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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ทาพระจันทร คณะศิลปศาสตร ภาควิชาประวัติศาสตร
หมวดที1่ ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร
ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy Program in History
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย:
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ประวัติศาสตร)
ปร.ด. (ประวัติศาสตร)
Doctor of Philosophy (History)
Ph.D. (History)

3. วิชาเอก (ถามี)
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 60 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาเอก ศึกษา 7 ภาคการศึกษาปกติ
5.2 ภาษาที่ใช ภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา รับทั้งนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางชาติ
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557 กําหนดเปดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2557
ได พิ จ ารณากลั่ น กรองโดยคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 1/2557
เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2557
ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิ ทยาลัย ดา นหลักสูต รและการจั ดการศึกษา
ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557
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ไดรับอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม
พ.ศ. 2557
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติในปการศึกษา 2559
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
ดุษฎีบัณฑิตทางประวัติศาสตรสามารถประกอบอาชีพเปน
1. อาจารย
2. นักวิชาการ
3. นักคิด
4. นักเขียน
5. นักวิจัยดานประวัติศาสตร ในหนวยงานรัฐ หนวยงานเอกชน และองคการระหวางประเทศ
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลํา
ดับ
1

เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน
3-1015-00013-xxx

ตําแหนงทาง
ชื่อ –สกุล
วิชาการ
อาจารย ดร. วิศรุต พึ่งสุนทร

2

3-7008-00039-xxx

อาจารย ดร.

3

3-1014-00941-xxx

4

3-1014-00757-xxx

ผูชวย
สุกัญญา บํารุงสุข
ศาสตราจารย
ดร.
รอง
นภดล ชาติประเสริฐ
ศาสตราจารย
ดร. เรือโท

5

3-1012-02483-xxx

อาจารย ดร.

เชาวฤทธิ์ เชาวแสงรัตน

นิภาพร รัชตพัฒนากุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Ph.D.
M.A.
ออ.บ.
Ph.D.
M.Phil
M.A.
ศศ.บ.
ร.บ.
Diploma
ศ.บ.
Ph.D.
อ.ม.
อ.บ.
ร.ด.
ร.ม.
M.A.
ศศ.บ.
Ph.D.
ศศ.ม.
ศศ.บ.

Art History
Visual Culture
การออกแบบอุตสาหกรรม
History
Latin American Studies
Asian Public Policy
ไทยศึกษา
รัฐศาสตร
Southeast Asian Studies
เศรษฐศาสตร (เกียรตินิยมอันดับ 2)
History
ประวัติศาสตร
ประวัติศาสตร (เกียรตินิยมอันดับ 1)
รัฐศาสตร
การระหวางประเทศและการทูต
International Relations
ประวัติศาสตร (เกียรตินิยมอันดับ 1)
Area Studies
ประวัติศาสตร
ภาษาญี่ปุน

ปที่
สําเร็จ
Middlesex University, U.K.
2546
Middlesex University, U.K.
2541
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2539
University College London, U.K.
2554
University of Oxford, U.K.
2547
Hitotsubashi University, Tokyo, Japan
2545
มหาวิทยาลัยสุโ ขทัยธรรมาธิราช
2555
มหาวิทยาลัยสุโ ขทัยธรรมาธิราช
2543
National University of Singapore
2542
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2541
Northern Illinois University, USA
2534
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2525
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2520
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2541
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2533
International University of Japan, Japan 2531
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2527
Kyoto University, Japan
2555
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2545
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2541
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

ลําดับที่ 1-3 เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร หนา 3

มคอ.

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
อาคารคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สภาวการณทางเศรษฐกิจในปจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและมีหลากหลายมิติ ความเขาใจ
ปรากฏการณทางเศรษฐกิจที่มีความซั บซอนจะขาดมุมมองทางประวัติศ าสตรไมได และในขณะเดียวกั นการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจก็มีผลตอประวัติศ าสตรเชนกัน การจัด การศึกษาวิช าการดานประวัติศาสตร โดยให
ผูเรียนมีความสามารถในการประยุกตใชองคความรูทําความเขาใจปรากฏการณทางเศรษฐกิจจึงมีค วามจําเปน
เพื่อนําไปสูการพัฒนาองคความรูในเชิงวิชาการ และในเชิงนโยบายที่ส ามารถแกปญหาและเสนอแนวทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับสถานการณทางเศรษฐกิจในปจจุบันได
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางการเมือง
ปจจุบัน สังคมไทยอยูในชวงสําคัญของการเรียนรูวิถีชีวิตประชาธิปไตย การสรางสถาบันทางการเมืองที่มี
ประสิทธิภาพ และสามารถสนองตอบตอขอเรียกรองของประชาชนอยางทั่วถึงและเทาเทีย ม สถานการณค วาม
ขัดแยง ความรุนแรงทางการเมืองที่เกิดขึ้นอยูบอยครั้งในปจจุบัน เปนสิ่งที่ส ะทอนวาวิถีชีวิตประชาธิ ปไตยและ
สถาบันการเมืองภายใตระบบประชาธิปไตยของไทยยังมีขอบกพรองหรือปญหาที่ตองการการแกไขทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว การทําความเขาใจสถานการณห รือการพัฒนาทางการเมืองในมิติทางประวัติศาสตร จะชวยให
ความเขา ใจการเมื องไทยมี ความครอบคลุ มและลึกซึ้งมากขึ้น ซึ่งจะนํ าไปสู การพัฒนาระบบการเมื องไทยที่ มี
ประสิทธิภาพและเปนธรรม รวมทั้งสามารถปรับตัวเขากับระบบการเมืองในระดับภูมิภาคจนถึงระดับสากล
11.3 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีอยางกาวกระโดดในปจจุบันมีผลทําใหส ภาพสังคมและวัฒนธรรมมี
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและซับซอนมากขึ้น แตละสาขาวิชาตางก็พยายามศึกษาสังคมและวัฒนธรรมตาม
แนวทางการศึกษาของตน การทําความเขาใจสถานการณทางสังคมและวัฒนธรรมในมิติทางประวัติศ าสตรเปน
ปจจัยสําคัญทั้งในเชิงการพัฒนาองคความรูโดยรวมของสาขาวิชาประวัติศาสตรเอง และเกื้อกูลความรู ความคิด
ตอสาขาวิชาอื่น ๆ เพื่อทําความเขาใจการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมที่สําคัญและจําเปนตอการพัฒนา
ประเทศไทย ตลอดจนการอยูรวมกันกับประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคและประชาคมโลก
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1, 11.2 และ 11.3 ตอ การพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับ พันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
เนนและสนับสนุนใหนักศึกษาคนควาหาความรูในประเด็นทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และการเมือง
ในมิ ติท างประวัติศ าสตร ตามที่ ตนเองถนัด และมีค วามสนใจ หรือเปน ประเด็ นที่ มีความสําคั ญต อการพัฒนา
ประเทศไปจนถึงสังคมนานาชาติ ดุษฎีบัณฑิตสาขาประวัติศาสตรจะไดรับการฝกฝนใหเปนผูที่สามารถมองเห็น
ความเชื่อมโยงระหวางปจจัยตางๆ สามารถใชความรูทางประวัติศาสตรทําความเขาใจไดอยางมีเหตุผล สามารถ
วิพากษและเสนอความคิดไดอยางครอบคลุมและชัดเจน รวมทั้งสามารถสรางองคความรูใหมหรือตอยอดองค
ความรูเดิมไดอยางมีคุณภาพและเปนที่ยอมรับในเชิงวิชาการ
หลักสูตรปรั ชญาดุษฎีบัณฑิ ต สาขาวิ ชาประวัต ิ ศาสตร์

4

มคอ.

12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
ดุษฎีบัณฑิต สาขาประวัติศ าสตร ไดรับ การคาดหวั งใหเ ปนกํา ลังสํา คัญในสั งคมที่จะทํ าหนา ที่
ทางดานการสอน การวิจัย บูรณาการความรูแ ละใหความรูแ กสาธารณชน นอกจากจะผลิตทรัพยากรบุคคลที่มี
คุณภาพในเชิงวิชาการใหแกสังคมแลว หลักสูตรยังมุงสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงที่สามารถวิพากษสังคม เขาใจ
การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมและวั ฒนธรรมที่ รวดเร็ วและซั บ ซ อน และนํ าเสนอแนวทางที่จ ะนํ า ไปสูค วาม
เจริญกาวหนาของสังคมได
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรีย นรายวิช าที่เปดสอนในหลักสูตรปริญญาเอกอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรได โดยนับหนวยกิตได 3 หนวยกิต นอกเหนือจากนั้นไมนับหนวยกิต
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารยที่ปรึกษาเปนผูใหคําแนะนําการลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามความเหมาะสมกับหัวขอวิจัยของ
นักศึกษา โดยการลงทะเบียนรายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรปริญญาเอกอื่นๆ เพื่อนับหนวยกิต นักศึกษาจะตอง
ทําเรื่องเสนอใหกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณากอนการลงทะเบียน
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
การวิเ คราะหแ ละวิพากษวิถีแ หงความทรงจําของมนุษ ย ตลอดจนแนวทางการนําเสนอความทรงจํา
เหลานั้นอยางถี่ถวน ทั่วถึง และเทาเทียม นําไปสูการทําความเขาใจมนุษยและสังคมในปจจุบันและอนาคตอยาง
ถองแท ตั้งแตระดับทองถิ่นไปจนถึงระดับสากล
1.2 ความสําคัญ
การเรียนการสอนและการวิจัยในระดับดุษฎีบัณฑิต ในสาขาวิชาประวัติศ าสตรเปนหนึ่งในเสาหลักดาน
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรของมหาวิทยาลัยที่เนนหนักดานการวิจัยและมุง สูความเปนเลิศในระดับนานาชาติ
ภาควิช าประวั ติศ าสตร คณะศิล ปศาสตร มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร ตระหนักถึง ความจํา เป นในการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาดานประวัติศาสตรขั้นสูงในประเทศไทยซึ่งมีทางเลือกจํากัด ตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพ
ทางวิ ช าการด า นป ระวั ติ ศาสต ร และการเชื่ อ ม โย ง กั บ พั น ธกิ จ ยุ ท ธศาส ต ร แ ละนโย บ าย ขอ ง
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตรในการเปนมหาวิทยาลัย วิจัย รวมทั้งสถานการณการเปลี่ย นแปลงของโลก และการ
รวมกลุ ม ของประเทศสมาชิ กสมาคมประชาชาติ แ ห งเอเชี ย ตะวั นออกเฉี ย งใต (ASEAN) ดั งนั้น ภาควิ ช า
ประวัติศาสตรจึงเห็นสมควรที่จะเปดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อใหดุษฎีบัณฑิตทีส่ ําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะดังนี้
1) มีความรูความเชี่ยวชาญขั้นสูงทางดานประวัติศาสตร มีศักยภาพ มีความคิดลึกซึ้งสรางสรรค รวมทั้งมี
แนวคิดและมุมมองทางประวัติศาสตรที่พัฒนาอยางตอเนื่อง
2) สามารถพั ฒ นาองค ค วามรู ท างประวั ติ ศ าสตร แ ละผลิ ต ผลงานวิ ช าการ ซึ่ ง เป น ที่ ย อมรั บ ใน
วงวิชาการ และขยายพรมแดนความรูทางประวัติศาสตรใหกับสังคมไทย
3) สามารถถายทอดและเผยแพรความรูใหแกผูอื่นได
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง (คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จครบถวนภายใน 5 ป)
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
1. แผนการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนที่เนนการวิจัย
เปนหลัก

2. แผนการสงเสริม
การเรียนรูดานการ
วิจัยรวมกันระหวาง
ผูเรียน

กลยุทธ

หลักฐาน/ตัวบงชี้

1. สงเสริมใหอาจารยผูสอนทําวิจัยที่เชื่อมโยง
งานกับการเรียนการสอน
2. สนับสนุนใหนักศึกษาทําวิจัยในโครงการที่
เกีย่ วเนื่องกับงานวิจัยของอาจารยที่ปรึกษา
3. สนับสนุนใหอาจารยและนักศึกษาเสนอ
โครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยจากหนวยงาน
ภายนอก
4. สงเสริมกิจกรรมวิชาการที่เกี่ยวเนื่องกับ
การทําวิจัย เชน การจัดสัมมนาและการ
ประชุมวิชาการ การฝกอบรมทักษะการวิจัย
การศึกษาดูงานนอกสถานทีข่ องนักศึกษา
เปนตน

1. สัดสวนงานวิจัยของอาจารย
2. จํานวนผลงานวิชาการของอาจารยและ
นักศึกษาที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ
3. สัดสวนของนักศึกษาและอาจารยเขารวมและ
เสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ
4. สัดสวนโครงการวิจัยของนักศึกษา และ
อาจารยที่ไดรับทุนสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ
5. สัดสวนอาจารยและนักศึกษาเขารวมการ
ฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถทาง
วิชาการ การศึกษาดูงาน และการเปนนักวิจัย
แลกเปลี่ยน
1. จํานวนครั้งของการจัดการสัมมนา/ฝกอบรม
ตอหนึ่งปการศึกษา
2. สัดสวนนักศึกษาที่เขารวมงานสัมมนา/
ฝกอบรมตอครั้งที่จัด
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา

1. จัดการสัมมนา/ฝกอบรมอยางตอเนื่อง
เพื่อใหนักศึกษาที่มีหัวขอการวิจัยที่ใกลเคียง
กันไดอภิปรายในประเด็นการทําวิจัยของตน
และแลกเปลี่ยนขอมูลกับนักศึกษาคนอื่นๆ
โดยมีอาจารยประจําหลักสูตรเปน
ผูดําเนินการ
3. ระบบติดตาม
1. มีเอกสารและระบบการประเมิน
ความกาวหนาของ ความกาวหนาของวิทยานิพนธโดยอาจารยที่
การทําวิจัย
ปรึกษาและกรรมการบริหารหลักสูตร
4. แผนพัฒนา
1. มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการเขียน
ศักยภาพนักวิจัย
บทความวิชาการเพื่อตีพิมพเผยแพรหรือ
ระดับกลางเพื่อกาว นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ
เขาสูการเปนนักวิจัย 2. มีการสงเสริมใหเขารวมสัมมนาวิชาการ
ระดับสูง

1. ผลการประเมินความกาวหนาของวิทยานิพนธ
โดยกรรมการบริหารหลักสูตร
1. จํานวนงานวิจัย/ผลงานตีพิมพในวารสารหรือ
สิ่งพิมพทั้งในระดับชาติ ระดับนานาชาติ และ
จํานวนผลงานที่ไดรับการเสนอในการประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ
2. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมงานประชุมวิชาการ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษาการดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ไมมี
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ
เรียนวันจันทร – ศุกร
เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
คุณสมบัติของผูเข าศึกษาตองเปนไปตามขอบังคับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ขอ 7 และเปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาโทหรือเทียบเทาไมจํากัดสาขา ทั้งในและ
ตางประเทศจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
การคัดเลือกผูเขาศึกษา
1) ผูเขา ศึกษาตองผานการสอบทั้ งขอเขีย น สัมภาษณ และ/หรือการพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย
(Thesis Proposal) ของผูสมัคร โดยใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและคณะศิลปศาสตร
2) ผูเขาศึกษาตองสงผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบตองไมเกิน 2
ป นับถึงวันสมัคร)
3) ผูเขาศึกษาที่เปนชาวตางประเทศ ตองมีผลการทดสอบความสามารถในการใชภาษาไทยตามเกณฑ
และระเบียบการที่คณะศิลปศาสตรกําหนด
4) เงื่อนไขอื่นๆ ใหเปนไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและคณะศิลปศาสตร
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
ผูเขาศึกษาบางสวนอาจมีความรูพื้นฐานดานระเบียบวิธีวิจัย การคนควางานดานประวัติศาสตร และ
ความรูดานภาษาอังกฤษไมเพียงพอ
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2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
หลักสูตรกําหนดใหผูมคี วามรูพื้นฐานดานระเบียบวิธีวิจัย การคนควางานประวัติศาสตรไมเพียงพอตอง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปดสอนในระดับปริญญาโท สาขาวิชาประวัติศาสตร โดยไมนับหนวยกิต และนักศึกษา
สามารถลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา เพื่อเพิ่มพูนความรูภาษาอังกฤษ
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
ในแตละปการศึกษาจะรับนักศึกษาปละ 5 คน
จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม
คาดวาจะจบการศึกษา

2557
5
5
-

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
2558
2559
2560
5
5
5
5
5
5
5
5
5
10
15
20
5

2561
5
5
5
5
25
5

2.6 งบประมาณตามแผน
ใชงบประมาณเงินอุดหนุนระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาประวัติศาสตร คณะศิลปศาสตร ใน
ปงบประมาณ 2557 มีรายละเอียดดังนี้
งบดําเนินงาน
200,000
บาท
หมวดคาตอบแทน
50,000
บาท
หมวดคาใชสอย
20,000
บาท
หมวดคาวัสดุ
40,000
บาท
หมวดเงินอุดหนุน
90,000
บาท
หมายเหตุ
คาใชจายบางรายการ (เชน คาตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ) ใชจากงบพิเศษ
ของคณะฯ
คาใชจายตอหัวนักศึกษา 100,000 บาท ตอป โดยมีการบริหารจัดการเปนโครงการปกติ
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอรเนต
 อื่นๆ (ระบุ) การศึกษาคนควาวิจัย
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2.8 การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
หลักเกณฑการเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัยเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ขอ 12.15 และ ขอ 19
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 60 หนวยกิต
ระยะเวลาศึกษา เปนหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาตองใชระยะเวลาการศึกษาตลอด
หลักสูตร อยางนอย 7 ภาคการศึกษาปกติ และอยางมากไมเกิน 12 ภาคการศึกษาปกติ
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
แบบ 2.1 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ)
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
วิทยานิพนธ
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

12 หนวยกิต
12 หนวยกิต
36 หนวยกิต
60 หนวยกิต

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสูตรประกอบดวยอักษรยอ 2 ตัวและเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมาย ดังนี้
อักษรยอ ป. / HS หมายถึง อักษรยอของสาขาวิชาประวัติศาสตร
ความหมายของรหัสประจํารายวิชาที่ใชในหลักสูตรมีดังนี้
เลขหลักหนวย หมายถึง ลําดับวิชาของแตละกลุม/หมวดวิชา
เลข 0-3
เลข 4-9
เลขหลักสิบ
เลข 0
เลข 1-4
เลข 5-9
เลขหลักรอย
เลข 8
เลข 9

หมายถึง วิชาบังคับ
หมายถึง วิชาเลือก
หมายถึง กลุมหรือหมวดของลักษณะวิชา
หมายถึง วิชาในหมวดระเบียบวิธี
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาประเด็นศึกษา
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาภูมิภาค
หมายถึง ระดับของวิชา
หมายถึง รายวิชาระดับดุษฎีบัณฑิต
หมายถึง วิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต

หมายเหตุ: ในกรณีที่นักศึกษาไมมีพื้นความรูเพียงพอที่จะศึกษารายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตร จะตองศึกษา
รายวิชาตามหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาประวัติศาสตร คณะศิลปศาสตรโดยไมนับหนวยกิต โดยใหไดระดับ P
(ผาน) ทั้งนี้ขึ้นอยูภายใตดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร
หลักสูตรปรั ชญาดุษฎีบัณฑิ ต สาขาวิ ชาประวัต ิ ศาสตร์
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รหัสวิชา

3.1.3.1 วิชาบังคับ
นักศึกษาตองศึกษา วิชาบังคับทั้ง 3 วิชา รวม 12 หนวยกิต ดังตอไปนี้
ชื่อวิชา
หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

ป. 801
HS 801
ป. 802
HS 802
ป. 803
HS 803

การคนควาทางประวัติศาสตรขั้นสูง
3 (3-0-9)
Advanced Historical Research
แนวคิดและทฤษฎีการวิจัยทางประวัติศาสตรขั้นสูง
3 (3-0-9)
Advanced Concepts and Theories in Historical Research
การพัฒนาแนวคิดและเคาโครงวิทยานิพนธ
6 (3-6-15)
Development of Thesis Concepts and Proposal Writing
ทั้งนี้ นักศึกษาจะตองศึกษาวิชาบังคับใหไดคาระดับแตละวิชาไมต่ํากวา 3.00 (B)
3.1.3.2 วิชาเลือก
ใหเลือกศึกษา 4 วิชา รวม 12 หนวยกิตโดยมีขอกําหนด ดังนี้
1. เลือกศึกษา จํานวน 12 หนวยกิต จากรายวิช าเลือกที่กําหนดไวในหลักสูตรนี้ โดยจะตองมีรายวิชา
จากทั้งหมวดวิชาประเด็นศึกษาและหมวดวิชาภูมิภาค หรือ
2. เลือกศึกษา จํานวน 9 หนวยกิต จากรายวิชาเลือกที่กําหนดไวในหลักสูตรนี้ โดยจะตองมีรายวิชาจาก
ทั้งหมวดวิชาประเด็นศึกษาและหมวดวิชาภูมิภาค และเลือกศึกษา จํานวน 3 หนวยกิต จากวิชาระดับปริญญา
เอกในหลักสูตรอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร โดยตองเปนรายวิช าที่จําเปนในการทําวิทยานิพนธ และมี
ความสอดคลองกับปรัชญาของหลักสูตร ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

หมวดวิชาประเด็นศึกษา
ป. 814 สัมมนาประวัติศาสตรขามวัฒนธรรม
HS 814 Seminar on Cross-cultural History
ป. 815 สัมมนาประวัติศาสตรความรุนแรง
HS 815 Seminar on History of Violence
ป. 816 สัมมนาประวัติศาสตรสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
HS 816 Seminar on History of Environment and Health
ป. 817 สัมมนาประวัติศาสตรกับวรรณกรรม
HS 817 Seminar on History and Literature
ป. 824 สัมมนาประวัติศาสตรบูรณาการภูมิภาค
HS 824 Seminar on History of Regional Integration
ป. 825 สัมมนาประวัติศาสตรกําเนิดรัฐชาติและลัทธิชาตินิยม
HS 825 Seminar on History of the Evolution of Nation-state and
Nationalism
ป. 826 สัมมนาประวัติศาสตรความสัมพันธระหวางประเทศสมัยใหม
HS 826 Seminar on History of Modern International Relations
หลักสูตรปรั ชญาดุษฎีบัณฑิ ต สาขาวิ ชาประวัต ิ ศาสตร์
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ป. 839
HS 839
ป. 849
HS 849

สัมมนาหัวขอเฉพาะทางประวัติศาสตรขั้นสูง
Advanced Seminar on Special Topics in History
สัมมนาประวัติศาสตรนิพนธขั้นสูง
Advanced Seminar on Historiography

หมวดวิชาภูมิภาค
ป. 854 สัมมนาประวัติศาสตรสยามกอนสมัยใหม
HS 854 Seminar on History of Pre-modern Siam
ป. 855 สัมมนาประวัติศาสตรสยามสมัยใหม
HS 855 Seminar on History of Modern Siam
ป. 864 สัมมนาประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตกอนยุคอาณานิคม
HS 864 Seminar on Pre-colonial Southeast Asia
ป. 865 สัมมนาประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตสมัยใหม
HS 865 Seminar on Modern Southeast Asia
ป. 866 สัมมนาความสัมพันธระหวางจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต
HS 866 Seminar on Sino-Southeast Asian Interactions
ป. 874 สัมมนาประวัติศาสตรรวมสมัยของภูมิภาคอเมริกา
HS 874 Seminar on Contemporary History of the Americas
ป. 899 สัมมนาหัวขอเฉพาะในประวัติศาสตรภูมิภาคตางๆ
HS 899 Seminar on Special Topics in History of Various Regions

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

หมายเหตุ: นักศึกษาอาจถูกกําหนดใหศึกษารายวิชาที่จําเปนในการทําวิทยานิพนธเพิ่มเติม ที่มีการเปด
สอนในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิช าประวัติศาสตร โดยใหไดระดับ P (ผาน) หรือไดรับ อนุมัติให
ศึกษาโดยไมตองวัดผล (Audit) โดยไมนับหนวยกิตรวมในหลักสูตร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการแนะนําและความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3.1.3.3 วิทยานิพนธ
ป. 900 วิทยานิพนธ
36
HS 900 Thesis

หลักสูตรปรั ชญาดุษฎีบัณฑิ ต สาขาวิ ชาประวัต ิ ศาสตร์
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3.1.4 แผนการศึกษา
ปการศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ป.801 การคนควาทางประวัติศาสตรขั้นสูง
ป.802 แนวคิดและทฤษฎีการวิจัยทาง
ประวัติศาสตรขั้นสูง
วิชาเลือก
รวม

ภาคเรียนที่ 2
3 หนวยกิต วิชาเลือก
3 หนวยกิต วิชาเลือก

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต

3 หนวยกิต วิชาเลือก
9 หนวยกิต รวม

3 หนวยกิต
9 หนวยกิต

ปการศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ป. 803 การพั ฒ นาแนวคิ ด และเค าโครง 6 หนวยกิต ป. 900 วิทยานิพนธ
9 หนวยกิต
วิทยานิพนธ
รวม
6 หนวยกิต รวม
9 หนวยกิต
กําหนดใหสอบวัดคุณสมบัติในปการศึกษาที่สอง ระหวางภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่สอง 2
ปการศึกษาที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
ป. 900 วิทยานิพนธ
รวม

ภาคเรียนที่ 2
9 หนวยกิต ป. 900 วิทยานิพนธ
9 หนวยกิต
9 หนวยกิต รวม
9 หนวยกิต

ปการศึกษาที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
ป. 900 วิทยานิพนธ
รวม

9 หนวยกิต
9 หนวยกิต

หลักสูตรปรั ชญาดุษฎีบัณฑิ ต สาขาวิ ชาประวัต ิ ศาสตร์
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย
วิชาบังคับ
ป. 801 การคนควาทางประวัติศาสตรขั้นสูง
3 (3-0-9)
HS 801 Advanced Historical Research
ระเบียบวิธีการศึกษาคนควาเชิงประวัติศาสตรขั้นสูงหลักฐานและแหลงขอมูลทางประวัติศาสตร
ลักษณะตางๆ ในบริบทที่ซับซอนระเบียบวิธีการอานเอกสารและหลักฐานรูปแบบที่หลากหลายในเชิงลึก
ป. 802 แนวคิดและทฤษฎีการวิจัยทางประวัติศาสตรขั้นสูง
3 (3-0-9)
HS 802 Advanced Concepts and Theories in Historical Research
แนวคิดทฤษฎีและขอถกเถียงที่สําคัญในการวิเคราะหทางประวัติศาสตรทั้งที่มาจากปรัชญา
ประวัติศาสตรและแนวคิดทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสาขาตางๆ รวมถึงประเด็นศึกษาที่เปนแกนหลัก
สําคัญในการศึกษาคนควาทางประวัติศาสตรและขออภิปรายที่เกี่ยวของ
ป. 803 การพัฒนาแนวคิดและเคาโครงวิทยานิพนธ
6 (3-6-15)
HS 803 Development of Thesis Concepts and Proposal Writing
การสํารวจแนวความคิดและทฤษฎีที่เปนพื้นฐานในการศึกษาประเด็นที่เปนหัวขอวิทยานิพนธ คนควา
และประมวลหลักฐานที่มีความสําคัญตอวิทยานิพนธในเบื้องตน สํารวจงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวของ
นักศึกษาสามารถพัฒนาหัวขอวิทยานิพนธ และสามารถนําเสนองานศึกษาเบือ้ งตนในงานประชุมวิชาการ
วิชาเลือก
หมวดวิชาประเด็นศึกษา
ป. 814 สัมมนาประวัติศาสตรขามวัฒนธรรม
3 (3-0-9)
HS 814 Seminar on Cross-Cultural History
ความหมายและความสําคัญของประวัติศาสตรและประวัติศาสตรนิพนธที่สะทอนความหลากหลาย
ของวัฒนธรรม การพบปะและแลกเปลี่ยนระหวางวัฒนธรรม
ป. 815 สัมมนาประวัติศาสตรความรุนแรง
3 (3-0-9)
HS 815 Seminar on History of Violence
สาเหตุ รูปแบบ จุดมุงหมาย และผลกระทบของสถานการณความรุนแรงในมิติทางประวัติศาสตร เปน
การศึกษาเชิงเปรียบเทียบขามภูมิภาค
ป. 816 สัมมนาประวัติศาสตรสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
3 (3-0-9)
HS 816 Seminar on History of Environment and Health
ประวัติศาสตรสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมกับการ
ดํารงชีวิตของมนุษย ตลอดจนการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมเมืองและทรัพยากรธรรมชาติในประวัติศาสตรไทย
ประยุกตกรอบการวิเคราะหและวิธีวิจัยประวัติศาสตรสิ่งแวดลอมและสุขภาพกับหลักฐานและขอมูลภาคสนาม
หลักสูตรปรั ชญาดุษฎีบัณฑิ ต สาขาวิ ชาประวัต ิ ศาสตร์
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ป. 817 สัมมนาประวัติศาสตรกับวรรณกรรม
3 (3-0-9)
HS 817 Seminar on History and Literature
ความสัมพันธระหวางประวัติศาสตรกับงานประพันธทงั้ ในแงมุมของผูแตง ผูอาน บริบททางสังคม และ
รูปแบบทางวรรณกรรม วิเคราะหและอภิปรายแงมุมทางทฤษฎี กรอบการตีความ และธรรมชาติของตัวบท
โดยศึกษาเชิงเปรียบเทียบขามภูมิภาค
ป. 824 สัมมนาประวัติศาสตรบูรณาการภูมิภาค
3 (3-0-9)
HS 824 Seminar on History of Regional Integration
ประวัติศาสตรบูรณาการภูมิภาคและความสําเร็จขององคกรภูมิภาคในยุครวมสมัย การเปรียบเทียบ
องคกรสําคัญคือสหภาพยุโรปและสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต และกรณีศึกษาภูมิภาคอื่น
ป. 825 สัมมนาประวัติศาสตรกําเนิดรัฐชาติและลัทธิชาตินิยม
3 (3-0-9)
HS 825 Seminar on History of the Evolution of Nation-state and
Nationalism
ประวัติศาสตรของหนวยการเมืองรูปแบบตางๆ จนถึงรัฐชาติ ความสําคัญของลัทธิชาตินิยมที่ทําให
รัฐชาติเปนหนวยการเมืองที่ยั่งยืนที่สุด ศึกษากรณีการเกิดรัฐในภูมิภาคตางๆ
ป. 826 สัมมนาประวัติศาสตรความสัมพันธระหวางประเทศสมัยใหม
3 (3-0-9)
HS 826 Seminar on History of Modern International Relations
ระบบความสัมพันธระหวางประเทศในชวงตนศตวรรษที่ 20 สงครามโลกครั้งที่หนึ่งและสงครามโลก
ครั้งที่สอง กับความเปลี่ยนแปลงระบบความสัมพันธระหวางประเทศ กําเนิด การดํารงอยูและการสิ้นสุดของ
สงครามเย็น ระเบียบโลกใหมหลังสงครามเย็น
ป. 839 สัมมนาหัวขอเฉพาะทางประวัติศาสตรขั้นสูง
3 (3-0-9)
HS 839 Advanced Seminar on Special Topics in History
หัวขอเฉพาะทางประวัติศาสตร ผูสอนเปนผูกําหนดประเด็นศึกษากอน โดยกําหนดใหเหมาะสมตาม
แนวโนมของวงวิชาการ ความสนใจทางวิชาการของนักศึกษาหรือสถานการณรวมสมัย
ป. 849 สัมมนาประวัติศาสตรนิพนธขั้นสูง
3 (3-0-9)
HS 849 Advanced Seminar on Historiography
ทฤษฎีวาดวยประวัติศาสตรนิพนธ ประเด็นเฉพาะในประวัติศาสตรนิพนธจากหลายภูมิภาค การเขียน
งานทางประวัติศาสตรแตละยุคสมัยขอถกเถียงสําคัญ บริบท วิธีการเขียน การวางโครงเรื่อง การตีความและ
ภาษา
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หมวดวิชาภูมิภาค
ป. 854 สัมมนาประวัติศาสตรสยามกอนสมัยใหม
3 (3-0-9)
HS 854 Seminar on History of Pre-modern Siam
สภาวะทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจและภูมิปญ ญาบนดินแดนสยามยุคกอนสมัยใหม ปญหาของ
ประวัติศาสตรนิพนธวาดวยประวัติศาสตรสยามยุคกอนสมัยใหม ลักษณะเฉพาะของอาณาจักร กลุมคนและ
สถาบันทางสังคมตางๆ บนดินแดนสยาม
ป. 855 สัมมนาประวัติศาสตรสยามสมัยใหม
3 (3-0-9)
HS 855 Seminar on History of Modern Siam
การปรับตัวของสยามเขาสูสมัยใหมทั้งทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจและภูมิปญญา ปญหาของ
ประวัติศาสตรนิพนธวาดวยประวัติศาสตรสยามสมัยใหม และลักษณะเฉพาะของความเปนสมัยใหมใน
ประวัติศาสตรไทย
ป. 864 สัมมนาประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตกอนยุคอาณานิคม
3 (3-0-9)
HS 864 Seminar on Pre-colonial Southeast Asia
สังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใตตั้งแตการกอกําเนิดรัฐจารีตจนถึงกอนยุคอาณานิคม การปกครองและ
การดํารงอยูของสังคมตางๆ การติดตอแลกเปลี่ยนระหวางสังคมทั้งดานการคาและวัฒนธรรม
ป. 865 สัมมนาประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตสมัยใหม
3 (3-0-9)
HS 865 Seminar on Modern Southeast Asia
ประวัติศาสตรการเปลี่ยนแปลงของสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใตในยุคอาณานิคม ผลกระทบจากการ
ปกครองของอาณานิคม และการกอตัวของรัฐเอกราช
ป. 866 สัมมนาความสัมพันธระหวางจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต
3 (3-0-9)
HS 866 Seminar on Sino-Southeast Asian Interactions
ความสัมพันธทางสังคมและวัฒนธรรมระหวางจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใตตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและอุดมการณทางการเมืองที่เขามามีอิทธิพลตอความคิดทางการเมืองในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต รวมทั้งบทบาทของกลุมชาติพันธุจีนในมิติของเครือขายความสัมพันธระหวางจีนกับประเทศ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ป. 874 สัมมนาประวัติศาสตรรวมสมัยของภูมิภาคอเมริกา
3 (3-0-9)
HS 874 Seminar on Contemporary History of the Americas
ประเด็นและวิธีการที่หลากหลายในการศึกษาประวัติศาสตรรวมสมัยทั้งทางดานเศรษฐกิจ การเมือง
สังคม และวัฒนธรรมในภูมิภาคอเมริกา ครอบคลุมทั้งกลุมประเทศอเมริกาเหนือ ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน
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ป. 899 สัมมนาหัวขอเฉพาะในประวัติศาสตรภูมิภาคตางๆ
3 (3-0-9)
HS 899 Seminar on Special Topics in History of Various Regions
ประเด็นสําคัญในการศึกษาคนควาประวัติศาสตรภูมิภาคตางๆ ทั้งในดานเหตุการณทางประวัติศาสตร
แงมุมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม ผูสอนจะกําหนดหัวขอของการศึกษาในแตละภาค
การศึกษา
วิทยานิพนธ
ป. 900 วิทยานิพนธ
36
HS 900 Thesis
การสรางงานวิจัยและการดําเนินการวิจัยอันกอใหเกิดองคความรูใหมในสาขาวิชาประวัติศาสตร
เขียนวิทยานิพนธเกี่ยวกับประวัติศาสตรและนําเสนอวิทยานิพนธ การเขียนรายงานวิจัยเพื่อเผยแพร
จริยธรรมในการทําวิจัย และจริยธรรมในการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
วิชาบังคับ
ป. 801 การคนควาทางประวัติศาสตรขั้นสูง
3 (3-0-9)
HS 801 Advanced Historical Research
Methodology in advanced historical research; understanding various forms of historical
sources within their contexts; methodology in reading a variety of historical sources in depth
ป. 802 แนวคิดและทฤษฎีการวิจัยทางประวัติศาสตรขั้นสูง
3 (3-0-9)
HS 802 Advanced Concepts and Theories in Historical Research
Major theories and debates in historical analysis from philosophy of history and from
disciplines of the humanities and social sciences including core issues of historical research
and related discussions
ป. 803 การพัฒนาแนวคิดและเคาโครงวิทยานิพนธ
6 (3-6-15)
HS 803 Development of Thesis Concepts and Proposal Writing
An exploration of conceptual and theoretical foundations to research topic; a basic study
and evaluation of historical evidence relevant to thesis; an examination of related scholarly
works; developing a thesis topic and a preliminary research paper

หลักสูตรปรั ชญาดุษฎีบัณฑิ ต สาขาวิ ชาประวัต ิ ศาสตร์

17

มคอ.

วิชาเลือก
หมวดวิชาประเด็นศึกษา
ป. 814 สัมมนาประวัติศาสตรขามวัฒนธรรม
3 (3-0-9)
HS 814 Seminar on Cross-Cultural History
Meanings and significance of history and historiography that reflect diversity of cultures,
cultural encounters and exchange.
ป. 815 สัมมนาประวัติศาสตรความรุนแรง
3 (3-0-9)
HS 815 Seminar on History of Violence
A study of the causes, forms, purposes, and effects of violence in history using a crossregional comparison.
ป. 816 สัมมนาประวัติศาสตรสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
3 (3-0-9)
HS 816 Seminar on History of Environment and Health
The relations between environmental changes and human life; the administration of the city
and natural resources in Thai history; application of analytical frameworks and research
methodology in environmental and health history to evidences and field research
ป. 817 สัมมนาประวัติศาสตรกับวรรณกรรม
3 (3-0-9)
HS 817 Seminar on History and Literature
A relationship between history and literature, including the issues of authorship, readers,
social contexts and literary forms; comparative analysis and discussion on theories,
interpretative frameworks and texts across regions
ป. 824 สัมมนาประวัติศาสตรบูรณาการภูมิภาค
3 (3-0-9)
HS 824 Seminar on History of Regional Integration
History of regional integration; the realization of contemporary regional organizations;
comparative study of the European Union, Association of Southeast Asian Nations and case
studies from other regions.
ป. 825 สัมมนาประวัติศาสตรกําเนิดรัฐชาติและลัทธิชาตินิยม
3 (3-0-9)
HS 825 Seminar on History of the Evolution of Nation-state and
Nationalism
History of the evolution of various types of political polities; the formation of nation-states;
the role of nationalism which has contributed to the longevity of the nation-state; case
studies of the emergence of nation-state in different world regions.
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ป. 826 สัมมนาประวัติศาสตรความสัมพันธระหวางประเทศสมัยใหม
3 (3-0-9)
HS 826 Seminar on History of Modern International Relations
Systems of diplomacy and international relations during the early 20th century, the First
World War and the Second World War and their transformations; origins, circumstances, and
the ending of Cold War; the new world order after the war
ป. 839 สัมมนาหัวขอเฉพาะทางประวัติศาสตรขั้นสูง
3 (3-0-9)
HS 839 Advanced Seminar on Special Topics in History
Selected topics in history in accordance with academic trends, current affairs or students’
research interests
ป. 849 สัมมนาประวัติศาสตรนิพนธขั้นสูง
3 (3-0-9)
HS 849 Advanced Seminar on Historiography
Theories on historiography; selected topics on historiography of various regions; debates,
contexts, writing methods, structures, interpretations of historical writings from different
periods
หมวดวิชาภูมิภาค
ป. 854 สัมมนาประวัติศาสตรสยามกอนสมัยใหม
3 (3-0-9)
HS 854 Seminar on History of Pre-modern Siam
Characteristics of social, political, economic and intellectual life in pre-modern Siam; issues
of historiography of pre-modern Siam; characteristic traits of kingdoms, peoples and social
organizations of Siam.
ป. 855 สัมมนาประวัติศาสตรสยามสมัยใหม
3 (3-0-9)
HS 855 Seminar on History of Modern Siam
The transformation and modernization of Siam in the realms of social, political, economic
and intellectual life; issues in historiography of modern Siam; and characteristics of
modernity in Thai history
ป. 864 สัมมนาประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตกอนยุคอาณานิคม
3 (3-0-9)
HS 864 Seminar on Pre-colonial Southeast Asia
Societies in Southeast Asia from the formation of traditional states to the pre-colonial period;
governance and people of various societies; relations and communication between societies
in commerce and culture.
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ป. 865 สัมมนาประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตสมัยใหม
3 (3-0-9)
HS 865 Seminar on Modern Southeast Asia
History on the transformation of Southeast Asia during the colonial era. Impact of colonial
rules and the formation of independent states.
ป. 866 สัมมนาความสัมพันธระหวางจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต
3 (3-0-9)
HS 866 Seminar on Sino-Southeast Asian Interactions
A historical study of socio-cultural interactions between China and Southeast Asia including
cultural exchanges, political ideologies and their influence in Southeast Asian politics,
transnational networks and the role of ethnic Chinese in Sino-Southeast relations
ป. 874 สัมมนาประวัติศาสตรรวมสมัยของภูมิภาคอเมริกา
3 (3-0-9)
HS 874 Seminar on Contemporary History of the Americas
Issues and methodologies in the study of contemporary history of the Americas in their
economic, political, social and cultural aspects. The course covers the regions of North
America, Latin America and the Caribbean.
ป. 899 สัมมนาหัวขอเฉพาะในประวัติศาสตรภูมิภาคตางๆ
3 (3-0-9)
HS 899 Seminar on Special Topics in History of Various Regions
Selected topics in the study of various world regions including historical events and the
aspects of society, economic, politics and culture. Specific issues are assigned for each
semester.
วิทยานิพนธ
ป. 900 วิทยานิพนธ
36
HS 900 Thesis
Proposing and conducting a research that has a contribution in the field of history; writing
up thesis; presenting and publishing research papers; understanding research ethics and
academic integrity.
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3.2 ชื่อสกุลเลขประจําตัวประชาชนตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับที่ เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหนง
ชื่อ-สกุล
ทางวิชาการ
1.
3-1015-00013-xxx
อาจารย ดร.
วิศรุต พึง่ สุนทร

2.

3-7008-00039-xxx

อาจารย ดร.

เชาวฤทธิ์ เชาวแสงรัตน

คุณวุฒิ
Ph.D.
M.A.
ออ.บ.
Ph.D.
M.Phil.
M.A.

3.

3-1014-00941-xxx

ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุกัญญา บํารุงสุข

สาขาวิชา
Art History
Visual Culture
การออกแบบ
อุตสาหกรรมบัณฑิต
History
Latin American
Studies
Asian Public Policy

ศศ.บ. ไทยศึกษา
ร.บ. รัฐศาสตร
Diploma Southeast Asian
Studies
ศ.บ. เศรษฐศาสตร (เกียรติ
นิยมอันดับ 2)
Ph.D. History
อ.ม.
อ.บ.
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ประวัติศาสตร
ประวัตศิ าสตร
(เกียรตินิยมอันดับ 1)

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ป
Middlesex University, U.K. 2546
Middlesex University, U.K. 2541
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2539
University College London, 2554
U.K.
University of Oxford, U.K. 2547
Hitotsubashi University,
Tokyo, Japan
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
National University of
Singapore
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2545
2555
2543
2542
2541

Northern Illinois University, 2534
USA
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2525
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2520
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ลําดับที่ เลขประจําตัวประชาชน
4.

3-1014-00757-xxx

ตําแหนง
ชื่อ-สกุล
ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย ดร. นภดล ชาติประเสริฐ
เรือโท

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ร.ด.
ร.ม.

นิภาพร รัชตพัฒนากุล

Ph.D.
ศศ.ม.
ศศ.บ.

รัฐศาสตร
การระหวางประเทศ
และการทูต
International
Relations
ประวัติศาสตร
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
Area Studies
ประวัติศาสตร
ภาษาญี่ปุน

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

วิศรุต พึ่งสุนทร

Ph.D.
M.A.
ออ.บ.

Art History
Visual Culture
การออกแบบ
อุตสาหกรรมบัณฑิต

เชาวฤทธิ์ เชาวแสงรัตน

Ph.D.

History

M.A.
ศศ.บ.
5.

3-1012-02483-xxx

อาจารย ดร.

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ป
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2541
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2533
International University of
Japan, Japan
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2531

Kyoto University, Japan
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2555
2545
2541

2527

ลําดับที่ 1 – 3 เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
3.2.2 อาจารยประจําที่รวมสอนในหลักสูตร
ลําดับที่ เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหนง
ทางวิชาการ
1.
3-1015-00013-xxx
อาจารย ดร.

2.

3-7008-00039-xxx

อาจารย ดร.

หลั กสูตรปรั ชญาดุษฎีบัณฑิ ต สาขาวิ ชาประวัต ิ ศาสตร์

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ป
Middlesex University, U.K. 2546
Middlesex University, U.K. 2541
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2539
University College London, 2554
U.K.
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ลําดับที่ เลขประจําตัวประชาชน

ตําแหนง
ทางวิชาการ

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

M.Phil.

Latin American
Studies
Asian Public Policy

M.A.

3.

3-1014-00941-xxx

ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุกัญญา บํารุงสุข

ศศ.บ. ไทยศึกษา
ร.บ. รัฐศาสตร
Diploma Southeast Asian
Studies
ศ.บ. เศรษฐศาสตร (เกียรติ
นิยมอันดับ 2)
Ph.D. History
อ.ม.
อ.บ.

4.

3-1014-00757-xxx

รองศาสตราจารย ดร. นภดล ชาติประเสริฐ
เรือโท

ร.ด.
ร.ม.
M.A.
ศศ.บ.
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ประวัติศาสตร
ประวัติศาสตร
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
รัฐศาสตร
การระหวางประเทศ
และการทูต
International
Relations
ประวัติศาสตร
(เกียรตินิยมอันดับ 1)

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ป
University of Oxford, U.K. 2547
Hitotsubashi University,
Tokyo, Japan
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
National University of
Singapore
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2545
2555
2543
2542
2541

Northern Illinois University, 2534
USA
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2525
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2520
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2541
2533

International University of
Japan, Japan
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2531
2527
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ลําดับที่ เลขประจําตัวประชาชน
5.

3-1012-02483-xxx

6.

3-1007-00215-xxx

ตําแหนง
ทางวิชาการ
อาจารย ดร.

ชื่อ-สกุล
นิภาพร รัชตพัฒนากุล

ผูชวยศาสตราจารย ดร. จุฬาพร เอื้อรักสกุล

คุณวุฒิ
Ph.D.
ศศ.ม.
ศศ.บ.
Ph.D.
M.A.
ร.บ.

7.

3-1006-03339-xxx

อาจารย ดร.

สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล

Ph.D.
ศศ.บ.

8.

3-1006-05680-xxx

ผูชวยศาสตราจารย ดร. วัชระ สินธุประมา

Ph.D.
อ.บ.

9.

3-6099-00605-xxx

อาจารย ดร.

กรพนัช ตั้งเขื่อนขันธ

Ph.D.
M.A.
อ.บ.
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สาขาวิชา
Area Studies
ประวัติศาสตร
ภาษาญี่ปุน
International
Relations
International
Relations
ความสัมพันธระหวาง
ประเทศ
History
ประวัติศาสตร
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
History
ประวัติศาสตร
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
Chinese Studies
Modern Chinese
History
ภาษาจีน
(เกียรตินิยมอันดับ 1)

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
Kyoto University, Japan
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
Australian National
University, Australia
International University of
Japan, Japan
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ป
2555
2545
2541
2537
2531
2525

Monash University,
Australia
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2535

University of Hawaii at
Manoa, USA
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2531

National University of
Singapore
Nanjing University

2012

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2004

2525

2521

2007

24

มคอ.

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา) (ถามี)
ไมมี
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ
5.1 คําอธิบายโดยยอ
หลักสูตรมี 1 แผนการศึกษา คือ แบบ 2.1 แผนศึกษารายวิชา และทําวิทยานิพนธ
วิทยานิพนธ : สามารถสรางโครงการวิจัยและดําเนินการวิจัยอันกอใหเกิด องคความรูใหมในสาขาวิชา
ประวั ติ ศ าสตร และนํ า เสนอวิ ท ยานิ พนธ การเขีย นรายงานวิ จัย เพื่อเผยแพร จริย ธรรมในการทํ า วิ จัย และ
จริยธรรมในการเผยแพรผลงานวิชาการ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลตางๆ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
4) สามารถประยุกตความรู และทักษะกับการแกไขปญหาในวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
5.3 ชวงเวลา
การทําวิทยานิพนธ แบบ 2.1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษาที่ 2 ถึงภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษาที่ 4 รวมเปน 4 ภาคการศึกษา
5.4 จํานวนหนวยกิต
วิทยานิพนธ 36 หนวยกิต
5.5 ขอกําหนดการทําวิทยานิพนธ
5.5.1 การทําวิทยานิพนธ
1) การจดทะเบียนวิทยานิพนธ นักศึกษาจะลงทะเบียนวิทยานิพนธไดตอเมื่อศึกษามาแลวไม
นอยกวา 3 ภาคการศึกษาปกติ และมีห นวยกิ ตสะสมไม นอยกวา 24 หน วยกิ ต โดยได ค าระดับ เฉลี่ ย สะสม
ไมต่ํากวา 3.00
2) นักศึกษาจะลงทะเบียนวิทยานิพนธไดก็ตอเมื่อสอบผานการวัดคุณสมบัติแลว
3) นักศึกษาทําวิทยานิพนธเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
4) การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี)
และอาจารยผูสอบเคาโครงวิทยานิพนธ ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
5) หลังจากจดทะเบียนทําวิทยานิพนธแลว นักศึกษาตองเสนอรางเคาโครงวิทยานิพนธและ
รายงานความกาวหนา ตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ สาขาวิชาประวัติศาสตร เพื่อเสนอชื่อตอคณบดีคณะ
ศิลปศาสตร เพื่อแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
6) นักศึกษาจะตองสอบเคาโครงวิทยานิพนธใหผานกอนภาคเรียนที่ 6 จะสิ้นสุดลง
7) หลังจากจดทะเบี ยนทําวิ ทยานิพนธแ ล ว นักศึ กษาต องนําเสนอรายงานความก าวหนา
(Progress Report) ตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ภาควิชาประวัติศาสตร ทุกภาคการศึกษา
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5.5.2 การสอบวิทยานิพนธ
1) อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2) นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธได เมื่อสอบวัดความรูภาษาตางประเทศผานแลว
3) นัก ศึกษาจะตองนําเสนอผลงานที่เกี่ย วกับการเรี ยบเรี ยงวิท ยานิพนธในที่ป ระชุมทาง
วิชาการหรือในรูปแบบการตีพิมพ อยางนอย 1 ครั้ง มิฉะนั้นจะไมไดรับอนุมัติใหสอบวิทยานิพนธ
4) การสอบวิทยานิพนธ ใหเปนไปตามระเบียบและขอบังคับของมหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร
และการสอบวิทยานิพนธที่จะไดผลระดับ S (ใชได) ตองไดมติเอกฉันทจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
5) การสอบวิท ยานิพนธจะตอ งกระทําล วงหนาอย างนอย 90 วันกอนหมดสภาพการเป น
นักศึกษา และตองสอบผานเคาโครงวิทยานิพนธแลวไมนอยกวา 4 เดือน
5.5.3 การสอบวัดคุณสมบัติ
1) นักศึ กษามี สิทธิ ส อบวั ดคุณสมบัติ เมื่ อศึก ษาและสอบผ านรายวิช าตามขอกํ าหนดของ
หลักสูตร และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
2) ในกรณีที่นักศึกษาถูกกําหนดใหศึกษารายวิชาที่จําเปนในการทําวิท ยานิพนธ นักศึกษา
จะตองสอบผานรายวิชาดังกลาวแลว
3) การสอบวัดคุณสมบัติประกอบดวยการสอบขอเขีย น สอบความพรอมของภาษาที่สาม
และการสอบปากเปลา โดยหลักสูตรฯ จะจัดสอบทุกปการศึกษา
4) นักศึกษาตองสอบวัดคุณสมบัติใหไดระดับ P (ผาน) โดยมีสิทธิส อบ 3 ครั้ง และไมเกิน
ภาคการศึกษาที่ 5 (ป 3 ภาคเรียนที่ 1)
5) หากนัก ศึ กษาสอบวั ด คุ ณสมบัติไม ผ านในเวลาที่กํา หนด นั กศึก ษาจะถู กถอนชื่อ จาก
ทะเบียนนักศึกษาทันที
6) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติเพื่อให
คณบดีแตงตั้ง
5.5.4 การสอบวัดความรูภาษาตางประเทศ
นักศึกษาจะตองสอบความรูภาษาอังกฤษใหไดคาระดับผาน (P) ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
5.6 การเตรียมการ
5.6.1 การศึกษารายวิชาตางๆ ตามโครงสรางหลักสูตร
1) คณบดี แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิช าการทั่วไป ตามความเหมาะสมทางวิชาการเพื่อทํา
หนาที่ใหคําปรึกษาแกนักศึกษา
2) ให คํ าแนะนํ า นั กศึ กษาเกี่ย วกับ การการวางแผนการศึก ษาและการลงทะเบี ย นเรี ย น
รายวิชา ตามความสนใจของนักศึกษา โดยอาจารยที่ปรึกษาวิชาการทั่วไปและอาจารยผูสอนประจําวิชา
3) การใหคําแนะนํานักศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาภาษาที่สาม
4) การให คํา แนะนํา นักศึก ษาเรื่อ งการศึ กษาด วยตนเองและเข าร วมกิจกรรมวิ ช าการที่
เหมาะสม
5) การใหคําปรึกษานักศึกษาเรื่องแหลงทุนในการเรียนและวิจัย
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5.6.2 วิทยานิพนธ
1) การใหคําแนะนํานักศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ
2) การให คําแนะนํานักศึ กษาเกี่ ย วกับเรื่องและประเด็นในการทําวิท ยานิพนธ ตามความ
สนใจของนักศึกษา โดยอาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
3) การให คํ า แนะนํ า นั กศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การแต ง ตั้ ง อาจารย ที่ ป รึ กษาวิ ท ยานิ พนธ และ
คณะกรรมการสอบเค าโครง/สอบวิท ยานิ พนธ ที่มี ความเชี่ ยวชาญเกี่ย วกับ เรื่อง/หั วขอของนักศึ กษา เพื่ อให
คําแนะนํา/ตรวจสอบ/ประเมินผลการทําวิทยานิพนธ
4) การจัดบรรยาย ประชุม และสัมมนาทางวิชาการเพื่อเสริมสรางความรู และเปดโอกาสให
นักศึกษาแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณกับอาจารยและนักวิชาการ ซึ่งจะเปนประโยชนตอการศึกษาเฉพาะ
ดานตามความสนใจและความถนัดของนักศึกษา
5.6.3 การสอบวัดคุณสมบัติ
1) การใหคําแนะนําและคําปรึกษาแกนักศึกษาเกี่ยวกับการเตรีย มตัวและวางแผนการสอบ
วัดคุณสมบัติ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารยที่ปรึกษา และอาจารยผูสอนประจําวิชา
2) การกระตุนใหนักศึกษาคนควาตามความสนใจในการเรียนการสอนวิชาตางๆ เปนการ
เตรียมความพรอมสําหรับการสอบวัดคุณสมบัติ โดยอาจารยที่ปรึกษา และอาจารยผูสอนประจําวิชา
5.6.4 การทดสอบความรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
1) การใหคําแนะนําและคําปรึกษาแกนักศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบภาษาตางประเทศ
โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอกฯ อาจารยที่ปรึกษา และอาจารยผูสอนประจําวิชา
2) การปลูกฝง และเสริมสรางทักษะภาษาตางประเทศในการเรียนการสอนรายวิช า โดย
อาจารยผูสอนประจําวิชา
5.7 กระบวนการประเมินผล
5.7.1 วิทยานิพนธ
1) การสอบเคาโครงวิทยานิพนธ
กระทํ า โดยวิ ธี ก ารนํ า เสนอในที่ ป ระชุ ม และสอบปากเปล า โดยอาจารย ผู ส อบเค า โครง
วิทยานิพนธตองประกอบดวยอาจารยประจํา และผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกดังกลาว ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารอง
ศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิช าที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัย ที่มิใชสวนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และอาจารยที่ป รึกษาวิทยานิพนธรว ม อาจเปนกรรมการ
สอบวิทยานิพนธได แตตองไมเปนประธานกรรมการและตองเขาสอบวิทยานิพนธดวยทุกครั้ง
2) การสอบวิทยานิพนธ
กระทําโดยวิธีนําเสนอในที่ประชุมและสอบปากเปลา โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธเปน
กรรมการชุ ด เดี ย วกั น กั บ คณะกรรมการสอบเค า โครงวิ ท ยานิ พ นธ ซึ่ ง การแต ง ตั้ ง กรรมการเพิ่ ม เติ ม หรื อ
เปลี่ยนแปลงกรรมการสอบวิทยานิพนธ จะกระทําไดเฉพาะกรณีที่มีเหตุจําเปน
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การดํ าเนิน การสอบวิท ยานิ พนธ ให เ ป นไปตามข อบั ง คั บ มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร ว า ด วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยวิทยานิ พนธ โดยคณะ
ศิลปศาสตร จะตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ อยางนอย 5 คน โดยตองมีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย
เปนกรรมการอยางนอย 1 คน และประธานคณะกรรมการตองไมใชอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธห รืออาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธรวม โดยการสอบวิทยานิพนธที่จะไดรบั ผลระดับ S ตองไดมติเปนเอกฉันทจากคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ
3) การเผยแพรวิทยานิพนธ
การเผยแพรวิทยานิพนธใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร วา ดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรูกลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
บัณฑิตมีความสามารถที่จะคนควาและวิจัยเพื่อใหไดมาซึ่งความรูตาง ๆ เกี่ยวกับประวัติศาสตร โดยใช
แหล ง ข อ มู ล ที่ เ ป น ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ ทั้ ง นี้ จะมี ก ารฝ กวิ เ คราะห ท างวิ ช าการผ า นกิ จกรรมการ
ประชุมสัมมนา การทัศนศึกษา และฝกวิธีการสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลที่อยูในตางประเทศ
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
1. ผลการเรียนรู ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.1 สามารถจั ด การกั บ ป ญ หาทางคุ ณธรรม จริ ย ธรรมที่ ซับ ซ อนในบริ บ ทวิ ช าการด า น
ประวัติศาสตร
1.2 ยอมรับในความแตกตางของความเชื่อความคิดและวัฒนธรรมอันหลากหลายทั้งที่อยูใน
สังคมตนและวัฒนธรรมอื่น
1.3 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและมีจรรยาบรรณตอแหลงขอมูล
2. กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
เน น และสนั บ สนุ นฝ ก ฝนให นั ก ศึ ก ษาสามารถมองเห็ น และเข า ใจความเชื่ อ มโยงของ
ปรากฏการณทางสังคมจากระดับสวนตัวสูสวนรวมในภาพกวาง เพื่อนําไปสูความเขาใจเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรม
ทั้งของตนเองและของผูอื่น
3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
ใชวิธีการประเมินหลากหลายวิธี
3.1 ประเมินระหวางเรียนและหลังสิ้นสุดวิชา โดยผูเรียนประเมินตนเอง ประเมินโดยผูอื่น
(เพื่อนและอาจารยผูสอน) โดยใชวิธีการประเมินที่หลากหลาย ทั้งการใชแบบสอบถาม สัมภาษณและสังเกต
3.2 ประเมินภายหลังจากสําเร็จการศึกษาแลว โดยใหบัณฑิต ประเมินตนเอง ประเมินจาก
ผูใชบัณฑิต ผูรวมงานและ/หรือชุมชน โดยใชแบบสอบถาม หรือการสัมภาษณ
2.2 ดานความรู
1) ผลการเรียนรูดานความรู
1.1 มี ค วามรู แ ละความเข า ใจเกี่ ย วกับ หลั กการและทฤษฎีที่ สํ า คั ญ ในเนื้ อหาสาขาวิ ช า
ประวัติศาสตร
1.2 มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาประวัติศาสตรเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงในภาพ
กวางของสังคม
1.3 พัฒนาความรูและความชํานาญทางสาขาวิชาประวัติศาสตรอยางตอเนื่อง ทันกับความรู
ที่เปนปจจุบัน
2) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใชกลวิธีการสอนที่หลากหลายทั้งการบรรยายรวมกับการอภิปราย คนควา วิเคราะหและใช
กรณีศึกษา การเรียนรูแบบมีสวนรวม เรียนรูจากสถานการณจริง โดยมุงเนนและสนับสนุนใหนักศึกษาคนควา
หาความรูในเรื่องที่ตนเองสนใจอยางเต็มที่
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3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประกอบดวย การประเมินหลายวิธี/กิจกรรม เพื่อใหครอบคลุมการประเมินผลดานความรู
ทัง้ การเรียนในหองเรียนและการเรียนดวยตนเอง เชน การสอบ การนําเสนอรายงาน การคนควา การวิเคราะห
กรณีศึกษา และการนําเสนอโครงการ
2.3 ทักษะทางปญญา
1) ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1.1 มีความเขาใจและสามารถสืบคน ตีความและประเมินขอมูลตางๆ เพื่อใชในการวิเคราะห
ประเด็นปญหาอยางสรางสรรค
1.2 สามารถศึกษา วิเคราะหและสั งเคราะหงานวิจัย และประเด็นปญหาทางวิชาการดา น
ประวัติศาสตรได
1.3 สามารถบู รณาการความรู ในสาขาวิ ช าประวั ติศ าสตรกั บ ความรู ในศาสตร อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวของ
2) กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดา นทักษะทางปญญา
ใชการสอนที่หลากหลาย ประกอบดวยการบรรยาย อภิปราย กรณีศึกษาและคนควาดวย
ตนเองภายใตการชี้แนะอยางใกลชิดของผูสอน
3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
การประเมินหลายวิธีและกิจกรรม ทั้งในระหวางการเรียนและหลังการสิ้นสุดการศึกษา โดย
ใหดุษฎีบัณฑิตประเมินตนเอง ประเมินจากผูใชดุษฎีบัณฑิต โดยใชแบบสอบถามและการวิจัย
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ผลการเรี ย นรู ด านทั ก ษะความสั ม พั นธ ร ะหว า งตั ว บุ ค คลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ
1.1 สามารถเปนผูริเริ่มแสดงทัศนะและความคิดเห็นทางวิช าการตอสถานการณในสังคมที่
ซับซอน พรอมทั้งแสดงจุดยืนและขอเสนอแนะอยางเหมาะสมทั้งของตนเองและของกลุม
1.2 สามารถสรางปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคทั้งในวงวิชาการและตอกลุมคนหลากหลาย
2) กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
เนนการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหรวมกันอภิปราย แลกเปลี่ยน วิพากษวิจารณระหวาง
ผูสอนกับผูเรียน และผูเรียนดวยกันเองอยางอิส ระ สรางสรรค แ ละดวยความรับผิด ชอบโดยคํานึงถึงการมีอยู
รวมกันของความแตกตางในทางความคิดและแนวคิดในการศึกษาวิเคราะห
3) กลยุ ท ธก ารประเมิน ผลการเรีย นรูด านทัก ษะความสั มพั นธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
มีการประเมินผลหลายดาน ทั้งในระหวางการเรียนและภายหลังจากสิ้นสุดการศึกษาโดย
การประเมินความสามารถในการทํางานรวมกันกับ ผูอื่น การแสดงออกในการถกเถีย งวิพากษวิจารณอยางมี
ประสิทธิภาพ และสรางสรรค การประเมินการแสดงออกของการตระหนักถึงความรับ ผิดชอบตอตนเองและ
ผูอื่น
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2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ผลการเรียนรูดานทัก ษะในการวิเคราะหเชิงตั ว เลข การสื่ อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 มี ทั ก ษะในการใช เ ครื่ อ งมื อ ที่ จํา เป นที่ มี อยู ในป จจุ บัน ต อการทํ างานที่ เ กี่ ย วกั บ การ
วิเคราะหและทําความเขาใจประเด็นปญหาทางประวัติศาสตร
1.2 สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งทางวาจา ขอเขียนและสื่ออื่นๆ สามารถเลือกใช
สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม ทั้งในวงวิชาการและคนทั่วไป
2) กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัว เลข การ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1 จัดกิจกรรมการเรียน การสอนที่สงเสริมใหผูเรียนฝกทักษะการพูด การเขียนและการสื่อ
ความที่มีความประสิทธิภาพและสรางสรรคทั้งในและนอกหองเรียน
2.2 เปดโอกาสและสนับสนุนใหผูเรียนใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสมตอยุคสมัย ทั้ง
ในการศึกษาคนควา และนําเสนอผลงานตอผูอื่นในวงกวาง
3) กลยุทธการประเมินผลลัพธการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัว เลข การสื่อ สาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียน การสอนโดยใชแ บบสังเกต แบบประเมินทักษะการ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรปรั ชญาดุษฎีบัณฑิ ต สาขาวิ ชาประวัต ิ ศาสตร์

31

มคอ.

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมาย ดังนี้
3.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) สามารถจัดการกับปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซอนในบริบทวิชาการดานประวัติศาสตร
2) ยอมรับในความแตกตางของความเชื่อความคิดและวัฒนธรรมอันหลากหลายทั้งที่อยูในสังคมตนและ
วัฒนธรรมอื่น
3) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและมีจรรยาบรรณตอแหลงขอมูล
3.2 ความรู
1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาประวัติศาสตร
2) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาประวัติศ าสตรเพื่อใหเ ล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงในภาพกวางของ
สังคม
3) พัฒ นาความรู แ ละความชํานาญทางสาขาวิช าประวั ติ ศ าสตร อย า งต อเนื่อง ทั น กับ ความรูที่ เ ป น
ปจจุบัน
3.3 ทักษะทางปญญา
1) มีความเขาใจและสามารถสืบคน ตีความและประเมินขอมูล ตางๆ เพื่อใชในการวิเคราะหประเด็น
ปญหาอยางสรางสรรค
2) สามารถศึกษา วิเคราะหและสังเคราะหงานวิจัยและประเด็นปญหาทางวิช าการดานประวัติศาสตร
ได
3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาประวัติศาสตรกับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
3.4 ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงทัศนะและความคิดเห็นทางวิชาการตอสถานการณในสังคมที่ซับซอน พรอม
ทั้งแสดงจุดยืนและขอเสนอแนะอยางเหมาะสมทั้งของตนเองและของกลุม
2) สามารถสรางปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคทั้งในวงวิชาการและตอกลุมคนหลากหลาย
3.5 การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ย วกับการวิเ คราะห และทํา
ความเขาใจประเด็นปญหาทางประวัติศาสตร
2) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งทางวาจา ขอเขียนและสื่ออื่นๆ สามารถเลือกใชส ารสนเทศ
และเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม ทั้งในวงวิชาการและคนทั่วไป
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

ป. 801
ป. 802
ป. 803
ป. 814
ป. 815
ป. 816
ป. 817
ป. 824
ป. 825
ป. 826

 ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม จริยธรรม

วิชาบังคับ
การคนควาทางประวัติศาสตรขั้นสูง
แนวคิดและทฤษฎีการวิจัยทางประวัติศาสตรขั้นสูง
การพัฒนาแนวคิดและเคาโครงวิทยานิพนธ
วิชาเลือก
สัมมนาประวัติศาสตรขามวัฒนธรรม
สัมมนาประวัติศาสตรความรุนแรง
สัมมนาประวัติศาสตรสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
สัมมนาประวัติศาสตรกับวรรณกรรม
สัมมนาประวัติศาสตรบูรณาการภูมิภาค
สัมมนาประวัติศาสตรกําเนิดรัฐชาติและลัทธิชาตินิยม
สัมมนาประวัติศาสตรความสัมพันธระหวางประเทศสมัยใหม

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวาง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2
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รายวิชา

ป. 839
ป. 849
ป. 854
ป. 855
ป. 864
ป. 865
ป. 866
ป. 874
ป. 899
ป. 900

1. คุณธรรม จริยธรรม

สัมมนาหัวขอเฉพาะทางประวัติศาสตรขั้นสูง
สัมมนาประวัติศาสตรนิพนธขั้นสูง
สัมมนาประวัติศาสตรสยามกอนสมัยใหม
สัมมนาประวัติศาสตรสยามสมัยใหม
สัมมนาประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตกอนยุคอาณานิคม
สัมมนาประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตสมัยใหม
สัมมนาความสัมพันธระหวางจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต
สัมมนาประวัติศาสตรรวมสมัยของภูมิภาคอเมริกา
สัมมนาหัวขอเฉพาะในประวัติศาสตรภูมิภาคตางๆ
วิทยานิพนธ
วิทยานิพนธ

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวาง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
ดังนี้
1.1 การวัดผลการศึกษาแบงเปน 9 ระดับ มีชื่อและคาระดับตอหนึ่งหนวยกิตดังตอไปนี้
ระดับ
A
AB+
B
BC+
C
D
F
คาระดับ 4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.00 0.00
1.2 การนั บ หน วยกิ ต ที่ ได ให นั บ รวมเฉพาะหน วยกิ ต ของรายวิ ช าที่ นัก ศึ กษาได ค า ระดั บ S หรื อระดั บ
ไม ต่ํ า กว า B เท า นั้ น รายวิ ช าที่ นั ก ศึ กษาได ค า ระดั บ ต่ํ า กว า B ไม ว า จะเป น รายวิ ช าบั ง คั บ หรื อ รายวิ ช าเลื อ ก
ใหนํามาคํานวณคาระดับเฉลี่ยสําหรับภาคการศึกษานั้นและคาระดับเฉลี่ยสะสมทุกครั้งไป
1.3 นักศึกษาที่ไดระดับ U หรือระดับต่ํากวา B ในรายวิชาใดที่เปนรายวิชาบังคับในหลักสูตร จะลงทะเบียน
ศึกษาซ้ําในรายวิชานั้นไดอีกเพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนี้จะตองไดคาระดับ S หรือระดับไมต่ํากวา B มิฉะนั้นจะถูกถอน
ชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
รายวิชาที่ไดคาระดับตามความในวรรคแรกนั้น หากเปนรายวิชาเลือก นักศึกษาอาจจะลงทะเบีย นศึกษาซ้ําใน
รายวิชานั้นอีก หรืออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได
นักศึก ษาที่ ได ค า ระดั บ ไมต่ํ ากว า B ในรายวิ ช าใด ไม มีสิท ธิจดทะเบี ย นศึกษาซ้ํ า ในรายวิช านั้ นอี ก เว นแต
หลักสูตรจะกําหนดไวเปนอยางอื่น
1.4 การวัดผลวิทยานิพนธ แบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใชได) และระดับ U (ใชไมได) หนวยกิต ที่ไดจะไม
นํามาคํานวณคาระดับเฉลี่ย
1.5 การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบภาษาตางประเทศ แบงเปน 2 ระดับคือ ระดับ P (ผาน) และ ระดับ N
(ไมผาน) และไมนับหนวยกิต
1.6 เงื่อนไขอื่นๆ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2553
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
1) มีคณะกรรมการทวนสอบที่ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิภายนอกอยางนอย 1 คน
2) คั ด เลื อ กรายวิ ช าทั้ ง วิ ช าบั ง คั บ และวิ ช าเลื อ กในสาขาวิ ช าตามเกณฑ ก ารคั ด เลื อ กที่ ค ณะกรรมการ
ทวนสอบกําหนด
3) คณะกรรมการทวนสอบตรวจสอบผลการใหคะแนนกับขอสอบรายงาน รายงานประจําภาค และ/หรือ
โครงงานอื่นๆ ที่ผูเรียนไดรับมอบหมาย
4) กรณีวิทยานิพนธ ตองปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อ งการแตง ตั้ ง อาจารย ที่ป รึ กษาวิ ท ยานิ พนธ และกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ และระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยวิทยานิพนธ
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2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
ใชแบบสอบถามความพึงพอใจของบัณฑิตและผูใชบัณฑิต
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 ไดศึกษาลักษณะวิชาตางๆ ครบตามหลักสูตรและมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 60 หนวยกิตและปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขตางๆ ที่กําหนดไวครบถวน
3.2 ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) (เฉพาะแผนการศึกษาแบบ 2.1)
3.3 ไดคาระดับ P (ผาน) ในการสอบภาษาตางประเทศตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3.4 ไดระดับ P (ผาน) ในการสอบวัดคุณสมบัติ
3.5 ไดคาระดับ S (ใชได) ในการสอบวิทยานิพนธ โดยการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการที่ค ณะ
ศิลปศาสตรแตงตั้ง และนําวิทยานิพนธที่พิมพและเย็บเลมเรียบรอยแลวมามอบใหมหาวิทยาลัยตามระเบียบ
3.6 ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงาน
ไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review)
กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
3.7 ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่ภาควิชาประวัติศ าสตร คณะศิลปศาสตร และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
กําหนด
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 อาจารยใหมทุกคนเขารวมปฐมนิเทศที่ประกอบดวย
1.1.1 บทบาทหนาที่ของอาจารย
1.1.2 สิทธิผลประโยชนของอาจารย และกฎระเบียบตางๆ
1.1.3 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในภาควิชาและกิจกรรมตางๆ ของภาควิชา
1.2 คณะมอบหมายอาจารยอาวุโสเปนอาจารยพี่เลี้ยง โดยมีหนาที่
1.2.1 ใหคําแนะนําและการปรึกษาเพื่อเรียนรูและปรับตัวเองเขาสูการเปนอาจารยในภาควิชา
1.2.2 รวมสอนวิชาเดียวกันในวิชาทีภ่ าควิชาจะมอบหมายใหอาจารยใหมรับผิดชอบสอนตอไป
1.2.3 ประเมินและติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานของอาจารยใหม
1.3 อาจารยทุกคนไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึงในดานจัดการเรียนการสอนและความรูที่ทันสมัย ตลอดจนการ
วิ จั ย โดยจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาวิ ช าการภายในภาควิ ช าและส ง เสริ ม ให เ ข า ร ว มประชุ ม สั ม มนาและอบรมใน
สถาบันการศึกษาอื่น ดังนี้
1.3.1 สนับสนุนใหเขารวมอบรม ประชุมวิชาการภายในมหาวิทยาลัย
1.3.2 สนับสนุนใหเขารวมอบรม ประชุมวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย
1.3.3 ศึกษาดูงาน อบรม รวมประชุมวิชาการในตางประเทศ
1.3.4 รวมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโสในภาควิชา หรือภายนอกภาควิชา และตีพิมพผลงาน
1.3.5 เขารวมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) จัดระบบการประเมินผลดานการสอนและการประเมินผลอยางมีสวนรวมระหวางผูส อน ผูบริห าร
และผูเรียน
2) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
3) สนั บสนุนอาจารยเ ขารวมประชุมวิช าการและดูงานเกี่ย วกั บการจั ด การเรี ยนการสอนและการ
ประเมินผล
4) จัดอาจารยพี่เลี้ยง (mentor) ใหแกอาจารยใหม
5) พัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
1) มีทุนดานการวิจัยแกอาจารย
2) สนับสนุนอาจารยเขารวมประชุมวิชาการเพื่อนําเสนอผลงานวิจัย
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
1.1 คณะศิล ปศาสตร ประกาศข อปฏิบั ติในการจั ดการเรี ยนการสอนและการประเมิน ผลและแนวทางการ
ควบคุมคุณภาพ
1.2 คณบดีแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาและ
ดําเนินการประเมินผลการสอนของอาจารย
1.3 แตงตั้งกรรมการภายนอกทบทวน/ประเมิ นผลการดํ าเนิ นการโดยมีผู ทรงคุณวุฒิ ติ ดตามรายละเอี ย ด
หลักสูตรและปรับปรุงตามความเหมาะสม
เปาหมาย
1. หลักสูตรทันสมัย มีคุณภาพและได
มาตรฐาน
2. หลักสูตรไดรับการประเมินอยาง
สม่ําเสมอ
3. อาจารยและนักศึกษาเปนผูนําใน
การสรางองคความรูใหมทางดาน
สาขาวิชาประวัติศาสตร
4. นักศึกษาสามารถคนควา วิจัยทาง
ดานประวัติศาสตร

การดําเนินการ
1. จัดใหหลักสูตรสอดคลองกับองค
ความรูใหมทางดานสาขาวิชา
ประวัติศาสตร
2. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยโดยมี
การพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ
5 ป
3. จัดแนวทางการเรียนใหนักศึกษาได
คนควา วิจัยทางดานสาขาวิชา
ประวัติศาสตรอยางตอเนื่องและเปน
ระบบ
4. จัดใหมีการตีพิมพและเผยแพร
วิทยานิพนธทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ
5. สนับสนุนใหอาจารยผูสอนเปนผูนํา
ในทางวิชาการและ/หรือ เปน
ผูเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวของ

การประเมินผล
1. หลักสูตรที่สามารถอางอิงกับ
มาตรฐานที่กําหนดและมีการปรับปรุง
สม่ําเสมอ
2. หลักสูตรไดรับการประเมินโดย
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายใน
และภายนอกอยางนอยทุก 5 ป
3. ผลการเรียนแตละภาคการศึกษา
4. ความพึงพอใจของนักศึกษาในชั้น
เรียน
5. จํานวนงานที่ไดรับการตีพิมพและ
เผยแพรทั้งระดับชาติและนานาชาติ
6. จํานวนและรายชื่อคณาจารย
ประจํา ประวัติอาจารยดานคุณวุฒิ
ประสบการณ ผลงานวิชาการ
7. ความพึงพอใจของดุษฎีบัณฑิตตอ
หลักสูตรและการเรียนการสอน

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนและทรัพยากรบุคคลใหไดตามเกณฑมาตรฐานสากล
โดยได รับงบประมาณสนั บสนุ นจากคณะศิล ปศาสตร และมีค ณะกรรมการบริห ารโครงการปริญ ญาเอก สาขาวิช า
ประวัติศาสตร เปนผูบริหารคาใชจายในโครงการ
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2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
1) โครงการปริญญาเอกสาขาวิชาประวัติศาสตร คณะศิลปศาสตร มีอุปกรณการเรียนการสอน ไดแก หองอาน
หนังสือไวใหบริการแกนักศึกษา ตลอดจนมีโสตทัศนูปกรณตางๆ
2) สํ า นั กหอสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร มี ห นั ง สื อและวารสารวิ ช าการในสาขาวิ ช าต างๆ รวมกั น
โดยประมาณดังนี้
หนังสือ
ภาษาไทย
687,635
รายการ
ภาษาตางประเทศ
308,664
รายการ
วารสาร
ภาษาไทย
1,368
รายการ
ภาษาตางประเทศ
2,074
รายการ
ฐานขอมูลออนไลน
70
ฐานขอมูล
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
2.3.1 มีค ณะกรรมการวางแผนจัด หาและติด ตามการใชทรัพยากรการเรียนการสอนของคณะศิล ป
ศาสตร
2.3.2 ใหอาจารยผูสอนและผูเรียนเสนอรายชื่อตํารา วารสาร หรือฐานขอมูล ในสาขาวิชา แลวทาง
คณะกรรมการฯรวบรวมเสนอสํานักหอสมุดของมหาวิทยาลัยจัดซื้อ
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
2.4.1 คณะกรรมการใน 2.3.1 วางแผนการประเมิ น อย างมี ส วนร ว มกั บ ผู ส อนผู ใช แ ละบุ ค ลากรที่
รับผิดชอบทุกฝาย อยางเปนระบบ
2.4.2 ประเมินความเพียงพอจากความตองการใชของอาจารย และผูเรียน
2.4.3 จัดทําระบบติดตามการใชทรัพยากรทั้งตําราหลัก สิ่งพิมพ และสื่อตางๆ ที่เหมาะสมกับสถานการณของ
คณะ และนําผลมาใชในการบริหารทรัพยากร
เปาหมาย
การดําเนินการ
สถานที่ กายภาพและอุป กรณเรียนมีความ คณะศิลปศาสตรเปนผูดําเนินการ
เหมาะสม
นั ก ศึ ก ษาสามารถเข า ถึ ง หนั ง สื อ และ คณะศิลปศาสตรเปนผูดําเนินการ
วารสารวิชาการที่จําเปนตอการวิจัย

การประเมินผล
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา

3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
3.1.1 กําหนดคุณสมบัติ อาจารยให ไดมาตรฐานตามเกณฑ ของมหาวิท ยาลัย และความต องการของ
หลักสูตร
3.1.2 ประกาศและเสาะหาผูมีคุณสมบัติตามตองการ
3.1.3 สืบคนประวัติ และคุณสมบัติของผูสมัครจากแหลงขอมูลที่เชื่อถือไดอยางเปนระบบ และมีการ
ตรวจสอบขอมูลอยางเปนธรรม
3.1.4 ทดสอบความสามารถในการสอนและการใชสื่อการศึกษา
3.1.5 เสนอแตงตั้งและประเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
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3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
3.2.1 อาจารยรวมกับผูเรียนประเมินรายวิชาเมื่อสิ้นสุดรายวิชาทุกรายวิชา
3.2.2 อาจารยรวมในการสัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดปการศึกษาทุกป
3.2.3 อาจารยเสนอขอมูลตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อรวบรวมและจัดทํารางการปรับปรุง
หลักสูตร
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
3.3.1 การจัดจางอาจารยพิเศษใหทําไดเฉพาะหัวขอเรื่องที่ตองการความเชี่ยวชาญพิเศษ
3.3.2 การพิจารณาจะตองผานการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารของคณะและตองเสนอประวัติ
และผลงานที่ตรงกับหัวขอวิชาที่จะใหสอน
3.3.3 การจัดจางอาจารยพิเศษ วางแผนลวงหนาเปนรายภาคการศึกษา
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามความตองการของคณะศิลปศาสตรและนโยบายของ
มหาวิทยาลัย โดยจะตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี และมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
4.2.1 ใหบุคลากรวางแผนความตองการในการพัฒนาตนเองโดยรวบรวมเปนแผนประจําปเพื่อใหคณะ
ศิลปศาสตรสนับสนุนงบประมาณไดเหมาะสม
4.2.2 คณะศิลปศาสตรมีหนวยวิจัยสถาบันและวิจัยเพื่อพัฒนา โดยมีการสนับสนุนงบประมาณประจําป
เชนเดียวกับหนวยวิจัยอื่นๆ ตามความเหมาะสม
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนักศึกษา
5.1.1 คณะศิลปศาสตรแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาใหแกผูเรียนทุกคนพรอมกําหนดบทบาทหนาที่
5.1.2 คณะศิล ปศาสตรแ ตงตั้ง อาจารย ที่ปรึ กษาวิ ทยานิพนธ เพื่อให คําแนะนํ าและดูแ ลนักศึ กษาตลอด
กระบวนการทําวิทยานิพนธ
5.1.3 อาจารยทุกคนจัดทําตารางการทํางานแสดงใหนักศึกษารับรู
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
5.2.1 กรณีที่นั กศึ กษามีค วามสงสัย เกี่ ยวกั บผลการประเมินในรายวิช าใดสามารถที่ จะยื่นคําร องขอดู
กระดาษคําตอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยแตละรายวิชาได
5.2.2 การอุทธรณของนักศึกษา ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยวินัย นักศึกษา
พ.ศ. 2547 หมวดที่ 4
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
6.1 มีการสํารวจความตองการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของนายจาง ผูป ระกอบการ และผูใช
บัณฑิต
6.2 ภาควิชาประวัติศาสตรนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค
6.3 กําหนดกลุมเปาหมายของผูสนใจเขาศึกษา
6.4 ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย และสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ตลาดแรงงาน และสังคม
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
1) อาจารย ป ระจํา หลัก สู ต รอย า งน อยร อยละ 80 มี ส ว นร วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถา
มี)
3) มีรายละเอียดของรายวิช า ตามแบบ มคอ.3 อยางนอยกอนการเปด
สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 ภายใน
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
5) จั ด ทํ า รายงานผลการดํ าเนิน การของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่
กําหนดใน มคอ.3 อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแต
ละปการศึกษา
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ
การประเมิ น ผลการเรี ย นรู จากผลการประเมิ น การดํ า เนิ น งานที่
รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน
9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิช าการ และ/หรือวิช าชีพ
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ย ไมนอย
กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปที่ ปที่ ปที่ ปที่ ปที่ ปที่ ปที่
1 2 3 4 5 6 7
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
กลยุทธการสอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร เปนการจัดการเรียนการสอนใน
ลักษณะของการศึ กษาวิจัย ค นคว า อภิ ปราย ถกเถี ยงทางวิ ชาการ (Discussion) จะดําเนินการทั้ งโดยคณาจารย
คณะกรรมการที่เกี่ยวของ และนักศึกษา คือ
1) การประเมินการสอนของอาจารยเ ป นรายบุค คลโดยนักศึก ษา เป นการประเมิ น การเรีย นการสอนทุ ก
รายวิชา ทุกภาคการศึกษา ดวยแบบสอบถามนักศึกษา
2) การประเมิ นผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึ กษาโดยอาจารย ประจําวิชา เปนการประเมิ น ผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียน และพัฒนาทางการเรียนของนักศึกษา
3) ใหประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูต ร และ
คณะกรรมการประเมิน คุ ณภาพภายในระดับ ภาควิ ช า โดยคณะกรรมการประเมิ นอย า งน อย 3 คน ประกอบด วย
ผูทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอยางนอย 1 คน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
1.2.1 ผูเ รีย นประเมินการสอนของอาจารยทุกคน เมื่อสิ้นสุดรายวิช า และสงตรงตอทางคณะฯ โดยใชแบบ
ประเมินการสอนตามที่กําหนด
1.2.2 ทางคณะฯ รวบรวมและประมวลผลการประเมินการสอนของอาจารย สรุปความตองการในการปรับปรุง
ทักษะการสอนและวางแผนการพัฒนาใหสอดคลองและ/หรือปรับ ปรุงกลยุทธการสอนใหเหมาะสมกับรายวิช า และ
สถานการณของคณะฯ
1.2.3 ทางคณะฯ ประเมินจากเคาโครงรายวิชา ผลการสอน การผลิตเอกสารการสอนและการวิจัย และคูมือที่
ใชในการเรียนการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม จะดําเนินการทุกๆ ป เพื่อนําผลการประเมินไปพัฒนาหลักสูตร และการ
เรียนการสอน โดยมีวิธีการประเมินดังนี้
1) การทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เกณฑมาตรฐานหลักสูตร และเนื้อหาหลักสูตรที่ใกลเคีย งทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ รวมทั้งการติดตามการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องในดานสังคมอาจมีผลกระทบตอหลักสูตร
2) จัดสัมมนา/กิจกรรมเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน และการประกันคุณภาพหลักสูตรเพื่อรับ
ฟงความคิดเห็นจากคณาจารย นักศึกษา และผูทรงคุณวุฒิภายนอก รวมทั้งสรางชองทางในการรับฟงความคิด เห็นจาก
ทุกฝายที่เกี่ยวของ
3) ประเมินความพึงพอใจของหนวยงานตอคุณภาพของดุษฎีบัณฑิต และประสิทธิภาพของดุษฎีบัณฑิต ใน
การปฏิบัติงานในหนวยงาน เพื่อนําผลการประเมินมาประกอบการพัฒนาหลักสูตร และพัฒนาเรียนการสอนตอไป
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ใหประเมินตามตัวบงชี้ผ ลการดํา เนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข อ 7 โดยอาจารย ผูรับผิดชอบหลักสู ต ร และ
คณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอยางนอย 1 คน
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
1) คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดทํารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นที่จําเปนในการ
ปรับปรุงหลักสูตร
2) จัดประชุมสัมมนาเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
3) เชิญผูทรงคุณวุฒิอานหลักสูตรและใหขอเสนอแนะ
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ภาคผนวก
ภาคผนวก 1

ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

1. อ.ดร. วิศรุต พึ่งสุนทร
วิศรุต พึ่งสุนทร. บทความ “นักประวัติศาสตรกับกอสซิปในขนบประวัติศาสตรนิพนธตะวันตก” รัฐศาสตรส าร ปที่ 34
ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2556): หนา 27-70.
วิศรุต พึ่งสุนทร. บทความ “คอมมิกสกับขอเขียนทางประวัติศาสตร: ประวัติศาสตรรวมสมัยของอารต สปเกลแมน”
Journal of Fine Arts วารสารคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ฉบับที่ 1/2556.
วิศรุต พึ่งสุนทร. ตํารา ประวัติศาสตรนิพนธตะวันตกกอนศตวรรษที่ 20. โครงการสนับสนุนการเขียนตํารา คณะศิลป
ศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 2556.
วิ ศ รุ ต พึ่ ง สุ น ทร. รายงานวิ จัย “กอสสิ ป ข า วลื อ และวิ ธี ก ารศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร วั ฒ นธรรม: กรณี ศึ ก ษาจาก
ประวัติศาสตรยุโรปตนสมัยใหมและสมัยใหม. กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทุนนักวิจัยรุนใหม. 2555.
วิศรุต พึ่งสุนทร. บทความ “ชนไกในมหาวิทยาลัย: บทวิจารณหนังสือ The Two Culture Controversy โดน Guy
Ortolano” วารสารศิลปศาสตร, ปที่ 10 ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน, 2553.
วิศรุต พึ่งสุนทร. บทความ “Vilém Flusser กับภววิทยาของการออกแบบ” Viewpoint: วารสารวิช าการคณะศิลป
และการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต ฉบับที่ 2 ประจําปการศึกษา 2551.
วิศรุต พึ่งสุนทร. บทความ “การลอเลียนและการยอนแยงทางประวัติศ าสตรเหตุการณ 9-11 ใน In the Shadow of
No Towers Viewpoint: วารสารวิชาการคณะศิล ปและการออกแบบมหาวิทยาลัย รังสิต ฉบับที่ 1 ประจํา
ปการศึกษา 2551.
วิศ รุต พึ่งสุนทร. บทความ “แนวคิดอณูนิยมในงานเขียนของ Stephane Mallarme” ดํารงวิช าการ วารสารรวม
บทความทางวิชาการคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2550
2. อาจารย ดร. เชาวฤทธิ์ เชาวแสงรัตน
เชาวฤทธิ์ เชาวแสงรัตน. ผูแปล หนังสือ ประวัติศาสตรสหรัฐอเมริกา: ความรูฉบับพกพา. แปลจาก American History:
A Very Short Introduction ของ Paul S. Boyer (กําลังจัดพิมพ โดยสํานักพิมพ openworlds และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เนื่องในโอกาส 180 ปความสัมพันธไทย-สหรัฐอเมริกา).
เชาวฤทธิ์ เชาวแสงรัตน. บทความ ‘การเมืองที่ฉอฉลหรือเสรีนิยมใหมที่เปนปญหา: บทเรียนจากวิกฤตเศรษฐกิจในอาร
เจนตินา,’ วารสารสังคมศาสตร คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2556).
เชาวฤทธิ์ เชาวแสงรัตน. บทความ ‘การเมืองสมัยใหมของเวเนซุเอลา กอนการกาวขึ้นมาของ อูโก ชาเวซ,’ October,
ฉบับที่ 11 (ตุลาคม 2554): หนา 300-309.
เชาวฤทธิ์ เชาวแสงรัตน. บทความ ‘จากพอคายาสูดาราเนื้อหอม: โคลอมเบียในสังคมโลกป 2011,’ October, ฉบับที่
10 (เมษายน 2554): หนา 322-335.
เชาวฤทธิ์ เชาวแสงรัตน. บทความ ‘การเมืองเฮติ กอนแผนดินไหว,’ October, ฉบับที่ 8 (เมษายน 2553): หนา 346355.
Chaowarit Chaowsangrat. งานวิจัย “The Social Cleansing in Colombia between 1960s and 1990s” The
Royal Historical Society, United Kingdom. 2552.
เชาวฤทธิ์ เชาวแ สงรัตน. บทความ ‘Comparative Trends in Violent Crime during the 1990s: The Latin
American Context,’ รัฐศาสตรปริทัศน, ปที่ 41, ฉบับที่ 2 (มกราคม-มิถุนายน 2550): หนา 155-179.
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3. ผศ.ดร. สุกัญญา บํารุงสุข
สุกัญญา บํารุงสุข. บทความ “Hobson-Jobson เครื่องมือชวยการคนควาวิจัย” วารสารสมาคมประวัติศาสตร ฉบับ
ที่ 34-35 พ.ศ. 2555-2556 หนา 66-88.
สุกัญญา บํารุงสุข และ กัณฐิกา ศรีอุดม. บทความ “เลาเรื่องจากภาพ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพเสด็จตรวจ
ราชการหัวเมือง”วารสารสมาคมประวัติศาสตร ฉบับที่ 34-35 พ.ศ. 2555-2556 หนา 37-65.
สุกัญญา บํารุ งสุข บทความ “ตํ านานใหมข องขบวนการเสรีไทย เรื่องราวของการต อสูเพื่อเอกราช สั นติภ าพ และ
ประชาธิปไตยอยางแทจริง” วารสารสมาคมประวัติศาสตร ฉบับที่ 34-35
พ.ศ. 2555-2556 หนา 193-197.
สุกัญญา บํารุงสุข. หนังสือ อานอินเดีย ประวัติศาสตรนิพนธอินเดียกอน ค.ศ. 1947. กรุงเทพฯ: นานมีบุคส, 2555.
สุกัญญา บํารุงสุข และคณะ. รายงานวิจัย “พระราชประวัติและพระกรณียกิจในสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิ
วัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทรที่เกี่ยวเนื่องกับคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร” คณะศิลป
ศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2554.
สุกัญญา บํารุงสุข ผูเขียนรวม. หนังสือ นามานุกรมพระมหากษัตริยไทย. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
, 2554.
สุกัญญา บํารุง สุข ผู เขียนร วม. หนังสือ “สมเด็ จอาจารยข องชาวศิลปศาสตร” ใน หนั งสือที่รํ าลึกงานพระราชพิ ธี
พระราชทาน เพลิงพระศพ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
วันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2551 ณ มณทลพิธีทองสนามหลวง. หนา 25-53.
สุกัญญา บํารุงสุข ผูเขีย นรวม. หนังสือ สารานุกรมประวัติศาสตรสากลสมัยใหม: เอเชีย เลม ๓ อักษร E-G ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2551.
สุกัญญา บํารุงสุข บทความ “The Last Mughal: The Fall of a Dynasty” วารสารศิลปศาสตร ปที่ 8 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2551) หนา 200-208.
สุกัญญา บํารุงสุข. บทความ “เจมส โลว กับการแสวงหาความรูของนักอาณานิคม” วารสารศิลปศาสตร ปที่ 7 ฉบับที่
1 (มกราคม-มิถุนายน 2550) หนา 44-69.
4. รองศาสตราจารย ดร. นภดล ชาติประเสริฐ
นภดล ชาติประเสริฐ. หนังสือ ประวัติศาสตรความสัมพันธระหวางสาธารณรัฐเกาหลีกับญี่ปุน ค.ศ. 1965 – 2009.
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