รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ศูนย์รงั สิต /คณะศิลปศาสตร์ /ภาควิชาประวิศาสตร์ ปรัชญาและวรรณคดีอังกฤษ
ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : 25470051100301
ภาษาไทย
: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in History
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์)
ชื่อย่อ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Arts (History)
ชื่อย่อ B.A. (History)
3. วิชาเอก (ถ้ามี)
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
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5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
พ.ศ. 2556
กาหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561)
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในมติเวียน
เมื่อวันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2561
เมื่อวันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติในปีการศึกษา 2563
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ผู้สอนด้านประวัติศาสตร์
8.2 นักวิชาการศึกษา
8.3 นักสารสนเทศ
8.4 นักวิจัยประจาหอจดหมายเหตุ
8.5 นักวิจัยประจาพิพิธภัณฑ์
8.6 งานด้านการท่องเที่ยว
8.7 งานด้านสื่อมวลชน เช่น นักเขียนบทสารคดี นักเขียนข่าว ฯลฯ
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยภายในกรอบเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์เป็นโจทย์สาคัญใน
การกาหนดเนื้อหาและทักษะทางวิชาการที่บัณฑิตสาขาวิชาประวัติศาสตร์จะต้องเรียนรู้ เพื่อทาความ
เข้ า ใจและมี ค วามสามารถในการออกไปประกอบอาชี พ และด าเนิ น ชี วิ ต ท่ า มกลางกระแสการ
เปลี่ยนแปลงนั้น ทั้งนี้การพัฒนาหลักสูตรจะเป็นไปในแนวทางเสริมสร้างศักยภาพของบัณฑิตที่จะพึงมี
คุ ณู ป การเกี่ ย วกั บ องค์ ค วามรู้ เรื่ อ งโลกาภิ วั ต น์ ทั้ ง ในด้ า นที่ ม า ความเป็ น ไป และอิ ท ธิ พ ลของ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวซึ่งกาหนดเศรษฐกิจโลกปัจจุบันและอนาคต
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
กระแสโลกปั จ จุบั น คือการเติบโตของสั งคมเมืองสมัยใหม่กับวัฒ นธรรมบริโภคนิยมที่ถูกย้อน
กาหนดโดยพัฒนาการทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศอันเป็นรากแห่ งสังคม
แ ล ะ วั ฒ น ธ รรม ฐ าน ค ว าม รู้ (knowledge-based society and culture) ก ารศึ ก ษ าวิ ช า
ประวัติศาสตร์มีความส าคัญ ทั้งต่อการพัฒ นาองค์ความรู้ (body of knowledge) และการจัดการ
ความรู้ (knowledge management) ในสังคมสมัยใหม่นี้ บัณฑิตสาขาวิชาประวัติศาสตร์จึงพึงได้รับ
การพัฒนาทั้งในด้านความเข้าใจและทักษะที่จะสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมและ
วัฒนธรรมฐานความรู้ดังกล่าวนั้น
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพั ฒ นาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพัน ธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
12.1.1 การพัฒนาหลักสูตรที่สามารถทาความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการค้นคว้าหรือทาวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศและ
สังคม
12.1.2 การสร้างหลักสูตรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.2.1 การผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐานเป็นที่ต้องการของสังคม
12.2.2 การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และผู้เรียนกับสถาบันในและ
ต่างประเทศ เพื่อขยายองค์ความรู้ทั้งอาจารย์และผู้เรียน
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น (เช่น รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้
บริการวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น)
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา
3 (3-0-6)
(วิชาศึกษาทั่วไป)
มธ.101 โลก, อาเซียน และไทย
3 (3-0-6)
(วิชาศึกษาทั่วไป)
มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม
3 (3-0-6)
(วิชาศึกษาทั่วไป)
มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน
3 (3-0-6)
(วิชาศึกษาทั่วไป)
มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ
3 (3-0-6)
(วิชาศึกษาทั่วไป)
มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6) ไม่นับหน่วยกิต (วิชาศึกษาทั่วไป)
มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
(วิชาศึกษาทั่วไป)
มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร
3 (3-0-6)
(วิชาศึกษาทั่วไป)
มธ.107 ทักษะดิจิทัลกับการแก้ปัญหา
3 (3-0-6)
(วิชาศึกษาทั่วไป)
มธ.108 การพัฒนาและการจัดการตนเอง
3 (3-0-6)
(วิชาศึกษาทั่วไป)
มธ.109 นวัตกรรมกับกระบวนคิดผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
(วิชาศึกษาทั่วไป)
ท.201 การพัฒนาสมรรถภาพการเขียน
3 (3-0-6)
(ศิลปศาสตร์)
ท.202 การพัฒนาสมรรถภาพการอ่าน
3 (3-0-6)
(ศิลปศาสตร์)
ท.203 การอ่านเชิงวิจารณ์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
(ศิลปศาสตร์)
มธ.112 มรดกโลกก่อนสมัยใหม่
3 (3-0-6)
(ศิลปศาสตร์)
มธ.113 ความรู้พื้นฐานทางปรัชญาและศาสนา
3 (3-0-6)
(ศิลปศาสตร์)
มธ.115 มนุษย์กับผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม
3 (3-0-6)
(ศิลปกรรมศาสตร์)
มธ.116 มนุษย์กับศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดง 3 (3-0-6) (ศิลปกรรมศาสตร์)
มธ.117 พัฒนาการของโลกสมัยใหม่
3 (3-0-6)
(ศิลปศาสตร์)
มธ.121 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-6)
(สังคมวิทยาฯ)
มธ.122 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3 (3-0-6)
(นิติศาสตร์)
มธ.124 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
(เศรษฐศาสตร์)
มธ.131 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์กายภาพ
3 (3-0-6)
(วิทยาศาสตร์ฯ)
มธ.142 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3 (3-0-6)
(วิทยาศาสตร์ฯ)
มธ.143 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
(วิทยาศาสตร์ฯ)
มธ.151 คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัย
3 (3-0-6)
(วิทยาศาสตร์ฯ)
มธ.155 สถิติพื้นฐาน
3 (3-0-6)
(วิทยาศาสตร์ฯ)
อซ.125 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน
3 (3-0-6)
(ศิลปศาสตร์)
อ.211 การฟัง-พูด
3 (3-0-6)
(ศิลปศาสตร์)
อ.221 การอ่านเชิงวิพากษ์
3 (3-0-6)
(ศิลปศาสตร์)
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อ.231 การเขียนเชิงวิพากษ์
3 (3-0-6)
(ศิลปศาสตร์)
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
มธ.111 ประเทศไทยในมิติทางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม 3 (3-0-6)
มธ.112 มรดกโลกก่อนสมัยใหม่
3 (3-0-6)
มธ.117 พัฒนาการของโลกสมัยใหม่
3 (3-0-6)
13.3 การบริหารจัดการ
สาขาวิช าประวัติ ศ าสตร์ มี คณะกรรมการบริห ารหลั กสู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช า
ประวัติศาสตร์เพื่อบริหารจัดการหลักสูตร ประเมิน ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรตามกาหนด
เงื่อนไขและตามความเหมาะสม รวมทั้งควบคุมดูแลการเรียนการสอนให้ เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษา
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ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
การทาความเข้าใจสิ่งที่มนุษย์จดจา นาไปสู่ความรู้จักมนุษย์ในปัจจุบันและอนาคต
ความสาคัญ
เพื่ อ เป็ น แหล่ งพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ท างประวัติ ศ าสตร์แ ละมี ทั ก ษะทางด้ านระเบี ยบวิธี ท าง
ประวัติศาสตร์
1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะดังนี้
1) มีความรู้ด้านระเบียบวิธีทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างดี มีความสามารถในการค้นคว้าหาข้อมูลจาก
หลักฐานต่างๆ รู้จักวิเคราะห์วิจารณ์และเรี ยบเรียงรายงานได้อย่างมีเหตุผลโดยให้ความสาคัญกับ
ความรู้คู่คุณธรรม
2) มีความรู้ประวัติศาสตร์ไทยเป็นอย่างดีและมีความรู้ประวัติศาสตร์ภูมิภาคอื่นเพื่อเป็นพื้นฐานในการ
ศึกษาค้นคว้าต่อไป
3) มีความสามารถในการนาความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพต่างๆ เช่น ด้านการ
ข่าวและสื่อสารมวลชน ด้านพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ ด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดประโยชน์
ทั้งต่อตนเองและสังคมส่วนรวม
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ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา 1 ภาคการศึกษามี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิดภาคฤดูร้อนได้โดยใช้เวลาการศึกษาไม่น้ อยกว่า
6 สั ป ดาห์ แต่ ให้ เพิ่ ม ชั่ ว โมงการศึ กษาในแต่ ล ะรายวิช าให้ เท่ ากับ ภาคปกติ ภาคฤดูร้อ นเป็ น ภาค
การศึกษาที่ไม่บังคับ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ในการเรียนชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 ในกรณีที่จาเป็น
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน
เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ข้อ 14
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
การคัดเลื อกผู้ เข้าศึกษาให้ เป็ น ไปตามระเบียบการคัดเลื อกเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาขั้น
อุดมศึกษาของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น ดาเนินการตามการมอบหมายของมหาวิทยาลัยหรือตามข้อตกลง
หรือการคัดเลื อกตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนดโดยความเห็ นชอบของสภามหาวิทยาลัย และออกเป็น
ประกาศมหาวิทยาลัย
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
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2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
1) การเทีย บโอนหน่ วยกิต รายวิช า และการลงทะเบี ยนเรียนข้ามมหาวิ ท ยาลั ย ให้ เป็น ไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
2) หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง การลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามหลักสูตรและการลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามสถาบัน พ.ศ.2560
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต
ระยะเวลาศึกษา เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอด
หลักสูตร อย่างน้อย 7 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชา
ต่างๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบ และข้อกาหนดของหลักสูตรดังนี้
1) วิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
2) วิชาเฉพาะ
93
หน่วยกิต
2.1) วิชาเอก
75
หน่วยกิต
2.1.1) วิชาในสาขา
60
หน่วยกิต
2.1.1.1) วิชาบังคับในสาขา
15
หน่วยกิต
2.1.1.2) วิชาบังคับเลือกในสาขา 9
หน่วยกิต
2.1.1.3) วิชาเลือกในสาขา
36
หน่วยกิต
2.1.2) วิชานอกสาขา
15
หน่วยกิต
2.2) วิชาโทหรือวิชาเลือก
18
หน่วยกิต
3) วิชาเลือกเสรี
12
หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
3.1.3.1 รหัสวิชา
1) รายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ประกอบด้วย อักษรย่อ
2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมายดังนี้
อักษรย่อ ป. / HS
หมายถึง อักษรย่อของสาขาวิชาประวัติศาสตร์
ตัวเลข มีความหมาย ดังนี้
เลขหลักหน่วย
เลข 0-3
หมายถึง วิชาบังคับ
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เลข 4-9
เลขหลักสิบ
เลข 0

หมายถึง วิชาเลือก
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาระเบียบวิธีและทักษะการทางานทาง
ประวัติศาสตร์
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาปรัชญาและประวัติศาสตร์นิพนธ์
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาประวัติศาสตร์ทั่วไป
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาประวัติศาสตร์ไทย
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาประวัติศาสตร์ภูมิภาคเอเชีย
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาประวัติศาสตร์ภูมิภาคตะวันตก

เลข 1
เลข 2-3
เลข 4-5
เลข 6-7
เลข 8-9
เลขหลักร้อย
เลข 2
หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 2
เลข 3
หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 3
เลข 4
หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 4
2) รายวิชาในหลักสูตรวิชาโทสเปนและลาตินอเมริกนั ศึกษาประกอบด้วยอักษรย่อ 2 ตัว
และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมายดังนี้
อักษรย่อ สป. / SP
หมายถึง อักษรย่อของสาขาวิชาโทสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา
ตัวเลข มีความหมาย ดังนี้
เลขหลักหน่วย
เลข 0-5
หมายถึง วิชาบังคับ
เลข 6-9
หมายถึง วิชาบังคับเลือกและวิชาเลือก
เลขหลักสิบ
เลข 0
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาภาษาสเปน
เลข 1
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาวรรณกรรม
เลข 2
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาวัฒนธรรม
เลขหลักร้อย
เลข 1
หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 1
เลข 2
หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 2
เลข 3
หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 3
เลข 4
หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 4
3.1.3.2 รายวิชาและข้อกาหนดของหลักสูตร
1) วิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่ วยกิต ตาม
โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
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ส่วนที่ 1 : เป็นหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยที่กาหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียนจานวน 21
หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
1) หมวดสังคมศาสตร์ บังคับ 1 วิชา 3 หน่วยกิต
มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา
3 (3-0-6)
TU 100 Civic Engagement
2) หมวดมนุษยศาสตร์ บังคับเลือก 1 วิชา 3 หน่วยกิต
มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม
3 (3-0-6)
TU 102 Social Life Skills
มธ.108 การพัฒนาและจัดการตนเอง
3 (3-0-6)
TU108 Self-Development and Management
3) หมวดวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ บังคับเลือก 1 วิชา 3 หน่วยกิต
มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน
3 (3-0-6)
TU 103 Life and Sustainability
มธ.107 ทักษะดิจิทัลกับการแก้ปัญหา
3 (3-0-6)
TU107 Digital Skill and Problem Solving
4) หมวดภาษา บังคับ 2 วิชา 6 หน่วยกิต
มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
TU 050 English Skill Development
ไม่นับหน่วยกิต
มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ
3 (3-0-6)
TU 104 Critical Thinking, Reading, and Writing
มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
TU 105 Communication Skills in English
และบังคับเลือก 2 วิชา 6 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
มธ.101 โลก,อาเซียน และไทย
3 (3-0-6)
TU 101 Thailand , ASEAN, and the World
มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร
3 (3-0-6)
TU 106 Creativity and Communication
มธ.109 นวัตกรรมกับกระบวนคิดผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
TU109 Innovation and Entrepreneurial
ส่วนที่ 2 : นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้จานวน 9 หน่วยกิต
ท.201 การพัฒนาสมรรถภาพการเขียน
3 (3-0-6)
TH 201 Writing Proficiency Development
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ท.202 การพัฒนาสมรรถภาพการอ่าน
TH 202 Reading Proficiency Development
ท.203 การอ่านเชิงวิจารณ์เบื้องต้น
TH 203 Basic Critical Reading
มธ.112 มรดกโลกก่อนสมัยใหม่
TU 112 Heritage of the Pre-modern World
มธ.113 ความรู้พื้นฐานทางปรัชญาและศาสนา
TU 113 Fundamentals of Philosophy and Religions
มธ.115 มนุษย์กับผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม
TU 115 Man and his Literary Creativity
มธ.116 มนุษย์กับศิลปะ: ทัศนศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดง
TU 116 Man and Arts : Visual Art, Music and Performing Arts
มธ.117 พัฒนาการของโลกสมัยใหม่
TU 117 Development of the Modern World
มธ.121 มนุษย์กับสังคม
TU 121 Man and Society
มธ.122 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
TU 122 Law in Everyday Life
มธ.124 สังคมกับเศรษฐกิจ
TU 124 Society and Economy
มธ.131 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์กายภาพ
TU 131 Man and Physical Science
มธ.142 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
TU 142 Man and Biological Science
มธ.143 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
TU 143 Man and Environment
มธ.151 คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัย
TU151 General College Mathematics
มธ.155 สถิติพื้นฐาน
TU155 Elementary Statistics
อซ.125 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน
AS 125 Introduction to ASEAN

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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2) วิชาเฉพาะ
93
หน่วยกิต
2.1) วิชาเอก
75
หน่วยกิต
2.1.1) วิชาในสาขา
60
หน่วยกิต
2.1.1.1) วิชาบังคับในสาขา นักศึกษาต้องศึกษาวิชาบังคับในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ 15
หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้และต้องสอบไล่ได้ไม่ต่ากว่าระดับ C ทุกรายวิชา
ป.200 พื้นฐานการศึกษาประวัติศาสตร์
3 (3-0-6)
HS 200 Introduction to History
ป.300 วิธีการทางประวัติศาสตร์
3 (3-0-6)
HS 300 Historical Methods
ป.301 การอ่านและการวิพากษ์หลักฐานทางประวัติศาสตร์
3 (3-0-6)
HS 301 Critical Readings of Historical Sources
ป.400 ภาคนิพนธ์
3 (1-4-4)
HS 400 Research Project
ป.410 ปรัชญาประวัติศาสตร์
3 (3-0-6)
HS 410 Philosophies of History
2.1.1.2) วิ ช าบั ง คั บ เลื อ กในสาขา นั ก ศึ ก ษาต้ อ งศึ ก ษาวิ ช าบั ง คั บ เลื อ กในสาขาวิ ช า
ประวัติศาสตร์ 9 หน่วยกิต และต้องสอบไล่ได้ไม่ต่ากว่าระดับ C ทุกรายวิชา
1) นักศึกษาเลือกศึกษา 6 หน่วยกิต จากรายวิชา
ป.240 ประวัติศาสตร์ไทย 1
3 (3-0-6)
HS 240 Thai History 1
ป.241 ประวัติศาสตร์ไทย 2
3 (3-0-6)
HS 241 Thai History 2
ป.242 ประวัติศาสตร์ไทย 3
3 (3-0-6)
HS 242 Thai History 3
2) นักศึกษาเลือกศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชา
ป.310 ประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทยและตะวันออก
3 (3-0-6)
HS 310 Thai and Eastern Historiography
ป.311 ประวัติศาสตร์นิพนธ์ตะวันตก
3 (3-0-6)
HS 311 Western Historiography
2.1.1.3) วิชาเลือกในสาขา นักศึกษาต้องเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆในสาขาวิชาประวัติศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยจะต้องศึกษารายวิชาระดับต้น (ระดับรหัส 200), ระดับกลาง (ระดับรหัส 300)
และระดับสูง (ระดับรหัส 400) ระดับละไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
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ป.224 ประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
HS 224 History of Environment and Human Health
ป.225 ประวัติศาสตร์กับภาพยนตร์
HS 225 History and Cinema
ป.226 การท่องเที่ยวในมิติประวัติศาสตร์
HS 226 Tourism in Historical Dimensions
ป.265 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
HS 265 History of Southeast Asia
ป.266 ประวัติศาสตร์ฟิลิปปินส์
HS 266 History of the Philippines
ป.268 ประวัติศาสตร์จีน
HS 268 History of China
ป.269 ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น
HS 269 History of Japan
ป.274 ประวัติศาสตร์อินเดีย
HS 274 History of India
ป.284 ประวัติศาสตร์ตะวันตกก่อนสมัยใหม่
HS 284 History of the West in Pre-Modern Times
ป.285 ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่
HS 285 History of Modern Europe
ป.286 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก
HS 286 History of Western Art
ป.287 ประวัติศาสตร์สเปน
HS 287 History of Spain
ป.289 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา
HS 289 History of the United States
ป.294 ประวัติศาสตร์ลาตินอเมริกา
HS 294 History of Latin America
ป.295 ประวัติศาสตร์โคลอมเบียและเวเนซุเอลา
HS 295 History of Colombia and Venezuela
ป.304 การจัดการและการนาเสนอข้อมูลในงานประวัติศาสตร์
HS 304 Data Management and Presentation in Historical Works

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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ป.305 การฝึกงาน
HS 305 Practicum
ป.325 ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประชาชนร่วมสมัย
HS 325 History of Contemporary Popular Culture
ป.326 ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์
HS 326 History of Science
ป.327 การปฏิวัติในมหาประเทศทั้งห้า
HS 327 Revolutions in the Big Five
ป.328 สงครามและความรุนแรงในประวัติศาสตร์โลก
HS 328 Wars and Violence in World History
ป.329 ประวัติศาสตร์ธุรกิจ
HS 329 Business History
ป.334 ประวัติศาสตร์ประชานิยม
HS 334 History of Populism
ป.344 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย
HS 344 Thai Economic History
ป.345 ประวัติศาสตร์สังคมไทย
HS 345 Thai Social History
ป.346 ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาไทย
HS 346 Thai Intellectual History
ป.364 ประวัติศาสตร์เอเชียร่วมสมัย
HS 364 Contemporary History of Asia
ป.365 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมสมัย
HS 365 Contemporary History of Southeast Asia
ป.366 ประวัติศาสตร์ฟิลิปปินส์ร่วมสมัย
HS 366 Contemporary History of the Philippines
ป.367 อิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
HS 367 Islam in Southeast Asia
ป.368 ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่
HS 368 History of Modern China
ป.369 ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นร่วมสมัย
HS 369 Contemporary History of Japan
ป.374 ประวัติศาสตร์เอเชียใต้ร่วมสมัย

3 (0-6-3)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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HS 374 Contemporary History of South Asia
ป.384 ประวัติศาสตร์ตะวันตกร่วมสมัย
HS 384 Contemporary History of the West
ป.385 ประวัติศาสตร์สหภาพยุโรป
HS 385 History of the European Union
ป.387 ประวัติศาสตร์สเปนร่วมสมัย
HS 387 Contemporary History of Spain
ป.388 ประวัติศาสตร์จักรวรรดิสเปน
HS 388 History of the Spanish Empire
ป.394 ประวัติศาสตร์ลาตินอเมริการ่วมสมัย
HS 394 Contemporary History of Latin America
ป.404 การอ่านเอกสารทางประวัติศาสตร์ขั้นสูง
HS 404 Advanced Readings in History
ป.405 ประวัติศาสตร์กับการสร้างสรรค์สื่อ
HS 405 History and Media Content Creation
ป.424 สัมมนาประวัติศาสตร์
HS 424 Seminar in History
ป.425 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์ 1
HS 425 Special Topics in History 1
ป.426 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์ 2
HS 426 Special Topics in History 2
ป.427 สัมมนาประวัติศาสตร์กับเหตุการณ์ปัจจุบัน
HS 427 Seminar in History and Current Affairs
ป.428 สัมมนาประวัติศาสตร์วัฒนธรรม
HS 428 Seminar in Cultural History
ป.429 ประวัติศาสตร์กับวรรณกรรม
HS 429 History and Literature
ป.434 ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศร่วมสมัย
HS 434 Contemporary History of International Relations
ป.444 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์ไทย
HS 444 Special Topics in Thai History
ป.445 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย
HS 445 Thai Local History

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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ป.484 ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาตะวันตก
3 (3-0-6)
HS 484 Western Intellectual History
ป.487 หัวข้อเฉพาะในสเปนศึกษา
3 (3-0-6)
HS 487 Special Topics in Hispanic Studies
ป.494 หัวข้อเฉพาะในลาตินอเมริกันศึกษา
3 (3-0-6)
HS 494 Special Topics in Latin American Studies
2.1.2) วิชานอกสาขา
15
หน่วยกิต
2.1.2.1) วิชาบังคับนอกสาขา นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต
จากรายวิชาต่อไปนี้
อ.211 การฟัง-พูด
3 (3-0-6)
EG 211 Listening-Speaking
อ.221 การอ่านเชิงวิพากษ์
3 (3-0-6)
EG 221 Critical Reading
อ.231 การเขียนเชิงวิพากษ์
3 (3-0-6)
EG 231 Critical Writing
2.1.2.2) วิชาบั งคับ เลื อกนอกสาขา นักศึกษาต้อ งเลือกศึกษาภาษาต่างประเทศภาษาใด
ภาษาหนึ่ งที่ เปิ ด สอนในมหาวิท ยาลั ย ธรรมศาสตร์อี ก 6 หน่ ว ยกิ ต หรื อ เลื อกศึ ก ษาวิช าภาษาอั งกฤษใน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษหรือสถาบันภาษาอีก 6 หน่วยกิต
2.2) วิชาโทหรือวิชาเลือก
18
หน่วยกิต
2.2.1) วิชาโท
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็น
วิชาโท โดยศึกษาตามข้อกาหนดและเงื่อนไขของหลักสูตรวิชาโทในสาขาวิชานั้น ๆ
ในกรณีนักศึกษาเลือกศึกษาวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาโท ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
ในกรณีที่นักศึกษาเลื อกศึกษาวิชาภาษาต่างประเทศเป็ นวิชาโท นักศึกษาสามารถนาวิช า
บังคับเลือกนอกสาขามานับรวมกับวิชาภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ให้ครบจานวนวิชาตามข้อกาหนดของหลักสูตร
วิชาโทภาษาต่างประเทศนั้ น ๆได้ แต่จะไม่นับหน่วยกิตให้ ดังนั้น นักศึกษาต้องศึกษาวิช าอื่นที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ครบหน่วยกิตที่กาหนดไว้
หรือ
2.2.2) วิชาเลือก
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาจากวิชาของสาขาวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รวมไม่เกิน 4 สาขาวิชา ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
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3) วิชาเลือกเสรี
12
หน่วยกิต
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นวิชาเลือกเสรีจานวน
อย่างน้อย 12 หน่วยกิต ทั้งนี้ ให้หมายรวมถึงวิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 2 และหมวดภาษาต่างประเทศด้วย
นักศึกษาจะนาวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปทั้งส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ที่ใช้รหัสย่อ “มธ.” ระดับ
100 คือ มธ.100-มธ.156 มานับเป็นวิชาเลือกเสรีไม่ได้
4) การศึกษาวิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชาโท
นั ก ศึ ก ษาที่ ป ระสงค์ จ ะศึ ก ษาวิ ช าประวั ติ ศ าสตร์ เป็ น วิ ช าโท ต้ อ งศึ ก ษารายวิ ช าในสาขาวิ ช า
ประวัติศาสตร์ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่าง ๆ และตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
4.1) นั ก ศึ ก ษาต้ อ งศึ ก ษารายวิ ช าบั งคั บ 1 รายวิ ช า 3 หน่ ว ยกิ ต คื อ ป.200 พื้ น ฐานการศึ ก ษา
ประวัติศาสตร์
4.2) นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาอื่นๆในสาขาวิชาประวัติศาสตร์อีกอย่างน้อย 5 รายวิชา รวมแล้วไม่
น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
5) การศึกษาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษาเป็นวิชาโท
นั กศึก ษาที่ ป ระสงค์จะศึกษาวิช าสเปนและลาตินอเมริกันศึกษาเป็นวิช าโท ต้องศึกษารายวิช าใน
สาขาวิชาไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่าง ๆ และตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
5.1) นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาบังคับ 2 รายวิชา รวม 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
สป.201 ภาษาสเปน 3
3 (2-3-4)
SP 201 Spanish III
สป.202 ภาษาสเปน 4
3 (2-3-4)
SP 202 Spanish IV
5.2) นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาบังคับเลือก 2 รายวิชา รวม 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
ป.266 ประวัติศาสตร์ฟิลิปปินส์
3 (3-0-6)
HS 266 History of the Philippines
ป.287 ประวัติศาสตร์สเปน
3 (3-0-6)
HS 287 History of Spain
ป.366 ประวัติศาสตร์ฟิลิปปินส์ร่วมสมัย
3 (3-0-6)
HS 366 Contemporary History of the Philippines
ป.387 ประวัติศาสตร์สเปนร่วมสมัย
3 (3-0-6)
HS 387 Contemporary History of Spain
ป.388 ประวัติศาสตร์จักรวรรดิสเปน
3 (3-0-6)
HS 388 History of the Spanish Empire
ป.487 หัวข้อเฉพาะในสเปนศึกษา
3 (3-0-6)
HS 487 Special Topics in Hispanic Studies
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สป.316 วรรณกรรมสเปน
3 (3-0-6)
SP 316 Spanish Literature
สป.326 วัฒนธรรมประชาชนร่วมสมัยของประเทศสเปน
3 (3-0-6)
SP 326 Contemporary Popular Culture of Spain
5.3) นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาบังคับเลือก 2 รายวิชา รวม 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
ป.294 ประวัติศาสตร์ลาตินอเมริกา
3 (3-0-6)
HS 294 History of Latin America
ป.295 ประวัติศาสตร์โคลอมเบียและเวเนซุเอลา
3 (3-0-6)
HS 295 History of Colombia and Venezuela
ป.394 ประวัติศาสตร์ลาตินอเมริการ่วมสมัย
3 (3-0-6)
HS 394 Contemporary History of Latin America
ป.494 หัวข้อเฉพาะในลาตินอเมริกันศึกษา
3 (3-0-6)
HS 494 Special Topics in Latin American Studies
สป.317 วรรณกรรมลาตินอเมริกา
3 (3-0-6)
SP 317 Latin American Literature
สป.327 วัฒนธรรมประชาชนร่วมสมัยของลาตินอเมริกา
3 (3-0-6)
SP 327 Contemporary Popular Culture of Latin America
หมายเหตุ
1) ก่อนที่จะศึกษารายวิชา สป.201 ภาษาสเปน 3 นักศึกษาต้องศึกษารายวิชา สป.171 ภาษาสเปน 1
และ สป.172 ภาษาสเปน 2 รวม 6 หน่วยกิตเป็นรายวิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 2 หรือรายวิชาเลือกเสรี หรือ
รายวิชาบังคับภาษาต่างประเทศ ขึ้นอยู่กับข้อกาหนดของหลักสูตรวิชาเอกของนักศึกษา
2) นักศึกษาที่ต้องการศึกษารายวิชาภาษาสเปนในระดับสูงสามารถศึกษารายวิชา สป.306 ภาษาสเปน 5
และ สป.307 ภาษาสเปน 6 เป็นรายวิชาเลือกเสรี
3) นักศึกษาที่ต้องการศึกษารายวิชาภาษาสเปนเพื่อการสื่อสารระดับเบื้องต้นสามารถศึกษารายวิชา
สป.206 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 1 และ สป.207 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 2 เป็นรายวิชาเลือกเสรี
6) การศึกษาเพื่อรับอนุปริญญาในสาขาวิชาประวัติศาสตร์
นักศึกษาผู้ใดได้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรสาขาวิชาประวัติศาสตร์ได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อย
กว่า 105 หน่วยกิต ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ มีสิทธิได้รับอนุปริญญา
6.1) ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
6.2) ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษาปกติ
6.3) ได้ศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยครบตามหลักสูตรรวม 30 หน่วยกิต
6.4) ได้ศึกษาวิชาเฉพาะของสาขาวิชาประวัติศาสตร์ไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต ตามเงื่อนไข
ต่อไปนี้
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6.4.1) ศึกษาวิชาบังคับในสาขาประวัติศาสตร์ 15 หน่วยกิต โดยต้องสอบไล่ได้ไม่ต่ากว่า
ระดับ C ทุกรายวิชา
6.4.2) ศึกษาวิชาบังคับเลือกในสาขาประวัติศาสตร์ 9 หน่วยกิต โดยต้องสอบไล่ได้ไม่ต่ากว่า
ระดับ C ทุกรายวิชา
6.4.3) ศึกษาวิชาอื่นๆในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
6.4.4) ศึกษาวิชาบังคับนอกสาขารวม 9 หน่วยกิต ได้แก่รายวิชา อ.211, อ.221, อ.231
6.5) ได้ศึกษาวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ปีการศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม
ภาคเรียนที่ 2
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาเลือกในสาขาประวัติศาสตร์ 1 วิชา
รวม

หน่วยกิต
15
3
18
หน่วยกิต
15
3
18

ปีการศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ป.200 พื้นฐานการศึกษาประวัติศาสตร์
วิชาบังคับเลือกในสาขาประวัติศาสตร์ 1 วิชา (หมวดประวัติศาสตร์ไทย)
วิชาเลือกในสาขาประวัติศาสตร์ 2 วิชา
อ.211 การฟัง-พูด
วิชาโท 1 วิชา
รวม
ภาคเรียนที่ 2
วิชาบังคับเลือกในสาขาประวัติศาสตร์ 1 วิชา (หมวดประวัติศาสตร์ไทย)
วิชาเลือกในสาขาประวัติศาสตร์ 3 วิชา
อ.221 การอ่านเชิงวิพากษ์
วิชาโท 1 วิชา
รวม

หน่วยกิต
3
3
6
3
3
18
หน่วยกิต
3
9
3
3
18
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ปีการศึกษาที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
ป.301 การอ่านและการวิพากษ์หลักฐานทางประวัติศาสตร์
วิชาบังคับเลือกในสาขาประวัติศาสตร์ 1 วิชา (หมวดประวัติศาสตร์นิพนธ์)
วิชาเลือกในสาขาประวัติศาสตร์ 1 วิชา
อ.231 การเขียนเชิงวิพากษ์
วิชาภาษาต่างประเทศ/ภาษาอังกฤษ
วิชาโท 1 วิชา
รวม
ภาคเรียนที่ 2
ป.300 วิธีการทางประวัติศาสตร์
วิชาเลือกในสาขาประวัติศาสตร์ 2 วิชา
วิชาภาษาต่างประเทศ/ภาษาอังกฤษ
วิชาโท 2 วิชา
รวม

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
18
หน่วยกิต
3
6
3
6
18

ปีการศึกษาที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
ป.400 ภาคนิพนธ์
ป.410 ปรัชญาประวัติศาสตร์
วิชาเลือกในสาขาประวัติศาสตร์ 1 วิชา
วิชาโท 1 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม
ภาคเรียนที่ 2
วิชาเลือกในสาขาประวัติศาสตร์ 2 วิชา
วิชาเลือกเสรี 2 วิชา
รวม

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
15
หน่วยกิต
6
6
12
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 1
หมวดสังคมศาสตร์
มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา
3 (3-0-6)
TU 100 Civic Engagement
ปลูกฝังจิ ตส านึ ก บทบาท และหน้าที่ความรับผิ ดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสั งคมในฐานะ
พลเมืองโลก ผ่านกระบวนการหลากหลายวิธี เช่ น การบรรยาย การอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ ดูงานเป็นต้น
โดยนักศึกษาจะต้องจัดทาโครงการรณรงค์ เพื่อให้เกิดการรับรู้ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลง ในประเด็นที่สนใจ
Instillation of social conscience and awareness of one’s role and duties as a good
global citizen. This is done through a variety of methods such as lectures, discussion of
various case studies and field study outings. Students are required to organise a campaign
to raise awareness or bring about change in an area of their interest.
มธ.101 โลก อาเซียน และไทย
3 (3-0-6)
TU 101 Thailand, ASEAN, and the World
ศึ ก ษาปรากฏการณ์ ที่ ส าคั ญ ของโลก อาเซี ย นและไทย ในมิ ติ ท างการเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั งคม
วัฒนธรรม โดยใช้กรอบแนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร์ ผ่านการอภิปรายและยกตัวอย่าง
สถานการณ์หรือบุคคลที่ได้รับความสนใจ เพื่อให้เกิดมุมมองต่อความหลากหลายและเข้าใจความซับซ้อนที่
สัมพัน ธ์กัน ทั้งโลก มีจิตสานึ กสากล (GLOBAL MINDSET) สามารถท้าทายกรอบความเชื่อเดิมและเปิดโลก
ทัศน์ใหม่ให้กว้างขวางขึ้น
Study of significant phenomena around the world, in the ASEAN region and in
Thailand in terms of their political, economic and sociocultural dimensions. This is done
through approaches, theories and principles of social science research via discussion and
raising examples of situations or people of interest. The purpose of this is to create a
perspective of diversity, to understand the complexity of global interrelationships, to build a
global mindset and to be able to challenge old paradigms and open up a new, broader
worldview.
มธ.109 นวัตกรรมกับกระบวนคิดผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
TU 109 Innovation and Entrepreneurial Mindset
การประเมินความเสี่ยงและการสร้างโอกาสใหม่ การคิดและการวางแผนแบบผู้ประกอบการ การ
ตัดสินใจและการพัฒนาธุรกิจ การสื่อสารเชิงธุรกิจและการสร้างแรงจูงใจอย่างมีประสิ ทธิภาพ การสร้างคุณค่า
ร่วมเพื่อสังคม
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Risk assessment and creating new opportunities. Thinking and planning as an
entrepreneur. Decision making and entrepreneurial venture development. Business
communication for delivering concept or initiative in an efficient, effective and compelling
manner. Social shared value creation.
หมวดมนุษยศาสตร์
มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม
3 (3-0-6)
TU 102 Social Life Skills
การดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวม ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ ซึ่งเป็น
ทักษะสาคัญที่จะช่วยให้ประสบความสาเร็จและใช้ชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข ด้วยการพัฒนาความสามารถใน
การดูแลสุขภาพทางกายการจัดการความเครียด การสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการ
ปรับตัวเมื่อเผชิญกับปัญหาทางด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม การเข้าใจความหมายของสุนทรียศาสตร์ การ
ได้รับ ประสบการณ์ และความซาบซึ้งในความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับมนุษย์ ในแขนงต่างๆ ทั้งทัศนศิล ป์
ดนตรี ศิลปะการแสดง และสถาปัตยกรรม
Holistic health care, addressing the physical ,emotional ,social ,and spiritual needs
,which is considered. Important skills for success in leading a happy life in society. Students
learn to develop their ability in physical health care to manage stress, build emotional
security, understand themselves and adapt to psychological, emotional and social problems.
Students also learn to understand the meaning of aesthetics, experiencing and appreciating
the relationship between art and humanity in different fields, namely visual arts, music,
performing arts and architecture.
มธ.108 การพัฒนาและจัดการตนเอง
3 (3-0-6)
TU 108 Self-Development and Management
การจัดการและการปรับเข้ากับชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยท่ามกลางความหลากหลายและเสรีภาพ การ
พัฒนาทักษะทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการวางแผนอนาคต การพัฒนาการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสงบสุขและเคารพซึ่งกันและกัน
Coping with and adaptation to university life. Development of social skill and
emotional intelligence. Self understanding and planning for the future. Personality and social
etiquette. Learning to live harmoniously and respectfully with others and the society.
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หมวดวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน
3 (3-0-6)
TU 103 Life and Sustainability
การดาเนินชีวิตอย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลวัต ของ
ธรรมชาติ มนุษย์ และสรรพสิ่ง ทั้งสิ่งแวดล้อมสรรสร้าง การใช้พลังงาน เศรษฐกิจ สังคมในความขัดแย้งและ
การแปรเปลี่ยน ตลอดจนองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่นาไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่ความ
ยั่งยืน
This course provides an introduction to the importance of life-cycle systems
perspectives in understanding major challenges and solutions to achieving more sustainable
societies in this changing world. Students will learn about the relationship between mankind
and the environment in the context of energy and resource use, consumption and
development, and environmental constraints. Furthermore, an examination of social conflict
and change from the life-cycle perspective will be used to develop an understanding of
potential solution pathways for sustainable lifestyle modifications.
มธ.107 ทักษะดิจิทัลกับการแก้ปัญหา
3 (3-0-6)
TU 107 Digital Skill and Problem Solving
ทั ก ษะการคิ ด เชิ ง ค านวณเพื่ อ การแก้ ปั ญ หาและการพั ฒ นาโอกาสใหม่ ด้ านสั งคมและเศรษฐกิ จ
ความสามารถในค้น หาและการเข้าถึงสารสนเทศได้อ ย่างมีประสิทธิภ าพ การประเมินความน่าเชื่อถือของ
สารสนเทศ การกลั่ นกรองและจั ดการสารสนเทศอย่างเป็นระบบ การใช้และจรรยาบรรณด้านดิจิทัล การ
สื่อสารออนไลน์อย่างมืออาชีพ
Basic computational thinking skill for solving problems and developing new social
and economic opportunities. Efficient access and search for information. Information
reliability evaluation. Filtering and managing information systematically. Ethical digital usage
and professional online communication.
หมวดภาษา
มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
TU 050 English Skill Development
ไม่นับหน่วยกิต
ฝึกทักษะภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เชิงบูรณาการ
เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระดับต่อไป
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Practice basic skills for listening, speaking, reading, and writing in English through an
integrated method. Students will acquire a basis to continue to study English at a higher
level.
มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ
3 (3-0-6)
TU 104 Critical Thinking, Reading, and Writing
พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านการตั้งคาถาม การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการ
ประเมิ น ค่ า พั ฒ นาทั ก ษะการอ่ านเพื่ อ จั บ สาระส าคั ญ เข้ าใจจุ ด มุ่ งหมาย ทั ศ นคติ สมมติ ฐ าน หลั ก ฐาน
สนับสนุน การใช้เหตุผลที่นาไปสู่ข้อสรุปของงานเขียน พัฒนาทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
และการเขียนเชิงวิชาการ รู้จักถ่ายทอดความคิด และเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับมุมมองของตนเอง รวมถึงสามารถ
อ้างอิงหลักฐานและข้อมูลมาใช้ในการสร้างสรรค์งานเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Development of critical thinking through questioning, analytical, synthetic and
evaluation skills. Students learn how to read without necessarily accepting all the
information presented in the text, but rather consider the content in depth, taking into
account the objectives, perspectives, assumptions, bias and supporting evidence, as well as
logic or strategies leading to the author’s conclusion. The purpose is to apply these
methods to students’ own persuasive writing based on information researched from various
sources, using effective presentation techniques.
มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
TU 105 Communication Skills in English
พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษโดยมุ่งเน้นความสามารถในการสนทนาเพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการอ่าน เพื่อทาความเข้าใจเนื้อหาวิชาการในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกับวิชาชีพ
ของนักศึกษา
Development of English listening, speaking, reading and writing skills, focusing on
the ability to hold a conversation in exchanging opinions, as well as reading comprehension
of academic texts from various disciplines related to students’ field of study.
มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร
3 (3-0-6)
TU 106 Creativity and Communication
กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ โดยมีการคิดเชิงวิพากษ์เป็นองค์ประกอบสาคัญ และการสื่อสาร
ความคิดดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเหมาะสมตามบริ บทสังคม วัฒ นธรรม สภาพแวดล้อม ทั้งในระดับ
บุคคล องค์กร และสังคม
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Creative thought processes, with critical thinking as an important part, as well as
communication of these thoughts that lead to suitable results in social, cultural and
environmental contexts, at personal, organisational and social levels
วิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 2
ท.201 การพัฒนาสมรรถภาพการเขียน
3 (3-0-6)
TH201 Writing Proficiency Development
ความรู้เกี่ยวกับการเขียน การจัดลาดับ ความคิด การถ่ายทอดความคิด และการฝึกทักษะการเขียน
เบื้องต้น
Knowledge relating to writing, the alignment of ideas, the communication of ideas;
and practice of basic writing skills.
ท.202 การพัฒนาสมรรถภาพการอ่าน
3 (3-0-6)
TH202 Reading Proficiency Development
ความรู้เกี่ยวกับการอ่าน การพัฒนาสมรรถภาพการอ่านสารประเภทต่างๆ การฝึกทักษะการอ่าน และ
การส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
Knowledge relating to reading, development of reading proficiency for various types
of messages, practice of reading skills and promotion of a reading culture.
ท.203 การอ่านเชิงวิจารณ์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
TH203 Basic Critical Reading
ความรู้เกี่ยวกับการอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ การฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์
Knowledge relating to analytical and critical reading, practice of analytical and critical
reading skills
มธ.112 มรดกโลกก่อนสมัยใหม่
3 (3-0-6)
TU 112 Heritage of the Pre-modern World
ปัญหาและผลสาเร็จในการแก้ปัญหาที่สาคัญในสังคมโลกก่อนสมัยใหม่ อันเป็นมรดกตกทอดมาสู่
สังคมโลกปัจจุบัน ทั้งในสถาบันศาสนา ภูมิปัญญา วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
To study significant problems and solutions in the Pre-modern World Society, which
have been passed on to various institutions, including those responsible for religion,
intellect, culture, society, economics, and politics in the Present World Society.
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มธ.113 ความรู้พื้นฐานทางปรัชญาและศาสนา
3 (3-0-6)
TU 113 Fundamentals of Philosophy and Religions
แนวคิดทางปรัชญาและศาสนาที่มีความสาคัญต่อมนุษย์ในแง่ทัศนคติ จริยธรรม และการดารงชีวิต
เพื่อให้นักศึกษารู้จักคิด วิเคราะห์ และวิจารณ์ปรากฏการณ์ต่างๆ อย่างมีหลักเกณฑ์ และสามารถประยุกต์
ความรู้ ความเข้าใจในการศึกษาให้เป็นประโยชน์ต่อการดารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม
To equip learners with the vital philosophical and religious concepts, which have
influenced attitudes, morality, and ways of life. To train learners to think analytically and
critically towards certain phenomena in order that they can apply their knowledge and
understanding to their own social situations.
มธ.115 มนุษย์กับผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม
3 (3-0-6)
TU 115 Man and his Literary Creativity
เรื่องราวของมนุษย์ที่สะท้อนในผลงานสร้างสรรค์เชิงวรรณกรรมจากสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพยนตร์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์และสื่อสมัยใหม่อื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบให้ เห็ นโลกทัศน์ ค่ านิยม ความเชื่อ และศรัทธาของผู้
สร้างสรรค์ด้านวรรณกรรมโดยศึกษาเชื่อมโยงมนุษย์กับผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรมในเชิงความสัมพันธ์ที่
มีคุณค่าต่อการดารงชีวิตในปัจจุบัน
To study anecdotal stories, reflected through creative literary works in the print
media, films, electronic media and other modern media in order to compare the past and
present world views regarding social values, beliefs as well as faiths of those artists and
creators. To explore the association of people and those creative works in terms of their
relationship with our ways of life today.
มธ.116 มนุษย์กับศิลปะ: ทัศนศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดง
3 (3-0-6)
TU 116 Man and Arts : Visual Art, Music and Performing Arts
ศิลปะ บทบาทและความสัมพันธ์ของศิลปะ กับพัฒนาการของมนุษย์ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดย
ศึกษาจากผลงานศิลปกรรมด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และศิ ลปะการแสดงซึ่งเป็นสิ่งแสดงถึงวัฒนธรรมและพุทธิ
ปัญญาของมนุษยชาติ ผู้เรียนจะได้ประจักษ์ในคุณค่าของศิลปะด้วยประสบการณ์ของตน ได้ตรึกตรองและ
ซาบซึ้งในสุนทรียรส จากผลงานศิลปกรรมแต่ละประเภท เพื่อให้เกิดรสนิยม ความชื่นชม และความสานึกใน
คุณค่าของผลงานศิลปกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้เรียนรู้ถึงอิทธิพลของศิลปะต่อค่านิยมและการดารงชีวิต
ของคนไทย
This course is a study of art in relation to its function and the development of
people, society and environment by focusing on various creative works, such as visual arts,
music and performing arts, depicting the culture and perception of mankind. The course also
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aims to instill learners with real awareness of art values through personal experience, and
also the appreciation of the aesthetic values of creative works. An emphasis is placed upon
the influence of art on Thai values and the Thai way of life.
มธ.117 พัฒนาการของโลกสมัยใหม่
3 (3-0-6)
TU 117 Development of the Modern World
พัฒนาการของสังคมโลก ตั้งแต่ ค.ศ.1500 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยเน้นความสัมพันธ์ทางด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคม วัฒ นธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันเป็นพื้นฐานแ ห่ งการ
เปลี่ยนแปลงของโลกเข้าสู่สมัยใหม่
To study the development of world societies from 1500 A.D. to the present. An
emphasis is placed upon the relationship of economy, political system, administration,
society, culture, science and technology, leading to modern world changes.
มธ.121 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-6)
TU 121 Man and Society
ลักษณะทั่วไปของสังคมมนุษย์ องค์ประกอบโครงสร้างและกระบวนการทางสังคม การเปลี่ยนแปลง
และวิวัฒนาการของสังคมอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และปัจจัยสาคัญอื่ น ๆ
วิ เคราะห์ สั ง คมแบบต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ เห็ น ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งองค์ ป ระกอบต่ า ง ๆ ภายในสั ง คม และ
ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างจริยธรรม จิตสานึก และความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งใน
ระดับชาติ และระดับสากล
To study general characteristics of human societies, elements of social structures
and procedures, social changes and evolution resulting from such factors as environment,
and technology, etc. To analyze various kinds of societies to find out the relationship among
elements within each society, and the relationship between society and environment. To
strengthen ethics and awareness on social responsibilities both in national and international
levels.
มธ.122 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3 (3-0-6)
TU 122 Law in Everyday Life
ลักษณะทั่วไปของกฎหมาย ในฐานะที่เป็นแบบแผนความประพฤติของมนุษย์ในสังคม หลักการ
พื้น ฐานของนิ ติรั ฐ (rule of law) คุ ณ ค่าของกฎหมายในฐานะที่เชื่อมโยงกั บหลั กคุ ณ ธรรมของประชาชน
ความรู้พื้นฐานในเรื่องกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนที่พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยควรต้องรู้ทั้งใน
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ด้านของสิทธิ และในด้านของหน้าที่ การระงับข้อพิพาทและกระบวนการยุติธรรมของไทย หลักการใช้สิทธิ
หลักการใช้และการตีความกฎหมาย โดยเน้นการศึกษาจากกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจาวัน
To study general aspects of law as correct patterns of human conduct in society.
To equip learners with basic principles of public law (rules of law), and its values which are
associated with citizens’ moral core. To provide basic knowledge in public law and private
law, involving the issues of rights and duties, dispute settlement, Thai Justice procedures,
the usage and interpretation of law principles, with an emphasis on case studies in our daily
lives.
มธ.124 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
TU 124 Society and Economy
แนวทางการศึกษาและการวิเคราะห์ สังคม และเศรษฐกิจในฐานะที่วิชานี้เป็นการศึกษาทางด้าน
สังคมศาสตร์ แล้วนาสู่การวิเคราะห์วิวัฒนาการของสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในภาพกว้างของโลกและของ
ประเทศไทย โดยเน้นให้เห็นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมและสถาบันที่มีต่อระบบสังคมเศรษฐกิจ
To provide guidelines for the study and analysis of society and economy. To
analyze social and economic evolution in Thailand and worldwide. To emphasize the
influence of culture and institutions on the social and economic system.
มธ.131 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์กายภาพ
3 (3-0-6)
TU 131 Man and Physical Science
วิธีการทางวิท ยาศาสตร์เพื่ อจะสามารถน าวิธีก ารนี้ ไปใช้แสวงหาความรู้ต่างๆ ในยุค แห่ งข้อมู ล
ข่าวสาร รวมถึงใช้แก้ปัญหาในการทางานในชีวิตประจาวัน ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและกฎเกณฑ์ทางวิ ทยาศาสตร์
กายภาพ โดยเน้นทาความเข้าใจเนื้อหาในส่วนที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษย์
ให้ดีขึ้นเช่น ศึกษาความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร เทคโนโลยีการแพทย์ และศึกษา
ความรู้ ท างเคมี เพื่ อ เข้ า ใจและเลื อ กใช้ ส ารเคมี ที่ มี ร อบตั ว นอกจากนั้ น จะศึ ก ษา ความรู้ พื้ น ฐานทาง
วิทยาศาสตร์กายภาพ เพื่อช่วยให้สามารถเข้าใจปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อต่างๆ ด้วย
To examine scientific methods and how to seek knowledge in an age of
information, including their use in solving problems in everyday work.
To understand the concepts, theories, and rules of the physical sciences focusing
on the content that can be applied to enhance the quality of life. For example, the study
of physics in relation to communication technology, medical technology, and the study of
chemistry to improve one’s understanding of the right elements for use. In addition, a study
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of the basic knowledge of physical science to understand the natural phenomenon as
showed in the news media.
มธ.142 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3 (3-0-6)
TU 142 Man and Biological Science
ธรรมชาติและกาเนิดชีวิต วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต พันธุกรรม การสืบพันธุ์ พัฒนาการและความ
ชราของมนุษย์ การนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพมาใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร การอุตสาหกรรม
การแพทย์และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งศึกษาผลกระทบทางเทคโนโลยีชีวภาพที่มีต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์
To study the nature and origin of life, the evolution of life, genetics, reproduction
and stages of human aging. Applying knowledge of life sciences for the benefit of agriculture,
industry, medicine and the environment as well as the study of the impact of biotechnology
on human life.
มธ.143 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
TU143 Man and Environment
พื้นฐานด้านระบบนิเวศธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น วัฏจักรชีวธรณีเคมี ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสังคม
มนุษย์และสิ่งแวดล้อมของโลก รวมถึงผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อประชากรมนุษย์ ระบบ
นิเวศธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ มลพิษ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ขยะมูลฝอย ของเสีย
อันตราย และภัยพิบัติ
Fundamentals of natural and man-made ecosystem, biogeochemical cycles,
interaction between human society and global environment. Topics include the impacts of
science and technology on human population, natural ecosystems, biodiversity, pollution,
climate change, solid and hazardous waste and disaster
มธ.151 คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัย
3 (3-0-6)
TU151 General College Mathematics
(ไม่นับหน่วยกิตให้กับนักศึกษาที่มีรหัสคณะ 02, 04 และตั้งแต่ 09 ถึง 14,16,17)
เซต ระบบจานวนจริง ความสัมพันธ์ ฟังก์ชันและการประยุก ต์ ความรู้เบื้องต้นของกาหนดการเชิง
เส้น ตรรกวิทยา การคานวณดอกเบี้ย เงินผ่อนรายงวดและภาษีเงินได้ สถิติเชิงพรรณนา เลขดัชนี ความน่าจะ
เป็นเบื้องต้น แนวคิดสถิติเชิงอนุมานเบื้องต้น โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
(A non-credit subject to the students’ faculty code of 0 2 , 0 4 and from 0 9 to
14,16,17)
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To review Set; real number system; relations; functions and applications;
introduction to linear programming; logic; measurement of interest; installment payment and
income tax; descriptive statistics; index number; introduction to probability ; basic concept
of inferential statistics; statistical packages.
มธ.155 สถิติพื้นฐาน
3 (3-0-6)
TU155 Elementary Statistics
ลักษณะปัญหาทางสถิติ ทบทวนสถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงของ
ตัวแปรสุ่ม ทวินาม ปัวซง และปกติ เทคนิคการชักตัวอย่างและการแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่า และ
การทดสอบสมมุติฐาน เกี่ยวกับค่าเฉลี่ยประชากรกลุ่มเดียวและสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนจาแนก
ทางเดียว การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้นเชิงเดียว การทดสอบไคกาลังสอง
To identify the Nature of statistical problems; review of descriptive statistics;
probability; random variables and some probability distributions (binomial, poison and
normal) ; elementary sampling and sampling distributions; estimation and hypotheses
testing for one and two populations; one-way analysis of variance; simple linear regression
and correlation; chi-square test.
อซ.125 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน
3 (3-0-6)
AS 125 Introduction to ASEAN
ประวัติของการก่อตั้ง และเป้าหมายของอาเซียนตลอดจนภาพรวมด้านสังคม การเมือง การปกครอง
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ความคิดและความเชื่อเบื้องต้นของประเทศต่างๆที่เป็นสมาชิกอาเซียน
An Introduction the history and the aims of the establishment of ASEAN
community. It includes the overview of ASEAN countries in social, political, economic,
cultural and ideological aspects.
วิชาในสาขาวิชาประวัติศาสตร์
หมวดวิชาระเบียบวิธีและทักษะการทางานทางประวัติศาสตร์
ป.200 พื้นฐานการศึกษาประวัติศาสตร์
3 (3-0-6)
HS 200 Introduction to History
ความหมายและความสาคัญของวิชาประวัติศาสตร์ หลักการและวิธีการเบื้องต้นในการศึกษาค้นคว้า
และการนาเสนอผลงานทางประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์กับสังคมและโลก
Meanings and significance of history as a discipline. Basic principles, methods, and
presentation of historical works. Relations between history and society and the world.
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ป.300 วิธีการทางประวัติศาสตร์
3 (3-0-6)
HS 300 Historical Methods
ระเบี ยบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ที่ใช้กันอยู่โดยแพร่หลายในปัจจุบัน นับตั้งแต่การเขียนโครงร่าง
งานวิจัยไปจนถึงการนาเสนอผลงานวิจัย ฝึกปฏิบัติโดยการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์นอก
ชั้นเรียน
Current historical methods, from writing research proposals to presenting research
work. Practices in searching for and analyzing historical sources beyond the classroom.
ป.301 การอ่านและการวิพากษ์หลักฐานทางประวัติศาสตร์
3 (3-0-6)
HS 301 Critical Readings of Historical Sources
การค้ น คว้าหาความรู้ จ ากเอกสารทางประวัติ ศาสตร์ อย่ างเป็ น ระบบ ด้ ว ยการอ่ านและวิเคราะห์
หลักฐานเอกสารทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งการใช้ข้อสนเทศจากหลักฐานเหล่านั้น
The systematic search for knowledge in historical documents. Reading and analysis of
historical sources including the utilization of information from those sources.
ป.304 การจัดการและการนาเสนอข้อมูลในงานประวัติศาสตร์
3 (3-0-6)
HS 304 Data Management and Presentation in Historical Works
บทบาทของข้อมูลเชิงปริมาณในงานประวัติศาสตร์ การจัดหมวดหมู่ข้อมูลและสถิติเบื้องต้น อาทิ
การหาค่ากลางและอนุกรมเวลา การประยุกต์ตารางและแผนภูมิกับข้อมูลเชิงพรรณนา
The role of quantitative data in historical works, classification of data and some basic
statistics such as central tendencies and time-series, the application of tables and diagrams
to descriptive information
ป.305 การฝึกงาน
3 (0-6-3)
HS 305 Practicum
ฝึกงานในสถานประกอบการ เพื่ อเพิ่มความรู้ให้ แตกแขนงไปจากที่เรียนในห้ องเรียน มีการเขียน
รายงานประกอบการฝึกงาน การวัดผลมีค่าระดับ S (ใช้ได้) หรือ U (ใช้ไม่ได้)
(ฝึกปฏิบัติ 150 ชั่วโมง)
Internship in the workplace to enhance extracurricular knowledge beyond classroom
contents. Students are required to write a report. Evaluation as S (satisfactory) or U
(unsatisfactory).
(150 hours of internship)
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มคอ.2
ป.400 ภาคนิพนธ์
3 (1-4-4)
HS 400 Research Project
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ป.300 วิธีการทางประวัติศาสตร์
ประเด็น เชิงลึกทางประวัติศาสตร์ หั วข้องานวิจั ยต้องได้รับ อนุมัติจากสาขาวิชา ฝึกปฏิบัติโดยการ
สืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์นอกชั้นเรียน
Prerequisite: have earned credits of HS 300 Historical Methods
An in-depth historical issue. The research topic must be approved by the History
Section. Practices in searching for and analyzing historical sources beyond the classroom.
ป.404 การอ่านเอกสารทางประวัติศาสตร์ขั้นสูง
3 (3-0-6)
HS 404 Advanced Readings in History
การค้ น คว้าหาความรู้ จ ากเอกสารทางประวัติ ศาสตร์ อย่ างเป็ น ระบบ ด้ ว ยการอ่ านและวิเคราะห์
หลักฐานเอกสารทางประวัติศาสตร์ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
The systematic search for knowledge in historical documents. Reading and analysis of
historical sources in both Thai and foreign languages.
ป.405 ประวัติศาสตร์กับการสร้างสรรค์สื่อ
3 (3-0-6)
HS 405 History and Media Content Creation
การประยุกต์ใช้ข้อมูลและวิธีการศึกษาทางประวัติศาสตร์เพื่อผลิตสื่อรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนการ
นาเสนอประวัติศาสตร์อย่างสร้างสรรค์
Application of historical knowledge and methodology to produce media contents in
various forms, including creative presentation of historical narratives
หมวดวิชาปรัชญาและประวัติศาสตร์นิพนธ์
ป.310 ประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทยและตะวันออก
3 (3-0-6)
HS 310 Thai and Eastern Historiography
พัฒนาการของการบันทึกประวัติศาสตร์ตะวันออก โดยเน้นลักษณะเฉพาะของประวัติศาสตร์นิพนธ์จีน
อินเดีย และอิสลาม มโนทัศน์ของประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย ทั้งที่พัฒนามาจากจารีตดั้งเดิมและการรับอิทธิพล
จากภายนอก
The development of historical writings in the East. An emphasis on the characteristics
of Chinese, Indian, and Islamic historiography. Concepts of Thai historiography, developed
from both indigenous writings and foreign influences.
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มคอ.2
ป.311 ประวัติศาสตร์นิพนธ์ตะวันตก
3 (3-0-6)
HS 311 Western Historiography
พัฒนาการของการเขียนประวัติศาสตร์ตะวันตก ที่มา และลัก ษณะความแตกต่างระหว่างกลุ่มสานัก
ประวัติศาสตร์ตะวันตกที่สาคัญในปัจจุบัน
The development of the western traditions of historical writing; their origins and the
differences among various major contemporary historical schools.
ป.410 ปรัชญาประวัติศาสตร์
3 (3-0-6)
HS 410 Philosophies of History
การคิดในรูป “ปรัชญา” และ “ทฤษฎี” เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ทั้งในความหมายของสิ่งที่เกิดขึ้นใน
อดีต และในความหมายของการเล่าและเขียนเหตุการณ์ในอดีต
Thinking of “philosophy’ and “theory” of history, both in terms of the meaning of
the events that happened and the meanings of the narration and writing of those events.
หมวดวิชาประวัติศาสตร์ทั่วไป
ป.224 ประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
3 (3-0-6)
HS 224 History of Environment and Human Health
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ผลต่อวิถีการดาเนินชีวิต และสุขภาพของมนุษย์ เช่น โรคระบาด
ภาวะอดอยาก โรคจากอุตสาหกรรม
Environmental history and its impact on the way of life and human health in various
aspects such as epidemics, starvation and industrial-related diseases.
ป.225 ประวัติศาสตร์กับภาพยนตร์
3 (3-0-6)
HS 225 History and Cinema
ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์โลก และประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ ไทยโดยสังเขป ปฏิสัมพันธ์ของเหตุการณ์
ทางประวัติศาสตร์กับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ และปฏิสัมพันธ์ของภาพยนตร์กับสังคม วัฒนธรรม
History of world cinema, history of Thai cinema, the interplay between historical
contexts and the film industry, and influences of cinema on society and culture.
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มคอ.2
ป.226 การท่องเที่ยวในมิติประวัติศาสตร์
3 (3-0-6)
HS 226 Tourism in Historical Dimensions
พัฒนาการ ปัจจัย และแรงผลักดันที่ทาให้มนุษย์เดินทางท่องเที่ยวในแต่ละห้วงเวลาทางประวัติศาสตร์
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างการท่องเที่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมใน
บริบทประวัติศาสตร์
Evolutions, elements and motivations that push humans to engage in domestic and
international travel. The relations between tourism and politics, economy and society in
historical contexts.
ป.325 ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประชาชนร่วมสมัย
3 (3-0-6)
HS 325 History of Contemporary Popular Culture
ความเป็นมาและลักษณะของวัฒนธรรมประชาชนร่วมสมั ยในด้านต่าง ๆ เช่น ดนตรี เพลง นวนิยาย
ภาพยนตร์ โทรทัศน์ สิ่งตีพิมพ์ สื่อดิจิทลั การแต่งกาย เป็นต้น
Characteristics and development of contemporary popular culture in various aspects
such as music, songs, novels, movies, television programs, publications, digital media, and
clothing.
ป.326 ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
HS 326 History of Science
กระบวนการ เงื่อนไข ขั้นตอนการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ ผลกระทบต่อสังคม วิถีการดาเนินชีวิต และ
ภูมิปัญญาของมนุษย์
The process of scientific discovery, and its impact on our way of life and thought.
ป.327 การปฏิวัติในมหาประเทศทั้งห้า
3 (3-0-6)
HS 327 Revolutions in the Big Five
เปรีย บเที ย บสาเหตุ แนวความคิ ด การด าเนิ นการ และผลของการปฏิ วัติ ซึ่งเปลี่ ยนโฉมหน้ าของ
ประเทศที่สาคัญในโลก คือ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส รัสเซีย และจีน
A comparative study of the causes, ideas, events, and results of great revolutions
that changed the faces of the five significant nations: England, the United States, France,
Russia and China.
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มคอ.2
ป.328 สงครามและความรุนแรงในประวัติศาสตร์โลก
3 (3-0-6)
HS 328 Wars and Violence in World History
เปรียบเทียบความขัดแย้งและการใช้ความรุนแรงระหว่างรัฐและภายในรัฐที่สาคัญในประวัติศาสตร์
โลก โดยเน้นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ สงครามกลางเมือง และการจลาจล
A comparative study of major conflicts and the use of violence between and within
countries in world history, focusing on genocides, civil wars and riots.
ป.329 ประวัติศาสตร์ธุรกิจ
3 (3-0-6)
HS 329 Business History
พัฒนาการของธุรกิจสมัยใหม่ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงปัจจุบัน ศึกษากรณีกลุ่มธุรกิจสาคัญ
The development of modern business from the nineteenth century up to present.
Some significant case studies are selected.
ป.334 ประวัติศาสตร์ประชานิยม
HS 334 History of Populism
ประวัติศาสตร์และอุดมการณ์ประชานิยมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
History and ideology of populism from the past up to present.

3 (3-0-6)

ป.424 สัมมนาประวัติศาสตร์
3 (3-0-6)
HS 424 Seminar in History
ประเด็นสาคัญทางประวัติศาสตร์ โดยเลือกหัวข้อที่อยู่ในความสนใจของผู้สอนและผู้เรียนตามความ
เหมาะสม
Important issues in history, the topics of which are of interest to the instructors and
students.
ป.425 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์ 1
HS 425 Special Topics in History 1
วิชาบังคับก่อน : ได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
หัวข้อเฉพาะที่น่าสนใจทางประวัติศาสตร์ในภูมิภาคไทยหรือเอเชีย
Prerequisite: Instructor’s consent
Special topics in the history of Thailand or Asia.

3 (3-0-6)
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มคอ.2
ป.426 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์ 2
HS 426 Special Topics in History 2
วิชาบังคับก่อน : ได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
หัวข้อเฉพาะที่น่าสนใจทางประวัติศาสตร์ในภูมิภาคตะวันตก
Prerequisite: Instructor’s consent
Special topics in the history of the west.

3 (3-0-6)

ป.427 สัมมนาประวัติศาสตร์กับเหตุการณ์ปัจจุบัน
HS 427 Seminar in History and Current Affairs
เหตุการณ์ปัจจุบัน โดยเน้นบริบทพื้นฐานทางประวัติศาสตร์
Current affairs with an emphasis on their historical contexts

3 (3-0-6)

ป.428 สัมมนาประวัติศาสตร์วัฒนธรรม
3 (3-0-6)
HS 428 Seminar in Cultural History
ประเด็นและข้อถกเถียงสาคัญ ๆในประวัติศาสตร์วรรณคดี ศิลปะและผลผลิตทางวัฒนธรรมใน
รูปแบบอื่น ๆ ในเชิงลึกและเชิงเปรียบเทียบ
Important issues and arguments in history, literature, art, and other forms of cultural
products through in-depth and comparative studies.
ป.429 ประวัติศาสตร์กับวรรณกรรม
3 (3-0-6)
HS 429 History and Literature
วรรณกรรมไทยคัดสรร ในฐานะเอกสารที่สะท้อนเหตุการณ์ ทางประวัติศาสตร์ อุดมการณ์ และ
ความคิดในสังคมไทย
Selected Thai literary texts as documents that reflect history, ideologies and thoughts
in Thai society.
ป.434 ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศร่วมสมัย
HS 434 Contemporary History of International Relations
ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตั้งแต่สงครามโลกครั้ง 1 จนถึงปัจจุบัน
History of international relations from World War I to the present.

3 (3-0-6)
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มคอ.2
หมวดวิชาประวัติศาสตร์ไทย
ป.240 ประวัติศาสตร์ไทย 1
3 (3-0-6)
HS 240 Thai History 1
การตั้งถิ่นฐานและรัฐโบราณในดินแดนประเทศไทย ประวัติศาสตร์สุโขทัย ล้านนา และอยุธยา
Settlement of communities and ancient states in present-day Thailand; history of
Sukhothai, Lan Na and the Ayutthaya Kingdom.
ป.241 ประวัติศาสตร์ไทย 2
3 (3-0-6)
HS 241 Thai History 2
ประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่ต้นสมัยธนบุรีจนถึง พ.ศ. 2475
Thai history from the beginning of the 24th century B.E. (late 18th century A.D.) until
the year 2475 B.E. (1932 A.D.).
ป.242 ประวัติศาสตร์ไทย 3
HS 242 Thai History 3
ประวัติศาสตร์ไทย ตั้งแต่พ.ศ. 2475 จนถึงปัจจุบัน
Thai history from the year 2475 B.E. (1932 A.D.) until the present.

3 (3-0-6)

ป.344 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย
3 (3-0-6)
HS 344 Thai Economic History
วิเคราะห์วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจไทย โครงสร้างทางเศรษฐกิจ กลุ่มบุคคลและสถาบันในระบบ
เศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจตั้งแต่สมัยโบราณถึงปัจจุบัน
An analysis of the development of Thai economic systems; economic structure;
groups and institutions; economic changes from the past to the present.
ป.345 ประวัติศาสตร์สังคมไทย
3 (3-0-6)
HS 345 Thai Social History
วิเคราะห์พัฒนาการของกลุ่มบุคคลและสถาบันในสังคมไทย การเปลี่ยนแปลงทางสังคมตั้งแต่ต้น พุทธ
ศตวรรษที่ 25 จนถึงปัจจุบัน
An analysis of the development of Thai social groups and institutions, and social
change from the beginning of the 25th century B.E. (mid-19th century A.D.) up to the present.
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มคอ.2
ป.346 ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาไทย
3 (3-0-6)
HS 346 Thai Intellectual History
พั ฒ นาการของความคิด และโลกทั ศ น์ ในสั งคมไทย รวมทั้ งอิท ธิพ ลของพุ ท ธศาสนาและอิท ธิพ ล
ตะวันตกที่มีต่อภูมิปัญญาไทย มีการศึกษานอกสถานที่
The development of Thai thought and worldviews; influences of Buddhism and the
West on Thai intelligentsia. Field trips are obligatory.
ป.444 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์ไทย
HS 444 Special Topics in Thai History
หัวข้อเฉพาะที่น่าสนใจในประวัติศาสตร์ไทย
Special topics in Thai history.

3 (3-0-6)

ป.445 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย
3 (3-0-6)
HS 445 Thai Local History
ความหมายและความสาคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น พัฒนาการของท้องถิ่นในประเทศ
ไทย ความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับส่วนกลาง มีการศึกษานอกสถานที่
Meanings and significance of local history as a discipline; the development of local
history in Thailand; the local-center relationship. Field trips are obligatory.
หมวดวิชาประวัติศาสตร์ภูมิภาคเอเชีย
ป.265 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
HS 265 History of Southeast Asia
พัฒนาการของรัฐต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อิทธิพลของภายนอก ลัทธิจักรวรรดินิยม และการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
The development of states in Southeast Asia; external influences; imperialism; and
political, social, and economic changes.
ป.266 ประวัติศาสตร์ฟิลิปปินส์
3 (3-0-6)
HS 266 History of the Philippines
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของหมู่เกาะฟิลิปปินส์ผ่านมุมมองด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม ตั้งแต่ยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ยุคอาณาจักรพื้นเมือง และยุคอาณานิคมสเปน
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มคอ.2
Historical development of the Philippine Archipelago through political, economic,
social and cultural perspectives during prehistory, the aboriginal kingdoms period and the
Spanish colonial era.
ป.268 ประวัติศาสตร์จีน
3 (3-0-6)
HS 268 History of China
ลักษณะการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและภูมิปัญญาของจีนตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงต้นราชวงศ์ชิง
Political, economic, social and intellectual characteristics of China from ancient times
to the beginning of the Qing Dynasty.
ป.269 ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
HS 269 History of Japan
ลักษณะการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมญี่ปุ่นภายใต้ระบบฟิวดัล อิทธิพลตะวันตกต่อการเปลี่ยนแปลง
ของญี่ปุ่น การปฏิรูปประเทศและบทบาทของญี่ปุ่นต่อสังคมโลก
Political, economic, and social characteristics of Japanese society under the feudal
system; the impact of contacts with the West; national reforms and the roles of Japan in
world society.
ป.274 ประวัติศาสตร์อินเดีย
3 (3-0-6)
HS 274 History of India
ลักษณะการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของอินเดียสมัยโบราณ อิทธิพลของอิสลามและอังกฤษ การ
เรียกร้องเอกราชและการแบ่งแยกประเทศ
Political, economic, and social characteristics of ancient India; the influences of
Islamic and British rule; the independence movement and the partition of the country.
ป.364 ประวัติศาสตร์เอเชียร่วมสมัย
3 (3-0-6)
HS 364 Contemporary History of Asia
ประวัติศาสตร์เอเชียตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 20 จนถึงปัจจุบัน โดยอาจเลือกเน้นประเด็นหรือแง่มุมมอง
ที่สาคัญ หรือเลือกเปรียบเทียบประเด็นหรือแง่มุมนั้น ๆ ระหว่างเขตพื้นที่หรือช่วงเวลาที่แตกต่างกัน
Asian history from the 20th century until the present, with an emphasis on selected
issues or significant approaches between different areas or periods.
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ป.365 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมสมัย
3 (3-0-6)
HS 365 Contemporary History of Southeast Asia
ประวัติ ศาสตร์เอเชีย ตะวัน ออกเฉียงใต้ห ลั งสงครามโลกครั้งที่ส อง ในแง่พั ฒ นาการทางการเมือ ง
เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก
Southeast Asian countries after World War II. Emphasis is on the political, economic,
and social development of this region and its relations to external changes.
ป.366 ประวัติศาสตร์ฟิลิปปินส์ร่วมสมัย
3 (3-0-6)
HS 366 Contemporary History of the Philippines
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของหมู่เกาะฟิลิปปินส์ผ่านมุมมองด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒ นธรรม ตั้ งแต่ก ารผนวกฟิลิ ป ปิ น ส์ เข้าเป็ นส่ วนหนึ่งของสหรัฐ อเมริกา ยุค เครือจักรภพ ยุคอาณานิค ม
จักรวรรดิญี่ปุ่น ยุคสาธารณรัฐที่ 3 จนถึงสมัยการปกครองของเฟอร์ดินันด์ มาร์กอส
Historical development of the Philippine Archipelago through political, economic,
social and cultural perspectives from the annexation of the Philippines by the United States,
the Philippine Commonwealth Era, the Japanese Occupation Period, the Third Republic Era
to the Marcos Regime.
ป.367 อิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
HS 367 Islam in Southeast Asia
ประเด็น ทางประวัติศาสตร์และร่วมสมัยของอิส ลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เชื่อมโยงกับโลก
อิสลามในที่อื่นๆ รวมถึงการเข้ามาของศาสนาอิสลามในภูมิภาค ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอิสลามกับจารีตดั้งเดิม
กฎหมายอิสลาม และอิสลามกับภาวะสมัยใหม่
Historical and contemporary issues of Islam in Southeast Asia in relation to the
Islamic world including the process of Islamization in the region, the interaction between
Islam and local traditions, Islamic law, and Islam and modernity.
ป.368 ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่
3 (3-0-6)
HS 368 History of Modern China
ลักษณะการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและภูมิปัญญาของจีนตั้งแต่ปลายราชวงศ์ชิงจนถึงปีค.ศ. 1949
Political, economic, social and intellectual characteristics of China from the end of
the Qing Dynasty until 1949.
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ป.369 ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นร่วมสมัย
3 (3-0-6)
HS 369 Contemporary History of Japan
ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ในแง่พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
ความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก
Japan after World War II. Emphasis is on its political, economic, and social
development and its relations to external changes.
ป.374 ประวัติศาสตร์เอเชียใต้ร่วมสมัย
3 (3-0-6)
HS 374 Contemporary History of South Asia
ประวัติศาสตร์เอเชียใต้หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ในแง่พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
ความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก
South Asian countries after World War II. Emphasis is on the political, economic, and
social development of the region and its relations to external changes.
หมวดวิชาประวัติศาสตร์ภูมิภาคตะวันตก
ป.284 ประวัติศาสตร์ตะวันตกก่อนสมัยใหม่
3 (3-0-6)
HS 284 History of the West in Pre-Modern Times
ประวัติศาสตร์ของโลกตะวันตกตั้งแต่สมัยกรีก-โรมัน ยุคกลาง จนถึงสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ
History of the West from Greco-Roman times through the Renaissance.
ป.285 ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่
HS 285 History of Modern Europe
ประวัติศาสตร์ยุโรปตั้งแต่สมัยการปฏิรูปศาสนา จนถึงสงครามโลกครั้งที่สอง
European history from the Reformation to the World Wars.

3 (3-0-6)

ป.286 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก
3 (3-0-6)
HS 286 History of Western Art
ศิลปะตะวันตกในช่วงเวลาและประเด็นที่สาคัญ ๆ ในประวัติศาสตร์ ทั้งในแง่มุมทางความคิด สังคม
และการเมือง ตั้งแต่ยุคโบราณไปจนถึงศิลปะร่วมสมัย
Western arts in important historical periods with an emphasis on intellectual, social,
and political perspectives from ancient to contemporary arts.
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ป.287 ประวัติศาสตร์สเปน
3 (3-0-6)
HS 287 History of Spain
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศสเปนตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปีค.ศ. 1833
History of Spain from prehistoric times until 1833.
ป.289 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา
HS 289 History of the United States
ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาตั้งแต่การตั้งอาณานิคมจนถึงสงครามโลก
American history from the colonial period to the World Wars.

3 (3-0-6)

ป.294 ประวัติศาสตร์ลาตินอเมริกา
3 (3-0-6)
HS 294 History of Latin America
ความเป็นมาของอาณาจักรสาคัญในลาตินอเมริกาก่อนการเข้ามาของชาติตะวันตก สมัยอาณานิคม
และการได้เอกราช ตลอดจนพัฒนาการทางการเมือง การปกครองและเศรษฐกิจของประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้
Major kingdoms in Latin America prior to the advent of the West; the colonial period;
the political and economic development of Latin American countries after Independence.
ป.295 ประวัติศาสตร์โคลอมเบียและเวเนซุเอลา
3 (3-0-6)
HS 295 History of Colombia and Venezuela
ประวัติศาสตร์ประเทศโคลอมเบียและเวเนซุเอลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
History of Colombia and Venezuela from initial settlement to the present.
ป.384 ประวัติศาสตร์ตะวันตกร่วมสมัย
3 (3-0-6)
HS 384 Contemporary History of the West
ประวัติศาสตร์ตะวันตกตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 20 จนถึงปัจจุบัน โดยอาจเลือกเน้นประเด็นหรือแง่มุมที่
สาคัญหรือเปรียบเทียบประเด็นหรือแง่มุมนั้น ๆ ระหว่างเขตพื้นที่หรือช่วงเวลาที่แตกต่างกัน
Western history from the twentieth century until the present, with an emphasis on
selected issues or significant approaches, or by comparing issues or approaches between
different areas or periods.
ป.385 ประวัติศาสตร์สหภาพยุโรป
HS 385 History of the European Union
แนวคิดเรื่องการรวมยุโรป พัฒนาการของการก่อตั้งตลาดร่วมยุโรปและสหภาพยุโรป

3 (3-0-6)
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The ideas of European integration; the development of the European Economic
Community and the European Union.
ป.387 ประวัติศาสตร์สเปนร่วมสมัย
3 (3-0-6)
HS 387 Contemporary History of Spain
ประวัติศาสตร์สเปนตั้งแต่รัชสมัยของราชินีนาถอิซาเบลที่ 2 จนถึงการสิ้นสุดของเผด็จการฟรานซิสโก
ฟรังโก
Contemporary history of Spain from the reign of Queen Isabel II until the end of the
Franco dictatorship.
ป.388 ประวัติศาสตร์จักรวรรดิสเปน
3 (3-0-6)
HS 388 History of the Spanish Empire
พั ฒ นาการทางประวั ติ ศ าสตร์ ข องหน่ ว ยการเมื อ งการปกครองต่ า งๆของจั ก รวรรดิ ส เปนตั้ ง แต่
กระบวนการสร้างชาติสเปนในรัชสมัยกษัตริย์คาทอลิกจนถึงการล่มสลายของจักรวรรดิในคริสต์ศตวรรษที่ 19
Historical development of the political and administrative units of the Spanish
Empire from the nation-formation process by the Catholic Monarchs to the eclipse of empire
in the nineteenth century.
ป.394 ประวัติศาสตร์ลาตินอเมริการ่วมสมัย
HS 394 Contemporary History of Latin America
ประวัติศาสตร์ลาตินอเมริกาโดยภาพรวมนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1930 จนถึงปัจจุบัน
History of Latin America from 1930 up to the present.

3 (3-0-6)

ป.484 ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาตะวันตก
3 (3-0-6)
HS 484 Western Intellectual History
ขนบความคิ ด ในโลกตะวั น ตกตั้ ง แต่ ร ากฐานปรั ช ญาโบราณ ศาสนา ความคิ ด ทางการเมื อ ง
วิทยาศาสตร์ และวรรณกรรม มาจนถึงปัจจุบัน
Intellectual traditions of the western world from ancient philosophical foundations,
religions, political ideas, science, and literature until the present.
ป.487 หัวข้อเฉพาะในสเปนศึกษา
HS 487 Special Topics in Hispanic Studies
หัวข้อเฉพาะที่น่าสนใจเกี่ยวกับสเปนศึกษา
Special topics in Hispanic Studies.

3 (3-0-6)
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ป.494 หัวข้อเฉพาะในลาตินอเมริกันศึกษา
HS 494 Special Topics in Latin American Studies
หัวข้อเฉพาะที่น่าสนใจเกี่ยวกับภูมิภาคลาตินอเมริกา
Special topics in Latin American Studies.

3 (3-0-6)

วิชาบังคับนอกสาขา
อ.211 การฟัง-พูด
3 (3-0-6)
EG 211 Listening-Speaking
วิชาบังคับก่อน:สอบได้ มธ.105 หรือได้รับยกเว้น มธ.105 หรือได้รับการอนุมัติจากสาขาวิชา
การฟังและพูดภาษาอังกฤษสาหรับการสื่อสารในชีวิตประจาวันทั้งในสถานการณ์ที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการ โครงสร้างไวยากรณ์ในภาษาพูด การออกเสียง หลักการเน้นเสียงในระดับคาและประโยคเพื่อ
พัฒนาการพูด การฟังบทสนทนาและบทพูดหลากหลายประเภท ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิด
ความตระหนักและความสามารถสื่อสารต่างวัฒนธรรม
Prerequisite: have earned credits of TU 105 or exemption or permission of the English
Department
English listening and speaking skills for everyday communication at both formal and
informal situations; grammar in spoken English; pronunciation, sound stress and intonation
patterns to improve comprehensibility and fluency; listening practice through various types
of speeches; development of cultural awareness and critical thinking to promote
communication across cultures.
อ.221 การอ่านเชิงวิพากษ์
3 (3-0-6)
EG 221 Critical Reading
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ มธ.105 หรือได้รับยกเว้น มธ.105 หรือได้รับการอนุมัติจากสาขาวิชา
การคิดเชิงวิพากษ์ ทักษะการอ่าน ความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
กลวิธีในการวางโครงสร้างของงานเขียน
Prerequisite: have earned credits of TU 105 or exemption or permission of the English
Department
Critical thinking and advanced reading skills, ability to analyze and synthesize
information from various sources, strategies for structuring basic academic texts, and ability
to write general academic texts that reflect their needs and relate to academic reading and
writing tasks.
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อ.231 การเขียนเชิงวิพากษ์
3 (3-0-6)
EG 231 Critical Writing
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ อ.221หรือได้รับการยกเว้นรายวิชา อ.221 หรือได้รับการอนุมัติจากสาขาวิชา
การคิดวิเคราะห์และการเขียนระดับเรียงความในรูปแบบต่างๆ ในหัวข้อเชิงวิชาการ
Prerequisite: have earned credits of EG 221 or exemption or permission of the English
Department
Critical thinking and writing skills to write different types of essays appropriate for
academic purposes.
วิชาในสาขาวิชาโทสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา
หมวดวิชาภาษาสเปน
สป.171 ภาษาสเปน 1
3 (2-3-4)
SP 171 Spanish I
การอ่านออกเสีย ง หลักไวยากรณ์ และการใช้ ภ าษาสเปนระดับพื้นฐาน ฝึกทักษะการฟั ง พูด อ่าน
เขียน เน้นคาศัพท์และสานวนที่ใช้ในชีวิตประจาวัน และการสร้างประโยคง่ายๆ
Pronunciation, basic grammatical structure, and lexical items used in daily life in
order to develop the four communication skills of listening, speaking, reading, and writing.
An emphasis on the patterns of simple sentences.
สป.172 ภาษาสเปน 2
3 (2-3-4)
SP 172 Spanish II
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา สป.171 ภาษาสเปน 1
หลักไวยากรณ์และการใช้ภาษาสเปนระดับพื้นฐานต่อจากภาษาสเปน 1 ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน
เขียน การสื่อสารเรื่องราวในชีวิตประจาวัน และการสร้างประโยคที่มีโครงสร้างซับซ้อนขึ้น
Prerequisite: have earned credits of SP 171 Spanish I
Basic grammatical structure from SP 171 in order to develop the four communication
skills of listening, speaking, reading, and writing and to be able to use the Spanish language
for daily-life communication. An emphasis on the patterns of more complex sentences.
สป.201 ภาษาสเปน 3
3 (2-3-4)
SP 201 Spanish III
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา สป.172 ภาษาสเปน 2
หลักไวยากรณ์และการใช้ภาษาสเปนระดับกลาง ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เน้นคาศัพท์ สานวน
และโครงสร้างประโยคในระดับที่สูงขึ้น การใช้ภาษาในการสื่อสารข้อมูลและแสดงความคิดเห็น
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Prerequisite: have earned credits of SP 172 Spanish II
Intermediate grammatical structure and lexical items in order to develop the four
communication skills of listening, speaking, reading, and writing and to be able to use the
Spanish language to express opinions.
สป.202 ภาษาสเปน 4
3 (2-3-4)
SP 202 Spanish IV
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา สป.201 ภาษาสเปน 3
หลั กไวยากรณ์ และการใช้ภ าษาสเปนระดับกลางต่อจากภาษาสเปน 3 ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน
เขียน การอ่านและจับใจความสาคัญจากข้อเขียนในนิตยสารและเรื่องสั้น
Prerequisite: have earned credits of SP 201 Spanish III
Intermediate grammatical structure and lexical items from SP 201 in order to
develop the four communication skills of listening, speaking, reading, and writing and to be
able to understand short stories and articles from magazines.
สป.206 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 1
3 (3-0-6)
SP 206 Spanish for Communication I
วิชาบังคับก่อน : สาหรับผู้ที่ไม่เคยศึกษาภาษาสเปนมาก่อน หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย
วิชานี้ไม่นับหน่วยกิตให้สาหรับผู้ที่ศึกษาสาขาวิชาโทสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา
หรือผู้ที่ศึกษาเป็นวิชาเลือกภาษาต่างประเทศ
ภาษาสเปนทั่วไปในระดับพื้นฐาน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และการสื่อสารภาษาสเปนใน
ชีวิตประจาวัน
Prerequisite: This course is provided for students who have no background knowledge in
Spanish or are approved by the instructor.
These credits are not counted for those who study in the Minor Program in
Hispanic and Latin American Studies or those who study as a foreign language elective.
Fundamental Spanish with the emphasis on four communication skills of listening,
speaking, reading, and writing for daily-life communication.
สป.207 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 2
3 (3-0-6)
SP 207 Spanish for Communication II
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา สป.206 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 1
วิชานี้ไม่นับหน่วยกิตให้สาหรับผู้ที่ศึกษาสาขาวิชาโทสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา
หรือผู้ที่ศึกษาเป็นวิชาเลือกภาษาต่างประเทศ
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ภาษาสเปนทั่วไปในระดับที่สูงขึ้นจากภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 1 ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
และการสื่อสารภาษาสเปนในชีวิตประจาวันในระดับสูงขึ้น
Prerequisite: have earned credits of SP 206 Spanish for Communication I
These credits are not counted for those who study in the Minor Program in
Hispanic and Latin American Studies or those who study as a foreign language elective.
Fundamental Spanish at a higher level with the emphasis on four
communication skills of listening, speaking, reading, and writing for daily-life communication.
สป.306 ภาษาสเปน 5
3 (2-3-4)
SP 306 Spanish V
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา สป.202 Spanish IV
หลักไวยากรณ์และการใช้ภาษาสเปนระดับสูง ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน การใช้ภาษาในการ
วิจารณ์ โต้ตอบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
Prerequisite: have earned credits of SP202
Advanced grammatical structure in order to develop the four communication skills of
listening, speaking, reading, and writing and to be able to use the Spanish language to
criticize and make a discussion.
สป.307 ภาษาสเปน 6
3 (2-3-4)
SP 307 Spanish VI
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา สป.306 ภาษาสเปน 5
หลักไวยากรณ์และการใช้ภาษาสเปนระดับสูงต่อจากภาษาสเปน 5 ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
การอ่านและจับใจความสาคัญจากข้อเขียนในหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ตลอดจนวิพากษ์วิจารณ์แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
Prerequisite: have earned credits of SP 306 Spanish V
Advanced grammatical structure from SP 306 in order to develop the four
communication skills of listening, speaking, reading, and writing and to be able to make an
argument and understand articles from newspapers and magazines.
หมวดวิชาวรรณกรรม
สป.316 วรรณกรรมสเปน
3 (3-0-6)
SP 316 Spanish Literature
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา สป.201 ภาษาสเปน 3
นักเขียนหลักและช่วงเวลาที่สาคัญในวรรณกรรมสเปนระดับเบื้องต้น ตั้งแต่ยุคกลางจนถึงศตวรรษที่ 20
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Prerequisite: have earned credits of SP 201 Spanish III
An introduction to the main authors and periods of the Spanish literature from the
medieval period to the twentieth century.
สป.317 วรรณกรรมลาตินอเมริกา
3 (3-0-6)
SP 317 Latin American Literature
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา สป.201 ภาษาสเปน 3
งานเขี ย นวรรณกรรมลาติ น อเมริ กั น ศตวรรษที่ 20 ในรู ป แบบต่ า งๆ วิ เคราะห์ บ ทตั ด ตอนจาก
นวนิยาย เรื่องสั้น บทกวี บทละคร ความเรียง เพื่อเข้าใจแนวคิดอัตลักษณ์ลาตินอเมริกา สัจนิยม แนวคิดล้ายุค
บูมลาตินอเมริกา ความรุนแรง เพศภาวะ และแนวคิดหลังอาณานิคม
Prerequisite: have earned credits of SP 201 Spanish III
Twentieth-Century Latin American literature in various genres; analysis of selected
excerpts from novels, short stories, poems, dramas and essays in order to understand the
concept of Latin American identities, realism, vanguardism, Latin American Boom, violence,
gender and postcolonialism.
หมวดวิชาวัฒนธรรม
สป.326 วัฒนธรรมประชาชนร่วมสมัยของประเทศสเปน
3 (3-0-6)
SP 326 Contemporary Popular Culture of Spain
วัฒ นธรรมประชาชนร่ วมสมัย ของประเทศสเปนในด้านต่างๆ อาทิ สื่ อบั นเทิ ง วัฒ นธรรมการกิ น
เทศกาลงานรื่นเริงสังสรรค์ การแสดง กีฬา ศาสนา และแฟชั่น เป็นต้น
Contemporary popular culture of Spain in various aspects such as media,
gastronomy, popular festivals and celebrations, shows, sports, religion, fashion, etc.
สป.327 วัฒนธรรมประชาชนร่วมสมัยของลาตินอเมริกา
3 (3-0-6)
SP 327 Contemporary Popular Culture of Latin America
วัฒ นธรรมประชาชนร่ว มสมัย ของลาติน อเมริ กาในด้านต่างๆ อาทิ สื่ อ บัน เทิ ง วัฒ นธรรมการกิ น
เทศกาลงานรื่นเริงสังสรรค์ การแสดง กีฬา ศาสนา และแฟชั่น เป็นต้น
Contemporary popular culture of Latin America in various aspects such as media,
gastronomy, popular festivals and celebrations, shows, sports, religion, fashion, etc.
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
นักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สามารถเลือกศึกษารายวิชาการ
ฝึกงาน (ป.305) รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ทางวิชาชีพ ได้สัมผัสสังคมของ
การทางาน และพัฒนาทักษะทางอารมณ์และสังคมก่อนจบการศึกษาออกไปทางานจริง ทั้งนี้ สถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานในการฝึกงานจะต้องได้รับอนุมัติจากสาขาวิชา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
1) บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและสามารถแก้ไขปัญหาที่พบระหว่าง
การทางาน
2) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
3) มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร และปรับตัวเข้ากับสถานที่ฝึกงานได้
4.2 ช่วงเวลา
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษาที่ 3
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
150 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หลักสูตรกาหนดให้นักศึกษาศึกษารายวิชาภาคนิพนธ์ (ป.400) เพื่อวิจัยประเด็นทาง
ประวัติศาสตร์เรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลึกซึ้งภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา
หัวข้องานวิจัยต้องได้รับอนุมัติจากสาขาวิชา
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
4) สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะกับการแก้ไขปัญหาในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
1) มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล
2) อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาปรึกษาในการเลือกหัวข้อ และกระบวนการศึกษาค้นคว้าและ
ประเมินผล
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3) นักศึกษานาเสนอผลการศึกษาปากเปล่าต่อคณาจารย์ที่ปรึกษาประจาวิชาทุกคนเพื่อรับ
ข้อเสนอแนะและประเมินผล
5.6 กระบวนการประเมินผล
1) ผู้สอนและผู้เรียนกาหนดหัวข้อและเกณฑ์การประเมินผลทวนสอบมาตรฐาน โดยกาหนด
เกณฑ์/มาตรฐานการประเมินผลรายวิชา
2) ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองตามแบบฟอร์ม
3) ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแบบฟอร์ม
4) ทั้งผู้สอนและผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน
5) ผู้เรียนนาเสนอผลการศึกษาและรับการประเมินโดยผู้สอนประจารายวิชาทุกคนซึ่งเข้าร่วม
ฟังการนาเสนอผลการศึกษา
6) ผู้สอนทุกคนเข้าฟังการนาเสนอผลการศึกษาของผู้เรียน
7) ผู้ประสานงานรายวิชานาคะแนนทุกส่วนเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารย์ประจาวิชา
ทุกคน
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หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
1.1 การวัดผล ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2561
1.2 การวัดผลการศึกษาแบ่งเป็น 8 ระดับ มีชื่อและค่าระดับต่อหนึ่งหน่วยกิตดังต่อไปนี้
ระดับ
ค่าระดับ

A
4.00

B+
3.50

B
3.00

C+
2.50

C
2.00

D+
1.50

D
1.00

F
0.00

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
กาหนดให้มีการประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา โดยมีคณะกรรมการพิจารณาความ
เหมาะสมของมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ดังนี้
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
กาหนดการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา เพื่อนาข้อมูลมา
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน การปรับปรุงหลักสูตร โดยดาเนินการต่อไปนี้
1) สารวจภาวะการได้งานทาของบัณฑิต
2) สารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
3) สารวจระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 ได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูตรและมีหน่วยกิตสะสมไม่ต่ากว่า 135 หน่วยกิต
3.2 ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3.3 นักศึกษาศึกษาวิชาบังคับในสาขาต้องสอบไล่ได้ไม่ต่ากว่าระดับ C ทุกรายวิชา
3.4 นักศึกษาศึกษาวิชาบังคับเลือกในสาขาต้องสอบไล่ได้ไม่ต่ากว่าระดับ C ทุกรายวิชา
3.5 ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่คณะศิลปศาสตร์และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กาหนด
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