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ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาประวัติศาสตร์
ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)
ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชา : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
ค่าธรรมเนียมการศึกษา : 96,000 บาท ต่อหลักสูตร / 24,000 บาทต่อภาคการศึกษา
โครงสร้างหลักสูตร :
1. รายละเอียดหลักสูตร
1.1 จานวนหน่วยกิต
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
1.2 โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก2
จานวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
ก. กระบวนวิชาเรียน
ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ
9 หน่วยกิต
004701 ม.ปว. 701 ทฤษฎีและความคิดทางสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
และมนุษยศาสตร์กับการนามาใช้ใน
การวิจัยทางประวัติศาสตร์
004702 ม.ปว. 702 ประวัติศาสตร์นพิ นธ์
3 หน่วยกิต
004791 ม.ปว. 791 แนวทางใหม่และผลการวิเคราะห์ทาง 3 หน่วยกิต
ประวัติศาสตร์ไทย
1.1.2 กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
โดยเลื อ กตามกระบวนวิ ช าเหล่ า นี้ ห รื อ กระบวนวิ ช าในสาขาวิ ช าอื่ น ที่ ค ณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรให้ความเห็นชอบ
004781 ม.ปว. 781 การศึกษาเฉพาะเรื่องในประวัติศาสตร์ 3 หน่วยกิต
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
004782 ม.ปว. 782 การศึกษาเฉพาะเรื่องในประวัติศาสตร์ 3 หน่วยกิต
ล้านนา
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004783 ม.ปว. 783 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์
3 หน่วยกิต
004784 ม.ปว. 784 การศึกษาประวัติศาสตร์เฉพาะสมัยหรือ 3 หน่วยกิต
เฉพาะเรื่อง
004785 ม.ปว. 785 การอ่านเอกสารเฉพาะสมัยหรือ
3 หน่วยกิต
เฉพาะเรื่อง
004789 ม.ปว. 789 หัวข้อเลือกสรรทางประวัติศาสตร์
3 หน่วยกิต
004792 ม.ปว. 792 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย
3 หน่วยกิต
004793 ม.ปว. 793 ประวัติศาสตร์สังคมไทย
3 หน่วยกิต
004794 ม.ปว. 794 ประวัติศาสตร์ความคิดไทย
3 หน่วยกิต
004795 ม.ปว. 795 ประวัติศาสตร์ความรูส้ ึกในสังคมไทย 3 หน่วยกิต
004796 ม.ปว. 796 ประวัติศาสตร์การเมืองและการปกครอง 3 หน่วยกิต
ไทย
004797 ม.ปว. 797 ประวัติศาสตร์อนุภูมภิ าคลุ่มแม่น้าโขง 3 หน่วยกิต
004798 ม.ปว. 798 การศึกษานิยายอิงประวัติศาสตร์
3 หน่วยกิต
1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ
ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรสาขาวิชาประวัติศาสตร์
2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขนั้ สูง (ถ้ามี)
ไม่มี
ข. วิทยานิพนธ์
004799 ม.ปว. 799 วิทยานิพนธ์
ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา

18 หน่วยกิต

- ภาษาต่างประเทศ
- ล ง ท ะ เ บี ย น เ รี ย น ก ร ะ บ ว น วิ ช า
004303 ม.ปว.303วิ ธี ก ารและ
ปรั ช ญาประวั ติ ศ าสตร์ หรื อ ตาม
ความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ
บริ ห ารหลั ก สู ต รประจ าสาขาวิ ช า
ประวั ติศ าสตร์ (เฉพาะผู้ ไ ม่ เ คยผ่ า น
กร ะบ ว นวิ ช า ม .ป ว. 30 3 ห รื อ
เทียบเท่า)
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ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย
1. จัดสัมมนา และการนาเสนอผลงานในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
เป็นจานวนไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา และนักศึกษาต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอด
ระยะเวลาการศึกษา
2. ผลงานวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงาน หรือส่วน
หนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรื อเสนอ
ต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceedings) โดยผลงานที่เผยแพร่นั้นต้อง
เป็นบทความฉบับเต็ม (full paper) ที่สามารถค้นหาหรือตรวจสอบได้ในรูปแบบของสื่อ
สิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมีการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร โดยมีชื่อนักศึกษา
เป็นชื่อแรก จานวนอย่างน้อย 1 เรื่อง โดยผลงานที่เผยแพร่นั้นต้องเป็นบทความฉบับเต็ม
(full paper) และมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก จานวนอย่างน้อย 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)
กับการนามาใช้ในการวิจัยทางประวัติศาสตร์
(Theories and Concepts of Social Sciences and
Humanities and Their Application in Historical Research)
004702 ม.ปว. 702 ประวัติศาสตร์นพิ นธ์
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
004781 ม.ปว. 781 การศึกษาเฉพาะเรื่องในประวัติศาสตร์เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
(Special Topics on Southeast Asia History)
004782 ม.ปว. 782 การศึกษาเฉพาะเรื่องในประวัติศาสตร์ล้านนา
(Special Topics on Lanna History)
004783 ม.ปว. 783 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์
(Specific Topic in History)
004784 ม.ปว. 784 การศึกษาประวัติศาสตร์เฉพาะสมัยหรือเฉพาะเรื่อง
(Study of History in Specific Period or Topic)
004785 ม.ปว. 785 การอ่านเอกสารประวัติศาสตร์เฉพาะสมัยหรือ
เฉพาะเรื่อง
(Readings of Materials on Selected Period or Topic)
004789 ม.ปว. 789 หัวข้อเลือกสรรทางประวัติศาสตร์
(Selected Topic in History)
004792 ม.ปว. 792 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย
(Thai Economic History)

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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004793 ม.ปว. 793 ประวัติศาสตร์สังคมไทย
(Thai Social History)
004794 ม.ปว. 794 ประวัติศาสตร์ความคิดไทย
(Thai Intellectual History)
004795 ม.ปว. 795 ประวัติศาสตร์ความรูส้ ึกในสังคมไทย
(History of the Structure of Feeling in Thai Society)
004796 ม.ปว. 796 ประวัติศาสตร์การเมืองและการปกครองไทย
(History of Thai Politics and State Administration)
004797 ม.ปว. 797 ประวัติศาสตร์อนุภูมภิ าคลุ่มแม่น้าโขง
(History of the Great Mekong Sub-region)
004798 ม.ปว. 798 การศึกษานิยายอิงประวัติศาสตร์
(Study of Historical Novels)

-

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

(3) หมวดวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ
ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาประวัติศาสตร์
(4) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ และ/หรือการค้นคว้าแบบอิสระ
004799 ม.ปว. 799 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
(5) กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง
004303 ม.ปว. 303 วิธีการและปรัชญาประวัตศิ าสตร์
(Historical Method and Philosophy)

หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา
รหัสกระบวนวิชาที่ใช้กาหนดเป็นตัวเลข 6 หลัก ดังต่อไปนี้
1. เลข 3 ตัวแรก แสดงถึง คณะ และภาควิชา/สาขาวิชาที่กระบวนวิชานั้นสังกัด
2. เลขหลักร้อย แสดงถึง กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
3. เลขหลักสิบ แสดงถึง หมวดหมูใ่ นสาขาวิชา
0 หมายถึงกระบวนวิชาทฤษฎี แนวคิด
8 หมายถึงกระบวนวิชาหัวข้อ/ปัญหาพิเศษ
9 หมายถึงกระบวนวิชาสัมมนา
4. เลขหลักหน่วย แสดงถึง อนุกรมของหมวดหมูข่ องวิชา

18 หน่วยกิต

3(3-0-6)

