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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
ศูนยทาพระจันทร คณะศิลปศาสตร ภาควิชาประวัติศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร
ภาษาอังกฤษ : Master of Arts Program in History
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร)
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร)
Master of Arts (History)
M.A. (History)

3. วิชาเอก (ถามี)
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท ศึกษา 2 ป
5.2 ภาษาที่ใช
จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย
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5.3 การรับเขาศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยในการเรียนได
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ /เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร พ.ศ. 2535
กําหนดเปดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2553
ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10/2553
เมื่อวันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2553
ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานหลักสูตรและการจัดการศึกษา
ในการประชุมครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 9 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2553
ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10/2553
เมื่อวันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ปการศึกษา 2554
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
1. อาจารย
2. นักวิชาการศึกษา
3. นักสารสนเทศ
4. นักวิจัยประจําหอจดหมายเหตุ
5. นักวิจัยประจําพิพิธภัณฑ
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9. ชื่อ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
เลขประจําตัว
ที่
ประชาชน
1 3-1007-00215-xxx

ตําแหนง
ชื่อ-นามสกุล
ทางวิชาการ
ผูชวย
จุฬาพร เอื้อรักสกุล
ศาสตราจารย ดร.

2

3-1006-03339-xxx

อาจารย ดร.

สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล

3

3-1015-00013-xxx

อาจารย ดร.

วิศรุต พึ่งสุนทร

4

3-1006-05680-xxx

ผูชวย
วัชระ สินธุประมา
ศาสตราจารย ดร.

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/
ปการศึกษาที่จบ
- Ph.D. (International
Relations), Australian National
University, ประเทศออสเตรเลีย
2537
- MA. (International Relations)
International University of
Japan , ประเทศญี่ปุน, 2531
- ร.บ. (ความสัมพันธระหวาง
ประเทศ)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2525
- Ph.D. (History)
Monash University,
ประเทศออสเตรเลีย, 2535
- ศศ.บ. (ประวัติศาสตร)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2522
- Ph.D. (Art History)
Middlesex University,
ประเทศอังกฤษ, 2547
- ออ.บ. (การออกแบบ
อุตสาหกรรมบัณฑิต)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539
- Ph.D. (History)
Hawaii University at Minao,
ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2531
- อ.บ. (ประวัติศาสตร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2521
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ลําดับ
เลขประจําตัว
ที่
ประชาชน
5 3-1014-00941-xxx

ตําแหนง
ชื่อ-นามสกุล
ทางวิชาการ
ผูชวย
สุกัญญา บํารุงสุข
ศาสตราจารย ดร.

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/
ปการศึกษาที่จบ
- Ph.D. (History)
Northern Illinois University,
ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2531
- อ.ม. (ประวัติศาสตร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2519
- อ.บ. (ประวัติศาสตร)
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2516

ลําดับที่ 1 – 3 เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร กรุงเทพฯ
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
พัฒนาเนื้อหาวิชาและวิพากษสถานการณทางเศรษฐกิจของประเทศและโลกจากแงมุมทาง
ประวัติศาสตร
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
พัฒนาเนื้อหาวิชาการและรูปแบบหลักสูตรที่ทําความเขาใจและวิพากษสถานการณทาง
สังคมและวัฒนธรรมจากแงมุมทางประวัติศาสตร
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
12.1.1 การพัฒนาหลักสูตรที่สามารถทําความเขาใจกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม เพื่อใหผูเรียนมีความสามารถในการคนควาหรือทําวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศและสังคม
12.1.2 การสรางหลักสูตรใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับทั้งภายในและตางประเทศ
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.2.1 การผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐานเปนที่ตองการของสังคม
12.2.2 การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการระหวางอาจารยและผูเรียนกับสถาบันใน
และตางประเทศ เพื่อขยายองคความรูทั้งอาจารยและผูเรียน
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
- ไมมี
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร หนา 4

มคอ. 2

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1. 1 ปรัชญา
เพื่อเปนแหลงผลิตองคความรูที่กาวหนาและสรางนักวิชาการดานประวัติศาสตร ที่มีความคิด
สรางสรรคและสามารถวิพากษดานประวัติศาสตรและสังคม
1.2 ความสําคัญ
เพื่อเปนแหลงที่สรางองคความรูและนักวิชาการดานประวัติศาสตร
1.3 วัตถุประสงค
เพื่อใหบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะดังนี้
1) มีความรูดานประวัติศาสตร และมีความเขาใจในประเด็นสําคัญทางประวัติศาสตรอยางลึกซึ้ง
2) มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบตอการนําความรูไปใชใหเกิดผลในทางสรางสรรค
และเปนคุณประโยชนตอสังคม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง (คาดวาจะดําเนินการใหแลวเสร็จครบถวน ภายใน 5 ป)
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
- ปรับปรุงหลักสูตร
ประวัติศาสตรใหมีมาตรฐานไม
ต่ํากวาที่ สกอ. กําหนด

กลยุทธ
- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน
จากหลักสูตรในระดับสากล
- ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง
สม่ําเสมอ
- ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง - ติดตามความเปลี่ยนแปลงความ
กับความตองการของสังคมและ ตองการของผูประกอบการ
การเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบัน

หลักฐาน/ตัวบงชี้
- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร

- รายงานความพึงพอใจในการใช
บัณฑิตของผูประกอบการ
- ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจดาน
ทักษะ ความรู ความสามารถใน
การทํางาน โดยเฉลี่ยระดับดี
- พัฒนาบุคลากรดานการเรียนการ - สนับสนุนบุคลากรดานการเรียน - ปริมาณงานบริการวิชาการตอ
สอนและบริการวิชาการ ใหมี
การสอนใหทํางานบริการวิชาการ อาจารยในหลักสูตร
ประสบการณจากการนําความรู แกองคกรภายนอก
ไปปฏิบัติงานจริง
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และอาจเปดภาคฤดูรอนไดโดยใชเวลาการศึกษา
ไมนอยกวา 8 สัปดาห แตใหเพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแตละรายวิชาใหเทากับภาคปกติ ภาคฤดูรอนเปน
ภาคการศึกษาที่ไมบังคับ
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
เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
คุณสมบัติของผูเขาศึกษาตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ขอ 7 และ เปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีหรือ เทียบเทาไมจํากัดสาขา ทั้งใน
และตางประเทศจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
การคัดเลือกผูเขาศึกษา
1) ผูเขาศึกษาตองผานการสอบทั้งขอเขียน สัมภาษณ และ/หรือการพิจารณางานเขียนของผูสมัคร
โดยใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและคณะศิลปศาสตร
2. ผูเขาศึกษาตองสงผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบตองไม
เกิน 2 ป นับถึงวันสมัคร)
3) เงื่ อ นไขอื่ น ๆ ให เ ป น ไปตามประกาศรั บ สมั ค รบุ ค คลเข า ศึ ก ษาในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตรและคณะศิลปศาสตร
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2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
ผูเขาศึกษาบางสวนขาดความรูพื้นฐานดานระเบียบวิธีวิจัยและ/หรือการคนควางานดาน
ประวัติศาสตร และความรูดานภาษาอังกฤษอยูในระดับต่ํา
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
หลักสูตรกําหนดใหผูขาดความรูพื้นฐานดานระเบียบวิธีวิจัยและ/หรือการคนควางานประวัติศาสตร
ตองลงเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในรายละเอียดเหลานี้ ที่เปดสอนในระดับปริญญาตรี และนักศึกษา
สามารถลงเรียนวิชาภาษาอังกฤษกับสถาบันภาษา เพื่อปรับปรุงความรูภาษาอังกฤษ
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
ในแตละปจะรับนักศึกษาโดยประมาณปละ 15 คน ดังตัวอยางในตาราง
จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
รวม
คาดวาจะจบการศึกษา

2553
15
15
-

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
2554
2555
2556
15
15
15
15
15
15
30
30
30
15
15
15

2557
15
15
30
15

2.6 งบประมาณตามแผน
ใชงบประมาณเงินอุดหนุนระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาประวัติ ศาสตร คณะศิลปศาสตร ใน
ปงบประมาณ 2553 มีรายละเอียดดังนี้
งบดําเนินงาน
71,495 บาท
หมวดคาตอบแทน
8,450
บาท
หมวดคาใชสอย
2,045
บาท
หมวดคาวัสดุ
6,000
บาท
หมวดเงินอุดหนุน
55,000
บาท
หมายเหตุ
คาใชจายบางรายการ (เชน คาตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ) ใชจากงบพิเศษ
ของคณะฯ
คาใชจายตอหัวนักศึกษา 35,000 บาท ตอ ป
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2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอรเนต
 การศึกษาคนควาวิจัย
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
หลักเกณฑการเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย เปนไปตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ขอ12.15 และ ขอ 19
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต
ระยะเวลาศึ กษา เปนหลัก สูตรแบบศึก ษาเต็มเวลา นั กศึก ษาต องใชระยะเวลาการศึ กษา
ตลอดหลักสูตร อยางนอย 4 ภาคการศึกษาปกติ และอยางมากไมเกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ)
9 หนวยกิต
วิชาบังคับ
12 หนวยกิต
วิชาเลือก
15 หนวยกิต
วิทยานิพนธ
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสูตรประกอบดวยอักษรยอ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมาย ดังนี้
อักษรยอ ป. / HS หมายถึง อักษรยอของสาขาวิชาประวัติศาสตร
ความหมายของรหัสประจํารายวิชาที่ใชในหลักสูตรมีดังนี้
เลขหลักหนวย
เลข 0-2
หมายถึง วิชาบังคับ
เลข 4-9
หมายถึง วิชาเลือก
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เลขหลักสิบ
เลข 0
เลข 1-4
เลข 5-8
เลข 9

หมายถึง วิชาในหมวดวิชาทั่วไปและขามภูมิภาค
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาภูมิภาคไทย
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาภูมิภาคเอเชีย
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาภูมิภาคตะวันตก

เลขหลักรอย
เลข 5
เลข 6
เลข 7
เลข 8

หมายถึง วิชาพื้นฐาน
หมายถึง วิชาระดับตน
หมายถึง วิชาระดับสูงและการศึกษาคนควาดวยตนเอง
หมายถึง วิชาวิทยานิพนธ

นักศึกษาที่ยังไมไดศึกษาวิชาที่มีเนื้อหาสาระอยูในขอบขายของวิชา ป.300 วิธีการทาง
ประวัติศาสตร และวิชา ป.305 ประวัติศาสตรนิพนธไทยและตะวันออก ในระดับปริญญาตรีมากอนจะตองจด
ทะเบียนและสอบผานรายวิชา ป.300 วิธีการทางประวัติศาสตร และวิชา ป.305 ประวัติศาสตรนิพนธไทยและ
ตะวันออก โดยไมนับหนวยกิต ทั้งนี้ขึ้นอยูภายใตดุลยพินิจของสาขาวิชา
นอกจากนี้ ในกรณีที่นักศึกษาไมมีพื้นความรูเพียงพอที่จะศึกษารายวิชาใดวิชาหนึ่งตาม
หลักสูตร จะตองศึกษารายวิชาตามหลักสูตรปริญญาตรีของสาขาวิชาประวัติศาสตร คณะศิลปศาสตรโดยไม
นับหนวยกิต ทั้งนี้ขึ้นอยูภายใตดุลยพินิจของสาขาวิชา
3.1.3.1 วิชาบังคับ
นักศึกษาตองศึกษา วิชาบังคับทั้ง 3 วิชา รวม 9 หนวยกิต ดังตอไปนี้
รหัสวิชา
ป.601
HS 601
ป.602
HS 602
ป.701
HS 701

ชื่อวิชา
ทฤษฎีและวิธีการวิจัยทางประวัติศาสตร
Modern Historical Theories and Methodology
ประเด็นเฉพาะในประวัติศาสตรนิพนธ
Special Issues in Historiography
การศึกษาเอกเทศ
Independent Study

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

ทั้งนี้ นักศึกษาจะตองศึกษาวิชาบังคับใหไดคาระดับแตละวิชาไมต่ํากวา 3.00 (B)
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3.1.3.2 วิชาเลือก
ใหเลือกศึกษา 4 วิชา รวม 12 หนวยกิต โดยเลือกศึกษาจากรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
หมวดวิชาทั่วไปและขามภูมิภาค
ป.604
การอานเอกสารทางประวัติศาสตร
3 (3-0-9)
HS 604 Readings in History
ป.605
ปรัชญาและทฤษฎีประวัติศาสตร
3(3-0-9)
HS 605 Philosophy and Theories of History
ป.606
รัฐชาติและลัทธิชาตินิยม
3(3-0-9)
HS 606 Nation-State and Nationalism
ป.704
สัมมนาประวัติศาสตรเชิงเปรียบเทียบ
3 (3-0-9)
HS 704 Seminar in Comparative History
ป.705
สัมมนาประวัติศาสตรภูมิปญญา
3 (3-0-9)
HS 705 Seminar in Intellectual History
ป.706
สัมมนาประวัติศาสตรความสัมพันธระหวางประเทศ
3 (3-0-9)
HS 706 Seminar in History of International Relations
ป.707
สัมมนาประวัติศาสตรวัฒนธรรม
3 (3-0-9)
HS 707 Seminar in Cultural History
ป.708
สัมมนาประวัติศาสตรเศรษฐกิจ
3 (3-0-9)
HS 708 Seminar in Economic History
ป.709
สัมมนาประวัติศาสตรทองถิ่น
3 (3-0-9)
HS 709 Seminar in Local History
หมวดวิชาภูมิภาคไทย
ป.616
ประวัติศาสตรการเมืองไทยหลังป 2475
3(3-0-9)
HS 616 Thai Political History After 1932
ป.716
สัมมนาประวัติศาสตรไทย
3 (3-0-9)
HS 716 Seminar in Thai History
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รหัสวิชา

ป.667
HS 667
ป.757
HS 757
ป.696
HS 696
ป.796
HS 796

ชื่อวิชา
หมวดวิชาภูมิภาคเอเชีย
ประวัติศาสตรเอเชียรวมสมัย
Contemporary History of Asia
สัมมนาประวัติศาสตรเอเชีย
Seminar in Asian History
หมวดวิชาภูมิภาคตะวันตก
ประวัติศาสตรตะวันตกรวมสมัย
Contemporary History of the West
สัมมนาประวัติศาสตรตะวันตก
Seminar in Western History

3.1.3.3 วิทยานิพนธ
ป.800 วิทยานิพนธ
HS 800 Thesis

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

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

15

3.1.4 แผนการศึกษา
ปการศึกษาที่ 1

ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ป.601 ทฤษฎีและวิธีการวิจัยทางประวัติศาสตร 3 หนวยกิต ป.701 การศึกษาเอกเทศ
ป.602 ประเด็นเฉพาะในประวัติศาสตรนิพนธ 3 หนวยกิต วิชาเลือก
วิชาเลือก
3 หนวยกิต วิชาเลือก
วิชาเลือก
รวม
9 หนวยกิต รวม

ภาคเรียนที่ 1
ป.800 วิทยานิพนธ
รวม

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
9 หนวยกิต

ปการศึกษาที่ 2

ภาคเรียนที่ 2
6 หนวยกิต ป.800 วิทยานิพนธ
6 หนวยกิต รวม

9 หนวยกิต
9 หนวยกิต
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
วิชาบังคับ
ป.601
HS 601

ทฤษฎีและวิธีการวิจัยทางประวัติศาสตรสมัยใหม
3 (3-0-9)
Modern Historical Theories and Methodology
วิเคราะหวิธีการศึกษาประวัติศาสตรจากระเบียบวิธีวิจัยจากศาสตรตางๆ ปรัชญา จิตวิทยา สังคม
วิทยา มานุษยวิทยา ภาษาศาสตร วรรณคดีวิจารณ รวมทั้งแนวการศึกษาแนวคิดทฤษฎีรวมสมัยจากสํานัก
ตางๆ เพื่อมาศึกษาประวัติศาสตร
ป.602
HS 602

ประเด็นเฉพาะในประวัติศาสตรนิพนธ
3 (3-0-9)
Special Issues in Historiography
วิเคราะหประเด็นเฉพาะในประวัติศาสตรนิพนธ เลือกศึกษาการเขียนงานทางประวัติศาสตรในแต
ละยุคสมัย ประเภท บุคคลหรือหัวขอสําคัญ โดยพิจารณาบริบททางประวัติ ศาสตร วิธีการเขียน การวางโครง
เรื่อง การใชหลักฐาน การตีความความคิดและทฤษฎีเบื้องหลังการตีความนั้น ๆ
ป.701
HS 701

การศึกษาเอกเทศ
3 (3-0-9)
Independent Study
ค น คว า และสํ า รวจแนวคิ ด และทฤษฎี เ บื้ อ งต นที่ สํ า คั ญ จากงานวิ ช าการทางประวั ติ ศ าสตร ใน
ประเด็นหนึ่งประเด็นใด รวมทั้งนําวิธีการทางประวั ติศาสตรไปใชเก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหเพื่ อ
นําไปสูการกําหนดประเด็นและหัวขอวิทยานิพนธ เปนการศึกษาคนควาดวยตนเองโดยมีอาจารยปรึกษาให
คําแนะนํา และนักศึกษาจะตองเสนอหัวขอและโครงการของวิทยานิพนธได
วิชาเลือก
ป.604
HS 604

การอานเอกสารทางประวัติศาสตร
3 (3-0-9)
Readings in History
วิเคราะหเอกสารประเภทตาง ๆ ที่ใชเปนหลักฐานทางประวัติศาสตร เพื่อนําไปสูความเขาใจและการ
ตีความหลักฐานทางประวัติศาสตรใหละเอียดลึกซึ้งขึ้น และเพิ่มความรูความเขาใจขั้นตอนและวิธีการศึกษา
ประวัติศาสตรจากหลายๆ แงมุม
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ป.605
HS 605

ปรัชญาและทฤษฎีประวัติศาสตร
3 (3-0-9)
Philosophy and Theories of History
วิเคราะหขนบความคิดและวิวัฒนาการของการทําความเขาใจประวัติศาสตร ผานทัศนะ แนวคิด
วิธีการ ปรัชญาและทฤษฎีที่เกี่ยวของ โดยศึกษาประเด็นทางปรัช ญาและทฤษฎีผานกรณีหรือปญหาตางๆ ที่
ปรากฏทั้งในโลกตะวันออกและโลกตะวันตก
ป.606
HS 606

รัฐชาติ และลัทธิชาตินิยม
3 (3-0-9)
Nation-State and Nationalism
วิ เคราะห ค วามสํ า คั ญของรั ฐ ชาติ แ ละอํ า นาจอธิ ป ไตยสมั ย ใหม และอิ ท ธิ พ ลของลั ท ธิ ช าติ นิย ม
ตอขบวนการชาตินิยม ตลอดจนพัฒนาการของแนวคิดเหลานี้ในโลกรวมสมัย
ป.616
HS 616

ประวัติศาสตรการเมืองไทยหลังป 2475
3 (3-0-9)
Thai Political History After 1932
วิเคราะหประวัติศาสตรการเมืองไทยตั้งแตการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จนถึงปจจุบัน

ป.667
HS 667

ประวัติศาสตรเอเชียรวมสมัย
3 (3-0-9)
Contemporary History of Asia
วิเคราะหพัฒนาการทางประวัติศาสตรเอเชีย ตั้งแตศตวรรษที่ 20 จนถึงปจจุบัน ไดแก การปกครอง
ในระบบอาณานิคมของประเทศตะวันตก การตอสูเพื่อเอกราช การเกิดรัฐเอกราชในเอเชีย และประเด็น
สําคัญของรัฐในเอเชียยุคหลังอาณานิคม
ป.696
HS 696

ประวัติศาสตรตะวันตกรวมสมัย
3 (3-0-9)
Contemporary History of the West
วิเคราะหสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมของโลกตะวันตกในคริสตศตวรรษที่ 20
และ 21 โดยศึกษาประเด็นประวัติศาสตรที่สําคัญ รวมทั้งประเด็นที่เชื่อมโยงกับสังคมโลกโดยรวม
ป.704
HS 704

สัมมนาประวัติศาสตรเชิงเปรียบเทียบ
3 (3-0-9)
Seminar in Comparative History
วิเคราะหประเด็นสําคัญในประวัติศาสตร ในเชิงเปรียบเทียบระหวางภูมิภาคตางๆ ในโลก โดยมุง
พิจารณาลักษณะ หรือแบบแผนเดนชัดบางประการที่ปรากฏในประวัติศาสตรของสองภูมิภาค (หรือมากกวา
นั้น) อาทิ พัฒนาการของรัฐ รูปแบบโครงสรางทางสังคม เศรษฐกิจและระบบการปกครอง ทั้งนี้เพื่อใหเขาใจ
ถึงเหตุปจจัยที่เหมือนหรือแตกตางในพัฒนาการของประวัติศาสตรของแตละภูมิภาค
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ป.705
HS 705

สัมมนาประวัติศาสตรภูมิปญญา
3 (3-0-9)
Seminar in Intellectual History
วิเคราะห ภูมิป ญญา ขนบความคิ ด และมโนทัศ น ในปริม ณฑลทางความรู ตางๆ ในสั ง คม ตั้ง แต
ศาสนา ปรัชญา แนวคิดทางการเมือง วิทยาการและความรูสึกนึกคิดของผูคน ซึ่งเกี่ยวของกับสภาพทางการ
เมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมีผลตอการเปลี่ยนแปลงสําคัญของประวัติ ศาสตรในระดับภูมิภาค
และโลก
ป.706
HS 706

สัมมนาประวัติศาสตรความสัมพันธระหวางประเทศ
3 (3-0-9)
Seminar in History of International Relations
วิเคราะหประวัติศาสตรความสัมพันธระหวางรัฐในเอเชียและยุโรป โดยพิจารณาแนวคิด ขนบหรือ
จารีตที่กอใหเกิดแบบแผนความสัมพันธในสองภูมิภาคนี้ รวมทั้งการศึกษาพัฒนาการของประวัติศาสตร ที่
ทําใหแบบแผนความสัมพันธระหวางรัฐในยุโรปกลายเปนรูปแบบสากลของความสัมพันธระหวางประเทศ
ในสมัยใหม
ป.707
HS 707

สัมมนาประวัติศาสตรวัฒนธรรม
3 (3-0-9)
Seminar in Cultural History
วิเคราะหประเด็นสําคัญดานขนบประเพณี การดํารงชีวิต ความเชื่อ ความทรงจําและความรูสึกนึกคิด
ในปริมณฑลตางๆ ทางวัฒนธรรม โดยศึกษาเชิงวิเคราะห ตีความ และเปรียบเทียบในภูมิภาคตางๆ โดย
ผูสอนจะกําหนดหัวขอของการศึกษาในแตละภาคอยางชัดเจน
ป.708
HS 708

สัมมนาประวัติศาสตรเศรษฐกิจ
3 (3-0-9)
Seminar in Economic History
วิเคราะหประเด็นสําคัญดานวิวัฒนาการ โครงสราง นโยบาย และบทบาทของสถาบัน และกลุม
บุคคลตางๆ ในทางเศรษฐกิจ ซึ่งเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมือง ทั้งในระดับ มหภาค
และจุลภาค
ป.709
HS 709

สัมมนาประวัติศาสตรทองถิ่น
3 (3-0-9)
Seminar in Local History
วิ เคราะห ป ระเด็ นสํ า คั ญด า นความเป นมาของท องถิ่ นต า ง ๆ ในแง ข องการก อตั้ ง ชุ ม ชน สภาพ
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวั ฒนธรรม ตลอดจนความสัมพันธ ของทองถิ่นกับศู นยกลาง
อํานาจและโลกภายนอก รวมทั้งศึกษาประเด็นปญหาดานบันทึกหลักฐาน การคนควา วิธีการและการเขียน
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ป.716
HS 716

สัมมนาประวัติศาสตรไทย
3 (3-0-9)
Seminar in Thai History
วิเคราะหประเด็นสําคัญในประวัติศาสตรไทยดานเหตุการณ วิวัฒนาการและโครงสรางทางสังคม
เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม โดยผูสอนจะกําหนดหัวขอของการศึกษาในแตละภาคอยางชัดเจน
ป.757
HS 757

สัมมนาประวัติศาสตรเอเชีย
3 (3-0-9)
Seminar in Asian History
วิเคราะหประเด็นสําคัญดานเหตุการณ วิวัฒนาการและโครงสรางทางสังคม เศรษฐกิ จการเมืองและ
วัฒนธรรมในทวีปเอเชียในแตละยุคสมัย โดยผูสอนจะกําหนดประเด็นหลัก (Theme) ของการศึกษาในแตละ
ภาคอยางชัดเจน
ป.796
HS 796

สัมมนาประวัติศาสตรตะวันตก
3 (3-0-9)
Seminar in Western History
วิเคราะหประเด็นสําคัญดานเหตุการณ วิวัฒนาการและโครงสรางทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและ
วัฒนธรรมในทวีปยุโรปและทวีปอเมริกาในแตละยุคสมัย โดยผูสอนจะกําหนดประเด็นหลัก (Theme) ของ
การศึกษาในแตละภาคอยางชัดเจน
วิทยานิพนธ
ป.800
HS 800

วิทยานิพนธ
15
Thesis
การสรางโครงการวิจัยและการดําเนินการวิจัยอันกอใหเกิดองคความรูใหมในสาขาวิชา
ประวัติศาสตร เขียนวิทยานิพนธเกี่ยวกับประวัติศาสตรและนําเสนอวิทยานิพนธ การเขียนรายงานวิจัยเพื่อ
เผยแพร จริยธรรมในการทําวิจัย และจริยธรรมในการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับที่ เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหนง
ชื่อ-สกุล
ทางวิชาการ
1.
3-1007-00215-xxx
ผูชวยศาสตราจารย ดร. จุฬาพร เอื้อรักสกุล

2.

3.

4.

3-1006-03339-xxx

3-1015-00013-xxx

3-1006-05680-xxx

อาจารย ดร.

อาจารย ดร.

สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล

วิศรุต พึ่งสุนทร

ผูชวยศาสตราจารย ดร. วัชระ สินธุประมา

สาขาวิชา
Ph.D. (International
Relations)
MA. (International
Relations)
ร.บ. (ความสัมพันธ
ระหวางประเทศ)
Ph.D. (History)

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ป
Australian National University 2537
ประเทศออสเตรเลีย
International University of
2531
Japan , ประเทศญี่ปุน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2525

Monash University
ประเทศออสเตรเลีย
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
Ph.D. (Art History)
Middlesex University
ประเทศอังกฤษ
ออ.บ. (การออกแบบ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อุตสาหกรรมบัณฑิต)
Ph.D. (History)
Hawaii University at Minao
อ.บ. (ประวัติศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2535
2525
2546
2539
2531
2521
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ลําดับที่ เลขประจําตัวประชาชน
5.

3-1014-00941-xxx

ตําแหนง
ชื่อ-สกุล
ทางวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุกัญญา บํารุงสุข

สาขาวิชา
Ph.D. (History)
อ.ม. (ประวัติศาสตร)
อ.บ. (ประวัติศาสตร)
(เกียรตินิยมอันดับ 1)

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ป
Northern Illinois University
2531
ประเทศสหรัฐอเมริกา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2519
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2516

ลําดับที่ 1 – 3 เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
3.2.2 อาจารยประจํา
ลําดับที่
เลขประจําตัว
ประชาชน
1.
3-1007-00215-xxx

2.

3-1006-03339-xxx

ตําแหนง
ชื่อ-สกุล
ทางวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร. จุฬาพร เอื้อรักสกุล

อาจารย ดร.

สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล

สาขาวิชา
Ph.D. (International
Relations)
MA. (International
Relations)
ร.บ. (ความสัมพันธ
ระหวางประเทศ)
Ph.D. (History)

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ป
Australian National University 2537
ประเทศออสเตรเลีย
International University of
2531
Japan , ประเทศญี่ปุน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2525

Monash University
ประเทศออสเตรเลีย
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2535
2525
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ลําดับที่
3.

เลขประจําตัว
ประชาชน
3-1015-00013-xxx

ตําแหนง
ทางวิชาการ
อาจารย ดร.

ชื่อ-สกุล
วิศรุต พึ่งสุนทร

4.

3-1006-05680-xxx

ผูชวยศาสตราจารย ดร. วัชระ สินธุประมา

5.

3-1014-00941-xxx

ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุกัญญา บํารุงสุข

6.

รองศาสตราจารย ดร.
ร.ท.

นภดล ชาติประเสริฐ

สาขาวิชา
Ph.D. (Art History)
ออ.บ. (การออกแบบ
อุตสาหกรรมบัณฑิต)
Ph.D.(History)
อ.บ. (ประวัติศาสตร)
Ph.D. (History)
อ.ม. (ประวัติศาสตร)
อ.บ.(ประวัติศาสตร)
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
ร.ด. (รัฐศาสตร)
ร.ม. (การระหวาง
ประเทศและการทูต)
M.A. (International
Relations)
ศศ.บ.(ประวัติศาสตร)
เกียรตินิยมอันดับ 1

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ป
Middlesex University
2546
ประเทศอังกฤษ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2539
Hawaii University at Minao
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Northern Illinois University
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2531
2521
2531
2519
2516

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2541
2531

International University of
Japan
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2527
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถามี)
ไมมี
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ
5.1 คําอธิบายโดยยอ
หลักสูตรมี 1 แผนการศึกษา คือ แผน ก แบบ ก 2 แผนศึกษารายวิชา และทําวิทยานิพนธ
วิทยานิพนธ : สามารถการสรางโครงการวิจัยและดําเนินการวิจัยอันกอใหเกิดองคความรูใหมใน
สาขาวิชาประวัติศาสตร และนําเสนอวิทยานิพนธ การเขียนรายงานวิจัยเพื่อเผยแพร จริยธรรมในการทําวิจัย
และจริยธรรมในการเผยแพรผลงานวิชาการ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลตางๆ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
4) สามารถประยุกตความรู และทักษะกับการแกไขปญหาในวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
5.3 ชวงเวลา
การทําวิทยานิพนธ แผน ก แบบ ก 2 ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปการศึกษาที่ 2
5.4 จํานวนหนวยกิต
วิทยานิพนธ 15 หนวยกิต
5.5 ขอกําหนดการทําวิทยานิพนธ
5.5.1 การทําวิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก 2)
1) การจดทะเบียนวิทยานิพนธ นักศึกษาจะจดทะเบียนวิทยานิพนธไดตอเมื่อศึกษา
มาแลวไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษาปกติ และมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 15 หนวยกิต โดยไดคาระดับเฉลี่ย
สะสมไมต่ํากวา 3.00
2) นักศึกษาทําวิทยานิพนธเปนภาษาไทย
3) หลังจากจดทะเบียนทําวิทยานิพนธแลว นักศึกษาตองเสนอเคาโครงวิทยานิพนธ
ตอคณะกรรมการโครงการปริญญาโท สาขาวิชาประวัติศาสตร เพื่อใหคณบดีคณะศิลปศาสตรแตงตั้งอาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และกรรมการวิทยานิพนธ รวมไมนอยกวา 3 ทาน ซึ่งจะใหคําแนะนํานักศึกษา รวมทั้ง
สอบเคาโครงวิทยานิพนธ และสอบวิทยานิพนธ
4) อาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ ให เป นไปตามเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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5.6 การเตรียมการ
5.6.1 นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชา ป.601 ทฤษฎีและวิธีการวิจัยทางประวัติศาสตร และ
รายวิชา ป.602 ประเด็นเฉพาะในประวัติศาสตรนิพนธ ใหความรูเกี่ยวกับการสืบคนขอมูลโดยใชฐานขอมูล
ของหองสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อใหคําแนะนําในการ
ทําวิทยานิพนธแกนักศึกษา
5.6.2 เนื้อหาวิทยานิพนธ ตองเปนหัวขอที่เกี่ยวของกับประวัติศาสตร โดยมีรายงานที่ตอง
นําสงตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด
5.6.3 นักศึกษาจะตองทําวิทยานิพนธภายใตการแนะนําและควบคุมของอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ โดยใหคณะแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อนทําหนาที่แนะนําการเขียนวิทยานิพนธ
สําหรับนักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต
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
วิ ท ยานิ พ นธ ต อ งประกอบด ว ยอาจารย ป ระจํ า และผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกสถาบั น อาจารย ป ระจํ า และ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกดังกลาว ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทํา
วิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม อาจเปนกรรมการ
สอบวิทยานิพนธได แตตองไมเปนประธานกรรมการและตองเขาสอบวิทยานิพนธดวยทุกครั้ง
2) การสอบวิทยานิพนธ
กระทําโดยวิธีนําเสนอในที่ประชุม และสอบปากเปลา โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
เปนกรรมการชุดเดียวกันกับคณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ ซึ่งการแตงตั้งกรรมการเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงกรรมการสอบวิทยานิพนธ จะกระทําไดเฉพาะกรณีที่มีเหตุจําเปน
การดําเนินการสอบวิทยานิพนธใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยวิทยานิพนธ โดยคณะ
ศิ ล ปศาสตร จะตั้ ง กรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ อย า งน อ ย 3 คน โดยต อ งมี ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากภายนอก
มหาวิ ท ยาลั ย เป น กรรมการอย า งน อ ย 1 คน และประธานคณะกรรมการต อ งไม ใ ช อ าจารย ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธหรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม โดยการสอบวิทยานิพนธที่จะไดรับผลระดับ S ตองไดมติ
เปนเอกฉันทจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
บัณฑิตมีความสามารถที่จะคนควาและวิจัยเพื่อใหไดมาซึ่งความรูตาง ๆ เกี่ยวกับประวัติศาสตร โดย
ใชแหลงขอมูลที่เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งนี้จะมีการฝกวิเคราะหทางวิชาการผานกิจกรรมการ
ประชุมสัมมนา การทัศนศึกษา และฝกวิธีการสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลที่ อยูในตางประเทศ
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
1. ผลการเรียนรู ดานคุณธรรม จริยธรรม
สามารถจั ด การป ญ หาทางคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมที่ ซั บ ซ อ นเชิ ง วิ ช าการหรื อวิ ช าชี พ โดย
คํานึงถึง ความรูสึ กของผูอื่น และเมื่อไมมีข อมูลทางจรรยาบรรณวิ ชาชีพหรือไมมีระเบี ยบขอบัง คับเพีย ง
พอที่จะจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้น ก็สามารถวินิจฉัยอยางผูรูดวยความยุติธรรมและชัดเจนมีหลักฐาน และ
ตอบสนองปญหาเหลานั้นตามหลักการ เหตุผล และคานิยมอันดีงาม ใหขอสรุปของปญหาดวยความไวตอ
ความรู สึ กของผู ที่ ได รับ ผลกระทบ ริ เริ่ ม ในการยกป ญหาทางจรรยาบรรณที่ มี อยู เพื่อทบทวนและแก ไ ข
สนับสนุนอยางจริงจังใหผูอื่นใชการวินิจฉัย ทางดานคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับขอโตแยงและ
ปญหาที่มีผลกระทบตอตนเองและผูอื่น แสดงออกซึ่งภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม ในสภาพแวดลอมของการทํางานและในชุมชนที่กวางขวางขึ้น โดยมีมาตรฐานดาน
คุณธรรมจริยธรรม ไมนอยกวา 6 ขอดังนี้
1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและ
ลําดับความสําคัญ
4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย
5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2. กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนในทุ ก รายวิ ช าที่ ผู เ รี ย นมี ส ว นร ว ม เน น การเรี ย นรู จ าก
สถานการณจริง กรณีตัวอยางที่ครอบคลุมประเด็นและปญหาดานคุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน
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3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
ใชวิธีการประเมินหลากหลายวิธี ทั้ง การประเมิ นระหว างเรีย น ภายหลั งสิ้นสุดวิชาและ
ภายหลังสําเร็จการศึกษา
3.1 ประเมินระหวางเรียน โดยผูเรียนประเมินตนเอง ประเมินโดยกลุมเพื่อน อาจารย ฯลฯ
โดยใชวิธีการประเมินที่หลากหลาย ทั้ งการสัมภาษณ การสังเกต ใชแบบสอบถาม สนทนากลุม แบบบันทึก
แบบประเมินและแบบวัดที่เกี่ยวของ
3.2 ประเมินภายหลังจากสําเร็จการศึกษาแลว โดยใหบัณฑิตประเมินผลตนเอง ประเมินจาก
ผูใชบัณฑิต โดยใชแบบสอบถาม สัมภาษณ
2.2 ดานความรู
1. ผลการเรียนรูดานความรู
มีความรูความเขาใจอยางถองแท ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจนหลักการและ
ทฤษฎีที่สําคัญและนํามาประยุกตในการศึกษาคนควา ทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ มีความเขาใจ
ทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอยางลึกซึ้งในวิชาหรือกลุมวิชาเฉพาะในระดับแนวหนา มีความ
เขาใจในวิธีการพัฒนาความรูใหมๆ และการประยุกต ตลอดถึงผลกระทบของงานวิจัยในปจจุบันที่มีตอองค
ความรูในสาขาวิชาและตอการปฏิบัติในวิชาชีพ ตระหนักในระเบียบขอบังคับที่ใชอยูในสภาพแวดลอมของ
ระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบตอสาขาวิชาชีพ รวมทั้ งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น
ในอนาคต โดยมีมาตรฐานดานความรูไมนอยกวา 4 ขอ ดังนี้
1) มี ค วามรู แ ละความเข า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การและทฤษฎี ที่ สํ า คั ญ ในเนื้ อ หาสาขาวิ ช า
ประวัติศาสตร
2) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางสาขาวิชาประวัติศาสตรอยางตอเนื่อง
3) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาประวัติศาสตรเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ ตอวัฒนธรรม
4) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาประวัติศาสตรกับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2. กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกรายวิชาที่ผูเรียนมีสวนรวม โดยใชกลวิธีการเรียนรูที่
หลากหลาย ทั้งการบรรยายรวมกับการอภิปราย การคนควา การวิเคราะห และเนนการเรียนรูจากสถานการณ
จริง กรณีตัวอยางที่ครอบคลุมประเด็นและปญหา
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3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
กลยุทธการประเมินประกอบดวย การประเมินหลายวิธี /กิจกรรม เพื่อใหครอบคลุมการ
ประเมินผลดานความรู ทั้งการเรียนการสอนในหองเรียนและการเรียนดวยตนเอง เชนการสอบวัดความรูโดย
ใชขอสอบ การรายงานการศึกษาคนควา การวิเคราะหกรณี การทําโครงการ การทําวิทยานิพนธ
2.3 ดานทักษะทางปญญา
1. ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ใชความรูทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหมที่ไมคาดคิดทางวิชาการ
และวิชาชีพ และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสรางสรรคเพื่อตอบสนองประเด็นหรือปญหา สามารถใชดุลยพินิจ
ในการตัดสินใจในสถานการณที่มีขอมูลไมเพียงพอ สามารถสังเคราะหและใชผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพทาง
วิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนาความคิดใหมๆ โดยการบูรณาการใหเขากับองคความรูเดิมหรือ
เสนอเป นความรูใหมที่ท าทายสามารถใชเทคนิ คทั่วไปหรือเฉพาะทางในการวิ เคราะห ประเด็ นปญหาที่
ซับซอนอยางสรางสรรค รวมทั้งพัฒนาขอสรุปและขอเสนอแนะที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพ สามารถวางแผน
และดําเนินการโครงการสําคัญหรือโครงการวิจัยคนควาทางวิชาการไดดวยตนเอง โดยการใชความรูทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดถึงการใชเทคนิคการวิจั ย และใหขอสรุปที่สมบูรณซึ่งขยายองคความรูหรือ
แนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยูเดิมไดอยางมีนัยสําคัญ โดยมีมาตรฐานดานทักษะทางปญญาไมนอยกวา
4 ขอ ดังนี้
1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลตางๆ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
4) สามารถประยุกตความรู และทักษะกับการแกไขปญหาในวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
2. กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกรายวิชาที่ผูเรียนมีสวนรวม โดยใชกลวิธีการเรียนรูที่
หลากหลาย ทั้งการบรรยายรวมกับการอภิปราย การคนควา การวิเคราะห และเนนการเรียนรูจากสถานการณ
จริง กรณีตัวอยางที่ครอบคลุมประเด็นและปญหา
3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
กลยุทธการประเมินประกอบดวย การประเมินหลายวิธี /กิจกรรม เพื่อให ครอบคลุมการ
ประเมินผลดานทักษะทางปญญา ทั้งการเรียนการสอนในหองเรียนและการเรียนดวยตนเอง เชนการสอบวัด
ความรูโดยใชขอสอบ การรายงานการศึกษาคนควา การวิเคราะหกรณี การทําโครงการ การทําวิทยานิพนธ
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2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1. ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
สามารถแกไขปญหาที่มีความซับซอน หรือความยุงยากระดับสูงทางวิชาชีพไดดวยตนเอง
สามารถตัดสินใจในการดําเนินงานดวยตนเองและสามารถประเมินตนเองได รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุง
ตนเองใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง และ
ร ว มมื อ กั บ ผู อื่ นอย า งเต็ ม ที่ ใ นการจั ด การข อโต แ ย ง และป ญหาต า งๆ แสดงทั ก ษะการเป น ผู นํ า ได อ ย า ง
เหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ เพื่ อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทํางานกลุม โดยมีมาตรฐานดาน
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบไมนอยกวา 6 ขอ ดังนี้
1) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ ม คนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตาง ๆ ใน
กลุมทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไ ขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอม
ทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
รับผิดชอบ

2. กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกรายวิชาที่ผูเรียนมีสวนรวม โดยใชกลวิธีการเรียนรูที่
หลากหลาย ทั้งการบรรยายรวมกับการอภิปราย การคนควา การวิเคราะห และเนนการเรียนรูจากสถานการณ
จริง กรณีตัวอยางที่ครอบคลุมประเด็นและปญหา
รับผิดชอบ

3. กลยุ ทธ การประเมิ นผลการเรียนรู ด า นทั กษะความสั ม พั นธ ระหว างบุ ค คลและความ
มีการประเมินหลายดาน โดยใหความสําคัญที่กลยุทธ ดังนี้

3.1 มีการประเมินผูเรียนในการแสดงบทบาทของการเปนผูนําและผูตาม ในสถานการณการ
เรียนรูตามวัตถุประสงค
3.2 การประเมินทักษะที่แสดงออกถึงภาวะผูนําตามสถานการณการเรียนรูที่หลากหลาย
3.3 การประเมินความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น
3.4 การประเมิ นการแสดงออกของการตระหนั ก ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบในการเรี ย นรู ตาม
ประสบการณการเรียนรู และความสนใจในการพัฒนาอาชีพอยางตอเนื่อง
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2.5 ดานทักษะการวิเคราะหและ การสื่อสาร
1. ผลการเรียนรู ดานทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสาร
สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่อนํามาใชในการศึกษาคนควาปญหา
สรุปปญหาและเสนอแนะแกปญหาในดานตางๆ สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพไดอยางเหมาะสมกับ
บุคคลตางๆ ทั้งในวงวิชาการและวิช าชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เปน
ทางการและและไมเปนทางการผานสิ่งตี พิมพทางวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งวิทยานิพนธหรือโครงการ
คนควาที่สําคัญโดยมีมาตรฐานดานทักษะการวิเคราะหและการสื่อสารไมนอยกวา 4 ขอดังนี้
1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการ
นําเสนออยางเหมาะสม
4) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
2. กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสาร
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกรายวิชาที่ผูเรียนมีสวนรวม โดยใชกลวิธีการเรียนรูที่
หลากหลาย ทั้งการบรรยายรวมกับการอภิปราย การคนควา การวิเคราะห และเนนการเรียนรูจากสถานการณ
จริง กรณีตัวอยางที่ครอบคลุมประเด็นและปญหา
3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูด านทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสาร
มีการประเมินหลายดาน โดยใหความสําคัญที่กลยุทธ ดังนี้
3.1 มีการประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชแบบสังเกต แบบประเมิน
ทักษะการพูด การเขียน ในสถานการณการเรียนรูตามวัตถุประสงค
3.2 การประเมินทักษะที่แสดงออกถึงทักษะการพูด การฟง ตามสถานการณการเรียนรูที่
หลากหลาย
3.3 การประเมินการแสดงออกของการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศตามประสบการณการ
เรียนรู และความสนใจในการพัฒนาความรูใหมๆ อยางตอเนื่อง
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรูใ นตารางมีความหมาย ดังนี้
3.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและ
ลําดับความสําคัญ
5) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย
5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
3.2 ความรู
1) มี ค วามรู แ ละความเข า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การและทฤษฎี ที่ สํ า คั ญ ในเนื้ อ หาสาขาวิ ช า
ประวัติศาสตร
2) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางสาขาวิชาประวัติศาสตรอยางตอเนื่อง
3) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาประวัติศาสตรเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ ตอวัฒนธรรม
4) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาประวัติศาสตรกับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
3.3 ทักษะทางปญญา
1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลตางๆ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
4) สามารถประยุกตความรู และทักษะกับการแกไขปญหาในวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
3.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ ม คนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณ ตาง ๆ ใน
กลุมทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
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5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอม
ทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
3.5 ทักษะในการวิเคราะหและ การสื่อสาร
1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกั บการวิเคราะห
2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการ
นําเสนออยางเหมาะสม
4) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
รายวิชา
วิชาบังคับ
ป.601 ทฤษฎีและวิธีการวิจัยทางประวัติศาสตร
ป.602 ประเด็นเฉพาะในประวัติศาสตรนิพนธ
ป.701 การศึกษาเอกเทศ
วิชาเลือก
ป.604 การอานเอกสารทางประวัติศาสตร
ป.605 ปรัชญาและทฤษฎีประวัติศาสตร
ป.606 รัฐชาติและลัทธิชาตินิยม
ป.616 ประวัติศาสตรการเมืองไทยหลังป 2475
ป.667 ประวัติศาสตรเอเชียรวมสมัย
ป.696 ประวัติศาสตรตะวันตกรวมสมัย
ป.704 สัมมนาประวัติศาสตรเชิงเปรียบเทียบ
ป.705 สัมมนาประวัติศาสตรภูมิปญญา
ป.706 สัมมนาประวัติศาสตรความสัมพันธ
ระหวางประเทศ
ป.707 สัมมนาประวัติศาสตรวัฒนธรรม



ความรับผิดชอบรอง

4. ทักษะความสัมพันธ
5. ทักษะการ
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู
ระหวางบุคคลและความ วิเคราะหและการ
รับผิดชอบ
สื่อสาร
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
3. ทักษะทาง
ปญญา
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รายวิชา
วิชาเลือก (ตอ)
ป.708 สัมมนาประวัติศาสตรเศรษฐกิจ
ป.709 สัมมนาประวัติศาสตรทองถิ่น
ป.716 สัมมนาประวัติศาสตรไทย
ป.757 สัมมนาประวัติศาสตรเอเชีย
ป.796 สัมมนาประวัติศาสตรตะวันตก
วิทยานิพนธ
ป.800 วิทยานิพนธ

4. ทักษะความสัมพันธ
5. ทักษะการ
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู
ระหวางบุคคลและความ วิเคราะหและการ
รับผิดชอบ
สื่อสาร
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
3. ทักษะทาง
ปญญา
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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 การนับหนวยกิตที่ได ใหนับรวมเฉพาะหนวยกิตของรายวิชาที่นักศึกษาไดคาระดับ S
หรือระดับไมต่ํากวา C รายวิชาที่นักศึกษาไดคาระดับ ต่ํากวา C ไมวาจะเปนรายวิชาบังคับหรือรายวิชาเลือก
ใหนํามาคํานวณคาระดับเฉลี่ยสําหรับภาคการศึกษานั้นและคาระดับเฉลี่ยสะสมทุกครั้งไป
1.3 นักศึกษาที่ไดระดับ U หรือ ระดับต่ํากวา C ในรายวิชาใดที่เปนวิชาบังคับในหลักสูตร
จะลงทะเบียนศึกษาซ้ําในรายวิชานั้นไดอีกเพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนี้จะตองไดระดับ S หรือระดับไมต่ํากวา
C มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
รายวิชาที่ไดคาระดับ ตามความในวรรคแรกนั้น หากเปนรายวิชาเลือก นักศึกษาอาจจะ
ลงทะเบียนศึกษาซ้ําในรายวิชานั้นอีก หรืออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอื่ นแทนก็ได
นักศึกษาที่ไดคาระดับไมต่ํากวา C ในรายวิชาใด ไมมีสิทธิจดทะเบียนศึกษาซ้ําในรายวิชา
นั้นอีก เวนแตหลักสูตรจะกําหนดไวเปนอยางอื่น
1.4 การวัดผลวิทยานิพนธ แบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใชได) และระดับ U (ใชไมได)
หนวยกิตที่ไดจะไมนํามาคํานวณคาระดับเฉลี่ย
1.5 การวัดผลวิชาเสริมพื้นฐาน และการสอบภาษาตางประเทศ แบงเปน 2 ระดับคือ ระดับ
P (ผาน) และ ระดับ N (ไมผาน) และไมนับหนวยกิต
1.6 เงื่อนไขอื่นๆ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 มีคณะกรรมการทวนสอบที่ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
2.2 คัดเลือกรายวิชาที่ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเปนไปตามเกณฑการคัดเลือกที่คณะกรรมการ
ทดสอบกําหนด
2.3 คณะกรรมการตรวจผลสอบการใหคะแนนกับขอสอบรายงาน โครงงาน และกิจกรรมอื่น ๆ ที่
ผูเรียนรับมอบหมาย
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3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 ไดศึกษารายวิชาตางๆ ครบตามโครงสรางหลักสูตรและมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 36 หนวยกิต
3.2 ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
3.3 ไดคาระดับ P (ผาน) ในการสอบภาษาตางประเทศ ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือศึกษา
และสอบผานวิชา มธ. 005 ภาษาอังกฤษ 1 และ มธ. 006 ภาษาอังกฤษ 2
3.4 ไดระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ โดยการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการที่ คณะ
ศิลปศาสตรแตงตั้ง และนําวิทยานิพนธที่พิมพและเย็บเลมเรียบรอยแลว มามอบใหมหาวิทยาลัยตามระเบียบ
3.5 ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่ง
ของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชุม (Proceeding)
3.6 ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่คณะศิลปศาสตร และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกําหนด

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1. มีการปฐมนิเทศแนะแนวทางการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย สถาบัน คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน
2. สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัย
อยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชา สนับสนุนการศึกษาตอ ฝกอบรม สัมมนา นําเสนอ
บทความทั้งในและตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1. สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัย
อยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชา สนับสนุนการศึกษาตอ ฝกอบรม สัมมนา นําเสนอ
บทความทั้งในและตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2. การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
1. การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม
2. มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการ
3. สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
4. จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย
5. จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตางๆ ของคณะ
6. จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตางๆ ของคณะ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
1.1 คณะประกาศขอปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลและแนวทางการควบคุม
คุณภาพ
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการปริญญาโท สาขาวิชาประวัติศาสตร
1.3 มอบหมายความรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ ใหอาจารยในภาควิชา
1.4 ประธานโครงการควบคุมการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหเปนไปตามรายละเอียด
ของหลักสูตร
1.5 ประธานโครงการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาและดําเนินการประเมินผล
การสอนของอาจารย
1.6 แตงตั้งคณะกรรมการภายนอกทบทวน/ประเมินผลการดําเนินการโดยมีผูทรงคุณวุฒิติดตาม
รายละเอียดหลักสูตรเมื่อสิ้นสุดปการศึกษาและปรับปรุงตามความเหมาะสม
เปาหมาย
1. พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยโดย
อาจารยและนักศึกษามีความเปน
ผูนําในการสรางองคความรูใหมๆ
ทางดานสาขาวิชาประวัติศาสตร

2.กระตุนใหนักศึกษามีความ
สามารถในการคนควา วิจัยทาง
ดานสาขาวิชาประวัติศาสตร
3. ตรวจสอบและปรับปรุง
หลักสูตรใหมีคุณภาพมาตรฐาน

การดําเนินการ
1. จัดใหหลักสูตรสอดคลองกับ
องคความรูใหมทางดานสาขาวิชา
ประวัติศาสตร
2. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย
โดยมีการพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรทุกๆ 5 ป
3. จัดแนวทางการเรียนให
นักศึกษาไดคนควา วิจัย ทางดาน
สาขาวิชาประวัติศาสตรอยาง
ตอเนื่องและเปนระบบ
4. จัดใหมีการตีพิมพและเผยแพร
วิทยานิพนธทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ
5. สนับสนุนใหอาจารยผูสอนเปน
ผูนําในทางวิชาการและ/หรือ เปน
ผูเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวของ

การประเมินผล
- หลักสูตรที่สามารถอางอิงกับ
มาตรฐานที่กําหนดและมีการ
ปรับปรุงสม่ําเสมอ

- จัดรูปแบบการเรียนการสอนให
นักศึกษา ไดคนควา วิจัย ทางดาน
สาขาวิชาประวัติศาสตรอยาง
ตอเนื่องและเปนระบบ
- มีการตีพิมพและเผยแพร
วิทยานิพนธทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ
- จํานวนและรายชื่อคณาจารย
ประจํา ประวัติอาจารยดานคุณวุฒิ
ประสบการณ ผลการงานวิชาการ
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เปาหมาย
4. มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอยางสม่ําเสมอ

การดําเนินการ
6. มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายใน
ทุกปและภายนอกอยางนอยทุก
4 ป
7. ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอน
โดยบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา

การประเมินผล
- ประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายใน
ทุกปและภายนอกอยางนอยทุก
4 ป
- ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอน
โดยบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
มีคณะกรรมการโครงการปริญญาโทสาขาวิชาประวัติศาสตร ทําหนาที่วางแผนและบริหาร
งบประมาณในลักษณะของโครงการปกติ
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีหนังสือและวารสารในสาขาวิชาประวัติศาสตรและวิชาที่
สัมพันธกับประวัติศาสตร โดยประมาณดังนี้
หนังสือ
ภาษาไทย
687,635 รายการ
ภาษาอังกฤษ
308,664 รายการ
วารสาร
ภาษาไทย
1,368 รายการ
ภาษาอังกฤษ
2,074 รายการ
อิเลคทรอนิกส
43,558 รายการ
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
2.3.1 มีคณะกรรมการภาควางแผนจัดหาและติดตามการใชทรัพยากรการเรียนการสอนของคณะ
2.3.2 ใหอาจารยผูสอนและผูเรียนเสนอรายชื่อสื่อที่ตองการใชตอภาควิชา
2.3.3 คณะจัดสรรงบประมาณประจําปและจัดซื้อตําราและสื่อตางๆ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร หนา 33

มคอ. 2

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
2.4.1 คณะกรรมการภาควางแผนการประเมินอยางมีสวนรวมกับผูสอน ผูใช และบุคลากรที่
รับผิดชอบทุกฝาย อยางเปนระบบ
2.4.2 ประเมินความเพียงพอจากความตองการการใชของอาจารย และผูเรียน และใหได มาตรฐาน
ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกําหนด
2.4.3 จัดทําระบบติดตามการใชทรัพยากรทั้งตําราหลัก สิ่งพิมพ และสื่อตางๆ ที่เหมาะสมกับ
สถานการณของภาควิชา ของคณะ และนําผลมาใชในการบริหารทรัพยากร
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
3.1.1 กําหนดคุณสมบัติอาจารยใหไดมาตรฐานตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด นอกจากนั้นตองมี
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ และการใชสารสนเทศ การสื่อสาร เชน คอมพิวเตอรและ
โปรแกรมขั้นพื้นฐาน
3.1.2 ประกาศรับสมัครและประชาสัมพันธโดยทั่ว
3.1.3 สืบคนประวัติ และคุณสมบัติของผูสมัครจากแหลงขอมูลที่เชื่อถือไดอยางเปนระบบ และมีการ
ตรวจสอบขอมูลอยางเปนธรรม
3.1.4 ทดสอบความสามารถในสาขาวิชา
3.1.5 ทดสอบความสามารถในการสอนและการใชสื่อการศึกษา
3.1.6 เสนอแตงตั้งและเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
3.2.1 อาจารยรวมกับผูเรียนประเมินรายวิชาเมื่อสิ้นสุดรายวิชาทุกรายวิชา
3.2.2 อาจารยรวมในการสัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา
3.2.3 อาจารยเสนอขอมูลตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อรวบรวมและจัดทํารางการปรับปรุง
หลักสูตร
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
3.3.1 การจัดจางอาจารยพิเศษใหทําไดเฉพาะหัวขอเรื่องที่ตองการความเชี่ยวชาญพิเศษเทานั้น
3.3.2 การพิจารณาจะตองผานการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3.3.3 กลุมวิชาโดยหัวหนาภาค/ประธานโครงการเปนผูเสนอความตองการในการจางและเสาะหาผูมี
คุณสมบัติตรงความตองการเสนอตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3.3.4 การจัดจางอาจารยพิเศษ ตองวางแผนลวงหนาเปนรายภาคการศึกษาเปนอยางนอย
3.3.5 จัดใหมีการประเมินการสอนของอาจารยพิเศษทุกครั้งที่มีการสอน
3.3.6 คุณสมบัติของอาจารยพิเศษจะตองเปนไปตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามความตองการของคณะและนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
4.2.1 จัดใหมีการทัศนศึกษาปละ 1 ครั้ง
4.2.2 ใหบุคลากรวางแผนความตองการในการพัฒนาตนเองโดยรวบรวมเปนแผนประจําปเพื่อให
คณะสนับสนุนงบประมาณไดเหมาะสม
4.2.3 คณะมีหนวยวิจัยสถาบันและวิจัยเพื่อพัฒนา โดยสนับสนุนงบประมาณประจําป เชนเดียวกับ
หนวยวิจัยอื่นๆ
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนักศึกษา
5.1.1 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเฉพาะการเรียนรูจากการปฏิบัติและ
ประสบการณจริง
5.1.2 มีการจัดอาจารยที่ปรึกษาใหแกนักศึกษาทุกคน
5.1.3 มีระบบการสื่อสารขอมูลใหเขาถึงนักศึกษาอยางทั่วถึง เชน การสื่อสารผาน Website หรือ
E-mail เปนตน
5.1.4 มีการสนับสนุนใหนักศึกษาไดแลกเปลี่ยนทางดานวิชาการกับตางประเทศ
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
5.2.1 กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคํารองขอดู
กระดาษคําตอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยแตละรายวิชาได
5.2.2 การอุ ท ธรณ ข องนั ก ศึ ก ษา ให เป นไปตามข อบั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ว า ด วยวิ นั ย
นักศึกษา พ.ศ. 2547
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
มีการสํารวจความตองการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใช
บัณฑิต และมุงใหบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพไดตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

8)

9)
10)
11)
12)
13)

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
    
มีอาจารยรับผิดชอบหลักสูตร ตามเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
    
อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ     
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ
    
มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 อยางนอยกอนการเปด
สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
    
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุก
รายวิชา
   
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู     
ที่กําหนดใน มคอ.3 อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนใน
แตละปการศึกษา
   
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
    
อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน
    
อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง
    
จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
   
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
    
ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไม
นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร หนา 36

มคอ. 2

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
14) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอน และ
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
15) จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดระยะเวลาของ
หลักสูตรไมนอยกวารอยละ 90 ของจํานวนนักศึกษาที่คงอยู
ในชั้นปที่ 2
16) รอยละของนักศึกษามีงานทําภายใน 1 ป หลังสําเร็จการศึกษา
ไมต่ํากวารอยละ 80

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
 







หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
กลยุทธการสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร เปนการจัดการเรียน
การสอนในลักษณะของการศึกษาวิจัย คนควา อภิปราย ถกเถียงทางวิชาการ (Discussion) จะดําเนินการทั้ง
โดยคณาจารย คณะกรรมการที่เกี่ยวของ และนักศึกษา คือ
1) การประเมินการสอนของอาจารยเปนรายบุคคลโดยนักศึกษา เปนการประเมินการเรียนการ
สอนทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ดวยแบบสอบถามนักศึกษา นอกจากนี้ ยังมีการประเมินการเรียนการสอน
โดยนักศึกษา จากการประชุม /สัมมนา เชน การสั มมนาเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ปฐม/
มัชฌิม/ปจฌิมนิเทศนักศึกษา เปนตน
2) การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาโดยอาจารยประจําวิชา เปนการประเมินวา
จากกลยุทธการสอนนั้น ๆ นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนาทางการเรียนอยางไรบาง
3) การประเมินกลยุทธการสอนโดยที่ประชุม /สัมมนาคณาจารย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับกลยุทธการสอน ผลประเมินกลยุทธการสอนนั้น ๆ รวมทั้งการการพัฒนากลยุทธการสอนใหม ๆ
เพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
4) การส ง เสริ ม ให ค ณาจารย ได ศึ ก ษาวิ จัย เพื่ อพั ฒนากลยุ ท ธ ก ารสอน รวมทั้ ง การส ง เสริ ม ให
คณาจารยเขารวมอบรม/สัมมนา เกี่ยวกับกลยุทธการสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ประเมินจากผลการสอน การวิจัย และการผลิต เอกสารการสอน และคูมือที่ใชในการเรียนการ
สอน
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2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม จะดําเนินการทุกๆ ป เพื่อนําผลการประเมินไปพั ฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอน โดยมีวิธีการประเมินดังนี้
1) การทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เกณฑมาตรฐานหลักสูตร และเนื้อหาหลักสูตรที่
ใกลเคียงทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งการติดตามการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องในดานสังคมอาจ
มีผลกระทบตอหลักสูตร
2) จั ดสั ม มนา/กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒนาหลั ก สู ตรและการเรี ย นการสอน และการประกั น คุ ณ ภาพ
หลักสูตร เพื่อรับฟงความคิดเห็นจากคณาจารย นักศึกษา และผูทรงคุวุฒิภายนอก รวมทั้งสรางชองทางใน
การรับฟงความคิดเห็นจากทุกฝายที่เกี่ยวของ
3) ประเมิ นความพึ ง พอใจของหน วยงานต อคุ ณภาพของมหาบั ณฑิ ต และประสิ ท ธิ ภาพของ
มหาบัณฑิตในการปฏิบั ติงานในหน วยงาน เพื่อนํ าผลการประเมินมาประกอบการพั ฒนาหลั กสูตร และ
พัฒนาเรียนการสอนตอไป
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ใหประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอยาง
นอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอยางนอย 1 คน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
- คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดทํารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นที่จําเปน
ในการปรับปรุงหลักสูตร
- จัดประชุมสัมมนาเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
- เชิญผูทรงคุณวุฒิอานหลักสูตรและใหขอเสนอแนะ
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ภาคผนวก
ภาคผนวก 1

ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

1. ผศ.ดร. จุฬาพร เอื้อรักสกุล
2. อ.ดร. สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
3. อ.ดร. วิศรุต พึ่งสุนทร
“Vilém Flusser กับภววิทยาของการออกแบบ” Viewpoint: วารสารวิชาการคณะศิลปและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยรังสิต ฉบับที่ 2 ประจําปการศึกษา 2551.
-“การลอเลียนและการยอนแยงทางประวัติศาสตรเหตุการณ 9-11 ใน In the Shadow of No Towers
Viewpoint:
วารสารวิชาการคณะศิลปและการออกแบบมหาวิทยาลัยรังสิต ฉบับที่ 1 ประจําปการศึกษา 2551.
- “แนวคิดอณูนิยมในงานเขียนของ Stphane Mallarm” ดํารงวิชาการ วารสารรวมบทความทางวิชาการ
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2550
- “ธรรมดาวิสัยของความรุนแรงกับลักษณะปฏิทรรศนของสถานการณทางการเมืองการปกครอง” นําเสนอ
ในงาน สัมมนาวิชาการ “วัฒนธรรมไรอคติ ชีวิตไรความรุนแรง” ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร มีนาคม
2548 ตีพิมพในดํารงวิชาการ วารสารรวมบทความทางวิชาการ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2549
- “Skytrains, Subways and the Aesthetic: the Paradox of Visibility and Invisibility in the New Urban
Landscape” นําเสนอในสัมมนาวิชาการนานาชาติ “The Bangkok Invisible Landscapes” คณะ
นิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีนาคม 2548
4. ผศ.ดร. วัชระ สินธุประมา
-
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5. ผศ.ดร. สุกัญญา บํารุงสุข
“บทนํา” ใน พมาเสียเมือง หมอมราชวงศคึกฤทธิ์ ปราโมช ผูแตง. (กรุงเทพฯ : นานมีบุคสพับลิเคชั่น, 2548)
หนา 5-10.
“บทวิจารณหนังสือ Laying the Tracks The Thai Economy and Its Railways 1885-1935”วารสารศิลป
ศาสตร ปที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2549)หนา 208-214.
“เจมส โลว กับการแสวงหาความรูของนักอาณานิคม”วารสารศิลปศาสตร ปที่ 7 ฉบับที่1(มกราคม-มิถุนายน
2550)หนา 44-69.
“บทวิจารณหนังสือ ความจริงและนิยายในรหัสลับดาวินชี” วารสารศิลปศาสตร ปที่ 7 ฉบับที่2 (กรกฎาคมธันวาคม 2550) หนา 215-224.
ผูเขียนรวม. “สมเด็จอาจารยของชาวศิลปศาสตร” ใน หนังสือที่รําลึกงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระ
ศพ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร วันที่ 14-19
พฤศจิกายน 2551 ณ มณทลพิธีทองสนามหลวง. หนา 25-53.
ผูเขียนรวม. สารานุกรมประวัติศาสตรสากลสมัยใหม: เอเชีย เลม ๓ อักษร E-G ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.
กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2551.
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ภาคผนวก 2

ภาระงานของอาจารยประจําหลักสูตร

ลําดับ รายนามอาจารย

ภาระงานสอนกอนปรับปรุงหลักสูตร
(ชั่วโมง:สัปดาห)
ป. ตรี

1.
2.
3.
4.
5.

ผศ. ดร. จุฬาพร เอื้อรักสกุล
อ. ดร. สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
อ. ดร. วิศรุต พึ่งสุนทร
ผศ. ดร. วัชระ สินธุประมา
ผศ. ดร. สุกัญญา บํารุงสุข

3
3
3
3
3

ประกาศฯ
บัณฑิต

-

ภาระงานสอนภายหลังปรับปรุงหลักสูตร
(ชั่วโมง:สัปดาห)

ป.โท

ป.เอก

รวม

ป. ตรี

3
3
3
3
3

-

6
6
6
3
6

3
3
3
3
3

ประกาศฯ
บัณฑิต

-

ป.โท

ป.เอก

รวม

3
3
3
3
3

-

6
6
6
6
6

ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ / ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ /
การคนควาอิสระกอนปรับปรุง การคนควาอิสระหลังปรับปรุง
หลักสูตร (จํานวนนักศึกษา)
หลักสูตร (จํานวนนักศึกษา)
วิทยานิพนธ

การคนควาอิสระ

วิทยานิพนธ

1
1
1

1
-

1
1
1

การคนควาอิสระ

1
-
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ภาคผนวก 3 แบบฟอรมรายละเอียดในการเสนอขอปรับปรุงแกไขหลักสูตร
การปรับปรุงแกไขหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา ประวัติศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2535 เพื่อใชในปการศึกษา 2553
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
1. หลักสูตรฉบับดังกลาวนี้ (พ.ศ. 2535) ไดรับทราบ/รับรองการเปดสอนจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เมื่อวันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2535
2. สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ไดอนุมัติการปรับปรุงแกไขครั้งนี้แลว ในคราวประชุมครั้งที่ 10 / 2553
เมื่อวันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553
3. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้ เริ่มใชกับนักศึกษารุนปการศึกษา 2553
ตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 เปนตนไป
4. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข
เนื่องจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2535 ใชมา
ตั้งแตป พ.ศ. 2535 เปนเวลา 17 ปแลว จึงมีความประสงคจะปรับปรุงหลักสูตรดังกลาวใหสอดคลองและ
ทันกับสถานการณปจจุบัน เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําองคความรูทางดานประวัติศาสตร ไปใชคนควา
และพัฒนางานวิจัยที่เปนประโยชนตอวงวิชาการและประเทศชาติตอไป
5. สาระในการปรับปรุงแกไข
การปรับปรุงแกไขหลักสูตรครั้งนี้ มีสาระสําคัญดังนี้
5.1 แกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคของหลักสูตรใหเหมาะสมสอดคลองกับบริบทของสังคมไทยและ
สังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
5.2 ปรับโครงสรางหลักสูตร โดย ลดวิชาบังคับ จาก 18 หนวยกิต เปน 9 หนวยกิต เพิ่มวิชาเลือก จาก
9 หนวยกิต เปน 12 หนวยกิต เพิ่ม วิทยานิพนธ จาก 12 หนวยกิต เปน 15 หนวยกิต ลด หนวยกิตรวมจากไม
นอยกวา 39 หนวยกิต เปน หนวยกิตรวมไมนอยกวา 36 หนวยกิต
5.3 เพิ่ ม เติม ข อกํา หนดว า ด วยอาจารย ที่ ปรึ ก ษาและกรรมการสอบวิท ยานิพ นธ โดยปรับ ตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
5.4 ปรับเปลี่ยนความหมายของรหัสวิชาประจําหลักสูตร ดังนี้
เลขหลักหนวย
เลข 0-2
หมายถึง วิชาบังคับ
เลข 4-9
หมายถึง วิชาเลือก
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เลขหลักสิบ
เลข 0
เลข 1-4
เลข 5-8
เลข 9
เลขหลักรอย
เลข 5
เลข 6
เลข 7
เลข 8

หมายถึง วิชาในหมวดวิชาทั่วไป
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาไทย
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาเอเชีย
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาตะวันตก
หมายถึง วิชาพื้นฐาน
หมายถึง วิชาระดับตน
หมายถึง วิชาระดับสูงและการศึกษาคนควาดวยตนเอง
หมายถึง วิชาวิทยานิพนธ

5.5 รายละเอียดการปรับปรุงแกไข และเปลี่ยนแปลงโครงสรางหลักสูตรดังนี้
1) วิชาบังคับ 9 หนวยกิต จากเดิม 18 หนวยกิต
หลักสูตรเดิม นักศึกษาแผน ก แบบ ก (2) ตองศึกษาวิชาตองศึกษาวิชาบังคับใหครบ 6 รายวิชา นักศึกษา
แผน ข ตองศึกษาวิชาตองศึกษาวิชาบังคับใหครบ 8 รายวิชา
1) วิชาบังคับรวมทุกภูมิภาค
ป.680 ปรัชญาประวัติศาสตร
ป.681 วิธีการทางประวัติศาสตร
ป.682 ทฤษฎีและวิธีการวิจัยทางประวัติศาสตรสมัยใหม
ป.683 ทฤษฎีและวิธีการวิจัยทางประวัติศาสตรศิลปะ
ป.790 การศึกษาโดยเอกเทศ 1
ป.791 การศึกษาโดยเอกเทศ 2
2) วิชาบังคับ ภูมิภาคไทย
ป.604 ประวัติศาสตรไทยโบราณ
ป.605 ประวัติศาสตรไทยสมัยใหม
ป.606 การอานเอกสารประวัติศาสตรไทย
3) วิชาบังคับ ภูมิภาคเอเชีย
ป.624*ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออก
ป.625*ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ป.626*ประวัติศาสตรเอเชียใต
(* เลือกเพียง 1 วิชา)
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ป.634 การอานเอกสารประวัติศาสตรเอเชีย
ป.635 สัมมนาประวัติศาสตรเอเชีย
4) วิชาบังคับภูมิภาคตะวันตก
ป.654 ประวัติศาสตรยุโรปสมัยโบราณถึงศตวรรษที่ 17
ป.655 ประวัติศาสตรยุโรปศตวรรษที่ 17 ถึงปจจุบัน
ป.656 ประวัติศาสตรตะวันตกรวมสมัย
หลักสูตรใหม
นักศึกษาตองศึกษา วิชาบังคับทั้ง 3 วิชา รวม 9 หนวยกิต ดังตอไปนี้
ป.601 ทฤษฎีและวิธีการวิจัยทาง ประวัติศาสตร
ป.602 ประเด็นเฉพาะในประวัติศาสตรนิพนธ
ป.701 การศึกษาเอกเทศ
2) วิชาเลือก
1. เพิ่มจํานวนหนวยกิตวิชาเลือก จาก 9 หนวยกิต เปน 12 หนวยกิต
หลักสูตรเดิม วิชาเลือก มีทั้งหมด 45 รายวิชา
นักศึกษาแผน ก แบบ ก (2) ตองศึกษาวิชาตองศึกษาวิชาเลือก 3 รายวิชา นักศึกษาแผน ข ตองศึกษา
วิชาตองศึกษาวิชาเลือก 5 รายวิชา
ป.607 ประวัติศาสตรศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทย
ป.608 ประวัติศาสตรสังคม-เศรษฐกิจไทย
ป.609 ประวัติศาสตรภูมิปญญาไทย
ป.617 ประวัติศาสตรทองถิ่นไทย
ป.618 ประวัติศาสตรการตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย
ป.619 ประวัติศาสตรกับการทองเที่ยว
ป.707 ปญหาในประวัติศาสตรศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทย
ป.708 ปญหาในประวัติศาสตรไทย
ป.709 ปญหาในประวัติศาสตรนิพนธไทย
ป.717 หัวขอเฉพาะในประวัติศาสตรไทย
ป.782 สัมมนาประวัติศาสตรเชิงเปรียบเทียบ
ป.627 ประวัติศาสตรภูมิปญญาเอเชียตะวันออก
ป.628 ประวัติศาสตรภูมิปญญาเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ป.629 ประวัติศาสตรภูมิปญญาเอเชียใต
ป.637 ขบวนการชาตินิยมในเอเชีย
ป.638 บทบาทผูนําในเอเชีย
ป.639 ประวัติศาสตรความสัมพันธระหวางประเทศในเอเชีย
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ป.647 ประวัติศาสตรศิลปะเอเชียตะวันออก
ป.648 ประวัติศาสตรศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ป.649 ประวัติศาสตรศิลปะเอเชียใต
ป.727 สัมมนาประวัติศาสตรนิพนธเอเชีย
ป.728 สัมมนาประวัติศาสตรนิพนธโลกที่สาม
ป.729 ปญหาในประวัติศาสตรตะวันออกกลาง
ป.737 ปญหาในประวัติศาสตรเอเชียตะวันออก
ป.738 ปญหาในประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ป.739 ปญหาในประวัติศาสตรเอเชียใต
ป.747 หัวขอเฉพาะในประวัติศาสตรเอเชียตะวันออก
ป.748 หัวขอเฉพาะในประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ป.749 หัวขอเฉพาะในประวัติศาสตรเอเชียใต
ป.782 สัมมนาประวัติศาสตรเชิงเปรียบเทียบ
ป.657 ประวัติศาสตรวัฒนธรรมของยุโรป
ป.658 ประวัติศาสตรสังคม-เศรษฐกิจของยุโรป
ป.659 ประวัติศาสตรนวกรรมและประดิษฐกรรมของโลกตะวันตก
ป.667 ประวัติศาสตรศิลปะตะวันตก
ป.668 การอานเอกสารประวัติศาสตรตะวันตก
ป.669 ประวัติศาสตรความสัมพันธระหวางประเทศตะวันตกกับโลกที่สาม
ป.757 สัมมนาประวัติศาสตรสหรัฐอเมริกา
ป.758 สัมมนาประวัติศาสตรลาตินอเมริกา
ป.759 สัมมนาประวัติศาสตรความสัมพันธระหวางสหรัฐอเมริกากับลาตินอเมริกา
ป.767 สัมมนาประวัติศาสตรศิลปะตะวันตก
ป.768 ปญหาในประวัติศาสตรยุโรป
ป.769 ปญหาในประวัติศาสตรสหรัฐอเมริกา
ป.777 หัวขอเฉพาะในประวัติศาสตรภูมิปญญายุโรป
ป.778 หัวขอเฉพาะในประวัติศาสตรภูมิปญญาสหรัฐอเมริกา
ป.782 สัมมนาประวัติศาสตรเชิงเปรียบเทียบ
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หลักสูตรใหม วิชาเลือก มีทั้งหมด 15 รายวิชา
ใหเลือกศึกษา 4 วิชา รวม 12 หนวยกิต โดยเลือกศึกษาจากรายวิชา ดังตอไปนี้
หมวดวิชาทั่วไปและขามภูมิภาค
ป.604 การอานเอกสารทางประวัติศาสตร
ป.605 ปรัชญาและทฤษฎีประวัติศาสตร
ป.606 รัฐชาติและลัทธิชาตินิยม
ป.704 สัมมนาประวัติศาสตรเชิงเปรียบเทียบ
ป.705 สัมมนาประวัติศาสตรภูมิปญญา
ป.706 สัมมนาประวัติศาสตรความสัมพันธระหวางประเทศ
ป.707 สัมมนาประวัติศาสตรวัฒนธรรม
ป.708 สัมมนาประวัติศาสตรเศรษฐกิจ
ป.709 สัมมนาประวัติศาสตรทองถิ่น
หมวดวิชาภูมิภาคไทย
ป.616 ประวัติศาสตรการเมืองไทยหลังป 2475
ป.716 สัมมนาประวัติศาสตรไทย
หมวดวิชาภูมิภาคเอเชีย
ป.667 ประวัติศาสตรเอเชียรวมสมัย
ป.757 สัมมนาประวัติศาสตรเอเชีย
หมวดวิชาภูมิภาคตะวันตก
ป.696 ประวัติศาสตรตะวันตกรวมสมัย
ป.796 สัมมนาประวัติศาสตรตะวันตก
5.6 เพิ่มเติมคําอธิบายรายวิชา ปรับเปลี่ยน รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต และคําอธิบายรายวิชา ดังนี้
5.6.1 เพิ่มเติมคําอธิบายรายวิชาและเพิ่มหนวยกิต ของวิชา ป.800 วิทยานิพนธ ดังนี้
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2535
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2553
ป.800 วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต ป.800 วิทยานิพนธ
15 หนวยกิต
HS 800 Thesis
HS 800 Thesis
การสรางโครงการวิจัยและการดําเนินการวิจัย
อันกอใหเกิดองคความรูใหมในสาขาวิชา
ประวัติศาสตร เขียนวิทยานิพนธเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตรและนําเสนอวิทยานิพนธ การเขียน
รายงานวิจัยเพื่อเผยแพร จริยธรรมในการทําวิจัย และ
จริยธรรมในการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
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5.6.2 เปลี่ยนรหัสวิชา เปลี่ยนชื่อวิชา และปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา ดังนี้
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2535
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2553
ป.605 ประวัติศาสตรไทยสมัยใหม
3(3-0-9) ป.616 ประวัติศาสตรการเมืองไทยหลังป 2475
3(3-0-9)
HS605 Modern Thai History
HS 616 Thai Political History After 1932
ศึกษาและวิเคราะหสภาพทางการเมืองการ
วิเคราะหประวัติศาสตรการเมืองไทยตั้งแตการ
ปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของสมัยกรุง เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จนถึงปจจุบัน
รัตนโกสินทร ตั้งแต รัชกาลที่ 4 จนกระทั่งถึงปจจุบัน
การกอตัวของรัฐประชาชาติ การปฏิรูปประเทศให
ทันสมัย พัฒนาการทางการเมือง การปกครอง
พัฒนาการทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจน
สังคมและวัฒนธรรม
ป.656 ประวัติศาสตรตะวันตกรวมสมัย
3(3-0-9) ป.696 ประวัติศาสตรตะวันตกรวมสมัย
3(3-0-9)
HS656 Contemporary History of the West
HS 696 Contemporary History of the West
ศึกษาและวิเคราะหสภาพเศรษฐกิจ สังคม
วิเคราะหสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
การเมือง และวัฒนธรรมของโลกตะวันตกใน
วัฒนธรรมของโลกตะวันตกในคริสตศตวรรษที่ 20
คริสตศตวรรษที่ 20 ตลอดจน ความสัมพันธระหวาง และ 21 โดยศึกษาประเด็นประวัติศาสตรที่สําคัญ
ประเทศ บทบาท และอิทธิพลของโลกตะวันตกตอ
รวมทั้งประเด็นที่เชื่อมโยงกับสังคมโลกโดยรวม
สังคมโลก
ป.680 ปรัชญาประวัติศาสตร
3(3-0-9) ป.605 ปรัชญาและทฤษฎีประวัติศาสตร
3(3-0-9)
HS680 Philosophy of History
HS 605 Philosophy and Theories of History
ศึกษาและวิเคราะหความหมายและวิวัฒนาการ
วิเคราะหขนบความคิดและวิวัฒนาการของการทํา
ของวิชาประวัติศาสตร แนวคิดและทฤษฎีทาง
ความเขาใจประวัติศาสตร ผานทัศนะ แนวคิด วิธีการ
ประวัติศาสตร โดยศึกษา กรณีหรือปญหาตาง ๆ ที่
ปรัชญาและทฤษฎีที่เกี่ยวของ โดยศึกษาประเด็นทาง
ปรากฏทั้งในโลกตะวันออกและโลกตะวันตก
ปรัชญาและทฤษฎีผานกรณีหรือปญหาตาง ๆ ที่
ปรากฏทั้งในโลกตะวันออกและโลกตะวันตก
ป.635 สัมมนาประวัติศาสตรเอเชีย
3(3-0-9) ป.757 สัมมนาประวัติศาสตรเอเชีย
3(3-0-9)
HS635 Seminar on Asian History
HS 757 Seminar in Asian History
วิเคราะหหัวขอสําคัญของประวัติศาสตรของแต
วิเคราะหประเด็นสําคัญดานเหตุการณ วิวัฒนาการ
ละภูมิภาคในเอเชีย เนนขั้นตอนการศึกษาและวิธีการ และโครงสรางทางสังคม เศรษฐกิจการเมืองและ
เขาสูปญหา เพื่อให นักศึกษาทําความเขาใจหัวขอที่
วัฒนธรรมในทวีปเอเชียในแตละยุคสมัย โดยผูสอนจะ
ศึกษาอยางละเอียดลึกซึ้ง
กําหนดประเด็นหลัก (Theme) ของการศึกษาในแตละ
ภาคอยางชัดเจน
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หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2535
ป.782 สัมมนาประวัติศาสตรเชิงเปรียบเทียบ 3(3-0-9)
HS635 Seminar on Asian History
วิเคราะหหัวขอสําคัญของประวัติศาสตรของแต
ละภูมิภาคในเอเชีย เนนขั้นตอนการศึกษาและวิธีการ
เขาสูปญหา เพื่อให นักศึกษาทําความเขาใจหัวขอที่
ศึกษาอยางละเอียดลึกซึ้ง

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2553
ป.704 สัมมนาประวัติศาสตรเชิงเปรียบเทียบ 3(3-0-9)
HS 704 Seminar in Comparative History
วิเคราะหประเด็นสําคัญในประวัติศาสตร ในเชิง
เปรียบเทียบระหวางภูมิภาคตางๆในโลก โดยมุง
พิจารณาลักษณะ หรือแบบแผนเดนชัดบางประการที่
ปรากฏในประวัติศาสตรของสองภูมิภาค (หรือ
มากกวานั้น) อาทิ พัฒนาการของรัฐ รูปแบบ
โครงสรางทางสังคม เศรษฐกิจและระบบการปกครอง
ทั้งนี้เพื่อใหเขาใจ ถึงเหตุปจจัยที่เหมือนหรือแตกตาง
ในพัฒนาการของประวัติศาสตรของแตละภูมิภาค
ป.790 การศึกษาโดยเอกเทศ 1
3(3-0-9) ป.701 การศึกษาเอกเทศ
3(3-0-9)
HS790 Independent Study 1
HS 701 Independent Study
ศึกษาคนควาและสํารวจแนวคิดและทฤษฎีที่
คนควาและสํารวจแนวคิดและทฤษฎีเบื้องตนที่
สําคัญจากงานวิชาการทางประวัติศาสตรในประเด็น สําคัญจากงานวิชาการทางประวัติศาสตร ในประเด็น
หนึ่งประเด็นใด เพื่อนําไปสูการกําหนดหัวขอและ
หนึ่งประเด็นใด รวมทั้งนําวิธีการทางประวัติศาสตร
ประเด็นที่จะศึกษาของตนเอง เปนการศึกษาคนควา
ไปใชเก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหเพื่อนําไปสูการ
ดวยตนเองโดยมีอาจารยปรึกษาใหคําแนะนํา และ
กําหนดประเด็นและหัวขอวิทยานิพนธ เปนการศึกษา
นักศึกษาจะตองเสนอหัวขอและโครงการของสาร
คนควาดวยตนเองโดยมีอาจารยปรึกษาใหคําแนะนํา
นิพนธได
และนักศึกษาจะตองเสนอหัวขอและโครงการของ
วิทยานิพนธได
5.6.3 รายวิชาที่ตัดออก จํานวน 54 วิชา ดังนี้
ป.681 วิธีการทางประวัติศาสตร
ป.682 ทฤษฎีและวิธีการวิจัยทางประวัติศาสตรสมัยใหม
ป.683 ทฤษฎีและวิธีการวิจัยทางประวัติศาสตรศิลปะ
ป.791 การศึกษาโดยเอกเทศ 2
ป.604 ประวัติศาสตรไทยโบราณ
ป.606 การอานเอกสารประวัติศาสตรไทย
ป.624* ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออก
ป.625* ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ป.626* ประวัติศาสตรเอเชียใต
ป.634 การอานเอกสารประวัติศาสตรเอเชีย
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร หนา 48

มคอ. 2

ป.654 ประวัติศาสตรยุโรปสมัยโบราณถึงศตวรรษที่ 17
ป.655 ประวัติศาสตรยุโรปศตวรรษที่ 17 ถึงปจจุบัน
ป.607 ประวัติศาสตรศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทย
ป.608 ประวัติศาสตรสังคม-เศรษฐกิจไทย
ป.609 ประวัติศาสตรภูมิปญญาไทย
ป.617 ประวัติศาสตรทองถิ่นไทย
ป.618 ประวัติศาสตรการตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย
ป.619 ประวัติศาสตรกับการทองเที่ยว
ป.707 ปญหาในประวัติศาสตรศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทย
ป.708 ปญหาในประวัติศาสตรไทย
ป.709 ปญหาในประวัติศาสตรนิพนธไทย
ป.717 หัวขอเฉพาะในประวัติศาสตรไทย
ป.627 ประวัติศาสตรภูมิปญญาเอเชียตะวันออก
ป.628 ประวัติศาสตรภูมิปญญาเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ป.629 ประวัติศาสตรภูมิปญญาเอเชียใต
ป.637 ขบวนการชาตินิยมในเอเชีย
ป.638 บทบาทผูนําในเอเชีย
ป.639 ประวัติศาสตรความสัมพันธระหวางประเทศในเอเชีย
ป.647 ประวัติศาสตรศิลปะเอเชียตะวันออก
ป.648 ประวัติศาสตรศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ป.649 ประวัติศาสตรศิลปะเอเชียใต
ป.727 สัมมนาประวัติศาสตรนิพนธเอเชีย
ป.728 สัมมนาประวัติศาสตรนิพนธโลกที่สาม
ป.729 ปญหาในประวัติศาสตรตะวันออกกลาง
ป.737 ปญหาในประวัติศาสตรเอเชียตะวันออก
ป.738 ปญหาในประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ป.739 ปญหาในประวัติศาสตรเอเชียใต
ป.747 หัวขอเฉพาะในประวัติศาสตรเอเชียตะวันออก
ป.748 หัวขอเฉพาะในประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ป.749 หัวขอเฉพาะในประวัติศาสตรเอเชียใต
ป.657 ประวัติศาสตรวัฒนธรรมของยุโรป
ป.658 ประวัติศาสตรสังคม-เศรษฐกิจของยุโรป
ป.659 ประวัติศาสตรนวกรรมและประดิษฐกรรมของโลกตะวันตก
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ป.667 ประวัติศาสตรศิลปะตะวันตก
ป.668 การอานเอกสารประวัติศาสตรตะวันตก
ป.669 ประวัติศาสตรความสัมพันธระหวางประเทศตะวันตกกับโลกที่สาม
ป.757 สัมมนาประวัติศาสตรสหรัฐอเมริกา
ป.758 สัมมนาประวัติศาสตรลาตินอเมริกา
ป.759 สัมมนาประวัติศาสตรความสัมพันธระหวางสหรัฐอเมริกากับลาตินอเมริกา
ป.767 สัมมนาประวัติศาสตรศิลปะตะวันตก
ป.768 ปญหาในประวัติศาสตรยุโรป
ป.769 ปญหาในประวัติศาสตรสหรัฐอเมริกา
ป.777 หัวขอเฉพาะในประวัติศาสตรภูมิปญญายุโรป
ป.778 หัวขอเฉพาะในประวัติศาสตรภูมิปญญาสหรัฐอเมริกา
5.6.4 รายวิชาที่เปดเพิ่ม จํานวน 12 รายวิชา ดังนี้
ป. 601 ทฤษฎีและวิธีการวิจัยทางประวัติศาสตรสมัยใหม
3(3-0-9)
HS 601 Modern Historical Theories and Methodology
วิเคราะหวิธีการศึกษาประวัติศาสตรจากระเบียบวิธีวิจัยจากศาสตรตางๆ ปรัชญา
จิตวิ ท ยา สั ง คมวิ ท ยา มานุ ษ ยวิ ท ยา ภาษาศาสตร วรรณคดี วิจารณ รวมทั้ ง แนวการศึ ก ษา
แนวคิดทฤษฎีรวมสมัยจากสํานักตางๆ เพื่อมาศึกษาประวัติศาสตร
ป.604 การอานเอกสารทางประวัติศาสตร
3(3-0-9)
HS 604 Special Issues in Historiography
วิเคราะหประเด็นเฉพาะในประวัติศาสตรนิพนธ เลือกศึกษาการเขียนงานทาง
ประวัติศาสตรในแตละยุคสมัย ประเภท บุคคลหรือหัวขอสําคัญ โดยพิจารณาบริบททาง
ประวัติศาสตร วิธีการเขียน การวางโครงเรื่อง การใชหลักฐาน การตีความความคิดและทฤษฎี
เบื้องหลังการตีความนั้น ๆ
ป.606 รัฐ อธิปไตยและขบวนการชาตินิยม
3(3-0-9)
HS 606 Nation-State and Nationalism
วิเคราะหความสําคัญของรัฐชาติและอํานาจอธิปไตยสมัยใหม และอิทธิพลของลัทธิ
ชาตินิยมตอขบวนการชาตินิยม ตลอดจนพัฒนาการของแนวคิดเหลานี้ในโลกรวมสมั ย
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ป.667 ประวัติศาสตรเอเชียรวมสมัย
3(3-0-9)
HS 667 Contemporary History of Asia
วิเคราะหพัฒนาการทางประวัติศาสตรเอเชีย ตั้งแตศตวรรษที่ 20 จนถึงปจจุบัน ไดแก
การปกครองในระบบอาณานิคมของประเทศตะวันตก การตอสูเพื่อเอกราช การเกิดรัฐเอกราช
ในเอเชีย และประเด็นสําคัญของรัฐในเอเชียยุคหลังอาณานิคม
ป.705 สัมมนาประวัติศาสตรภูมิปญญา
3(3-0-9)
HS 705 Seminar in Intellectual History
วิเคราะหภูมิปญญา ขนบความคิด และมโนทัศนในปริมณฑลทางความรูตางๆ ใน
สังคม ตั้งแตศาสนา ปรัชญา แนวคิดทางการเมือง วิทยาการและความรูสึกนึกคิดของผูคน ซึ่ง
เกี่ยวของกับสภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมีผลตอการเปลี่ยนแปลง
สําคัญของประวัติศาสตรในระดับภูมิภาคและโลก
ป.706 สัมมนาประวัติศาสตรความสัมพันธระหวางประเทศ
3(3-0-9)
HS 706 Seminar in History of International Relations
วิเคราะหประวัติศาสตรความสัมพันธระหวางรัฐในเอเชียและยุโรป โดยพิจารณา
แนวคิด ขนบหรือจารีตที่กอใหเกิดแบบแผนความสัมพันธในสองภูมิภาคนี้ รวมทั้งการศึกษา
พัฒนาการของประวัติศาสตร ที่ทําใหแบบแผนความสัมพันธระหวางรัฐในยุโรปกลายเปน
รูปแบบสากลของความสัมพันธระหวางประเทศในสมัยใหม
ป.707 สัมมนาประวัติศาสตรวัฒนธรรม
3(3-0-9)
HS 707 Seminar in Cultural History
วิเคราะหประเด็นสําคัญดานขนบประเพณี การดํารงชีวิต ความเชื่อ ความทรงจําและ
ความรูสึกนึกคิดในปริมณฑลตางๆ ทางวัฒนธรรม โดยศึกษาเชิงวิเคราะห ตีความ และ
เปรียบเทียบในภูมิภาคตางๆ โดยผูสอนจะกําหนดหัวขอของการศึกษาในแตละภาคอยาง
ชัดเจน
ป.708 สัมมนาประวัติศาสตรเศรษฐกิจ
3(3-0-9)
HS 708 Seminar in Economic History
วิเคราะหประเด็นสําคัญดานวิวัฒนาการ โครงสราง นโยบาย และบทบาทของ
สถาบัน และกลุมบุคคลตางๆ ในทางเศรษฐกิจ ซึ่งเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
การเมือง ทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค
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ป.709 สัมมนาประวัติศาสตรทองถิ่น
3(3-0-9)
HS 709 Seminar in Local History
วิเคราะหประเด็นสําคัญดานความเปนมาของทองถิ่นตาง ๆ ในแงของการกอตั้ง
ชุมชน สภาพการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนความสัมพันธ
ของทองถิ่นกับศูนยกลางอํานาจและโลกภายนอก รวมทั้งศึกษาประเด็นปญหาดานบันทึก
หลักฐาน การคนควา วิธีการและการเขียน
ป.716 สัมมนาประวัติศาสตรไทย
3(3-0-9)
HS 716 Seminar in Thai History
วิเคราะหประเด็นสําคัญในประวัติศาสตรไทยดานเหตุการณ วิวัฒนาการและ
โครงสรางทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม โดยผูสอนจะกําหนดหัวขอของ
การศึกษาในแตละภาคอยางชัดเจน
ป.796 สัมมนาประวัติศาสตรตะวันตก
3(3-0-9)
HS 796 Seminar in Western History
วิเคราะหประเด็นสําคัญดานเหตุการณ วิวัฒนาการและโครงสรางทางสังคม
เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมในทวีปยุโรปและทวีปอเมริกาในแตละยุคสมัย โดยผูสอน
จะกําหนดประเด็นหลัก (Theme) ของการศึกษาในแตละภาคอยางชัดเจน
5.6.5 ยกเลิกแผนการศึกษาแบบแผน ข ในหลักสูตรเดิม ใหคงไวแตแผน ก
5.6.6 ปรับเปลี่ยนโครงสรางยกเลิกการรับนักศึกษาแยกภูมิภาค โดยใหเรียนรวมกันไดทุกภูมิภาค
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6. โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิม และเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้
หมวดวิชา
1. แผน ก แบบ ก2
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
วิทยานิพนธ
หนวยกิตรวมไมนอยกวา
2. แผน ข
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
การคนควาอิสระ
หนวยกิตรวมไมนอยกวา

เกณฑกระทรวงศึกษาธิการ

โครงสรางเดิม

โครงสรางใหม

ศึกษางานรายวิชา
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
12 หนวยกิต
36 หนวยกิต

18 หนวยกิต
9 หนวยกิต
12 หนวยกิต
39 หนวยกิต

9 หนวยกิต
12 หนวยกิต
15 หนวยกิต
36 หนวยกิต

ศึกษางานรายวิชา
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
และไมเกิน 6 หนวยกิต
36 หนวยกิต

24 หนวยกิต
15 หนวยกิต
-

-

39 หนวยกิต

-
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ภาคผนวก 4 ตารางเปรียบเทียบโครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2535 กับ ฉบับ พ.ศ.
2553
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2535
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2553
1. วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. วัตถุประสงคของหลักสูตร
1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตประวัติศาสตรใหมีความรูประวัติศาสตรภูมิภาค
1) มีความรูดาน
ไทย ภูมิภาคเอเชีย และภูมิภาคตะวันตก ตลอดจนความรูเกี่ยวกับปรัชญา
ประวัติศาสตร และมีความ
ประวัติศาสตรและระเบียบวิธีวิจัยเพียงพอที่จะทําการวิจัยประวัติศาสตร
เขาใจในประเด็นสําคัญทาง
ภูมิภาคนั้น ๆ ได
ประวัติศาสตรอยางลึกซึ้ง
2) เพื่อผลิตนักวิชาการที่มีความสามารถทําการวิเคราะหวิจัย และ
2)
มี คุ ณ ธรรมและ
คนควาวิทยาการดานประวัติศาสตร โดยมีเปาหมาย เพื่อสงเสริมการวิจัย
จริ ย ธรรม มี ค วามรั บ ผิ ดชอบ
และผลิตงานทางประวัติศาสตรที่มีคุณภาพ และสามารถนําไปใชประโยชน ต อ การนํ า ความรู ไ ปใช ใ ห
แกสวนรวมได
เกิดผลในทางสรางสรรคและ
3) เพื่อผลิตอาจารยประวัติศาสตรที่มีประสิทธิภาพ และสามารถ
เปนคุณประโยชนตอสังคม
ปลูกฝงความคิดอยางมีเหตุผลใหแกนักศึกษาทั้งระดับมัธยมและอุดมศึกษา
4) เพื่อนําความรูและระเบียบวิธีทางประวัติศาสตรไปประยุกตใชใน
การพัฒนาสังคม
2. คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาศึกษา
2. คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขา
2.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี โดยไมจํากัดสาขา ศึกษา
จากสถาบันการศึกษาในหรือตางประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิท ย
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
ฐานะ
ต อ งเป น ไปตามข อ บั ง คั บ
2.2 เปนผูมีคุณสมบัติตามขอ 8 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิท ยาลั ย ธรรมศาสตร ว า
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541
ด ว ย ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ขอ 7
และ เปนผูสําเร็จการศึกษาชั้น
ปริ ญญาตรี ห รื อเที ย บเท า โดย
ไม จํ า กั ด สาขา ทั้ ง ในหรื อ
ต า ง ป ร ะ เ ท ศ จ า ก
ส ถ าบั น การศึ ก ษาซึ่ ง ส ภ า
มหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
3. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
ใชวิธีการสอบทั้งขอเขียนและสัมภาษณตามประกาศของมหาวิทยาลัย

3. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
3.1 ผูเขาศึกษาตองผาน
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4. ระบบการศึกษา
4.1 เปนการศึกษาภาคปกติในระบบทวิภาคปละ 2 ภาคการศึกษาปกติ
4.2 เปนการศึกษาเฉพาะภูมิภาคโดยในแตละปการศึกษาจะเนนภูมิภาค
เดียวสลับกันไป เชน
ปการศึกษา 2541 ภูมิภาคไทย
ปการศึกษา 2542 ภูมิภาคเอเชีย
ปการศึกษา 2543 ภูมิภาคตะวันตก
ปการศึกษา 2544 ภูมิภาคไทย
ปการศึกษา 2545 ภูมิภาคเอเชีย
4.3 หลักสูตรการศึกษาแบงเปน 2 แผนการศึกษาสามารถเลือกเรียน
แผนใดแผนหนึ่ ง ตามความสนใจ ซึ่ ง ทั้ ง สองแผนเป น การศึ ก ษาเฉพาะ
ภูมิภาค
แผน ก. เปนหลักสูตรที่มีการศึกษาลักษณะวิชาและทําวิทยานิพนธ
แผน ข. เปนหลักสูตรที่มีการศึกษาลักษณะวิชาและไมทําวิทยานิพนธ

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2553
การสอบทั้งขอเขียน สัมภาษณ
และ/หรื อ การพิ จ ารณางาน
เขี ย นของผู ส มั ค ร โดยให
เ ป น ไ ป ต า ม ป ร ะ ก า ศ ข อ ง
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตรและ
คณะศิลปศาสตร
3.2 ผูเขาศึกษาตองสงผล
ทดสอบภาษาอั ง กฤษ TUGET หรื อ TOEFL หรื อ
IELTS (ผลสอบตองไมเกิน 2
ป นับถึงวันสมัคร)
3.3 เ งื่ อ น ไ ข อื่ น ๆ ใ ห
เปนไปตามประกาศรั บสมัค ร
บุ ค ค ล เ ข า ศึ ก ษ า ใ น ร ะ ดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ข อ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและ
คณะศิลปศาสตร
4. ระบบการศึกษา
4.1 เป น หลั ก สู ต รเต็ ม
เวลา โดยจัดการเรียนการสอน
เปนภาษาไทย
4.2 การจั ด การเรี ย นการ
สอนระบบทวิ ภ าค โดยแบ ง
เวลาศึ กษาในปหนึ่ง ๆ เป น 2
ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเปนภาค
การศึ ก ษาที่ บั ง คั บ หรื อ ภาค
หนึ่งและภาคสอง ภาคหนึ่ง ๆ
มี ระยะเวลา 15 สั ป ดาห และ
อาจเปดภาคฤดูรอนไดโดยใช
เวลาการศึ ก ษา ไม นอยกว า 8
สั ป ดาห แต ใ ห เ พิ่ ม ชั่ ว โมง
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แตมีวิชาซึ่งเปนการคนควาดวยตนเอง คือ วิชา ป.790 การศึกษาโดยเอกเทศ การศึกษาในแตละรายวิชาให
1 และ ป.791 การศึกษาโดยเอกเทศ 2 รวม 6 หนวยกิต
เทากับภาคปกติ
4.3 ห ลั ก สู ต ร มี 1
แผนการศึ ก ษา คื อ แผน ก
แบ บ ก 2 แผ น ศึ ก ษ า ง า น
รายวิชา และทําวิทยานิพนธ

5. ขอกําหนดหลักสูตร
5.1 นักศึกษาที่ยังไมไดศึกษาวิชาที่มีเนื้อหาสาระอยูในขอบขายของ
วิช าปรั ช ญา และระเบีย บวิ ธีวิจัย ประวัติศ าสตร และ วิช าประวั ติศาสตร
นิพนธ ในระดับปริญญาตรีมากอนจะตองจดทะเบียนและสอบผานลักษณะ
วิ ช า ป. 370 ปรั ช ญาและระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ประวั ติ ศ าสตร และ ป.371
ประวั ติศ าสตร นิพ นธ โดยไม นับ หน วยกิ ต ทั้ ง นี้ อยู ภายใต ดุล ยพิ นิจของ
สาขาวิชา นอกจากนี้ ในกรณีที่นักศึกษาไมมีพื้นความรูเพียงพอที่จะศึกษา
ลั ก ษณะวิ ช าใดวิ ช าหนึ่ ง ตามหลั ก สู ต ร จะต อ งศึ ก ษาลั ก ษณะวิ ช าตาม
หลักสูตรปริญญาตรีของสาขาวิชาประวัติศาสตร คณะศิลปศาสตรโดยไม
นับหนวยกิต ทั้งนี้อยูภายใตดุลยพินิจของสาขาวิชา

5. ขอกําหนดหลักสูตร
5.1 นักศึกษาที่ยังไมได
ศึกษาวิชาที่มีเนื้อหาสาระอยู
ในขอบขายของวิชา ป.300
วิธีการทางประวัติศาสตร และ
วิชา ป.305 ประวัติศาสตร
นิพนธไทยและตะวันออก ใน
ระดับปริญญาตรีมากอน
จะตองจดทะเบียนและสอบ
ผานรายวิชา ป.300 วิธีการทาง
ประวัติศาสตร และวิชา ป.305
ประวัติศาสตรนิพนธไทยและ
ตะวันออก โดยไมนับหนวยกิต
ทั้งนี้ขึ้นอยูภายใตดุลยพินิจ
ของสาขาวิชา
นอกจ ากนี้ ใน กรณี ที่
นักศึก ษาไมมีพื้ นความรู เพีย ง
พอที่ จ ะศึ ก ษารายวิ ช าใดวิ ช า
หนึ่ ง ตามหลั ก สู ต ร จะต อ ง
ศึ ก ษารายวิ ช าตามหลั ก สู ต ร
ปริ ญญ า ตรี ข อง ส า ข าวิ ช า
ประ วั ติ ศ าส ตร ค ณะ ศิ ล ป
ศาสตร โ ดยไม นั บ หน ว ยกิ ต
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ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู ภ ายใต ดุ ล ยพิ นิ จ
ของสาขาวิชา
5.2 การส อ บประ มว ล วิ ช าเป นไปตาม ข อ 17 แห งข อ บั ง คั บ
5.2 การศึกษารายวิชา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 ตางๆ ตามโครงสรางของ
โดยนักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ก. จะสอบประมวลวิชาเมื่อมีหนวยกิตสะสม หลักสูตร
ลักษณะวิชาบังคับไมนอยกวา 15 หนวยกิต และไดคาระดับเฉลี่ยสะสมจาก
จํา นวนหน วยกิตวิ ชาบัง คับ ไมต่ํากว า 3.00 สํ า หรั บนั กศึ ก ษาที่เลื อกเรี ย น
แผน ข.จะสอบประมวลวิ ช าได เ มื่ อ ลงทะเบี ย นลั ก ษณะวิ ช าครบตาม
หลักสูตรและไดรับโอกาสใหสอบไดในภาคการศึกษาแรกที่มีโอกาสจะ
สําเร็จการศึกษา ทั้งนี้ตองไดคาเฉลี่ยสะสมไดต่ํากวา 3.00 และไดคาระดับ
ในลักษณะวิชาบังคับแตละวิชาไมต่ํากวา B การวัดผลการสอบประมวลวิชา
มีคาระดับ P (ผาน) หรือ N (ไมผาน)

5.3 การทําวิทยานิพนธ
วิทยานิพนธมีคาระดับ S (ใชได) หรือ U (ใชไมได) นักศึกษาที่เลือก
เรียน แผน ก. จะจดทะเบียนทําวิทยานิพนธได เมื่อศึกษาลักษณะวิชามาแลว
ไม นอ ยกว า 2 ภาคการศึ ก ษา และต อ งมี ห น วยกิ ตสะสมไม น อยกว า 15
หนวยกิต โดยไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํา กวา 3.00 ทั้งตองสอบประมวล
วิชาใหไดระดับ P (ผาน) การดําเนินการในการทําและการสอบวิทยานิพนธ
ใหเปนไปตาม “ขอบังคับมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541”

5.3 การทําวิทยานิพนธ
5.3. 1 ก า ร จ ด
ทะเบียนวิทยานิพนธ นักศึกษา
จะจดทะเบี ยนวิทยานิพนธได
ต อ เมื่ อ ศึ ก ษามาแล ว ไม น อ ย
กวา 2 ภาคการศึกษาปกติ และ
มี หน วยกิ ตสะสมไม นอยกว า
15 หนวยกิต โดยไดคาระดับ
เฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
5.3.2 นั ก ศึ ก ษาต อ ง
ทําวิทยานิพนธเปนภาษาไทย
5.3. 3 ห ลั ง จ า ก จ ด
ทะเบี ย นทํ า วิ ท ยานิ พ นธ แ ล ว
นั ก ศึ ก ษาต อ งเสนอเค า โครง
วิ ท ย า นิ พ น ธ ต อ ค ณ ะ
กรรมการบริ ห ารโครงการ
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จัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ห ลั ก สู ต ร ศิ ล ป ศ า ส ต ร
ม ห า บั ณ ฑิ ต ส า ข า วิ ช า
ประวั ติศ าสตร เพื่อให ค ณบดี
ค ณ ะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร แ ต ง ตั้ ง
อาจารย ที่ปรึ กษาวิท ยานิ พนธ
และกรรมการวิ ท ยานิ พ นธ
รวมไม น อ ยกว 3 ท า น ซึ่ ง จะ
ใหคําแนะนํานักศึกษา รวมทั้ง
สอบเคาโครงวิทยานิพนธ และ
สอบวิทยานิพนธ
5.3.4 อาจารย ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธใหเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ข อ ง
สํ า นั ก งานค ณะ กร รมกา ร
อุดมศึกษา
5.3.5 การสอบ
วิทยานิพนธ
1) อาจารย ผู ส อบ
วิ ท ยานิ พ นธ ให เ ป น ไปตาม
เกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ข อ ง
สํ า นั ก งานค ณะ กร รมกา ร
อุดมศึกษา
2) นักศึกษาจะสอบ
วิ ท ยานิ พ นธ ไ ด เ มื่ อ สอบหรื อ
ศึ ก ษาภาษาต า งประเทศผ า น
แลว
3) ก า ร ส อ บ
วิ ท ยานิ พ นธ ให เ ป น ไปตาม
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5.4 นักศึกษานอกสาขาวิชาประวัติศาสตรที่ตองการจดทะเบียนเรียน
ลักษณะวิชาในสาขาวิชาประวัติศาสตร ตองไดรับอนุมัติจากสาขาวิชา
ประวัติศาสตรกอน
6. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
6.1 การวัดผลการศึกษา
6.1.1 การวัดผลการศึกษาแบงออกเปน 9 ระดับ
6.1.2 การวัดผลการศึกษาสําหรับลักษณะวิชาที่คิดหนวยกิตให แต
ไมมีคาระดับจะกําหนดใหวัดผลเปนระดับ S (ใชได) และระดับ U (ใช
ไมได)

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2553
ระเบี ย บและข อ บั ง คั บ ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ
การสอบวิ ท ยานิ พ นธ ที่ จ ะ
ไดผลระดับ S ตองไดมติเปน
เอกฉั น ท จ ากคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ
(ยกเลิก)

6. การวัดผลและการสําเร็จ
การศึกษา
6.1 การวัดผลการศึกษา
6.1.1 การวั ด ผล
การศึกษาแบงเปน 9 ระดับ มี
ชื่อและคาระดับตอหนึ่งหนวย
กิต
6.1.2 การนั บ หน ว ย
กิ ต ที่ ไ ด ให นั บ รวมเฉพาะ
6.1.3 ในกรณี ที่นักศึ กษาต องศึก ษาบางลัก ษณะวิ ชาในหลั กสู ตร ห น ว ย กิ ต ข อ ง ร า ย วิ ช า ที่
ปริญญาตรี ตามขอ 11.4 ถานักศึกษาสอบได ตั้งแตระดับ C ขึ้นไป ใหถือวา นั ก ศึ ก ษาได ค า ระดั บ S หรื อ
สอบได P (ผาน) ถาไดต่ํากวา C ถือวาได N (ไมผาน)
ระดับไมต่ํากวา C รายวิชาที่
6.1.4 สําหรับวิชาบังคับนั้น จะตองไดคาระดับแตละวิชาไมต่ํากวา นักศึกษาไดคาระดับ ต่ํากวา C
3.00 (B)
ไมวาจะเปนรายวิชาบังคับหรือ
นักศึกษาอาจจดทะเบียนเรียนวิชาบังคับที่ไดคาระดับต่ํากวา B ได รายวิชาเลือกใหนํามาคํานวณ
ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของผูอํานวยการบัณฑิตศึกษาที่จะอนุมัติเปนกรณี ค า ระดั บ เฉลี่ ย สํ า หรั บ ภาค
ไป
การศึ ก ษานั้ น และค า ระดั บ
เฉลี่ยสะสมทุกครั้งไป
6.1.3 นักศึกษาที่ได
ระดับ U หรือ ระดับต่ํากวา C
ในรายวิชาใดที่เปนรายวิชาใด
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ที่ เ ป น วิ ช าบั ง คั บ ในหลั ก สู ต ร
จะลงทะเบี ย นศึ ก ษาซ้ํ า ใน
รายวิช านั้นไดอีก เพี ย ง 1 ครั้ ง
และครั้งหลังนี้จะตองไดระดับ
S หรื อ ระดั บ ไม ต่ํ า กว า C
มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจาก
ทะเบียนนักศึกษา
รายวิชาที่ไดคาระดับ
ตามความในวรรคแรกนั้ น
ห า ก เ ป น ร า ย วิ ช า เ ลื อ ก
นั ก ศึ ก ษาอาจจะลงทะเบี ย น
ศึ ก ษาซ้ํ า ในรายวิ ช านั้ น อี ก
หรื ออาจจะลงทะเบี ย นศึ ก ษา
รายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได
นั ก ศึ ก ษ า ที่ ไ ด ค า
ระดับไมต่ํากวา C ในรายวิช า
ใด ไมมีสิทธิจดทะเบียนศึกษา
ซ้ํ า ในรายวิ ช านั้ น อี ก เว น แต
หลั ก สู ต รจะกํ า หนดไว เ ป น
อยางอื่น
6.1.4 การวั ดผล
วิทยานิพนธ แบงเปน 2 ระดับ
คือ ระดับ S (ใชได) และระดับ
U (ใชไมได)
หนวยกิต
ที่ ไ ด จ ะไม นํ า มาคํ า นวณค า
ระดับเฉลี่ย
6.1.5 การวั ด ผลวิ ช า
เสริ ม พื้ น ฐาน และการสอบ
ภาษาต า งประเทศ แบ ง เป น 2
ระดับคือ ระดับ P (ผาน) และ
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6.2 การสําเร็จการศึกษา
นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเมื่อ
6.2.1 ศึกษาลักษณะวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตร มีหนวยกิตสะสม
ไมนอยกวาที่หลักสูตรกําหนดไวและไดคาเฉลี่ย สะสมไมต่ํากวา 3.00 โดย
ลักษณะวิชาบังคับนั้นนักศึกษาจะตองไดคาระดับแตละวิชาไมต่ํากวา 3.00
และไดปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่คณะกําหนด
6.2.2 ไดคาระดับ P ในการสอบประมวลวิชา
6.2.3 ไดคาระดับ P ในการสอบภาษา ตางประเทศ

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2553
ระดับ N (ไมผาน) และไมนับ
หนวยกิต
6.1.6 เงื่อนไขอื่นๆ
ใหเปนไปตามขอ บังคับของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วา
ดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
6.2 การสําเร็จการศึกษา
6.2.1 ไดศึกษาลักษณะ
วิชาตางๆ ครบตามโครงสราง
หลักสูตรและมีหนวยกิต
สะสมไมนอยกวา 36 หนวย
กิต
6.2.2 ไดคาระดับเฉลี่ย
สะสมไมต่ํากวา 3.00

6.2.4 ไดระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ (ในกรณีที่ศึกษาแผน ก.)
6.2.3 ไ ด ค า ร ะ ดั บ P
( ผ า น ) ใ น ก า ร ส อ บ ภ า ษ า
ต า งประเทศ ตามเกณฑ ที่
มหาวิ ท ยาลั ย กํ า หนด หรื อ
ศึ ก ษาและสอบผ า นวิ ช า มธ.
005 ภาษาอัง กฤษ 1 และ มธ.
006 ภาษาอังกฤษ 2
6.2.4 ไดระดับ S ใน
การสอบวิทยานิพนธ โดยการ
สอบปากเปลาขั้นสุดทา ยโดย
คณะกรรมการที่ คณะศิ ล ป
ศ า ส ต ร แ ต ง ตั้ ง แ ล ะ นํ า
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7. โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร
7.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แผน ก. 39 หนวยกิต
แผน ข. 39 หนวยกิต

7.2 โครงสรางของหลักสูตรกําหนดใหมี 2 แผน คือ
7.2.1 แผน ก.
วิชาบังคับ 18 หนวยกิต
วิชาเลือก
9 หนวยกิต
วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต
รวม
39 หนวยกิต
7.2.2 แผน ข.

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2553
วิ ท ยานิ พ นธ ที่ พิ ม พ แ ละเย็ บ
เล ม เรี ย บร อ ยแล ว มามอบให
มหาวิทยาลัยตามระเบียบ
6.2.5
ผลงาน
วิทยานิพนธจะตองไดรับการ
ตี พิ ม พ ห รื อ อ ย า ง น อ ย
ดําเนินการใหผลงานหรือสวน
หนึ่ ง ของผลงานได รั บ การ
ยอมรั บ ให ตี พิ ม พ ใ นวารสาร
หรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือ
เสนอตอที่ประชุมวิชาการที่ มี
ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
(Proceeding)
6.2.6 ตองปฏิบัติตาม
เงื่อนไขอื่นๆ ที่คณะศิลป
ศาสตร และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
กําหนด
7. โครงสรางและองคประกอบ
ของหลักสูตร
7.1 จํานวนหนวย
กิตรวมตลอดหลักสูตร (แผน
ก แบบ ก 2) 36 หนวยกิต
7.2 โครงสรางของ
หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2

วิชา
บังคับ

9 หน
วย
กิต
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24 หนวยกิต
15 หนวยกิต
39 หนวยกิต

7.3 วิชาบังคับ
นักศึกษาแผน ก ตองศึกษาวิชาบังคับ 18 หนวยกิต ซึ่งประกอบดวย
วิชาบังคับรวมทุกภูมิภาค 9 หนวยกิต คือ ป.680 ป.681 ป.682 ป.683 หรือ
ป.782 (สําหรับผูเลือกเรียนดานประวัติศาสตรศิลปะ) และวิชาบังคับของ
ภูมิภาค 9 หนวยกิต
นักศึกษาแผน ข ตองศึกษาวิชาบังคับ 24 หนวยกิต คือ วิชาบังคับรวม
ทุกภูมิภาค 15 หนวยกิต คือ ป.680 ป.681 ป.682 หรือ ป.683 (สําหรับผู
เลือกเรียนดานประวัติศาสตรศิลปะ) หรือ ป.782 ป.790 ป.791 และวิชา
บังคับของภูมิภาค 9 หนวยกิต
7.3.1 วิชาบังคับรวมทุกภูมิภาค

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2553
วิชา
1 หน
เลือก
2 วย
กิต
วิทยานิพ 1 หน
นธ
5 วย
กิต
รวม
3 หน
6 วย
กิต
7.3 วิชาบังคับ
นั ก ศึ ก ษาต องศึ ก ษา วิ ช า
บังคับทั้ง 3 วิชา รวม 9 หนวย
กิต ดังตอไปนี้

ป.601 ทฤษฎีและวิธีการวิจัย
ทางประวัติศาสตร
ป.602 ประเด็นเฉพาะใน
ประวัติศาสตรนิพนธ
ป.680 ปรัชญาประวัติศาสตร
ป.681 วิธีการทางประวัติศาสตร
ป.682 ทฤษฎีและวิธีการวิจัยทางประวัติศาสตร
สมัยใหม
ป.683 ทฤษฎีและวิธีการวิจัยทางประวัติศาสตร
ศิลปะ
(เฉพาะผูสนใจเรียนดานประวัติศาสตรศิลปะ)
ป.790 การศึกษาโดยเอกเทศ 1

ป.701 การศึกษาเอกเทศ
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7.3.2 วิชาบังคับภูมิภาคไทย

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2553
ทั้ ง นี้ นั ก ศึ ก ษาจะต อ ง
ศึกษาวิชาบังคับใหไดคาระดับ
แตละวิชาไมต่ํากวา 3.00 (B)

ป.604 ประวัติศาสตรไทยโบราณ
ป.605 ประวัติศาสตรไทยสมัยใหม
ป.606 การอานเอกสารประวัติศาสตรไทย
7.3.3 วิชาบังคับภูมิภาคเอเชีย
ป.624*ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออก
ป.625*ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ป.626*ประวัติศาสตรเอเชียใต
(* เลือกเพียง 1 วิชา)
ป.634 การอานเอกสารประวัติศาสตรเอเชีย
ป.635 สัมมนาประวัติศาสตรเอเชีย
7.3.4 วิชาบังคับภูมิภาคตะวันตก
ป.654ประวัติศาสตรยุโรปสมัยโบราณถึงศตวรรษที่ 17
ป.655 ประวัติศาสตรยุโรปศตวรรษที่ 17 ถึงปจจุบัน
ป.656 ประวัติศาสตรตะวันตกรวมสมัย
7.4 วิชาเลือก
7.4 วิชาเลือก
นักศึกษาแผน ก เลือกศึกษาวิชาเลือกไมนอยกวา 9 หนวยกิต โดยตองเลือก
ใหเลือกศึกษา 4 วิชา
วิชาในภูมิภาคระดับ 700 อยางนอย 3 หนวยกิต และอาจเลือกวิชานอก
รวม 12 หนวยกิต โดยเลือก
ภูมิภาคหรือนอกสาขาทั้งในคณะหรือนอกคณะไดไมเกิน 3 หนวยกิต ทั้งนี้ ศึกษาจากรายวิชา ดังตอไปนี้
โดยไดรับอนุมัติจากอาจารยที่ปรึกษาและผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา
นักศึกษาแผน ข เลือกศึกษาวิชาเลือกไมนอยกวา 15 หนวยกิต โดยตอง
เลือกศึกษาในภูมิภาคระดับ 600 และระดับ 700 อยางนอยระดับละ 1 วิชา
หรือรวม 6 หนวยกิต และอาจเลือกวิชานอกภูมิภาคหรือนอกสาขา ทั้งใน
คณะและนอกคณะไดไมเกิน 6 หนวยกิต ทั้งนี้ โดยไดรับอนุมัติจากอาจารย
ที่ปรึกษาและผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา
7.4.1 วิชาเลือกภูมิภาคไทย
ป.607 ประวัติศาสตรศิลปะและโบราณคดีใน
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ประเทศไทย
ป.608 ประวัติศาสตรสังคม-เศรษฐกิจไทย
ป.609 ประวัติศาสตรภูมิปญญาไทย
ป.617 ประวัติศาสตรทองถิ่นไทย
ป.618 ประวัติศาสตรการตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย
ป.619 ประวัติศาสตรกับการทองเที่ยว
ป.707 ปญหาในประวัติศาสตรศิลปะและโบราณคดี
ในประเทศไทย
ป.708 ปญหาในประวัติศาสตรไทย
ป.709 ปญหาในประวัติศาสตรนิพนธไทย
ป.717 หัวขอเฉพาะในประวัติศาสตรไทย
ป.782 สัมมนาประวัติศาสตรเชิงเปรียบเทียบ
7.4.2 วิชาเลือกภูมิภาคเอเชีย
ป.627 ประวัติศาสตรภูมิปญญาเอเชียตะวันออก
ป.628 ประวัติศาสตรภูมิปญญาเอเชียตะวันออก
เฉียงใต
ป.629 ประวัติศาสตรภูมิปญญาเอเชียใต
ป.637 ขบวนการชาตินิยมในเอเชีย
ป.638 บทบาทผูนําในเอเชีย
ป.639 ประวัติศาสตรความสัมพันธระหวางประเทศ
ในเอเชีย
ป.647 ประวัติศาสตรศิลปะเอเชียตะวันออก
ป.648 ประวัติศาสตรศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ป.649 ประวัติศาสตรศิลปะเอเชียใต
ป.727 สัมมนาประวัติศาสตรนิพนธเอเชีย
ป.728 สัมมนาประวัติศาสตรนิพนธโลกที่สาม
ป.729 ปญหาในประวัติศาสตรตะวันออกกลาง
ป.737 ปญหาในประวัติศาสตรเอเชียตะวันออก
ป.738 ปญหาในประวัติศาสตรเอเชียตะวันออก
เฉียงใต
ป.739 ปญหาในประวัติศาสตรเอเชียใต
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ป.747 หัวขอเฉพาะในประวัติศาสตรเอเชีย
ตะวันออก
ป.748 หัวขอเฉพาะในประวัติศาสตรเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต
ป.749 หัวขอเฉพาะในประวัติศาสตรเอเชียใต
ป.782 สัมมนาประวัติศาสตรเชิงเปรียบเทียบ
7.4.3 วิชาเลือกภูมิภาคตะวันตก
ป.657 ประวัติศาสตรวัฒนธรรมของยุโรป
ป.658 ประวัติศาสตรสังคม-เศรษฐกิจของยุโรป
ป.659 ประวัติศาสตรนวกรรมและประดิษฐกรรม
ของโลกตะวันตก
ป.667 ประวัติศาสตรศิลปะตะวันตก
ป.668 การอานเอกสารประวัติศาสตรตะวันตก
ป.669 ประวัติศาสตรความสัมพันธระหวางประเทศ
ตะวันตกกับโลกที่สาม
ป.757 สัมมนาประวัติศาสตรสหรัฐอเมริกา
ป.758 สัมมนาประวัติศาสตรลาตินอเมริกา
ป.759 สัมมนาประวัติศาสตรความสัมพันธระหวาง
สหรัฐอเมริกากับลาตินอเมริกา
ป.767 สัมมนาประวัติศาสตรศิลปะตะวันตก
ป.768 ปญหาในประวัติศาสตรยุโรป
ป.769 ปญหาในประวัติศาสตรสหรัฐอเมริกา
ป.777 หัวขอเฉพาะในประวัติศาสตรภูมิปญญายุโรป
ป.778 หัวขอเฉพาะในประวัติศาสตรภูมิปญญา
สหรัฐอเมริกา
ป.782 สัมมนาประวัติศาสตรเชิงเปรียบเทียบ

ป.680 ปรัชญาประวัติศาสตร
(วิชาบังคับรวมทุกภูมิภาค)

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2553

ป.704 สัมมนาประวัติศาสตร
เชิงเปรียบเทียบ
ป.604 การอานเอกสารทาง
ประวัติศาสตร
ป.605 ปรัชญาและทฤษฎี
ประวัติศาสตร
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หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2535

ป.605 ประวัติศาสตรไทยสมัยใหม
(วิชาบังคับภูมิภาคไทย)

ป.656 ประวัติศาสตรตะวันตกรวมสมัย
(วิชาบังคับภูมิภาคตะวันตก)

ป.635 สัมมนาประวัติศาสตรเอเชีย
(วิชาบังคับภูมิภาคเอเชีย)

7.5 วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต
ป.800 วิทยานิพนธ

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2553
ป.606 รัฐ อธิปไตยและ
ขบวนการชาตินิยม
ป.616 ประวัติศาสตรการเมือง
ไทยหลังป 2475
ป.667 ประวัติศาสตรเอเชีย
รวมสมัย
ป.696 ประวัติศาสตรตะวันตก
รวมสมัย
ป.705 สัมมนาประวัติศาสตร
ภูมิปญญา
ป.706 สัมมนาประวัติศาสตร
ความสัมพันธระหวาง
ประเทศ
ป.707 สัมมนาประวัติศาสตร
วัฒนธรรม
ป.708 สัมมนาประวัติศาสตร
เศรษฐกิจ
ป.709 สัมมนาประวัติศาสตร
ทองถิ่น
ป.716 สัมมนาประวัติศาสตร
ไทย
ป.757 สัมมนาประวัติศาสตร
เอเชีย
ป.796 สัมมนาประวัติศาสตร
ตะวันตก
7.5 วิทยานิพนธ 15
หนวยกิต
ป.800 วิทยานิพนธ
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ภาคผนวก 5 ตารางเทียบรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร ฉบับ พ.ศ.
2535 กับ ฉบับ พ.ศ. 2553
1. รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2535
ป.605 ประวัติศาสตรไทยสมัยใหม

ป.656 ประวัติศาสตรตะวันตกรวมสมัย
ป.680 ปรัชญาประวัติศาสตร

ป.635 สัมมนาประวัติศาสตรเอเชีย

ป.782 สัมมนาประวัติศาสตรเชิง
เปรียบเทียบ
ป.790 การศึกษาโดยเอกเทศ 1
ป.800 วิทยานิพนธ

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2553
ป.616 ประวัติศาสตรการเมืองไทยหลัง
ป 2475

สรุปการเปลี่ยนแปลง
ยายจากวิชาบังคับไปเปน
วิชาเลือก เปลี่ยนรหัส
วิชา ปรับชื่อวิชา และ
ปรับคําอธิบายรายวิชา
ป.696 ประวัติศาสตรตะวันตกรวมสมัย
เปลี่ยนรหัสวิชา และ
ปรับคําอธิบายรายวิชา
ป.605 ปรัชญาและทฤษฎีประวัติศาสตร ยายจากวิชาบังคับไปเปน
วิชาเลือก เปลี่ยนรหัส
วิชา ปรับชื่อวิชา และ
ปรับคําอธิบายรายวิชา
ป.757 สัมมนาประวัติศาสตรเอเชีย
ยายจากวิชาบังคับไปเปน
วิชาเลือก เปลี่ยนรหัส
วิชา และปรับคําอธิบาย
รายวิชา
ป.704 สัมมนาประวัติศาสตรเชิง
เปลี่ยนรหัสวิชา และ
เปรียบเทียบ
ปรับคําอธิบายรายวิชา
ป.701 การศึกษาเอกเทศ
เปลี่ยนรหัสวิชา และ
ปรับคําอธิบายรายวิชา
ป.800 วิทยานิพนธ
เพิ่มจํานวนหนวยกิต
และเพิ่มคําอธิบาย
รายวิชา
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2. รายวิชาที่ปด/ตัดออก
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2535
ป.681 วิธีการทางประวัติศาสตร
ป.682 ทฤษฎีและวิธีการวิจัยทาง
ประวัติศาสตรสมัยใหม
ป.683 ทฤษฎีและวิธีการวิจัยทาง
ประวัติศาสตรศิลปะ
ป.791 การศึกษาโดยเอกเทศ 2
ป.604 ประวัติศาสตรไทยโบราณ
ป.606 การอานเอกสารประวัติศาสตรไทย
ป.624* ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออก
ป.625* ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออก
เฉียงใต
ป.626* ประวัติศาสตรเอเชียใต
ป.634 การอานเอกสารประวัติศาสตร
เอเชีย
ป.654 ประวัติศาสตรยุโรปสมัยโบราณถึง
ศตวรรษที่ 17
ป.655 ประวัติศาสตรยุโรปศตวรรษที่ 17
ถึงปจจุบัน
ป.607 ประวัติศาสตรศิลปะและ
โบราณคดีในประเทศไทย
ป.608 ประวัติศาสตรสังคม-เศรษฐกิจ
ไทย
ป.609 ประวัติศาสตรภูมิปญญาไทย
ป.617 ประวัติศาสตรทองถิ่นไทย
ป.618 ประวัติศาสตรการตั้งถิ่นฐานใน
ประเทศไทย
ป.619 ประวัติศาสตรกับการทองเที่ยว

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2553

สรุปการเปลี่ยนแปลง
ปด/ตัดออก
ปด/ตัดออก
ปด/ตัดออก
ปด/ตัดออก
ปด/ตัดออก
ปด/ตัดออก
ปด/ตัดออก
ปด/ตัดออก
ปด/ตัดออก
ปด/ตัดออก
ปด/ตัดออก
ปด/ตัดออก
ปด/ตัดออก
ปด/ตัดออก
ปด/ตัดออก
ปด/ตัดออก
ปด/ตัดออก
ปด/ตัดออก
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หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2535
ป.707 ปญหาในประวัติศาสตรศิลปะและ
โบราณคดีในประเทศไทย
ป.708 ปญหาในประวัติศาสตรไทย
ป.709 ปญหาในประวัติศาสตรนิพนธ
ไทย
ป.717 หัวขอเฉพาะในประวัติศาสตรไทย
ป.627 ประวัติศาสตรภูมิปญญาเอเชีย
ตะวันออก
ป.628 ประวัติศาสตรภูมิปญญาเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต
ป.629 ประวัติศาสตรภูมิปญญาเอเชียใต
ป.637 ขบวนการชาตินิยมในเอเชีย
ป.638 บทบาทผูนําในเอเชีย
ป.639 ประวัติศาสตรความสัมพันธ
ระหวางประเทศในเอเชีย
ป.647 ประวัติศาสตรศิลปะเอเชีย
ตะวันออก
ป.648 ประวัติศาสตรศิลปะเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต
ป.649 ประวัติศาสตรศิลปะเอเชียใต
ป.727 สัมมนาประวัติศาสตรนิพนธเอเชีย
ป.728 สัมมนาประวัติศาสตรนิพนธโลก
ที่สาม
ป.729 ปญหาในประวัติศาสตรตะวันออก
กลาง
ป.737 ปญหาในประวัติศาสตรเอเชีย
ตะวันออก
ป.738 ปญหาในประวัติศาสตรเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต
ป.739 ปญหาในประวัติศาสตรเอเชียใต
ป.747 หัวขอเฉพาะในประวัติศาสตร

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2553

สรุปการเปลี่ยนแปลง
ปด/ตัดออก
ปด/ตัดออก
ปด/ตัดออก
ปด/ตัดออก
ปด/ตัดออก
ปด/ตัดออก
ปด/ตัดออก
ปด/ตัดออก
ปด/ตัดออก
ปด/ตัดออก
ปด/ตัดออก
ปด/ตัดออก
ปด/ตัดออก
ปด/ตัดออก
ปด/ตัดออก
ปด/ตัดออก
ปด/ตัดออก
ปด/ตัดออก
ปด/ตัดออก
ปด/ตัดออก
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หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2535
เอเชียตะวันออก
ป.748 หัวขอเฉพาะในประวัติศาสตร
เอเชียตะวันออกเฉียงใต
ป.749 หัวขอเฉพาะในประวัติศาสตร
เอเชียใต
ป.657 ประวัติศาสตรวัฒนธรรมของ
ยุโรป
ป.658 ประวัติศาสตรสังคม-เศรษฐกิจของ
ยุโรป
ป.659 ประวัติศาสตรนวกรรมและ
ประดิษฐกรรมของโลกตะวันตก
ป.667 ประวัติศาสตรศิลปะตะวันตก
ป.668 การอานเอกสารประวัติศาสตร
ตะวันตก
ป.669 ประวัติศาสตรความสัมพันธ
ระหวางประเทศตะวันตกกับโลก
ที่สาม
ป.757 สัมมนาประวัติศาสตร
สหรัฐอเมริกา
ป.758 สัมมนาประวัติศาสตรลาติน
อเมริกา
ป.759 สัมมนาประวัติศาสตรความ
สัมพันธระหวางสหรัฐอเมริกากับ
ลาตินอเมริกา
ป.767 สัมมนาประวัติศาสตรศิลปะ
ตะวันตก
ป.768 ปญหาในประวัติศาสตรยุโรป
ป.769 ปญหาในประวัติศาสตร
สหรัฐอเมริกา
ป.777 หัวขอเฉพาะในประวัติศาสตร
ภูมิปญญายุโรป

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2553

สรุปการเปลี่ยนแปลง
ปด/ตัดออก
ปด/ตัดออก
ปด/ตัดออก
ปด/ตัดออก
ปด/ตัดออก
ปด/ตัดออก
ปด/ตัดออก
ปด/ตัดออก

ปด/ตัดออก
ปด/ตัดออก
ปด/ตัดออก

ปด/ตัดออก
ปด/ตัดออก
ปด/ตัดออก
ปด/ตัดออก
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หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2535
ป.778 หัวขอเฉพาะในประวัติศาสตร
ภูมิปญญาสหรัฐอเมริกา

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2553

สรุปการเปลี่ยนแปลง
ปด/ตัดออก

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2553
ป.601 ทฤษฎีและวิธีการวิจัยทาง
ประวัติศาสตร
ป.602 ประเด็นเฉพาะในประวัติศาสตร
นิพนธ
ป.604 การอานเอกสารทาง
ประวัติศาสตร
ป.606 รัฐ อธิปไตยและขบวนการ
ชาตินิยม
ป.667 ประวัติศาสตรเอเชียรวมสมัย
ป.705 สัมมนาประวัติศาสตรภูมิปญญา
ป.706 สัมมนาประวัติศาสตร
ความสัมพันธระหวางประเทศ
ป.707 สัมมนาประวัติศาสตรวัฒนธรรม
ป.708 สัมมนาประวัติศาสตรเศรษฐกิจ
ป.709 สัมมนาประวัติศาสตรทองถิ่น
ป.716 สัมมนาประวัติศาสตรไทย
ป.796 สัมมนาประวัติศาสตรตะวันตก

สรุปการเปลี่ยนแปลง
เปดเพิ่ม

3. รายวิชาที่เปดเพิ่ม
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2535

เปดเพิ่ม
เปดเพิ่ม
เปดเพิ่ม
เปดเพิ่ม
เปดเพิ่ม
เปดเพิ่ม
เปดเพิ่ม
เปดเพิ่ม
เปดเพิ่ม
เปดเพิ่ม
เปดเพิ่ม
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