
 

 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาประวติัศาสตร 

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558) 
 

                        ช่ือสถาบันอดุมศกึษา   มหาวทิยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 

                         คณะ        มนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 

 

หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและชือ่หลักสูตร 

    1.1  รหัสหลักสูตร   0235        รหัสสาขาวชิา  0619   
 

    1.2  ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย   :   หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาประวัตศิาสตร 

ภาษาองักฤษ    :   Bachelor of Arts Program in History  

 

2. ช่ือปรญิญาและสาขาวชิา 

ชื่อเต็มภาษาไทย  :   ศลิปศาสตรบัณฑติ (ประวัตศิาสตร) 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ   :   Bachelor of Arts (History) 

ชื่อยอภาษาไทย   :   ศศ.บ. (ประวัตศิาสตร) 

ชื่อยอภาษาอังกฤษ        :   B.A. (History) 

 

3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1  หลักสูตร  

           3.1.1  จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร  

         หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวชิาประวัตศิาสตร   ผูสําเร็จการศกึษาตองเรยีนไมนอยกวา   

136  หนวยกติ  
 

                3.1.2 โครงสรางของหลักสูตร  

         หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวชิาประวัตศิาสตร  ประกอบดวยสัดสวนหนวยกติแตละ 

หมวดวชิาและแตละกลุมวชิา  ดังนี้  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

หมวดวชิา 
เกณฑ สกอ. 

(หนวยกติ) 

หลักสูตรใหม 

(หนวยกิต) 

1) หมวดวชิาการศกึษาท่ัวไป ไมนอยกวา   30 ไมนอยกวา   30 

 1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร - 12 – 15 

 1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร - 3 – 6 

 1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร - 6 – 9 

 1.4 กลุมวิชาคณติศาสตร  

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
- 6 – 9 

2) หมวดวชิาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 84 ไมนอยกวา  100 

 2.1 กลุมวิชาแกน - เรยีน          27 

 2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ - เรยีน          51 

 2.3 กลุมวิชาเอกเลอืก - ไมนอยกวา  15 

 2.4 กลุมวิชาฝกประสบการณวชิาชพี - เรยีน            7 

3) หมวดวชิาเลือกเสร ี ไมนอยกวา  6 ไมนอยกวา  6 

จํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา 120 ไมนอยกวา 136 



 

 

                3.1.3 รายวชิา   

         1) หมวดวชิาการศกึษาท่ัวไป ตองเรยีนทกุกลุมวิชาไมนอยกวา         30     หนวยกติ 

1.1 กลุมวชิาภาษาและการสื่อสาร     เรยีน                    12  -  15    หนวยกติ 

(บังคับ)   เรยีน                               9        หนวยกติ 

1500112 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการสบืคน 

(Thai for Communication and Information Retrieval) 

3(2-2-5) 

1500113 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 1 

(Foundation of English 1) 

    3(2-2-5) 

1500114 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 2 

(Foundation of English 2) 

    3(2-2-5) 

 

(เลือก)   เรยีน                 3 - 6    หนวยกติ 

1500115 ภาษาองักฤษเชงิวิชาการ 

(English for Academic Purposes) 

      3(2-2-5) 

1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ 

(Reading Practice of English) 

   3(2-2-5) 

1500117 การเขียนข้ันพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ 

(Basic Writing of English) 

   3(2-2-5) 

1500118 ทักษะการพูดข้ันพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ 

(Basic Oral Skills of English) 

   3(2-2-5) 

1561110 ภาษาญีปุ่นเบื้องตน 

(Japanese for  Beginners) 

   3(2-2-5) 

1571115 ภาษาจนีเบ้ืองตน 

(Chinese  for  Beginners) 

   3(2-2-5) 

1581107 ภาษามาเลยเบ้ืองตน   

(Malay for Beginners )               

   3(2-2-5) 

1661108 ภาษาเกาหลเีบ้ืองตน      

(Korean  for  Beginners) 

   3(2-2-5) 

 1671104 ภาษาลาวเบ้ืองตน       

(Lao  for  Beginners) 

      3(2-2-5) 



 

 

 1681103 

 

ภาษาเขมรเบ้ืองตน  

(Khmer  for  Beginners) 

       3(2-2-5) 

 

 1691103 ภาษาพมาเบ้ืองตน   

(Myanmar for Beginners)    

       3(2-2-5) 

 1711108 ภาษาเวียดนามเบื้องตน       

(Vietnamese  for  Beginners) 

       3(2-2-5) 

 1741101 ภาษาอนิโดนเีซยีเบ้ืองตน  

(Bahasa Indonesia  for Beginners)                                   

       3(2-2-5) 

                                 

1.2 กลุมวชิามนุษยศาสตร  เรยีน                3 - 6      หนวยกติ 

(บังคับ)  เรยีน               3          หนวยกติ 

2522203 คุณธรรม นําความรู 

(Knowledge Led Morality) 

    3(2-2-5) 

                                                                   

(เลือก)  เรยีน                                       0 - 3        หนวยกติ        

1500104 ความจรงิของชวิีต 

(Meaning of Life) 

  3(3-0-6) 

1500111 สุขภาวะในการดาํเนนิชวิีต         

(Well-being for Living)             

  3(3-0-6) 

2000103 สุนทรยีภาพของชวิีต  

(Aesthetic Appreciation)   

  3(2-2-5) 

2500101 พฤตกิรรมมนุษยกบัการพัฒนาตน 

(Human Behavior and Self Development) 

  3(3-0-6) 

  

1.3 กลุมวชิาสังคมศาสตร   เรยีน                      6 - 9         หนวยกติ 

(บังคับ)  เรยีน                         6            หนวยกติ 

2500102 วถิไีทย      

(Thai  Living) 

 3(3-0-6) 

2500107 อาเซยีนศกึษา   

(ASEAN Studies) 

 3(3-0-6) 



 

 

(เลือก)  เรยีน                0 - 3     หนวยกติ 

2500103 วถิโีลก  

(Global Living) 

3(3-0-6) 

2500108 ชวิีตกับสิง่แวดลอม 

(Human Beings and Environment) 

3(2-2-5) 

2500109 วถิชีวิีตเศรษฐกจิพอเพียง  

(Self-Economic Sufficiency) 

3(2-2-5) 

2541204 มนุษยกับธรรมชาต ิ

(Man and Nature) 

 

3(3-0-6) 

                            1.4 กลุมวชิาคณิตศาสตร วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี เรยีน  6 - 9  หนวยกติ 

(บังคับ)  เรยีน                         3    หนวยกติ 

4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชวิีต 

(Information Technology for Life) 

  3(2-2-5) 

                                    

(เลือก)  เรยีน            3 - 6   หนวยกติ 

4000106 การคิดและการตัดสนิใจ 

(Thinking and Decision Making) 

  3(2-2-5) 

4000114 วทิยาศาสตรเพื่อคุณภาพชวิีต 

(Science for Quality of Life) 

  3(2-2-5) 

4083202 กฬีาเพ่ือสุขภาพ 

(Sports for Health) 

  3(2-2-5) 

               

              



 

 

2) หมวดวชิาเฉพาะดาน     เรยีนไมนอยกวา                   100         หนวยกติ 

                             2.1 กลุมวชิาแกน         เรยีน                       27         หนวยกติ 

                                           

                          2.2 กลุมวชิาเอกบังคับ    เรยีน                               51        หนวยกติ 

 

 
                  

1642105 ประวัตศิาสตรศลิปะ                                                             

(History of Art) 

3(2-2-5) 

1642106 ประวัตศิาสตรอีสาน                                                              

(History of Isan) 

3(3-0-6) 

1642312 ประวัตศิาสตรความสัมพันธระหวางประเทศในกลุมอาเซยีน             

(History of ASEAN Relations) 

3(3-0-6) 

1642707 เทคโนโลยีสารสนเทศทางประวัตศิาสตร                                     

(Historical Information Technology) 

3(3-0-6) 

1642708 การอานเอกสารทางประวัตศิาสตร                                           

(Reading in Historical Documents) 

3(3-0-6) 

1642709 การจัดการทรัพยากรทางประวัตศิาสตร                               

(Historical Resources Management) 

3(3-0-6)   

1643107 ประวัตศิาสตรการเมืองการปกครองไทย                                                     

(History of Thai Politics and Government) 

3(3-0-6) 

1643711 ปรัชญาและวธีิการทางประวัตศิาสตร                  

(Philosophy and Historical Approaches) 

3(3-0-6) 

1643712 ประวัตศิาสตรนพินธ                                                             

(Historiography) 

3(3-0-6) 

1641106 ประวัตศิาสตรไทย 1                                                              

(Thai History 1) 

3(3-0-6) 

1641107 ประวัตศิาสตรไทย 2                                                                                         

(Thai History 2) 

3(3-0-6) 

1641303 ประวัตศิาสตรเอเชยีใต                                                            

(History of South Asia) 

3(3-0-6) 



 

 

                            

                    

               

1641304 ประวัตศิาสตรเอเชยีตะวันออก                                                             

(History of East Asia) 

3(3-0-6) 

1641305 ประวัตศิาสตรตะวันออกกลาง                                                 

(History of the Middle East) 

3(3-0-6) 

1642307    ประวัตศิาสตรเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต                                                     

(History of Southeast Asia) 

3(3-0-6) 

1642501 ประวัตศิาสตรสหรัฐอเมรกิา                                                    

(History of the United States of America) 

3(3-0-6) 

1642710 ประวัตศิาสตรภูมสิงัคมวัฒนธรรมในอสีานใต                                                        

(History of Geosocial Culture in Southern Isan) 

3(2-2-5) 

1642711 แหลงโบราณคดแีละแหลงประวตัศิาสตรในภูมภิาคลุมแมน้ําโขง     

(Archeology and Historical Sites in Mekong Region) 

3(2-2-5) 

1642712 ประวัตศิาสตรองคการระหวางประเทศ                                     

(History of International Organizations) 

3(3-0-6)                        

1643106 ประวัตศิาสตรทองถิ่น                                                            

(Local History) 

3(2-2-5) 

1643108 ประวัตศิาสตรศรสีะเกษ                                                        

(History of Si Sa Ket) 

3(2-2-5)     

1643402     ประวัตศิาสตรยุโรป                                                             

(History of Europe) 

3(3-0-6) 

1643713 พิพิธภัณฑศกึษา 

(Museum Studies) 

3(2-2-5) 

1644903 

 

สัมมนาทางประวัตศิาสตร   

(Seminar in History) 

3(2-2-5) 

1644904 

 

การศกึษาอิสระ                                             

(Independent Study)                               

3(2-2-5)   

2533901 สถติสิาํหรับการวจัิยทางสงัคมศาสตรเบื้องตน   

(Basic of Statistics for Social Science Research)          

3(2-2-5)                                                                       



 

 

2.3  กลุมวชิาเอกเลือก   เรยีนไมนอยกวา   15  หนวยกติ 

 

                 2.4  กลุมวชิาการฝกประสบการณวชิาชพี   เรยีน   7   หนวยกติ 

 

         3) หมวดเลือกเสรี  เรยีนไมนอยกวา   6   หนวยกติ 

           ใหเลอืกเรยีนรายวิชาใด ๆ ในหลักสตูรมหาวทิยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ  โดยไมซ้ํากับ

รายวชิาที่เคยเรยีนมาแลว  และตองไมเปนรายวิชาท่ีกาํหนดใหเรยีนโดยไมนับหนวยกติรวม        

ในเกณฑการสาํเรจ็ของหลักสูตรนี้ 

1642503 

 

ประวัตศิาสตรละตนิอเมรกิา    

(History of Latin America)                                                

3(3-0-6) 

 

1642713 ประวัตศิาสตรกับภาพยนตร 

(History and Films) 

3(3-0-6) 

 

1642714 ประวัตศิาสตรกับการทองเท่ียว 

(History and Tourism) 

3(2-2-5) 

 

1643109 

 

ประวัตศิาสตรภูมปิญญาไทย 

(Intellectual History of Thailand) 

3(3-0-6) 

1643302 ประวัตศิาสตรกัมพูชา  

(History of Cambodia) 

3(3-0-6) 

1643303 ประวัตศิาสตรลาว  

(History of Laos) 

3(3-0-6) 

 

1643304 

 

ประวัตศิาสตรเวียดนาม  

(History of Vietnam) 

3(3-0-6) 

  1643806 เตรยีมฝกประสบการณวิชาชพีประวัตศิาสตร 

(Preparation for Professional Experience in History) 

1(60) 

1644806 ฝกประสบการณวิชาชพีประวัตศิาสตร 

(Field Experience in History) 

6(600) 

6003801 เตรยีมสหกจิศกึษา  

(Pre-cooperative Education) 

1(60) 

6004801 สหกจิศกึษา  

(Cooperative Education) 

6(600) 



 

 

3.1.5  คําอธิบายรายวชิา  

           1)   หมวดวชิาการศกึษาท่ัวไป 

1.1  กลุมวชิาภาษาและการส่ือสาร 
 

รหัสวชิา     ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1500112        ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและการสืบคน                                      3(2-2-5)  

                (Thai for Communication and  Information  Retrieval) 

การพัฒนาทกัษะภาษาไทยโดยใหเห็นความสาํคัญของภาษาไทยท่ีเปนเครื่องมือ

การสื่อสารและการสืบคนสารตาง ๆ..จากทรัพยากรสารนิเทศ..การสรุปการตีความ.

การขยายความและการนาํเสนอผลการสืบคน..จากสารท่ีเกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน   

โดยเนนกระบวนการทักษะสมัพันธทางภาษา 

           Development of Thai language skills in recognition of Thai language  

for communication and information retrievals from various sources; conclusion, 

interpretation and presentation of the findings relating to daily life focusing on 

process of integrated language skills 

 

1500113        ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 1                                                             3(2-2-5) 

            (Foundation of English 1) 

การพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  (การฟง  การพูด  การอานและ

การเขียน)  เพื่อเพิ่มศักยภาพการใชภาษาอังกฤษพ้ืนฐานในบรบิททางวิชาการและสงัคม 

Development of communicative English language skills (listening, speaking, 

reading and writing) to enable students to function effectively in a basic range of 

academic and social contexts 

 

1500114    ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2                                                           3(2-2-5) 

             (Foundation of English 2) 

                   วชิาท่ีตองเรยีนมากอน: 1500113 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 1  

การพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  เพือ่เพิ่มศักยภาพการใช

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานขัน้สูงในบรบิททางวชิาการและสังคม 



 

 

 

รหัสวชิา    ชื่อและคาํอธิบายรายวชิา                หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

Further development of communicative English language skills to enable 

students to Function effectively in more advanced range of academic and social 

 

1500115    ภาษาอังกฤษเชิงวชิาการ                                                          3(2-2-5) 

              (English for Academic Purposes) 

การพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทีห่ลากหลาย  เชื่อมโยงเนื้อหา

ภาษาอังกฤษท่ัวไปและภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในสาขาท่ีเรียนกับทักษะการเรียน

ภาษาอังกฤษ  การฝกใชภาษาอังกฤษเพ่ือเปนเครื่องมือในการศกึษาดวยตนเองและ

งานวจัิยในสาขาเฉพาะทาง 

Development of integrated communicative English language skills bridging 

the gap between general English and academic English needed it the learner’s field. 

Study skills for English language learning. Practice in utilizing English as a tool for 

individual study and research on a particular field of study 

 

1500116    การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                         3(2-2-5)

           (Reading Practice of English) 

เทคนคิการอานและฝกอานบทความทีห่ลากหลาย  รวมท้ังหนังสอือางองิตาง ๆ 

Reading techniques and practice reading passages of different types 

including external books   

 

1500117    การเขียนขั้นพ้ืนฐานภาษาองักฤษ                                              3(2-2-5) 

              (Basic Writing of English)  

                               ฝกเขยีนประโยคตาง ๆ ท่ีใชหลกัไวยากรณอยางถูกตอง 

                               Students practice writing sentence using the correct grammar  

 



 

 

รหัสวชิา    ชื่อและคาํอธิบายรายวชิา                หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1500118    ทักษะการพูดข้ันพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ                                        3(2-2-5) 

                   (Basic Oral Skills of English)  

ฝกทักษะการพูด  การฟง  ท่ีเนนการออกเสยีงหนัก เบาของคําและประโยคอยาง

ถูกตอง  ฝกฟงและพูดบทสนทนาข้ันพ้ืนฐานตาง ๆ 

Students practice oral-aural skills with emphasis on basic stress patterns 

of words and sentences and practice listening and speaking simple dialogues 

 

1561110    ภาษาญี่ปุนเบื้องตน                                                                3(2-2-5)                                                            

                  (Japanese for Beginners ) 

            ฝกทักษะ 4 ทักษะ  อยางบูรณาการ  โดยฝกทักษะการฟง  การออกเสยีงและ

การพูดข้ันพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน  ฝกทักษะการเขียนประโยคงาย ๆ  ฝกทักษะ

การอานขอความสัน้ ๆ และคําศัพทท่ีใชในชวีติประจําวนั รวมท้ังศกึษาและฝกตัวอักษร    

ฮริางานะ  คาตะคานะ และตัวอักษรคันจ ิ ระดับตน  ประมาณ 40 ตัว 

 Practice of four integrated language skills focusing on listening, pronunciation 

and basic speaking skill in daily life, practice of simple sentence writing skill, reading  

of short passages, vocabulary using in daily life, including study and practice of forty 

basic letters of Hirangana, Khatakhana and Kunji 

 

1571115    ภาษาจนีเบื้องตน                                                                   3(2-2-5) 

                  (Chinese for Beginners) 

ระบบสัทศาสตรอักษรภาษาจนีกลาง  และหลักเบ้ืองตนของตัวอักษรจีนฝกอาน

ศัพท  วล ี ประโยคและขอความอยางงาย   ศึกษาและฝกเขียนโครงสรางพ้ืนฐานของรูป

ประโยคที่สัน้และงาย  ตลอดจนศกึษาและฝกการใชพจนานุกรม  จนี-ไทย และไทย-จนี 

            Mandarin Chinese phonetics and introduction to Chinese letters, practice of 

reading vocabulary, phrases, simple sentences and messages, study and practice of 

basic Chinese structure writing including study and practice of using a Chinese 

dictionary, Chinese-Thai and Thai-Chinese dictionaries 

 



 

 

รหัสวชิา    ชื่อและคาํอธิบายรายวชิา              หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1581107 ภาษามาเลยเบือ้งตน                                 3(2-2-5) 

                    (Malay for Beginners )   

            ฝกทักษะท้ัง  4   อยางบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน เนน

ฝก  บทสนทนาท่ีใชในชวีติประจําวัน  เขน  การทักทาย  การแนะนําตน  การบอกเวลา การ

ซื้อของ  การฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได  การเขียนประโยค

งาย ๆ ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Malay structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, 

making conclusion and answering questions and simple Malay sentence writing 

 

1661108 ภาษาเกาหลีเบื้องตน                 3(2-2-5) 

  (Korean for Beginners) 

ฝกทกัษะทัง้  4  อยางบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน  เนน

ฝก  บทสนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวัน  เขน  การทักทาย  การแนะนาํตน  การบอกเวลา 

การซื้อของ  การฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได  การเขียนประโยค

งาย ๆ ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Korean structures   

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, 

making introductions, telling time and buying things, practice of reading  short 

massages, making conclusion including answering questions and simple Korean 

sentence writing 

 



 

 

รหัสวชิา    ชื่อและคาํอธิบายรายวชิา              หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1671104 ภาษาลาวเบือ้งตน                   3(2-2-5) 

  (Lao for Beginners) 

              ฝกทักษะท้ัง  4  อยางบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน   

เนนฝก  บทสนทนาท่ีใชในชวีติประจําวนั  เขน  การทักทาย  การแนะนาํตน  การบอกเวลา  

การซื้อของ  การฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได  การเขียนประโยค

งาย ๆ ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Lao structures and 

grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, 

making conclusion and answering questions and simple Lao sentence writing 

 

1681103 ภาษาเขมรเบื้องตน                   3(2-2-5) 

  (Khmer for Beginners) 

ฝกทกัษะทัง้  4   อยางบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน  

เนนฝก  บทสนทนาท่ีใชในชีวิตประจาํวัน  เขน  การทักทาย  การแนะนาํตน  การบอก

เวลาการซื้อของ  การฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได  การเขยีน

ประโยคงาย ๆ ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Khmer structures and 

grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making introductions, 

telling time and buying things, practice of reading short massages, making conclusion and 

answering questions and simple Khmer sentence writing 

 

1691103 ภาษาพมาเบือ้งตน                             3(2-2-5) 

  (Myanmar for Beginners) 

ฝกทักษะท้ัง  4  อยางบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน   

เนนฝก  บทสนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวัน  เขน  การทักทาย  การแนะนําตน  การบอกเวลา 

การซื้อของ  การฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรปุและตอบคําถามได  การเขยีนประโยค

งาย ๆ  ได 



 

 

รหัสวชิา    ชื่อและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

Practice of four integrated language skills, study on basic Myanmar 

structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such as 

greetings, making introductions, telling time and buying things, practice of 

reading short massages, making conclusion and answering questions and simple 

Myanmar sentence writing 

 

1711108          ภาษาเวยีดนามเบือ้งตน                                                          3(2-2-5) 

                    (Vietnamese for Beginners) 

ฝกทักษะท้ัง  4  อยางบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน   

เนนฝก  บทสนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวัน  เขน  การทักทาย  การแนะนําตน  การบอกเวลา 

การซื้อของ  การฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรปุและตอบคําถามได  การเขียนประโยค

งาย ๆ ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Vietnamese 

structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, 

making introductions, telling time and buying things, practice of reading short 

massages, making conclusion and answering questions and simple Vietnamese 

sentence writing 

 

1741101         ภาษาอนิโดนเีซยีเบื้องตน                                                      3(2-2-5) 

                    (Bahasa Indonesia  for Beginners)  

ฝกทักษะทั้ง  4  อยางบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน  

เนนฝกบทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจําวัน  เขน  การทักทาย  การแนะนําตน  การบอกเวลา  

การซื้อของ  การฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรปุและตอบคําถามได  การเขียนประโยค

งาย ๆ ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Indonesia structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, 

making conclusion and answering questions and simple Indonesia  sentence writing 



 

 

รหัสวชิา    ชื่อและคาํอธิบายรายวชิา              หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

           1.2  กลุมวชิามนุษยศาสตร 

2522203        คุณธรรม นําความรู                                 3(2-2-5)    

                     (Knowledge Led Morality)     

ความคิดรวบยอดเชงิวิสยัทัศน  ทฤษฏี  หลักการ  กระบวนการและยุทธศาสตร  

การพัฒนาการเรียนรูของมนุษย  การคิดเชิงสรางสรรค  การพัฒนาสุขภาพกายและจิตใจ  

สตปิญญา  ภาคภูมิใจในความเปนไทย  สํานึกในหนาท่ีพลเมืองดี มีคุณธรรมนํา ความรู  

จรยิธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  มีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย  

รับผดิชอบตอบานเมือง  สรางสํานกึในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอมและ

พลังงาน  รูจักการพ่ึงพาตนเอง  ใฝรูและเรยีนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง  บูรณาการทฤษฏีสู

การปฏิบัตไิด 

Concepts of vision, theories, principles; process and strategies for 

learning development; creative thinking; intellectual, physical and mental 

development; being proud of Thai citizens; being aware of good citizenship; Thai 

citizens with knowledge leaded by morality and culture for living, good quality of life; 

responsibility for society; being aware of natural resources and energy conservation; self-

sufficiency; regular self-study; and integration of theories into practice 

 

1500104 ความจรงิของชีวติ                3(3-0-6) 

  (Meaning of Life) 

เขาใจถงึการศกึษาความจริงของชีวิต  ความหมายของชีวิต  การดํารงชีวิตใน

สังคมปจจุบันและโลกยุควทิยาศาสตรและเทคโนโลยสีารสนเทศ  การนําเอาความจรงิตาม

หลักศาสนธรรมและหลักวิถพุีทธ  ไปประยุกตใชในการแกปญหาและพัฒนาปญญา ชีวิต

และสังคม  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักศาสนธรรมชีวิตที่มีสันติสุข และ

สังคมท่ีมีสันตภิาพ 



 

 

รหัสวชิา    ชื่อและคาํอธิบายรายวชิา              หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

Understanding a study on meaning of life, definition, living in present society 

including in science and information technology era, application of Buddhism doctrine 

and Buddhism principles for problem solutions and development of intellect, life and 

society, development of morality and ethnics based on the Buddhism doctrine for peaceful 

society 

 

1500111         สุขภาวะในการดําเนนิชีวติ                                                        3(3-0-6) 

                    (Well-being for Living) 

ความหมายและขอบขายของเพศศึกษา  ความสําคัญและความจําเปนในการ

เรียนเพศศึกษา  ความรูเรื่องเพศวิถีและองคประกอบเรื่องเพศ  พัฒนาการของมนุษย  

สัมพันธภาพทางเพศ  ทักษะสวนบุคคล  พฤตกิรรมทางเพศและการแสดงออกสุขภาพทาง

เพศ  สังคมและวัฒนธรรมที่มีบทบาทในการหลอหลอมวถิทีางเพศ  กระบวนการสงเสริม

การเรยีนรูเรื่องเพศ 

Meaning and scope of well-being for life and the usefulness of studying 

well-being including sexual well-being such as human growth, sexual relations, 

personal skills, sexual behavior and how to reveal sexual well-being. Social and 

cultural sectors affecting sexual well-being instructional process 

 

2000103    สุนทรยีภาพของชีวติ                                 3(2-2-5)       

                (Aesthetic  Appreciation) 

จําแนกขอตางในศาสตรทางความงาม  ความหมายในสุนทรียศาสตรเชิงการ

คดิกับสุนทรยีศาสตรเชงิพฤตกิรรมโดยสังเขป  ความสําคัญของการรับรูกับความเปนมา

ของศาสตรทางการเห็น  (The Art of Imagery) ศาสตรทางการไดยิน (The Art of Sound)  

และศาสตรทางการเคลื่อนไหว  (The Art of Movement) สูทัศนศิลป (Visual Arts) ศิลปะ  

ดนตรี (Musical Arts) และศิลปะการแสดง (Performing Arts) ผานขั้นตอนการเรียนรูเชงิ

คุณคาจาก (1) ระดับการรําลกึ (Precognitive)  (2) ผานข้ันตอนความคุนเคย (Acquainted) และ 

(3)  นําเขาสูข้ันความซาบซึ้ง  (Appreciative)  เพ่ือใหไดมาซึ่งประสบการณของความ

ซาบซึ้งทางสุนทรยีภาพ  (Aesthetic Appreciation) 



 

 

รหัสวชิา    ชื่อและคําอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

Identification of aesthetical science, definition of thinking aesthetic and 

behavioral aesthetic in brief, importance of introductory perception of the art of 

imagery, the art of sound, the art of movement, visual  arts, musical arts, and 

performing arts through learning processes of 1) precognitive level, 2) acquainted 

level, 3) appreciative level  for getting experience in aesthetic appreciation 

 

2500101   พฤติกรรมมนุษยกบัการพัฒนาตน                       3(3-0-6) 

               (Human Behavior and Self  Development) 

พฤติกรรมมนุษยและสาเหตุปจจัยแหงพฤติกรรม  การพัฒนาตนเองของ

มนุษย  มนุษยสัมพันธเพ่ือการทํางานรวมกันและการอยูรวมกันอยางเปนสุข 

Human behavior and casual factors of behavior, human self development, 

human relations for teamwork and peaceful society 

 

            1.3  กลุมวชิาสังคมศาสตร 

 

2500102 วถิไีทย                                   3(3-0-6) 

                    (Thai Living) 

ลักษณะสังคม วัฒนธรรมและประเพณีไทย  การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย 

ความสําคัญของประวัตศิาสตรไทย  ประวัตศิาสตรทองถิน่  กระบวนการศกึษาประวัตศิาสตร

ทองถิ่น  การเมอืงการปกครองไทยในปจจุบัน  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  ฉบับ

ปจจุบัน  การบรหิารราชการแผนดนิและการปกครองทองถิ่น  ปญหาสังคม  กระบวนทัศน  

อดตี  ปจจุบัน  อนาคต 

Types of society, culture and Thai traditions, change of Thai society, 

importance of Thai history, local history, learning process of local history, present 

Thai government and politics, constitutions of Kingdom of Thailand, national and local 

administration, social problems, past, present and future paradigm 

 



 

 

รหัสวชิา    ชื่อและคําอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

2500107         อาเซยีนศกึษา                                                                      3(3-0-6) 

                    (ASEAN Studies) 

ประวัตคิวามเปนมา  พัฒนาการประชาคมอาเซยีน  กลไกอาเซยีน  ปฏญิญาวา

ดวยความรวมมืออาเซยีน  กฎบัตรอาเซยีน  วสิัยทัศน  วัตถุประสงค  เปาหมาย โครงสราง 

ภาพรวมท่ีมาคําศัพทและที่มาของ AFTA เขตการคาเสรีอาเซียนและสภาพเศรษฐกิจ

พ้ืนฐาน  ประชาคมอาเซยีนและเหตุผล  องคประกอบของประเทศรวมเจรจาท่ีมีผลกระทบตอ

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนและประเทศไทย  การสรางสังคมไทยสูประชาคมอาเซยีน  

Development of ASEAN Community, ASEAN mechanism, ASEAN Declaration, 

ASEAN Charter, vision, objectives, goals, structure, origin of vocabulary and AFTA, 

ASEAN Free Trade Area and economic infrastructure, ASEAN Community and 

rationale, components of partner countries affecting ASEAN Economic Community and 

Thailand, changing Thai society for ASEAN Community 

 

2500103      วถิโีลก                                                                                 3(3-0-6) 

                   (Global  Living) 

สภาพเศรษฐกิจสังคม  การเมือง  การปกครองของโลกปจจุบัน  ผลกระทบ

จากสภาพเศรษฐกจิสังคม  การเมือง  การปกครองของโลกตอสังคมไทย  การปรับตัว

ของสังคมไทยตอการเปลี่ยนแปลงของสงัคมโลก  เนนกลุมตาง ๆ ในโลก  (ยุโรป  อาเซยีน) 

วเิคราะหทิศทางอนาคตของเศรษฐกจิโลกได  

Situations of current  economy, society, politics and government, effects of 

global economy, society, politics and government on Thai society, adaptation of Thai 

society accordance with global change focusing on countries from different parts of the 

world (European countries, Asian countries), analysis of future economic directions 

 



 

 

รหัสวชิา         ชื่อและคาํอธิบายรายวชิา                               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

2500108  ชวีติกับสิ่งแวดลอม                         3(2-2-5) 

  (Human Being and Environment) 

ความหมาย  ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาต ิ สิ่งแวดลอม  ความสัมพันธ

เชงิระบบระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม  การพัฒนาและการใชทรัพยากรธรรมชาติ  การ

อนุรักษความหลากหลายทางชวีภาพในทองถิ่น  การดําเนนิกจิกรรม  โดยใชวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและพลังงาน  การสงเสริม  บํารุงรักษาและ

คุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  ใหตระหนักถึงการใชทรัพยากร

อยางรูคุณคา การใชพลังงานทดแทน  ภาวะโลกรอน  ความเกี่ยวของเชื่อมโยง  ผลกระทบ

ที่เกดิข้ึนจากภาวะโลกรอน  ตามหลักการพัฒนาท่ีย่ังยนื  

Definition, importance of natural resources, environment, systematic 

relations between human being and environment, development and use of natural 

resources, preservation of local biodiversity, activity conduction by using science and 

technology affecting environment and energy, promotion, maintenance, and 

preservation of environment and natural resources quality focusing on effective and 

efficient use of natural resources, use of alternative energy, global warming, concerns 

and effects of global warming based on the principles of sustainable development 

 

2500109      วถิชีีวติเศรษฐกิจพอเพียง                                                        3(2-2-5)   

                    (Self-Economic Sufficiency)  

             วิเคราะห  สังเคราะหและฝกปฏิบัติเกี ่ยวกับความหมาย  ความสําคัญและ

แนวทางพัฒนาวิถชีวิีตตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  อันเนื่องมาจากพระราชดําริใน

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  เพ่ือใหตระหนักในความสําคัญ  มี

ความรู  ความเขาใจในความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ภูมิปญญาทองถิ่น  

สามารถนําหลักการ และแนวทางพัฒนาไปใชในการพัฒนาวิถีชีวิตของตนเอง  พัฒนา

องคกรและชุมชนไดอยางพอดี  พอเพียงและยั่งยืน  มีการศึกษาดูงาน ในระดับทองถิ่นท่ี

ประสบความสําเร็จเพ่ือใหเห็นแนวทางปฏิบัติท่ีแทจริง  หรือปฏิบัติจริงในครัวเรือน (เนน

เนื้อหาการปรับใชใหสอดคลองกับโปรแกรมวิชาท่ีสอน)  

 



 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

Analysis, synthesis and practice of meaning, importance and strategies  for 

living development based on the self-economic-sufficiency philosophy of His majesty 

King Bhumibol Adulyadej emphasizing on the importance, knowledge, understanding 

of  the philosophy, local wisdom, application of the principles and strategies for self-

living development, sufficient and sustainable development for organizations and 

communities, study visit to successful community for practical guidelines (Contents 

should be related to   the fields of students)  

 

2541204   มนุษยกับธรรมชาติ                3(3-0-6) 

                    (Man and Nature) 

วิวัฒนาการและปฏิสมัพันธระหวางสังคมมนุษยกบัธรรมชาต ิ การเปลี่ยนแปลง

แนวโนมระบบธรรมชาติ  วิถีการเปลี่ยนแปลงของมนุษยและธรรมชาติ  ปญหาระหวาง

มนุษยกับธรรมชาต ิ ภาวะวิกฤตทางธรรมชาต ิ ผลกระทบจากภัยธรรมชาต ิ การดํารงอยู

รวมกันกับธรรมชาติไดอยางย่ังยืนและสันติสุขท่ังในระดับบุคคล  ประชาคมทองถิ่นและ

ประชาคมโลก 

Evolution and interaction between man and environment, change of nature 

system, ways of change of man and nature, problems of man with nature, natural 

crisis, effects of natural disasters, sustainable and peaceful living with nature at 

personal, local and global levels 



 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

            1.4  กลุมวชิาคณิตศาสตร  วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

4000107    เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวติ                        3(2-2-5) 

           (Information Technology for Life) 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  คอมพวิเตอรที่มีอิทธพิลกระทบตอชีวิตและสังคม  

การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดแก  เครื่องอุปกรณคอมพิวเตอร  การประมวลผล

ขอมูล  การจัดการงานขอมูล  การแสวงหาความรูและการสื่อสารขอมูลบนระบบเครือขาย

คอมพิวเตอรจากระบบฐานขอมูล  และแหลงขอมูลตาง ๆ สําหรับการศึกษาคนควา การ

ทํารายงาน  การนําเสนอผลงานและการดํารงชวิีตประจําวันอยางมีประสทิธิภาพ  รวมถึง

การเคารพสทิธิทางปญญา 

Information technology system, influence of computer on life and society, 

practical use of information technology, computer equipment/tools, information 

management, searching for knowledge and communication through computer 

networks from database and various sources of information for searching information, 

writing report, presentation and efficient living including respect of intellectual right 

 

4000106   การคดิและการตัดสนิใจ                        3(2-2-5) 

           (Thinking and Decision Making) 

หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย  ความคดิสรางสรรค  การวิเคราะห

ขอมูลขาวสาร  ตรรกศาสตร  การใหเหตุผล  กระบวนการตัดสนิใจ  กระบวนการแสวงหา

ความรูทางวิทยาศาสตร  สมการเชิงเสน  และการประยุกตใชในการแกปญหาใน

ชวิีตประจําวัน 

Principles and thinking process of man, creative thinking, analysis of 

information, logics, reasons, decision making process, searching processes of 

scientific knowledge, linear equation and practical application for problem solutions in 

daily life 



 

 

รหัสวชิา         ชื่อและคาํอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

4000114   วทิยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวติ                       3(2-2-5)        

                    (Science for Quality of Life) 

 กระบวนการพัฒนาวิทยาศาสตร  เทคโนโลย ี การนําความรูทางวิทยาศาสตร

มาประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพชวีติ  ใหดํารงอยูอยางมีสุขมีประสทิธภิาพโดยตระหนกั

ถึงผลกระทบของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรท่ีมีตอมนุษย  สภาพแวดลอม  สังคม  

การเมืองและวัฒนธรรม  นําความรูทางวิทยาศาสตรมาประยุกตใชเพ่ือคุณภาพชวิีต 

 Process of scientific and technological development; application of science   

for life quality development; happy and efficient living regarding the effects of 

modern science and technology on man, environment, society, politics and culture; 

application of scientific knowledge for quality of life 

 

4083202   กฬีาเพื่อสุขภาพ                 3(2-2-5) 

           (Sports  for  Health) 

              ความหมาย  ขอบขาย  วัตถุประสงคและคุณประโยชนของการออกกําลังกาย

และการเลนกฬีาเพ่ือสุขภาพใหสอดคลองกับเพศและวัย  สภาพรางกาย  สภาพเจ็บปวย  

การวางแผน  ตลอดจนการติดตามผลการออกกําลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ  ศึกษา

ความสัมพันธของปจจัยที่มีสวนสงเสริมสุขภาพ  เชน  อาหาร  อารมณ  สิ่งแวดลอม  

สุขภาพสวนบุคคล  รวมท้ังการฝกกีฬาเพ่ือสุขภาพในสถานบริหารรางกายและศูนยฝก

กฬีา 

Definition, scope, objectives and benefits of healthy exercises and 

sports regarding age and gender, body, sickness symptoms, planning including 

following up getting exercises and sports for health, study on relation of factors 

affecting health promotion such as food, emotion, environment, personal health 

including playing sports for health in fitness centers and sport centers 



 

 

       2)  หมวดวชิาเฉพาะดาน 

             2.1 กลุมวชิาแกน 

 

รหัสวชิา   ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา                หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1642105        ประวติัศาสตรศลิปะ                                                                 3(2-2-5) 

(History of Art) 

             ความหมายของศลิปะ  ศกึษาวิเคราะหและวพิากษประวัตศิาสตรศลิปะสมัยตาง ๆ 

ตัง้แตสมัยกอนประวัตศิาสตรจนถงึศลิปะสมัยครสิตศตวรรษท่ี 19 ในยุโรปตะวันออกกลาง  

และเอเชยี  โดยเนนศกึษาประวตัศิาสตรศลิปะในประเทศไทย  จุดมุงหมายและองคประกอบ 

ที่มีอิทธพิลตอการสรางสรรคศลิปกรรมดานตาง ๆ  ของไทย  ลักษณะรูปแบบของศลิปะแต

ละสมัยท่ีมีอยูในประเทศไทยและคุณคาของศลิปะไทย  

            Meaning of art, analysis and criticism; historical study of European, Middle- 

                     Eastern and Asian art from prehistoric period of the 19th  century, especially art history  

in Thailand, purposes and elements influencing the creation of Thai art in various forms,  

artistic form in each period in Thailand and values of Thai art 

 

1642106         ประวัตศิาสตรอสีาน                                                                3(3-0-6) 

                    (History of Isan) 

พัฒนาการทางประวัตศิาสตรอสีานทางดานการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  และ  

วัฒนธรรมตัง้แตสมัยกอนประวัตศิาสตรจนถงึปจจุบัน 

Historical development of Isan in terms of politics, economy, society and 

culture from pre–history to present 

 



 

 

รหัสวชิา   ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา                หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1642312         ประวัตศิาสตรความสัมพันธระหวางประเทศในกลุมอาเซยีน           3(3-0-6)                                                  

  (History of ASEAN Relations) 

ภูมิหลังความสัมพันธทางประวัตศิาสตรของประเทศในกลุมอาเซยีน  และพัฒนา 

การของรูปแบบความสัมพันธภายหลังจากการเริ่มมีรัฐชาตจินถึงปจจุบัน  โดยพิจารณา

ความรวมมือและความขัดแยง  ซึ่งมีรากฐานมาจากลัทธิจักรวรรดินิยม  สงครามเย็น  

รวมถึงความสัมพันธดานตาง ๆ ระหวางประเทศในกลุมอาเซยีนและในกลุมเอเชยีตะวัน 

ออกเฉยีงใต 

Historical background of ASEAN relations, development of relations from the 

nation state to the present, cooperation and conflicts, originating from imperialism, 

the Cold War, and the other factors among ASEAN and Southeast Asian countries 

 

1642707         เทคโนโลยสีารสนเทศทางประวัติศาสตร                                     3(3-0-6) 

                   (Historical Information Technology) 

แนวคิด  บทบาท  และองคประกอบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ลักษณะเฉพาะ

ของระบบสารสนเทศทางประวัตศิาสตร  ประเภทของขอมูล  การวิเคราะหขอมูล  การพัฒนา

ขอมูล  การนําขอมูลไปใช  การสรางฐานขอมูลทางประวัติศาสตร  การใชคอมพิวเตอรใน

งานหลักฐานประวัตศิาสตรแหลงขอมูลและฐานขอมูลทางประวัตศิาสตร 

Concepts, roles and elements of information technology especially historical 

information technology, type of data, data analysis, data development, data application, 

historical data base, application of computer technology on historical 

 



 

 

รหัสวชิา   ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา                 หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

1642708 การอานเอกสารทางประวัตศิาสตร                                         3(3-0-6) 

(Reading in Historical Documents) 

ระบบการคนควาหาความรูจากเอกสารทางประวัตศิาสตรดวยการอานและ

วิเคราะหหลักฐานเอกสารทางประวัตศิาสตรประเภทตาง ๆ รวมท้ังการใชขอมูลจาก

หลักฐานเหลานัน้ 

Systematic search for knowledge in historical documents. Reading and 

analysis of various kinds of historical sources including the utilization of information 

from those sources 

  

1642709 การจัดการทรัพยากรทางประวัติศาสตร                                      3(3-0-6) 

                     (Historical Resources Management) 

แนวคิดและวิธีการในการจัดการทรัพยากรทางประวัติศาสตร  การจัดการ

ทรัพยากร  การอนรุักษโบราณวตัถุและโบราณสถาน  และการบํารงุรกัษาเอกสารทองถิ่น 

Concepts, methods in historical resources management, resources 

management, preservation of historical objects and sites, maintenance of local 

documents  

 

1643107 ประวตัศิาสตรการเมอืงการปกครองไทย                                     3(3-0-6) 

(History of Thai Politics and Government) 

ประวัตศิาสตรการเมอืงการปกครองไทย  วเิคราะหการเมอืงและพฤตกิรรม

ทางการเมืองไทย  วิเคราะหบทบาทของสถาบันทางการเมืองไทย  สถาบันกษัตริย  

คณะรัฐมนตร ี รัฐสภา  ศาล  พรรคการเมอืง  การเลอืกตัง้  การบรหิารราชการและการ

ปกครองทองถิน่   

History of institutions  and  political  processes  in   Thailand;   analysis  of  

politics  and  political behaviors; and the roles of political institutions in Thai politics, 

including the the Thai royal institute, cabinets, parliamentary system, political party 

system, elective process, civil service system, and local government 



 

 

รหัสวชิา  ชื่อและคําอธิบายรายวชิา                 หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1643711 ปรัชญาและวธิกีารทางประวัตศิาสตร                                          3(3-0-6) 

(Philosophy and Historical Approaches) 

วัตถุประสงค  แนวความคิด  ความหมาย  ความสําคัญของประวัตศิาสตร และ

นักประวัตศิาสตร  พัฒนาการแนวความคดิทางประวัตศิาสตรท้ังทางตะวันตกและตะวันออก 

รวมท้ังการประเมินและการตีความเอกสารทางประวัติศาสตรท่ีเปนลายลักษณอักษร 

ระเบียบวธีิวิจัย  ลักษณะและวธีิการใชหลกัฐานทางประวัตศิาสตร 

Objectives, concepts, meanings, significances of history and historians, the 

development of Western and Eastern historical thoughts, evaluation and interpretation 

of the historical documents, research methodology, characteristics and usage of 

historical evidences 

 

1643712 ประวัติศาสตรนพินธ                                      3(3-0-6) 

                   (Historiography) 

             พัฒนาการของประวัตศิาสตรนพินธตัง้แตยุคจารตีจนถงึปจจุบัน  ในดานกรอบ 

วิธีคิดทางประวัติศาสตร  ทฤษฎี  วิธีวิทยา  การใชหลักฐาน  วิธีการเขียน  และการ 

ตคีวามหมาย  

Development of historiographies from traditional period up to the present: 

Historical approaches, theories, methodologies, source materials, writing styles and 

Interpretations 

   



 

 

รหัสวชิา  ชื่อและคําอธิบายรายวชิา                 หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

         2.2.  กลุมวชิาเอกบังคบั 

1641106 ประวตัศิาสตรไทย 1                                                                3(3-0-6) 

            (Thai History 1) 

ความเปนมาของชนชาตไิทย  อาณาจักรโบราณในประเทศไทยกอนตนพุทธ

ศตวรรษท่ี 20 พัฒนาการทางการเมืองเศรษฐกจิ  สังคมและศลิปกรรมของอาณาจักร

สุโขทัยและอาณาจักรอยุธยา 

Background of Thai people; ancient kingdoms in Thailand before the 20th 

century of the Buddhist Era; political, economical, social, and artistic development of 

Sukhotai and Ayudhya 

 

1641107 ประวตัศิาสตรไทย 2                                                                 3(3-0-6) 

                    (Thai History 2) 

  วชิาท่ีตองเรยีนมากอน: 1641106 ประวติัศาสตรไทย 1 

การสถาปนากรุงธนบุรแีละกรุงรัตนโกสนิทร  การเปลี่ยนแปลงและความสบืเนื่อง

ทางการเมือง  เศรษฐกจิ  สังคมและศลิปกรรมสมัยรัตนโกสนิทรตอนตน  การขยายตัวของ

ลัทธิจักรวรรดินิยมกับการปรับปรุงประเทศใหทันสมัย  พัฒนาการของรัฐไทยสมัยใหม

ตัง้แตสมัยรัชกาลท่ี 4 ท้ังดานการเมืองการปกครอง  เศรษฐกจิและสังคม  รวมท้ังอิทธิพล

ตะวันตกท่ีมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองในป พ.ศ. 2475  

จนถงึปจจุบัน 

Establishment of Thon Buri and Rattana Kosin; political, economical, social 

and artistic changes and continuity of the early Rattana Kosin; the imperialist 

expansion and modernization; development of the modern Thai state since the reign of 

King Rama IV in politics, government, economy and society including Western influence 

and impact on political and governmental changes in B.E.2475 till the present 

 



 

 

รหัสวชิา ชื่อและคําอธิบายรายวชิา        หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1641303 ประวตัศิาสตรเอเชียใต                                                            3(3-0-6) 

                    (History of South Asia) 

ประวัตศิาสตรของกลุมประเทศในภูมิภาคเอเชียใต  นับตั้งแตการตั้งถิ่นฐานใน

สมัยกอนประวัตศิาสตร พัฒนาการของกลุมชนและวัฒนธรรม  จนถึงสมัยอารยธรรมลุม

แมน้ําสินธุ  อารยธรรมฮินดูและอารยธรรมมุสลิมในภูมิภาคเอเชียใต  การขยายตัวทาง

การคาและการแสวงหาอํานาจของตะวันตกในยุคเริ่มแรกและในยุคจักรวรรดนิยิม กําเนิด

ลัทธิชาตนิยิมในเอเชยีใตและการตอสูเพ่ือเอกราช  ตลอดจนการพัฒนาประเทศหลังไดรับ

เอกราชและบทบาทของกลุมประเทศเอเชยีใตในสังคมโลกปจจุบัน 

History of South Asian countries since pre-historic settlement, ethnic groups 

and cultures up to the civilization of the Indus river basin, Hindu and Muslim 

civilizations in South Asia, the expansion of trade and power seeking of Western 

countries in the early period of imperialism and after, nationalism in South Asia, 

struggle for independence, development of independent countries, roles of South Asia 

in the contemporary world 

   

1641304 ประวตัศิาสตรเอเชียตะวันออก                                                  3(3-0-6) 

                    (History of East Asia) 

พัฒนาการของรัฐตาง ๆ ในเอเชยีตะวนัออก  ไดแก  จนี  ญี่ปุน  เกาหล ี  

การไดรับอิทธพิลของภายนอก  ลัทธจัิกรวรรดนิยิม  และการเปลีย่นแปลงทางการเมือง 

เศรษฐกจิและสงัคม 

Development of various states in East Asia; external influences; imperialism; 

and political, social, and economic changes 

 



 

 

รหัสวชิา ชื่อและคาํอธิบายรายวชิา        หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

1641305 ประวตัศิาสตรตะวนัออกกลาง                                                   3(3-0-6) 

                    (History of the Middle East) 

ประวัตศิาสตรอารยธรรมเมโสโปเตเมยี  อาณาจักรเปอรเซีย  ความเจริญและ

ความเสื่อมของจักรวรรดิออตโตมาน  อิทธิพลทางความคิดและวัฒนธรรมของภูมิภาค

ตะวันออกกลาง  ลัทธชิาตนิยิม  การปฏิรูปประเทศ  ปญหายิว-อาหรับ  และบทบาทของ

ชาตมิหาอํานาจในตะวันออกกลาง 

History of Ancient Mesopotamia civilisation, Persian Empire, Growth and 

dissolution of the Ottoman Empire. Thought, cultural and political impact of the West 

on Iran, Turkey, and other Arab nations. Nationalism and reformist movements. Rise of 

modern independent states. The Arab-Israel conflicts, problems of the Suez, and the 

role of the United Nations. Relationships between the Middle East and the outer world 

 

1642307 ประวตัศิาสตรเอเชียตะวันออกเฉยีงใต                                        3(3-0-6) 

                   (History of Southeast Asia) 

ววัิฒนาการของภูมิภาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต   ในดานการเมอืง  เศรษฐกจิ   

และสังคม  ขบวนการชาตนิยิม  การเรยีกรองเอกราช  การยึดครองของญี่ปุนในระหวาง

สงครามโลกครัง้ท่ี 2 ปญหาและสภาพของเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต  ตัง้แตไดรับเอกราช

จนถงึปจจุบันบทบาทนโยบายและความรวมมือระหวางประเทศในภูมิภาค 

This course explores the evolution of Southeast Asia in politics, economic, 

and social, including; nationalism movement, claims of independence, military-

occupation by Japan during World War II, problems and overall situations of Southeast 

Asia since received independence until these days, and the roles of  policy and 

cooperation between countries in the region 



 

 

รหัสวชิา ชื่อและคําอธิบายรายวชิา        หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1642501 ประวตัศิาสตรสหรัฐอเมรกิา                                                     3(3-0-6) 

          (History of the United States of America) 

ประวัติการตั้งอาณานิคมในอเมริกา  อาณานิคมอเมริกันการประกาศอิสรภาพ 

ลัทธิมอนโร (ค.ศ. 1823) สงครามกลางเมือง  สงครามระหวางประเทศสเปนกับ

สหรัฐอเมรกิา (ค.ศ. 1898)  อิทธิพลของสหรัฐอเมริกาในละตินอเมรกิา  การพัฒนา

ทางเศรษฐกจิ  สังคม และการเมือง  ความสัมพันธกับตางประเทศ  ไปจนถงึการเขารวม 

                    สงครามโลกครัง้ที ่1 โดยสังเขป 

This course mainly comprehends the history of colonial settlement in America, 

American colonies, independent declaration, Monroe doctrine (A.D.1823), civil war, 

war between Spain and America (A.D. 1898), the influence of United States of 

America in Latin America, the development in economic, social, and politics, and 

relationship with other nations all the way through the participation in World War I 

briefly 

 

1642710 ประวตัศิาสตรภูมสัิงคมวฒันธรรมในอสีานใต                                3(2-2-5) 

(History of Geosocial Culture in Southern Isan) 

พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุตาง ๆ ในพ้ืนท่ีวัฒนธรรม 

ซึ่งอาจแตกตางจากพ้ืนท่ีการปกครอง  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางกลุมคนกับ

ธรรมชาต ิ ท้ังทางดานภูมิศาสตร  สิ่งแวดลอม  ชวีภาพ  วถีชีวีติ  ประเพณี  ขนบธรรมเนียม

และวัฒนธรรม 

Socio-cultural Development of various ethnic groups in different cultural 

landscape Southern Isan. Analysis of the relationship between people and nature; the 

bio-geographical environment, customs, traditions and cultural lifestyle 

 



 

 

รหัสวชิา ชื่อและคาํอธิบายรายวชิา        หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

1642711 แหลงโบราณคดแีละแหลงประวัติศาสตรในภูมภิาคลุมแมน้ําโขง       3(2-2-5) 

(Archeology and Historical Sites in Mekong Region)  

ศลิปะและมรดกทางสถาปตยกรรม ประตมิากรรม ในจนีตอนใต ไทย เมียนมาร 

เวียดนาม ลาว และกัมพูชา ในแงประวัตศิาสตรและแงวัฒนธรรม 

Sculptural and architectural arts and heritages in Southern China, 

Myanmar, Vietnam, Laos, and Cambodia with the emphasis on historical and cultural 

dimensions 
 

1642712 ประวตัศิาสตรองคการระหวางประเทศ                                        3(3-0-6) 

(History of International Organizations) 

พัฒนาการและแนวคดิขององคการระหวางประเทศ  กําเนิด  โครงสราง  และ

การทํางานขององคการระหวางประเทศท่ีมีบทบาททางการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม

ของโลก  ไดแก  สหประชาชาต ิ อาเซยีน  ตลอดจนวเิคราะหเหตุการณสําคัญท่ีเกิดข้ึนใน

โลกปจจุบันท่ีสงผลกระทบตอสังคมการเมอืงโลก 

Development and concept of the establishment of international 

organizations; origin, structure and functions of the United Nations; ASEAN; Roles of 

various organizations in politics, economy, and society, analysis of the contemporary 

world affairs and their impact on global politics  
 

1643106 ประวตัศิาสตรทองถิ่น                                                               3(2-2-5) 

(Local History) 

ความหมายและขอบเขตของประวัติศาสตรทองถิ่น  วิธีการเก็บรวบรวมและ

วเิคราะหขอมูลเชงิประวัตศิาสตร  จากเอกสารทองถิ่น  และประวัติศาสตรบอกเลา เชน 

ตํานานและนทิาน  พัฒนาการทางประวัตศิาสตรทองถิ่น  กลุมชาตพัินธุ  สังคม  เศรษฐกจิ 

การเมืองการปกครอง ความเชื่อและศาสนาจากอดีตจนถึงปจจุบัน  โดยเนนพลวัตของ

ทองถิ่น  โดยเฉพาะความสัมพันธของชุมชน  เชน  จารีตประเพณีของทองถิ่น  และภูมิ

ปญญาชาวบานตอการดํารงอยูในสังคม  

 



 

 

รหัสวชิา ชื่อและคําอธิบายรายวชิา        หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

Meaning and scope of local history, historical data gathering and analysis of 

local documents and oral history, namely myths and tales, development of local 

history, ethnic groups, society, economy, politics, government, belief and religion in the 

past till the present  focusing on local dynamics, especially local relations, custom and 

wisdom which contribute to the existence of society  

 

1643108 ประวตัศิาสตรศรสีะเกษ                                                            3(2-2-5) 

(History of Si Sa Ket) 

ประวัตศิาสตรความเปนมาของศรสีะเกษดานเศรษฐกจิ  การเมืองการปกครอง

สังคมและวัฒนธรรม  ตัง้แตสมัยการตัง้ถิ่นฐานจนถงึสมัยปจจุบัน 

Historical accounts of Si Sa Ket in terms of economy, politics and 

government, society and culture from settling down period to present 

 

1643402 ประวตัศิาสตรยุโรป                                                                 3(3-0-6) 

                   (History of Europe) 

ประวัติศาสตรยุโรปตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร  อารยธรรมกรีกโบราณ  

การกอตัง้และลมสลายของอาณาจักรโรมัน  การสถาปนารัฐชาติ  พัฒนาการของสังคม  

เศรษฐกจิ  และการเมอืง  การปกครองของยุโรปในครสิตศตวรรษท่ี 18  แนวความคิดทาง

การเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  และการทูตของยุโรป  ในสงครามโลกทัง้สองครั้ง  ปญหา

สงครามเย็น  ความสัมพันธภายในทวีปและบทบาทของยุโรปท่ีมีตอดนิแดนอ่ืน ๆ  

European history since prehistoric and ancient Europe, ancient Greek civilization, 

the rise and fall of Roman empire, the Social, economic, political and governmental 

developments of Europe in the 18th Century. Political, economic, social and diplomatic 

conceptions of Europe in World War I and II. The Cold War problem. The inter-

relationships and the role of Europe in the world affairs 

 



 

 

รหัสวชิา ชื่อและคําอธิบายรายวชิา        หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1643713 พิพิธภัณฑศกึษา                                                                 3(2-2-5) 

  (Museum Studies) 

พัฒนาการของพิพิธภัณฑในประเทศไทยและวิเคราะหประเภท  หนาท่ี  แนวคิด

ของพพิิธภัณฑและการจัดการพิพิธภัณฑ  เพ่ือตอบสนองตอความตองการของสังคม  โดย

ทําหนาท่ีเปนแหลงเรยีนรูตลอดชีวติ 

Development of Museums in Thailand and analysis of museum forms, 

functions, concepts and museum management to meet the needs of society, and 

served as lifelong learning society in Thailand 

 

1644903 สัมมนาทางประวัติศาสตร                                                         3(2-2-5)           

           (Seminar in History) 

คนควาประเด็นสําคัญทางประวตัศิาสตร  ท้ังประวัตศิาสตรไทย  ประวัตศิาสตร 

อสีานและประวตัศิาสตรภูมิภาคอ่ืน  เปนรายวิชาเชงิสัมมนาและมกีารเขียนรายงานทาง

ประวตัศิาสตร 

Seminar on topics in history, determined by the instructor, including Thai 

history, Isan history and history of other regions   

 

1644904 การศกึษาอสิระ                                                                      3(2-2-5) 

  (Independent Study) 

การศกึษาคนควาดวยตนเองทางประวัตศิาสตรจากประเด็นปญหาสาํคัญใน

ประวตัศิาสตร เพ่ือใหเกดิความรูความเขาใจอยางลุมลกึ  โดยใชวธีิการทางประวัตศิาสตร 

การสาํรวจและวิพากษหลักฐานทางประวัตศิาสตร  

Selected case study from special problems for deep understanding  

by historical method: examination of evidence; classification of data  

            



 

 

รหัสวชิา ชื่อและคาํอธิบายรายวชิา        หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

2533901 สถติิสําหรบัการวจิยัทางสงัคมศาสตรเบือ้งตน                              3(2-2-5) 

(Basic of Statistics for Social Science Research) 

แนวคิด  วิธีการแนวสถติ ิ สถติภิาคพรรณนา สถติวิเิคราะหเบ้ืองตน  

กระบวนการ  และเทคนคิการใชสถติใินงานวจัิยทางสังคมศาสตร 

Concept, statistics method, descriptive statistics, Introduction to statistics 

analysis, process and techniques used for social science research 

 

                   2.3  กลุมวชิาเอกเลือก 
 

1642503 ประวตัศิาสตรละตนิอเมรกิา                                                        3(3-0-6) 

                 (History of Latin America) 

ความเปนมาของอาณาจักรสําคัญในละตนิอเมรกิากอนการเขามาของชาติ

ตะวันตก  สมัยอาณานคิมและการไดเอกราช  ตลอดจนการพัฒนาการทางการเมือง  

                   การปกครองและเศรษฐกจิของประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคนี้ 

Major kingdoms in Latin America prior to the advent of the West; the 

colonial period; the political and economic development of Latin American countries 

after independence 

 

1642713 ประวตัศิาสตรกับภาพยนตร                                                        3(3-0-6) 

(History and Films) 

วิเคราะหรูปแบบ  วธีิการ  และแงมุมตาง ๆ  ของการนําเรือ่งราวในประวัตศิาสตร

มาสรางเปนภาพยนตรทัง้ภาพยนตรไทยและตางประเทศ 

Analysis of patterns and methods of adapting history to both Thai and 

international screen 

 



 

 

รหัสวชิา ชื่อและคาํอธิบายรายวชิา        หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

1642714 ประวตัศิาสตรกับการทองเท่ียว                                                     3(2-2-5) 

  (History and Tourism) 

ประวัตศิาสตรท่ีเกีย่วกบัอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและการโรงแรม  ตัง้แตอดตี

ถงึปจจุบัน  โดยเนนรูปแบบการจัดและการดําเนินงานของบริษัทนําเท่ียว  แหลงทองเท่ียว

และแหลงโบราณสถานท่ีเปนจุดเดนทางการทองเท่ียวในประเทศไทย  ศึกษาการเขียน

สิ่งพิมพเกี่ยวกับการทองเท่ียวและการโรงแรม การวางแผน  การจัดรูปแบบ  การเขียน

และสรางแผนการทองเท่ียวเชงิวัฒนธรรม  ตลอดจนการคิดคนตนทุน  กําไร  การสํารวจท่ี

พัก และการสํารองการเดนิทาง  เพ่ือการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  ทั้งในประเทศไทยและ

ภูมิภาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต  

History of industrial tourism and hospitality from the past up to present, 

emphasis on management of tour agencies, tourist attractions and well known 

historical sites in Thailand, including printed materials on tourism and hospitality 

Planning, organizing and making of a cultural tourism plan, cost and benefit, 

accommodation and reservations for cultural tourism in Thailand and Southeast Asian 

Nations 

 

1643109 ประวตัศิาสตรภูมปิญญาไทย                                                        3(3-0-6) 

(Intellectual History of Thailand) 

พัฒนาการของภูมิปญญาไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ

การเปลี่ยนแปลงทางภูมิปญญาของไทย  การนําภูมิปญญาไทยไปใชในกระบวนการตาง  ๆ 

ของรัฐ  บทบาทของภูมิปญญาไทยในกระแสโลกาภิวัตน 

Development of Thai intellectual from the past up to the present. Factors 

influencing changes of Thai intellectuality. Utilization of Thai intellectuality by the state. 

Roles of Thai intellectuality in globalization 
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1643302       ประวัติศาสตรกัมพูชา        3(3-0-6) 

(History of Cambodia)              

พัฒนาการทางประวัตศิาสตรกมัพูชาดานการเมอืง  เศรษฐกจิ  สังคม  เริ่มจาก

สมัยกอนประวัติศาสตร  สมัยประวัติศาสตรตั้งแตสมัยฟูนัน  เจนละ  อารยธรรมเขมร 

สงครามอนิโดจนีจนถงึปจจุบัน 

Historical developments and civilization of Cambodia in  terms of politics and 

government, economy, society, covering the prehistoric period, Funan, Genla, the 

Indochinese War, and contemporary Cambodia 

 

1643303       ประวัติศาสตรลาว        3(3-0-6) 

(History of Laos)                   

ความสัมพันธระหวางอาณาจักรลานชางกับอาณาจักรเพื่อนบาน  การเปลี่ยนแปลง

ยุคจักรวรรดนิยิม  ผลจากสงครามโลกครัง้ที่ 2 การปฏรูิปและการเคลื่อนไหวของกลุมลาว

ชาตินยิมและการปฏิวัตใินลาวใน  พ.ศ. 2518  ลาวในโลกปจจุบัน  

The relationship between Lanchang and its neighboring kingdoms, changes  

during colonialism, effects of World War  II; the formation and movement of Laotian 

nationalism and the revolution in 1975, Laos in the present world 

 

1643304        ประวัตศิาสตรเวยีดนาม       3(3-0-6) 

(History of Vietnam)              

ประวัตศิาสตรเวียดนามตั้งแตกอนการยึดครองของจีน  การปกครองของจีน 

เอกราชใตราชวงศหลี  เจิ่น  เล  และเหวียน  การทาทายจากชาติตะวันตก  การรุกราน

และยุคอาณานคิม  ขบวนการชาตนิยิมและการตอสูเพื่อเอกราช  การสรางชาติในยุคเอก

ราช  สงครามเวียดนาม  

Vietnamese history since the pre-Chinese occupation period, the Chinese 

rule, independence under the Ly, Tran, Le and Nguyen dynasties, the Western 

challenge and colonialism, the nationalist movement and struggles for national 

independence, post-independence nation-building, and the Vietnam War
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                     2.4  กลุมวชิาการฝกประสบการณวชิาชีพ  

 

1643806 เตรยีมฝกประสบการณวชิาชีพประวติัศาสตร                                1(60) 

(Preparation for Professional Experience in History)                                                                            

กิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผู ศึกษากอนฝกประสบการณวิชาชีพ

ทางดานประวัติศาสตร  การพัฒนาผูเรียนใหมีความรู  ทักษะ  เจตคติ  แรงจูงใจ  และ

คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ  โดยใหเตรียมฝกงานในหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน

โดยไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย 

Activities for preparation of students before professional experience in 

history. Students development for knowledge, skills, attitude, motivation, and 

appropriated characteristics in profession.  Preparation either in government or private 

sector which is approved by the university 

 

1644806 ฝกประสบการณวชิาชพีประวติัศาสตร                                        6(600) 

(Field Experience in History)  

วชิาท่ีตองเรยีนมากอน: 1643806 เตรยีมฝกประสบการณวชิาชีพประวัตศิาสตร    

การฝกประสบการณวิชาชีพในหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนโดยไดรับความ

เห็นชอบจากมหาวิทยาลัย 

Field experience either in government or private sector which is approved 

by the university 
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6003801 เตรยีมสหกิจศกึษา                                                                 1(60) 

                    (Cooperative  Education  Preparation) 

หลักการ  แนวคิดและปรัชญาสหกจิศกึษา  กระบวนการและระเบยีบขอบังคับ

ที่เกี่ยวของกับระบบสหกิจศึกษา  เทคนิคการสมัครงานและการสอบสัมภาษณ  ความรู

พ้ืนฐานในการปฏิบัตงิานในสถานประกอบการ  มีความสามารถ  ในการพัฒนาตนเองตาม

มาตรฐานวิชาชีพแตละสาขาวิชา  เชน  การปรับตัวในสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพ   

ภาษาอังกฤษ  เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร  มนุษยสัมพันธ  การทํางานเปนทีม  

โครงสรางการทํางานในองคกร  งานธุรการในสํานักงาน  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกบักฎหมาย

แรงงาน  และระบบบริหารคุณภาพงานคุณภาพในสถานประกอบการ  การเสริมทักษะ

และจรยิธรรมในวชิาชพีเฉพาะสาขาวิชา  และมีความรูความเขาใจในการจัดทําโครงงาน  

การรายงานผลการปฏิบัติงาน  การเขียนรายงานโครงงาน  และการนําเสนอผลงาน

โครงงาน  

The principles. Concepts and philosophy of Cooperative Education.  The 

processes and regulations for applying for jobs and interviews. The basic skills 

required to operate within the  establishment, and the ability to self- develop according 

to the professional standards of each institution will be explored. The specific skills and 

attitudes this class seeks to develop are: social adjustment, personality development, 

English language skills, understanding information technology for communication, human 

Relations, team work, organization, office work affairs, a cursory understanding of labor 

law and quality work management. We will conclude the class with an explanation of 

specific professional skills and ethics. Students will be expected to have a firm understanding 

of writing and presenting work projects, as well as crafting summary reports 
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6004801 สหกิจศกึษา                                                                    6(600) 

                    (Cooperative  Education) 

                   รายวชิาท่ีตองเรยีนมากอน : 6003801  เตรยีมสหกิจศกึษา 

การปฏิบัตงิานดานวิชาชพีตามสาขาวชิาในสถานประกอบการหรอืองคกร  ผูใช

บัณฑติเปนเวลา 16 สัปดาห  หรอืไมนอยกวา 600  ชั่วโมง  โดยบูรณาการความรูที่ไดจาก

การศกึษาในหลักสูตรการศกึษากบัการปฏบัิตงิานจรงิเสมือนหนึ่งเปนพนักงาน  การจัดทํา

โครงงาน  การรายงานผลการปฏิบัติงาน  การเขียนรายงานโครงงาน  และการนําเสนอ

โครงงานตามคําแนะนําของพนักงานพี่เลี้ยง  อาจารยท่ีปรกึษาหรอือาจารยนิเทศ  เพ่ือให

เกดิทักษะ  องคความรูในวิชาชพีและคุณธรรม  จริยธรรมในวิชาชีพ  มีลักษณะนิสัยหรือ

บุคลกิภาพท่ีจําเปนตอการปฏิบัตงิาน  และเปนบัณฑติท่ีมีคุณสมบัตติรงตามความตองการ

ของตลาดแรงงานที่พรอมจะทํางานไดทันทีเม่ือสําเร็จการศกึษา 

Students  enter  the  workforce  according  to  their  specific fields  of study  

for  16  weeks  (or  not  less  than  600  hours )  integrating  the  theory  explored  in  

the  university  with  the  practice  involved  with  the  occupation.  Students  are 

expected to engage in and  complete:  work  projects,  operating  reports,  and  work  

presentations  as  per  the  suggestions of  a  senior  officer  and/or  advisory  teacher.  

The mission of this class  is to  imbue  students  with the  skills,  body  of  knowledge,  

character,  personality and  qualifications  directly  related  to  market  need 

 


