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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 

ศูนย์ท่าพระจันทร์  คณะศลิปศาสตร์  ภาควิชาประวัติศาสตร์ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัส       : 25350051100353 
 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. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36  หน่วยกิต  

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  
 หลักสูตรระดับปริญญาโท ศึกษา 2 ปี 
5.2 ภาษาที่ใช้  

หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
5.3 การรับเข้าศึกษา  

รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยในการเรียนได้ 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  

  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

ก าหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 
  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 8/2558 
    เมื่อวันที่ 18  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา  
    ในการประชุมครั้งที่    7 /2558  เมื่อวันที่      10   เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2558 
  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่     7 /2558   
    เมื่อวันที่  20   เดือน กรกฎาคม   พ.ศ. 2558 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติในปีการศึกษา 2560 

 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
1. อาจารย์ 
2. นักวิชาการศึกษา  
3. นักสารสนเทศ 
4. นักวิจัยประจ าหอจดหมายเหตุ 
5. นักวิจัยประจ าพิพิธภัณฑ์ 
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9. ชื่อ เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ 
ที ่

เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

1. 3100605680xxx 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. 

วิศรุต       พึ่งสุนทร Ph.D. (Art History) 
M.A. (Visual Culture) 
ออ.บ. (การออกแบบอุตสาหกรรม) 

Middlesex University, U.K. 
Middlesex University, U.K. 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

2546 
2541 
2539 

2. 3100700215xxx ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. 

จุฬาพร   เอ้ือรักสกุล Ph.D. (International Relations) 
 
MA. (International Relations) 
 
ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)    

Australian National University, 
Australia 
International University of  Japan, 
Japan 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2537 
 
2531 
 
2525 

3. 3101400757xxx รองศาสตราจารย์ 
ดร.ร.ท.  
 

นภดล ชาติประเสริฐ ร.ด. (รัฐศาสตร์) 
ร.ม. (การระหว่างประเทศและการทูต)  
M.A. (International Relations) 
 
ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
International University of Japan, 
Japan  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2541 
2533 
2531 
 
 
2527 

ล าดับที่ 1 – 3 เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ  

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับสังคมนานาชาติที่หลากหลาย และมีแนวโน้มที่จะ

พัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ ท าให้มีความจ าเป็นต้องสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ ที่มี
ความสามารถในการวิเคราะห์ มีโลกทัศน์เปิดกว้าง หลากหลายและเท่าทันความก้าวหน้าของโลกวิชาการสากล 
ตลอดจนมีความสามารถในการค้นคว้าข้อมูลและเรียบเรียงงานเขียนตามหลักวิชาการในรูปแบบต่างๆ ทั้ง
งานวิจัย วิชาการและกึ่งวิชาการ เพ่ือตอบสนองความต้องการขององค์กรและบริษัทต่างใช้ในไทยและใน
ต่างประเทศ 

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีบทบาทส าคัญในกลุ่มประเทศอาเซียน ดังนั้นหลักสูตรประวัติศาสตร์จึง
ตอบสนองต่อความต้องการ ด้วยการสร้างบุคลากรที่มีความสามารถในการสร้างฐานความรู้ เพ่ือเป็นพ้ืนฐาน
และเตรียมพร้อมในการแลกเปลี่ยนในทุกๆ ด้านกับกลุ่มประเทศอาเซียน 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ประเทศไทยและประชาคมโลกมีการแลกเปลี่ยนทางด้านสังคมและวัฒนธรรมกันมาอย่างต่อเนื่อง การ

ศึกประวัติศาสตร์จึงช่วยส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในสังคมและวัฒนธรรมของกันและกันดีข้ึน  
 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 12.1.1 การพัฒนาหลักสูตรที่สามารถท าความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรม เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการค้นคว้าหรือท าวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศและสังคม 
 12.1.2 การสร้างหลักสูตรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ 
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.2.1 การผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐานเป็นที่ต้องการของสังคม 
 12.2.2 การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และผู้เรียนกับสถาบันในและ

ต่างประเทศ เพ่ือขยายองค์ความรู้ทั้งอาจารย์และผู้เรียน 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
      13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
   ไม่มี 
      13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
   ไม่มี 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1. 1 ปรัชญา 
  เป็นแหล่งผลิตองค์ความรู้ที่ก้าวหน้าและสร้างนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ ที่มีความคิดสร้างสรรค์
และสามารถวิพากษ์ด้านประวัติศาสตร์และสังคม 
 1.2 ความส าคัญ 
 เป็นแหล่งที่สร้างองค์ความรู้และนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ 

1.3 วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะดังนี้ 
1) มีความรู้ด้านประวัติศาสตร์ และมีความเข้าใจในประเด็นส าคัญทางประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ้ง 
2) มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อการน าความรู้ไปใช้ให้เกิดผลในทางสร้างสรรค์และ

เป็นคุณประโยชน์ต่อสังคม 
3) สามารถน าความรู้ด้านประวัติศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการวางแผนและ

ก าหนดนโยบายชาติ 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง (คาดว่าจะด าเนินการให้แล้วเสร็จครบถ้วน ภายใน 5 ปี) 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
- ปรับปรุงหลักสูตรประวัติศาสตร์
ให้มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ. 
ก าหนด 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานจาก
หลักสูตรในระดับสากล 
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสังคมและ
การเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงความ
ต้องการของผู้ประกอบการ 

- รายงานความพึงพอใจในการใช้
บัณฑิตของผู้ประกอบการ 
- ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจด้าน
ทักษะ ความรู้ ความสามารถใน
การท างาน โดยเฉลี่ยระดับดี 

- พัฒนาบุคลากรดา้นการเรียนการ
สอนและบริการวิชาการ ให้มี
ประสบการณ์จากการน าความรู้ไป
ปฏิบัติงานจริง 

- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน
การสอนให้ท างานบริการวิชาการ
แก่องค์กรภายนอก 
 

- ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
อาจารย์ในหลักสูตร 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิดภาคฤดูร้อนได้โดยใช้เวลาการศึกษา  
ไม่น้อยกว่า 8  สัปดาห์ แต่ให้เพ่ิมชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคปกติ ภาคฤดูร้อนเป็น 
ภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดรู้อน 
      ไม่มี 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
      ไม่มี 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  วัน – เวลาราชการปกติ    
  เรียนวันจันทร์ – ศุกร์  เวลา 8.30 น.  ถึง  16.30  น.    

ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 7 และ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่จ ากัดสาขา ทั้งใน
และต่างประเทศจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ 
  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
 1) ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบทั้งข้อเขียน สัมภาษณ์ และ/หรือการพิจารณางานเขียนของผู้สมัคร 
โดยให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์ 

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

3) เงื่อนไขอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์ 
 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 ผู้เข้าศึกษาบางส่วนขาดความรู้พื้นฐานด้านระเบียบวิธีวิจัยและ/หรือการค้นคว้างานด้านประวัติศาสตร์ 
และความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับต่ า 
 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
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หลักสูตรก าหนดให้ผู้ขาดความรู้พ้ืนฐานด้านระเบียบวิธีวิจัยและ/หรือการค้นคว้างานประวัติศาสตร์
ต้องลงเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในรายวิชาเหล่านี้ ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี และนักศึกษาสามารถลง
เรียนวิชาภาษาอังกฤษกับสถาบันภาษา เพ่ือปรับปรุงความรู้ภาษาอังกฤษ 

 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

 ในแต่ละปีจะรับนักศึกษาปีละ 15  คน   

จ านวนนักศึกษา จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
2558 2559 2560 2561 2562 

ชั้นปีที่ 1 15 15 15 15 15 

ชั้นปีที่ 2 - 15 15 15 15 
รวม 15 30 30 30 30 

คาดว่าจะจบการศึกษา - 15 15 15 15 

2.6 งบประมาณตามแผน 

       ใช้งบประมาณเงินอุดหนุนระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ใน
ปีงบประมาณ 2558 มีรายละเอียดดังนี้ 

       งบด าเนนิงาน      194,681 บาท 
 หมวดค่าตอบแทน   44,000   บาท 
 หมวดคา่ใช้สอย      6,681   บาท 
 หมวดค่าวัสดุ    10,000   บาท 
 หมวดเงินอุดหนุน              180,000  บาท 
 หมวดค่าพาหนะ      8,000   บาท 

 ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 35,000 บาท ต่อ ปี โดยมีการบริหารจัดการเป็นโครงการปกติใช้งบประมาณ
แผ่นดิน 
 

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

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
  หลักเกณฑก์ารเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ12.15 และ ข้อ 19 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา 
   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36  หน่วยกิต 
   ระยะเวลาศึกษา เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษา

ตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 4  ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 8  ภาคการศึกษาปกติ 
         3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์) 
วิชาบังคับ 12  หน่วยกิต 
วิชาเลือก 12  หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ 12  หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 

       
  3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 
  รหัสวิชา 

รายวิชาในหลักสูตรประกอบด้วยอักษรย่อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมาย ดังนี้ 
  อักษรย่อ ป. / HS หมายถึง อักษรย่อของสาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
  ความหมายของรหัสประจ ารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตรมีดังนี้ 

เลขหลักหน่วย   
เลข 0-3  หมายถึง วิชาบังคับ 
เลข 4-9  หมายถึง วิชาเลือก 

เลขหลักสิบ   
เลข 0   หมายถึง วิชาในหมวดวิชาทั่วไปและข้ามภูมิภาค 
เลข 1-4 หมายถึง วิชาในหมวดวิชาภูมิภาคไทย 
เลข 5-8 หมายถึง วิชาในหมวดวิชาภูมิภาคเอเชีย 
เลข 9 หมายถึง วิชาในหมวดวิชาภูมิภาคตะวันตก 

เลขหลักร้อย 
เลข 6    หมายถึง วิชาระดับต้น 
เลข 7  หมายถึง วิชาระดับสูงและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
เลข 8    หมายถงึ วิชาวิทยานิพนธ์ 
 

  นักศึกษาท่ียังไม่ได้ศึกษาวิชาที่มีเนื้อหาสาระอยู่ในขอบข่ายของวิชา  ป.300 วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ และวิชา ป.305 ประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทยและตะวันออก ในระดับปริญญาตรีมาก่อนจะต้องจด
ทะเบียนและสอบผ่านรายวิชา ป.300 วิธีการทางประวัติศาสตร์ และวิชา ป.305 ประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทยและ
ตะวันออก โดยไม่นับหน่วยกิต ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา 
  นอกจากนี้ ในกรณีที่นักศึกษาไม่มีพ้ืนความรู้เพียงพอที่จะศึกษารายวิชาใดวิชาหนึ่งตาม
หลักสูตร จะต้องศึกษารายวิชาตามหลักสูตรปริญญาตรีของสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์โดยไม่นับ
หน่วยกิต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา   
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  3.1.3.1 วิชาบังคับ   

นักศึกษาต้องศึกษา วิชาบังคับทั้ง 4 วิชา รวม 12 หน่วยกิต  ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องศึกษา
วิชาบังคับให้ได้ค่าระดับแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า 3.00 (B) 

รหัสวิชา ชือ่วิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ป.601 ทฤษฎีและวิธีการวิจัยทางประวัติศาสตร์สมัยใหม่ 3 (3-0-9) 
HS 601 Modern Historical Theories and Methodology  
ป.602 ประเด็นเฉพาะในประวัติศาสตร์นิพนธ์ 3 (3-0-9) 
HS 602 Special Issues in Historiography  
ป.603 การอ่านเอกสารทางประวัติศาสตร์ 3 (3-0-9) 
HS 603 Readings in History  
ป.701 การศึกษาเอกเทศ  3 (3-0-9) 
HS 701 Independent Study  

3.1.3.2 วิชาเลือก   

  ให้เลือกศึกษา  4 วิชา รวม 12 หน่วยกิต โดยเลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 หมวดวิชาทั่วไปและข้ามภูมิภาค  
ป.605 ปรัชญาและทฤษฎีประวัติศาสตร์  3(3-0-9) 
HS 605 Philosophy and Theories of History  
ป.606 รัฐชาติและลัทธิชาตินิยม 3(3-0-9) 
HS 606 Nation-State and Nationalism    
ป.704 สัมมนาประวัติศาสตร์เชิงเปรียบเทียบ 3 (3-0-9) 
HS 704  Seminar in Comparative History    
ป.705 สัมมนาประวัติศาสตร์ภูมิปัญญา  3 (3-0-9) 
HS 705 Seminar in Intellectual History  
ป.706 สัมมนาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3 (3-0-9) 
HS 706 Seminar in History of International Relations  
ป.707 สัมมนาประวัติศาสตร์วัฒนธรรม  3 (3-0-9) 
HS 707 Seminar in Cultural History  
ป.708 สัมมนาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ  3 (3-0-9) 
HS 708 Seminar in Economic History  
ป.709 สัมมนาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  3 (3-0-9) 
HS 709 Seminar in Local History  
 หมวดวิชาภูมิภาคไทย  
ป.616 ประวัติศาสตร์การเมืองไทยหลังปี 2475 3(3-0-9) 
HS 616 Thai Political History After 1932 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ป.716 สัมมนาประวัติศาสตร์ไทย 3 (3-0-9) 
HS 716 Seminar in Thai History  
 หมวดวิชาภูมิภาคเอเชีย  
ป.667 ประวัติศาสตร์เอเชียร่วมสมัย  3 (3-0-9) 
HS 667 Contemporary History of Asia  
ป.757 สัมมนาประวัติศาสตร์เอเชีย 3 (3-0-9) 
HS 757 Seminar in Asian History  
 หมวดวิชาภูมิภาคตะวันตก  
ป.696 ประวัติศาสตร์ตะวันตกร่วมสมัย 3 (3-0-9) 
HS 696 Contemporary History of the West  
ป.796 สัมมนาประวัติศาสตร์ตะวันตก 3 (3-0-9) 
HS 796 Seminar in Western History   

 
 

  3.1.3.3 วิทยานิพนธ์   
ป.800 วิทยานิพนธ์                         12 
HS 800 Thesis  

 
 3.1.4 แผนการศึกษา 
 

ปีการศึกษาที่ 1 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

ป.601 ทฤษฎีและวิธีการวิจัยทางประวัติศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
 
ป.603 การอ่านเอกสารทางประวัติศาสตร์        3 หน่วยกติ                                        

ป.602 ประเด็นเฉพาะใน 
ประวัติศาสตร์นิพนธ์    
วิชาเลือก 

 
3 หน่วยกิต 
3  หน่วยกิต 

วิชาเลือก                                              3 หน่วยกิต วิชาเลือก 3  หน่วยกิต 
รวม 9 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 
 

ปีการศึกษาที่ 2 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

ป.701 การศึกษาเอกเทศ 
วิชาเลือก 

3  หน่วยกิต 
   3 หน่วยกิต 

ป.800 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

รวม 6 หน่วยกิต รวม                                   12 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 

 วิชาบังคับ 
 
ป.601 ทฤษฎีและวิธีการวิจัยทางประวัติศาสตร์สมัยใหม่ 3 (3-0-9) 
HS 601 Modern Historical Theories and Methodology   
 วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์จากระเบียบวิธีวิจัยจากศาสตร์ต่างๆ รวมทั้งแนวคิดทฤษฎีร่วมสมัยจาก
ส านักต่างๆ  
          Methodologies for historical research deriving from various disciplines including an 
overview of contemporary theories 
 
ป.602 ประเด็นเฉพาะในประวัติศาสตร์นิพนธ์ 3 (3-0-9) 
HS 602 Special Issues in Historiography  
 ประเด็นเฉพาะในประวัติศาสตร์นิพนธ์  โดยพิจารณาบริบททางประวัติศาสตร์ วิธีการเขียน การวาง
โครงเรื่อง การใช้หลักฐาน การตีความความคิดและทฤษฎีเบื้องหลังการตีความนั้น ๆ   
           Special issues in historiography focusing on contexts, writing methods, structures, 
evidences, and interpretations of historical thoughts and theories. 
 
ป.603 การอ่านเอกสารทางประวัติศาสตร์ 3 (3-0-9) 
HS 603 Readings in History  
 การอ่านและท าความเข้าใจการตีความเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ขั้นตอน และ
วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์จากหลายๆ แง่มุม 
          Reading and interpreting historical sources including analytical procedures and 
methods of assessing history from variety of perspectives 
 
ป.701 การศึกษาเอกเทศ 3 (3-0-9) 
HS 701 Independent Study  
 การค้นคว้าและส ารวจแนวคิดและทฤษฎีเบื้องต้นที่ส าคัญจากงานวิชาการทางประวัติศาสตร์  ใน
ประเด็นหนึ่งประเด็นใด รวมทั้งน าวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์เพ่ือน าไปสู่
การก าหนดประเด็นและหัวข้อวิทยานิพนธ์   

This Independent Study focuses on researching and surveying of major concepts and 
fundamental theories appeared in academic works in the history through a selected topic. It 
also introduces historical approaches for data collection and data analysis which will be 
useful for determining the study issues and the thesis's topic. 
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วิชาเลือก 
 
ป.605 ปรัชญาและทฤษฎีประวัติศาสตร์ 3 (3-0-9) 
HS 605 Philosophy and Theories of History   
 ความคิดและวิวัฒนาการของการท าความเข้าใจประวัติศาสตร์  ผ่านทัศนะ แนวคิด วิธีการ ปรัชญา
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาประเด็นทางปรัชญาและทฤษฎีผ่านกรณีหรือปัญหาต่างๆ ที่ปรากฏทั้งในโลก
ตะวันออกและโลกตะวันตก  
          Understanding the history and evolution of studies of the past through various views, 
concepts, methods, philosophies, and theories. Philosophical and theoretical issues relating 
to historical inquiries will be considered with case studies, both Western and non-Western. 
 
ป.606 รัฐชาติ และลัทธิชาตินิยม 3 (3-0-9) 
HS 606 Nation-State and Nationalism  
 ความส าคัญของรัฐชาติและอ านาจอธิปไตยสมัยใหม่ อิทธิพลของลัทธิชาตินิยม  ต่อขบวนการชาตินิยม 
ตลอดจนพัฒนาการของแนวคิดเหล่านี้ในโลกร่วมสมัย 
           Analyze the importance of nation-state and modern sovereignty, its impact on 
nationalism, nationalist movements and the development of nationalism concepts in the 
contemporary world. 
 
ป.616 ประวัติศาสตร์การเมืองไทยหลังปี 2475 3 (3-0-9) 
HS 616 Thai Political History After 1932  
 ประวัติศาสตร์การเมืองไทยตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จนถึงปัจจุบัน 

Thai political history since the revolution in 1932 until present time. 
 

ป.667 ประวัติศาสตร์เอเชียร่วมสมัย 3 (3-0-9) 
HS 667 Contemporary History of Asia  
 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอเชีย ตั้งแต่ศตวรรษที่ 20 จนถึงปัจจุบัน  การปกครองในระบบอาณา
นิคมของประเทศตะวันตก การต่อสู้เพื่อเอกราช การเกิดรัฐเอกราชในเอเชีย และประเด็นส าคัญของรัฐในเอเชีย
ยุคหลังอาณานิคม  
               A study of historical development of Asia from the 20th century to present, 
Western colonial government, independence movements, the birth of independent states in 
Asia, and significant topics in the post-colonial era 
 
ป.696 ประวัติศาสตร์ตะวันตกร่วมสมัย 3 (3-0-9) 
HS 696 Contemporary History of the West  
 วิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมของโลกตะวันตกในคริสต์ศตวรรษที่ 20 และ 
21 โดยศึกษาประเด็นประวัติศาสตร์ที่ส าคัญ รวมทั้งประเด็นที่เชื่อมโยงกับสังคมโลกโดยรวม 
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          Analysis of economic, social, political, and cultural conditions of the western world in 
the 20th and 21st centuries, studying significant historical issues including those in relations 
to the global society at large. 
 
ป.704 สัมมนาประวัติศาสตร์เชิงเปรียบเทียบ 3 (3-0-9) 
HS 704 Seminar in Comparative History   
 ประเด็นส าคัญในประวัติศาสตร์ เชิงเปรียบเทียบระหว่างภูมิภาคต่างๆ  ของโลก โดยมุ่งพิจารณา
ลักษณะ หรือแบบแผนเด่นชัดบางประการที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ของภูมิภาคต่างๆ ในเรื่อง พัฒนาการของ
รัฐ  
           Selected topics in the comparative study of various world regions focusing on 
important issues of states' development. 
 
ป.705 สัมมนาประวัติศาสตร์ภูมิปัญญา 3 (3-0-9) 
HS 705 Seminar in Intellectual History  
 สัมมนาภูมิปัญญา ความคิด และมโนทัศน์ในทางความรู้ในสังคม ตั้งแต่ศาสนา ปรัชญา แนวคิดทาง
การเมือง วิทยาการและความรู้สึกนึกคิดของผู้คน   

This seminar emphasizes on wisdom, thoughts and concepts of knowledge in  
societies. It covers numerous themes, including religions, philosophy, political thoughts, 
science and human perceptions. 
 
ป.706 สัมมนาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3 (3-0-9) 
HS 706 Seminar in History of International Relations   
 ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐในเอเชียและยุโรป พัฒนาการของประวัติศาสตร์ ที่ท าให้แบบ
แผนความสัมพันธ์ระหว่างรัฐในยุโรปกลายเป็นรูปแบบสากลของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในสมัยใหม่  

History of interstate relations in Europe and Asia; the historical development that 
transforms the European interstate system into a pattern universally adopted throughout the 
world in modern era. 

 
ป.707 สัมมนาประวัติศาสตร์วัฒนธรรม 3 (3-0-9) 
HS 707 Seminar in Cultural History   
 ประเด็นส าคัญด้านขนบประเพณี การด ารงชีวิต ความเชื่อ ความทรงจ าและความรู้สึกนึกคิดใน
ปริมณฑลต่างๆ ทางวัฒนธรรม โดยศึกษาเชิงวิเคราะห์ ตีความ และเปรียบเทียบในภูมิภาคต่างๆ โดยผู้สอนจะ
ก าหนดหัวข้อที่จะศึกษาในแต่ละภาคอย่างชัดเจน 

Important issues in traditions, cultures of everyday life, believe systems, public 
memories, and study of emotions. Emphases will be put in analyzing, interpreting, and 
comparing cultural products from different world regions in a comparative level. Topics and 
issues will be determined prior to the beginning of each semester. 
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ป.708 สัมมนาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ 3 (3-0-9) 
HS 708 Seminar in Economic History   
 ประเด็นส าคัญด้านวิวัฒนาการ โครงสร้าง นโยบาย และบทบาทของสถาบัน และกลุ่มบุคคลต่า งๆ 
ในทางเศรษฐกิจ ซึ่งเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมือง ทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค 

Significant issues regarding development (or evolution?) , structures, policies, and 
roles of institutes and groups of people in economy corresponding to political and social 
changes both in macro and micro levels.  
 
ป.709 สัมมนาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 3 (3-0-9) 
HS 709 Seminar in Local History   
 ประเด็นส าคัญด้านความเป็นมาของท้องถิ่นต่าง ๆ  ในแง่ของการก่อตั้งชุมชน สภาพการเมืองการ
ปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ของท้องถิ่นกับศูนย์กลางอ านาจและโลกภายนอก  
ประเด็นปัญหาด้านบันทึกหลักฐาน การค้นคว้า วิธีการและการเขียน  
           Important issues of the origin of localities in realms of community settlement, 
politics and administration (or government?), economy, societies and cultures, interrelations 
among locality, central power, and the world, as well as problematic issues in recording 
evidences, researching, methodology and writing 
 
ป.716 สัมมนาประวัติศาสตร์ไทย 3 (3-0-9) 
HS 716 Seminar in Thai History   
 ประเด็นส าคัญในประวัติศาสตร์ไทยด้านเหตุการณ์ วิวัฒนาการและโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ 
การเมืองและวัฒนธรรม โดยผู้สอนจะก าหนดหัวข้อที่จะศึกษาในแต่ละภาคอย่างชัดเจน 

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

 
ป.757 สัมมนาประวัติศาสตร์เอเชีย 3 (3-0-9) 
HS 757 Seminar in Asian History   
 ประเด็นส าคัญด้านเหตุการณ์ วิวัฒนาการและโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรม
ในทวีปเอเชียในแต่ละยุคสมัย โดยผู้สอนจะก าหนดประเด็นหลัก (Theme) ของการศึกษาในแต่ละภาคอย่าง
ชัดเจน 
           A study of major historical events, evolution and social structure, political economy 
and culture in Asia in each era;  selected themes will be examined in each semester. 
 
ป.796 สัมมนาประวัติศาสตร์ตะวันตก 3 (3-0-9) 
HS 796 Seminar in Western History    
 วิเคราะห์ประเด็นส าคัญด้านเหตุการณ์ วิวัฒนาการและโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและ
วัฒนธรรมในทวีปยุโรปและทวีปอเมริกาในแต่ละยุคสมัย โดยผู้สอนจะก าหนดประเด็นหลัก (Theme) ของ
การศึกษาในแต่ละภาคอย่างชัดเจน 
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          Analysis of significant issues on the events, evolution, and structure of society, 
economics, politics, and culture in Europe and Americas during each era, following the 
theme of study specified clearly by the instructor for each semester 
 
 
วิทยานิพนธ์ 
 
ป.800 วิทยานิพนธ์  12 
HS 800 Thesis   
          การสร้างโครงการวิจัยและการด าเนินการวิจัยอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
เขียนวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และน าเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ จริยธรรม
ในการท าวิจัย และจริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

Proposing and conducting a research that has a contribution in the field of history; 
writing up thesis; presenting and publishing research papers; understanding research ethics 
and academic integrity. 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ
ที ่

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

1. 3100605680xxx 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.  

วิศรุต       พึ่งสุนทร Ph.D. (Art History) 
M.A. (Visual Culture) 
ออ.บ. (การออกแบบอุตสาหกรรม) 

Middlesex University, U.K. 
Middlesex University, U.K. 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

2546 
2541 
2539 

2. 3100700215xxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร. 

จุฬาพร   เอ้ือรักสกุล Ph.D. (International 
Relations) 
MA. (International Relations) 
ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ)    

 Australian National 
University, Australia 
International University of  
Japan , Japan 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2537 
 
2531 
 
2525 

3. 3101400757xxx รองศาสตราจารย์  
ดร.ร.ท. 

นภดล ชาติประเสริฐ ร.ด. (รัฐศาสตร์) 
ร.ม. (การระหว่างประเทศและ
การทูต)  
M.A. (International 
Relations) 
ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
International University of 
Japan  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2541 
2533 
 
2531 
 
2527 

4. 3101202483xxx 
 

อาจารย์ ดร. นิภาพร รัชตพัฒนากุล  
 

Ph.D. (Area Studies) 
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์)  
ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) 

Kyoto University, Japan 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2555 
2545 
2541 

5. 3609900605xxx อาจารย์ ดร. กรพนัช ตั้งเขื่อนขันธ์ Ph.D. (Chinese Studies) 
M.A. (Modern Chinese 
History) 
อ.บ. ภาษาจีน 

National University of 
Singapore, Singapore  
Nanjing University, China 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2555 
 
2550 
2547 
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         ล าดับที่ 1 – 3 เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
 3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกุล สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

1. 3100700215xxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. 

จุฬาพร   เอ้ือรักสกุล 
 

Ph.D. (International 
Relations) 
MA. (International 
Relations) 
ร.บ. (ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ)    

Australian National  
University, Australia 
International  University of  
Japan , Japan 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

2537 
 
2531 
 
2525 

2. 3100603339xxx อาจารย์ ดร. 
 

สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล Ph.D. (History) 
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)  

Monash University, Australia 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

2535 
2525 

3. 3101500013xxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. 
 

วิศรุต  พ่ึงสุนทร Ph.D. (Art History) 
ออ.บ. (การออกแบบ
อุตสาหกรรมบัณฑิต)  

Middlesex University, U.K.  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

2546 
2539 

4. 3100605680xxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.   

วัชระ  สินธุประมา 
 

Ph.D.(History)  
 
อ.บ. (ประวัติศาสตร์)  

Hawaii  University at Minao, 
USA 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

2531 
2521 

5. 3101400941xxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.   
 

สุกัญญา  บ ารุงสุข Ph.D. (History) 
อ.ม. (ประวัติศาสตร์) 
อ.บ.(ประวัติศาสตร์) 
(เกียรตินิยมอันดับ 1)  

Northern Illinois  University 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

2531 
2519 
2516 

6. 3101400757xxx รองศาสตราจารย์  
ดร.ร.ท. 

นภดล  ชาติประเสริฐ ร.ด. (รัฐศาสตร์) 
ร.ม. (การระหว่าง
ประเทศและการทูต)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

2541 
2533 
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ล าดับที่ เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกุล สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

M.A. (International 
Relations) 
ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์)  

International University of 
Japan  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

2531 
 
2527 

7. 3-7008-00039-xxx อาจารย์ ดร. เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ Ph.D. (History) 
 
M.Phil.( Latin 
American Studies) 
M.A. (Asian Public 
Policy) 
ศศ.บ. (ไทยศึกษา) 
ร.บ. (รัฐศาสตร์) 
Diploma (Southeast 
Asian Studies) 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) 

University College London, 
U.K. 
University of Oxford, U.K. 
 
Hitotsubashi University, 
Japan 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
National University of 
Singapore 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2554 
 
2547 
 
2545 
 
2555 
2543 
2542 
 
2541 

8. 3-10120-2483-xxx อาจารย์ ดร. นิภาพร รัชตพัฒนากุล Ph.D. (Area Studies) 
ศศ.ม (ประวัติศาสตร์) 
ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) 

 Kyoto University, Japan 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2555 
2545 
2541 

9. 3-6099-00605-xxx อาจารย์ ดร. กรพนัช ตั้งเขื่อนขันธ์ Ph.D. (Chinese 
Studies) 
M.A. (Modern 
Chinese History) 
อ.บ. ภาษาจีน  

National University of 
Singapore, Singapore  
Nanjing University, China 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2555 
 
2550 
 
2547 
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ล าดับที่ เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกุล สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

10. 1-1014-00208-xxx อาจารย์ ดร. ปรีดี หงษ์สต้น Ph.D. (History)  
MA (History)  
ร.บ. (สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา)  

Australian National University  
University of London  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2558 
2551 
2550 

11. 3-1015-01631-xxx อาจารย์  ดร. ตามไท ดิลกวิทยรัตน์ Ph.D. (History)  
ร.ม. (ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ)    
ร.บ. (ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ)    

Australian National University  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2557 
2545 
 
2541 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์ 
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
หลักสูตรมี 1 แผนการศึกษา คือ แผน ก แบบ ก 2 แผนศึกษารายวิชา และท าวิทยานิพนธ์ 
วิทยานิพนธ์ : สามารถสร้างโครงการวิจัยและด าเนินการวิจัยอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชา

ประวัติศาสตร์ และน าเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจัยเพ่ือเผยแพร่ จริยธรรมในการท าวิจัย และ
จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 

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

 5.3 ช่วงเวลา  
  การท าวิทยานิพนธ์  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์  12  หน่วยกิต 

 5.5 ข้อก าหนดการท าวิทยานิพนธ ์
  5.5.1 การท าวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2) 

1) การจดทะเบียนวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะจดทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้ต่อเมื่อศึกษา
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โดยได้ค่าระดับเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 

2) นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ 
3) หลังจากจดทะเบียนท าวิทยานิพนธ์แล้ว นักศึกษาต้องเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อ

คณะกรรมการโครงการปริญญาโท สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เพ่ือให้คณบดีคณะศิลปศาสตร์แต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการวิทยานิพนธ์ รวมไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งจะให้ค าแนะน านักศึกษา รวมทั้งสอบ
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์ 

4) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

5.6 การเตรียมการ 
 5.6.1 ให้ความรู้เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูลของห้องสมุด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพ่ือให้ค าแนะน าในการท าวิทยานิพนธ์
แก่นักศกึษา 

 5.6.2 เนื้อหาวิทยานิพนธ์ ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ โดยมีรายงานที่ต้อง
น าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
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 5.6.3 นักศึกษาจะต้องท าวิทยานิพนธ์ภายใต้การแนะน าและควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ โดยให้คณะแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อท าหน้าที่แนะน าการเขียนวิทยานิพนธ์ส าหรับ
นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต 

 
5.7 กระบวนการประเมินผล 
 5.7.1 วิทยานิพนธ์ 
     1) การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 

  กระท าโดยวิธีการน าเสนอในที่ประชุมและสอบปากเปล่า โดยอาจารย์ผู้สอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ า และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน อาจารย์ประจ าและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าว ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่
มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจเป็นกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ได้ แต่ต้องไม่เป็นประธานกรรมการและต้องเข้าสอบวิทยานิพนธ์ด้วยทุกครั้ง 

2) การสอบวิทยานิพนธ์  
  กระท าโดยวิธีน าเสนอในที่ประชุมและสอบปากเปล่า โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เป็น
กรรมการชุดเดียวกันกับคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ซึ่งการแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ จะกระท าได้เฉพาะกรณีที่มีเหตุจ าเป็น  
  การด าเนินการสอบวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยวิทยานิพนธ์ โดยคณะ
ศิลปศาสตร์ จะตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ อย่างน้อย 3 คน โดยต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
มหาวิทยาลัยเป็นกรรมการอย่างน้อย 1 คน และประธานคณะกรรมการต้องไม่ใช่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดยการสอบวิทยานิพนธ์ที่จะได้รับผลระดับ S ต้องได้มติเป็นเอกฉันท์
จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
บัณฑิตมีความสามารถที่จะค้นคว้าและวิจัยเพ่ือให้
ได้มาซึ่งความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โดย
ใช้แหล่งข้อมูลที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   

การฝึกวิเคราะห์ทางวิชาการผ่านกิจกรรมการ
ประชุมสัมมนา การทัศนศึกษา และฝึกวิธีการ
สืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่อยู่ในต่างประเทศ 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  1. ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  
  2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
  3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ

ล าดับความส าคัญ 
4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย ์
  5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
  6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

  2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกรายวิชาที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม เน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง กรณีตัวอย่างที่ครอบคลุมประเด็นและปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมในการท างาน 

3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

  ใช้วิธีการประเมินหลากหลายวิธี ทั้งการประเมินระหว่างเรียน ภายหลังสิ้นสุดวิชาและ
ภายหลังส าเร็จการศึกษา 

  3.1 ประเมินระหว่างเรียน โดยผู้เรียนประเมินตนเอง ประเมินโดยกลุ่มเพ่ือน อาจารย์  ฯลฯ 
โดยใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย ทั้งการสัมภาษณ์ การสังเกต ใช้แบบสอบถาม สนทนากลุ่ม แบบบันทึก 
แบบประเมินและแบบวัดที่เกี่ยวข้อง 

  3.2 ประเมินภายหลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว โดยให้บัณฑิตประเมินผลตนเอง ประเมินจาก
ผู้ใช้บัณฑิต โดยใช้แบบสอบถาม สัมภาษณ์ 

 2.2  ด้านความรู้ 

  1. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชา

ประวัติศาสตร์ 
 2) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางสาขาวิชาประวัติศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 
 3) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาประวัติศาสตร์เพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ต่อวัฒนธรรม 
 4) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์กับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

  2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกรายวิชาที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม โดยใช้กลวิธีการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ทั้งการบรรยายร่วมกับการอภิปราย การค้นคว้า การวิเคราะห์ และเน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง กรณีตัวอย่างที่ครอบคลุมประเด็นและปัญหา 
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  3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

  กลยุทธ์การประเมินประกอบด้วย การประเมินหลายวิธี/กิจกรรม เพ่ือให้ครอบคลุมการ
ประเมินผลด้านความรู้ ทั้งการเรียนการสอนในห้องเรียนและการเรียนด้วยตนเอง เช่นการสอบวัดความรู้โดยใช้
ข้อสอบ การรายงานการศึกษาค้นคว้า การวิเคราะห์กรณี การท าโครงการ การท าวิทยานิพนธ์  

 2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

  1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
 2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูลต่างๆ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
 3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ  

      4)   สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะกับการแก้ไขปัญหาในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

  2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกรายวิชาที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม โดยใช้กลวิธีการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ทั้งการบรรยายร่วมกับการอภิปราย การค้นคว้า การวิเคราะห์ และเน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง กรณีตัวอย่างที่ครอบคลุมประเด็นและปัญหา 

  3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

  กลยุทธ์การประเมินประกอบด้วย การประเมินหลายวิธี/กิจกรรม เพ่ือให้ ครอบคลุมการ
ประเมินผลด้านทักษะทางปัญญา ทั้งการเรียนการสอนในห้องเรียนและการเรียนด้วยตนเอง เช่นการสอบวัด
ความรู้โดยใช้ข้อสอบ การรายงานการศึกษาค้นคว้า การวิเคราะห์กรณี การท าโครงการ การท าวิทยานิพนธ์ 

2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1) สามารถสื่ อสารกับกลุ่ มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้ งภาษา ไทยและ

ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ใน

กลุ่มท้ังในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
 3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
 4) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
 5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้ง

แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
 6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
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  2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกรายวิชาที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม โดยใช้กลวิธีการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ทั้งการบรรยายร่วมกับการอภิปราย การค้นคว้า การวิเคราะห์ และเน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง กรณีตัวอย่างที่ครอบคลุมประเด็นและปัญหา  

  3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ  
  มีการประเมินหลายด้าน โดยให้ความส าคัญท่ีกลยุทธ์ ดังนี้ 
  3.1 มีการประเมินผู้เรียนในการแสดงบทบาทของการเป็นผู้น าและผู้ตาม ในสถานการณ์การ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค ์
  3.2 การประเมินทักษะที่แสดงออกถึงภาวะผู้น าตามสถานการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย 
  3.3 การประเมินความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

 3.4 การประเมินการแสดงออกของการตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเรียนรู้ตาม
ประสบการณ์การเรียนรู้ และความสนใจในการพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่อง 

2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 1. ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
2) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ

น าเสนออย่างเหมาะสม  
4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

 2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกรายวิชาที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม โดยใช้กลวิธีการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ทั้งการบรรยายร่วมกับการอภิปราย การค้นคว้า การวิเคราะห์ และเน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง กรณีตัวอย่างที่ครอบคลุมประเด็นและปัญหา 

 3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  มีการประเมินหลายด้าน โดยให้ความส าคัญที่กลยุทธ์ ดังนี้ 

  3.1 มีการประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบสังเกต แบบประเมิน
ทักษะการพูด การเขียน ในสถานการณ์การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ 

  3.2 การประเมินทักษะที่แสดงออกถึงทักษะการพูด การฟัง ตามสถานการณ์การเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

  3.3 การประเมินการแสดงออกของการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศตามประสบการณ์การ
เรียนรู้ และความสนใจในการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 

  ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดังนี้ 

  3.1  คุณธรรม จริยธรรม 
  1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  
  2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
  3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ

ล าดับความส าคัญ 
  4)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย ์
  5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
  6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

  3.2 ความรู้ 
 1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคั ญในเนื้อหาสาขาวิชา

ประวัติศาสตร์ 
 2) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางสาขาวิชาประวัติศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 
 3) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาประวัติศาสตร์เพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ต่อวัฒนธรรม 
 4) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์กับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

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

  3.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1) สามารถสื่ อสารกับกลุ่ มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้ งภาษา ไทยและ

ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ใน

กลุ่มท้ังในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
 3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
 4) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
 5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้ง

แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
 6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
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  3.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับการวิเคราะห ์
 2) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ

น าเสนออย่างเหมาะสม  
 4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม  
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
  

  ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะในการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
วิชาบังคับ                         

ป.601 ทฤษฎีและวิธีการวิจัยทางประวัติศาสตร ์                         

ป.602 ประเด็นเฉพาะในประวัติศาสตร์นิพนธ ์                         

ป.604 การอ่านเอกสารทางประวัติศาสตร ์                         

ป.701 การศึกษาเอกเทศ                          

วิชาเลือก                         

ป.605 ปรัชญาและทฤษฎีประวัตศิาสตร ์                         

ป.606 รัฐชาติและลัทธิชาตินิยม                         

ป.616 ประวัติศาสตร์การเมืองไทยหลังปี 2475                         

ป.667 ประวัติศาสตร์เอเชียร่วมสมัย                          

ป.696 ประวัติศาสตร์ตะวันตกร่วมสมัย                         

ป.704 สัมมนาประวตัิศาสตรเ์ชิงเปรียบเทียบ                         

ป.705 สัมมนาประวตัิศาสตรภ์ูมิปญัญา                          

ป.706 สัมมนาประวตัิศาสตรค์วามสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 

                        

ป.707 สัมมนาประวตัิศาสตร์วัฒนธรรม                          

ป.708 สัมมนาประวตัิศาสตรเ์ศรษฐกิจ                          

ป.709 สัมมนาประวตัิศาสตร์ท้องถิ่น                          
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะในการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
ป.716 สัมมนาประวตัิศาสตรไ์ทย                         

ป.757 สัมมนาประวตัิศาสตรเ์อเชยี                         

ป.796 สัมมนาประวตัิศาสตรต์ะวนัตก                         

วิทยานิพนธ ์                         

ป.800 วิทยานิพนธ์                         
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดผล  ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2553 ดังนี้ 

 1.1 การวัดผลการศึกษาแบ่งเป็น 9 ระดับ มีชื่อและค่าระดับต่อหนึ่งหน่วยกิตดังต่อไปนี้ 
ระดับ A A- B+ B B- C+ C D F 
ค่าระดับ 4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.00 0.00 

 1.2  การนับหน่วยกิตท่ีได้ให้นับรวมเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาที่นักศึกษาได้ค่าระดับ S หรือ
ระดับไม่ต่ ากว่า C รายวิชาที่นักศึกษาได้ค่าระดับต่ ากว่า C ไม่ว่าจะเป็นรายวิชาบังคับหรือรายวิชาเลือกให้น ามา
ค านวณค่าระดับเฉลี่ยส าหรับภาคการศึกษานั้นและค่าระดับเฉลี่ยสะสมทุกครั้งไป 

    1.3  นักศึกษาที่ได้ระดับ U หรือ ระดับต่ ากว่า C ในรายวิชาใดที่เป็นวิชาบังคับในหลักสูตร 
จะลงทะเบียนศึกษาซ้ าในรายวิชานั้นได้อีกเพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนี้จะต้องได้ระดับ S หรือระดับไม่ต่ ากว่า  
C  มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา 

  รายวิชาที่ได้ค่าระดับตามความในวรรคแรกนั้น หากเป็นรายวิชาเลือก นักศึกษาอาจจะ
ลงทะเบียนศึกษาซ้ าในรายวิชานั้นอีก หรืออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอ่ืนแทนก็ได้ 

   นักศึกษาที่ได้ค่าระดับไม่ต่ ากว่า C ในรายวิชาใด ไม่มีสิทธิจดทะเบียนศึกษาซ้ าในรายวิชา
นั้นอีก เว้นแต่หลักสูตรจะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

   1.4 การวัดผลวิทยานิพนธ์  แบ่งเป็น 2  ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ได้) และระดับ U (ใช้ไม่ได้)              
หน่วยกิตที่ได้จะไม่น ามาค านวณค่าระดับเฉลี่ย 

  1.5 การวัดผลการสอบภาษาต่างประเทศ แบ่งเป็น 2 ระดับคือ ระดับ P (ผ่าน) และระดับ N 
(ไม่ผ่าน) และไม่นับหน่วยกิต 

  1.6 เงื่อนไขอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
  2.1  มีคณะกรรมการทวนสอบที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

 2.2  คัดเลือกรายวิชาที่ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกท่ีคณะกรรมการ
ทดสอบก าหนด 
 2.3  คณะกรรมการตรวจผลสอบการให้คะแนนกับข้อสอบรายงาน โครงงาน และกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่
ผู้เรียนรับมอบหมาย 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
3.1 ได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูตรและมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  
3.2 ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 

 3.3 ได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด หรือศึกษา
และสอบผ่านวิชา มธ. 005 ภาษาอังกฤษ 1 และ มธ. 006 ภาษาอังกฤษ 2  
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 3.4 ได้ระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่ คณะ
ศิลปศาสตร์แต่งตั้ง และน าวิทยานิพนธ์ที่พิมพ์และเย็บเล่มเรียบร้อยแล้ว มามอบให้มหาวิทยาลัยตามระเบียบ 

3.5 ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของ
ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงาน
การประชุม (Proceeding)  
 3.6 ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่คณะศิลปศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก าหนด  
 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

 1. มีการปฐมนิเทศแนะแนวทางการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย สถาบัน คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน 

 2. ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา สนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม สัมมนา น าเสนอ
บทความทั้งในและต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

1. ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา สนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม สัมมนา น าเสนอ
บทความทั้งในและต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

2. การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลให้ทันสมัย 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
2. มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ 
3. ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ 

  เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
4. จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
5. จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ ของคณะ 
6. จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การบริหารหลักสูตร 

 1.1 คณะประกาศข้อปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลและแนวทางการควบคุม
คุณภาพ 
 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการปริญญาโท สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
 1.3 มอบหมายความรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ให้อาจารย์ในภาควิชา 
 1.4 ประธานโครงการควบคุมการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้เป็นไปตามรายละเอียด
ของหลักสูตร 
 1.5 ประธานโครงการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาและด าเนินการประเมินผล
การสอนของอาจารย์ 
 1.6 แต่งตั้งคณะกรรมการภายนอกทบทวน/ประเมินผลการด าเนินการโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิติดตาม
รายละเอียดหลักสูตรเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาและปรับปรุงตามความเหมาะสม 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดย
อาจารย์และนักศึกษามีความเป็น
ผู้น าในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ 
ทางด้านสาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
 
 
2.กระตุ้นให้นักศึกษามีความ 
สามารถในการค้นคว้า วิจัยทาง 
ด้านสาขาวิชาประวัติศาสตร์ 

1. จัดให้หลักสูตรสอดคล้องกับองค์
ความรู้ใหม่ทางด้านสาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ 
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดย
มีการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร
ทุกๆ 5 ปี 
3. จัดแนวทางการเรียนให้
นักศึกษาได้ค้นคว้า วิจัย ทางด้าน
สาขาวิชาประวัติศาสตร์อย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ 

- หลักสูตรที่สามารถอ้างอิงกับ
มาตรฐานที่ก าหนดและมีการ
ปรับปรุงสม่ าเสมอ 
 
 
 
- จัดรูปแบบการเรียนการสอนให้
นักศึกษา ได้ค้นคว้า วิจัย ทางด้าน
สาขาวิชาประวัติศาสตร์อย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ 

3. ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตร
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
 
 
 
 

4. จัดให้มีการตีพิมพ์และเผยแพร่
วิทยานิพนธ์ทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ 
5. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็น
ผู้น าในทางวิชาการและ/หรือ เป็น
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เก่ียวข้อง 

 - มีการตีพิมพ์และเผยแพร่
วิทยานิพนธ์ทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ 
- จ านวนและรายชื่อคณาจารย์
ประจ า ประวัติอาจารย์ด้านคุณวุฒิ
ประสบการณ์ ผลการงานวิชาการ 

4. มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

6. มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
ทุกปีและภายนอกอย่างน้อยทุก  
4 ปี 
7. ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอน 
โดยบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 

- ประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
ทุกปีและภายนอกอย่างน้อยทุก  
4 ปี 
- ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอน 
โดยบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 
มีคณะกรรมการโครงการปริญญาโทสาขาวิชาประวัติศาสตร์ ท าหน้าที่วางแผนและบริหารงบประมาณ

ในลักษณะของโครงการปกติ 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
 ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีหนังสือและวารสารในสาขาวิชาประวัติศาสตร์และวิชาที่
สัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ โดยประมาณดังนี้ 

 หนังสือ 
 ภาษาไทย  687,635 รายการ 

ภาษาอังกฤษ  308,664 รายการ 
วารสาร   
 ภาษาไทย  1,368 รายการ 

ภาษาอังกฤษ  2,074 รายการ 
อิเลคทรอนิกส์  43,558 รายการ 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
2.3.1 มีคณะกรรมการภาควางแผนจัดหาและติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนของคณะ 
2.3.2 ให้อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเสนอรายชื่อสื่อที่ต้องการใช้ต่อภาควิชา 
2.3.3 คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปีและจัดซื้อต าราและสื่อต่างๆ  
 

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
2.4.1 คณะกรรมการภาควางแผนการประเมินอย่างมีส่วนร่วมกับผู้สอน ผู้ใช้ และบุคลากรที่    
         รับผิดชอบทุกฝ่าย อย่างเป็นระบบ 
2.4.2 ประเมินความเพียงพอจากความต้องการการใช้ของอาจารย์ และผู้เรียน และให้ได้มาตรฐาน 
         ตามท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก าหนด           
2.4.3 จัดท าระบบติดตามการใช้ทรัพยากรทั้งต าราหลัก สิ่งพิมพ์ และสื่อต่างๆ ที่เหมาะสมกับ 
         สถานการณ์ของภาควิชา ของคณะ และน าผลมาใช้ในการบริหารทรัพยากร    

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1. พัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานและมีความทันสมัย  
2 .  ผ ลิ ต บั ณฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภ าพแ ล ะ
ศักยภาพในการศึกษาค้นคว้า วิจัย
ทางด้านประวัติศาสตร์ 
3. มีการประเมินมาตรฐานหลักสูตร
อย่างสม่ าเสมอ 

1. จัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงของวงวิชาการและสังคม 
2. ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 
3. ก าหนดให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่
วิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการหรือ
น าเสนอในการประชุมวิชาการที่มี
รายงานสืบ เนื่ อ งจากการประ ชุม 
(proceeding) 
5. ประเมินความพึงพอใจหลักสูตรโดย
บัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต 

- หลักสูตรสามารถอ้างอิงกับมาตรฐาน
ที่ก าหนดได้ 
- คุณภาพบัณฑิตเป็นที่ยอมรับของ
สถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ 
- มีวิทยานิพนธ์ซึ่งเนื้อหาบางส่วนหรือ
ทั้ ง ห ม ด ไ ด้ เ ผ ย แ พ ร่ ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการหรือน าเสนอผลงานใน
การประชุมทางวิชาการที่มีรายงาน
สื บ เ นื่ อ ง จ า ก ก า ร ป ร ะ ชุ ม 
(proceeding) 
- มีการประเมินหลักสูตรและปรับปรุง
หลักสูตรทุก 5 ปี 
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3. การบริหารคณาจารย์ 
3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

3.1.1 ก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด นอกจากนั้นต้องมี 
        ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และการใช้สารสนเทศ การสื่อสาร เช่น คอมพิวเตอร์และ 
        โปรแกรมข้ันพื้นฐาน 
3.1.2 ประกาศรับสมัครและประชาสัมพันธ์โดยทั่วถึง 
3.1.3 สืบค้นประวัติ และคุณสมบัติของผู้สมัครจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้อย่างเป็นระบบ และมีการ 
       ตรวจสอบข้อมูลอย่างเป็นธรรม 
3.1.4 ทดสอบความสามารถในสาขาวิชา 
3.1.5 ทดสอบความสามารถในการสอนและการใช้สื่อการศึกษา 
3.1.6 เสนอแต่งตั้งและประเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
3.2.1 อาจารย์ร่วมกับผู้เรียนประเมินรายวิชาเมื่อสิ้นสุดรายวิชาทุกรายวิชา  
3.2.2 อาจารย์ร่วมในการสัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 
3.2.3 อาจารย์เสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือรวบรวมและจัดท าร่างการปรับปรุง 
        หลักสูตร  

3.3 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
3.3.1 การจัดจ้างอาจารย์พิเศษให้ท าได้เฉพาะหัวข้อเรื่องที่ต้องการความเชี่ยวชาญพิเศษเท่านั้น 
3.3.2 การพิจารณาจะต้องผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
3.3.3 กลุ่มวิชาโดยหัวหน้าภาค/ประธานโครงการเป็นผู้เสนอความต้องการในการจ้างและเสาะหาผู้มี 
        คุณสมบัติตรงความต้องการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
3.3.4 การจัดจ้างอาจารย์พิเศษ ต้องวางแผนล่วงหน้าเป็นรายภาคการศึกษาเป็นอย่างน้อย 
3.3.5 จัดให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษทุกครั้งที่มีการสอน 
3.3.6 คุณสมบัติของอาจารย์พิเศษจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามความต้องการของคณะและนโยบายของ 
มหาวิทยาลัย 

4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน  
  4.2.1 ให้บุคลากรวางแผนความต้องการในการพัฒนาตนเองโดยรวบรวมเป็นแผนประจ าปีเพ่ือให้ 
                   คณะสนับสนุนงบประมาณได้เหมาะสม 
  4.2.2 คณะมีหน่วยวิจัยสถาบันและวิจัยเพื่อพัฒนา โดยสนับสนุนงบประมาณประจ าปี เช่นเดียวกับ 
                   หน่วยวิจัยอื่นๆ 
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5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 

 5.1.1 มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเฉพาะการเรียนรู้จากการปฏิบัติและ     
                   ประสบการณ์จริง 
 5.1.2 มีการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคน 
 5.1.3 มีระบบการสื่อสารข้อมูลให้เข้าถึงนักศึกษาอย่างทั่วถึง เช่น การสื่อสารผ่าน Website หรือ  
                   E-mail เป็นต้น 
 5.1.4 มีการสนับสนุนให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการกับต่างประเทศ 

5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
5.2.1 กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค าร้องขอดู

กระดาษค าตอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์แต่ละรายวิชาได้ 
  5.2.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา 
พ.ศ. 2547 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

มีการส ารวจความต้องการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้
บัณฑิต และมุ่งให้บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพได้ตรงสาขาที่ส าเร็จการศึกษา 
 

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
     

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  

     

3) มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา  

     

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 ภายใน 
30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนแต่
ละปีการศึกษา 

     

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว  

     

8) อาจารย์ใหม่ทุกคน (ถ้ามี) ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า ด้าน
การจัดการเรียนการสอน  
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ 

อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  
     

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  

     

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 9 11 12 12 12 
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) 7 9 10 10 10 
เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้บังคับ
(ตัวบ่งชี้ 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อย
กว่า 80 % ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้และตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 

 
 

หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

     กลยุทธ์การสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เป็นการจัดการเรียน
การสอนในลักษณะของการศึกษาวิจัย ค้นคว้า อภิปราย ถกเถียงทางวิชาการ (Discussion) จะด าเนินการทั้ง
โดยคณาจารย์ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และนักศึกษา คือ 
    1)  การประเมินการสอนของอาจารย์เป็นรายบุคคลโดยนักศึกษา เป็นการประเมินการเรียนการ
สอนทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ด้วยแบบสอบถามนักศึกษา นอกจากนี้ ยังมีการประเมินการเรียนการสอน
โดยนักศึกษา  จากการประชุม/สัมมนา เช่น  การสัมมนาเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ปฐม/
มัชฌิม/ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา เป็นต้น 
    2)  การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาโดยอาจารย์ประจ าวิชา เป็นการประเมินว่า 
จากกลยุทธ์การสอนนั้น ๆ นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนาทางการเรียนอย่างไรบ้าง 
   3)  การประเมินกลยุทธ์การสอนโดยที่ประชุม/สัมมนาคณาจารย์  เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับกลยุทธ์การสอน ผลประเมินกลยุทธ์การสอนนั้น ๆ รวมทั้งการการพัฒนากลยุทธ์การสอนใหม่ ๆ 
เพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
   4)  การส่งเสริมให้คณาจารย์ ได้ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนากลยุทธ์การสอน รวมทั้งการส่งเสริมให้
คณาจารย์เข้าร่วมอบรม/สัมมนา เกี่ยวกับกลยุทธ์การสอน 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
     ประเมินจากผลการสอน  การวิจัย และการผลิต  เอกสารการสอน และคู่มือที่ใช้ในการเรียนการ
สอน 
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2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม จะด าเนินการทุกๆ ปี เพ่ือน าผลการประเมินไปพัฒนาหลักสูตร 

และการเรียนการสอน  โดยมีวิธีการประเมินดังนี้ 
1)  การทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเนื้อหาหลักสูตรที่

ใกล้เคียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ   รวมทั้งการติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในด้านสังคมอาจมี
ผลกระทบต่อหลักสูตร  

2)  จัดสัมมนา/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน และการประกันคุณภาพหลักสูตร  
เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รวมทั้งสร้างช่องทางในการรับฟัง
ความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

3)  ประเมินความพึงพอใจของหน่วยงานต่อคุณภาพของมหาบัณฑิต และประสิทธิภาพของ
มหาบัณฑิตในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน เพ่ือน าผลการประเมินมาประกอบการพัฒนาหลักสูตร และพัฒนา
เรียนการสอนต่อไป 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน  ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 - คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดท ารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นที่จ าเป็นใน
การปรับปรุงหลักสูตร 
 - จัดประชุมสัมมนาเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร 
 - เชิญผู้ทรงคุณวุฒิอ่านหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ 
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บัณฑิต 
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3. รศ.ดร.รท.นภดล ชาติประเสรฐิ 3 - 3 - 6 - - 3 3 6 1 - 1 - 
4. อ.ดร.นิภาพร รัชตพัฒนากุล 3 - 3 - 6 3 - 3 - 6 1 - 1 - 
5. อ.ดร.กรพนัช ตั้งเขื่อนขันธ์ 3 - 3 - 6 3 - 3 - 6 1 - 1 - 

 

ล าดับที่ 1-3 เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ภาคผนวก  3  แบบฟอร์มรายละเอียดในการเสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร   

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2553 เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2558 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ (พ.ศ. 2558) ได้รับทราบ/รับรองการเปิดสอนจากส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เมื่อวันที่  4  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2553 

2. สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว ในคราวประชุมครั้งที่  7/2558 
เมื่อวันที่ 20 เดอืน กรกฎาคม  พ.ศ. 2558 

3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2558 
ตั้งแตภ่าคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  2558 เป็นต้นไป 
 

4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
  เนื่องจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2553 ใช้มา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553  เป็นเวลา 5 ปีแล้ว จึงมีความประสงค์จะปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าองค์ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ ไปใช้ค้นคว้า
และพัฒนางานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการและประเทศชาติต่อไป 
 

5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข   
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครั้งนี้ มีสาระส าคัญดังนี้ 
 5.1 ปรับรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

ล าดับที ่ เดิม เปลี่ยนเปน็ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิศรุต พึ่งสุนทร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิศรุต พึ่งสุนทร 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชระ สนิธุประมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฬาพร เอื้อรักสกุล 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฬาพร เอื้อรักสกุล รองศาสตราจาราย์ ดร. เรือโท นภดล ชาติประเสริฐ 
4. อาจารย์ ดร. เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ อาจารย์ ดร. นิภาพร รัชตพัฒนากุล 
5. อาจารย์ ดร. นิภาพร รัชตพัฒนากุล อาจารย์ ดร. กรพนัช ตั้งเข่ือนขันธ์ 

 
 5.2 ปรับโครงสร้างหลักสูตร โดย เพ่ิมวิชาบังคับ จาก 9 หน่วยกิต เป็น 12 หน่วยกิต ลดวิทยานิพนธ์ 

จาก 15 หน่วยกิต เป็น 12 หน่วยกิต  
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         5.3 เปลี่ยนวิชาบังคับจากเดิม 9 หน่วยกิต เป็น 12 หน่วยกิต ดังนี้ 
หลักสูตร พ.ศ.2553 หลักสูตร พ.ศ.2558 

นักศึกษาต้องศึกษา วิชาบังคับทั้ง 3 วิชา รวม  9 
หน่วยกิต  ดังต่อไปนี้ 

นักศึกษาต้องศึกษา วิชาบังคับทั้ง 4 วิชา รวม 12 
หน่วยกิต  ดังต่อไปนี้ 

ป.601 ทฤษฎีและวิธีการวิจัยทางประวัติศาสตร์ 
         สมัยใหม่                                 3 (3-0-9) 

ป.601 ทฤษฎีและวิธีการวิจัยทางประวัติศาสตร์ 
          สมัยใหม่                                3 (3-0-9) 

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

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

 ป.603 การอ่านเอกสารทางประวัติศาสตร์  3 (3-0-9) 
ป.701 การศึกษาเอกเทศ                      3 (3-0-9) ป.701 การศึกษาเอกเทศ                      3 (3-0-9) 
         

   5.4 เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา จ านวน 10 รายวิชา  ดังนี้ 
หลักสูตร พ.ศ.2553 หลักสูตร พ.ศ.2558 

ป.601 ทฤษฎีและวิธีการวิจัยทางประวัติศาสตร์ 
         สมัยใหม่                                 3 (3-0-9) 
HS601 Modern Historical Theories and 
          Methodology 
    วิเคราะห์วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์จากระเบียบ
วิธีวิจัยจากศาสตร์ต่างๆ ปรัชญา จิตวิทยา สังคมวิทยา 
มานุษยวิทยา ภาษาศาสตร์ วรรณคดีวิจารณ์  รวมทั้ง
แนวการศึกษาแนวคิดทฤษฎีร่วมสมัยจากส านักต่างๆ 
เพ่ือมาศึกษาประวัติศาสตร์  

ป.601 ทฤษฎีและวิธีการวิจัยทางประวัติศาสตร์ 
         สมัยใหม่                                 3 (3-0-9) 
HS601 Modern Historical Theories and 
          Methodology 
    วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์จากระเบียบวิธีวิจัยจาก
ศาสตร์ต่างๆ รวมทั้งแนวคิดทฤษฎีร่วมสมัยจากส านัก
ต่างๆ 
 

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

HS602 Special Issues in Historiography 
   วิเคราะห์ประเด็นเฉพาะในประวัติศาสตร์นิพนธ์  
เลือกศึกษาการเขียนงานทางประวัติศาสตร์ในแต่ละ
ยุคสมัย ประเภท บุคคลหรือหัวข้อส าคัญ โดย
พิจารณาบริบททางประวัติศาสตร์ วิธีการเขียน การ
วางโครงเรื่อง การใช้หลักฐาน การตีความความคิด
และทฤษฎีเบื้องหลังการตีความนั้น ๆ   

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

HS602 Special Issues in Historiography 
   ประเด็นเฉพาะในประวัติศาสตร์นิพนธ์  โดย
พิจารณาบริบททางประวัติศาสตร์ วิธีการเขียน การ
วางโครงเรื่อง การใช้หลักฐาน การตีความความคิด
และทฤษฎีเบื้องหลังการตีความนั้น ๆ   

ป.701 การศึกษาเอกเทศ                      3 (3-0-9) 
HS701  Independent Study 
   ค้นคว้าและส ารวจแนวคิดและทฤษฎีเบื้องต้นที่
ส าคัญจากงานวิชาการทางประวัติศาสตร์  ในประเด็น
หนึ่งประเด็นใด รวมทั้งน าวิธีการทางประวัติศาสตร์ไป
ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์เพ่ือน าไปสู่การ
ก าหนดประเด็นและหัวข้อวิทยานิพนธ์  เป็น
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยมีอาจารย์ปรึกษาให้
ค าแนะน า และนักศึกษาจะต้องเสนอหัวข้อและ
โครงการของวิทยานิพนธ์ได้ 

ป.701 การศึกษาเอกเทศ                      3 (3-0-9) 
HS701  Independent Study 
   การค้นคว้าและส ารวจแนวคิดและทฤษฎีเบื้องต้นที่
ส าคัญจากงานวิชาการทางประวัติศาสตร์  ในประเด็น
หนึ่งประเด็นใด รวมทั้งน าวิธีการทางประวัติศาสตร์ไป
ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์เพ่ือน าไปสู่การ
ก าหนดประเด็นและหัวข้อวิทยานิพนธ์   
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หลักสูตร พ.ศ.2553 หลักสูตร พ.ศ.2558 
ป.606 รัฐชาติและลัทธิชาตินิยม              3 (3-0-9) 
HS606  Nation-State and Nationalism 
   วิเคราะห์ความส าคัญของรัฐชาติและอ านาจ
อธิปไตยสมัยใหม่ และอิทธิพลของลัทธิชาตินิยมต่อ
ขบวนการชาตินิยม ตลอดจนพัฒนาการของแนวคิด
เหล่านี้ในโลกร่วมสมัย 

ป.606 รัฐชาติและลัทธิชาตินิยม              3 (3-0-9) 
HS606  Nation-State and Nationalism 
   ความส าคัญของรัฐชาติและอ านาจอธิปไตย
สมัยใหม่ อิทธิพลของลัทธิชาตินิยม  ต่อขบวนการ
ชาตินิยม ตลอดจนพัฒนาการของแนวคิดเหล่านี้ใน
โลกร่วมสมัย 

ป.616 ประวัติศาสตร์การเมืองไทยหลังปี 2475     
                                                    3 (3-0-9) 
HS616  Thai Political History After 1932 
   วิเคราะห์ประวัติศาสตร์การเมืองไทยตั้งแต่การ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จนถึงปัจจุบัน 

ป.616 ประวัติศาสตร์การเมืองไทยหลังปี 2475 
                                                    3 (3-0-9) 
HS616  Thai Political History After 1932 

ประวัติศาสตร์การเมืองไทยตั้งแต่การเปลี่ยนแปลง
การปกครอง พ.ศ. 2475 จนถึงปัจจุบัน 

ป.667 ประวัติศาสตร์เอเชียร่วมสมัย         3 (3-0-9) 
HS667 Contemporary History of Asia 
   วิเคราะห์พัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอเชีย ตั้งแต่
ศตวรรษท่ี 20 จนถึงปัจจุบัน ได้แก่ การปกครองใน
ระบบอาณานิคมของประเทศตะวันตก การต่อสู้เพ่ือ
เอกราช การเกิดรัฐเอกราชในเอเชีย และประเด็น
ส าคัญของรัฐในเอเชียยุคหลังอาณานิคม 

ป.667 ประวัติศาสตร์เอเชียร่วมสมัย         3 (3-0-9) 
HS667 Contemporary History of Asia 
   พัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอเชีย ตั้งแต่ศตวรรษ
ที่ 20 จนถึงปัจจุบัน  การปกครองในระบบอาณานิคม
ของประเทศตะวันตก การต่อสู้เพื่อเอกราช การเกิดรัฐ
เอกราชในเอเชีย และประเด็นส าคัญของรัฐในเอเชีย
ยุคหลังอาณานิคม 

ป.704 สัมมนาประวัติศาสตร์เชิงเปรียบเทียบ 3 (3-0-9)  
HS704 Seminar in Comparative History 
   วิเคราะห์ประเด็นส าคัญในประวัติศาสตร์ ในเชิง
เปรียบเทียบระหว่างภูมิภาคต่างๆ ในโลก โดยมุ่ง
พิจารณาลักษณะ หรือแบบแผนเด่นชัดบางประการที่
ปรากฏในประวัติศาสตร์ของสองภูมิภาค (หรือ
มากกว่านั้น) อาทิ พัฒนาการของรัฐ รูปแบบ
โครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจและระบบการปกครอง 
ทั้งนี้เพ่ือให้เข้าใจ ถึงเหตุปัจจัยที่เหมือนหรือแตกต่าง
ในพัฒนาการของประวัติศาสตร์ของแต่ละภูมิภาค 

ป.704 สัมมนาประวัติศาสตร์เชิงเปรียบเทียบ 3 (3-0-9)   
HS704 Seminar in Comparative History 
   ประเด็นส าคัญในประวัติศาสตร์ เชิงเปรียบเทียบ
ระหว่างภูมิภาคต่างๆ ของโลก โดยมุ่งพิจารณา
ลักษณะ หรือแบบแผนเด่นชัดบางประการที่ปรากฏใน
ประวัติศาสตร์ของภูมิภาคต่างๆ ในเรื่องพัฒนาการ
ของรัฐ 

ป.705 สัมมนาประวัติศาสตร์ภูมิปัญญา     3 (3-0-9) 
HS 705 Seminar in Intellectual History 

วิเคราะห์ภูมิปัญญา ขนบความคิด และมโนทัศน์ใน
ปริมณฑลทางความรู้ต่างๆ ในสังคม ตั้งแต่ศาสนา 
ปรัชญา แนวคิดทางการเมือง วิทยาการและความรู้สึก
นึกคิดของผู้คน  ซึ่งเกี่ยวข้องกับสภาพทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงส าคัญของประวัติศาสตร์ในระดับภูมิภาค
และโลก 

ป.705 สัมมนาประวัติศาสตร์ภูมิปัญญา     3 (3-0-9) 
HS 705 Seminar in Intellectual History 

สัมมนาภูมิปัญญา ความคิด และมโนทัศน์ในทาง
ความรู้ในสังคม ตั้งแต่ศาสนา ปรัชญา แนวคิดทาง
การเมือง วิทยาการและความรู้สึกนึกคิดของผู้คน   
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หลักสูตร พ.ศ.2553 หลักสูตร พ.ศ.2558 
ป.706 สัมมนาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง 
         ประเทศ                                  3 (3-0-9) 
HS706 Seminar in History of International  
         Relations 
   วิเคราะห์ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐใน
เอเชียและยุโรป โดยพิจารณาแนวคิด ขนบหรือจารีต
ที่ก่อให้เกดิแบบแผนความสัมพันธ์ในสองภูมิภาคนี้ 
รวมทั้งการศึกษาพัฒนาการของประวัติศาสตร์ ที่ท า
ให้แบบแผนความสัมพันธ์ระหว่างรัฐในยุโรปกลายเป็น
รูปแบบสากลของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใน
สมัยใหม่ 

ป.706  สัมมนาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง 
          ประเทศ                                 3 (3-0-9) 
HS706 Seminar in History of International 
          Relations 
   ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐในเอเชียและ
ยุโรป พัฒนาการของประวัติศาสตร์ ที่ท าให้แบบแผน
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐในยุโรปกลายเป็นรูปแบบ
สากลของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในสมัยใหม่ 

ป.709 สัมมนาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น          3 (3-0-9) 
HS709 Seminar in Local History 
   วิเคราะห์ประเด็นส าคัญด้านความเป็นมาของ
ท้องถิ่นต่าง ๆ  ในแง่ของการก่อตั้งชุมชน สภาพ
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ตลอดจนความสัมพันธ์ของท้องถิ่นกับศูนย์กลาง
อ านาจและโลกภายนอก  รวมทั้งศึกษาประเด็นปัญหา
ด้านบันทึกหลักฐาน การค้นคว้า วิธีการและการเขียน 

ป.709 สัมมนาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น         3 (3-0-9) 
HS709 Seminar in Local History 

ประเด็นส าคัญด้านความเป็นมาของท้องถิ่นต่าง ๆ  
ในแง่ของการก่อตั้งชุมชน สภาพการเมืองการปกครอง 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ของ
ท้องถิ่นกับศูนย์กลางอ านาจและโลกภายนอก  
ประเด็นปัญหาด้านบันทึกหลักฐาน การค้นคว้า 
วิธีการและการเขียน 

  
 5.5 เปลี่ยนจากวิชาเลือกไปเป็นวิชาบังคับ และปรับรหัสวิชาและค าอธิบายรายวิชา 1 วิชา ดังนี้ 

หลักสตูร พ.ศ.2553 หลักสูตร พ.ศ.2558 
ป.604 การอ่านเอกสารทางประวัติศาสตร์  3 (3-0-9) 
HS604  Readings in History 
   วิเคราะห์เอกสารประเภทต่าง ๆ ที่ใช้เป็นหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ เพื่อน าไปสู่ความเข้าใจและการ
ตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ให้ละเอียดลึกซ้ึงขึ้น 
และเพ่ิมความรู้ความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการศึกษา
ประวัติศาสตร์จากหลายๆ แง่มุม 

ป.603 การอ่านเอกสารทางประวัติศาสตร์  3 (3-0-9) 
HS604  Readings in History 
   การอ่านและท าความเข้าใจการตีความเอกสารที่ใช้
เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ขั้นตอน และวิธีการ
ศึกษาประวัติศาสตร์จากหลายๆ แง่มุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หน้า 

มคอ. 2 

45 

 5.6 ลดจ านวนวิชาเลือก จากเดิมมีทั้งหมด 15 รายวิชา เป็น 14 รายวิชา  
หลักสูตร พ.ศ.2553 หลักสูตร พ.ศ.2558 

วิชาเลือก มีทั้งหมด 15 รายวิชา 
หมวดวิชาทั่วไปและข้ามภูมิภาค 
ป.604 การอ่านเอกสารทางประวัติศาสตร์  
ป.605 ปรัชญาและทฤษฎีประวัติศาสตร์  
ป.606 รัฐชาติและลัทธิชาตินิยม 
ป.704 สัมมนาประวัติศาสตร์เชิงเปรียบเทียบ 
ป.705 สัมมนาประวัติศาสตร์ภูมิปัญญา  
ป.706 สัมมนาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 
ป.707 สัมมนาประวัติศาสตร์วัฒนธรรม  
ป.708 สัมมนาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ  
ป.709 สัมมนาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  
หมวดวิชาภูมิภาคไทย 
ป.616 ประวัติศาสตร์การเมืองไทยหลังปี 2475 
ป.716 สัมมนาประวัติศาสตร์ไทย 
หมวดวิชาภูมิภาคเอเชีย 
ป.667 ประวัติศาสตร์เอเชียร่วมสมัย  
ป.757 สัมมนาประวัติศาสตร์เอเชีย 
หมวดวิชาภูมิภาคตะวันตก 
ป.696 ประวัติศาสตร์ตะวันตกร่วมสมัย 
ป.796 สัมมนาประวัติศาสตร์ตะวันตก 

วิชาเลือก มีทั้งหมด  14 รายวิชา  
หมวดวิชาทั่วไปและข้ามภูมิภาค 
 
ป.605 ปรัชญาและทฤษฎีประวัติศาสตร์  
ป.606 รัฐชาติและลัทธิชาตินิยม 
ป.704 สัมมนาประวัติศาสตร์เชิงเปรียบเทียบ 
ป.705 สัมมนาประวัติศาสตร์ภูมิปัญญา  
ป.706 สัมมนาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 
ป.707 สัมมนาประวัติศาสตร์วัฒนธรรม  
ป.708 สัมมนาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ  
ป.709 สัมมนาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  
หมวดวิชาภูมิภาคไทย 
ป.616 ประวัติศาสตร์การเมืองไทยหลังปี 2475 
ป.716 สัมมนาประวัติศาสตร์ไทย 
หมวดวิชาภูมิภาคเอเชีย 
ป.667 ประวัติศาสตร์เอเชียร่วมสมัย  
ป.757 สัมมนาประวัติศาสตร์เอเชีย 
หมวดวิชาภูมิภาคตะวันตก 
ป.696 ประวัติศาสตร์ตะวันตกร่วมสมัย 
ป.796 สัมมนาประวัติศาสตร์ตะวันตก 

 

6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  ของกระทรวงศึกษาธิการ  ปรากฏดังนี้ 

หมวดวิชา เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ 
แผน ก แบบ ก2 

วิชาบังคับ 
วิชาเลือก 
วิทยานิพนธ์ 

 
  ศึกษางานรายวิชา       
  ไม่น้อยกว่า     12 หน่วยกิต 
                    12 หน่วยกิต 

 
9  หน่วยกิต 
12  หน่วยกิต 
15 หน่วยกิต 

 
12 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก4  ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตรฉบับ พ.ศ.2553 กับฉบับ พ.ศ.2558  
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2553 หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2558 

1.   ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ 
Master of Arts Program  in History 

1.   ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ 
Master of Arts Program  in History 

2.   ชื่อปริญญา 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) 
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์) 
Master of Arts (History)  
M.A. (History) 

2.   ชื่อปริญญา 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) 
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์) 
Master of Arts (History)  
M.A. (History) 

3.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพ่ือให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะ
ดังนี้ 
1) มีความรู้ด้านประวัติศาสตร์ และมีความเข้าใจใน
ประเด็นส าคัญทางประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ้ง 
2) มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อการ
น าความรู้ไปใช้ให้เกิดผลในทางสร้างสรรค์และเป็น
คุณประโยชน์ต่อสังคม 

3.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพ่ือให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะ
ดังนี้ 
1) มีความรู้ด้านประวัติศาสตร์ และมีความเข้าใจใน
ประเด็นส าคัญทางประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ้ง 
2) มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อการ
น าความรู้ไปใช้ให้เกิดผลในทางสร้างสรรค์และเป็น
คุณประโยชน์ต่อสังคม 

4. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
   คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 7 และ เป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่จ ากัดสาขา 
ทั้งในและต่างประเทศจากสถาบันการศึกษาที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ 

4. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
   คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 7 และ เป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่จ ากัดสาขา 
ทั้งในและต่างประเทศจากสถาบันการศึกษาท่ีสภา
มหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ 

5.   การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
1) ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบทั้งข้อเขียน สัมภาษณ์ 
และ/หรือการพิจารณางานเขียนของผู้สมัคร โดยให้
เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ
คณะศิลปศาสตร์ 
2. ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ  
TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบต้อง 
ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร) 
3) เงื่อนไขอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคล
เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์ 
 
 

5.   การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
1) ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบทั้งข้อเขียน สัมภาษณ์ 
และ/หรือการพิจารณางานเขียนของผู้สมัคร โดยให้
เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ
คณะศิลปศาสตร์ 
2. ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ  
TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบต้อง 
ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร) 
3) เงื่อนไขอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคล
เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์ 
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หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2553 หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2558 
6.   ระบบการศึกษา 
  6.1 หลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 4  
ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 8  ภาค
การศึกษาปกติ 

6.   ระบบการศึกษา 
  6.1 หลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 4  
ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 8  ภาค
การศึกษาปกติ 

  6.2 ข้อก าหนดหลักสูตร 
   6.2.1 การท าวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2)  
     6.2.1.1 นักศึกษาจะจดทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้
ต่อเมื่อศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ 
และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โดยได้
ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 
     6.2.1.2  นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทย 
 
     6.2.1.3 หลังจากจดทะเบียนท าวิทยานิพนธ์แล้ว 
นักศึกษาต้องเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อ
คณะกรรมการโครงการปริญญาโท สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ เพื่อให้คณบดีคณะศิลปศาสตร์แต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการ
วิทยานิพนธ์ รวมไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งจะให้
ค าแนะน านักศึกษา รวมทั้งสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
และสอบวิทยานิพนธ์ 
     6.2.1.4 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  6.2 ข้อก าหนดหลักสูตร 
   6.2.1 การท าวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2)  
     6.2.1.1 นักศึกษาจะจดทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้
ต่อเมื่อศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ 
และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โดยได้
ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 
     6.2.1.2  นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทย
หรือภาษาต่างประเทศ 
     6.2.1.3 หลังจากจดทะเบียนท าวิทยานิพนธ์แล้ว 
นักศึกษาต้องเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อ
คณะกรรมการโครงการปริญญาโท สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ เพื่อให้คณบดีคณะศิลปศาสตร์แต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการ
วิทยานิพนธ์ รวมไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งจะให้
ค าแนะน านักศึกษา รวมทั้งสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
และสอบวิทยานิพนธ์ 
     6.2.1.4 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

6.2.2 การสอบวิทยานิพนธ์ 
     6.2.2.1 การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
     กระท าโดยวิธีการน าเสนอในที่ประชุมและสอบ
ปากเปล่า โดยอาจารย์ผู้สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต้อง
ประกอบด้วยอาจารย์ประจ า และผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกดังกล่าว ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า
กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่
มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา    

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจเป็นกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ได้ แต่ต้องไม่เป็นประธานกรรมการและ
ต้องเข้าสอบวิทยานิพนธ์ด้วยทุกครั้ง 

6.2.2 การสอบวิทยานิพนธ์ 
     6.2.2.1 การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
     กระท าโดยวิธีการน าเสนอในที่ประชุมและสอบ
ปากเปล่า โดยอาจารย์ผู้สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต้อง
ประกอบด้วยอาจารย์ประจ า และผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกดังกล่าว ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า
กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่
มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจเป็นกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ได้ แต่ต้องไม่เป็นประธานกรรมการและ
ต้องเข้าสอบวิทยานิพนธ์ด้วยทุกครั้ง 
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6.2.2.2 การสอบวิทยานิพนธ์ 

     กระท าโดยวิธีน าเสนอในที่ประชุมและสอบปาก
เปล่า โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เป็น
กรรมการชุดเดียวกันกับคณะกรรมการสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ ซึ่งการแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ จะกระท าได้
เฉพาะกรณีที่มีเหตุจ าเป็น  
     การด าเนินการสอบวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และระเบียบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยวิทยานิพนธ์ โดย
คณะศิลปศาสตร์ จะตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
อย่างน้อย 3 คน โดยต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
มหาวิทยาลัยเป็นกรรมการอย่างน้อย 1 คน และ
ประธานคณะกรรมการต้องไม่ใช่อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
โดยการสอบวิทยานิพนธ์ที่จะได้รับผลระดับ S ต้องได้
มติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

6.2.2.2 การสอบวิทยานิพนธ์ 
     กระท าโดยวิธีน าเสนอในที่ประชุมและสอบปาก
เปล่า โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เป็น
กรรมการชุดเดียวกันกับคณะกรรมการสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ ซึ่งการแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ จะกระท าได้
เฉพาะกรณีที่มีเหตุจ าเป็น  
     การด าเนินการสอบวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และระเบียบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยวิทยานิพนธ์ โดย
คณะศิลปศาสตร์ จะตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
อย่างน้อย 3 คน โดยต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
มหาวิทยาลัยเป็นกรรมการอย่างน้อย 1 คน และ
ประธานคณะกรรมการต้องไม่ใช่อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
โดยการสอบวิทยานิพนธ์ที่จะได้รับผลระดับ S ต้องได้
มติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

7. การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
   7.1 ได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้าง
หลักสูตรและมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  
   7.2 ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 
   7.3 ได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบ
ภาษาต่างประเทศ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
หรือศึกษาและสอบผ่านวิชา มธ. 005 ภาษาอังกฤษ 1 
และ มธ. 006 ภาษาอังกฤษ 2  
   7.4 ได้ระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการ
สอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่ คณะ
ศิลปศาสตร์แต่งตั้ง และน าวิทยานิพนธ์ที่พิมพ์และเย็บ
เล่มเรียบร้อยแล้ว มามอบให้มหาวิทยาลัยตาม
ระเบียบ 
   7.5 ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ 
หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของ
ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชุม (Proceeding)  
   7.6 ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่คณะศิลปศาสตร์ 
และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก าหนด 

7. การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
   7.1 ได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้าง
หลักสูตรและมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  
   7.2 ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 
   7.3 ได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบ
ภาษาต่างประเทศ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
หรือศึกษาและสอบผ่านวิชา มธ. 005 ภาษาอังกฤษ 1 
และ มธ. 006 ภาษาอังกฤษ 2  
   7.4 ได้ระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการ
สอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่ คณะ
ศิลปศาสตร์แต่งตั้ง และน าวิทยานิพนธ์ที่พิมพ์และเย็บ
เล่มเรียบร้อยแล้ว มามอบให้มหาวิทยาลัยตาม
ระเบียบ 
   7.5 ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ 
หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของ
ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชุม (Proceeding)  
   7.6 ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่คณะศิลปศาสตร์ 
และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก าหนด 
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8. จ านวนนักศึกษา 
เปิดรับนักศึกษาประมาณปีละ 15 คน 

8. จ านวนนักศึกษา 
เปิดรับนักศึกษาปีละ 15 คน 

9. หลักสูตร 
โครงสร้างของหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 

วิชาบังคับ 9 หน่วยกิต 
วิชาเลือก 12 หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ 15 หน่วยกิต 
รวม  36 หน่วยกิต  

9. หลักสูตร 
โครงสร้างของหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 
วิชาบังคับ              12 หน่วยกิต 
วิชาเลือก              12 หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์              12 หน่วยกิต 
รวม               36 หน่วยกิต 

      9.1 วิชาบังคับ   
นักศึกษาต้องศึกษา วิชาบังคับทั้ง 3 วิชา รวม 9 

หน่วยกิต  ดังต่อไปนี้  

9.1 วิชาบังคับ   
นักศึกษาต้องศึกษา วิชาบังคับทั้ง 4 วิชา รวม 

12 หน่วยกิต  ดังต่อไปนี้  
  
ป.601 ทฤษฎีและวิธีการวิจัยทางประวัติศาสตร์ 
         สมัยใหม่                                  3(3-0-9) 

ป.601 ทฤษฎีและวิธีการวิจัยทางประวัติศาสตร์ 
         สมัยใหม่                                 3(3-0-9) 

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

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

 ป.603 การอ่านเอกสารทางประวัติศาสตร์   3(3-0-9) 
ป.701 การศึกษาเอกเทศ                       3(3-0-9) ป.701 การศึกษาเอกเทศ                       3(3-0-9) 

ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาบังคับให้ได้ค่าระดับ
แต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า 3.00 (B) 

ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาบังคับให้ได้ค่าระดับ
แต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า 3.00 (B) 

9.2 วิชาเลือก  
ให้เลือกศึกษา  4 วิชา รวม 12 หน่วยกิต โดย

เลือกศึกษาจากรายวิชา ดังต่อไปนี้ 

9.2 วิชาเลือก  
ให้เลือกศึกษา  4 วิชา รวม 12 หน่วยกิต โดย

เลือกศึกษาจากรายวิชา ดังต่อไปนี้ 
หมวดวิชาทั่วไปและข้ามภูมิภาค หมวดวิชาทั่วไปและข้ามภูมิภาค 

ป.604 การอ่านเอกสารทางประวัติศาสตร์   3(3-0-9)  
ป.605 ปรัชญาและทฤษฎีประวัติศาสตร์     3(3-0-9) ป.605 ปรัชญาและทฤษฎีประวัติศาสตร์     3(3-0-9) 
ป.606 รัฐชาติและลัทธิชาตินิยม               3(3-0-9) ป.606 รัฐชาติและลัทธิชาตินิยม               3(3-0-9) 
ป.704 สัมมนาประวัติศาสตร์เชิงเปรียบเทียบ3(3-0-9) ป.704 สัมมนาประวัติศาสตร์เชิงเปรียบเทียบ3(3-0-9) 
ป.705 สัมมนาประวัติศาสตร์ภูมิปัญญา       3(3-0-9) ป.705 สัมมนาประวัติศาสตร์ภูมิปัญญา       3(3-0-9) 
ป.706 สัมมนาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์      
         ระหว่างประเทศ                        3(3-0-9) 

ป.706 สัมมนาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์      
  ระหว่างประเทศ                         3(3-0-9) 

ป.707 สัมมนาประวัติศาสตร์วัฒนธรรม      3(3-0-9) ป.707 สัมมนาประวัติศาสตร์วัฒนธรรม      3(3-0-9) 
ป.708 สัมมนาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ       3(3-0-9) ป.708 สัมมนาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ       3(3-0-9) 
ป.709 สัมมนาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น          3(3-0-9) ป.709 สัมมนาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น          3(3-0-9) 

หมวดวิชาภูมิภาคไทย หมวดวิชาภูมิภาคไทย 
ป.616 ประวัติศาสตร์การเมืองไทยหลังปี 2475     

                                    3(3-0-9) 
ป.616 ประวัติศาสตร์การเมืองไทยหลังปี 2475 

                                        3(3-0-9)  
ป.716 สัมมนาประวัติศาสตร์ไทย              3(3-0-9) ป.716 สัมมนาประวัติศาสตร์ไทย              3(3-0-9) 
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หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2553 หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2558 
หมวดวิชาภูมิภาคเอเชีย หมวดวิชาภูมิภาคเอเชีย 

ป.667 ประวัติศาสตร์เอเชียร่วมสมัย          3(3-0-9) ป.667 ประวัติศาสตร์เอเชียร่วมสมัย          3(3-0-9) 
ป.757 สัมมนาประวัติศาสตร์เอเชีย           3(3-0-9) ป.757 สัมมนาประวัติศาสตร์เอเชีย           3(3-0-9) 

หมวดวิชาภูมิภาคตะวันตก หมวดวิชาภูมิภาคตะวันตก 
ป.696 ประวัติศาสตร์ตะวันตกร่วมสมัย       3(3-0-9) ป.696 ประวัติศาสตร์ตะวันตกร่วมสมัย       3(3-0-9) 
ป.796 สัมมนาประวัติศาสตร์ตะวันตก        3(3-0-9) ป.796 สัมมนาประวัติศาสตร์ตะวันตก        3(3-0-9) 

9.3 วิทยานิพนธ์  15 หน่วยกิต 9.3 วิทยานิพนธ์  12  หน่วยกิต 
ป.800 วิทยานิพนธ์                                     15 ป.800 วิทยานิพนธ์                                     12 
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ภาคผนวก  5   ตารางเทียบรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ฉบับ 
พ.ศ.2553 กับ ฉบับ พ.ศ. 2558 

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2553 หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2558 สรุปการเปลี่ยนแปลง 
1.รายวิชาที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 1.รายวิชาที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง  
ป.605 ปรัชญาและทฤษฎีประวัติศาสตร์ ป.605 ปรัชญาและทฤษฎีประวัติศาสตร์ คงเดิม 
ป.696 ประวัติศาสตร์ตะวันตกร่วมสมัย ป.696 ประวัติศาสตร์ตะวันตกร่วมสมัย คงเดิม 
ป.707 สัมมนาประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ป.707 สัมมนาประวัติศาสตร์วัฒนธรรม คงเดิม 
ป.708 สัมมนาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ ป.708 สัมมนาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ คงเดมิ 
ป.716 สัมมนาประวัติศาสตร์ไทย ป.716 สัมมนาประวัติศาสตร์ไทย คงเดิม 
ป.757 สัมมนาประวัติศาสตร์เอเชีย ป.757 สัมมนาประวัติศาสตร์เอเชีย คงเดิม 
ป.796 สัมมนาประวัติศาสตร์ตะวันตก ป.796 สัมมนาประวัติศาสตร์ตะวันตก คงเดิม 
2.รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง 2.รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง  
ป.601 ทฤษฎีและวิธีการวิจัยทาง
ประวัติศาสตร์สมัยใหม่       

ป.601 ทฤษฎีและวิธีการวิจัยทาง
ประวัติศาสตร์สมัยใหม่   

-เปลี่ยนค าอธิบาย
รายวิชา 

ป.602 ประเด็นเฉพาะในประวัติศาสตร์
นิพนธ์   

ป.602 ประเด็นเฉพาะในประวัติศาสตร์
นิพนธ์                            

-เปลี่ยนค าอธิบาย
รายวิชา 

ป.604 การอ่านเอกสารทางประวัติศาสตร์  ป.603 การอ่านเอกสารทางประวัติศาสตร์                -เปลี่ยนจากวิชาเลือก
ไปเป็นวิชาบังคับ  
ปรับรหัสรายวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา  

ป.606 รัฐชาติและลัทธิชาตินิยม ป.606 รัฐชาติและลัทธิชาตินิยม -เปลี่ยนค าอธิบาย
รายวิชา 

ป.616 ประวัติศาสตร์การเมืองไทยหลังปี 
2475 

ป.616 ประวัติศาสตร์การเมืองไทยหลังปี 
2475 

-เปลี่ยนค าอธิบาย
รายวิชา 

ป.667 ประวัติศาสตร์เอเชียร่วมสมัย   ป.667 ประวัติศาสตร์เอเชียร่วมสมัย    -เปลี่ยนค าอธิบาย
รายวิชา 

ป.701 การศึกษาเอกเทศ                     ป.701 การศึกษาเอกเทศ                     -เปลี่ยนค าอธิบาย
รายวิชา 

ป.704 สัมมนาประวัติศาสตร์เชิง
เปรียบเทียบ   

ป.704 สัมมนาประวัติศาสตร์เชิง
เปรียบเทียบ    

-เปลี่ยนค าอธิบาย
รายวิชา 

ป.705 สัมมนาประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ ป.705 สัมมนาประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ -เปลี่ยนค าอธิบาย
รายวิชา 

ป.706 สัมมนาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ   

ป.706 สัมมนาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ     

-เปลี่ยนค าอธิบาย
รายวิชา 

ป.709 สัมมนาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ป.709 สัมมนาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น   -เปลี่ยนค าอธิบาย
รายวิชา 

ป.800 วิทยานิพนธ์ ป.800 วิทยานิพนธ์ -ลดจ านวนหน่วยกิต 
 




