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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   ท่าพระจันทร์ คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ปรัชญา และวรรณคดีอังกฤษ 
 

ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร :  25570051101325 
 ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in History 

  
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย: ชื่อเต็ม  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) 
  ชื่อย่อ    ปร.ด. (ประวัติศาสตร์) 
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม   Doctor of Philosophy (History) 
  ชื่อย่อ    Ph.D. (History) 

3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  

      หลักสูตรระดับปริญญาเอก ศึกษา 3 ปี 
 5.2 ภาษาที่ใช้  

หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
 5.3 การรับเข้าศึกษา  

รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
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 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  

เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  ปรับปรุงจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
พ.ศ. 2558  

กำหนดเปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 
  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในการประชุมครั้งที่………….. 
   เมื่อวันที่…………. เดือน........................ พ.ศ.................. 
  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่…………….. 
   เมื่อวันที่…………. เดือน........................ พ.ศ..................  
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565  
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา  

8.1 อาจารย์  
8.2 นักวิชาการ  
8.3 นักเขียน  
8.4 นักวิจัยด้านประวัติศาสตร์ ในหน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน และองค์การระหว่างประเทศ  

  
9. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  
 

10. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 10.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีหลากหลายมิติ ความ
เข้าใจปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีความซับซ้อนจะขาดมุมมองทางประวัติศาสตร์ไม่ได้ และในขณะเดียวกัน
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจก็มีผลต่อประวัติศาสตร์เช่นกัน การจัดการศึกษาวิชาการด้านประวัติศาสตร์ โดย
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ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทำความเข้าใจปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจจึงมีความ
จำเป็น เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ในเชิงวิชาการ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันได้ 

10.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดในปัจจุบันมีผลทำให้สภาพสังคมและวัฒนธรรมมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อนมากขึ้น แต่ละสาขาวิชาต่างก็พยายามศึกษาสังคมและวัฒนธรรม
ตามแนวทางการศึกษาของตน การทำความเข้าใจสถานการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมในมิติทางประวัติศาสตร์
เป็นปัจจัยสำคัญทั้งในเชิงการพัฒนาองค์ความรู้โดยรวมของสาขาวิชาประวัติศาสตร์เอง และเกื้อกูลความรู้ 
ความคิดต่อสาขาวิชาอ่ืน ๆ เพ่ือทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมที่สำคัญ ตลอดจนการอยู่
ร่วมกันกบัประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคและประชาคมโลก  
 
11. ผลกระทบจาก ข้อ 10.1 และ 10.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 11.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 เน้นและสนับสนุนให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในประเด็นทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และ
การเมืองในมิติทางประวัติศาสตร์ ตามที่ตนเองถนัดและมีความสนใจ หรือเป็นประเด็นที่มีความสำคัญต่อการ
พัฒนาประเทศไปจนถึงสังคมนานาชาติ  ดุษฎีบัณฑิตสาขาประวัติศาสตร์จะได้รับการฝึกฝนให้เป็นผู้ที่สามารถ
มองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยต่างๆ  สามารถใช้ความรู้ทางประวัติศาสตร์ทำความเข้าใจได้อย่างมี
เหตุผล  สามารถวิพากษ์และเสนอความคิดได้อย่างครอบคลุมและชัดเจน  รวมทั้งสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่
หรือต่อยอดองค์ความรู้เดิมได้อย่างมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ 
 11.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

 ดุษฎีบัณฑิตสาขาประวัติศาสตร์ได้รับการคาดหวังให้เป็นกำลังสำคัญในสังคมที่จะทำหน้าที่
ทางด้านการสอน การวิจัย บูรณาการความรู้และให้ความรู้แก่สาธารณชน นอกจากจะผลิตทรัพยากรบุคคลที่มี
คุณภาพในเชิงวิชาการให้แก่สังคมแล้ว หลักสูตรยังมุ่งสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่สามารถวิพากษ์สังคม เข้าใจ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่รวดเร็วและซับซ้อน และนำเสนอแนวทางที่จะนำไปสู่ความ
เจริญก้าวหน้าของสังคมได้  
 
12. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น 

 12.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
ไม่มี 

12.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
   ไม่มี 
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12.3 การบริหารจัดการ 
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้คำแนะนำการลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามความเหมาะสมกับหัวข้อวิจัย

ของนักศึกษา และจากหลักสูตรอ่ืนๆ เพ่ือนับหน่วยกิต นักศึกษาจะต้องทำเรื่องเสนอให้กรรมการบริหาร
หลักสูตรพิจารณาก่อนการลงทะเบียน 
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ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
 การวิเคราะห์และวิพากษ์วิถีแห่งความทรงจำของมนุษย์ ตลอดจนแนวทางการนำเสนอความทรงจำ
เหล่านั้นอย่างถี่ถ้วน ทั่วถึง และเท่าเทียม นำไปสู่การทำความเข้าใจมนุษย์และสังคมในปัจจุบันและอนาคต
อย่างถ่องแท้ ตั้งแตร่ะดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับสากล 
      ความสำคัญ  
 การเรียนการสอนและการวิจัยในระดับดุษฎีบัณฑิต ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์เป็นหนึ่งในเสาหลัก
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ทำให้มีทักษะจำเป็นในการดำเนินชีวิตและทำงานทุกอย่างที่
เกี่ยวข้องกับมนุษย์และสังคม ทำให้เข้าใจตัวตนและสร้างจิตสำนึกต่อสังคมซึ่งจำเป็นยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ 
หลักสูตรมุ่งเน้นการวิจัยและความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยที่เน้นหนักด้านการวิจัยและมุ่งสู่ความเป็นเลิศใน
ระดับนานาชาติ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตระหนักถึงความจำเป็น
ในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ขั้นสูงในประเทศไทยซึ่งมีทางเลือกจำกัด ตระหนักถึงการ
พัฒนาศักยภาพทางวิชาการด้านประวัติศาสตร์ และการเชื่อมโยงกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์และนโยบายของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย รวมทั้งสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก และการ
รวมกลุ่มของประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติ แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN)ดังนั้นภาควิชา
ประวัติศาสตร์จึงเห็นสมควรที่จะปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์  

1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 เพ่ือให้ดุษฎีบัณฑิตทีส่ำเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะดังนี้ 

1) มีความรู้ความเชี่ยวชาญขั้นสูงทางด้านประวัติศาสตร์ มีศักยภาพ มีความคิดลึกซึ้งสร้างสรรค์ 
รวมทัง้มีแนวคิดและมุมมองทางประวัติศาสตร์ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

2) สามารถพัฒนาองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์และผลิตผลงานวิชาการ  ซึ่งเป็นที่ยอมรับใน             
วงวิชาการ  และขยายพรมแดนความรู้ทางประวัติศาสตร์ให้กับสังคมไทย   

3) สามารถถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้อ่ืนได้  
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ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
ไม่มี 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ไม่มี 

2. การดำเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน                  

   วัน – เวลาราชการปกติ   
   เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 น. ถึง  16.00 น. 

ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา      
คุณสมบัติของผู้ เข้าศึกษาทั้งแผนการศึกษาแบบ 1.1 และแบบ 2.1 ต้องเป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 22-23 และมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

แผนการศึกษาแบบ 1.1 (ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์) 
 1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่าไม่จำกัดสาขา ทั้งในและต่างประเทศจาก
สถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ  

2) ต้องมีผลการเรียนระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือเทียบเท่า  
3) มีคุณสมบัติที่พร้อมและสอดคล้องกับการทำวิจัยในระดับปริญญาเอกสาขาประวัติศาสตร์ ขึ้นอยู่กับ

การพิจารณาของคณะกรรมการสอบคัดเลือก 
 4) ผู้สมัครต้องนำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่มีแนวคิดและกรอบการวิจัยที่ชัดเจน  
 5) มีผลสอบ TU-GET ไม่ต่ำกว่า 550 หรือมีผลสอบ TOEFL หรือ IELTS ตามเกณฑ์ที่เทียบเคียงกัน 
 6) ผู้เข้าศึกษาที่เป็นชาวต่างประเทศ ต้องมีผลการทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยตามเกณฑ์
และระเบียบการที่คณะศิลปศาสตร์กำหนด และต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วย
การศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2524 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2527 
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แผนการศึกษาแบบ 2.1 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์) 
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่าไม่จำกัดสาขา ทั้งในและต่างประเทศจาก

สถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ  
 2) มีผลสอบ TU-GET ไม่ต่ำกว่า 550 หรือมีผลสอบ TOEFL หรือ IELTS ตามเกณฑ์ที่เทียบเคียงกัน 
 3) ผู้เข้าศึกษาที่เป็นชาวต่างประเทศ ต้องมีผลการทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยตามเกณฑ์
และระเบียบการที่คณะศิลปศาสตร์กำหนด และต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วย
การศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2524 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2527 
 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
 1) ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบทั้งข้อเขียน หรือสัมภาษณ์ หรือการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย 
(Thesis Proposal) ของผู้สมัคร โดยให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์ 

2) ผูเ้ขา้ศกึษาตอ้งสง่ผลทดสอบภาษาองักฤษ มีผลสอบ TU-GET ไม่ต่ำกว่า 550 หรือมีผลสอบ 
TOEFL หรือ IELTS ตามเกณฑ์ที่เทียบเคียงกัน (ผลสอบตอ้งไม่เกนิ 2 ปี นับถงึวนัสมคัร) 

3) ผู้เข้าศึกษาที่เป็นชาวต่างประเทศ ต้องมีผลการทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยตามเกณฑ์
และระเบียบการที่คณะศิลปศาสตร์กำหนด และต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วย
การศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2524 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 

4) เงื่อนไขอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์ 

2.3 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
  อ่ืนๆ (ระบุ)   

2.4 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 42-
45 และประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามหลักสูตรและการลงทะเบียนเรียนข้าม
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2560  

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 
    3.1.1  จำนวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา 
   จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต 
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  ระยะเวลาศึกษา เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา โดยนักศึกษาทั้ง 2 แผนการศึกษา ต้องใช้
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 6 ภาคการศึกษา ไม่เกิน 12 ภาคการศึกษา   

    3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
         3.1.2.1 แบบ 1.1 (ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์) 
     วิทยานิพนธ์     48        หนว่ยกิต 
  3.1.2.2 แบบ 2.1 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์) 
    แผนย่อยที่ 1 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตร ปี 2553 2558 และ 2563 
1) วิชาเสริมพ้ืนฐาน                              - 
2) วิชาบังคับ 6             หนว่ยกิต 
3) วิชาเลือก 6             หนว่ยกิต 
4) วิทยานิพนธ์ 36           หน่วยกิต 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48           หน่วยกิต 
   วิชาเลือกจะต้องมีรายวิชาจากหมวดวิชาประวัติศาสตร์ขั้นสูงอย่างน้อย 3 หน่วยกิต 
     แผนย่อยที ่2 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต ที่มิได้จบสาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตร ปี 2553  2558 และ 2563 หรือจากสถาบันอื่น 

1) วิชาเสริมพ้ืนฐาน                              6             หน่วยกิต* 
                                                                  (ไม่นับหน่วยกิต) 
2) วิชาบังคับ 6             หนว่ยกิต 
3) วิชาเลือก 6             หนว่ยกิต 
4) วิทยานิพนธ์ 36           หน่วยกิต 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48           หน่วยกิต 
  ผู้จบสาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรก่อนปี 2559 หรือจากสถาบันอ่ืน 
บางรายวิชาอาจได้รับการยกเว้นตามดุลยพินิจของหลักสูตร  
  นักศึกษาต้องศึกษาวิชาบังคับ รวม 6 หน่วยกิต โดยนักศึกษาต้องสอบไล่ได้ไม่ต่ำกว่าระดับ B ทุก
รายวิชา 
  วิชาเลือกจะต้องมีรายวิชาจากหมวดวิชาประวัติศาสตร์ขั้นสูงอย่างน้อย 3 หน่วยกิต 
      3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 
  รหัสวิชา 

รายวิชาในหลักสูตรประกอบด้วยอักษรย่อ 2 ตัวและเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมาย ดังนี้ 
  อักษรย่อ ป. / HS หมายถึง อักษรย่อของสาขาวิชาประวัติศาสตร์ 

เลขหลักหน่วย    
 เลข 0-4        หมายถึง วิชาบังคับ 
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 เลข 5-9        หมายถึง วิชาเลือก 
เลขหลักสิบ   

เลข 0          หมายถึง วิชาในหมวดวิชาบังคับและวิทยานิพนธ์ 
เลข 1-2        หมายถึง วิชาในหมวดวิชาประเด็นศึกษา 
เลข 3-4        หมายถึง วิชาในหมวดภูมิภาค 
เลข 5-6          หมายถึง วิชาในหมวดวิชาประวัติศาสตร์สาธารณะ 
เลข 7-8  หมายถึง วิชาในหมวดวิชาขั้นสูง 

เลขหลักร้อย   
   เลข 6          หมายถึง วิชาระดับต้นและระดับกลาง 
   เลข 7           หมายถึง วิชาระดับสูง 
   เลข 8          หมายถึง วิชาวิทยานิพนธ์ปริญญาโท 
   เลข 9          หมายถึง วิชาวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 

 
หมายเหตุ: นักศึกษาอาจถูกกำหนดให้ศึกษารายวิชาเพ่ิมเติมจากหน่วยกิตท่ีกำหนดโดยไม่นับหน่วยกิต โดยให้
ได้ระดับ P (ผ่าน) ทั้งนี้ขึ้นอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

3.1.3.1 รายวิชาสำหรับแผนการศึกษาแบบ 1.1  
รหัสวิชา ชื่อวิชา     หน่วยกิต  
ป.901   วิทยานิพนธ์       48  
HS 901  Thesis  
 

หมายเหตุ: นักศึกษาอาจถูกกำหนดให้ศึกษารายวิชาที่จำเป็นในการทำวิทยานิพนธ์เพ่ิมเติมที่
มีการเปิดสอนในหลักสูตรและในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยศึกษาโดยไม่
ต้องวัดผล (Audit) โดยไม่นับหน่วยกิตรวมในหลักสูตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการแนะนำและความเห็นชอบของ
กรรมการหลักสูตร 

 
3.1.3.2 รายวิชาสำหรับแผนการศึกษาแบบ 2.1   

  1) วิชาเสริมพื้นฐาน  

 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต ที่มิได้จบสาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
หลักสูตร ปี 2553, 2558 และ 2563 หรือจากสถาบันอ่ืน ต้องศึกษาวิชาเสริมพ้ืนฐาน 2 วิชา โดยไม่นับหน่วย
กิต 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ป. 602 การอ่านเอกสารทางประวัติศาสตร์ 3 (3-0-9)   (ไม่นับหน่วยกิต) 
HS 602 Reading Historical Sources (non-credit) 
ป 603 ทฤษฎีและแนวคิดทางประวัติศาสตร์ 3 (3-0-9)   (ไม่นับหน่วยกิต) 
HS 603  Theories and Concepts in the Study of History (non-credit) 

 

  2) วิชาบังคับ  

นักศึกษาต้องศึกษา วิชาบังคับท้ัง 2 วิชา รวม 6 หน่วยกิต  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ป. 701 สัมมนาประวัติศาสตร์นิพนธ์ขั้นสูง 3 (3-0-9) 
HS 701 Advanced Seminar in Historiography  
ป. 801 การพัฒนาแนวคิดและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 (3-0-9) 
HS 801 Development of Thesis Concepts and Proposal Writing  

            ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาบังคับให้ได้ค่าระดับแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00 (B) 
 

2) วิชาเลือก   
 ให้เลือกศึกษา 2 วิชา รวม 6 หน่วยกิต โดยจะต้องมีรายวิชาจากหมวดวิชาหมวดวิชา
ประวัติศาสตร์ขั้นสูงอย่างน้อย 3 หน่วยกิต 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาประเด็นศึกษา 
ป. 615 สัมมนาประวัติศาสตร์ภูมิปัญญา 3 (3-0-9) 
HS 615 Seminar in Intellectual History  
ป. 616 สัมมนาประวัติศาสตร์วัฒนธรรม 3 (3-0-9) 
HS 616 Seminar in Cultural History  
ป. 617 สัมมนาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ 3 (3-0-9) 
HS 617 Seminar in Economic History 
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ป. 618 สัมมนาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 3 (3-0-9) 
HS 618 Seminar in Local History  
ป. 619 สัมมนาประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อม  3 (3-0-9) 
HS 619 Seminar in Environmental History  
ป. 625 สัมมนาประวัติศาสตร์ศาสนาโลก 3 (3-0-9) 
HS 625 Seminar in the History of World Religions  
ป. 626 สัมมนาประวัติศาสตร์กำเนิดรัฐชาติและลัทธิชาตินิยม 3 (3-0-9) 
HS 626 Seminar in the History and Evolution of the Nation-state and 

Nationalism 
 

ป. 627 หัวข้อเฉพาะทางประวัติศาสตร์ 3 (3-0-9) 
HS 627 Selected Topics in History  
 
หมวดวิชาภูมิภาค 
ป.634 ประวัติศาสตร์การเมืองไทยหลังปี 2475 3 (3-0-9) 
HS 634 Thai Political History After 1932  
ป.635 สัมมนาประวัติศาสตร์ไทย 3 (3-0-9) 
HS 635 Seminar in Thai History  
ป. 636 สัมมนาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3 (3-0-9) 
HS 636 Seminar in History of Southeast Asia  
ป. 637 สัมมนาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก 3 (3-0-9) 
HS 637 Seminar in East Asian History  
ป. 638 สัมมนาประวัติศาสตร์อารยธรรมตะวันตก 3 (3-0-9) 
HS 638 Seminar in the History of Western Civilization    
ป. 639 สัมมนาประวัติศาสตร์โลก 3 (3-0-9) 

HS 639 Seminar in Global History  
 
หมวดวิชาประวัติศาสตร์สาธารณะ 
ป. 654 สัมมนาประวัติศาสตร์กับสื่อ                       3 (3-0-9) 
HS 654 Seminar in History and the Media   
ป. 655 สัมมนาการสะสมและพิพิธภัณฑ์ 3 (3-0-9) 
HS 655 Seminar in Collecting and Museums    
ป. 656 จดหมายเหตุและการอนุรักษ์                   3 (3-0-9) 
HS 656 Archiving and Preservation  
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ป. 657 สัมมนาประวัติศาสตร์สาธารณะ 3 (3-0-9) 
HS 657 Public History Seminar  

 
หมวดวิชาประวัติศาสตร์ขั้นสูง 
ป. 774 สัมมนาประวัติศาสตรไทยขั้นสูง  3 (3-0-9) 
HS 774 Advanced Seminar in Thai History   
ป. 775 สัมมนาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ข้ันสูง 3 (3-0-9) 
HS 775 Advanced Seminar in History of Southeast Asia  
ป. 776 สัมมนาประวัติศาสตร์ข้ามชาติขั้นสูง 3 (3-0-9) 
HS 776 Advanced Seminar in Transnational History  
ป. 777 หัวข้อเฉพาะทางประวัติศาสตร์ขั้นสูง 3 (3-0-9) 
HS 777 Advanced Special Topics in History  

หมายเหตุ: นักศึกษาอาจถูกกำหนดให้ศึกษารายวิชาที่จำเป็นในการทำวิทยานิพนธ์เพ่ิมเติม ที่มีการ
เปิดสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โดยให้ได้ระดับ P (ผ่าน) หรือได้รับอนุมัติ
ให้ศึกษาโดยไม่ต้องวัดผล (Audit) โดยไม่นับหน่วยกิตรวมในหลักสูตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการแนะนำและความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

  3) วิทยานิพนธ์   

ป. 900  วิทยานิพนธ์                            36  หน่วยกิต 
  HS 900 Thesis 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
แผนการศึกษา แบบ 1.1 (ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์) 

ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคเรยีนที่ 2 

สอบวัดคณุสมบตัิ* 
ป.901 วิทยานิพนธ์ 

 ป.901 วิทยานิพนธ์ 

รวม     6 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 

 

ปีการศึกษาท่ี 2 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศึกษาท่ี 2 ภาคเรยีนที่ 2 

ป.901 วิทยานิพนธ์  ป.901 วิทยานิพนธ์ 

รวม                                                       9 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 

 

ปีการศึกษาท่ี 3 ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษาท่ี 3 ภาคเรยีนที่ 2 

ป.901 วิทยานิพนธ์  ป.901 วิทยานิพนธ์  

รวม 9 หน่วยกิต  9 หน่วยกิต 

  
แบบ 2.1 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์) 

แผนย่อยที่ 1 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตร 2553 ปี 2558 และ 2563 
 

ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคเรยีนที ่2 

ป.701 สัมมนาหัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์นิพนธ์ขั้นสูง 
ป.801 การพัฒนาแนวคิดและเค้าโครงวิทยานิพนธ ์
วิชาเลือก (หมวดวิชาประวตัิศาสตร์ขั้นสูง) 
วิชาเลือก  

สอบวัดคณุสมบตัิ* 
ป.900 วิทยานิพนธ์ 

รวม 12 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาท่ี 2 ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2 ภาคเรยีนที่ 2 

ป.900 วิทยานิพนธ์  ป.900 วิทยานิพนธ์ 

รวม                                                 9 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 

 

ปีการศึกษาท่ี 3 ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษาท่ี 3 ภาคเรยีนที่ 2 

ป.900 วิทยานิพนธ์               ป.900 วิทยานิพนธ์ 

รวม 9 หน่วยกิต รวม 12 หน่วยกิต 

 
  หากนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกมีความจำเป็นต้องศึกษารายวิชาเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นพ้ืนฐานใน
การทำวิทยานิพนธ์ในหัวข้อของตน คณะกรรมการหลักสูตรให้ลงเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมโดยไม่คิดหน่วยกิต 
 
  แผนย่อยที่ 2 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต ที่มิได้จบสาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตร ปี 2553 ปี 2558 และ 2563 หรือจากสถาบันอ่ืน 

ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคเรยีนที่ 2 

ป.602 การอ่านเอกสารทางประวัติศาสตร ์
ป.603 แนวคิดและทฤษฎีทางประวัติศาสตร์  
ป.701 สัมมนาหัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์นิพนธ์ขั้นสูง 

ป.801 การพัฒนาแนวคิดและเค้าโครงวิทยานิพนธ ์
วิชาเลือก 
วิชาเลือก (หมวดวิชาประวตัิศาสตร์ขั้นสูง) 

รวม 9 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 

 

ปีการศึกษาท่ี 2 ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษาท่ี 2 ภาคเรยีนที่ 2 

สอบวัดคณุสมบตัิ* 
ป.900 วิทยานิพนธ์ 

 ป.900 วิทยานิพนธ์ 

รวม 9 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาท่ี 3 ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษาท่ี 3 ภาคเรยีนที่ 1 

ป.900 วิทยานิพนธ์               ป.900 วิทยานิพนธ์               

รวม 9 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 

 

หากนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกไม่มีพ้ืนฐานการศึกษาสาขาประวัติศาสตร์ หรือมีความจำเป็นต้อง

ศึกษารายวิชาเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการทำวิทยานิพนธ์ในหัวข้อของตน คณะกรรมการหลักสูตรจะ

พิจารณาให้ลงเรียนรายวิชาบางรายวิชาเพ่ิมเติม 

 
3.1.5 คำอธิบายรายวิชา 
 วิชาเสริมพื้นฐาน 

ป.602 การอ่านเอกสารทางประวัติศาสตร์ 3 (3-0-9) 

HS602 Reading Historical Sources    

การค้นคว้า ประเมิน และตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่หลากหลาย ครอบคลุมการสำรวจ
และทำความเข้าใจหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชนิดต่างๆ และบริบทต่างๆ รวมถึงการอ่านและตีความ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์จากหลายๆ แง่มุม สามารถคิดถึงวิธีการใช้หลักฐานอย่างสร้างสรรค์ 

Researching, assessing and interpreting a variety of historical sources. The topics 
include a survey of a variety of historical sources in multiple contexts, reading and 
interpreting historical evidence from a variety of perspectives and thinking about how to 
use sources creatively.  
 

ป.603 ทฤษฎีและแนวคิดทางประวัติศาสตร์ 3 (3-0-9) 

HS603 Theories and Concepts in the Study of History   

สำรวจกรอบคิดและแนวทางการศึกษาวิจัยต่างๆ ที่นักประวัติศาสตร์ใช้ศึกษาอดีต ในช่วงหลาย
ทศวรรษที่ผ่านมา เนื้อหาครอบคลุมการวิเคราะห์กรอบคิดของของประวัติศาสตร์สำนักต่างๆ รวมถึง
แนวคิดและทฤษฎีจากสาขาอ่ืนๆ       

A survey a variety of frameworks and approaches to the past used by historians 
writing in the last several decades. Topics covered include an analysis of concepts and 
theories of a variety of historical schools and other disciplines. 
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วิชาบังคับ 

ป.701 สัมมนาประวัติศาสตร์นิพนธ์ขั้นสูง 3 (3-0-9) 

HS701 Advanced Seminar in Historiography   

ทฤษฎีและกรอบคิดที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์นิพนธ์ ประเด็นเฉพาะในประวัติศาสตร์นิพนธ์
จากหลายภูมิภาค การเขียนงานทางประวัติศาสตร์แต่ละยุคสมัยข้อถกเถียงสำคัญ บริบท วิธีการเขียน การ
วางโครงเรื่อง และการตีความ 

Theories and concepts concerning historiography; selected topics on the 
historiography of various regions; debates, contexts, writing methods, structures, and 
interpretations. 
 

ป.801 การพัฒนาแนวคิดและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 (3-0-9) 

HS801 Development of Thesis Concepts and Proposal Writing   

การสำรวจแนวความคิดและทฤษฎีที่เป็นพ้ืนฐานในการศึกษาประเด็นที่เป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
ค้นคว้า และประมวลหลักฐานที่มีความสำคัญต่อวิทยานิพนธ์ในเบื้องต้น สำรวจงานวิจัยและเอกสารที่
เกี่ยวข้อง นักศึกษาสามารถพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ และสามารถนำเสนองานศึกษาเบื้องต้นในงาน
ประชุมวิชาการ 
            An exploration of the conceptual and theoretical foundations of research topics; 
a basic study and evaluation of historical evidence relevant to writing a thesis; an 
examination of related scholarly works; developing a thesis topic and a preliminary 
research paper. 
 

วิชาเลือก 
หมวดวิชาประเดน็ศึกษา 

ป.615 สัมมนาประวัติศาสตร์ภูมิปัญญา                                                        3 (3-0-9) 

HS615 Seminar in Intellectual History  

ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญา ความคิด และความรู้ในสังคม ทั้งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับศาสนา 
ปรัชญา แนวคิดทาง การเมือง วิทยาการ และความรู้สึกนึกคิดของผู้คน 
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History of intellectual movements, ideas and knowledge in societies related to 
religion, philosophy, political ideas, technologies and emotion. 
 

ป.616 สัมมนาประวัติศาสตร์วัฒนธรรม                                                         3 (3-0-9) 

HS616 Seminar in Cultural History  

อภิปรายและวิเคราะห์ระเบียบวิธีทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจากหลายๆ แง่มุม ครอบคลุม
ประเด็นต่างๆ อาทิเช่น แนวคิดเรื่องประเพณี ชีวิตประจําวัน ความเชื่อ ความทรงจำประวัติศาสตร์อารมณ์
และอ่ืนๆ  

Discussing and analyzing the literature and methods of cultural history from a 
variety of perspectives, covering topics such as ideas about traditions, everyday life, 
beliefs, memories, the history of emotions, and others. 

 

ป.617 สัมมนาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ                                                         3 (3-0-9) 

HS617 Seminar in Economic History  

ประเด็นสำคัญในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ อาทิเช่นวิวัฒนาการ โครงสร้าง นโยบาย และบทบาท
ของสถาบัน และกลุ่มบุคคลต่างๆ ในทางเศรษฐกิจ ซึ่งเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมือง 
ทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค 

Important issues in economic history such as development, structures, policies, 
and roles of institutions and groups of people in economies corresponding to political 
and social changes in both macro and micro levels. 
 

ป.618 สัมมนาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  3 (3-0-9) 

HS618 Seminar in Local History  

ประเด็นสำคัญด้านความเป็นมาของท้องถิ่นต่างๆ ในแง่ของการก่อตั้งชุมชน สภาพการเมืองการ
ปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ของท้องถิ่นกับศูนย์กลางอำนาจและโลกภายนอก 
ประเด็นปัญหาด้านบันทึกหลักฐาน การค้นคว้า วิธีการและการเขียน 

Important issues in the history of localities such as settlement, politics and 
administration, economy, societies and cultures, interrelations between localities, central 
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power, and the world, as well as problematic issues in recording evidence, researching, 
methodology and writing. 
 

ป.619 สัมมนาประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อม                                                         3 (3-0-9) 

HS619 Seminar in Environmental History  

ประเด็นสำคัญในประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่ งแวดล้อมกับการดำรงชีวิตของมนุษย์  ตลอดจนการบริหารจัดการสิ่ งแวดล้อมเมืองและ
ทรัพยากรธรรมชาติในประวัติศาสตร์ไทย ประยุกต์กรอบการวิเคราะห์และวิธีวิจัยประวัติศาสตร์
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพกับหลักฐานและข้อมูลภาคสนาม 

Important issues in the history of the environment and health, relations between 
environmental changes and human life; the administration of city environment and 
natural resources in Thai history; the application of analytical frameworks and research 
methodology in environmental and health history to data and field research. 
 

ป.625 สัมมนาประวัติศาสตร์ศาสนาโลก                                                         3 (3-0-9) 

HS625 Seminar in the History of World Religions  

ประเด็นสำคัญในประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับศาสนา โดยเน้นที่การศึกษาเชิงปรียบเทียบและ
การศึกษาข้ามชาติ 

Important issues in the history of religions with a focus on comparative and 
transnational studies.   
 

ป.626 สัมมนาประวัติศาสตร์กำเนิดรัฐชาติและลัทธิชาตินิยม                                3 (3-0-9) 

HS626 Seminar in the History and Evolution of the Nation-state and 
Nationalism 

 

ประวัติศาสตร์ของหน่วยการเมืองรูปแบบต่างๆ จนถึงรัฐชาติ ความสำคัญของลัทธิชาตินิยมที่ทำ
ให้รัฐชาติเป็นหน่วยการเมืองที่ยั่งยืนที่สุด ศึกษากรณีการเกิดรัฐในภูมิภาคต่างๆ 

History and evolution of various types of political polities; the formation of 
nation-states; the role of nationalism in contributing to the longevity of the nation-state; 
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case studies of the emergence of the nation-state in different world regions. 
 

ป.627 หัวข้อเฉพาะทางประวัติศาสตร์ 3 (3-0-9) 

HS627 Selected Topics in History  

หัวข้อเฉพาะทางประวัติศาสตร์ โดยกำหนดให้เหมาะสมตามแนวโน้มของวงวิชาการ ความสนใจ
ทางวิชาการของนักศึกษาหรือสถานการณ์ร่วมสมัย 

Selected topics in history in accordance with research trends, current issues or 
students’ research interests. 

 

หมวดวิชาภูมิภาค 

ป.634 ประวัติศาสตร์การเมืองไทยหลังปี 2475                                                  3 (3-0-9) 

HS634 Thai Political History After 1932  

ประวัติศาสตร์การเมืองไทยตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จนถึงปัจจุบัน 
ครอบคลุมปัญหาด้านประวัติศาสตร์นิพนธ์ หลักฐานและข้อถกเถียงต่างๆ 

Thai political history from the revolution of 1932 to the present time. 
 

ป.635 สัมมนาประวัติศาสตร์ไทย                                                                   3 (3-0-9) 

HS635 Seminar in Thai History  

ประเด็นสำคัญในประวัติศาสตร์ไทยด้านเหตุการณ์ วิวัฒนาการและโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ
การเมืองและวัฒนธรรม โดยผู้สอนจะกำหนดหัวข้อที่จะศึกษาในแต่ละภาคอย่างชัดเจน 

This seminar focuses on crucial issues in Thai history, ranging from various events 
and their evolution to political, economic, social and cultural structures.  The study 
topics will be clearly designated for each semester by the seminar lecturers. 
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ป.636 สัมมนาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้                                            3 (3-0-9) 

HS636 Seminar in Southeast Asian History  

ประเด็นสำคัญในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่การก่อกำเนิดรัฐจารีต ก่อนยุคอาณา
นิคม การปกครอง และการดำรงอยู่ของสังคมต่างๆ การติดต่อแลกเปลี่ยนระหว่างสังคมทั้งด้านการค้าและ
วัฒนธรรม มาจนถึงยุคอาณานิคม ผลกระทบจากการปกครองของอาณานิคม และการก่อตัวของรัฐเอก
ราช 

Special issues in the history of Southeast Asia from the emergence of traditional 
states and the colonial and post-colonial eras, covering topics such as societies, politics, 
economies and cultures. 
 

ป.637 สัมมนาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก                                                         3 (3-0-9) 

HS637  Seminar in East Asian History  

ประเด็นสำคัญในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก ตั้งแต่ยุคโบราณมาถึงยุคหลังอาณานิคม 
ครอบคลุมหัวข้ออาทิเช่น การเมือง สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม 

Special issues in the history of East Asia from ancient periods to post-colonial era 
covering topics such as societies, politics, economies and cultures. 
 

ป.638 สัมมนาประวัติศาสตร์อารยธรรมตะวันตก 3 (3-0-9) 

HS638 Seminar in the History of Western Civilization  

ประเด็นสำคัญในประวัติศาสตร์อารยธรรมตะวันตก วิเคราะห์ประเด็นสำคัญด้านเหตุการณ์ 
วิวัฒนาการ และโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมในทวีปยุโรปและทวีปอเมริกาใน
แต่ละยุคสมัย โดยเน้นในประเด็นทางด้านประวัติศาสตร์นิพนธ์  

Special issues in the history of Western civilization covering important issues such 
as the evolution and structure of society, economics, politics and culture in Europe and 
the Americas emphasizing its historiography.  
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ป.639 สัมมนาประวัติศาสตร์โลก             3 (3-0-9) 

HS639  Seminar in Global History  

การอ่าน อภิปรายและวิเคราะห์งานศึกษาทางประวัติศาสตร์ที่มีส่วนสำคัญในการวางรากฐานและ
งานศึกษาร่วมสมัย อันเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์โลกจากหลากหลายหลากหลายแง่มุม 

Reading, discussion, and analysis of classic as well as contemporary works of 
scholarship on global history from a variety of perspectives. 
 

 หมวดวิชาประวัติศาสตร์สาธารณะ  

ป.654 สัมมนาประวัติศาสตร์กับสื่อ                        3 (3-0-9) 

HS654 Seminar in History and the Media   

ประเด็นสำคัญว่าการจัดเก็บผลกระทบของสื่อสารมวลชนและสื่อใหม่ต่อแนวคิดและงานทางด้าน
ประวัติศาสตร์ ครอบคลุมประเด็นเรื่องการนำเสนอ การจัดเก็บ และการตีความ  

Special issues in the current and potential impact of mass media and new media 
on the theory and practice of history covering digitization, preservation, presentation and 
interpretation.  

 

ป.655 สัมมนาการสะสมและพิพิธภัณฑ์  3 (3-0-9) 

HS655 Seminar in Collecting and Museums    

ประเด็นสำคัญว่าด้วยการสะสมและพิพิธภัณฑ์โดยเน้นในมิติทางประวัติศาสตร์ วิเคราะห์ประเด็น
สำคัญ เช่น วิวัฒนาการและแนวคิดเรื่องการสะสมและการจัดแสดง งานพิพิธภัณฑ์เชิงปฏิบัติ ทฤษฎีและ
ข้อวิพากษ์ว่าด้วยเรื่องพิพิธภัณฑ์ โดยเป็นการศึกษาเชิงเปรียบเทียบและข้ามวัฒนธรรม 

Special issues in collecting and museums from a historical perspective.  Topics 
include the evolution and ideas of collecting and displaying, museum practice, theory 
and criticism of museums with an emphasis on comparative and cross-cultural 
perspectives. 
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ป.656 จดหมายเหตุและการอนุรักษ์                    3 (3-0-9) 

HS656 Archiving and Preservation  

การออกแบบวิธีจัดเก็บจดหมายเหตุเอกชนและราชการ การออกแบบเนื้อหาประวัติศาสตร์เพ่ือ
งานอนุรักษ์  

Design and administration of private and public archives, basic knowledge on 
historic preservation. 

 

ป.657 สัมมนาประวัติศาสตร์สาธารณะ 3 (3-0-9) 

HS657 Public History Seminar  

หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์สาธารณะ ผู้สอนเป็นผู้กำหนดประเด็นศึกษาก่อน โดยกำหนดให้
เหมาะสมตามประเด็นร่วมสมัยว่าด้วยประวัติศาสตร์สาธารณะ ทั้งในทางทฤษฎี ปฏิบัติและกรณีศึกษาโดย
อาจครอบคลุมสาขาย่อย เช่น การจัดการจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์ศึกษา การอนุรักษ์ทางประวัติศาสตร์ 
การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์บอกเล่า และอ่ืนๆ หรืออาจครอบคลุมประเด็นว่าด้วย
การเมืองของประวัติศาสตร์สาธารณะและความทรงจำ 

Selected topics in public history covering current issues in theory, practice and 
case studies. The course may cover subfields such as archival management, museum 
studies, historic preservation, cultural resource management, oral history and others. The 
course will also address the politics of public history and memory. 

 

หมวดวิชาประวัติศาสตร์ขั้นสูง 

ป.774 สัมมนาประวัติศาสตรไทยขั้นสูง 3 (3-0-9) 

HS774 Advanced Seminar in Thai History   

ประเด็นสำคัญในการค้นคว้าวิจัยประวัติศาสตร์ไทย โดยเน้นที่ข้อถกเถียงร่วมสมัยและการสร้างข้อ
ถกเถียงในการวิจัย รายวิชานี้มีเป้าหมายคือเตรียมตัวนักศึกษาในการทำวิจัยในระดับปริญญาเอก 

Special issues in researching Thai history emphasizing current and potential 
debates. The course aims at preparing students to conduct a PhD research.    
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ป.775 สัมมนาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ข้ันสูง 3 (3-0-9) 

HS775 Advanced Seminar in Southeast Asian History   

ประเด็นสำคัญในการค้นคว้าวิจัยประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเน้นที่ข้อถกเถียงร่วม
สมัยและการสร้างข้อถกเถียงที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รายวิชานี้มีเป้าหมายคือ
เตรียมตัวนักศึกษาในการทำวิจัยในระดับปริญญาเอก 

Special issues in researching the history of Southeast Asia emphasizing current and 
potential debates. The course aims at preparing students to conduct PhD research.  
 

ป.776 สัมมนาประวัติศาสตร์ข้ามชาติขั้นสูง 3 (3-0-9) 

HS776 Advanced Seminar in Transnational History   

ประเด็นสำคัญในการค้นคว้าวิจัยข้ามชาติ โดยเน้นที่ข้อถกเถียงร่วมสมัยและการสร้างข้อถกเถียง
ในการวิจัย รายวิชานี้มีเป้าหมายคือเตรียมตัวนักศึกษาในการทำวิจัยในระดับปริญญาเอก 

Special issues in researching transnational history emphasizing current and 
potential debates. The course aims at preparing students to conduct PhD research.   
 

ป.777 หัวข้อเฉพาะทางประวัติศาสตร์ขั้นสูง 3 (3-0-9) 

HS777 Advanced Special Topics in History   

หัวข้อเฉพาะในการศึกษาวิจัยทางด้านประวัติศาสตร์ โดยเน้นที่ข้อถกเถียงร่วมสมัยและการสร้าง
ข้อถกเถียง รวมถึงแนวคิดและทฤษฎี รายวิชานี้มีเป้าหมายคือเตรียมตัวนักศึกษาในการทำวิจัยในระดับ
ปริญญาเอก 

Special issues in the study of history emphasizing current and potential debates 
as well as concepts and theories. The course aims at preparing students to conduct PhD 
research.  
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วิทยานิพนธ์ 

ป.900 วิทยานิพนธ์ 36 

HS900 Thesis   

 การสร้างงานวิจัยและการดำเนินการวิจัยอันก่อให้เกิดองค์ความรู้และมุมมองใหม่ในสาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ เขียนวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และนำเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจัย
เพ่ือเผยแพร่ จริยธรรมในการทำวิจัย และจริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

Proposing and conducting a research project that provides a contribution and a 
new perspective in the field of history; writing up the thesis; presenting and publishing 
research papers; understanding research ethics and academic integrity. 

 

ป.901 วิทยานิพนธ์ 54 

HS901 Thesis   

 การสร้างงานวิจัยและการดำเนินการวิจัยอันก่อให้เกิดองค์ความรู้และมุมมองใหม่ในสาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ เขียนวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และนำเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจัย
เพ่ือเผยแพร่ จริยธรรมในการทำวิจัย และจริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

Proposing and conducting a research project that provides a contribution and a 
new perspective in the field of history; writing up the thesis; presenting and publishing 
research papers; understanding research ethics and academic integrity. 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำวิจัยและการทำวิทยานิพนธ์ 
5.1 คำอธิบายโดยย่อ 
หลักสูตรมี 2 แผนการศึกษา คือ แบบ 1.1 ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ และแบบ 2.1 ศึกษารายวิชาและทำ

วิทยานิพนธ์ 
วิทยานิพนธ์ : สามารถสร้างโครงการวิจัยและดำเนินการวิจัยอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชา

ประวัติศาสตร์ และนำเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจัยเพ่ือเผยแพร่ จริยธรรมในการทำวิจัย และ
จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
 2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูลต่างๆ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
 3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ  
 4) สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะกับการแก้ไขปัญหาในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม  

 5.3 ช่วงเวลา 
        5.3.1 การทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาแบบ 1.1 ให้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หลังสอบผ่านตาม
รายวิชาตามหลักสูตรและสอบวัดคุณสมบัติผ่านเรียบร้อยแล้ว 
        5.3.2 การทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาแบบ 2.1 ให้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หลังสอบวัด
คุณสมบัติผ่านเรียบร้อยแล้ว 

5.4 จำนวนหน่วยกิต 
         5.4.1 แผนการศึกษาแบบ 1.1 ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์   จำนวน 48 หน่วยกิต 

  5.4.2 แผนการศึกษาแบบ 2.1 ทำวิทยานิพนธ์    จำนวน 36 หน่วยกิต 
 5.5 ข้อกำหนดการทำวิทยานิพนธ์  และการสอบวัดคุณสมบัติ 
  5.5.1 การทำวิทยานิพนธ์  

แผนการศึกษาแบบ 1.1 
1) นักศึกษาสามารถลงทะเบีบนทำวิทยานิพนธ์ได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกท่ีเข้าศึกษา 
2) นักศึกษาทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 
3) หลังจากจดทะเบียนทำวิทยานิพนธ์แล้ว นักศึกษาต้องเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อ

คณะกรรมการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรฯ เพ่ือให้คณบดีคณะศิลปศาสตร์ แต่งตั้งอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการวิทยานิพนธ์ รวมไม่น้อยกว่า 5 ท่าน ซึ่งจะให้คำแนะนำนักศึกษา รวมทั้ง
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์ 
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4) หลังจากจดทะเบียนทำวิทยานิพนธ์แล้ว นักศึกษาต้องนำเสนอรายงานความก้าวหน้า 
(Progress Report) ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ทุกภาคการศึกษา 

4) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 

แผนการศึกษาแบบ 2.1 
1) นักศึกษาจะจดทะเบียนทำวิทยานิพนธ์ได้ เมื่อศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 

ภาค 
การศึกษาปกต ิและจะต้องมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00  

2) นักศึกษาทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 
3) หลังจากจดทะเบียนทำวิทยานิพนธ์แล้ว นักศึกษาต้องเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อ

คณะกรรมการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรฯ เพ่ือให้คณบดีคณะศิลปศาสตร์ แต่งตั้งอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการวิทยานิพนธ์ รวมไม่น้อยกว่า 5 ท่าน ซึ่งจะให้คำแนะนำนักศึกษา รวมทั้ง
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์ 

4) หลังจากจดทะเบียนทำวิทยานิพนธ์แล้ว นักศึกษาต้องนำเสนอรายงานความก้าวหน้า 
(Progress Report) ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ทุกภาคการศึกษา 

5) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)  

5.5.2 การสอบวิทยานิพนธ์ 
1) อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 
2) นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ได้ เมื่อสอบวัดความรู้ภาษาต่างประเทศผ่านแล้ว 
3) ก า ร ส อ บ วิ ท ย า นิ พ น ธ์  ให้ เป็ น ไป ต า ม ร ะ เบี ย บ แ ล ะ ข้ อ บั ง คั บ ข อ ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการสอบวิทยานิพนธ์ที่จะได้ผลระดับ S (ใช้ได้) ต้องได้มติเอกฉันท์จาก
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

5.5.3 การสอบวัดคุณสมบัติ 
  (1) นักศึกษามีสิทธิที่จะสอบวัดคุณสมบัติ เมื่อจดทะเบียนรายวิชาครบถ้วนตามที่หลักสูตร
กำหนด และได้รับโอกาสให้สอบในภาคการศึกษาแรกที่มีโอกาสจะสำเร็จการศึกษา โดยมีค่าระดับเฉลี่ ยสะสม
ไม่ต่ำกว่า 3.00 
  (2) คณะศิลปศาสตร์จะเปิดสอบวัดคุณสมบัติ ซึ่งเป็นการสอบแบบข้อเขียน ปีการศึกษาละ 2 
ครั้ง โดยคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ 

(3) นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติให้ได้ระดับ P (ผ่าน) ภายใน 3 ครั้ง  มิฉะนั้นจะถูกถอน
ชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา 
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5.5.4 การสอบวัดความรู้ภาษาต่างประเทศ 
นักศึกษาทั้งแบบ 1.1 และแบบ 2.1 จะต้องสอบความรู้ภาษาอังกฤษให้ได้ค่าระดับผ่าน 

(P) ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

5.6 การเตรียมการ 
 5.6.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการทั่วไปและอาจารย์ผู้สอนประจำวิชา ทำหน้าที่ให้คำแนะนำ

นักศึกษาเกี่ยวกับการการวางแผนการศึกษาและการลงทะเบียนเรียนรายวิชา การศึกษาด้วยตนเองและเข้าร่วม
กิจกรรมวิชาการที่ เหมาะสม ให้ความรู้ เกี่ ยวกับการสืบค้นข้อมูล โดยใช้ฐานข้อมูลของห้องสมุด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงให้คำปรึกษานักศึกษาเรื่องแหล่งทุนในการเรียนและวิจัย 

 5.6.2 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพ่ือให้คำแนะนำในการทำวิทยานิพนธ์แก่
นักศึกษา เนื้อหาและประเด็นในการทำวิทยานิพนธ์ โดยมีรายงานที่ต้องนำส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่
หลักสูตรกำหนด 

 5.6.3 นักศึกษาจะต้องทำวิทยานิพนธ์ภายใต้การแนะนำและควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ โดยให้คณะแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือทำหน้าที่แนะนำการเขียนวิทยานิพนธ์ 

5.6.4 ทางหลักสูตรจะการจัดบรรยาย ประชุม และสัมมนาทางวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความรู้ 
และเปิดโอกาสให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับอาจารย์และนักวิชาการ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาเฉพาะด้านตามความสนใจและความถนัดของนักศึกษา 

5.7 กระบวนการประเมินผล 
     1) การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 

  กระทำโดยวิธีการนำเสนอในที่ประชุมและสอบปากเปล่า โดยอาจารย์ผู้สอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจำ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน อาจารย์ประจำและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าว ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ำกว่า           รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการ
ทำวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจเป็นกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ได้ แต่ต้องไม่เป็นประธานกรรมการและต้องเข้าสอบวิทยานิพนธ์ด้วยทุกครั้ง 

2) การสอบวิทยานิพนธ์  
  กระทำโดยวิธีนำเสนอในที่ประชุมและสอบปากเปล่า โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ควร
เป็นกรรมการชุดเดียวกันกับคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ซึ่งการแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ จะกระทำได้เฉพาะกรณีที่มีเหตุจำเป็น 
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  การดำเนินการสอบวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 โดยคณะศิลปศาสตร์ จะตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ อย่างน้อย 5 
คน โดยต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิ จากภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการอย่างน้อย 1 คน และประธาน
คณะกรรมการต้องไม่ใช่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดยการสอบ
วิทยานิพนธ์ที่จะได้รับผลระดับ S ต้องได้มติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

3) การเผยแพร่วิทยานิพนธ์  
  การเผยแพร่วิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 

การประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
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หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
  การวัดผล ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2561 ข้อ 34, 47-48, 55, 69-76, 80, 81 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
  2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 
 1) มีคณะกรรมการทวนสอบที่ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอย่างน้อย 1 คน 
 2) คัดเลือกรายวิชาทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกในสาขาวิชาตามเกณฑ์การคัดเลือกที่คณะกรรมการ  
ทวนสอบกำหนด 
 3)  คณะกรรมการทวนสอบตรวจสอบผลการให้คะแนนกับข้อสอบรายงาน รายงานประจำภาค และ/
หรือ โครงงานอ่ืนๆ ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมาย 
 4) กรณีวิทยานิพนธ์ ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป .อว.)  เรื่องการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  และระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวิทยานิพนธ์  การ
ค้นคว้าอิสระ  พ.ศ. 2559 

  2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 
  ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต  
 
3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

3.1 ได้ศึกษาลักษณะวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูตรและมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 48 
หน่วยกิตและปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ครบถ้วน 

3.2 นักศึกษาต้องศึกษาวิชาบังคับ 2 วิชา รวม 6 หน่วยกิต ทั้งนี ้นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาบังคับให้
ได้ค่าระดับแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00 (B) และนักศึกษาต้องศึกษาวิชาเลือกอย่างน้อย 1 วิชา จากหมวดวิชาขั้น
สูง 

3.3 ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) (เฉพาะแผนการศึกษาแบบ 
2.1) 

3.4 ได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด  
3.5 ได้ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบวัดคุณสมบัติ 
3.6 ไดร้ะดับ S (ใช้ได้) ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่

คณะศิลปศาสตร์แต่งตั้ง ซึ่งต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน โดยต้องเป็นระบบ
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เปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และนำส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยวิทยานิพนธ์ 
สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ พ.ศ. 2559 

3.7 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 1 เรื่อง (กรณี
แผนการศึกษาแบบ 2.1) หรือ อย่างน้อย 2 เรื่อง (กรณีแผนการศึกษาแบบ 1.1)  

3.8 ต้ อ งป ฏิ บั ติ ต าม เงื่ อ น ไข อ่ื น ๆ  ที่ ภ าค วิ ช าป ระวั ติ ศ าส ต ร์  ค ณ ะศิ ล ป ศ าส ต ร์  แ ล ะ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำหนด 
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ตารางเทียบรายวิชาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
ฉบับ พ.ศ. 2558 กับ ฉบับ พ.ศ. 2563 

 
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2558 หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2563 

รายวิชาที่เทียบได้  รายวิชาที่เทียบได้  
ป.801 การค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ขั้นสูง (3) ป.602 การอ่านเอกสารทางประวัติศาสตร ์ (3) 
ป.802 แนวคิดและทฤษฎีการวิจัยทางประวัติศาสตร์ขั้นสงู (3) ป.603 ทฤษฎีและแนวคิดทางประวัติศาสตร ์ (3) 
ป.816 สัมมนาประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (3) ป.619 สัมมนาประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อม (3) 
ป.825 สัมมนาประวัติศาสตร์กำเนิดรัฐชาติและลัทธิ
ชาตินิยม 

(3) ป.626 สัมมนาประวัติศาสตร์กำเนิดรัฐชาติและลัทธิ
ชาตินิยม 

(3) 

ป.855 สัมมนาประวัติศาสตร์สยามสมัยใหม่ (3) ป.634 ประวัติศาสตร์การเมืองไทยหลังปี 2475 (3) 
ป.865 สัมมนาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สมัยใหม่ 

(3) ป.636 สัมมนาประวตัิศาสตรเ์อเชยีตะวันออกเฉียงใต้ (3) 

ป.849 สัมมนาประวัติศาสตร์นิพนธ์ข้ันสูง (3) ป.701 สัมมนาประวตัิศาสตร์นิพนธ์ข้ันสูง (3) 
ป.839 สัมมนาหัวข้อเฉพาะทางประวัติศาสตร์ขั้นสูง (3) ป.777 หัวข้อเฉพาะทางประวัติศาสตร์ขั้นสูง (3) 
ป.803 การพัฒนาแนวคิดและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (6) ป.801 การพัฒนาแนวคิดและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (3) 
ป.900 วิทยานิพนธ์ (36) ป.900 วิทยานิพนธ์ (36) 
ป.903 วิทยานิพนธ์ (54) ป.901 วิทยานิพนธ์ (48) 
    

รายวิชาที่เทียบไม่ได้    
ป.814 สัมมนาประวัติศาสตร์ข้ามวัฒนธรรม (3)   
ป.815 สัมมนาประวัติศาสตร์ความรุนแรง (3)   

ป.817 สัมมนาประวัติศาสตร์กับวรรณกรรม (3)   

ป.824 สัมมนาประวัติศาสตร์บูรณาการภูมิภาค (3)   

ป.826 สัมมนาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศสมัยใหม่ 

(3)   

ป.854 สัมมนาประวัติศาสตร์สยามก่อนสมัยใหม่ (3)   

ป.864 สัมมนาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อน
ยุคอาณานิคม 

(3)   

ป.866 สั มมนาความสัมพันธ์ ระหว่างจีนกับ เอ เชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

(3)   

ป.874 สัมมนาประวตัิศาสตรร์่วมสมัยของภูมภิาคอเมริกา (3)   
ป.899 สัมมนาหัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตรภ์ูมิภาคต่างๆ (3)   

  รายวิชาที่เทียบไม่ได้  
  ป.615 สัมมนาประวตัิศาสตรภ์ูมิปญัญา (3) 
  ป.616 สัมมนาประวตัิศาสตร์วัฒนธรรม (3) 
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หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2558 หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2563 
  ป.617 สัมมนาประวตัิศาสตรเ์ศรษฐกิจ (3) 
  ป.618 สัมมนาประวตัิศาสตร์ท้องถิ่น (3) 
  ป.625 สัมมนาประวตัิศาสตรศ์าสนาโลก (3) 
  ป.627 หัวข้อเฉพาะทางประวัติศาสตร์        (3) 
  ป.635 สัมมนาประวตัิศาสตรไ์ทย (3) 
  ป.637 สัมมนาประวตัิศาสตรเ์อเชยีตะวันออก (3) 
  ป.638 สัมมนาประวตัิศาสตร์อารยธรรมตะวันตก (3) 
  ป.639 สัมมนาประวตัิศาสตรโ์ลก (3) 
  ป.654 สัมมนาประวตัิศาสตร์กับสือ่ (3) 
  ป.655 สัมมนาประวตัิศาสตร์การสะสมและพิพิธภัณฑ ์ (3) 
  ป.656 จดหมายเหตุและการอนุรกัษ์ (3) 
  ป.657 สัมมนาประวตัิศาสตรส์าธารณะ (3) 
  ป.774 สัมมนาประวตัิศาสตรไ์ทยขั้นสูง (3) 
  ป.775 สัมมนาประวตัิศาสตรเ์อเชยีตะวันออกเฉียงใต้ขั้นสูง (3) 
  ป.776 สัมมนาประวตัิศาสตร์ข้ามชาติขั้นสูง (3) 

 
 


