมนอยกวา 
     วชิาเลือก 
     โดยเลือกจากกลุมภาษาอังกฤษ กลุม
ภาษาไทย หรือกลุมภาษาตางประเทศอ่ืน ๆ           
                                           ไมนอยกวา                                  
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร            ไมนอยกวา 
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร             ไมนอยกวา 
1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
                                           ไมนอยกวา 
1.5 กลุมวิชาพลานามัย (บังคับไมนับหนวยกิต) 
หมวดวิชาเฉพาะ                    ไมนอยกวา 
2.1 วิชาแกน 
          -                                ไมนอยกวา 
2.2 วิชาเฉพาะ                                    
     2.2.1 วิชาบังคับ                   
     2.2.2 วิชาเลือก                   ไมนอยกวา 
2.3 วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี 
2.4 สหกิจศึกษา/ฝกงาน/ฝกอบรม  
     หรือฝกงานตางประเทศ 
หมวดวิชาเลือกเสรี                  ไมนอยกวา 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

30 
12 
 
3 
3 
 
 
 
6 
6 
6 
6 
 
1 
90 
 
  
 

63 
21 
-  
6 
  
6 

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไมนอยกวา 120 126 
 
 
 

kampholk
Underline
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                 3.1.3 รายวิชาในหมวดตางๆ  
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา จำนวน 30 หนวยกิต กำหนดใหนิสิตเรียนตามกลุมวิชา
ดังตอไปนี้ 
 
1. กลุมวิชาภาษา   12 หนวยกิต 
1.1 วิชาบังคับ      
1.1.1 กลุมภาษาอังกฤษ  ไมนอยกวา  3 หนวยกิต 

001211  การฟงและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   3(2-2-5) 
   English Listening and Speaking for Communication 

001212  การอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะหเพ่ือการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 3(2-2-5) 
   English Critical Reading for Effective Communication 

001213  การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอยางประสิทธิภาพ  3(2-2-5) 
   English Writing for Effective Communication 
 
1.1.2 กลุมภาษาไทย  ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

001301  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารเชิงวิชาการ    3(2-2-5) 
   Thai Language for Academic Communication 

001302  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษท่ี 21    3(2-2-5) 
   Thai Language for Communication in the 21 st Century  

001303  การอานในยุคดิจิทัล      3(2-2-5) 
   Reading in the Digital Age Century 
 
1.2 วิชาเลือก                                                                            

การเลือกรายวิชาสามารถเลือกในรายวิชากลุมภาษาอังกฤษ และ/หรือกลุมภาษาไทยท่ีไมซ้ำกับ
รายวิชาบังคับหรือรายวิชาภาษาตางประเทศอ่ืนๆ ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

001311  ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร     3(2-2-5) 
   Korean for Communication 

001312  ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร      3(2-2-5) 
   Japanese for Communication 

001313  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร      3(2-2-5)
   Chinese for Communication 

001314  ภาษาพมาเพ่ือการสื่อสาร      3(2-2-5)
   Myanmar for Communication 

001315  ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร      3(2-2-5) 
   French for Communication 

001316  ภาษาสเปนเพ่ือการสื่อสาร     3(2-2-5) 
   Spanish for Communication 

001317  ภาษาลาวเพ่ือการสื่อสาร      3(2-2-5) 
   Lao for Communication  
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001318  ภาษาอินโดนีเซียเพ่ือการสื่อสาร     3(2-2-5) 
   Indonesian for Communication 

001319  ภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร     3(2-2-5) 
   Vietnamese for Communication 

001320  ภาษาฮินดีเพ่ือการสื่อสาร      3(2-2-5) 
   Hindi for Communication  

001321  ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร      3(2-2-5)
   Khmer for Communication  
   
2. กลุมวิชามนุษยศาสตร  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

โดยเลือกจากรายวิชาดังตอไปนี้ 
001221  สารสนเทศศาสตรเพ่ือการศึกษาคนควา     3(2-2-5) 

Information Science for Study and Research 
001222  ภาษา สังคมและวัฒนธรรม     3(2-2-5) 
  Language, Society and Culture 
001224  ศิลปะในชีวิตประจำวัน      3(2-2-5) 
  Arts in Daily Life 
001226  วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล      3(2-2-5) 

Ways of Living in the Digital Age 
001227  ดนตรีในวิถีชีวิตไทยศึกษา      3(2-2-5) 
  Music Studies in Thai way of life 
001228  ความสุขกับงานอดิเรก      3(2-2-5) 
      Happiness with Hobbies 
001238  การรูเทาทันสื่อ       3(2-2-5) 
  Media Literacy  
001241  ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจำวัน     3(2-2-5) 
  Western Music in Daily Life 
001242  การคิดเชิงสรางสรรคและนวัตกรรม    3(2-2-5) 
                  Creative Thinking and Innovation  
001253  การเปนผูประกอบการธุรกิจกอตั้งใหมขนาดยอม       3(2-2-5) 
  Entrepreneurship for Small Business Start-up 
001276  พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว     3(2-2-5) 
  Energy and Technology around Us 
001331  นวัตกรรมเพ่ือสังคม         3(2-2-5) 
  Social Innovation 
001332  การจัดการขอมูลเบื้องตนในยุคดิจิทัล    3(2-2-5) 
  Introduction to Data Mamagement in Digital Era 
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3. กลุมวิชาสังคมศาสตร  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
โดยเลือกจากรายวิชาดังตอไปนี้ 
001231  ปรัชญาชีวิตเพ่ือวิถีพอเพียงในชีวิตประจำวัน   3(2-2-5) 
  Philosophy of Life for Sufficient Living  
001232  กฎหมายพ้ืนฐานเพ่ือคุณภาพชีวิต     3(2-2-5) 
  Fundamental Laws for Quality of Life  
001233  ไทยกับประชาคมโลก       3(2-2-5) 
  Thai State and the World Community 
001234  อารยธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน     3(2-2-5) 
  Civilization and Local Wisdom 
001235  การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม      3(2-2-5) 
  Politics, Economy and Society   
001236  การจัดการการดำเนินชีวิต      3(2-2-5) 
  Living Management 
001237  ทักษะชีวิต       3(2-2-5) 
  Life Skills 
001239  ภาวะผูนำกับความรัก      3(2-2-5) 
  Leadership and Compassion 
001251  พลวัตกลุมและการทำงานเปนทีม     3(2-2-5) 
  Group Dynamics and Teamwork 
001252  นเรศวรศึกษา       3(2-2-5) 
  Naresuan Studies 
001254  ศาสตรพระราชาเพ่ือการดำรงชีวิต     3(2-2-5) 
  The King’s Philosophy for Living 
001351  นอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ   3(2-2-5) 
  From Sufficiency Economy Philosophy (SEP) to Practice 
001352   สันติภาพ ศาสนา เพ่ือมนุษยชาติ     3(2-2-5) 
  Peace and Religion for Human Kinds 
001353   การบัญชีเบื้องตนสำหรับผูประกอบการ    3(2-2-5) 
  Principles of Accounting for Entrepreneur 

 
4. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต  
 โดยเลือกจากรายวิชาดังตอไปนี้ 

001271  มนุษยกับสิ่งแวดลอม      3(2-2-5) 
  Man and Environment      
001272  คอมพิวเตอรสารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน     3(2-2-5) 
  Introduction to Computer Information Science                                             
001273  คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจำวัน    3(2-2-5)
  Mathematics and Statistics in Everyday Life 
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001274  ยาและสารเคมีในชีวิตประจำวัน     3(2-2-5) 
  Drugs and Chemicals in Daily Life    
001275  อาหารและวิถีชีวิต                                      3(2-2-5) 
  Food and Life Style 
001277  พฤติกรรมมนุษย       3(2-2-5) 
  Human Behavior 
001278  ชีวิตและสุขภาพ       3(2-2-5) 

Life and Health 
001279  วิทยาศาสตรในชีวิตประจำวัน     3(2-2-5) 
  Science in Everyday Life  
001291  การบริโภคในชีวิตประจำวัน     3(2-2-5) 
  Consumption in Daily Life 
001292  วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในศตวรรษท่ี 21   3(2-2-5) 
  Circular Economic Lifestyle for 21st Century 

 
5. กลุมวิชาพลานามัย บังคับไมนับหนวยกิต จำนวน 1 หนวยกิต 

001281  กีฬาและการออกกำลังกาย     1(0-2-1) 
  Sports and Exercises 

 
 2. หมวดวิชาเฉพาะ   จำนวน หนวยกิต 
 2.1 วิชาบังคับ   63 หนวยกิต 

834111  หลักฐานและสารสนเทศทางประวัติศาสตร    3(2-2-5) 
  Historical Evidences and Sources 
834112  แนวคิดและงานวิชาการประวัติศาสตรรวมสมัย    3(2-2-5) 
  Approaches and Contemporary Academic Writings in History 
834121  ประวัติศาสตรรัฐจารีตไทย      3(2-2-5) 
  History of Traditional Thai State 
834141  ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตกอนสมัยใหม    3(3-0-6) 
  History of Pre-Modern Southeast Asia 
834151  ประวัติศาสตรเอเชียใต       3(3-0-6) 
  History of South Asia 
834152  ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออก      3(2-2-5) 
  History of East Asia 
834161  ประวัติศาสตรยุโรปกอนสมัยใหม     3(2-2-5) 
  History of Pre-modern Europe 
834162  ประวัติศาสตรยุโรปสมัยใหม     3(3-0-6) 
  History of Modern Europe 
834201  ภาษาอังกฤษสำหรับประวัติศาสตร     2(1-2-2) 
  English for History 
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834213  การวิพากษหลักฐานทางประวัติศาสตร    3(2-2-5) 
  Historical Criticism 
834214  ปรัชญาประวัติศาสตรและประวัติศาสตรนิพนธ    3(2-2-5) 
  Philosophy of History and Historiography 
834222  ประวัติศาสตรไทยสมัยใหม      3(3-0-6) 
  Modern Thai History 
834223  ประวัติศาสตรศิลปะและโบราณคดี     3(2-2-5) 
  Art History and Archaeology 
834242  ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตสมัยใหม   3(3-0-6) 
  History of Modern Southeast Asia 
834263  ประวัติศาสตรอเมริกา      3(3-0-6) 
  History of America 
834302  ภาษาอังกฤษเพ่ือการนำเสนองาน     1(0-2-1) 
  English for Presentation 
834315  การประยุกตแนวคิดทางสังคมศาสตรในงานประวัติศาสตร  3(2-2-5) 
  Application of Social Science Concepts in History 
834316  ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร      3(2-2-5) 
  Research Methodology in History 
834324  ประวัติศาสตรไทยรวมสมัย      3(2-2-5) 
  Contemporary Thai History 
834331  ประวัติศาสตรชุมชนภาคเหนือตอนลาง     3(2-2-5) 
  History of Lower Northern Communities 
834332  ประวัติศาสตรทองถ่ิน       3(2-2-5) 
  Local History 
834417  เอกัตศึกษา        3(2-2-5) 
  Individual Study     

  
 2.2 วิชาเลือก ไมนอยกวา     จำนวน 21    หนวยกิต  
 เลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ 

834225  วัฒนธรรมและความเชื่อทางศาสนา    3(2-2-5) 
  Cultures and Religious Beliefs 
834233  ประวัติศาสตรลานนา      3(2-2-5) 
  History of Lanna 
834264  ประวัติศาสตรรัสเซีย      3(2-2-5) 
  History of Russia 
834271  ประวัติศาสตรชาติพันธุไท      3(2-2-5) 
  History of Tai Ethnicity 
834281  ประวัติศาสตรการเดินทางและการทองเท่ียว   3(2-2-5) 
  History of Travel and Tourism 
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834282  ประวัติศาสตรอาหารและเครื่องดื่ม     3(2-2-5) 
  History of Food and Drink 
834326  ประวัติศาสตรขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม    3(2-2-5) 
  History of Social Movement 
834334  ปญหาในประวัติศาสตรลานนา     3(2-2-5) 
  Problems in Lanna History 
834335  ประวัติศาสตรเศรษฐกิจทองถ่ิน     3(2-2-5) 
  History of Local Economy 
834336  พลวัตสังคมทองถ่ินไทย      3(2-2-5) 
  Dynamics of the Local Thai Society 
834337  ประวัติศาสตรการเมืองทองถ่ินไทย     3(2-2-5) 
  History of Thai Local Politics 
834343  ลัทธิชาตินิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต    3(2-2-5) 
  Nationalism in Southeast Asia 
834344  ประวัติศาสตรการพัฒนาประเทศลุมน้ำโขง    3(2-2-5) 
  History of Development in Mekong Region Countries  
834345  ประวัติศาสตรนิพนธเอเชียตะวันออกเฉียงใต   3(3-0-6) 
  Historiography of Southeast Asia 
834346  ประวัติศาสตรประชาคมอาเซียน     3(2-2-5) 
  History of ASEAN Community 
834353  หัวขอเฉพาะในประวัติศาสตรเอเชียใต    3(2-2-5) 
  Specific Issues in South Asian History 
834365  หัวขอเฉพาะในประวัติศาสตรยุโรป     3(2-2-5) 
  Specific Issues in European History 
834366  ประวัติศาสตรสิ่งแวดลอม       3(2-2-5) 
  Environmental History 
834372  ประวัติศาสตรครอบครัว      3(2-2-5) 
  History of the family 
834373  ประวัติศาสตรความตาย      3(2-2-5) 
  Death History 
834374  ประวัติศาสตรกีฬา      3(2-2-5) 
  History of Sport 
834375  บูรพาคดีศึกษากับภาพตัวแทนแบบอาณานิคม   3(3-0-6) 
  Orientalism and Colonial Representation 
834376  ประวัติศาสตรเพศวิถี      3(2-2-5) 
  History of Sexuality 
834377  ประวัตศิาสตรวฒันธรรมประชานิยม    3(2-2-5) 
  History of Popular Culture 
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834427  ประวัติศาสตรสังคมไทย      3(2-2-5) 
  History of Thai Society 
834447  มหาอำนาจเอเชียกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต   3(2-2-5) 
  Asian Superpowers and Southeast Asia Region 
834448  มิชชันนารีกับภาวะสมัยใหมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  3(2-2-5) 
  Missionary and Modernity in Southeast Asia 
834449  หัวขอเฉพาะในประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต  3(2-2-5) 
  Specific Issues in Southeast Asian History 
834467  ประวัติศาสตรวิทยาศาสตร     3(3-0-6) 
  History of Science 
834478  หัวขอเฉพาะในเหตุการณรวมสมัย     3(2-2-5) 
  Specific Issues in Contemporary Affairs 
834479  แนวคิดหลังสมัยใหมกับประวัติศาสตร    3(2-2-5) 
  Post-Modernism and History  
834483  ประวัติศาสตรธุรกิจ      3(2-2-5) 
  History of Business 
834484  ประวัติศาสตรการเกษตร      3(2-2-5) 
  History of Agriculture 
834485  สื่อและการจัดแสดงทางประวัติศาสตร    3(2-2-5) 
  Media and Historical Exhibition 

  
 2.3 สหกิจศึกษา/ฝกงาน/ฝกอบรม หรือฝกงาน ตางประเทศ  
  ไมนอยกวา     จำนวน 6    หนวยกิต  

ใหเลือกลงทะเบียนเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งดังตอไปนี้ 
834491  สหกิจศึกษา    6  หนวยกิต

Co-operative Education 
834492  การฝกอบรมหรือฝกงานในตางประเทศ  6  หนวยกิต 
  International Academic or Professional Training 
834493  การฝกงาน   6  หนวยกิต 
  Professional Training 

 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไมนอยกวา  จำนวน 6 หนวยกิต 
 ใหนิสิตสามารถเลือกเรียนวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยนเรศวร  หรือสถาบันการศึกษา
อ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยนเรศวรรับรอง 
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 3.1.4. แผนการศึกษา 

                   3.1.4.1  แผนการศึกษาสำหรับปริญญาตรีทางวิชาการ แผน 1 สหกิจศึกษา 
 

ปท่ี 1   
ภาคการศึกษาตน 

 

 
รหัสวิชา 

 
ช่ือวิชา 

หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาคนควา         
ดวยตนเอง) 

001XXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  กลุมภาษาไทย           3 ( 2 – 2 – 5 ) 
001XXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  กลุมวิชามนุษยศาสตร   3 ( 2 – 2 – 5 ) 
001XXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  กลุมวิชาสังคมศาสตร   3 ( 2 – 2 – 5 ) 
834111  หลักฐานและสารสนเทศทางประวัติศาสตร    3 ( 2 – 2 – 5 ) 
  Historical Evidences and Sources 
834151 ประวัติศาสตรเอเชียใต      3 ( 3 – 0 – 6 ) 
  History of South Asia  
834161  ประวัติศาสตรยุโรปกอนสมัยใหม     3 ( 2 – 2 – 5 ) 
  History of Pre-modern Europe  

 
 รวม      18 หนวยกิต 
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ช้ันปท่ี 1 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
 

รหัสวิชา 
 

ช่ือวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาคนควา         
ดวยตนเอง) 

001XXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  กลุมภาษาอังกฤษ  3 ( 2 – 2 – 5 ) 
834112  แนวคิดและงานวิชาการประวัติศาสตรรวมสมัย   3 ( 2 – 2 – 5 ) 
 Approaches and Contemporary Academic Writings in History 
834121  ประวัติศาสตรรัฐจารีตไทย    3 ( 2 – 2 – 5 ) 
 History of Traditional Thai State 
834141  ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตกอนสมัยใหม   3 ( 3 – 0 – 6 ) 
 History of Pre-Modern Southeast Asia 
834152  ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออก   3 ( 2 – 2 – 5 ) 
 History of East Asia 
834162  ประวัติศาสตรยุโรปสมัยใหม   3 ( 3 – 0 – 6 ) 
 History of Modern Europe 

 
 รวม      18 หนวยกิต 
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ช้ันปท่ี 2 
ภาคการศึกษาตน 

 
 

รหัสวิชา 
 

ช่ือวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาคนควา         
ดวยตนเอง) 

001XXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  3 ( 2 - 2 – 5 ) 
001XXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  กลุมวิชามนุษยศาสตร   3 ( 2 - 2 – 5 ) 
834213  การวิพากษหลักฐานทางประวัติศาสตร    3 ( 2 - 2 – 5 ) 
  Historical Criticism 
834222  ประวัติศาสตรไทยสมัยใหม      3 ( 3 – 0 – 6 ) 
  Modern Thai History 
834242 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตสมัยใหม   3 ( 3 – 0 – 6 ) 
  History of Modern Southeast Asia 
834263 ประวัติศาสตรอเมริกา      3 ( 3 – 0 – 6 ) 
  History of America 

 
 รวม      18 หนวยกิต 
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ช้ันปท่ี 2 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
 

รหัสวิชา 
 

ช่ือวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาคนควา         
ดวยตนเอง) 

001XXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  กลุมวิชาภาษา    3 ( 2 – 2 – 5 ) 
  (โดยเลือกจากกลุมภาษาอังกฤษ กลุมภาษาไทย หรือกลุมภาษาตางประเทศอ่ืน ๆ) 
001281 กีฬาและการออกกำลังกาย (ไมบังคับหนวยกิต)   1 ( 0 – 2 – 1 ) 
  Sports and Exercises 
834201  ภาษาอังกฤษสำหรับประวัติศาสตร     2 ( 1 – 2 – 2 ) 
  English for History 
834214  ปรัชญาประวัติศาสตรและประวัติศาสตรนิพนธ    3 ( 2 – 2 – 5 ) 
  Philosophy of History and Historiography 
834223  ประวัติศาสตรศิลปะและโบราณคดี     3 ( 2 – 2 – 5 ) 
  Art History and Archaeology 
8342XX วิชาเลือก        3 ( X – X – X ) 
  Elective Course 
8342XX วิชาเลือก        3 ( X – X – X) 
  Elective Course 

 
 รวม      17 หนวยกิต 
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ช้ันปท่ี 3 
ภาคการศึกษาตน 

 
 

รหัสวิชา 
 

ช่ือวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาคนควา         
ดวยตนเอง) 

001XXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  กลุมวิชาภาษา    3 ( 2 – 2 – 5 ) 
  (โดยเลือกจากกลุมภาษาอังกฤษ กลุมภาษาไทย หรือกลุมภาษาตางประเทศอ่ืน ๆ) 
834302  ภาษาอังกฤษเพ่ือการนำเสนองาน     1 ( 0 – 2 – 1 ) 
  English for Presentation 
834315  การประยุกตแนวคิดทางสังคมศาสตรในงานประวัติศาสตร   3 ( 2 – 2 – 5 ) 
  Application of Social Science Concepts in History 
834324  ประวัติศาสตรไทยรวมสมัย      3 ( 2 – 2 – 5 ) 
  Contemporary Thai History 
834331  ประวัติศาสตรชุมชนภาคเหนือตอนลาง     3 ( 2 – 2 – 5 ) 
  History of Lower Northern Communities 
8343XX วิชาเลือก       3 ( X – X – X ) 
  Elective Course  

 
 รวม      16 หนวยกิต 
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ช้ันปท่ี 3 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
 

รหัสวิชา 
 

ช่ือวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาคนควา         
ดวยตนเอง) 

001XXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  3 ( 2 – 2 – 5 ) 
834316  ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร      3 ( 2 – 2 – 5 ) 
  Research Methodology in History 
834332  ประวัติศาสตรทองถ่ิน       3 ( 2 – 2 – 5 ) 
  Local History 
8343XX วิชาเลือก       3 ( X – X – X ) 
  Elective Course 
8343XX วิชาเลือก       3 ( X – X – X ) 
  Elective Course 
XXXXXX วิชาเลือกเสรี       3 ( X – X – X ) 
  Free Elective  

 
 รวม      18 หนวยกิต 
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ช้ันปท่ี 4 
ภาคการศึกษาตน 

 
 

รหัสวิชา 
 

ช่ือวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาคนควา         
ดวยตนเอง) 

001XXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  กลุมวิชาสังคมศาสตร   3 ( 2 – 2 – 5 ) 
834417 เอกัตศึกษา        3 ( 2 – 2 – 5 ) 
  Individual Study 
8344XX วิชาเลือก       3 ( X – X – X ) 
  Elective Course 
8344XX วิชาเลือก       3 ( X – X – X ) 
  Elective Course 
XXXXXX วิชาเลือกเสรี       3 ( X – X – X ) 
  Free Elective 

 
 รวม      15 หนวยกิต 
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ช้ันปท่ี 4 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
 

รหัสวิชา 
 

ช่ือวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาคนควา         
ดวยตนเอง) 

834491 สหกิจศึกษา       6    หนวยกิต 
  Co-operative Education 
หรือ    
834492 การฝกอบรมหรือฝกงานในตางประเทศ    6    หนวยกิต 

  International Academic or Professional Training 
หรือ 
834493 การฝกงาน       6    หนวยกิต 

  Professional Training 
 

 รวม      6 หนวยกิต 
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3.1.5. คำอธิบายรายวิชา  
   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    
001211  การฟงและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร   3(2-2-5) 
             English Listening and Speaking for Communication 
   ทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยเนนที่การออกเสียง การเนน
เสียงในระดับคำและประโยค เสียงสูงต่ำในประโยค ความเขาใจระหวางวัฒนธรรม การฝกฟงและฝกพูดใน
หัวขอตางๆท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจำวันและการทำงาน 
   English Listening and speaking skills for communication with emphasis on 
pronunciation, word and sentence stress, intonation, cross-cultural understanding, listening, 
and speaking practice in everyday and job-related topics 
 
001212  การอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะหเพ่ือการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ 3(2-2-5) 
   English Critical Reading for Effective Communication 
   ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการอานเชิงวิเคราะห โดยเนนที่การอานเพื่อหาใจความสำคัญและ
รายละเอียดสนับสนุน การเดาความหมายจากบริบท การสรุปความ การแยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็น การ
บอกจุดประสงค ทัศนคติ และนำเสียงของผูเขียนการประเมินขอมูลและแนวคิด 
   English language skills for critical reading with emphasis on reading for main 
ideas and supporting details, guessing meaning form contexts, making inferences, 
distinguishing facts, and opinions, identifying the author’s purpose, attitude and tone of 
voice, evaluating information and ideas 
 
001213  การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารอยางประสิทธิภาพ   3(2-2-5) 
   English Writing for Effective Communication 
   ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนใหสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเนนที่การฝกการ
เขียนประโยคและยอหนาที่มีการใชคำศัพท ไวยากรณ โครงสรางและการจัดเรียง ไดอยางเหมาะสมและ
ถูกตอง 
   English language skills for effective written communication with emphasis on 
practice in writing sentences and paragraphs with proper and correct use of vocabulary, 
grammar, structure, and organization 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 
 

001221  สารสนเทศศาสตรเพ่ือการศึกษาคนควา   3(2-2-5) 
   Information Science for Study and Research 
   ความหมาย ความสำคัญของสารสนเทศ ประเภทของแหลงสารสนเทศ การเขาถึงแหลง
สารสนเทศตางๆ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การรูเทาทันสื่อและสารสนเทศ การจัดการ
ความรู การเลือก การสังเคราะห และการนำเสนอสารสนเทศ  ตลอดจนการเสริมสรางใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดี 
และมีนิสัยในการใฝหาความรู มีความขยัน  อดทน  ชื่อสัตยและกตัญูตอแผนดิน 
   The meaning and importance of information, types of information sources, 
Access to different sources of information; application of information technology and 
communication, media and information literacy ,knowledge management, selection, 
synthesis, and presentation of information as well as creating positive attitudes and a sense 
of inquiry in students, diligence, patience, honesty and gratitude to the country. 
 
001222  ภาษา สังคมและวัฒนธรรม                3(2-2-5) 
   Language, Society and Culture 
   ความรูทั่วไปเกี่ยวกับภาษา  และความสัมพันธระหวางภาษาทีมีตอสังคมและวัฒนธรรม
พิจารณาโลกทัศนทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีสะทอนผานภาษา  ท้ังภาษาพูดภาษาสัญลักษณ  โครงสรางทาง
สังคมและวัฒนธรรมในความหมายใหมที่กาวพนพรมแดน  การแปรเปลี่ยนและการใชภาษาในโลกพน
พรมแดน 
   The relationship between language and society as well as language and 
culture in terms of the ways in which language reflects society and culture. The study 
includes verbal and symbolic communication, new meanings of social and cultural structure, 
changes of language and usages in borderless world.  
 
001224  ศิลปะในชีวิตประจำวัน    3(2-2-5) 
   Arts in Daily Life 
   พื้นฐานความรู เขาใจในคุณลักษณะเบื ้องตน ,ความหมาย,คุณคาและ ความแตกตาง 
รวมทั ้งความสัมพันธระหวางกัน ของศิลปกรรมประเภทตางๆ ไดแก ว ิจ ิตรศิลป ,ประยุกตศิลป ,
ทัศนศิลป,โสตศิลป ,โสตทัศนศิลป และ ศิลปะสื่อสมัยใหม โดยผานการมีประสบการณทางสุนทรียภาพ และ
การทดลองปฏิบัติงานข้ันพ้ืนฐานของศิลปกรรมประเภทตางๆ เพ่ือการพัฒนา ความรู เขาใจ และการปลูกฝง
รสนิยมทางสุนทรียะ ท่ีสามารถนำมาประยุกตใช ใหเปนประโยชน ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และสัมพันธ
กับบริบทตางๆ ท้ังในระดับทองถ่ินและสากลได 
   Art Fundamentals and understanding in the basic features, meaning, value, 
differences, and the relationship between the various categories of works of art including 
fine art, applied art, visual art, audio art, audiovisual art, and new media art. Through the 
artistic experience and basic practice on various types of art. For developing knowledge, 
understanding, and indoctrinating aesthetic judgment that can be applied in daily life, 
harmonized with the social context in both the global and local levels. 
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001226  วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล     3(2-2-5) 
   Ways of Living in the Digital Age 
   พัฒนาทักษะความสามารถในการใชสื่อ การใชอุปกรณคอมพิวเตอร  และอุปกรณสื่อสาร
ประเภทตางๆ  การสืบคน  วิเคราะห  ประเมินคา  สิทธิและการสรางสรรค  ตระหนักรูถึงจริยธรรมและ
ความรับผิดชอบของตนตอสังคมจากพฤติกรรมการสื่อสาร 
   Development of skills in media usage, various computer equipment 
utilization, inquiries, analysis, measurement, rights, and creation, including ethical awareness 
and individual responsibility to the society in communication behaviors. 
 
001227  ดนตรีในวิถีชีวิตไทยศึกษา    3(2-2-5) 
   Music Studies in Thai Way of Life 
   พัฒนาการ และลักษณะทางดนตรีในวิถีชีวิตไทย ความสำคัญ บทบาทหนาท่ี คุณคา ความ 
เปลี่ยนแปลง สนุทรียภาพ ดานศิลปวัฒนธรรมและสังคม รวมไปถึงสมรรถนะทักษะในศตวรรษท่ี 21 
   Music development and characteristic in Thai way of life. Cultural and Social  
significance role, values, changes, aesthetic as well as 21st Century competence.  
 
001228  ความสุขกับงานอดิเรก    3(2-2-5) 
   Happiness with Hobbies 
   แนวคิดความสุข  องคประกอบพื้นฐานของการสรางความสุขในการดำเนินชีวิต  การคิด
อยางสรางสรรค  การสรางสรรคผลงานจากงานอดิเรกเพ่ือสงเสริมความสุขในชีวิตและสังคม 
   Concept of happiness, basic elements of happiness in life, creative thinking, 
Creation of works from hobbies to promote life and social happiness. 
 
001231  ปรัชญาชีวิตเพ่ือวิถีพอเพียงในชีวิตประจำวัน   3(2-2-5) 
   Philosophy of Life for Sufficient living 
   ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญาและแนวคิด โลกทัศน ชีวทัศน ปรัชญาชีวิต และวิถีการ
ดำเนินชีวิต ประสบการณอันทรงคุณคา ตลอดจนปจจัยหรือเง่ือนไขท่ีสงผลตอความสำเร็จในชีวิตและงานใน
ทุกมิติของผูมีชื่อเสียง เพื่อประยุกตใชในการสรางสรรค พัฒนาชีวิตที่มีคุณภาพ มีประโยชนและคุณคาตอ
สังคม 
   Basic philosophical and conceptual knowledge on worldview, attitude,  
philosophy for life, lifestyle, valuable experiences and factors or conditions which influence 
success in all aspects of life and profession of respected people. 
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001232  กฎหมายพ้ืนฐานเพ่ือคุณภาพชีวิต    3(2-2-5) 
   Fundamental Laws for Quality of Life 
   กฎหมายท่ีเก่ียวของกับคุณภาพชีวิตของนิสิต เชน สิทธิข้ันพ้ืนฐาน สิทธิมนุษยชน จริยธรรม
การใชสื่อในยุคดิจิทัล กฎหมายทรัพยสินทางปญญา กฎหมายสิ่งแวดลอมและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
คุมครองศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาสูศตวรรษท่ี 21 
   The laws concerning the quality of student life such as basic rights, human 
rights, media ethics in the digital age, intellectual property law, environmental laws, the 
laws relating to the protection of art and culture as well as the laws pertaining to the 
developments towards the 21st century. 
 
001233  ไทยกับประชาคมโลก    3(2-2-5) 
   Thai State and the World Community 
   ความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับสังคมโลก  ภายใตการเปลี่ยนแปลงในชวงเวลาตาง ๆ  
ตั้งแตกอนสมัยใหมจนถึงสังคมในปจจุบัน  และบทบาทของไทยบนเวทีโลก  ตลอดจนแนวโนมในอนาคต 
การประยุกตใชความรูเพ่ือการพัฒนาตนเอง  การดำเนินชีวิตอยางมีคุณธรรม และการเปนพลเมืองท่ีมีคุณคา
ของสังคมไทยและสังคมโลก 
   Relations between Thailand and the world community under changes over 
time premodern period to the present day and roles of Thailand in the world forum 
including future trends, applications of knowledge in self-improvement, ethic of life 
management and being a good citizen of Thailand and the world. 
 
001234  อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น   3(2-2-5) 
   Civilization and Local Wisdom 
   พัฒนาการของภูมิปญญาทองถิ่นที่สงผลใหเกิดองคความรูในดานศิลปและวัฒนธรรม ท้ัง
รูปธรรรมและนามธรรม ในดานตางๆอันเปนรากฐานของอารยธรรมไทย และแนวทางการพัฒนานวัตกรรม
ทางศิลปวัฒนธรรมอยางสรางสรรค บนฐานภูมิปญญาทองถ่ินและอารยธรรมไทยเพ่ือรักษาคุณคา เพ่ิมมูลคา
ใหเกิดความคุมคา และบูรณาการอยางยั่งยืน 
   Development of local wisdom effecting to gain the body of knowledge in art 
and culture with concrete and abstract areas which is a foundation of Thai Civilization and 
a path of developing innovation in art and culture creatively on a foundation of local 
wisdom and Thai civilization for maintaining, promoting value with worthiness and 
sustainable integration. 
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001235  การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม   3(2-2-5) 
   Politics, Economy and Society 
   ความหมายและความสัมพันธของการเมือง เศรษฐกิจ สังคม พัฒนาการการเมืองระดับ
สากล การเมืองพื้นฐาน การเมืองและการปรับตัวของประเทศพัฒนาและกำลังพัฒนา การปกครองประเทศ
ไทย ระบบเศรษฐกิจโลก ผลกระทบของโลกาภิวัฒนทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพื้นฐาน การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศไทย มนุษยกับสังคม สังคมวิทยาพ้ืนฐาน การจัดระเบียบสังคม การขัดเกลาทางสังคม  
ลักษณะสังคม เอกลักษณสังคมไทย รวมถึงการประยุกตหลักวิชา เพื่อใชในการดำรงชีวิตใหอยูรอดไดตาม
กระแสโลกแหงการเปลี่ยนแปลงทั้งการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ความสัมพันธของระบบโลกกับประเทศ
ไทย 
   Meaning and relationship of politics, economy and society, development of 
international politics, fundamental politics, politics and the adjustment of developed and 
developing countries, Thai politics, World economy systems, influences of globalization in 
terms of economy, fundamental economy, the development of economy and society of 
Thailand, human and society, fundamental sociology, social order, social refinement, social 
characteristics, uniqueness of Thai society and the application of the body of knowledge to 
one’s living in a dynamic world of change in politics, economy and society and relationships 
of world and Thai systems. 
 
001236  การจัดการการดำเนินชีวิต    3(2-2-5) 
   Living Management 
   ความรูและทักษะ เกี่ยวกับบทบาท หนาที่ ธรรมชาติของมนุษย และปจจัยสูความสำเรจ็ท่ี
ยั่งยืนในชีวิตมีความรับผิดชอบ ฉลาดคิด และรูเทาทันพัฒนาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการใช
ชีวิตใหทันสมัยรูจักการดำเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งการดำเนินชีวิตทามกลางพลวัตของ
โลกในศตวรรษท่ี 21 ท่ีจำเปนตองมีบทบาทเปนประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
   Living Management: knowledge and skills concerning role, duty and human 
nature as well as factors relating to sustainable development in improving responsibility, 
thinking skills and being updated with modern science and technology in daily life. Living 
ethically along the dynamics of 21st century which is essential to the members of ASEAN 
Community as well as world community. 
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001237  ทักษะชีวิต    3(2-2-5) 
   Life Skills  
   ความรู บทบาทหนาท่ี และความรับผิดชอบตอครอบครัว และสังคม การปรับตัวเขากับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ทักษะชีวิตและอาชีพการงานในศตวรรษท่ี 21 ทักษะในการยืดหยุน และการปรับตัว 
ทักษะความคิดสรางสรรคและการกำหนดทิศทางชีวิตของตนเอง ทักษะการสรางปฏิสัมพันธในสังคมและใน
สังคมขามวัฒนธรรม ทักษะการเพ่ิมผลผลิตและรับผิดชอบตอผลผลิต และทักษะการสรางภาวะผูนำและการ
รับผิดชอบตอหนาท่ี 
   Knowledge, relating to role, duty, and responsibility of an individual both as 
a member of a family and a member of a society which include an adaptation to changes 
in a society, life and career skills 21st century, flexibility and adaptability skills, creativity and 
self-direction skills, intra-social and cross culture interaction skills, productivity and 
accountability skills, leadership and responsibility skills. 
 
001238  การรูเทาทันส่ือ    3(2-2-5) 
   Media Literacy 
   กระบวนการรูเทาทันสื่อในยุคดิจิทัล มีความรูความเขาใจในทฤษฎีผลกระทบของสื่อ 
ทฤษฎีสื่อศึกษา ไดแก มายาคติ สัญญะศาสตร แนวคิดการโฆษณา คุณลักษณะ และอิทธิพลของสื่อรวมสมัย 
และสื่อดิจิทัล รวมทั้งวิเคราะหสารที่มาพรอมกับสื่อแตละประเภทดังกลาวไดอยางเทาทันสถานการณท่ี
เกิดข้ึนในยุคศตวรรษท่ี 21 
   Processes of media analysis and acknowledgements in digital literacy. 
Understanding of 21st century media effect theories, such as myth semiology and advertising 
concept, attributes, and influence of contemporary and digital media, including analyzing 
contents on every current platform. 
 
001239  ภาวะผูนำกับความรัก    3(2-2-5) 
   Leadership and Compassion 
   ความสำคัญของผูนำ ผูนำในศตวรรษท่ี 21 การเรียนรูดวยความรัก การใชชีวิตดวยความรัก  
การเปนพลโลก พลเมืองที่ดี ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการทำกิจกรรมเชิงสาธารณะที่สามารถเปนแนวทางใน
การทำจริงของผูเรียน 
   The importance of leader, leadership in the 21st century, learning and living 
with love, good global citizenship, studying good practices of conducting public activities as 
a guideline for learners' own activities. 
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001241  ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจำวัน   3(2-2-5) 
   Western Music in Daily Life 
   สุนทรียภาพทางดนตรี องคประกอบ โครงสราง และยุคสมัยของดนตรีตะวันตก ประเภท
ของบทเพลงในชีวิตประจำวัน หลักการวิจารณและชื่นชมทางดนตรี กระบวนการประยุกตทางดนตรี
ตะวันตกในชีวิตประจำวัน 
   Aesthetics of music, elements, structure, and the history of Western music. 
Style of music in daily life. Criticism and admiration of music. The application and process 
of Western music in daily life. 
 
001242  การคิดเชิงสรางสรรคและนวัตกรรม   3(2-2-5) 
   Creative Thinking and Innovation 
   กระบวนการพัฒนานวัตกรรม วิธีการเขาถึงจิตใจลูกคาและคนพบรากเหงาของปญหาการ
สรางและการเลือกแนวความคิด การสรางตนแบบของสินคาหรือบริการ ทดสอบในสนามจริงและเก็บขอมูล 
การดำเนินผานวงจรของการออกแบบ/สราง/ทดสอบซ้ำๆ อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การทำงานให
สำเร็จในทีมงาน พหุสาขา การระดมความคิด การตัดสินใจ การวิจารณอยางสรางสรรคและการจัดการกับ
ความขัดแยง 
   Innovation development process; means of accessing customers’ mind and 
discovering the roots of problems; generating and selecting ideas, creating rough prototypes, 
testing in the field and extracting information, quick and efficient design-build-test cycles, 
getting things done as a multidisciplinary team:brainstorming, making decisions, giving 
constructive comments and managing conflicts.   
 
001251  พลวัตกลุมและการทำงานเปนทีม   3(2-2-5) 
   Group Dynamics and Teamwork 
   พฤติกรรมตางๆ ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมรวมกลุม การพัฒนาการของลักษณะตางๆ ของกลุม 
สิ่งแวดลอมชนิดตางๆ ของกลุม การเขาเก่ียวของกับกลุมของบุคคล การคลอยตามกลุม การเปลี่ยนทัศนคติ
ของกลุม การสื่อสารภายในกลุม รูปแบบของการทำงานเปนทีม แนวทาง การสรางทีมงาน และเครือขาย 
ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของกลุม ปจจัยท่ีสงเสริมการทำงานเปนทีมและฝกการปฏิบัติงานเปนทีม 
   Various behaviors regarding grouping behaviors, development of Group 
characterization, group’s environments, interpersonal relations versus group involvement, 
group persuasion, change in group attitudes, intra-group communication, teamwork model, 
guideline to create Team and Network, group unity, factors enhancing teamwork and 
practice of teamwork. 
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001252  นเรศวรศึกษา    3(2-2-5) 
   Naresuan Studies 
   ศึกษาองคความรูเก่ียวกับพระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มุงเนนศึกษาพระราช
กรณียกิจในการบริหารราชการแผนดินในดานตางๆ เชน เศรษฐกิจ สังคมและการตางประเทศ ท่ีสะทอนให
เห็นอัตลักษณของคนไทยท่ีพ่ึงประสงคในดานตางๆ เชน การแสวงหาความรู ความเพียรพยายาม ความกลา
หาญ ความเสียสละ ความซ่ือสัตย และความอดทนตอการเผชิญปญหา 
   This course aims to study on the biography of King Naresuan the Great. The 
emphasis is placed on economy, society and foreign affair which reflect to Thai Identity such 
as knowledge acquisition, endeavor, and tolerance. 
 
001253  การเปนผูประกอบการธุรกิจกอตั้งใหมขนาดยอม             3(2-2-5) 
   Entrepreneurship for Small Business Start-up 
   การปฏิบัติการในการเปนผูประกอบการธุรกิจ โดยเนนการคนหาแนวความคิดใหมทาง
ธุรกิจ การประเมินโอกาสในการหาตลาดใหม และการเริ่มธุรกิจใหมโดยเนนการระบุธุรกิจใหมที่เปนไปได
และการประเมินความอยูรอดของธุรกิจใหมนั้น การวิเคราะหสิ่งกีดขวางความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจใหม
นั้น เรียนรูความกดดันจากการกอตั้งธุรกิจใหม ความไมแนนอนท่ีเก่ียวของ และพฤติกรรมของผูประกอบการ 
แนะนำมุมมองเชิงทฤษฎีทั้งดานการเปนผูประกอบการ และความเชื่อมโยงกับสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
เครือขายทางการประกอบการ และพันธมิตรธุรกิจ กลยุทธเพ่ือความอยูรอดอยางยั่งยืน 
   The entrepreneurial practices with an emphasis on learning how to find 
business ideas, evaluation of new market opportunities and starting a new venture; focuses 
on identifying and evaluating new venture, and how to recognize the barriers to success. 
Exposure to the stresses of a start-up business, the uncertainties that exist, and the behavior 
of entrepreneurs.  Theoretical overview, entrepreneurs, entrepreneurship's links with other 
disciplines, and entrepreneurial networks and alliances.  Strategies for sustainable survival. 
 
001254  ศาสตรพระราชาเพ่ือการดำรงชีวิต   3(2-2-5) 
   The King’s Philosophy for Living 
   พระราชประวัติ แนวคิด ปรัชญา พระราชกรณียกิจ โครงการพระราชดำริ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถ
บพิตร ท่ีเก่ียวของกับการดำรงชีวิต 
   Biography, ideas, philosophy, royal duties, royal initiative projects of the late 
His Majesty King Bhumibol Adulyadej with special reference to living. 
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001271  มนุษยกับส่ิงแวดลอม    3(2-2-5) 
   Man and Environment 
   ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติ 
และระบบนิเวศบริการ  การเปลี่ยนแปลงโครงสรางและระบบมนุษยท่ีสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ขอบเขต
การรองรับมลภาวะของโลก  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จริยธรรม
สิ่งแวดลอมและการสรางจิตสำนึกและความตระหนัก และการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอม 
   Ecosystems and biodiversity, man-nature and ecosystem service, human 
structure and system change that effects on environment, planetary boundary, climate 
change, sustainable development goals, environmental ethic and consciousness building, 
and environmental public participation. 
 
001272  คอมพิวเตอรสารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน   3(2-2-5) 
   Introduction to Computer Information Science 
   วิวัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรจากอดีตถึงปจจุบันและความเปนไปไดของ
เทคโนโลยีในอนาคต องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร ฮารดแวร ซอฟตแวร ขอมูลคอมพิวเตอร วิธีการ
ทำงานของคอมพิวเตอร พ้ืนฐานระบบเครือขาย เครือขายอินเตอรเน็ตและการประยุกตใชงาน ความเสี่ยงใน
การใชงานระบบ การจัดการขอมูล ระบบสารสนเทศ โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติ เทคโนโลยีสื่อผสม การ
เผยแพรสื่อทางเว็บ การออกแบบและพัฒนาเว็บ อิทธิพลของเทคโนโลยีตอมนุษยและสังคม 
   Evolution of computer technology from past to present and a possible future, 
computer hardware, software and data, how a computer works, basic computer network, 
Internet and applications on the Internet, risks of a system usage, data management, 
information system, office automation software, multimedia technology, web-based media 
publishing, web design and development and an influence of technology on human and 
society. 
 
001273  คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจำวัน   3(2-2-5) 
   Mathematics and Statistics in Everyday Life 
   การวัด การหาพ้ืนท่ีผิวและปริมาตร คณิตศาสตรการเงินเบื้องตน การสำรวจขอมูล วิธีการ
เก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการนำเสนอขอมูลเพ่ือการทำวิจัยเบื้องตน การประยุกตใชความ
นาจะเปนในการตัดสินใจ 
   Measurement, surface area and volume of geometric shapes, introduction to 
mathematics in financial fields, survey and data collection methods, data analysis and 
presentation for basic research, application of probability to statistical decision making. 
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001274  ยาและสารเคมีในชีวิตประจำวัน   3(2-2-5) 
   Drugs and Chemicals in Daily Life 
   ความรู  เบ ื ้องตนของยาและเคมีภ ัณฑ โภชนาการ ผลิตภัณฑเสร ิมอาหาร รวมถึง
เครื่องสำอางและยาจากสมุนไพรท่ีใชในชีวิต ประจำวันท่ีเก่ียวของกับสุขภาพ  ตลอดจนการเลือกใชและการ
จัดการเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยกับสุขภาพและสิ่งแวดลอม 
   Basic Knowledge of drug and chemical, nutrition, food supplement including 
cosmetics and herbal medicinal product commonly used in daily life and related to health 
as well as their proper selection and management for health and environmental safety. 
 
001275  อาหารและวิถีชีวิต    3(2-2-5) 
   Food and Life Style 
   บทบาทและความสำคัญของอาหารในชีวิตประจำวัน วัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภค
อาหารในภูมิภาคตาง ๆ ของโลกและในประเทศไทย รวมถึงอิทธิพลของอารยธรรมตางประเทศตอพฤติกรรม
การบริโภคของไทย  เอกลักษณและภูมิปญญาดานอาหารของไทย การเลือกอาหารที่เหมาะสมตอความ
ตองการของรางกาย  อาหารทางเลือก ขอมูลประกอบการพิจารณาเลือกซื้ออาหาร และอาหารและวิถีชีวิต
กับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน  ความตระหนัก และรักษสิ่งแวดลอม 
   Roles and importance of food in daily life, cultures and consumption 
behavior around the world including the influence of foreign cultures on Thai consumption 
behavior, identity and wisdom of food in Thailand, proper food selections according to basic 
needs, food choices, information for purchasing food, and food and life style in the age of 
globalization with the awareness of environmental conservation. 
 
001276  พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว   3(2-2-5) 
   Energy and Technology around Us 
   ความรูพ้ืนฐานดานพลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว ท่ีมาของพลังงาน พลังงานไฟฟาพลังงาน
เชื้อเพลิง  พลังงานทางเลือก  เทคโนโลยีและการบริโภคพลังงาน  การบริโภคพลังงานทางออม  สถานการณ
พลังงานกับสภาวะโลกรอน  สถานการณท่ีเก่ียวของกับพลังงานและเทคโนโลยี  การอนุรักษพลังงานอยางมี  
สวนรวม  การใชพลังงานอยางฉลาด  การเตรียมความพรอมสำหรับการเปลี่ยนแปลงดานพลังงาน 
   Fundamental knowledge of energy and technology around us; energy sources  
and knowledge about electrical energy, fuel energy and alternative energy; relationship 
between technology and energy consumption; direct and indirect energy consumption; 
global warming and related energy situation; current issues and relationship to energy and 
technology; participation in energy conservation; efficient energy use and proactive 
approach to energy issuers. 
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001277  พฤติกรรมมนุษย    3(2-2-5) 
   Human Behavior 
   ความรูเก่ียวกับพฤติกรรมมนุษย ในดานตางๆ เชน แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรม  พ้ืนฐานทาง
ชีวภาพของพฤติกรรมและกลไกการเกิดพฤติกรรม  การมีสติสัมปชัญญะ สมาธิ และสารท่ีเก่ียวของกับการมี
สติ  การรับรู เรียนรู ความจำ และภาษา เชาวนปญญาและความฉลาดดานตางๆ  พฤติกรรมมนุษยทาง
สังคม  พฤติกรรมอปกติ  รวมท้ังการวิเคราะหพฤติกรรมอ่ืนๆ เพ่ือการประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 
   The knowledge of human behaviors such as behavioral concepts; biological 
basis and mechanisms of human behaviors; mindfulness, meditation, consciousness and its 
involved substances; sensory perception, learning and memory, language; the intelligent 
and others quotients; social behaviors; abnormal behaviors; human behavioral analysis and 
applications in daily life. 
 
001278  ชีวิตและสุขภาพ    3(2-2-5) 
   Life and Health 
   ชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพ   การดูแลและสรางเสริมสุขภาพของแตละชวงวัยรวมถึงการ
ประยุกตใชความรูและทักษะ  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางตอเนื่อง 
   Life and health behavior, health care and promotion for each age group 
including the implementation of the health knowledge and skills for continuous 
improvement of the quality of life for oneself and others. 
 
001279  วิทยาศาสตรในชีวิตประจำวัน    3(2-2-5) 
   Science in Everyday Life 
   บทบาทของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางดานชีวภาพ กายภาพ และบูรณาการความรู
ทางดานวิทยาศาสตรของโลกทั้งระบบที่เกี่ยวของกับชีวิตประจำวัน ไดแก สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม เคมี 
พลังงานและไฟฟา การสื ่อสารโทรคมนาคม อุตุนิยมวิทยา โลกและอวกาศ และความรู ใหมๆทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
   The role of science and technology with concentration on both biological 
and physicals science and integration of earth science in everyday life, including organisms 
and environments, chemical, energy and electricity, telecommunications, meteorology, 
earth, space and the new frontier of science and technology. 
 
001281  กีฬาและการออกกำลังกาย    1(0-2-1) 
   Sports and Exercises 
   การเลนกีฬา การออกกำลังกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทางรางกาย และการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 
   The sport playing, exercises for improvement of the physical fitness and 
physical fitness test. 
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001291  การบริโภคในชีวิตประจำวัน    3(2-2-5) 
   Consumption in Daily life 
   ความสำคัญของการบริโภค ภาวะโภชนาการท่ีดี แนวทางปฏิบัติทางดานการบริโภคอาหาร
ท่ีดี การเลือกใชยาและผลิตภัณฑสุขภาพท่ีปลอดภัย  อาหารปลอดภัย  การจัดการผลกระทบท่ีเก่ียวของกับ
การบริโภค สิทธิของผูบริโภค กฎหมายและหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการคุมครองผูบริโภค    
   Importance of consumption, good nutritional status and practical guidelines 
for good food consumption, Choosing medicines and safe health products, food safety, 
management of consumerism effects, consumer rights, laws and organizations for consumer 
protection. 
 
001292  วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในศตวรรษท่ี 21    3(2-2-5) 
   Circular Economic Lifestyle for 21st Century 
   การเรียนรู คุณคาธรรมชาติตอการดำรงชีวิตของมนุษยในดานการนำทรัพยากรมาใช
ประโยชนและการเปนแหลงรองรับและบำบัดมลพิษ ภาวะวิกฤตของปญหาดานทรัพยากร สถานการณ
ฉุกเฉินดานสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดลอม แนวคิดโดยตลอดวัฏจักรชีวิตและกระบวนการออกแบบธุรกิจ
ภายใตแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน นวัตกรรมโมเดลธุรกิจสู เศรษฐกิจหมุนเวียนวิถีชิวตภายใตแนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียน  ความตระหนักและแรงผลักดันสูวิถีชีวิตภายใตแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคม
เศรษฐกิจหมุนเวียน 
   Learning the value of nature to human life in the use of resources and being 
a source of support and pollution treatment, crisis of resource problems, climate and 
environmental emergency situations, concepts throughout the life cycle and business design 
process under the concept of circular economy, business model innovation to the circular 
economy, lifestyle under the concept of circular economy, awareness and driving force to 
the way of life under the concept of circulating economy and circulating economy society. 
 
001301  ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารเชิงวิชาการ   3(2-2-5) 
   Thai Language for Academic Communication 
   การอานเพ่ือการสืบคน การเขียนและการพูด เพ่ือนำเสนองานในเชิงวิชาการ 
   Reading for information; writing and speaking for academic presentation 
 
001302  ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารในศตวรรษท่ี 21   3(2-2-5) 
   Thai Language for Communication in the 21st Century 
   พัฒนาทักษะการรับสารและสงสารภาษาไทยเพื่อนำไปใชอยางเหมาะสมและเทาทันใน
ศตวรรษท่ี 21 
   Developing Thai communicative skills for appropriate and updated use in the 
21st century 
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001303  การอานในยุคดิจิทัล    3(2-2-5) 
   Reading in the Digital Age Century 
   การพัฒนาทักษะการอานในบริบทของสังคมยุคดิจิทัล เพื่อความรอบรูและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
   Developing reading skill in context of digital society for knowledge and 
improving the quality of life 
 
001311  ภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสาร    3(2-2-5) 
   Korean for Communication 
   ทักษะการสื่อสารภาษาเกาหลีขั้นพื้นฐานตามสถานการณในชีวิตประจำวันพรอมกับการ
เรียนรูวัฒนธรรมของชาวเกาหลี 
   Basic Korean communicative skills used in daily-life situations and learning of 
Korean culture 
 
001312  ภาษาญ่ีปุนเพ่ือการส่ือสาร    3(2-2-5) 
   Japanese for Communication 
   ทักษะการสื่อสารภาษาญี่ปุนขั้นพื้นฐานตามสถานการณในชีวิตประจำวันพรอมกับการ
เรียนรูวัฒนธรรมของชาวญี่ปุน 
   Basic Japanese communicative skills used in daily-life situations and learning 
of Japanese culture 
 
001313  ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร    3(2-2-5) 
   Chinese for Communication  
   ทักษะการสื่อสารภาษาจีนข้ันพ้ืนฐานตามสถานการณในชีวิตประจำวันพรอมกับการเรียนรู
วัฒนธรรมของชาวจีน 
   Basic Chinese communicative skills used in daily-life situations and learning 
of Chinese culture 
 
001314  ภาษาพมาเพ่ือการส่ือสาร    3(2-2-5) 
   Myanmar for Communication 
   ทักษะการสื่อสารภาษาพมาขั้นพื้นฐานตามสถานการณในชีวิตประจำวันพรอมกับการ
เรียนรูวัฒนธรรมของชาวพมา 
   Basic Myanmar communicative skills used in daily-life situations and learning  
of Myanmar culture 
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001315  ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการส่ือสาร    3(2-2-5) 
   French for Communication 
   ทักษะการสื่อสารภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐานตามสถานการณในชีวิตประจำวันพรอมกับการ
เรียนรูวัฒนธรรมของชาวฝรั่งเศส 
   Basic French communicative skills used in daily-life situations and learning of 
French culture 
 
001316  ภาษาสเปนเพ่ือการส่ือสาร    3(2-2-5) 
   Spanish for Communication 
   ทักษะการสื่อสารภาษาสเปนขั้นพื้นฐานตามสถานการณในชีวิตประจำวันพรอมกับการ
เรียนรูวัฒนธรรมของชาวสเปน 
   Basic Spanish communicative skills used in daily-life situations and learning 
of Spanish culture 
 
001317  ภาษาลาวเพ่ือการสื่อสาร    3(2-2-5) 
   Lao for Communication 
   ทักษะการสื่อสารภาษาลาวขั้นพื้นฐานตามสถานการณในชีวิตประจำวันพรอมกับการ
เรียนรูวัฒนธรรมของชาวลาว 
   Basic Lao communicative skills used in daily-life situations and learning of Lao 
culture 
 
001318  ภาษาอินโดนีเซียเพ่ือการส่ือสาร   3(2-2-5) 
   Indonesian for Communication 
   ทักษะการสื่อสารภาษาอินโดนีเซียขั้นพื้นฐานตามสถานการณในชีวิตประจำวันพรอมกับ
การเรียนรูวัฒนธรรมของชาวอินโดนีเซีย 
   Basic Indonesian communicative skills used in daily-life situations and 
learning of Indonesian culture 
 
001319  ภาษาเวียดนามเพ่ือการส่ือสาร   3(2-2-5) 
   Vietnamese for Communication 
   ทักษะการสื่อสารภาษาเวียดนามข้ันพ้ืนฐานตามสถานการณในชีวิตประจำวันพรอมกับการ
เรียนรูวัฒนธรรมของชาวเวียดนาม 
   Basic Vietnamese communicative skills used in daily-life situations and 
learning of Vietnamese culture 
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001320  ภาษาฮินดีเพ่ือการส่ือสาร    3(2-2-5) 
   Hindi for Communication  
   ทักษะการสื่อสารภาษาฮินดูขั้นพื้นฐานตามสถานการณในชีวิตประจำวันพรอมกับการ
เรียนรูวัฒนธรรมของชาวฮินดู 
   Basic Hindi communicative skills used in daily-life situations and learning of 
Hindi culture 
 
001321  ภาษาเขมรเพ่ือการส่ือสาร    3(2-2-5) 
   Khmer for Communication 
   ทักษะการสื ่อสารภาษาเขมรตามสถานการณในชีวิตประจำวันพรอมกับการเรียนรู
วัฒนธรรมของชาวกัมพูชา 
   Khmer language communicative skills used in daily-life situations and learning 
of Combodian culture 
 
001331  นวัตกรรมเพ่ือสังคม    3 (2-2-5)  
   Social Innovation 
   แนะนำนวัตกรรมเพื่อสังคม ความไมแนนอนในอนาคต (ความทาทายในศตวรรษที่ 21 ,   
การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4) ประเด็นระดับโลก (ประเด็นสิ่งแวดลอมและสังคม) เปาหมายการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน (SDGs) ชุมชนยั่งยืน (ชุมชนนิเวศ) การมีสวนรวมของประชาชน แนะนำนวัตกรรม กิจการเพื่อสังคม 
ผู ประกอบการในศตวรรษที ่ 21 (ผู ประกอบการทางเทคโนโลยีเพื ่อสังคม) กรณีศึกษา (การพัฒนา
ผูประกอบการนวัตกรรมเพ่ือสังคม) 
   Introduction to Social innovation, Future Uncertainties (21st Century 
challenges, 4th Industrial revolution), Global Issues (social and environmental issues), 
Sustainable Development Goals (SDGs), Sustainable community (eco village), Public 
participation, Introduction to Innovation, Social enterprises, 21st entrepreneurship (social 
technopreneur), Case study (development of social innovation entrepreneurship)  
 
001332  การจัดการขอมูลเบ้ืองตนในยุคดิจิทัล   3(2-2-5) 
   Introduction to Data Mamagement in Digital Era 
   ภาพรวมของการจัดการขอมูล ความรูพื้นฐานและเครื่องมือที่เกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูล
มหัตและวิทยาการขอมูล การวิเคราะหขอมูล และเทคนิคการนำเสนอสารสนเทศใหเกิดมูลคาในเชิงธุรกิจ 
โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปสมัยใหม 
   Overview of data management, fundamentals and tools for big data and data 
science, data analytics and techniques of information presention for business value by using 
modern tools. 
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001351  นอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ   3(2-2-5) 
   From Sufficiency Economy Philosophy (SEP) to Practice 
   ความหมาย ที่มา และการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความหมายของ 3 
หวง 2 เงื่อนไข ความพอเพียงกับหลักการทำยุทธศาสตรชีวิตและงาน ความมีเหตุผลกับหลักการทำงาน/
ดำรงชีวิตดวยวิธีทางวิทยาศาสตร ความมีภูมิคุมกันกับการดูแลรักษาสุขภาพกายและจิตใหสัมพันธและดุลย
ภาพ หลักการฝกนิสัยรักการอาน หลักการสืบคนขอมูล วิธีการนำเสนอขอมูลเบื้องตน องคความรูสำหรับ
ศตวรรษท่ี 21 หลักการปฏิบัติตนเปนคนดีของสังคมในดานความซ่ือสัตยตอตนเองและผูอ่ืน ความเอ้ืออาทร 
การแบงปน  
   Meaning, origin, and application of the Sufficiency Economy Philosophy (SEP), 
the definition of 3 chains 2 conditions, in details, sufficiency philosophy to achieve principles 
of strategy for livelihood, reasonableness and scientific method to achieve successful 
working, and immunity to maintain of physical and mental health in relation to life 
homeostasis,  principles of reading habits practice, information searching principles, 
introduction to information presentation methods, knowledge for the 21st century, 
principles of being good citizen, honesty, empathy, and public mind practice 
 
001352  สันติภาพ ศาสนา เพ่ือมนุษยชาติ   3(2-2-5) 
       Peace and Religion for Human Kinds 
   การเรียนรู แนวคิด  ทฤษฎี สันติภาพ  ศาสนธรรมและคุณธรรม บนฐานคิดของศาสนาและ
บุคคลสำคัญ หลักธรรมความตองการของมนุษย  ปญหาสังคม ความขัดแยงการจัดระเบียบ การขัดเกลา 
ความมีเหตุผล มิตรภาพอหิงสธรรม สามัคคียธรรม เจรวาสมานฉันท  สันติวิธีมนุษยในศตรรษที่ 21 
ประสบการณอันทรงคุณคาของบุคคลลสำคัญ ที่มีประโยชน เพื่อประยุกตใชสรางสรรค สูความสงบสุขของ
มวลมนุษย สันติภาพเพ่ือมนุษยชาติ 
   Learning of the value  concept, theory, peace, religion principles and morals 
based on religion and key mans, moral principles, needs, social problems, conflict, 
organization, socialization, reasonability, friendship, encroachment, harmonious, 
reconciliation speech, peaceful method, human kind on 21th century, value experience of 
key mans with useful for creatively apply to be human calming and peace to human kinds. 
 
001353 การบัญชีเบ้ืองตนสำหรับผูประกอบการ      3(2-2-5) 
                    Principles of Accounting for Entrepreneur 
   ร ู ปแบบธ ุ ร ก ิ จ  ก า รจ ั ดต ั ้ ง ธ ุ ร ก ิ จ  หล ั กกา รบ ัญช ี แ ล ะภ าษ ี พ ื ้ น ฐ านส ำห ร ั บ
ผูประกอบการ องคประกอบของรายงานทางการเงิน การวิเคราะหขอมูลทางบัญชีและการบัญชีบริหาร
เบื้องตน เพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและภาษี 
   Types of business, business formation, basic accounting and taxation 
for entrepreneurs, components of financial reports, basic analysis of accounting 
information and management accounting for business decision making, information 
technology for accounting and taxation. 
 



47 
 

834111   หลักฐานและสารสนเทศทางประวัติศาสตร   3(2-2-5) 
   Historical Evidences and Sources 
    การทำความเขาใจ อธิบายและจำแนกหลักฐานทางประวัติศาสตร ไดแก จารึก ตำนาน 
พงศาวดาร และงานเขียนรวมสมัย ผานรองรอยการกระทำดวย การพูด การเขียน การประดิษฐ รวมท้ัง
ความคิด ความรูสึก โลกทัศน ประเพณีการปฎิบัติของมนุษยในอดีต ผานการรับรูและความรูสึกของผูคนใน
ปจจุบัน โดยใชหลักฐานตางๆไปทำความเขาใจประวัติศาสตรในหวงเวลาตาง ๆ ได 
    Understanding, explanation, and categorization of historical evidence 
including inscriptions, legends, chronicles and contemporary writings through the clues of 
action in form of speaking, writing, inventing, including ideas, feelings, visions, customs and 
human practices in the past as well as perceptions, and feelings of current people; the 
usage of various kinds of evidence to understand history in different time periods. 
 
834112   แนวคิดและงานวิชาการประวัติศาสตรรวมสมัย    3(2-2-5) 
   Approaches and Contemporary Academic Writings in History 
   รูปแบบโครงสราง  วิธีการเขียน ทิศทาง และแนวคิดสำคัญๆ ในงานวิชาการประวัติศาสตร 
   Structures, writing styles, major trends, and approaches of academic works in 
history. 
 
834121   ประวัติศาสตรรัฐจารีตไทย     3(2-2-5) 
   History of Traditional Thai State 
   ประวัติศาสตรรัฐจารีตไทยทางดานสังคม เศรษฐกิจการเมืองการปกครอง ตลอดจนแนวความคิด
และภูมิปญญาของไทยที่มีสวนตอการกอตัวของสังคมรัฐไทย ตั้งแตสมัยนครรัฐ เขาสูรัฐแบบราชอาณาจักร 
โดยเฉพาะสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทรตอนตน 
   History of traditional state in social economic and political aspects, main Thai 
concepts and indigenous knowledge affecting the Thai state formulations from city state to 
kingdom, especially Ayutthaya period and early Ratttanakosin era. 
 
834141   ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตกอนสมัยใหม    3(3-0-6) 
   History of Pre-Modern Southeast Asia 
   การกอตัวของสังคมสมัยเริ่มแรก การเขามาของอารยธรรม อินเดีย จีน และอิสลาม และ
อิทธิพลตอการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต  การเขามาของชาติตะวันตกใน
ศตวรรษท่ี 15  และความรุงเรืองทางการคาในศตวรรษท่ี 16-17 
   The formation of early modern society, the entry of Indian, Chinese and 
Islamic civilization and its influences on politics, economy, and society of Southeast Asia; 
the arrival of the western in the 15th century and prosperous trade in the 16-17 century. 
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834151   ประวัติศาสตรเอเชียใต     3(3-0-6) 
   History of South Asia 
   อารยธรรมลุมแมน้ำสินธุ เอเชียใตยุคโบราณ การปกครองของมุสลิมในเอเชียใต เอเชียใต
ภายใตการปกครองของอังกฤษ ชาตินิยมและการตอสูเพ่ือเอกราช การแบงประเทศ และประเทศในเอเชียใต
หลังไดรับเอกราช  
   Indus valley civilization, Ancient South Asia, Muslim Rule in South Asia, South 
Asia under British Rule, nationalism and the struggle for independence, the Partition, and 
the South Asian countries after the Independence. 
 
834152   ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออก    3(2-2-5) 
   History of East Asia 
   พัฒนาการทางประวัติศาสตรของภูมิภาคเอเชียตะวันออกทางดานการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมและภูมิปญญาของจีน ญี่ปุน เกาหลี ตั้งแตสมัยโบราณจนถึงปจจุบัน  
   Historical development of East Asia region in politics, economy, society and 
wisdom of the Chinese, the Japanese, and the Korean from ancient times to the present. 
 
834161   ประวัติศาสตรยุโรปกอนสมัยใหม   3(2-2-5) 
   History of Pre-modern Europe 
   ตนกำเนิดอารยธรรมตะวันตก อารยธรรมกรีก จักรวรรดิโรมัน ยุโรปยุคกลาง  ยุคฟนฟู
ศิลปวิทยาการ การปฏิรูปศาสนา และยุคภูมิธรรม 
   Sources of Western civilization, Greece civilization, Roman Empire, the 
medieval Europe, the Renaissance, the Reformation, and the Enlightenment. 
 
834162   ประวัติศาสตรยุโรปสมัยใหม    3(3-0-6) 
   History of Modern Europe 
   การปฏิวัติฝรั่งเศส  การปฏิวัติอุตสาหกรรม  กำเนิดรัฐชาติ จักรวรรดินิยมของยุโรป ความ
เปนสมัยใหม สงครามโลกครั้งท่ี 1-2  ยุโรปในสงครามเย็น และยคุโลกภิวัตน 
  The French Revolution, the Industrial Revolution, the birth of nations, European 
empires, modernities in Europe, the World War 1 and 2, Europe in the Cold War and the 
globalization. 
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834201   ภาษาอังกฤษสำหรับประวัติศาสตร   2(1-2-2) 
   English for History 
   คำศัพทภาษาอังกฤษพื้นฐานในการอานเอกสารและงานวิชาการประวัติศาสตร  ศึกษา
โครงสรางของบทความภาษาอังกฤษในสาขาวิชาประวัติศาสตร ฝกการอานและจับใจความสำคัญบทคัดยอ
และบทความภาษาอังกฤษในสาขาวิชาประวัติศาสตร 
   Common vocabularies for reading the historical documents and academic 
articles, the structure of histirical research articles in English, practicing reading and grasping 
the important information and arguments of the abstract and historical research articles in 
English. 
 
834213   การวิพากษหลักฐานทางประวัติศาสตร   3(2-2-5) 
   Historical Criticism 
   วิธีการวิพากษหลักฐานทางประวัติศาสตร การวิพากษภายนอก การวิพากษตัวบท การจัด
ประเภของหลักฐานในเชิงวิพากษ  การวิพากษภายใน และการหาขอสนเทศจากหลักฐาน 
   Sources and critical method in history, external criticism, texual criticism, 
critical classification of sources, internal criticism and the determination of particular facts.  
 
834214   ปรัชญาประวัติศาสตรและประวัติศาสตรนิพนธ    3(2-2-5) 
   Philosophy of History and Historiography 
   ความหมายของประวัติศาสตร การพรรณนาและการใหคำอธิบายทางประวัติศาสตร 
ปญหาของภาวะวิสัยและความจริงในการศึกษาประวัติศาสตร แนวคิดเกี่ยวกับประวัติศาสตรนิพนธ และ
ประวัติศาสตรนิพนธสกุลหลักๆ ของศตวรรษท่ี 19 และ 20 
   Definitions of History, historical description and explanation, the questions of 
objectivity and truth in historical study, the concepts of historiography and the major 
historiographical trends of the 19th and 20th centuries. 
 
834222   ประวัติศาสตรไทยสมัยใหม     3(3-0-6) 
   Modern Thai History 
   การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของไทยตั้งแตการทำสนธิสัญญาเบาริง
จนถึงเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 
   Economic, social, and political changes in Thailand from the Bowring Treaty 
to the 6 October 1976 incident. 
 
834223   ประวัติศาสตรศิลปะและโบราณคดี    3(2-2-5) 
   Art History and Archaeology 
   พัฒนาการของศิลปะและหลักฐานทางโบราณคดีในประเทศไทยตั ้งแต สม ัยก อน
ประวัติศาสตร ความสัมพันธกับสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และภูมิปญญา 
   Development of art and archaeological evidence in Thailand from pre-
historical age; relationship with economy, society, politics, and thoughts. 
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834225  วัฒนธรรมและความเช่ือทางศาสนา   3(2-2-5) 
   Cultures and Religious Beliefs 
    หลักคำสอน พิธีกรรม ประเพณีและเทศกาลทางศาสนา ศาสนากับวิถีชีวิตของผูคนใน
ประเทศไทย 
    Teaching, rites, religious festivals, and ceremonies; the religions and people’s 
way of life in Thailand. 
 
834233   ประวัติศาสตรลานนา    3(2-2-5) 
   History of Lanna 
   การกอตัวของลานนา ระบบการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม การเสื่อมและลม
สลายของรัฐลานนา ความสัมพันธแบบประเทศราชกับพมาและสยาม และการเปลี่ยนสถานภาพจากรัฐ 
บรรณาการสูสวนหนึ่งของสยาม ตลอดจนการเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและสังคมหลังถูกผนวกเขากับสยาม 
   The formation of Lanna; political characteristics, economy and socio-cultural 
system, the decline and fall of Lanna; Lanna in the tributary relationship with Burma and 
Siam, its change from tributary states to a part of Siamese modern state as well as socio-
economic chang after the integration. 
 
834242  ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตสมัยใหม   3(3-0-6) 
   History of Modern Southeast Asia 
   การเปลี ่ยนแปลงระบบการเมือง เศรษฐกิจและสังคมจากอิทธิพลของจักรวรรดินิยม
ตะวันตก การกอตัวของรัฐชาติสมัยใหม การตอสูเรียกรองเอกราชของขบวนการชาตินิยม ตลอดจนการ
พัฒนาประเทศและความขัดแยงภายในหลังไดรับเอกราชและในยุคสงครามเย็น 
   The transformation of the politic, economy and society from the influence 
of the Western Imperialism; the formation of modern nation- states; the independence 
movement of nationalist until independence, as well as developing countries and conflicts 
within and between countries during the Cold War. 
 
834263  ประวัติศาสตรอเมริกา    3(3-0-6) 
   History of America 
   ประวัติศาสตรอเมริกาตั้งแตยุคการตั้งถิ่นฐานของชาวยุโรป  สงครามประกาศอิสรภาพ  
สงครามกลางเมือง  อเมริกากับสงครามโลกครั้งท่ี 2  รวมถึงบทบาทของอเมริกาตอสังคมโลก 
   History of America since the settlement of Europeans, the Independence War, 
the Civil War, America and the World War 2, and the American roles in the global level. 
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834264   ประวัติศาสตรรัสเซีย    3(2-2-5) 
   History of Russia 
   ความเปนมาของรัสเซียทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และภูมิปญญา ตั้งแตการกอตั้ง
จักรวรรดิจนถึงการลมสลายของลัทธิคอมมิวนิสต ตลอดจนวิเคราะหบทบาทของรัสเซียที่มีตอสังคมโลกใน
ปจจุบัน 
                Political, economic, social, and intellectual background of Russia since the 
establishment of the Empire to the collapse of communism, including the analysis of the 
role of Russia on the world today. 
 
834271   ประวัติศาสตรชาติพันธุไท    3(2-2-5) 
   History of Tai Ethnicity  
   พัฒนาการทางประวัติศาสตรของชาติพันธุไทที่แตกแขนงไปตามพื้นที่ตางๆ ในภูมิภาค
เอเชียใต จีน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต วัฒนธรรม ความเชื่อ นิทาน ตำนาน และลักษณะรวมของชาติ
พันธุไท ภายใตบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน 
   The historical development of the Tai ethnic group that spread over in South 
Asia, China and Southeast Asia areas; culture, beliefs, myths, legends and common 
characteristics in the changing context at present. 
 
834281   ประวัติศาสตรการเดินทางและการทองเท่ียว   3(2-2-5) 
   History of Travel and Tourism 
    ประวัติศาสตรเกี่ยวกับการเดินทางและการทองเที่ยว ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน จากงานเขียน
และสื่อสิ่งพิมพตางๆที่เกี่ยวกับการทองเที่ยว เชน การเดินทางเพื่อจาริกแสวงบุญ การสงคราม การคา การ
ผจญภัยและพัฒนาการของการเดินทางในรูปแบบของการจัดการธุรกิจนำเที่ยว การออกแบบประสบการณ
ทองเท่ียว และเรื่องเลาตางๆท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียว 
    History of travel and tourism from the past up to the present time from the 
writing and mass media about tourism for example, pilgrimage, war, trade, adventure, and 
development of travel in the form of travel business management, the design of tourist 
experience, and tourism stories. 
 
834282   ประวัติศาสตรอาหารและเครื่องดื่ม   3(2-2-5) 
   History of Food and Drink 
   การเดินทางของอาหารและเครื่องดื่มในบริบทผานประวัติศาสตรและวัฒนธรรม การผลิต
และการบริโภค การสรางคุณคาและมูลคาของอาหารและเครื่องดื่มในบริบทสังคมรวมสมัย   
   The journey of food and drink in historical and cultural context, production 
and consumption, commodification and value adding in contemporary society.      
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834302   ภาษาอังกฤษเพ่ือการนำเสนองาน   1(0-2-1) 
   English for Presentation 
   การใชภาษาอังกฤษในการนำเสนอความคิด ขอโตแยง และผลงานอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยใชเครื่องมือและวิธีการนำเสนอประเภทตางๆ 
   Practicing oral presentation of ideas, arguments and research in English using 
various types of presentation tools and techniques. 
 
834315   การประยุกตแนวคิดทางสังคมศาสตรในงานประวัติศาสตร   3(2-2-5) 
   Application of Social Science Concepts in History 
  ความสัมพันธระหวางสังคมศาสตรกับการศึกษาประวัติศาสตร  แนวคิดทางสังคมศาสตรท่ี
สำคัญ การประยุกตแนวคิดทางสังคมศาสตรในการวิจัยทางประวัติศาสตร 
  The relationship between social sciences and history, major concepts in 
social sciences, the application of social sciences concepts in historical research. 
 
834316   ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร    3(2-2-5) 
   Research Methodology in History 
   วิธีการและขอบเขตของวิจัยทางประวัติศาสตร  ขอเท็จจริงทางประวัติศาสตร หลักฐาน
ประวัติศาสตร  การวิพากษหลักฐาน การวิเคราะหเชิงประวัติศาสตร  การสังเคราะห และการเขียนผลศึกษา
ทางประวัติศาสตร 
   Historical research method and its scope, historical facts, historical evidence, 
historical criticism, historical analysis, the synthesis and the writing of historical research. 
 
834324   ประวัติศาสตรไทยรวมสมัย     3(2-2-5) 
   Contemporary Thai History 
   การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของไทยหลังเหตุการณ 6 ตุลาคม 
2519 จนถึงปจจุบัน 
   Economic, social, and political change in Thailand after the 6 October 1976 
incident to the present. 
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834326   ประวัติศาสตรขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม   3(2-2-5) 
   History of Social Movement 
    ทฤษฎีขบวนการทางสังคม ศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจสังคม การสถาปนา
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย จนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 รัฐราชการกับการปกครอง
แบบประชาธิปไตยของไทยและผลกระทบตอ ความสัมพันธเชิงอำนาจในกลุมชนชั้นนำ พ.ศ.2500 จนถึง
ปจจุบัน รวมท้ังพลวัตของประชาธิปไตยไทย 
    Concepts and theories of social movement applied in Thai history by focusing 
on socio-economic structural changes, the establishment of absolute monarchy to 1 93 2 
Siamese revolution (changing from absolute monarchy to constitutional monarchy), 
bureaucratic polity and democratic system, the impacts towards power relationship among 
the elite groups from 1957 to present time and the dynamics of democratization in Thailand. 
 
834331   ประวัติศาสตรชุมชนภาคเหนือตอนลาง    3(2-2-5) 
   History of Lower Northern Communities 
   การสลายตัวของสังคมรัฐสุโขทัยและการเกิดกลุมทางการเมืองของเจานายในทองถิ่นเมือง
เหนือ การเปลี่ยนแปลงสถานภาพของเมืองสูการเปนรัฐชาติไทย การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ และระบบนิเวศทองถ่ินของภาคเหนือตอนลาง 
   The decline of Sukhothai state and the emergence of the political groups of 
the ruling class in the Lower Northern communities, changes of city status to the Thai nation 
state, changes in society, culture, economy, and local ecology in Lower Northern. 
 
834332   ประวัติศาสตรทองถิ่น     3(2-2-5) 
   Local History 
   ความหมายและขอบเขตของประวัติศาสตรทองถ่ิน วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล
เชิงประวัติศาสตรจากหลักฐานทองถิ่น และประวัติศาสตรบอกเลา โดยเนนพลวัตของทองถิ่น โดยเฉพาะ
ความสัมพันธของชุมชน เชน จารีตประเพณีของทองถิ่น และตลอดจนภูมิปญญาชาวบานตอการดำรงอยูใน
ชุมชนทองถ่ิน 
   Meaning and scope of local history, historical data gathering and analysis of 
local evidence and oral history, namely myths and tales, focusing on local dynamics, 
especially local relations, custom and wisdom which contribute to the existence of 
communities. 
 
834334  ปญหาในประวัติศาสตรลานนา   3(2-2-5) 
   Problems in Lanna History 
    ประวัติศาสตรลานนาใหเขาใจอยางลึกซึ้งเกี ่ยวของกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม การเมือง การปกครอง และมีการกำหนดหัวขอปญหาเฉพาะท่ีจะศึกษา 
    History of Lanna concerned with the development of socio-economic, 
culture, political and governance and identify the concerned special problems. 
 



54 
 

834335  ประวัติศาสตรเศรษฐกิจทองถิ่น   3(2-2-5) 
   History of Local Economy 
   รูปแบบตางๆ ทางเศรษฐกิจ การแลกเปลี่ยน การคาขาย และพัฒนาการทางเศรษฐกิจ 
ตลอดจนการพัฒนาเครือขายและผูประกอบการในทองถิ่น โดยพิจารณาทั้งเศรษฐกิจที่เปนทางการและไม
เปนทางการ  รวมท้ังความสัมพันธระหวางทองถ่ินกับภายนอก 
   Variations in economic, exchange, trade and economic development 
including development of network and local entrepreneur, considering both formal and 
informal economy, as well as relationship between local and outsiders. 
 
834336   พลวัตสังคมทองถิ่นไทย    3(2-2-5) 
   Dynamics of Local Thai Society 
   ปจจัยทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ที่กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคมทองถ่ิน
ไทย โดยเฉพาะหลังสิ้นสุดยุคปราบปรามคอมมิวนิสต อันนำไปสูการเติบโตของทองถ่ินไทย 
    Political and socio-economic factors that cause changes in the local society 
of Thailand, especially after the suppression of communists leading to the growth of local 
Thai. 
 
834337   ประวัติศาสตรการเมืองทองถิ่นไทย   3(2-2-5) 
   History of Thai Local Politics 
   ประวัติศาสตรการเมืองทองถิ ่นนับตั ้งแตสมัยตั ้งเมือง ความสัมพันธกับศูนยอำนาจ
สวนกลาง บทบาทของนักการเมืองทองถ่ินในระดับชาติ บทบาทและการแขงขันการเลือกตั้งของนักการเมือง
ทองถ่ินระดับตางๆ การกระจายอำนาจสูทองถ่ินและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
   History of local politics since the formation, relationship with the central 
power center, the role of local politicians at the national level, competitive elections and 
roles of local politicians at different levels, decentralization to locality and their impacts. 
 
834343   ลัทธิชาตินิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต   3(2-2-5) 
   Nationalism in Southeast Asia 
   แนวคิดเรื่องรัฐชาติและชาตินิยม การเกิดขึ้นของแนวคิดชาตินิยมและขบวนการชาตินิยม
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต อิทธิพลของแนวคิดชาตินิยมตอการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม 
ตลอดจน ความสัมพันธระหวางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
   The concepts of nation and nationalism, the emergence of nationalism and 
nationalist movements in Southeast Asia, the influences of nationalism on political, 
economic, social, and cultural and the relationship between countries in Southeast Asia. 
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834344   ประวัติศาสตรการพัฒนาประเทศลุมน้ำโขง   3(2-2-5) 
   History of Development in Mekong Region Countries 
   พัฒนาการทางดานการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม รวมท้ัง
สภาพแวดลอมของ 6 ประเทศในภูมิภาคลุมน้ำโขง รวมทั้ง จีน-ยูนนาน ตั้งแตยุคอาณานิคม ยุคเอกราช ยุค
สงครามเย็น และยุคการเขาเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  การเปนอนุภูมิภาคลุมน้ำโขงจนถึงยุคปจจุบัน 
รวมท้ังปญหาและศักยภาพในการพัฒนาประเทศเหลานี้ในบริบทสังคมโลก 
   Development of politics and public administration, economic, social, culture 
and environmental situation of six countries including China-Yunnan in Mekong region since 
the period of colonization, independence, Cold-War, Asian Economic Community ( AEC) , 
Greater Mekong Sub Region ( GMS)  up to the present and also problems and potential of 
these countries in global society context 
 
834345   ประวัติศาสตรนิพนธเอเชียตะวันออกเฉียงใต   3(3-0-6) 
   Historiography of Southeast Asia 
   พัฒนาการการเขียนประวัติศาสตรของประเทศตางๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ทัศนะท่ี
มีตออดีตของคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  งานเขียนประวัติศาสตรของคนพ้ืนเมืองชวงกอนสมัยใหม  การ
เขียนประวัติศาสตรชาติ ประวัติศาสตรนิพนธของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตปจจุบัน 
   Development of historical writings in Southeast Asian counties, perceptions 
of the past of the Southeast Asian people, the vernacular historical writings of the native in 
pre- modern time, the construction of national history and the Historiographies of the 
Southeast Asian nations at the present. 
 
834346   ประวัติศาสตรประชาคมอาเซียน   3(2-2-5) 
   History of ASEAN Community 
   กำเนิดของอาเซียน พัฒนาการความรวมมือดานตางๆ ของอาเซียน นโยบายและผลกระทบ
ของอาเซียนตอประเทศตางๆ  
   The origin of ASEAN, the development of ASEAN cooperation, policies and 
the impacts of ASEAN to countries. 
 
834353   หัวขอเฉพาะในประวัติศาสตรเอเชียใต   3(2-2-5) 
   Specific Issues in South Asian History 
   ศึกษาประเด็นหัวขอหนึ่งๆ ในประวัติศาสตรเอเชียใต เพ่ือใหเกิดความเขาใจเชิงลึก 
   Studying the selected topics in South Asian history for an in-depth 
understanding. 
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834365   หัวขอเฉพาะในประวัติศาสตรยุโรป   3(2-2-5) 
   Specific Issues in European History 
   ศึกษาประเด็นหัวขอหนึ่งๆ ในประวัติศาสตรยุโรป เพ่ือใหเกิดความเขาใจเชิงลึก 
   Studying the selected topics in European history for an in-depth 
understanding. 
 
834366   ประวัติศาสตรส่ิงแวดลอม    3(2-2-5) 
   Environmental History 
    ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมชวงเวลาตาง ๆ ในประวัติศาสตรจนถึงปจจบุัน 
รวมถึงการเปลี่ยนแปลง การปรับตัว และผลกระทบท่ีมนุษยกับสิ่งแวดลอมมีตอกัน 
   The relationship between humankind and its environment over the different 
periods of time in the historical context to the present time emphasizing on the 
transformation, adaptation, and the mutual effect of humankind and its 
environment/nature. 
 
834372   ประวัติศาสตรครอบครัว    3(2-2-5) 
   History of the family 
   การศึกษาประวัติศาสตรของครอบครัว โดยเฉพาะผลกระทบที่มาจากกระบวนการเขาสู
ความสมัยใหมและการผลิตในระบบทุนนิยมอุตสาหกรรม เนนวิธีการศึกษาแบบสหวิทยาการ เพื่อทำความ
เขาใจโครงสรางและหนาที่ของครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไปดวยมุมมองที่หลากหลาย และทำความเขาใจ
ความสัมพันธระหวางปจเจกบุคคล เครือญาติ และบริบทเง่ือนไขทางประวัติศาสตร 
   The study of family  history especially the results of the modernization and 
industrial capitalism, emphasizing on interdisciplinary approaches to understand the 
structure and function of the family from many points of view and to understand the 
interrelationships between the individual, their relatives, and historical context. 
 
834373   ประวัติศาสตรความตาย    3(2-2-5) 
   Death History 
   ความหมาย  ความเชื่อ  วัฒนธรรมท่ีสัมพันธกับความตาย ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
   Meaning, beliefs, and related cultures of death from the past up to present. 
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834374   ประวัติศาสตรกีฬา    3(2-2-5) 
   History of Sport 
   ประวัติศาสตรกีฬาที่เกิดขึ้นในบริบทโลกจากยุคอาณานิคมจนถึงยุคปจจุบัน โดยศึกษา
ความสำคัญของกีฬาในเชิงประวัติศาสตร สังคม วัฒนธรรม โดยครอบคลุมแนวคิดกีฬากับชาติพันธุ เพศ ชน
ชั้น ความเปนมือสมัครเลน ความเปนมืออาชีพ ชาตินิยม สภาวะแวดลอมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับบริบทกีฬา ทั้งในระดับนานาชาติ เชน กีฬาโอลิมปก ระดับภูมิภาคอาเซียน เชน 
กีฬาเอเซียนเกมส และประเทศไทย รวมทั้งปจจัยที่สนับสนุนและสงเสริมกีฬาและผลกระทบของกีฬา 
ประเภทตางๆ ตอสังคม ชุมชนและบุคคล 
   History of sports in global context from the colonial era to the present, using 
social and cultural history to explore the issues such as ethnicity, gender, class, amateurism, 
professionalism, nationalism, political, socio- economic, and cultural environments at the 
international level such as Olympics, and regional level such as Asian Games and in Thailand, 
and sports supporting factors as well as impacts of sports on social, community and 
individual. 
 
834375   บูรพาคดีศึกษากับภาพตัวแทนแบบอาณานิคม   3(3-0-6) 
   Orientalism and Colonial Representation 
   ความสัมพันธระหวางการผลิตความรูแบบบูรพาคดีศึกษากับโครงการอาณานิคมของยุโรป 
โดยสำรวจงานเขียนและจินตนาการเกี่ยวกับโลกตะวันออก โดยเฉพาะโครงสรางของความรูสึกและมุมมอง
ความคิดท่ีเปนรากฐานรองรับ 
   A relation between European orientalism and their colonial project, through 
the colonial writings and imaginations on the Orient, especially its structure of feeling and 
perspectives embedded. 
 
834376   ประวัติศาสตรเพศวิถี    3(2-2-5) 
   History of Sexuality 
   ประวัติศาสตรเพศวิถีตั ้งแตศตวรรษที่ 18  การใหความหมายของเพศในเชิงกายภาพท่ี
แตกตางกันของแตละยุคสมัย  ขอถกเถียงรวมสมัยเกี่ยวกับแนวคิดระหวางเพศวิถีและเพศสภาพ ประเด็น
เรื่องเพศที่เกี่ยวของกับการควบคุมทางสังคม เชน การเจริญพันธุ การคุมกำเนิด การชวยตนเอง การรักเพศ
เดียวกัน และโสเภณี 
   The history of sexualities from the 18th century; the different meanings that 
have been assigned to sexed bodies; contemporary debates about the relationship between 
sexuality and gender; sexual body as a subject to social control, such as reproduction, birth 
control, masturbation, homosexuality, and prostitution. 
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834377   ประวัติศาสตรวัฒนธรรมประชานิยม   3(2-2-5) 
   History of Popular Culture 
   ความเปนมาและลักษณะของวัฒนธรรมประชานิยมในดานตางๆ เชน ดนตรี เพลง                      
นวนิยาย ภาพยนตร โทรทัศน สื่อดิจิตอล การแตงกาย    
   The origin and nature of popular culture in various fields such as music, 
novels, movies, television programs, publishing, digital media, and fashion. 
 
834417  เอกัตศึกษา     3(2-2-5) 
   Individual Study 
   การวิจัยดานประวัติศาสตรในหัวขอ/ประเด็น ที ่นิสิตสนใจตามระเบียบวิธีวิจัยทาง
ประวัติศาสตร และนำเสนอผลการวิจัยในรูปแบบรายงานการวจิัยหรือการตีพิมพเผยแพร 
   Historical research in a particular topic/issue according to students’ interest 
by using the historical research methodology and present the research result in a form of 
research monograph or published paper. 
 
834427  ประวัติศาสตรสังคมไทย    3(2-2-5) 
   History of Thai Society 
    ประวัติศาสตรสังคมไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เกี่ยวของกับชีวิตทางสังคม ปฎิสัมพันธ
ทางสังคมพฤติกรรมและกิจกรรมทางสังคมผานวิถีชีวิตประจำวันของประชาชนในทุกระดับ เพื่อเขาใจการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม และสามารถอธิบายการเกิดขึ้นของระบบชนชั้น ลักษณะวัฒนธรรมไทยและ
เทศ ท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยอยางตอเนื่องจนปจจุบัน 
   History of Thai society from the past up to present time related to social life, 
social interaction, human behavior, and social activities through daily life of people all walks 
of life in order to understand social changes phenomena and could explain the emergence 
of class system, Thai and foreign culture characteristics affecting Thai society changes 
continuously until now. 
 
834447   มหาอำนาจเอเชียกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต   3(2-2-5) 
   Asian Superpowers and Southeast Asia Region 
   นโยบายทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของมหาอำนาจใหมในเอเชีย ท้ังจาก
ทางตะวันออก คือจีน ญี่ปุน และเกาหลี และตะวันตกอันไดแกอินเดียและตะวันออกกลาง ที่เกี่ยวของกับ
ไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และผลกระทบของนโยบายดังกลาว 
   Political, economic, social, and cultural policy of Asia superpowers both in 
the east i. e. , China, Japan, and Korea and in the west i. e. , India and the Middle East on 
Thailand and Southeast Asian countries and its impacts. 
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834448  มิชชันนารีกับภาวะสมัยใหมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต   3(2-2-5) 
   Missionary and Modernity in Southeast Asia 
   การขยายตัวและแนวคิดของคริสเตียนมิชชันนารีในอาณานิคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
ปฏิสัมพันธระหวางมิชชันนารีกับสังคมพื้นมือง ผลกระทบของมิชชันนารีตอการเติบโตของภาวะสมัยใหมใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
   The expansion and concepts of Christian missionary in colonial Southeast 
Asia.  The interaction of missionary and indigenous society. The impact of missionary on the 
growth of modernity in Southeast Asia. 
 
834449  หัวขอเฉพาะในประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต   3(2-2-5) 
   Specific Issues in Southeast Asian History 
   ศึกษาประเด็นหัวขอหนึ่งๆ ในประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต เพื่อใหเกิดความ
เขาใจเชิงลึก 
   Studying the selected topics in Southeast Asian history for an in- depth 
understanding. 
 
834467  ประวัติศาสตรวิทยาศาสตร    3(3-0-6) 
   History of Science 
   บทนำเบื ้องตนสำหรับประวัติศาสตรวิทยาศาสตรและประวัติศาสตรนิพนธเกี ่ยวกับ
วิทยาศาสตร ตั้งแตยุคกรีกโบราณจนถึงปจจุบัน  ประวัติศาสตรของการแลกเปลี่ยนกันระหวางวิทยาศาสตร
กับปรัชญาและสังคมตะวันตกตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 16 จนถึงปจจุบัน  กระแสความสนใจและขอถกเถียง
หลักๆ ในประวัติศาสตรวิทยาศาสตร 
   An introduction to the history and historiography of science from ancient 
Greece to the present; the history of science when it has encountered with western 
philosophy and society from the 16th century to the present; major trends and debates in 
the history of science. 
 
834478   หัวขอเฉพาะในเหตุการณรวมสมัย   3(2-2-5) 
   Specific Issues in Contemporary Affairs 
   ศึกษาประเด็นหัวขอหนึ่งๆ ในเหตุการณท่ีเกิดข้ึนรวมสมัย เพ่ือใหเกิดความเขาใจเชิงลึก 
   Studying the selected topics in contemporary affairs for an in-depth 
understanding. 
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834479  แนวคิดหลังสมัยใหมกับประวัติศาสตร   3(2-2-5) 
   Post-Modernism and History 
   ความหมาย ลักษณะ และความคิดทางปรัชญาของแนวคิดหลังสมัยใหม ผลกระทบของ
แนวคิดหลังสมัยใหมตอประวัติศาสตร การวิเคราะหตัวบท แนวคิดเรื่องภาพตัวแทน เรื่องเลา และการวาง
โครงเรื่องในการศึกษาประวัติศาสตร 
   Meanings, characteristics, and philosophical ideas of Postmodernism; impacts 
of Postmodenism on History;  text analysis, the concept of representation, narrative and 
emplotment in historical study. 
 
834483  ประวัติศาสตรธุรกิจ    3(2-2-5) 
   History of Business  
    ความหมายและขอบเขตของประวัติศาสตรธุรกิจ วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะห
ขอมูลเชิงประวัติศาสตรธุรกิจที่เกี ่ยวของกับโครงสรางธุรกิจ การบริหารจัดการ ภาวะผูนำ การสื่อสาร 
บทบาทชายหญิง การสืบทอดธุรกิจ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การวางแผนกลยุทธทางธุรกิจ ตลอดจนการ
พัฒนาเครือขายธุรกิจในระดับตางๆ ท้ังในระดับทองถ่ิน ชาติและนานาชาติ 
    The meaning and boundary of business, data collection methods and analysis 
of business history related to business structure, leadership, communication, gender roles, 
business succession, human resource development, business strategic planning, and 
business networks at local, national, and international level. 
 
834484   ประวัติศาสตรการเกษตร    3(2-2-5) 
   History of Agriculture  
    พัฒนาการสังคมเกษตรกอนและหลังการปฎิวัติเขียวท่ีมีตอการเปลี่ยนแปลงเกษตรกรรมท่ัว
โลก ผลกระทบของระบบทุนนิยมที่เขามาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่มีตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม
เกษตรกรรม ปญหาการพัฒนาสังคมเกษตรกรรมในเชิงประวัติศาสตรท่ีสืบมาจนถึงปจจุบัน 
    Development of agricultural society before and after the “Green Revolution” 
affecting agricultural changes worldwide, impact on agricultural changes caused by 
capitalism after World War II and problems on agricultural societies from the past up to 
present in historical perspective. 
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834485   ส่ือและการจัดแสดงทางประวัติศาสตร   3(2-2-5) 
   Media and Historical Exhibition 
   รูปแบบ เทคโนโลยี และประเภทของสื่อในฐานะเครื่องมือการสรางความเขาใจและการ
รับรูประวัติศาสตรในกลุมคนที่แตกตางกัน เทคนิคการจัดแสดงและการสื่อความหมายทางประวัติศาสตรท่ี
ลดทอนความบาดหมางและขัดแยงแตมุงนำเสนอใหเห็นหนทางการใชอดีตเพ่ือสรางอนาคตรวมกัน การผลิต
สื่อเพื่อการอนุรักษมรดกทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมที่สอดคลองกับบริบททางสังคมรวมสมัย นิสิต
นำเสนอผลงานการผลิตสื่อและการจัดแสดงทางประวัติศาสตร 
   Technology and media as tools for promoting understanding and knowledge 
about history among various groups; exhibition techniques and communication of historical 
meanings that reduce conflicts and using the past to construct the future; media production 
for historical and cultural heritage conservation in contemporary context; students 
presenting media products and historical exhibition 
 
834491  สหกิจศึกษา    6  หนวยกิต 
   Co-operative Education 
   การฝกปฏิบัติงานจริงเพ่ือเพ่ิมประสบการณวิชาชีพทางประวัติศาสตร ในฐานะพนักงานใน
หนวยงานหรือสถานประกอบการตามระบบสหกิจศึกษา 
  Basic real- work setting apprenticeship to increase professional career 
experience related to historical matters as an employee in an agency or enterprise according 
to co-operative education system. 
 
834492 การฝกอบรมหรือฝกงานในตางประเทศ    6  หน วยกิต
  International Academic or Professional Training 
  การฝกปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน ในตางประเทศโดยไดรับความเห็นชอบ
จากมหาวิทยาลัย 
  Professional training either at government or private sector abroad which is 
approved by the university. 
 
834493 การฝกงาน       6  หนวยกิต 
  Professional Training 
  การฝกปฏิบัติงานในหนวยงานตางๆ ของภาครัฐหรือเอกชน โดยไดรับความเห็นชอบจาก
มหาวิทยาลัย ซ่ึงนิสิตจะใชเวลาในการฝกปฏิบัติงานรวมตลอดภาคการศึกษา 
  Professional training either in government or private sector approved by the 
university. Students must spend one semester in training. 
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 3.1.6  ความหมายของเลขรหัสรายวิชา มีความหมาย ดังนี้   
3.1.6.1 ความหมายของเลขรหัสชุดท่ี 1 คือ รหัส 3 ตัวแรก 

ตัวเลขประจำสาขาวิชา 
001 หมายถึง หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
834 หมายถึง สาขาวิชาประวัติศาสตร 

3.1.6.2 ความหมายของเลขรหัสชุดท่ี 2 คือ รหัส 3 ตัวหลัง 
เลขหลักหนวย  : หมายถึง    อนุกรมของรายวิชา (กำหนดไดตั้งแตเลข 0 –9) 
เลขหลักสิบ  : หมายถึง    หมวดหมูในสาขาวิชา (กำหนดไดตั้งแตเลข 0 – 9) 

     0 หมายถึง        หมวดวิชาภาษาอังกฤษในงานประวัติศาสตร 
     1 หมายถึง        หมวดวิชาท่ีเก่ียวของกับระเบียบวิธีวิจัย 
     2    หมายถึง        หมวดวิชาประวัติศาสตรไทย 
     3 หมายถึง       หมวดวิชาประวัติศาสตรทองถ่ิน 
     4     หมายถึง       หมวดวิชาประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
     5     หมายถึง        หมวดวิชาประวัติศาสตรเอเชียภูมิภาคอ่ืนๆ 
     6     หมายถึง        หมวดวิชาประวัติศาสตรตะวันตก 
     7     หมายถึง        หมวดวิชาประวัติศาสตรความคิดรวมสมัย 
     8     หมายถึง   หมวดวิชาประวัติศาสตรประยุกต 
     9 หมายถึง   หมวดวิชาสหกิจศึกษา 

เลขหลักรอย : หมายถึง    ชั้นปและระดับ 
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3.2  ช่ือ - นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย 
3.2.1. อาจารยประจำหลักสูตร 
 

ท่ี ช่ือ - นามสกุล 
ตำแหนง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

 

ประเทศ ปท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(ชม./สัปดาห) 

ปจจุบัน 
เม่ือเปด

หลักสูตรนี้
แลว 

1 นายวศิน ปญญาวุธตระกูล 
 

รองศาสตราจารย ศศ.ด. 
อ.ม. 

ศศ.บ. 

พัฒนาสังคม 
ประวัติศาสตร 
ประวัติศาสตรเพ่ือการ
ทองเท่ียว 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2552 
2542 
2538 

12 12 

2 นางสาวสุพรรณี เกลื่อนกลาด 
 

ผูชวยศาสตราจารย ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

เศรษฐศาสตรการเมือง 
ประวัติศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ไทย 
ไทย 

2550 
2545 

12 12 

3 นางสาวชนิดา พรหมพยัคฆ 
 

อาจารย อ.ม. 
อ.บ. 

ประวัติศาสตร 
ประวัติศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ไทย 
ไทย 

2543 
2539 

12 12 

4 นางสาวดารุณี สมศรี 
 

อาจารย อ.ม. 
อ.บ. 

ประวัติศาสตร 
ประวัติศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ไทย 
ไทย 

2550 
2544 

12 12 

5 นางสาวทิวาพร ใจกอน อาจารย อ.ม. 
ศศ.บ. 

ประวัติศาสตร 
ประวัติศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ไทย 
ไทย 

2555 
2549 

- 12 

6 นางสาวปวีณา บุหรา อาจารย ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

ประวัติศาสตร 
ประวัติศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ไทย 
ไทย 

2542 
2538 

12 12 
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3.2.2. อาจารยประจำ 

ท่ี ช่ือ-นามสกุล 
ตำแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

 
ประเทศ 

ปท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

1 นายทวีศักดิ์  เผือกสม 
 

รองศาสตราจารย Ph.D. 
อ.ม. 
ว.บ. 

Southeast Asian Studies 
ประวัติศาสตร 
หนังสือพิมพ 

National University of Singapore 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

Singapore  
ไทย 
ไทย 

2551 
2540 
2536 

2* นายวศิน ปญญาวุธตระกูล 
 

รองศาสตราจารย ศศ.ด. 
อ.ม. 
ศศ.บ. 

พัฒนาสังคม 
ประวัติศาสตร 
ประวัติศาสตรเพ่ือการ
ทองเท่ียว 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2552 
2542 
2538 

3 นายมนตรี กรรพุมมาลย 
 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

Ph.D. 
M.Sc. 

 
ร.บ. 

Sociology Rural  
Development Planning 
 
การปกครอง 

Michigan State University 
Asian Institute of Technology 
(AIT) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

USA 
 

Thailand 
ไทย 

2543 
 

2528 
2521 

4* นางสาวสุพรรณี เกลื่อนกลาด 
 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

เศรษฐศาสตรการเมือง 
ประวัติศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ไทย 
ไทย 

2550 
2545 

5 นางสาวอุดมพร  ธีระวิริยะกุล 
 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

Ph.D. 
ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

Thai Studies 
ประวัติศาสตร 
ประวัติศาสตร 

Chulalongkorn University  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

Thailand 
ไทย 
ไทย 

2555 
2542 
2538 

6* นางสาวชนิดา พรหมพยัคฆ 
 

อาจารย อ.ม. 
อ.บ. 

ประวัติศาสตร 
ประวัติศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ไทย 
ไทย 

2543 
2539 
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     เครื่องหมาย * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ท่ี ช่ือ-นามสกุล 
ตำแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

 
ประเทศ 

ปท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

7 นายชัยพงษ  สำเนียง อาจารย ปร.ด. 
ศศ.ม. 
ศษ.บ. 

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
ประวัติศาสตร 
สังคมศึกษา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2562 
2550 
2547 

8 นายณัฏฐพงษ สกุลเลี่ยว 
 

อาจารย ปร.ด. 
ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

ประวัติศาสตร 
ประวัติศาสตร 
ประวัติศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2561 
2553 
2549 

9* นางสาวดารุณี สมศรี 
 

อาจารย อ.ม. 
อ.บ. 

ประวัติศาสตร 
ประวัติศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ไทย 
ไทย 

2550 
2545 

10* นางสาวทิวาพร ใจกอน อาจารย อ.ม. 
ศศ.บ. 

ประวัติศาสตร 
ประวัติศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ไทย 
ไทย 

2555 
2549 

11* นางสาวปวีณา บุหรา อาจารย ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

ประวัติศาสตร 
ประวัติศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ไทย 
ไทย 

2542 
2538 
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4.  องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา) 
 จากความตองการที่บัณฑิตควรมีประสบการณในวิชาชีพกอนเขาสูการทำงานจริง ดังนั้นหลักสูตรได
กำหนดรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งจะจัดอยูในวิชาบังคับ นิสิตตองเลือกลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง  
และตองผานตามเกณฑท่ีภาควิชาประวัติศาสตรกำหนด 
 4.1.  มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 
  ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนิสิต มีดังนี้ 
      4.1.1 สามารถนำความรูทฤษฎีมาใชในการปฏิบัติงานภาคสนามได 
       4.1.2 บูรณาการความรูและประสบการณท่ีไดจากการฝกงานภาคสนามเพ่ือใชในการ
ประกอบอาชีพ  
       4.1.3 มีมนุษยสัมพันธและสามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนไดดี 
    4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เขาใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเขากับสถาน
ประกอบการได 
       4.1.5 มีความกลาแสดงออก และนำความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได 
 4.2.  ชวงเวลา 
       ภาคการศึกษาปลาย ของปการศึกษาท่ี 4 
 4.3.  การจัดเวลาและตารางสอน 
       จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
 
5.  ขอกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 
 การทำโครงงานหรืองานวิจัยกำหนดใหทำเปนเอกัตศึกษา (Individual Study) ตองเปนหัวขอท่ี
เกี่ยวของกับประวัติศาสตร หรือ การประยุกตใชประวัติศาสตร ในรายวิชาเอกัตศึกษา (Individual Study) 
และมีรายงานท่ีตองนำสงตามรูปแบบของภาควิชาและระยะเวลาตามท่ีหลักสูตรกำหนด 
  5.1.  คำอธิบายโดยยอ 
    วิธีการและขอบเขตของวิจัยทางประวัติศาสตร  ขอเท็จจริงทางประวัติศาสตร หลักฐาน
ประวัติศาสตร  การวิพากษหลักฐาน การวิเคราะหเชิงประวัติศาสตร  การสังเคราะห และการเขียนผลศึกษา
ทางประวัติศาสตร 
 5.2.  มาตรฐานผลการเรียนรู 

5.2.1 มีคุณธรรม ซ่ือสัตย ระเบียบวินัยและความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
5.2.2 มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับองคความรูทางประวัติศาสตรและสามารถนำมา 

ประยุกตเพ่ือกิจการและงานตางๆ 
5.2.3 มีความคิดอยางมีวิจารณญาณและเปนระบบ เพ่ือนำไปสูการแกปญหาในแตละ 

สถานการณ 
5.2.4 มีความรับผิดชอบในการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
5.2.5 มีทักษะในการวิเคราะหตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยาง 

เหมาะสม 
  5.3.  ชวงเวลา 
   ภาคการศึกษาตน ชั้นปท่ี 4 
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  5.4.  จำนวนหนวยกิต 
   3 หนวยกิต 
  5.5.  การเตรียมการ 

5.5.1 กำหนดใหมีชั่วโมงในการใหคำปรึกษา 
5.5.2 ใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับโครงงานหรืองานวิจัยทางเว็บไซต และปรับปรุงใหทันสมัย

เสมอ  
  5.6.  กระบวนการประเมินผล 
  ประเมินผลจากรายงานตามเกณฑท่ีกำหนดโดยหลักสูตร 
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หมวดที ่4  ผลการเรียนรูของหลักสูตร กลยทุธการจัดการศึกษา และวิธีการประเมินผล 
 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ 
มีทักษะการเปนผูประกอบการทางวัฒนธรรม 1. จัดโครงการฝกอบรมเสริมหลักสูตรเพ่ือสราง

ทักษะการเปนผูประกอบการทางวัฒนธรรม โดย
รวมมือกับภาคเอกชนและภาครัฐท่ีเก่ียวของ 

มีทักษะดานการจัดการสารสนเทศ และเทาทันสื่อ 1. สรางประสบการณในการคนควาโดยการใชสื่อ 
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย และสรางทักษะการวิพากษ 
เพ่ือเทาทันสื่อผานกิจกรรมการเรียนการสอนใน
กระบวนวิชาตาง ๆ 
2. จัดโครงการฝกอบรมเสริมหลักสูตรดาน
เทคโนโลยี และสื่อสารสนเทศ 

ความรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility)  1. สอดแทรกการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ และประเด็นเรื่อง
ความหลายหลายทางวัฒนธรรม ในการเรียนการ
สอน  
2. จัดโครงการบรรยายพิเศษ/อบรม เพ่ือ
เสริมสรางการตระหนักรู ถึงความรับผิดชอบตอ
สังคมของการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

2.1  คุณธรรม จริยธรรม  
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม  

             1. มีวินัย ตรงตอเวลา ซ่ือสัตย และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
         2. มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต บนพ้ืนฐานของการพ่ึงตนเอง  
       3. ตระหนักถึงคุณคาของมรดกทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมไทย 
       4. มีจรรยาบรรณในเชิงวิชาการดานประวัติศาสตร 
2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

          1. สอดแทรกแนวคิดทางคุณธรรม จริยธรรม โดยเนนย้ำในเรื่องการเขาเรียน การ
สงงานตรงเวลา การไมทุจริตในการสอบ และคัดลอกผลงานผูอ่ืน 

         2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมทางวิชาการ/วิชาชีพ การทำโครงงาน ท่ี
ใชแนวคิด วิธีการทางดานคุณธรรม จริยธรรม และดานจิตสาธารณ 
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2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู ดานคุณธรรมและจริยธรรม 
           1. กำหนดวิธีการประเมินผลหรือคะแนนในเรื่องการแสดงออกทางดานคุณธรรม  
จริยธรรม ในแตละกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใชในรายวิชา การมาเรียน สงงานตรงเวลา และไมทุจริตใน
การสอบหรือคัดลอกผลงานผูอ่ืน  กลาท่ีจะแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกรณีศึกษาในการเรียน 
           2. กำหนดวิธีการประเมินผลการเขารวมกิจกรรมทางวิชาการ  ทางวิชาชีพ หรือ
ประสิทธิผลของการเขารวมกิจกรรมดานจิตสาธารณะ 

 
2.2  ความรู 

2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู  
    1. มีความรูและความเขาใจที่เกี่ยวของกับแนวคิดและพื้นฐานความรูในสาขาวิชา
ประวัติศาสตร 
    2. สามารถประยุกต ความร ู  ในสาขาว ิชาประว ัต ิศาสตร ส ู การทำงานด าน
ประวัติศาสตร 
    3. แสดงถึงความใฝรู และการแสวงหาความรู  ติดตามความกาวหนาความรูใน
สาขาวิชาประวัติศาสตรอยางตอเนื่อง   

2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
    1. มีการเรียนการสอนท่ีใหความรูและทักษะในทางประวัติศาสตร และศาสตรอ่ืนๆ 
โดยเนนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และใชการสอนแบบปญหาเปนฐาน (Problem-
based Learning) โครงงานเป นฐาน (Project-based Learning) บูรณาการก ับการทำงาน (Work-
integrated Learning) ศึกษานอกสถานท่ี (Field Trips) การเรียนการสอนแบบทีม (Team Teaching) การ
เร ียนการสอนโดยช ุมชนเปนฐาน (Community-based Learning) การสอนแบบเนนว ิจ ัยเป นฐาน 
(Research-based Learning ) 
    2. ใช การปฏิบ ัต ิงานก ับแหลงประสบการณว ิชาช ีพ/ สถานประกอบการ 
(Professional Training / Co-operative Education) 
  2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
    1. ประเมินความรู ความเขาใจ และทักษะ ดวยการทดสอบแบบขอเขียน สอบ
ปฏิบัติ สอบปากเปลา และการสังเกตพฤติกรรรมการเรียนรู 
    2. ประเมินผลจากการรายงาน หรือนำเสนอการศึกษาคนควา หรืองานวิจัย ท่ี
เกี่ยวของกับประเด็นปญหาในเชิงประวัติศาสตร และการตอยอดประยุกตในองคความรูทางประวัติศาสตร ท่ี
นิสิตไดรับมอบหมาย 
    3. ประเมินผลโดยแหลงประสบการณวิชาชีพ /สถานประกอบการ 
 

2.3  ทักษะทางปญญา 
  2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  
    1. สามารถสืบคน จำแนก และประเมินคุณคาของหลักฐานดวยกระบวนการทาง
ประวัติศาสตรไดอยางเปนระบบ 
    2. ใชกระบวนการทางประวัติศาสตรเพ่ือทำความเขาใจปญหา และปรากฏการณ
ทางสังคม 
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    3. เสนอแนะแนวทางการจดัการปญหาบนฐานความรูและกระบวนการทาง
ประวัติศาสตร 
    4. สามารถบูรณาการความรูดานประวัติศาสตรกับศาสตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา          
    1. ใชการเรียนการสอนแบบปญหาเปนฐาน (Problem-based Learning) หรือ 
หัวขอประเด็นปญหาทางประวัติศาสตรท่ีเกิดข้ึนจริงเปนโจทยในการศึกษาวิเคราะหและวิพากษ 
    2. ใชการจัดทำโครงการ การสัมมนา และการทำงานวิจัยทางประวัติศาสตร เพ่ือให
นิสิตไดคิดสรางสรรคแนวทาง ในการประยุกตใชความรูและแนวคิดหลักการทางประวัติศาสตร เพ่ือนำไปสูท้ัง
การสรางองคความรูใหม และนวัตกรรมตาง ๆ 
  2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
    1. ประเมินความรูและทักษะโดยการทดสอบแบบขอเขียน สอบปฏิบัติ สอบปาก
เปลา ประเมินกระบวนการทำงานเปนทีม และการสังเกตพฤติกรรรมการเรียนรู 
    2. ประเมินงานท่ีนิสิตไดรับมอบหมาย ท้ังการเขียนรายงาน การนำเสนอ และ
งานวิจัย 
    3. ประเมินจากผลงานท่ีนำองคความรูทางประวัติศาสตรมาใชในการทำโครงงาน
การสัมมนา การทำวิทยานิพนธหรือนวัตกรรม 
 

2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
    1. มีความสามารถในการทำงานเปนทีม มีภาวะผูนำ รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
และมีมนุษยสัมพันธ 
    2. มีความรับผิดชอบในการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
    3. มีความสามารถในการปรับตัว รวมกิจกรรม และมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนอยาง
สรางสรรค 
    4. เขาใจและยอมรับความแตกตางของผูคน และเห็นคุณคาของความเปนมนุษย
และสังคมพหุวัฒนธรรม 

2.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ          
    1. ใชการเรียนการสอนท่ีกำหนดใหทำงานรวมกันเปนกลุม เนนการประสานงาน
กับบุคคลอ่ืน ใหนิสิตคนควาเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง (Investigative and Lifelong Learning) การ
เรียนการสอนแบบบูรณาการ (Integrated Learning Approach)  
    2. จัดกิจกรรมหรือโครงการท่ีสงเสริมใหเห็นถึงความสำคัญของพหุวัฒนธรรม และ
ความหลากหลายในสังคม 
  2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
    1. ประเมินจากผลงานและการนำเสนอผลงานท่ีนิสิตไดรับมอบหมายใหทำงานเปน
กลุม และการทำงานเชิงบูรณาการ 
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    2. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนิสิต จากการทำงานเปนกลุม และความ
รับผิดชอบ และการทำงานเชิงบูรณาการ 
 

2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1. สามารถสื่อสาร ท้ังการพูด การฟง การอาน การเขียน การสรุปประเด็น และ
การนำเสนอไดอยางมีประสิทธิภาพ 
    2. สามารถเลือก และใชรูปแบบการนำเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ 
    3. สามารถเลือกใชสารสนเทศทางสถิติหรือคณิตศาสตรไดอยางเหมาะสม  

2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1. ใชการสอนแบบฝกปฏิบัติในรายวิชาตาง ๆ เพ่ือสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนำเสนอขอมูลในทางประวัติศาสตร 
    2. มอบหมายงาน การจัดกิจกรรม หรือโครงงาน ท่ีเปนการฝกความสามารถในการ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารไดอยางเหมาะสม 
  2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
    1. ประเมินความสามารถในการสื่อสาร ท้ังการพูด การเขียน การนำเสนอ จากการ
นำเสนอผลงานท่ีไดรับมอบหมาย รวมท้ังโครงงาน งานวิจัย หรือจากการสัมมนา 
    2. ประเมินความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล 
ประมวลผล  แปลความหมาย และนำเสนอขอมูลในทางประวัติศาสตรจากการผลงาน โครงงาน การทำงาน
วิจัย หรือจากการสัมมนา  
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3.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
สำหรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

  ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
  

ผลการเรียนรู 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ

ส่ือสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ELO7 ELO1, 2, 3, 4 ELO3, 4 ELO5 ELO4, 6 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
กลุมวิชาภาษา 
กลุมภาษาอังกฤษ 
001211 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                   
001212 การอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะหเพ่ือการสื่อสาร
อยางมีประสิทธิภาพ 

                  

001213 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพ 

                  

กลุมภาษาไทย 
001301 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารเชิงวิชาการ                   
001302 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษท่ี 21                    
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ผลการเรียนรู 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ

ส่ือสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ELO7 ELO1, 2, 3, 4 ELO3, 4 ELO5 ELO4, 6 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

001303 การอานในยุคดิจิทัล                    
กลุมวิชาภาษาตางประเทศอ่ืน ๆ 
001311 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร                   
001312 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร                   
001313 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                   
001314 ภาษาพมาเพ่ือการสื่อสาร                   
001315 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร                   
001316 ภาษาสเปนเพ่ือการสื่อสาร                   
001317 ภาษาลาวเพ่ือการสื่อสาร                   
001318 ภาษาอินโดนีเซียเพ่ือการสื่อสาร                   
001319 ภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร                   
001320 ภาษาฮินดีเพ่ือการสื่อสาร                   
001321 ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร                   
กลุมวิชามนุษยศาสตร 
001221  สารสนเทศศาสตรเพ่ือการศึกษาคนควา                   
001222  ภาษา สังคมและวัฒนธรรม                   
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ผลการเรียนรู 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ

ส่ือสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ELO7 ELO1, 2, 3, 4 ELO3, 4 ELO5 ELO4, 6 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

001224  ศิลปะในชีวิตประจำวัน                   
001226 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล                   
001227 ดนตรีในวิถีชีวิตไทยศึกษา                   
001228 ความสุขกับงานอดิเรก                   
001238 การรูเทาทันสื่อ                   
001241 ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจำวัน                   
001242 การคิดเชิงสรางสรรคและนวัตกรรม                   
001253 การเปนผูประกอบการธุรกิจกอตั้งใหมขนาดยอม                             
001276 พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว                   
001331 นวัตกรรมเพ่ือสังคม                      
001332 การจัดการขอมูลเบื้องตนในยุคดิจิทัล                   
กลุมวิชาสังคมศาสตร 
001231 ปรัชญาชีวิตเพ่ือวิถีพอเพียงในชีวิตประจำวัน                   
001232 กฎหมายพ้ืนฐานเพ่ือคุณภาพชีวิต                   
001233 ไทยกับประชาคมโลก                   
001234 อารยธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน                   
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ผลการเรียนรู 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ

ส่ือสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ELO7 ELO1, 2, 3, 4 ELO3, 4 ELO5 ELO4, 6 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

001235 การเมือง เศรษฐกิจและสังคม                   
001236 การจัดการการดำเนินชีวิต                   
001237 ทักษะชีวิต                   
001239 ภาวะผูนำกับความรัก                   
001251 พลวัตกลุมและการทำงานเปนทีม                   
001252 นเรศวรศึกษา                   
001254 ศาสตรพระราชาเพ่ือการดำรงชีวิต                   
001351 นอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการ
ปฏิบัต ิ

                  

001352  สันติภาพ ศาสนา เพ่ือมนุษยชาติ                   
001353 การบัญชีเบื้องตนสำหรับผูประกอบการ                     
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
001271 มนุษยกับสิ่งแวดลอม                   
001272 คอมพิวเตอรสารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน                   
001273 คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจำวัน                   
001274 ยาและสารเคมีในชีวิตประจำวัน                   
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ผลการเรียนรู 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ

ส่ือสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ELO7 ELO1, 2, 3, 4 ELO3, 4 ELO5 ELO4, 6 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

001275 อาหารและวิถีชีวิต                   
001277 พฤติกรรมมนุษย                   
001278 ชีวิตและสุขภาพ                   
001279  วิทยาศาสตรในชีวิตประจำวัน                   
001291 การบริโภคในชีวิตประจำวัน                   
001292 วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในศตวรรษ 
ท่ี 21 

                  

กลุมวิชาพลานามัย 
001281 กีฬาและการออกกำลังกาย                   
หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาบังคับ 
834111 หลักฐานและสารสนเทศทางประวัติศาสตร                   
834112 แนวคิดและงานวิชาการประวัติศาสตรรวมสมัย                   
834121 ประวัติศาสตรรัฐจารีตไทย                   
834141 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตกอนสมัยใหม                   
834151 ประวัติศาสตรเอเชียใต                   
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ผลการเรียนรู 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ

ส่ือสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ELO7 ELO1, 2, 3, 4 ELO3, 4 ELO5 ELO4, 6 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

834152 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออก                   
834161 ประวัติศาสตรยุโรปกอนสมัยใหม                   
834162 ประวัติศาสตรยุโรปสมัยใหม                   
834201 ภาษาอังกฤษสำหรับประวัติศาสตร                   
834213 การวิพากษหลักฐานทางประวัติศาสตร                   
834214 ปรัชญาประวัติศาสตรและประวัติศาสตรนิพนธ                   
834222 ประวัติศาสตรไทยสมัยใหม                   
834223 ประวัติศาสตรศิลปะและโบราณคดี                   
834242 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตสมัยใหม                   
834263 ประวัติศาสตรอเมริกา                   
834302 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนำเสนองาน                   
834315 แนวคิดทางสังคมศาสตรในงานประวัติศาสตร                   
834316 ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร                   
834324 ประวัติศาสตรไทยรวมสมัย                   
834331 ประวัติศาสตรชุมชนภาคเหนือตอนลาง                   
834332 ประวัติศาสตรทองถ่ิน                   
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ผลการเรียนรู 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ

ส่ือสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ELO7 ELO1, 2, 3, 4 ELO3, 4 ELO5 ELO4, 6 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

834417 การวิจัยดานประวัติศาสตร                    
834491 สหกิจศึกษา                   
834492 การฝกอบรมหรือฝกงานในตางประเทศ                   
834493 การฝกงาน                   
วิชาเลือก 
834225 วัฒนธรรมและความเชื่อในสังคมไทย                   
834233 ประวัติศาสตรลานนา                   
834264 ประวัติศาสตรรัสเซีย                   
834271 ประวัติศาสตรชาติพันธุไท                   
834281 ประวัติศาสตรการเดินทางและการทองเท่ียว                   
834282 ประวัติศาสตรอาหารและเครื่องดื่ม                   
834326 ประวัติศาสตรขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม                   
834334 หัวขอเฉพาะในประวัติศาสตรลานนา                   
834335 ประวัติศาสตรเศรษฐกิจทองถ่ิน                   
834336 พลวัตสังคมทองถ่ินไทย                   
834337 ประวัติศาสตรการเมืองทองถ่ินไทย                   
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ผลการเรียนรู 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ

ส่ือสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ELO7 ELO1, 2, 3, 4 ELO3, 4 ELO5 ELO4, 6 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

834343 ลัทธิชาตินิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต                   
834344 ประวัติศาสตรการพัฒนาประเทศลุมน้ำโขง                   
834345 ประวัติศาสตรนิพนธเอเชียตะวันออกเฉียงใต                   
834346 ประวัติศาสตรประชาคมอาเซียน                   
834353 หัวขอเฉพาะในประวัติศาสตรเอเชียใต                   
834365 หัวขอเฉพาะในประวัติศาสตรยุโรป                   
834366 ประวัติศาสตรสิ่งแวดลอม                   
834372 ประวัติศาสตรครอบครัว                   
834373 ประวัติศาสตรความตาย                   
834374 ประวัติศาสตรกีฬา                   
834375 บูรพาคดีศึกษากับภาพตัวแทนแบบอาณานิคม                   
834376 ประวัติศาสตรเพศวิถี                   
834377 ประวัติศาสตรวัฒนธรรมประชานิยม                   
834427 ประวัติศาสตรสังคมไทย                   
834447 มหาอำนาจเอเชียกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต 
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ผลการเรียนรู 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ

ส่ือสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ELO7 ELO1, 2, 3, 4 ELO3, 4 ELO5 ELO4, 6 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

834448 มิชชันนารีกับภาวะสมัยใหมในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต 

                  

834449 หัวขอเฉพาะในประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต 

                  

834467 ประวัติศาสตรวิทยาศาสตร                    
834478 หัวขอเฉพาะในเหตุการณรวมสมัย                   
834479 แนวคิดหลังสมัยใหมกับประวัติศาสตร                   
834483 ประวัติศาสตรธุรกิจ                   
834484 ประวัติศาสตรการเกษตร                   
834485 สื่อและการจัดแสดงทางประวัติศาสตร                    
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ผลลัพธในการจัดการเรียนการสอนตาม ELOs ของหลักสูตร 
 

ช้ันป ภาคการศึกษา กิจกรรมการจัดการเรียน การบรรลุผลการเรียนท่ี
คาดหวัง(ELOs) 

1 ภาคตน ศึกษารายวิชาศึกษาท่ัวไป รายวิชาเอกบังคับทาง
ประวัติศาสตร 

ELO1, ELO2, ELO3 

ภาคปลาย ศึกษารายวิชาศึกษาท่ัวไป รายวิชาเอกบังคับทาง
ประวัติศาสตร 

ELO1, ELO2, ELO3 

2 ภาคตน ศึกษารายวิชาศึกษาท่ัวไป รายวิชาเอกบังคับทาง
ประวัติศาสตร 

ELO1, ELO2, ELO3, 
ELO5 

ภาคปลาย ศึกษารายวิชาศึกษาท่ัวไป รายวิชาเอกบังคับทาง
ประวัติศาสตร รายวิชาเอกเลือก 

ELO1, ELO2, ELO3, 
ELO4, ELO5 

3 ภาคตน ศึกษารายวิชาศึกษาท่ัวไป รายวิชาเอกบังคับทาง
ประวัติศาสตร รายวิชาเอกเลือก 

ELO3, ELO4, ELO5, 
ELO6, ELO7  

ภาคปลาย ศึกษารายวิชาศึกษาท่ัวไป รายวิชาเอกบังคับทาง
ประวัติศาสตร รายวิชาเอกเลือก 

ELO3, ELO4, ELO5, 
ELO6, ELO7 

4 ภาคตน ศึกษารายวิชาศึกษาท่ัวไป รายวิชาเอกบังคับทาง
ประวัติศาสตร รายวิชาเอกเลือก 

ELO4, ELO5, ELO6, 
ELO7 

ภาคปลาย บูรณาการการศึกษาทางประวัติศาสตรโดยฝก
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

ELO1-ELO7 

หมายเหตุ : การบรรลุผลการเรียนท่ีคาดหวัง(ELOs) ไดมาจากการระบุผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังใน 
หมวดท่ี 2 ขอ 1.4 ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (ELOs) 
 
3.1  แผนการเตรียมความพรอมของนิสิตเพ่ือใหบรรลุผลลัพธการเรียนรูตามท่ีคาดหวัง 
 

ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (ELOs) แผนการเตรียมความพรอม 

ELO1 ระบุและอธิบายเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตร 

 

 

1. จัดสอบวัดความรูพ้ืนฐานดาน
ประวัติศาสตร 
2. จัดกิจกรรมปรับพ้ืนฐานความรูทางดาน
ประวัติศาสตร 

ELO2 ระบุและอธิบายแนวคิดและกระบวนการทาง

ประวัติศาสตร 

 

1. จัดกิจกรรม Group Reading ของรุนพ่ี
รุนนองในรูปแบบ Tutor เพ่ือเตรียมความ
พรอมในพัฒนาทักษะในกระบวนการทาง
ประวัติศาสตร 

ELO3 สืบคน จําแนก และประเมินคุณคาของหลักฐานทาง

ประวัติศาสตรไดอยางถูกตอง 

1. จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน เพ่ือสรางเสริม
ประสบการณท่ีเก่ียวของกับหลักฐาน
ขอมูลทางประวัติศาสตร 
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ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (ELOs) แผนการเตรียมความพรอม 
ELO4 ตั้งคำถาม วิเคราะห และนำเสนอความรูและ/หรือขอ

ถกเถียงทางประวัติศาสตร ไดในรูปแบบการพูดและการเขียนท่ี
หลากหลาย 

1. จดักิจกรรมเสวนา/บรรยายพิเศษ โดย
วิทยากรผูทรงคุณวุฒิท้ังในและนอก
มหาวิทยาลัย 

ELO5 รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนและการทำงานรวมกับผูอ่ืนได 1. จัดกิจกรรมกลุมสัมพันธระหวางนิสิตใน
หลักสูตร 

ELO6 แสดงใหเห็นถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การทำงานดานประวัติศาสตร 

1. จัดอบรมทักษะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยวิทยากรผูเชี่ยวชาญ 

ELO7 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของนักประวัติศาสตร 1. จัดกิจกรรมการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 
3.2  ผลลัพธการเรียนรูตามท่ีคาดหวังของหลักสูตรและคณะ/สถาบัน และสอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
 

3.2.1 ดานคณุธรรมและจริยธรรม 

• ผลลัพธการเรียนรูตามท่ีคาดหวังของหลักสูตร (ELOs) 
ELO7  ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของนักประวัติศาสตร 

• ผลลัพธการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
1. มีวินัย ตรงตอเวลา ซ่ือสัตย และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
2. มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต บนพ้ืนฐานของการพ่ึงตนเอง  
3. ตระหนักถึงคุณคาของมรดกทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมไทย 
4. มีจรรยาบรรณในเชิงวิชาการดานประวัติศาสตร                                                                                                                           
 

3.2.2 ดานความรู 

• ผลลัพธการเรียนรูตามท่ีคาดหวังของหลักสูตร (ELOs) 
ELO1  ระบุและอธิบายเหตุการณสำคัญในประวัติศาสตร  
ELO2  ระบุและอธิบายแนวคิดและกระบวนการทางประวัติศาสตร 

        ELO3  สืบคน จำแนก และประเมินคุณคาของหลักฐานทางประวัติศาสตรไดอยางถูกตอ้ง 

ELO4  ตั้งคำถาม วิเคราะห และนำเสนอความรูและ/หรือขอถกเถียงทางประวัติศาสตร  
ไดในรูปแบบการพูดและการเขียนท่ีหลากหลาย 

• ผลลัพธการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุมดมศึกษา (TQF) 
        1. มีความรู และความเขาใจที ่เกี ่ยวของกับแนวคิดและพื้นฐานความรู ในสาขาวิชา
ประวัติศาสตร 

     2. สามารถประยุกตความรูในสาขาวิชาประวัติศาสตรสูการทำงานดานประวัติศาสตร 
        3. แสดงถึงความใฝรูและการแสวงหาความรู ติดตามความกาวหนาความรูในสาขาวิชา
ประวัติศาสตรอยางตอเนื่อง 
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3.2.3 ดานปญญา 

• ผลลัพธการเรียนรูตามท่ีคาดหวังของหลักสูตร (ELOs) 
      ELO3  สืบคน จำแนก และประเมินคุณคาของหลักฐานทางประวัติศาสตรไดอยางถูกตอง 
      ELO4  ตั้งคำถาม วิเคราะห และนำเสนอความรูและ/หรือขอถกเถียงทางประวัติศาสตร 
ไดในรูปแบบการพูดและการเขียนท่ีหลากหลาย 

• ผลลัพธการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุมดมศึกษา (TQF) 
      1. สามารถสืบคน จำแนก และประเมินคุณคาของหลักฐานดวยกระบวนการทาง

ประวัติศาสตรไดอยางเปนระบบ  
     2. ใชกระบวนการทางประวัติศาสตรเพื่อทำความเขาใจปญหา และปรากฏการณทาง
สังคม  
      3. เสนอแนะแนวทางการจัดการปญหาบนฐานความรูและกระบวนการทางประวัติศาสตร 
     4. สามารถบูรณาการความรูดานประวัติศาสตรกับศาสตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ   
 

3.2.4 ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

•   ผลลัพธการเรียนรูตามท่ีคาดหวังของหลักสูตร (ELOs) 
  ELO5  รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนและการทำงานรวมกับผูอ่ืนได 

•   ผลลัพธการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุมดมศึกษา (TQF) 
     1. มีความสามารถในการทำงานเปนทีม มีภาวะผูนำ รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และมี
มนุษยสัมพันธ 

  2. มีความรับผิดชอบในการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
  3. มีความสามารถในการปรับตัว รวมกิจกรรม และมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค 

     4. เขาใจและยอมรับความแตกตางของผูคน และเห็นคุณคาของความเปนมนุษยและสังคม
พหุวัฒนธรรม 
 

3.2.5 ดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี สารสนเทศ 

• ผลลัพธการเรียนรูตามท่ีคาดหวังของหลักสูตร (ELOs) 
        ELO4  ตั้งคําถาม วิเคราะห และนําเสนอความรูและ/หรือขอถกเถียงทางประวัติศาสตร 

ไดในรูปแบบการพูดและการเขียนท่ีหลากหลาย 

        ELO6  แสดงใหเห็นถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อการทำงานดาน
ประวัติศาสตร 

• ผลลัพธการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุมดมศึกษา (TQF) 
       1. สามารถสื่อสาร ท้ังการพูด การฟง การอาน การเขียน การสรุปประเด็น และการ
นำเสนอไดอยางมีประสิทธิภาพ  
       2. สามารถเลือก และใชร ูปแบบการนำเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใชเทคโนโลยี 
สารสนเทศ และการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ  
       3. สามารถเลือกใชสารสนเทศทางสถิติหรือคณิตศาสตรไดอยางเหมาะสม  
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3.3  กลยุทธการจัดการศึกษาใหเปนไปตามผลลัพธการเรียนรูตามท่ีคาดหวังของหลักสูตรในแตละดาน 
 

ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
ของหลักสูตร (ELOs) 

กลยุทธการจัดการศึกษา วิธีการประเมินผล 

ELO1 ระบุและอธิบายเหตุการณ

สําคัญในประวัติศาสตร  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. มีการเรียนการสอนท่ีให
ความรูและทักษะในทาง
ประวัติศาสตร และศาสตรอ่ืน 
ๆ โดยใชการสอนแบบปญหา
เปนฐาน (Problem-based 
Learning) โครงงานเปนฐาน 
(Project-based Learning) 
บูรณาการกับการทำงาน 
(Work-integrated 
Learning) ศึกษานอกสถานท่ี 
(Field Trips) การเรียนการ
สอนแบบทีม (Team 
Teaching) การเรียนการสอน
โดยชุมชนเปนฐาน 
(Community-based 
Learning) การสอนแบบเนน
วิจัยเปนฐาน (Research-
based Learning ) 
2. ใชการปฏิบัติงานกับแหลง
ประสบการณวิชาชีพ / สถาน
ประกอบการ (Professional 
Training / Co-operative 
Education) 

1. ประเมินความรู ความ
เขาใจ และทักษะ ดวยการ
ทดสอบแบบขอเขียน สอบ
ปฏิบัติ สอบปากเปลา และ
การสังเกตพฤติกรรรมการ
เรียนรู 
2.  ประเมินผลจากการ
รายงาน หรือนำเสนอ
การศึกษาคนควา หรือ
งานวิจัย ท่ีเก่ียวของกับ
ประเด็นปญหาในเชิง
ประวัติศาสตร และการตอ
ยอดประยุกตในองคความรู
ทางประวัติศาสตร ท่ีนิสิต
ไดรับมอบหมาย 
3. ประเมินผลโดยแหลง
ประสบการณวิชาชีพ /สถาน
ประกอบการ 

ELO2 ระบุและอธิบายแนวคิดและ

กระบวนการทางประวัติศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

1. มีการเรียนการสอนท่ีให
ความรูและทักษะในทาง
ประวัติศาสตร และศาสตรอ่ืน 
ๆ โดยใชการสอนแบบปญหา
เปนฐาน (Problem-based 
Learning) โครงงานเปนฐาน 
(Project-based Learning) 
บูรณาการกับการทำงาน 
(Work-integrated 
Learning) ศึกษานอกสถานท่ี 
(Field Trips) การเรียนการ

1. ประเมินความรู ความ
เขาใจ และทักษะ ดวยการ
ทดสอบแบบขอเขียน สอบ
ปฏิบัติ สอบปากเปลา และ
การสังเกตพฤติกรรรมการ
เรียนรู 
2.ประเมินผลจากการ
รายงาน หรือนำเสนอ
การศึกษาคนควา หรือ
งานวิจัย ท่ีเก่ียวของกับ
ประเด็นปญหาในเชิง
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ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
ของหลักสูตร (ELOs) 

กลยุทธการจัดการศึกษา วิธีการประเมินผล 

สอนแบบทีม (Team 
Teaching) การเรียนการสอน
โดยชุมชนเปนฐาน 
(Community-based 
Learning) การสอนแบบเนน
วิจัยเปนฐาน (Research-
based Learning ) 
2. ใชการปฏิบัติงานกับแหลง
ประสบการณวิชาชีพ / สถาน
ประกอบการ (Professional 
Training / Co-operative 
Education) 

ประวัติศาสตร และการตอ
ยอดประยุกตในองคความรู
ทางประวัติศาสตร ท่ีนิสิต
ไดรับมอบหมาย 
3. ประเมินผลโดยแหลง
ประสบการณวิชาชีพ /สถาน
ประกอบการ 

ELO3 สืบคน จําแนก และประเมิน

คุณคาของหลักฐานทางประวัติศาสตร

ไดอยางถูกตอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. มีการเรียนการสอนท่ีให
ความรูและทักษะในทาง
ประวัติศาสตร และศาสตรอ่ืน 
ๆ โดยใชการสอนแบบปญหา
เปนฐาน (Problem-based 
Learning) โครงงานเปนฐาน 
(Project-based Learning) 
บูรณาการกับการทำงาน 
(Work-integrated 
Learning) ศึกษานอกสถานท่ี 
(Field Trips) การเรียนการ
สอนแบบทีม (Team 
Teaching) การเรียนการสอน
โดยชุมชนเปนฐาน 
(Community-based 
Learning) การสอนแบบเนน
วิจัยเปนฐาน (Research-
based Learning ) 
2. ใชการปฏิบัติงานกับแหลง
ประสบการณวิชาชีพ / สถาน
ประกอบการ (Professional 
Training / Co-operative 
Education) 

1. ประเมินความรู ความ
เขาใจ และทักษะ ดวยการ
ทดสอบแบบขอเขียน สอบ
ปฏิบัติ สอบปากเปลา และ
การสังเกตพฤติกรรรมการ
เรียนรู 
2.ประเมินผลจากการ
รายงาน หรือนำเสนอ
การศึกษาคนควา หรือ
งานวิจัย ท่ีเก่ียวของกับ
ประเด็นปญหาในเชิง
ประวัติศาสตร และการตอ
ยอดประยุกตในองคความรู
ทางประวัติศาสตร ท่ีนิสิต
ไดรับมอบหมาย 
3. ประเมินผลโดยแหลง
ประสบการณวิชาชีพ /สถาน
ประกอบการ 
4. ประเมินความรูและทักษะ
โดยการทดสอบแบบขอเขียน 
สอบปฏิบัติ สอบปากเปลา 
ประเมินกระบวนการทำงาน
เปนทีม และการสังเกตพฤติ
กรรรมการเรียนรู 
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ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
ของหลักสูตร (ELOs) 

กลยุทธการจัดการศึกษา วิธีการประเมินผล 

 3. ใชการเรียนการสอนแบบ
ปญหาเปนฐาน (Problem-
based Learning) หรือ 
หัวขอประเด็นปญหาทาง
ประวัติศาสตรท่ีเกิดข้ึนจริง
เปนโจทยในการศึกษา
วิเคราะหและวิพากษ 
4. ใชการจัดทำโครงการ การ
สัมมนา และการทำงานวิจัย
ทางประวัติศาสตร เพ่ือให
นิสิตไดคิดสรางสรรคแนวทาง 
ในการประยุกตใชความรูและ
แนวคิดหลักการทาง
ประวัติศาสตร เพ่ือนำไปสูท้ัง
การสรางองคความรูใหม และ
นวัตกรรมตาง ๆ 

5. ประเมินงานท่ีนิสิตไดรับ
มอบหมาย ท้ังการเขียน
รายงาน การนำเสนอ และ
งานวิจัย 
6. ประเมินจากผลงานท่ีนำ
องคความรูทาง
ประวัติศาสตรมาใชในการทำ
โครงงานการสัมมนา การทำ
วิทยานิพนธหรือนวัตกรรม 

ELO4 ตั้งคําถาม วิเคราะห และ

นําเสนอความรูและ/หรือขอถกเถียง

ทางประวัติศาสตร ไดในรูปแบบการ

พูดและการเขียนท่ีหลากหลาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. มีการเรียนการสอนท่ีให
ความรูและทักษะในทาง
ประวัติศาสตร และศาสตรอ่ืน 
ๆ โดยใชการสอนแบบปญหา
เปนฐาน (Problem-based 
Learning) โครงงานเปนฐาน 
(Project-based Learning) 
บูรณาการกับการทำงาน 
(Work-integrated 
Learning) ศึกษานอกสถานท่ี 
(Field Trips) การเรียนการ
สอนแบบทีม (Team 
Teaching) การเรียนการสอน
โดยชุมชนเปนฐาน 
(Community-based 
Learning) การสอนแบบเนน
วิจัยเปนฐาน (Research-
based Learning ) 
2. ใชการปฏิบัติงานกับแหลง
ประสบการณวิชาชีพ / สถาน

1. ประเมินความรู ความ
เขาใจ และทักษะ ดวยการ
ทดสอบแบบขอเขียน สอบ
ปฏิบัติ สอบปากเปลา และ
การสังเกตพฤติกรรรมการ
เรียนรู 
2.ประเมินผลจากการ
รายงาน หรือนำเสนอ
การศึกษาคนควา หรือ
งานวิจัย ท่ีเก่ียวของกับ
ประเด็นปญหาในเชิง
ประวัติศาสตร และการตอ
ยอดประยุกตในองคความรู
ทางประวัติศาสตร ท่ีนิสิต
ไดรับมอบหมาย 
3. ประเมินผลโดยแหลง
ประสบการณวิชาชีพ /สถาน
ประกอบการ 
4. ประเมินความรูและทักษะ
โดยการทดสอบแบบขอเขียน 
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ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
ของหลักสูตร (ELOs) 

กลยุทธการจัดการศึกษา วิธีการประเมินผล 

 

 

ประกอบการ (Professional 
Training / Co-operative 
Education) 
3. ใชการเรียนการสอนแบบ
ปญหาเปนฐาน (Problem-
based Learning) หรือ 
หัวขอประเด็นปญหาทาง
ประวัติศาสตรท่ีเกิดข้ึนจริง
เปนโจทยในการศึกษา
วิเคราะหและวิพากษ 
4. ใชการจัดทำโครงการ การ
สัมมนา และการทำงานวิจัย
ทางประวัติศาสตร เพ่ือให
นิสิตไดคิดสรางสรรคแนวทาง 
ในการประยุกตใชความรูและ
แนวคิดหลักการทาง
ประวัติศาสตร เพ่ือนำไปสูท้ัง
การสรางองคความรูใหม และ
นวัตกรรมตาง ๆ 
5. ใชการสอนแบบฝกปฏิบัติ
ในรายวิชาตาง ๆ เพ่ือสามารถ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การเก็บรวบรวมขอมูล 
ประมวลผล แปลความหมาย 
และนำเสนอขอมูลในทาง
ประวัติศาสตร 
6. มอบหมายงาน การจัด
กิจกรรม หรือโครงงาน ท่ีเปน
การฝกความสามารถในการ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
เพ่ือการสื่อสารไดอยาง
เหมาะสม 
 
 
 

สอบปฏิบัติ สอบปากเปลา 
ประเมินกระบวนการทำงาน
เปนทีม และการสังเกตพฤติ
กรรรมการเรียนรู 
5. ประเมินงานท่ีนิสิตไดรับ
มอบหมาย ท้ังการเขียน
รายงาน การนำเสนอ และ
งานวิจัย 
6. ประเมินจากผลงานท่ีนำ
องคความรูทาง
ประวัติศาสตรมาใชในการทำ
โครงงานการสัมมนา การทำ
วิทยานิพนธหรือนวัตกรรม 
7. ประเมินความสามารถใน
การสื่อสาร ท้ังการพูด การ
เขียน การนำเสนอ จากการ
นำเสนอผลงานท่ีไดรับ
มอบหมาย รวมท้ังโครงงาน 
งานวจิัย หรอืจากการสัมมนา 
8. ประเมินความสามารถใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการเก็บรวบรวมขอมูล 
ประมวลผล แปลความหมาย 
และนำเสนอขอมูลในทาง
ประวัติศาสตรจากการ
ผลงาน โครงงาน การทำงาน
วิจัย หรือจากการสัมมนา 
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ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
ของหลักสูตร (ELOs) 

กลยุทธการจัดการศึกษา วิธีการประเมินผล 

ELO5 รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน

และการทำงานรวมกับผูอ่ืนได 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ใชการเรียนการสอนท่ี
กำหนดใหทำงานรวมกันเปน
กลุม เนนการประสานงานกับ
บุคคลอ่ืน ใหนิสิตคนควา
เรียนรูดวยตนเองอยาง
ตอเนื่อง (Investigative and 
Lifelong Learning) การ
เรียนการสอนแบบบูรณาการ 
(Integrated Learning 
Approach) 
2. จัดกิจกรรมหรือโครงการท่ี
สงเสริมใหเห็นถึงความสำคัญ
ของพหุวัฒนธรรม และความ
หลากหลายในสังคม 

1. ประเมินจากผลงานและ
การนำเสนอผลงานท่ีนิสิต
ไดรับมอบหมายใหทำงาน
เปนกลุม และการทำงานเชิง
บูรณาการ 
2. ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรมของนิสิต จากการ
ทำงานเปนกลุม และความ
รับผิดชอบ และการทำงาน
เชิงบูรณาการ 

ELO6 แสดงใหเห็นถึงการประยุกตใช

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการทํางาน

ดานประวัติศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ใชการสอนแบบฝกปฏิบัติ
ในรายวิชาตาง ๆ เพ่ือสามารถ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การเก็บรวบรวมขอมูล 
ประมวลผล แปลความหมาย 
และนำเสนอขอมูลในทาง
ประวัติศาสตร 
2. มอบหมายงาน การจัด
กิจกรรม หรือโครงงาน ท่ีเปน
การฝกความสามารถในการ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
เพ่ือการสื่อสารไดอยาง
เหมาะสม 

1. ประเมินความสามารถใน
การสื่อสาร ท้ังการพูด การ
เขียน การนำเสนอ จากการ
นำเสนอผลงานท่ีไดรับ
มอบหมาย รวมท้ังโครงงาน 
งานวิจัย หรือจากการสัมมนา 
2.ประเมินความสามารถใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการเก็บรวบรวมขอมูล 
ประมวลผล แปลความหมาย 
และนำเสนอขอมูลในทาง
ประวัติศาสตรจากการ
ผลงาน โครงงาน การทำงาน
วิจัย หรือจากการสัมมนา 

ELO7 ปฏิบัตติามจรรยาบรรณของ

นักประวัติศาสตร 

 

 

 

 

1. สอดแทรกแนวคิดทาง
คุณธรรม จริยธรรม โดยเนน
ย้ำในเรื่องการเขาเรียน การสง
งานตรงเวลา การไมทุจริตใน
การสอบ และคัดลอกผลงาน
ผูอ่ืน 

1. กำหนดวิธีการประเมินผล
หรือคะแนนในเรื่องการ 
แสดงออกทางดานคุณธรรม   
จริยธรรม ในแตละกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีใชใน
รายวิชา การมาเรียน สงงาน
ตรงเวลา และไมทุจริตในการ
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ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
ของหลักสูตร (ELOs) 

กลยุทธการจัดการศึกษา วิธีการประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน กิจกรรมทางวิชาการ/
วิชาชีพ การทำโครงงาน ท่ีใช
แนวคิด วิธีการทางดาน
คุณธรรม จริยธรรม และดาน
จิตสาธารณะ 
3. อภิปรายโดยยกตัวอยาง
การใชหลักฐานในสื่อสังคม
ออนไลน ในปจจุบันใน
ประเด็น เชน การนำเสนอ
บางเรื่อง การบิดเบือนขอมูล 
ขาวปลอม เพ่ือใหผูเรียน
เชื่อมโยงถึงจรรยาบรรณทาง
ประวัติศาสตรกับ
ชีวิตประจำวัน  
 

สอบหรือคัดลอกผลงานผูอ่ืน   
กลาท่ีจะแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับกรณีศึกษาในการ
เรียน 
2. กำหนดวิธีการประเมินผล
การเขารวมกิจกรรมทาง
วิชาการ ทางวิชาชีพ หรือ
ประสิทธิผลของการเขารวม
กิจกรรมดานจิตสาธารณะ 
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หมวดที ่5  หลกัเกณฑในการประเมินผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
         เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
   

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนิสิตยังไมสำเร็จการศึกษา 
       2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวชิาโดยผูสอน 
  2.1.2 การทวนสอบของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา อยางนอยรอยละ 25 ของ
รายวิชาท่ีเปดสอน โดยคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งจากคณะ 
  2.1.3 การทวนสอบตามผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (ELOs)  
  เมื ่อนิสิตจบชั้นที่ 3 ดำเนินการทวนสอบโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร ดวยการจัดสอบประมวลความรู เพ่ือวัดผลลัพธการเรียนรู ELO1-ELO4  โดย
มีเกณฑคะแนนผานที่รอยละ 60 และเมื่อนิสิตจบชั้นปที่ 4 ดำเนินการทวนสอบโดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร พิจารณาจากผลการประเมินในรายวิชาเอกัตศึกษาและ
ฝกงาน/สหกิจศึกษา เพ่ือวัดผลลัพธการเรียนรู ELO5-ELO7   
 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง(ELOs) ชวงเวลาการทวนสอบ 
ELO1- ELO 4, ELO7 เม่ือจบชั้นปท่ี 3  
ELO5- ELO7 เม่ือสิ้นสุดรายวิชาฝกงาน/สหกิจศึกษา 

 
  

   2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวัง (ELOs) หลังจาก
นิสิตสำเร็จการศึกษา 
   หลักสูตรมีระบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวัง (ELOs) 
ของนิสิตตามหลักสูตรที่กำหนดไวซึ่งครอบคลุมผลสัมฤทธิ์การเรียนรูทั้ง 5 ดาน โดยประเมินจากแหลงขอมูล 
ดังนี้ 
   2.2.1 สำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต รวมทั ้งความคิดเห็นของบัณฑิตหลักสูตร                 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร ท่ีมีตอหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน โดยประเมินจากบัณฑิต
แตละรุนท่ีจบการศึกษา ในลักษณะของการเนนผลลัพธตามมาตรฐานผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม  
   2.2.2 สำรวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ในแงของตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีเก่ียวเนื่อง
กับการประกอบ อาชีพของบัณฑิต รวมท้ังเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งข้ึน 
   2.2.3 สำรวจจากแหลงฝกงานและผูมีสวนไดสวนเสียกลุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและสำคัญตอ
หลักสูตร จากนั้นนำผลประเมินที่ไดยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการ การเรียนการสอนและหลักสูตรแบบ
ครบวงจรรวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหนวยงานโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือ
องคกรวิชาชีพ รวมถึงนำเอาเกณฑการสำเร็จการศึกษาของหลักสูตรตามเกณฑของมหาวิทยาลัยมาเปนตัว
กำหนดการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูและผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (ELOs) ของนิสิต   
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3. เกณฑการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 

เกณฑการสำเร็จการศึกษาตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร 
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  

 
ขอ 19 การเสนอใหไดรับปริญญาตรี 
 19.1 ในภาคการศึกษาสุดทายที่นิสิตจะสำเร็จการศึกษา นิสิตจะตองยื่นใบรายงาน คาดวาจะสำเร็จ
การศึกษา โดยผานอาจารยที่ปรึกษาตอมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันเปดภาคเรียน ท้ังนี้
นิสิตตองมีสถานภาพการเปนนิสิตในภาคการศึกษาท่ียื่นใบรายงาน 
 19.2 นิสิตท่ีไดรับการเสนอใหไดรับปริญญาตรี ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
  19.2.1 เรียนรายวิชาตางๆ ครบตามหลักสูตรและเง่ือนไขของสาขาวิชานั้น และ ไมมีรายวิชา
ใดไดรับอักษร I หรืออักษร P โดยใชเวลาเรียน ดังนี้ 
    1. การศึกษาเพื่อปริญญาตรี 4 ป สำเร็จการศึกษาได ไมกอน 6 ภาคการศึกษาปกติ 
สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน 14 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็ม
เวลา 
   19.2.2 นิสิตที่ขอเทียบโอนรายวิชาตองใชเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยนเรศวรอยางนอย 1 
ปการการศึกษา 
   19.2.3 มีคาระดับข้ันสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 2.00 
   19.2.4 ไดรับการทดสอบความรูภาษาอังกฤษ และความรูดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 19.3 นิสิตท่ีจะไดรับการเสนอชื่อใหไดรับปริญญาเกียรตินิยม นอกจากเปนผูมีคุณสมบัติตามท่ีกำหนด
ไวในขอ 19.2 แลว ตองมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมดังตอไปนี้ 
   19.3.1 มีคาระดับข้ันสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต 3.50 ข้ึนไป จะไดรับเกียรตินิยมอันดับ
หนึ่ง แตถามีคาระดับข้ันสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต 3.25 ถึง 3.49 จะไดรับเกียรตินิยมอันดับสอง 
    19.3.2 ไมเคยไดรับระดับข้ัน F หรืออักษร U และตองไมลงทะเบียนเรียนซ้ำในรายวิชาใด  
   19.3.3 กรณีเปนนิสิตที่มีการขอเทียบโอนผลการเรียน จำนวนหนวยกิต ตองไมเกิน 1 ใน 6 
ของจำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
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หมวดที ่6  การพัฒนาคณาจารย 
 
1.  การเตรียมการสำหรับอาจารยใหม 
  ปฐมนิเทศอาจารยใหม ในเรื ่องบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูของนิสิตใน
รายวิชาท่ีรับผิดชอบ ชี้แจงและมอบเอกสารท่ีเก่ียวของ เชน รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) และชี้แจงและมอบ
เอกสารรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ซึ่งแสดงถึงผลการเรียนรูที่คาดหวังจากรายวิชา และกลยุทธการสอน
และการประเมินผล ใหแกอาจารยใหม 
   1.1  อาจารยใหม 

- คุณสมบัติ 
   เปนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอกในสาขาประวัติศาสตรหรือสาขาอื่น ๆ ท่ี
เก่ียวของ และผานเกณฑการคัดเลือกใหไดมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

- เกณฑการคัดเลือก 
   การรับอาจารยใหม ภาควิชาประวัติศาสตร มีการกำหนดคุณสมบัติของอาจารย และแนว
ปฏิบัติในการรับอาจารยใหมประจำภาควิชาประวัติศาสตรกอนที่จะเสนอคณะ เพื่อดำเนินการตามระเบียบ  
และหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย 
 
2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
   2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
         - สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัย
อยางตอเนื่องโดยผานการทำวิจัย การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือตางประเทศ    
      - การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 
   2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 
         - การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม 
  - มีการกระตุนอาจารยทำผลงานทางวิชาการท่ีตรงกับหลักสูตร 
 - สงเสริมการทำวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลัก 
 - สงเสริมพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
 - สนับสนุนการหาแหลงทุนภายนอกสำหรับการทำวิจัย 
 - สนับสนุนใหอาจารยเขารวมกลุมวิจัยและกิจกรรมบริการวิชาการตาง ๆ ของคณะ 
 - สนับสนุนใหอาจารยสรางเครือขายความรวมมือในระดับทองถิ่นและภูมิภาค ในสวนที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาความรู และสรางประโยชนในกับชุมชน 
   2.3  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

- คุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร คือ มีคุณวุฒิข้ันต่ำปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือมีตำแหนง
ผูชวยศาสตราจารย และตองมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ ปริญญา และเปน
ผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกำหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดำรงตำแหนง
ทางวิชาการอยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง 
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- เกณฑการคัดเลือกเปนอาจารยประจำหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาของหลักสูตรท่ี
เปดสอน และ 
ทำหนาท่ีสอน และคนควา วิจัย ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธกับสาขาประวัติศาสตร 

- แนวทางการพัฒนาสมรรถนะ 
สงเสริมใหจัดทำผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ป และอยางนอย 1 

รายการตอปและสงเสริมใหคณาจารยพัฒนาตนเองทางวิชาการตามสายงาน โดยอาจารยทุกคนตองไดรับการ
พัฒนาไมนอยกวาปละ 1 ครั้ง 
 
   2.4  อาจารยประจำหลักสูตร 

- คุณสมบัติอาจารยประจำหลักสูตร คือ มีคุณวุฒิข้ันต่ำปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือมีตำแหนงผูชวย
ศาสตราจารย และตองมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ ปริญญา และเปนผลงานทาง
วิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกำหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดำรงตำแหนงทางวิชาการ
อยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง 

- เกณฑการคัดเลือก 
เปนอาจารยประจำหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาของหลักสูตรท่ีเปดสอน และ 

ทำหนาท่ีสอน และคนควา วิจัย ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธกับสาขาประวัติศาสตร 
- แนวทางการพัฒนาสมรรถนะ 

สงเสริมใหจัดทำผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ป และอยางนอย 1 
รายการตอป 
   สงเสริมใหคณาจารยพัฒนาตนเองทางวิชาการตามสายงาน โดยอาจารยทุกคนตองไดรับการ
พัฒนาไมนอยกวาปละ 1 ครั้ง 
 
   2.5  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ (หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและรายวิชาวิทยานพินธระดับปริญญาตรี)  

-  
 
   2.6  แผนการพัฒนาอาจารย 

- จำนวน 11 คน 
- ภาควิชาจัดสรรงบประงบมาณเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอาจารยไมต่ำกวา 20,000 บาทตอคนตอป 

และจัดโครงการเพ่ือพัฒนาอาจารย 
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หมวดที ่7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1.  การกำกับมาตรฐานหลักสูตร  
  มีการกำกับมาตรฐานหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติและการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร ดังนี้ 
 1.1  การดำเนินการจัดทำและติดตาม มคอ.ตาง ๆ ของหลักสูตร ใหดำเนินการตามแผนการบริหาร
จัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ภาคการศึกษาตน/ภาคการศึกษา
ปลาย โดยใหมีการกำกับติดตามโดยคณบดี/ ผูอำนวยการวิทยาลัย รายละเอียดดังนี้ 
  - จัดทำและสงแผนการเรียนรู (มคอ.3, 4) ผลการเรียนรู (มคอ.5, 6) รายงานผลการดำเนินงาน
ของหลกัสูตร  (มคอ.7) และรายงานตัวบงชี้ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดย
อัพโหลดผานระบบบริหารจัดการหลักสูตร TQF 
  - คณะรายงานการจัดสงแผนการเรียนรู (มคอ.3, 4) ผลการเรียนรู (มคอ.5, 6) รายงานผลการ
ดำเนินงานของหลักสูตร  (มคอ.7) และรายงานตัวบงชี ้ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา เสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ 

 1.2  อาจารยและภาควิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชา ตองจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการเรียนให
เปนไปตามรายละเอียดท่ีกำหนดไวในรายวิชา 
    1.3  การดำเนินการจัดทำยังเปนไปตามระบบเครือขายประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN 
University Network Quality Insurance: AUN QA) 
 1.4  การพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย โดยการประเมินและรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรทุกป
การศึกษา เพ่ือนำขอมูลท่ีไดไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเปนระยะ ๆ หรือทุกรอบ 5 ป 
 
2.  บัณฑิต 
 2.1  หลักสูตรผลิตบัณฑิตใหไดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

2.2  หลักสูตรรวมกับคณะสังคมศาสตรมีการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและสำรวจความ
ตองการของตลาดแรงงาน โดยการสอบถามความพึงพอใจของนายจาง หรือผูใชบัณฑิต เปนประจำทุกปเพ่ือ
นำขอมูลมาปรับปรุงการบริหารหลักสูตร 
 
3.  นิสิต 
 3.1  การรับนิสิตและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
  มีการกำหนดคุณสมบัติของผูเขาศึกษาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2558 และขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 และมีกระบวนการ
เตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาจากการประชุมของอาจารยประจำหลักสูตรเพื่อพิจารณาแนวทางในการ
เตรียมความพรอมในแตละปการศึกษา 
 3.2  การควบคุมดูแล และใหคำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวแกนิสิต  
  มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนิสิตทุกคน โดยนิสิตที่มีปญหาในการเรียน
สามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการได โดยอาจารยของภาควิชาทุกคนจะตองทำหนาที่อาจารยท่ี
ปรึกษาทางวิชาการใหแกนิสิต รวมทั้งมีการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื ่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตและ
เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
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 3.3  การคงอยู การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต  
 อาจารยประจำหลักสูตรทำหนาที่กำกับ ติดตามอัตราการคงอยู การสำเร็จการศึกษา รวมทั้งรวมกับ
คณะสังคมศาสตรในรับขอรองเรียนของนิสิต และดำเนินการจัดการขอรองเรียนของนิสิต ท้ังในระดับหลักสูตร 
ภาควิชาฯ และคณะฯ 
  
4.  คณาจารย 
 4.1  มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย อาจารยใหมจะตองมี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไปในสาขาประวัติศาสตร หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 
 4.2  มีระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย โดยการสนับสนุนใหคณาจารยสำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก และมีตำแหนงทางวิชาการ รวมท้ังเปดโอกาสและจัดสรรงบประมาณใหอาจารยเขารวมการอบรม 
สัมมนา และประชุมวิชาการ นำเสนอผลงานวิชาการ และทำงานวิจัยอยางตอเนื่อง เพ่ือใหคณาจารยใน
หลักสูตรมีคุณสมบัติเหมาะสมและเพียงพอ 
 4.3  คณาจารยประจำหลักสูตรมีสวนรวมในการวางแผนและการดำเนินงานของหลักสูตร  
 4.4  มีการประเมินผลความพึงพอใจของอาจารย เพ่ือพัฒนาปรบัปรุงกระบวนการพัฒนาอาจารยและ
เพ่ือใหมีการอัตราการคงอยูของอาจารยสูง 
 
5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
 5.1  อาจารยประจำหลักสูตรมีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม และกำกับใหหลักสูตรและรายวิชา
มีความทันสมัย  
   โดยอาจารยผู รับผิดชอบรายวิชาตาง ๆ จะเปนผูทบทวนเนื้อหารายวิชา และดำเนินการ
ปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาที่จะเปดสอนใหทันสมัย และเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงขององคความรูดาน
ประวัติศาสตรท่ีเกิดข้ึนใหมๆ  
 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมการเรียนการสอน 
  การพิจารณาผู สอนจะคำนึงถึงความชำนาญในเนื ้อหาที ่สอน ประสบการณการสอน 
ผลงานวิจัย หรือประสบการณการทำงานที่เกี่ยวของกับรายวิชานั้น ๆ  สวนการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกมา
บรรยายพิเศษในรายวิชา จะตองมี CV ของผูทรงคุณวุฒิประกอบการพิจารณาเพื่อตั้งแตงหรือเชิญมาบรรยาย
พิเศษ   
 รายวิชาในหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เนนทฤษฎีและการปฏิบัติ  รวมทั้งการ
เรียนรูจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ความสามารถในการใชเทคโนโลยี นิสิตเรียนรูได
ตลอดเวลา และ e-learning  และมีการบูรณาการพันธกิจในดานการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และ
การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมในการจัดการเรียนการสอน 
 5.3 การประเมินผูเรียน 
  อาจารยประจำหลักสูตรพิจารณาการประเมินผลการเรียนรูของอาจารยผูสอน โดยดูจาก
วิธีการประเมิน เกณฑการประเมิน ที่กำหนดไวใน มคอ.3 ในมีการประเมินที่หลากหลาย รวมทั้งการประเมิน
ตามสภาพจริง  รวมท้ังพิจารณาผลการประเมินท่ีอยูใน มคอ.5 ของแตละรายวิชา 
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6.  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
 6.1  การดำเนินงานเพ่ือความพรอมของส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
  หลักสูตร ภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณประจำป ท้ังงบประมาณ
แผนดินและเงินรายไดเพื่อจัดซื ้อตำรา สื่อการเรียนการสอน  รวมทั้งโสตทัศนูปกรณ และวัสดุครุภัณฑ
คอมพิวเตอรอยางเพียงพอ สำหรับคณาจารย และเพ่ือสนับสนุนการเรียนรูในชั้นเรียนและสรางสภาพแวดลอม
ใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนิสิต 
 6.2  การจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
  หลักสูตร รวมกับคณะ และมหาวิทยาลัย ในการจัดซื้อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ตามความ
ตองการของ เพื่อบริการใหอาจารยและนิสิต อาจารยผู สอนแตละรายวิชาและนิสิตจะมีสวนรวมในการ
เสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จำเปน คณะมีหองอานหนังสือของคณะ  เนนบริการหนังสือ  
ตำรา และวารสารเฉพาะทาง   และจัดสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใชประกอบการสอนของอาจารย 
 6.3  การประเมินส่ิงสนับสนุนการเรียนรูและการดำเนนิการปรับปรุง 
 มีการประเมินความเพียงพอของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของแตละรายวิชา โดยคณาจารยและนิสิตได
ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตำรา และความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูตาง ๆ โดยมีนำผลจาก
การประเมินมาพิจารณาในระดับหลักสูตร เพ่ือนำไปสูการแกไขปรับปรุงท้ังในระดับหลักสูตร ภาควิชา คณะ 
และมหาวิทยาลัย 
 
7.  ตัวบงช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) ระดับปริญญาตร ี
 มีการกำกับมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF : HEd) และเกณฑ
การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้  
  7.1  การกำกับตัวบงช้ี 1.1  

มีการกำกับตัวบงชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ 
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 มีเกณฑการประเมิน จำนวน 5 ขอ 

 
 

ขอ 
 

เกณฑ 
 

รายละเอียดการประเมิน 
ปท่ี1 ปท่ี2 ปท่ี3 ปท่ี4 ปท่ี5 

2565 2566 2567 2568 2569 

1 จำนวนอาจารย
ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

- ไมนอยกวา 5 คน 
- เปนอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตร
ไมไดและประจำหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรนั้น 
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ขอ 

 
เกณฑ 

 
รายละเอียดการประเมิน 

ปท่ี1 ปท่ี2 ปท่ี3 ปท่ี4 ปท่ี5 

2565 2566 2567 2568 2569 

2 คุณสมบัติของ
อาจารย
ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

ประเภทวิชาการ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ

เทียบเทา หรือดำรงตำแหนง
ทางวิชาการไมต่ำกวาผูชวย
ศาสตราจารย ในสาขาท่ีตรง
หรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีสอน 

- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 
1  รายการในรอบ 5 ป ยอนหลงั 

     

3 คุณสมบัติของ
อาจารยประจำ
หลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเทา หรือดำรงตำแหนง
ทางวิชาการไมต่ำกวาผูชวย
ศาสตราจารย ในสาขาท่ีตรง
หรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีสอน 

- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 
1 รายการในรอบ 5 ป 

ยอนหลัง 
- ไมจำกัดจำนวนและประจำได

มากกวาหนึ่งหลักสูตร 

     

4 คุณสมบัติของ
อาจารยผูสอน 

อาจารยประจำ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ

เทียบเทา หรือดำรงตำแหนง
ทางวิชาการไมต่ำกวาผูชวย
ศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้น 
หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกันหรือ
สาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน 

- หากเปนอาจารยผูสอนกอน
เกณฑนี้ประกาศใช อนุโลม
คุณวุฒิระดับปริญญาตรีได 
อาจารยพิเศษ 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือ
คุณวุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา และมีประสบการณ
ทำงานท่ีเก่ียวของกับวิชาท่ี
สอนไมนอยกวา 6 ป 
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ขอ 

 
เกณฑ 

 
รายละเอียดการประเมิน 

ปท่ี1 ปท่ี2 ปท่ี3 ปท่ี4 ปท่ี5 

2565 2566 2567 2568 2569 

- ท้ังนี้ มีชั่วโมงสอนไมเกินรอย
ละ 50 ของรายวิชา โดยมี
อาจารยประจำเปน
ผูรับผิดชอบรายวิชานั้น 

5 การปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาท่ีกำหนด 

- ตองไมเกิน 5  ป ตามรอบ
ระยะเวลาของหลักสูตร หรือ
อยางนอยทุก ๆ 5 ป 

     

สรุปผลการดำเนินงาน 
 

การกำกับตัวบงชี้ท่ี 1.1  การ
บริหารจัดการหลักสูตรตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี  พ.ศ 2558 

ผาน ผาน ผาน ผาน ผาน 

 
7.2  ตัวบงช้ีหลัก ( Core KPIs) 

 การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนท่ีจะทำใหบัณฑิตมีคุณภาพอยางนอย
ตามมาตรฐาน  ผลการเรียนรูท่ีกำหนด โดยมีตัวบงชี้ผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
 

ขอ ตัวบงช้ีผลการดำเนินงาน 
ปท่ี1 ปท่ี2 ปท่ี3 ปท่ี4 ปท่ี5 

2565 2566 2567 2568 2569 

1 อาจารยประจำหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวน
รวมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดำเนินงานหลักสูตร 

     

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  ท่ี
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา 

     

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม ตามแบบแผนการเรียนรู
ของรายวิชา อยางนอยกอนการเปดภาคเรียนให
ครบทุกรายวิชา 

     

4 จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม ตามแบบ ผลการเรียนรูของรายวิชา
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ข้อ ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 ปีท่ี4 ปีท่ี5 

2565 2566 2567 2568 2569 

ภายใน 30  วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

5 จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตาม
แบบ มคอ. 7   ณภาพหรือเกณฑ์การประกันคุ
การศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำหนดภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นปีการศึกษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ที่กำหนดใน แผนการเรียนรู้ของรายวิชา 
อย่างน้อย ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผล
การประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7  
หรือเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่
มหาวิทยาลัยกำหนดปีที่ผ่านมา 

 ✓ ✓ ✓ ✓ 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

9 อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1  ครั้ง   

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

10 จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสีุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5   จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

   ✓ ✓ 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0  

    ✓ 

รวมตัวบ่งชี้ท่ีต้องดำเนินการข้อ 1-5 ในแต่ละปี 5 5 5 5 5 
รวมตัวบ่งชีใ้นแต่ละปี 9 10 10 11 12 

 
เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานเพื่อการรับรองและเผยแพร่หลักสูตร 
 
 เกณฑก์ารประเมินผลดำเนินการดำเนินการ เป็นไปตามท่ีกำหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ต้องมีผลดำเนินการบรรลุ
เป้าหมายตัวบ่งชี้บังคบั (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) และตัวบ่งชี้ที่ 6-12 จะต้องดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างน้อย
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ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ในปีที่ประเมิน ผลการประเมินการดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้ต่อเนื่องกัน 
2 ปี จึงจะได้รับรองว่าหลักสูตรมีมาตรฐานเพื่อเผยแพร่ต่อไป และจะต้องรับการประเมินให้อยู่ในระดับดีตาม
หลักเกณฑ์นี้ตลอดไป เพ่ือการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง 
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หมวดที ่8  การประเมิน และปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  มีการประเมินกลยุทธการสอน เช่น การสังเกตพฤติกรรม การตอบคำถาม อภิปรายของนิสิต 
มีการประชุมของคณาจารย์ผู้สอนและนำกลยุทธ์ที่ใช้ในการสอนไปปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ประเมินและ
ข้อเสนอแนะ และใช้ปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งยังใช้ผลการประเมินของนิสิตมาประกอบด้วย 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  มีการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิตในแต่ละรายวิชา ในด้านต่าง ๆ ทั้งเนื้อหา กลวิธี
การสอน เกณฑ์การวัดผล สื่อการสอน และคุณสมบัติของอาจารย์ในทุกภาคการศึกษา และให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาประเมินกลยุทธ์การสอนที่ใช้ในรายวิชา และเขียนรายงานใน ผลการเรียนรู้ (มคอ.5) เมื่อ
สิ้นสุดภาคการศึกษา 
 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1  ประเมินหลักสูตรโดยนิสิตชั้นปีสุดท้ายก่อนจบการศึกษาและบัณฑิต  รวมทั้งมีการจัดประชุม
ผู้แทนนิสิต เพื่อประเมินหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร 
 2.2  คณะกรรมการประเมินหลักสูตร ทำการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวม และใช้ข้อมูล
ย้อนกลับของคณาจารย์ในหลักสูตร ผู้เรียน บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า เพ่ือประกอบการประเมิน 
 2.3  ติดตามบัณฑิตใหม่ โดยการสำรวจข้อมูลจากนายจ้าง และ/หรือผู้บังคับบัญชาโดยแบบสอบถาม
และ/หรือการสัมภาษณ์ 
 
3.  การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทำการประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กำหนด  
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 
 คณาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร รวบรวมและนำข้อมูลจากรายงานผลการดำเนินการรายวิชามา
ประชุมพิจารณา เพื่อสรุปปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา และทบทวนผล
การดำเนินการของหลักสูตร เพ่ือทำรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรและนำเสนอต่อภาควิชา 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1  
 

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรตามเกณฑ์ฯ ศธ. พ.ศ. 2558  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรตามเกณฑ์ฯ ศธ. พ.ศ. 2558  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 
      1. โครงสร้างของหลักสูตรภายหลังปรับปรุงแก้ไข  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 129 หน่วย
กิต 
 1.1 ปรับลดจำนวนหน่วยกิตของกลุ่มวิชาบังคับในส่วนของรายวิชาเนื้อหาประวัติศาสตร์ และเพ่ิม
รายวิชาใหม่ในส่วนของวิชาพื้นฐานการวิจัย ให้ครอบคลุมแนวคิดทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัยที่จำเป็น เพื่อเป็น
พ้ืนฐานที่เข้มแข็งให้กับการเขียนงานวิจัยทางประวัติศาสตร์ 
 1.2 ปรับรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกให้มีความทันสมัยโดยครอบคลุมเนื้อหาของสังคมโลกและของ
ท้องถิ ่น และแนวทางการศึกษาประวัติศาสตร์  (Historical Approach) ที่เกิดขึ ้นใหม่ รวมทั้งสอดรับกับ
แผนการพัฒนาประเทศที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
 
      2. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ  
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ปรากฏดังนี้ 
 

ลำดับ
ที ่

หมวดวิชา 
เกณฑ์ ศธ. 
พ.ศ. 2558 

หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2560 
ทางวิชาการ 

 

หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2565 
ทางวิชาการ 

 
1 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป             ไม่น้อยกว่า 
1.1 กลุ่มวิชาภาษา 
     วชิาบังคับ 
   - กลุ่มภาษาอังกฤษ               ไม่น้อยกว่า 
   - กลุ่มภาษาไทย                   ไม่น้อยกว่า 
     วชิาเลือก 
     โดยเลือกจากกลุ่มภาษาอังกฤษ กลุ่ม
ภาษาไทย หรือกลุ่มภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ           
                                         ไม่น้อยกว่า                                  
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์          ไม่น้อยกว่า 
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์           ไม่น้อยกว่า 
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
                                         ไม่น้อยกว่า 
1.5 กลุ่มวิชาพลานามัย (บังคับไม่นับหน่วยกิต) 

 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
12 
6 
3 
3 
 
 
 
6 
6 
6 
6 
 

30 
12 
6 
3 
3 
 
 
 
6 
6 
6 
6 
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ลำดับ
ที ่

หมวดวิชา 
เกณฑ์ ศธ. 
พ.ศ. 2558 

หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2560 
ทางวิชาการ 

 

หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2565 
ทางวิชาการ 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

หมวดวิชาเฉพาะ                  ไม่น้อยกว่า 
2.1 วิชาแกน 
          -                              ไม่น้อยกว่า 
2.2 วิชาเฉพาะ                                    
     2.2.1 วิชาบังคับ                ไม่น้อยกว่า 
     2.2.2 วิชาเลือก                 ไม่น้อยกว่า 
2.3 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 
2.4 สหกิจศึกษา/ฝึกงาน/ฝึกอบรม  
     หรือฝึกงานต่างประเทศ 
หมวดวิชาเลือกเสรี                ไม่น้อยกว่า 

72 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

93 
 
  
 

54 
27 
6  
6 
  
6 

93 
 
  
 

63 
24 
-  
6 
  
6 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 120 129 129 
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ภาคผนวก 2  
 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชา และสาระการปรับปรุงหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. 2560 
กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
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1. ตารางเปรียบเทียบสาระในการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 
หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565 สาระที่ปรบัปรงุ 

หมวดวชิาเฉพาะ        จำนวน  93 หน่วยกิต หมวดวชิาเฉพาะ        จำนวน  93 หน่วยกิต -ลดจำนวนหน่วยกิต 
ของรายวิชาบังคับ และ
วิชาเลือก 

วิชาบังคับ    จำนวน  66 หนว่ยกิต    วิชาบังคับ    จำนวน  63 หนว่ยกิต    
วิชาเลือกไม่น้อยกวา่                  27 หน่วยกิต     วิชาเลือกไม่น้อยกวา่                  24 หน่วยกิต     
1. วิชาบังคับ  จำนวน   66 หน่วยกติ 1. วิชาบังคับ  จำนวน   63 หน่วยกติ 
834201 ภาษาอังกฤษในเอกสารประวัติศาสตร์ 1(0-2-1) 

English in Historical Documents 
 ปิดรายวิชา 

834302 ภาษาอังกฤษในงานวิชาการประวัติศาสตร์ 1(0-2-1) 
English in Academic History 

834201  ภาษาอังกฤษสำหรับประวัติศาสตร์    2(1-2-2) 
  English for History 

-ปรับชื่อรายวิชา 
-ปรับคำอธบิายรายวิชา 
-เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

834303 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองาน  1(0-2-1) 
English for Presentation 

834302  ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองาน       1(0-2-1) 
 English for Presentation 

-เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
 

834121 ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่   3(2-2-5) 
 Pre-modern Thai History 

834121  ประวัติศาสตร์รัฐจารีตไทย       3(2-2-5) 
 History of Traditional Thai State 

-ปรับชื่อรายวิชา 
-ปรับคำอธบิายรายวิชา 

834122 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่  3(2-2-5) 
Modern Thai History 

834222  ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่      3(3-0-6) 
  Modern Thai History 

-เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
-ปรับหน่วยกิต 

834224 ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี  3(2-2-5) 
 Art History and Archaeology 

834223  ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี                 3(2-2-5) 
 Art History and Archaeology 

-เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
 

834151 ประวัติศาสตร์เอเชียใต้   3(2-2-5) 
History of South Asia 

834151  ประวัติศาสตร์เอเชียใต้                    3(3-0-6) 
            History of South Asia 

-ปรับหน่วยกิต 
 

834152 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก  3(2-2-5) 
History of East Asia 

834152  ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก      3(2-2-5) 
 History of East Asia 

-คงเดิม 

834211 แนวคิดและงานวิชาการประวัติศาสตร์รว่มสมัย 3(2-2-5) 
Approaches and Contemporary Academic 
Writings in History 

834112 แนวคิดและงานวิชาการประวัติศาสตร์ร่วมสมัย      3(2-2-5) 
           Approaches and Contemporary Academic Writings 

in History 

 -คงเดิม 

834332 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น   3(2-2-5) 
 Local History  

834332  ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น                                  3(2-2-5) 
  Local History 

-คงเดิม 

834263 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา  3(2-2-5) 
History of the United States of America  

834263  ประวัติศาสตร์อเมริกา     3(3-0-6) 
  History of America 

-ปรับหน่วยกิต 
 

834223 ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย  3(2-2-5) 
 Contemporary Thai History 

834324  ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย                             3(2-2-5) 
 Contemporary Thai History 

-เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
 

834141 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(2-2-5) 
 ก่อนสมัยใหม ่    
 History of Pre-Modern Southeast Asia 

834141  ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉยีงใต้                3(3-0-6) 
            ก่อนสมยัใหม่     
   History of Pre-Modern Southeast Asia 

-ปรับหน่วยกิต 
 

834242 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉยีงใต้สมัยใหม่ 3(2-2-5) 
 History of Modern Southeast Asia 

834242  ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉยีงใต้สมัยใหม่    3(3-0-6) 
  History of Modern Southeast Asia)   

-ปรับหน่วยกิต 
 

834161 ประวัติศาสตร์ยุโรปก่อนสมัยใหม ่  3(2-2-5) 
 History of Pre-modern Europe 

834161  ประวัติศาสตร์ยุโรปก่อนสมัยใหม ่     3(2-2-5) 
 History of Pre-modern Europe 

-คงเดิม 

834262 ประวัติศาสตร์ยุโรปสมยัใหม ่  3(2-2-5) 
 History of Modern Europe  

834162  ประวัติศาสตร์ยุโรปสมยัใหม่      3(3-0-6) 
 History of Modern Europe 

-เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
-ปรับหน่วยกิต 

834314 ปรัชญาประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์นิพนธ์ 3(2-2-5) 
 Historical Philosophy and Historiography 

834214  ปรัชญาประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์นิพนธ์     3(2-2-5) 
 Philosophy of History and Historiography 

-เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

834212 ระเบียบวิธีวจิัยทางประวัติศาสตร์  3(2-2-5) 
 Research Methodology in History 

834316  ระเบียบวธิีวิจยัทางประวัติศาสตร์                   3(2-2-5) 
 Research Methodology in History 

-เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
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หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565 สาระที่ปรบัปรงุ 
834313 การประยกุต์แนวคิดทางสังคมศาสตร์ 3(2-2-5) 
 ในงานประวัติศาสตร์   
              Application of Social Sciences Concepts  
             in History 

834315  การประยกุต์แนวคิดทางสังคมศาสตร์                 3(2-2-5) 
            ในงานประวัติศาสตร์   
 Application of Social Science Concepts  
           in History 

-เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

834231 ประวัติศาสตร์ชุมชนภาคเหนือตอนลา่ง 3(2-2-5)
 History of Lower Northern Communities 

834331  ประวัติศาสตร์ชุมชนภาคเหนือตอนลา่ง            3(2-2-5) 
  History of Lower Northern Communities 

-เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

 834417  เอกัตศึกษา                                 3(2-2-5) 
 Individual Study 

-ปรับรายวิชาใหมโ่ดย
กำหนดเป็นรายวิชา
บังคับ แทนรายวิชา
วิทยานพินธ์เดิม เพื่อให้
ผู้เรียนได้มีความรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ที่
กว้างขวาง ทันสมัย 
และสอดคล้องกับ ELO 
ของหลักสูตร 

834491  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี                     6 หน่วยกิต 
 Undergraduate Thesis 

 - ปรับเป็นรายวิชา 
834417 เอกัตศึกษา 
(Individual Study)  
3(2-2-5) มาแทน 

ให้เลือกเรียนรายวชิาดังต่อไปน้ี 1 รายวิชา   
จำนวนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
834492  การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ       6 หน่วยกิต 
 International  Academic or Professional Training 

ให้เลือกเรียนรายวชิาดังต่อไปน้ี 1 รายวิชา   
จำนวนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
834492  การฝึกอบรมหรอืฝึกงานในต่างประเทศ      6  หน่วยกิต   
  International Academic or Professional Training 

 
 
คงเดิม 

834493 สหกิจศึกษา                                       6 หน่วยกิต 
 Co-operative Education 

834491  สหกิจศึกษา              6  หน่วยกิต 
              Co-operative Education 

-เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

834495 การฝึกงาน                                       6 หน่วยกิต 
 Professional Training 

834493  การฝึกงาน              6  หน่วยกิต 
  Professional Training 

-เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

 834111 หลักฐานและสารสนเทศทางประวัติศาสตร์           3(2-2-5) 
            Historical Evidences and Sources 

-เปิดรายวิชาใหม่เพื่อให้
ผู้เรียนได้มีความรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ที่
กว้างขวาง ทันสมัย 
และสอดคล้องกับ ELO 
ของหลักสูตร 

 834213  การวิพากษห์ลักฐานทางประวัติศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Historical Criticism 

-เปิดรายวิชาใหม่เพื่อให้
ผู้เรียนได้มีความรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ที่
กว้างขวาง ทันสมัย 
และสอดคล้องกับ ELO 
ของหลักสูตร 

2. วิชาเลือกไม่น้อยกว่า          27 หน่วยกติ 
ให้เลือกเรียน รายวิชาตอ่ไปนี้โดยเลือกประสมระหว่างกลุ่มได้ 

2. วิชาเลือกไม่น้อยกว่า          24 หน่วยกติ 
ให้เลือกเรียน รายวิชาตอ่ไปนี้โดยเลือกประสมระหว่างกลุ่มได้ 

 

2.1 กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ไทย   
 834334  ปัญหาในประวัติศาสตร์ล้านนา                  3(2-2-5) 

  Problems in Lanna History 
-เปิดรายวิชาใหม่เพื่อให้
ผู้เรียนได้มีความรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ที่
กว้างขวาง ทันสมัย 
และสอดคล้องกับ ELO 
ของหลักสูตร 
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 834326  ประวัติศาสตร์ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม     3(2-2-5) 
  History of Social Movement 

-เปิดรายวิชาใหม่เพื่อให้
ผู้เรียนได้มีความรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ที่
กว้างขวาง ทันสมัย 
และสอดคล้องกับ ELO 
ของหลักสูตร 

 834336  พลวัตสังคมท้องถิ่นไทย                    3(2-2-5) 
  Dynamics of the Local Thai Society 

-เปิดรายวิชาใหม่เพื่อให้
ผู้เรียนได้มีความรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ที่
กว้างขวาง ทันสมัย 
และสอดคล้องกับ ELO 
ของหลักสูตร 

834333 ประวัติศาสตร์ล้านนา                3(2-2-5)  
            History of Lanna 

834233  ประวัติศาสตร์ล้านนา      3(2-2-5) 
  History of Lanna 

-เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

834334 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจท้องถิ่นไทย   3(2-2-5) 
History of Thai Local Economy 

834335  ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจท้องถิ่น                  3(2-2-5) 
  History of Local Economy 

-ปรับชื่อรายวิชา 
-เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
-ปรับคำอธบิายรายวิชา 

834335 ประวัติศาสตร์การเมืองท้องถิ่นไทย   3(2-2-5) 
History of Thai Local Politics 

834337  ประวัติศาสตร์การเมืองท้องถิ่นไทย     3(2-2-5) 
  History of Thai Local Politics 

-เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

 834427  ประวัติศาสตร์สังคมในประเทศไทย     3(2-2-5) 
  Social History of Thailand 

- เปิดรายวิชาใหม่
เพื่อให้ผู้เรียนได้มี
ความรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ที่
กว้างขวาง ทันสมัย 
และสอดคล้องกับ ELO 
ของหลักสูตร 

2.2 กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์เอเชยี   
834346 ลัทธิชาตินิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  3(2-2-5) 
 Nationalism in Southeast Asia 

834343  ลัทธิชาตินิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้    3(2-2-5) 
  Nationalism in Southeast Asia 

-เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

834345 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์เอเชีย 3(2-2-5) 
 ตะวันออกเฉียงใต้  
 Specific Issues in Southeast Asian History 

834449  หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์เอเชีย                3(2-2-5) 
              ตะวันออกเฉยีงใต้   
  Specific Issues in Southeast Asian History 

-เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

834243 ประวัติศาสตร์ประชาคมอาเซียน  3(2-2-5) 
 History of ASEAN Community  

834346  ประวัติศาสตร์ประชาคมอาเซียน                  3(2-2-5) 
  History of ASEAN Community 

-เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

834344 ประวัติศาสตร์นิพนธ์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  3(2-2-5) 
 Historiography of Southeast Asia 

834345  ประวัติศาสตร์นิพนธ์เอเชียตะวันออกเฉยีงใต้    3(3-0-6) 
  Historiography of Southeast Asia 

-ปรับชื่อรายวิชา 
-เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
- ปรับหนว่ยกิต 

834347 ประวัติศาสตร์การพัฒนาประเทศใน  3(2-2-5)   
 ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง                
 History of Development in Mekong Region 

Countries 

834344  ประวัติศาสตร์การพัฒนาประเทศลุ่มน้ำโขง    3(2-2-5) 
 History of Development in Mekong Region 

Countries 

-ปรับชื่อรายวิชา 
-เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
 

834355 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์เอเชียตะวนัออก  3(2-2-5) 
 Specific Issues in East Asian History 

 ปิดรายวิชา 

834253 ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ ์ 3(2-2-5) 
 ระหว่างประเทศของจีน    
 History of China’s Foreign Relations 
 

 ปิดรายวิชา 
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 834448  มิชชั่นนารีกับภาวะสมยัใหม่ใน     3(2-2-5) 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
              Missionary and Modernity in Southeast Asia 

- เปิดรายวิชาใหม่
เพื่อให้ผู้เรียนได้มี
ความรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ที่
กว้างขวาง ทันสมัย 
และสอดคล้องกับ ELO 
ของหลักสูตร 

2.3 กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ยุโรป   
834366 ประวัติศาสตร์รัสเซีย        3(2-2-5)                                                                                      

History of Russia 
834264  ประวัติศาสตร์รัสเซีย                                3(2-2-5) 
  History of Russia 

-เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

834271 หัวข้อเฉพาะในเหตกุารณ์ร่วมสมัย  3(2-2-5) 
 Specific Issues in Contemporary Affairs 

834478  หัวข้อเฉพาะในเหตุการณ์ร่วมสมัย     3(2-2-5) 
  Specific Issues in Contemporary Affairs 

-เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

834364 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์ยุโรป   3(2-2-5) 
 Specific Issues in European History 

834365  หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์ยุโรป                    3(2-2-5) 
  Specific Issues in European History 

-เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

834365 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา  3(2-2-5) 
 Specific Issues in American History 

 ปิดรายวิชา 

2.4 กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ประยุกต์   

 834372  ประวัติศาสตร์ครอบครัว                                3(2-2-5) 
  History of the family 

-เปิดรายวิชาใหม่เพื่อให้
ผู้เรียนได้มีความรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ที่
กว้างขวาง ทันสมัย 
และสอดคล้องกับ ELO 
ของหลักสูตร 

 834373  ประวัติศาสตร์ความตาย                               3(2-2-5) 
  Death History 

-เปิดรายวิชาใหม่เพื่อให้
ผู้เรียนได้มีความรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ที่
กว้างขวาง ทันสมัย 
และสอดคล้องกับ ELO 
ของหลักสูตร 

834381 ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประชานยิม  3(2-2-5) 
 History of Popular Culture 

834377  ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประชานยิม      3(2-2-5) 
  History of Popular Culture 

-เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

834225 วัฒนธรรมและความเชื่อทางศาสนา  3(2-2-5)  
 Cultures and Religious Beliefs  

834225  วัฒนธรรมและความเชื่อทางศาสนา    3(2-2-5) 
  Cultures and Religious Beliefs 

- คงเดิม 
 

834226 มรดกภูมิปัญญาไทย   3(2-2-5) 
 The Heritage of Thai Wisdom 

 ปิดรายวิชา 

834387 การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  3(2-2-5)                                                                                                                                               
The Cultural Tourism 

 ปิดรายวิชา 

 834281  ประวัติศาสตร์การเดินทางและการท่องเท่ียว   3(2-2-5) 
  History of Travel and Tourism 

-เปิดรายวิชาใหม่เพื่อให้
ผู้เรียนได้มีความรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ที่
กว้างขวาง ทันสมัย 
และสอดคล้องกับ ELO 
ของหลักสูตร 

834384 การอนุรักษ์ทรัพยากรทางประวัติศาสตร์ 3(2-2-5) 
 และวัฒนธรรม    

 -ปิดรายวิชา 
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 The Preservation of Historical and Cultural 

Resources 

834237 วัฒนธรรมชุมชน   3(2-2-5) 
 Community culture 

 -ปิดรายวิชา 
 

834272 ประวัติศาสตร์อาหารและเครื่องดื่ม   3(2-2-5) 
 History of Food and Beverage 

834282  ประวัติศาสตร์อาหารและเครื่องดื่ม      3(2-2-5) 
  History of Food and Drink 

-เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
-ปรับคำอธบิายรายวิชา 
- ปรับชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

834327  ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสังคมไทย   3(2-2-5) 
Thai Economic and Social History 

 -ปิดรายวิชา 
 

834354 ประวัติศาสตร์จีนโพ้นทะเล   3(2-2-5) 
 History of Overseas Chinese  

 -ปิดรายวิชา 
 

834356  มหาอำนาจเอเชียกับภูมิภาค 3(2-2-5) 
            เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
 Asian Superpowers and Southeast Asia Region 

834447  มหาอำนาจเอเชียกับภูมภิาค                   3(2-2-5) 
 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
           Asian Superpowers and Southeast Asia Region 

-เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

834373 ประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อม   3(2-2-5) 
 Environmental History 

834366  ประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อม                   3(2-2-5) 
  Environmental History 

-เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

834379 ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ไท   3(2-2-5) 
 History of Tai Ethnicity 

834271  ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ไท                              3(2-2-5) 
  History of Tai Ethnicity 

-เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

834336 ประวัติศาสตร์ธุรกิจและเครือข่ายทอ้งถิน่  3(2-2-5) 
History of Local Business and Network 

834483  ประวัติศาสตร์ธุรกิจ                    3(2-2-5) 
  History of Business 

- ปรับชื่อรายวิชา 
-เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
-ปรับคำอธบิายรายวิชา 

834348 การพัฒนาและยุทธศาสตร์ความมั่นคง 3(2-2-5) 
 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 Development and Security Strategy  
           in Southeast Asia 

 -ปิดรายวิชา 
 

834357 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์เอเชียใต้  3(2-2-5) 
 Specific Issues in South Asian History 

834353  หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์เอเชียใต้    3(2-2-5) 
 Specific Issues in South Asian History 

-เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

834374  บูรพาคดีศึกษากบัภาพตัวแทนแบบอาณานิคม  3(2-2-5) 
 Orientalism and Colonial Representation 

834375  บูรพาคดีศึกษากบัภาพตัวแทนแบบอาณานิคม    3(3-0-6) 
  Orientalism and Colonial Representation 

-เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
- ปรับหนว่ยกิต 

834375 แนวคิดแบบหลังอาณานิคมกับประวัติศาสตร์  3(2-2-5) 
 Postcolonialism and History 

 -ปิดรายวิชา 
 

834376 ประวัติศาสตร์เพศภาวะ   3(2-2-5)
 History of Sexuality 

834376  ประวัติศาสตร์เพศวิถี                               3(2-2-5) 
  History of Sexuality 

- เปลี่ยนชื่อรายวิชา 

834377 ประวัติศาสตร์อารมณ์ความรู้สึก   3(2-2-5)
 History of Emotions 

 -ปิดรายวิชา 
 

834378 ประวัติศาสตร์กีฬา    3(2-2-5)
 History of Sport 

834374  ประวัติศาสตร์กีฬา                                3(2-2-5) 
  History of Sport 

- คงเดิม 

834382 ประวัติศาสตร์สาธารณะ    3(2-2-5)
 Public History 

 -ปิดรายวิชา 
 

834383 การจัดการมรดกโลกทางวัฒนธรรม   3(2-2-5) 
            Cultural World Heritage Management 

 -ปิดรายวิชา 
 

834385 การจัดการพิพิธภัณฑ์    3(2-2-5)
 Museum Practice 

 -ปิดรายวิชา 
 

834386 สื่อและการจัดแสดงทางประวัติศาสตร์  3(2-2-5) 
 Media and Historical Exhibition 

834485  สื่อและการจัดแสดงทางประวัติศาสตร์                3(2-2-5) 
  Media and Historical Exhibition 

-เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

834388 ปัญหาพิเศษในประวัติศาสตร์  3(2-2-5) 
            Special Problems in History 

 -ปิดรายวิชา 
 

 834467  ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์                  3(3-0-6) 
  History of Science 

- เปิดรายวิชาใหม่
เพื่อให้ผู้เรียนได้มี
ความรู้ทาง
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หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565 สาระที่ปรบัปรงุ 
ประวัติศาสตร์ที่
กว้างขวาง ทันสมัย 
และสอดคล้องกับ ELO 
ของหลักสูตร 

 834479  แนวคิดหลังสมัยใหม่กับประวัติศาสตร์    3(2-2-5) 
  Post-Modernism and History 

- เปิดรายวิชาใหม่
เพื่อให้ผู้เรียนได้มี
ความรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ที่
กว้างขวาง ทันสมัย 
และสอดคล้องกับ ELO 
ของหลักสูตร 

 834484  ประวัติศาสตร์การเกษตร                               3(2-2-5) 
  History of Agriculture 

- เปิดรายวิชาใหม่
เพื่อให้ผู้เรียนได้มี
ความรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ที่
กว้างขวาง ทันสมัย 
และสอดคล้องกับ ELO 
ของหลักสูตร 

หมวดวชิาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า                6 หน่วยกิต หมวดวชิาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า                6 หน่วยกิต คงเดิม 
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2. ตารางเปรียบเทียบรหัสวิชา ชื่อวิชา สำหรับปรับรายวิชาเฉพาะที่มีการปรับคำอธิบายรายวิชา 
 

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565 
834334 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจท้องถิ ่นไทย              3(2-2-5)
 History of Thai Local Economy  
 รูปแบบต่างๆ ทางเศรษฐกิจ การแลกเปลี่ยน การค้าขาย และ
พัฒนาการทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการพัฒนาเครือข่ายในท้องถิ่น โดยพิจารณา
ทั้งเศรษฐกิจที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่าง
ท้องถิ่นกับภายนอกท้องถิ่น 
 Variations in economic, exchange, trade and economic 
development including development of local network, considering 
bother the formal and informal economy, as well as relationship 
between local and outside. 

834335 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจท้องถิ่น                     3(2-2-5) 
 History of Local Economy 
 รูปแบบต่างๆ ทางเศรษฐกิจ การแลกเปลี่ยน การค้าขาย และ
พัฒนาการทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการพัฒนาเครือข่ายและผู้ประกอบการ
ในท้องถิ่น โดยพิจารณาทั้งเศรษฐกิจที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  
รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับภายนอก 
               Variations in economic, exchange, trade and 
economic development including development of network and 
local entrepreneur, considering bother the formal and informal  
economy, as well as relationship between local and outside. 

834272 ประวัติศาสตร์อาหารและเครื่องดื่ม                       3(2-2-5) 
              History of Food and Beverage 
 พัฒนาการของการผลิตกับการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มในโลก 
การเดินทางจากอาหารและเครื่องดื่มในมิติการค้าเครื่องเทศและการลา่อาณา
นิคมสู่การพัฒนาเป็นอาหารและเครื่องดื่มประจำชาติ อาหารและเครื่องดิ่มใน
มิติการต่อต้านการเป็นอาณานิคมของโคคาโคลา (cocacolonization) และ
การเปลี่ยนเป็นแบบแมคโดนัลด์ (mcdonalization) ชาตินิยมและการบริโภค
ตราสินค้าอาหารและเครื ่องดื่ม การสร้างมูลค่าและคุณค่าของอาหารและ
เครื ่องดื ่มจากหิ้งสู ่ห้างและกระแสนิยมอาหารและเครื ่องดื ่มในโลกหลัง
สมัยใหม่ 
 The development of global production and 
consumption of food and beverage; food and beverage in the 
dimension of spice trade and colonization; the development of 
national dish and national beverage; food and beverage in the anti-
Cocacolonization and anti-Mcdonalization dimension; nationalism 
and consumption of food and beverage brands; value creation of 
food and beverage products from local stores to shopping malls; 
food and beverage consumption trend in the postmodern world. 

834282  ประวัติศาสตร์อาหารและเครื่องดื่ม                   3(2-2-5) 
 History of Food and Drink 
 การเด ินทางของอาหารและเคร ื ่ อ งด ื ่ ม ในบร ิบทผ ่ าน
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม การผลิตและการบริโภค การสร้างคุณค่าและ
มูลค่าของอาหารและเครื่องดื่มในบริบทสังคมร่วมสมัย   
  The journey of food and drink in historical and cultural 
context, production and consumption, commodification and 
value adding in contemporary society. 

834336 ประวัติศาสตร์ธุรกิจและเครือข่ายท้องถิ่น 3 ( 2 - 2 - 5 )
 History of Local Business and Network 
 รูปแบบและประเภทของธุรกิจท้องถิ ่นทั ้งในอดีตและปัจจุบัน 
พัฒนาการของธุรกิจท้องถิ ่นนับตั ้งแต่พ่อค้าวัวต่างและนายฮ้อยสู่การเป็น
เครือข่ายธุรกิจท้องถิ่นในยุคโลกาภิวัฒน์ การเกิดเครือข่ายธุรกิจท้องถิ่นในโลก
ไร้สายและไร้พรมแดน อิทธิพลของเครือข่ายธุรกิจท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 Forms and types of local business from the past to the 
present; the development of local business from cattle traders 
groups to local business network in globalized age, the origins of 
local business network in wireless and borderless world. the 
influence of local business network on politics, economics, society 
and culture from the past to the present. 

834483 ประวัติศาสตร์ธุรกิจ                                   3(2-2-5) 
 History of Business  
  ความหมายและขอบเขตของประวัติศาสตร์ธุรกิจ วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
โครงสร้างธุรกิจ การบริหารจัดการ ภาวะผู้นำ การสื่อสาร บทบาทชายหญงิ 
การสืบทอดธุรกิจ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนกลยุทธทาง
ธุรกิจ ตลอดจนการพัฒนาเครือข่ายธุรกิจในระดับต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น 
ชาติและนานาชาติ 
  The meaning and boundary of business, data 
collection methods and analysis of business history related to 
business structure, leadership, communication, gender roles, 
business succession, human resource development, business 
strategic planning, and business networks at local, national and 
international level. 
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3. แผนการศึกษาที่ปรับปรุง พ.ศ. 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2565 
 

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาระในการปรบัปรงุ 
ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 
001211  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(2-2-5) 
001XXX  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3(2-2-5) 
001XXX  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3(2-2-5) 
834121  ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมยัใหม ่ 3(2-2-5) 
834151  ประวัติศาสตร์เอเชียใต้  3(2-2-5) 
834152 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก                                     3(2-2-5) 
 รวม   18 หน่วยกติ 
 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาต้น 

001XXX หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  กลุ่มภาษาไทย                             3(2-2-5) 
001XXX หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                    3(2-2-5) 
001XXX หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3(2-2-5) 
834111  หลักฐานและสารสนเทศทางประวัติศาสตร์ 3(2-2-5) 
834151 ประวัติศาสตร์เอเชียใต้                                               3(3-0-6) 
834161  ประวัติศาสตร์ยุโรปก่อนสมัยใหม ่                                  3(2-2-5)         
               รวม                                                             18 หนว่ยกิต 

 
 
-ปรับรายวิชาในหมวดศึกษาทัว่ไปตาม
แผนการศึกษาของกองศึกษาทั่วไป 
-ปรับรายวิชาในหมวด.......... 
-เพิ่มรายวิชา 834111  หลักฐานและ
สารสนเทศทางประวัติศาสตร์ 
 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาปลาย 

001201 ทักษะภาษาไทย 3(2-2-5) 
001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(2-2-5) 
001XXX หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  กลุ่มมนุษยศาสตร์ 3(2-2-5) 
001XXX หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
001281 กีฬาและการออกกำลังกาย 1(0-2-1) 
834122 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม ่ 3(2-2-5) 
834141 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ก่อนสมัยใหม่ 3(2-2-5) 
834161 ประวัติศาสตร์ยุโรปก่อนสมัยใหม ่ 3(2-2-5) 
 รวม 21 หน่วยกติ 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาปลาย 

001XXX หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  กลุ่มภาษาอังกฤษ                          3(2-2-5) 
834112  แนวคิดและงานวิชาการประวัติศาสตร์รว่มสมัย                   3(2-2-5) 
834121  ประวัติศาสตร์รัฐจารีตไทย                                           3(2-2-5) 
834141  ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ก่อนสมัยใหม่     3(3-0-6) 
834152  ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก     3(2-2-5) 
834162  ประวัติศาสตร์ยุโรปสมยัใหม ่    3(3-0-6) 
               รวม                                                             18 หนว่ยกิต 

 
 
-ปรับรายวิชาในหมวดศึกษาทัว่ไปตาม
แผนการศึกษาของกองศึกษาทั่วไป 
-ลดจำนวนหน่วนกิตรวมเหลือ 18 หน่วยกิต 

ชั้นปีที่  2 
ภาคการศึกษาต้น 

001XXX หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
834211 แนวคิดและงานวิชาการประวัติศาสตร์รว่มสมัย 3(2-2-5) 
834223 ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย 3(2-2-5)  
834224 ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี     3(2-2-5) 
834242 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉยีงใต้สมัยใหม ่ 3(2-2-5) 
834262 ประวัติศาสตร์ยุโรปสมยัใหม ่ 3(2-2-5) 
834263 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา 3(2-2-5) 
 รวม 21 หน่วยกติ 
 
 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาต้น 

001XXX หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   3(2-2-5) 
001XXX หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    3(2-2-5) 
834213  การวิพากษห์ลักฐานทางประวัติศาสตร์    3(2-2-5) 
834222  ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่       3(3-0-6) 
834242 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉยีงใต้สมัยใหม่      3(3-0-6) 
834263 ประวัติศาสตร์อเมริกา    3(3-0-6) 
               รวม                                                             18 หนว่ยกิต 

 
 
-ปรับรายวิชาในหมวดศึกษาทัว่ไปตาม
แผนการศึกษาของกองศึกษาทั่วไป 
-เพิ่มรายวิชา 834213  การวิพากษห์ลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ 
-ลดจำนวนหน่วนกิตรวมเหลือ 18 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาระในการปรบัปรงุ 
ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาปลาย  
00213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(2-2-5) 
001XXX หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3(2-2-5) 
834201 ภาษาอังกฤษในหลกัฐานประวัติศาสตร์ 1(0-2-1) 
834212 ระเบียบวธิีวิจยัทางประวัติศาสตร์ 3(2-2-5) 
834231 ประวัติศาสตร์ชุมชนภาคเหนือตอนลา่ง 3(2-2-5) 
8342XX วิชาเลือก  3(2-2-5) 
8342XX วิชาเลือก  3(2-2-5) 
 รวม  19 หน่วยกติ 
 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาปลาย 

001XXX หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  กลุ่มวิชาภาษา   3(2-2-5) 
(โดยเลือกจากกลุ่มภาษาอังกฤษ กลุ่มภาษาไทย หรือกลุ่มภาษาต่างประเทศอื่น ๆ) 
001281 กีฬาและการออกกำลังกาย (ไม่บังคับหน่วยกิต)   1(0-2-1) 
834201  ภาษาอังกฤษสำหรับประวัติศาสตร์   2(1-2-2) 
834214  ปรัชญาประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์นิพนธ์    3(2-2-5) 
834223  ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี    3(2-2-5) 
8342XX วิชาเลือก    3(2-2-5) 
8342XX วิชาเลือก    3(2-2-5) 
 รวม  17 หน่วยกติ 
 

 
 
-ปรับรายวิชาในหมวดศึกษาทัว่ไปตาม
แผนการศึกษาของกองศึกษาทั่วไป 
-เพิ่มรายวิชา 834201  ภาษาอังกฤษสำหรับ
ประวัติศาสตร์ 
-ลดจำนวนหน่วนกิตรวมเหลือ 17 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่  3 
ภาคการศึกษาต้น 

834302 ภาษาอังกฤษในงานวิชาการประวัติศาสตร์ 1(0-2-1) 
834313 การประยกุต์แนวคิดทางสังคมศาสตร์ในงานประวัติศาสตร์ 3(2-2-5) 
834332 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 3(2-2-5)  
834XXX วิชาเลือก 3(2-2-5) 
834XXX วิชาเลือก 3(2-2-5) 
834XXX วิชาเลือก 3(2-2-5) 
XXXXXX วิชาเลือกเสร ี 3 หน่วยกิต 
 รวม  19 หน่วยกติ 
 

ชั้นปีที่ 3 
ภาคการศึกษาต้น 

001XXX หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  กลุ่มวิชาภาษา  3(2-2-5) 
(โดยเลือกจากกลุ่มภาษาอังกฤษ กลุ่มภาษาไทย หรือกลุ่มภาษาต่างประเทศอื่น ๆ) 
834302  ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองาน  1(0-2-1) 
834315  การประยกุต์แนวคิดทางสังคมศาสตร์ในงานประวัติศาสตร์   3(2-2-5) 
834324  ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย   3(2-2-5) 
834331  ประวัติศาสตร์ชุมชนภาคเหนือตอนลา่ง   3(2-2-5) 
8343XX วิชาเลือก  3(x-x-x) 
8343XX วิชาเลือก  3(x-x-x) 
 รวม                                                     19 หน่วยกิต 
 

 
 
-ปรับรายวิชาในหมวดศึกษาทัว่ไปตาม
แผนการศึกษาของกองศึกษาทั่วไป 
 

ชั้นปีที่  3 
ภาคการศึกษาปลาย 

834303 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอผลงาน   1(0-2-1) 
834314 ปรัชญาประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์นิพนธ ์ 3(2-2-5) 
834XXX วิชาเลือก 3(2-2-5) 
834XXX วิชาเลือก 3(2-2-5) 
834XXX วิชาเลือก 3(2-2-5) 
834XXX วิชาเลือก 3(2-2-5) 
XXXXXX วิชาเลือกเสร ี 3 หน่วยกิต 
 รวม  19 หน่วยกติ 
 

ชั้นปีที่ 3 
ภาคการศึกษาปลาย 

001XXX หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
834316  ระเบียบวธิีวิจยัทางประวัติศาสตร์     3(2-2-5) 
834332  ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น     3(2-2-5) 
8343XX วิชาเลือก    3(x-x-x) 
8343XX วิชาเลือก    3(x-x-x) 
XXXXXX วิชาเลือกเสร ี       3 หน่วยกิต 
 รวม  18 หน่วยกติ 

 
 
-ปรับรายวิชาในหมวดศึกษาทัว่ไปตาม
แผนการศึกษาของกองศึกษาทั่วไป 
-เพิ่มรายวิชา 834316  ระเบียบวธิีวิจยัทาง
ประวัติศาสตร์ 
-ลดจำนวนหน่วนกิตรวมเหลือ 18 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาระในการปรบัปรงุ 
ชั้นปีที่  4  

ภาคการศึกษาต้น 
834491  วิทยานพินธ์ระดับปริญญาตรี                6  หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 4 
ภาคการศึกษาต้น 

001XXX หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  3(2-2-5) 
834417 เอกัตศึกษา                                                             3(2-2-5) 
8344XX วิชาเลือก  3(X-X-X) 
8344XX วิชาเลือก  3(X-X-X) 
XXXXXX วิชาเลือกเสร ี  3 หน่วยกิต 
 รวม                                                             15 หน่วยกิต 
 

 
 
 -ปรับรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปตาม
แผนการศึกษาของกองศึกษาทั่วไป 
-เพิ่มรายวิชา 834417 เอกัตศึกษา 
-เพิ่มจำนวนหน่วยกิต เป็น 15 หนว่ยกิต 

ชั้นปีที่  4  
ภาคการศึกษาปลาย 

*834492   การฝึกอบรมหรือการฝึกงานในต่างประเทศ      6  หน่วยกิต 
*834493   สหกิจศึกษา        6  หน่วยกิต 
*834495  การฝึกงาน 6  หน่วยกิต 
 *ให้นิสิตเลือกเรียน 1 รายวิชา 
 

ชั้นปีที่ 4 
ภาคการศึกษาปลาย 

*834491 สหกิจศึกษา                                                          6  หน่วยกิต 
*834492 การฝึกอบรมหรอืฝึกงานในต่างประเทศ                          6  หนว่ยกิต 
*834493 การฝึกงาน                                                           6  หน่วยกิต 
 *ให้นิสิตเลือกเรียน 1 รายวิชา 
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ภาคผนวก 3 
 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก 4 
 

สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตร 
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รายงานสรุปผลการวิพากษ์หลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะกรรมการผู้วิพากษ์หลักสูตรได้ให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะ โดยมีข้อสรุปดังนี้ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
  - ควรจัดให้มีทั้งวิชาเอก และวิชาโท ควรจะให้นักศึกษามีความเข้าใจแบบสหสาขาวิชา พิจารณาว่าจะ
ระบุไว้ที่ไหน อย่างไร 
 
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
ข้อ 1.4  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) 

- ELO6 พิจารณาว่าควรเป็นการประยุกต์ใช้ "เทคโลโลยีสารสนเทศ และอาจเขียนผลลัพท์ที่คาดหวัง
ให้สอดคล้องถึงข้อ 1.3.3 ในประเด็นการนำ "เทคโลโลยีสารสนเทศ " หรือ "สารสนเทศมาใช้เพราะการระบบุ
ว่า "เพ่ือพัฒนาตนเอง" อาจต้องพิจารณาถึงตัววัดผลที่ชัดเจนว่าประยุกต์ใช้เพื่อสิ่งนี้ 
  - ELO7 "จรรยาบรรณทางวิชาการ" หากระบุว่า "จรรยาบรรณของนักประวัติศาสตร์จะสะท้อง ELO 
ที่เป็น specific + core knowledge ของสาขาวิชา อาจพิจารณาทบทวน 
  - ควรมีมิติของความเป็นสหสาขาวิชาของประวัติศาสตร์ด้วย นอกจะนำสังคมศาสตร์มาใช้แล้ว และ
ควรจัดให้มีวิชาโท เพื่อเพ่ิมทางเลือกในการประกอบอาชีพ 
 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 1. โครงสร้างหลักสูตร 
    ควรจัดให้มีวิชาโท และควรวางโครงสร้างหลักสูตรให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้แบบสหสาขาได้มาก

ขึ้น 
3. รายวิชา หมวดวชิาเฉพาะ วิชาเลือก 
    ควรมีวิชาเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่ 

 
มีข้อแนะนำให้ปรับคำอธิบายรายวิชา บางรายวิชาดังนี้ 
   - รายวิชา 834111 หลักฐานและสารสนเทศทางประวัติศาสตร์ ให้พิจารณาเขียนขึ้นต้นคำอธิบาย
รายวิชาด้วยคำกิริยาที่แตกต่างจากรายวิชาอ่ืนที่ขึ้นต้นด้วยสาระ/เนื้อหาของรายวิชา 

- 834121 ประวัติศาสตร์รัฐจารีตไทย และรายวิชา 834141 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันนออกเฉียงใต้
ก่อนสมัยใหม่ เห็นว่าส่วนคำอธิบายรายวิชามองเป็นเส้นตรงมากเกินไป ควรมีการนำเสนอข้อขัดแย้งและพลัง
ต่างๆ ในสังคมด้วย 
  - รายวิชา 834141 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนสมัยใหม่ ให้พิจารณาตรวจสอบ
คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
  - รายวิชา 834152 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก ให้พิจารณาการระบุชื่อประเทศต่างๆ ที่อยู่ใน
คำอธิบายรายวิชาว่าควรปรับเปลี่ยนหรือไม่ เพราะในข้างต้นได้มีการระบุเป็นภูมิภาคไว้อยู่แล้ว 

- รายวิชา 834201 ภาษาอังกฤษสำหรับประวัติศาสตร์ อาจพิจารณาตัดข้อความบางคำ 
 



122 
 
  - รายวิชา 834222 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ ควรมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความคิด
สำคัญๆ และพลังทางสังคมที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง 

- รายวิชา 834225 วัฒนธรรมและความเชื่อทางศาสนา ให้พิจารณาปรับคำอธิบายรายวิชาเป็น 
เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ และส่งเสริม วัตถุประสงค์หลักสูตร ในเรื่องการผลิตบัณฑิตที่เข้าใจสังคม เข้าใจ
มนุษย์/วัฒนธรรม ควรชี้ถึงการผสมผสานความเชื่อและความขัดแย้งว่าเกิดอย่างไร 

- รายวิชา 834242 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่ ให้พิจารณาอาจเพิ่มคำว่า "การ
เคลื่อนไหวของขบวนการชาตินิยม" เพราะไม่ได้เรียกร้องเอกราชเท่านั้น แต่มีการเคลื่อนไหวทางสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง 

- รายวิชา 834281 ประวัติศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว จากคำอธิบายรายวิชาจะศึกษา 
"งานเขียน-สื่อสังคมต่างๆซึ่งคงได้ศึกษา บันทึก หรืองานเขียนของนักเดินทางในประวัติศาสตร์ หลักสูตรอาจ
พิจารณาระบุในคำอธิบายรายวิชา  
  - รายวิชา 834282 ประวัติศาสตร์อาหารและเครื่องดื่ม อาจพิจารณาเพ่ิมประเด็น อาหาร เครื่องดื่ม
กับความเป็นสมัยใหม่ หรือการเป็นผู้มีอารยธรรม/วัฒนธรรม ในช่วง c.19 ที่เน้น modernization, 
civilization 
  - รายวิชา 834315 การประยุกต์แนวคิดทางสังคมศาสตร์ในงานประวัติศาสตร์  ควรชี้ให้เห็นการ
เปลี่ยนกระบวนทัศน์ทาง(ทฤษฎี)ในสังคมศาสตร์ ว่าเปลี่ยนมุมมองทางประวัติศาสตร์อย่างไร 
  - รายวิชา 834324 ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย ควรมีมิติของประวัติศาสตร์สมัยใหม่ที่มีพลังและสร้าง
ความขัดแย้งอย่างไร 
  - รายวิชา 834326 ประวัติศาสตร์ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ควรจะมีขบวนการเคลื่อนไหวใน
ระดับท้องถิ่นที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวในระดับชาติ 
  - รายวิชา 834332 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ควรจะมองความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นนอกรัฐชาติในฐาน
นะท่ีเป็นพ้ืนที่ต่างหาก ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของรัฐชาติเท่านั้น 

- รายวิชา 834334 ปัญหาในประวัติศาสตร์ล้านนา ให้พิจารณาปรับภาษาในการเขียน 
  - รายวิชา 834335 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจท้องถิ่น ในส่วนชองชื่อรายวิชาต้องเป็นท้องถิ่นไทยที่มีคำ
ว่าท้องถิ่นไทยหรือไม่ และอาจพิจารณาเพ่ิมประเด็นบทบาทของพ่อค้าท้องถิ่น (ที่มีต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกจิ หรือชุมชน หรือการพัฒนาเครือข่ายที่ขยายไปด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เช่น เครือข่าย
พ่อค้าเชื้อสายจีนต่างๆ) 
  - รายวิชา 834344 ประวัติศาสตร์การพัฒนาลุ่มน้ำโขง  พิจารณาว่า ยุคเอกราช/ ยุคสงครามเย็น ใน
พื้นที่นี้คาบเกี่ยวกันในทางเวลา เพราะสงครามเย็นเริ่ม 1947  ในยุโรป 1950 ในเอเชียตะวันออกและมีผลต่อ
การให้/ไม่่ให้ เอกราช ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยุคเอกราชกับยุคสงคราเย็นในพ้ืนที่จึงเป็นช่วงเวลาเดียวกัน 
จนสงครามเวียดนามในทศวรรษ 1960 จึงอาจใช้คำว่ายุคสงคราเย็นมาจน 1990 และควรจะให้มุมมองของ
การเข้าสู่ระบบตลาดทุนนิยมโลก 
  - รายวิชา 834372 ประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อม ให้พิจารณาอาจเพ่ิมประเด็นในคำอธิบายรายวิชา เช่น 
เรื่อง environmental movements, environmental activism , environmental politics, 
environmental and international trade 
  - รายวิชา 834373 ประวัติศาสตร์ความตาย  ให้พิจารณาหากขยายการศึกษาในบริบทสากล-ไทย จะ
ขยายมุมมอง/ประเด็นศึกษาของผู้เรียนมากข้ึน 
  - รายวิชา 834373 ประวัติศาสตร์เพศภาวะ  ควรเปลี่ยนเป็น ประวัติศาสตร์เพศวิถีหรือไม่ 
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  - รายวิชา 834377 ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประชานิยม ให้พิจารณาเพิ่มประเด็น บทบาท/อิทธิพล
ของ pop culture (ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในฐานที่เป็น Soft power) 
  - รายวิชา 834427 ประวัติศาสตร์สังคมไทย ให้พิจารณาการเขียนคำอธิบายรายวิชาว่าเพื่อให้ผู้เรียน
สามารถทำอะไรได้ ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  
ข้อ 3.  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้จากหลักสูตรสู ่รายวิชา (Curriculum 
Mapping)  
  มีข้อเสนอแนะให้ทบทวนจุดดำของบางรายวิชาให้สอดคล้องกับ TQF ย่อยในข้อ 1-5 เช่น วิชารัฐ
จารีตไทย,  ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนสมัยใหม่ ระบุจุดเน้นที ่ 1.4 (จรรณยาบรรณ) 
เช่นเดียวกับวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่, วิชาประวัติศาสตร์อเมริกา ข้อ 1.4 
จรรยาบรรณเชิงวิชาการ ควรระบุในวิชาด้านประวัติศาสตร์นิพนธ์, หลักฐาน หรือประวัติศาสตร์บางตัว  เช่น 
ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย หรือวิชาที่เน้นการใช้หลักฐาน การวิพากษ์ หรือการเขียน หรือวิชาระเบียบวิธีวิจัย 
โดยอาจทบทวนเพิ่มจุดเน้นในทักษะทางปัญญา ข้อ 3.3, 3.4 เพราะนิสิตจะผลิตงานในรายวิชานี้ เป็นต้น 
(หลักสูตรพิจารณาการใช้ PLO แทน ELO ในตารางอาจทำให้สับสน) 

ข้อ 4. ผลลัพธ์ในการจัดการเรียนการสอนตาม ELOs ของหลักสูตร  

 ผลลัพธ์รายปีอาจพิจารณากำหนดเป็นสมรรถนะรายชั้นปีของผู้เรียนเพิ่มเติม เพื่อให้เห็นว่าเมื่อเรียน
จบในแต่ละชั้นปี ผู้เรียนจะได้ผลลัพธ์อะไรบ้าง หรือทำอะไรได้บ้าง 

ข้อ 7. กลยุทธ์การจัดการศึกษาให้เป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวังของหลักสตูรใน
แต่ละด้าน 
  ข้อ 7 หน้า 84 เรื่องจรรยาบรรณทางวิชาการ เสนอเพ่ิมข้อ 3 ในวิธีการเรียนการสอน ดังนี้ 
“3. อภิปรายโดยยกตัวอย่างการใช้หลักฐานในสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) ในปัจจุบัน ในประเด็น 
เช่น การนำเสนอบางเรื่อง การบิดเบือนข้อมูล ข่าวเท็จ (Fake News) (เพื่อให้ผู้เรียนเชื่อมโยงถึงจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพประวัติศาสตร์กับชีวิตประจำวัน) 
 
หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต  
 ข้อสังเกต : ELO7 สามารถทวนผล ได้ทุกชั้นป ี
 
หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
  ข้อ 1.3 หน้า 89 เรื่อง AUN-QA หลักสูตรอาจสอบถามฝ่ายวิชาการว่าควรระบุถึง AUN-
QA version 4 ในเล่มหลักสูตรปรับปรุง 2565 ไว้เลยหรือไม่ 
 
ภาคผนวก 8 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes : ELOs) 
  มีข้อเสนอแนะให้พิจารณาดังระบบในหมดที่ 2 ข้างต้น 
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ภาคผนวก 9 ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ELOs LOs และ CLO 
  มีข้อเสนอแนะในข้อย่อย 1.4 จรรยาบรรณทางวิชาการที่หลักสูตรอาจพิจารณาใส่ใน ELO 
3, 4 ที่เป็นเรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และการวิเคราะห์-นำเสนอ ข้อถกเถียงข้อความรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ และในหัวข้อที่ 3 ตารางที่ระบุจุดดำของ ELO กับ TQF พิจารณาว่าต้องใช้เป็น 
Los เหมือนภาคผนวก 9 
 
ภาคผนวก 10 ตาราง Backward course design (BCD) 
  พิจารณา ELO2 ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ สามารถใช้เป็น specific skill ของหลักสูตร 
เพราะการคิดวิพากษ์ในเชิงประวัติศาสตร์ อยู่บนพื้นฐานของการใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่
เป็นคุณลักษณะเฉพาะของนักประวัติศาสตร์ (ทุกหลักสูตรสามารถใส่ทักษะ ethical thinking ได้
หมด แต่ในแต่ละหลักสูตรผู้เรียนจะได้ฝึกฝนทักษะนี้แตกต่างกันตามธรรมชาติของสาขาวิชา หาก
หล ักส ูตรพ ิจารณาว ่าจะเน ้น  ethical thinking ท ี ่ เป ็น core knowledge ของสาขาว ิชา
ประวัติศาสตร์ ก็สามารถใส่เป็น specific skill ได ้ซึ่งก็จะสอดคล้องกับ ELO ข้อ 3, 4                                 
 พิจารณา ELO3 ทักษะทั่วไป อาจเพิ่มทักษะการสืบค้นข้อมูล (เพราะไม่ใช่ผู้เรียนแต่ละคน
จะมีทักษะในการสืบค้นเหมือนกัน) และสามารถเพิ่มเป็นกิจกรรมในการเรียนให้ผู้เรียนได้ฝึกหัด
ค้นคว้าข้อมูลจากการอ่านหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



125 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 5 
 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
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ภาคผนวก 6 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
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ภาคผนวก 7 
 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes : ELOs) 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes : ELOs) 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 

การสร้าง ELOs ของหลักสูตรต้องตอบสนองต่อปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร อัตลักษณ์
นิสิต และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งทางหลักสูตรได้มีการสำรวจประเด็นต่างๆ และได้ข้อสรุป
ดังนี้ 

 
1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้ 
1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
1.2 มีความรอบรู้ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางประวัติศาสตร์เพ่ือ

เข้าใจบริบทของสังคม และในการประกอบอาชีพต่างๆ รวมทั้งบูรณาการประวัติศาสตร์กับศาสตร์อื ่นเพ่ือ
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ของประชาชน 

1.3 มีทักษะในการทำวิจัย ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและเผยแพร่ผลงานวิจัยใน
สาขาประวัติศาสตร์ 

 
จากคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรนำมาแปลงเป็น ELOs ได้ดังนี้ 
ELO1: ระบุและอธิบายเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์  
ELO2: ระบุและอธิบายแนวคิดและกระบวนการทางประวัติศาสตร์ 
ELO3: สืบค้น จำแนก และประเมินคุณค่าของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 
ELO4: ตั้งคำถาม วิเคราะห์ และนำเสนอความรู้และ/หรือข้อถกเถียงทางประวัติศาสตร์ ได้ในรูปแบบการพูด  
         และการเขียนที่หลากหลาย 
ELO5: รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
ELO6: แสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการทำงานด้านประวัติศาสตร์ 
ELO7: ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของนักประวัติศาสตร์ 
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2. จากนั้นกำหนดผลการเรียนรู้ ELOs แต่ละข้อ 
 

ELOs หลักสูตร ผลการเรียนรู้
ทั่วไป 

(Generic LO) 

ผลการเรียนรู้
เฉพาะหลักสูตร 
(Specific LO) 

การวัดผล 
(Bloom’s 

Taxonomy 
ELO 1 ระบุและอธ ิบายเหตุการณ์สำค ัญใน

ประวัติศาสตร์ 
 √ R U  

ELO 2 ระบุและอธิบายแนวคิดและกระบวนการ
ทางประวัติศาสตร์ 

 √ R U AP 

ELO 3 สืบค้น จำแนก และประเมินคุณค่าของ
หลักฐานทางประวัต ิศาสตร์ได้อย ่าง
ถูกต้อง 

 √ R U AP 
AN E 

ELO 4 ตั้งคำถาม วิเคราะห์ และนำเสนอความรู้
และ/หรือข้อถกเถียงทางประวัติศาสตร์ 
ได้ในรูปแบบการพูดและการเข ียนที่
หลากหลาย 

 √ R U AP 
AN E C 

ELO 5 รับฟังความคิดเห็นของผู ้อื ่นและการ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

√  U AP 

ELO 6 แสดง ให ้ เ ห ็ นถ ึ ง ก า รประย ุ ก ต ์ ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อการทำงาน
ด้านประวัติศาสตร์ 

√  R U AP 
AN E C 

ELO 7 ปฏ ิ บ ั ต ิ ต า มจ ร ร ย าบร รณข อ ง นั ก
ประวัติศาสตร์ 

√ √ R U AP 

 
3. เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง ELOs ของหลักสูตรกับ LOs ของการศึกษาระดับชาติ 

ELOs/LOs LO1 LO2 LO3 LO4 LO5 
ELO 1 ระบ ุ และอธ ิ บ า ย เหต ุ ก า รณ ์ ส ำค ัญ ใน

ประวัติศาสตร์  √    
ELO 2 ระบุและอธิบายแนวคิดและกระบวนการทาง

ประวัติศาสตร์  √    
ELO 3 ส ืบค ้น จำแนก และประเม ินค ุณค ่าของ

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง  √ √   
ELO 4 ตั้งคำถาม วิเคราะห์ และนำเสนอความรู้และ/

หรือข้อถกเถียงทางประวัต ิศาสตร์ ได้ใน
รูปแบบการพูดและการเขียนที่หลากหลาย  √ √  √ 

ELO 5 รับฟังความคิดเห็นของผู้อื ่นและการทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได ้    √  
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ELOs/LOs LO1 LO2 LO3 LO4 LO5 
ELO 6 แสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการทำงานด้านประวัติศาสตร์     √ 

ELO 7 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของนักประวัติศาสตร์ √     
 
4. ตรวจสอบวัตถุประสงค์หลักสูตรเปรียบเทียบ ELOs 

วัตถุประสงค์ ELOs 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ELO7 
2. มีความรอบรู้ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ มีความสามารถประยุกต์ใช้
ความรู ้ทางประวัติศาสตร์เพื ่อเข้าใจบริบทของสังคม และในการ
ประกอบอาชีพต่างๆ รวมทั้งบูรณาการประวัติศาสตร์กับศาสตร์อื่นเพ่ือ
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ของ
ประชาชน 

ELO1 ,  ELO2 ,  ELO3 ,  ELO4 , 
ELO5 

3. มีทักษะในการทำวิจัย ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
และเผยแพร่ผลงานวิจัยในสาขาประวัติศาสตร์ 

ELO4, ELO 6 

 
5. ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) 

ELOs หลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ELO 1 ระบุและอธิบายเหตุการณ์สำคัญใน

ประวัติศาสตร์ 
2. มีความรอบรู ้ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ มี
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ป ร ะ ย ุ ก ต ์ ใ ช ้ ค ว า ม ร ู ้ ท า ง
ประวัติศาสตร์เพื่อเข้าใจบริบทของสังคม และใน
การประกอบอาช ีพต่างๆ รวมทั ้ งบ ูรณาการ
ประวัติศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนเพ่ือประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ของ
ประชาชน 

ELO 2 ระบุและอธิบายแนวคิดและกระบวนการทาง
ประวัติศาสตร์ 

ELO 3 สืบค้น จำแนก และประเมินคุณค่าของ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 

ELO 4 ตั้งคำถาม วิเคราะห์ และนำเสนอความรู้
และ/หรือข้อถกเถียงทางประวัติศาสตร์ ได้ใน
รูปแบบการพูดและการเขียนที่หลากหลาย 

2. มีความรอบรู ้ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ มี
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ป ร ะ ย ุ ก ต ์ ใ ช ้ ค ว า ม ร ู ้ ท า ง
ประวัติศาสตร์เพื่อเข้าใจบริบทของสังคม และใน
การประกอบอาช ีพต่างๆ รวมทั ้ งบ ูรณาการ
ประวัติศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนเพ่ือประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ของ
ประชาชน 
3. มีทักษะในการทำวิจัย ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค้นข้อมูลและเผยแพร่ผลงานวิจ ัยใน
สาขาประวัติศาสตร์ 
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ELOs หลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ELO 5 รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและการทำงาน

ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
2. มีความรอบรู ้ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ มี
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ป ร ะ ย ุ ก ต ์ ใ ช ้ ค ว า ม ร ู ้ ท า ง
ประวัติศาสตร์เพื่อเข้าใจบริบทของสังคม และใน
การประกอบอาช ีพต่างๆ รวมทั ้ งบ ูรณาการ
ประวัติศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนเพ่ือประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ของ
ประชาชน 

ELO 6 แสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการทำงานด้านประวัติศาสตร์ 

2. มีความรอบรู ้ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ มี
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ป ร ะ ย ุ ก ต ์ ใ ช ้ ค ว า ม ร ู ้ ท า ง
ประวัติศาสตร์เพื่อเข้าใจบริบทของสังคม และใน
การประกอบอาช ีพต่างๆ รวมทั ้ งบ ูรณาการ
ประวัติศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนเพ่ือประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ของ
ประชาชน 
3. มีทักษะในการทำวิจัย ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค้นข้อมูลและเผยแพร่ผลงานวิจ ัยใน
สาขาประวัติศาสตร์ 

ELO 7 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของนัก
ประวัติศาสตร์ 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม 

 
6. กำหนด CLOs ในภาพรวมของหลักสูตร 

ELOs final versions CLOs 
รายวิชาท่ีสอดคล้องกับ ELOs & Bloom’s 

Taxonomy 
ELO 1 ระบ ุ และอธ ิ บ า ย เหต ุ ก า รณ ์ ส ำค ัญ ใน

ประวัติศาสตร์ 
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มภาษาอังกฤษ 
001211 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
001212 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์เพื่อการสื่อสารอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
001213 การเข ียนภาษาอ ังกฤษเพื ่อการส ื ่อสารอย ่างมี
ประสิทธิภาพ 
กลุ่มภาษาไทย 
001301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ 
001302 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21  
001303 การอ่านในยุคดิจิทัล 
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ 
001311 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 
001312 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 
001313 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
001314 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 
001315 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 
001316 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 
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ELOs final versions CLOs 
รายวิชาท่ีสอดคล้องกับ ELOs & Bloom’s 

Taxonomy 
001317 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 
001318 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร 
001319 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 
001320 ภาษาฮินดีเพื่อการสื่อสาร 
001321 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 
หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาบังคับ 
834121 ประวัติศาสตร์รัฐจารีตไทย 
834151 ประวัติศาสตร์เอเชียใต้ 
834152 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก 
834161 ประวัติศาสตร์ยุโรปก่อนสมัยใหม่ 
834162 ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่ 
834222 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ 
834223 ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี 
834242 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่ 
834263 ประวัติศาสตร์อเมริกา 
834331 ประวัติศาสตร์ชุมชนภาคเหนือตอนล่าง 
834491 สหกิจศึกษา 
834492 การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ 
834493 การฝึกงาน 
 
วิชาเลือก 
834233 ประวัติศาสตร์ล้านนา 
834264 ประวัติศาสตร์รัสเซีย 
834271 ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ไท 
834281 ประวัติศาสตร์การเดินทางและการท่องเท่ียว 
834282 ประวัติศาสตร์อาหารและเครื่องดื่ม 
834326 ประวัติศาสตร์ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม 
834334 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์ล้านนา 
834335 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจท้องถิ่น 
834336 พลวัตสังคมท้องถิ่นไทย 
834337 ประวัติศาสตร์การเมืองท้องถิ่นไทย 
834344 ประวัติศาสตร์การพัฒนาประเทศลุ่มน้ำโขง 
834346 ประวัติศาสตร์ประชาคมอาเซียน 
834365 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์ยุโรป 
834373 ประวัติศาสตร์ความตาย 
834374 ประวัติศาสตร์กีฬา 
834377 ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประชานิยม 
834427 ประวัติศาสตร์สังคมไทย 
834447 มหาอำนาจเอเชียกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
834478 หัวข้อเฉพาะในเหตุการณ์ร่วมสมัย 
834484 ประวัติศาสตร์การเกษตร 

ELO 2 ระบุและอธิบายแนวคิดและกระบวนการทาง
ประวัติศาสตร์ 

หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาบังคับ 
834112 แนวคิดและงานวิชาการประวัติศาสตร์ร่วมสมัย 
834141 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนสมัยใหม่ 
834151 ประวัติศาสตร์เอเชียใต้ 
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ELOs final versions CLOs 
รายวิชาท่ีสอดคล้องกับ ELOs & Bloom’s 

Taxonomy 
834152 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก 
834162 ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่ 
834213 การวิพากษ์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
834214 ปรัชญาประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์นิพนธ์ 
834222 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ 
834242 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่ 
834263 ประวัติศาสตร์อเมริกา 
834316 ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร ์
834332 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
834491 สหกิจศึกษา 
834492 การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ 
834493 การฝึกงาน 
วิชาเลือก 
834264 ประวัติศาสตร์รัสเซีย 
834271 ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ไท 
834281 ประวัติศาสตร์การเดินทางและการท่องเท่ียว 
834326 ประวัติศาสตร์ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม 
834334 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์ล้านนา 
834335 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจท้องถิ่น 
834336 พลวัตสังคมท้องถิ่นไทย 
834345 ประวัติศาสตร์นิพนธ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
834346 ประวัติศาสตร์ประชาคมอาเซียน 
834365 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์ยุโรป 
834372 ประวัติศาสตร์ครอบครัว 
834373 ประวัติศาสตร์ความตาย 
834375 บูรพาคดีศึกษากับภาพตัวแทนแบบอาณานิคม 
834376 ประวัติศาสตร์เพศวิถี 
834377 ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประชานิยม 
834427 ประวัติศาสตร์สังคมไทย 
834449 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
834483 ประวัติศาสตร์ธุรกิจ 
834484 ประวัติศาสตร์การเกษตร 

ELO 3 ส ืบค ้น จำแนก และประเม ินค ุณค ่าของ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 

หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาบังคับ 
834111 หลักฐานและสารสนเทศทางประวัติศาสตร์ 
834112 แนวคิดและงานวิชาการประวัติศาสตร์ร่วมสมัย 
834162 ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่ 
834213 การวิพากษ์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
834315 แนวคิดทางสังคมศาสตร์ในงานประวัติศาสตร์ 
834324 ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย 
834331 ประวัติศาสตร์ชุมชนภาคเหนือตอนล่าง 
834332 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
834417 การวิจัยด้านประวัติศาสตร์  
834491 สหกิจศึกษา 
834492 การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ 
834493 การฝึกงาน 
วิชาเลือก 
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รายวิชาท่ีสอดคล้องกับ ELOs & Bloom’s 

Taxonomy 
834326 ประวัติศาสตร์ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม 
834334 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์ล้านนา 
834337 ประวัติศาสตร์การเมืองท้องถิ่นไทย 
834344 ประวัติศาสตร์การพัฒนาประเทศลุ่มน้ำโขง 
834345 ประวัติศาสตร์นิพนธ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
834353 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์เอเชียใต้ 
834366 ประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
834372 ประวัติศาสตร์ครอบครัว 
834374 ประวัติศาสตร์กีฬา 
834375 บูรพาคดีศึกษากับภาพตัวแทนแบบอาณานิคม 
834376 ประวัติศาสตร์เพศวิถี 
834377 ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประชานิยม 
834427 ประวัติศาสตร์สังคมไทย 
834447 มหาอำนาจเอเชียกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
834449 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
834467 ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์  
834478 หัวข้อเฉพาะในเหตุการณ์ร่วมสมัย 
834479 แนวคิดหลังสมัยใหม่กับประวัติศาสตร์ 
834483 ประวัติศาสตร์ธุรกิจ 

ELO 4 ตั้งคำถาม วิเคราะห์ และนำเสนอความรู้และ/
หรือข้อถกเถียงทางประวัต ิศาสตร์ ได้ใน
รูปแบบการพูดและการเขียนที่หลากหลาย 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
001231 ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงในชีวิตประจำวัน 
001232 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 
001233 ไทยกับประชาคมโลก 
001234 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
001235 การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
001236 การจัดการการดำเนินชีวิต 
001237 ทักษะชีวิต 
001239 ภาวะผู้นำกับความรัก 
001251 พลวัตกลุ่มและการทำงานเป็นทีม 
001252 นเรศวรศึกษา 
001254 ศาสตร์พระราชาเพื่อการดำรงชีวิต 
001351 น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
001352 สันติภาพ ศาสนา เพื่อมนุษยชาติ 
001353 การบัญชีเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการ 
หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาบังคับ 
834121 ประวัติศาสตร์รัฐจารีตไทย 
834152 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก 
834214 ปรัชญาประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์นิพนธ์ 
834223 ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี 
834242 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่ 
834263 ประวัติศาสตร์อเมริกา 
834315 แนวคิดทางสังคมศาสตร์ในงานประวัติศาสตร์ 
834316 ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ 
834324 ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย 
834491 สหกิจศึกษา 
834492 การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ 
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Taxonomy 
834493 การฝึกงาน 
วิชาเลือก 
834225 วัฒนธรรมและความเชื่อในสังคมไทย 
834233 ประวัติศาสตร์ล้านนา 
834264 ประวัติศาสตร์รัสเซีย 
834271 ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ไท 
834281 ประวัติศาสตร์การเดินทางและการท่องเท่ียว 
834326 ประวัติศาสตร์ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม 
834334 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์ล้านนา 
834337 ประวัติศาสตร์การเมืองท้องถิ่นไทย 
834343 ลัทธิชาตินิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
834344 ประวัติศาสตร์การพัฒนาประเทศลุ่มน้ำโขง 
834345 ประวัติศาสตร์นิพนธ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
834346 ประวัติศาสตร์ประชาคมอาเซียน 
834353 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์เอเชียใต้ 
834365 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์ยุโรป 
834366 ประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
834372 ประวัติศาสตร์ครอบครัว 
834373 ประวัติศาสตร์ความตาย 
834374 ประวัติศาสตร์กีฬา 
834375 บูรพาคดีศึกษากับภาพตัวแทนแบบอาณานิคม 
834376 ประวัติศาสตร์เพศวิถี 
834427 ประวัติศาสตร์สังคมไทย 
834447 มหาอำนาจเอเชียกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
834448 มิชชันนารีกับภาวะสมัยใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
834449 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
834467 ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ 
834479 แนวคิดหลังสมัยใหม่กับประวัติศาสตร์ 
834483 ประวัติศาสตร์ธุรกิจ 

ELO 5 รับฟังความคิดเห็นของผู้อื ่นและการทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได ้

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มภาษาอังกฤษ 
001211 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
001212 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์เพื่อการสื่อสารอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
001213 การเข ียนภาษาอ ังกฤษเพื ่อการส ื ่อสารอย ่างมี
ประสิทธิภาพ 
กลุ่มภาษาไทย 
001301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ 
001302 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21  
001303 การอ่านในยุคดิจิทัล 
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ 
001311 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 
001312 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 
001313 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
001314 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 
001315 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 
001316 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 
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Taxonomy 
001317 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 
001318 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร 
001319 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 
001320 ภาษาฮินดีเพื่อการสื่อสาร 
001321 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
001221 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า 
001222 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 
001224 ศิลปะในชีวิตประจำวัน 
001226 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล 
001227 ดนตรีในวิถีชีวิตไทยศึกษา 
001228 ความสุขกับงานอดิเรก 
001238 การรู้เท่าทันสื่อ 
001241 ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจำวัน 
001242 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
001253 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจก่อตั้งใหม่ขนาดย่อม           
001276 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 
001331 นวัตกรรมเพื่อสังคม    
001332 การจัดการข้อมูลเบื้องต้นในยุคดิจิทัล 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
001231 ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงในชีวิตประจำวัน 
001232 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 
001233 ไทยกับประชาคมโลก 
001234 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
001235 การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
001236 การจัดการการดำเนินชีวิต 
001237 ทักษะชีวิต 
001239 ภาวะผู้นำกับความรัก 
001251 พลวัตกลุ่มและการทำงานเป็นทีม 
001252 นเรศวรศึกษา 
001254 ศาสตร์พระราชาเพื่อการดำรงชีวิต 
001351 น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
001352 สันติภาพ ศาสนา เพื่อมนุษยชาติ 
001353 การบัญชีเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการ 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
001271 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
001272 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 
001273 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน 
001274 ยาและสารเคมีในชีวิตประจำวัน 
001275 อาหารและวิถีชีวิต 
001277 พฤติกรรมมนุษย์ 
001278 ชีวิตและสุขภาพ 
001279 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
001291 การบริโภคในชีวิตประจำวัน 
001292 วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในศตวรรษที่ 21 
กลุ่มวิชาพลานามัย 
001281 กีฬาและการออกกำลังกาย 
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Taxonomy 
หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาบังคับ 
834141 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนสมัยใหม่ 
834161 ประวัติศาสตร์ยุโรปก่อนสมัยใหม่ 
834223 ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี 
834242 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่ 
834302 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองาน 
834315 แนวคิดทางสังคมศาสตร์ในงานประวัติศาสตร์ 
834331 ประวัติศาสตร์ชุมชนภาคเหนือตอนล่าง 
834417 การวิจัยด้านประวัติศาสตร์ 
834491 สหกิจศึกษา 
834492 การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ 
834493 การฝึกงาน 
วิชาเลือก 
834225 วัฒนธรรมและความเชื่อในสังคมไทย 
834233 ประวัติศาสตร์ล้านนา 
834264 ประวัติศาสตร์รัสเซีย 
834281 ประวัติศาสตร์การเดินทางและการท่องเท่ียว 
834282 ประวัติศาสตร์อาหารและเครื่องดื่ม 
834335 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจท้องถิ่น 
834336 พลวัตสังคมท้องถิ่นไทย 
834337 ประวัติศาสตร์การเมืองท้องถิ่นไทย 
834344 ประวัติศาสตร์การพัฒนาประเทศลุ่มน้ำโขง 
834346 ประวัติศาสตร์ประชาคมอาเซียน 
834365 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์ยุโรป 
834373 ประวัติศาสตร์ความตาย 
834374 ประวัติศาสตร์กีฬา 
834375 บูรพาคดีศึกษากับภาพตัวแทนแบบอาณานิคม 

ELO 6 แสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการทำงานด้านประวัติศาสตร์ 

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มภาษาอังกฤษ 
001211 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
001212 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์เพื่อการสื่อสารอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
001213 การเข ียนภาษาอ ังกฤษเพื ่อการส ื ่อสารอย ่างมี
ประสิทธิภาพ 
กลุ่มภาษาไทย 
001301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ 
001302 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21  
001303 การอ่านในยุคดิจิทัล 
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ 
001311 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 
001312 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 
001313 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
001314 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 
001315 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 
001316 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 
001317 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 
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Taxonomy 
001318 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร 
001319 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 
001320 ภาษาฮินดีเพื่อการสื่อสาร 
001321 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
001271 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
001272 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 
001273 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน 
001274 ยาและสารเคมีในชีวิตประจำวัน 
001275 อาหารและวิถีชีวิต 
001277 พฤติกรรมมนุษย์ 
001278 ชีวิตและสุขภาพ 
001279 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
001291 การบริโภคในชีวิตประจำวัน 
001292 วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในศตวรรษที่ 21 
หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาบังคับ 
834141 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนสมัยใหม่ 
834161 ประวัติศาสตร์ยุโรปก่อนสมัยใหม่ 
834201 ภาษาอังกฤษสำหรับประวัติศาสตร์ 
834214 ปรัชญาประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์นิพนธ์ 
834223 ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี 
834242 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่ 
834302 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองาน 
834316 ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ 
834324 ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย 
834331 ประวัติศาสตร์ชุมชนภาคเหนือตอนล่าง 
834332 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
834417 การวิจัยด้านประวัติศาสตร์  
834491 สหกิจศึกษา 
834492 การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ 
834493 การฝึกงาน 
วิชาเลือก 
834225 วัฒนธรรมและความเชื่อในสังคมไทย 
834264 ประวัติศาสตร์รัสเซีย 
834281 ประวัติศาสตร์การเดินทางและการท่องเท่ียว 
834282 ประวัติศาสตร์อาหารและเครื่องดื่ม 
834335 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจท้องถิ่น 
834336 พลวัตสังคมท้องถิ่นไทย 
834337 ประวัติศาสตร์การเมืองท้องถิ่นไทย 
834343 ลัทธิชาตินิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
834344 ประวัติศาสตร์การพัฒนาประเทศลุ่มน้ำโขง 
834346 ประวัติศาสตร์ประชาคมอาเซียน 
834353 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์เอเชียใต้ 
834365 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์ยุโรป 
834366 ประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
834373 ประวัติศาสตร์ความตาย 
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Taxonomy 
834374 ประวัติศาสตร์กีฬา 
834377 ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประชานิยม 
834447 มหาอำนาจเอเชียกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
834448 มิชชันนารีกับภาวะสมัยใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
834449 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
834467 ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ 
834479 แนวคิดหลังสมัยใหม่กับประวัติศาสตร์ 
834483 ประวัติศาสตร์ธุรกิจ 
834484 ประวัติศาสตร์การเกษตร 
834485 สื่อและการจัดแสดงทางประวัติศาสตร์ 
 
 

ELO 7 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของนักประวัติศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
001221 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า 
001222 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 
001224 ศิลปะในชีวิตประจำวัน 
001226 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล 
001227 ดนตรีในวิถีชีวิตไทยศึกษา 
001228 ความสุขกับงานอดิเรก 
001238 การรู้เท่าทันสื่อ 
001241 ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจำวัน 
001242 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
001253 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจก่อตั้งใหม่ขนาดย่อม           
001276 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 
001331 นวัตกรรมเพื่อสังคม    
001332 การจัดการข้อมูลเบื้องต้นในยุคดิจิทัล 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
001231 ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงในชีวิตประจำวัน 
001232 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 
001233 ไทยกับประชาคมโลก 
001234 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
001235 การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
001236 การจัดการการดำเนินชีวิต 
001237 ทักษะชีวิต 
001239 ภาวะผู้นำกับความรัก 
001251 พลวัตกลุ่มและการทำงานเป็นทีม 
001252 นเรศวรศึกษา 
001254 ศาสตร์พระราชาเพื่อการดำรงชีวิต 
001351 น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
001352 สันติภาพ ศาสนา เพื่อมนุษยชาติ 
001353 การบัญชีเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการ 
หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาบังคับ 
834111 หลักฐานและสารสนเทศทางประวัติศาสตร์ 
834121 ประวัติศาสตร์รัฐจารีตไทย 
834141 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนสมัยใหม่ 
834161 ประวัติศาสตร์ยุโรปก่อนสมัยใหม่ 
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ELOs final versions CLOs 
รายวิชาท่ีสอดคล้องกับ ELOs & Bloom’s 

Taxonomy 
834213 การวิพากษ์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
834214 ปรัชญาประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์นิพนธ์ 
834222 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ 
834223 ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี 
834242 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่ 
834316 ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ 
834332 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
834417 การวิจัยด้านประวัติศาสตร์  
834491 สหกิจศึกษา 
834492 การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ 
834493 การฝึกงาน 
วิชาเลือก 
834264 ประวัติศาสตร์รัสเซีย 
834271 ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ไท 
834334 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์ล้านนา 
834337 ประวัติศาสตร์การเมืองท้องถิ่นไทย 
834344 ประวัติศาสตร์การพัฒนาประเทศลุ่มน้ำโขง 
834346 ประวัติศาสตร์ประชาคมอาเซียน 
834365 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์ยุโรป 
834372 ประวัติศาสตร์ครอบครัว 
834373 ประวัติศาสตร์ความตาย 
834374 ประวัติศาสตร์กีฬา 
834376 ประวัติศาสตร์เพศวิถี 
834427 ประวัติศาสตร์สังคมไทย 
834447 มหาอำนาจเอเชียกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
834448 มิชชันนารีกับภาวะสมัยใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
834478 หัวข้อเฉพาะในเหตุการณ์ร่วมสมัย 
834483 ประวัติศาสตร์ธุรกิจ 
834485 สื่อและการจัดแสดงทางประวัติศาสตร์ 
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ภาคผนวก 8 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ELOs LOs และ CLO 
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ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) และผลการเรียนรู้ (LOs) ของการศึกษาระดับชาติ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

วัตถุประสงค์หลักสูตร ELOs LOs 
LO1 LO2 LO3 LO4 LO5 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม 

ELO7 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของนักประวัติศาสตร์ 1.1 
1.2 
1.3 
1.4 

    

2. มีความรอบรู้ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ มี
ค ว ามสามารถประย ุ กต ์ ใ ช ้ ค ว ามร ู ้ ท า ง
ประวัติศาสตร์เพื่อเข้าใจบริบทของสังคม และ
ในการประกอบอาชีพต่างๆ รวมทั้งบูรณาการ
ประวัติศาสตร์กับศาสตร์อื่นเพื่อประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และความ
เป็นอยู่ของประชาชน 

ELO1 ระบุและอธิบายเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์  2.1 
2.2 
2.3 

   

ELO2 ระบุและอธิบายแนวคิดและกระบวนการทางประวัติศาสตร์  2.1 
2.2 
2.3 

   

ELO3 ส ืบค ้น  จำแนก และประเม ินค ุณค ่ าของหล ักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 

1.4 2.1 
2.2 
2.3 

3.1 
3.2 
3.3 
3.4 

  

ELO4 ตั้งคำถาม วิเคราะห์ และนำเสนอความรู้และ/หรือข้อถกเถียงทาง
ประวัติศาสตร์ ได้ในรูปแบบการพูดและการเขียนที่หลากหลาย 

1.4 2.1 
2.2 
2.3 

3.1 
3.2 
3.3 
3.4 

  

ELO5 รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้    4.1 
4.2 
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วัตถุประสงค์หลักสูตร ELOs LOs 
LO1 LO2 LO3 LO4 LO5 

4.3 
4.4 

3. ม ีท ักษะในการทำว ิจ ัย ใช ้ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและเผยแพร่
ผลงานวิจัยในสาขาประวัติศาสตร์ 

ELO4 ตั้งคำถาม วิเคราะห์ และนำเสนอความรู้และ/หรือข้อถกเถียงทาง
ประวัติศาสตร์ ได้ในรูปแบบการพูดและการเขียนที่หลากหลาย 

 2.1 
2.2 
2.3 

3.1 
3.2 
3.3 
3.4 

  

ELO6 แสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
ทำงานด้านประวัติศาสตร์ 

    5.1 
5.2 
5.3 

 
ตารางกำหนด CLOs ในภาพรวมของหลักสูตร 

ELOs CLOs 
รายวิชาที่สอดคล้องกับ ELOs & Bloom’s taxonomy 

LOs 
LO1 LO2 LO3 LO4 LO5 

ELO1 ระบุและอธิบายเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มภาษาอังกฤษ 
001211 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
001212 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
001213 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลุ่มภาษาไทย 
001301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ 
001302 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21  
001303 การอ่านในยุคดิจิทัล 
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ 
001311 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 
001312 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 

 2.1 
2.2 
2.3 
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ELOs CLOs 
รายวิชาที่สอดคล้องกับ ELOs & Bloom’s taxonomy 

LOs 
LO1 LO2 LO3 LO4 LO5 

001313 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
001314 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 
001315 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 
001316 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 
001317 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 
001318 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร 
001319 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 
001320 ภาษาฮินดีเพื่อการสื่อสาร 
001321 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 
หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาบังคับ 
834121 ประวัติศาสตร์รัฐจารีตไทย 
834151 ประวัติศาสตร์เอเชียใต้ 
834152 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก 
834161 ประวัติศาสตร์ยุโรปก่อนสมัยใหม่ 
834162 ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่ 
834222 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ 
834223 ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี 
834242 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่ 
834263 ประวัติศาสตร์อเมริกา 
834331 ประวัติศาสตร์ชุมชนภาคเหนือตอนล่าง 
834491 สหกิจศึกษา 
834492 การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ 
834493 การฝึกงาน 
วิชาเลือก 
834233 ประวัติศาสตร์ล้านนา 
834264 ประวัติศาสตร์รัสเซีย 
834271 ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ไท 
834281 ประวัติศาสตร์การเดินทางและการท่องเท่ียว 
834282 ประวัติศาสตร์อาหารและเครื่องดื่ม 
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ELOs CLOs 
รายวิชาที่สอดคล้องกับ ELOs & Bloom’s taxonomy 

LOs 
LO1 LO2 LO3 LO4 LO5 

834326 ประวัติศาสตร์ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม 
834334 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์ล้านนา 
834335 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจท้องถิ่น 
834336 พลวัตสังคมท้องถิ่นไทย 
834337 ประวัติศาสตร์การเมืองท้องถิ่นไทย 
834344 ประวัติศาสตร์การพัฒนาประเทศลุ่มน้ำโขง 
834346 ประวัติศาสตร์ประชาคมอาเซียน 
834365 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์ยุโรป 
834373 ประวัติศาสตร์ความตาย 
834374 ประวัติศาสตร์กีฬา 
834377 ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประชานิยม 
834427 ประวัติศาสตร์สังคมไทย 
834447 มหาอำนาจเอเชียกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
834478 หัวข้อเฉพาะในเหตุการณ์ร่วมสมัย 
834484 ประวัติศาสตร์การเกษตร 

ELO2 ระบุและอธิบายแนวคิดและกระบวนการทาง
ประวัติศาสตร์ 

หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาบังคับ 
834112 แนวคิดและงานวิชาการประวัติศาสตร์ร่วมสมัย 
834141 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนสมัยใหม่ 
834151 ประวัติศาสตร์เอเชียใต้ 
834152 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก 
834162 ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่ 
834213 การวิพากษ์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
834214 ปรัชญาประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์นิพนธ์ 
834222 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ 
834242 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่ 
834263 ประวัติศาสตร์อเมริกา 
834316 ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ 
834332 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
834491 สหกิจศึกษา 

 2.1 
2.2 
2.3 
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ELOs CLOs 
รายวิชาที่สอดคล้องกับ ELOs & Bloom’s taxonomy 

LOs 
LO1 LO2 LO3 LO4 LO5 

834492 การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ 
834493 การฝึกงาน 
วิชาเลือก 
834264 ประวัติศาสตร์รัสเซีย 
834271 ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ไท 
834281 ประวัติศาสตร์การเดินทางและการท่องเท่ียว 
834326 ประวัติศาสตร์ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม 
834334 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์ล้านนา 
834335 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจท้องถิ่น 
834336 พลวัตสังคมท้องถิ่นไทย 
834345 ประวัติศาสตร์นิพนธ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
834346 ประวัติศาสตร์ประชาคมอาเซียน 
834365 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์ยุโรป 
834372 ประวัติศาสตร์ครอบครัว 
834373 ประวัติศาสตร์ความตาย 
834375 บูรพาคดีศึกษากับภาพตัวแทนแบบอาณานิคม 
834376 ประวัติศาสตร์เพศวิถี 
834377 ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประชานิยม 
834427 ประวัติศาสตร์สังคมไทย 
834449 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
834483 ประวัติศาสตร์ธุรกิจ 
834484 ประวัติศาสตร์การเกษตร 

ELO3 สืบค้น จำแนก และประเมินคุณค่าของหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 

หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาบังคับ 
834111 หลักฐานและสารสนเทศทางประวัติศาสตร์ 
834112 แนวคิดและงานวิชาการประวัติศาสตร์ร่วมสมัย 
834162 ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่ 
834213 การวิพากษ์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
834315 แนวคิดทางสังคมศาสตร์ในงานประวัติศาสตร์ 
834324 ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย 

 2.1 
2.2 
2.3 

3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
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ELOs CLOs 
รายวิชาที่สอดคล้องกับ ELOs & Bloom’s taxonomy 

LOs 
LO1 LO2 LO3 LO4 LO5 

834331 ประวัติศาสตร์ชุมชนภาคเหนือตอนล่าง 
834332 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
834417 การวิจัยด้านประวัติศาสตร์  
834491 สหกิจศึกษา 
834492 การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ 
834493 การฝึกงาน 
วิชาเลือก 
834326 ประวัติศาสตร์ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม 
834334 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์ล้านนา 
834337 ประวัติศาสตร์การเมืองท้องถิ่นไทย 
834344 ประวัติศาสตร์การพัฒนาประเทศลุ่มน้ำโขง 
834345 ประวัติศาสตร์นิพนธ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
834353 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์เอเชียใต้ 
834366 ประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
834372 ประวัติศาสตร์ครอบครัว 
834374 ประวัติศาสตร์กีฬา 
834375 บูรพาคดีศึกษากับภาพตัวแทนแบบอาณานิคม 
834376 ประวัติศาสตร์เพศวิถี 
834377 ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประชานิยม 
834427 ประวัติศาสตร์สังคมไทย 
834447 มหาอำนาจเอเชียกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
834449 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
834467 ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์  
834478 หัวข้อเฉพาะในเหตุการณ์ร่วมสมัย 
834479 แนวคิดหลังสมัยใหม่กับประวัติศาสตร ์
834483 ประวัติศาสตร์ธุรกิจ 

ELO4 ตั้งคำถาม วิเคราะห์ และนำเสนอความรู้และ/
หรือข้อถกเถียงทางประวัติศาสตร์ ได้ในรูปแบบการพูด
และการเขียนที่หลากหลาย 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
001231 ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงในชีวิตประจำวัน 
001232 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 
001233 ไทยกับประชาคมโลก 

 2.1 
2.2 
2.3 

3.1 
3.2 
3.3 
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ELOs CLOs 
รายวิชาที่สอดคล้องกับ ELOs & Bloom’s taxonomy 

LOs 
LO1 LO2 LO3 LO4 LO5 

001234 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
001235 การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
001236 การจัดการการดำเนินชีวิต 
001237 ทักษะชีวิต 
001239 ภาวะผู้นำกับความรัก 
001251 พลวัตกลุ่มและการทำงานเป็นทีม 
001252 นเรศวรศึกษา 
001254 ศาสตร์พระราชาเพื่อการดำรงชีวิต 
001351 น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
001352 สันติภาพ ศาสนา เพื่อมนุษยชาติ 
001353 การบัญชีเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการ 
หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาบังคับ 
834121 ประวัติศาสตร์รัฐจารีตไทย 
834152 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก 
834214 ปรัชญาประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์นิพนธ์ 
834223 ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี 
834242 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่ 
834263 ประวัติศาสตร์อเมริกา 
834315 แนวคิดทางสังคมศาสตร์ในงานประวัติศาสตร์ 
834316 ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ 
834324 ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย 
834491 สหกิจศึกษา 
834492 การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ 
834493 การฝึกงาน 
วิชาเลือก 
834225 วัฒนธรรมและความเชื่อในสังคมไทย 
834233 ประวัติศาสตร์ล้านนา 
834264 ประวัติศาสตร์รัสเซีย 
834271 ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ไท 

3.4 
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ELOs CLOs 
รายวิชาที่สอดคล้องกับ ELOs & Bloom’s taxonomy 

LOs 
LO1 LO2 LO3 LO4 LO5 

834281 ประวัติศาสตร์การเดินทางและการท่องเท่ียว 
834326 ประวัติศาสตร์ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม 
834334 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์ล้านนา 
834337 ประวัติศาสตร์การเมืองท้องถิ่นไทย 
834343 ลัทธิชาตินิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
834344 ประวัติศาสตร์การพัฒนาประเทศลุ่มน้ำโขง 
834345 ประวัติศาสตร์นิพนธ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
834346 ประวัติศาสตร์ประชาคมอาเซียน 
834353 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์เอเชียใต้ 
834365 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์ยุโรป 
834366 ประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
834372 ประวัติศาสตร์ครอบครัว 
834373 ประวัติศาสตร์ความตาย 
834374 ประวัติศาสตร์กีฬา 
834375 บูรพาคดีศึกษากับภาพตัวแทนแบบอาณานิคม 
834376 ประวัติศาสตร์เพศวิถี 
834427 ประวัติศาสตร์สังคมไทย 
834447 มหาอำนาจเอเชียกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
834448 มิชชันนารีกับภาวะสมัยใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
834449 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
834467 ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ 
834479 แนวคิดหลังสมัยใหม่กับประวัติศาสตร์ 
834483 ประวัติศาสตร์ธุรกิจ 

ELO5 รับฟังความคิดเห็นของผู ้อ ื ่นและการทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มภาษาอังกฤษ 
001211 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
001212 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
001213 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลุ่มภาษาไทย 
001301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ 

   4.1 
4.2 
4.3 
4.4 

 



174 
 

ELOs CLOs 
รายวิชาที่สอดคล้องกับ ELOs & Bloom’s taxonomy 

LOs 
LO1 LO2 LO3 LO4 LO5 

001302 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21  
001303 การอ่านในยุคดิจิทัล 
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ 
001311 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 
001312 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 
001313 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
001314 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 
001315 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 
001316 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 
001317 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 
001318 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร 
001319 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 
001320 ภาษาฮินดีเพื่อการสื่อสาร 
001321 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
001221 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า 
001222 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 
001224 ศิลปะในชีวิตประจำวัน 
001226 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล 
001227 ดนตรีในวิถีชีวิตไทยศึกษา 
001228 ความสุขกับงานอดิเรก 
001238 การรู้เท่าทันสื่อ 
001241 ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจำวัน 
001242 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
001253 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจก่อตั้งใหม่ขนาดย่อม           
001276 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 
001331 นวัตกรรมเพื่อสังคม    
001332 การจัดการข้อมูลเบื้องต้นในยุคดิจิทัล 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
001231 ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงในชีวิตประจำวัน 
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ELOs CLOs 
รายวิชาที่สอดคล้องกับ ELOs & Bloom’s taxonomy 

LOs 
LO1 LO2 LO3 LO4 LO5 

001232 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 
001233 ไทยกับประชาคมโลก 
001234 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
001235 การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
001236 การจัดการการดำเนินชีวิต 
001237 ทักษะชีวิต 
001239 ภาวะผู้นำกับความรัก 
001251 พลวัตกลุ่มและการทำงานเป็นทีม 
001252 นเรศวรศึกษา 
001254 ศาสตร์พระราชาเพื่อการดำรงชีวิต 
001351 น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
001352 สันติภาพ ศาสนา เพื่อมนุษยชาติ 
001353 การบัญชีเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการ 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
001271 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
001272 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 
001273 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน 
001274 ยาและสารเคมีในชีวิตประจำวัน 
001275 อาหารและวิถีชีวิต 
001277 พฤติกรรมมนุษย์ 
001278 ชีวิตและสุขภาพ 
001279 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
001291 การบริโภคในชีวิตประจำวัน 
001292 วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในศตวรรษที่ 21 
กลุ่มวิชาพลานามัย 
001281 กีฬาและการออกกำลังกาย 
หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาบังคับ 
834141 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนสมัยใหม่ 
834161 ประวัติศาสตร์ยุโรปก่อนสมัยใหม่ 
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ELOs CLOs 
รายวิชาที่สอดคล้องกับ ELOs & Bloom’s taxonomy 

LOs 
LO1 LO2 LO3 LO4 LO5 

834223 ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี 
834242 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่ 
834302 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองาน 
834315 แนวคิดทางสังคมศาสตร์ในงานประวัติศาสตร์ 
834331 ประวัติศาสตร์ชุมชนภาคเหนือตอนล่าง 
834417 การวิจัยด้านประวัติศาสตร์ 
834491 สหกิจศึกษา 
834492 การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ 
834493 การฝึกงาน 
วิชาเลือก 
834225 วัฒนธรรมและความเชื่อในสังคมไทย 
834233 ประวัติศาสตร์ล้านนา 
834264 ประวัติศาสตร์รัสเซีย 
834281 ประวัติศาสตร์การเดินทางและการท่องเท่ียว 
834282 ประวัติศาสตร์อาหารและเครื่องดื่ม 
834335 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจท้องถิ่น 
834336 พลวัตสังคมท้องถิ่นไทย 
834337 ประวัติศาสตร์การเมืองท้องถิ่นไทย 
834344 ประวัติศาสตร์การพัฒนาประเทศลุ่มน้ำโขง 
834346 ประวัติศาสตร์ประชาคมอาเซียน 
834365 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์ยุโรป 
834373 ประวัติศาสตร์ความตาย 
834374 ประวัติศาสตร์กีฬา 
834375 บูรพาคดีศึกษากับภาพตัวแทนแบบอาณานิคม 

ELO6 แสดงให ้ เห ็นถ ึงการประย ุกต ์ใช ้ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการทำงานด้านประวัติศาสตร์ 

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มภาษาอังกฤษ 
001211 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
001212 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
001213 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลุ่มภาษาไทย 

    5.1 
5.2 
5.3 
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ELOs CLOs 
รายวิชาที่สอดคล้องกับ ELOs & Bloom’s taxonomy 

LOs 
LO1 LO2 LO3 LO4 LO5 

001301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ 
001302 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21  
001303 การอ่านในยุคดิจิทัล 
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ 
001311 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 
001312 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 
001313 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
001314 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 
001315 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 
001316 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 
001317 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 
001318 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร 
001319 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 
001320 ภาษาฮินดีเพื่อการสื่อสาร 
001321 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
001271 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
001272 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 
001273 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน 
001274 ยาและสารเคมีในชีวิตประจำวัน 
001275 อาหารและวิถีชีวิต 
001277 พฤติกรรมมนุษย์ 
001278 ชีวิตและสุขภาพ 
001279 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
001291 การบริโภคในชีวิตประจำวัน 
001292 วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในศตวรรษที่ 21 
หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาบังคับ 
834141 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนสมัยใหม่ 
834161 ประวัติศาสตร์ยุโรปก่อนสมัยใหม่ 
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ELOs CLOs 
รายวิชาที่สอดคล้องกับ ELOs & Bloom’s taxonomy 

LOs 
LO1 LO2 LO3 LO4 LO5 

834201 ภาษาอังกฤษสำหรับประวัติศาสตร์ 
834214 ปรัชญาประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์นิพนธ์ 
834223 ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี 
834242 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่ 
834302 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองาน 
834316 ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ 
834324 ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย 
834331 ประวัติศาสตร์ชุมชนภาคเหนือตอนล่าง 
834332 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
834417 การวิจัยด้านประวัติศาสตร์  
834491 สหกิจศึกษา 
834492 การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ 
834493 การฝึกงาน 
วิชาเลือก 
834225 วัฒนธรรมและความเชื่อในสังคมไทย 
834264 ประวัติศาสตร์รัสเซีย 
834281 ประวัติศาสตร์การเดินทางและการท่องเท่ียว 
834282 ประวัติศาสตร์อาหารและเครื่องดื่ม 
834335 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจท้องถิ่น 
834336 พลวัตสังคมท้องถิ่นไทย 
834337 ประวัติศาสตร์การเมืองท้องถิ่นไทย 
834343 ลัทธิชาตินิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
834344 ประวัติศาสตร์การพัฒนาประเทศลุ่มน้ำโขง 
834346 ประวัติศาสตร์ประชาคมอาเซียน 
834353 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์เอเชียใต้ 
834365 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์ยุโรป 
834366 ประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
834373 ประวัติศาสตร์ความตาย 
834374 ประวัติศาสตร์กีฬา 
834377 ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประชานิยม 
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ELOs CLOs 
รายวิชาที่สอดคล้องกับ ELOs & Bloom’s taxonomy 

LOs 
LO1 LO2 LO3 LO4 LO5 

834447 มหาอำนาจเอเชียกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
834448 มิชชันนารีกับภาวะสมัยใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
834449 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
834467 ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ 
834479 แนวคิดหลังสมัยใหม่กับประวัติศาสตร์ 
834483 ประวัติศาสตร์ธุรกิจ 
834484 ประวัติศาสตร์การเกษตร 
834485 สื่อและการจัดแสดงทางประวตัิศาสตร์ 

ELO7 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของนักประวัติศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
001221 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า 
001222 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 
001224 ศิลปะในชีวิตประจำวัน 
001226 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล 
001227 ดนตรีในวิถีชีวิตไทยศึกษา 
001228 ความสุขกับงานอดิเรก 
001238 การรู้เท่าทันสื่อ 
001241 ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจำวัน 
001242 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
001253 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจก่อตั้งใหม่ขนาดย่อม           
001276 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 
001331 นวัตกรรมเพื่อสังคม    
001332 การจัดการข้อมูลเบื้องต้นในยุคดิจิทัล 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
001231 ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงในชีวิตประจำวัน 
001232 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 
001233 ไทยกับประชาคมโลก 
001234 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
001235 การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
001236 การจัดการการดำเนินชีวิต 
001237 ทักษะชีวิต 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
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ELOs CLOs 
รายวิชาที่สอดคล้องกับ ELOs & Bloom’s taxonomy 

LOs 
LO1 LO2 LO3 LO4 LO5 

001239 ภาวะผู้นำกับความรัก 
001251 พลวัตกลุ่มและการทำงานเป็นทีม 
001252 นเรศวรศึกษา 
001254 ศาสตร์พระราชาเพื่อการดำรงชีวิต 
001351 น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
001352 สันติภาพ ศาสนา เพื่อมนุษยชาติ 
001353 การบัญชีเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการ 
หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาบังคับ 
834111 หลักฐานและสารสนเทศทางประวัติศาสตร์ 
834121 ประวัติศาสตร์รัฐจารีตไทย 
834141 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนสมัยใหม่ 
834161 ประวัติศาสตร์ยุโรปก่อนสมัยใหม่ 
834213 การวิพากษ์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
834214 ปรัชญาประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์นิพนธ์ 
834222 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ 
834223 ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี 
834242 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่ 
834316 ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ 
834332 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
834417 การวิจัยด้านประวัติศาสตร์  
834491 สหกิจศึกษา 
834492 การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ 
834493 การฝึกงาน 
วิชาเลือก 
834264 ประวัติศาสตร์รัสเซีย 
834271 ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ไท 
834334 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์ล้านนา 
834337 ประวัติศาสตร์การเมืองท้องถิ่นไทย 
834344 ประวัติศาสตร์การพัฒนาประเทศลุ่มน้ำโขง 
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ELOs CLOs 
รายวิชาที่สอดคล้องกับ ELOs & Bloom’s taxonomy 

LOs 
LO1 LO2 LO3 LO4 LO5 

834346 ประวัติศาสตร์ประชาคมอาเซียน 
834365 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์ยุโรป 
834372 ประวัติศาสตร์ครอบครัว 
834373 ประวัติศาสตร์ความตาย 
834374 ประวัติศาสตร์กีฬา 
834376 ประวัติศาสตร์เพศวิถี 
834427 ประวัติศาสตร์สังคมไทย 
834447 มหาอำนาจเอเชียกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
834448 มิชชันนารีกับภาวะสมัยใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
834478 หัวข้อเฉพาะในเหตุการณ์ร่วมสมัย 
834483 ประวัติศาสตร์ธุรกิจ 
834485 สื่อและการจัดแสดงทางประวตัิศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



182 
 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (Learning Outcomes: LO) ซึ่งมีทั้งหมด 5 ด้าน ดังนี้ 
1. คุณธรรม จริยธรรม (มี 4 ข้อย่อย) 

1.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 1.2 มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต บนพ้ืนฐานของการพ่ึงตนเอง 
 1.3 ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย 
 1.4 มีจรรยาบรรณในเชิงวิชาการด้านประวัติศาสตร์ 
2. ความรู้ (มี 3 ข้อย่อย) 
 2.1 มีความรู้และความเข้าใจที่เก่ียวข้องกับแนวคิดและพ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
 2.2 สามารถประยุกต์ความรู้ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์สู่การทำงานด้านประวัติศาสตร์ 
 2.3 แสดงถึงความใฝ่รู้และการแสวงหาความรู้ ติดตามความก้าวหน้าความรู้ในสาขาวิชา
ประวัติศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 
3. ทักษะทางปัญญา (มี 4 ข้อย่อย) 
 3.1 สามารถสืบค้น จำแนก และประเมินคุณค่าของหลักฐานด้วยกระบวนการทางประวัติศาสตร์ได้
อย่างเป็นระบบ 
 3.2 ใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์เพื่อทำความเข้าใจปัญหา และปรากฏการณ์ทางสังคม 
 3.3 สามารถเสนอแนะแนวทางที่จะจัดการกับปัญหา โดยคำนึงถึงความรู้และบทเรียนจาก
ประวัติศาสตร์ 
 3.4 สามารถบูรณาการความรู้ด้านประวัติศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (มี 4 ข้อย่อย) 
 4.1 มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม มีภาวะผู้นำ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมีมนุษย
สัมพันธ์ 
 4.2 มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 4.3 มีความสามารถในการปรับตัว ร่วมกิจกรรม และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 
 4.4 เข้าใจและยอมรับความแตกต่างของผู้คน และเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์และสังคมพหุ
วัฒนธรรม 
5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (มี 3 ข้อย่อย)  
 5.1 สามารถสื่อสาร ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน การสรุปประเด็น และการนำเสนอได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 5.2 สามารถเลือก และใช้รูปแบบการนำเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
 5.3 สามารถเลือกใช้สารสนเทศทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 
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ตาราง Backward course design (BCD)
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ตาราง Backward course design (BCD) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
ELOs องค์ความรู้ 

(Knowledge) 
ทักษะเฉพาะหลักสูตร 

(Specific Skill) 
ทักษะทั่วไป 

(Generic Skill) 
การวัดผล 
(Bloom’s 

Taxonomy 

วิชา/โมดูล 

ELO1 ระบ ุและอธ ิบาย
เ ห ต ุ ก า ร ณ ์ ส ำ ค ั ญ ใ น
ประวัติศาสตร์ 

• ความรู้เนื้อหาพ้ืนฐาน

ประวัติศาสตร์ใน

ภูมิภาคทีส่ าคญัของ

โลก 

• ความรู้เนื้อหาพ้ืนฐาน

ประวัติศาสตร์ไทย 

และประวัติศาสตร์

ท้องถิ่น 

 

• ทักษะการคิดในเชิง

บริบทเวลา 

(Contextualization) 

• ทักษะการคิดในเชิง

เปรียบเทยีบ 

(Comparison) 

 

• ทักษะภาษาและการ

สื่อสาร 

• ทักษะการจับใจความ 

(Comprehension) 

R U กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มภาษาอังกฤษ 
001211 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
001212 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์เพื ่อการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
001213 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
กลุ่มภาษาไทย 
001301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ 
001302 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21  
001303 การอ่านในยุคดิจิทัล 
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ 
001311 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 
001312 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 
001313 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
001314 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 
001315 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 
001316 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 
001317 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 
001318 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร 
001319 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 
001320 ภาษาฮินดีเพื่อการสื่อสาร 
001321 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 
หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาบังคับ 
834121 ประวัติศาสตร์รัฐจารีตไทย 
834151 ประวัติศาสตร์เอเชียใต้ 
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ELOs องค์ความรู้ 
(Knowledge) 

ทักษะเฉพาะหลักสูตร 
(Specific Skill) 

ทักษะทั่วไป 
(Generic Skill) 

การวัดผล 
(Bloom’s 

Taxonomy 

วิชา/โมดูล 

834152 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก 
834161 ประวัติศาสตร์ยุโรปก่อนสมัยใหม่ 
834162 ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่ 
834222 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ 
834223 ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี 
834242 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่ 
834263 ประวัติศาสตร์อเมริกา 
834331 ประวัติศาสตร์ชุมชนภาคเหนือตอนล่าง 
834491 สหกิจศึกษา 
834492 การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ 
834493 การฝึกงาน 
วิชาเลือก 
834233 ประวัติศาสตร์ล้านนา 
834264 ประวัติศาสตร์รัสเซีย 
834271 ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ไท 
834281 ประวัติศาสตร์การเดินทางและการท่องเท่ียว 
834282 ประวัติศาสตร์อาหารและเครื่องดื่ม 
834326 ประวัติศาสตร์ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม 
834334 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์ล้านนา 
834335 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจท้องถิ่น 
834336 พลวัตสังคมท้องถิ่นไทย 
834337 ประวัติศาสตร์การเมืองท้องถิ่นไทย 
834344 ประวัติศาสตร์การพัฒนาประเทศลุ่มน้ำโขง 
834346 ประวัติศาสตร์ประชาคมอาเซียน 
834365 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์ยุโรป 
834373 ประวัติศาสตร์ความตาย 
834374 ประวัติศาสตร์กีฬา 
834377 ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประชานิยม 
834427 ประวัติศาสตร์สังคมไทย 
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ELOs องค์ความรู้ 
(Knowledge) 

ทักษะเฉพาะหลักสูตร 
(Specific Skill) 

ทักษะทั่วไป 
(Generic Skill) 

การวัดผล 
(Bloom’s 

Taxonomy 

วิชา/โมดูล 

834447 มหาอำนาจเอเชียกับภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 
834478 หัวข้อเฉพาะในเหตุการณ์ร่วมสมัย 
834484 ประวัติศาสตร์การเกษตร 

ELO2 ระบ ุและอธ ิบาย
แนวคิดและกระบวนการ
ทางประวัติศาสตร์ 

• ระเบียบวิธีวิจยัทาง

ประวัติศาสตร ์

• ปรัชญาประวัติศาสตร ์

• ประวัติศาสตร์นิพนธ์

สกุลตา่งๆ 

• แนวพินิจต่างๆ ใน

การศึกษา

ประวัติศาสตร ์

• ทักษะการใช้เหตุผล

ในเชิงล าดับเวลา 

(Chronological 

Reasoning)  

-ความต่อเนื่องและ
ความเปลีย่นแปลง
ผ่านช่วงเวลา 
(Patterns of 
Continuity and 
Change over Time) 
-การแบ่งยุคสมยั 
(Periodization) 

• ทักษะการอธิบายใน

เชิงสาเหตุปัจจัยที่

หลากหลาย 

(Multiple 

• ทักษะการใช้ภาษา

และการสื่อสาร 

 

R U AP หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาบังคับ 
834112 แนวคิดและงานวิชาการประวัติศาสตร์ร่วมสมัย 
834141 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อน
สมัยใหม่ 
834151 ประวัติศาสตร์เอเชียใต้ 
834152 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก 
834162 ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่ 
834213 การวิพากษ์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
834214 ปรัชญาประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์นิพนธ์ 
834222 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ 
834242 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่ 
834263 ประวัติศาสตร์อเมริกา 
834316 ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ 
834332 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
834491 สหกิจศึกษา 
834492 การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ 
834493 การฝึกงาน 
วิชาเลือก 
834264 ประวัติศาสตร์รัสเซีย 
834271 ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ไท 
834281 ประวัติศาสตร์การเดินทางและการท่องเท่ียว 
834326 ประวัติศาสตร์ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม 
834334 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์ล้านนา 
834335 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจท้องถิ่น 
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ELOs องค์ความรู้ 
(Knowledge) 

ทักษะเฉพาะหลักสูตร 
(Specific Skill) 

ทักษะทั่วไป 
(Generic Skill) 

การวัดผล 
(Bloom’s 

Taxonomy 

วิชา/โมดูล 

Causuality in 

History) 

• ทักษะการคิดในเชิง

วิพากษ์ (Critical 

Thinking) 

 

834336 พลวัตสังคมท้องถิ่นไทย 
834345 ประวัติศาสตร์นิพนธ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
834346 ประวัติศาสตร์ประชาคมอาเซียน 
834365 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์ยุโรป 
834372 ประวัติศาสตร์ครอบครัว 
834373 ประวัติศาสตร์ความตาย 
834375 บูรพาคดีศึกษากับภาพตัวแทนแบบอาณานิคม 
834376 ประวัติศาสตร์เพศวิถี 
834377 ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประชานิยม 
834427 ประวัติศาสตร์สังคมไทย 
834449 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 
834483 ประวัติศาสตร์ธุรกิจ 
834484 ประวัติศาสตร์การเกษตร 

ELO3 สืบค้น จำแนก และ
ประเมินคุณค่าของ
หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ได้อย่าง
ถูกต้อง 

• หลักฐาน

ประวัติศาสตร์ต่างๆ 

และการสืบค้นหา

ข้อมูลทาง

ประวัติศาสตร ์

• การวิพากษ์หลักฐาน

ทางประวัติศาสตร ์

 

• ทักษะการ

วิเคราะห์ และ

จ าแนกหลักฐาน

และข้อมลูทาง

ประวัติศาสตร์  

• ทักษะการ

ตีความหลักฐาน

และข้อมลูทาง

ประวัติศาสตร ์

• ทักษะการใช้ภาษา

และการสื่อสาร 

• ทักษะการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

• ทักษะการสืบค้น

ข้อมูล 

R U AP 
AN E 

หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาบังคับ 
834111 หลักฐานและสารสนเทศทางประวัติศาสตร์ 
834112 แนวคิดและงานวิชาการประวัติศาสตร์ร่วมสมัย 
834162 ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่ 
834213 การวิพากษ์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
834315 แนวคิดทางสังคมศาสตร์ในงานประวัติศาสตร์ 
834324 ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย 
834331 ประวัติศาสตร์ชุมชนภาคเหนือตอนล่าง 
834332 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
834417 การวิจัยด้านประวัติศาสตร์  
834491 สหกิจศึกษา 
834492 การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ 
834493 การฝึกงาน 
วิชาเลือก 
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ELOs องค์ความรู้ 
(Knowledge) 

ทักษะเฉพาะหลักสูตร 
(Specific Skill) 

ทักษะทั่วไป 
(Generic Skill) 

การวัดผล 
(Bloom’s 

Taxonomy 

วิชา/โมดูล 

• ทักษะการคิดใน

เชิงวิพากษ์ 

(Critical 

Thinking) 

• ทักษะการ

วิเคราะหต์ัวบท 

(text analysis) 

834326 ประวัติศาสตร์ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม 
834334 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์ล้านนา 
834337 ประวัติศาสตร์การเมืองท้องถิ่นไทย 
834344 ประวัติศาสตร์การพัฒนาประเทศลุ่มน้ำโขง 
834345 ประวัติศาสตร์นิพนธ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
834353 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์เอเชียใต้ 
834366 ประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
834372 ประวัติศาสตร์ครอบครัว 
834374 ประวัติศาสตร์กีฬา 
834375 บูรพาคดีศึกษากับภาพตัวแทนแบบอาณานิคม 
834376 ประวัติศาสตร์เพศวิถี 
834377 ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประชานิยม 
834427 ประวัติศาสตร์สังคมไทย 
834447 มหาอำนาจเอเชียกับภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 
834449 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 
834467 ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์  
834478 หัวข้อเฉพาะในเหตุการณ์ร่วมสมัย 
834479 แนวคิดหลังสมัยใหม่กับประวัติศาสตร์ 
834483 ประวัติศาสตร์ธุรกิจ 

ELO4 ตั้งคำถาม วิเคราะห์ 
และนำเสนอความรู้และ/
ห ร ื อ ข ้ อ ถ ก เ ถ ี ย ง ท า ง
ประว ั ต ิ ศ าสตร ์  ไ ด ้ ใ น
ร ูปแบบการพูดและการ
เขียนที่หลากหลาย 

• กระบวนการและ

ระเบียบวิธีวิจยัใน

การศึกษา

ประวัติศาสตร์  

• ทักษะการสร้างข้อ

ถกเถียงทาง

ประวัติศาสตร์และ

การหาหลักฐาน

สนับสนุนข้อถกเถียง 

• ทักษะการใช้ภาษา

และการสื่อสาร 

• ทักษะการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

R U AP 
AN E C 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
001231 ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงในชีวิตประจำวัน 
001232 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 
001233 ไทยกับประชาคมโลก 
001234 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
001235 การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
001236 การจัดการการดำเนินชีวิต 
001237 ทักษะชีวิต 
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ELOs องค์ความรู้ 
(Knowledge) 

ทักษะเฉพาะหลักสูตร 
(Specific Skill) 

ทักษะทั่วไป 
(Generic Skill) 

การวัดผล 
(Bloom’s 

Taxonomy 

วิชา/โมดูล 

• แนวพินิจต่างๆ ใน

การศึกษา

ประวัติศาสตร ์

• การเผยแพร่ความรู้

และผลงานวิจัยทาง

ประวัติศาสตร ์

(Creating and 

Supporting a 

Historical 

Argument) 

• ทักษะการวิจัย

ประวัติศาสตร ์

• ทักษะการสังเคราะห์

ข้อมูลและการบรูณา

การข้ามศาสตร ์

• ทักษะการคิดในเชิง

วิพากษ์ (Critical 

Thinking) 

• ทักษะการคิดเชิง

สร้างสรรค ์

001239 ภาวะผู้นำกับความรัก 
001251 พลวัตกลุ่มและการทำงานเป็นทีม 
001252 นเรศวรศึกษา 
001254 ศาสตร์พระราชาเพื่อการดำรงชีวิต 
001351 น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติ 
001352 สันติภาพ ศาสนา เพื่อมนุษยชาติ 
001353 การบัญชีเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการ 
หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาบังคับ 
834121 ประวัติศาสตร์รัฐจารีตไทย 
834152 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก 
834214 ปรัชญาประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์นิพนธ์ 
834223 ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี 
834242 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่ 
834263 ประวัติศาสตร์อเมริกา 
834315 แนวคิดทางสังคมศาสตร์ในงานประวัติศาสตร์ 
834316 ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ 
834324 ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย 
834491 สหกิจศึกษา 
834492 การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ 
834493 การฝึกงาน 
วิชาเลือก 
834225 วัฒนธรรมและความเชื่อในสังคมไทย 
834233 ประวัติศาสตร์ล้านนา 
834264 ประวัติศาสตร์รัสเซีย 
834271 ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ไท 
834281 ประวัติศาสตร์การเดินทางและการท่องเท่ียว 
834326 ประวัติศาสตร์ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม 
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ELOs องค์ความรู้ 
(Knowledge) 

ทักษะเฉพาะหลักสูตร 
(Specific Skill) 

ทักษะทั่วไป 
(Generic Skill) 

การวัดผล 
(Bloom’s 

Taxonomy 

วิชา/โมดูล 

834334 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์ล้านนา 
834337 ประวัติศาสตร์การเมืองท้องถิ่นไทย 
834343 ลัทธิชาตินิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
834344 ประวัติศาสตร์การพัฒนาประเทศลุ่มน้ำโขง 
834345 ประวัติศาสตร์นิพนธ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
834346 ประวัติศาสตร์ประชาคมอาเซียน 
834353 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์เอเชียใต้ 
834365 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์ยุโรป 
834366 ประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
834372 ประวัติศาสตร์ครอบครัว 
834373 ประวัติศาสตร์ความตาย 
834374 ประวัติศาสตร์กีฬา 
834375 บูรพาคดีศึกษากับภาพตัวแทนแบบอาณานิคม 
834376 ประวัติศาสตร์เพศวิถี 
834427 ประวัติศาสตร์สังคมไทย 
834447 มหาอำนาจเอเชียกับภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 
834448 มิชชันนารีกับภาวะสมัยใหม่ในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 
834449 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 
834467 ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ 
834479 แนวคิดหลังสมัยใหม่กับประวัติศาสตร์ 
834483 ประวัติศาสตร์ธุรกิจ 

ELO5 รับฟังความคิดเห็น
ของผู ้อื ่นและการทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

• ความหลากหลายของ

ผู้คน สังคม และ

วัฒนธรรม 

• ทักษะการเคารพและ

ปรับตัวอย่าง

เหมาะสมต่อความ

• ทักษะการท างานเป็น

ทีม 

• ทักษะการใช้ชีวิต 

U AP กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มภาษาอังกฤษ 
001211 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
001212 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์เพื ่อการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ELOs องค์ความรู้ 
(Knowledge) 

ทักษะเฉพาะหลักสูตร 
(Specific Skill) 

ทักษะทั่วไป 
(Generic Skill) 

การวัดผล 
(Bloom’s 

Taxonomy 

วิชา/โมดูล 

• จริยธรรมพื้นฐานทาง

สังคม 

หลากหลายทางสังคม

และวัฒนธรรม 

• Motives and 

Historical Empathy 

001213 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
กลุ่มภาษาไทย 
001301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ 
001302 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21  
001303 การอ่านในยุคดิจิทัล 
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ 
001311 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 
001312 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 
001313 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
001314 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 
001315 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 
001316 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 
001317 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 
001318 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร 
001319 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 
001320 ภาษาฮินดีเพื่อการสื่อสาร 
001321 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
001221 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า 
001222 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 
001224 ศิลปะในชีวิตประจำวัน 
001226 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล 
001227 ดนตรีในวิถีชีวิตไทยศึกษา 
001228 ความสุขกับงานอดิเรก 
001238 การรู้เท่าทันสื่อ 
001241 ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจำวัน 
001242 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
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ELOs องค์ความรู้ 
(Knowledge) 

ทักษะเฉพาะหลักสูตร 
(Specific Skill) 

ทักษะทั่วไป 
(Generic Skill) 

การวัดผล 
(Bloom’s 

Taxonomy 

วิชา/โมดูล 

001253 การเป็นผู ้ประกอบการธุรกิจก่อตั ้งใหม่ขนาด
ย่อม           
001276 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 
001331 นวัตกรรมเพื่อสังคม    
001332 การจัดการข้อมูลเบื้องต้นในยุคดิจิทัล 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
001231 ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงในชีวิตประจำวัน 
001232 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 
001233 ไทยกับประชาคมโลก 
001234 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
001235 การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
001236 การจัดการการดำเนินชีวิต 
001237 ทักษะชีวิต 
001239 ภาวะผู้นำกับความรัก 
001251 พลวัตกลุ่มและการทำงานเป็นทีม 
001252 นเรศวรศึกษา 
001254 ศาสตร์พระราชาเพื่อการดำรงชีวิต 
001351 น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติ 
001352 สันติภาพ ศาสนา เพื่อมนุษยชาติ 
001353 การบัญชีเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการ 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
001271 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
001272 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 
001273 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน 
001274 ยาและสารเคมีในชีวิตประจำวัน 
001275 อาหารและวิถีชีวิต 
001277 พฤติกรรมมนุษย์ 
001278 ชีวิตและสุขภาพ 
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ELOs องค์ความรู้ 
(Knowledge) 

ทักษะเฉพาะหลักสูตร 
(Specific Skill) 

ทักษะทั่วไป 
(Generic Skill) 

การวัดผล 
(Bloom’s 

Taxonomy 

วิชา/โมดูล 

001279 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
001291 การบริโภคในชีวิตประจำวัน 
001292 ว ิถ ีช ีว ิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนใน
ศตวรรษที่ 21 
กลุ่มวิชาพลานามัย 
001281 กีฬาและการออกกำลังกาย 
หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาบังคับ 
834141 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อน
สมัยใหม่ 
834161 ประวัติศาสตร์ยุโรปก่อนสมัยใหม่ 
834223 ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี 
834242 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่ 
834302 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองาน 
834315 แนวคิดทางสังคมศาสตร์ในงานประวัติศาสตร์ 
834331 ประวัติศาสตร์ชุมชนภาคเหนือตอนล่าง 
834417 การวิจัยด้านประวัติศาสตร์ 
834491 สหกิจศึกษา 
834492 การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ 
834493 การฝึกงาน 
วิชาเลือก 
834225 วัฒนธรรมและความเชื่อในสังคมไทย 
834233 ประวัติศาสตร์ล้านนา 
834264 ประวัติศาสตร์รัสเซีย 
834281 ประวัติศาสตร์การเดินทางและการท่องเท่ียว 
834282 ประวัติศาสตร์อาหารและเครื่องดื่ม 
834335 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจท้องถิ่น 
834336 พลวัตสังคมท้องถิ่นไทย 
834337 ประวัติศาสตร์การเมืองท้องถิ่นไทย 
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ELOs องค์ความรู้ 
(Knowledge) 

ทักษะเฉพาะหลักสูตร 
(Specific Skill) 

ทักษะทั่วไป 
(Generic Skill) 

การวัดผล 
(Bloom’s 

Taxonomy 

วิชา/โมดูล 

834344 ประวัติศาสตร์การพัฒนาประเทศลุ่มน้ำโขง 
834346 ประวัติศาสตร์ประชาคมอาเซียน 
834365 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์ยุโรป 
834373 ประวัติศาสตร์ความตาย 
834374 ประวัติศาสตร์กีฬา 
834375 บูรพาคดีศึกษากับภาพตัวแทนแบบอาณานิคม 

ELO6 แสดงให้เห็นถึงการ
ประย ุกต ์ ใช ้ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการทำงาน
ด้านประวัติศาสตร์ 

• การใช้สารสนเทศใน

การสืบค้นข้อมลู 

วิเคราะห์ และ

น าเสนอ 

• ทักษะการสืบค้น

เอกสารทาง

ประวัติศาสตร์จากสื่อ

สารสนเทศต่างๆ 

• การน าเสนอความรู้

ทางประวัติศาสตร์

ผ่านสื่อสารเทศต่างๆ 

• ทักษะภาษาและการ

สื่อสาร 

• ทักษะคอมพิวเตอร ์

R U AP 
AN E C 

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มภาษาอังกฤษ 
001211 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
001212 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์เพื ่อการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
001213 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
กลุ่มภาษาไทย 
001301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ 
001302 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21  
001303 การอ่านในยุคดิจิทัล 
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ 
001311 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 
001312 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 
001313 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
001314 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 
001315 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 
001316 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 
001317 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 
001318 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร 
001319 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 
001320 ภาษาฮินดีเพื่อการสื่อสาร 
001321 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 
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ELOs องค์ความรู้ 
(Knowledge) 

ทักษะเฉพาะหลักสูตร 
(Specific Skill) 

ทักษะทั่วไป 
(Generic Skill) 

การวัดผล 
(Bloom’s 

Taxonomy 

วิชา/โมดูล 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
001271 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
001272 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 
001273 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน 
001274 ยาและสารเคมีในชีวิตประจำวัน 
001275 อาหารและวิถีชีวิต 
001277 พฤติกรรมมนุษย์ 
001278 ชีวิตและสุขภาพ 
001279 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
001291 การบริโภคในชีวิตประจำวัน 
001292 ว ิถ ีชีว ิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเว ียนใน
ศตวรรษที่ 21 
หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาบังคับ 
834141 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อน
สมัยใหม่ 
834161 ประวัติศาสตร์ยุโรปก่อนสมัยใหม่ 
834201 ภาษาอังกฤษสำหรับประวัติศาสตร์ 
834214 ปรัชญาประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์นิพนธ์ 
834223 ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี 
834242 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่ 
834302 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองาน 
834316 ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ 
834324 ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย 
834331 ประวัติศาสตร์ชุมชนภาคเหนือตอนล่าง 
834332 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
834417 การวิจัยด้านประวัติศาสตร์  
834491 สหกิจศึกษา 
834492 การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ 
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ELOs องค์ความรู้ 
(Knowledge) 

ทักษะเฉพาะหลักสูตร 
(Specific Skill) 

ทักษะทั่วไป 
(Generic Skill) 

การวัดผล 
(Bloom’s 

Taxonomy 

วิชา/โมดูล 

834493 การฝึกงาน 
วิชาเลือก 
834225 วัฒนธรรมและความเชื่อในสังคมไทย 
834264 ประวัติศาสตร์รัสเซีย 
834281 ประวัติศาสตร์การเดินทางและการท่องเท่ียว 
834282 ประวัติศาสตร์อาหารและเครื่องดื่ม 
834335 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจท้องถิ่น 
834336 พลวัตสังคมท้องถิ่นไทย 
834337 ประวัติศาสตร์การเมืองท้องถิ่นไทย 
834343 ลัทธิชาตินิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
834344 ประวัติศาสตร์การพัฒนาประเทศลุ่มน้ำโขง 
834346 ประวัติศาสตร์ประชาคมอาเซียน 
834353 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์เอเชียใต้ 
834365 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์ยุโรป 
834366 ประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
834373 ประวัติศาสตร์ความตาย 
834374 ประวัติศาสตร์กีฬา 
834377 ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประชานิยม 
834447 มหาอำนาจเอเชียกับภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 
834448 มิชชันนารีกับภาวะสมัยใหม่ในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 
834449 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 
834467 ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ 
834479 แนวคิดหลังสมัยใหม่กับประวัติศาสตร์ 
834483 ประวัติศาสตร์ธุรกิจ 
834484 ประวัติศาสตร์การเกษตร 
834485 สื่อและการจัดแสดงทางประวตัิศาสตร์ 
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ELOs องค์ความรู้ 
(Knowledge) 

ทักษะเฉพาะหลักสูตร 
(Specific Skill) 

ทักษะทั่วไป 
(Generic Skill) 

การวัดผล 
(Bloom’s 

Taxonomy 

วิชา/โมดูล 

ELO7 ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของนัก
ประวัติศาสตร์ 

• ข้อปฏิบัติและ

จรรยาบรรณทาง

วิชาการต่างๆ 

• จรรยาบรรณของนัก

ประวัติศาสตร ์

• ทักษะการควบคุมและ

รับผิดชอบตนเอง 

R U AP กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
001221 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า 
001222 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 
001224 ศิลปะในชีวิตประจำวัน 
001226 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล 
001227 ดนตรีในวิถีชีวิตไทยศึกษา 
001228 ความสุขกับงานอดิเรก 
001238 การรู้เท่าทันสื่อ 
001241 ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจำวัน 
001242 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
001253 การเป็นผู ้ประกอบการธุรกิจก่อตั ้งใหม่ขนาด
ย่อม           
001276 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 
001331 นวัตกรรมเพื่อสังคม    
001332 การจัดการข้อมูลเบื้องต้นในยุคดิจิทัล 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
001231 ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงในชีวิตประจำวัน 
001232 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 
001233 ไทยกับประชาคมโลก 
001234 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
001235 การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
001236 การจัดการการดำเนินชีวิต 
001237 ทักษะชีวิต 
001239 ภาวะผู้นำกับความรัก 
001251 พลวัตกลุ่มและการทำงานเป็นทีม 
001252 นเรศวรศึกษา 
001254 ศาสตร์พระราชาเพื่อการดำรงชีวิต 
001351 น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติ 
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ELOs องค์ความรู้ 
(Knowledge) 

ทักษะเฉพาะหลักสูตร 
(Specific Skill) 

ทักษะทั่วไป 
(Generic Skill) 

การวัดผล 
(Bloom’s 

Taxonomy 

วิชา/โมดูล 

001352 สันติภาพ ศาสนา เพื่อมนุษยชาติ 
001353 การบัญชีเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการ 
หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาบังคับ 
834111 หลักฐานและสารสนเทศทางประวัติศาสตร์ 
834121 ประวัติศาสตร์รัฐจารีตไทย 
834141 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อน
สมัยใหม่ 
834161 ประวัติศาสตร์ยุโรปก่อนสมัยใหม่ 
834213 การวิพากษ์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
834214 ปรัชญาประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์นิพนธ์ 
834222 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ 
834223 ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี 
834242 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่ 
834316 ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ 
834332 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
834417 การวิจัยด้านประวัติศาสตร์  
834491 สหกิจศึกษา 
834492 การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ 
834493 การฝึกงาน 
วิชาเลือก 
834264 ประวัติศาสตร์รัสเซีย 
834271 ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ไท 
834334 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์ล้านนา 
834337 ประวัติศาสตร์การเมืองท้องถิ่นไทย 
834344 ประวัติศาสตร์การพัฒนาประเทศลุ่มน้ำโขง 
834346 ประวัติศาสตร์ประชาคมอาเซียน 
834365 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์ยุโรป 
834372 ประวัติศาสตร์ครอบครัว 
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ELOs องค์ความรู้ 
(Knowledge) 

ทักษะเฉพาะหลักสูตร 
(Specific Skill) 

ทักษะทั่วไป 
(Generic Skill) 

การวัดผล 
(Bloom’s 

Taxonomy 

วิชา/โมดูล 

834373 ประวัติศาสตร์ความตาย 
834374 ประวัติศาสตร์กีฬา 
834376 ประวัติศาสตร์เพศวิถี 
834427 ประวัติศาสตร์สังคมไทย 
834447 มหาอำนาจเอเชียกับภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 
834448 มิชชันนารีกับภาวะสมัยใหม่ในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 
834478 หัวข้อเฉพาะในเหตุการณ์ร่วมสมัย 
834483 ประวัติศาสตร์ธุรกิจ 
834485 สื่อและการจัดแสดงทางประวตัิศาสตร์ 
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