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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 

ศูนย์ท่าพระจันทร์ คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ปรัชญา และวรรณคดีอังกฤษ 
 

ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัส       : 25350051100353 

 ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย  : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
 ภาษาอังกฤษ  : Master of Arts Program in History 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย    ชื่อเต็ม  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) 
   ชื่อย่อ  ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม  Master of Arts (History) 
   ชื่อย่อ  M.A. (History) 

3. วิชาเอก (ถ้ามี) 

 -  

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต  

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 
 หลักสูตรระดับปริญญาโท ศึกษา 2 ปี 
 
5.2 ภาษาที่ใช้ 

หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
5.3 การรับเข้าศึกษา 

รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยในการเรียนได้ 
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 

  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ พ.ศ. 
2558  
  กำหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 
  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในการประชุมครั้งที…่……….. 
   เมื่อวันที่…………. เดือน........................ พ.ศ.................. 
  ได้รับอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่…………….. 
   เมื่อวันที่…………. เดือน........................ พ.ศ.................. 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2564 

 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
1.อาจารย์ 
2.นักเขียน 
3. นักวิจัยประจำหอจดหมายเหตุ 
4. นักวิจัยประจำพิพิธภัณฑ์ 

 

9. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ  

 

10. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
10.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับสังคมนานาชาติที่หลากหลาย และมีแนวโน้มที่จะพัฒนา

มากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้มีความจำเป็นต้องสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ ที่มีความสามารถในการ
วิเคราะห์มีโลกทัศน์เปิดกว้าง หลากหลายและเท่าทันความก้าวหน้าของโลกวิชาการสากล ตลอดจนมีความสามารถ
ในการค้นคว้าข้อมูลและเรียบเรียงงานเขียนตามหลักวิชาการในรูปแบบต่างๆ ทั้งงานวิจัย วิชาการและกึ่งวิชาการ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการขององค์กรและบริษัทต่างๆ ทั้งในไทยและในต่างประเทศ 
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นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีบทบาทสำคัญในกลุ่มประเทศอาเซียน ดังนั้นหลักสูตรประวัติศาสตร์จึง
ตอบสนองต่อความต้องการ ด้วยการสร้างบุคลากรที่มีความสามารถในการสร้างฐานความรู้ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานและ
เตรียมพร้อมในการแลกเปลี่ยนในทุกๆ ด้านกับกลุ่มประเทศอาเซียน 

10.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ประเทศไทยและประชาคมโลกมีการแลกเปลี่ยนทางด้านสังคมและวัฒนธรรมกันมาอย่างต่อเนื่อง การศึก

ประวัติศาสตร์จึงช่วยส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในสังคมและวัฒนธรรมของกันและกันดีข้ึน  

 

11. ผลกระทบจากข้อ 10.1 และ 10.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
11.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 11.1.1 การพัฒนาหลักสูตรที่สามารถทำความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรม เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการค้นคว้าหรือทำวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศและสังคม 
 11.1.2 การสร้างหลักสูตรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทัง้ภายในและต่างประเทศ 
11.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 11.2.1 การผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐานเป็นที่ต้องการของสังคม 
 11.2.2 การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และผู้เรียนกับสถาบันในและ

ต่างประเทศ เพ่ือขยายองค์ความรู้ทั้งอาจารย์และผู้เรียน 

 

12. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น 
  12.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
   ไม่มี 
  12.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
   ไม่มี 
  12.3 การบริหารจัดการ 
   ไม่มี 
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ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1. 1 ปรัชญา 
 เป็นแหล่งผลิตองค์ความรู้ที่ก้าวหน้าและสร้างนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ ที่มีความคิดสร้างสรรค์และ
สามารถวิพากษ์ด้านประวัติศาสตร์และสังคม 
       ความสำคัญ 
 เป็นแหล่งที่สร้างองค์ความรู้และนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ 

1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 เพ่ือให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะดังนี้ 
1)มีความรู้ด้านประวัติศาสตร์และมีความเข้าใจในประเด็นสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างลึกซ้ึง 
2)มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดผลในทางสร้างสรรค์และเป็น

คุณประโยชน์ต่อสังคม 
3) สามารถนำความรู้ด้านประวัติศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการวางแผนและ

กำหนดนโยบายชาติ 
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ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาคโดย 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 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 22-23 และ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่จำกัดสาขา ทั้งใน
และต่างประเทศจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ 
 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
 1) ผู้เขา้ศึกษาต้องผ่านการสอบทั้งข้อเขียน สัมภาษณ์ และ/หรือการพิจารณางานเขียนของผู้สมัคร โดยให้
เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์ 

2. ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี 
นับถึงวันสมัคร) 

3) เงื่อน ไข อ่ืนๆ ให้ เป็น ไปตามประกาศรับสมัครบุ คคลเข้าศึกษาในระดับบัณ ฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์ 

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

2.4 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 42-45 
และประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามหลักสูตรและการลงทะเบียนเรียนข้าม
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2560 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 
  3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา 
   จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36  หน่วยกิต 
   ระยะเวลาศึกษา เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอด

หลักสูตร อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์) 
วิชาบังคับ 12  หน่วยกิต 
วิชาเลือก 12  หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ 12  หน่วยกติ 
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 

 
  3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 
  รหัสวิชา 

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

เลขหลักหน่วย    
 เลข 0-4        หมายถึงวิชาบังคับ 
 เลข 5-9        หมายถึงวิชาเลือก 
เลขหลักสิบ   

เลข 0          หมายถึงวิชาในหมวดวิชาบังคับและวิทยานิพนธ์ 
เลข 1-2        หมายถึงวิชาในหมวดวิชาประเด็นศึกษา 
เลข 3-4        หมายถึงวิชาในหมวดภูมิภาค 
เลข 5-6          หมายถึงวิชาในหมวดวิชาประวัติศาสตร์สาธารณะ 
เลข 7-8  หมายถึงวิชาในหมวดวิชาขั้นสูง 
 

เลขหลักร้อย   
   เลข 6          หมายถึงวิชาระดับต้นและระดับกลาง 
   เลข 7           หมายถึงวิชาระดับสูง 
   เลข 8          หมายถึงวิชาวิทยานิพนธ์ปริญญาโท 
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  3.1.3.1 วิชาบังคับ 

นักศึกษาต้องศึกษา วิชาบังคับทั้ง 4 วิชา รวม 12 หน่วยกิต  ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชา
บังคับให้ได้ค่าระดับแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00 (B) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ป.601 วิธีวิจัยและการเขียนทางประวัติศาสตร์ 3 (3-0-9) 
HS601 Historical Research and Writing  
ป. 602 การอ่านเอกสารทางประวัติศาสตร์ 3 (3-0-9) 
HS 602 Reading Historical Sources  
ป 603 ทฤษฎีและแนวคิดทางประวัติศาสตร์ 3 (3-0-9) 
HS 603 Theories and Concepts in the Study of History  
ป.604 การศึกษาเอกเทศ 3 (3-0-9) 
HS604 Independent Study  

 
3.1.3.2 วิชาเลือก   

  นักศึกษาต้องศึกษาวิชาเลือกศึกษา 4 วิชา รวม 12 หน่วยกิต โดยต้องประกอบด้วยหมวด
ประเด็นศึกษาและหมวดภูมิภาค ส่วนหมวดวิชาประวัติศาสตร์สาธารณะจะเลือกหรือไม่ก็ได้  (หรือเลือกรายวิชา
จากหลักสูตรปริญญาโทภาคปกติสาขาวิชาอ่ืนในคณะศิลปศาสตร์ ทั้งนี้ นักศึกษาต้องได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรที่ตนเองสังกัด) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-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  
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 
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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) 
HS627 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 Southeast Asian History  
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 the Museum    
ป. 656 จดหมายเหตุและการอนุรักษ์                   3 (3-0-9) 
HS 656 Archive and Preservation  
ป. 657 สัมมนาประวัติศาสตร์สาธารณะ 3 (3-0-9) 
HS 657 Public History Seminar  
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  3.1.3.3 วิทยานิพนธ์   
ป.800 วิทยานิพนธ์                 12 
HS 800 Thesis  

 
 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
  

ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษาท่ี 1  ภาคเรียนที่ 2 

ป.601 วิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์                   3 หน่วยกิต 
ป.602 การอ่านเอกสารทางประวัติศาสตร์        3 หน่วยกิต 
วิชาเลือก (หมวดภมูิภาค)                           3 หน่วยกิต 

ป.603 แนวคิดและทฤษฎีทางประวัติศาสตร์         3 หน่วยกิต 
วิชาเลือก (หมวดประเด็นศึกษา)                       3 หน่วยกิต 
วิชาเลือก (หมวดภมูิภาค)                               3 หน่วยกิต 

รวม   9 หน่วยกิต รวม   9 หน่วยกิต 

 

ปีการศึกษาท่ี 2 ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษาท่ี 2 ภาคเรยีนที่ 2  

ป.701 การศึกษาเอกเทศ 
วิชาเลือก(หมวดประเด็นศึกษาหรอืหมวด
ประวัติศาสตร์สาธารณะ) 

 3  หน่วยกิต 
 3  หน่วยกิต 

ป.800 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

รวม                                                    6 หน่วยกิต  รวม                                                     12 หน่วยกิต 

 
3.1.5 คำอธิบายรายวิชา 

วิชาบังคับ 

ป.601 วิธีวิจัยและการเขียนทางประวัติศาสตร์ 3 (3-0-9) 

HS601 Historical Research and Writing  

ทักษะการค้นคว้าและการเขียนในทางประวัติศาสตร์ เพ่ือเป็นการเตรียมตัวนักศึกษาในการทำ
วิจัยทางประวัติศาสตร์ในเชิงลึก เพ่ือสร้างความเข้าใจความเป็นสาขาวิชาประวัติศาสตร์และระเบียบวิธี
ของสาขาประวัติศาสตร์ในเชิงลึกผ่านการอ่าน อภิปรายและวิเคราะห์งานวิจัยทางประวัติศาสตร์ทั้ง งานที่
เป็นหลักฐานสำคัญและงานร่วมสมัย  

 
Skills in research and writing in history aiming at preparing students to work on 

longer research projects. The course also aims at creating an in-depth understanding of 
the discipline and methods of history through reading, discussion and analysis of classic 
as well as contemporary works of scholarship. 
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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 ที่นักประวัติศาสตร์ใช้ศึกษาอดีตในช่วงหลาย
ทศวรรษที่ผ่านมา เนื้อหาครอบคลุมการวิเคราะห์กรอบคิดของของประวัติศาสตร์สำนักต่างๆ รวมถึง
แนวคิดและทฤษฎีจากสาขาอ่ืนๆ 

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

ป.604 การศึกษาเอกเทศ 3 (3-0-9) 

HS604 Independent Study  

การค้นคว้าและสำรวจแนวคิดและทฤษฎีเบื้องต้นที่สำคัญจากงานวิชาการทางประวัติศาสตร์ ใน
ประเด็นหนึ่งประเด็นใด รวมทั้งนำวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์เพ่ือ
นำไปสู่การกำหนดประเด็นและหัวข้อวิทยานิพนธ์  

Researching and surveying major concepts and fundamental theories that appear 
in academic works in history through a selected topic.  The course also introduces 
historical approaches for data collection and data analysis which will be useful for 
determining the study issues and thesis topics. 
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วิชาเลือก 
หมวดวิชาประเด็นศึกษา 

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

HS615 Seminar in Intellectual History  

ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญา ความคิด และความรู้ในสังคม ทั้งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับศาสนา 
ปรัชญา แนวคิดทาง การเมือง วิทยาการ และความรู้สึกนึกคิดของผู้คน  

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. 
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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 
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.   
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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; 
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.  

 

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. 
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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. 
 

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. 
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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. 
 

 
วิทยานิพนธ์ 
ป.800 วิทยานิพนธ์  12 
HS 800 Thesis   
 การสร้างโครงการวิจัยและการดำเนินการวิจัยประเด็นเฉพาะด้านประวัติศาสตร์เขียนวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์และนำเสนอวิทยานิพนธ์การเขียนรายงานวิจัยเพื่อเผยแพร่จริยธรรมในการทำวิจัยและจริยธรรมใน
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
 Proposing and conducting a research preject in a specialized issue in the field of history; 
writing up a thesis; presenting and publishing research papers; understanding research ethics 
and academic integrity. 
 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์ 
5.1 คำอธิบายโดยย่อ 
หลักสูตรมี 1 แผนการศึกษา คือ แผน ก แบบ ก 2 แผนศึกษารายวิชา และทำวิทยานิพนธ์ 
วิทยานิพนธ์ : สามารถสร้างโครงการวิจัยและดำเนินการวิจัยอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชา

ประวัติศาสตร์ และนำเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจัยเพ่ือเผยแพร่ จริยธรรมในการทำวิจัย และจริยธรรม
ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
 2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูลต่างๆ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
 3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ  
 4) สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะกับการแก้ไขปัญหาในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม  
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 5.3 ช่วงเวลา 
  การทำวิทยานิพนธ์ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษาที่ 2 

5.4 จำนวนหน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์  12  หน่วยกิต 

 5.5 ข้อกำหนดการทำวิทยานิพนธ์   
  5.5.1 การทำวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2) 

1) การจดทะเบียนวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะจดทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้ต่อเมื่อศึกษามาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต โดยได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำ
กว่า 3.00 

2) นักศึกษาทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ 
3) หลังจากจดทะเบียนทำวิทยานิพนธ์แล้ว นักศึกษาต้องเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อ

คณะกรรมการโครงการปริญญาโท สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เพ่ือให้คณบดีคณะศิลปศาสตร์แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และกรรมการวิทยานิพนธ์ รวมไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งจะให้คำแนะนำนักศึกษา รวมทั้งสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์ 

4) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 
  5.5.2  การสอบวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2) 
         1) อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 
         2) นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ได้เมื่อสอบภาษาต่างประเทศผ่านแล้ว 
         3) การสอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ 
และการสอบวิทยานิพนธ์ที่จะได้ผลระดับ S ต้องได้มติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์5.6 การ
เตรียมการ 

 5.6.1 ให้ความรู้เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูลของห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพ่ือให้คำแนะนำในการทำวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษา 

 5.6.2 เนื้อหาวิทยานิพนธ์ ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ โดยมีรายงานที่ต้องนำส่ง
ตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด 

 5.6.3 นักศึกษาจะต้องทำวิทยานิพนธ์ภายใต้การแนะนำและควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ โดยให้คณะแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือทำหน้าที่แนะนำการเขียนวิทยานิพนธ์สำหรับ
นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต 

5.7 กระบวนการประเมินผล 
 5.7.1 การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 

  กระทำโดยวิธีการนำเสนอในที่ประชุมและสอบปากเปล่า โดยอาจารย์ผู้สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจำ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน อาจารย์ประจำและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ดังกล่าว ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทำวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญา 



หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์ หนา้ 18 

  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจเป็นกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ได้ แต่ต้องไม่เป็นประธานกรรมการและต้องเข้าสอบวิทยานิพนธ์ด้วยทุกครั้ง 

5.7.2 การสอบวิทยานิพนธ์  
  กระทำโดยวิธีนำเสนอในที่ประชุมและสอบปากเปล่า โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เป็น
กรรมการชุดเดียวกันกับคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ซึ่งการแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ จะกระทำได้เฉพาะกรณีท่ีมีเหตุจำเป็น  
  การดำเนินการสอบวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
  5.7.3 การประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
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หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดผล  ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2561 ข้อ 33, 46, 48, 55, 60, 69-74, 80-81 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
  2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 
    2.1.1 มีคณะกรรมการทวนสอบรายวิชาในการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการประจำ

หลักสูตรโดยพิจารณาจาก มคอ. 5 
  2.1.2  คัดเลือกรายวิชาที่ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกท่ี
คณะกรรมการทดสอบกำหนด 
  2.1.3  คณะกรรมการตรวจผลสอบการให้คะแนนกับข้อสอบรายงาน โครงงาน และกิจกรรม
อ่ืน ๆ ที่ผู้เรียนรับมอบหมาย 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 
  2.2.1 มีคณะกรรมการทวนสอบผลสอบวิทยานิพนธ์ในการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการ
ประจำหลักสูตร 
  2.2.2 ทวนสอบผลสอบวิทยานิพนธ์เป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกที่คณะกรรมการทดสอบ
กำหนด 

3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
3.1 ได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูตรและมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  
3.2 ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน 

 3.3 ได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือศึกษา
และสอบผ่านวิชา มธ. 005 ภาษาอังกฤษ 1 และ มธ. 006 ภาษาอังกฤษ 2  
 3.4 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่คณะแต่งตั้ง และ
ต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
 3.5 ต้องได้ระดับ S (ใช้ได้) ในการสอบวิทยานิพนธ์ และนำส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 

3.6 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการแผยพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนำเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการโดยบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ดังกล่าว  
 3.7 ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่คณะและมหาวิทยาลัยกำหนด 
 3.8 ชำระหนี้สินทั้งหมดต่อมหาวิทยาลัยครบถ้วนแล้ว 
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ตารางเทียบรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
ฉบับ พ.ศ. 2558 กับ ฉบับ พ.ศ. 2563 

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2558 หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2563 
รายวิชาที่เทียบได้  รายวิชาที่เทียบได้  
ป.601 ทฤษฎีและวิธีการวิจัยทางประวัติศาสตร์สมัยใหม่       (3) ป.603 ทฤษฎีและแนวคิดทางประวัติศาสตร์ (3) 
ป.602 ประเด็นเฉพาะในประวัติศาสตร์นิพนธ์   (3) ป.601 วิธีจัยและการเขียนทางประวัติศาสตร์ (3) 
ป.603 การอ่านเอกสารทางประวัติศาสตร์  (3) ป.602 การอ่านเอกสารทางประวัติศาสตร์                (3) 
ป.701 การศึกษาเอกเทศ                     (3) ป.604 การศึกษาเอกเทศ                     (3) 
ป.705 สัมมนาประวัติศาสตร์ภูมิปัญญา       (3) ป.615 สัมมนาประวัติศาสตร์ภูมิปัญญา       (3) 
ป.707 สัมมนาประวัติศาสตร์วัฒนธรรม (3) ป.616 สัมมนาประวัติศาสตร์วัฒนธรรม (3) 
ป.708 สัมมนาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ (3) ป.617 สัมมนาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ (3) 
ป.709 สัมมนาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (3) ป.618 สัมมนาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (3) 
ป.606 รัฐชาติและลัทธิชาตินิยม (3) ป.626สัมมนาประวัติศาสตร์กำเนิดรัฐชาติและลัทธิ

ชาตินิยม 
(3) 

ป.616 ประวัติศาสตร์การเมืองไทยหลังปี 2475 (3) ป.634 ประวัติศาสตร์การเมืองไทยหลังปี 2475 (3) 
ป.716 สัมมนาประวัติศาสตร์ไทย (3) ป.635 สัมมนาประวัติศาสตร์ไทย (3) 
ป.796 สัมมนาประวัติศาสตร์ตะวันตก (3) ป.638 สัมมนาประวัติศาสตร์อารยธรรมตะวันตก (3) 
ป.800 วิทยานิพนธ์ (12) ป.800 วิทยานิพนธ์ (12) 
    
รายวิชาที่เทียบไม่ได้  

 
 

ป.605 ปรัชญาและทฤษฎีประวัติศาสตร์ (3)   
ป.667 ประวัติศาสตร์เอเชียร่วมสมัย (3)   
ป.696 ประวัติศาสตร์ตะวันตกร่วมสมัย (3)   
ป.704 สัมมนาประวัติศาสตร์เชิงเปรียบเทียบ (3)   
ป.706 สัมมนาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 

(3)   

ป.757 สัมมนาประวัติศาสตร์เอเชีย (3)   
  รายวิชาที่เทียบไม่ได้  
  ป.619 สัมมนาประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อม (3) 
  ป.625 สัมมนาประวัติศาสตร์ศาสนาโลก (3) 
  ป.627 หัวข้อเฉพาะทางประวัติศาสตร์ (3) 
  ป.636 สัมมนาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (3) 
  ป.637 สัมมนาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก (3) 
  ป.639 สัมมนาประวัติศาสตร์โลก (3) 
  ป.654 สัมมนาประวัติศาสตร์กับสื่อ (3) 
  ป.655 สัมมนาประวัติศาสตร์การสะสมและพิพิธภัณฑ์ (3) 
  ป.656 จดหมายเหตุและการอนุรักษ์ (3) 
  ป.657 สัมมนาประวัติศาสตร์สาธารณะ (3) 

 


