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หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศกึษา   มหาวทิยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 

                                      คณะ                         มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 

    1.1  รหัสหลักสูตร   :  25581631100095 
 

    1.2  ชื่อหลกัสูตร 

ภาษาไทย   :   หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวชิาประวัติศาสตร ์

ภาษาอังกฤษ    :   Bachelor of Arts Program in History  

 

2. ชื่อปรญิญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็มภาษาไทย  :   ศลิปศาสตรบัณฑติ (ประวัตศิาสตร์) 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ   :   Bachelor of Arts (History) 

ชือ่ย่อภาษาไทย   :   ศศ.บ.(ประวัตศิาสตร์) 

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ        :   B.A.(History) 

 

3. วชิาเอก 

- 

 

4.  จำนวนหน่วยกติที่เรียนตลอดหลักสูตร 

ไม่นอ้ยกว่า  133  หน่วยกติ  

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

    5.1  รูปแบบ 

ระดับปรญิญาตร ี 4  ปี 

    5.2  ประเภทของหลักสูตร 

ปรญิญาตรทีางวชิาการ 
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    5.3  ภาษาที่ใช้ 

ภาษาไทย/องักฤษ 

    5.4  การรับเข้าศึกษา 

การรับนักศกึษาเขา้ศึกษาในหลักสูตร รับนักศกึษาไทย  และนักศกึษาต่างประเทศที่มคีวามสามารถ

ในการใชภ้าษาไทยได้ตามเกณฑ์การพจิารณาของมหาวิทยาลัย 
 

    5.5  ความร่วมมอืกับสถาบันอื่น 

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวทิยาลัยราชภัฏศรสีะเกษที่จัดการเรยีนการสอนโดยตรง 
 

    5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศกึษา 

ใหป้รญิญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว 

 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาเห็นชอบ/อนุมัตหิลักสูตร 

          หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2563 (ปรับปรุงจากหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวชิาประวัติศาสตร์ 

ระดับปรญิญาตร ี(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)) 
 

          เปดิสอน  ภาคการศึกษาที ่ 1  ปกีารศึกษา 2563 
 

 สภาวิชาการมหาวทิยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ  เห็นชอบหลักสูตรในคราวประชุมครัง้ที่  7/2562  

                     วันที ่ 13  เดือนพฤศิกายน พ.ศ.  2562 

 สภามหาวทิยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ  อนุมัตหิลักสูตรในคราวประชุม  ครัง้ที ่ 9/2562 

  วันที่  23  เดอืนพฤศิกายน  พ.ศ.  2562      

           

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษา  พ.ศ. 2552  ในปกีารศกึษา 2564 
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8.  อาชพีที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศกึษา 

      8.1  รับราชการในหน่วยงานต่าง ๆ   

8.1.1  นักจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุแห่งชาต ิกรมศลิปากร 

8.1.2  นักอักษรศาสตร์หรอืนักประวัตศิาสตร์  สำนักวรรณกรรมและประวัตศิาสตร์     

 กรมศลิปากร 

   8.1.3  นักวชิาการวัฒนธรรมประจำสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด  หรอืกรมส่งเสรมิ  

   วัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม   

   8.1.4  ภัณฑารักษ์ในพพิิธภัณฑสถานแห่งชาติ  กรมศลิปากร  รวมทัง้เป็นภัณฑารักษ์ของ 

   หน่วยราชการอื่น ๆ ได้แก่ กรมธนารักษ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย  กองทัพบก  กองทัพเรอื

   และกองทัพอากาศ 

   8.1.5  นักวชิาการการศกึษาในองค์กรปกครองส่วนภูมภิาคและทอ้งถ่ิน  ไดแ้ก่  เทศบาล   

   องค์การบริหารส่วนตำบล  และองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด  

   8.1.6  นักการทูต กระทรวงการต่างประเทศ   

      8.2  ครู/ อาจารย์สอนวชิาประวัตศิาสตร์หรอืสังคมศกึษา (เรยีนประกาศนยีบัตรวชิาชีพครูเพิ่มเติม) 

      8.3  ศกึษานเิทศก์ในสาขาสังคมศาสตร์ 

8.4  นักวจิัยหรอืนักวิชาการดา้นศลิปวัฒนธรรม  ประวัตศิาสตร ์ จดหมายเหตุ   มานุษยวทิยา   

   สังคมศาสตร ์ การพัฒนาทอ้งถ่ิน  การพัฒนาในภูมภิาคลุ่มแม่นำ้โขงและภูมภิาคเอเชียตะวันออก   

    เฉยีงใต ้  

8.5  บุคลากรดา้นการทอ่งเที่ยวทัง้ในส่วนราชการ  เช่น  กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา   

   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและหน่วยงานเอกชน  เช่น  บรษิัทท่องเที่ยว  

8.6  นักสื่อสารมวลชน  เช่น  สำนักพมิพ์  หนังสือพมิพ์  โทรทัศน์  นิตยสาร  แปลบทภาพยนตร ์  

   

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1  หลักสูตร  

           3.1.1  จำนวนหน่วยกติตลอดหลักสตูร  

         หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาประวัติศาสตร ์  ผูส้ำเร็จการศึกษาต้องเรยีนไม่นอ้ยกว่า   

133  หน่วยกิต   
 

                3.1.2 โครงสร้างของหลักสูตร  

         หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาประวัติศาสตร์  ประกอบดว้ยสัดส่วนหน่วยกติแต่ละ 

หมวดวชิาและแต่ละกลุ่มวิชา  ดังน้ี 
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  หมายเหตุ   * หมายถงึ  ใหน้ักศกึษาเรยีนในหมวดวชิาศกึษาทั่วไป  ไม่นอ้ยกว่า 30 หน่วยกติ       

โดยใหเ้รยีนครบทุกกลุ่มวิชาไม่นอ้ยกว่าที่กำหนดไวใ้นแต่ละกลุ่มวิชา  และใหน้ักศกึษา 

เลือกเรยีนในสี่กลุ่มวิชาอกีไม่นอ้ยกว่า  3  หน่วยกติ 

 

 

                3.1.3  รายวชิา   

         1)  หมวดวชิาศกึษาทั่วไป  ตอ้งเรยีนทุกกลุ่มวชิาไม่นอ้ยกว่า   30  หนว่ยกิต 

  1.1  กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร  เรยีน  9 - 12  หน่วยกติ 

          บังคับ เรยีน    6  หน่วยกิต 

1500119 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบคน้สารสนเทศ 

(Thai for Communication and Information Retrieval) 

3(2-2-5) 

1500120 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

(Foundation of English) 

3(2-2-5) 

 

          เลอืก เรยีน    3 - 6  หน่วยกติ 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ สกอ. 

(หน่วยกติ) 

หลักสูตรเดมิ 

(หน่วยกติ) 

หลักสูตรปรับปรุง 

(หน่วยกติ) 

1)  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า   30 ไม่น้อยกว่า   30 ไม่น้อยกว่า   30 

 1.1 กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร - 12 – 15 9 – 12 

 1.2 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ - 3 – 6 6 –  9 

 1.3 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ - 6 – 9 6 –  9 

 1.4 กลุ่มวชิาคณติศาสตร์  

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- 6 – 9 6 –  9 

2)  หมวดวชิาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 84 ไม่น้อยกว่า  100 ไม่น้อยกว่า  97 

 2.1 กลุ่มวชิาแกน - เรยีน          27 เรยีน          24 

 2.2 กลุ่มวชิาเอกบังคับ - เรยีน          51 เรยีน          51 

 2.3 กลุ่มวชิาเอกเลือก - ไม่นอ้ยกว่า  15   ไม่นอ้ยกว่า   15 

 2.4 กลุ่มวชิาฝกึประสบการณ์

วชิาชพี 
- เรยีน            7 เรยีน            7 

3)  หมวดวชิาเลอืกเสร ี ไม่น้อยกว่า  6 ไม่น้อยกว่า  6 ไม่น้อยกว่า  6 

จำนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า  120 ไม่น้อยกว่า  136 ไม่น้อยกว่า  133 
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1500123 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษข้ันพื้นฐาน 

(Basic Speaking Skills of English) 

3(2-2-5) 

1500125 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษขัน้พื้นฐาน 

(Basic Reading and Writing of English) 

3(2-2-5) 

1561115 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 

(Japanese for Beginners) 

3(2-2-5) 

1571118 ภาษาจนีเบื้องต้น 

(Chinese for Beginners) 

3(2-2-5) 

1581107 ภาษามาเลย์เบื้องตน้   

(Malay for Beginners)               

3(2-2-5) 

1661108 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น      

(Korean for Beginners) 

3(2-2-5) 

1671104 ภาษาลาวเบื้องต้น      

(Lao for Beginners) 

3(2-2-5) 

1681103 

 

ภาษาเขมรเบื้องตน้  

(Khmer for Beginners) 

3(2-2-5) 

1691103 ภาษาพม่าเบื้องต้น   

(Burmese for Beginners)    

3(2-2-5) 

1711108 ภาษาเวยีดนามเบือ้งต้น       

(Vietnamese for Beginners) 

3(2-2-5) 

1741101 ภาษาอินโดนเีซยีเบื้องตน้  

(Bahasa Indonesia for Beginners)                   

3(2-2-5) 

    1.2  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์    เรยีน    6 - 9  หน่วยกติ 
 

         บังคับ  เรยีน   3  หน่วยกติ 

2522203 

 

คุณธรรม นำความรู้ 

(Virtue – lead Knowledge) 

3(2-2-5) 

        

         เลอืก  เรยีน  3 - 6  หน่วยกิต 
 

1500104 ความจรงิของชวีติ 

(Truth  of Life) 

3(3-0-6) 

1500124 เพศวถิ ี 

(Sexual Orientation)       

3(3-0-6) 

2000116 สุนทรยีภาพของชีวติ  3(2-2-5) 
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(Aesthetic Appreciation)   

1012500  พฤตกิรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 

(Human Behaviour and Self Development) 

3(3-0-6) 

 

    1.3  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์    เรยีน    6 - 9  หน่วยกติ 
 

                บังคับ  เรยีน  6  หน่วยกติ 
 

2500102 

 

วถิไีทย      

(Thai Living) 

3(3-0-6) 

2500107 อาเซยีนศกึษา   

(ASEAN Studies) 

3(3-0-6) 

 

 
 

         เลอืก  เรยีน   0 - 3  หน่วยกติ 
 

2500103 วถิโีลก  

(Global Living) 

3(3-0-6) 

2500108 ชวีติกับสิ่งแวดล้อม 

(Human Beings and Environment) 

3(2-2-5) 

2500112 วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง  

(Self-Economic Sufficiency) 

3(3-0-6) 

2500113 สทิธแิละหนา้ที่พลเมอืง 

(Human Rights and Civic Responsibility) 

 

3(3-0-6) 

2541204 มนุษย์กับธรรมชาต ิ

(Man and Nature) 

3(3-0-6) 

 

 

  1.4  กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเรยีน 6 - 9  หน่วยกิต 
 

        บังคับเรยีน     3  หน่วยกติ 

4000115 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชวีติ 

(Information Technology for Life) 

3(2-2-5) 

 

                   เลอืกเรยีน     3 - 6 หน่วยกิต  
 

4000114 วทิยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ 

(Science for Quality of Life) 

3(2-2-5) 
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4000106 การคดิและการตัดสินใจ 

(Thinking and Decision Making) 

3(2-2-5) 

4083202 กฬีาเพื่อสุขภาพ 

(Sports for Health) 

3(2-2-5) 

 

2)  หมวดวชิาเฉพาะด้าน     เรยีนไม่นอ้ยกว่า         97      หน่วยกติ 

                             2.1  กลุ่มวชิาแกน         เรยีน            24      หน่วยกติ  

1641108 ประวัตศิาสตร์เศรษฐกจิไทย 

( Thai Economic History) 

3(3-0-6)   

 

1641109 ปรัชญาและวธิีการทางประวัติศาสตร์                  

(Philosophy and Historical Approaches) 

3(3-0-6) 

1642106 ประวัตศิาสตร์อสีาน                                                              

(History of Isan) 

3(3-0-6) 

1642309   ประวัตศิาสตร์เอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้                                                     

(History of Southeast Asia) 

3(3-0-6) 

1642715 การอ่านเอกสารทางประวัตศิาสตร์                                           

(Reading in Historical Documents) 

3(2-2-5) 

1643113 ประวัตศิาสตร์การเมอืงการปกครองไทย                                                     

(History of Thai Politics and Government) 

3(3-0-6) 

 

 

                                    2.2  กลุ่มวชิาเอกบังคับ    เรยีน    51    หน่วยกติ 

1643111 ประวัตศิาสตร์ศลิปะไทยและประเทศใกลเ้คยีง 

( Art History in Thailand and Neighbouring Countries ) 

3(2-2-5) 

1643714 ประวัติศาสตร์นพินธ์                                                              

(Historiography) 

3(3-0-6) 

1641110 ประวัตศิาสตรไ์ทยก่อนสมัยใหม่                                                      

(Pre-Modern Thai History)  

3(3-0-6) 

1641111 ประวัตศิาสตร์ไทยสมัยใหม่   

(Modern Thai History) 

3(3-0-6) 
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1641303 ประวัติศาสตร์เอเชยีใต้                                                            

(History of South Asia) 

3(3-0-6) 

1641304 ประวัตศิาสตร์เอเชยีตะวันออก                                                             

(History of East Asia) 

3(3-0-6) 

1641305 ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง                                          

(History of the Middle East) 

3(3-0-6) 

1642501 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมรกิา                                                                    

(History of the United States of America) 

3(3-0-6) 

1642712 ประวัตศิาสตร์องค์การระหว่างประเทศ                                     

(History of International Organizations) 

3(3-0-6)                        

1642716 ประวัตศิาสตรก์ลุ่มชาตพิันธุ์ในอสีานใต้                                                        

(History of Ethnic Groups in Southern Isan)  

3(2-2-5) 

1642717 แหล่งโบราณคดีและแหล่งประวัตศิาสตร์ในอนภุูมิภาคลุ่ม

แม่นำ้โขง  

(Archaeology and Historical Sites in Mekong Sub-region) 

3(2-2-5) 

1643106 ประวัตศิาสตร์ทอ้งถิ่น                                                            

(Local History) 

3(2-2-5) 

1643108 ประวัตศิาสตร์ศรสีะเกษ                                                        

(History of Si Sa Ket)  

3(2-2-5)     

1643112 

 

ประวัตศิาสตร์สิ่งแวดลอ้มและภูมปิัญญาไทย 

(Thai Environmental and Intellectual History) 

3(3-0-6) 

1643402     ประวัตศิาสตร์ยุโรป                                                       

(History of Europe) 

3(3-0-6) 

1643713 พพิธิภัณฑ์ศึกษา 

(Museum Studies) 

3(2-2-5) 

1643901 การวจิัยทางประวัตศิาสตร์  

(Methods of Historical Research)         

3(2-2-5)               

1644906 

 

สัมมนาทางประวัติศาสตร์   

(Seminar in History) 

3(2-2-5) 

1644907 

 

การศกึษาอสิระ                                             

(Independent Study)                               

3(2-2-5)   
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2.3  กลุ่มวชิาเอกเลอืก   เรยีนไม่นอ้ยกว่า   15  หน่วยกติ 

 

1642504 

 

ประวัติศาสตร์ลาตนิอเมรกิา    

(History of Latin America)                                                

3(3-0-6) 

 

1642713 ประวัตศิาสตร์กับภาพยนตร ์

(History and Films) 

3(3-0-6) 

 

1642718 ประวัติศาสตรก์ารท่องเที่ยว 

(Tourism History) 

3(3-0-6) 

 

1643302 ประวัตศิาสตรก์ัมพูชา  

(History of Cambodia) 

3(3-0-6) 

1643303 ประวัตศิาสตร์ลาว  

(History of Laos) 

3(3-0-6) 

 

1643304 

 

ประวัตศิาสตร์เวยีดนาม  

(History of Vietnam) 

3(3-0-6) 

1643305 

 

ประวัตศิาสตร์การกีฬาในประเทศไทย 

(Sports History in Thailand)  

3(3-0-6) 

1643306 

 

ประวัติศาสตรว์ทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

(History of Science and Technology)                   

3(3-0-6) 



 

 

10

 

                 2.4  กลุ่มวชิาการฝกึประสบการณ์วชิาชพี   เรยีน   7   หน่วยกติ 

 
 

         3)  หมวดวชิาเลอืกเสร ี เรยีนไม่นอ้ยกว่า   6   หน่วยกติ 

           ใหเ้ลอืกเรยีนรายวชิาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวทิยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ  โดยไม่ซำ้กับรายวชิา

ที่เคยเรยีนมาแลว้และตอ้งไม่เป็นรายวชิาที่กำหนดใหเ้รียนโดยไม่นับหน่วยกติรวมในเกณฑ์การสำเร็จ

ของหลักสูตรนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

  1643806 เตรยีมฝกึประสบการณ์วชิาชีพประวัติศาสตร์ 

(Preparation for Professional Experience in History) 

1(60) 

1644806 ฝกึประสบการณ์วิชาชพีประวัตศิาสตร์ 

(Field Experience in History) 

6(600) 

6003801 เตรยีมสหกจิศกึษา  

(Pre-cooperative Education) 

1(60) 

6004801 สหกจิศกึษา  

(Cooperative Education) 

6(600) 
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3.1.4  แผนการเรียนในแต่ละภาคการศกึษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปกีารศกึษาที่ 1  ภาคการศกึษาที่ 1 
 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ชื่อวชิา น(ท-ป-ค) 

ศกึษาทั่วไป – มนุษย ์ 1500104 ความจริงของชวีติ 3(3-0-6) 

ศกึษาทั่วไป – สังคม 2522203 สิทธแิละหนา้ที่พลเมอืง 3(3-0-6) 

ศกึษาทั่วไป - วทิย์ 4000106 การคดิและการตัดสินใจ 3(2-2-5) 
 

กลุ่มวชิาแกน 
1641109 ปรัชญาและวธิกีารทางประวัติศาสตร์ 3(3-0-6) 

1642106 ประวัติศาสตร์อสีาน 3(3-0-6) 
 

กลุ่มวชิาเอกบังคับ 
1641110 ประวัตศิาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่ 3(3-0-6) 

1642501 ประวัตศิาสตร์สหรัฐอเมรกิา 3(3-0-6) 

รวม 21 หน่วยกติ 

 

ปกีารศกึษาที่ 1  ภาคการศกึษาที่ 2 
 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ชื่อวชิา น(ท-ป-ค) 
 

ศกึษาทั่วไป – ภาษาฯ 
1500119 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารและการ

สบืคน้สารสนเทศ 

3(2-2-5) 

ศกึษาทั่วไป – ภาษาฯ 1500120 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(2-2-5) 

ศกึษาทั่วไป – สังคมฯ 2500102 วถีิไทย 3(3-0-6) 
 

กลุ่มวชิาแกน 
1641108 ประวัตศิาสตรเ์ศรษฐกิจไทย 3(3-0-6) 

1642309 ประวัตศิาสตร์เอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ 3(3-0-6) 

กลุ่มวชิาเอกบังคับ 1641111 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ 3(3-0-6) 

กลุ่มวชิาเอกเลอืก Xxxxxxx (...............................................) 3(  -  -  ) 

รวม 21 หน่วยกติ 
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ปกีารศกึษาที่ 2  ภาคการศกึษาที่ 1 
 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ชื่อวชิา น(ท-ป-ค) 

ศกึษาทั่วไป – ภาษาฯ 1671104 ภาษาลาวเบื้องตน้ 3(2-2-5) 

กลุ่มวชิาแกน 1642715 การอา่นเอกสารทางประวัตศิาสตร์ 3(2-2-5) 

 

กลุ่มวชิาเอกบังคับ 

1642716 ประวัติศาสตรก์ลุ่มชาตพิันธุ์ใน

อสีานใต้ 

3(2-2-5) 

1643106 ประวัติศาสตร์ทอ้งถิ่น 3(2-2-5) 

กลุ่มวชิาเอกเลอืก xxxxxxx (...............................................) 3(  -  -  ) 
 

กลุ่มวชิาเลอืกเสร ี
xxxxxxxx (...............................................) 3(  -  -  ) 

xxxxxxxx (...............................................) 3(  -  -  ) 

               รวม 21 หน่วยกติ 

 

 

ปกีารศกึษาที่ 2  ภาคการศกึษาที่ 2 
 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-ค) 

ศกึษาทั่วไป – มนุษย ์ 2522203 คุณธรรมนำความรู้ 3(2-2-5) 

ศกึษาทั่วไป – สังคมฯ 2500107 อาเซยีนศกึษา 3(3-0-6) 

ศกึษาทั่วไป - วทิย์ 4000107 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวติ 3(2-2-5) 

 

กลุ่มวชิาเอกบังคับ 

1641304 ประวัตศิาสตร์เอเชยีตะวันออก 3(3-0-6) 

1641305 ประวตัศิาสตร์ตะวันออกกลาง 3(3-0-6) 

1643402 ประวัตศิาสตร์ยุโรป 3(3-0-6) 

รวม 18 หน่วยกติ 
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ปกีารศกึษาที่ 3  ภาคการศกึษาที่ 1 
 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ชื่อวชิา น(ท-ป-ค) 

 

กลุ่มวชิาแกน 

1643111 ประวัตศิาสตร์ศลิปะไทยและประเทศ

ใกลเ้คยีง 

3(2-2-5) 

1643714 ประวัตศิาสตร์นพินธ์ 3(3-0-6) 

 

กลุ่มวชิาเอกบังคับ 

1642712 ประวัตศิาสตร์องคก์ารระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

1643713 พพิธิภัณฑ์ศึกษา 3(2-2-5) 

1643901 การวจิัยทางประวัตศิาสตร์ 3(2-2-5) 

รวม 15 หน่วยกติ 

 

ปกีารศกึษาที่ 3  ภาคการศกึษาที่ 2 
 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ชื่อวชิา น(ท-ป-ค) 

 

 

กลุ่มวชิาเอกบังคับ 

1641303 ประวัตศิาสตร์เอเชยีใต้ 3(3-0-6) 

1643108 ประวัตศิาสตร์ศรสีะเกษ 3(2-2-5) 

1644906 สัมมนาทางประวัตศิาสตร์ 3(2-2-5) 

1643112 ประวัตศิาสตร์สิ่งแวดลอ้มและภูมิ

ปัญญาไทย 

3(3-0-6) 

 

กลุ่มวชิาเอกเลอืก 
xxxxxxx (...............................................) 3(  -  -  ) 

xxxxxxx (...............................................) 3(  -  -  ) 

รวม 18 หน่วยกติ 
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ปกีารศกึษาที่ 4  ภาคการศกึษาท่ี 1 
 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ชื่อวชิา น(ท-ป-ค) 

กลุ่มวชิาแกน 1643113 ประวัตศิาสตร์การเมอืงการปกครองไทย 3(3-0-6) 

 

กลุ่มวชิาเอกบังคับ 

1642711 แหล่งโบราณคดแีละแหล่งประวัตศิาสตร์ในอนุ

ภูมิภาคลุ่มแม่นำ้โขง 

3(2-2-5) 

1644907 การศกึษาอสิระ 3(2-2-5) 

กลุ่มวชิาเอกเลอืก xxxxxxx (...............................................) 3(  -  -  ) 

กลุ่มวชิาฝกึ

ประสบการณ์

วชิาชพี 

1643806 

 

6003801 

เตรยีมฝกึประสบการณ์วชิาชีพประวัตศิาสตร์ 

 หรือ 

เตรยีมสหกจิศกึษา 

1(60) 

 

      1(60) 

รวม 13 หน่วยกติ 

 

 

 

ปกีารศกึษาที่ 4 ภาคการศกึษาที่  2   
 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ชื่อวชิา น(ท-ป-ค) 

กลุ่มวชิาฝกึ

ประสบการณ์

วชิาชพี 

1644806 ฝกึประสบการณ์วชิาชพีประวัตศิาสตร์ 

หรือ 

6(600) 

6004801 สหกิจศกึษา 6(600) 

รวม 6 หน่วยกติ 
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3.1.5  คำอธิบายรายวชิา  

      1)  หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 

1.1   กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร 
 

 รหัสวชิา      ช่ือและคำอธบิายรายวชิา             หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิค้นคว้า) 

 

1500119 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสบืค้นสารสนเทศ 3(2-2-5) 

  (Thai for Communication and Information Retrieval) 

การพัฒนาทักษะทางดา้นภาษาไทยในด้านการฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียน  

โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา  การสืบค้นสารสนเทศต่าง ๆ จากทรัพยากร

สารสนเทศ  เครื่องมือช่วยค้นโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  เขียนรายงานได้อย่างถูกต้องตาม

หลักวชิาการ 

Development of Thai language skills in listening, reading and writing by focusing 

on language correlation skills, utilize modern information technology tool for inquiry 

information and writing acceptable reports according to Thai language principle 
 

1500120 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

(Foundation of English) 

การพัฒนาทักษะการฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียนในการส่ือสารเบื้องต้นฟัง

บทสนทนาสัน้ ๆ ที่ใช้ในชวีิตประจำวัน  ใช้คำศัพท์  วลีและใชไ้วยากรณ์เบือ้งต้นในการสื่อสาร 

Development of listening, speaking reading and writings skills in basic 

communication, listening to short conversation commonly used in daily life, Applying basic 

vocabulary, phrase and grammar in order to communicate 
 

1500123 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษข้ันพื้นฐาน 3(2-2-5) 

 (Basic Speaking Skills of English) 

ฝกึทักษะการฟัง  การพูด  เนน้การออกเสยีงหนักเบาของคำศัพท์  ประโยคอย่าง

ถูกตอ้ง  เลอืกใชว้ลี  สำนวนในบทสนทนาขัน้พื้นฐานต่าง ๆ 

  Practice of speaking skills with an emphasis on basic word stress and  

  sentence intonation and use appropriate phrases and idioms in simple dialogues 
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รหัสวชิา ชื่อและคำอธิบายรายวชิา                                 หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิค้นคว้า) 

 

1500125 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษข้ันพื้นฐาน 3(2-2-5) 

                    (Basic Reading and Writing of English) 

เทคนิคการอ่าน  ทัง้การอ่านออกเสียงและการอ่านในใจ เทคนิคการเพิ่มพูนคำศัพท์

ให้กว้างข้ึนและฝึกอ่านบทอ่านที่หลากหลาย  รวมทั้งหนังสือนอกเวลาต่าง ๆ ฝึกเขียน

ประโยคต่าง ๆ โดยใช้หลักไวยากรณ์อย่างถูกต้องฝึกเขียนตามรูปแบบโดยใช้โครงสร้าง

ประโยคและคำศัพท์ที่เหมาะสม 

Reading techniques for both reading aloud and reading comprehension, Techniques 

for vocabulary expansion and various types of texts including external books. Practice of 

writing sentences using the correct grammar. Writing from models using appropriate 

structure and vocabulary 
 

1561115 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 3(2-2-5) 

 (Japanese for Beginners) 

ฝกึทักษะ 4  ทักษะอย่างบูรณาการ  โดยศกึษาตัวอักษรญี่ปุ่น  คำศัพท์  รูปประโยคและ

ไวยากรณ์พื้นฐาน  โดยเนน้การฝกึบทสนทนาที่ใชใ้นชีวิตประจำวัน รวมทัง้ศึกษาลักษณะ 

ทางสังคม  วัฒนธรรม   

  Practice of four integrated language skills focusing on Japanese letter, vocabulary, 

sentence structure and basic grammar by focusing basic speaking skill in daily life 

including studying of Japanese social 
 

1571118 ภาษาจนีเบื้องต้น 3(2-2-5) 

 (Chinese for Beginners) 

ระบบสัทศาสตร์ภาษาจีนกลาง  หลักการเบื้องต้นของตัวอักษรจีนและฝกึทักษะ 

การฟัง  พูด  อ่าน  เขียนคำศัพท์  วล ีประโยคและขอ้ความอย่างง่ายที่ใช้ในชีวติประจำวัน 

เช่น  การทักทาย  การแนะนำตนเอง  การบอกเวลา  การซื้อของ  เป็นตน้ 

  Mandarin Chinese phonetics, fundamental principle of the Chinese letters, and 

the practice of listening, speaking, reading, and writing skills in basic Chinese words, 

phrases, and sentences that are commonly used in daily life; for instance, greeting,   

self-introduction, time telling, shopping, etc
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รหัสวชิา ชื่อและคำอธิบายรายวชิา        หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ค้นคว้า) 

1581107 ภาษามาเลย์เบื้องต้น 3(2-2-5) 

 (Malay for Beginners) 

  ฝกึทักษะทัง้ 4 อย่างบูรณาการ ศกึษารูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน  เนน้ฝกึบท

สนทนาที่ใชใ้นชวีติประจำวัน  ได้แก่  การทักทาย  การแนะนำตน  การบอกเวลา  การซื้อของ 

เป็นต้น  การฝึกอ่านข้อความสั้น ๆ สามารถสรุปและตอบคำถามได้ และเขียนประโยค

ง่าย ๆ ได้ 

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 ภาษาเกาหลเีบื้องต้น 3(2-2-5) 

 (Korean for Beginners) 

ฝกึทักษะทัง้  4  อย่างบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน  เนน้ฝกึ

บทสนทนาที่ใช้ในชีวติประจำวัน  ได้แก ่ การทักทาย  การแนะนำตัว  การบอกเวลา  การซื้อ

ของ  เป็นตน้  การฝกึอ่านข้อความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคำถามได ้ และเขียนประโยค

ง่าย ๆ ได้ 

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 
 

1671104 ภาษาลาวเบื้องต้น 3(2-2-5) 

 (Lao for Beginners) 

ฝกึทักษะทัง้  4  อย่างบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน  เน้นฝึก

บทสนทนาที ่ใช้ในชีวิตประจำวัน  ได้แก่  การทักทาย  การแนะนำตัว  การบอกเวลา    

การซื้อของ เป็นตน้ การอ่านฝกึอ่านขอ้ความส้ัน ๆ สามารถสรุปและตอบคำถามได้และเขยีน

ประโยคงา่ย ๆ ได ้
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รหัสวชิา ชื่อและคำอธิบายรายวชิา          หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-ค้นคว้า) 

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 ภาษาเขมรเบื้องต้น 3(2-2-5) 

 (Khmer for Beginners) 

ฝกึทักษะทัง้ 4 อย่างบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน  เนน้ฝกึบท

สนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  ได้แก่  การทักทาย  การแนะนำตัว  การบอกเวลา  การซื้อ

ของ  เป็นต้น  การอ่านฝึกอ่านข้อความสั้น ๆ สามารถสรุปและตอบคำถามได้  และเขียน

ประโยคงา่ย 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 ภาษาพม่าเบื้องต้น 3(2-2-5) 

 (Burmese for Beginners) 

ฝึกทักษะทั้ง  4  อย่างบูรณาการ ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน  เน้นฝึก

บทสนทนาที่ ใช้ในชีวิตประจำวัน  ได้แก่   การทักทาย  การแนะนำตน  การบอกเวลา        

การซื้อของ  เป็นต้น  การอ่านฝึกอ่านข้อความส้ัน ๆ สามารถสรุปและตอบคำถามได้และ

เขยีนประโยคงา่ย ๆ ได ้

Practice of four integrated language skills, study on basic Burmese 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 Burmese sentence writing 
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รหัสวชิา ชื่อและคำอธิบายรายวชิา         หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ค้นคว้า) 

1711108 ภาษาเวยีดนามเบ้ืองต้น 3(2-2-5) 

 (Vietnamese for Beginners) 

ฝึกทักษะทั้ง  4  อย่างบูรณาการ ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน  เน้นฝึก

บทสนทนาที่ใชใ้นชวีติประจำวัน  ได้แก่  การทักทาย  การแนะนำตน  การบอกเวลา  การซื้อ

ของ  เป็นต้น  การอ่านฝึกอ่านข้อความสั้น ๆ สามารถสรุปและตอบคำถามได้และเขียน

ประโยคงา่ย 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 ภาษาอนิโดนีเซยีเบ้ืองต้น 3(2-2-5) 

 (Bahasa Indonesia for Beginners) 

ฝึกทักษะทั้ง  4  อย่างบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐานเน้น     

ฝึกบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  ได้แก่  การทักทาย  การแนะนำตน  การบอกเวลา   

การซื้อของ  เป็นต้น  การอ่านฝึกอ่านข้อความสั้น ๆ สามารถสรุปและตอบคำถามได้     

และเขียนประโยคง่าย ๆ ได้ 

Practice of four integrated language skills, study on basic Bahasa 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 Bahasa Indonesia sentence 

writing 
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รหัสวชิา ชื่อและคำอธิบายรายวชิา         หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ค้นคว้า) 

          1.2)  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 
 

2522203 คุณธรรม นำความรู้ 3(2-2-5)  

 (Virtue – lead Knowledge) 

ทฤษฎี  ความหมายความรู้และวิธีสร้างความรู้  การคิดเชิงสร้างสรรค์  การพัฒนา

สุขภาพกายและจิต  การปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามตามหลักศีลธรรม  คุณธรรมจริยธรรมใน

การประกอบวชิาชีพ  เคารพในศักดิ์ศรีและจติวิญญาณแห่งความเป็นมนุษย์  ความภูมิใจใน

ความเป็นไทย  มีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ อนุรักษ์ ภูมิปัญญาไทย

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  การเจรญิเมตตา  ฝกึจิตภาวนา  การเขยีนบันทึกความ

ดีและสามารถบูรณาการหลักคุณธรรมการครองตน  ครองคนและครองงาน  ไปใช้ในการ

ดำเนนิชีวติอย่างถูกตอ้งและเหมาะสม 

Theories, meaning, knowledge and how to build the knowledge, creative 

thinking, physical and mental development, fostering good popularity follow by morality 

way, virtue and morality in earning a Professional livings, respecting in honor and spirit 

of humanity, proud to be Thai, having the responsible consciousness towards society and 

nation, preserving Thai wisdom, natural resources and environment, kindness meditation, 

mental meditation, writing  goodness note and can be integrated the principles of virtues 

person in self-control, conducting oneself, and doing one’s duty used in living correctly 

and appropriately 
 

1500104 ความจรงิของชีวติ 3(3-0-6) 

 (Truth of Life) 

ความหมายของชีวิต  ความจริงของชีวิต  คุณค่าและเป้าหมายของชีวิตในด้านศาสนา  

และปรัชญา  ธรรมนูญชีวิตและหลักธรรมในการดำเนินชีวิตตามหลักศาสนา  การนำ

หลักธรรมมาใช้แก้ปัญหาชีวิตในยุคโลกาภิวัตน์  หลักการเจรญิสติเพื่อเข้าใจสัจจะธรรมแห่ง

ชีวิตตนเอง  ผู้อื่น  สังคมและสรรพสิ่งตามความเป็นจริง  ดำรงชีวิตด้วยหลักสัมมาปฏิบัติ  

เพื่อชวีติสันตสิุขและสังคมสันตภิาพ 
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รหัสวชิา ชื่อและคำอธิบายรายวชิา                               หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิค้นคว้า) 

               Meaning of life, truth of life, value and goals of life on the religion and 

philosophy, life charter and principles of Dhamma in living according to the principle)  of 

religion, bringing the principles of Dhamma to contribute in solving the life problems 

in globalization, mindfulness meditation to understand the reality of life  of oneself others 

society and everything as the truth, living with  doing right for peaceful life and society 

 

1500124 เพศวถิ ี 3(3-0-6) 

 (Sexual Orientation) 

ความหมายและขอบข่ายของเพศศึกษา  ความสำคัญและความจำเป็นในการเรียน

เพศศึกษา  ความรู้ เรื่องเพศวิถีและองค์ประกอบเรื่องเพศ  พัฒนาการของมนุษย์   

สัมพันธภาพทางเพศ  ทักษะส่วนบุคคล  พฤติกรรมทางเพศและการแสดงออกสุขภาพทาง

เพศ  สังคมและวัฒนธรรมที่มีบทบาทในการหล่อหลอมวิถีทางเพศ  กระบวนการส่งเสริม

การเรยีนรูเ้รื่องเพศ 

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 

 

2000116 สุนทรียภาพของชีวติ 3(2-2-5) 

 (Aesthetic Appreciation) 

จำแนกข้อแตกต่างอารมณ์แห่งความสุข  ปรัชญาทางความคิดเชิงสร้างสรรค์

จนิตนาการ  และการกล้าแสดงออก  ความหมายในสุนทรียศาสตร์เชงิการคดิกับสุนทรยีศาสตร์

เชงิพฤตกิรรมโดยสังเขป  ความสำคัญของการรับรูก้ับความเป็นมาของศาสตร์ทางการเห็น  

ศาสตร์ทางการได้ยินและศาสตร์ทางการเคลื่อนไหวสู่ทัศนศิลป์  ศิลปะดนตรี  และ

ศลิปะการแสดง  ผ่านขัน้ตอนการเรยีนรูเ้ชงิคุณค่าจาก 1)  ระดับการรำลกึ 2)  ผ่านขัน้ตอน

ความคุ้นเคย  และ 3)  นำเข้าสู่ขั้นความซาบซึ้ง เพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความ

ซาบซึ้งทางสุนทรยีภาพ  และการนำไปปรับใช้ในชีวติ 
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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 พฤตกิรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3-0-6) 

 (Human Behavior and Self Development) 

พฤติกรรมมนุษย์  องค์ประกอบและสาเหตุปัจจัยแห่งพฤติกรรม  การศึกษาและ

พัฒนาตนเองของมนุษย์  การบริหารตนเอง  การสร้างมนุษย์สัมพันธ์  การสื่อสาร  การ

พัฒนาพฤติกรรมการทำงานและการทำงานเป็นทีม  การเป็นผู้นำและผู้ตาม และการอยู่

ร่วมกันอย่างเป็นสุข 

Human behavior factors and casual of behavior, self-study and human self-

development, self-management, human relations, communication, work development 

and teamwork, leader and follower and peaceful society 

 
 

1.3)  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 

 

2500102 วถิไีทย  3(3-0-6) 

 (Thai Living) 

ลักษณะสังคมการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยวัฒนธรรมและประเพณีไทย   อัตลักษณ์

ความเป็นไทย  การสำนึกรักความเป็นไทยและสำนึกรักษ์บ้านเกิด  ประวัติศาสตร์ไทยและ

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นลักษณะการเมืองการปกครองไทยในอดีตและปัจจุบัน  ปัญหา

สังคมไทย  กระบวนทัศน์ที่เหมาะสมกับสังคมไทย 

The characteristics of Thai social, Thai society exchanges culture and tradition, 

Thailand identities, Awareness Thailand and love for homeland, Thai history and local 

history, Characteristics of Thai politics and government, Social problems in Thailand, The 

Social Paradigm Thailand 
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รหัสวชิา ชื่อและคำอธิบายรายวชิา                               หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิค้นคว้า) 

 

2500107 อาเซยีนศกึษา 3(3-0-6) 

 (ASEAN Studies) 

พัฒนาการของอาเซียนในดา้นการเมือง  เศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม   การก่อตั้ง

ประชาคมอาเซียน  ประเมินผลความร่วมมือของอาเซียน  การวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้ม

ในอนาคต  กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศอื่น ๆ ของอาเซียน  การรวมกลุ่มประเทศ

อาเซียนและพัฒนาการของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน  เน้นลักษณะร่วมและความ

หลากหลายในมิติทางประวัติศาสตร์  การเมือง  เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรมของ

ประเทศเหล่านัน้  

Development of ASEAN in political, economic, and socio-cultural. dimensions 

since the emerging period to the present. The establishment of ASEAN community, 

Evaluation of ASEAN co operations, Analysis of issues and trends. ASEAN’s external 

relations with other regional cooperation, and the development of the member countries 

with an emphasis on the unity and diversity in their history, politics, economy, and 

society 
 

 

2500103 วถิโีลก 3(3-0-6) 

 (Global Living) 

สภาพเศรษฐกิจสังคม  การเมือง  การปกครองของโลกปัจจุบัน  ผลกระทบจาก

สภาพเศรษฐกิจสังคม  การเมือง  การปกครองของโลกต่อสังคมไทย  การปรับตัวของ

สังคมไทยต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  เน้นกลุ่มต่าง ๆ ในโลก (ยุโรป  อาเซียน)  

วเิคราะห์ทศิทางอนาคตของเศรษฐกิจโลกได ้

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 world economic directions 
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รหัสวชิา ชื่อและคำอธิบายรายวชิา                               หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิค้นคว้า) 

 

2500108 ชวีติกับสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

 (Human Being and Environment) 

ความหมาย  ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  ความสัมพันธ์ 

เชิงระบบระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  การพัฒนาและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  การ

อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถ่ิน  การดำเนินกิจกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและพลังงาน  การส่งเสริมบำรุงรักษาและคุ้มครอง

คุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ให้ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า  

การใช้พลังงานทดแทน ภาวะโลกร้อน  ความเก่ียวข้องเชื่อมโยง  ผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก

ภาวะโลกรอ้นตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยนื 

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 

 

2500112 วถีิชวีติเศรษฐกจิพอเพียง 3(3-0-6) 

 (Self-Economic Sufficiency) 

วเิคราะห์  สังเคราะห์และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย  ความสำคัญ  และแนวทาง

พัฒ นาวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่ องมาจากพระราชดำริใน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  เพื่อให้ตระหนักในความสำคัญ      

มีความรู้  ความเข้าใจในความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

สามารถนำหลักการ  และแนวทางพัฒนาไปใช้ในการพัฒนาวิถีชีวิตของตนเอง  พัฒนา

องค์กรและชุมชนได้อย่างพอดี  พอเพียงและยั่งยืน  มีการศึกษาดูงานในระดับท้องถิ่นที่

ประสบความสำเร็จเพื่อให้เห็นแนวทางปฏิบัติที่แท้จริง  หรือปฏิบัติจริงในครัวเรือน (เน้น

เนื้อหาการปรับใช้ใหส้อดคลอ้งกับโปรแกรมวชิาที่สอน) 
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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) 

 

2500113 สทิธแิละหน้าที่พลเมอืง 3(3-0-6) 

 (Human Rights and Civic Responsibility) 

ความเป็นพลเมืองสำหรับเด็กและเยาวชนในทุกระดับการศึกษา  เสริมสร้าง

อุดมการณ์และพลังความคิด  พลังความรักและพลังความสามัคคี  อยู่ร่วมกันบนพื้นฐาน

ของการเคารพกติกาของสังคม  เคารพผู้อื่น  และเคารพหลักการของการปกครองตาม

ระบอบประชาธิปไตย  สามารถทำงานเชื่อมประสานสู่เป้าหมายเดียวกัน  การเสริมสร้าง

คุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริต  ต่อต้านการคอรัปช่ันและมีภูมิความรู้ด้าน  

หลักกฎหมายทั่วไปที่ประชาชนทุกระดับควรรู ้

Citizenship for childhood and youth in all grades, reinforce ideology and power  

of thought, affection and unity, living together through respecting of social regulation, 

others and democratic principle, ability of working harmoniously to achieve the mutual 

goal, moral and ethical instilment on corruption prevention. resist corruption and 

understand general law requires of people at all levels 
 

2541204 มนุษย์กับธรรมชาติ 3(3-0-6) 

 (Man and Nature) 

ววิัฒนาการและปฏสิัมพันธ์ระหว่างสังคมมนุษย์กับธรรมชาต ิ การเปลี่ยนแปลง 

แนวโน้มระบบธรรมชาต ิ วถิีการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์และธรรมชาติ  ปัญหาระหว่าง 

มนุษย์กับธรรมชาติ  ภาวะวิกฤตทางธรรมชาต ิ ผลกระทบจากภัยธรรมชาต ิ การดำรง 

อยู่ร่วมกันกับธรรมชาตไิดอ้ย่างยั่งยนืและสันติสุขทั่งในระดับบุคคล  ประชาคมท้องถิ่น  

ประชาคมโลก 



 

 

26

 

รหัสวชิา ชื่อและคำอธิบายรายวชิา                                  หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิค้นคว้า) 
 

 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 
 

1.4)  กลุ่มวชิาคณติศาสตร์  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

4000115 เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือชวีติ 3(2-2-5) 

 (Information Technology for Life) 

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  คอมพวิเตอร์ที่มีอทิธพิลและมีผลกระทบต่อชีวิตและ

สังคม  การใช้งานเทคโนโลยสีารสนเทศ  การใชโ้ปรแกรมประมวลผลคำ  การใชโ้ปรแกรม

ดา้นการคำนวณและการใชโ้ปรแกรมนำเสนองาน  การสื่อสารข้อมูล  การแสวงหาความรู้

จากฐานข้อมูลบนระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์และแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ โดยคำนงึถึงสิทธทิาง

ปัญญา  กฎหมายและจรยิธรรมทางคอมพวิเตอร์  เพื่อดำรงชีวติประจำวันอย่างมปีระสทิธภิาพ 

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

use of information technology, using word processor program, using calculation program 

by spreadsheet and using presentation program, communication, searching for information 

from computer networks and database regarding intellectual rights, laws, and ethics for 

effective living 
 

4000106 การคดิและการตัดสนิใจ 3(2-2-5) 

 (Thinking and Decision Making) 

หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์  การคดิวเิคราะห์  ความคดิสรา้งสรรค์การ

วเิคราะห์ข้อมูลข่าวสาร  ตรรกศาสตร์และการใหเ้หตุผล  การตัดสนิใจ  กระบวนการแสวงหา

ความรูท้างวทิยาศาสตร ์ การคดิเชงิวพิากษ์และการประยุกต์ใช้การคดิกับการแกป้ัญหาใน

ชวีติประจำวัน 

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

information and news, logics and reasons, decision making process, searching processes 

of scientific knowledge, critical thinking and practical application for problem solutions in 

daily life 
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4000114 วทิยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชวีติ 3(2-2-5) 

 (Science for Quality of Life) 

กระบวนการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มา

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ให้ดำรงอยู่อย่างมีสุขมีประสิทธภิาพโดยตระหนักถึง

ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อมนุษย์  สภาพแวดล้อม  สังคม  

การเมอืงและวัฒนธรรม  นำความรูท้างวทิยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อคุณภาพชวีิต 

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 กฬีาเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) 

 (Sports for Health) 

ความหมาย  และความสำคัญของกิจกรรมทางกาย  การออกกำลังกาย  และการ

เล่นกฬีาเพื่อสุขภาพ  ประโยชน์ของการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ  สมรรถภาพ

ทางกาย  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  การเสริมสรา้งกล้ามเนื้อ  การเสริมสร้างความ

ทนทานของระบบหัวใจและปอด  การควบคุมน้ำหนัก  โภชนาการกับการออกกำลังกาย  

นวัตกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  สถานบริการสำหรับการส่งเสริมการออกกำลัง

กายและการเล่นกฬีา 

Meaning and importance of physical activities, exercise and sport for health, 

benefit of exercise and sport for health, physical competency, physical fitness test, 

gaining muscle, heart and lung system endurance gaining, weight control, nutrition with 

exercise, innovation in exercise for health, fitness center for promotion in exercise and 

sport 
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              2)  หมวดวชิาเฉพาะด้าน  

                  2.1  กลุ่มวชิาแกน 

 

1641108 ประวัตศิาสตร์เศรษฐกจิไทย                            3(3-0-6) 

                    (Thai Economic History) 

   ววิัฒนาการของระบบเศรษฐกจิไทย  โครงสรา้งทางเศรษฐกจิ  กลุ่มบุคคลและ 

  สถาบันในระบบเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจตัง้แต่สมัยประวัตศิาสตร์ถึงปัจจุบัน 

   The development of Thai economic systems; economic structure; groups and  

  institution; economic changes from past to present 
 

1641109 ปรัชญาและวธิกีารทางประวัตศิาสตร ์                                         3(3-0-6) 

(Philosophy and Historical Approaches) 

   พัฒนาการแนวคดิ  ความหมาย  ความสำคัญของประวัตศิาสตร ์ ปรัชญา ประวัติ 

  ศาสตร์สำนักต่าง ๆ ในแต่ละช่วงเวลา ระเบียบวิธีการทางประวัติศาสตร์  วิธีการใช้และ 

  วเิคราะห์ ตคีวามหลักฐานประวัตศิาสตร์  ความสัมพันธ์ระหว่างประวัตศิาสตร์และศาสตร์ 

  อื่น ๆ ทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  

       The development of concept, meanings and importance of history; philosophy    

    of history of various schools from different periods; the historical methods, the use, 

    analysis and interpretation of historical sources; the relationship between history and 

    other disciplines in social sciences and humanity 

 

1642106         ประวัตศิาสตร์อสีาน                                                                3(3-0-6) 

                    (History of Isan) 

ความเป็นมาทางประวัตศิาสตร์อสีานด้านการเมอืง  เศรษฐกจิ  สังคมและวัฒนธรรม

ตัง้แต่สมัยก่อนประวัตศิาสตร์จนถึงปัจจุบัน 

The historical background of Isan in terms of politics, economy, society and culture 

from pre–history to present 
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1642309 ประวัตศิาสตร์เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้                                        3(3-0-6) 

                   (History of Southeast Asia) 

          ววิัฒนาการของภูมิภาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใตใ้นด้านการเมอืง  เศรษฐกิจและสังคม  

ขบวนการชาตินยิม  การเรยีกรอ้งเอกราช  การยดึครองของญี่ปุ่นในระหว่างสงครามโลกครัง้   

ที่ 2 ปัญหาและสภาพของเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ ตัง้แต่ไดร้ับเอกราชจนถึงปัจจุบันบทบาท

นโยบายและความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมภิาค 

   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 declared independence until 

  these days, and the roles of policy and cooperation between countries in the region 

 

1642715 การอ่านเอกสารทางประวัตศิาสตร ์                                        3(2-2-5) 

(Reading in Historical Documents) 

การคน้ควา้หาความรู้จากเอกสารทางประวัติศาสตร์ด้วยการอ่านและวิเคราะห์

หลักฐานเอกสารทางประวัติศาสตร์ประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการใช้ข้อมูลจากหลักฐาน   

ทางประวัติศาสตร์ 

Search for knowledge in historical documents. Reading and analysis of various 

kinds of historical sources including the utilization of information from historical sources 

 

1643113 ประวัตศิาสตร์การเมอืงการปกครองไทย                                   3(3-0-6) 

(History of Thai Politics and Government) 

ความเป็นมาของรูปแบบการปกครอง  และบทบาทของสถาบันทางการเมืองไทย 

ตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน 

   The background of regierungsform and the roles of political institutions in Thai  

  politics from Sukhothai period to the present day 
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1643111        ประวัตศิาสตร์ศลิปะไทยและประเทศใกล้เคยีง 3(2-2-5) 

(Art History in Thailand and Neighbouring Countries) 

ความหมายของศิลปะ  ศกึษาวิเคราะห์และวิพากษ์ประวัติศาสตร์ศลิปะสมัยต่าง ๆ ใน

ประเทศไทยและประเทศใกล้เคยีง  โดยเฉพาะศลิปะอินเดีย  ศิลปะลังกาและศิลปะขอมโบราณ 

เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่มีอิทธพิลต่อการสรา้งสรรค์ศิลปกรรมด้านต่าง ๆ ของไทย  ลักษณะ

รูปแบบของศลิปะแต่ละสมัยที่มีอยู่ในประเทศไทย  

Meaning of art, analysis and criticism; historical study of art history in Thailand and 

neighbouring countries, especially Indian art, Lanka art and Ancient Khmer art, for study the 

purposes and the elements that influences the creation of Thai art in various forms, artistic 

form in each period in Thailand  

 

1643714 ประวัตศิาสตร์นพินธ์                                      3(3-0-6) 

                    (Historiography) 

   องค์ความรู้และการเขียนงานประวัตศิาสตร์ตั้งแต่สมัยกรกี - โรมันจนถึงปัจจุบัน   

  ทำความเข้าใจความหมาย ปรชัญา แนวคดิ ข้อถกเถียง การตีความ และวเิคราะห์บรบิท 

  สังคมที่มีอิทธิพลต่อความคิดและวิธีการของนักประวัติศาสตร์เพื่อการผลิตงานทาง 

  ประวัตศิาสตร์ทัง้ในโลกตะวันตกและไทย  

   The body of Knowledge and Historical Writings from Greco-Roman period to 

  present day; to understand meanings, philosophy, thought, argumentation, interpretations

  and to analyze social contexts that influences thought. And historical methodology that 

    produces historical writings both western world and Thai 



 

 

31

รหัสวชิา   ชื่อและคำอธบิายรายวชิา                    หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิค้นคว้า) 
 

         2.2.  กลุ่มวชิาเอกบังคับ 
 

1641110 ประวัตศิาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม ่     3(3-0-6) 

    (Pre-Modern Thai History) 

  ประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัยจนถึงการลงนามในสนธิสัญญาเบาว์ริง 

พ.ศ. 2398  การสถาปนาและพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย  กรุงศรอียุธยา  กรุงธนบุรี 

และกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น  การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคมและ

วัฒนธรรม 

  Thai history from the Pre-Sukhothai period to the Bowring Treaty 2398 BE; the 

establishment and development of Sukhothai, Ayutthaya, Thonburi and early Rattanakosin. 

The changes of political, economic, society and culture 

 

 1641111 ประวัตศิาสตร์ไทยสมัยใหม ่      3(3-0-6) 

                    (Modern Thai History) 

  วชิาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1641110 ประวัตศิาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม ่

ประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่การปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่ 5 ถึงปัจจุบัน  การ

เปลี่ยนแปลงรัฐสยามจากรัฐศักดินามาสู่รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์  การขยายตัวของลัทธิ

จักรวรรดินิยมกับการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัย  การเปลี่ยนแปลงสังคมไทยจากรัฐ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาสู่ระบอบประชาธิปไตยสมัยปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 การ

เปลี่ยนแปลงดา้นการเมือง  เศรษฐกจิ  สังคมและวัฒนธรรม 

Thai history from the reformation of King Rama V period until the present day.      

The changes of Siam from feudal state to the absolute monarchy state. The expansion of  

  imperialism and to reforming country to modernity. The changes of Thai society from 

  absolute monarchy state to democracy in Siam revolution in 2475 B.E. The changes of 

  political, economic, society and culture 
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1641303 ประวัตศิาสตร์เอเชียใต ้                                                           3(3-0-6) 

                    (History of South Asia) 

  ประวัติศาสตร์กลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึง

สมัยอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ ชาติพันธุ์ อารยธรรมฮินดูและอารยธรรมมุสลิมในภูมิภาค

เอเชียใต้ การผสมผสานทางวัฒนธรรมพื้นเมืองกับวัฒนธรรมอื่นที่ขยายตัวเข้ามา การ

ขยายตัวทางการค้าและการแสวงหาอำนาจของตะวันตกตั้งแต่ก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 19 

จนถึงสิ้นสุดยุคจักรวรรดินิยม กำเนิดลัทธิชาตินิยมในเอเชียใต้ การต่อสู้เพื่อเอกราชกับ

จักรวรรดนิยิมตะวันตก  พัฒนาการของประเทศหลังไดร้ับเอกราช บทบาทของกลุ่มประเทศ 

เอเชียใต้กับสังคมโลกคริสต์ศตวรรษที่ 21 และปัญหาความขัดแยง้ทางการเมือง ศาสนาและ

ชาตพิันธุ์ของกลุ่มประเทศเอเชยีใตใ้นปัจจุบัน 

  History of South Asian countries since the pre-historic period to the civilization of 

the Indus river basin; ethnic groups, Hindu and Muslim civilizations in South Asia, the 

mixture of culture between original and other culture, the expansion of trade and power 

seeking of Western countries before 19th century until the end of the imperialism period, 

the rise of nationalism in South Asia, the struggle for independence from Western 

imperialism, the development of independent countries, the roles of South Asia nation in 

the 21th century, and the conflict of political, religious, and ethnicity of South Asian 

countries today 

 

1641304 ประวัตศิาสตร์เอเชียตะวนัออก                                                  3(3-0-6) 

                    (History of East Asia) 

   ประวัตศิาสตร์จนี  ญี่ปุ่นและเกาหลีตัง้แต่เริ่มแรกจนถงึหลังสงครามโลกครัง้ที่ 2  

  บทบาทและอทิธิพลของชาตติะวันตกในภูมภิาคเอเชยีตะวันออก  การต่อตา้นชาตติะวันตก 

  และแนวคดิชาตนิยิม การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทาง  การเมอืง  เศรษฐกิจ  สังคม  

  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคและนอกภูมิภาค    

   The history of China, Japan and Korea from the early period to the afterward   

  of World War II; the roles and influences of the Western nations in East Asian regions;  

  the anti-Western resistance and the nationalism; changes and  development of politics, 

  economies, societies, international relations within and outside the region  
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1641305 ประวัตศิาสตร์ตะวันออกกลาง                                                   3(3-0-6) 

                    (History of the Middle East) 

   ประวัตศิาสตร์อารยธรรมเมโสโปเตเมยี  อาณาจักรเปอร์เซยี  ความเจรญิและความ

  เสื่อมของจักรวรรดอิอตโตมาน  อทิธพิลทางความคดิและวัฒนธรรมของภูมิภาคตะวันออก 

  กลาง  ลัทธิชาตินิยม  การปฏิรูปประเทศ  ปัญหายิว - อาหรับ  และบทบาทของชาติมหา 

  อำนาจในตะวันออกกลาง 

   History of Ancient Mesopotamia civilisation, Persian Empire, Growth and dissolution

  of the Ottoman Empire. Thought and cultural influences of the middle east region. 

  Nationalism, The reformation of nation, The Arab-Israel conflicts and the roles of great 

  western nation in middle east 

 

1642501 ประวัตศิาสตร์สหรัฐอเมริกา                                                     3(3-0-6) 

          (History of the United States of America) 

การก่อตั้งอาณานคิมในอเมรกิา  สงครามประกาศอสิรภาพและการสถาปนาประเทศ 

พัฒนาการทางเศรษฐกจิ  สังคม  การเมอืงและความสัมพันธ์กับต่างประเทศ  จนถึงหลัง

สงครามเย็น 

   The establishment of colonies in America, the independence war and the nation-

  building, the development of economic, social, politic and foreign relation until the cold war 

 

1642712 ประวัตศิาสตร์องค์การระหว่างประเทศ                                        3(3-0-6) 

(History of International Organizations) 

พัฒนาการและแนวคิดขององค์การระหว่างประเทศ  กำเนิด  โครงสร้างและการ

ทำงานขององค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาททางการเมือง  เศรษฐกิจและสังคมของโลก 

สหประชาชาติ  อาเซียนและองค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ ที ่มีบทบาทด้านการเมือง  

เศรษฐกิจและสังคม  การวิเคราะห์  ความร่วมมือและความขัดแย้งระหว่างประเทศ  

ตลอดจน  เหตุการณ์สำคัญที่เกดิขึ้นในโลกปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อสังคมการเมืองโลก 
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Development and concept of the international organizations; origin, structure and 

functions of the international organization that has the roles on politic, economic and 

social world, United Nations; ASEAN and other international organization; Roles of various 

organizations in politics, economy, and society, to analyze the cooperation and conflicts 

between nations along with the important incident that occur in the present day which 

impact the socio-political world 

 

1642716 ประวัตศิาสตรก์ลุ่มชาตพัินธุ์ในอสีานใต้      3(2-2-5) 

  (History of Ethnic Groups in Southern Isan) 

   พัฒนาการทางเศรษฐกจิ  การเมอืง  สังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ  

  ในพื้นที่อสีานใตจ้ากตำนานและเรื่องเล่าจนถงึปัจจุบัน     

   The development of economic, political, social and culture of various ethnics in  

  the southern part of northeastern part of Thailand from myth and story until present day 

 

1642717 แหล่งโบราณคดแีละแหล่งประวัตศิาสตร์ในอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ำโขง    3(2-2-5) 

(Archaeology and Historical Sites in Mekong Sub-region)  

   ศลิปะและมรดกทางสถาปัตยกรรม  ประตมิากรรม  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื  

  ของไทย  จีนตอนใต ้ เวยีดนาม  ลาว  เมียนมาและกัมพูชา 

   Sculptural and architectural arts and heritages in the Northeastern part of  Thailand, 

  Southern part of China, Vietnam, Laos, Myanmar and Cambodia 

 

1643106 ประวัตศิาสตร์ท้องถ่ิน                                                               3(2-2-5) 

(Local History) 

   ความหมายและขอบเขตของประวัติศาสตร์ทอ้งถ่ิน  วธิีการเก็บรวบรวมและวเิคราะห์

  ขอ้มูลเชงิประวัตศิาสตร์ เอกสารทอ้งถิ่น  และประวัตศิาสตร์บอกเล่าจากตำนาน และนทิาน

  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ทอ้งถิ่น  กลุ่มชาตพิันธุ์  สังคม  เศรษฐกจิ การเมอืง  การปกครอง

  ความเชื่อและศาสนาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  โดยเน้นพลวัตของท้องถิ่น  โดยเฉพาะความ 

  สัมพันธ์ของชุมชน  เช่น  จารตีประเพณขีองทอ้งถ่ินและภูมปิัญญาชาวบา้นต่อการดำรงอยูใ่น

  สังคม 



 

 

35

รหัสวชิา ชื่อและคำอธิบายรายวชิา         หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ค้นคว้า) 

 

   Meaning and scope of local history, collecting of historical data and to analyze of 

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

  history, ethnic groups, social, economic, politics, government, belief and religion in the 

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

  wisdom which contribute to the existence of society 

 

1643108 ประวัตศิาสตร์ศรสีะเกษ                                                            3(2-2-5) 

(History of Si Sa Ket) 

   ประวัตศิาสตร์ความเป็นมาของศรสีะเกษ การศกึษาหลักฐานทางประวัตศิาสตร์ที่ 

  เกี่ยวข้องกับศรสีะเกษดา้นการเมืองการปกครอง เศรษฐกจิ สังคมและวัฒนธรรม อทิธพิล 

  จากอารยธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่มีต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ศรีสะเกษ   

  ตัง้แต่สมัยการตัง้ถิ่นฐานจนถงึสมัยปัจจุบัน 

   Historical accounts of Si Sa Ket. The study of historical evidences of Sisaket’s  

  political, economic ,society and culture. The influences of various ethnic groups in           

  Si Sa Ket that affect the development of Sisaket’s history from settlement period to  

  present 

 

1643112 ประวัตศิาสตร์สิ่งแวดล้อมและภูมปิัญญาไทย                                   3(2-2-5) 

(Thai Environmental and Intellectual History) 

ความเป็นมาของภูมิปัญญาและปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับโลกธรรมชาติ โดยเน้น

อทิธพิลของธรรมชาติที่มีต่อกิจกรรมของคนในสังคมไทยและกิจกรรมของคนในสังคมไทยที่

มอีทิธพิลต่อธรรมชาต ิต้ังแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ถึงปัจจุบัน พัฒนาการของภูมปิัญญาไทยตัง้แต่

อดีตจนถงึปัจจุบัน  ปัจจัยที่มีอทิธพิลต่อการเปลี่ยนแปลงทางภูมิปัญญาของไทย  การนำภูมิ

ปัญญาไทยไปใช้ในกระบวนการต่าง ๆ ของรฐั  บทบาทของภูมปิัญญาไทยในปัจจุบัน 

   The background of intellectual and  the interaction of human and the natural  

  world, emphasizing the influence of nature on the activities of people in Thai society 

  since the reign of King Rama V to present day. Development of Thai intellectual from 

  the past up to the present day. The influencing factors on changes of Thai intellectuality. 

  Utilization of Thai intellectuality by the state. Roles of Thai intellectuality in the present  

  day 
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1643402 ประวัตศิาสตร์ยุโรป                                                                 3(3-0-6) 

                   (History of Europe) 

   ประวัตศิาสตร์ยุโรปตัง้แต่สมัยกรกี - โรมันจนถึงส้ินสุดสงครามโลกครั้งท่ี 2 

  การสถาปนารัฐชาต ิ พัฒนาการของสังคม  เศรษฐกจิ และการเมืองการปกครองของ 

  ยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 18 – 20  แนวความคิดทางการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม 

  ในสงครามโลกทัง้สองครัง้  ปัญหาสงครามเย็น  ความสัมพันธ์ภายในทวปีและบทบาท 

  ของยโุรปที่มตี่อดนิแดนอื่น ๆ 

   History of Europe from the Greco-Roman period to the end of World War II. The 

  establishment of nation state, the development of social, economic and political of Europe 

  in 18th – 20th century. Concept of political thought, economic,  and social in both World 

  War, the problem of Cold War, the relationship within the continent and the role of  

  Europe with other lands 

 

1643713 พิพธิภัณฑศึ์กษา                                                                 3(2-2-5) 

  (Museum Studies) 

พัฒนาการของพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยและวิเคราะห์ประเภท  หน้าที่  แนวคดิของ

พิพิธภัณฑ์ การอนุรักษ์โบราณวัตถุเบื้องต้นและการจัดการพิพิธภัณฑ์  เพื่อตอบสนองต่อ

ความตอ้งการของสังคม  โดยทำหนา้ที่เป็นแหล่งเรยีนรูต้ลอดชีวติ 

Development of Museums in Thailand and analysis of museum forms, functions, 

concepts, Inttoduction to artifacts conservation and museum management to meet the 

needs of society, and served as lifelong learning society in Thailand 

 

2533901 การวจัิยทางประวัตศิาสตร์ 3(2-2-5) 

(Methods of Historical Research) 

ระเบยีบวธิวีจิัยทางประวัตศิาสตร์ และการวจิัยทางประวตัศิาสตร์ในประเด็นทีส่ำคัญ 

   Historical Research methodology and historical research in important issue 
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1644906 สัมมนาทางประวัตศิาสตร์                                                     3(2-2-5)           

           (Seminar in History) 

   ประเด็นสำคัญทางประวัตศิาสตร ์ เนน้ใหผู้เ้รยีนรูจ้ักคดิ  ต้ังคำถาม  คน้ควา้และ 

  อภิปรายปัญหาในแง่มุมต่าง ๆ โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์  จัดทำรายงานวิชาการ 

  ทางประวัตศิาสตร์และนำเสนอในรูปแบบสัมมนา 

   The significant topics in history. To emphasize student to questioning, researching 

  and discussing in various problems by using historical methodology. To writing an  

  academic historical report and present in the form of seminar 
 

1644907 การศกึษาอสิระ                                                                      3(2-2-5) 

  (Independent Study) 

คน้คว้าวิจัยประเด็นปัญหาสำคัญทางประวัติศาสตร์  โดยใชว้ธิกีารทางประวัตศิาสตร ์ 

ตามความสนใจของนักศกึษา ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรกึษาและหัวข้อการวจิัย

ตอ้งไดร้ับการอนุมัตจิากคณาจารย์ประจำสาขาวิชาประวัตศิาสตร์  

   Researching on important historical issues by using historical methods under the 

  control of the advisor and research topics must be approved by the Lecturers in History 

  Department   

 

                   2.3  กลุ่มวชิาเอกเลอืก 
 

1642504 ประวัตศิาสตร์ลาตินอเมรกิา                                                        3(3-0-6) 

                 (History of Latin America) 

ความเป็นมาของอาณาจักรสำคัญในลาตินอเมรกิาก่อนการเขา้มาของชาตติะวันตก  

สมัยอาณานิคมและการได้เอกราช  ตลอดจนการพัฒนาการทางการเมือง  การปกครอง  

และเศรษฐกจิของประเทศต่าง ๆ ในภูมภิาคนี้ 

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 
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1642713 ประวัตศิาสตร์กับภาพยนตร์                                                     3(2-2-5) 

(History and Films) 

 วเิคราะห์ข้อเท็จจริง  ประเด็นสำคัญและเหตุการณท์างประวัตศิาสตรท์ี่ปรากฏใน

ภาพยนตร์ทั้งในภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศ 

Analysis of historical facts, historical significant issues and historical events that 

occurs in films, both Thai and international films 

 

1642718 ประวัตศิาสตรก์ารท่องเที่ยว                                                       3(3-0-6) 

  (Tourism History) 

   พัฒนาการการเดนิทางและการท่องเที่ยวของมนุษย์  ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน  โดย 

  ศึกษาปัจจัยทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม  ที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของมนุษย์  

  ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งโบราณสถานที่เป็นจุดเด่นของการท่องเที่ยวในประเทศ 

  ไทย   

   The development of human’s travel and tourism from the past to present day, 

  by study the political, economic and social factor that affecting the tourism, along with  

  tourist attraction and historical sites in Thailand 

 

1643302       ประวัตศิาสตร์กัมพูชา          3(3-0-6) 

(History of Cambodia)              

   ประวัตศิาสตร์กัมพูชาตั้งแต่สมัยก่อนเมอืงพระนครจนถึงส้ินสุดครสิต์ศตวรรษที่ 20 

  พัฒนาการดา้นการเมือง เศรษฐกจิ สังคม วัฒนธรรม หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญใน

  การศึกษาประวัตศิาสตร์กัมพูชาสมัยต่าง ๆ และสำรวจขอ้ถกเถียงทางประวัตศิาสตร์ที่สำคัญ

  ในประวัติศาสตร์กัมพูชา 

   The History of Cambodia from the Pre-Angkor period to the 20th century. The 

  development of political, economic, social, culture. The important historical sources in 

  history of Cambodia and to survey the important argumentation of history of Cambodia 
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1643303       ประวัตศิาสตร์ลาว        3(3-0-6) 

(History of Laos)                   

ประวัติความเป็นมาของประเทศลาว  ความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรล้านช้างกับ

อาณาจักรเพื่อนบ้าน  การเปลี่ยนแปลงยุคจักรวรรดินิยม  ผลจากสงครามโลกครัง้ที่ 2 การ

ปฏิรูปและการเคลื่อนไหวของกลุ่มลาวชาตินยิมและการปฏิวัติในลาวใน  พ.ศ. 2518  ลาวใน

โลกปัจจุบัน 

 The historical background of Laos. The relationship between Lanxang and 

neighbouring kingdoms, changes  during colonialism period, effects of World War  II; the 

formation and movement of Laotian nationalism and the revolution in 1975, Laos in the 

present world 
 

1643304        ประวัตศิาสตร์เวยีดนาม       3(3-0-6) 

(History of Vietnam)              

ประวัติความเป็นมาของเวียดนามตั้งแต่ก่อนการยึดครองของจนี  การปกครองของ

จีน เอกราชใต้ราชวงศ์หลี  เจิ่น  เล  และเหวียน  การท้าทายจากชาตติะวันตก  การรุกราน

และยุคอาณานิคม  ขบวนการชาตินิยมและการต่อสู้เพื่อเอกราช  การสร้างชาติในยุคเอก

ราช  สงครามเวยีดนามและการรวมประเทศ 

The historical background of Vietnam since the pre-Chinese occupation period, 

under Chinese occupation, independence under the Ly, Tran, Le and Nguyen dynasties, 

the challenge from Western nations, the nationalist movement and fighting for national 

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

unification of country 

 

1643305       ประวัตศิาสตร์การกฬีาในประเทศไทย                 3(3-0-6) 

 (Sports History in Thailand)                   

 ความเป็นมาและความเปลี่ยนแปลงของกระแสนยิมกฬีาในประเทศไทยที่สัมพนัธ์กบั

 บรบิททางเศรษฐกจิ  การเมือง  สังคมและวัฒนธรรม  ตัง้แต่สมัยรัชกาลที่ 5 ถงึปัจจุบัน 

   History and changes of sports trends in Thailand with the context of economic,  

  political society and culture from the reign of King Rama V to the present day 



 

 

40

รหัสวชิา ชื่อและคำอธิบายรายวชิา          หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-ค้นคว้า) 

 

1643306        ประวัตศิาสตร์วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    3(3-0-6) 

(History of Science and Technology)                   

 ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งแต่ยุคปฏิวัติวทิยาศาสตร์ของ

 ตะวันตกที่ส่งผลกระทบต่อความเปลี่ยนแปลงดา้นเศรษฐกิจ  การเมอืง สังคมและวัฒนธรรม

 ของสังคมโลกและสังคมไทย  ตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบัน 

   Progress in science and technology since the western science revolution that affect

  the changes of economic, political, society and culture in the world community  and Thai 

  society from the past to the present 

 

                     2.4  กลุ่มวชิาการฝกึประสบการณ์วชิาชพี  
 

1643806 เตรียมฝกึประสบการณ์วชิาชพีประวัตศิาสตร์      1(60) 

(Preparation for Professional Experience in History)                                                                          

กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้าน

ประวัติศาสตร์  การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ทักษะ  เจตคติ  แรงจูงใจและคุณลักษณะที่

เหมาะสมกับวิชาชีพ  โดยให้เตรียมฝึกงานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนโดยได้รับความ

เห็นชอบจากมหาวทิยาลัย 

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 ฝกึประสบการณ์วชิาชพีประวัตศิาสตร์                                        6(600) 

(Field Experience in History)  

วชิาที่ต้องเรยีนมาก่อน: 1643806 เตรียมฝกึประสบการณ์วิชาชีพประวัตศิาสตร์    

การฝกึประสบการณ์วชิาชีพในหน่วยงานภาครัฐหรอืเอกชนโดยได้รับความเห็นชอบ

จากมหาวทิยาลัย 

Field experience either in government or private sector which is approved by the 

university 
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6003801 เตรยีมสหกจิศกึษา                                                                 1(60) 

                    (Cooperative  Education  Preparation) 

หลักการ  แนวคิดและปรัชญาสหกิจศึกษา  กระบวนการและระเบียบข้อบังคับที่

เก่ียวข้องกับระบบสหกิจศึกษา  เทคนิคการสมัครงานและการสอบสัมภาษณ์  ความรู้

พื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  มีความสามารถ  ในการพัฒนาตนเองตาม

มาตรฐานวิชาชีพแต่ละสาขาวิชา  เช่น  การปรับตัวในสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพ   

ภาษาอังกฤษ  เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร  มนุษยสัมพันธ์  การทำงานเป็นทีม  

โครงสรา้งการทำงานในองค์กร  งานธุรการในสำนักงาน  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย

แรงงาน  และระบบบริหารคุณภาพงานคุณภาพในสถานประกอบการ  การเสรมิทักษะและ

จริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา  และมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำโครงงาน  การ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน  การเขยีนรายงานโครงงาน  และการนำเสนอผลงานโครงงาน  

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 สหกจิศกึษา                                                                    6(600) 

                    (Cooperative  Education) 

                   รายวชิาที่ต้องเรยีนมาก่อน : 6003801  เตรียมสหกจิศกึษา 

การปฏิบัติงานด้านวิชาชีพตามสาขาวิชาในสถานประกอบการหรือองค์กร  ผู้ใช้

บัณฑิตเป็นเวลา 16 สัปดาห์  หรือไม่น้อยกว่า 600  ช่ัวโมง  โดยบูรณาการความรู้ที่ได้จาก

การศึกษาในหลักสูตรการศึกษากับการปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน  การจัดทำ

โครงงาน  การรายงานผลการปฏิบัติงาน  การเขียนรายงานโครงงาน  และการนำเสนอ

โครงงานตามคำแนะนำของพนักงานพี่เล้ียง  อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์นิเทศ  เพื่อให้

เกิดทักษะ  องค์ความรู้ในวิชาชีพและคุณธรรม  จริยธรรมในวิชาชีพ  มีลักษณะนิสัยหรือ

บุคลิกภาพที่จำเป็นต่อการปฏิบัตงิาน  และเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ

ของตลาดแรงงานที่พรอ้มจะทำงานไดท้ันทีเม่ือสำเร็จการศกึษา 

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 

 


