หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัตศิ าสตร์
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
ศู นย์ ท่าพระจันทร์ คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาประวัตศิ าสตร์
ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสู ตร
รหัส :
25350051100353
ภาษาไทย : หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัตศิ าสตร์
ภาษาอังกฤษ : Master of Arts Program in History
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อย่ อ
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่ อ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัตศิ าสตร์ )
ศศ.ม. (ประวัตศิ าสตร์ )
Master of Arts (History)
M.A. (History)

3. วิชาเอก (ถ้ ามี)
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
จานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตร 36 หน่ วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับปริญญาโท ศึกษา 2 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
หลักสู ตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่ างชาติทสี่ ามารถใช้ ภาษาไทยในการเรียนได้
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
เป็ นหลักสู ตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้สู าเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 ปรับปรุงจากหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัตศิ าสตร์ หลักสู ตรปรับปรุง
พ.ศ. 2553
กาหนดเปิ ดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2558
ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 8/2558
เมือ่ วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558
ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้ านหลักสู ตรและการจัดการศึกษา
ในการประชุมครั้งที่ 7 /2558 เมือ่ วันที่
10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558
ได้ รับอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7 /2558
เมือ่ วันที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้ อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติในปี การศึกษา
2560
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
1. อาจารย์
2. นักวิชาการศึกษา
3. นักสารสนเทศ
4. นักวิจยั ประจาหอจดหมายเหตุ
5. นักวิจยั ประจาพิพธิ ภัณฑ์
10. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่ าพระจันทร์ กรุงเทพฯ
11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ ระหว่ างประเทศกับสังคมนานาชาติทหี่ ลากหลาย และมีแนวโน้ มทีจ่ ะพัฒนามากขึน้ เรื่อยๆ ทา
ให้ มีความจาเป็ นต้ องสร้ างบุคลากรที่มีความเชี่ ยวชาญด้ านประวัติศาสตร์ ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ มีโลกทัศน์ เปิ ดกว้ าง
หลากหลายและเท่ าทันความก้ าวหน้ าของโลกวิชาการสากล ตลอดจนมีความสามารถในการค้ นคว้ าข้ อมูลและเรียบเรียงงานเขียน
ตามหลักวิชาการในรู ปแบบต่ างๆ ทั้งงานวิจัย วิชาการและกึ่งวิชาการ เพื่อตอบสนองความต้ องการขององค์ กรและบริษัทต่ างใช้ ใน
ไทยและในต่ างประเทศ
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีบทบาทสาคัญในกลุ่มประเทศอาเซียน ดังนั้นหลักสู ตรประวัติศาสตร์ จึงตอบสนองต่ อความ
ต้ องการ ด้ วยการสร้ างบุคลากรทีม่ คี วามสามารถในการสร้ างฐานความรู้ เพือ่ เป็ นพืน้ ฐานและเตรียมพร้ อมในการแลกเปลี่ยนในทุกๆ
ด้ านกับกลุ่มประเทศอาเซียน
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11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ประเทศไทยและประชาคมโลกมีการแลกเปลีย่ นทางด้ านสังคมและวัฒนธรรมกันมาอย่ างต่ อเนื่อง การศึกประวัตศิ าสตร์ จงึ
ช่ วยส่ งเสริมให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจในสังคมและวัฒนธรรมของกันและกันดีขนึ้
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
12.1.1 การพัฒนาหลักสู ตรทีส่ ามารถทาความเข้ าใจกับการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
เพือ่ ให้ ผ้เู รียนมีความสามารถในการค้ นคว้ าหรือทาวิจยั เพือ่ พัฒนาประเทศและสังคม
12.1.2 การสร้ างหลักสู ตรให้ มมี าตรฐานเป็ นทีย่ อมรับทั้งภายในและต่ างประเทศ
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.2.1 การผลิตบัณฑิตทีม่ มี าตรฐานเป็ นทีต่ ้ องการของสังคม
12.2.2 การสนับสนุนการแลกเปลีย่ นเชิงวิชาการระหว่ างอาจารย์ และผู้เรียนกับสถาบันในและต่ างประเทศ เพือ่
ขยายองค์ ความรู้ ท้งั อาจารย์ และผู้เรียน
13. ความสัมพันธ์ กบั หลักสู ตรอืน่ ทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของสถาบัน
13.1 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่
ไม่ มี
13.2 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่ ต้ องมาเรียน
ไม่ มี

ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1. 1 ปรัชญา
เป็ นแหล่ งผลิตองค์ ความรู้ ทกี่ ้ าวหน้ าและสร้ างนักวิชาการด้ านประวัตศิ าสตร์ ทีม่ คี วามคิดสร้ างสรรค์ และสามารถวิพากษ์
ด้ านประวัตศิ าสตร์ และสังคม
1.2 ความสาคัญ
เป็ นแหล่ งทีส่ ร้ างองค์ ความรู้และนักวิชาการด้ านประวัตศิ าสตร์
1.3 วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ บณ
ั ฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาในหลักสู ตรมีลกั ษณะดังนี้
1) มีความรู้ ด้านประวัตศิ าสตร์ และมีความเข้ าใจในประเด็นสาคัญทางประวัตศิ าสตร์ อย่ างลึกซึง้
2) มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่ อการนาความรู้ ไปใช้ ให้ เกิดผลในทางสร้ างสรรค์ และเป็ นคุณประโยชน์ ต่อ
สังคม
3) สามารถนาความรู้ ด้านประวัตศิ าสตร์ ไปประยุกต์ ใช้ ในงานด้ านต่ าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการวางแผนและกาหนดนโยบายชาติ
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ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษาแบ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมรี ะยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่ า 15 สัปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้ เวลาการศึกษา
ไม่ น้อยกว่ า 8 สัปดาห์ แต่ ให้ เพิม่ ชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้ เท่ ากับภาคปกติ ภาคฤดูร้อนเป็ น
ภาคการศึกษาทีไ่ ม่ บังคับ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่ มี
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่ มี
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ
เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
คุณสมบัติของผู้เข้ าศึ กษาต้ องเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2553 ข้ อ 7 และ เป็ นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่ าไม่ จากัดสาขา ทั้งในและต่ างประเทศจากสถาบันการศึกษาที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
1) ผู้เข้ าศึ กษาต้ องผ่ านการสอบทั้งข้ อเขียน สั มภาษณ์ และ/หรื อการพิจารณางานเขียนของผู้สมัคร โดยให้ เป็ นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์
2. ผู้เข้ าศึกษาต้ องส่ งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบต้ องไม่ เกิน 2 ปี นับถึงวัน
สมัคร)
3) เงือ่ นไขอืน่ ๆ ให้ เป็ นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้ าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ และ
คณะศิลปศาสตร์
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
ผู้เข้ าศึกษาบางส่ วนขาดความรู้พนื้ ฐานด้ านระเบียบวิธีวจิ ยั และ/หรือการค้ นคว้ างานด้ านประวัตศิ าสตร์ และความรู้ ด้าน
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับตา่
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2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพือ่ แก้ ไขปัญหา / ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
หลักสู ตรกาหนดให้ ผ้ขู าดความรู้พนื้ ฐานด้ านระเบียบวิธีวจิ ยั และ/หรือการค้ นคว้ างานประวัตศิ าสตร์ ต้องลงเรียนโดยไม่ นับ
หน่ วยกิตรวมในรายวิชาเหล่ านี้ ทีเ่ ปิ ดสอนในระดับปริญญาตรี และนักศึกษาสามารถลงเรียนวิชาภาษาอังกฤษกับสถาบันภาษา เพือ่
ปรับปรุงความรู้ ภาษาอังกฤษ
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ ภาพและเสียงเป็ นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์ เนต
 อืน่ ๆ การศึกษาค้ นคว้ าวิจยั
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
หลักเกณฑ์ การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย เป็ นไปตามข้ อบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ข้ อ12.15 และ ข้ อ 19
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 36 หน่ วยกิต
ระยะเวลาศึกษา เป็ นหลักสู ตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้ องใช้ ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสู ตร อย่ างน้ อย
4 ภาคการศึกษาปกติ และอย่ างมากไม่ เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์ )
วิชาบังคับ
12 หน่ วยกิต
วิชาเลือก
12 หน่ วยกิต
วิทยานิพนธ์
12 หน่ วยกิต
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
36 หน่ วยกิต
3.1.3 รายวิชาในหลักสู ตร
รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสู ตรประกอบด้ วยอักษรย่ อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมาย ดังนี้
อักษรย่ อ ป. / HS หมายถึง อักษรย่ อของสาขาวิชาประวัตศิ าสตร์
ความหมายของรหัสประจารายวิชาทีใ่ ช้ ในหลักสู ตรมีดงั นี้
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เลขหลักหน่ วย
เลข 0-3
เลข 4-9
เลขหลักสิบ
เลข 0
เลข 1-4
เลข 5-8
เลข 9
เลขหลักร้ อย
เลข 6
เลข 7
เลข 8

หมายถึง วิชาบังคับ
หมายถึง วิชาเลือก
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาทัว่ ไปและข้ ามภูมภิ าค
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาภูมภิ าคไทย
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาภูมภิ าคเอเชีย
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาภูมภิ าคตะวันตก
หมายถึง วิชาระดับต้ น
หมายถึง วิชาระดับสู งและการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
หมายถึง วิชาวิทยานิพนธ์

นักศึกษาทีย่ งั ไม่ ได้ ศึกษาวิชาทีม่ เี นือ้ หาสาระอยู่ในขอบข่ ายของวิชา ป.300 วิธีการทางประวัตศิ าสตร์ และวิชา ป.
305 ประวัตศิ าสตร์ นิพนธ์ ไทยและตะวันออก ในระดับปริญญาตรีมาก่ อนจะต้ องจดทะเบียนและสอบผ่านรายวิชา ป.300 วิธีการทาง
ประวัตศิ าสตร์ และวิชา ป.305 ประวัตศิ าสตร์ นิพนธ์ ไทยและตะวันออก โดยไม่ นับหน่ วยกิต ทั้งนีข้ นึ้ อยู่กบั ดุลยพินิจของสาขาวิชา
นอกจากนี้ ในกรณีที่นักศึกษาไม่ มีพนื้ ความรู้ เพียงพอที่จะศึกษารายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสู ตร จะต้ องศึกษา
รายวิชาตามหลักสู ตรปริ ญญาตรีของสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิ ลปศาสตร์ โดยไม่ นับหน่ วยกิต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
สาขาวิชา
3.1.3.1 วิชาบังคับ
นักศึกษาต้ องศึ กษา วิชาบังคับทั้ง 4 วิชา รวม 12 หน่ วยกิต ดังต่ อไปนี้ ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้ องศึ กษาวิชาบังคับให้ ได้ ค่า
ระดับแต่ ละวิชาไม่ ตา่ กว่ า 3.00 (B)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
ป.601
ทฤษฎีและวิธีการวิจยั ทางประวัตศิ าสตร์ สมัยใหม่
3 (3-0-9)
HS 601
Modern Historical Theories and Methodology
ป.602
ประเด็นเฉพาะในประวัตศิ าสตร์ นิพนธ์
3 (3-0-9)
HS 602
Special Issues in Historiography
ป.603
การอ่ านเอกสารทางประวัตศิ าสตร์
3 (3-0-9)
HS 603
Readings in History
ป.701
การศึกษาเอกเทศ
3 (3-0-9)
HS 701
Independent Study
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3.1.3.2 วิชาเลือก
ให้ เลือกศึกษา 4 วิชา รวม 12 หน่ วยกิต โดยเลือกศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
หมวดวิชาทัว่ ไปและข้ ามภูมภิ าค
ป.605
ปรัชญาและทฤษฎีประวัตศิ าสตร์
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
สัมมนาประวัตศิ าสตร์ เชิงเปรียบเทียบ
3 (3-0-9)
HS 704
Seminar in Comparative History
ป.705
สัมมนาประวัตศิ าสตร์ ภูมปิ ัญญา
3 (3-0-9)
HS 705
Seminar in Intellectual History
ป.706
สัมมนาประวัตศิ าสตร์ ความสัมพันธ์ ระหว่ างประเทศ
3 (3-0-9)
HS 706
Seminar in History of International Relations
ป.707
สัมมนาประวัตศิ าสตร์ วฒ
ั นธรรม
3 (3-0-9)
HS 707
Seminar in Cultural History
ป.708
สัมมนาประวัตศิ าสตร์ เศรษฐกิจ
3 (3-0-9)
HS 708
Seminar in Economic History
ป.709
สัมมนาประวัตศิ าสตร์ ท้องถิ่น
3 (3-0-9)
HS 709
Seminar in Local History
หมวดวิชาภูมภิ าคไทย
ป.616
ประวัตศิ าสตร์ การเมืองไทยหลังปี 2475
3(3-0-9)
HS 616
Thai Political History After 1932
ป.716
สัมมนาประวัตศิ าสตร์ ไทย
3 (3-0-9)
HS 716
Seminar in Thai History
หมวดวิชาภูมภิ าคเอเชีย
ป.667
ประวัตศิ าสตร์ เอเชียร่ วมสมัย
3 (3-0-9)
HS 667
Contemporary History of Asia
ป.757
สัมมนาประวัตศิ าสตร์ เอเชีย
3 (3-0-9)
HS 757
Seminar in Asian History
หมวดวิชาภูมภิ าคตะวันตก
ป.696
ประวัตศิ าสตร์ ตะวันตกร่ วมสมัย
3 (3-0-9)
HS 696
Contemporary History of the West
ป.796
สัมมนาประวัตศิ าสตร์ ตะวันตก
3 (3-0-9)
HS 796
Seminar in Western History
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3.1.3.3 วิทยานิพนธ์
ป.800
วิทยานิพนธ์
HS 800 Thesis
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3.1.4 แผนการศึกษา
ปี การศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ป.601 ทฤษฎีและวิธีการวิจยั ทางประวัตศิ าสตร์ 3 หน่ วยกิต

ภาคเรียนที่ 2
ป.602 ประเด็นเฉพาะใน
ประวัตศิ าสตร์ นิพนธ์
ป.603 การอ่ านเอกสารทางประวัตศิ าสตร์ 3 หน่ วยกิต
วิชาเลือก
วิชาเลือก
3 หน่ วยกิต
วิชาเลือก
รวม
9 หน่ วยกิต รวม

3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
9 หน่ วยกิต

ปี การศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ป.701 การศึกษาเอกเทศ
วิชาเลือก
รวม

ภาคเรียนที่ 2
3 หน่ วยกิต ป.800 วิทยานิพนธ์
3 หน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต รวม

12 หน่ วยกิต
12 หน่ วยกิต

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
วิชาบังคับ
ป.601
HS 601

ทฤษฎีและวิธีการวิจยั ทางประวัตศิ าสตร์ สมัยใหม่
3 (3-0-9)
Modern Historical Theories and Methodology
วิธีการศึกษาประวัตศิ าสตร์ จากระเบียบวิธีวจิ ยั จากศาสตร์ ต่างๆ รวมทั้งแนวคิดทฤษฎีร่วมสมัยจากสานักต่ างๆ
Methodologies for historical research deriving from various disciplines including an overview of
contemporary theories
ป.602
HS 602

ประเด็นเฉพาะในประวัตศิ าสตร์ นิพนธ์
3 (3-0-9)
Special Issues in Historiography
ประเด็นเฉพาะในประวัตศิ าสตร์ นิพนธ์ โดยพิจารณาบริบททางประวัติศาสตร์ วิธีการเขียน การวางโครงเรื่อง การ
ใช้ หลักฐาน การตีความความคิดและทฤษฎีเบือ้ งหลังการตีความนั้น ๆ
Special issues in historiography focusing on contexts, writing methods, structures, evidences, and
interpretations of historical thoughts and theories.
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ป.603
HS 603

การอ่ านเอกสารทางประวัตศิ าสตร์
3 (3-0-9)
Readings in History
การอ่ านและทาความเข้ าใจการตีความเอกสารที่ใช้ เป็ นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ขั้นตอน และวิธีการศึ กษา
ประวัตศิ าสตร์ จากหลายๆ แง่ มุม
Reading and interpreting historical sources including analytical procedures and methods of assessing history
from variety of perspectives
ป.701
HS 701

การศึกษาเอกเทศ
3 (3-0-9)
Independent Study
การค้ นคว้ าและสารวจแนวคิดและทฤษฎีเบื้องต้ นที่สาคัญจากงานวิชาการทางประวัติศาสตร์ ในประเด็นหนึ่ง
ประเด็นใด รวมทั้งนาวิธีการทางประวัติศาสตร์ ไปใช้ เก็บรวบรวมข้ อมูล และวิเคราะห์ เพื่อนาไปสู่ การกาหนดประเด็นและ
หัวข้ อวิทยานิพนธ์
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.
วิชาเลือก
ป.605
HS 605

ปรัชญาและทฤษฎีประวัตศิ าสตร์
3 (3-0-9)
Philosophy and Theories of History
ความคิดและวิวัฒนาการของการทาความเข้ าใจประวัติศาสตร์ ผ่ านทัศนะ แนวคิด วิธีการ ปรั ชญาและทฤษฎีที่
เกีย่ วข้ อง โดยศึกษาประเด็นทางปรัชญาและทฤษฎีผ่านกรณีหรือปัญหาต่ างๆ ทีป่ รากฏทั้งในโลกตะวันออกและโลกตะวันตก
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
HS 606

รัฐชาติ และลัทธิชาตินิยม
3 (3-0-9)
Nation-State and Nationalism
ความสาคัญของรัฐชาติและอานาจอธิปไตยสมัยใหม่ อิทธิพลของลัทธิชาตินิยม ต่ อขบวนการชาตินิยม ตลอดจน
พัฒนาการของแนวคิดเหล่ านีใ้ นโลกร่ วมสมัย
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
HS 616

ประวัตศิ าสตร์ การเมืองไทยหลังปี 2475
Thai Political History After 1932
ประวัตศิ าสตร์ การเมืองไทยตั้งแต่ การเปลีย่ นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จนถึงปัจจุบัน
Thai political history since the revolution in 1932 until present time.

3 (3-0-9)
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ป.667
HS 667

ประวัตศิ าสตร์ เอเชียร่ วมสมัย
3 (3-0-9)
Contemporary History of Asia
พัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์ เอเชีย ตั้งแต่ ศตวรรษที่ 20 จนถึงปัจจุบัน การปกครองในระบบอาณานิคมของประเทศ
ตะวันตก การต่ อสู้ เพือ่ เอกราช การเกิดรัฐเอกราชในเอเชีย และประเด็นสาคัญของรัฐในเอเชียยุคหลังอาณานิคม
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
HS 696

ประวัตศิ าสตร์ ตะวันตกร่ วมสมัย
3 (3-0-9)
Contemporary History of the West
วิเคราะห์ สภาพเศรษฐกิจ สั งคม การเมืองและวัฒนธรรมของโลกตะวันตกในคริ สต์ ศตวรรษที่ 20 และ 21 โดย
ศึกษาประเด็นประวัตศิ าสตร์ ทสี่ าคัญ รวมทั้งประเด็นทีเ่ ชื่อมโยงกับสังคมโลกโดยรวม
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
HS 704

สัมมนาประวัตศิ าสตร์ เชิงเปรียบเทียบ
3 (3-0-9)
Seminar in Comparative History
ประเด็นสาคัญในประวัตศิ าสตร์ เชิงเปรียบเทียบระหว่ างภูมิภาคต่ างๆ ของโลก โดยมุ่งพิจารณาลักษณะ หรือแบบ
แผนเด่ นชัดบางประการทีป่ รากฏในประวัตศิ าสตร์ ของภูมภิ าคต่ างๆ ในเรื่อง พัฒนาการของรัฐ
Selected topics in the comparative study of various world regions focusing on important issues of states'
development.
ป.705
HS 705

สัมมนาประวัตศิ าสตร์ ภูมปิ ัญญา
3 (3-0-9)
Seminar in Intellectual History
สั มมนาภู มิปัญญา ความคิด และมโนทัศน์ ในทางความรู้ ในสั งคม ตั้งแต่ ศาสนา ปรั ชญา แนวคิดทางการเมือง
วิทยาการและความรู้ สึกนึกคิดของผู้คน
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
HS 706

สัมมนาประวัตศิ าสตร์ ความสัมพันธ์ ระหว่ างประเทศ
3 (3-0-9)
Seminar in History of International Relations
ประวัติศาสตร์ ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งรั ฐ ในเอเชี ย และยุโ รป พัฒนาการของประวัติศ าสตร์ ที่ทาให้ แ บบแผน
ความสัมพันธ์ ระหว่ างรัฐในยุโรปกลายเป็ นรู ปแบบสากลของความสัมพันธ์ ระหว่ างประเทศในสมัยใหม่
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.
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ป.707
HS 707

สัมมนาประวัตศิ าสตร์ วฒ
ั นธรรม
3 (3-0-9)
Seminar in Cultural History
ประเด็นสาคัญด้ านขนบประเพณี การดารงชีวติ ความเชื่อ ความทรงจาและความรู้ สึกนึกคิดในปริมณฑลต่ างๆ ทาง
วัฒนธรรม โดยศึกษาเชิงวิเคราะห์ ตีความ และเปรียบเทียบในภูมิภาคต่ างๆ โดยผู้สอนจะกาหนดหัวข้ อที่จะศึกษาในแต่ ละ
ภาคอย่ างชัดเจน
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.
ป.708
HS 708

สัมมนาประวัตศิ าสตร์ เศรษฐกิจ
3 (3-0-9)
Seminar in Economic History
ประเด็นสาคัญด้ านวิวฒ
ั นาการ โครงสร้ าง นโยบาย และบทบาทของสถาบัน และกลุ่มบุคคลต่ างๆ ในทางเศรษฐกิจ
ซึ่งเชื่อมโยงกับการเปลีย่ นแปลงทางสังคมและการเมือง 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
HS 709

สัมมนาประวัตศิ าสตร์ ท้องถิ่น
3 (3-0-9)
Seminar in Local History
ประเด็นสาคัญด้ านความเป็ นมาของท้ องถิ่นต่ าง ๆ ในแง่ ของการก่ อตั้งชุมชน สภาพการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ ของท้ องถิ่นกับศู นย์ กลางอานาจและโลกภายนอก ประเด็นปัญหาด้ านบันทึกหลักฐาน การ
ค้ นคว้ า 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
HS 716

สัมมนาประวัตศิ าสตร์ ไทย
3 (3-0-9)
Seminar in Thai History
ประเด็นสาคัญในประวัติศาสตร์ ไทยด้ านเหตุการณ์ วิวัฒนาการและโครงสร้ างทางสั งคม เศรษฐกิจ การเมืองและ
วัฒนธรรม โดยผู้สอนจะกาหนดหัวข้ อทีจ่ ะศึกษาในแต่ ละภาคอย่ างชัดเจน
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
HS 757

สัมมนาประวัตศิ าสตร์ เอเชีย
3 (3-0-9)
Seminar in Asian History
ประเด็นสาคัญด้ านเหตุการณ์ วิวฒ
ั นาการและโครงสร้ างทางสังคม เศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมในทวีปเอเชีย
ในแต่ ละยุคสมัย โดยผู้สอนจะกาหนดประเด็นหลัก (Theme) ของการศึกษาในแต่ ละภาคอย่ างชัดเจน
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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
HS 796

สัมมนาประวัตศิ าสตร์ ตะวันตก
3 (3-0-9)
Seminar in Western History
วิเคราะห์ ประเด็นสาคัญด้ านเหตุการณ์ วิวฒ
ั นาการและโครงสร้ างทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมใน
ทวีปยุโรปและทวีปอเมริ กาในแต่ ละยุคสมัย โดยผู้สอนจะกาหนดประเด็นหลัก (Theme) ของการศึกษาในแต่ ละภาคอย่ าง
ชัดเจน
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
การสร้ างโครงการวิจยั และการดาเนินการวิจยั อันก่ อให้ เกิดองค์ ความรู้ ใหม่ ในสาขาวิชาประวัตศิ าสตร์ เขียนวิทยานิพนธ์
เกีย่ วกับประวัตศิ าสตร์ และนาเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจยั เพือ่ เผยแพร่ จริยธรรมในการทาวิจยั และจริยธรรมใน
การเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ
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.
4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ ามี)
ไม่ มี
5. ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการทาวิทยานิพนธ์
5.1 คาอธิบายโดยย่ อ
หลักสู ตรมี 1 แผนการศึกษา คือ แผน ก แบบ ก 2 แผนศึกษารายวิชา และทาวิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์ : สามารถสร้ างโครงการวิจยั และดาเนินการวิจัยอันก่ อให้ เกิดองค์ ความรู้ ใหม่ ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ และ
นาเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจยั เพือ่ เผยแพร่ จริยธรรมในการทาวิจยั และจริยธรรมในการเผยแพร่ ผลงานวิชาการ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1) คิดอย่ างมีวจิ ารณญาณและอย่ างเป็ นระบบ
2) สามารถสืบค้ น ตีความ และประเมินข้ อมูลต่ างๆ เพือ่ ใช้ ในการแก้ ไขปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้ องการ
4) สามารถประยุกต์ ความรู้ และทักษะกับการแก้ ไขปัญหาในวิชาชีพได้ อย่ างเหมาะสม
5.3 ช่ วงเวลา
การทาวิทยานิพนธ์ ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษาที่ 2
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5.4 จานวนหน่ วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่ วยกิต
5.5 ข้ อกาหนดการทาวิทยานิพนธ์
5.5.1 การทาวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2)
1) การจดทะเบียนวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะจดทะเบียนวิทยานิพนธ์ ได้ ต่อเมื่อศึกษามาแล้ วไม่ น้อยกว่ า 2
ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 15 หน่ วยกิต โดยได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00
2) นักศึกษาทาวิทยานิพนธ์ เป็ นภาษาไทยหรือภาษาต่ างประเทศ
3) หลังจากจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ แล้ ว นักศึ กษาต้ องเสนอเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ ต่อคณะกรรมการ
โครงการปริ ญญาโท สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เพื่อให้ คณบดีคณะศิ ลปศาสตร์ แต่ งตั้งอาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการ
วิทยานิพนธ์ รวมไม่ น้อยกว่ า 3 คน ซึ่งจะให้ คาแนะนานักศึกษา รวมทั้งสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์
4) อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ให้ เ ป็ นไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดับ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5.6 การเตรียมการ
5.6.1 ให้ ความรู้ เกีย่ วกับการสืบค้นข้ อมูลโดยใช้ ฐานข้ อมูลของห้ องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการแต่งตั้ง
อาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ เพือ่ ให้ คาแนะนาในการทาวิทยานิพนธ์ แก่นักศึกษา
5.6.2 เนือ้ หาวิทยานิพนธ์ ต้ องเป็ นหัวข้ อทีเ่ กีย่ วข้ องกับประวัตศิ าสตร์ โดยมีรายงานทีต่ ้ องนาส่ งตามรู ปแบบและ
ระยะเวลาทีห่ ลักสู ตรกาหนด
5.6.3 นักศึกษาจะต้ องทาวิทยานิพนธ์ ภายใต้การแนะนาและควบคุมของอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ โดยให้
คณะแต่งตั้งอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ เพือ่ ทาหน้ าทีแ่ นะนาการเขียนวิทยานิพนธ์ สาหรับนักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต

5.7 กระบวนการประเมินผล
5.7.1 วิทยานิพนธ์
1) การสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์
กระท าโดยวิ ธี ก ารน าเสนอในที่ ป ระชุ ม และสอบปากเปล่ า โดยอาจารย์ ผู้ ส อบเค้ า โครงวิ ท ยานิ พ นธ์ ต้ อ ง
ประกอบด้ วยอาจารย์ ประจา และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน อาจารย์ ประจาและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่ าว ต้ องมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่ า หรือเป็ นผู้ดารงตาแหน่ งทางวิชาการไม่ ตา่ กว่ ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กัน และต้ องมีประสบการณ์ ในการทาวิจยั ทีม่ ใิ ช่ ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพือ่ รับปริญญา
อาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ หลัก และอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วม อาจเป็ นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ได้
แต่ ต้องไม่ เป็ นประธานกรรมการและต้ องเข้ าสอบวิทยานิพนธ์ ด้วยทุกครั้ง
2) การสอบวิทยานิพนธ์
กระทาโดยวิธีนาเสนอในที่ประชุ มและสอบปากเปล่ า โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เป็ นกรรมการชุ ด
เดียวกันกับคณะกรรมการสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ ซึ่งการแต่ งตั้งกรรมการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
จะกระทาได้ เฉพาะกรณีทมี่ เี หตุจาเป็ น
การดาเนิ นการสอบวิทยานิพ นธ์ ให้ เป็ นไปตามข้ อ บังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึ กษาระดับ
บัณฑิตศึ กษา พ.ศ. 2553 และระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยวิทยานิพนธ์ โดยคณะศิ ลปศาสตร์ จะตั้งกรรมการสอบ
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วิท ยานิ พ นธ์ อย่ างน้ อ ย 3 คน โดยต้ อ งมีผู้ ทรงคุณ วุ ฒิจ ากภายนอกมหาวิท ยาลัย เป็ นกรรมการอย่ า งน้ อ ย 1 คน และประธาน
คณะกรรมการต้ องไม่ ใช่ อาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วม โดยการสอบวิทยานิพนธ์ ที่จะได้ รับผล
ระดับ S ต้ องได้ มติเป็ นเอกฉันท์ จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผล ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2553 ดังนี้
1.1 การวัดผลการศึกษาแบ่ งเป็ น 9 ระดับ มีชื่อและค่ าระดับต่ อหนึ่งหน่ วยกิตดังต่ อไปนี้
ระดับ
A
AB+
B
BC+
C
D
F
ค่ าระดับ 4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.00 0.00
1.2 การนับหน่ วยกิตทีไ่ ด้ ให้ นับรวมเฉพาะหน่ วยกิตของรายวิชาทีน่ ักศึกษาได้ ค่าระดับ S หรือระดับไม่ ต่ากว่ า C
รายวิชาที่นักศึ กษาได้ ค่าระดับ ต่ากว่ า C ไม่ ว่าจะเป็ นรายวิชาบังคับหรื อรายวิชาเลือกให้ นามาคานวณค่ าระดับเฉลี่ยสาหรั บภาค
การศึกษานั้นและค่ าระดับเฉลีย่ สะสมทุกครั้งไป
1.3 นักศึกษาทีไ่ ด้ ระดับ U หรือ ระดับต่ากว่ า C ในรายวิชาใดที่เป็ นวิชาบังคับในหลักสู ตร จะลงทะเบียนศึกษา
ซ้าในรายวิชานั้นได้ อกี เพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนีจ้ ะต้ องได้ ระดับ S หรือระดับไม่ ตา่ กว่ า C มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน
นักศึกษา
รายวิชาที่ได้ ค่าระดับตามความในวรรคแรกนั้น หากเป็ นรายวิชาเลือก นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนศึกษาซ้าใน
รายวิชานั้นอีก หรืออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได้
นักศึ กษาที่ไ ด้ ค่า ระดับไม่ ต่า กว่ า C ในรายวิชาใด ไม่ มีสิท ธิ จดทะเบีย นศึ ก ษาซ้ าในรายวิช านั้ นอีก เว้ นแต่
หลักสู ตรจะกาหนดไว้ เป็ นอย่ างอืน่
1.4 การวัดผลวิทยานิพนธ์ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ ได้ ) และระดับ U (ใช้ ไม่ ได้ )
หน่ วยกิตที่ได้ จะ
ไม่ นามาคานวณค่ าระดับเฉลีย่
1.5 การวัดผลการสอบภาษาต่ างประเทศ แบ่ งเป็ น 2 ระดับคือ ระดับ P (ผ่าน) และระดับ N (ไม่ ผ่าน) และไม่ นับ
หน่ วยกิต
1.6 เงื่อนไขอื่นๆ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2553
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 มีคณะกรรมการทวนสอบทีป่ ระกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
2.2 คัดเลือกรายวิชาทีภ่ าคทฤษฎีและภาคปฏิบตั เิ ป็ นไปตามเกณฑ์ การคัดเลือกทีค่ ณะกรรมการทดสอบกาหนด
2.3 คณะกรรมการตรวจผลสอบการให้ คะแนนกับข้ อสอบรายงาน โครงงาน และกิจกรรมอืน่ ๆ ทีผ่ ้เู รียนรับมอบหมาย
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3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1 ได้ ศึกษารายวิชาต่ างๆ ครบตามโครงสร้ างหลักสู ตรและมีหน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต
3.2 ได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00
3.3 ได้ ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่ างประเทศ ตามเกณฑ์ ที่มหาวิทยาลัยกาหนด หรือศึกษาและสอบผ่ านวิชา มธ.
005 ภาษาอังกฤษ 1 และ มธ. 006 ภาษาอังกฤษ 2
3.4 ได้ ระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่ าขั้นสุ ดท้ ายโดยคณะกรรมการที่ คณะศิลปศาสตร์ แต่ งตั้ง และ
นาวิทยานิพนธ์ ทพี่ มิ พ์ และเย็บเล่ มเรียบร้ อยแล้ ว มามอบให้ มหาวิทยาลัยตามระเบียบ
3.5 ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้ องได้ รับการตีพิมพ์ หรืออย่ างน้ อยดาเนินการให้ ผลงานหรือส่ วนหนึ่งของผลงานได้ รับการ
ยอมรับให้ ตพี มิ พ์ ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ ทางวิชาการ หรือเสนอต่ อทีป่ ระชุมวิชาการทีม่ รี ายงานการประชุม (Proceeding)
3.6 ต้ องปฏิบัตติ ามเงือ่ นไขอืน่ ๆ ทีค่ ณะศิลปศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กาหนด
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