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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  ศูนย์รังสิต  คณะศิลปศาสตร์  ภาควิชาประวัติศาสตร์ 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อหลักสูตร 
  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. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ   
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4  ปี   
 5.2 ภาษาที่ใช้   
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
 5.3 การรับเข้าศึกษา 
   รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ พ.ศ. 2552 และหลักสูตรวิชาโท สาขาวิชาสเปนและละตินอเมริกันศึกษา พ.ศ. 
2552 ก าหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2556  

ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 
18/2555 เมื่อวันที่  3  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555  
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ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านหลักสูตรและการจัด
การศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่  4  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555  

ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2555 เมื่อ
วันที่  24  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษา
แห่งชาติในปีการศึกษา 2558 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
  8.1 อาจารย์ 
  8.2 นักวิชาการศึกษา  
  8.3 นักสารสนเทศ 
  8.4 นักวิจัยประจ าหอจดหมายเหตุ 
  8.5 นักวิจัยประจ าพิพิธภัณฑ์ 
  8.6 มัคคุเทศก์ 
  8.7 นักเขียนบทสารคดี 
9. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
10. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
  การเปลี่ยนแปลงทั้งมวลที่เกิดขึ้นบนโลกทั้งในส่วนของสังคมมนุษย์และสิ่งแวดล้อมมีผลต่อเนื้อหา

สาระของการศึกษาประวัติศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นด้านขอบเขตหรือความละเอียดลึกซึ้งของการศึกษา การ
วางแผนเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาประวัติศาสตร์จึงผูกพันอยู่กับพัฒนาการของสถานการณ์โลก
โดยตรงในลักษณะดังกล่าว 

 10.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขของพัฒนาการทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคเอเชียและของโลกเป็นโจทก์ส าคัญในการก าหนดเนื้อหาวิชาการท่ีบัณฑิตสาขาวิชา
ประวัติศาสตร์จะต้องเรียนรู้ เพ่ือท าความเข้าใจและมีความสามารถในการออกไปประกอบอาชีพ
และด าเนินชีวิตท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์เฉพาะหน้าที่
ใกล้ตัวคือ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในกรอบข้อตกลง
อาเซียน  

 10.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
กระแสโลกปัจจุบันคือการเติบโตของสังคมเมืองสมัยใหม่กับวัฒนธรรมบริโภคนิยมรวมถึงแรงกดดัน
ของเทคโนโลยี ท าให้การศึกษาประวัติศาสตร์ในฐานะสาขาวิชาต้องติดตามกระแสพัฒนาดังกล่าว
อย่างใกล้ชิด ทั้งในเชิงเนื้อหาสาระและแนวคิดทฤษฎีที่ส่งผลต่อกระบวนการท าความเข้าใจสิ่งที่
เกิดข้ึน นอกจากนั้นการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วทางสังคมและวัฒนธรรมยังส่งผลโดยตรงต่อปัจจัย
น าเข้าคือผู้เรียน และกระบวนการคือเครื่องมือ ตลอดจนบุคลากรคือผู้สอน อันล้วนเป็นเงื่อนไขตัว
แปรในการก าหนดทิศทางของหลักสูตร ที่จะต้องปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น 

11. ผลกระทบจาก ข้อ 10.1  และ  10.2  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ 
 สถาบัน 
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 11.1 การพัฒนาหลักสูตร 
   11.1.1 การพัฒนาหลักสูตรที่สามารถท าความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม  

 และวัฒนธรรม เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการค้นคว้าหรือท าวิจัยเพ่ือพัฒนา 
ประเทศและสังคม 

   11.1.2 การสร้างหลักสูตรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ 
 11.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

   11.2.1 การผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐานเป็นที่ต้องการของสังคม 
   11.2.2 การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และผู้เรียนกับสถาบันในและ 

 ต่างประเทศ เพ่ือขยายองค์ความรู้ทั้งอาจารย์และผู้เรียน 
12. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น (เช่น รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้
บริการวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น) 
 12.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
  มธ.110  สหวิทยาการมนุษยศาสตร์   2 (2-0-4) (วิชาศึกษาทั่วไป) 
   มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม  3 (3-0-6) (วิชาศึกษาทั่วไป) 
  มธ. 120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์   2 (2-0-4) (วิชาศึกษาทั่วไป) 
  มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (2-0-4) (วิชาศึกษาทั่วไป) 
  สษ.071 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1    0 (3-0-6) (สถาบันภาษา) 
  สษ.171 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2    3 (3-0-6) (สถาบันภาษา) 
  สษ.172 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3    3 (3-0-6) (สถาบันภาษา)   
  มธ.151 คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัย  3 (3-0-6) (วิชาศึกษาทั่วไป) 
  มธ. 152 หลักพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์   3 (3-0-6) (วิชาศึกษาทั่วไป) 
  มธ. 153 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  3 (3-0-6) (วิชาศึกษาทั่วไป) 
  มธ. 154 รากฐานคณิตศาสตร์    3 (3-0-6) (วิชาศึกษาทั่วไป)  
  มธ. 155 สถิติพ้ืนฐาน     3 (3-0-6) (วิชาศึกษาทั่วไป) 
  มธ. 156 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 3 (3-0-6) (วิชาศึกษาทั่วไป) 
  ท. 161 การใช้ภาษาไทย      3 (3-0-6)  (วิชาศึกษาท่ัวไป) 
  ท. 162 การเขียนรายงานวิชาการ    3 (3-0-6)  (วิชาศึกษาท่ัวไป) 
  อ.216 โครงสร้างภาษาอังกฤษ    3 (3-0-6)  (ภาควิชาภาษาอังกฤษ) 
  อ.221 การอ่านเชิงวิเคราะห์ข้อมูล    3 (3-0-6)  (ภาควิชาภาษาอังกฤษ) 
  อ.222 การอ่านเชิงวิเคราะห์ความคิดเห็น  3 (3-0-6)  (ภาควิชาภาษาอังกฤษ) 
  ป.346 ประวัติศาสตร์ไทยเพ่ือการท่องเที่ยว และ ป.417 สัมมนาประวัติศาสตร์กับเหตุการณ์ 
ปัจจุบัน เปิดสอนโดยวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง   
 
 12.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 

วิชาศึกษาท่ัวไปที่ภาควิชารับผิดชอบ 
มธ.111 ประเทศไทยในมิติทางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม 3 (3-0-6) 
มธ.112 มรดกโลกก่อนสมัยใหม่     3 (3-0-6)   
มธ.117 พัฒนาการของโลกสมัยใหม่     3 (3-0-6) 
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วิชาเลือกนอกสาขาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 
  ป.265 ประวัติศาสตร์ตะวันตกก่อนสมัยใหม่    3 (3-0-6) 
  ป.266 ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่     3 (3-0-6) 

ป.268 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา     3 (3-0-6) 
ป.316  ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประชาชนร่วมสมัย   3 (3-0-6) 
ป.365 ประวัติศาสตร์สหภาพยุโรป     3 (3-0-6) 
วิชาบังคับเลือกในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 

  ป.255 ประวัติศาสตร์จีน      3 (3-0-6) 
  ป.257 ประวัติศาสตร์อินเดีย      3 (3-0-6) 
  ป.258 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้    3 (3-0-6) 
  ป.265 ประวัติศาสตร์ตะวันตกก่อนสมัยใหม่   3 (3-0-6) 
  ป.266 ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่    3 (3-0-6) 
  ป.339 ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาไทย     3 (3-0-6) 
  ป.402 ปรัชญาและทฤษฎีประวัติศาสตร์    3 (3-0-6) 
  วิชาโท สาขาวิชาสเปนและละตินอเมริกันศึกษา 

 สป.171 ภาษาสเปน 1      3 (2-3-4)            
 สป.172 ภาษาสเปน 2      3 (2-3-4) 
  สป.201 ภาษาสเปน 3      3 (2-3-4) 
  สป.202 ภาษาสเปน 4      3 (2-3-4) 
  สป.206 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 1    3 (3-0-6) 
  สป.207 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 2    3 (3-0-6) 
  สป.306 ภาษาสเปน 5      3 (2-3-4) 
  สป.307 ภาษาสเปน 6      3 (2-3-4) 
 
   12.3 การบริหารจัดการ 

ภาควิชาประวัติศาสตร์มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
เพ่ือบริหารจัดการหลักสูตร ประเมิน ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรตามก าหนดเงื่อนไขและ
ตามความเหมาะสม รวมทั้งควบคุมดูแลการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

 
หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา  ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 
  การท าความเข้าใจสิ่งที่มนุษย์จดจ า น าไปสู่ความรู้จักมนุษย์ในปัจจุบันและอนาคต 
 1.2 ความส าคัญ 

   เพ่ือเป็นแหล่งพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ทางประวัติศาสตร์และมีทักษะทางด้านระเบียบวิธีทาง 
   ประวัติศาสตร์ 
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 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  เพ่ือให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะดังนี้ 

1) มีความรู้ด้านระเบียบวิธีทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างดี มีความสามารถในการค้นคว้าหาข้อมูล
จากหลักฐานต่างๆ รู้จักวิเคราะห์วิจารณ์และเรียบเรียงรายงานได้อย่างมีเหตุผล  โดยให้
ความส าคัญกับความรู้คู่คุณธรรม 

2) มีความรู้ประวัติศาสตร์ไทยเป็นอย่างดี และมีความรู้ประวัติศาสตร์ภูมิภาคอ่ืน ๆ อย่างกว้างๆ 
เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาค้นคว้าต่อไป 

3) มีความสามารถในการน าความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพต่างๆ เช่น ด้าน
การข่าวและสื่อสารมวลชน ด้านพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ ด้านมัคคุเทศก์และการ
ท่องเที่ยว เพ่ือให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคมส่วนรวม 

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จครบถ้วน ภายใน 5 ปี 

การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
- ปรับปรุงหลักสูตร
ประวัติศาสตร์ให้มีมาตรฐานไม่ต่ า
กว่าที่ สกอ. ก าหนด 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานจาก
หลักสูตรในระดับสากล 
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสังคมและ
การเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงความ
ต้องการของผู้ประกอบการ 
-จัดท าแผนส ารวจคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ 

- รายงานประเมินความพึงพอใจใน
การใช้บัณฑิตของผู้ประกอบการ 
- ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจด้าน
ทักษะ ความรู้ ความสามารถในการ
ท างาน โดยเฉลี่ยระดับดี 
-รายงานผลการส ารวจคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ 

- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอน และการท าวิจัย 
 

- สนับสนุนบุคลากรให้พัฒนาต ารา
เรียน ท างานวิจัยและเข้าร่วมการ
ฝึกอบรม 

- ปริมาณต าราเรียน งานวิจัยและ
การฝึกอบรมต่ออาจารย์ในหลักสูตร 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

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

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์  และอาจเปิดภาคฤดูร้อนได้โดยใช้เวลา
การศึกษา ไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ แต่ให้เพ่ิมชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคปกติ 
ภาคฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ในการเรียนชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 ในกรณีที่จ าเป็น 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  -  
2.   การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
   วัน – เวลาราชการปกติ   
   ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนมิถุนายน – กันยายน  
   ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
   ภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้น
ปริญญาตรี พ.ศ. 2540 (พร้อมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) ข้อ 7  

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาขั้น

อุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือการคัดเลือกตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดย
ความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย  
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

ผู้เข้าศึกษาบางส่วนมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาลงเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศเพ่ือปรับพ้ืนฐาน 
พัฒนาความรู้ และสามารถน าไปใช้ประกอบการเรียนวิชาในหลักสูตร 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
ในแต่ละปีการศึกษาจะรับนักศึกษาปีละ 30 คน  

  



7 

 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 
ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 2 - 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 3 - - 30 30 30 
ชั้นปีที่ 4 - - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 
คาดว่าจะจบการศึกษา - - - - 30 

  
 2.6 งบประมาณตามแผน 
  ใช้งบประมาณ  ดังนี้  
  งบด าเนินการ   71,495 บาท 
   หมวดค่าตอบแทน  8,450 บาท 
   หมวดค่าใช้สอย  2,045 บาท 
   หมวดค่าวัสดุ  6,000 บาท 
   หมวดสาธารณูปโภค  55,000 บาท 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา  35,000 บาทต่อปี โดยมีการบริหารจัดการเป็นโครงการปกติใช้
งบประมาณแผ่นดินประจ าปี 
 2.7 ระบบการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน  
   แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
   แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
   แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
   แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
   อ่ืนๆ (ระบุ) 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
  1) การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 (พร้อมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) ข้อ 
10.10 และ ข้อ 15  
 2) หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามโครงการและการจด
ทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามสถาบันอุดมศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร   
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา   
   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต 
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    ระยะเวลาศึกษา เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษา
ตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 7 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 14 ภาคการศึกษาปกติ 

  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร   
  นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต โดยศึกษา
รายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบ และข้อก าหนดของหลักสูตรดังนี้ 

   1) วิชาศึกษาทั่วไป       30 หน่วยกิต 
   2) วิชาเฉพาะ       99 หน่วยกิต 
    2.1)  วิชาเอก      75 หน่วยกิต 
     2.1.1) วิชาในสาขา            60  หน่วยกิต 
      2.1.1.1) วิชาบังคับในสาขา    24 หน่วยกิต 
      2.1.1.2) วิชาบังคับเลือกในสาขา     6 หน่วยกิต 
      2.1.1.3) วิชาเลือกในสาขา   30 หน่วยกิต 
     2.1.2) วิชานอกสาขา          15       หน่วยกิต 
    2.2)  วิชาโทหรือวิชาเลือก     24 หน่วยกิต 
   3) วิชาเลือกเสรี         6 หน่วยกิต 
  3.1.3  รายวิชาในหลักสูตร     

  3.1.3.1 รหัสวิชา 
รายวิชาในหลักสูตรประกอบด้วย อักษรย่อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมาย 
ดังนี้  
อักษรย่อ ป. / HS  หมายถึง อักษรย่อของสาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
ตัวเลข มีความหมาย ดังนี้ 
เลขหลักหน่วย   

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

เลขหลักสิบ    
เลข 0    หมายถึง วิชาในหมวดวิชาปรัชญาและระเบียบวิธีทาง 
     ประวัติศาสตร์ 
เลข 1-2 หมายถึง วิชาในหมวดวิชาประวัติศาสตร์ทั่วไป 
เลข 3-4 หมายถึง วิชาในหมวดวิชาภูมิภาคไทย 
เลข 5 หมายถึง วิชาในหมวดวิชาภูมิภาคเอเชีย 
เลข 6 หมายถึง วิชาในหมวดวิชาภูมิภาคตะวันตก 

เลขหลักร้อย 
เลข 2    หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 2 
เลข 3 หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 3 
เลข 4 หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 4 
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  3.1.3.2  รายวิชาและข้อก าหนดของหลักสูตร 
1)  วิชาศึกษาทั่วไป      30 หน่วยกิต 
  นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  
ตามโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
  ส่วนที่ 1 :  เป็นหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียนจ านวน 21 
หน่วยกิต ดังต่อไปนี้         
รหัสวิชา ชื่อวิชา          หน่วยกิต  
                  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดมนุษยศาสตร์   บังคับ 1 วิชา 2 หน่วยกิต 
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์      2 (2-0-4) 
TU 110 Integrated Humanities 
หมวดสังคมศาสตร์    บังคับ 2 วิชา 5 หน่วยกิต 
มธ. 100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม     3 (3-0-6) 
TU 100 Civic Education 
มธ. 120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์      2 (2-0-4) 
TU 120 Integrated Social Sciences 
หมวดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
 : วิทยาศาสตร์     บังคับ 1 วิชา 2 หน่วยกิต 
มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     2 (2-0-4) 
TU 130 Integrated Sciences and Technology 
 : คณิตศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์  บังคับเลือก 1 วิชา 3 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้ 
มธ.151 คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัย     3 (3-0-6) 
TU 151 General College Mathematics 
มธ. 152 หลักพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์      3 (3-0-6) 
TU 152 Fundamental Mathematics 
มธ. 153 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับคอมพิวเตอร์     3 (3-0-6) 
TU 153 General Concept of Computer 
มธ. 154 รากฐานคณิตศาสตร์       3 (3-0-6) 
TU 154 Foundation of Mathematics       
มธ. 155 สถิติพ้ืนฐาน         3 (3-0-6) 
TU 155 Elementary Statistics 
มธ. 156 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น    3 (3-0-6) 
TU 156 Introduction to Computers and Programming 
หมวดภาษา  
ท. 161 การใช้ภาษาไทย          3 (3-0-6) 
TH 161 Thai Usage  
สษ. 070 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1        0 (3-0-6) 
EL 070 English Course 1 
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สษ.171 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2        3 (3-0-6) 
EL 171 English Course 2 
สษ. 172 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3        3 (3-0-6) 
EL 172 English Course 3 
 
  ส่วนที่ 2 : นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามเงื่อนไขรายวิชาที่คณะฯ ก าหนดไว้จ านวน 9 
หน่วยกิต ดังนี้ คือ 
ท. 162 การเขียนรายงานวิชาการ       3 (3-0-6) 
TH 162 Report  Writing  
มธ. 112 มรดกโลกก่อนสมัยใหม่       3 (3-0-6) 
TU 112 Heritage of the Pre-modern World 
มธ. 117 พัฒนาการของโลกสมัยใหม่      3 (3-0-6) 
TU 117 Development of the Modern World 
 
2)  วิชาเฉพาะ      99 หน่วยกิต 
 2.1) วิชาเอก        75 หน่วยกิต 
  2.1.1) วิชาในสาขา   60  หน่วยกิต 
   2.1.1.1) วิชาบังคับในสาขา  นักศึกษาต้องศึกษาวิชาบังคับในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ 24  
หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้และต้องสอบไล่ได้ไม่ต่ ากว่าระดับ C ทุกรายวิชา 
ป.200 พ้ืนฐานการศึกษาประวัติศาสตร์      3 (3-0-6) 
HS 200 Introduction to History        
ป.230 ประวัติศาสตร์ไทย 1       3 (3-0-6) 
HS 230 Thai History 1 
ป.231 ประวัติศาสตร์ไทย 2       3 (3-0-6) 
HS 231 Thai History 2 
ป. 232 ประวัติศาสตร์ไทย 3       3 (3-0-6) 
HS 232 Thai History 3 
ป.300 วธิีการทางประวัติศาสตร์       3 (3-0-6) 
HS 300 Historical Methods       
ป.304 การอ่านเอกสารทางประวัติศาสตร์      3 (3-0-6) 
HS 304 Readings in History        
ป.400 ภาคนิพนธ์         3 (3-0-6) 
HS 400 Research Project        
ป.402 ปรัชญาและทฤษฎีประวัติศาสตร์     3 (3-0-6) 
HS 402 Philosophies and Theories of History  
   2.1.1.2) วิชาบังคับเลือกในสาขา  นักศึกษาต้องศึกษาวิชาบังคับเลือกในสาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ 6 หน่วยกิต และต้องสอบไล่ได้ไม่ต่ ากว่าระดับ C ทุกรายวิชา 
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1) นักศึกษาเลือกศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชา 
ป.302 ประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทยและตะวันออก     3 (3-0-6) 
HS 302 Thai and Eastern Historiography        
ป.303 ประวัติศาสตร์นิพนธ์ตะวันตก      3 (3-0-6) 
HS 303 Western Historiography       

2) นักศึกษาเลือกศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชา 
ป.350 ประวัติศาสตร์เอเชียร่วมสมัย      3 (3-0-6) 
HS 350 Contemporary History of Asia  
ป.360 ประวัติศาสตร์ตะวันตกร่วมสมัย       3 (3-0-6) 
HS 360 Contemporary History of the West  
   2.1.1.3) วิชาเลือกในสาขา  นักศึกษาต้องเลือกศึกษารายวิชาอ่ืน ๆ ในสาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยจะต้องศึกษารายวิชาระดับต้น (ระดับรหัส 200), ระดับกลาง 
(ระดับรหัส 300) และระดับสูง (ระดับรหัส 400)  ระดับละไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต   
ป.215 ประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ     3 (3-0-6) 
HS 215 History of Environment and Human Health 
ป.216 ประวัติศาสตร์กับภาพยนตร์      3 (3-0-6) 
HS 216 History and Cinema 
ป.255 ประวัติศาสตร์จีน        3 (3-0-6) 
HS 255 History of China        
ป.256 ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น       3 (3-0-6) 
HS 256 History of Japan        
ป.257 ประวัติศาสตร์อินเดีย       3 (3-0-6) 
HS 257 History of India         
ป.258 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้     3 (3-0-6) 
HS 258 History of Southeast Asia       
ป.259 ประวัติศาสตร์ฟิลิปปินส์       3 (3-0-6) 
HS 259 History of the Philippines  
ป.265 ประวัติศาสตร์ตะวันตกก่อนสมัยใหม่     3 (3-0-6) 
HS 265 History of the West in Pre-Modern Times     
ป.266 ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่      3 (3-0-6) 
HS 266 History of Modern Europe       
ป.267 ประวัติศาสตร์รัสเซีย       3 (3-0-6) 
HS 267 History of Russia        
ป.268 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา      3 (3-0-6) 
HS 268 History of the United States        
ป.269 ประวัติศาสตร์ละตินอเมริกา      3 (3-0-6) 
HS 269 History of Latin America 
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ป.305 การจัดการและการน าเสนอข้อมูลในงานประวัติศาสตร์   3 (3-0-6) 
HS 305 Data Management and Presentation in Historical Works 
ป.306 การฝึกงาน        3 (3-0-6) 
HS 306 Practicum 
ป.315 ประวัติศาสตร์จักรวรรดิ       3 (3-0-6) 
HS 315 History of Empires 
ป.316 ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประชาชนร่วมสมัย     3 (3-0-6) 
HS 316 History of Contemporary Popular Culture  
ป.317 ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์      3 (3-0-6) 
HS 317 History of Science  
ป.318 การปฏิวัติในมหาประเทศท้ังห้า      3 (3-0-6) 
HS 318 Revolutions in the Big Five 
ป.319 สงครามและความรุนแรงในประวัติศาสตร์โลก     3 (3-0-6)  
HS 319 Wars and Violence in the World History 
ป.336  ประวัติศาสตร์สังคมไทย        3 (3-0-6) 
HS 336 Thai Social History 
ป.337 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย      3 (3-0-6) 
HS 337 Thai Economic History        
ป.338 ประวัติศาสตร์ธุรกิจไทย       3 (3-0-6) 
HS 338 Thai Business History  
ป.339 ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาไทย      3 (3-0-6) 
HS 339 Thai Intellectual History       
ป.346 ประวัติศาสตร์ไทยเพ่ือการท่องเที่ยว     3 (3-0-6) 
HS 346 Thai History for Tourism       
ป.355 ประวัติศาสตร์ฟิลิปปินส์ร่วมสมัย      3 (3-0-6) 
HS 355 Contemporary History of the Philippines 
ป.356 ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นสมัยใหม่      3 (3-0-6) 
HS 356 History of Modern Japan 
ป.357 ประวัติศาสตร์เอเชียใต้สมัยใหม่      3 (3-0-6) 
HS 357 History of Modern South Asia 
ป.358 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่    3 (3-0-6) 
HS 358 History of Modern Southeast Asia 
ป.359 ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่       3 (3-0-6) 
HS 359 History of Modern China 
ป.365 ประวัติศาสตร์สหภาพยุโรป      3 (3-0-6) 
HS 365 History of European Union        
ป.366 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก      3 (3-0-6) 
HS 366 History of Western Art 
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ป.367  ประวัติศาสตร์สเปน       3 (3-0-6) 
HS 367 History of Spain  
ป.368 ประวัติศาสตร์จักรวรรดิสเปน      3 (3-0-6) 
HS 368 History of the Spanish Empire  
ป.369 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและการเมืองร่วมสมัยของละตินอเมริกา     3 (3-0-6) 
HS 369 Contemporary History of Latin American Economy and Politics 
ป.405 การอ่านเอกสารทางประวัติศาสตร์ขั้นสูง     3 (3-0-6) 
HS 405 Advanced Readings in History  
ป.406 ประวัติศาสตร์กับการสร้างสรรค์สื่อ      3 (3-0-6) 
HS 406 History and Media Content Creation 
ป.407 สัมมนาประวัติศาสตร์       3 (3-0-6) 
HS 407 Seminar in History        
ป.415 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์ 1      3 (3-0-6) 
HS 415 Special Topics in History  1    
ป.416 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์ 2      3 (3-0-6) 
HS 416 Special Topics in History  2    
ป.417 สัมมนาประวัติศาสตร์กับเหตุการณ์ปัจจุบัน     3 (3-0-6) 
HS 417 Seminar in History and Current Affairs     
ป.418 สัมมนาประวัติศาสตร์วัฒนธรรม       3 (3-0-6) 
HS 418 Seminar in Cultural History  
ป.419 ประวัติศาสตร์กับวรรณกรรม      3 (3-0-6) 
HS 419 History and Literature 
ป.425 ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ     3 (3-0-6) 
HS 425 History of International Relations       
ป.427 ประวัติศาสตร์ความทรงจ าสาธารณะ     3 (3-0-6) 
HS 427 History of Public Memory 
ป.435 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์การเมืองไทย     3 (3-0-6) 
HS 435 Special Topics in Thai Political History 
ป.436 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย       3 (3-0-6) 
HS 436 Thai Local History  
ป.455 อิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้      3 (3-0-6) 
HS 455 Islam in Southeast Asia 
ป.465 ประวัติศาสตร์สเปนร่วมสมัย       3 (3-0-6) 
HS 465 Contemporary History of Spain 
ป.466 ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาตะวันตก       3 (3-0-6) 
HS 466 Western Intellectual History  
ป.467 หัวข้อเฉพาะในสเปนศึกษา      3 (3-0-6) 
HS 467 Special Topics in Hispanic Studies      
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ป.468 หัวข้อเฉพาะในละตินอเมริกันศึกษา      3 (3-0-6) 
HS 468 Special Topics in Latin American Studies    
ป.469 ประวัติศาสตร์โคลอมเบียและเวเนซุเอลา     3 (3-0-6) 
HS 469 History of Colombia and Venezuela 
  2.1.2) วิชานอกสาขา   15  หน่วยกิต 

2.1.2.1) วิชาบังคับนอกสาขา  นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต 
จากรายวิชาต่อไปนี้ 

อ.216 โครงสร้างภาษาอังกฤษ       3 (3-0-6) 
EG 216 English Structure 
อ.221 การอ่านเชิงวิเคราะห์ข้อมูล      3 (3-0-6) 
EG 221 Reading for Information 
อ.222 การอ่านเชิงวิเคราะห์ความคิดเห็น      3 (3-0-6) 
EG 222 Reading for Opinions 

2.1.2.2) วิชาบังคับเลือกนอกสาขา  นักศึกษาต้องเลือกศึกษาภาษาต่างประเทศภาษาใด
ภาษาหนึ่งที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีก 6 หน่วยกิต หรือ เลือกศึกษาวิชาภาษาอังกฤษในภาควิชา
ภาษาอังกฤษหรือสถาบันภาษาอีก 6 หน่วยกิต  
 2.2) วิชาโทหรือวิชาเลือก   24 หน่วยกิต 

 นักศึกษาอาจเลือกศึกษาตามรูปแบบใดแบบหนึ่ง ดังนี้ 
 2.2.1) วิชาโท 

นักศึกษาอาจเลือกศึกษาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็น
วิชาโท โดยศึกษาตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของหลักสูตรวิชาโทในสาขาวิชานั้น ๆ  

 ในกรณีนักศึกษาเลือกศึกษาวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาโท นักศึกษาสามารถน าวิชาบังคับนอก
สาขา (อ.216, อ.221 และ อ.222)  และวิชาบังคับเลือกนอกสาขา (วิชาภาษาอังกฤษในภาควิชา
ภาษาอังกฤษ) มานับรวมกับวิชาภาษาอังกฤษอ่ืน ๆ ให้ครบจ านวนวิชาตามข้อก าหนดของหลักสูตรวิชาโท
ภาษาอังกฤษได้ แต่จะไม่นับหน่วยกิตให้ ดังนั้น  นักศึกษาต้องศึกษาวิชาอ่ืนที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งไม่จ าเป็น ต้องเป็นวิชาในสาขาวิชาเอกหรือวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมอีกเพ่ือให้ครบ
หน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ 

 ในกรณีที่นักศึกษาเลือกศึกษาวิชาภาษาต่างประเทศเป็นวิชาโท นักศึกษาสามารถน าวิชา
บังคับเลือกนอกสาขามานับรวมกับวิชาภาษาต่างประเทศอ่ืนๆให้ครบจ านวนวิชาตามข้อก าหนดของหลักสูตร
วิชาโทภาษาต่างประเทศนั้นๆได้ แต่จะไม่นับหน่วยกิตให้ ดังนั้น นักศึกษาต้องศึกษาวิชาอ่ืนที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ครบหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ 
หรือ   2.2.2) วชิาเลือก 

นักศึกษาอาจเลือกศึกษาจากวิชาของสาขาวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ 
รวมไม่เกิน 4 สาขาวิชา ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

 
3)  วิชาเลือกเสรี      6 หน่วยกิต 
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   นักศึกษาอาจเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นวิชาเลือกเสรี
จ านวนอย่างน้อย 6 หน่วยกิต ทั้งนี้  ให้หมายรวมถึงวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดภาษาต่างประเทศด้วย 
 นักศึกษาจะน าวิชาเหล่านี้มานับเป็นวิชาเลือกเสรีไม่ได้ 

1.  วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทุกวิชา (รวมทั้งวิชาที่ไม่ได้ก าหนดไว้
ในวิชาศึกษาท่ัวไปส่วนที่ 2) 

2.  วิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไปทั้งส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ที่ใช้รหัสย่อ “มธ.” ทุก
วิชา 

3.  วิชา ท.162 การเขียนรายงานทางวิชาการ และ ท.163 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
ในองค์กร 
 
4) การศึกษาวิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชาโท 

นักศึกษาท่ีประสงค์จะศึกษาวิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชาโท ต้องศึกษารายวิชาในสาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่าง ๆ และตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

4.1) นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาบังคับ 1 รายวิชา 3 หนว่ยกิต คือ ป.200 
4.2) นักศึกษาต้องเลือกศึกษา 2 รายวิชา รวม 6 หน่วยกติ จากรายวิชาต่อไปนี้ คือ ป. 230, ป. 

231 หรือ ป.232 
4.3) นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาอ่ืน ๆ ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์อีกอย่างน้อย 5 รายวิชา รวมแล้ว

ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  
 
5)  การศึกษาวิชาสเปนและละตินอเมริกันศึกษาเป็นวิชาโท 

นักศึกษาท่ีประสงค์จะศึกษาวิชาสเปนและละตินอเมริกันศึกษาเป็นวิชาโท ต้องศึกษารายวิชาใน
สาขาวิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่าง ๆ และตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
 5.1) นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาบังคับ 6 รายวิชา รวม 18 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
สป.171 ภาษาสเปน 1        3 (2-3-4)            
SP 171 Spanish I 
สป.172 ภาษาสเปน 2        3 (2-3-4) 
SP 172 Spanish II 
สป.201 ภาษาสเปน 3        3 (2-3-4) 
SP 201 Spanish III  
สป.202 ภาษาสเปน 4        3 (2-3-4) 
SP 202 Spanish IV   
ป.269 ประวัติศาสตร์ละตินอเมริกา           3 (3-0-6) 
HS 269 History of Latin America 
ป.367 ประวัติศาสตร์สเปน        3 (3-0-6) 
HS 367 History of Spain 
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(1)  นักศึกษาจะต้องสอบ สป.171 และ สป.172 ได้ไม่ต่ ากว่า C  
(2)  ในกรณีที่นักศึกษาไม่เคยเรียนภาษาสเปนมาก่อน จะต้องศึกษา สป.171, สป.172,  
สป.201 และ สป.202  
(3)  ในกรณีที่นักศึกษาเลือก สป.171 และ สป.172 เป็นวิชาเลือกในหมวด
ภาษาต่างประเทศของวิชาศึกษาท่ัวไป จะไม่สามารถนับรวมหน่วยกิตของวิชา สป.171 และ 
สป.172 เป็นสว่นหนึ่งของรายวิชาโทได้ นักศึกษาจะต้องศึกษา สป.201 และ สป.202 และ
เลือกศึกษารายวิชาเลือกอ่ืนๆในหลักสูตรอีกไม่น้อยกว่า 2 รายวิชา รวม 6 หนว่ยกิต 
(4)  ในกรณีที่นักศึกษามีพ้ืนความรู้ภาษาสเปนมาก่อน ต้องสอบวัดระดับความรู้ภาษาสเปน
จากนั้น นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาภาษาสเปนต่อจากระดับที่ได้รับการยกเว้นจนถึงระดับ 
สป.202 และเลือกศึกษารายวิชาเลือกอ่ืนๆ ในหลักสูตรส าหรับหน่วยกิตท่ีเหลือ 

5.2) นักศึกษาเลือกศึกษาอีก 2 รายวิชา รวม 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
สป.206 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 1      3 (3-0-6) 
SP 206 Spanish for Communication 1 
สป.207 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 2      3 (3-0-6) 
SP 207 Spanish for Communication 2 
สป.306 ภาษาสเปน 5        3 (2-3-4) 
SP 306 Spanish V 
สป.307 ภาษาสเปน 6        3 (2-3-4) 
SP 307 Spanish VI 
ป.259 ประวัติศาสตร์ฟิลิปปินส์       3 (3-0-6) 
HS 259 History of the Philippines  
ป.265 ประวัติศาสตร์ตะวันตกก่อนสมัยใหม่     3 (3-0-6) 
HS 265 History of the West in Pre-Modern Times   
ป.266 ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่      3 (3-0-6) 
HS 266 History of Modern Europe       
ป.268 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา      3 (3-0-6) 
HS 268 History of the United States       
ป.355 ประวัติศาสตร์ฟิลิปปินส์ร่วมสมัย      3 (3-0-6) 
HS 355 Contemporary History of the Philippines  
ป.360 ประวัติศาสตร์ตะวันตกร่วมสมัย       3 (3-0-6) 
HS 360 Contemporary History of the West  
ป.365 ประวัติศาสตร์สหภาพยุโรป      3 (3-0-6) 
HS 365 History of European Union       
ป.366 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก        3 (3-0-6) 
HS 366 History of Western Art  
ป.368 ประวัติศาสตร์จักรวรรดิสเปน      3 (3-0-6) 
HS 368 History of the Spanish Empire  
ป.369 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและการเมืองร่วมสมัยของละตินอเมริกา  3 (3-0-6) 
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HS 369 Contemporary History of Latin American Economy and Politics 
ป.465 ประวัติศาสตร์สเปนร่วมสมัย       3 (3-0-6) 
HS 465 Contemporary History of Spain  
ป.466 ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาตะวันตก       3 (3-0-6) 
HS 466 Western Intellectual History  
ป.467 หัวข้อเฉพาะในสเปนศึกษา      3 (3-0-6) 
HS 467 Special Topics in Hispanic Studies      
ป.468 หัวข้อเฉพาะในละตินอเมริกันศึกษา      3 (3-0-6) 
HS 468 Special Topics in Latin American Studies  
ป.469 ประวัติศาสตร์โคลอมเบียและเวเนซุเอลา     3 (3-0-6) 
HS 469 History of Colombia and Venezuela 
สป.316 วรรณกรรมสเปน       3 (3-0-6) 
SP 316 Spanish Literature 
สป.317 วรรณกรรมลาตินอเมริกา      3 (3-0-6) 
SP 317 Latin American Literature 
สป.326 วัฒนธรรมประชาชนร่วมสมัยของประเทศสเปน    3 (3-0-6) 
SP 326 Contemporary Popular Culture of Spain 
สป.327 วัฒนธรรมประชาชนร่วมสมัยของลาตินอเมริกา    3 (3-0-6) 
SP 327 Contemporary Popular Culture of Latin America 

(1) นักศึกษาที่เรียน สป.171, สป.172, สป.201 และ สป.202 เป็นวิชาบังคับไม่สามารถ
เลือก สป.306 และ สป.307 เป็นวิชาเลือกได้ 
(2) นักศึกษาสามารถเลือก สป.306 และสป.307 เป็นวิชาเลือกได้ก็ต่อเมื่อนักศึกษาเรียน 
สป.171 และ สป.172 เป็นวิชาเลือกในหมวดภาษาต่างประเทศของวิชาศึกษาทั่วไป  หรือ
นักศึกษาสามารถสอบวัดระดับความรู้ภาษาสเปนผ่าน 

 
6)  การศึกษาเพื่อรับอนุปริญญาในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ 

นักศึกษาผู้ใดได้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรสาขาวิชาประวัติศาสตร์ได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อย
กว่า 105 หน่วยกิต ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ มีสิทธิได้รับอนุปริญญา 
 6.1) ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
 6.2) ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษาปกติ 
 6.3) ได้ศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยครบตามหลักสูตรรวม 30 หน่วยกิต 
 6.4) ได้ศึกษาวิชาเฉพาะของสาขาวิชาประวัติศาสตร์ไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต ตามเงื่อนไข    

  ต่อไปนี้ 
6.4.1) ศึกษาวิชาบังคับในสาขาประวัติศาสตร์ 24 หน่วยกิต โดยต้องสอบไล่ได้ไม่ต่ า 
          กว่าระดับ C ทุกรายวิชา 
6.4.2) ศึกษาวิชาบังคับเลือกในสาขาประวัติศาสตร์ 6 หน่วยกิต โดยต้องสอบไล่ได้ไม่ 
          ต่ ากว่าระดับ C ทุกรายวิชา 
6.4.3) ศึกษาวิชาอ่ืน ๆ ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
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  6.4.4) ศึกษาวิชาบังคับนอกสาขารวม 9 หน่วยกิต ได้แก่รายวิชา อ.216, อ.221, อ.222 
6.5) ได้ศึกษาวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  

ปีการศึกษาที่ 1 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
วิชาศึกษาท่ัวไป 
สษ.171 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 

12 
3 

รวม 15 
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
วิชาศึกษาท่ัวไป 
สษ.172 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 

12 
3 

ป.230 ประวัติศาสตร์ไทย 1 3 
รวม 18 

 
ปีการศึกษาที่ 2 

ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
ป.200 พ้ืนฐานการศึกษาประวัติศาสตร์  
ป.231 ประวัติศาสตร์ไทย 2              
อ 216 โครงสร้างภาษาอังกฤษ    
วิชาเลือกในสาขาประวัติศาสตร์ 1 วิชา                    
วิชาภาษาต่างประเทศ/ภาษาอังกฤษ   
วิชาโท 1 วิชา                                     

3 
3 
3 
3 
3 
3 

รวม 18 
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
ป.232 ประวัติศาสตร์ไทย 3               
อ. 221 การอ่านเชิงวิเคราะห์ข้อมูล    
วิชาเลือกในสาขาประวัติศาสตร์ 2 วิชา                    
วิชาภาษาต่างประเทศ/ภาษาอังกฤษ   
วิชาโท 1 วิชา                                     

3 
3 
6 
3 
3 

รวม 18 
 

ปีการศึกษาที่ 3 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
อ.222 การอ่านเชิงวิเคราะห์ความคิดเห็น   3 
ป.304 การอ่านเอกสารทางประวัติศาสตร์ 
วิชาบังคับเลือกในสาขาประวัติศาสตร์ 1 วิชา         

3 
3 

วิชาเลือกในสาขาประวัติศาสตร์ 1 วิชา    3 
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วิชาโท 1 วิชา                                   3 
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา                         3 

รวม 18 
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
ป.300 วิธีการทางประวัติศาสตร์     
วิชาบังคับเลือกในสาขาประวัติศาสตร์ 1 วิชา          
วิชาเลือกในสาขาประวัติศาสตร์ 2 วิชา                  
วิชาโท 2 วิชา                              

3 
3 
6 
6 

รวม 18 
 
 

ปีการศึกษาที่ 4 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
ป.400  ภาคนิพนธ์      3 
ป.402  ปรัชญาและทฤษฎีประวัติศาสตร์   3 
วิชาเลือกในสาขาประวัติศาสตร์ 2 วิชา     6 
วิชาโท 1 วิชา                                3 

รวม 15 
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
วิชาเลือกในสาขาประวัติศาสตร์ 2 วิชา                   6 
วิชาโท 2 วิชา                                   6 
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา                 3 

รวม 15 
 
 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

3.1.5.1 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย 
วิชาศึกษาทั่วไป 
หมวดมนุษยศาสตร์ 
มธ.110  สหวิทยาการมนุษยศาสตร์ 2 (2-0-4) 
TU 110  Integrated Humanities   
 ความเป็นมาของมนุษย์ในยุคต่างๆ ที่ได้สะท้อนความเชื่อ ความคิด การพัฒนาทางสติปัญญา
สร้างสรรค์ของมนุษย์ ตลอดจนให้รู้จักมีวิธีการคิด วิเคราะห์และมองปัญหาต่าง ๆ ที่มนุษยชาติก าลังเผชิญอยู่ 
อาทิ ผลกระทบของการพัฒนาทางเทคโนโลยี ปัญหาความรุนแรง สงครามและวิกฤตต่าง ๆ ของโลกเพ่ือที่เรา
จะสามารถด าเนินชีวิตต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกนี้ 
 
มธ.111  ประเทศไทยในมิติทางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม 3 (3-0-6) 
TU 111  Thailand in Historical, Social and Cultural Perspective 
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 ภูมิหลังของสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ตั้งแต่อดีต สยามประเทศ จนถึงประเทศไทย 
มุ่งเน้นประเด็นการสร้างเอกลักษณ์ไทย และทิศทางการพัฒนาของสังคมและวัฒนธรรมไทย ในบริบทแห่ง
โลกาภิวัฒน์ “มีการศึกษานอกสถานที่" 
 
มธ.112  มรดกโลกก่อนสมัยใหม่ 3 (3-0-6) 
TU 112  Heritage of the Pre-modern World        
              ปัญหาและผลส าเร็จในการแก้ปัญหาที่ส าคัญในสังคมโลกก่อนสมัยใหม่ อันเป็นมรดกตกทอด
มาสู่สังคมโลกปัจจุบัน ทั้งในสถาบันศาสนา ภูมิปัญญา วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 
 
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 วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันเป็นพ้ืนฐานแห่งการ
เปลี่ยนแปลงของโลกเข้าสู่สมัยใหม่ 
 
หมวดสังคมศาสตร์ 
มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 3 (3-0-6) 
TU 100  Civic Education 
 การเรียนรู้หลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการปกครองโดยกฎหมาย  
(The Rule of Law) เข้าใจความหมายของ “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตย ฝึกฝนให้นักศึกษาได้พัฒนา
ตนเองให้เป็น “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตยและให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยใช้วิธีการเรียนรู้โดยลง
มือปฏิบัติ (Learning by doing)   
  
มธ.120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์ 2 (2-0-4) 
TU 120   Integrated Social Sciences 
 วิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ มุ่งแสดงให้เห็นว่าวิชาสังคมศาสตร์มีความหมายต่อมนุษย์ โดยศึกษา
ก าเนิดของสังคมศาสตร์กับโลกยุคสมัยใหม่ การแยกตัวของสังคมศาสตร์ออกจากวิทยาศาสตร์ การรับเอา
กระบวนทัศน์ (Paradigm) ของวิทยาศาสตร์มาใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมศาสตร์ ศึกษาถึงศาสตร์  
(Discipline) มโนทัศน์ (Concept) และทฤษฎีต่าง ๆ ส าคัญ ๆ ทางสังคมศาสตร์ โดยชี้ให้เห็นถึงจุดแข็งและ
จุดอ่อนของสังคมศาสตร์ ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาสังคมร่วมสมัยแบบต่าง ๆ โดยใช้ความรู้และมุมมองทาง
สังคมศาสตร์เป็นหลักเพ่ือให้เข้าใจและมองเป็นปัญหานั้น ๆ ทั้งในระดับปัจเจกบุคคลระดับกลุ่ม ระดับมหภาค
ทางสังคม ระดับสังคม ที่เป็นรัฐชาติและระดับสังคมที่รวมเป็นระบบโลก 
 
หมวดวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 
มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (2-0-4) 
TU 130   Integrated Sciences and Technology 
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 แนวคิด ทฤษฎีปรัชญาพ้ืนฐาน และกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีความส าคัญและมีส่วนเกี่ยวข้องต่อการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน ผลกระทบระหว่างวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และศึกษาประเด็นการถกเถียงท่ีส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงจริยธรรม คุณธรรมของความเป็นมนุษย์ 
คณิตศาสตร์ 
มธ.151 คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัย                             3 (3-0-6) 
TU151 General College Mathematics 

(ไม่นับหน่วยกิตให้กับนักศึกษาที่มีรหัสคณะ 02, 04 และตั้งแต่ 09 ถึง 14,16,17) 
เซต ระบบจ านวนจริง ความสัมพันธ์ ฟังก์ชันและการประยุกต์ ความรู้เบื้องต้นของก าหนดการเชิงเส้น 

ตรรกวิทยา การค านวณดอกเบี้ย เงินผ่อนรายงวดและภาษีเงินได้ สถิติเชิงพรรณนา เลขดัชนี  ความน่าจะเป็น
เบื้องต้น แนวคิดสถิติเชิงอนุมานเบื้องต้น โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
 
มธ.152 หลักพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 3 (3-0-6) 
TU 152  Fundamental Mathematics 
 (วิชานี้ส าหรับนักศึกษาที่เคยเรียนคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ ากว่า 16 หน่วย
กิตหรือเป็นวิชาที่คณะ/สาขาวิชาบังคับให้เรียน) 
 หลักเกณฑ์ทางตรรกศาสตร์ที่ใช้ในการพิสูจน์ วิธีการพิสูจน์แบบต่าง ๆ การอ้างเหตุผล การอุปนัย
เชิงคณิตศาสตร์    การพิสูจน์ในทฤษฎีเกี่ยวกับอสมการและค่าสัมบูรณ์ การแก้อสมการ ฟังก์ชัน ฟังก์ชันชนิด
ต่างๆ โจทย์ประยุกต์ของฟังก์ชัน การเขียนกราฟของฟังก์ชัน การแยกเศษส่วนออกเป็นเศษส่วนย่อย การแก้
ระบบสมการเชิงเส้นอย่างง่าย 
 
มธ.153 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3 (3-0-6) 
TU 153  General Concepts of Computer  
 องค์ประกอบที่ส าคัญของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลและการประมวลผล
พ้ืนฐานการสื่อสารข้อมูล ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ต หลักการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การประยุ กต์ใช้
ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป ความปลอดภัย จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์และระบบ
สารสนเทศ 
 
มธ.154 รากฐานคณิตศาสตร์ 3 (3-0-6) 
TU 154 Foundation of Mathematics 
 หลักเกณฑ์ทางตรรกศาสตร์ที่ใช้ในการพิสูจน์ วิธีการพิสูจน์แบบต่างๆ ตัวบ่งปริมาณ การอ้างเหตุผล
และอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ โครงสร้างของระบบจ านวนจริง ทฤษฎีบททวินามและทฤษฎีบทอเนกนาม การ
เลื่อนแกน การหมุนแกน และการร่างกราฟของภาคตัดกรวย การเขียนกราฟ ฟังก์ชันเพ่ิม ฟังก์ชันลด การแยก
เศษส่วนออกเป็นเศษส่วนย่อย การแปลงทางเรขาคณิต 
  
มธ.155  สถิติพ้ืนฐาน           3 (3-0-6) 
TU 155  Elementary Statistics 
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ลักษณะปัญหาทางสถิติ ทบทวนสถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงของตัว
แปรสุ่มทวินาม ปัวซง และปกติ เทคนิคการชักตัวอย่างและการแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่า และการ
ทดสอบสมมุติฐาน เกี่ยวกับค่าเฉลี่ยประชากรกลุ่มเดียวและสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนจ าแนกทาง
เดียว การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้นเชิงเดียว การทดสอบไคก าลังสอง 
 
มธ.156 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 3 (3-0-6) 
TU 156  Introduction to Computers and Programming 
  หลักการพ้ืนฐานของระบบคอมพิวเตอร์ หลักการการประมวลผลข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์
ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์ ขั้นตอนวิธี ผังงาน การแทนข้อมูล วิธีการการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 
การแก้ปัญหาด้วยภาษาโปรแกรมระดับสูง 

หมวดภาษา 
ภาษาไทย 
ท.161 การใช้ภาษาไทย  3 (3-0-6) 
TH 161 Thai Usage 
 หลักและฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด โดยเน้นการจับ
ใจความส าคัญ การถ่ายทอดความรู้ ความคิดและการเขียน เรียบเรียงได้อย่างเหมาะสม 
 
ท.162  การเขียนรายงานวิชาการ 3 (3-0-6) 
TH 162  Report Writing 
 หลักการเขียนรายงานวิชาการ สามารถค้นคว้าข้อมูลและอ้างอิงได้อย่างเป็นระบบ ตลอดจนฝึก
ทักษะการเขียนรายงานวิชาการ 
 
ภาษาอังกฤษ 
สษ.070 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 0 (3-0-6) 
EL 070 English Course 1 
วิชาบังคับก่อน  :  ก าหนดจากการจัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา 

  เป็นวิชาเสริมที่มิได้คิดหน่วยกิต (Non-Credit) เพ่ือช่วยนักศึกษาที่มีพ้ืนฐานความรู้ภาษาอังกฤษยัง
ไม่สูงพอที่จะเข้าศึกษาในระดับพ้ืนฐานได้  (รายงานผลการศึกษาระบุเพียงใช้ได้ (S) หรือใช้ไม่ได้  (U) และจะ
ไม่น าไปคิดรวมกับจ านวนหน่วยกิตท้ังหมด  หรือค านวณค่าระดับเฉลี่ย) 

 หลักสูตรเบื้องต้นเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษา ฝึกทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตจริงทั้ง 
4 ทักษะ คือ ฟัง  พูด อ่าน เขียน 

 
สษ.171 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 3  (3-0-6) 
EL 171 English Course 2 
วิชาบังคับก่อน :  สอบได้ สษ. 070 หรือ ก าหนดจากการจัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา  
 หลักสูตรระดับกลางเพ่ือส่งเสริมทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน แบบบูรณาการ รวมทั้งเตรียมความพร้อม
นักศึกษาส าหรับการเรียนภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น 
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สษ.172 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 3  (3-0-6) 
EL 172 English Course 3 
วิชาบังคับก่อน  : สอบได้ สษ. 171 หรือ  ก าหนดจากการจัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา   
 หลักสูตรระดับกลางสูง เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ทักษะภาษาอังกฤษอย่างบูรณาการในระดับที่
ซับซ้อนกว่าในวิชาภาษาอังกฤษระดับกลาง โดยเน้นทักษะการพูดและการเขียน 
 
วิชาในสาขาวิชาประวัติศาสตร์  

วิชาบังคับในสาขา 
ป.200 พ้ืนฐานการศึกษาประวัติศาสตร์      3  (3-0-6) 
HS 200 Introduction to History        
 ความหมายและความส าคัญของวิชาประวัติศาสตร์  หลักการและวิธีการเบื้องต้นในการศึกษาค้นคว้า
จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเลกทรอนิคส์  และการน าเสนอผลงานทางประวัติศาสตร์ 
 
ป.230  ประวัติศาสตร์ไทย 1       3  (3-0-6) 
HS 230 Thai History 1         
 ประวัติศาสตร์ไทย ตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงสิ้นสมัยอยุธยา 
 
ป.231 ประวัติศาสตร์ไทย 2       3  (3-0-6) 
HS 231 Thai History 2         
 ประวัติศาสตร์ไทย ตั้งแต่ต้นสมัยธนบุรีจนถึง พ.ศ. 2475 
 
ป.232  ประวัติศาสตร์ไทย 3       3  (3-0-6) 
HS 232 Thai History 3         

ประวัติศาสตร์ไทย ตั้งแต่พ.ศ. 2475 จนถึงปัจจุบัน 
 
ป.300 วิธีการทางประวัติศาสตร์       3  (3-0-6) 
HS 300 Historical Methods        

ระเบียบวิธีการทางประวัติศาสตร์ นับแต่การรู้จักหลักฐานประเภทต่างๆ การประมวลข้อมูล การ
วิเคราะห์ ตลอดจนการเขียนบทความทางประวัติศาสตร์ประเภทต่าง ๆ  
 
ป.304 การอ่านเอกสารทางประวัติศาสตร์      3  (3-0-6) 
HS 304 Readings in History        
 ระบบการค้นคว้าหาความรู้จากเอกสารทางประวัติศาสตร์ด้วยการอ่านและวิเคราะห์หลักฐานเอกสาร
ทางประวัติศาสตร์ประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการใช้ข้อมูลจากหลักฐานเหล่านั้น 
 
ป.400 ภาคนิพนธ์         3  (3-0-6) 
HS 400 Research Project        
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วิชาบังคับก่อน : ได้รับอนุมัติจากภาควิชา 
 ประเด็นทางประวัติศาสตร์เรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลึกซึ้ง หัวข้องานวิจัยต้องได้รับอนุมัติจากภาควิชา 
 
 
ป.402 ปรัชญาและทฤษฎีประวัติศาสตร์      3  (3-0-6) 
HS 402 Philosophies and Theories of History      

การคิดในรูป “ปรัชญา” และ “ทฤษฎี” เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ทั้งในความหมายของสิ่งที่เกิดขึ้นใน
อดีต และในความหมายของการเล่าและเขียนเหตุการณ์ในอดีต 
 

วิชาบังคับเลือกในสาขา 
ป.302 ประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทยและตะวันออก     3  (3-0-6) 
HS 302 Thai and Eastern Historiography       

พัฒนาการของการบันทึกประวัติศาสตร์ตะวันออก โดยเน้นเอกลักษณ์ของประวัติศาสตร์นิพนธ์จีน 
อินเดีย และอิสลาม  แนวคิดและวิธีการบันทึกประวัติศาสตร์ของไทย  ทั้งที่พัฒนามาจากจารีตดั้งเดิมและการ
รับอิทธิพลจากภายนอก  
 
ป.303 ประวัติศาสตร์นิพนธ์ตะวันตก      3  (3-0-6) 
HS 303 Western Historiography        

พัฒนาการของการเขียนประวัติศาสตร์ตะวันตก  ที่มา และลักษณะความแตกต่างระหว่างกลุ่มส านัก
ประวัติศาสตร์ตะวันตกที่ส าคัญในปัจจุบัน 
 
ป.350 ประวัติศาสตร์เอเชียร่วมสมัย       3  (3-0-6) 
HS 350 Contemporary History of Asia       
 ประวัติศาสตร์เอเชียตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 20 จนถึงปัจจุบัน โดยอาจเลือกเน้นประเด็น 
หรือแง่มุมมองที่ส าคัญ หรือเลือกเปรียบเทียบประเด็นหรือแง่มุมนั้น ๆ ระหว่างเขตพ้ืนที่หรือช่วงเวลาที่
แตกต่างกัน 
  
ป.360 ประวัติศาสตร์ตะวันตกร่วมสมัย       3  (3-0-6) 
HS 360 Contemporary History of the West      
 ประวัติศาสตร์ตะวันตกตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 20 จนถึงปัจจุบัน โดยอาจเลือกเน้นประเด็นหรือแง่มุม
มองที่ส าคัญ หรือเลือกเปรียบเทียบประเด็นหรือแง่มุมนั้น ๆ ระหว่างเขตพ้ืนที่หรือช่วงเวลาที่แตกต่างกัน 

 
วิชาเลือกในสาขา 

ป.215  ประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ     3  (3-0-6) 
HS 215 History of Environment and Human Health 

การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ผลต่อวิถีการด าเนินชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ เช่น โรคระบาด 
ภาวะอดอยาก โรคจากอุตสาหกรรม  
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ป.216  ประวัติศาสตร์กับภาพยนตร์      3  (3-0-6) 
HS 216 History and Cinema 

ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์โลกและประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยโดยสังเขป ปฏิสัมพันธ์ของเหตุการณ์
ทางประวัติศาสตร์กับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ และปฏิสัมพันธ์ของภาพยนตร์กับสังคมและวัฒนธรรม 
ป.255 ประวัติศาสตร์จีน        3  (3-0-6) 
HS 255 History of China         

ลักษณะการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของจีนที่เป็นจารีตนิยม อิทธิพลตะวันตกต่อการเปลี่ยนแปลง
ของจีน และการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 
ป.256 ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น       3  (3-0-6) 
HS 256 History of Japan         

ลักษณะการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมญ่ีปุ่นภายใต้ระบบฟิวดัล  อิทธิพลตะวันตกต่อการเปลี่ยนแปลง
ของญี่ปุ่น  การปฏิรูปประเทศและบทบาทของญี่ปุ่นต่อสังคมโลก 
 
ป.257 ประวัติศาสตร์อินเดีย       3  (3-0-6) 
HS 257 History of India         

ลักษณะการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของอินเดียสมัยโบราณ อิทธิพลของอิสลามและอังกฤษ  การ
เรียกร้องเอกราชและการแบ่งแยกประเทศ 
  
ป.258 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้     3  (3-0-6) 
HS 258 History of Southeast Asia       

พัฒนาการของรัฐต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อิทธิพลของภายนอก ลัทธิจักรวรรดินิยม และการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
 
ป.259  ประวัติศาสตร์ฟิลิปปินส์       3  (3-0-6) 
HS 259 History of the Philippines       

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของหมู่เกาะฟิลิปปินส์ผ่านมุมมองด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม ตั้งแต่ยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ยุคอาณาจักรพ้ืนเมือง และยุคอาณานิคมสเปน 
 
ป.265 ประวัติศาสตร์ตะวันตกก่อนสมัยใหม่     3  (3-0-6) 
HS 265 History of the West in Pre-Modern Times      

ประวัติศาสตร์ของโลกตะวันตกตั้งแต่สมัยกรีก-โรมัน ยุคกลาง จนถึงสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ 
 
ป.266 ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่      3  (3-0-6) 
HS 266 History of Modern Europe       

ประวัติศาสตร์ยุโรปตั้งแต่สมัยการปฏิรูปศาสนา จนถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 
 
ป.267 ประวัติศาสตร์รัสเซีย       3  (3-0-6) 
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HS 267 History of Russia        
 ประวัติศาสตร์รัสเซียตั้งแต่เริ่มต้น  สมัยจักรวรรดิ  การปฏิวัติบอลเชวิก  สหภาพโซเวียต จนถึงสภาพ
ภายหลังการสิ้นสุดของสงครามเย็น 
 
ป.268 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา      3  (3-0-6) 
HS 268 History of the United States       

ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาตั้งแต่การตั้งอาณานิคมจนถึงสงครามโลก 
 
ป.269 ประวัติศาสตร์ละตินอเมริกา      3  (3-0-6) 
HS 269 History of Latin America        
 ความเป็นมาของอาณาจักรส าคัญในละตินอเมริกาก่อนการเข้ามาของชาติตะวันตก สมัยอาณานิคม
และการได้เอกราช ตลอดจนการพัฒนาการทางการเมือง การปกครองและเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ใน
ภูมิภาคนี้ 
 
ป.305  การจัดการและการน าเสนอข้อมูลในงานประวัติศาสตร์   3  (3-0-6) 
HS 305 Data Management and Presentation in Historical Works 

บทบาทของข้อมูลเชิงปริมาณในงานประวัติศาสตร์  การจัดหมวดหมู่ข้อมูลและสถิติเบื้องต้น อาทิ 
การหาค่ากลางและอนุกรมเวลา  การประยุกต์ตารางและแผนภูมิกับข้อมูลเชิงพรรณนา 

 
ป.306  การฝึกงาน        3  (3-0-6) 
HS 306 Practicum  

ฝึกงานในสถานประกอบการ เพ่ือเพ่ิมความรู้ให้แตกแขนงไปจากท่ีเรียนในห้องเรียน มีการเขียน
รายงานประกอบการฝึกงาน การวัดผลมีค่าระดับ S (ใช้ได้) หรือ U (ใช้ไม่ได้) 
(ฝึกปฏิบัติ 150 ชั่วโมง) 
 
ป.315  ประวัติศาสตร์จักรวรรดิ       3  (3-0-6) 
HS 315 History of Empires 

พัฒนาการของจักรวรรดิประเภทต่างๆ ความสัมพันธ์ทางศาสนา การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมระหว่างศูนย์กลางและชายขอบของจักรวรรดิในประวัติศาสตร์โลก 
 
ป.316  ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประชาชนร่วมสมัย     3  (3-0-6) 
HS 316 History of Contemporary Popular Culture      
 ความเป็นมาและลักษณะของวัฒนธรรมประชาชนร่วมสมัยในด้านต่าง ๆ เช่น ดนตรี เพลง   
นวนิยาย ภาพยนตร์ โทรทัศน์ สิ่งตีพิมพ์ สื่อดิจิตอล การแต่งกาย เป็นต้น 
 
ป.317 ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์      3  (3-0-6) 
HS 317 History of Science         
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 กระบวนการ เงื่อนไข ขั้นตอนการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ ผลกระทบต่อสังคม วิถีการด าเนินชีวิต และ
ภูมิปัญญาของมนุษย์ 
 
 
 
ป.318  การปฏิวัติในมหาประเทศทั้งห้า       3  (3-0-6) 
HS 318 Revolutions in the Big Five 

เปรียบเทียบสาเหตุ แนวความคิด การด าเนินการ และผลของการปฏิวัติซึ่งเปลี่ยนโฉมหน้าของ
ประเทศที่ส าคัญในโลก คือ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส รัสเซีย และจีน 

 
ป.319  สงครามและความรุนแรงในประวัติศาสตร์โลก     3  (3-0-6) 
HS 319 Wars and Violence in the World History 

เปรียบเทียบความขัดแย้งและการใช้ความรุนแรงระหว่างรัฐและภายในรัฐที่ส าคัญในประวัติศาสตร์
โลก โดยเน้นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ สงครามกลางเมือง และการจลาจล  
 
ป.336  ประวัติศาสตร์สังคมไทย       3  (3-0-6) 
HS 336 Thai Social History 

วิเคราะห์พัฒนาการของกลุ่มบุคคลและสถาบันในสังคมไทย การเปลี่ยนแปลงทางสังคมตั้งแต่ต้นพุทธ
ศตวรรษท่ี 25 จนถึงปัจจุบัน  
 
ป.337 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย      3  (3-0-6) 
HS 337 Thai Economic History        

 วิเคราะห์วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจไทย โครงสร้างทางเศรษฐกิจ กลุ่มบุคคลและสถาบันใน
ระบบเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจตั้งแต่สมัยโบราณถึงปัจจุบัน 

 
ป.338  ประวัติศาสตร์ธุรกิจไทย       3  (3-0-6) 
HS 338 Thai Business History        
 แบบแผนการท าธุรกิจของผู้ประกอบการในประเทศไทยหลังสนธิสัญญาบาวริง และพัฒนาการของ
สถาบันในระบบเศรษฐกิจที่เก่ียวข้อง โดยศึกษาเป็นกรณีเฉพาะ 
 
ป.339 ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาไทย      3  (3-0-6) 
HS 339 Thai Intellectual History         
 พัฒนาการของความคิดและโลกทัศน์ในสังคมไทย  รวมทั้งอิทธิพลของพุทธศาสนาและอิทธิพล
ตะวันตกที่มีต่อภูมิปัญญาไทย มีการศึกษานอกสถานที่ 
 
ป.346 ประวัติศาสตร์ไทยเพ่ือการท่องเที่ยว     3  (3-0-6) 
HS 346 Thai History for Tourism        
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ความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์ไทยกับการท่องเที่ยวทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ  เลือกศึกษา
ประวัติศาสตร์เฉพาะสมัยหรือเฉพาะกรณีที่เหมาะสม   มีการศึกษานอกสถานที่ 
 
ป.355  ประวัติศาสตร์ฟิลิปปินส์ร่วมสมัย      3  (3-0-6) 
HS 355 Contemporary History of the Philippines 

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของหมู่เกาะฟิลิปปินส์ผ่านมุมมองด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม ตั้งแต่การผนวกฟิลิปปินส์เข้าเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐอเมริกา ยุคเครือจักรภพ ยุคอาณานิคม
จักรวรรดิญี่ปุ่น ยุคสาธารณรัฐที่ 3 จนถึงสมัยการปกครองของเฟอร์ดินันด์ มาร์กอส 
 
ป.356 ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นสมัยใหม่      3  (3-0-6) 
HS 356 History of Modern Japan        
 ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ในแง่พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
ความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก 
 
ป.357 ประวัติศาสตร์เอเชียใต้สมัยใหม่      3  (3-0-6) 
HS 357 History of Modern South Asia       
 ประวัติศาสตร์เอเชียใต้หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ในแง่พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
ความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก 
 
ป.358 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่    3  (3-0-6) 
HS 358 History of Modern Southeast Asia      
 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ในแง่พัฒนาการทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก 
 
ป.359 ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่       3  (3-0-6) 
HS 359 History of Modern China        
 ประวัติศาสตร์จีนหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ในแง่พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
ความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก 
 
ป.365 ประวัติศาสตร์สหภาพยุโรป      3  (3-0-6) 
HS 365 History of the European Union       

แนวคิดเรื่องการรวมยุโรป   พัฒนาการของการก่อตั้งตลาดร่วมยุโรปและสหภาพยุโรป 
 
ป.366 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก        3  (3-0-6) 
HS 366 History of Western Art        

ศิลปะตะวันตกในช่วงเวลาและประเด็นที่ส าคัญ ๆ ในประวัติศาสตร์ ทั้งในแง่มุมทางความคิด สังคม
และการเมือง ตั้งแต่ยุคโบราณไปจนถึงศิลปะร่วมสมัย  
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ป.367    ประวัติศาสตร์สเปน       3  (3-0-6) 
HS 367 History of Spain         
 ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศสเปนตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสิ้นสุดยุค 
เผด็จการทหาร โดยวิเคราะห์องค์ประกอบทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
 
ป.368  ประวัติศาสตร์จักรวรรดิสเปน      3  (3-0-6) 
HS 368 History of the Spanish Empire  

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของหน่วยการเมืองการปกครองต่างๆของจักรวรรดิสเปนตั้งแต่
กระบวนการสร้างชาติสเปนในรัชสมัยกษัตริย์คาทอลิกจนถึงการล่มสลายของจักรวรรดิในคริสต์ศตวรรษที่ 19 
 
ป.369 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและการเมืองร่วมสมัยของละตินอเมริกา  3  (3-0-6) 
HS 369 Contemporary History of Latin American Economy and Politics   
 ลักษณะและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจของละตินอเมริกาในสมัยคริสต์ศตวรรษท่ี 
20 จนถึงปัจจุบัน โดยเน้นประเทศที่ส าคัญ 4 ประเทศ คือ อาร์เจนตินา ชิลี บราซิล และเม็กซิโก 
 
ป.405 การอ่านเอกสารทางประวัติศาสตร์ขั้นสูง     3  (3-0-6) 
HS 405 Advanced Readings in History       
 ระบบการค้นคว้าหาความรู้จากเอกสารทางประวัติศาสตร์ประเภทต่าง ๆ ด้วยการอ่านและวิเคราะห์
หลักฐานเอกสารทางประวัติศาสตร์ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
 
ป.406  ประวัติศาสตร์กับการสร้างสรรค์สื่อ      3  (3-0-6) 
HS 406 History and Media Content Creation    

การประยุกต์ใช้ข้อมูลและวิธีการศึกษาทางประวัติศาสตร์เพ่ือผลิตสื่อรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนการ
น าเสนอประวัติศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ 
 
ป.407 สัมมนาประวัติศาสตร์       3  (3-0-6) 
HS 407 Seminar in History        

ประเด็นส าคัญทางประวัติศาสตร์ โดยเลือกหัวข้อที่อยู่ในความสนใจของผู้สอนและผู้เรียนตามความ
เหมาะสม 
 
ป.415 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์ 1      3  (3-0-6) 
HS 415 Special Topics in History 1       
วิชาบังคับก่อน : ได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย 

หัวข้อเฉพาะที่น่าสนใจทางประวัติศาสตร์ในภูมิภาคไทยหรือเอเชีย หัวข้อที่ก าหนดต้องได้รับอนุมัติ
จากภาควิชา 
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ป.416 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์ 2      3  (3-0-6) 
HS 416 Special Topics in History 2       
วิชาบังคับก่อน : ได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย 

หัวข้อเฉพาะที่น่าสนใจทางประวัติศาสตร์ในภูมิภาคตะวันตก  หัวข้อที่ก าหนดต้องได้รับอนุมัติจาก
ภาควิชา 
 
ป.417 สัมมนาประวัติศาสตร์กับเหตุการณ์ปัจจุบัน     3  (3-0-6) 
HS 417 Seminar in  History and Current Affairs      

เหตุการณ์ปัจจุบัน  โดยเน้นบริบทพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ 
 
ป.418 สัมมนาประวัติศาสตร์วัฒนธรรม       3  (3-0-6) 
HS 418 Seminar in Cultural History        

ประเด็นและข้อถกเถียงส าคัญ ๆในประวัติศาสตร์วรรณคดี ศิลปะและผลผลิตทางวัฒนธรรมใน
รูปแบบอื่น ๆ  ในเชิงลึกและเชิงเปรียบเทียบ  
 
ป.419  ประวัติศาสตร์กับวรรณกรรม      3  (3-0-6) 
HS 419 History and Literature 

วรรณกรรมไทยคัดสรร ในฐานะเอกสารที่สะท้อนเหตุการณ์ ทางประวัติศาสตร์ อุดมการณ์ และ
ความคิดในสังคมไทย 
 
ป.425 ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ     3  (3-0-6) 
HS 425 History of International Relations       

ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เน้นสมัยใหม่  โดยเลือกภูมิภาคต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสม  
 
ป.427 ประวัติศาสตร์ความทรงจ าสาธารณะ     3  (3-0-6) 
HS 427 History of Public Memory       
 มโนทัศน์เรื่อง “ความทรงจ าสาธารณะ” และการก่อสร้างความทรงจ าสาธารณะที่แสดงออกผ่านทาง
สื่อและสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เช่น อนุสาวรีย์ พิพิธภัณฑ์ นวนิยาย ภาพยนตร์ วันส าคัญและวันหยุด ราชการ  
 
ป.435 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์การเมืองไทย     3  (3-0-6) 
HS 435 Special Topics in Thai Political History      
 หัวข้อเฉพาะที่น่าสนใจในประวัติศาสตร์การเมืองไทย 
 
ป.436 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย       3  (3-0-6) 
HS 436 Thai Local History        
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ความหมายและความส าคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น    พัฒนาการของท้องถิ่นในประเทศ
ไทย  ความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับส่วนกลาง  มีการศึกษานอกสถานที่ 
ป.455  อิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้      3  (3-0-6) 
HS 455 Islam in Southeast Asia  

ประเด็นทางประวัติศาสตร์และร่วมสมัยของอิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีเชื่อมโยงกับโลก
อิสลามในที่อ่ืนๆ รวมถึงการเข้ามาของศาสนาอิสลามในภูมิภาค ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอิสลามกับจารีตดั้งเดิม 
กฎหมายอิสลาม และอิสลามกับภาวะสมัยใหม่ 
 
ป.465  ประวัติศาสตร์สเปนร่วมสมัย       3  (3-0-6) 
HS 465 Contemporary History of Spain 
 ประวัติศาสตร์สเปนตั้งแต่รัชสมัยของราชินีอิซาเบลที่ 2 จนถึงการสิ้นสุดของเผด็จการฟรานซิสโก  
ฟรังโก 
 
ป.466 ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาตะวันตก       3  (3-0-6) 
HS 466 Western Intellectual History       

ขนบความคิดในโลกตะวันตก ตั้งแต่รากฐานปรัชญาโบราณ  ศาสนา  ความคิดทางการเมือง 
วิทยาศาสตร์ และวรรณกรรม มาจนถึงปัจจุบัน  

 
ป.467 หัวข้อเฉพาะในสเปนศึกษา      3  (3-0-6) 
HS 467 Special Topics in Hispanic Studies      
 หัวข้อเฉพาะที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศสเปน 
 
ป.468 หัวข้อเฉพาะในละตินอเมริกันศึกษา     3  (3-0-6) 
HS 468 Special Topics in Latin American Studies      
 หัวข้อเฉพาะที่น่าสนใจเกี่ยวกับภูมิภาคละตินอเมริกา 
 
ป.469  ประวัติศาสตร์โคลอมเบียและเวเนซุเอลา     3  (3-0-6) 
HS 469 History of Colombia and Venezuela 

ประวัติศาสตร์ประเทศโคลอมเบียและเวเนซุเอลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 

วิชาบังคับนอกสาขา 
อ. 216    โครงสร้างภาษาอังกฤษ       3  (3-0-6) 
EG 216   English Structure  
วิชาบังคับก่อน :  สอบได้ สษ. 172 หรือได้รับยกเว้น สษ. 172 ไม่นับหน่วยกิตให้กับนักศึกษาวิชาเอก
ภาษาอังกฤษ ฐานะชั้นปีที่ 3 หรือ 4 
   วิเคราะห์โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการอ่านและเขียน 
โดยเฉพาะการอ่านงานเขียนที่มีโครงสร้างประโยคซับซ้อน และการเขียนประโยคที่ถูกต้อง เหมาะสมตามหลัก
ภาษาอังกฤษ 
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อ. 221   การอ่านเชิงวิเคราะห์ข้อมูล               3  (3-0-6) 
EG 221   Reading for Information 
วิชาบังคับก่อน :  สอบได้ สษ. 172 หรือได้รับยกเว้น สษ. 172 
    กลวิธีต่างๆ ที่ใช้ในการอ่านงานเขียนประเภทให้ข้อมูล วิเคราะห์โครงสร้างภาษา เนื้อหา และวิธีการ
น าเสนอข้อมูลของผู้เขียน ฝึกสรุปข้อมูลที่ได้จากการอ่านโดยเขียนเป็นเค้าโครง และเขียนสรุปความ รวมทั้งฝึก
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่อ่านโดยการอภิปราย 
 
อ. 222   การอ่านเชิงวิเคราะห์ความคิดเห็น           3  (3-0-6) 
EG 222   Reading for Opinions 
วิชาบังคับก่อน :  สอบได้ อ. 221 หรือได้รับยกเว้น อ. 221 
   กลวิธีการอ่านและโครงสร้างงานเขียนแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์เนื้อหาและวิธีการน าเสนอความคิด
ของผู้เขียน ฝึกสรุปข้อมูลที่ได้จากการอ่านโดยเขียนเป็นเค้าโครงและเขียนสรุปความ รวมทั้งฝึกแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับงานที่อ่านโดยการอภิปรายหรือข้อเขียน 
 
วิชาในสาขาวิชาโทสเปนและละตินอเมริกันศึกษา 
สป.171 ภาษาสเปน 1        3 (2-3-4) 
SP 171 Spanish I 
 การอ่านออกเสียง หลักไวยากรณ์และการใช้ภาษาสเปนระดับพื้นฐาน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน 
เขียน เน้นค าศัพท์และส านวนที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน และการสร้างประโยคง่ายๆ  
 
สป.172 ภาษาสเปน 2        3 (2-3-4) 
SP 172 Spanish II 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา สป. 171 

หลักไวยากรณ์และการใช้ภาษาสเปนระดับพ้ืนฐานต่อจากภาษาสเปน 1 ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน 
เขียน การสื่อสารเรื่องราวในชีวิตประจ าวัน และการสร้างประโยคที่มีโครงสร้างซับซ้อนขึ้น  
 
สป.201 ภาษาสเปน 3        3 (2-3-4) 
SP 201 Spanish III 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา สป. 172 

หลักไวยากรณ์และการใช้ภาษาสเปนระดับกลาง ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เน้นค าศัพท์ ส านวน 
และโครงสร้างประโยคในระดับที่สูงขึ้น การใช้ภาษาในการสื่อสารข้อมูลและแสดงความคิดเห็น 
 
สป.202 ภาษาสเปน 4        3 (2-3-4) 
SP 202 Spanish IV 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา สป. 201 



33 

 

หลักไวยากรณ์และการใช้ภาษาสเปนระดับกลางต่อจากภาษาสเปน 3 ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน 
เขียน การอ่านและจับใจความส าคัญจากข้อเขียนในนิตยสารและเรื่องสั้น 
 
สป.206 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 1      3 (3-0-6)  
SP 206 Spanish for Communication 1 
วิชาบังคับก่อน : ส าหรับผู้ที่ไม่เคยศึกษาภาษาสเปนมาก่อน หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย 
  วิชานี้ไม่นับหน่วยกิตให้ส าหรับผู้ที่ศึกษาสาขาวิชาโทสเปนและละตินอเมริกันศึกษา  
  หรือผู้ที่ศึกษาเป็นวิชาเลือกภาษาต่างประเทศ 
 ภาษาสเปนทั่วไปในระดับพ้ืนฐาน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และการสื่อสารภาษาสเปนใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
สป.207 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 2      3 (3-0-6)  
SP 207 Spanish for Communication 2 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา สป. 206 
  วิชานี้ไม่นับหน่วยกิตให้ส าหรับผู้ที่ศึกษาสาขาวิชาโทสเปนและละตินอเมริกันศึกษา 
        หรือผู้ที่ศึกษาเป็นวิชาเลือกภาษาต่างประเทศ 
 ภาษาสเปนทั่วไปในระดับที่สูงขึ้นจากภาษาสเปนเพ่ือการสื่อสาร 1 ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน 
และการสื่อสารภาษาสเปนในชีวิตประจ าวันในระดับสูงขึ้น 
 
สป.306 ภาษาสเปน 5        3 (2-3-4) 
SP 306 Spanish V 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา สป. 202 

หลักไวยากรณ์และการใช้ภาษาสเปนระดับสูง ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน การใช้ภาษาในการ
วิจารณ์ โต้ตอบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 
สป.307 ภาษาสเปน 6        3 (2-3-4) 
SP 307 Spanish VI 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา สป. 306 

หลักไวยากรณ์และการใช้ภาษาสเปนระดับสูงต่อจากภาษาสเปน 5 ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน 
การอ่านและจับใจความส าคัญจากข้อเขียนในหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ตลอดจนวิพากษ์วิจารณ์แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
 
สป.316 วรรณกรรมสเปน        3  (3-0-6)  
SP 316 Spanish Literature 

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา สป.201  
นักเขียนหลักและช่วงเวลาที่ส าคัญในวรรณกรรมสเปนระดับเบื้องต้น ตั้งแต่ยุคกลางจนถึงศตวรรษ 

ที่ 20 
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สป.317 วรรณกรรมลาตินอเมริกา       3  (3-0-6) 
SP 317  Latin American Literature 

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา สป.201 
งานเขียนวรรณกรรมลาตินอเมริกันศตวรรษที่ 20 ในรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์บทตัดตอนจากนวนิยาย 

เรื่องสั้น บทกวี บทละคร ความเรียง เพื่อเข้าใจแนวคิดอัตลักษณ์ลาตินอเมริกา สัจนิยม แนวคิดล้ ายุค  
บูมลาตินอเมริกา ความรุนแรง เพศภาวะ และแนวคิดหลังอาณานิคม 
 
สป.326 วัฒนธรรมประชาชนร่วมสมัยของประเทศสเปน    3  (3-0-6) 
SP 326  Contemporary Popular Culture of Spain 
 วัฒนธรรมประชาชนร่วมสมัยของประเทศสเปนในด้านต่างๆ อาทิ สื่อบันเทิง วัฒนธรรมการกิน 
เทศกาลงานรื่นเริงสังสรรค์ การแสดง กีฬา ศาสนา และแฟชั่น เป็นต้น 

 
สป.327 วัฒนธรรมประชาชนร่วมสมัยของลาตินอเมริกา    3  (3-0-6) 
SP 327 Contemporary Popular Culture of Latin America 

วัฒนธรรมประชาชนร่วมสมัยของลาตินอเมริกาในด้านต่างๆ อาทิ สื่อบันเทิง วัฒนธรรมการกิน 
เทศกาลงานรื่นเริงสังสรรค์ การแสดง กีฬา ศาสนา และแฟชั่น เป็นต้น 


