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หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร : 25520221105378  
ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in History 
  

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ประวัติศาสตร) 
ชื่อยอ (ไทย) : ศศ.บ. (ประวัติศาสตร) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (History) 
ชื่อยอ (อังกฤษ) : B.A. (History) 

 
3. วิชาเอก  

ไมม ี
 

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไมนอยกวา 129 หนวยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ  
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป 

5.2 ประเภทของหลักสูตร 
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

5.3 ภาษาที่ใช  
จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย  

5.4 การรับเขาศึกษา  
รับนักเรียนไทยหรือนักเรียนตางชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได 

5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น  
ไมมี 
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5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาประวัติศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
6.2 ไดรับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 5/2560 

เมื่อวันที ่24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
6.3 ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งท่ี 6/2560 
 เมื่อวันที ่15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
6.4 เปดสอนภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 เปนตนไป 

 
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  

หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ ในปการศึกษา 2562  

 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา  

8.1 บุคลากรทางการศึกษา นักวิชาการ ผูวิจัยและผูชวยนักวิจัยดานประวัติศาสตร  
8.2 ขาราชการหรือพนักงานในหนวยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวของกับงานดานประวัติศาสตร เชน   

นักอักษรศาสตร สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร นักจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุแหงชาติ เจาหนาที่
ภัณฑารักษ สํานักพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กรมศิลปากร กรมธนารักษหรือธนาคารแหงประเทศไทย นักการ
ทูต กระทรวงการตางประเทศ ฯลฯ 

8.3 ขาราชการหรือพนักงานในหนวยงานรัฐเกี่ยวของกับงานดานการทองเที่ยว ตลอดจนมัคคุเทศก
หรืออาชีพอิสระอ่ืน ๆ 

8.4 นักขาว นักหนังสือพิมพ นักเขียนสารคดี และงานในกลุมอาชีพสื่อสารมวลชน 
 
9. ชื่อ นามสกุล ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ป 

1 นายอดิศร  ศักดิส์ูง รอง
ศาสตราจารย 

Ph.D. 
อ.ม. 
 
ศศ.บ.  

Social science 
ประวัติศาสตรเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต 
ประวัติศาสตร 

MAGADH  University 
ม.ศิลปากร 
 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  
บางแสน 

2555 
2540 
 
2528 

2 นายศุภการ  สิริไพศาล ผูชวย
ศาสตราจารย 

Ph.D. 
ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

History 
ประวัติศาสตร 
ประวัติศาสตร 

University of Kansas 
ม.เกษตรศาสตร 
ม. ทักษิณ 

2557 
2547 
2545 

3 นายอภิเชษฐ  กาญจนดิฐ ผูชวย
ศาสตราจารย 

ศศ.ม.  
ศศ.บ.   
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

ประวัติศาสตร 
ประวัติศาสตร 

ม.ธรรมศาสตร 
ม.สงขลานครินทร 

2548 
2545 
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ลําดับ ชื่อ-สกลุ 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ป 

4. นางสาวอนินทร  พุฒิโชติ อาจารย ปร.ด. 
ศศ.บ. 
อ.บ. 
(เกียรตินิยมอันดับ 
2) 

สหวิทยาการ 
ประวัติศาสตร 
ประวัติศาสตร 

ม.ธรรมศาสตร 
ม.ธรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 

2558 
2546 
2542 

5 นางสาวเกษรา ศรีนาคา อาจารย ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

ประวัติศาสตร 
ประวัติศาสตร 

ม.เชียงใหม 
ม.เชียงใหม 

2558 
2555 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
 
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนในการวางแผนหลักสูตร  
  11.1 สถานการณหรือการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ปจจุบันประเทศไทยซึ่งใชระบบเศรษฐกิจแบบการคาเสรีอยูในระยะปรับเปลี่ยนโครงสรางตางๆ 
เพื่อใหกาวพนจากกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลาง (Middle Income Trap) ไปสูการเปนประเทศที่มีรายได
สูง ขณะเดียวกันระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยกําลังเผชิญกับแรงทาทายและความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ 
โดยเฉพาะการที่ภาคเศรษฐกิจโลกมีความผันผวนอยางตอเนื่องมาในชวงหลายปที่ผานมาและสงผลกระทบไป
ทั่วโลก นอกจากนี้ประเทศไทยเขารวมเปนสวนหนึ่งของประชาคมอาเซียนซึ่งเปนพื้นที่ทางเศรษฐกิจขนาดใหญ 
มีความหลากหลายและมีความสําคัญ ความเปลี่ยนแปลงเชนนี้ทําใหแทบทุกภาคสวนของประเทศไทย
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค 

ทามกลางการเปลี่ยนแปลงดังกลาว บริเวณภาคใตของประเทศไทยนับวาไดรับผลกระทบไมนอย 
สืบเนื่องจากลักษณะเฉพาะของพื้นที่ซึ่งเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ เปนแหลงผลิตทางเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรมทีหลากหลาย รวมถึงการเปนศูนยกลางดานภาคบริการและการทองเที่ยว ขณะที่ทําเลที่ตั้ง
ของภาคใตเองก็มีความเหมาะสมในการเชื่อมโยงการคมนาคมทั้งทางบก ทางอากาศและทางทะเล ทําให 
อาณาบริเวณภาคใตกลายเปนพื้นที่โดดเดนทางเศรษฐกิจซึ่งมีความเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจระดับมหภาค  

ภายใตลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่ดังกลาว การวางแผนหลักสูตรจัดทําตองดําเนินถึงเงื่อนไขตางๆ
และความสอดคลองเหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของพื้นที่ ดวยเหตุนี้หลักสูตรประวัติศาสตร
จึงมี เนื้อหาที่มุ งเนนการสรางบัณฑิตที่มีความรอบรู  ความเขาใจและสามารถคิดวิ เคราะห เชื่อมโยง
ประวัติศาสตรกับการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ของสังคม ประเทศและนานาชาติไดอยางเทาทันและมี
ประสิทธิภาพเพ่ือตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงตางๆขางตนได 
 
  11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

สังคมไทยในปจจุบันตองเผชิญกับสภาวะความทาทายใหมๆ  ทางสังคมวัฒนธรรมทั้งจากภายใน
และภายนอกอยางกวางขวาง จากสภาวะความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสังคม สภาวะสังคมวัตถุนิยม
บริโภคนิยม ความหลากหลายทางวัฒนธรรมความคิด ความเหลื่อมล้ําทางสังคม ประกอบกับทิศทางและ 
พันธกิจของการบูรณาการประเทศเขาเปนสวนหนึ่งของประชาคมอาเซียน การเรียนรูทางดานประวัติศาสตร
โดยเฉพาะประวัติศาสตรไทยและประวัติศาสตรของประเทศในประชาคมอาเซียนจึงเปนรากฐานสําคัญหนึ่งของ
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การดํารงไวซึ่งความเปนไทยทามกลางความเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกและเตรียมความพรอมใหกับสังคมไทย
ในการเขาสูประชาคมอาเซียน 

ในขณะเดียวกัน นับตั้งแตอดีตพื้นที่ภาคใตของประเทศไทยมีการตั้งถิ่นฐานของผูคนหลากหลาย
เชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมมาอยางตอเนื่องยาวนาน จึงมีลักษณะพหุสังคม พหุวัฒนธรรม ดังนั้นพื้นที่
ภาคใตจึงตองเผชิญกับแรงทาทายท่ีสําคัญจากความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอยางหลีกเลี่ยงไมได  

ภายใตลักษณะเฉพาะของพื้นที่ดังกลาว การวางแผนหลักสูตรจึงตองดําเนินถึงเงื่อนไขตางๆและ
ความสอดคลองเหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของพื้นที่ ดวยเหตุนี้หลักสูตร
ประวัติศาสตรจึงเปนหลักสูตรที่มีเนื้อหามุงเนนการสรางบัณฑิตที่มีความรอบรู ความเขาใจและสามารถคิด
วิเคราะหเชื่อมโยงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตรทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ของตนเอง สังคม ประเทศ
และนานาชาติไดอยางเทาทันและมีประสิทธิภาพ เพื่อใหสามารถตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมขางตนไดเปนอยางด ี

 

12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

จากสถานการณของการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม การพัฒนา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร จึงมุงผลิตบัณฑิตที่มีความรูความเขาใจประวัติศาสตร โดยเฉพาะ
ประวัติศาสตรภาคใต ประวัติศาสตรไทย และประวัติศาสตรของประเทศในประชาคมอาเซียน ทั้งในมิติการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม รวมถึงใหความสําคัญกับการเชื่อมโยงความรูประวัติศาสตรเขากับศาสตรอื่น อาทิ 
ประวัติศาสตรศิลปะ โบราณคดี และการจัดการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรม  เพื่อใหบัณฑิตม ี
ความเชี่ยวชาญทางดานประวัติศาสตร  สามารถคิดวิเคราะหและประยุกตใชความรูในวิชาชีพที่หลากหลาย เปนกําลัง
ของสังคมที่มีศักยภาพในการพัฒนาสังคมไทยและประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนและประชาคมโลก 

12.2  ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน   
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร สอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยใน

การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนากําลังคนคุณภาพรองรับความตองการของพื้นที่ ประเทศ และ 
การกาวสูประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก รวมถึงพันธกิจในดานการสงเสริม สนับสนุน การทํานุบํารุง 
รักษาและพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาของภาคใตตอนลางใหเกิดคุณคา- มูลคาเพิ่มแกการพัฒนา
ทองถิ่น ประเทศ และอาเซียน  
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13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
นิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยทักษิณ ตองเรียนรายวิชาในหมวดวิชา 

ศึกษาทั่วไป จํานวน 30 หนวยกิต โดยแบงเปน 2 กลุม ดังนี้ 
1. วิชาบังคับ      จํานวน 18 หนวยกิต 

1.1 กลุมการใชภาษา    จํานวน   9 หนวยกิต 
1.2 กลุมบูรณาการ    จํานวน   9 หนวยกิต 

2. วิชาเลือก      จํานวน 12 หนวยกิต 
2.1 กลุมวิชาบังคับเลือก    จํานวน   3 หนวยกิต 
2.2 กลุมวิชาเลือก     จํานวน   9 หนวยกิต 

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
 วิชาโท      จํานวน 18 หนวยกิต 

13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน 
ไมมี 

13.3 การบริหารจัดการ  
13.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กําหนดใหอาจารยประจําที่สังกัดคณะหรือบุคลากรของหนวยงานที่

ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเปนผูสอน โดยมีรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายใหกํากับดูแลดานวิชาการเปน
ผูกํากับดูแล และฝายวิชาการเปนผูประสานงาน 

13.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ วิชาโท บริหารจัดการโดยสาขาวิชาที่เปดสอนวิชาโท 
 

14. ความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานอื่น 
หนวยงาน กิจกรรม 

1. เครือขายความรวมมือประวัติศาสตรภาคใต 
ประกอบดวย 
     1.1 สาขาวิชาประวัติศาสตร คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
     1.2 หลักสูตรภูมิภาคศึกษา สํานักศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
     1 .3  คณ ะมนุ ษ ยศ าสต ร แล ะสั งคมศาสต ร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
     1 .4   คณ ะมนุ ษยศาสตรและสั งคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
     1 .5  คณ ะมนุ ษ ยศ าสต ร แล ะสั งคมศาสต ร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
     1 .6  คณ ะมนุ ษ ยศ าสต ร แล ะสั งคมศาสต ร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

1. เจาภาพจัดการประชุมเสนอผลงานทางวิชาการ
ประวัติศาสตรภาคใตข้ึนในพ.ศ. 2558 
2. รวมเปนเจาภาพจัดการประชุมเสนอผลงานทาง
ประวัติศาสตรและสังคมวิทยาภาคใต ครั้งที่  2 ณ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ใน
พ.ศ.2559 
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

เรียนรูประวัติศาสตร สามารถวิเคราะหคิด เปนบัณฑิตของทองถิ่นและโลก 
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร 

เปนหลักสูตรที่มุงเนนการวางรากฐานการแสวงหาองคความรูทางดานประวัติศาสตร เพื่อเรียนรู
และเขาใจความเปนมาของทองถิ่น ประเทศชาติและความสัมพันธกับประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก   

1.3 วัตถุประสงคหลักสูตร 
เพื่อผลิตบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร ที่มีคุณลักษณะดังนี ้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต เห็นคุณคาศักดิ์ศรีความเปนมนุษยใน

สังคมพหุวัฒนธรรม 
2. มีความรู ความเขาใจวิชาการและวิธีการทางประวัติศาสตร ทั้งระดับทองถิ่น ระดับชาติ    

และระดับภูมิภาค 
3. สามารถคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล บูรณาการความรูทางประวัติศาสตรกับศาสตรสาขาอื่น 

เพื่อประโยชนแกทองถิ่น สังคม ชุมชน และประเทศชาติ หรือเปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น 
4. มีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น มีมนุษยสัมพันธ มีจิตสาธารณะ ความเสียสละ และการ

อยูรวมกันในสังคม  
5. มีทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และสามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนรูไดอยางเหมาะสม 

1.4 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
ไมม ี
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

1. มีการประเมินผลการจัดการเรียน 
การสอนทุกรายวิชา ทุกภาคเรียน
และนํ าผลการป ระ เมิ น มาใช ใน    
การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน  
 

นิสิตประเมินการเรียนการสอนผาน
ระบบ 
อาจารยผูสอนนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงการเรียนการสอน 
มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดูแล
และติดตามผลการจัดการเรียนการ
สอนของคณาจารย 

ผลการประเมินความพึงพอใจ
จากจัดการเรียนการสอน 
มคอ. 3 - 7 

2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
ทุก 5 ป 

สอบถามความคิดเห็นของบัณฑิต
และผูใชบัณฑิต 
ดําเนินโครงการปรับปรุงหลักสูตร 
 ตามเกณฑการรับรองของ สกอ. 

ผลการเสนอความคิดเห็นของ
บัณฑิตและผูใชบัณฑิต 
รายงานการปรับปรุงหลักสูตร 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสตูร 
  อาจมีการจัดการศึกษาภาคเรียนฤดูรอน โดยถือเปนภาคเรียนหนึ่งของปการศึกษาดวยก็ได และ
ใหมีจํานวนชั่วโมงการเรียนแตละรายวิชาเทากับจํานวนชั่วโมงในภาคเรียนที่ 1 หรือภาคเรียนที่ 2 ใหเปน 
ไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 1 ขอ 8  
ภาคผนวก ง)  

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 
  อาจมีการจัดการศึกษาภาคเรียนฤดูรอน และถือเปนภาคเรียนหนึ่งของปการศึกษาโดยใหมี

จํานวนชั่วโมงการเรียนแตละรายวิชาเทากับจํานวนชั่วโมงในภาคเรียนที่ 1 หรือภาคเรียนที่ 2 ใหเปนไปตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 1 ขอ 8 (ภาคผนวก ง) 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  
ไมมี 
 

2. การดําเนินการหลักสูตร 
2.1 วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน   

ภาคเรียนที่ 1  เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 

ภาคเรียนที่ 2  เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
ภาคเรียนฤดูรอน  เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
2.2.1 สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทาที่มหาวิทยาลัยทักษิณรับรอง 
2.2.2 เปนผูมีความประพฤติดี และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 3 ขอ 12 (ภาคผนวก ง) 
2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา  

2.3.1 นิสิตแรกเขามีพื้นฐานความรูทางดานประวัติศาสตรแตกตางกัน  
2.3.2 นิสิตแรกเขามีปญหาดานการปรับตัวใหเขากับการเรียนและการใชชีวิตในการศึกษาระดับ

มหาวิทยาลัย 
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3 

2.4.1 จัดใหมีการปรับพื้นฐานกอนเขาเรียนวิชาเอก 
2.4.2 จัดใหมีโครงการปฐมนิเทศหรือแนะแนวสําหรับนิสิตแรกเขา 
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2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป  

ระดับชั้นป 
จํานวนนิสิตในแตละปการศกึษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปที่ 1 40 40 40 40 40 
ชั้นปที่ 2 - 40 40 40 40 
ชั้นปที่ 3 - - 40 40 40 
ชั้นปที่ 4 - - - 40 40 

รวมจํานวนนิสิต 40 80 120 160 160 
จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะ

สําเร็จการศึกษา 
- - - 40 40 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 

ใชงบประมาณเงินรายรับและรายจายของมหาวิทยาลัยทักษิณ ตามรายละเอียด ดังนี้ 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย: บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
คาลงทะเบียน 800,000 1,600,000 2,400,000 3,200,000 3,600,000 
รวมรายรับ 800,000 1,600,000 2,400,000 3,200,000 3,600,000 

ประมาณการจากคาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจายภาคเรียนละ 10,000 บาท ตลอดหลักสูตร 80,000 บาท 
2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท) 

รายจาย 
ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. งบบุคลากร  150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 
2. งบดําเนินการ  500,000 650,000 700,000 750,000 800,000 
3. งบลงทุน  - - - - - 
4. งบเงินอุดหนุน  150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 

รวมทั้งสิ้น 800,000 1,000,000 1,100,000 1,200,000 1,300,000 
 ประมาณการคาใชจายตอหัว (คน : ป) 30,000 บาท 
 

2.7 ระบบการศึกษา  
 แบบชั้นเรียน  
 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนขามสถาบันอุดมศึกษา 
 การเทียบโอนรายวิชา ตองเปนรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชา
ที่ขอเทียบ และตองมีผลการเรียนไมต่ํากวา C หรือคะแนน 2.00 จํานวนหนวยกิตรายวิชาที่มีการเทียบโอนตอง
ไมเกินรอยละ 40 ของจํานวนหนวยกิต ตามโครงสรางหลักสูตรโดยเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ  
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 7 ขอ 30 ขอ 31 ขอ 32 และ ขอ 33 และขอ 34 
(ภาคผนวก ง) 
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอหลักสูตร ไมนอยกวา 129 หนวยกิต 
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร    

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หนวยกิต 
วิชาบังคับ  

กลุมการใชภาษา 
กลุมบูรณาการ 

 18 
9 
9  

หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 

กลุมวิชาเลือก 
กลุมวิชาบังคับเลือก 
กลุมวิชาเลือก 

 12 
3 
9 

หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 93 หนวยกิต 
วิชาเอก ไมนอยกวา 75 หนวยกิต 

วิชาเอกบังคับ  39 หนวยกิต 
วิชาเอกเลือก 

วิชาประสบการณเชิงปฏิบัติการ 
ไมนอยกวา 
ไมนอยกวา 

30 
6 

หนวยกิต 
หนวยกิต 

วิชาโท  ไมนอยกวา 18 หนวยกิต 
ค.  หมวดวิชาเลือกเสร ี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 
 

3.1.3 รายวิชา   
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต 

 วิชาบังคับ 18 หนวยกิต 

 กลุมการใชภาษา 9 หนวยกิต 

0000111 ภาษาไทยสําหรับอุดมศึกษา  3(3-0-6) 
 Thai for Higher Education  

0000121 ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 Basic English in Daily Life  

0000122 การอานและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Read and Write in Basic English  

กลุมบูรณาการ    9 หนวยกิต 
0000161 คุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 

 Quality of Life  
0000162 สิ่งแวดลอมกับการดําเนินชีวิต 3(3-0-6) 

 Environment and Lifestyle  
0000261 สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 

 Social Sustainability and Sufficiency Economy 
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วิชาเลือก ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

กลุมวิชาบังคับเลือก 3 หนวยกิต 
 เลือกจากรายวิชา    

0000262 ทักษิณศึกษา 3(2-2-5) 
 Southern Thai Studies  

0000263 วิถีชุมชนทองถ่ิน 3(1-6-2) 
 Local Community Ways  

หมายเหตุ : กรณีท่ีเลือกเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเปนวิชาบังคับเลือกแลว สามารถเลือก 
                   รายวิชาที่เหลอืเปนวิชาเลือกได 

กลุมวิชาเลือก                                 ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

วิชาเลือก 9 หนวยกิต จะตองมีวิชาเลือกจากทั้งรายวิชาในกลุมภาษาและกลุมบูรณาการ 

 เลือกจากรายวิชากลุมการใชภาษา   
0000131 ภาษาและวัฒนธรรมพมา 3(3-0-6) 

 Burmese Language and Culture  
0000132 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 3(3-0-6) 

 Vietnamese Language and Culture  
0000133 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(3-0-6) 

 Korean Language and Culture  
0000134 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน 3(3-0-6) 

 Japanese Language and Culture  
0000135 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6) 

 Chinese Language and Culture  
0000136 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(3-0-6) 

 Malay Language and Culture  

 เลือกจากรายวิชากลุมบูรณาการ    
0000163 วิถีอาเซียน 3(3-0-6) 

 ASEAN Ways  
0000164 หลักปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 

 Philosophy and Religion Principles for Life 
Development 

 

0000165 ชมศิลป ดูหนัง ฟงเพลง 2(2-0-4) 
 Audio and Visual Art Appreciation  

0000166 ไฟฟากับชีวิต 2(2-0-4) 
 Electricity and Life  

0000167 อาหารเพ่ือชีวิตและความงาม 3(3-0-6) 
 Food for Life and Beauty  
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0000168 การอานเพื่อชีวิต 2(2-0-4) 
 Reading for Life  

0000169 กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3) 
 Sports and Recreation for Health  

0000262 ทักษิณศึกษา 3(2-2-5) 
 Southern Thai Studies  

0000263 วิถีชุมชนทองถ่ิน 3(1-6-2) 
 Local Community Ways  

0000264 เศรษฐศาสตรและการจัดการ 2(2-0-4) 
 Economics and Management  

0000265 ความมั่นคงทางอาหาร และพลังงาน กับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

2(2-0-4) 

 Food and Energy Security for Quality of Life  
0000266 เศรษฐกิจสรางสรรค 2(2-0-4) 

 Creative Economy  
0000267 ทัศนศิลปและสังคีตวิจักษ 2(2-0-4) 

 Visual Art and Music Appreciation  
0000268 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 

 Thai Politics and Governance  
   

ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 93 หนวยกิต 
วชิาเอก ไมนอยกวา 75 หนวยกิต 

วิชาเอกบังคับ 39 หนวยกิต 
0107301 ปรัชญาและระเบียบวิธีทางประวัติศาสตร 3(2-2-5) 

 Philosophy and Historical Methodology  
0107111 อารยธรรมไทย 3(3-0-6) 

 Thai Civilization  
0107211 ประวัติศาสตรไทยกอนสมัยใหม 3(3-0-6) 

 Pre-Modern Thai History  
0107212 ประวัติศาสตรไทยสมัยใหม 3(3-0-6) 

 Modern Thai History  
0107321 ประวัติศาสตรศิลปะในประเทศไทย 3(2-2-5) 

 History of Art in Thailand  
0107331 ประวัติศาสตรทองถิ่นภาคใต 3(2-2-5) 

 Local History of Southern Thailand  
0107241 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต 3(3-0-6) 

 History of Southeast Asia  
0107441 ประชาคมอาเซียน 3(3-0-6) 

 ASEAN Community  
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0107151 อารยธรรมตะวันออก     3(3-0-6) 
 Eastern  Civilization  

0107252 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออก 3(3-0-6) 
 History of East Asia  

0107161 อารยธรรมตะวันตก 3(3-0-6) 
 Western Civilization  

0107261 ประวัติศาสตรยุโรปสมัยใหม 3(3-0-6) 
 History of Modern Europe   

0107362 ประวัติศาสตรสหรัฐอเมริกา 3(3-0-6) 
วิชาเอกบังคับ 39 หนวยกิต 

วิชาเอกเลือก                                           ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

0107302 ประวัติศาสตรนิพนธ   
Historiography 

3(3-0-6) 

0107303 การอานทางประวัตศิาสตร  3(2-2-5) 
 Reading Historical Document  

0107304 การเขียนสารคดีเชิงประวัติศาสตร 3(2-2-5) 
 Historical Feature Writing  

0107305 สงครามและสันติภาพในประวัติศาสตร 3(3-0-6) 
 War And Peace in History  

0107306 เพศสภาวะในประวัติศาสตร 3(3-0-6) 
 Gender in History  

0107403 เหตุการณโลกปจจุบันในปริทรรศนประวัติศาสตร 3(2-2-5) 
 Contemporary World Affairs from Historical 

Perspective 
 

0107404 ภาพยนตรและดนตรีในมิติประวัติศาสตร 3(3-0-6) 
 Movies and Music in History  

0107311 ประวัติศาสตรความสัมพันธระหวางไทยกับตางประเทศ 
History of Thai’s Foreign Affairs 

3(3-0-6) 
 

0107312 ประวัติศาสตรเพื่อการทองเที่ยวในประเทศไทย 3(2-2-5) 
 History for Tourism in Thailand  

0107322 พิพิธภัณฑสถานวิทยา 3(3-0-6) 
 Museology  

0107421 ประวัติศาสตรศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 3(3-0-6) 
 History of Art in Southeast  Asia  

0107422 โบราณคดีภาคใต 3(2-2-5) 
 Archaeology of Southern Thailand  

0107332 ประวัติศาสตรนิพนธคาบสมุทรไทย – มลายู 3(2-2-5) 
 Historiography of Thai Peninsular 
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0107431 การอานเอกสารประวัติศาสตรภาคใต 3(2-2-5) 
 Readings Southern Thailand Historical 

Documents 
 

0107432 การศึกษาเอกเทศทางประวัติศาสตรภาคใต 3(2-2-5) 
 Independent Study in Southern Thai History  

0107433 ประวัติศาสตรลุมทะเลสาบสงขลา 3(2-2-5) 
 History of Songkhla Lake Basin  

0107341 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตสมัยใหม 3(3-0-6) 
 History of Modern Southeast  Asia  

0107422 ประวัติศาสตรชาวจีนโพนทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
History of Overseas Chinese in Southeast Asia 

3(3-0-6) 
 

0107351 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกสมัยใหม 3(3-0-6) 
 History of Modern East Asia  

0107352 ประวัติศาสตรเอเชียใต 3(3-0-6) 
 History of South Asia  

0107461 ประวัติศาสตรรัสเซีย 3(3-0-6) 
 History of Russia  
วิชาประสบการณเชิงปฏิบัติ ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

0107401 สัมมนาประวัติศาสตร 
Seminar in History 

3(2-2-5) 

0107402 สารนิพนธทางประวัติศาสตร 3(0-9-0) 
 Historical Research Paper  

วิชาโท ไมนอยกวา 18 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนวิชาโทใด ๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยทักษิณ 1 วิชาโท จํานวนไมนอยกวา 

18 หนวยกิต โดยคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาและความเห็นชอบจากหัวหนาภาควิชา/
ประธานสาขาวิชาที่นิสิตไปเลือกเรียนวิชานั้น ๆ 
ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

กําหนดใหเลือกเรียนรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจําคณะที่หลักสูตรสังกัด ทั้งนี้รายวิชาดังกลาวตองเปนรายวิชาที่ลงทะเบียน
เรียนในระยะเวลาไมเกิน 4 ป นับถึงวันที่ขอโอน 
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ความหมายของรหัสวิชา 

เลขรหัสประจําสาขาวิชาประวัติศาสตร ประกอบดวยเลข 7 หลัก  มีความหมายดังนี้ 
เลขรหัสสองหลักแรก หมายถึง เลขรหัสคณะ 
           เลข  01 หมายถึง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
เลขรหัสหลกัที่สามและสี ่ หมายถึง เลขรหัสสาขาวิชา 
           เลข  07 หมายถึง สาขาวิชาประวัติศาสตร 
เลขรหัสหลักท่ีหา หมายถึง ชั้นปที่เปดสอน 
           เลข  1 หมายถึง ชั้นปที ่1 
           เลข  2 หมายถึง ชั้นปที ่2 
           เลข  3 หมายถึง ชั้นปที ่3 
           เลข  4 หมายถึง ชั้นปที ่4 
เลขรหัสหลักท่ีหก หมายถึง หมวดวิชาหรือกลุมวิชา 
           เลข  0 หมายถึง ประวัติศาสตรทั่วไป 
           เลข  1 หมายถึง ประวัติศาสตรไทย  
           เลข  2 หมายถึง ประวัติศาสตรศิลปะและโบราณคด ี
           เลข  3 หมายถึง ประวัติศาสตรทองถ่ิน 
           เลข  4 หมายถึง ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
           เลข  5 หมายถึง ประวัติศาสตรโลกตะวันออก 
           เลข  6 หมายถึง ประวัติศาสตรโลกตะวันตก 
เลขรหัสหลักท่ีเจ็ด หมายถึง ลําดับรายวิชาในแตละหมวดหรือกลุมวิชา 
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3.1.4  แสดงแผนการศึกษา 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร  

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 129 หนวยกิต 
ชั้นปที่ 1 ภาคเรียน 1    ชั้นปที่ 1 ภาคเรียน 2   
 วิชาศึกษาท่ัวไป 9   วิชาศึกษาท่ัวไป 9 
 วิชากลุมการใชภาษา 6   วิชากลุมการใชภาษา 3 
0000111 
 

ภาษาไทยสําหรบัอุดมศึกษา   
 

3(3-0-6) 
  

0000122 
 

การอานและเขียนภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน 

3(3-0-6) 
 

0000121 
 

ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจาํวัน 
 

3(3-0-6) 
  

 วิชากลุมบูรณาการ 3 

 วิชากลุมบูรณาการ 3  0000162 สิ่งแวดลอมกับการดําเนินชีวิต 3(3-0-6) 
0000161 คุณภาพชีวิต 3(3-0-6)   วิชาเลือก 3 
 วิชาเอกบังคับ 6  0000....... เลือกจากกลุมรายวิชาเลือก 3(3-0-6) 
0107111 อารยธรรมไทย 3(3-0-6)   วิชาเอกบังคับ 6 
0107151 อารยธรรมตะวันออก 3(3-0-6)  0107161 อารยธรรมตะวันตก 3(3-0-6) 
    0107211 ประวัติศาสตรไทยกอนสมัยใหม 3(3-0-6) 
 รวมหนวยกิต 15    รวมหนวยกิต 15 
ชั้นปที่ 2  ภาคเรียน 1   ชั้นปที่ 2  ภาคเรียน 2  

 วิชาศึกษาท่ัวไป 6   วิชาศึกษาท่ัวไป 6 
 วิชาบังคับเลือก 3   วิชากลุมบูรณาการ 3 

0000262 
(เลือกจากรายวิชา) 
ทักษิณศึกษา 3(2-2-5)  

0000261 สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง 
3(3-0-6) 

0000263 วิถีชุมชนทองถิ่น 3(1-6-2)   วิชาเลือก 3 
 วิชาเลือก 3  0000..... เลือกจากกลุมวิชาเลือก 3(3-0-6) 
0000.... (เลือกจากกลุมรายวิชาเลือก)      
 วิชาเอกบังคับ 6   วิชาเอกบังคับ 6 
0107241 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉยีงใต 3(3-0-6)  0107252 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออก 3(3-0-6) 
0107212 ประวัติศาสตรไทยสมยัใหม 3(3-0-6)  0107261 ประวัติศาสตรยุโรปสมัยใหม 3(3-0-6) 

 วิชาเลือกเสร ี 6   รายวิชาโท 6 
.............. เลือกเสร ี 3(.........)  .............. วิชาโท 1 รายวิชา 3(........) 
.............. เลือกเสร ี 3(.........)  ............. วิชาโท 1 รายวิชา 3(........) 

  รวมหนวยกิต 18   รวมหนวยกิต 18 
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ชั้นปที่ 3 ภาคเรียน 1    ชั้นปที่ 3 ภาคเรียน 2  
 วิชาเอกบังคับ 6   วิชาเอกบังคับ 6 

0107301 ปรัชญาและระเบยีบวิธีทาง 3(2-2-5)  0107321 ประวัติศาสตรศิลปะในประเทศ 3(2-2-5) 
 ประวตัิศาสตร    ไทย  

0107331 ประวัติศาสตรทองถ่ินภาคใต 3(2-2-5)  0107362 ประวัติศาสตรสหรัฐอเมริกา 3(3-0-6) 

 วิชาเอกเลือก 6   วิชาเอกเลือก 6 

01073... ......................................................... 3(3-0-6)  01073... ................................................................. 3(3-0-6) 

01073... .............................................................................. 3(3-0-6)  01073... ................................................................. 3(3-0-6) 
 รายวิชาโท 6   รายวิชาโท 6 
................ วิชาโท 1 รายวิชา 3(..........)  ............... วิชาโท 1 รายวิชา 3(.........) 
................ วิชาโท 1 รายวิชา 3(..........)  ............... วิชาโท 1 รายวิชา 3(.........) 
  รวมหนวยกิต 18    รวมหนวยกิต 18 
ชั้นปที่ 4  ภาคเรียน 1     ชั้นปที่ 4 ภาคเรียน 2  

 วิชาเอกบังคับ 3   วิชาประสบการณวิจัย 3 
0107441 ประชาคมอาเซียน 3(3-0-6)  0107402 สารนิพนธทางประวตัิศาสตร 3(0-9-0) 
 วิชาประสบการณวิจัย 3     
0107401 สัมมนาประวัตศิาสตร 3(2-2-5)     

 วิชาเอกเลือก 9   วิชาเอกเลือก 9 

01074… .......................................................... 3(..........)  01074….. ................................................... 3(.........) 

01074… ......................................................... 3(..........)  01074….. ................................................... 3(.........) 
01074… .......................................................... 3(..........)  01074….. ................................................... 3(.........) 
 รวมหนวยกิต 15   รวมหนวยกิต 12 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
0000111 ภาษาไทยสําหรับอุดมศึกษา  3(3-0-6) 
 Thai for Higher Education  

การใชภาษาไทยเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  ฟงบรรยายทางวิชาการ จับใจความ 
สรุปความ และนําเสนอดวยการพูดหรือเขียน  ศึกษาคนควาความรูจากการอานสื่อสิ่งพิมพและ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส วิเคราะห สังเคราะห นําเสนอดวยการพูดและการเขียนโดยคํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม 
และมารยาทในการสื่อสาร 

Thai language used in studying at higher education level, listening to 
academic lectures, gasping main ideas, summary, oral and written presentations; a search 
for knowledge from reading publications and electronic media; analysis and synthesis of 
the knowledge acquired from the search with oral or written presentation in line with 
ethics and codes of conduct in communications 
   

0000121 ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 Basic English in Daily Life  

ฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษในสถานการณตาง ๆ โดยเนนการฟง พูด เพื่อการ
สื่อสาร 

Listening, speaking, reading and writing skills in English in different 
situations with an emphasis on listening and speaking communication skills 
   

0000122 การอานและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Read and Write in Basic English  

หลักการ กลวิธีการอานและเขียนภาษาอังกฤษ ฝกอานและเขียนประโยคและขอความ
สั้น ๆ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 

Principles and strategies of reading and writing basic English with a hand-
on practice in reading and writing sentences and short passages for communication in 
daily life 
   

0000131 ภาษาและวัฒนธรรมพมา 3(3-0-6) 
 Burmese Language and Culture  

คําศัพท ระบบเสียง และระบบไวยากรณภาษาพมาเบื้องตนที่ใชในชีวิตประจําวัน โดยฝก
การฟงและการพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมพมา 

A study of basic Burmese vocabulary, sound and grammar systems used 
primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Burmese social and 
cultural context 
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0000132 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 3(3-0-6) 
 Vietnamese Language and Culture  

คําศัพท ระบบเสียง และระบบไวยากรณภาษาเวียดนามเบื้องตนที่ใชในชีวิตประจําวัน 
โดยฝกการฟง และการพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมเวียดนาม 

A study of basic Vietnamese vocabulary, sound and grammar systems 
used primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Vietnamese 
social and cultural context 
   

0000133 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(3-0-6) 
 Korean Language and Culture  

คําศัพท ระบบเสียง และระบบไวยากรณภาษาเกาหลีเบื้องตนในชีวิตประจําวัน โดยฝก
ฟงและพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมเกาหลี 

A study of basic Korean vocabulary, sound and grammar systems used 
primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Korean social and 
cultural context 
   

0000134 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน 3(3-0-6) 
 Japanese Language and Culture  

คําศัพท ระบบเสียง และระบบไวยากรณภาษาญี่ปุนเบื้องตนในชีวิตประจําวัน โดยฝกฟง
และพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมญี่ปุน 

A study of basic Japanese vocabulary, sound and grammar systems used 
primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Japanese social and 
cultural context 
   

0000135 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6) 
 Chinese Language and Culture  

คําศัพท ระบบเสียง และระบบไวยากรณภาษาจีนเบื้องตนที่ใชในชีวิตประจําวัน โดยฝก
การฟง และการพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมจีน 

A study of basic Chinese vocabulary, sound and grammar systems used 
primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Chinese social and 
cultural context 
   

0000136 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(3-0-6) 
 Malay Language and Culture  

ความรูและทักษะการใชภาษามลายูเพื่อการสื่อสารเบื้องตน การเรียนรูประเพณี ศิลปะ 
โลกทัศน วิถีชีวิตและภูมิหลังของชาวมลายู 

Knowledge and skills in the use of Malay for basic communication, 
learning about custom, arts, worldviews, lifestyles and backgrounds of the Malays 
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0000161 คุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 Quality of Life  

ความรูพื้นฐานและดัชนีชี้วัดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตดานรางกาย จิตใจ เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม นโยบายรัฐ สวัสดิการของรัฐและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

Fundamental knowledge and indicators of quality of life in the physical, 
psychological, economic and social dimensions as well as the government’s policy and 
state welfares and information technology that have impacts on development of the 
quality of life 
   

0000162 สิ่งแวดลอมกับการดําเนินชีวิต 3(3-0-6) 
 Environment and Lifestyle  

ปญหา ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม นิเวศวิทยา และ 
ภัยพิบัติ จิตสํานึกและจริยธรรมทางสิ่งแวดลอม ประยุกตความรูและเทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษา
ดุลยภาพของสิ่งแวดลอม และใชนวัตกรรมเพ่ือการแกปญหา 

Problems, impacts of changes in natural resources, environment and 
ecology as well as disaster, awareness and ethical concerns of environment; applying 
knowledge and information technology in keeping the equilibrium of the environment 
and innovative solutions of the problems 
   

0000163 วิถีอาเซียน 3(3-0-6) 
 ASEAN Ways  

ภูมิรัฐศาสตร ชาติพันธุสัมพันธ ความเปนมา อัตลักษณความหลากหลาย มรดกทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม วิถีประชาคม เศรษฐกิจประชาชาติ บุคคลสําคัญ ปฎิสัมพันธกับโลกภายนอก 
สถานการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตของอาเซียน 

Geopolitics, ethnic relations, backgrounds, diverse identities, natural and 
cultural heritage, community ways, national economy, dignitaries, interactions with the 
outside world, current situations and future prospects of the ASEAN 
   

0000164 หลักปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 
 Philosophy and Religion Principles for Life 

Development 
 

วิเคราะหหลักปรัชญาและศาสนาตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาตนเองและสังคม  
ดวยการเรียนรูเขาใจมีความคิดเปนเหตุเปนผล  ตามทฤษฎีสําคัญทางปรัชญา  เกณฑตัดสินทางจริยธรรม  
คําสอนสําคัญทางศาสนา  มนุษยกับโลก  มนุษยกับมนุษยและคุณคาตาง ๆ ในชีวิตมนุษย 

Analysis of various philosophy and religious principles in order to guide 
the development of persons and society by learning, understanding and thinking 
rationally in accordance with the philosophical theory, ethical criteria, religious teachings, 
man and the world, relationship between man and man including the values in human 
life 
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0000165 ชมศิลป ดูหนัง ฟงเพลง 2(2-0-4) 
 Audio and Visual Art Appreciation  

สรางเสริมรสนิยมในการเขาถึงงานทัศนศิลป ดนตรี และภาพยนตรอยางรูเทาทัน 
ตระหนักในคุณคา สามารถวิเคราะห วิจารณในฐานะผูบริโภคหรือผูสนับสนุนที่มีคุณภาพ 

Promoting sense of taste for meaningful appreciation of visual art, music, 
movies;  recognizing the values of the art genres to enable learners in analyzing and 
making critics as quality consumers or advocates 
   

0000166 ไฟฟากับชีวิต 2(2-0-4) 
 Electricity and Life  

การใชไฟฟาในชีวิตประจําวัน ความตองการใชไฟฟาในประเทศ ผลกระทบของการผลิต
ไฟฟ าต อสิ่ งแวดล อม โครงสร างค าไฟฟ า รูปแบบการผลิต ไฟฟ า  และการคํ านวณ ค าไฟฟ า 
ในบานเรือน การประหยัดไฟฟาในระบบแสงสวาง ระบบปรับอากาศ และเครื่องใชไฟฟาชนิดตาง ๆ ความ
ปลอดภัยของการใชไฟฟาในชีวิตประจําวัน 

Understanding of electricity use in daily life, the demand for electricity in 
the country, the impact of electricity generation on the environment, electricity tariff 
structure; forms of electricity generation and calculation of the electrical power for 
household usage; electric saving in lighting and air conditioning systems, electrical 
appliances of various kinds including safety of using electricity in daily life 
   

0000167 อาหารเพื่อชีวิตและความงาม 3(3-0-6) 
 Food for Life and Beauty  

อาหารและคุณคาทางโภชนาการ ความตองการอาหารของรางกาย คุณภาพชีวิตกับ 
การรับประทานอาหาร อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม ประเภทและบทบาทของอาหารเพื่อสุขภาพและ
ความงาม ชนิดและกลไกของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีผลตอสุขภาพและความงาม เทคโนโลยีในการ
ผลิตและบรรจุภัณฑสําหรับอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม ฉลากอาหาร กฎหมายอาหาร และ 
การคุมครองผูบริโภค แนวโนมของตลาดผลิตภัณฑอาหารเสริมสุขภาพและความงามในปจจุบัน 

 
Food and nutritional values for body needs; quality of life and food 

consumption; food for health and beauty, types and roles of food for health and beauty, 
types and mechanisms of bioactive compounds that affect the health and beauty; 
technologies in production and packaging of food for health and beauty, food labeling, 
food laws; consumer protection; current market trends of food supplements for health 
and beauty 
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0000168 การอานเพื่อชีวิต 2(2-0-4) 
 Reading for Life  

ฝกอานจากบทความ บทประพันธ นวนิยาย เรื่องสั้น หรือจากสื่อสิ่ งพิมพและ 
สื่ออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ตามความสนใจ แลวนําเสนอขอสรุปใจความสําคัญจากสิ่งที่อาน และนําความรูมา
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

Practice reading of articles, novels, short stories or articles from printed 
media and electronic media according to the choice of interest, present the key 
conclusions from the reading texts, and apply acquired knowledge for everyday life use 
   

0000169 กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3) 
 Sports and Recreation for Health  

ความสําคัญ ความสัมพันธของสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย ทักษะและทัศนคติที่ดีใน
การเลนกีฬาหรือออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพและนันทนาการ การสรางเสริมและทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย ฝกปฎิบัติกิจกรรมกีฬาหรือนันทนาการตามความสนใจเพื่อพัฒนาความเปนผูมีสุขภาพ
ดีและบุคลิกที่ดี มีน้ําใจนักกีฬา เคารพและปฎิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกา มารยาทของผูเลน ผูดู นําไป
ประยุกตใชกับกติกาของสังคม 

Importance and the relationship of health and physical fitness, skills and 
attitudes in sports or exercise; fitness and recreation including enhancing the physical 
fitness test; sports practicing or recreational interest to develop a healthy and great 
personalities; sportsmanship respect according to the rules and etiquette of players 
applied to the rules of society 
   

0000261 สังคมย่ังยืนและเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
 Social Sustainability and Sufficiency Economy  

ปรัชญา แนวคิดการเปลี่ยนแปลงวิถีไทย วิถีโลก การอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 
เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาอยางยั่งยืน กฎหมายและจริยธรรมเพื่อการดําเนินชีวิต 
ทักษะภาวะผูนํา ความคิดเชิงสรางสรรค ความเปนผูประกอบการ การประยุกตและการปรับตัวในบริบท
สังคมโลก กรณีศึกษาเศรษฐกิจชุมชนโดยใชสังคมวิพากษเชิงบวก 

Philosophies and concepts of change in the way of life of Thai people, 
global way, co-existence in a multicultural society, sufficient economy, community 
economy and sustainable development; legal and ethical concepts in lifestyle; 
leadership skills; creative thinking; entrepreneurship and adaptation in the context of a 
global society; case studies of the community economy using social critique positively 
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0000262 ทักษิณศึกษา 3(2-2-5) 
 Southern Thai Studies  

อารยธรรมไทย วัฒนธรรมภาคใต ประวัติศาสตร โบราณคดี วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม 
ความเชื่อ ศิลปะ หัตถกรรม การละเลนพื้นบาน ภูมิปญญาทองถิ่น สิ่งสรางสรรคในภาคใต  และ
ความสัมพันธทางวัฒนธรรมภาคใตกับภูมิภาคอาเซยีน โดยศึกษาจากพิพิธภัณฑคติชนวิทยา สถาบันทักษิณ
คดีศึกษา วิทยาลัยภูมิปญญาชุมชน และแหลงเรียนรูในทองถิ่น 

Thai civilization, Southern Thai culture, Southern Thai  history, archeology, 
ways of life, traditions, beliefs, arts and crafts, folk play, folk wisdom, creative entities in 
the South and cultural relations with the ASEAN region based on the information 
compiled by the Folklore Museum of the Institute for Southern Thai Studies, College of 
Local Wisdom and local learning resources 
   

0000263 วิถีชุมชนทองถิ่น 3(1-6-2) 
 Local Community Ways  

ชุมชนและสิทธิชุมชน เรียนรูเชิงบูรณาการเกี่ยวกับวิถีชุมชนทองถิ่นภาคใต กลไก 
การปรับตัวที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของ
ชุมชน การประยุกตใชแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับบริบทจําเพาะของแตละชุมชน  
ที่นําไปสูการพัฒนาแบบยั่งยืน 

Community and community rights, integrative learning on local 
community in the South; adjustment mechanism in harmony with changes in the 
physical, biological, economic, social and cultural dimensions of the community; the 
application of the sufficient economy in accordance the specific context of each 
community which leads to sustainable development 
   

0000264 เศรษฐศาสตรและการจัดการ 2(2-0-4) 
 Economics and Management  

ระบบเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตรในการดําเนินชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง การจัดการความ
เสี่ยง การจัดการเวลา การเงินและการออม การลงทุน การบัญชีครัวเรือน การจัดการบุคลิกภาพ  
การจัดการความหลากหลาย การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบสังคม 

Economic system and economics leading a lifestyle, sufficient economy, 
risk management, time management, finance and savings, investment, household 
accounting, personality management, diversity management, application of information 
technology, ethics and social responsibility 
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0000265 ความม่ันคงทางอาหาร และพลังงาน กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(2-0-4) 
 Food and Energy Security for Quality of Life  

การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน ในระดับครัวเรือน ชุมชน 
ความสัมพันธของความมั่นคงทางอาหารและพลังงานกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระบบการผลิตอาหาร 
และพลังงานทางเลือก การผลิตอาหารปลอดภัย การจัดการผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเปนอาหารและ
พลังงาน รายไดหลัก ลดรายจาย รายไดเสริม นันทนาการ และกิจกรรมเพื่อสังคม 

Development of quality of life, food and energy security at the household 
level, community relations in food and energy security and improvement of the quality 
of life, food production system and alternative energy, safety food production, 
management of agricultural products for food and energy, core revenue, expense 
reduction, supplement income, recreation and social activities 
   

0000266 เศรษฐกิจสรางสรรค 2(2-0-4) 
 Creative Economy  

บูรณาการแนวความคิดสรางสรรคกับการเพิ่มมูลคาและคุณคาโดยเปนพื้นฐานการคิดที่
จะสามารถนํามาซึ่งการทําธุรกิจในเชิงสรางสรรค 

Integrated creative concepts for adding values as a basis of ideas that can 
bring about creative businesses 
   

0000267 ทัศนศิลปและสังคีตวิจักษ 2(2-0-4) 
 Visual Art and Music Appreciation  

ความซาบซึ้งในความงามและคุณคาของทัศนศิลปกับดนตรีที่สามารถนําไปใชประโยชน
เพื่อการออกแบบและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

The appreciation of the beauty and value of the visual arts and music 
that can be used to design and improve the quality of life 
   

0000268 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 
 Thai Politics and Governance  

วิวัฒนาการระบอบการเมืองของไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน กระบวนการนโยบายและ
การวางแผน รัฐธรรมนูญ พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง บทบาททางการเมืองขององคกรภาครัฐ ภาค
ธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน ปญหาหลักทางการเมืองและการบริหารรัฐกิจ ตลอดจนแนวทางการปฏิรูป
การเมืองของไทย 

Thailand's political evolution from past to present, policy and planning 
process, constitution, political parties and elections, political role of government; 
business and public sector organizations;  major problems of political and public 
administration, including the political reform in Thailand 
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ข.  หมวดวิชาเฉพาะ  
วิชาเอกบังคับ 

0107301 ปรัชญาและระเบียบวิธีทางประวัติศาสตร 3(2-2-5) 
 Philosophy and Historical Methodology  
 การศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่ เกี่ ยวของกับประวัติศาสตร  ระเบี ยบวิธี ในการศึกษา
ประวัติศาสตรการทําวิจัยทางประวัติศาสตร  
 Studying historical concepts and theories, historical methodology and the 
process of historical research 

 

0107111 อารยธรรมไทย 3(3-0-6) 
 Thai Civilization  

พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ภูมิปญญา ศิลปวัฒนธรรม ภาษาและวรรณกรรม
ของไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

Development of politics, economics, society, intellect, art, culture, 
language, and literature in Thailand from the past to the present 
 

0107211 ประวัติศาสตรไทยกอนสมัยใหม 3(3-0-6) 
 Pre-Modern Thai History  

พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ตั้ งแตกอนสมัยสุโขทัย จนถึงสมัย
รัตนโกสินทรตอนตน 

Thai history in aspects of politics, economics, and society from Pre - 
Sukhothai period to the early Rattanakosin period 
 

0107212 ประวัติศาสตรไทยสมัยใหม 3(3-0-6) 
 Modern Thai History  

พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไทย ภายหลังการลงนามในสนธิสัญญาบาวริ่ง 
พ.ศ. 2398 จนถึงปจจุบัน 

The Development of Thai politics, economics and society after the Bowring 
Treaty in 1855 to the present 
 

0107321 ประวัติศาสตรศิลปะในประเทศไทย 3(2-2-5) 
 History of Art in Thailand  

พัฒนาการทางศิลปกรรมในประเทศไทย ตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรถึงสมัยรัตนโกสินทร
และการประยุกตใชความรูประวัติศาสตรศิลปะในการศึกษาประวัติศาสตร 

Development of Thai art from the pre-historic period to the Rattanakosin 
period and applying knowledge about history of art in historical studies 
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0107331 ประวัติศาสตรทองถิ่นภาคใต 3(2-2-5) 
 Local History of Southern Thailand   

พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของทองถิ่นภาคใตประเทศไทย ตั้งแต               
สมัยประวัติศาสตรจนถึงปจจุบัน โดยมีการฝกปฏิบัติภาคสนาม 

Development of politics, economics, and society of Southern of Thailand 
from the historical period to the present with the requirement of field trips 
 

0107241 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต 3(3-0-6) 
 History of Southeast Asia   

พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนโบราณตางๆ ในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต กอนการเขามาของลัทธิจักรวรรดินิยม 

Development of politics, economics, and society of ancient settlement in 
Southeast Asia, the formation of communities before the age of imperialism 
 

0107441 ประชาคมอาเซียน   3(3–0–6) 
 ASEAN Community  

พัฒนาการดานอุดมการณ โครงสราง และบทบาทของประชาคมอาเซียน ตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน 

Development of ideology, structure, and roles of the ASEAN community 
from the past to the present 

 

0107151 อารยธรรมตะวันออก 3(3-0-6) 
 Eastern Civilization  

พัฒนาการอารยธรรมตะวันออก โดยเฉพาะอารยธรรมอินเดียและอารยธรรมจีน โดยเนน
ศึกษารากฐานของความคิด ปรัชญา ศาสนา ลัทธิความเชื่อ ศิลปะและวิทยาการตาง ๆ  

Development of Eastern civilization, in particular, Indian and Chinese 
civilization. To emphasize the foundation of thoughts, philosophy, religion, beliefs, art, 
and science 

 

0107252 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออก  3(3-0-6) 
 History of  East Asia  

พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและการสรรคสรางภูมิปญญาของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก ตั้งแตสมัยประวัติศาสตรถึงคริสตศตวรรษที่ 19 

Development of politics, economics, and society of East Asia from historical 
period to the 19th century 
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0107161 อารยธรรมตะวันตก 3 (3-0-6) 
 Western Civilization  

พัฒนาการอารยธรรมตะวันตก ทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ภูมิปญญา
และ ศิลปวิทยาการ ตั้งแตยุคกรีก โรมัน ยุคกลาง จนถึงยุคใหม 

Development of Western civilization in aspects of politics, economics, 
society, culture, intellect, art and science from the Greek, Roman, Middle Ages to modern 
time 

 

0107261 ประวัติศาสตรยุโรปสมัยใหม 3(3–0–6) 
 History of Modern Europe   

พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และบทบาทของยุโรปตอสังคมโลก 
ตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 15 จนถึงปจจุบัน 

Development of politics, economics, society and culture as well as the role of 
Europe from the 15th century to the present 
 

0107362 ประวัติศาสตรสหรัฐอเมริกา  3(3–0–6) 
 History of the United States of America  

พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและเหตุการณสําคัญของสหรัฐอเมริกาตั้งแตสมัย 
อาณานิคมถึงปจจุบัน 

Development of politics, economics, society and important events in U.S.A. 
history from the colonial period to the present 

 

    วิชาเอกเลือก  
0107302 ประวัติศาสตรนิพนธ 3(3-0-6) 
 Historiography  

พัฒนาการของการเขียนประวัติศาสตรในโลกตะวันตก ตะวันออก และสังคมไทย ตั้งแต
อดีตจนถึงปจจุบัน 

Development of historiography in Western, Eastern and Thai societies from 
the past to the present 

 

0107303 การอานทางประวัติศาสตร 3(2-2-5) 
 Reading Historical Documents  

ฝกอานเอกสารทางประวัติศาสตรทั้ งปฐมภูมิและทุติยภู มิที่ เปนภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ   โดยเนนการวิเคราะห ตีความ ดวยระเบียบวิธีทางประวัติศาสตร  

Practicing and reading historical documents from primary and secondary 
sources both in Thai and foreign languages with an emphasis on analysis and 
interpretation using historical methodology 
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0107304 การเขียนสารคดีเชิงประวัติศาสตร 3(2-2-5) 
 Historical Feature Writing  

หลักการและกลวิธีการเขียนสารคดีเชิงประวัติศาสตร โดยมีการฝกปฏิบัติการ  
Principles and techniques of historical feature writing through practicing. 

 

0107305 สงครามและสันติภาพในประวตัิศาสตร  3(3-0-6) 
 War and Peace in History  

ปจจัยและรูปแบบที่กอใหเกิดความขัดแยงในภูมิภาคตางๆ ของโลก ตั้งแตเริ่มตนสมัย
ประวัติศาสตรจนถึงปจจุบัน รวมทั้งศึกษากระบวนการสรางสันติภาพและความมั่นคงของมนุษยชาติ 

Factors and an emergence of international conflicts in different regions of 
the world from the historical period to the present, as well as studying the process of 
peace and stability building for human kind. 
 

0107306 เพศสภาวะในประวัติศาสตร 3(3-0-6) 
 Gender in History  

แนวคิดเกี่ยวกับเพศสภาวะ ความเปนหญิง ความเปนชาย พัฒนาการของเพศสภาวะใน
สังคมไทยและสังคมตะวันตกตั้งแตอดีตถึงจนถึงปจจุบัน 

Concepts of gender, femininity, masculinity, and its development in Thai 
and Western societies from the past to the present. 

 

0107403 เหตุการณโลกปจจุบันในปริทรรศนประวัติศาสตร  3(2–2–5) 
 Contemporary World Affairs from Historical perspectives  

วิเคราะหเหตุการณสําคัญของโลกยุคปจจุบัน โดยใชวิธีการทางประวัติศาสตรในการศึกษา
วิเคราะห คนควาและนําเสนอในรูปแบบการสัมมนาทางวิชาการ 

To analyse important contemporary world affairs using historical 
perspectives in analytical studying and searching as well as presenting searching results in 
the form of academic seminar 

 

0107404 ภาพยนตรและดนตรีในมิติประวัติศาสตร 3(3–0–6) 
 Movies and Music in History  

ภาพยนตรและดนตรีในฐานะที่เปนภาพสะทอนความคิด คานิยม ในแตละยุคสมัย ตาม
หลักการวิพากษวิธีทางประวัติศาสตร 

Movies and music as the reflection of thoughts and perceptions of societies 
based on historical-critical thinking. 

 

0107311 ประวัติศาสตรความสัมพันธระหวางไทยกบัตางประเทศ 3(3–0–6) 
 History of Thai’s Foreign Affairs  

ความสัมพันธระหวางไทยกับตางประเทศดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม          
ตั้งแตยุคสุโขทัยถึงปจจุบัน 

Relationships between Thailand and other countries in aspects of politics, 
economics, society, and cultures from the Sukhothai period to the present 
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0107312 ประวัติศาสตรเพื่อการทองเที่ยวในประเทศไทย 3(2-2-5) 
 History for Tourism in Thailand  

แนวคิดและหลักการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร การจัดการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร
ของประเทศไทย โดยมีการฝกภาคปฏิบัต ิ

Concepts and principles of historical tourism and tourism management in 
Thailand through field trip practice 
 

0107322 พิพิธภัณฑสถานวิทยา 3(3-0-6) 
 Museology  

พัฒนาการ แนวคิดและหลักการในการจัดตั้งพิพิธภัณฑประเภทตางๆ บทบาท หนาที่ 
โครงสราง การบริหารจัดการ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับงานพิพิธภัณฑ รวมถึงบทบาทของพิพิธภัณฑตอ
สังคมไทย 

Development, concepts, and principles of different types of museums 
including their roles, structures, management, and laws regarding museum works and 
roles of museums in Thailand 
 

0107421 ประวัติศาสตรศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 3(3-0-6) 
 History of Art in Southeast  Asia  

พัฒนาการทางประวัติศาสตรศิลปะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตั้งแตสมัยกอน
ประวัติศาสตรถึงคริสตศตวรรษที่ 20  

Development of art and cultural in Southeast Asia from pre-historical period 
to 20th Century 
 

0107422 โบราณคดีภาคใต 3(2-2-5) 
 Archaeology of Southern Thailand  

ความหมายของวิชาโบราณคดี ขอบเขตของการดําเนินงานโบราณคดี และองคความรู
เกี่ยวกับโบราณคดีภาคใต และการนําขอมูลทางโบราณคดีมาประยุกตใชในการศึกษาประวัติศาสตรภาคใต
ของประเทศไทย 

Meaning, scope of archeological work and the border of knowledge in the 
archeology of Southern Thailand and to apply archeological data in the study of 
Southern Thailand history 
 

0107332 ประวัติศาสตรนิพนธคาบสมุทรไทย – มลายู 
Historiography of Thai – Malay Peninsular 

3(2-2-5) 

แนวคิดและพัฒนาการประวัติศาสตรนิพนธในคาบสมุทรไทย – มลายู ตั้งแตสมัยจารีต
จนถึงปจจุบัน ฝกศึกษาประวัติศาสตรนิพนธเฉพาะกรณ ี

Concepts and development of historiography of the Thai-Malay peninsula 
from the pre-modern to the present; practices of selected cases studies  

 
 
 



มคอ.2 ปริญญาตรี - 29 - 

0107431 การอานเอกสารประวัติศาสตรภาคใต 3(2-2-5) 
 Readings Southern Thailand Historical Documents   

การฝกอานเอกสารทางประวัติศาสตรของภาคใต ตามหลักวิพากษวิธีทางประวัติศาสตร 
Practicing reading the historical documents of Southern Thailand based on 

historical-critical thinking 
 

0107432 การศึกษาเอกเทศทางประวัติศาสตรภาคใต 3(2-2-5) 
 Independent Study in Southern Thai History  

การศึกษาประเด็นสําคัญที่ เกี่ยวของกับประวัติศาสตรภาคใต  โดยใชวิธีการทาง
ประวัติศาสตรในการศึกษา คนควา และนําเสนอในรูปแบบการสัมมนาทางวิชาการ 

Studying significant issues related to Southern Thai history and using 
historical methods to study, research, and present the results in the form of academic 
seminar 
 

0107433 ประวัติศาสตรลุมทะเลสาบสงขลา 3(2-2-5) 
 History of Songkhla Lake Basin  

พัฒนาการทางประวัติศาสตรการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและศิลปวัฒนธรรม ในบริเวณลุม
ทะเลสาบสงขลาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน และฝกปฏิบัติตามระเบียบวิธีการทางประวัติศาสตร 

Historical development of politics, economics, society, art and culture in 
Songkhla Lake basin from the past to the present and practice based on historical 
methodology 
 

0107341 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตสมัยใหม   3(3-0-6) 
 History of Modern Southeast Asia  

พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ตั้งแตสมัยลัทธิจักรวรรดินิยมถึงปจจุบัน 

Development of politics, economics and society of Southeast Asia from the 
period of imperialism to the present 
 

0107442 ประวัติศาสตรชาวจีนโพนทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 3(3–0–6) 
 History of Overseas Chinese in Southeast Asia  

พัฒนาการความเปนมาและบทบาทดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของชาวจีนโพนทะเล
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน 

Development and roles of overseas Chinese in economics, society, and 
politics in Southeast Asia from the past to the present 
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0107351 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกสมัยใหม   3(3-0-6) 
 History of Modern East Asia  

พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกตั้งแต     
สมัยลัทธิจักรวรรดินิยมถึงปจจุบัน 

Development of politics, economics and society of East Asia from the 
period of imperialism to the present 
 

0107352 ประวัติศาสตรเอเชียใต 3(3-0-6) 
 History of South Asia   

พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ภูมิปญญา ความเชื่อของอนุทวีป
อินเดีย  ตั้งแตสมัยโบราณจนถึงปจจุบัน 

Development of political, economic, society, cultural, intellects and beliefs 
in South Asia from ancient times to the present 
 

0107461 ประวัติศาสตรรัสเซีย 3(3–0–6) 
 History of Russia  

พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของรัสเซีย ตั้งแตการสถาปนา
อาณาจักรรัสเซีย รัสเซียภายใตระบอบคอมมิวนิสต การลมสลายของระบอบคอมมิวนิสต และบทบาทของ
รัสเซียในโลกปจจุบัน 

Development of political, economic, society of Russia since the 
establishment of the Russian Empire, the rise and fall of communism, and the role of 
Russia in the modern world 
 

วิชาประสบการณเชิงปฏิบัติ  
0107401 สัมมนาประวัติศาสตร 3(2-2-5) 
 Seminar in History  

การสัมมนาในประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับประวัติศาสตร โดยใชวิธีการทางประวัติศาสตร
ในการศึกษาคนควา และนําเสนอในรูปแบบการสัมมนาทางวิชาการ 

Seminar on historical issues using historical methodology in studying and 
presenting in the form of academic seminar 

 

0107402 สารนิพนธทางประวัติศาสตร 3(0-9-0) 
 Historical Research Paper  

ศึกษาวิเคราะหประเด็นสําคัญ โดยใชระเบียบวิธีทางประวัติศาสตร และนําเสนอในรูปแบบ
สารนิพนธ 

To analyse significant issues based on historical methods and present in a 
form of historical research paper 
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 3.2 ชื่อ สกุล ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย 
 3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ป 

1 นายอดิศร  ศักดิส์ูง รอง
ศาสตราจารย 

Ph.D. 
อ.ม. 

 
ศศ.บ. 

Social science 
ประวัติศาสตรเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต 
ประวัติศาสตร 

MAGADH  University 
ม.ศิลปากร 
 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  
บางแสน 

2555 
2540 
 
2528 

2 นายศุภการ  สิริไพศาล ผูชวย
ศาสตราจารย 

Ph.D. 
ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

History 
ประวัติศาสตร 
ประวัติศาสตร 

University of Kansas 
ม.เกษตรศาสตร 
ม. ทักษิณ 

2557 
2547 
2545 

3 นายอภิเชษฐ  กาญจนดิฐ ผูชวย
ศาสตราจารย 

ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

 

ประวัติศาสตร 
ประวัติศาสตร 
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

ม.ธรรมศาสตร 
ม.สงขลานครินทร 

2548 
2545 

4. นางสาวอนินทร  พุฒิโชติ อาจารย ปร.ด. 
ศศ.บ. 
อ.บ. 

สหวิทยาการ 
ประวัติศาสตร 
ประวัติศาสตร 
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

ม.ธรรมศาสตร 
ม.ธรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2558 
2546 
2542 

5 นางสาวเกษรา ศรีนาคา อาจารย ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

 

ประวัติศาสตร 
ประวัติศาสตร 
 

ม.เชียงใหม 
ม.เชียงใหม 

2558 
2555 

  
3.2.2 อาจารยพิเศษ  

ไมม ี
 

4. องคประกอบเกี่ยวกับการประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือ สหกิจศึกษา)  
 ไมมี 
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรือวิจัย (ถามี) 

5.1 คําอธิบายโดยยอ 
มีการจัดทําโครงงานหรือวิจัย ใน 2 รายวิชา ไดแก รายวิชา 0107401 สัมมนาประวัติศาสตร และ

รายวิชา0107402 สารนิพนธทางประวัติศาสตร เพื่อฝกฝนใหนิสิตศึกษาวิเคราะหประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับ
ประวัติศาสตร โดยใชระเบียบวิธีทางประวัติศาสตร ภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษา และมีการนําเสนอ
ผลงานในรูปแบบของการสัมมนาและสารนิพนธ มีการประเมินผลงานโดยคณาจารยประจําหลักสูตรและ
ผูทรงคุณวุฒิ 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 
มุงผลการเรียนรูใน 4 ดานหลัก คือ 

 - ดานคุณธรรม จริยธรรม โดยเนนความมีวินัย รับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต สุภาพ ขยัน อดทน
เคารพจรรยาบรรณทางวิชาการ ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับขององคกรและสังคม 

 - ดานความรู โดยเนนเรียนรูปรัชญาและระเบียบวิธีทางประวัติศาสตร ตลอดจนการอาน การ
เขียนงานทางประวัติศาสตร 
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 - ดานทักษะทางปญญา สามารถคิดวิเคราะห วิจารณอยางเปนระบบ มีวิจารณญาณ สรางสรรค 
และตัดสินใจอยางมีเหตุผล บนพื้นฐานของระเบียบวิธีทางประวัติศาสตร และจรรยาบรรณทางวิชาการ 

- ดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถ
สืบคน รวบรวมขอมูล วิเคราะห สังเคราะห สรุปประเด็น นําเสนอและสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5.3 ชวงเวลา  
ภาคเรียนที่ 1 ชั้นปที่4 รายวิชา 0107401 สัมมนาประวัติศาสตร 
ภาคเรียนที่ 2 ชั้นปที่4 รายวิชา0107402 สารนิพนธทางประวัติศาสตร 

5.4 จํานวนหนวยกิต 
 รายวิชา 0107401 สัมมนาประวัติศาสตร 3 หนวยกิต (2-2-5) 
 รายวิชา0107402 สารนิพนธทางประวัติศาสตร 3หนวยกิต (0-9-0) 
5.5 การเตรียมการ 
 มีกระบวนการเตรียมความพรอมในการจัดทําโครงงาน/วิจัยแกนิสิตในรูปแบบของการสัมมนา   

โดยมีคณาจารยในหลักสูตรและผูทรงคุณวุฒิการใหคําแนะนําทางวิชาการ 
5.6 กระบวนการประเมินผล 

มีกระบวนการติดตามความกาวหนาในระหวางการดําเนินการวิจัย และการประเมินผลโดย 
คณาจารยในหลักสูตรและผูทรงคุณวุฒิในรูปแบบของการสัมมนาและการจัดทํารูปเลมสารนิพนธ มีกลไกการ
ทวนสอบมาตรฐาน ภายใตระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูระดับรายวิชาของหลักสูตร 

 



มคอ.2 ปริญญาตรี - 33 - 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต  
คุณลักษณะพิเศษของนิสิต กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต ตัวอยาง 

รายวิชาที่สอดคลองกับ
คุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

1.คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ 
ซื่อสัตยสุจริต เห็นคุณคาศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษยในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 

- กําหนดรูปแบบการเรียนการสอนและการวัดผลที่
เนนความมีวินัย รับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต สุภาพ 
ขยัน อดทน เคารพจรรยาบรรณทางวิชาการ ปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบและขอบังคับขององคกรและสังคม 
- มีรายวิชาที่แสดงใหเห็นถึงการตระหนักและเห็น
คุณคาศักดิ์ศรีความเปนมนุษยในสังคมพหุวัฒนธรรม 

0107301 ปรัชญาและระเบียบ
วิธีทางประวัติศาสตร 0107111 
อารยธรรมไทย 0107241 
ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออก
เฉียงใต 0107151 อารยธรรม
ตะวันออก 0107 441 
ประชาคมอาเซียน  0107161 
อารยธรรมตะวันตก 0107305 
สงครามและสันตภิาพ ใน
ประวัติศาสตร ฯลฯ 

2. มีความรู ความเขาใจวิชาการและ
วิธีการทางประวัติศาสตร ทั้ งระดับ
ทองถิ่น ระดับชาติ  และระดับภูมิภาค  
 

- จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เนนการเรียน
การสอนที่เปน Active Learning 
- จัดการเรียนรูจากสื่อและแหลงเรียนรูที่หลากหลาย
ทั้งภายในและภายนอกชั้นเรียนโดยคํานึงถึงการ
เปลี่ยนแปลงดานสังคมและองคความรู 

0107301 ปรัชญาและระเบียบ
วิธีทางประวัติศาสตร 0107111 
อารยธรรมไทย 0107211 
ประวัติศาสตรไทยกอนสมัยใหม 
0107212 ประวัติศาสตรไทย
สมัยใหม 0107241
ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออก
เฉียงใต 0107151 อารยธรรม
ตะวันออก 0107441 
ประชาคมอาเซียน  0107161 
อารยธรรมตะวันตก 0107401 
สัมมนาประวัตศิาสตร 
0107402 สารนิพนธทาง
ประวัติศาสตร ฯลฯ 

3. สามารถคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล 
บูรณาการความรูทางประวัติศาสตรกับ
ศาสตรสาขาอื่น  เพื่ อประโยชนแก
ทองถิ่น สังคม ชุมชน และประเทศชาต ิ
หรือเปนพื้ นฐานในการศึกษาตอใน
ระดับที่สูงขึ้น 

- จัดกระบวนการเรียนการสอน การเรียนรูและ
รายวิชาที่ฝกทักษะการคิดที่หลากหลาย ทั้งในระดับ
บุคคลและรายกลุม 
- จัดกระบวนการเรียนการสอนใหนิสิตมีโอกาส
ปฏิบัติทักษะกระบวนการการคิดและปญญา 

0107301 ปรัชญาและระเบียบ
วิธีทางประวัติศาสตร 0107331 
ประวัติศาสตรทองถ่ินภาคใต 
0107261 ประวัติศาสตรยโุรป
สมัยใหม 0107362 
ประวัติศาสตรสหรัฐอเมริกา 
0107401 สัมมนาประวตัิศาสตร 
0107402 สารนิพนธทาง
ประวัติศาสตร ฯลฯ 
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คุณลักษณะพิเศษของนิสิต กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต ตัวอยาง 
รายวิชาที่สอดคลองกับ

คุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
4. มีความผิดชอบตอตนเองและผูอื่น   
มีมนุษยสัมพันธ มีจิตสาธารณะ ความ
เสียสละ และการอยูรวมกันในสังคม  
 

-  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการเรียนรูที่
เนนการทํางานเปนกลุมและงานที่ตองมีปฏิสัมพันธ
ระหวางบุคคล 
- สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ 
การเขาใจวัฒนธรรมขององคกรและความแตกตาง
หลากหลายทางวัฒนธรรม 

0107241ประวัติศาสตรเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต 0107441 
ประชาคมอาเซียน 0107331 
ประวัติศาสตรทองถ่ินภาคใต 
0107305 สงครามและ
สันติภาพในประวัติศาสตร ฯลฯ 

5.มีทักษะการเรียนรูดวยตนเองและ
สามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนรูได
อยางเหมาะสม 

- จัดการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนเลือกใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารที่ หลากหลายและ
เหมาะสม 

0107301 ปรัชญาและระเบียบ
วิธีทางประวัติศาสตรยุโรป
สมัยใหม 0107362 
ประวัติศาสตรสหรัฐอเมริกา 
0107401 สัมมนาประวตัิศาสตร 
0107402 สารนิพนธทาง
ประวัติศาสตร 0107331 
ประวัติศาสตรศิลปะในประเทศ
ไทย ฯลฯ 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน  

2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม  

2.1.1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเนนความมีวินัย รับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต สุภาพ ขยัน 
อดทน เคารพจรรยาบรรณทางวิชาการ ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับขององคกรและสังคม 

2.1.1.2 ตระหนักและเห็นคุณคาศักดิ์ศรีความเปนมนุษยในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

2.1.2.1 สรางวินัยความรับผิดชอบตอตนเอง ดวยการเขาชั้นเรียนและสงงานที่ไดรับ
มอบหมายตรงตามเวลาที่กําหนด 

2.1.2.2 กระบวนการเรียนการสอนของอาจารยผูสอนทุกรายวิชาไดสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมพื้นฐานใหแกนิสิต 

2.1.2.3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนเรียนรูจากสถานการณจริงและกรณี
ตัวอยางบุคคลตนแบบดานคุณธรรม จริยธรรม 

2.1.2.4 ยกยองนิสิตที่ทําความดีและคุณประโยชนแกสวนรวม 
 2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

2.1.3.1 ประเมินจากการตรงตอเวลาของนิสิตในการเขาเรียน การสงงานที่ไดรับมอบหมาย  
การเขารวมกิจกรรม 

2.1.3.2 มีวินัยและเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
2.1.3.3 รับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
2.1.3.4 พฤติกรรมการเรียนและการสอบ 
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2.2 ดานความรู   
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู  

2.2.1.1  รูประวัติศาสตร ทั้งระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับภูมิภาค เพื่อเปนพื้นฐานใน
การทําความเขาใจเหตุการณในอดีต ปจจุบัน และอนาคต 

2.2.1.2  รูปรัชญาและระเบียบวิธีทางประวัติศาสตร ตลอดจนการอาน การเขียนงานทาง
ประวัติศาสตร 

2.2 .2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
2.2.2.1 จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เนนการเรียนการสอนที่เปน Active Learning  
2.2.2.2 จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณตรงเพื่อใหนิสิต

ไดเรียนรูทั้งองคความรูและทักษะกระบวนการ หลักการ ทางทฤษฎีสูการประยุกตในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
2.2.2.3 เรียนรูจากสื่อและแหลงเรียนรูที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกชั้นเรียนโดย

คํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงดานสังคมและองคความรู 
2.2.2.4 จัดใหมีกิจกรรมศึกษาดูงานภาคสนาม 

 2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
2.2.3.1 นิสิตประเมินตนเอง 
2.2.3.2 การทดสอบยอย สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
2.2.3.3 การรายงาน/แผนงาน/โครงการ 
2.2.3.4 การนําเสนอผลงาน 
2.2.3.5 ประเมินผลการศึกษาดูงาน 

2.3 ดานทักษะทางปญญา 
 2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  

2.3.1.1 สามารถคิดวิเคราะห วิจารณอยางเปนระบบ มีวิจารณญาณ สรางสรรค และตัดสินใจ
อยางมีเหตุผล บนพื้นฐานของระเบียบวิธีทางประวัติศาสตร และจรรยาบรรณทางวิชาการ 

2.3.1.2 สามารถแสวงหาความรูใหมๆ ที่จําเปนสําหรับการศึกษาวิชาประวัติศาสตร 
2.3.1.3 สามารถบูรณาการความรูทางประวัติศาสตรกับศาสตรสาขาอื่น เพื่อประโยชนแก

ทองถิ่น สังคม ชุมชน และประเทศชาติ เทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
หรือเปนพื้นฐานในการศึกษาตอ 

 2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
2.3.2.1 จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝกทักษะการคิดที่หลากหลาย ทั้งในระดับบุคคลและ

รายกลุม  
2.3.2.2 ใหนิสิตมีโอกาสปฏิบัติทักษะกระบวนการการคิดและปญญา 

 2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทกัษะทางปญญา 
2.3.3.1 นิสิตประเมินความสามารถดานการคิดของตนเอง เชน การตั้งคําถาม การสืบคน

ขอมูล การคิดวิเคราะห การสังเคราะห  
2.3.3.2 การนําเสนอผลงานนิสิต 
2.3.3.3 การสอบยอย สอบกลางภาคและสอบปลายภาคของรายวิชาที่เกี่ยวของ 
2.3.3.4 การใชขอสอบหรือแบบฝกหัดที่ใหนิสิตวิเคราะหและสังเคราะหอยางมีเหตุผล 
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2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

2.4.1.1 เคารพระเบียบสังคม และมีความรับผิดชอบตอตนเอง ชุมชน และสังคม 
2.4.1.2 มีมนุษยสัมพันธที่ดี เคารพและใหคุณคาแกตนเองและผูอื่น 
2.4.1.3 มีจิตอาสาและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกของชุมชนและสังคม 
2.4.1.4 เรียนรูและยอมรับที่จะอยูรวมกับสมาชิกในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

 2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
  2.4.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการทํางานเปนกลุมและงานที่ตองมีปฏิสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

2.4.2.2 จัดประสบการณการเรียนรูในภาคปฏิบัติ 
2.4.2.3 สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ การเขาใจวัฒนธรรมขององคกรและ

ความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรม  
 2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ       

ความรับผิดชอบ 
 2.4.3.1 สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตขณะทํากิจกรรมกลุม 
 2.4.3.2 การนําเสนอผลงานเปนกลุม 
 2.4.3.3 ประเมินความสม่ําเสมอการเขารวมกิจกรรมกลุม 
 2.4.3.4 ประเมินความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
 2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

2.5.1.1 สามารถสืบคน รวบรวมขอมูล วิเคราะห สังเคราะห สรุปประเด็น นําเสนอและ
สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.5.1.2 สามารถเลือกใชเทคโนโลยีและสารสนเทศอยางเหมาะสมและรูเทาทัน และนํามาใช
ประโยชนในการสืบคนทางประวัติศาสตร 
 2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.2.1 จัดการเรียนการสอนที่เนนการฝกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การฟง การเขียน 
ในระหวางผูเรียน ผูสอน และผูเกี่ยวของอ่ืน ๆ 

2.5.2.2 จัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารที่หลากหลายและเหมาะสม 

2.5.2.3 จัดประสบการณใหผูเรียนนําเสนอผลงานโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร      
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.3.1 ทักษะการพูดในการนําเสนอผลงาน 
2.5.3.2 ทักษะการเขียนรายงาน 
2.5.3.3 ทักษะการนําเสนอโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.3.4 ประเมินจากการทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาคของรายวิชาที่เกี่ยวของ  
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา   
 (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

ผลการเรียนรูในตารางมีความหมาย ดังนี้  
3.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 

  3.1.1  มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเนนความซื่อสัตยสุจริต สุภาพ ออนนอมถอมตน และ 
ยึดหลักธรรมในการดําเนินชีวิตอยางพอเพียง 
  3.1.2  มีวินัย ขยันและรับผิดชอบในหนาที่ทั้งตอตนเองและผูอื่น  

3.2 ดานความรู 
  3.2.1  มีความรอบรูในศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับธรรมชาติ ชีวิตและสังคม 
  3.2.2  มีโลกทัศนกวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติ ตนเองและสังคม 

3.3 ดานทักษะทางปญญา 
  3.3.1  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะหอยางเปนระบบ 

  3.3.2  สามารถบูรณาการศาสตรตาง ๆ ไปประยุกตเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมได 
  3.3.3  มีความใฝรูและสามารถแสวงหาความรูดวยตนเอง 
3.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  3.4.1  เคารพกฎ ระเบียบสังคม และมีความรับผิดชอบตอตนเอง ชุมชน และสังคม 
  3.4.2  มีมนุษยสัมพันธที่ดี เคารพและใหคุณคาแกตนเองและผูอื่น 
  3.4.3  มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะสามารถทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและสมาชิก
ของชุมชนและสังคม 
  3.4.4  ยอมรับความแตกตางทางความคิดและวัฒนธรรม เรียนรูที่จะอยูรวมกับสมาชิก 
ในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมไดอยางมีความสุข 

3.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  3.5.1  มีความสามารถในการสืบคน รวบรวมขอมูล วิเคราะห สังเคราะห สรุปประเด็น นําเสนอ
และสื่อสารโดยใชภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ  
  3.5.2 สามารถเลือกใชเทคโนโลยีและสารสนเทศอยางเหมาะสมและรูเทาทัน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 
กลุมการใชภาษา              

0000111  ภาษาไทยสําหรับอดุมศึกษา              

0000121  ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจําวัน              

0000122  การอานและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน              
กลุมบูรณาการ              

0000161  คุณภาพชีวิต              

0000162  สิ่งแวดลอมกับการดําเนินชีวิต              
0000261  สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง              

กลุมวชิาบังคับเลือก              

0000262  ทักษิณศึกษา              

0000263  วิถีชุมชนทองถ่ิน              
กลุมวิชาเลือก              
0000131  ภาษาและวัฒนธรรมพมา              
0000132  ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม              
0000133  ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี              
0000134  ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน              
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 
0000135  ภาษาและวัฒนธรรมจีน              
0000136  ภาษาและวัฒนธรรมมลาย ู              
0000163  วิถีอาเซียน              
0000164  หลักปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต              
0000165  ชมศิลป ดูหนัง ฟงเพลง              
0000166  ไฟฟากับชีวิต              
0000167  อาหารเพื่อชีวิตและความงาม              
0000168  การอานเพ่ือชีวิต              
0000169  กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ              

0000262  ทักษิณศึกษา              

0000263  วิถีชุมชนทองถ่ิน              
0000264  เศรษฐศาสตรและการจัดการ              
0000265  ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานกับการพัฒนาคณุภาพชีวิต              
0000266  เศรษฐกิจสรางสรรค              
0000267  ทัศนศิลปและสังคีตวิจักษ              
0000268  การเมืองการปกครองไทย              
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หมวดวิชาเฉพาะ 
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้ 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเนนความมีวินัย รับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต สุภาพ ขยัน 
อดทน เคารพจรรยาบรรณทางวิชาการ ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับขององคกรและสังคม 

1.2 ตระหนักและเห็นคุณคาศักดิ์ศรีความเปนมนุษยในสังคมพหุวัฒนธรรม  
2. ดานความรู 

2.1 รูประวัติศาสตร ทั้ งระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับภูมิภาค เพื่อเปนพื้นฐาน          
ในการทําความเขาใจเหตุการณในอดีต ปจจุบัน และอนาคต 

2.2  รูปรัชญาและระเบียบวิธีทางประวัติศาสตร ตลอดจนการอาน การเขียนงานทาง
ประวัติศาสตร 

3. ทักษะทางปญญา 
3.1 สามารถคิดวิเคราะห วิจารณอยางเปนระบบ มีวิจารณญาณ สรางสรรค และตัดสินใจ

อยางมีเหตุผล บนพืน้ฐานของระเบียบวิธีทางประวัติศาสตร และจรรยาบรรณทางวิชาการ 
3.2 สามารถแสวงหาความรูใหมๆ ที่จําเปนสําหรับการศึกษาวิชาประวัติศาสตร 

  3.3  สามารถบูรณาการความรูทางประวัติศาสตรกับศาสตรสาขาอื่น เพื่อประโยชนแกทองถิ่น 
สังคม ชุมชน และประเทศชาติ เทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันหรือเปน
พื้นฐานในการศึกษาตอ 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 เคารพระเบียบสังคม และมีความรับผิดชอบตอตนเอง ชุมชน และสังคม 
4.2 มีมนุษยสัมพันธที่ดี เคารพและใหคุณคาแกตนเองและผูอื่น 
4.3 มีจิตอาสาและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกของชุมชนและสังคม 
4.4 เรียนรูและยอมรับที่จะอยูรวมกับสมาชิกในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

5. ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 สามารถสืบคน รวบรวมขอมูล วิเคราะห สังเคราะห สรุปประเด็น นําเสนอและสื่อสารได

อยางมีประสิทธิภาพ  
5.2 สามารถเลือกใชเทคโนโลยีและสารสนเทศอยางเหมาะสมและรูเทาทัน และนํามาใช

ประโยชนในการสืบคนทางประวัติศาสตร 
 



มคอ.2 ปริญญาตรี 

 

- 41 - 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)  หมวดวิชาเฉพาะ 
 

 ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 
วิชาเอกบังคับ              

0107301 ปรัชญาและระเบียบวิธีทางประวตัศิาสตร              

0107111 อารยธรรมไทย              

0107211 ประวัติศาสตรไทยกอนสมัยใหม              

0107212 ประวัติศาสตรไทยสมยัใหม              

0107321 ประวัติศาสตรศิลปะในประเทศไทย              

0107331 ประวัติศาสตรทองถ่ินภาคใต              

0107241 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉยีงใต              

0107441 ประชาคมอาเซียน              

0107151 อารยธรรมตะวันออก              

0107252 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออก              

0107161 อารยธรรมตะวันตก              

0107261 ประวัติศาสตรยุโรปสมัยใหม              

0107362 ประวัติศาสตรอเมริกา              

วิชาเอกเลือก              

0107302 ประวัติศาสตรนิพนธ              
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 
0107303 การอานทางประวัติศาสตร              

0107304 การเขียนสารคดีเชิงประวัตศิาสตร              

0107305 สงครามและสันตภิาพในประวัตศิาสตร              

0107306 เพศสภาวะในประวตัิศาสตร              
0107403 เหตุการณโลกปจจุบันในปริทรรศน

ประวัติศาสตร              

0107404 ภาพยนตรและดนตรีในมิติประวัตศิาสตร              
0107311 ประวัติศาสตรความสัมพันธระหวางไทยกับ

ตางประเทศ              

0107312 ประวัติศาสตรเพื่อการทองเที่ยวในประเทศไทย              

0107322 พิพิธภัณฑสถานวิทยา              

0107421 ประวัติศาสตรศิลปะในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต              

0107422 โบราณคดภีาคใต              

0107332 ประวัติศาสตรนิพนธคาบสมุทรไทย-มลาย ู              

0107431 การอานเอกสารประวัติศาสตรภาคใต              

0107432 การศึกษาเอกเทศทางประวัติศาสตรภาคใต              

0107433 ประวัติศาสตรลุมทะเลสาบสงขลา              

0107341 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉยีงใตสมัยใหม              
0107442 ประวัติศาสตรชาวจีนโพนทะเลในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต              
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 
0107351 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกสมยัใหม              

0107352 ประวัติศาสตรเอเชียใต              

0107461 ประวัติศาสตรรสัเซยี              

วิชาประสบการณเชิงปฏิบัติการ              

0107401 สัมมนาประวัตศิาสตร              

0107402 สารนิพนธทางประวตัิศาสตร              

รวมความรับผดิชอบหลัก 20 11 17 9 6 7 16 5 5 5 8 5 7 

รวมความรับผดิชอบรอง 3 1 - - 3 - 4 2 2 1 1 13 5 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
นิสิตจะตองมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น

จึงจะไดรับผลการเรียนในรายวิชานั้น ระบบการประเมินผลการเรียนของแตละรายวิชาเปนแบบระดับขั้น 
โดยเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 5 ขอ 19 
ขอ 20 และขอ 21 (ภาคผนวก ง) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต  
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนิสิตกําลังศึกษาในหลักสูตร 
 กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนิสิตเปนสวนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษาในองคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ตามตัวบงชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไก  
การจัดการเรียนการสอน และตัวบงชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต โดยแตละรายวิชามกีระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนิสิตดังนี้  

2.1.1 ใหนิสิตประเมินการสอนในแตละรายวิชาที่เรียน 
2.1.2 ประเมินแผนการสอนรวมทั้งวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนของนิสิตตามมาตรฐาน   

ผลการเรียนรูของแตละรายวิชา 
2.1.3 วิเคราะหการกระจายของระดับคะแนนในกลุม  

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา 
 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา มีดังนี้   

2.2.1 ติดตามภาวะการไดงานทําของบัณฑิต ระยะเวลาการไดงานทํา อัตราเงินเดือนเริ่มแรก 
2.2.2 สํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต และคุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิต 
2.2.3 สํารวจความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีตอหลักสูตร รูปแบบการจัดการเรียนการสอน        

การพัฒนาอาจารย อุปกรณ เครื่องมือ และสิ่งแวดลอมของสถานศึกษาเพื่อนํามาปรับปรุงหลักสูตรใหตรงกับ
ความตองการของบัณฑิตเพื่อการประกอบอาชีพหรือการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งใหตรงกับความ
ตองการของสังคม 

 
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

นิสิตตองลงทะเบียนรายวิชาครบตามโครงสรางหลักสูตร สอบผานและมีผลการประเมินโดยสมบูรณ
ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ ตองมีคาเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.00 และตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ทักษิณ วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที ่8 ขอ 37 และขอ 38 (ภาคผนวก ง) 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม  
1.1 การเตรียมการในระดับมหาวิทยาลัย  

1.1.1 อาจารยใหมทุกคนตองเขารับการปฐมนิเทศอาจารยใหม  
1.1.2 อาจารยใหมทุกคนตองไดรับการฝกอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจารย

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
1.2 การเตรียมการในระดับคณะ  

1.2.1 ชี้แจงปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร รวมทั้งมอบเอกสารที่
เกี่ยวของ เชน โครงสรางหลักสูตร รายละเอียดหลักสตูร คูมือการศึกษา คูมืออาจารย กฎระเบียบตาง ๆ 

1.2.2 แนะนําเทคนิควิธีการสอน การวัดและประเมินผล แผนการสอน 
1.2.3 บางรายวิชาจัดใหมีการสอนรวมกับอาจารยที่สอนอยู เดิม เพื่อศึกษารูปแบบ       

จัดการเรียนการสอนเพ่ือการพัฒนาตนตอไป 
 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 

  2.1.1  สงเสริมใหคณาจารยเขาอบรมการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล  

2.1.2  สงเสริมใหคณาจารยเขาอบรมการพัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยี และนวัตกรรม    
ทางการศึกษา 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ 
2.2.1  สงเสริมใหคณาจารยเขารวมประชุมหรือดูงานทางวิชาการทั้งในและตางประเทศเพื่อ

เพิ่มพูนความรูและประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัย  
2.2.2  สงเสริมใหคณาจารยทํางานวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ 
2.2.3  สงเสริมใหคณาจารยนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระดับชาติและระดับ

นานาชาต ิ
2.2.4  สงเสริมใหคณาจารยศึกษาตอ หรืออบรมระยะสั้น 
2.2.5  สงเสริมใหคณาจารยลาเพิ่มพูนประสบการณ 

  2.2.6  กระตุนใหคณาจารยทําผลงานทางวิชาการเพ่ือการขอตําแหนงทางวิชาการ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1.  การกํากับมาตรฐาน 

หลักสูตรมีการบริหารจัดการตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียดตามเกณฑมาตรฐานดังนี้ 

1. หลักสูตรมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 5 คนซึ่งมีคุณสมบัติทั้งในดานคุณวุฒิและผลงาน
ทางวิชาการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2558 
ทําหนาที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวางแผนการควบคุมคุณภาพ       
การติดตามประเมินผล และการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 

2.หลักสูตรจัดใหมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีคุณสมบัติทั้งในดานคุณวุฒิและผลงานทาง
วิชาการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ.2558   
ทําหนาที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหนาที่เต็มเวลา โดยทําหนาที่เปนอาจารยผูสอน
และเปนที่ปรึกษาทางวิชาการ 

3. หลักสูตรจัดใหมีคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรทําหนาที่รับผิดชอบในการวางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด อยางตอเนื่องทุกๆ 5 ป เพื่อใหหลักสูตรสามารถเปดสอนไดในป
ที่ 6 

4. ในการกํากับมาตรฐาน หลักสูตรจะพิจารณาการบริหารหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ .ศ. 2558  

 

2.  บัณฑิต  
หลักสูตรมีการวางแผนควบคุมคุณภาพบัณฑิตใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ  มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต และมีการสํารวจภาวะการมีงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระของบัณฑิต ภายใน 1 ป หลังสําเร็จการศึกษา   
 
3.  นิสิต 

1.หลักสูตรมีการวางแผนกระบวนการรับนิสิตโดยสอดคลองกับระเบียบและกฎเกณฑของ
มหาวิทยาลัย หลักสูตรมีระบบและมีกลไกในการวัดและประเมินผลเพื่อติดตามและพัฒนาคุณภาพกระบวนการ
รับนิสิต โดยมีการกําหนดคุณสมบัติของนิสิตใหสอดคลองกับเปาหมายการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงคของ
หลักสูตร เกณฑในการคัดเลือกนิสิตมีความโปรงใส ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได  นอกจากนี้หลักสูตรยังมี
กระบวนการในการเตรียมความพรอมใหกับนิสิตกอนเขาศึกษา โดยผานการจัดกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ 
รวมถึงมีระบบและกลไกการประเมินผลกระบวนการเตรียมความพรอมใหนิสิตกอนเขาศึกษา  

2.  หลักสูตรมกีระบวนการในการดูแลและใหคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาวิชาการแกนิสิต และมี
การวางระบบการปองกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนิสิต เพื่อใหนิสิตสามารถสําเร็จการศึกษาได 
ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด นอกจากนี้หลักสูตรยังมีกระบวนการในการสงเสริมและพัฒนานิสิต        
โดยการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรูในรูปแบบตางๆ ทั้งกิจกรรมในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน โดยมุงเนน   
การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

3.หลักสูตรมีระบบการติดตามอัตราการคงอยูของนิสิตทุกชั้นป การติดตามอัตราการสําเร็จการศึกษา
ในแตละรอบปการศึกษา รวมทั้งการประเมินผลความพึงพอใจของนิสิตชั้นปสุดทายตอการบริหารจัดการ
หลักสูตร ตลอดจนมีการจัดทํารายงานผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต (หากมี) เพื่อนํามาพัฒนาคุณภาพ
หลักสูตร 
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4.  อาจารย  
1.หลักสูตรมีการวางแผนกระบวนการพัฒนาและบริหารอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อยางมีระบบ 

และมีกลไกอันนําไปสูการปฏิบัติและประเมินผลเพื่อการพัฒนาคุณภาพของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรให
สอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  โดยหลักสูตรไดมีการ
กําหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไวอยางชัดเจน และมีความ
เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณ รวมถึงมีระบบการกําหนดภาระงานและแรงจูงใจ
ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาและการบริหารอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางโปรงใส 
และสามารถตรวจสอบได 

2.หลักสูตรมีระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย โดยมีระบบและกลไกในการกําหนดแผน
งบประมาณและโครงการรวมถึงกิจกรรมการดําเนินงานตางๆ เพื่อกํากับติดตามคุณภาพของอาจารยมี
กระบวนการติดตามประเมินผลการสงเสริมและพัฒนาอาจารย โดยหลักสูตรไดมีการจัดสรรงบประมาณในการ
พัฒนาศักยภาพของอาจารยทั้งในดานการสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ และการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการของอาจารย การพัฒนาตนเองเพื่อใหมีคุณวุฒิ และมีตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น เปนตน 

3.หลักสูตรมีการรักษาอัตราการคงอยูของอาจารย โดยการกํากับควบคุมใหอัตราอาจารยมีจํานวน
เหมาะสมกับจํานวนนิสิตที่รับเขามาศึกษาในหลักสูตร และจัดใหมีการประเมินผลความพึงพอใจของอาจารยตอ
การบริหารหลักสูตร  

 

5.  หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
1.หลักสูตรมีกระบวนการในการวางแผนควบคุมกํากับสาระของรายวิชาในหลักสูตรอยางมีระบบ 

และมีกลไกอันนําไปสูการปฏิบัติการติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา โดยในการจัดทําสาระของ
รายวิชาตางๆ ของหลักสูตรไดจัดใหมีเนื้อหาที่ทันสมัย มีความกาวหนากาวทันวิทยาการและกาวทันสังคมที่
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา โดยมีการบริหารจัดการเปดรายวิชาตางๆ ทั้งวิชาพื้นฐานเฉพาะดาน วิชาเอกบังคับ 
วิชาเอกเลือก และวิชาประสบการณเชิงปฏิบัติที่เนนนิสิตเปนสําคัญ ซึ่งสามารถตอบสนองความตองการของ
นิสิตและความตองการของผูใชบัณฑิต 

2.หลักสูตรมีกระบวนการในการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน อยางมีระบบ 
และมีกลไกอันนําไปสูการปฏิบัติและการประเมินผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนา โดยมีการพิจารณากําหนดผูสอน
ในแตละรายวิชาใหตรงกับความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และมีการกํากับติดตาม
อาจารยในการจัดทํามคอ.3หรือมคอ.4 ในแตละภาคการศึกษา รวมถึงมีการสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารย
ผูสอนมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยการบริการวิชาการทางสังคมและการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  

3.หลักสูตรมีกระบวนการในการประเมินผูเรียนอยางมีระบบ และมีกลไกอันนําไปสูการปฏิบัติและ
การติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา  โดยในการติดตามการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  หลักสูตรไดมีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนิสิต   
การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน โดยใหอาจารยผูสอนมีการจัดทํา มคอ.5 หรือ มคอ.6 ในแตละ
ภาคการศึกษาและหลักสูตรไดมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรในแตละปการศึกษา(มคอ.7) 
รวมถึงมีการประเมินรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
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6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
หลักสูตรมกีระบวนการในการจัดการความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู มีระบบและกลไกในการ

ติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดยมีการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่
เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ ศูนยการเรียนรู
ดวยตนเอง คอมพิวเตอรระบบสารสนเทศ และหนังสือตํารา เปนตน ซึ่งเปนสิ่งที่ชวยสนับสนุนใหนิสิตสามารถ
เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

นอกจากนี้ยังมีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอ
และมีความเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรอีกดวย 

 
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน  (Key Performance Indicators) 

ตัวบงชี้และเปาหมายของการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ประกอบดวยตัวบงชี้และ
เปาหมายไมต่ํากวาที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา ดังตารางแสดง 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 
(1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวน

รวมในการประชุมเพื่อวางแผน  ติดตาม  และทบทวนการ
ดําเนินงานของหลักสูตร  

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลอง
กับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและประสบการณภาคสนามตาม
แบบ มคอ.3  และ มคอ. 4  อยางนอยกอนการเปดสอนใน
แตละภาคเรียนใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผล
การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ. 6 ภ ายใน  30 วันหลั งสิ้ น สุ ดภาค
การศึกษา 

X X X X X 

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7  ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ. 4 (ถามี)  อยางนอย
รอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมิน
การดําเนินงานที่รายงานใน  มคอ.7  ปที่แลว 

 X X X X 

(8) อาจารย ใหม   (ถามี ) ทุกคนได รับการปฐมนิ เทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 
 

X X X X X 

(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ X X X X X 
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 
หรือวิชาชีพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

(10)  จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  (ถามี) ไดรับ
การพัฒ นาวิ ช าการ และ/หรือวิ ชาชี พ  ไม น อยกว า 
รอยละ 50 ตอป 

X X X X X 

(11)  ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน 5.00 

   
X X 

(12)  ระดับความพึงพอใจของผู ใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม 
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.00 

    X 

รวมตัวบงชี้บังคับที่ตองมีผลการดําเนินการ 
ในปที่ดําเนินการลําดับขอที่  1-5 (ตัวบงชี้) 

5 5 5 5 5 

รวมตัวบงชี้ (ตัวบงช้ี)  9 10 10 11 12 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธผิลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 
1.1.1  ประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภิปรายโตตอบจากนิสิต  

การตอบคําถามของนิสิตในชั้นเรียนเพื่อประเมินวาผูเรียนมีความเขาใจในเนื้อหาบทเรียนหรือไม 
1.1.2  ประเมินจากการทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
1.1.3  จัดใหมีการประเมินการสอนของแตละรายวิชาโดยนิสิต 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
1.2.1  นิสิตประเมินการสอนของอาจารยทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชา      

ผานเครือขายอินเทอรเน็ตตามแบบฟอรมที่คณะกําหนด 
1.2.2 ผลการประเมินตางๆ ทั้งในดานทักษะการสอน ความรับผิดชอบในการสอน ความสามารถ

ในการถายทอด การชี้แจงประมวลการสอนรายวิชา การใชสื่อการสอน จะจัดสงอาจารยผูสอนเพื่อปรับปรุง
ตอไป 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ กําหนดใหมีการประเมินเพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป
การศึกษาเพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและเปนไปตามมาตรฐานไมต่ํากวาที่ สกอ.กําหนด โดยแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินหลักสูตรเพื่อดําเนินการ ไดแก นิสิตและบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิและ/หรือผูประเมิน
ภายนอก ผูใชบัณฑิตและ/หรือผูมีสวนไดสวนเสีย 
 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  

คณะกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตร ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ (Key 
Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน ประกอบดวย
ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย 1 คน ที่ไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 ผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทํารายงานการประเมินผลหลักสูตร 
4.2 ผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จัดประชุม สัมมนา เพื่อนําผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุง

หลักสูตร และกลยุทธการสอน 
4.3 เชิญผูทรงคุณวุฒิพิจารณาและใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธการสอน 
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ภาคผนวก ก 
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาประวัติศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ 2 ปริญญาตรี 

 

- 52 -

 
 
 
 
 
 



มคอ 2 ปริญญาตรี 

 

- 53 -

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ 2 ปริญญาตรี 

 

- 54 -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 

1. นายอดิศร  ศักดิ์สูง 
Ph.D. (Social Science) Madagh University, 2555 
อ.ม. (ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540 
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน, 2528 

ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย   

อดิศร ศักดิ์สูง. (2557). การจัดการความรูเพื่อบนฐานทุนทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนเพื่อการพัฒนา  อยาง
ยั่งยืนในพื้นที่ลุมทะเลสาบสงขลา.  สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
หนังสือ 

อดิศร ศักดิ์สูงและคณะ. (2558). พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย. (พิมพครั้งที1่) สงขลา: นําศิลปโฆษณา. 
 

บทความวิจัย     
อดิศร ศักดิ์สูง. (2557). “ผูหญิงในสังคมชนบท: การศึกษาเชิงประวัติศาสตรบริเวณคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัด
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ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 
ผลงานทางวิชาการ  
งานวิจัย 
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ความสัมพันธไทย-จีนสมัยสมเด็จกรุงธนบุรี. กรุงเทพฯ: โครงการวิจัย100เอกสารสําคัญเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตรไทย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).  
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ศศ.บ. (ประวัติศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2545 
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บทความวิจัย 

อภิเชษฐ กาญจนดิฐ. (2557). “ตนกู อับดุล ราหมาน: บิดาแหงเอกราชของมาเลเซีย,” ใน ยอนพินิจผูสราง
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กรณีศึกษารัฐเกดะห ระหวาง พ.ศ. 2452-2550,”วารสารมนุษยศาสตรสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ทักษิณ, 6 (2), 199-226. 

 
บทความวิชาการ 

อนินทร  พุฒิโชติ.  (2557).  “นิพนธเลือกเฟน 1-4,” วารสารสังคมลุมน้ําโขง, 10(2), 239-251. 
อนินทร  พุฒิ โชติ . (2557). “จากวีรชนปฏิวัติสูการเชิดชูวีรกษัตริย : ศึกษากรณีการเชิดชู เจาฟางุม  

ของรัฐบาลสังคมนิยมลาวหลังทศวรรษ 1990,” วารสารสังคมลุมน้ําโขง, 10(2), 239-251. 
 



มคอ 2 ปริญญาตรี 

 

- 57 -

 
5. นางสาวเกษรา ศรีนาคา 
   ศศ.ม. (ประวัติศาสตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2558  
   ศศ.บ (ประวัติศาสตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2555 

ตําแหนงทางวิชาการ   อาจารย  

ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิชาการ 
เกษรา ศรีนาคา. (2556) “การศึกษารูปแบบและกําหนดอายุเวลาเจดียประธานกูพระเจาและกูน้ํา วัดเกาะ

กลาง อ.ปาซาง จ.ลําพูน” วารสารวิจิตรศิลป (2),63-116. 
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ภาคผนวก ค 

ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหวาง 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร 

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2555 กับ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
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ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหวางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555 กับ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

หลักสูตรเดิม   หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 

1. ชื่อหลักสูตร    
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาประวัติศาสตร 
Bachelor of Arts Program in History 

1. ชื่อหลักสูตร 
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาประวัติศาสตร 
Bachelor of Arts Program in History 

ไมเปลี่ยนแปลง 

2. ชื่อปริญญา 
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร)  
Bachelor of Arts (History) 
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร)  
B.A. (History) 

2. ชื่อปริญญา 
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร) 
Bachelor of Arts (History) 
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร)  
B.A. (History)  

ไมเปลี่ยนแปลง 

3. หนวยงานที่รับผิดชอบ 
หลักสูตรประวัติศาสตร สาขาวิชาสังคมศาสตร 

3. หนวยงานที่รับผิดชอบ 
    หลักสูตรประวัตศิาสตร สาขาวิชาสังคมศาสตร 

ไมเปลี่ยนแปลง 

4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
    ปรัชญา 

รอบรูประวัติศาสตร สามารถวิเคราะห คิด พินิจตนเอง และรูเทาทัน
สถานการณ 

วัตถุประสงคของหลักสูตร 
เพื่อผลิตบัณฑติ สาขาวิชาประวัตศิาสตร ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ความ

รับผิดชอบ และมีคณุลักษณะดังน้ี 
1. มีความรู ความเขาใจวิชาการทางประวัติศาสตร ทั้งระดับทองถิ่น 

ระดับชาติ และระดับภูมิภาค เพื่อเขาใจเหตุการณในอดีต ปจจุบัน และ
อนาคต 

2. สามารถวิเคราะห  วิจารณ  อยางมี เหตุผล เปนกลาง และมี
จรรยาบรรณวิชาชีพ  

3. สามารถแสวงหาความรูด วยวิธีการทางประวัติศาสตรและ
สังคมศาสตร 

4. สามารถบูรณาการความรูทางประวัติศาสตรกับศาสตรสาขาอื่น 
เพื่อประโยชนแกทองถ่ิน สังคม ชุมชน และประเทศชาติ หรือเปนพื้นฐานใน
การศึกษาตอ 

4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
    ปรัชญา 
    เรียนรูประวัติศาสตร สามารถวิเคราะหคิด เปนบัณฑิตของทองถิ่นและ
โลก 

วัตถุประสงคของหลักสูตร 
เพื่อผลิตบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร ท่ีมีความรู คุณธรรม จริยธรรม 

ความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะดังนี ้
1. มีความรู ความเขาใจวิชาการและวิธีการทางประวัติศาสตร ทั้งระดับ

ทองถ่ิน ระดับชาติ และระดับภูมิภาค  
2. สามารถบูรณาการความรูทางประวัติศาสตรกับศาสตรสาขาอื่น     

เพื่อประโยชนแกทองถิ่น สังคม ชุมชน และประเทศชาติ หรือเปนพื้นฐานใน
การศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 

3 สามารถวิเคราะห วิพากษ อยางมีเหตุผล และมีจริยธรรมวิชาชีพ  
 

 
 
  
 
 
 
 เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณความเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
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หลักสูตรเดิม   หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 

5. หลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร 
มีจํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 132 หนวยกิต 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต 
กลุมภาษา 9 หนวยกิต 
กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 6 หนวยกิต 
กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 6 หนวยกิต 
กลุมบูรณาการ 3 หนวยกิต 
กลุมวิชาเลือก 6 หนวยกิต 
- เลือกจากรายวิชากลุมภาษา 3 หนวยกิต 
- เลือกจากรายวิชากลุมมนุษยศาสตร 3 หนวยกิต 

และสังคมศาสตร   
ข. หมวดวิชาเฉพาะ        ไมนอยกวา 96 หนวยกิต 

วิชาเอก                ไมนอยกวา 78 หนวยกติ 
วิชาบังคับ 42 หนวยกิต 
วิชาเลือก       ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

วิชาโท                   ไมนอยกวา 18 หนวยกิต 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี    ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 

5. หลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร 
มีจํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 129 หนวยกิต 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต 
วิชาบังคับ 
    กลุมการใชภาษา 

18 
9 

หนวยกิต 
หนวยกิต 

     กลุมบูรณาการ 9 หนวยกิต 
กลุมวิชาเลือก 12 หนวยกิต 
     กลุมวิชาบังคับเลือก 3 หนวยกิต 
     กลุมวิชาเลือก 9 หนวยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ         ไมนอยกวา 93 หนวยกิต 
วิชาเอก                 ไมนอยกวา 75 หนวยกิต 

วิชาเอกบังคับ 39 หนวยกิต 
วิชาเอกเลือก         ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

วิชาประสบการณวิจัย ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

วิชาโท                   ไมนอยกวา 18 หนวยกิต 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี    ไมนอยกวา 6 หนวยกิต  

เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณความเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
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หลักสูตรเดิม   หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
0107111 อารยธรรมไทย 3(3-0-6) 0107111 อารยธรรมไทย 3(3-0-6) ปรับปรุงคําอธบิายรายวิชาใหกระชับข้ึน 

 Thai Civilization   Thai Civilization  

ศึกษาอารยธรรมไทยเกี่ยวกับพื้นฐานสังคม การเมืองการ
ปกครอง เศรษฐกิจ โลกทัศน ภูมิปญญา ศาสนา ความเชื่อ วรรณกรรม 
และศิลปกรรมของไทยตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน 

พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สั งคม ภู มิปญญา 
ศิลปวัฒนธรรม ภาษาและวรรณกรรมของไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

0107201 การอานทางประวัติศาสตร  3(2-2-5) 0107303 การอานทางประวัติศาสตร 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสรายวิชา ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา     
โดยเนนใหเห็นระเบียบวิธีในการอานหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร 

 Readings in History    Reading Historical Document  

ศึกษาวิธีการอานทางประวัติศาสตร  ฝกอ านเอกสาร 
หลักฐานทางประวัติศาสตรทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิที่เปนภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ โดยเนนการวิเคราะห ตีความ และสรุปความ เพื่อเปน
แนวทางและประโยชนตอการศึกษาประวัติศาสตร 

ฝกอานเอกสารทางประวัติศาสตรทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิที่
เปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ   โดยเนนการวิเคราะห ตีความ ดวย
ระเบียบวิธีทางประวัติศาสตร  

 
0107211 ประวัติศาสตรไทยกอนสมัยใหม     3(3-0-6) 0107211 ประวัติศาสตรไทยกอนสมัยใหม 3(3-0-6) ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาใหกระชับข้ึน 

 Pre - Modern Thai History   Pre-Modern Thai History  

ศึกษาพัฒนาการทางการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจและ
สังคมไทยตั้งแตกอนสมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัชกาลที่  4 

พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ตั้งแตกอนสมัย
สุโขทัย จนถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตน 

0107212 ประวัติศาสตรไทยสมัยใหม 3(3-0-6) 0107212 ประวัติศาสตรไทยสมัยใหม 3(3-0-6) ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาใหกระชับข้ึน 

 Modern Thai History      Modern Thai History  

ศึกษาและวิเคราะหกระบวนการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ
ทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และการปฏิรูปประเทศให
ทันสมัยตั้งแตสนธิสัญญาบาวริ่ง พ .ศ .   2398 ถึงปจจุบัน 

 พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไทย ภายหลัง
การลงนามในสนธิสัญญาบาวริ่ง พ.ศ. 2398 จนถึงปจจุบัน 

 

0107213 ประวัติศาสตรศิลปะในประเทศไทย 3(2-2-5) 0107321 ประวัติศาสตรศิลปะในประเทศไทย 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสรายวิชา ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา     
โดยเนนการประยุกตใชความรูประวัติศาสตรศิลปะใน
การศึกษาประวัติศาสตร 
 
 

 History of Art  in Thailand   History of Art in Thailand  

ศึกษาพัฒนาการประวัติศาสตรศิลปะในประเทศไทยตั้งแต
สมัยกอนประวัติศาสตรถึงปจจุบัน โดยเนนการฝกปฏิบัติภาคสนามและ
การประยุกต 

 พัฒนาการทางศิลปกรรมในประเทศไทย ตั้งแตสมัยกอน
ประวัติศาสตรถึงสมัย และการประยุกตใชความรูประวัติศาสตรศิลปะใน
การศึกษาประวัติศาสตร 
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หลักสูตรเดิม   หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
0107215 ประวัติศาสตรทองถิ่น 3(2-2-5)    ส าร ะ ข อ งร าย วิ ช า อ ยู ใน ร าย วิ ช า  0 1 0 7 3 3 1 

ประวัติศาสตรทองถิ่นภาคใต  Local History       ยกเลิก  
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี วิธีการของศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่น 

ความกาวหนาและการขยายตัวประวัติศาสตรทองถิ่นตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน 
และฝกปฏิบัติภาคสนามโดยเนนพื้นที่บริเวณลุมทะเลสาบสงขลาและพื้นที่
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

 

0107214 ประวัติศาสตรความสัมพันธระหวางไทย
กับตางประเทศ 

3(3-0-6) 0107311 ประวัติศาสตรความสัมพันธระหวางไทย
กับตางประเทศ 

3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสรายวิชา และปรับคําอธิบายรายวิชาให
กระชับขึ้น  
 
 

 History of Thai’s  Foreign Relations  History of Thai’s Foreign Affairs  
ศึกษาความสัมพันธที่สําคัญระหวางไทยกับตางประเทศดาน

การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตั้งแตยุคสุโขทัยถึง
ปจจุบัน 

 ความสัมพันธระหวางไทยกับตางประเทศดานการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ตั้งแตยุคสุโขทัยถึงปจจุบัน 

0107221 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต 3(3-0-6) 0107241 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสรายวิชาและปรับคําอธิบายรายวิชาให
กระชับขึ้น   History of Southeast Asia  History of Southeast Asia  

ศึกษาประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตของรัฐและ
ชุมชนตาง ๆ กอนการเขามาของลัทธิจักรวรรดินิยม โดยเนนดานการเมือง
การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

 พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชน
โบราณตางๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต กอนการเขามาของลัทธิจักรวรรดิ
นิยม 

0107222 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
รวมสมัย 

3(3-0-6) 0107341 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต
สมัยใหม 

3(3-0-6) เปลี่ ยนรหั สรายวิชา ปรับชื่ อวิชาและปรับปรุ ง
คํ าอธิบ ายโดย เน นศึ กษาประวัติ ศ าสตร เอ เชี ย
ตะวันออกเฉียงใตสมัยใหม   History of Contemporary Southeast   Asia  History of Modern Southeast Asia  

ศึกษาประวัติศาสตรและพัฒนาการทางการเมืองการปกครอง 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ลัทธิชาตินิยมและสังคมนิยมของรัฐในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต  ตั้งแตสมัยลัทธิจักรวรรดินิยมถึงปจจุบัน 

 พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตตั้งแตสมัยลัทธิจักรวรรดินิยมถึงปจจุบัน 

0107131 อารยธรรมตะวันออก 3(3-0-6) 0107151 อารยธรรมตะวันออก 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสรายวิชา ปรับปรุงคําอธิบายโดยเนนใหเห็น
ถึงแหลงอารยธรรมที่สําคัญของภูมิภาคนี้  Eastern Civilization  Eastern Civilization  

ศึกษาพัฒนาการของอารยธรรมตะวันออกตั้งแตยุคกอน
ประวัติศาสตรถึงปจจุบัน โดยเนน อารยธรรมอินเดีย อารยธรรมจีน และ
อารยธรรมญี่ปุน 

 พัฒนาการของอารยธรรมตะวันออก โดยเฉพาะอารยธรรม
อินเดียและอารยธรรมจีน โดยเนนศึกษารากฐานของความคิด ปรัชญา 
ศาสนา ลัทธิความเชื่อ ศิลปะและวิทยาการตางๆ  
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หลักสูตรเดิม   หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
0107241 ประวัติศาสตรเอเชียใต 3(3-0-6) 0107352 ประวัติศาสตรเอเชียใต 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสรายวิชา ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาให

สาระครอบคลุมถึงปจจุบัน  History of South  Asia  History  of South Asia  

ศึกษาประวัติศาสตรเอเชียใตดานการเมืองการปกครอง  
เศรษฐกิจ  สังคม และอารยธรรมของอนุทวีปอินเดียตั้งแตสมัยโบราณถึง
สมัยอาณานิคม 

 พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ภูมิ
ปญญาความเชื่อ ของอนุทวีปอินเดีย ตั้งแตสมัยโบราณจนถึงปจจุบัน 

0107341 ประวัติศาสตรเอเชียใตรวมสมัย   3(3-0-6)  ยกเลิก  ส า ร ะ ข อ งร าย วิ ช าอ ยู ใน ร าย วิ ช า  0 1 0 7 3 5 2  
ประวัติศาสตรเอเชียใต  History  of Contemporary South   Asia    

ศึกษาประวัติศาสตรและพัฒนาการทางการเมืองการ
ปกครอง  เศรษฐกิจ สังคม และอารยธรรมของอนุทวีปอินเดีย  ตั้งแตสมัย
จักรวรรดินิยมถึงปจจุบัน 

 
 
 

0107151 อารยธรรมตะวันตก 3(3-0-6) 0107161 อารยธรรมตะวันตก 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสรายวิชา ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาให
สาระครอบคลุมจนถึงยุคใหม  
 

 Western Civilization  Western Civilization  

ศึกษาพัฒนาการของอารยธรรมตะวันตก ตั้งแตยุคกรีก โรมัน 
ศาสนาจักร การฟนฟูศิลปวิทยาการ ยุคภูมิธรรมจนถึงยุคใหม 

 พัฒนาการของอารยธรรมตะวันตก ทั้งในดานการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ภูมิปญญาและศิลปวิทยาการ ตั้งแตยุคกรีก 
โรมัน ยุคกลาง จนถึงยุคใหม 

0107301 ปรัชญาและระเบียบวิธีทางประวัติศาสตร 3(2-2-5) 0107301 ปรัชญาและระเบียบวิธีทางประวัติศาสตร 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสรายวิชา ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาให
กระชับขึ้น  Philosophy and Historical Methodology  Philosophy and Historical Methodology 

ศึกษาปรัชญา  แนวคิด  ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับประวัติศาสตร 
และระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร  ฝกเขียนเคาโครงวิจัยทาง
ประวัติศาสตร 

 การศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่ เกี่ยวของกับประวัติศาสตร 
ระเบียบวิธีในการศึกษาประวัติศาสตร การทําวิจัยทางประวัติศาสตร  

0107311 ประวัติศาสตรเพื่อการทองเท่ียวในประเทศ
ไทย 

3(2-2-5) 0107312 ประวัติศาสตรเพื่อการทองเท่ียวในประเทศ
ไทย 

3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสรายวิชา และปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
โดยเนนการฝกภาคปฏิบัติ 
 History for Tourism in Thailand 

ศึกษาแนวคิด หลักการ วิธีการดานการจัดการทองเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร  แหลงทองเที่ยวและความรูทางประวัติศาสตรของแหลง
ทองเที่ยวที่สําคัญในประเทศไทย  ฝกจัดการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร 

 History for Tourism in Thailand 

 แนวคิดและหลักการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร การจัดการ
ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรของประเทศไทย โดยมีการฝกภาคปฏิบัติ 
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หลักสูตรเดิม   หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
0107313 ประวัติศาสตรภาคใตของประเทศไทย 3(2-2-5) 0107331 ประวัติศาสตรทองถิ่นภาคใต 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสรายวิชา และปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา

โดนเนนความเปนทองถ่ินภาคใต  History of Southern Thailand 
ศึกษาพัฒนาการของภาคใตและดินแดนที่เกี่ยวของ  ตั้งแต

เริ่มสมัยประวัติศาสตรถึงปจจุบัน ในดานการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม การอพยพเคลื่อนยาย และการตั้งถิ่นฐานของชาติ
พันธุตาง ๆ ตลอดจนกระบวนการผสมผสานทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม และ
ฝกปฏิบัติภาคสนาม 

 Local History of Southern Thailand 

 พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของทองถิ่น
ภาคใตประเทศไทย ตั้งแตสมัยประวัติศาสตรจนถึงปจจุบัน โดยมีการฝก
ปฏิบัติภาคสนาม 

 

0107312 ประวัติศาสตรเศรษฐกิจและสังคมไทย 3(3-0-6)  ยกเลิก  สาระอยูอยูในรายวิชา 0107211 ประวัติศาสตรไทย
กอนสมัยใหม และ 0107212 ประวัติศาสตรไทย
สมัยใหม  

 Economic and Social History of Thailand     

ศึกษาประวัติศาสตรและพัฒนาการทางเศรษฐกิจ  สังคมของ
ไทย  ตั้งแตสมัยสุโขทัยถึงปจจุบัน 

 
 

0107322 ประวัติศาสตรพหุสังคมในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต 

3(3-0-6) 
 

 ยกเลิก  สาระอยูอยูในรายวิชา 0107341 ประวัติศาสตรเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต และ 0107441 ประชาคมอาเซียน 

 History of Plural Societies in Southeast Asia   

ศึกษาประวัติศาสตรและพัฒนาการของสังคมหลายเชื้อชาติ 
ศาสนา วัฒนธรรม โดยเนนพื้นที่บริเวณคาบสมุทรไทย-มลายูและหมูเกาะ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 

0107321 ประวัติศาสตรนิพนธคาบสมุทรไทย-มลายู
และหมูเกาะในเอเซียตะวันออกเฉียงใต 

3(2-2-5) 0107332 ประวัติศาสตรนิพนธคาบสมุทรไทย-มลาย ู 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสรายวิชา และปรับชื่อวิชาและคําอธิบาย
รายวิชาใหกระชับขึ้น 

 Historiography of Thai-Malay Peninsula and  
Southeast  Asia’s  Archipelagoes 

 Historiography of Thai – Malay Peninsular 

ศึกษาแนวคิดและพัฒนาการประวัติศาสตรนิพนธใน
คาบสมุทรไทย – มลายู และหมูเกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใตตั้งแตสมัย
จารีตจนถึงปจจุบัน ฝกศึกษาประวัติศาสตรนิพนธเฉพาะกรณี 

 แนวคิดและพัฒนาการประวัติศาสตรนิพนธในคาบสมุทร
ไทย – มลายู ตั้งแตสมัยจารีตจนถึงปจจุบัน ฝกศึกษาประวัติศาสตรนิพนธ
เฉพาะกรณี 
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หลักสูตรเดิม   หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
0107231 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออก 3(3-0-6) 0107252 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออก 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสรายวิชาและปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 

โดยเนนการศึกษาดานภูมิปญญา        
 
 
 

 History of East Asia  History of East Asia 

ศึกษาประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกทางการเมือง เศรษฐกิจ 
สั งคม  และอารยธรรมของจีน  ญี่ ปุ นและ เกาหลี  ตั้ งแต เริ่ ม สมั ย
ประวัติศาสตรถึงคริสตศตวรรษท่ี 19 

 พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและการสรรคสราง
ภูมิปญญาของภูมิภาคเอเชียตะวันออก ตั้งแตเริ่มสมัยประวัติศาสตรถึง
คริสตศตวรรษที่ 19 

0107331 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกรวมสมัย 3(3-0-6) 0107351 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกสมัยใหม 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสรายวิชา ปรับชื่อวิชา ยกเลิกบุรพวิชา และ
ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาโดยใหมีสาระครอบคลุมถึง
ปจจุบัน 

 History of Contemporary East Asia  History of Modern East Asia 

ศึกษาประวัติศาสตรและพัฒนาการทางการเมืองการ
ปกครอง  เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของจีน ญี่ปุน และเกาหลี ตั้งแต
คริสตศตวรรษที่ 19 ถึงปจจุบัน 

 พัฒนาการทางการเมือง สังคมและวัฒนธรรม ของรัฐใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกตั้งแตสมัยลัทธิจักรวรรดินิยมถึงปจจุบัน 

0107342 ประวัติศาสตรตะวันออกกลาง 3(3-0-6)  ยกเลิก  สาระอยูในรายวิชา 0107151 อารยธรรมตะวันออก 

 History of Middle East   

ศึกษาประวัติศาสตรและพัฒนาการทางการเมืองการ
ปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและอารยธรรมของโลกอาหรับ  บทบาท
ตะวันออกกลางที่มีตอโลกมุสลิม เศรษฐกิจ และการเมืองโลกในปจจุบนั 

 

0107251 ประวตัิศาสตรยุโรปคริสตศตวรรษที่ 15 – 
18 

3(3-0-6) 0107261 ประวัติศาสตรยุโรปสมัยใหม 
History of Modern Europe  

3(3-0-6) เปลี่ ยนรหั สรายวิชา ปรับชื่อวิชา และปรับปรุ ง
คําอธิบายรายวิชาใหมีเนื้อหาครอบคลุมถึงปจจุบัน 
 
 

ศึกษาประวัติศาสตรยุ โรป ดานการเมืองการปกครอง  
เศรษฐกิ จ  สั งคม  และความก าวหน าท างศิ ลปวิทยาการ ตั้ งแต
คริสตศตวรรษที่ 15 ถึงคริสตศตวรรษที่ 18 

 พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและ
บทบาทของยุโรปตอสังคมโลก ตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 15 จนถึงปจจุบัน 

0107451 ประวัติศาสตรยุโรปรวมสมัย 3(3-0-6)  ยกเลิก  สาระอยูในรายวิชา 0107261 ประวัติศาสตรยุโรป
สมัยใหม  History of Contemporary Europe   

ศึกษาประวัติศาสตรและพัฒนาการทางการเมือง การ
ปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของยุโรปและบทบาทของชาติ
ยุโรป ตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 19 จนถึงปจจุบัน 
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หลักสูตรเดิม   หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
0107361 ประวัติศาสตรสหรัฐอเมริกา 3(3-0-6) 0107362 ประวัติศาสตรสหรัฐอเมริกา 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสรายวิชา ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา ให

ครอบคลุมถึงปจจุบัน  History of the United States of 
America 

  History of the United States of 
America 

 

ศึกษาการจัดตั้งอาณานิคมของชาติยุโรปในอเมริกา และ
ประวัติศาสตรสหรัฐอเมริกาดานการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจและ
สังคม ตั้งแตสมัยอาณานิคมถึงสงครามโลกครั้งท่ีสอง 

 พัฒนาการทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและ
เหตุการณสําคัญของสหรัฐอเมริกาตั้งแตสมัยอาณานิคมถึงปจจุบัน 

0107401 สัมมนาประวัติศาสตร 3(2-2-5) 0107401  สัมมนาประวัติศาสตร 3(2-2-5)  

 Seminar in History     Seminar in History 

สัมมนาในประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับประวัติศาสตร โดยใช
วิธีการทางประวัติศาสตรในการศึกษาคนควา จัดทํารายงานและนําเสนอ
ในรูปแบบการสัมมนา 

 การสัมมนาในประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับประวัติศาสตร 
โดยใชวิธีการทางประวัติศาสตรในการศึกษาคนควา และนําเสนอในรูปแบบ
การสัมมนาทางวิชาการ 

0107402 สัมมนาเหตุการณโลกปจจุบัน 3(2-2-5) 0107403 เหตุการณโลกปจจุบันในปริทรรศน
ประวัติศาสตร 

3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสรายวิชา ปรับชื่อวิชา ปรับเปนวิชาเอกเลือก 
และปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาใหสาระรวมสมัย 

 Seminar in Contemporary World Affairs  Contemporary World Affairs from Historical 
perspectives 

สัมมนาในประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับเหตุการณสําคัญของ
โลกหลังสงครามเย็น โดยใชวิธีการทางประวัติศาสตรในการคนควา ศึกษา
วิเคราะห จัดทํารายงานและนําเสนอในรูปแบบการสัมมนา 

 วิเคราะหเหตุการณสําคัญของโลกยุคปจจุบัน โดยใชวิธีการ
ทางประวัติศาสตรในการศึกษาวิเคราะห คนควาและนําเสนอในรูปแบบ
การสัมมนาทางวิชาการ 

0107403 ประวัติศาสตรองคการระหวางประเทศ 3(3-0-6)  ยกเลิก  สาระอยูในรายวิชา 0107305 สงครามและสันติภาพ
ในประวัติศาสตร 

 History of  International  Organizations      

ศึกษาแนวคิดและพัฒนาการขององคการระหวางประเทศ
ตั้งแตมีการจัดตั้งสันนิบาตชาติ  โครงสรางและการทํางานขององคการ
สหประชาชาติ  องคการความรวมมือระดับภูมิภาคทางดานเศรษฐกิจ  
การเมืองการปกครอง และสังคม 

 

   



มคอ.2 ปริญญาตรี 
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หลักสูตรเดิม   หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
0107404 สงครามและสนัติภาพในประวัติศาสตร 3(3-0-6) 0107305 สงครามและสนัติภาพในประวัติศาสตร  3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสรายวิชา ปรับคําอธิบายรายวิชาใหสาระ

รวมสมัย  War and  Peace  in  History     War  and  Peace  in  History 

ศึกษาปจจัยและรูปแบบที่กอใหเกิดความขัดแยงในภูมิภาค
ตาง ๆ ของโลก ตั้งแตเริ่มตนสมัยประวัติศาสตรจนถึงปจจุบัน  รวมทั้ง
ความพยายามในการสรางสันติภาพและความมั่นคงของมนุษยชาติ 

 ปจจัยและรูปแบบที่กอใหเกิดความขัดแยงในภูมิภาคตาง ๆ 
ของโลก ตั้งแตเริ่มตนสมัยประวัติศาสตรจนถึงปจจุบัน  รวมทั้งศึกษา
กระบวนการสรางสันติภาพและความมั่นคงของมนุษยชาต ิ

0107415 สัมมนาประวัติศาสตรภาคใต 3(2-2-5) 0107432 การศึกษาเอกเทศทางประวัติศาสตรภาคใต 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสรายวิชา และปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาให
กระชับขึ้น โดยเนนภาคปฏิบัติ 
 

 Seminar in Southern Thai History  Independent Study  in Southern Thai History 

สัมมนาในประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับประวัติศาสตรภาคใต
และดินแดนที่เกี่ยวของ โดยใชวิธีการทางประวัติศาสตรในการศึกษา
คนควา จัดทํารายงานและนําเสนอในรูปแบบการสัมมนา 

 การศึกษาประเด็นสําคัญที่เกี่ยวกับประวัติศาสตรภาคใต โดย
ใชวิธีการทางประวัติศาสตรในการศึกษา คนควา และนําเสนอในรูปแบบ
การสัมมนาทางวิชาการ 

0107412 ประวัติศาสตรชุมชนของชาติพันธุไท-มลาย ู 3(3-0-6) 0107411 ประวัติศาสตรชุมชนของชาติพันธุไท-มลาย ู 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสรายวิชา  

 History of Ethnic Communities of the Tai – 
Melayu   

 History of Ethnic Communities of the Tai – 
Melayu   

ศึกษาและวิเคราะห พัฒนาการของชาติพันธุไท-มลายูในดาน
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนรูปแบบ
ความสัมพันธของกลุมชาติพันธุ 

 พัฒนาการของชาติพันธุ ไท – มลายู  ในด านการเมือง       
การปกครอง เศรษฐกิ จ  สั งคมและวัฒ นธรรม ตลอดจนรูปแบบ
ความสัมพันธของกลุมชาติพันธุ 

0107413 โบราณคดีภาคใต 3(2-2-5) 0107422 โบราณคดีภาคใต 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสรายวิชา ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา     
โดยเนนการประยุกตความรูโบราณคดีในการศึกษา
ประวัติศาสตร 

 Archaeology of Southern Thailand    Archaeology of Southern Thailand 

ศึกษาโบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตร สมัยแรกเริ่ม
ประวัติศาสตร และสมัยประวัติศาสตรในพ้ืนที่ภาคใตของประเทศไทย และ
ฝกปฏิบัติภาคสนาม 

 ความหมายของวิชาโบราณคดี ขอบเขต การดําเนินงานและ 
องคความรูเกี่ยวกับโบราณคดีภาคใต และการนําขอมูลทางโบราณคดีมา
ประยุกตใชในการศึกษาประวัติศาสตรภาคใตของประเทศไทย 

0107411 วรรณกรรมไทยในมิติทางประวัติศาสตร 3(3-0-6)  ยกเลิก  ส าระอยู ใน ร าย วิ ช า  0107303  ก ารอ าน ท าง
ประวัติศาสตร  Thai  Literature  in  Historical  Perspectives     

ศึ ก ษ า วิ เค ร า ะ ห ว ร รณ ก ร รม ไท ย ที่ เกี่ ย ว ข อ งกั บ
ประวัติศาสตร โดยเนนมิติทางประวัติศาสตร 
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หลักสูตรเดิม   หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
0107414 วรรณกรรมทองถิ่นในมิติทางประวัติศาสตร 3(3-0-6)  ยกเลิก  ส าระอยู ใน ร าย วิ ช า  0107303  ก ารอ าน ท าง

ประวัติศาสตร  Local  Literature  in  Historical  Perspectives     

ศึกษาวิเคราะหวรรณกรรมทองถิ่นภาคใตรวมสมัย  โดยเนน
มิติทางประวัติศาสตร 

 

0107431 จีนกับการเมืองโลก   3(3-0-6)  ยกเลิก  สาระอยูในรายวิชา 0107403 เหตุการณโลกปจจุบัน
ในปริทรรศนประวัติศาสตร  China and World Politics   

ศึกษาการขึ้นสูความเปนมหาอํานาจทางการเมือง เศรษฐกิจ 
การดําเนินนโยบายตางประเทศและความสัมพันธของจีนกับภูมิภาคตาง ๆ 
ตั้งแตสมัยการเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสตถึง
ปจจุบัน 

 

0107452 ประวัติศาสตรรัสเซีย 3(3-0-6) 0107461 ประวัติศาสตรรัสเซีย 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสรายวิชาและปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาให
ครอบคลุมสาระมากขึ้น  History  of   Russia    History  of   Russia   

ศึกษาประวัติศาสตรรัสเซียสมัยสถาปนาอาณาจักรรัสเซีย 
การปฏิวัติบอลเซวิค  การปกครองแบบคอมมิวนิสต  และการลมสลายของ
สหภาพโซเวียต  รวมทั้งบทบาทของรัสเซียในโลกปจจุบัน 

 พัฒนาการทางการการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมของ
รัส เซียตั้ งแตการสถาปนาอาณาจักรรัส เซีย รัส เซียภายใต ระบอบ
คอมมิวนิสต การลมสลายของระบอบคอมมิวนิสต และบทบาทของรัสเซีย
ในโลกปจจุบัน 

0107461 สหรัฐอเมริกากับการเมืองโลก   3(3-0-6)  ยกเลิก  สาระอยู ใน รายวิชา  0107362 ประวัติ ศ าสตร
สหรัฐอเมริกา 
 
 
 

 The United States of America and World 
Politics 

  

 ศึกษาการขึ้นสูความเปนมหาอํานาจของสหรัฐอเมริกาในศตวรรษ
ที่ 20 การดําเนินนโยบายตางประเทศและความสัมพันธของสหรัฐอเมริกากับ
ภูมิภาคตาง ๆ  ตั้งแตสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงปจจุบัน 

 

0107202 เพศสภาวะในประวัติศาสตร    3(3-0-6) 0107306 เพศสภาวะในประวัติศาสตร 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสรายวิชา และปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาให
ครอบคลุมสาระมากขึ้น 
 

 Gender in History   Gender in History  

ศึกษาการกอรูปและการดํารงอยูในสังคมของความเปน
หญิงชาย ความหลากหลายทางเพศ และวาทกรรมที่วาดวยเพศสภาวะ 

 แนวคิดเกี่ยวกับเพศสภาวะ ความเปนหญิง ความเปนชาย 
พัฒนาการของเพศสภาวะในสังคมไทยและสังคมตะวันตกตั้งแตอดีตถึง
จนถึงปจจุบัน 
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หลักสูตรเดิม   หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
0107203 ประวัติศาสตรเครือขายการคาทางทะเล   3(3-0-6)  ยกเลิก  สาระอยูในรายวิชา 0107241 ประวัติศาสตรเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต และ 0107341 ประวัติศาสตร
เอเชียตะวันออกเฉียงใตสมัยใหม 

 

 History of Maritime Trade Networks     

ศึกษาและวิเคราะหพัฒนาการของการคาทางทะเล 
เครือขายการคาทางทางทะเล ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

 

0107302 ประวัติศาสตรนิพนธ 3(2-2-5) 0107302 ประวัติศาสตรนิพนธ 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสรายวิชา ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาให
สาระครอบคลุมถึงปจจุบัน   Historiography  Historiography  

ศึกษาแนวคิดและพัฒนาการของประวัติศาสตรนิพนธ
ตั้งแตสมัยจารีตจนถึงปจจุบัน  และฝกการวิพากษทางประวัติศาสตร 

 พัฒนาการของการเขียนประวัติศาสตรในโลกตะวันตก 
ตะวันออก และสังคมไทย ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

0107303 ภาพยนตรและดนตรีในมิติประวัติศาสตร 3(2-2-5) 0107404 ภาพยนตรและดนตรีในมิติประวัติศาสตร 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสรายวิชา ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาให
กระชับขึ้น  Movies and Music in History  Movies and Music in History  

ศึกษาภาพยนตรและดนตรีในฐานะที่เปนภาพสะทอน
ความคิด คานิยม และความรูสึกของผูคนในแตละยุคสมัย ตามหลักการ
วิพากษวิธีทางประวัติศาสตร 

 ภาพยนตรและดนตรีในฐานะที่เปนภาพสะทอนความคิด 
คานิยม ในแตละยุคสมัย ตามหลักการวิพากษวิธีทางประวัติศาสตร 

0107405 พิพิธภัณฑวิทยา 3(3-0-6) 0107322 พิพิธภัณฑสถานวิทยา 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสรายวิชา ปรับชื่อรายวิชา ปรับปรุงให
เนื้อหาครอบคลุมมากขึ้น 
 
 
 

 Museology  Museology 
ศึกษาประวัติ พัฒนาการ การบริหารจัดการและกฎหมายที่

เกี่ยวของกับงานพิพิธภัณฑ รวมถึงบทบาทของพิพิธภัณฑตอสังคมไทย 
 พัฒนาการ แนวคิดและหลักการในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ

ประเภทตางๆ บทบาท หนาที่ โครงสราง การบริหารจัดการ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับงานพิพิธภัณฑ รวมถึงบทบาทของพิพิธภัณฑตอสังคมไทย 

0107406 การเขียนสารคดีเชิงประวัติศาสตร 3(2-2-5) 0107304 การเขียนสารคดีเชิงประวัติศาสตร 3(2-2-5) เปลี่ ยนรหั สรายวิชา ปรับชื่ อรายวิชา ปรับปรุ ง
คําอธิบายรายวิชา โดยเนนภาคปฏิบัติ  Historical Feature Writing  Historical Feature Writing 

ศึกษาหลักการและกลวิธีการเขยีนสารคดีเชิงประวัตศิาสตร  
ฝกปฏิบัติการเขียนท่ีเปนเรื่องเกี่ยวกับขอเท็จจริง นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ
บุคคล เหตุการณและสถานที่ในประวัติศาสตร 

 หลักการและกลวิธีการเขียนสารคดีเชิงประวัติศาสตร โดยมี
การฝกปฏิบัติการ 
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หลักสูตรเดิม   หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
0107416 ประวัติศาสตรลุมทะเลสาบสงขลา 3(2-2-5) 0107433 ประวัติศาสตรลุมทะเลสาบสงขลา 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

  History of Songkhla Lake Basin  History of Songkhla Lake Basin 

ศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร การเมืองการปกครอง 
เศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม ในบริเวณลุมทะเลสาบสงขลาตั้งแต
อดีตจนถึงปจจุบัน และฝกปฏิบัติตามระเบียบวิธีการทางประวัติศาสตร 

 พัฒนาการทางประวัติศาสตรการเมือง การปกครอง 
เศรษฐกิจ สังคมและศิลปวัฒนธรรม ในบริเวณลุมทะเลสาบสงขลาตั้งแต
อดีตจนถึงปจจุบัน และฝกปฏิบัติตามระเบียบวิธีการทางประวัติศาสตร 

0107417 ประวัติศาสตรครอบครัว 3(2-2-5)  ยกเลิก  สาระอยูอยูในรายวิชา 0107212 ประวัติศาสตรไทย
สมัยใหม 0107331 ประวัติศาสตรทองถ่ินภาคใต  Family  History   

ศึ กษ าแน วคิ ด  ห ลั ก การสร า งอ งค ค วาม รู เกี่ ย วกั บ
ประวัติศาสตรครอบครัวตามระเบียบวิธีการทางประวัติศาสตร และฝก
ปฏิบัติ   

 

0107421 ประชาคมอาเซียน 3(3-0-6) 0107441 ประชาคมอาเซียน 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
  ASEAN Community  ASEAN Community  

ศึกษาพัฒนาการดานอุดมการณ โครงสราง และบทบาท
ของประชาคมอาเซียนตั้งแตเริ่มตนถึงปจจุบัน 

 พัฒนาการดานอุดมการณ  โครงสราง และบทบาทของ
ประชาคมอาเซียน ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

ไมม ี
0107442 

ประวัติศาสตรชาวจีนโพนทะเลในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต 

3(3-0-6) 
เพิ่มรายวิชาใหมเพื่อใหสอดคลองกับการผลิตบัณฑิตที่
พึงประสงคของหลักสูตร 
  History of Overseas Chinese in Southeast Asia 

 พัฒนาการความเปนมาและบทบาทดานเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมืองของชาวจีนโพนทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใตตั้งแตอดีตถึง
ปจจุบัน 

ไมม ี
0107421 

ประวัติศาสตรศิลปะในเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต 

3(3-0-6) 
เพื่อใหสอดคลองกับการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงคของ
หลักสูตร 
 Art History of Southeast Asia. 

 พัฒนาการทางประวัติศาสตรศิลปะในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรถึงคริสตศตวรรษที่ 20  
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หลักสูตรเดิม   หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 

ไมมี 

0107431 การอานเอกสารประวัติศาสตรภาคใต 3(2-2-5) 
 Readings Southern Thailand Historical Documents 
 การฝกอานเอกสารทางประวัติศาสตรของภาคใต ตามหลัก
วิพากษวิธีทางประวัติศาสตร 

เพื่อใหสอดคลองกับการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงคของ
หลักสูตร 

 

ไมมี 

0107402 สารนิพนธทางประวัติศาสตร 3(0-9-0) 
 Historical Research Paper 
 ศึกษาวิเคราะหประเด็นสําคัญ  โดยใชระเบียบวิธีทาง
ประวัติศาสตร และนําเสนอในรูปแบบสารนิพนธ 
 

เพื่อใหสอดคลองกับการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงคของ
หลักสูตร 
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