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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาประวัตศิาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
 
ช่ือสถาบันอุดมศกึษา  :    มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่
คณะ/ภาควชิา :    คณะมนุษยศาสตร์ ภาควชิาประวัตศิาสตร์ 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาประวัตศิาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Arts Program in History 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา  
 ภาษาไทย : ช่ือเต็ม   ศลิปศาสตรบัณฑติ (ประวัตศิาสตร์) 
  : ช่ือยอ่    ศศ.บ. (ประวัตศิาสตร์) 
 ภาษาอังกฤษ : ช่ือเต็ม   Bachelor of Arts (History) 
  : ช่ือยอ่    B.A. (History) 

3. วิชาเอก  : ไม่มี 

4. จำนวนหน่วยกติท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
จำนวนหนว่ยกติรวมตลอดหลกัสตูรไม่นอ้ยกวา่  131  หนว่ยกติ  

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับปรญิญาตรี  หลักสูตร 4  ป ี 
 5.2 ประเภทของหลักสูตร  

ปรญิญาตรทีางวิชาการ 
 5.3 ภาษาท่ีใช้  

þ ภาษาไทย  
 5.4 การรับเข้าศกึษา  

þ นักศกึษาไทย  
þ นักศกึษาตา่งชาติที่ใช้ภาษาไทยไดด้ ี 
 
 

5.5 ความร่วมมอืกับสถาบันอ่ืน  
þ เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรยีนการสอนโดยตรง 

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศกึษา  
กรณหีลกัสตูรเฉพาะของสถาบัน 
þ ใหป้รญิญาเพียงสาขาวชิาเดยีว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
§ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  

- มีผลบังคับใช้ตัง้แตภ่าคการศกึษาที ่1 ปกีารศกึษา 2561 
- สภาวชิาการใหค้วามเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครัง้ที่  6/2561       
เม่ือวันที่ 15 เดอืน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 



2 
 

- สภามหาวทิยาลัยอนุมัตหิลักสูตร ในคราวประชุมครัง้ที่ 5/2561                        
เม่ือวันที่ 26 เดอืน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมคีุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพรอ้มในการเผยแพรคุ่ณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา

แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2563 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศกึษา  
§ ครู อาจารย ์
§ นักวจิัย 
§ นักสื่อสารมวลชน 
§ นักธรุกจิ 
§ พนักงานบรษัิท 
§ ข้าราชการ 
§ เจา้ของกจิการ 
§ ภัณฑารักษ ์
§ ทำงานองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรระหวา่งประเทศ 

 

 

 

 

 

9. ช่ือ ตำแหน่ง และคุณวุฒกิารศกึษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร  
ช่ือ-สกุล 

 
คุณวุฒกิารศกึษา, สถาบันท่ีสำเร็จการศกึษา (ปท่ีี

สำเร็จการศกึษา) 
1. อ.ดร.ธัญญารตัน ์ อภิวงค์ Ph.D. (History), School of Oriental and African Studies, 

University of London, 2016 
ศศ.ม. (ประวัตศิาสตร์), มหาวทิยาลัยเชียงใหม่, 2548 
ศศ.บ. (ประวัตศิาสตร)์,  
มหาวทิยาลัยเชียงใหม่, 2543 

2. ผศ. ดร. วราภรณ ์เรอืงศร ี อ.ด. (ประวัตศิาสตร์),  
จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2556 
อ.ม. (ประวัตศิาสตร์),  
จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2550 
ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน), 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม่, 2545 

3. ผศ. ดร. สงิห ์ สุวรรณกจิ Ph. D. (History), University of Copenhagen, Denmark, 
2013 
Master of Studies in Forced Migration, University of 
Oxford, United Kingdom , 2002 
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ร.บ. (ความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ), 
จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2544 

4. อ. ดร. สทิธเิทพ เอกสทิธพิงษ ์ Ph. D. (History), National University of Singapore, 
2018 
ศศ.ม. (ประวัตศิาสตร์),  
มหาวทิยาลัยเชียงใหม่, 2553 
ร.บ. (ความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ), 
จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2550 

5. อ.กฤตภัค  งามวาสีนนท์ Master of Science in Medicine, Science and Society, 
King’s College London, United Kingdom, 2015 
ศศ.บ. (ประวัตศิาสตร)์,  
มหาวทิยาลัยเชียงใหม่, 2554 

 
 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
þ ในสถานที่ตัง้มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกจิ 
  การปรับเปลี่ยนชุดความรู้เพื่อตอบสนองความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอันเกิดข้ึน                   
อยา่งกว้างขวางและลึกซ้ึง ถือเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งของสังคมไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ.2560-2565) ได้วางแนวทางในการปรับตัวทางเศรษฐกิจไว้หลายด้าน             
เพื่อทำใหร้ะบบเศรษฐกิจมีพัฒนาการอย่างย่ังยนื (Sustainable Development Goals : SDGs) โดยมีคน
เป็นศูนยก์ลางของการพัฒนา  
  ความรู้ทางประวัติศาสตร์แบบใหม่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคนและสังคม              
เพราะช่วยใหผู้้ศึกษาประวัตศิาสตรมี์ “วิธีคิด” และ “มุมมอง” ที่สามารถเข้าใจความเปลี่ยนแปลงและ
ความแตกต่างหลากหลายของชีวิตและสังคม มีศักยภาพในการเข้าใจความหมายระดับลึกของข้อมูล
ข่าวสาร และมีจนิตนาการที่ช่วยใหเ้ข้าใจความสัมพันธเ์ช่ือมโยงอยา่งซับซ้อนระหวา่งความเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจกับปรากฏการณท์างสังคมทัง้หลายที่เกดิข้ึนในสังคมไทยและสังคมโลก ทำใหมี้ศักยภาพ
ในการปรับตัวและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจนการแสวงหาทางเลือกใหม่ๆ ท่ามกลางพลวัตของ
ระบบเศรษฐกิจและเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งสามารถมีส่วนร่วมใน “เศรษฐกิจ
สรา้งสรรค์” ที่ทำให้เศรษฐกจิไทยโดยรวมเจรญิเตบิโต  อันจะสง่ผลใหส้ังคมไทยสามารถแกไ้ขปัญหา 
“ประเทศกับดักรายได้ปานกลาง” และปัญหาความเหลื่อมล้ำของรายได้และทรัพย์สินได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
  ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางเศรษฐกจิ สังคมและวัฒนธรรม สง่ผลใหเ้กดิปัญหาใหม่ๆ 
ในสังคมไทยและในชีวติตลอดจนในความสัมพันธ์ของผู้คนทุกชาติพันธุ ์ทุกท้องถิ่น ทุกเพศและทุกวัย  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับความหมายของพื้นที่สาธารณะและระบบคุณค่า อันทำใหเ้กิด
ความตึงเครยีดและความขัดแยง้สูงข้ึนในสังคมทุกระดับจงึมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างหลักสูตรที่เอ้ือ

ใหผู้้ศกึษาประวัตศิาสตรไ์ดเ้รยีนรูแ้นวพินจิใหม่ๆในการทำความเข้าใจสังคมและวัฒนธรรม มีศักยภาพ
มากข้ึนในการเข้าใจความเปลี่ยนแปลงอันซับซ้อนทางสังคมและวัฒนธรรม มีทัศนะวิพากษ์และมี
วิจารณญาณในการเผชิญปัญหาและข้อมูลข่าวสารใหม่ๆที่หลั่งไหลเข้ามาในชีวิต สามารถติดตาม
ความรูใ้หม่และมีความเข้าใจคนอ่ืนๆ ทัง้ใกลแ้ละไกลที่มีวธิคิีดและมีบรบิททางสังคมวัฒนธรรมแตกตา่ง
จากตนเอง เอ้ือให้สามารถจัดความสัมพันธ์กับคนอ่ืนด้วยความเห็นอกเห็นใจและยอมรับในความ
แตกต่างทางความคิดและวัฒนธรรมอย่างแท้จริง เพื่อนำไปสู่สังคมที่อยู่ร่วมกันโดยพร้อมที่จะแก้ไข
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ปัญหาความขัดแยง้ตา่งๆ อยา่งสันติโดยอาศัยความรู้ เหตุผลและข้อเท็จจรงิเป็นฐานในการจัดการเรื่อง
ตา่งๆ ทัง้เพื่อแกปั้ญหาและเพื่อพัฒนาสังคมใหส้งบสุขและเจรญิกา้วหนา้ 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกจิของ
สถาบัน  

12.1 การพัฒนาหลักสูตร  
 การพัฒนาหลักสูตรประวัติศาสตร์มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหลักสูตรโดยยดึร่าง มคอ.1 
เป็นเกณฑใ์นการกำหนดกระบวนวชิา ซ่ึงร่าง มคอ. 1 ไดแ้บง่กลุ่มวชิาออกเป็นสามกลุ่มด้วยกัน ไดแ้ก่ 
กลุ่มประวัติศาสตร์เชิงพื้นที่ กลุ่มประวัติศาสตร์ที่ เน้นแนวพินิจ (approach) และกลุ่มปรัชญา
ประวัตศิาสตร ์ประวัตศิาสตรน์พินธ ์วธิคิีดและวธิกีารทางประวัตศิาสตร์ 
 กลุ่มแรก ประวัตศิาสตรเ์ชิงพื้นที ่มุ่งให้เกิดความเข้าใจประวัติศาสตร์ของภูมิภาคที่สำคัญๆ 
อันไดแ้ก่ ประวัตศิาสตรไ์ทย ประวัตศิาสตรล์า้นนาและอนุภูมิภาคลุม่แม่นำ้โขง  ประวัตศิาสตร์ตะวันตก 
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก ประวัติศาสตร์เอเชียใต้ ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้                
ความเข้าใจในพัฒนาการของแต่ละภูมิภาคจะเป็นพื้นฐานสำหรับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน

กระบวนวิชาตา่งๆ ในกลุม่ที่สองและกลุม่ที่สาม 
 กลุม่ที่สอง ประวัตศิาสตร์ที่เนน้แนวพินิจ จะเนน้การศกึษาประวัตศิาสตรโ์ดยใช้การประยุกต์
ความรูจ้ากศาสตรส์าขาตา่งๆ เพื่อทำใหเ้กิดความเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงทางประวัตศิาสตร์จากวิธี
คิดและมุมมองใหม่ๆ  อันเป็นการพัฒนาศักยภาพในการตดิตามความรูใ้หม่ในวงวชิาการ และศักยภาพ
ในการสร้างสรรค์ความรู้ชุดใหม่ที่มีคุณภาพมากข้ึน โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้แนวพินิจที่สำคัญ ๆ             
ในวงวิชาการ  ผ่านการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์สังคม ประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประวัติศาสตร์อารมณ์ความรู้สึกและผัสสาการ ฯลฯ และ
ประวัติศาสตรค์วามรู้ดา้นต่างๆ เช่น ประวัตศิาสตร์ความรูจ้ิตเวช  ประวัตศิาสตร์ความรูว้ิทยาศาสตร์ 
เป็นตน้ 
 กลุ่มที่สาม ปรัชญาประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์นิพนธ์ วิธีคิดทางประวัติศาสตร์ และ
วิธีการทางประวัตศิาสตร ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศกึษาในการเข้าใจความหมายหรอืลักษณะของ
ความรูท้างประวัติศาสตร์  เข้าใจความสำคัญของความรู้ทางประวัติศาสตร์ต่อสังคมในภูมิภาคต่างๆ 
และในยุคสมัยตา่งๆ และเข้าใจกระบวนการสรา้งความรูป้ระวัตศิาสตร ์ พรอ้มกับฝึกฝนให้นักศึกษามี
ศักยภาพในการใช้วิธีคิดและวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการจัดการข้อมูล สามารถวิเคราะห์และ
สังเคราะหข้์อมูลที่ผ่านกระบวนการวพิากษ์หลักฐานแล้ว เพื่อใหเ้กิดคำอธิบายใหม่ที่มีความหมายและ
ความสำคัญทางวชิาการ และสามารถนำวธิคิีดและวธิกีารทางประวัตศิาสตรไ์ปใช้ในการทำความเข้าใจ
ปรากฏการณใ์หม่ๆ ที่เกดิข้ึนในสังคม 
 หลักสูตรปรญิญาศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาประวัตศิาสตรน์ี้จงึจะช่วยสรา้งความรูค้วาม
เข้าใจเกี่ยวกับสังคมไทย สังคมเอเชีย และสังคมตะวันตก และการเปลี่ยนแปลงของสังคมดังกลา่ว และ
จะช่วยฝึกฝนให้สังคมเกิดความรู้ความเข้าใจในวิธีการหาความจริงตามแบบของการศึกษาทาง

ประวัตศิาสตรซ่ึ์งจำเป็นตอ่การพัฒนาประเทศชาตอิยา่งยิ่ง 
 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกจิของสถาบัน 
  ภารกจิของการศกึษาระดับมหาวทิยาลัยไดแ้ก่การสรา้งสรรค์ความรูใ้หแ้กส่ังคม ไม่วา่จะเป็น
การบรกิารวิชาการ หรอืการบำรุงศลิปวัฒนธรรม ซ่ึงการศกึษาระดับปรญิญาตรตีอ้งช่วยสนองตอบตอ่
พันธกจิดังกลา่ว 
  การปรับปรุงหลักสูตรประวัตศิาสตรร์ะดบัปรญิญาตรี มุ่งทำใหเ้กดิหลักสูตรประวัตศิาสตรท์ี่
สอดคลอ้งกับพันธกจิของมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ในการพัฒนาประเทศและพัฒนาทอ้งถิน่   มุ่งแกปั้ญหา
ของสังคม และมุ่งพัฒนา “คน” ให้มีศักยภาพทางปัญญาและคุณธรรม เพื่อให้คนไทยมีความพร้อม
สำหรับการพัฒนาเศรษฐกจิและการปรับตัวในทุกดา้น 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดิสอนในคณะ/ภาควชิาอ่ืนของสถาบัน  
13.1   กลุ่มวชิา/กระบวนวชิาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดิสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลักสูตรอ่ืน  

þ หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป  
þ หมวดวชิาเฉพาะ 
þ หมวดวชิาเลอืกเสรี 

13.2   กลุ่มวิชา/กระบวนวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนและสามารถให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนมา
เรียนเป็น  
o หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป 
þ หมวดวชิาเฉพาะ 
þ หมวดวชิาเลอืกเสรี 
o ไม่มี 

13.3   การบริหารจัดการ  
 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปจะดำเนินการโดยคณะที่
เกี่ยวข้อง เช่น คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ เป็นต้น 
โดยอาจารยผู้์รับผิดชอบหลักสูตรของแตล่ะหลักสูตรจะดำเนินการประสานงานและแจ้งไปยังคณะที่

จัดการเรยีนการสอนใหท้ราบล่วงหนา้ถงึจำนวนนักศกึษาที่จะลงทะเบยีนเรยีนในแตล่ะปกีารศกึษา ใน
สว่นของวชิาเฉพาะที่เป็นวชิาประวัตศิาสตร์ จะจัดการเรยีนการสอนโดยสาขาวชิา ทัง้นี้การจัดการเรยีน
การสอนทุกรายวชิา ดำเนนิการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ ตามแบบ มคอ .3 
และ มคอ .4 โดยมีคณะกรรมการกำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน และมีการประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนของรายวชิาตามแบบ มคอ .5 และมคอ . 6 ในทุกภาคการศึกษา และรายงานผล
การดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ .7 ทุกปกีารศึกษา นอกจากนี้ทางมหาวทิยาลัยยังไดจ้ัดใหมี้
การสอบวัดความรูพ้ื้นฐานดา้นภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาการเรยีนรูข้องนักศกึษาและสง่เสรมินักศกึษาที่
มีศักยภาพสูงใหส้ามารถพัฒนาตนเองไดอ้ยา่งมีประสทิธภิาพสูงสุด 
 
 
 

หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

  ความเข้าใจอดตีมีความสำคัญตอ่อัตลักษณแ์ละสง่ผลตอ่ความสัมพันธท์างสังคม ความรูท้าง
ประวัติศาสตร์ซ่ึงสร้างความเข้าใจต่ออดีตนี้มีหลากหลายแบบ อีกทั้งยังกลายเป็นความรู้แบบ           
สหวิทยาการ (interdisciplinary) การเรยีนการสอนประวัติศาสตร์จงึควรเอ้ือให้นักศึกษามี “ทางเลือก” 
ในการทำความเข้าใจอดตี ด้วยการเรยีนรูว้ธิคิีดและแนวพินจิใหม่ๆ และสามารถเข้าใจความหมายและ
ความสำคัญของความรูท้างประวัตศิาสตรแ์บบตา่งๆ ที่มีตอ่สังคมตา่งพื้นที่และกาลเวลา นอกจากนี้ยัง
จำเป็นตอ้งทำใหน้ักศกึษามีพื้นฐานความรูท้ี่จำเป็นสำหรับการสรา้งความรูใ้หม่ทางประวัตศิาสตรข้ึ์นมา

ดว้ยตนเอง โดยสามารถเลอืกใช้แนวการวเิคราะหท์ี่แตล่ะคนสนใจ บนพื้นฐานของความเข้าใจในจุดเดน่
และจุดดอ้ยของแนวการวเิคราะหแ์ตล่ะแบบ 
  แม้วา่ในปัจจุบันแนวพินจิทางประวัตศิาสตรจ์ะมีหลายแบบ และการศกึษาประวัตศิาสตรจ์ะมี
ลักษณะสหวทิยาการ แตโ่ดยพื้นฐานแลว้การศกึษาประวัตศิาสตรเ์ป็นการศกึษาความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมมนุษย์โดยพิจารณาปฏิสัมพันธร์ะหวา่งมนุษย์กับบรบิท  ซ่ึงปฏิสัมพันธร์ะหวา่งมนุษยก์ับบรบิทจะ
เป็นเช่นไรย่อมข้ึนอยู่กับมุมมองของแต่ละคน ดังนั้น การเรียนรูป้ระวัติศาสตร์และกระบวนการสร้าง
ความรู้ทางประวัตศิาสตรจ์งึเป็นการเสริมสร้างศักยภาพทางปัญญาและจรยิธรรมในการมองชีวติและ
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สังคม ตลอดจนการฝึกฝนการใช้เหตุผลและข้อเท็จจรงิภายใตว้ิธคิีดและมุมมองที่แตกตา่งหลากหลาย
ในการทำความเข้าใจเรื่องตา่งๆ  ตลอดจนการแสวงหาทางเลอืกที่ดกีวา่ใหแ้ก่ตนเองและสังคม 
  วิชาประวัติศาสตร์นั้นเป็นวิชาที่ มี ทั้งองค์ประกอบของความเป็นมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ผสมผสานกัน นั่นคอืเป็นวชิาที่ศกึษาเกี่ยวกับมนุษย์และสังคมภายใต้กรอบของความคิด
เกี่ยวกับเวลา ดังนัน้จงึทำใหก้ารศกึษาทางประวัติศาสตรต์้องคำนึงถึงบรบิทด้วย เนื่องจากมนุษย์และ
สังคมในเวลาที่แตกต่างกันนั้นยอ่มมีเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมที่แตกต่าง
กัน ในขณะเดียวกันจุดเดน่ของวิชาประวัตศิาสตรน์ั้นอยูท่ี่วธิกีารทางประวัตศิาสตร์ดว้ย หมายความว่า
การที่จะสืบค้นเรื่องราวหรือปรากฏการณ์ตา่งๆ ในประวัติศาสตรน์ั้น จำเป็นต้องพ่ึงหลักฐานต่างๆ ที่
เหลอืตกทอดมา ซ่ึงบางสมัยก็มีหลักฐานนอ้ย บางสมัยก็มีหลักฐานมาก และอาจมีการใช้หลักฐานที่มา
จากความทรงจำของผู้คนอีกดว้ย และดว้ยเหตุที่หลักฐานตา่งๆ เหลา่นนั้น อาจไม่ตอ่เนื่องกัน หรอืเป็น
หลักฐานที่สะทอ้นเรื่องราวหรอืปรากฏการณน์ั้นๆ จากบางแง่มุม หรอืเป็นหลักฐานที่เกดิจากอคตขิอง
ผู้ที่สร้างหลักฐานนั้นข้ึนมา จงึทำใหน้ักประวัติศาสตรพั์ฒนาสิ่งที่เรียกวา่วพิากษว์ิธทีางประวัติศาสตร์
ข้ึนมาใช้ในการตรวจสอบหลักฐานเพื่อค้นหาความจรงิ ด้วยความชำนาญในลักษณะดังกล่าวนี้เองที่ทำ
ให้นักประวัติศาสตร์มีความเช่ียวชาญในการจัดการหาความจริงจากข้อมูลหลักฐานต่างๆ ซ่ึงความ
ชำนาญนี้จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในสังคมปัจจุบันหรือในองค์กรตา่งๆ ในสังคมโลกาภิวัตน์ที่ต้อง
เผชิญกับสารสนเทศที่มากมายมหาศาลได้ 

1.2 วัตถุประสงค ์
 เพื่อผลติบัณฑติที่มีคุณลักษณะดงัตอ่ไปนี้ 

 1. มีความรู้และความเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมในภูมิภาคต่างๆ 
ของโลก และมีศักยภาพในการใช้วธิคิีดและวิธกีารทางประวัติศาสตร์ ในการอธบิายปรากฏการณ์ทาง
สังคม 

 2. มีความสามารถในการจัดการกับข้อมูลหลากหลายด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์เพื่อ
นำไปปรับใช้ในการทำงานดา้นตา่งๆ 

 3. มีความสามารถในการจัดความสัมพันธข์องข้อมูลที่มีอยูอ่ยา่งหลากหลายและจำนวนมาก
จนเกดิคำอธบิายที่เป็นเหตุเป็นผล 

 4. มีความสามารถในการจัดระเบยีบการคิดดว้ยข้อมูล เหตุผลการสรุปประเด็นหลัก และการ
เข้าใจนัยประวัติศาสตร์ที่สำคัญของข้อสรุปประเด็นหลักและแสดงวิธคิีดเช่นนี้โดยการเขียนหรอืพูดได้

อยา่งกระจ่าง 
 5. เสริมสร้างจินตนาการเห็นการเช่ือมโยงของมิติทางสังคมทุกมิติอย่างมีพลวัต ทำให้เข้า

ใจความเปลี่ยนแปลงจากอดีตมาสูปั่จจุบันได้อย่างรอบดา้นและลึกซ้ึง เพื่อที่จะมองเห็นทางเลือกของ
สังคมในอนาคต 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

มีการปรับปรุงหลกัสูตรทุก 5 ป ี
โดยพิจารณาจาก KPI ที่อยูใ่น
การประเมินคุณภาพการศกึษาที่

เกี่ยวข้องกับหลักสูตร 

รวบรวมตดิตามผลการประเมิน 
QA ของหลักสูตรรวมทุก 5 ปี ใน
ดา้นความพึงพอใจ และ
ภาวะการไดง้านของบัณฑติ 

• รอ้ยละของบัณฑติระดับปรญิญา
ตรทีี่ไดง้านทำและการประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ป ี
• รอ้ยละของบัณฑติระดับปรญิญา

ตรทีี่ไดร้ับเงนิเดอืนเริ่มตน้เป็นไป

ตามเกณฑ ์
• ระดับความพึงพอใจของนายจา้ง 

ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑติ 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศกึษา การดำเนนิการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศกึษา  

1.1 ระบบ  
 þ ระบบทวิภาค 

1.2 การจัดการศกึษาภาคฤดูร้อน   
þ  ไม่มีภาคฤดูรอ้น       

1.3 การเทียบเคยีงหน่วยกติในระบบทวภิาค   
 ใช้ระบบทวภิาคตามระเบยีบของกระทรวงศกึษาธกิาร  
 

2. การดำเนนิการหลักสูตร  
2.1 วัน-เวลาในการดำเนนิการเรียนการสอน 

þ ระบบทวิภาค 
ภาคการศกึษาที ่1 ตัง้แตเ่ดอืนสงิหาคม ถงึ ธันวาคม 
ภาคการศกึษาที ่2 ตัง้แตเ่ดอืนมกราคม ถงึ พฤษภาคม 

     þ ในเวลาราชการ 
2.2 คุณสมบัตขิองผู้เข้าศกึษา  

สำเร็ จ ช้ัน มั ธยมศึ กษาตอนปลาย  หรือ เที ยบ เท่ า  และมี คุณ สมบัติ ต าม ข้อ บั งคับ

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ วา่ดว้ยการศกึษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2553 ข้อ 5 
2.3 ปัญหาของนักศกึษาแรกเข้า  

 þ ความรูด้า้นภาษาตา่งประเทศไม่เพียงพอ 
 þ การปรับตัวจากการเรยีนในระดบัมัธยมศกึษา  

2.4 กลยุทธ์ในการดำเนนิการเพ่ือแก้ไขปัญหา / ข้อจำกัดของนักศกึษาในข้อ 2.3 
þ กำหนดให้เรียนภาษาต่างประเทศ 6 วิชา ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชา

ภาษาและการสื่อสาร จำนวน 4 วิชา และ หมวดวชิาเฉพาะ กลุม่วชิาแกนบังคับ จำนวน 2 วิชา ในกลุ่ม
วชิาแกนเลอืก นักศกึษาสามารถเลอืกเรยีนภาษาไทยหรอืภาษาตา่งประเทศเพ่ิมเตมิไดอี้ก 1 วิชา 

þ จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนำการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน
มหาวทิยาลัย และการแบง่เวลา 

þ จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อทำหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้คำแนะนำแก่
นักศกึษา และใหเ้นน้ยำ้ในกรณทีี่นักศกึษามีปัญหาตามข้างตน้เป็นกรณพิีเศษ 

þ จัดกจิกรรมที่เกีย่วข้องกบัการสรา้งความสมัพันธข์องนักศกึษาและการดแูลนกัศกึษา ได้แก่ 
วันแรกพบระหวา่งนักศึกษากับอาจารย์ วันพบผู้ปกครอง การติดตามการเรยีนของนักศึกษาช้ันปทีี่ 1 
จากอาจารยผู้์สอน และจดักจิกรรมสอนเสรมิถา้จำเป็น 

 
2.5 แผนการรับนักศกึษาและผู้สำเร็จการศกึษาในระยะ 5 ปี  

จำนวนนักศกึษา ปกีารศกึษา 
2561 2562 2563 2564 2565 

ช้ันปทีี่ 1 40 40 40 40 40 
ช้ันปทีี่ 2 - 40 40 40 40 
ช้ันปทีี่ 3 - - 40 40 40 
ช้ันปทีี่ 4 - - - 40 40 
รวม 40 80 120 160 160 
คาดวา่จะสำเร็จการศกึษา - - - 40 40 
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6. งบประมาณตามแผน  
 1. รายงานข้อมูลงบประมาณภาพรวมระดับคณะ 3 ป ีโดยจำแนกรายละเอียดตามหัวข้อการ

เสนอตัง้งบประมาณ 
 
แผนงาน 

ปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 

งบประมาณ

แผ่นดนิ 
งบประมาณ 
เงินรายได ้

งบประมาณ

แผ่นดนิ 
งบประมาณ 
เงินรายได ้

งบประมาณ

แผ่นดนิ 
งบประมาณ 
เงินรายได ้

การเรยีนการสอน 134,163,175 37,834,095 143,068,972 37,834,095 152,598,175 37,834,095 

วจัิย - 3,735,889 - 3,735,889 - 3,735,889 

บริการวชิาการแก่สังคม - 5,749,223 - 5,749,223 - 5,749,223 

การทำนุบำรุงศาสนา 
ศลิปะ วฒันธรรมและ
สิ่งแวดลอ้ม 

- 303,000 - 303,000 - 303,000 

สนับสนุนวชิาการ 221,000 854,662 221,000 854,662 221,000 854,662 

บริหารมหาวทิยาลัย 29,644,907 30,221,119 31,578,832 30,221,119 33,648,133 30,221,119 

รวม 164,029,082 78,697,988 174,868,804 78,697,988 186,467,308 78,697,988 

รวมท้ังส้ิน 242,727,070 253,566,792 265,165,296 
 

2. ค่าใช้จ่ายตอ่หัว 182,980.34 บาท 
 

2.7 ระบบการศึกษา 
þ แบบช้ันเรยีน 
 
 

2.8 การเทียบโอนหนว่ยกติ กระบวนวชิาและการลงทะเบยีนเรียนข้ามมหาวทิยาลัย  
1) กระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะพิจารณารับโอน จะต้องเป็นกระบวนวิชาที่มี

เนื้อหาอยู่ในระดับเดียวกันหรือมีความใกล้เคียงกับกระบวนวิชาที่กำหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตร

สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือเป็นกระบวนวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนของนักศึกษา 
และต้องไดร้ับความเห็นชอบจากคณะที่เกี่ยวข้อง 

2) มหาวทิยาลัยเชียงใหม่จะพิจารณาโอนกระบวนวชิา จำนวนหน่วยกติ ลำดับข้ันของกระบวน
วิชาที่นักศกึษาเรยีนมาจากมหาวทิยาลัยอ่ืน โดยความเห็นชอบของคณะที่เกี่ยวข้อง ทัง้นี้ อาจตอ้งมีการ
พิจารณาปรับเข้าสู่ระบบลำดับข้ันตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ว่าดว้ยการศึกษาระดับปรญิญา
ตร ีพ.ศ. 2553 ข้อ 8 และ 9 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  
 3.1 หลักสูตร  
 3.1.1 จำนวนหน่วยกติ  รวมตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกว่า 131 หนว่ยกติ  
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
 (1) หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป  32 หนว่ยกติ 
 - กลุม่วชิาภาษาและการสื่อสาร 12 หนว่ยกติ 
 - กลุม่วชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 9 หนว่ยกติ 
 - กลุม่วชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์ 9 หนว่ยกติ 
 - กลุม่วชิาการเรยีนรูผ่้านกจิกรรม 2 หนว่ยกติ 
 (2) หมวดวชิาเฉพาะ ไม่นอ้ยกว่า 87 หนว่ยกติ 
 - วิชาแกน  24 หนว่ยกติ 
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 - วชิาเอก ไม่นอ้ยกว่า 48 หนว่ยกติ 
 เอกบังคับ  33 หนว่ยกติ 
 เอกเลอืก ไม่นอ้ยกว่า 15 หนว่ยกติ 
 - วิชาโท  ไม่นอ้ยกว่า 15 หนว่ยกติ 

 (3) หมวดวชิาเลอืกเสร ี ไม่นอ้ยกว่า 12 หนว่ยกติ 
 
 

3.1.3 กระบวนวชิา  
 (1) หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป  32 หน่วยกติ 
 General Education 32 Credits 
  (1.1) กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร  12 หน่วยกติ 
  Language and Communication  12  Credits 
   001101 ม.อ. 101  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1    3 (3-0-6) 
          ENGL 101 Fundamental English 1 
   001102 ม.อ. 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2    3 (3-0-6) 
        ENGL 102 Fundamental English 2   
   001201  ม.อ. 201 การอ่านเชิงวเิคราะหแ์ละ    3 (3-0-6) 
               การเขียนอยา่งมีประสทิธผิล 
    ENGL 201 Critical Reading and Effective Writing 
   001223 ม.อ. 223 ภาษาอังกฤษสำหรับมนษุยศาสตร ์  3 (3-0-6) 
      และการสื่อสารมวลชน 
              ENGL 223 English for Humanities and Mass 
      Communication 
 (1.2) กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกติ 
 Humanities and Social Sciences 9 Credits 
  050103 ม.ศท. 103 สังคมและวัฒนธรรมไทย  3 (3-0-6) 
                HUGE 103 Thai Society and Culture 
  050104  ม.ศท. 104 มนุษยก์ับโลกสมัยใหม่  3 (3-0-6) 
              HUGE 104 Man and the Modern World 
  เลอืก 3 หน่วยกิตจากกระบวนวิชาตอ่ไปนี้ 
 Choose 3 credits from the following Courses 
 050111 ม.ศท. 111    มนุษยก์ับการแสวงหาความรู ้  3 (3-0-6) 
  HUGE 111 Man and Quest for Knowledge 
 050112 ม.ศท. 112 การอ่านกบัโลกวรรณกรรม  3 (3-0-6) 
  HUGE 112 Reading and Literary World 
 176100 น.ศท. 100 กฎหมายและโลกสมัยใหม่  3 (3-0-6) 
          LAGE 100 Law and Modern World 
 
 
  

 (1.3) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกติ 
 Sciences and Mathematics 9 Credits 
  เลอืกจากกระบวนวชิาตอ่ไปนี้ 
  Choose from the following Courses 
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  201100 ว.วท. 100 วิทยาศาสตร์บรูณาการ   3 (3-0-6) 
           SC  100 Integrated Science 
  201114 ว.วท.  114 วทิยาศาสตรส์ิ่งแวดลอ้มในโลกปัจจุบัน 3 (3-0-6)
   SC  114    Environmental Science in Today’s World 
  202100 ว.ชว.  100 ชีววทิยาในชีวติประจำวัน   3 (3-0-6) 
           BIOL 100 Biology in Everyday Life 
  204100 ว.คพ.  100 เทคโนโลยสีารสนเทศและชีวติสมัยใหม่ 3 (2-2-5) 
              CS  100 Information Technology and Modern Life 
  205100 ว.ธณ. 100 โลกและกระบวนการทางธรณวิีทยา  3 (3-0-6) 
             GEOL 100 The Earth and Its Geological Processes 
  206100 ว.คณ. 100 คณติศาสตรใ์นชีวิตประจำวัน   3 (3-0-6) 
                   MATH 100 Mathematics in Everyday Life 
 207110 ว.ฟส. 110 ฟิสกิส ์: ศาสตรท์ีเ่ปลี่ยนโลก   3 (3-0-6) 
                  PHYS 110 Physics : the Science that Changed the 
    World 
  208101 ว.สถ. 101 สถติสิำหรบัการดำรงชีวิตและการทำงาน 3 (2-2-5) 
                STAT 101 Statistics for Everyday Life and Work 
  261111 วศ.คพ.111 อินเทอรเ์นต็และสังคมออนไลน ์   3 (3-0-6) 
                 CPE 111 Internet and Online Community 
  602102 อ.ทช. 102 ชีวติกับพลงังานทางเลอืก   3 (3-0-6) 
                  BIOT 102 Life and Alternative Energy 
  951100 ศท.อ.  100 ชีวติสมัยใหม่กับแอนนเิมชัน   3 (3-0-6) 
                   ANI 100 Modern Life and Animation 
  953111 ศท.วว. 111 ซอฟตแ์วรส์ำหรับชีวติประจำวัน   3 (3-0-6) 
                    SE  111 Software for Everyday Life 

  (1.4) กลุ่มวชิาการเรียนรู้ผ่านกจิกรรม  2 หน่วยกติ 
  Activities Base Course   2 Credits 
  050141  ม.ศท.  141 การเรยีนรูผ่้านกจิกรรม   2 (0-6-2) 
   HUGE  141 Learning through Activities 
 (2) หมวดวชิาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกติ 
 Field of Specialization  a minimum of  87 Credits  

 (2.1) วชิาแกน  24 หน่วยกติ 
 Core Course   24  Credits 
  (2.1.1) วชิาแกนบังคับ   9 หน่วยกติ 
  Requirements   9 Credits 

 001210 ม.อ. 210 การพูด 1   3 (3-0-6) 
           ENGL  210 Oral Expression 1 
 004101  ม.ปว.  101 วธิกีารวจิัยทางประวัตศิาสตร ์   3 (3-0-6) 
   HIST   101 Methodologies in Historical Research 
 004304 ม.ปว.  304 ภาษาอังกฤษเชิงวชิาการในการศกึษา 3 (3-0-6)
    ประวัตศิาสตร ์  
   HIST  304 Academic English for Historical Studies 

  (2.1.2) วชิาแกนเลอืก         ไมน่้อยกว่า 15 หน่วยกติ 
  Core Electives 15 Credits 
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   - เลอืกจากกระบวนวชิากลุม่สังคมศาสตร ์12 หนว่ยกติ ดังนี้ 
   Choose 12 Credits from the following Courses 

 126101  ร.สป.  101 ความรูเ้บื้องตน้ทางความสัมพันธ ์  3 (3-0-6) 
    ระหวา่งประเทศ  
         IR  101 Introduction to International Relations 
 126331  ร.สป.  331 มหาอำนาจในการเมืองโลก   3 (3-0-6)
            IR  331  Superpowers in World Politics 
 127101 ร.ปค.  101 ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกับรฐัศาสตร ์  3 (3-0-6) 
            GOV  101 Introduction to Political Science 
 127414 ร.ปค.  414 การเมืองวา่ดว้ยการจดัการทรัพยากร 3 (3-0-6) 
    ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
            GOV  414 The Politics of Environmental and Natural  
    Resources Management 
 154102 ส.ภม. 102 ภูมิศาสตรวั์ฒนธรรม   3 (3-0-6) 
             GEO  102 Cultural Geography 
 159101 สม.ศท.101 ความคิดพื้นฐานทางสังคมวทิยาและ  3 (3-0-6) 
             มานุษยวทิยา 
  SAGE  101 Fundamentals in Sociology and Anthropology 
 176101  น.ศท.  101 ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกับกฎหมายท่ัวไป 3 (3-0-6) 
          LAGE 101 Introduction to Law 

   - เลอืกจากกระบวนวชิาภาษาไทยหรอืภาษาอังกฤษ  3 หนว่ยกติ ดังนี้ 
   Choose 3 credits from the Thai or English language courses 

 001230 ม.อ.  230 ภาษาเบื้องตน้   3 (3-0-6) 
            ENGL 230 Introduction to Language 
 001250 ม.อ.  250 วรรณคดเีบื้องตน้   3 (3-0-6) 
            ENGL  250 Introduction to Literature 
 001281  ม.อ.  281 ภาษาอังกฤษกับพหุวัฒนธรรม   3 (3-0-6) 
           ENGL  281 English Language and Cultures 
 001310  ม.อ.  310 การพูด 2   3 (3-0-6) 
            ENGL  310 Oral Expression 2 
 001311  ม.อ.  311 การอ่านและการเขียน 1   3 (3-0-6) 
            ENGL  311 Reading and Writing 1 
 001320  ม.อ.  320 ภาษาอังกฤษและวทิยาศาสตรแ์ละแนวโนม้ 3 (3-0-6) 
    สูอ่นาคต 
            ENGL  320 English and Science and Future Trends 
 001321  ม.อ.   321 วัฒนธรรมของชาวอังกฤษและอเมรกิัน 3 (3-0-6) 
            ENGL  321 British and American Cultural Studies       
 014270 ม.ท. 270 วรรณกรรมศึกษา   3 (3-0-6) 
             THAI  270 Literary Studies 
 014302  ม.ท.  302 การอ่าน   3 (3-0-6) 
            THAI  302 Reading 
 014304  ม.ท.  304 การพูด   3 (3-0-6) 
             THAI  304 Speaking 
 (2.2) วชิาเอก ไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกติ 
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 Major a minimum of 87 Credits 
 (2.2.1) วชิาเอกบังคับ 33 หน่วยกติ 
 Requirements 33 Credits 
 004171  ม.ปว.  171 ประวัตศิาสตรไ์ทยโดยสังเขป   3 (3-0-6) 
  HIST  171 A Survey of Thai History 
 004214 ม.ปว. 214 ประวัตศิาสตรโ์ลกตะวันตก   3 (3-0-6) 
  HIST  214 History of the Western World 
 004241 ม.ปว.  241 ประวัตศิาสตรโ์ลกตะวันออก   3 (3-0-6) 
  HIST  241 History of the Eastern World 
 004282 ม.ปว.  282 ประวัตศิาสตรล์า้นนาและอนภูุมิภาค  3 (3-0-6) 
    ลุม่แม่นำ้โขง  
  HIST   282 History of Lanna and the Greater  
    Mekong Subregion  
 004301 ม.ปว. 301 อ่านอดตีจากเอกสาร 1   3 (3-0-6) 
  HIST   301  Reading: Historical Sources 1 
 004302 ม.ปว.  302 อ่านอดตีจากเอกสาร 2   3 (3-0-6) 
  HIST   302 Reading: Historical Sources 2 
 004303 ม.ปว. 303 ปรัชญาประวัตศิาสตร์และประวัตศิาสตร ์ 3 (3-0-6) 
    นพินธ ์
     HIST  303 Philosophy of History and Historiography  
 004309 ม.ปว.  309 สัมมนา   3 (3-0-6) 
      HIST  309 Seminar  
 004351 ม.ปว.  351 แนวพินจิทางประวัตศิาสตร ์   3 (3-0-6) 
      HIST  351 Theoretical Approaches to History  
 004390 ม.ปว. 390 หัวเรื่องเฉพาะในประวัตศิาสตร ์   3 (3-0-6) 
      HIST  390 Specific Topics in History   
 004499 ม.ปว.  499 ภาคนพินธ ์   3 (3-0-6) 
     HIST  499 Sessional Paper 
 (2.2.1) วิชาเอกเลอืก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกติ 
 Major Electives  a minimum of  15 Credits 
 004421 ม.ปว. 421 ประวัตศิาสตรล์ะตนิอเมรกิาสมัยใหม่           3 (3-0-6) 
  HIST  421 Modern History of Latin America 
 004423 ม.ปว. 423 ประวัตศิาสตรค์วามคิดตะวันตก   3 (3-0-6) 
  HIST  423 History of Western Ideas 
 004427 ม.ปว. 427 ประวัตศิาสตรป์ระเทศสหรฐัอเมรกิา  3 (3-0-6) 
  HIST  427 History of the U.S.A. 
 004430 ม.ปว. 430 เอเชียตะวันออกเฉยีงใต ้: อดตีถงึปัจจุบัน 3 (3-0-6) 
  HIST  430 Southeast Asia: Past to Present 
 
 
 
 004432 ม.ปว. 432 ประวัตศิาสตรร์ฐัและสังคมใน   3 (3-0-6) 
    เอเชียตะวันออกเฉยีงใต ้  
  HIST  432 History of States and Societies  
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    in Southeast Asia 
 004443 ม.ปว. 443 ประวัตศิาสตรเ์อเชียใต ้   3 (3-0-6) 
  HIST  443 History of South Asia 
 004451 ม.ปว.  451 ประวัตศิาสตร์อารมณ์ความรูส้กึ   3 (3-0-6) 
  HIST  451 History of Emotion 
 004453 ม.ปว.  453 ประวัตศิาสตรภู์มิปัญญาในสังคมไทย 3 (3-0-6) 
  HIST  453 Intellectual History in Thai Society 
 004454 ม.ปว.  454 แนวการวเิคราะหใ์หม่ในการศกึษา  3 (3-0-6) 
    ประวัตศิาสตร ์
  HIST  454 New Trends in Historical Analysis 
 004455 ม.ปว.  455 ประวัตศิาสตร์จติวทิยาและจติเวชศาสตร ์ 3 (3-0-6) 
  HIST  455 History of Psychology and Psychiatry   
 004456 ม.ปว. 456 หัวข้อเลอืกสรร   3 (3-0-6) 
  HIST  456 Selected Topics 
 004462 ม.ปว. 462 ญ่ีปุน่ปรทัิศน ์   3 (3-0-6) 
  HIST  462 A Review of Japan 
 004465 ม.ปว. 465 ประวัตศิาสตรจ์นีสมัยใหม่   3 (3-0-6) 
  HIST  465 History of Modern China 
 004466 ม.ปว. 466 ประวัตศิาสตรญ่ี์ปุน่สมัยใหม่   3 (3-0-6) 
  HIST  466 History of Modern Japan 
 004470 ม.ปว. 470 ประวัตศิาสตรเ์ศรษฐกจิไทย   3 (3-0-6) 
  HIST  470 Economic History of Thailand 
 004473 ม.ปว. 473 ประวัตศิาสตรก์ารเมืองและการปกครอง 3 (3-0-6) 
    ไทยสมัยใหม่  
  HIST  473 History of Modern Thai Politics and 
    Administration 
 004474 ม.ปว. 474 ประวัตศิาสตรก์ลุม่ชาตพัินธุใ์นประเทศไทย 3 (3-0-6) 
  HIST  474 History of the Ethnic Groups in Thailand 
 004475 ม.ปว. 475 พุทธศาสนากับสงัคมไทย   3 (3-0-6) 
  HIST  475 Buddhism and Thai Society 
 
 004476 ม.ปว. 476 ประวัตศิาสตรส์ังคมไทย   3 (3-0-6) 
  HIST  476 Social History of Thailand 
 004481 ม.ปว. 481 การปฏิวัตอุิตสาหกรรมเปรยีบเทยีบ  3 (3-0-6) 
  HIST  481 Industrial Revolutions in a Comparative Perspective 
 004483 ม.ปว. 483 ประวัตศิาสตรโ์ลก   3 (3-0-6) 
  HIST  483 World History 
 

 (2.3) วชิาโท ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกติ 
        Minor a minimum of 15 Credits 
   ใหเ้ลอืกเรยีนตามประกาศวชิาโทของมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

Select any groups of minor subjects which indicated in the university’s 
announcement  

 (3) หมวดวชิาเลอืกเสรี  ไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกติ 
 Free Electives 
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  จำนวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกติ 

 
หมายเหตุ ความหมายของเลขรหสักระบวนวชิา 

รหัสกระบวนวชิาที่ใช้กำหนดเป็นตัวเลข 6 หลัก ดังตอ่ไปนี้ 
1. เลข 3 ตัวแรก แสดงถงึ คณะ และภาควิชา/สาขาวิชา ที่กระบวนวชิานัน้สงักดั 
2. เลข 3 ตัวทา้ย จำแนกไดด้ังนี้ 

1) เลขตัวแรก (หลกัรอ้ย) แสดงถงึ ระดับของกระบวนวชิา 
“1” แสดงถงึ กระบวนวชิาในระดับปทีี ่1 
“2” แสดงถงึ กระบวนวชิาในระดับปทีี ่2 
“3” แสดงถงึ กระบวนวชิาในระดับปทีี ่3 
“4” แสดงถงึ กระบวนวชิาในระดับปทีี ่4 

2) เลขตัวกลาง (หลักสบิ) แสดงถงึ หมวดหมู่ในสาขาวชิา 
0 หมายถงึ กระบวนวชิาที่เกี่ยวกับปรัชญาและการฝึกวธิกีารทาง

ประวัตศิาสตร ์
1 หมายถงึ กระบวนวชิาประวัตศิาสตรยุ์โรป 
2 หมายถงึ กระบวนวชิาประวัตศิาสตรส์หรฐัอเมรกิา 
3 หมายถงึ กระบวนวชิาประวัตศิาสตรเ์อเชียตะวันออกเฉยีงใต ้
4 
5 

หมายถงึ 
หมายถงึ 

กระบวนวชิาประวัตศิาสตรเ์อเชียท่ัวไป 
กระบวนวชิาประวัตศิาสตรแ์นวพินจิ 

6 หมายถงึ กระบวนวชิาประวัตศิาสตรเ์อเชียตะวันออก 
7 หมายถงึ กระบวนวชิาประวัตศิาสตรไ์ทย 
8 หมายถงึ กระบวนวชิาประวัตศิาสตรท์ี่ครอบคลุมหลายภูมิภาค  
9 หมายถงึ กระบวนวชิาที่เกี่ยวกับการวจิยัและภาคนพินธ ์

 3)  เลขตัวทา้ย (หลักหนว่ย) แสดงถึง อนุกรมในหมวดหมู่ของสาขาวชิา 
 
 

3.1.4 แสดงแผนการศกึษา  
แผนการศกึษาทีแ่นะนำสำหรับหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาประวัตศิาสตร ์

ช้ันปท่ีี 1 
ภาคการศกึษาท่ี 1  

  รหัสกระบวนวชิา  หนว่ยกติ 
 001101 ม.อ. 101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 

Fundamental English 1 
3 

 050103 ม.ศท. 103 สังคมและวัฒนธรรมไทย 
Thai Society and Culture 

3 
 

 004101 ม.ปว.101 วธิกีารวจิัยทางประวัตศิาสตร ์
Methodologies in Historical Research 

3  

 กลุม่วชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์ 3 
 วชิาแกนเลอืก (กระบวนวชิากลุม่สังคมศาสตร์) 3 
 วชิาเลอืกเสร ี 3 
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                                                                          รวม 18 

ภาคการศกึษาท่ี 2                        
 รหัสกระบวนวชิา  หนว่ยกติ 
 001102 ม.อ. 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 

Fundamental English 2 
3 

 050104 ม.ศท. 104 มนุษยก์ับโลกสมัยใหม่ 
Man and the Modern World 

3 
 

 004171 ม.ปว. 171 ประวัตศิาสตรไ์ทยโดยสังเขป 
A Survey of Thai  History 

3 

 กลุม่วชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์
วชิาแกนเลอืก (กระบวนวชิากลุม่สังคมศาสตร)์ 

3 
3 

 วชิาเลอืกเสร ี
 

3 
 

 รวม 18 
 

ช้ันปท่ีี 2 
ภาคการศกึษาท่ี 1 

 รหัสกระบวนวชิา  หนว่ยกติ 
 001201 ม.อ. 201 การอ่านเชิงวเิคราะหแ์ละการเขียนอยา่งมี

ประสทิธผิล 
Critical Reading and Effective Writing  

3 

 004303 ม.ปว. 303 ปรัชญาประวัตศิาสตร์และประวัตศิาสตรน์พินธ ์
Philosophy of History and Historiography  

3 

 004241 ม.ปว. 241 
 

ประวัตศิาสตรโ์ลกตะวันออก 
History of the Eastern World 

3 
 

 กลุม่วชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์
กลุม่วชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

3 
3 

 เลอืกเสร ี 3 
 

 รวม 18 

ภาคการศกึษาท่ี 2 
 รหัสกระบวนวชิา  หนว่ยกติ 
 001223 ม.อ. 223 ภาษาอังกฤษสำหรับมนษุยศาสตรแ์ละการ

สื่อสารมวลชน 
English for Humanities and Mass Communication 

3 

 004304 ม.ปว. 304 ภาษาอังกฤษเชิงวชิาการในการศกึษา

ประวัตศิาสตร ์
Academic English for Historical Studies 

3 

 004214 ม.ปว. 214 ประวัตศิาสตรโ์ลกตะวันตก 
History of the Western World 

3 

 004282 ม.ปว. 282 ประวัตศิาสตรล์า้นนาและอนภูุมิภาคลุม่แม่นำ้โขง

History of Lanna and the Greater Mekong 
3 
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Subregion 
 วชิาแกนเลอืก (กระบวนวชิากลุม่สังคมศาสตร์) 3 
 วชิาเอกเลอืก 3 

 

 รวม 18 
ช้ันปท่ีี  3  

ภาคการศกึษาท่ี 1 
 รหัสกระบวนวชิา 

001210 ม.อ. 210 
 
การพูด  1 
Oral Expression 1 

หนว่ยกติ 
3 

 004301 ม.ปว.  301       อ่านอดตีจากเอกสาร 1 
Reading: Historical Sources 1 

3 

 004351 ม.ปว. 351 แนวพินจิทางประวัตศิาสตร ์
Theoretical Approaches to History 

3 
 

 050141 มศ.ท. 141 การเรยีนรูผ่้านกจิกรรม  
Learning through Activities 

2 

 วชิาเอกเลอืก  3 
 วิชาโท                                                                                                3 

 
 รวม 17 

ภาคการศกึษาท่ี 2  
 รหัสกระบวนวชิา  หนว่ยกติ 
 004302 ม.ปว. 302 อ่านอดตีจากเอกสาร 2 

Reading: Historical Sources 2 
3 

 004390 ม.ปว. 390 หัวเรื่องเฉพาะในประวัตศิาสตร ์
Specific Topics in History 

3 

 วชิาแกนเลอืก(กระบวนวชิากลุม่ภาษา) 
วชิาเอกเลอืก  
วิชาโท 
วชิาแกนเลอืก (กระบวนวชิากลุม่สังคมศาสตร์) 
 

3 
3 
3 
3 
 

รวม 18 
 
 
 

ช้ันปท่ีี 4 
ภาคการศกึษาท่ี 1 

 รหัสกระบวนวชิา  หนว่ยกติ 
 004309 ม.ปว. 309 สัมมนา 

Seminar 
3 

 วชิาเอกเลอืก                                                                                             3 
 วิชาโท 

วิชาโท 
3 
3 
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 วชิาเลอืกเสร ี              3 
  

รวม 15 

ภาคการศกึษาท่ี 2 
 รหัสกระบวนวชิา     หนว่ยกติ 
 004499 ม.ปว. 499 ภาคนพินธ ์  

Sessional Paper 
   3 

  วิชาเอกเลอืก 
 วิชาโท 

   3 
   3  

      
รวม   9 

 
 
 

3.1.5 คำอธบิายลักษณะกระบวนวชิา  
ระบุไวใ้นภาคผนวก 

3.2 ช่ือ ตำแหน่งและคุณวุฒขิองอาจารย์  
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร / อาจารย์ประจำ 

ท่ี ช่ือ-นามสกุล 
คุณวุฒกิารศกึษา , สถาบันท่ี
สำเร็จการศกึษา (ปท่ีีสำเร็จ

การศกึษา) 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ 
ผลงาน

วิชาการ

ย้อนหลัง 
5 ป ี

ปัจจุบัน 
เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 
ตรี บศ. ตรี บศ. 

1 อ.ดร.ธัญญารัตน ์  
อภิวงค์ * 
 

Ph.D. (History) 
School of Oriental and African 
Studies, University of London, 
2016 
ศศ.ม. (ประวัตศิาสตร์)   
มหาวทิยาลัยเชียงใหม่, 2548 
ศศ.บ. (ประวัตศิาสตร)์  
มหาวทิยาลัยเชียงใหม่, 2543 

18 3 18 13.5 1 

2 ผศ. ดร. วราภรณ ์  
เรอืงศร ี* 
 

อ.ด. (ประวัตศิาสตร์)  
จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2556 
อ.ม. (ประวัตศิาสตร์)  
จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2550 
ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน) 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม่, 2545 

18 3 18 27 3 
 

3 ผศ. ดร. สงิห ์  
สุวรรณกจิ * 
 

Ph. D. (History) 
University of Copenhagen, 
Denmark, 2013 
Master of Studies in Forced 
Migration, University of Oxford, 

18 27 18 27 5 
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ท่ี ช่ือ-นามสกุล 
คุณวุฒกิารศกึษา , สถาบันท่ี
สำเร็จการศกึษา (ปท่ีีสำเร็จ

การศกึษา) 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ 
ผลงาน

วิชาการ

ย้อนหลัง 
5 ป ี

ปัจจุบัน 
เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 
ตรี บศ. ตรี บศ. 

United Kingdom , 2002 
ร.บ. (ความสัมพันธร์ะหวา่ง
ประเทศ) 
จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2544 

 

ท่ี ช่ือ-นามสกุล 
คุณวุฒกิารศกึษา , สถาบันท่ี
สำเร็จการศกึษา (ปท่ีีสำเร็จ

การศกึษา) 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ 
ผลงาน

วิชาการ

ย้อนหลัง 
5 ป ี

ปัจจุบัน 
เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 
ตรี บศ. ตรี บศ. 

4 อ.สทิธเิทพ   
เอกสทิธพิงษ ์* 
 

Ph. D. (History), National 
University of Singapore, 2018 
ศศ.ม. (ประวัตศิาสตร์)  
มหาวทิยาลัยเชียงใหม่, 2553 
ร.บ. (ความสัมพันธร์ะหวา่ง
ประเทศ) 
จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2550 

18 3 18 27 3 

5 อ.กฤตภัค   
งามวาสีนนท์ * 
 

Master of Science in Medicine, 
Science and Society, King’s 
College London, United Kingdom, 
2015 
ศศ.บ. (ประวัตศิาสตร)์  
มหาวทิยาลัยเชียงใหม่, 2554 

18 - 18 - 1 

6 ศ.ดร. อรรถจักร์ 
สัตยานุรักษ์ 
 

Ph.D. (Economics) 
University of Nagoya, Japan, 
2004 
อ.ม. (ประวัตศิาสตร)์ 
จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2530 
ศศ.บ. (ประวัตศิาสตร์) 
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ 
บางแสน, 2523 

27 27 27 27 9 

7 ศ.เกยีรตคุิณ 
สายชล  
สัตยานุรักษ์ 
 

อ.ม. (ประวัตศิาสตร์) 
จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2525 
ศศ.บ. (ประวัตศิาสตร์) 
(เกยีรตนิยิมอันดับ 1) 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร,์ 2519 

27 27 27 27 18 
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ท่ี ช่ือ-นามสกุล 
คุณวุฒกิารศกึษา , สถาบันท่ี
สำเร็จการศกึษา (ปท่ีีสำเร็จ

การศกึษา) 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ 
ผลงาน

วิชาการ

ย้อนหลัง 
5 ป ี

ปัจจุบัน 
เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 
ตรี บศ. ตรี บศ. 

8 อ.ดร.ธกิานต ์ 
ศรนีารา 
 

อ.ด. (ประวัตศิาสตร์)  
จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 5255  
ศศ.ม. (ประวัตศิาสตร)์ 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร,์ 2547 
ร.บ. (บรหิารรัฐกจิ) 
มหาวทิยาลัยรามคำแหง, 2543 

- - 18 27 11 

หมายเหตุ  * หมายถงึ อาจารยผู้์รับผิดชอบหลักสูตร 
     ลำดับที ่1 - 8 เป็นอาจารยป์ระจำหลักสูตร   
 

 3.2.2 อาจารย์พิเศษ   -ไม่มี- 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

 -ไม่มี 
4.2 ช่วงเวลา  

-ไม่มี 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

-ไม่มี 

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวจัิย 
5.1 คำอธบิายโดยย่อ  

นักศึกษาในหลักสูตรต้องลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาบังคับ คือ กระบวนวิชา ม.ปว. 499 
(ภาคนิพนธ์) ซ่ึงเป็นกระบวนวิชาที่ให้นักศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ และนำเสนอผลการค้นคว้าและ
อภิปรายเป็นรายบุคคลในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ทั้งนี้ ภายใต้การแนะนำและ
ดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาหัวข้อ ฯ เพื่อให้นักศึกษาได้เพ่ิมทักษะในการคิดวิเคราะห์ และสร้างเสริม
ประสบการณ์ในการปฏิบัตจิรงิและเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของคณะและมหาวทิยาลัยที่มุ่งเน้น

ความเป็นเลศิทางดา้นการศกึษาค้นควา้ดว้ยตนเองและการวจิัย 
 

5.2 ผลการเรียนรู้  
1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรมเสียสละและซ่ือสัตย์สุจริตมีจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ 
2. มีวนิัยตรงตอ่เวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ

ตา่งๆขององค์กรและสังคม 
3. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรขีองความเป็น

มนุษย์ 
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4. สามารถติดตามความกา้วหนา้ทางวชิาการและมีความรูใ้นแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษา
เพื่อใหเ้ล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบ 

5. สามารถบูรณาการความรูใ้นที่ศกึษาในศาสตรข์องตนกับความรูใ้นศาสตรอ่ื์นๆที่เกี่ยวข้อง 
6. คิดอยา่งมีวจิารณญาณและอยา่งเป็นระบบ 
7. สามารถสืบค้นรวบรวมศึกษาวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา

อยา่งสรา้งสรรค์ 
8. สามารถประยุกตค์วามรูแ้ละทักษะกับการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
9. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรยีนรูทั้ง้ของตนเองและทางวชิาชีพอยา่งตอ่เนื่อง 
10. มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับการใช้สาร   

สนเทศและเทคโนโลยสีื่อสารอยา่งเหมาะสม 
11. สามารถสื่อสารอยา่งมีประสทิธภิาพทั้งปากเปล่าและการเขียนเลอืกใช้รูปแบบของสื่อการ

นำเสนออยา่งเหมาะสม  
5.3 ช่วงเวลา  

ช้ันปทีี ่4 
5.4 จำนวนหน่วยกติ  

 3  หนว่ยกติ 
5.5 การเตรียมการ  

นักศึกษาที่จะลงทะเบียนกระบวนวิชา ม.ปว. 499 (ปริญญานิพนธ์) จะต้องผ่านการเรียน
กระบวนวชิาเอกประวัติศาสตร์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 30 หนว่ยกิต โดยรวมวิชา ม.ปว. 301 (อ่านอดีตจาก
เอกสาร 1) และ ม.ปว. 302 (อ่านอดตีจากเอกสาร 2) เพื่อใหน้ักศกึษามีความรูใ้นการเขียนรายงานและ
ค้นควา้โดยใช้วธิกีารทางประวัตศิาสตร์ 

5.6 กระบวนการประเมนิผล  
 ประเมินผลจากการนำเสนอผลงานการค้นควา้ และรายงานการค้นควา้ในรูปแบบเอกสารทาง
วชิาการโดยคณาจารยท์ี่ปรกึษา 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศกึษา   
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนหรือกจิกรรมนักศกึษา 

1. ความสามารถในการเข้าใจความเปลี่ยนแปลง
ของสังคม 

1. สอน เนื้ อห าของก าร เป ลี่ ยน แปล งท าง
ประวัตศิาสตร์ 

2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีการ
ทางประวัตศิาสตร์ 

2. การสอนให้ เข้าใจ ว่าความเปลี่ ยนแปลง
ทั้ งหลายล้ วนอยู่ ในบริบท  และรู้ วิพากษ์
หลักฐานข้อมูลเพื่อเข้าถงึความจรงิ 

3. ความสำนกึในความรับผิดชอบตอ่สังคม 3. การศกึษาที่โยงใยให้นักศึกษามองเห็นถึงสาย
สัมพันธ์ทางสังคมที่ก่อให้เกิดสังคมที่ดีงาม

ข้ึนมา จะทำให้นักศึกษาเกิดความสำนึกว่า
ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมซ่ึงต้องแบก

รับภาระรับผิดชอบรว่มกัน 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 1. ตระหนัก ใน คุณ ค่าและคุณ ธรรม  จริยธรรม  เสี ยสละ และซ่ือสัตย์สุ จริต                             

มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 2. มีวินัย ตรงตอ่เวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ

ข้อบังคับตา่งๆ ขององค์กรและสังคม 
 3. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทมีและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง

และลำดับความสำคัญ 
 4. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย์ 
 5. มีคุณธรรมจรยิธรรมในการดำเนนิชีวติบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
 6. ตระหนักและสำนกึในความเป็นไทย 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม  
 1. ทำให้เกิดความเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติของสังคมจะช่วยทำให้เข้าใจใน

ประเด็นปัญหาคุณธรรม จริยธรรม ได้เป็นอย่างดี และจะนำไปสู่การคิดพัฒนาศีลธรรม จรยิธรรมที่
เหมาะสมและสอดคลอ้งกับความเป็นจรงิของสังคม 

 2. การทำให้เข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคมอันหมายรวมถงึการเปลี่ยนตำแหน่ง
แหง่ที่ของผู้คนในสังคม ซ่ึงเป็นเงื่อนไขหลักที่ทำใหส้ังคมต้องสรา้งหลักคุณธรรม-จรยิธรรม ที่ทำใหค้น
ทั้งหมดอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบและสันติ ซ่ึงจะเป็นพื้นฐานที่ทำให้มีการพัฒนาการเรียนรู้ทางด้าน
คุณธรรม-จรยิธรรม ไดด้กีวา่การสอนเฉย ๆ เช่นที่ผ่านมาหลายสบิปี 

 3. การศกึษาที่โยงใยใหน้ักศกึษามองเห็นถงึสายสัมพันธ์ทางสังคมที่ก่อใหเ้กดิสังคมที่ดี
งามข้ึนมาจะทำให้นักศึกษาเกิดความสำนึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมซ่ึงจะต้องแบกรับภาระ

รับผิดชอบรว่มกัน  อันเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาการเรยีนรูด้า้นคุณธรรม จรยิธรรม 
2.1.3 กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

 การประเมินผลการเรยีนรูท้างดา้นคุณธรรม จรยิธรรมจะพิจารณาจากคุณภาพของการ
ทำความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตร์ที่มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของความเปลี่ยนแปลงนั้น 
ความพยายามที่จะเข้าใจการตัดสินใจของมนุษย์ในอดีตเยี่ยงมนุษย์จริงๆ ย่อมทำให้มีความเข้าใจใน
ธรรมชาตขิองมนุษย์และย่อมสง่ผลใหแ้ก่การเข้าใจเพื่อนมนุษยท์ี่อยูร่ว่มสังคมในขณะนี้มากข้ึน ซ่ึงก็คือ
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การสร้างสำนึกของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม อันถือได้ว่าเป็นหลักการของคุณธรรมจริยธรรมที่
สำคัญที่สุด 

 

2.2 ความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

 1. มีความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศกึษา 
 2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือ                  

ที่เหมาะสมกับการแกไ้ขปัญหา 
 3. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรูใ้นแนวกว้างของสาขาวิชา              

ที่ศกึษาเพื่อใหเ้ล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยใีหม่ๆ 
 4. สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษาในศาสตร์ของตนกับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ                      

ที่เกี่ยวข้อง 
 5. เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศลิปวัฒนธรรมและธรรมชาติ  

2.2.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  
 1. สร้างให้เกิดความรู้ได้แก่ การสรา้งสายสัมพันธ์ของข้อมูลปลีก ๆ ให้เกิดคำอธิบาย

ใหม่ที่มีพลังการอธิบายมากกว่าเดิม ผลการเรียนรู้ของนักศึกษานี้จะช้ีชัดในการสอบ และโดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งในการจัดทำปริญญานิพนธว์่านักศกึษาสามารถสรา้งสายสัมพันธข์องข้อมูลปลกี ๆ หลากมิติ
ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลและมีพลังในการสรา้งคำอธบิายใหม่ 

 2. กลยุทธ์ที่สำคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้มีสามระดับ ระดับแรก ได้แก่ 
การทำให้เข้าใจว่าธรรมชาติของความรู้คืออะไร ระดับที่สองได้แก่ การสำรวจพรมแดนของความรู้ 
เพื่อที่จะทำให้รู้ได้ว่าความรู้ในเรื่องนั้นๆเท่าที่ผ่านมานั้นมีจุดอ่อน จุดแข็งที่ใด อันจะนำไปสู่การสร้าง
ความรู้ซ่ึงเป็นระดับที่สามของการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ เพราะนักศึกษาจะต้องเป็นผู้สร้าง
ความรูชุ้ดใหม่ที่เสรมิข้ออ่อนดอ้ยของชุดความรูท้ี่ผ่านมา 

 
 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
 การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้จะเน้นที่พื้นฐานของทั้งสามด้านของการเรียนรู้

ดังกล่าวในหัวข้อก่อนหน้านี้  และจะเน้นการประเมินผลที่คุณภาพของการสร้างความรู้ชุดใหม่ว่า
นักศกึษาสามารถสรา้งความเป็นเอกเทศ (Originality) ไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

 

2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 1. คิดอยา่งมีวจิารณญาณและอยา่งเป็นระบบ 
 2. สามารถสบืค้น รวบรวม ศกึษา วเิคราะห ์และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใช้ในการแกไ้ข

ปัญหาอยา่งสรา้งสรรค์ 
  3. สามารถประยุกตค์วามรูแ้ละทักษะกับการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  4. มีทักษะการคิดแบบองค์รวม 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
 1. ผลการเรียนรูด้้านทักษะทางปัญญาจะปรากฏอย่างเดน่ชัดในการพัฒนาคำถามและ

การตอบคำถามในช่วงเวลาของการศึกษาตัง้แต่ตน้จนถึงจบการศกึษา  ความต่อเนื่องและการพัฒนา
คำถามและการตอบจะสง่ผลใหทั้กษะทางปัญญานัน้ดำเนนิตอ่ไปไดแ้ม้วา่จะจบการศกึษาไปแลว้ก็ตาม 
การพัฒนาคำถามและคำตอบในกระบวนการเรียนการสอนจะทำให้นักศึกษาสามารถคิดได้อย่างมี

วิจารณญาณ เช่ือมโยงอย่างเป็นระบบ  ตลอดจนสามารถสบืค้น รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
สรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ช้ีนำในการแกไ้ขปัญหาในระดับตา่งๆ 
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 2. กลยุทธ์การสอนที่ ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้ านทักษะทางปัญญา ได้แก่                  
การกระคุ้นให้เกิดการพัฒนาคำถามและการตอบคำถามในแต่ละรายวิชา เพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพ
ความคิดและความกระหายใครรู่ใ้หอ้ยูต่ลอดเวลา 

 3. การกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคำถามและคำตอบจะทำทั้งในการอ่านและวิจารณ์
บทความวชิาการรูปแบบตา่งๆและการเนน้ใหแ้สวงหาคำอธบิายใหม่ที่มีพลังมากกวา่เดมิ 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
 การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาทำได้ในสองด้าน ด้านแรก จากการ

ตอบสนองการถกเถียงหรือวจิารณ์บทเรียนในช้ันเรียน ด้านที่สอง ประเมินได้จากผลงานของนักศกึษา
ในแตล่ะภาคการศกึษา 

 
 
 
 
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบคุคลและความสามารถในการ
รับผดิชอบ  

 1. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษไดอ้ยา่งมีประสทิธภิาพ 

 2. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีนำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผู้ริเริ่ม
แสดงประเด็นในการแกไ้ขสถานการณทั์ง้สว่นตัวและสว่นรวม พร้อมทัง้แสดงจุดยนือยา่งพอเหมาะทั้ง
ของตนเองและของกลุม่ 

 3 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรยีนรูทั้ง้ของตนเองและทางวชิาชีพอยา่งตอ่เนื่อง 
 4. มีจติอาสา และสำนึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ  

 1. หลักสูตรจะเน้นให้เห็นว่าการสร้างความรู้ใหม่ ๆ นั้นไม่ได้เกิดข้ึนในสุญญากาศ 
หากแตเ่กดิจากการสั่งสมของคนในแตล่ะรุน่และคนแตล่ะคนลว้นแลว้แตมี่สว่นในการสั่งสมองค์ความรู้

หนึ่งๆ ซ่ึงจะทำให้นักศึกษาเข้าใจในความหมายและความสำคัญของความสัมพันธ์ระหวา่งคนกับการ
สร้างสังคมความรู้  อันจะทำให้นักศึกษาเคารพต่อการสร้างสรรค์ของบุคคลอันเป็นพื้นฐานของ
ความสัมพันธร์ะหวา่งคน 

 2. ความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงทัง้หลายบรรดามีในประวัตศิาสตร ์จะทำให้นักศกึษา
มองเห็นสายใยเช่ือมโยงคนกับสังคมตลอดเวลา อันจะทำใหเ้ป็นการวางรากฐานของความรับผิดชอบทัง้
ตอ่เพื่อนมนุษยด์ว้ยกันและตอ่สังคม 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ  
 การประเมินผลการเรยีนรูด้า้นทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

สามารถทำได้ในสองดา้น ด้านแรก จากการแสดงออกในระหว่างการเรยีนการสอน อีกดา้นหนึ่ง จาก
ผลงานของนักศกึษา 
 

2.5 ทักษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ  
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 1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับการใช้
สารสนเทศและเทคโนโลยสีื่อสารอยา่งเหมาะสม 

 2 สามารถแกไ้ขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณติศาสตร์ หรอืนำสถติมิาประยุกตใ์ช้ใน
การแกปั้ญหาที่เกี่ยวข้องอยา่งสรา้งสรรค์ 

 3. สามารถสื่อสารอยา่งมีประสทิธิภาพทัง้ปากเปลา่และการเขียน เลือกใช้รูปแบบของ
สื่อการนำเสนออยา่งเหมาะสม 

2.5.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

1. หลักสูตรมีการสอนที่ทำใหเ้ข้าใจถงึความสำคัญของการวเิคราะหเ์ชิงตัวเลข                   
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถเลือกแนวทางต่าง ๆ               
ที่เหมาะสมสอดคลอ้งกับประเด็นปัญหาการวจิัยของตนเอง 

2. สอนใหน้ักศกึษามีความสามารถในการแสวงหาข้อมูลหลักฐานอยา่งกวา้งขวาง และ 
สามารถเลอืกใช้แนวการวเิคราะหไ์ดอ้ยา่งเหมาะสมกับประเด็นปัญหาการวจิัย 

2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข                 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  การประเมินผลการเรยีนรูด้า้นทักษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  พิจารณาได้จาก ความกว้างขวางและลึกซ้ึงของการใช้ข้อมูลหลักฐาน                    
การวเิคราะห ์ในการตอบข้อสอบแตล่ะภาคการศกึษาและการทำปรญิญานพินธ์  
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบผลการเรียนรู้สู่กระบวนวชิา (Curriculum mapping)  

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

1. หมวดวิชาศกึษาท่ัวไป                       

   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                       

001101 ม.อ. 101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 
  Fundamental English 1   

� � � �   � �    �  �  �  �    � 
001102 ม.อ. 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 
  Fundamental English 2  �     � �    �  �  �      � 
001201 ม.อ. 201 การอ่านเชงิวเิคราะหแ์ละการเขียนอย่างมี 
                            ประสทิธผิล 
  Critical Reading and Effective Writing 

 � � �   � �  �  � � �  �    �  � 

001223 ม.อ. 223 ภาษาอังกฤษสำหรับมนุษยศาสตรแ์ละ 
                                   การสื่อสารมวลชน 
                        English for Humanities and Mass                               
                        Communication 
 

 � � �   � �  �   � � � �      � 

   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                       

050103 ม.ศท. 103 สังคมและวัฒนธรรมไทย                    
                          Thai Society and Culture  �     �  � �  �      �  �   
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รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

050104 ม.ศท. 104 มนุษย์กับโลกสมัยใหม่ 
    Man and the Modern World 

  �    �  � �  � �  �   �  �   

050111 ม.ศท. 111 มนุษย์กับการแสวงหาความรู้ 
    Man and Quest for Knowledge 

� � � �   � � � � � � � � �   �  �  � 
050112  ม.ศท.112 การอ่านกับโลกวรรณกรรม 
   Reading and Literary World 

 � � �   � � � � � � � � � �    �  � 
050113  ม.ศท. 113 ทอ้งถิ่นและโลกาภิวัตน์ 
    Localism and Globalization 

� � � �  � � � � � � � � � �  �  � �  � 

176100 น.ศท.100 กฎหมายและโลกสมัยใหม่  
   Law and Modern World 
 

 �  �   �  �   �     �   �   
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รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์                       

201100 ว.วท.100 วทิยาศาสตรบ์ูรณาการ 
  Integrated Science  �     � �       �    �   � 
201114 ว.วท.114 วทิยาศาสตรส์ิ่งแวดลอ้มในโลกปัจจุบัน 
                     Environmental Science in Today’ s World 

 �  �   � � � �  � �   �    �   
202100  ว.ชว.100 ชวีวทิยาในชวีติประจำวัน 
   Biology in Everyday Life 

� �   �  � � � � �  � �     �   � 

203100  ว.คม.100 เคมีในชวีติประจำวัน 
                         Chemistry in Everyday Life 

� � � �   � � � �  � � �  � �   �   

204100  ว.คพ.100 เทคโนโลยีสารสนเทศและชวีติสมัยใหม่ 
                      Information Technology and Modern Life 

�      � � �    � �    �  � � � 

205100 ว.ธณ.100 โลกและกระบวนการทางธรณีวิทยา 
                        The Earth and Its Geological Processes 

 �     �   �  � � �   � �   �  

206100  ว.คณ.100 คณิตศาสตรใ์นชวีติประจำวัน 
     Mathematics in Everyday Life 
 

 �     � �  �  �  �    �    � 
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รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

207110 ว.ฟส. 110 ฟิสิกส:์ ศาสตรท์ี่เปลี่ยนโลก 
                        Physics: the Science that Changed the  
                        World 

� � � �   � � � �  � � �  � � �  �  � 

208101 ว.สถ.101 สถติสิำหรับการดำรงชวีติและการทำงาน 
                        Statistics for Everyday Life and Work 

� �     � � �    � �   � �  � � � 

261111 วศ.คพ. 111 อินเทอรเ์น็ตและสังคมออนไลน์ 
                         Internt and Online Community 

 �  �   � � �   �  �     � �   

602102 อ.ทช. 102 ชวีติกับพลังงานทางเลอืก 
           Life and Alternative Energy 

 � � �   � � � �  � � �   � �  �  � 

951100 ศท.อ. 100 ชวีติสมัยใหม่กับแอนนิเมชัน 
           Modern Life and Animation 

 �     �  � �    �    �  �  � 

953111 ศท.วว. 111 ซอฟตแ์วรส์ำหรับชีวติประจำวัน 
        Software for Everyday Life 

� �     � � � �   � �   �   �   

1.4 กลุ่มวิชาการเรยีนรู้ผ่านกจิกรรม                       

050141 ม.ศท. 141 การเรยีนรูผ้า่นกจิกรรม 
              Learning through Activities 

� � � �    �    � � �  �  �  �  � 
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รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผดิชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

2. หมวดวิชาเฉพาะ                  

2.1 วิชาแกน                  

2.1.1 วิชาแกนบังคับ                  

001210 ม.อ. 210 การพูด 1           
                       Oral Expression 1           � � � �  � � � �  � � �  �  � 
004101 ม.ปว. 101  วธิกีารวจัิยทางประวัตศิาสตร์     
                        Methodologies in Historical Research 

 �  � �  �  �     � �   
004304 ม.ปว. 304 ภาษาอังกฤษเชงิวชิาการใน 
                          การศกึษาประวัตศิาสตร์  
        Academic English for Historical Studies 

 �   �  �  �     � �   

2.1.2 วิชาแกนเลือก                  
001230 ม.อ. 230  ภาษาเบื้องตน้ 
                   Introduction to Language 

                 
001250 ม.อ. 250  วรรณคดีเบื้องต้น 
                    Introduction to Literature 

� �  � �   � � � � �   �  � 
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รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผดิชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

001281 ม.อ. 281 ภาษาอังกฤษกับพหุวัฒนธรรม 
                   English Language and Cultures 

 
�   � �  � � �  � �  �  � 

001310 ม.อ. 310 การพูด 2           
                  Oral Expression 2 

 
� � � � �  � �   � �  �  � 

001311 ม.อ. 311 การอ่านและการเขยีน 1 
                     Reading and Writing 1 

 � � � � �  � � � � � �    � 

001320 ม.อ. 320 ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตรแ์ละ 
                    แนวโนม้สูอ่นาคต 
                    English and Science and Future Trends 

� 
� � � � � � � � � � � � � �  � 

001321 ม.อ. 321 วัฒนธรรมของชาวอังกฤษและอเมรกิัน  
                   British and American Cultural Studies 

 � � � � �  � � � � � �  �  � 
014270 ม.ท. 270 วรรณกรรมศึกษา 
                        Literary Studies 

� � � � � � � � � � � �  � �  � 
014302 ม.ท. 302 การอ่าน 
                    Reading 

 
�   �    �   �     � 
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รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผดิชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

014304 ม.ท. 304  การพูด 
                      Speaking � � � � � � � � � � � � � � �  � 
126101 ร.สป.101 ความรูเ้บื้องตน้ทางความสัมพันธ์ 
                       ระหว่างประเทศ 

        Introduction to International Relations 
 �  � � �   � �    � �  � 

126331 ร.สป.331 มหาอำนาจในการเมืองโลก              
         Superpowers in World Politics 

   �  �   �     �   � 

127101 ร.ปค.101 ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกับรัฐศาสตร์ 
                Introduction to Political Science 

� � � � �   � �  �  �  �   
127414 ร.ปค. 414 การเมืองวา่ดว้ยการจัดการทรัพยากร 
        ธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 
       The Politics  of Environmental and      
                      Natural Resources Management 
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รายวิชา 
คุณธรรม 
จรยิธรรม ความรู้ ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผดิชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

154102 ส.ภม. 102 ภูมิศาสตรว์ัฒนธรรม 
              Cultural Geography  � � � �  �  � � � � � �   � 

159101 สม.ศท.101 ความคิดพื้นฐานทางสังคมวทิยาและ
          มานุษยวทิยา  
                    Fundamentals in Sociology and   
                         Anthropology 

� �   � � �  � � �  �   �  

176101 น.ศท.101 ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 
        Introduction to Law 

 
                

2.2 วิชาเอก                  

2.2.1 วิชาเอกบังคับ                  

004171 ม .ปว.  171 ประวัตศิาสตรไ์ทยโดยสังเขป  
                      A Survey of Thai History 

 
  �   �  �     ¡ ¡   

004214 ม  .ปว. 214 ประวัตศิาสตรโ์ลกตะวันตก  
                      History of the Western World 

 
�  ¡   ¡  �     ¡ ¡  ¡ 
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รายวิชา 
คุณธรรม 
จรยิธรรม ความรู้ ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผดิชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

004241 ม .ปว.  241 ประวัตศิาสตรโ์ลกตะวันออก  
                      History of the Eastern World 

 
�  � �  �  �     ¡ ¡   

004282 ม.ปว. 282 ประวัตศิาสตรล์า้นนาและ อนุภูมิภาค 
                          ลุม่แม่นำ้โขง    
                    History of Lanna and the Greater  
                         Mekong Subregion 

¡   �   �  �    � 
 
 �   

004301 ม.ปว. 301 อ่านอดตีจากเอกสาร 1             
                 Reading: Historical Sources 1 

 
 � ¡ �    � 

 
 

   ¡ ¡   

004302 ม.ปว. 302 อ่านอดตีจากเอกสาร 2  
                      Reading: Historical Sources 2 

 
�  ¡ 

 
�  � � � ¡    ¡ ¡   

004303 ม.ปว. 303  ปรัชญาประวัตศิาสตรแ์ละ 
                           ประวัตศิาสตรน์พินธ ์ 
                  Philosophy of History and Historiography 

 
�  � �  � 

 
 � 

 
 

   ¡ 
 

¡ 
 

  

004309 ม.ปว. 309 สัมมนา                
                        Seminar 

 �  � �  � � �  
 
 

 � � 
 
 

 � 
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รายวิชา 
คุณธรรม 
จรยิธรรม ความรู้ ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผดิชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

004351 ม.ปว. 351 แนวพนิจิทางประวัตศิาสตร์     
                 Theoretical Approaches to History  �  � �  � 

 
 � 

 
 

   ¡ 
 

¡ 
 

  

004390 ม.ปว. 390 หัวเรื่องเฉพาะในประวัตศิาสตร ์ 
                         Specific Topics in History    � �  �   �  � � �   �   � 

004499 ม.ปว. 499 ภาคนพินธ์ 
                        Sessional Paper �     � � � � �    � �   

2.2.2 วิชาเอกเลือก                  

004421 ม .ปว.  421 ประวัตศิาสตรล์ะตนิอเมริกาสมัยใหม่  
              Modern History of Latin America    �  �    �   � 

 
 

  � 

004423 ม. ปว. 423 ประวัตศิาสตรค์วามคิดตะวันตก 
                           History of Western Ideas � �  �   �  � � �  

 
 � ¡  � 

004427 ม.ปว. 427 ประวัตศิาสตรป์ระเทศสหรัฐอเมรกิา  
                      History of the U.S.A. 

 �  ¡ �    �    ¡  ¡   
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รายวิชา 
คุณธรรม 
จรยิธรรม ความรู้ ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผดิชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

004430 ม.ปว. 430 เอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ :   
                         อดตีถงึปัจจุบัน 
              Southeast Asia: Past to Present 

 �    � �  � �    ¡   � 

004432 ม.ปว. 432 ประวัตศิาสตรร์ัฐและสังคมในเอเชยี  
                     ตะวันออกเฉยีงใต้ 
                     History of States and Societies in  
                         Southeast Asia 

 �   �    �     � �   

004443 ม.ปว. 443 ประวัตศิาสตรเ์อเชียใต ้ 
                         History of South Asia  �   �     �    ¡ 

 
  � 

004451 ม.ปว. 451 ประวัตศิาสตร์อารมณ์ความรูส้กึ  
                         History of Emotion 

 �  
 
 �     �    ¡ 

 
 

 � 

004453 ม.ปว. 453 ประวัตศิาสตรภู์มิปัญญาใน 
                          สังคมไทย  
                 Intellectual History in Thai Society 

   ¡ 
 
 

 �  �     ¡ ¡   
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รายวิชา 
คุณธรรม 
จรยิธรรม ความรู้ ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผดิชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

004454 ม.ปว. 454 แนวการวิเคราะห์ใหม่ในการศึกษา 
                         ประวัตศิาสตร์    
                    New Trends in Historical Analysis 

 �  
 
 �  ¡  � 

 
 

   ¡ ¡   

004455 ม.ปว. 455 ประวัตศิาสตร์จิตวทิยาและ 
                          จิตเวชศาสตร์                           
                        History of Psychology and Psychiatry 

 �  ¡ 
 

�  �  �     ¡ 
 

¡   

004456 ม.ปว. 456 หัวขอ้เลอืกสรร  
                    Selected Topics 

 �   �    ¡    � 
 
 �   

004462 ม.ปว. 462 ญี่ปุน่ปรทิัศน์  
                      A Review of Japan � ¡  � �  � � �     ¡ ¡   

004465 ม.ปว. 465 ประวัตศิาสตรจี์นสมัยใหม่ 
                    History of Modern China 

 �  � �  �  �     ¡ ¡   

004466 ม.ปว. 466 ประวัตศิาสตรญ์ี่ปุน่สมัยใหม่  
                         History of Modern Japan  �  � �  �  �     ¡ 

 
¡   
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รายวิชา 
คุณธรรม 
จรยิธรรม ความรู้ ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผดิชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

004470 ม .ปว. 470 ประวัตศิาสตรเ์ศรษฐกิจไทย  
               Economic History of  Thailand  �   

 �  ¡  �     ¡ ¡   
004473 ม.ปว. 473 ประวัติศาสตรก์ารเมืองและ 
                          การปกครองไทยสมัยใหม่  
                     History of Modern Thai Politics and 
      Administration 

� �  
 ¡   �  � � �   ¡ ¡   

004474 ม.ปว. 474 ประวัตศิาสตรก์ลุม่ชาตพิันธุ์ 
                         ในประเทศไทย 
                 History of the Ethnic Groups in Thailand 

� �  � �   � � �   �  
 �  

 � 

004475 ม .ปว. 475 พุทธศาสนากับสังคมไทย  
                         Buddhism and Thai Society 

   �  �     �  ¡  ¡   
004476 ม. ปว. 476 ประวัตศิาสตรส์ังคมไทย  
                         Social History of Thailand 

 �  � ¡  � ¡ �    ¡  ¡   
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รายวิชา 
คุณธรรม 
จรยิธรรม ความรู้ ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผดิชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

004481 ม.ปว. 481 การปฏิวัติอุตสาหกรรมเปรียเทียบ 
                      Industrial Revolutions in      
             a Comparative Perspective 

 �  
 
 �  ¡  �     ¡ ¡   

004483 ม .ปว. 483 ประวัตศิาสตรโ์ลก  
                        World History 

 �  � �  �  �  
 
 

  
 
¡ 

 
¡   

 

ความหมายของผลการเรยีนรูใ้นตาราง เป็นไปตามการพัฒนาผลการเรยีนรูใ้นแตล่ะดา้น (เอกสารหนา้  28- 31 ) 
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศกึษา 
 
1. กฎระเบยีบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดบัคะแนน  
 ใช้ระบบลำดับข้ัน และค่าลำดับข้ันในการวัดและประเมินผล นอกจากกระบวนวิชาที่กำหนดให้     
วัดและประเมินผลดว้ยอักษร S และ U เป็นลำดับข้ัน ซ่ึงไม่มีค่าลำดับข้ัน 
 สัญลกัษณแ์ละความหมายของการวัดและประเมินผลกระบวนวชิาตา่งๆ ใหก้ำหนดดังนี้ 
 (1) อักษรลำดับข้ันที่มีค่าลำดับข้ัน ใหก้ำหนดดังนี้ 
                     อักษรลำดับข้ัน ความหมาย ค่าลำดบัข้ัน 
  A ดเียี่ยม (EXCELLENT) 4.00 
  B+ ดมีาก (VERY GOOD) 3.50 
  B ดี (GOOD) 3.00 
  C+ ดพีอใช้ (FAIRLY GOOD) 2.50 
  C พอใช้ (FAIR) 2.00 
  D+ อ่อน (POOR) 1.50 
  D อ่อนมาก (VERY POOR) 1.00 
  F ตก (FAILED) 0.00 
 (2) อักษรลำดับข้ันทีไ่ม่มีค่าลำดับข้ัน ใหก้ำหนดดังนี้  
                     อักษรลำดับข้ัน ความหมาย 
  S เป็นที่พอใจ (SATISFACTORY) 
  U ไม่เป็นที่พอใจ (UNSATISFACTORY) 
  V ผู้เข้ารว่มศกึษา (VISITOR) 
  W การถอนกระบวนวิชา (WITHDRAWN) 
    CE หนว่ยกติที่ไดจ้ากการทดสอบ 
     (CREDITS FROM EXAMINATION) 
    CP หนว่ยกติที่ไดจ้ากการเสนอแฟ้มสะสมงาน  
     (CREDITS FROM PORTFOLIO) 
    CS หนว่ยกติที่ไดจ้ากการทดสอบมาตรฐาน  

(CREDITS FROM STANDARDIZED TESTS) 
    CT หนว่ยกติที่ไดจ้ากการประเมินหรอือบรมที่จัดโดยหนว่ยงานตา่งๆ 
     (CREDITS FROM TRAINING) 
    CX หนว่ยกติที่ไดร้ับจากการยกเวน้การเรยีน   
      (CREDITS FROM EXEMPTION) 
 (3) อักษรลำดับข้ันที่ยังไม่มีการประเมินผล ใหก้ำหนดดังนี้  
                     อักษรลำดับข้ัน ความหมาย 
  I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (INCOMPLETE)  
  P การเรยีนการสอนยังไม่สิ้นสุด (IN PROGRESS) 
 กระบวนวชิาที่นักศกึษาได้ลำดับข้ัน A, B+, B, C+, C, D+, D หรอื S, CE, CP, CS, CT และ CX 
เทา่นัน้ จงึจะนับหนว่ยกติของกระบวนวชิานัน้เป็นหนว่ยกติสะสมเพื่อสำเร็จการศกึษา 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศกึษาท่ียังไม่สำเร็จการศกึษา  
• การทวนสอบในระดับกระบวนวชิา โดยอาจารยผู้์รับผิดชอบหลักสูตร   



40 
 

 ภาควิชาได้มอบหมายให้คณาจารย์ในแต่ละกระบวนวิชากำกับดูแลและประเมินผล
นักศกึษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ในแต่ละกระบวนวชิา โดยมีการปรับปรุงเนื้อหาและข้อสอบ
เพื่อความเหมาะสมและมีมาตรฐาน 

 • การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีประชุมสัมมนาหลักสูตร มีกรรมการบรหิารหลักสูตร
เพื่อตดิตาม  

 ภาควชิาไดมี้การประชุมสัมมนาหลกัสตูร เพื่อตดิตาม ประเมินผล เพื่อตติดตามตัวช้ีวัด
และการจัดการเรยีนการสอนของนกัศกึษา 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนกัศกึษาสำเร็จการศกึษา 
 • ประเมินจากบัณฑติที่จบ 
 • ประเมินจากผู้ใช้บัณฑติ 
 
3. เกณฑ์การสำเร็จการศกึษาตามหลักสูตร   
 3.1 ต้องเรยีนกระบวนวชิาต่าง ๆ ให้ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชา และต้องไม่มี
กระบวนวชิาใดที่ไดร้ับอักษร I หรอื อักษร P  
 3.2 มีค่าลำดับข้ันสะสมเฉลี่ยในวิชาเอกไม่น้อยกวา่ 2.00 และมีค่าลำดับข้ันสะสมเฉลี่ยตลอด
หลักสูตรไม่นอ้ยกวา่ 2.00 
 3.3 เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ว่าดว้ยการพิจารณาเกียรติ
และศักดิ์ของนักศึกษาที่จะเสนอให้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง อนุปริญญา หรือ
ประกาศนยีบัตรของมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2550 
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หมวดท่ี 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม ่ 

(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
สถาบัน คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

(2) สง่เสริมอาจารยใ์ห้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สรา้งเสรมิประสบการณเ์พื่อสง่เสรมิการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมนิผล  

(1) สง่เสริมอาจารยใ์ห้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สรา้งเสรมิประสบการณเ์พื่อสง่เสรมิการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ 

(2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรยีนการสอนและการประเมินผลใหทั้นสมัย 
2.2 การพัฒนาวชิาการและวชิาชีพด้านอ่ืนๆ  

(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม 

(2) มีการกระตุน้อาจารยท์ำผลงานทางวชิาการสายตรงในสาขาวชิา 
ส่งเสริมการทำวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เช่ียวชาญในสาขาวชิาชีพ 
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หมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

 

1.  การกำกับมาตรฐาน  
 การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ/มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวชิา ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการ
เรยีนการสอนในหลักสูตร 
• อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ

สาขาวิชาที่เปิดสอน  ข้ันต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวชิาการที่ไดร้ับการเผยแพรต่ามหลักเกณฑท์ี่กำหนดในการพิจารณา
แตง่ตัง้ใหบุ้คคลดำรงตำแหนง่ทางวชิาการ อยา่งนอ้ย 1 รายการในรอบ 5 ปยีอ้นหลัง 
• อาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิตรงหรอืสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ข้ันต่ำปริญญาโท

หรอืเทยีบเทา่หรอืมีตำแหนง่ทางวชิาการไม่ต่ำกวา่ผู้ช่วยศาสตราจารย ์และมีผลงานทางวชิาการที่ไดร้ับ
การเผยแพรต่ามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแตง่ตัง้ใหบุ้คคลดำรงตำแหนง่ทางวชิาการ อยา่ง
นอ้ย 1 รายการในรอบ 5 ปยีอ้นหลัง  
• มีการปรับปรุงหลักสูตรอยา่งน้อยทุก 5 ปี โดยนำความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม่ 

ผู้ใช้บัณฑติ และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิ สังคม และความก้าวหน้าทางวิชาการ มาประกอบการ
พิจารณา 

2.  บัณฑิต 
• มีการประเมินคุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ ในมุมมอง

ของผู้ใช้บัณฑิต โดยพิจารณาจากคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนด ซ่ึงครอบคลุมผล
การเรยีนรูอ้ยา่งน้อย 5 ด้าน คอื 1) ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ดา้นทักษะทางปัญญา 
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
• มีการสำรวจข้อมูลบัณฑิตที่ได้งานทำ/ประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่

สำเร็จการศกึษา เม่ือเทยีบกับบัณฑติที่สำเร็จการศกึษาในปกีารศกึษานัน้ๆ 

3.  นักศกึษา  
• มีกระบวนการรับนักศึกษาที่เหมาะสม โดยกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติของ

นักศึกษาให้สอดคล้องกับลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เพื่อให้
นักศกึษามีความพรอ้มในการเรยีนและสามารถสำเร็จการศกึษาไดต้ามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด 
• มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู ้ความสามารถ และศักยภาพของนักศกึษาในรูปแบบตา่งๆ 

เสรมิสรา้งความเป็นพลเมืองดทีี่มีจติสำนกึสาธารณะ และเสรมิสรา้งทักษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 21 
• มีการแตง่ตัง้อาจารยท์ี่ปรกึษาเพื่อใหค้ำปรกึษาดา้นวชิาการ และแนะแนวใหแ้ก่นักศกึษาทุกคน 

โดยอาจารยจ์ะตอ้งกำหนดช่ัวโมงใหค้ำปรกึษา (Office Hours) เพื่อใหน้ักศกึษาสามารถเข้าปรกึษาได้ 
• มีการสำรวจข้อมูลการคงอยู่ของนักศกึษา อัตราการสำเร็จการศึกษา เพื่อประเมินแนวโนม้ผล

การดำเนนิงาน 
• มีระบบการจัดการข้อรอ้งเรยีนของนักศกึษาที่มีประสทิธภิาพ โดยมีการประเมินความพึงพอใจ

และผลการจัดการข้อรอ้งเรยีน  

4.  อาจารย์  
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• มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่สอดคล้องกับระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และต้องมี
คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑท์ี่มหาวิทยาลัยกำหนด ซ่ึงสอดคลอ้งกับประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศกึษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารยป์ระจำ  
• มีระบบการบริหาร และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ

วสิัยทัศนแ์ละนโยบายของมหาวทิยาลัย และแนวทางของหลักสตูร 
• มีระบบการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารยมี์ความรูค้วามเช่ียวชาญในสาขาวิชาที่เปิด

สอน และมีความกา้วหนา้ในการผลติผลงานทางวชิาการอยา่งตอ่เนื่อง 
• มีการสำรวจข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตำแหน่งทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ การคงอยูข่องอาจารย ์และความพึงพอใจของอาจารย์ เพื่อประเมินแนวโนม้ผลการ
ดำเนนิงาน 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผู้เรียน  
• มีกระบวนการออกแบบ/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชาใหมี้เนื้อหาที่ทันสมัย ไดม้าตรฐาน

ทางวิชาการ/วิชาชีพ สอดคลอ้งกับความตอ้งการของตลาดแรงงาน และแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติ  
• มีการจัดการเรยีนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติ 
• มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุ

บำรุงศลิปะและวัฒนธรรม 
• มีการกำหนดอาจารยผู้์สอนในแตล่ะกระบวนวชิา โดยคำนึงถงึความรูค้วามสามารถและความ

เช่ียวชาญในกระบวนวชิาที่สอน และมีการกำกับ ตดิตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรยีนรู ้และ
การจัดการเรยีนการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) 
• มีการประเมินผู้เรียน กำกับให้มีการประเมินตามสภาพจริง และมีวิธีการประเมินที่หลากหลาย  

(มคอ.5  มคอ.6 และ มคอ.7)  

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
• มีระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในการจัดเตรยีมสิง่สนับสนุนการเรยีนรูท้ี่จำเป็นตอ่การเรยีนการสอน ทัง้ทางดา้น
กายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  อย่าง
เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสทิธิผล 
• มีการสำรวจความพึงพอใจและความตอ้งการของอาจารยผู้์สอนและนักศกึษาตอ่สิ่งสนับสนุน

การเรยีนรู ้และนำผลการสำรวจมาพัฒนาปรับปรุง 

7.  การกำหนดตัวบ่งช้ีผลการดำเนนิงาน (Key Performance Indicators) 
ดัชนบ่ีงช้ีผลการดำเนนิงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา      

1. มีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร อย่าง
นอ้ยปกีารศกึษาละสองครัง้ โดยมีอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรเข้ารว่มประชุม อย่าง
นอ้ยร้อยละ 80 และมีการบันทกึการประชุมทุกครัง้ 

x x x x x 
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ดัชนบ่ีงช้ีผลการดำเนนิงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาต ิหรอืมาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิา 

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของกระบวนวชิา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 ใหค้รบทุกกระบวนวิชาที่เปดิสอนในหลักสูตร ภายในสอง
สัปดาหห์ลังเปดิภาคการศกึษา 

x x x x x 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนนิการของกระบวนวชิา และรายงานผลการดำเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม  ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ให้ครบทุกกระบวนวชิาที่เปิด
สอนในหลักสูตร ภายใน 30 วัน หลังวันปิดภาคการศกึษา 

x X x x x 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนนิการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7  ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปกีารศกึษา 

x x x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษาตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ ที่กำหนดใน มคอ.3 
และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของวิชาเอก/วชิาบังคับที่เปดิสอนในแตล่ะปี
การศกึษา 

x x x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน กลยุทธก์ารสอน หรอื การประเมินผล
การเรยีนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปทีี่แลว้ 

 x x x x 

8. อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรที่ไดร้ับการแต่งตัง้ใหม่  ไดร้ับคำแนะนำด้านการบรหิาร
จัดการหลักสูตร 

x x x x x 

9. อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรทุกคนไดร้ับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรอืวชิาชพี 
อย่างน้อยปลีะ 1 ครัง้ 

x x x x x 

10. ระดับความพึงพอใจของนักศกึษาปสีุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   x x 

11. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ัณฑิตที่มีตอ่บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ยกวา่ 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

    x 
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หมวดท่ี 8 กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
 
1.  การประเมนิประสทิธผิลของการสอน 

1.1  กระบวนการประเมนิและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 
þ มีการประเมินผลการสอนของอาจารยโ์ดยนักศกึษา และนำผลการประเมินมาวิเคราะห์

เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม โดย
อาจารยแ์ตล่ะทา่น 

þ มีการประเมินผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษาโดยการสอบ  
o มีการประเมินผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษาโดยการปฏิบัตงิานกลุม่ 
o วเิคราะหเ์พื่อหาจุดอ่อนและจดุแข็งในการเรยีนรูข้องนักศกึษา เพื่อปรับกลยุทธก์ารสอน

ใหเ้หมาะสมกับนักศกึษาแตล่ะช้ันป ีโดยอาจารยแ์ตล่ะทา่น 
1.2  กระบวนการประเมนิทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

þ  ใหน้ักศึกษาได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกดา้น ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธก์าร
สอน และการใช้สื่อในทุกกระบวนวชิา 

2. การประเมนิหลักสูตรในภาพรวม 
þ ประเมินโดยนักศกึษาปสีุดทา้ย 
þ ประเมินโดยบัณฑติที่สำเรจ็การศกึษา 
o ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑติ/ผู้มีสว่นไดส้ว่นเสยีอ่ืนๆ 

3. การประเมนิผลการดำเนนิงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี ตามดัชนีบ่งช้ีผลการดำเนินงานที่ระบุในหมวดที ่7 ข้อ 7 

โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวชิาอยา่งนอ้ย 1 คน ที่
ไดร้ับการแตง่ตัง้จากมหาวทิยาลัย 

4.  การทบทวนผลการประเมนิและวางแผนปรับปรุง 
ให้กรรมการวิชาการประจำสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรยีนการสอนของ
อาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ. 5, 6, 7 เพื่อทราบปัญหาของการ
บริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละกระบวนวชิา และนำไปสูก่ารดำเนนิการปรับปรุงกระบวน
วิชาและหลักสูตรต่อไป สำหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระทำทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้หลักสูตรมี
ความทันสมัยและสอดคลอ้งกับความตอ้งการของผู้ใช้บัณฑติ 
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ภาคผนวก 
1.คำอธบิายลักษณะกระบวนวชิา  
 

1. คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
ร.สป. 101 (126101)   : ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
IR  101 (126101) : Introduction to International Relations 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไมม่ ี
 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆ ของโลกตะวันตก ตั้งแต่สมัยอารยธรรมกรีก ก่อน
ครสิตศ์ักราชจนถงึสมัยนโปเลยีน อาณาจักรเวยีนนาและการสรา้งรัฐชาตข้ึิน สาเหตุของลัทธจิักรวรรดิ
นิยม : ระบบพันธมิตรก่อนสงครามโลกครั้งแรก และครั้งที่สอง, สันนิบาตชาติ: ลัทธิปรัชญาในการ
รักษาความเป็นกลางของสหรัฐอเมรกิา การก่อตัง้สหประชาชาติ ความสัมพันธร์ะหว่างประเทศต่างๆ 
ในเอเชีย 
 International relations in the West since the Greek antiquity through the Napoleonic era; 
Congress of Vienna and creation of Nation states; rise of imperialism: the alliance system to World 
War I; the League of Nations: American doctrine of neutrality; the alliance in World War II; creation 
of the United Nations. International relations in Asia. 
 
ร.สป. 331 (126331)  : มหาอำนาจในการเมอืงโลก 3(3-0-6) 
IR  331 (126331)  : Superpowers in World Politics 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ร.สป. 101 (126101) 
 บทบาทและความสำคัญของมหาอำนาจในการเมืองโลก ทฤษฎีสัจจนิยม ทฤษฏีระบบโลก 
แนวคิดวา่ดว้ยเรื่องอำนาจแหง่ชาติ โครงสรา้งทางการเมืองระหวา่งประเทศจากอดตีสูปั่จจุบัน บทบาท
ของมหาอำนาจต่างๆ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย เยอรมนี สหภาพยุโรป จีน และ
ญ่ีปุน่ 
 Roles and importance of superpowers in the world politics; Realist Theory, World System 
Theory; concepts of national power and national interests; structure of the world politics from past 
to present; and roles of superpowers i.e. USA, England, France, Russia, Germany, European 
Unian, China and Japan. 
 
 
 
 
 
 
 
ร.ปค. 101 (127101)  : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
GOV  101 (127101)  : Introduction to Political Science 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
 การศึกษาเรื่องของรัฐ ไม่วา่จะเป็นการศึกษา เรื่องรัฐบาล ระบบการบริหารกิจการบา้นเมือง 
ปัจจัยแวดลอ้มที่เกี่ยวข้องกบัอำนาจรัฐ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกบัการก่อกำเนดิ และการใช้อำนาจรัฐ 
ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกับกระบวนการ ระบบการเมือง ความสัมพันธร์ะหวา่งรัฐกับตัวแสดงทางการเมือง
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สถาบันและองค์การทางการเมือง แนวคิด อุดมการณ์และระบบการเมือง
เปรียบเทียบ นักศึกษาจะได้ศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทย ความรู้เบื้องต้นด้าน
ความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ รวมไปถงึประเด็นทางการเมือง เหตุการณส์ำคัญทางการเมืองทัง้ในอดตี
และปัจจุบันที่ส่งผลต่อพฤติกรรม และพัฒนาการของการเมืองทั้งระดับท้องถิ่น ระดับประเทศทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
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 The study about state including the study of government, public administration, and the 
crucial factors relating to power of state, state formation and power distribution theories. 
Fundamental knowledge about political process and system; interaction among political actors 
which are political institutions and organizations; comparative political concepts; ideologies, and 
political systems. The study of the history of Thai politics; introduction to international relations; and 
important issues in politics from past to present, of which affect political behavior and political 
development at both local and national level today and in the future. 

ร.ปค. 414  (127414)   : การเมอืงว่าด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 3(3-0-6) 
   และสิ่งแวดล้อม 
GOV 414 (127414) : The Politics of Environmental and Natural Management 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ร.ปค. 101 (127101) 
 ศึกษาความเกี่ยวพันระหว่างการเมืองและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม             
โดยใช้แนวคิด ทางด้านการเมือง ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมและนโยบายสาธารณะเข้าไป
ทำการศึกษาปรากฏการณต์า่งๆ อาทิ ปรัชญาทางดา้นสิ่งแวดล้อม ความคิดเรื่องการเมืองสเีขียว และ
ความเกี่ยวพันระหวา่งแนวคิดสเีขียวกับแนวคิดและทฤษฎี ทางดา้นการเมืองดา้นอ่ืนๆ 
 The study of interrelationship between politics and environmental natural resource 
management as well as environmentalism and related political theories. The subject apply political 
science, social movement and public policy approach to analyses current situation such as 
Philosophy of Environment, Green Politics ideology. 
 
 
 
 
  

2. คณะนติศิาสตร์ 
น.ศท.  100 (176100)  : กฎหมายและโลกสมัยใหม ่ 3(3-0-6) 
LAGE  100 (176100)  : Law and Modern World 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดทางกฎหมาย สถาบันทางกฎหมาย กฎหมายกับบทบาทในสังคม กฎหมายกับสังคม
ระหว่างประเทศ กฎหมายกับปัญหาท้องถิ่น และกฎหมายกับสิทธิชุมชน บทบาทของกฎหมายระดับ
ท้องถิ่น ระดับสังคมเมือง และบทบาทของกฎหมายในยุคโลกาภิวัตน์ ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาจาก
กรณศีกึษาตา่งๆ เกี่ยวกับกฎหมายและโลกสมัยใหม่  
 Legal concepts. Legal Institutions. Law and its roles in society. Law and international 
societies. Law and local problems. Law and community rights. Roles of law in the rural and urban 
societies. Roles of law in the globalized era. Analyses of issues derived from case studies relating 
to law and modern world. 
 

น.ศท.  101 (176101)  : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายท่ัวไป 3(3-0-6) 
LAGE  101 (176101)  : Introduction to Law 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
 ลักษณะท่ัวไปของกฎหมาย กระบวนการนิตบัิญญัติ ประเภทตา่ง ๆ ของกฎหมาย การตีความ 
กฎหมาย บทบาทกฎหมายกับความสงบสุขของประชาชน บทบาทกฎหมายกับศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน การบังคับใช้ และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎหมายกับสวัสดภิาพของประชาชน สิทธิในทาง
กฎหมาย อายุความ บทบัญญัติกฎหมายที่สำคัญซ่ึงใช้บังคับในประเทศไทยในปัจจุบัน 
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 General characteristics of law: legislative process, various categories of law; interpretation 
of law; law and peace; law and morality; law enforcement and acceptance; law and the security 
of the citizen; legal rights; prescriptions; principal laws being enforced in Thailand. 
 
3.  คณะวทิยาศาสตร์ 
ว.วท. 100 (201100)  : วทิยาศาสตร์บูรณาการ 3(3-0-6) 
SC    100 (201100)  : Integrated Science 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
 วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โลกและจักรวาล แหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ การนำไปใช้ และการอนุรักษ์ รูปแบบและแหล่งพลังงาน การนำไปใช้และการ
อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมและมลพิษ ร่างกายของเรา อาหารและยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการ
คมนาคม การสื่อสาร คอมพิวเตอร์ โสตทัศนูปกรณ ์เครื่องอำนวยความสะดวก วทิยาศาสตรแ์ละสังคม 
 
 
 Evolution of Science. Scientific methods. Earth and space. Natural resources, their 
utilization and conservation. Forms of energy, energy resources, their utilization and conservation. 
Environment and pollution. Human bodies. Food and drugs. Science and technology in 
transportation, communication, audiovisual instruments, home appliances and labour-saving 
machinery. Science and society. This course is designed for non-science-based students only. 
Enrollments are not permitted for science-based students. 
 
 

ว.วท. 114 (201114) : วทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในโลกปัจจุบัน  3(3-0-6) 
SC 114 (201114) : Environmental Science in Today’s World 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
 สิ่งแวดล้อมและผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ ความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมในเวที
นานาชาติ ความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ; การอนุรักษ์เพื่ออนาคต การใช้ทรัพยากร 
การเติบโตของประชากรและมลพิษ การแตกตัวของโอโซน ภาวะโลกรอ้นและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ วกิฤตพิลังงาน การพัฒนาอยา่งย่ังยนืเพื่อรักษาสมดุลในการบรโิภคทรพัยากรธรรมชาตแิละ
การทดแทน สถานการณส์ิ่งแวดลอ้มปัจจุบัน 
 Environment and impacts from anthropogenic activities, Environmental concerns in 
international venues, Importance of biodiversity; conservation for the future, Resource use, 
Population growth and pollution, Ozone depletion, Global warming and climate change, Energy 
crisis, Sustainable development (balancing of natural resource consumption and replacement), and 
Current environmental issues. 
 

ว.ชว. 100 (202100)  : ชีววทิยาในชีวติประจำวัน 3(3-0-6) 
BIOL 100 (202100)  : Biology in Everyday Life 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
 การศกึษาหลักสำคัญพื้นฐานทางชีววทิยาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวติ โดยเน้นเฉพาะปรากฏการณ์
ที่ได้พบบ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน กระบวนวิชานี้เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนทางวทิยาศาสตร์   
มาก่อน 
 The study of general biological principles concerning living organisms with particular stress 
on common phenomena in everyday life. This course is designed for non-science-based students 
only. 
 

ว.คพ. 100 (204100) : เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวติสมัยใหม ่ 3(2-2-5) 
CS     100 (204100) : Information Technology and Modern Life 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
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 คอมพิวเตอร์กับการใช้งานในชีวิตประจำวัน การประมวลผลข้อมูลและการจัดการสารสนเทศ  
ซอฟตแ์วร์สำนักงานอัตโนมัติสำหรับชีวติสมัยใหม่ อินเตอรเ์น็ต และการสรา้งเว็บเพจ 
 Computer in everyday life, Data processing and information management, Office 
automation software for modern life and internet and webpage construction. 
 

ว.ธณ. 100 (205100)  : โลกและกระบวนการทางธรณีวทิยา 3(3-0-6) 
GEOL 100 (205100)  : The Earth and Its Geological Processes 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
 ระบบสุริยะ แร่และหิน องค์ประกอบและโครงสร้างภายในโลก กระบวนการธรณีวิทยาอัน
เนื่องจากแรงภายในโลก กระบวนการธรณีวิทยาที่พื้นผิวโลก มาตรธรณีกาลและธรณีประวัติ 
ทรัพยากรธรรมชาตแิละธรณวีทิยาสิ่งแวดลอ้ม  
 The solar system, Minerals and rocks, Composition and internal structure of the earth, 
Endogenous processes, Exogenous processes, Geological time scale and geologic history and Earth 
resources and environmental geology. 
 

ว.คณ. 100 (206100)  : คณิตศาสตร์ในชีวติประจำวัน 3(3-0-6) 
MATH 100 (206100)  : Mathematics in Everyday Life 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
 การแก้โจทย์ปัญหาและการคิดเชิงวิพากษ์ เซตและการประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจำวัน 
ตรรกศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในชีวติประจำวัน จำนวนและการคำนวณ ระบบจำนวนจริงและการ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน คณิตศาสตร์สำหรับผู้บริโภคและการจัดการทางการเงิน การวัดใน
ชีวติประจำวัน และคณติศาสตรก์ับอารยธรรม 
 Problem solving and critical thinking, set and its applications in everyday life, logic and its 
applications in everyday life, numbers and calculation, real number system and its applications in 
everyday life, consumer mathematics and financial management, measurement in everyday life, 
and mathematics and civilization. 
 

ว.ฟส. 110 (207110)  : ฟิสิกส์ : ศาสตร์ท่ีเปลี่ยนโลก 3(3-0-6) 
PHYS 110 (207110)  : Physics: the Science that Changed the World 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
 กระบวนทัศน์และการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ จักรวาลทัศน์ของปโตเลมี โคเปอร์นิคัสและเคป
เลอร์ โลกทัศน์แบบกลไก พลังงานและอุณหพลศาสตร์ แม่เหล็กไฟฟ้า อะตอมและสสาร ทฤษฎี
ควอนตัมและโลกทัศนแ์บบองค์รวม อวกาศ เวลา และทฤษฎีสัมพันธภ์าพ และฟิสกิสล์ำ้ยุค 
 Paradigms and their evolution, Ptolemy, Copernicus, and Kepler cosmos, Mechanistic 
perspective, Energy and thermodynamics, Electromagnetism, Atoms and matter, Quantum theory 
and holistic perspective, Space, time and theory of relativity and Frontier physics. 
 
 
 

ว.สถ. 101 (208101)  : สถติสิำหรับการดำรงชีวติและการทำงาน 3(2-2-5) 
STAT 101 (208110)  : Statistics for Everyday Life and Work 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
 สถิติกับการดำรงชีวิตและการประกอบวิชาชีพในโลกปัจจุบันและอนาคต กระบวนการเชิง
เหตุผลเพื่อแก้ไขปัญหาที่นำไปสู่พัฒนาการที่ ย่ังยืน การใช้สถิติสำหรับอธิบายเหตุและผลของ
ปรากฏการณ์ต่างๆ การอธิบายปรากฏการณ์ที่ไม่แน่นอนด้วยความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นและ
สถิติศาสตร์ ระเบยีบวธิีสถติิข้ันพื้นฐาน ความเช่ือถือได้ของข้อสรุปและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทาง
สถติิ การใช้ประโยชนจ์ากข้อสรุปที่ไดจ้ากระเบยีบวธิทีางสถติิ 
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 Statistics in everyday and professional life in the present and future world, Reasoning 
process in problem solving for sustained development, Explaining causes and outcomes of 
phenomena with statistics, Explaining stochastic phenomena with probability, Probability and 
statistics, Fundamental statistical methodologies, reliability of conclusions, and the use of statistical 
packages and Utilization of conclusions from statistical methodologies. 

4. คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
วศ.คพ. 111 (261111) : อินเตอร์เน็ตและสังคมออนไลน ์ 3(3-0-6) 
CPE 111 (261111)  : Internet and Online Community 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ เทคโนโลยีกับโลกสมัยใหม่ การใช้                 
เสิร์ชเอนจิน อย่างมีประสิทธิภาพ บริการออนไลน์ และระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ ผลกระทบของ
อินเตอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน พาณิชย์อิเลกทรอนิกส์ และการ
ประชาสัมพันธผ่์านอินเตอรเ์น็ตและสังคมออนไลน์ จริยธรรมและมารยาทของการเข้าสังคมออนไลน์ 
แนวคิดดา้นสังคมของอินเตอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ แนวคิดด้านกฎหมายของอินเตอร์เน็ตกับสังคม
ออนไลน์ ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวในอินเตอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ อนาคตของ
อินเตอรเ์น็ตและสังคมออนไลน์ 
 Introduction to internet and social networking, Engineering trends in technology, Efficient 
utilization of search engine, Online services and could computing, Impact of internet and social 
networking in daily life, e-Commerce and advertising in internet and social networking, Online 
social ethics and morals, Social aspects of internet and online community, Legal aspects of internet 
and online community, Security and privacy on internet and social networking, Future trends of 
internet and social networking. 

 

 

 

5. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
อ.ทช.102 (602102)  : ชีวติกับพลังงานทางเลอืก 3(3-0-6) 
BIOT 102 (602102)  : Life and Alternative Energy 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
 ปัญหาทางพลังงานในปัจจุบัน พลังงานทางเลือก การใช้พลังงานทางเลือกในชีวิตประจำวัน 
และพลังงานของประเทศ รวมทัง้อุปสรรคและแนวทางแกไ้ข 
 Present energy problems, alternative energy, alternative energy in daily life and energy of 
country, including barrier and its solving. 
 
 

6. วทิยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี 
ศท.อ. 100 (951100)  : ชีวติสมัยใหม่กับแอนนเิมชัน 3(3-0-6) 
ANI 100 (951100)  : Modern Life and Animation 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
 ความเข้าใจเชิงประวัติศาสตรแ์อนนิเมชันและภาพยนตร์แอนนิเมชัน วิวัฒนาการ และรูปแบบ
แอนนิเมชันในปัจจุบัน แนวคิดและกระบวนการสร้างแอนนิเมชันเบื้องต้น เช่น ข้ันเตรียมการผลิต              
การผลิตและหลังการผลิต การใช้ไฟล์ในงานแอนนิเมชันต่างๆ เพื่อนำเสนอผลงานของนักศึกษา                  
การออกแบบตัวละครแอนนเิมชันเบื้องตน้ 
 Understanding in Animation works and animated cinema. Evolution and forms of animation   
at present day, Idea and basic process of animation production, for instance, pre-production, 
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production, and post-production. File utilization in psenting animation projects of students. And the 
basic design of animation character. 
ศท.วว.111 (953111)  : ซอฟต์แวร์สำหรับชีวติประจำวัน 3(3-0-6) 
SE 111 (953111)  : Software for Everyday Life 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
 แนะนำลักษณะ องค์ประกอบ และบทบาทของซอฟตแ์วรใ์นชีวติประจำวัน การนำซอฟตแ์วรม์า
ประยุกตใ์ช้ในดา้นตา่งๆ อาทิ ด้านสว่นบุคคลเพื่อเพ่ิมสมรรถภาพ และยกระดับคุณภาพของชีวติ ดา้น
องค์กรทางธุรกจิ เพื่อประสทิธภิาพและการบรหิารจัดการ และดา้นการค้นควา้วจิัย หัวข้อที่นา่สนใจใน
อุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ เช่น อาชีพตา่งๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อควรระวัง และพึงปฏิบัตใินการใช้งานซอฟตแ์วร ์
ตลอดจนทศิทางของเทคโนโลยซีอฟตแ์วรใ์นอนาคต 
 The course will provide basic understanding of computer software: what it is and its role in 
improving our daily lives.  Major areas of software applications and products popularly used today 
will be introduced including software for personal use to improve productivity and quality of life, 
for organizational enterprises to support business operations and management, and for education 
and research activities.  Latest issues in today’s software industry such as career choices, ethics, 
future trends, and direction will also be surveyed to provide the overall picture of the field. 
 

7. คณะสังคมศาสตร์ 
ส.ภม. 102 (154102)  : ภูมศิาสตร์วัฒนธรรม 3(3-0-6) 
GEO 102 (154102)  : Cultural Geography 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
 วัฒนธรรมศาสตร ์ความสัมพันธ์ระหวา่งวัฒนธรรมกับสภาพแวดลอ้ม ตามแนวทางภูมิศาสตร์ 
ตลอดจนทัศนคตมินุษยท์ี่มีตอ่สิ่งแวดลอ้ม 
 Geographic approaches to culture-nature relationship, including man’s attitudes toward 
the environment. 
 

สม.ศท.101 (159101)  : ความคดิพ้ืนฐานทางสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา 3(3-0-6) 
SAGE 101 (159101) : Fundamentals in Sociology and Anthropology 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
  องค์ความรู้ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ที่ใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์สังคมในด้าน
ต่างๆ ซ่ึงจะนำไปสู่การเข้าใจสังคมอย่างเป็นระบบ เข้าใจความเช่ือมโยงในระดับความสัมพันธ์ของ
ปัจเจกกับพลังทางสังคมในระดับที่กวา้งขวางข้ึนจนถึงระดับโลก ตลอดจนความเข้าใจต่อสังคมและ
วัฒนธรรมไทยทา่มกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกดิข้ึนในยุคโลกาภิวัตน์ 
     Basic sociological and anthropological concepts which are used to understand and 
explain social phenomena. The course aims to provide systematic and analytic understanding of 
society, namely, different degrees of linkage between the individual and social forces from micro 
level up to global level. The students are expected to capture social and cultural changes of 
contemporary Thailand amidst the content of globalization. 

8. คณะมนุษยศาสตร์ 
ม.อ. 101 (001101)  : ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 3(3-0-6) 
ENGL 101 (001101)  : Fundamental English 1 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

 Communication in English for everyday interactions. Basic listening, speaking, reading and 
writing skills in various social and cultural contexts for life-long learning. 
 

 การสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อการปฏิสัมพันธใ์นชีวติประจำวัน ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน
ในระดับเบื้องตน้ ในบรบิททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการเรยีนรูต้ลอดชีวติ  
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ม.อ. 102 (001102)  : ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 3(3-0- 6) 
ENGL 102 (001102)  : Fundamental English 2 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ม.อ.101 (001101) หรอืตามความเห็นชอบของภาควิชา 
 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิสัมพันธใ์นชีวติประจำวัน  ทักษะการฟัง  พูด  อ่านและ
เขียนในระดับที่ซับซ้อนข้ึนในบรบิททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการเรยีนรูต้ลอดชีวติ 

Communication in English for everyday interactions. More advanced listening, speaking, 
reading and writing skills in various social and cultural contexts for life-long learning. 
 

ม.อ. 201   (001201) : การอ่านเชิงวเิคราะห์และการเขียนอย่างมปีระสทิธผิล 3(3-0-6) 
ENGL 201 (001201)  : Critical Reading and Effective Writing 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ม.อ. 102 (001102) หรือตามความเห็นชอบของภาควชิา 
 ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการอ่านเชิงวเิคราะห์จากแหลง่ข้อมูลและสื่อต่าง ๆ และการเขียน
อยา่งมีประสทิธภิาพ ในหัวข้อตามความสนใจของผู้เรยีน 
 English language skills for critical reading from different sources and media and effective 
writing on topics of students’ interest. 

ม.อ. 210 (001210)   : การพูด 1 3(3-0-6) 
ENGL 210 (001210)  : Oral  Expression 1 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ม.ศท. 102 (001102) หรือ ม.อ. 192 (001192) 
    หรือ ม.อ. 104 (001104) หรือ ม.อ. 107 (001107) 
 ฝึกการสนทนาในหัวข้อที่กำหนด โดยเนน้การออกเสยีงเฉพาะคำกับเสยีงสูงต่ำในประโยค และ
ฝึกแบบประโยคสนทนาเบื้องตน้  
 Practice in guided conversation with emphasis on pronunciation, intonation, and basic 
conversational patterns. 
 

ม.อ. 223 (001223)  : ภาษาอังกฤษสำหรับมนุษยศาสตร์และการ 3(3-0-6) 
    สื่อสารมวลชน 
ENGL 223 (001223) : English for Humanities and Mass   Communication  
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ม.อ.102 (001102) หรือตามความเห็นชอบของภาควชิา 
 ทักษะ องค์ประกอบ และหน้าที่ของภาษาเฉพาะทาง เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพใน
บรบิททางมนุษยศาสตร ์ และการสื่อสารมวลชน 
 Specific language functions, components and skills for effective communication in 
humanities and mass communication contexts. 
 
 
 
 

ม.อ. 230 (001230)  : ภาษาเบื้องต้น 3(3-0-6) 
ENGL 230 (001230)  : Introduction to Language 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ม.อ. 101 (001101) และ ม.อ. 102 (001102) 
 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาภาษา การวิเคราะห์โครงสร้างภาษา ได้แก่ เสียง  คำ 
ประโยค และความหมาย 
 Introduction to the study of language, analysis of the structure of language: sounds, 
words, sentences and meaning. 
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ม.อ. 250 (001250)  : วรรณคดเีบื้องต้น 3(3-0-6) 
ENGL 250 (001250)  : Introduction to Literature 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ม.อ. 101 (001101) และ ม.อ. 102 (001102) 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ  แนวคิดพื้นฐานตลอดจนวิธีการประพันธ์ 
และคำศัพทท์ี่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมแตล่ะประเภท โดยเนน้การอ่านวรรณกรรม ทัง้ประเภทกวนีพินธ์  
บทประพันธร์อ้ยแกว้ และบทละคร  อยา่งวเิคราะหว์จิารณ ์
 An introduction to literary forms. Basic concepts, methods and terminology connected with 
each literary type. Intensive analytical reading of poetry, fiction and drama. 

ม.อ. 281 (001281) : ภาษาอังกฤษกับพหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
ENGL 281 (001281)  : English Language and Cultures 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ม.อ. 101 (001101) และ ม.อ. 102 (001102) 
 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรม  ความหลากหลายของภาษาอังกฤษ ความเช่ือมโยง
สัมพันธ์ระหว่างภาษาอังกฤษในฐานะภาษาของโลกกับวัฒนธรรมต่างๆ ในบริบททางสังคมและ
ภูมิศาสตรท์ี่แตกต่างกัน การอธิบายการเปลี่ยนแปลงของภาษาและวัฒนธรรม ความหลากหลายของ
ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่แตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม เพื่อตระหนักถึงความขัดแย้งทาง
วัฒนธรรมที่อาจเกดิข้ึนได้ 
 Basic concepts of multi cultures, varieties of English and the interconnections between 
English as a world language and cultures in different geo-socio contexts. Explanation of change of 
English language and cultures with awareness of possible cultural conflicts. 
 
 

ม.อ. 310  (001310)  : การพูด 2 3(3-0-6) 
ENGL 310 (001310)  : Oral Expression 2 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ม.อ. 210 (001210) หรือตามความเห็นชอบของสาขาวชิา 
 ฝึกการพูดในที่ชุมชน รวมทัง้การแสดงละคร การกลา่วสุนทรพจนแ์ละการสัมภาษณ์ 
 Practice in oral public presentation including skits, plays, short speeches, and interviews. 
 
 
 
 

ม.อ. 311 (001311)  : การอ่านและการเขียน 1 3(3-0-6) 
ENGL 311 (001311)  : Reading and Writing 1 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ม.อ. 202 (001202) หรือ ม.อ. 204 (001204) หรือ ม.อ. 205  
                                    (001205) หรือ ม.อ. 206 (001206) หรือ ม.อ. 292 (001292) 
 ฝึกฝนการอ่านโดยเน้นการอ่านอย่างใช้วิจารณญาณ ฝึกทำโน้ตย่อจากแหล่งข้อมูลหลาย
ประเภท ทั้งในเชิงวชิาการและไม่ใช่เชิงวิชาการ รวมทั้งฝึกทำโน้ตย่อจากสิ่งที่ได้ฟัง พัฒนาทักษะการ
เขียนเพื่อแสดงความคิดเห็นและความรูส้กึอยา่งมีเหตุผลและชัดเจนตอ่สิ่งที่อ่านและฟัง 
 Practice in reading skills, with an emphasis on critical reading; note-taking from a variety 
of academic and non-academic texts and listening materials; development of writing skills to 
express ideas and feelings clearly and logically in response to reading and listening input. 
 

ม.อ. 320  (001320)  : ภาษาอังกฤษและวทิยาศาสตร์และแนวโน้มสู่อนาคต 3(3-0-6) 
ENGL 320 (001320)  : English and Science and Future Trends 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ม.อ. 101 (001101) และ ม.อ. 102 (001102)   และ ม.อ. 201 
    (001201) และ ม.อ. 202 (001202) หรือ ม.อ. 218 (001218); หรือ 
    ม.อ.222 (001222) หรือ ม.อ.223 (001223) หรือ ม.อ.224 (001224) 
    หรือ ม.อ.225 (001225) หรือ ม.อ.226 (001226) หรือ ม.อ.227 
    (001227) หรือ ม.อ.228 (001228) หรือ ม.อ.229 (001229) 
 การพัฒนาและเพ่ิมพูนความสามารถในการวเิคราะห์ และคิดเชิงวพิากษโ์ดยการอ่าน พูด และ
เขียนภาษาอังกฤษ ในเนื้อหาเกี่ยวกับวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและแนวโน้มในอนาคต 
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 Development and strengthening of analysis and critical thinking through reading, speaking 
and writing in English in areas of modern science and technology and future trends. 

ม.อ. 321  (001321)  : วัฒนธรรมของชาวอังกฤษและอเมริกัน 3(3-0-6) 
ENGL 321 (001321)  : British and American Cultural Studies 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ม.อ. 202 (001202)  หรือ ม.อ. 204 (001204) หรือ ม.อ. 205 
    (001205) หรือ ม.อ. 206 (001206) หรือ ม.อ. 292 (001292); และ 
    ม.อ.112 (001112) หรือ ม.อ.210 (001210) 
 การศึกษาวัฒนธรรมอังกฤษ และอเมริกันในหัวข้อต่างๆ เช่น ชีวิตความเป็นอยู่ สังคม และ
ดนตรจีากสื่อรูปแบบตา่งๆ 
 A study of British and American cultures covering such topics as lifestyles, social classes 
and music through multi-media investigation. 

 

 

ม.ปว. 101 (004101)  : วธิกีารวจัิยทางประวัตศิาสตร์ 3(3-0-6) 
HIST 101 (004101)  : Methodologies in Historical Research 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
 การค้นคว้าเอกสาร การใช้ห้องสมุด และการอ้างอิง การวิเคราะห์และการตีความเอกสาร    
การอ่านและสรุปความ การตั้งประเด็นคำถามและการเขียนทางวิชาการ ระเบียบวิธวีิจัยเชิงคุณภาพ
และปรมิาณทางประวัตศิาสตร ์การสัมภาษณใ์นฐานะการค้นควา้ทางประวัตศิาสตร์ 
 Documentary search, library use and citation. Analysis and interpretation sources. Reading 
and summarizing. Academic writing and building academic argument. Qualitative and quantitative 
research methods in history. Interview as a historical method. 
 

ม.ปว. 171 (004171)  : ประวัตศิาสตร์ไทยโดยสังเขป 3(3-0-6) 
HIST 171 (004171)  : A Survey of Thai History 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

ทำความรูจ้ักกับหลักฐานที่ใช้ในการศกึษาประวัตศิาสตรไ์ทย  การสถาปนาและพัฒนาการของ
อาณาจักรไทยในพุทธศตวรรษที่ 19 อาณาจักรไทยในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 22-ตน้พุทธศตวรรษที่ 
24 จากกรุงธนบุรีถึงกรุงรัตนโกสินทร์: ศูนย์กลางใหม่ของอาณาจักรไทยในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำ
เจา้พระยา กรุงรัตนโกสนิทร์: การเผชิญหนา้กับการขยายตัวของตะวันตก การปฏิวัติ 2475: การปฏิวัติ
เพื่อสรา้งประชาธปิไตย  
 Introduction to materials used in the study of Thai history.  Establishment and development 
of Thai kingdom in 19th century BE. Thai kingdom between 22nd to early 24th centuries BE. From 
Thonburi to Ratanakosin era: new center of Thai kingdom at Chao Praya Basin. Ratanakosin era 
under the challenge of Western expansionism. The 1932 Revolution: the revolution to establish 
democratic regime. 
 

ม.ปว. 214 (004214)  : ประวัตศิาสตร์โลกตะวันตก 3(3-0-6) 
HIST 214 (004214)  : History of the Western World 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
 ความหมายของ “ตะวันตกศึกษา”  มรดกของกรีก โรมัน และยุคกลาง ความเปลี่ยนแปลง
ความคิดทางศาสนากับการก่อตัวของรัฐฆราวาส การปฏิวัติวทิยาศาสตร์ การปฏิวัติอุตสาหกรรมและ
การเปลี่ยนแปลงของ “พื้นที่”โลก รัฐและโลกตะวันตกในศตวรรษที่ 18 และ 19 : ทุนนิยมและความ
ขัดแยง้ รัฐและโลกตะวันตกในศตวรรษที่ 20 : ความขัดแยง้และความผันผวน ความเปลี่ยนแปลงในโลก
ตะวันตกศตวรรษที ่21  พัฒนาการของโลกตะวันตกจากอดตีถงึปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต 
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Meanings of "the West". Legacy of Greeks, Romans, and Middle Ages. Transformation of 
religious thoughts and formation of secular states. Scientific Revolution, Industrial Revolution and 
spatial transformation of the world. States in the Western World in 18th and 19th centuries: 
capitalism and conflict. States in the Western World in 20th century: conflict and turmoil. Changes 
in the Western World in 21st century. Past, present and future of "the West". 
 

ม.ปว. 241 (004241)  : ประวัตศิาสตร์โลกตะวันออก 3(3-0-6) 
HIST 241 (004241)  : History of the Eastern World 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

พัฒนาการและการเมืองของการสร้างความรู้เกี่ยวกับโลกตะวันออก ประวัติศาสตร์เบื้องต้น
ของเอเชียตะวันออก เอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของโลก
ตะวันออกจากอดตีถงึปัจจุบันและอนาคต  
 Development and politics of knowledge construction regarding the Eastern World. 
Introduction to history of East Asia, South Asia and Southeast Asia. Historical development of the 
Eastern World from past to present and future. 
 

ม.ปว. 282 (004282)  : ประวัตศิาสตร์ล้านนาและอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ำโขง 3(3-0-6) 
HIST 282 (004282)  : History of Lanna and the Greater Mekong Subregion 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
 ประวัตศิาสตรล์า้นนาและอนุภูมิภาคลุม่แม่นำ้โขง ความสัมพันธร์ะหวา่งลา้นนากบัเอเชียตะวันออก
เฉยีงใต้ในเขตภาคพื้นทวปี แนวพินิจต่างๆ ประวัตศิาสตรล์า้นนาและอนุภูมิภาคลุม่แม่นำ้โขง บรบิททาง
ประวัติศาสตร์ นัยสำคัญของการแบ่งยุคทางประวัติศาสตร์ แนวพินิจว่าด้วยรัฐในเขตภาคพื้นทวีป 
กระบวนการเกิดรัฐสมัยใหม่ และตำแหน่งแห่งที่ของรัฐล้านนา และบริบทของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง                
ช่วงศตวรรษที่ 19 - ต้นศตวรรษที่ 21 แนวพินิจประวัติศาสตร์ท้องถิ่น การใช้หลักฐานและความ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม การศึกษาคนในประวัติศาสตร์ล้านนาและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง           
การเคลื่อนย้าย การเดินทาง การค้า และการก่อรูปของบ้านและเมืองในเขตภาคเหนือของไทย             
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ และชุมชนหมู่บา้นภาคเหนือ เศรษฐกจิอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ
โขงกับสังคมภาคเหนอื: การเคลื่อนยา้ยแรงงาน สินค้า การทอ่งเที่ยว และการลงทุน การขยายตัวของ
องค์กรประชาชน และการตอ่สูใ้นประเด็นปัญหารว่มสมัย  
 
 
 
 
 
 
 

History of Lanna and the Greater Mekong subregion (GMS). Relations between Lanna and  
Mainland Southeast Asia. Various approaches on history of Lanna and the GMS. Historical context 
and significance of historical periodization. Approaches on state of Mainland, modern state 
formation process and location of Lanna state and context of the GMS between 19th centuries to 
early 21th centuries. Local history approaches. Use of evidences and cultural change. Studies of 
people in Lanna history and the GMS. Mobility, travelling, trading and the formation of “Ban” and 
“Mueang” in Northern Thailand. Economic structural change and village community in the North. 
Economy of the GMS and society in the North: Labour movement, commodity, travelling and 
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investment. The expansion of popular organizations and their engagement with contemporary 
issues. 
 

ม.ปว. 301 (004301)  : อ่านอดตีจากเอกสาร 1 3(3-0-6) 
HIST 301 (004301)  : Reading: Historical Sources 1 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

การบรรยายเกี่ยวกับการอ่าน การตีความเอกสารและการวพิากษ์หลักฐาน  การอ่านร่วมกับ
ผู้สอน การทำงานนอกเวลา การอภิปรายผลของงาน การตีความทางประวัติศาสตร์ หรือการเข้าถึง
นัยสำคัญของข้อมูลที่มีตอ่การเข้าใจประวัตศิาสตร ์การใหเ้หตุผลในทางประวัตศิาสตร์ 
       Lectures on how to read. Interpreting and commenting on sources. Reading with the 
instructor and through assignments. Discussion of the results of the study. Interpretation of the 
history or investigation of sources. Theory of cause and effect in history. 
 

ม.ปว. 302 (004302)  : อ่านอดตีจากเอกสาร 2 3(3-0-6) 
HIST 302 (004302)  : Reading: Historical Sources 2 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

การอ่าน การตั้งคำถาม และการวิพากษ์วิจารณ์งานเขียนทางประวัติศาสตร์ งานเขียนทาง
สังคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตรท์ี่ใช้แนวพินจิทางประวัตศิาสตรใ์นการศกึษา 
 Reading, questioning, and criticizing various materials of history, social sciences and 
humanities through historical approaches. 
 

ม.ปว. 303 (004303)  : ปรัชญาประวัตศิาสตร์และประวัตศิาสตร์นพินธ์ 3(3-0-6) 
HIST 303 (004303)  : Philosophy of History and Historiography 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
 ความหมายและความมุ่งหมายต่างๆ ของประวัติศาสตร์ แนวคิดเกี่ยวกับอดีตในยุคจารีต                  
ทั้ ง ใน โลกตะวันตกและตะ วันออก  ความ เป็น วิทยาศาสตร์กั บก ารกลาย เป็น “ศาสตร์”                                  
ของประวัติศาสตร ์ปรัชญาประวัตศิาสตรใ์นศตวรรษที่ 18-19 ในแนวทางต่างๆ และ “ประวัตศิาสตร์
นิยม” ปรัชญาประวัติศาสตร์แห่งศตวรรษที่ 20 มโนทัศน์เกี่ยวกับอดีตและสำนึกทางประวัติศาสตร์            
ในไทย ปรัชญาและประวัตศิาสตรน์พินธไ์ทย  
 Meanings and objectives of History. Perceptions of the past in classical eras both in    
Western and Eastern worlds. Scientific thinking and the ‘science’ in History. Philosophy of history in 
eighteenth and nineteenth centuries and “historicism”. Twentieth-century philosophy of history. 
Perceptions of the past in Thailand, Thai philosophical thinking on history and historiography. 
 

ม.ปว. 304 (004304)  : ภาษาอังกฤษเชิงวชิาการในการศกึษาประวัตศิาสตร์ 3(3-0-6) 
HIST 304 (004304)  : Academic English for Historical Studies 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
  งานวิชาการสาขาประวัติศาสตรท์ี่เป็นภาษาอังกฤษ ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
เบื้องต้นในการศึกษาประวัติศาสตร์ มโนทัศน์พื้นฐานเป็นภาษาอังกฤษสำหรับนักประวัติศาสตร์                   
บทอ่านคลาสสคิและบทอ่านภาษาอังกฤษรว่มสมัยในสาขาวชิาประวัตศิาสตร์ 

Scholarship in history in English. Basic reading skills in academic English for historical 
studies. Basic concepts in English for historians. English classical and contemporary readings in 
history.  
 

ม.ปว. 309 (004309)  : สัมมนา  3(3-0-6) 
HIST 309 (004309)  : Seminar 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
 การรับคำแนะนำในการเลือกทำรายงานด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์และนำเสนอในการ
สัมมนาหัวข้อศึกษาประวัติศาสตร์โดยอาจารย์ผู้ควบคุมวิชา และจะเน้นให้ฝึกการใช้วิธีการทาง
ประวัตศิาสตรใ์นการเขียนรายงานซ่ึงจะนำเสนอในการสัมมนา 
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 Seminar course dealing with selected issues or problems in order to write a report by 
utilizing historical methods and present in the seminar. Consultation of seminar topic by instructors, 
with the emphasis on historical thinking and methodology in their written reports which are 
presented in seminar classes. 
 

ม.ปว. 351 (004351)  : แนวพินจิทางประวัตศิาสตร์ 3(3-0-6) 
HIST 351 (004351)  : Theoretical Approaches to History 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
 โครงสร้างและตัวแสดง ชนช้ัน: ประวัติศาสตร์ในทรรศนะมาร์กซ์ ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ 
เศรษฐศาสตร์การเมือง ประวัติศาสตร์จากข้างล่าง และงานศึกษาผู้อยู่ในสถานะรอง  เพศและ                
เพศสภาพ: ประวัตศิาสตร์ผู้หญิง ประวัตศิาสตรค์รอบครัวและเด็ก สตรนียิม กลุม่หลากหลายทางเพศ 
ประวัติศาสตร์ว่าด้วยเพศของฟูโกต์  เช้ือชาติและชาติพันธุ์: ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรม 
ประวัตศิาสตรอ์าณานคิมและการสถาปนาความเป็นอ่ืน ประวัตศิาสตรช์นผิวส ี ภาษาและวรรณกรรม: 
ประวัตศิาสตรก์ับวรรณกรรม ประวัตศิาสตรใ์นฐานะงานเขียนและเรื่องแตง่ ร่างกายและจิตใจ: แนวคิด
ร่างกายใต้บงการและการปกครองชีวญาณของฟูโกต์ ประวัติศาสตร์ความคิด ประวัติศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประวัติศาสตร์การแพทย์และจติเวช ประวัติศาสตร์ความรูส้ึก  พื้นที่และ
เวลา: ภูมิประวัติศาสตร์ การเมืองว่าด้วยพื้นที่ เมืองและสถาปัตยกรรม ท้องถิ่นและชนบท                         
จุลประวัติศาสตร์ นิเวศประวัติศาสตร์ มุมมองต่าง ๆ ว่าด้วยเงื่อนเวลาทางประวัติศาสตร์ ระดับ                 
การเคลื่อนที่ของเวลาในทรรศนะของเฟอรน์านด์ โบรเดล  
 Structure and agency. Class: Marx on history, economic history, political economy, history 
from below, and subaltern studies. Sexuality and gender: women’s history, history of family and 
childhood, feminism, LGBT groups, and Michel Foucault’s history of sexuality. Race and ethnicity: 
social and cultural history, history of colonialism and the construction of otherness, black history. 
Language and literature: history and literature, history as literature and fiction. Body and mind: 
Foucault’s docile bodies and governmentality, history of thoughts, history of science and 
technology, history of medicine and psychiatry, history of emotion. Space and time: geo-history, 
politics of space, city and architecture, locality and countryside, micro-history, eco-history, various 
perspectives on question of time in history, Fernand Braudel’s conceptualization of levels of time.    

ม.ปว. 390 (004390)  : หัวเร่ืองเฉพาะในประวัตศิาสตร์ 3(3-0-6) 
HIST 390 (004390)  : Specific Topics in History 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
 การอ่านและการอภิปรายดว้ยการแนะนำของผู้สอนเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องในประวัติศาสตรท์ี่ได้
เลอืกเฉพาะสำหรับการศกึษาในแตล่ะครัง้ที่เปดิสอน   
 Reading and discussion with guidance from the lecturer on selected topics in history 
through each semester. 

ม.ปว. 421 (004421) : ประวัตศิาสตร์ละตนิอเมริกาสมัยใหม ่ 3(3-0-6) 
HIST 421 (004421) : Modern History of Latin America  
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
     ลักษณะท่ัวไปของอาณาจักรอินเดยีน และอาณาจักรอินคาก่อนสมัยอาณานคิม ละตนิอเมรกิา
สมัยอาณานิคม ละตินอเมริกาในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ละตินอเมริกาในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ละติน
อเมรกิาในปัจจุบัน 
 Features of Indian kingdom and Inca kingdom before colonial era. Latin America in colonial 
era. Latin America in the 1 9 th century. Latin America in the 2 0 th century. Contemporary Latin 
America. 
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ม.ปว. 423 (004423) : ประวัตศิาสตร์ความคดิตะวันตก 3(3-0-6) 
HIST 423 (004423): History of Western Ideas 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
     กรอบแนวความคิด เริ่มแรกของการพัฒนาความคิดสมัยใหม่ การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ 
แนวความคิดทางปรัชญาและการเมืองในโลกสมัยใหม่ : กรณีอังกฤษ และกรณีฝรั่งเศส ความคิด
เกี่ยวกับเศรษฐกิจสมัยใหม่และการปฏิวัติอุตสาหกรรม  ความคิดที่แย้งกับความคิดปรัชญาและ
วิทยาศาสตร์กลไก อุดมคตทิางสังคมและความคิดในศตวรรษที่ 20   
 Conceptual framework. The beginning of modern thought development. Scientific 
revolution. Philosophical and political thoughts in the modern world: English and French issue. 
Modern economic and industrial revolution thought. The opposition to philosophical and mechanical 
scientific thought. Social Ideals and thoughts in the 20th century. 

ม.ปว. 427 (004427)  : ประวัตศิาสตร์ประเทศสหรัฐอเมริกา 3(3-0-6) 
HIST 427 (004427)  : History of the U.S.A. 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
 ศึกษากำเนิดของสหรัฐอเมริกาตลอดช่วง 200 ปี ที่ผ่านมา เน้นถึงนโยบายต่างประเทศ 
สหรัฐอเมรกิาที่มีตอ่ยุโรป ในระยะศตวรรษที่ 18 และ 19 สงครามกลางเมือง การขยายประเทศจรดฝ่ัง
มหาสมุทรแปซิฟิค และการสิ้นสุดพรมแดนตะวันตก บทบาทของสหรัฐอเมริกาในเอเชีย และยุโรป              
ในระยะหลังสงครามโลกทัง้สองครัง้ สหรัฐอเมรกิาหลังสงครามโลกครัง้ที่สอง ฯลฯ 
 The study of the birth of the nation, the U.S. right through its 200 years’ history. The 
emphasis is on the foreign policy of the U.S. concerning Europe during the 18th, 19th centuries; the 
civil war; the west wards movement and the end of the frontier; the U.S. role in Europe and Asia 
in the two World Wars; and the U.S. in the aftermath etc. 

ม.ปว. 430 (004430)  : เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : อดตีจนถงึปัจจุบัน 3(3-0-6) 
HIST 430 (004430)  : Southeast Asia: Past to Present 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
 พัฒนาการของประวัตศิาสตรเ์อเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตัง้แต่ยุคโบราณจนถงึคริสต์ศตวรรษที่ 
21 โดยให้ความสนใจในเรื่องกำเนิดของรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การผสมผสานทางวัฒนธรรม
ระหว่างวัฒนธรรมพื้นเมืองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับวัฒนธรรมที่ขยายตัวเข้ามา รัฐโบราณ               
รัฐจารตี รัฐสมัยใหม่และอาณานิคม สงครามโลกครัง้ที่ 2 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  การเรียกร้อง 
เอกราชและรัฐชาติสมัยใหม่  สงครามเย็น สมาคมอาเซียน ปัญหาความขัดแย้งในเอเชียตะวันออก 
เฉยีงใตใ้นปัจจุบัน 
 
 Development of history of Southeast Asia from ancient era up to 21th century, with an 
emphasis on the origins of states in Southeast Asia, the incoming alien civilizations and the mixture 
of these culture with their own native culture. Ancient states, traditional states, modern states and 
the colonial era, the Second World War in Southeast Asia, Southeast Asian decolonization and 
nation states, Cold War, ASEAN and conflicts in Southeast Asia. 
 

ม.ปว. 432 (004432)  : ประวัตศิาสตร์รัฐและสังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6) 
HIST 432 (004432)  : History of States and Societies in Southeast Asia 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
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 ประวัตศิาสตรเ์อเชียตะวันออกเฉยีงใตโ้ดยสงัเขป เนน้ศกึษารัฐ การเมือง สังคม เศรษฐกจิ และ
วัฒนธรรมของประเทศใดประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ภูมิหลังและการเกิดข้ึนของรัฐ                 
ที่ศึกษา รัฐและการเมือง ภูมิหลังทางสังคมและเศรษฐกิจ ความขัดแย้งและปัญหาทางสังคม 
ความสัมพันธ์กับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  โดยจะเน้นปัญหาและอาณาบริเวณในภูมิภาค                 
ที่นักศกึษาและผู้สอนสนใจเป็นพิเศษ   
 A concise history of Southeast Asia with emphasis on a study of state, polities, society, 
economic and cultural of any single country in Southeast Asia. Background and origin of the 
country selected, state and politics, social and economic background, social conflicts and problems, 
its relationship with Southeast Asia region; emphasis will be laid on problems faced by the country 
in question as a case study. 
 

ม.ปว. 443 (004443)  : ประวัตศิาสตร์เอเชียใต้ 3(3-0-6) 
HIST 443 (004443)  : History of South Asia 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
 ความเข้าใจพื้นฐานต่อพื้นที่และช่วงเวลาที่จะได้เรียนในกระบวนวิชานี้  ข้อมูลท่ัวไปของ
ประวัติศาสตร์ของอนุทวีป การอ่านอินเดียผ่านสื่อ ข่าว วรรณกรรมหรือภาพยนตร์ที่น่าสนใจ 
เหตุการณส์ำคัญในช่วงเวลาที่กระบวนวชิาครอบคลุม อินเดยีภายใตก้ารปกครองของอังกฤษ: ลักษณะ
จักรวรรดินิยมอังกฤษ ความเปลี่ยนแปลงในทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การเมืองของความรู้
เกี่ยวกับอินเดีย การ “เขียน” อินเดีย ประวัติศาสตร์นิพนธ์แบบต่างๆ เกี่ยวกับอินเดีย การต่อต้าน
อังกฤษ ขบวนการชาตินิยม การปลดแอกจากการเป็นอาณานิคม การแยกตัวของปากีสถานกับ              
บังคลาเทศ กลุ่มเคลื่อนไหวต่างๆ ในอินเดยี  ประวัตศิาสตรจ์ากข้างลา่ง: กลุ่มศึกษาผู้อยูใ่นอนุสถานะ  
อินเดยีและจักรวรรดิ: ทรรศนะจากหลังอาณานคิมศกึษา  
 
 
  

Basic knowledge on the scope, space and period of time covered in this course. “Indian 
Subcontinent” in general; India through the media: news, literature and film. Important events in 
the period covered by the course.  India under the British Raj: the British Empire and political, 
economic and social transformations.  Politics of knowledge on India, “writing” India, various 
historiographies on India.  Revolts and resistance, nationalist movement, independence, the 
separation of Pakistan and Bangladesh, different resistance groups in India. History from below: 
the Subaltern Studies Collective. India and colonialism: Postcolonial perspectives. 

 
 

ม.ปว. 451 (004451)  : ประวัตศิาสตร์อารมณ์ความรู้สกึ 3(3-0-6) 
HIST 451 (004451)  : History of Emotion 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
 ความสำคัญของศึกษาประวัติศาสตร์อารมณ์ความรู้สึก และความสัมพันธ์กับการศึกษา
ประวัตศิาสตรใ์นแนวที่ใกล้เคียง เช่น ประวัตศิาสตรส์ังคม จุลประวัตศิาสตร์ ประวัตศิาสตรว์่าดว้ยจิต 
วธิกีารศกึษาและมโนทัศนต์า่งๆ ในประวัตศิาสตรค์วามรูส้กึ ความรู้สกึกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์อารมณ์ความรู้สึกในสังคมไทย การพัฒนาแนวทางการศึกษา
ประวัตศิาสตรอ์ารมณค์วามรูส้กึ  
 Importance of history of emotion study and relationship with other historical approaches, 
such as social history, micro-history, and psychohistory. Different approaches of history of 
emotion. Emotion and social and historical transformations. History of emotion in Thai society.                
The possibilities for development of the historical approach to emotion and feeling. 
 
 

ม.ปว. 453 (004453)  : ประวัตศิาสตร์ภูมปิัญญาในสังคมไทย 3(3-0-6) 
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HIST 453 (004453)  : Intellectual History in Thai Society 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
 แนวพินิจต่างๆ ที่ใช้ในการศึกษาประวัตศิาสตรภู์มิปัญญาในสังคมไทย ภูมิปัญญาและความคิด
ทางสังคมและการเมืองก่อนพุทธศตวรรษที่ 18 จักรวาลวทิยาของศาสนาผี พุทธศาสนา และศาสนา
ฮินดูในรัฐไทยยุคโบราณ ความเปลี่ยนแปลงของภูมิปัญญาและความคิดทางสังคม การเมือง และ
ศาสนาในสมัยอยุธยา ความเปลี่ยนแปลงทางภูมิปัญญาและความคิดในสมัยธนบุรแีละตน้รัตนโกสนิทร์ 
การพัฒนาอุดมการณข์องรัฐสมบูรณาญาสทิธริาชย์ การปะทะทางอุดมการณ์ก่อนและหลังการปฏิวัติ 
พ.ศ. 2475 และผลกระทบ การเคลื่อนไหวทางภูมิปัญญาและความคิดระหว่างทศวรรษ 2490                     
ถึงทศวรรษ 2510 และผลกระทบ ความหลากหลายและการต่อสู้ทางภูมิปัญญาและความคิดตั้งแต่ 
พ.ศ. 2516 ถงึปัจจุบัน 
 
 

Approaches to the study of Thai intellectual history. Social and political thinking prior to the 
1 8 th century B.E. . Cosmology of animism, Buddhism, and Hinduism in the ancient Thai state. 
Changes in social, political, and religious thinking during the Ayutthaya period. Changes in thinking 
during the Thonburi and Early Rattanakosin periods.   Development of the ideology of the 
absolutist State. Dispute of ideologies before and after the 1932 Revolution and its consequence, 
the ideological movement during the decades of 2490-2510 B.E. (1947-1967 A.D.) and its 
consequences. Ideological diversity and confrontation from 2516 B.E. (1973 A.D.) to present. 

 

ม.ปว. 454 (004454)  : แนวการวิเคราะห์ใหม่ในการศกึษาประวัตศิาสตร์ 3(3-0-6) 
HIST 454  (004454) : New Trends in Historical Analysis 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
 สังคมความรู้ทางประวัติศาสตร์ก่อนทศวรรษ 1990 ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม
การเมืองของสังคมโลกจากทศวรรษ  1990 ถึงปัจจุบัน การทบทวนปรัชญาประวัติศาสตร์ 
“ประวัติศาสตร์คืออะไร เพื่ออะไร” ความหลากหลายของประวัติศาสตร์หลังสมัยใหม่ แนวโน้ม
การศกึษาประวัตศิาสตร์ 

Historical knowledge before the 1990s. Socio-economic changes and political 
transformation in the world from the 1990s to present. Revisiting historical philosophy: the “why” 
and the “how” of studying history. Diversity of historical analyses in postmodernism. Trends in 
historical analysis.   
 

ม.ปว. 455 (004455)  : ประวัตศิาสตร์จิตวทิยาและจิตเวชศาสตร์ 3(3-0-6) 
HIST 455  (004455)  : History of Psychology and Psychiatry 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
 ประวัติศาสตร์และการเมืองของความปกติและผิดปกติของจิตใจ ความรู้ทางจิตเวชกับการ
เปลี่ยนผ่านของช้ันความรูก้่อนยุคสมัยใหม่ การเกดิข้ึนของความรูท้างจติเวชในฐานะวิทยาศาสตร์และ
เครื่องมือในการจัดการความผิดปกตขิองรัฐ การทำใหปั้ญหาทางจติใจกลายเป็นปัญหาทางการแพทย์
ในสังคมสมัยใหม่ ประวัตศิาสตรข์องเสรนีิยมใหม่ ตรรกะของความเสี่ยง และความรูท้างจติเวชศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ของโรคจิตเวชในสังคมสมัยใหม่ โรคซึมเศร้า โรคไบโพล่า และ โรคสมาธิสั้น (ADHD) 
ประวัตศิาสตรจ์ติเวชศาสตรเ์ชิงวัฒนธรรม 
 History and politics of normality and pathology of mind. Psychiatric knowledge and 
changes in historical episteme. Birth of psychiatric knowledge as a scientific and tool of state 
disorders execultion. A medicalization of mind and its problems in a modern society. History of 
neo-liberalism, risk rationality and psychiatric knowledge. History of psychiatric disorders in a 
modern society: history of depression, history of bipolar disorder, and history of attention deficit 
hyperactivity disorder (ADHD). History of psychiatry through the cultural perspective.  
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ม.ปว. 456 (004456) : หัวข้อเลอืกสรร 3(3-0-6) 
HIST 456  (004456) : Selected Topics 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
 หัวข้อเลอืกสรรเกี่ยวกับความกา้วหนา้และที่กำลังเป็นที่นา่สนใจในทางประวัตศิาสตร์ 
 Selected topics from new and interesting developments in the field of History. 
 

ม.ปว. 462 (004462)  : ญ่ีปุ่นปริทัศน์ 3(3-0-6) 
HIST 462 (004462) : A Review of Japan 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
 มรดกทางประวัตศิาสตร์ เศรษฐกิจญ่ีปุ่น บทบาทธุรกิจขนาดเล็กและกลางในการพัฒนาของ
ญ่ีปุน่ การเมืองญ่ีปุน่ สังคมญ่ีปุน่ ศาสนาในสังคมญ่ีปุน่ ชนช้ันกลางในญ่ีปุน่ ประเด็นที่นา่สนใจเกี่ยวกับ
สังคมและวัฒนธรรมญ่ีปุน่ 

Historical legacy. Economy of Japan. Roles of SMEs in Japanese development. Politics of 
Japan. Japanese society. Religion in Japanese society. Middle classes in Japan. Special and 
interesting issues about Japanese society and culture. 

 
 

ม.ปว. 465 (004465)  : ประวัตศิาสตร์จีนสมัยใหม ่ 3(3-0-6) 
HIST 465 (004465)  : History of Modern China 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
 การเมืองของประวัตศิาสตรจ์ีนสมัยใหม่ จีนกับตะวันตกในยุคปลายราชวงศชิ์ง การก่อกำเนิด
ชาตินิยมจีน และการต่อรอง "ภาวะสมัยใหม่" จากยุคปลายราชวงศ์ชิง ถึงยุคสาธารณรัฐการก้าวสู่
อำนาจของพรรคคอมมิวนิสต์จีน  สาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้ อิทธิพล  เหมา เจ๋อตง  :                          
จากกา้วกระโดดไกลสูป่ฏิวัตวัิฒนธรรม สาธารณรัฐประชาชนจนีภายใตอิ้ทธิพล เติ้ง เสี่ยวผิง: นโยบาย
เปิดและปฏิรูปกับการค้นหาระเบียบทางการเมือง การอภิปรายสาธารณรัฐประชาชนจีนยุคหลังเติ้ง: 
การปฏิวัตคิรัง้ใหม่? 
 Politics of history of modern China. China and the West in the late Qing era. Rise of 
Chinese nationalism and the negotiation of “Modernity” from the late Qing to the republican era. 
Rise of Chinese communist to power. People’s Republic of China under Mao Zedong’s influence: 
from great leap forward to cultural revolution. People’s Republic of China under Deng Xiaoping’s 
influence: open and reform policy and searching for political order. People’s Republic of China after 
Deng: A New Revolution? 
 
 
 
  
 

ม.ปว. 466 (004466)  : ประวัตศิาสตร์ญ่ีปุ่นสมัยใหม ่ 3(3-0-6) 
HIST 466 (004466)  : History of Modern Japan 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
 การเมืองของประวัตศิาสตรญ่ี์ปุ่นสมัยใหม่ ญ่ีปุ่นสมัยโทกุกาวา่: โครงสรา้งสังคมการเมืองและ                 
การลม่สลายของโชกุน ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในสมัยเมจิ: การปฏิรูป
สังคม-การเมือง  รัฐธรรมนูญเมจิ  ความเคลื่อนไหวทางภูมิปัญญา การพัฒนาอุตสาหกรรม และการ
ก่อตัวของชาตนิิยม ญ่ีปุ่นกับสงครามโลกครัง้ที่ 2:  ปัจจัยที่นำญ่ีปุ่นไปสูส่งครามโลกครัง้ที่ 2 และการ
สงครามกับความพ่ายแพ้  ญ่ีปุน่หลังสงครามโลกครัง้ที ่2: การยดึครองของอเมรกิา รัฐธรรมนูญโชวะ 
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม-การเมืองหลังสงคราม และลัทธิโยชิดะ ญ่ีปุ่นในฐานะมหาอำนาจทาง
เศรษฐกิจ: ปัจจัยที่นำไปสู่ การข้ึนสู่สถานะมหาอำนาจทางเศรษฐกิจและความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกจิ-สังคม ยุคของความทา้ทาย และความไม่แน่นอน    
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  Politics of history of modern Japan. Japan in Tokugawa Era: socio-political structure and 
the decline of Shogun. Economic, social, and political changes in the Meiji Era: socio-political 
reform, Meiji constitution, intellectual movement, industrial development and the rise of 
nationalism. Japan and the 2nd World War: factors leading Japan to the 2nd World War, as well as 
war and defeat. Japan after the 2nd World War: American occupation, Showa Constitution, socio-
political changes after war, and Yoshida Doctrine. Japan as an economic “Superpower”: factors 
leading Japan to economic superpower status and socio-economic changes, The challenging and 
unpredictable era. 
 

ม.ปว. 470 (004470)  : ประวัตศิาสตร์เศรษฐกจิไทย 3(3-0-6) 
HIST 470 (004470)  : Economic History of Thailand 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

ความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ แนวคิดและวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์
เศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจไทยสมัยจารีต ความเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจสมัยต้นรัตนโกสินทร์ 
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหลังการทำสนธิสัญญาการค้าเสรี ความเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ                
ในระบบ “ทุนนยิมโดยรัฐ”ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิหลังนโยบายการพัฒนา  ความเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกจิในระบบเศรษฐกจิโลก  ปัญหาเศรษฐกจิ : มุมมองทางประวัตศิาสตร ์
 Importance of studying economic history. Approaches and methodologies of economic 
history. Thai economic system in classical period. Changes in economic system in early 
Rattanakosin. Economic transformations after free trade treaties. Economic changes during "state 
capitalism". After the "development policies": economic repercussions. Changes in the world 
economic system. Economic problems: historical approach. 

  

ม.ปว. 473 (004473)  : ประวัตศิาสตร์การเมอืงและการปกครองไทยสมัยใหม ่ 3(3-0-6) 
HIST 473 (004473)  : History of Modern Thai Politics and Administration 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
 การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ  สั งคม  และการสถาปนาระบอบ
สมบูรณาญาสทิธริาชยจ์นถงึการเปลีย่นแปลงการปกครองปพี.ศ.2475 รัฐราชการกับการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยของไทยและผลกระทบตอ่ความสัมพันธเ์ชิงอำนาจในหมู่ชนช้ันนำ ประชาธปิไตยแบบไทย 
และผลกระทบต่อความสัมพันธ์เชิงอำนาจในหมู่ชนช้ันนำ พ.ศ.2500-ปัจจุบัน พลวัตของระบอบ
ประชาธปิไตยรว่มสมัยของไทย 
 The change of the socio-economic structure and the establishment of the Siam absolute 
monarchy until 2475 (1932) Revolution. Thai bureaucratic and democratic politics and its 
consequence to the relation of power among elite. Thai Democracy and its consequence to the 
relation of power among the elites 1957- present. Dynamics of Contemporary Thai Democracy. 
 

ม.ปว. 474 (004474)  : ประวัตศิาสตร์กลุ่มชาตพัินธ์ุในประเทศไทย 3(3-0-6) 
HIST 474 (004474)  : History of the Ethnic Groups in Thailand 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
 กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18 -21  ความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์
ไทย-ไท และชาติพันธุอ่ื์นในรัฐไทย การเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนของกลุ่มชาตพัินธุเ์ข้ามาสูป่ระเทศไทย
ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 18-21  รัฐไทยและการเปลี่ยนนโยบายต่อกลุ่มชาติพันธุ์ สถานภาพทาง
การเมือง เศรษฐกจิและสังคมของกลุม่ชาตพัินธุ ์การปฏิสัมพันธร์ะหวา่งกลุม่ชาตพัินธุแ์ละคนทอ้งถิ่นใน
สังคมไทย การปรับตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ในสังคมไทย ปัญหาและนโยบายเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์                  
โดยเนน้เอกสารและวธิกีารวจิัยวเิคราะหปั์ญหาและนโยบายเกี่ยวกับกลุม่ชาตพัินธุใ์นปัจจุบัน 
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The ethnic groups in Thailand during 18th-21st centuries. History of Thai-Tai ethnic group 
and other ethnic groups in Thai state. The migration of ethnic groups into Thailand during 18th –
21st centuries. Thai state and changes in ethnicity’s policy. Socio-economic and political status of 
ethnic groups. Relationship between ethnic groups and local Thais. The adaptation of ethnic groups 
in Thai society. Problems of ethnicity and the state’s policy. Analysis of problems and policies 
towards ethnicities, using mainly documents and research. 

 
 
 
 
 

 

ม.ปว. 475 (004475)  : พุทธศาสนากับสังคมไทย 3(3-0-6) 
HIST 475 (004475)  : Buddhism and Thai Society 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
 ศกึษาความสัมพันธข์องพัฒนาการแนวความคิดพุทธศาสนาและระบบการเมือง การปกครอง 
เศรษฐกจิ สังคม และวัฒนธรรมในแตล่ะสมัยของไทย 
 A study of the growth of Buddhism in Thailand and its connection with the politics, socio-
economy and culture of the country in different periods of Thai history. 

ม.ปว. 476 (004476)  : ประวัตศิาสตร์สังคมไทย 3(3-0-6) 
HIST 476 (004476)  : Social History of Thailand 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
 ศกึษาความสัมพันธท์างสังคม สถาบันทางสังคม และการจัดตัง้ทางสังคมในประวัตศิาสตรไ์ทย 
โดยเน้นไปในทางแนะนำให้เข้าใจปัญหาวิธกีาร และหลักฐานที่เหมาะสมแก่การวจิัยทางประวัตศิาสตร์
สังคมไทย 
 A study of social relationship, social institutions and social organizations in Thailand with 
emphasis on the understanding of social problems, using historical methods and sources. 

ม.ปว. 481 (004481)  : การปฏิวัตอุิตสาหกรรมเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 
HIST 481 (004481)  : Industrial Revolutions in a Comparative Perspective 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
 ความหมายของ “การปฏิวัติอุตสาหกรรม” และ ”การพัฒนาอุตสาหกรรม” การเปรียบเทียบ
การปฏิวัตอุิตสาหกรรมในกลุม่ประเทศยุโรป การพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศลาตนิอเมรกิา: ทฤษฎี
พ่ึงพา การพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศเอเชียตะวันออก: ญ่ีปุ่น จีน และเกาหลีใต้ การพัฒนา
อุตสาหกรรมในประเทศเอเชียตะวันออกเฉยีงใต ้การทำความเข้าใจการพัฒนาอุตสาหกรรมดว้ยทฤษฎี
ระบบโลก พัฒนาการของ “ อุตสาหกรรม” ในโลกศตวรรษที่ 21 และแนวโน้มในอนาคต 

Meaning of Industrial Revolution and Industrial Development. Comparison of industrial 
revolution in Europe. Industrial development in Latin America: dependency theory. Industrial 
development in East Asia: Japan, China and South Korea. Industrial development in South East 
Asia. World Systems Theory and industrial development. Industrial development in the 21st century 
and future. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



64 
 
 

ม.ปว. 483 (004483)  : ประวัตศิาสตร์โลก 3(3-0-6) 
HIST 483 (004483)  : World History 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
 ประวัติศาสตร์โลกเบื้องต้นและนัยสำคัญ ประวัติศาสตร์มนุษย์ยุคต้น: จาก โฮโม ซาเปียน               
ซาเปียน สู่ การก่อตัวของอารยธรรม ยุคคลาสสิค (1000 ปีก่อนคริสตกาล-ค.ศ. 600) ยุคหลัง
คลาสสิค (ค.ศ. 500-ค.ศ. 1450) ยุคตน้สมัยใหม่ (ค.ศ. 1450-ค.ศ. 1800) ศตวรรษที่ 19 อันยาวนาน             
ที่วางรากฐานโลกรว่มสมัย ยุครว่มสมัยในประวัตศิาสตรโ์ลก 
 Introduction to world history and its significance. Early human history: From Homo Sapiens 
Sapiens to the rise of civilizations, classical period (1000 BCE-600 CE). Post classical period (500 
CE-1450 CE). Early modern period (1450 CE-1800 CE). The long nineteenth century that defined 
the contemporary world, The contemporary era in world history. 
 

ม.ปว. 499 (004499)  : ภาคนพินธ์ 3(3-0-6) 
HIST 499 (004499)  : Sessional Paper 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : นักศกึษาต้องผ่านการเรียนกระบวนวชิาเอกประวัตศิาสตร์มาแล้ว 
    ไม่ต่ำกว่า 30 หน่วยกติ โดยรวมกระบวนวชิา ม.ปว. 301 (004301) 
    และ ม.ปว. 302 (004302) 

การวิจัยและการเขียนงานวิจัยทางประวัติศาสตร์ การพัฒนาคำถามวิจัย การพัฒนาการ
ทบทวนวรรณกรรม การพัฒนาจุดประสงค์การวจิัย การพัฒนาสมมติฐานการวจิัย การเขียนงานวจิัย
ทางประวัตศิาสตรใ์นเชิงวชิาการ การแกไ้ขและพัฒนางานเขียน 

Historical research and writing. Developing research questions. Developing literature 
review. Developing research objectives. Developing research assumption. Academic historical 
research writing. Revising and polishing research paper. 
 

ม.ท.  270 (014270)  : วรรณกรรมศึกษา  3(3-0-6) 
THAI 270 (014270)  : Literary Studies 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
 ความหมาย  องค์ประกอบ  ประเภท  กลวิธีนำเสนอ  ขนบทางวรรณกรรม  ความสัมพันธก์ับ
ศาสตรอ่ื์น ๆ   คุณค่าของวรรณกรรม  และแนวทางการศึกษาวรรณกรรม 
 Definitions, components, genres , presentation  techniques, literary  conventions,  
relationship  to  other  disciplines , values  of  literature  and approaches to literary studies. 
 
 
 
 
 
ม.ท. 302 (014302)  : การอ่าน  3(3-0-6) 
THAI 302 (014302)  : Reading 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
 หลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะการอ่าน การพัฒนาสมรรถภาพการอ่าน การอ่าน      
จับใจความร้อยแก้วและร้อยกรอง การอ่านวิเคราะห์สารคดีและบันเทงิคดี การอ่านตีความนวนิยาย 
เรื่องสัน้ และกวีนิพนธ ์ การอ่านออกเสยีงร้อยแก้วและร้อยกรอง 
 Principles and process of reading skill development. Developing reading proficiency, 
reading for comprehension in prose and poetry, analytical reading in non-fiction and fiction, 
interpretative reading in novels, short stories and poetry, prose and poetry reading aloud. 
ม.ท.  304 (014304)  : การพูด  3(3-0-6) 
THAI 304 (014304)  : Speaking 
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เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
 หลักการพูด การเสนอสาร การพูดแบบตา่งๆ และการพัฒนาทักษะการพูด 
 Principles of speech communication, speech delivery, types of speech, and practice of 
speaking skills. 
ม.ศท. 103 (050103)  : สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6) 
HUGE 103 (050103)  : Thai Society and Culture 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
 การศกึษาเชิงแนะนำเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทย โดยอาศัยเครื่องมือการวิเคราะห์ที่มา
จากมรดกทางปัญญาของไทย รวมทั้งการเสนอในเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับทฤษฎีที่มาจากโลกทรรศน์
ตะวันตกที่ใช้ในการศึกษาสังคม และวัฒนธรรมไทย และทางเลือกอ่ืน ๆ ของความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกจิสังคมของไทย 
 An introduction to Thai Society and Culture based on analytical tools derived from Thai 
intellectual heritage, including critical expositions of theory on Thai Society and culture arisen from 
Western Worldviews, and alternatives of Socioeconomic changes. 
 

ม.ศท. 104 (050104)  : มนุษย์กับโลกสมัยใหม ่ 3(3-0-6) 
HUGE 104 (050104)  : Man and the Modern World 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาคุณลักษณะสำคัญของ "มนุษย์สมัยใหม่" ลักษณะและความเป็นมาของโลกสมัยใหม่ 
ปัญหาที่โลกสมัยใหม่เผชิญ และแนวทางการแกไ้ขปัญหา 
 Study of the important characteristics of the "modern man" features, and the development 
of the modern world, the problems it faces, and possible solutions. 
 
 
 

ม.ศท. 111 (050111)  : มนุษย์กับการแสวงหาความรู้ 3(3-0-6) 
HUGE 111 (050111)  : Man and Quest for Knowledge 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
 พัฒนาการของความคิดและวธิคิีดอันนำไปสูค่วามรู ้การตัง้จุดมุ่งหมายสูงสุดในชีวติของปัจเจก
บุคคลและของสังคม การสืบทอด เช่ือมโยงและบูรณาการความรู้ ความขัดแย้งทางความคิดในองค์
ความรู ้แนวทางการอธิบายปรากฏการณใ์นสังคมปัจจุบัน 
 Development of thoughts and methods of thinking, which result in knowledge acquisition. 
Ultimate goals of individuals and societies. Inheritance, interconnection and integration of 
knowledge. Debates in theoretical approaches to knowledge. Modes of explanation on present 
social phenomena.  

ม.ศท. 112 (050112)  : การอ่านกับโลกวรรณกรรม 3(3-0-6) 
HUGE 112 (050112)  : Reading and Literary World 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
 การอ่านและวิเคราะห์วรรณกรรมในลักษณะการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ ลักษณะและบทบาท
ของวรรณกรรมดั้งเดิมในบริบทของสังคมปัจจุบัน วรรณกรรมในกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
ความสัมพันธข์องวรรณกรรมกับศลิปะแขนงอ่ืน วัฒนธรรมสากลของการวจิารณอ์ยา่งสรา้งสรรค์ 
 Reading and comparative methods in literary analysis. Characteristics and roles of 
traditional literature in modern social context. Literary texts amidst social changes. Interrelations of 
literary texts and other artistic forms. The culture of creative criticism.   

ม.ศท. 141 (050141)  : การเรียนรู้ผ่านกจิกรรม  2(0-6-2) 
HUGE 141 (050141)  : Learning through Activities 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
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 ความรู้เกี่ยวกับการทำกิจกรรม การวางแผนการจัดกจิกรรม การเตรยีมการดำเนนิการ การ
จัดกจิกรรมและแกไ้ขปัญหา การนำเสนอผลการดำเนนิการ และการประเมินผล การใหล้ำดับข้ันเป็นที่
นา่พอใจ (Satisfactory : S) หรอืไม่เป็นที่นา่พอใจ (Unsatisfactory : U) 

Knowledge of activity development, planning, preparing the administrative process, 
organizing the activity and solving problems, presenting the outcome, and evaluating. Grading will 
be given on satisfactory or unsatisfactory basis. 
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2.ผลงานทางวชิาการ การค้นคว้า วจัิย หรือการแต่งตำราของอาจารย์ประจำ 
 
1. อาจารย์ ดร.ธัญญารัตน ์  อภวิงค ์
บทความทางวิชาการ 
ธัญญารัตน ์ อภิวงค์. (2560). กลุม่ชาตพัินธุจ์ากพม่าและการสรา้ง “ความเป็นพม่า” ผ่านจติรกรรมฝา

ผนังในลา้นนา. วารสารวิจิตรศิลป์, 8(1), 23-59. 
 
2. อาจารย์ ดร.วราภรณ์ เรืองศรี 
ผลงานวจัิย 
วราภรณ์ เรืองศรี. (2559). ความเคลื่อนไหวของชุมชนพ่อค้าคาราวานเมืองแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่ พ .ศ. 

2500 ถงึปัจจุบัน (รายงานการวจิัยฉบับสมบูรณ)์. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
วจิัย.  

วราภรณ ์เรอืงศรี. (2558). การค้าชายแดนแม่ฮอ่งสอน แม่สะเรยีง ขุนยวม และอำเภอเมืองตัง้แต ่พ .ศ. 
2500 ถึ ง ปัจจุ บัน  (รายงานการวิจัยฉ บับสมบูรณ์ ). เชียงให ม่ : คณ ะมนุษยศาสตร์  
มหาวทิยาลัยเชียงใหม่. เผยแพรใ่น ความทรงจำจากชายแดน เหลยีวหลังสนุก แลหนา้สับสน. 
ใน เอกสารประกอบการประชุมวชิาการระดบัชาต ิเรื่อง “ศาสตร์แห่งการจำ ศิลป์แห่งการลืม”.    
(น.227-247). ปัตานี: มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตตานี. 

บทความทางวิชาการ 
วราภรณ์ เรืองศรี. (2559). สมุตตราชว่าด้วยการทำความเข้าใจผู้คนและสังคมสมัยจารีต. วารสาร

ศลิปะและวัฒนธรรม (ฉบับเชิดชูเกียรต ิจัดพิมพ์เนื่องในงานแสดงมุทิตาจิตแด ่ศาสตราจารย์
อรุณรัตน์ วเิชียรเขียว ในโอกาสไดด้ำรงตำแหนง่ศาสตราจารยด์า้นประวัตศิาสตรล์า้นนา), 1(1). 
67-77.  

 
3. อาจารย์ ดร. สงิห์ สุวรรณกจิ 
ผลงานวจัิย 
Suwannakij, S. Ivarsson, S. (2017). Inscribing Siam: the State of Documentary and Material 

Practices. Private research funding. 
สิ ง ห์  สุ ว ร รณ กิ จ . (2558). ง าน ศึ ก ษ า ผู้ อ ยู่ ใน ส ถ าน ะ รอ ง  (Subaltern Studies): ท บท วน

 ประวัติศาสตรน์ิพนธแ์ละมวลชนผู้เคลื่อนไหว. ทุนสว่นตัว. เผยแพร่ ใน วารสารสังคมศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่, 27(1), 149-189.  

 
บทความทางวิชาการ 
Suwannakij, S. (2016). Review of A Sarong for Clio: Essays on the Intellectual and Cultural History 

of Thailand, Inspired by Craig J. Reynolds. Journal of Southeast Asian Studies,  Kyoto 
University. 5 (3) (December), 556-560. 

สิงห์ สุวรรณกิจ. (2560) ไฮเดกเกอร์และเบนยานิน: เทคโนโลยี สุนทรียภาพ การเมือง. ใน ศรยุทธ 
เอ่ือม เอ้ือยุทธ (บ.ก.). พ้นพรมแดนความรู้ ตำราวิชาการของภาควิชาสื่อศิลปะและการ
ออกแบบสื่อ  คณะวิจิตรศิลปะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (น.40-51). เชียงใหม่: นันทบุรีการ
พิมพ์. 

Ranajit, G. (2558). บางแง่มุมของประวัตศิาสตรน์พินธอิ์นเดยีสนมัยหลังอาณานคิม [On Some Aspect 
of Historiography of Colonial Indio, Subaltern Studies I] (สิงห์ สุวรรณกิจ, ผู้แปล). วารสาร
สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่, 27(1), 174-182. (ตน้ฉบับพิมพ์ปี ค.ศ. 1982) 
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4. อาจารย์ สทิธเิทพ เอกสทิธพิงษ์ 
บทความทางวิชาการ 
Eaksittipong, S. (2017). From Chinese “in” to Chinese “of” Thailand: The Politics of Knowledge 

Production during the Cold War. Rian Thai: International Journal of Thai Studies, 10(1), 99-
116.   

Eaksittipong, S. and Zou, K. ( 2014) . In Search for ‘Self’ and ‘Nation’: Liu Kang and Cultural 
Interpretation of Nanyang Art. In Proceedings of the International Conference Changing 
Humanities in the Changing World, the 8th Humanities Research Forum in Thailand vol. 2. 
(pp.430-446).  Chiang Mai: Faculty of Humanities, Chiang Mai University),  

สิทธิเทพ เอกสิทธิพงษ์. (2558). “ลูกจีนรักชาติ”: สำนึกประวัติศาสตร์และนิยามประชาธิปไตย. 
มนุษยศาสตรส์าร, 16(2), 112-157. 

 
5. อาจารย์กฤตภัค งามวาสีนนท์ 
ผลงานวจัิย 
กฤตภัค งามวาสีนนท์. (2560). การวิจัยการเปลี่ยนผ่านจากสังคมชาวนาสู่สังคมของผู้ประกอบการ: 

นยิาม เงื่อนไข และบรบิท ของผู้ประกอบการชนบทในสังคมโลก ใน อรรถจักร์  สัตยานุรักษ์. 
ความเปลี่ยนแปลงในชนบท: ประชาธิปไตยบนความเคลื่อนไหว (รายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์). กรุงเทพฯ:  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย. 

 
6. ศาสตราจารย์ ดร. อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ 
ผลงานวจัิย 
อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์. (2559). ความเปลี่ยนแปลงในชนบท: ประชาธิปไตยบนความเคลื่อนไหว

(รายงานการวจิัยฉบับสมบูรณ)์. กรุงเทพฯ:  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย.  
บทความทางวชิาการ 
Dayley,R., Sattayanurak, A. (2016). Thailand’s Last Peasant. Journal of Southeast Asian Studies, 

47(1), 42-65. 
อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์. (2557). ความเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเมืองของสังคมชนบท: กระบวนการ

เคลื่อนไปสู่ ประชาธิปไตย.  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ        
สุราษฎรธ์านี, 6(2), 93-120. 

อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์. (2557). ความเปลี่ยนแปลงความสัมพันธเ์ชิงอำนาจในการจัดการทรัพยากรใน
ชุมชนทอ้งถิ่นภาคเหนอื. วารสารปาริชาต, 27(1), 10-24. 

อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์. (2556). การสังเคราะหง์านวจิัยยุววจิัยประวัตศิาสตรท์อ้งถิน่ภาคเหนอื. ใน บท
สังเคราะห์ยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือ. (น.7 – 42). กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวจิัย. 

อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ . (2556). ความหมายของตัวตน : พัฒนาการหนังสือแจกในงานศพ .                          
ใน ฉัตรทิพย์ นาถสุภา และฉลอง สุนทราวาณิชย ์(บ.ก.), ประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม
และการศึกษา: รวมบทความไทยศึกษาที่ระลกึศาสตราจารย์ อิฌิอิ โยเนะโอะ. (น. 95-222).  
กรุงเทพฯ: สรา้งสรรค์. 
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อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์. (2556). ความรูส้ึกกับประวัติศาสตร์: ประวัติศาสตร์ความรูส้ึก. ใน ด้วยรัก : 
ปรัชญาและสาระของประวัติศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมบทความในโอกาสศาสตราจารย์
กติตคุิณ ดร.ฉัตรทพิย ์นาถสุภา อายุ 72 ป.ี (น.129-174). กรุงเทพฯ: สรา้งสรรค์. 

หนังสอื 
อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ (2559). ลมืตาอ้าปาก จาก “ชาวนา” สู่ ผู้ประกอบการ. กรุงเทพฯ: มตชิน. 
อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์. (2557). ประชาธปิไตย คนไทยไม่เทา่กัน. กรุงเทพฯ: มตชิน. 
 
7. ศาสตราจารย์เกยีรตคิุณ สายชล สัตยานุรักษ์  
ผลงานวจัิย 
สายชล สัตยานุรักษ์. (2560). นักวชิาการไทยกับการตอ่สูช่้วงชิงความหมาย “ประชาธิปไตย”ในภาวะ

วกิฤตทางการเมือง (รายงานการวจิัยฉบับสมบูรณ)์. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
วจิัย.  

สายชล สัตยานุรักษ์. (2558).  การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่: ประวัติศาสตรส์ังคมไทย (รายงาน
การวจิัยฉบับสมบูรณ)์. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย.  

สายชล สัตยานุรักษ์ . )2556(. ประวัติศาสตร์วิธีคิดเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทยของปัญญาชน 
)2535-พ.ศ.2435(  )รายงานการวจิัยฉบับสมบูรณ์ (.  กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ

วจิัย. 
บทความวชิาการ 
สายชล สัตยานุรักษ์. (2559). ถักถ้อยรอ้ยประเด็น: มนุษยศาสตร์ที่แปรเปลี่ยนในโลกที่เปลี่ยนแปลง. 

ใน อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ (บ.ก.), มนุษยศาสตร์ที่แปรเปลี่ยนในโลกที่เปลี่ยนแปลง รวม
บทความจากการประชุมวิชาการระดับชาติ เวที วิจัยมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 8. (น .1-20). 
กรุงเทพฯ: สยามปรทัิศน.์  

สายชล สัตยานุรักษ์.(2559). มรดกทางประวัติศาสตร์และการบังเกิด “ตุลาการภิวัฒน์” ในรัฐไทย. 
วารสารนติสิังคมศาสตร์, 9(1), 8-58.  

สายชล สัตยานุรักษ์. (2559). การสรา้งความเป็นไทยกระแสหลักและ "ความจริง" ที่ "ความเป็นไทย" 
สร้าง. ใน สุวรรณา สถาอานันท์, สุรเดช โชติอุดมพันธ์ (บ .ก .), หนึ่งทศวรรษเวทีวิจัย
มนุษยศาสตร์ไทย แว่นตา อารมณ์ สังคม ความจริง. (น.315-355). กรุงเทพฯ: สำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวจิัย (สกว.).  

สายชล สัตยานุรักษ์.(2558). การเปลี่ยนรูปรัฐและอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ระหว่างทศวรรษ 2380-
2480. ใน  ประวัติศาสตร์รัฐไทยและสังคมไทย . (น .65-117). เชียงใหม่ : สำนักพิมพ์
มหาวทิยาลัยเชียงใหม่.  

สายชล สัตยานุรักษ์, (2558). ประวัติศาสตร์การบัญญัติศัพท์: มิติหนึ่งของการเมืองวัฒนธรรมก่อน
และหลังการปฏิวัติ พ.ศ.2475. ใน ธนาพล ลิ่มอภิชาต และสุวิมล รุ่งเจริญ (บ.ก.), เจ้าพ่อ 
ประวัติศาสตร์ จอมขมังเวทย์ รวมบทความเพื่อเป็นเกียรติในโอกาสครบรอบ 60 ปี ฉลอง       
สุนทราวาณชิย์. (น.255-291). กรุงเทพฯ: สยามปรทัิศน์.  

สายชล สัตยานุรักษ์. (2558). วัฒนธรรมการเมืองไทยกับหลักนิติธรรม. ใน เอกสารประกอบการ
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