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ข้อมูลการรับสมัครนักศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 

 

 

ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชา : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา : 96,000 บาท ต่อหลักสูตร / 24,000 บาทต่อภาคการศกึษา 

โครงสร้างหลักสูตร :  

1. รายละเอียดหลักสูตร  
      1.1 จ านวนหน่วยกิต            

  หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2  จ านวนหนว่ยกิต   รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หนว่ยกิต 

 

1.2 โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก  2  

 จ านวนหนว่ยกิตสะสมตลอดหลักสูตร     ไม่น้อยกว่า 36 หนว่ยกิต 

 ก. กระบวนวิชาเรยีน  ไม่น้อยกว่า 18 หนว่ยกิต              

                1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑติศกึษา  ไม่น้อยกว่า 18 หนว่ยกิต 

    1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 18 หนว่ยกิต 

      1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ     9 หนว่ยกิต 

       004701 ม.ปว. 701 ทฤษฎีและความคิดทางสังคมศาสตร์  3 หนว่ยกิต 

        และมนุษยศาสตร์กับการน ามาใช้ใน 

        การวิจัยทางประวัติศาสตร์ 

       004702 ม.ปว. 702 ประวัติศาสตร์นพินธ์    3 หนว่ยกิต 

      004791 ม.ปว. 791  แนวทางใหมแ่ละผลการวิเคราะหท์าง  3 หนว่ยกิต 

          ประวัติศาสตร์ไทย     

      1.1.2 กระบวนวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า     9 หนว่ยกิต 

โดยเลือกตามกระบวนวิชาเหล่านี้หรือกระบวนวิชาในสาขาวิชาอื่นที่คณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรใหค้วามเห็นชอบ 

       004781 ม.ปว. 781 การศกึษาเฉพาะเรื่องในประวัติศาสตร์  3 หนว่ยกิต 

        เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

       004782 ม.ปว. 782 การศึกษาเฉพาะเรื่องในประวัติศาสตร์  3 หนว่ยกิต 

        ล้านนา 

สาขาวชิาประวัติศาสตร์ 

ระดับปริญญาโท  (ภาคปกต)ิ 
 



2 

 

       004783 ม.ปว. 783 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์   3 หนว่ยกิต 

       004784 ม.ปว. 784 การศกึษาประวัติศาสตร์เฉพาะสมัยหรอื  3 หนว่ยกิต 

        เฉพาะเรื่อง 

       004785 ม.ปว. 785 การอา่นเอกสารเฉพาะสมัยหรอื   3 หนว่ยกิต 

        เฉพาะเรื่อง 

       004789 ม.ปว. 789 หัวข้อเลอืกสรรทางประวัติศาสตร์   3 หนว่ยกิต 

       004792 ม.ปว. 792 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย   3 หนว่ยกิต 

       004793 ม.ปว. 793 ประวัติศาสตร์สังคมไทย    3 หนว่ยกิต 

       004794 ม.ปว. 794 ประวัติศาสตร์ความคิดไทย    3 หนว่ยกิต 

       004795 ม.ปว. 795 ประวัติศาสตร์ความรูส้ึกในสังคมไทย  3 หนว่ยกิต 

       004796 ม.ปว. 796 ประวัติศาสตร์การเมอืงและการปกครอง  3 หนว่ยกิต 

        ไทย 

       004797 ม.ปว. 797 ประวัติศาสตร์อนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ าโขง  3 หนว่ยกิต 

       004798 ม.ปว. 798 การศกึษานิยายอิงประวัติศาสตร์   3 หนว่ยกิต 

    1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ

         บริหารหลักสูตรสาขาวิชาประวัติศาสตร์ 

   2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขัน้สูง (ถ้ามี)     ไม่ม ี

 

         ข. วิทยานิพนธ์     

   004799 ม.ปว. 799  วิทยานิพนธ์   18 หนว่ยกิต 

 

         ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 

    1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑติวิทยาลัย - ภาษาต่างประเทศ 

  2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา   - ล ง ท ะ เ บี ย น เ รี ย น ก ร ะบ วน วิ ช า 

004303 ม .ปว .303วิ ธี การและ

ปรัชญาประวัติศาสตร์ หรือ ตาม

ความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรประจ าสาขาวิชา

ประวัติศาสตร์ (เฉพาะผู้ไม่เคยผ่าน

กระบวนวิ ช า  ม .ป ว .  303  หรื อ

เทียบเท่า) 
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  ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 

1. จัดสัมมนา และการน าเสนอผลงานในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง      

เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา และนักศึกษาต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอด

ระยะเวลาการศึกษา 

   2. ผลงานวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตพีิมพ์ หรอือย่างนอ้ยด าเนินการให้ผลงาน หรือส่วน

หนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอ

ต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceedings) โดยผลงานที่เผยแพร่นั้นต้อง

เป็นบทความฉบับเต็ม (full paper) ที่สามารถค้นหาหรือตรวจสอบได้ในรูปแบบของสื่อ

สิ่งพิมพ์หรอืสื่ออเิล็กทรอนิกส์ หรือมีการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร โดยมีชื่อนักศึกษา

เป็นชื่อแรก จ านวนอย่างน้อย 1 เรื่อง โดยผลงานที่เผยแพร่นั้นต้องเป็นบทความฉบับเต็ม 

(full paper) และมีช่ือนักศึกษาเป็นชื่อแรก จ านวนอย่างนอ้ย 1 เรื่อง 

 

 หมายเหตุ: กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึงกระบวนวิชาในข้อ 1.1 (ม.ปว. 004) 
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         1.3 กระบวนวิชา   

         (1) หมวดวิชาบังคับ  

                    หน่วยกิต 

004701 ม.ปว. 701 ทฤษฎีและความคิดทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3(3-0-6) 

      กับการน ามาใช้ในการวิจัยทางประวัติศาสตร์ 

   (Theories and Concepts of Social Sciences and  

   Humanities and Their Application in Historical Research) 

004702 ม.ปว. 702 ประวัติศาสตร์นพินธ์             3(3-0-6) 

      (Historiography) 

004791 ม.ปว. 791 แนวทางใหม่และผลการวิเคราะห์ทาง 3(3-0-6) 

      ประวัติศาสตร์ไทย 

      (New Inquiry of Thai History and Results of Analysis) 

 

         (2) หมวดวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ 

                    หน่วยกิต  

004781 ม.ปว. 781 การศกึษาเฉพาะเรื่องในประวัติศาสตร์เอเชีย            3(3-0-6) 

      ตะวันออกเฉียงใต้ 

  (Special Topics on Southeast Asia History)           

 004782 ม.ปว. 782 การศกึษาเฉพาะเรื่องในประวัติศาสตร์ล้านนา            3(3-0-6) 

   (Special Topics on Lanna History) 

 004783 ม.ปว. 783 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์     3(2-3-4) 

   (Specific Topic in History) 

 004784 ม.ปว. 784 การศกึษาประวัติศาสตร์เฉพาะสมัยหรอืเฉพาะเรื่อง 3(2-3-4) 

   (Study of History in Specific Period or Topic) 

 004785 ม.ปว. 785 การอา่นเอกสารประวัติศาสตรเ์ฉพาะสมัยหรอื 3(3-0-6) 

      เฉพาะเรื่อง             

   (Readings of Materials on Selected Period or Topic) 

 004789 ม.ปว. 789 หัวข้อเลอืกสรรทางประวัติศาสตร์            3(3-0-6) 

   (Selected Topic in History) 

 004792 ม.ปว. 792 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย            3(3-0-6) 

   (Thai Economic History) 
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 004793 ม.ปว. 793 ประวัติศาสตร์สังคมไทย            3(3-0-6) 

   (Thai Social History) 

 004794 ม.ปว. 794 ประวัติศาสตร์ความคิดไทย            3(3-0-6) 

   (Thai Intellectual History) 

 004795 ม.ปว. 795 ประวัติศาสตร์ความรูส้ึกในสังคมไทย            3(3-0-6) 

   (History of the Structure of Feeling in Thai Society) 

 004796 ม.ปว. 796 ประวัติศาสตร์การเมอืงและการปกครองไทย            3(3-0-6) 

   (History of Thai Politics and State Administration) 

 004797 ม.ปว. 797 ประวัติศาสตร์อนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ าโขง            3(3-0-6) 

   (History of the Great Mekong Sub-region) 

 004798 ม.ปว. 798 การศกึษานิยายอิงประวัติศาสตร์            3(3-0-6) 

   (Study of Historical Novels) 

  

     (3) หมวดวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ 

 -  ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาประวัติศาสตร์ 

  

  (4) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ และ/หรอืการค้นคว้าแบบอิสระ 

004799 ม.ปว. 799 วิทยานิพนธ์         18 หนว่ยกิต 

             (Thesis) 

 (5) กระบวนวิชาระดับปริญญาตรขีั้นสูง 

  004303 ม.ปว. 303 วิธีการและปรัชญาประวัตศิาสตร์ 3(3-0-6) 

 (Historical Method and Philosophy) 

 

หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา   
รหัสกระบวนวิชาที่ใชก้ าหนดเป็นตัวเลข 6  หลัก  ดังต่อไปนี้ 

 1. เลข 3 ตัวแรก  แสดงถึง คณะ และภาควิชา/สาขาวิชาที่กระบวนวิชานั้นสังกัด 

 2. เลขหลักร้อย  แสดงถึง  กระบวนวิชาระดับบัณฑติศกึษา 

 3. เลขหลักสิบ     แสดงถึง  หมวดหมูใ่นสาขาวิชา 

  0 หมายถึงกระบวนวิชาทฤษฎี แนวคิด 

  8 หมายถึงกระบวนวิชาหัวข้อ/ปัญหาพเิศษ 

  9 หมายถึงกระบวนวิชาสัมมนา 

  4. เลขหลักหนว่ย  แสดงถึง  อนุกรมของหมวดหมูข่องวิชา 
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       1.4   แสดงแผนการศึกษา    

   

1.4.1 แผน ก แบบ ก 2 

ปีที ่1 

ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกิต 

004701 ทฤษฎีและความคิดทางสังคมศาสตร์

และมนุษยศาสตร์ กับการน ามาใชใ้น

การวจิัยทางประวัตศิาสตร์ 

3 004702 

   

ประวัตศิาสตร์นิพนธ์ 
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004791 แนวทางใหมแ่ละผลการวเิคราะห์

ทางประวัตศิาสตร์ไทย 

3 004xxx วชิาเลอืก 3 

004xxx วชิาเลอืก 3 004xxx วชิาเลอืก 3 

 จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน   จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน  

    สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ  

    เสนอหัวขอ้โครงร่างวทิยานพินธ์  

 รวม 9  รวม 9 

 

ปีที ่2 

ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกิต 

004799 วทิยานพินธ์ 9 004799 วทิยานพินธ์ 9 

 จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน   จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน  

    สอบวทิยานพินธ์  

 รวม 9  รวม 9 

 

 

 

 

 

 


