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สถานที่จัดการเรียนการสอน 

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม  
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1. ผลิตบัณฑิตที่สามารถติดตามองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ที่มีอยู่ สามารถพัฒนาความรู้ประวัติศาสตร์
เฉพาะทาง และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ทั้งในรูปแบบของการพูดและการเขียน 

2. ผลิตบัณฑิตที่สามารถน าความรู้ด้านระเบียบวิธีวิจัยและตรรกะความคิดด้านประวัติศาสตร์มาใช้ในการ
วิเคราะห์และวิพากษ์ผลงานประวัติศาสตร์ บ่งชี้ปัญหาในการท าวิจัย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข  

3. ผลิตบัณฑิตที่สามารถท างานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือต่อยอดองค์ความรู้ใ นสาขาวิชา
ประวัติศาสตร ์ 

4. ผลิตบัณฑิตที่ยึดมั่นในคุณธรรม-จริยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจรรยาบรรณของนักประวัติศาสตร์ มี
ความรับผิดชอบและใส่ใจต่อสังคม 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา แบบ 1.1 
1.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2561 ข้อ 6 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
1.2 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาประวัติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยที่กระทรวง 

ศึกษาธิการ หรือ ก.พ. รับรอง 
1.3 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.60 และ วิทยานิพนธ์ระดับดีหรือดีมาก  
1.4 มีผลงานวิจัย หรือ ผลงานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการสาขาวิชาประวัติศาสตร์หรือ

สาขาวิชาที่เก่ียวข้องที่เผยแพร่แล้วอย่างน้อย 1 เรื่อง (ทั้งนี้ การพิจารณาผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการให้อยู่ในดุลพินิจ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) 

1.5 มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยศิลปากร
ก าหนด  
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2. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา แบบ 2.1 
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2561 ข้อ 6 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
2.2 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หรือ สาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์หรือ

มนุษยศาสตร์ที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือ ก.พ. รับรอง  (ทั้งนี้ 
การพิจารณาสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาประวัติศาสตร์ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) 

2.3 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.25 หรือ วิทยานิพนธ์ระดับดีหรือดีมาก หรือ 
มีผลงานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการสาขาวิชาประวัติศาสตร์ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องที่เผยแพร่แล้ว 
อย่างน้อย 1 เร่ือง (ทั้งนี้ การพิจารณาผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) 

2.4 มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยศิลปากร
ก าหนด  
 
โครงสร้างหลักสูตร               

แบบ 1.1   
วิทยานพินธ์  (มีคา่เทียบเทา่)    48    หน่วยกิต 

 

แบบ 2.1    
หมวดวิชาบงัคับ 12 หน่วยกิต 
วิทยานพินธ์  (มีคา่เทียบเทา่) 36 หน่วยกิต 

 
การสอบวัดคุณสมบัต ิ

นักศึกษาที่ศึกษาทั้งแบบ 1.1 และแบบ 2.1 ต้องผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
โดยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจัยที่สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 1 เรื่อง การตีพิมพ์บทความวิจัยต้องตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ระดับ 2 เป็นอย่างต่ า การเผยแพร่บทความวิจัยต้องน าเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการระดับชาติเป็นอย่างต่ า นอกจากนั้น นักศึกษาต้องผ่านการสอบภาษาต่างประเทศตามที่บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากรก าหนด 
 
รายวิชา  

1. แบบ 1.1 
1.1 วิชาที่ลงทะเบียนโดยไม่นบัหน่วยกิต  

นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 415 620 สัมมนาวิทยานิพนธ์ และ 415 621 
ภาษาอังกฤษส าหรับการอ่านเอกสารประวัติศาสตร์ เป็น AU ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสอบหัวข้อ/โครงร่าง
วิทยานิพนธ์ผ่าน  
415 620  สัมมนาวทิยานิพนธ์  1(1-0-2)   
 (Thesis Seminar) 
415 621 ภาษาอังกฤษส าหรับการอ่านเอกสารประวัติศาสตร์ 1(1-0-2)  
 (English for Reading of Historical Documents) 
 

1.2 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 48 หน่วยกิต 
415 691 วิทยานพินธ์   มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
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2. แบบ 2.1 
2.1 วิชาที่ลงทะเบียนโดยไม่นบัหน่วยกิต 

นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 415 620 สัมมนาวิทยานิพนธ์ และ 415 621 
ภาษาอังกฤษส าหรับการอ่านเอกสารประวัติศาสตร์ เป็น AU ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสอบหัวข้อ/โครงร่าง
วิทยานิพนธ์ผ่าน  
415 620  สัมมนาวทิยานิพนธ์  1(1-0-2)   
 (Thesis Seminar)  
415 621 ภาษาอังกฤษส าหรับการอ่านเอกสารประวัติศาสตร์ 1(1-0-2) 
 (English for Reading of Historical Documents) 
 

2.2 วิชาบังคับ  จ านวน 12 หน่วยกิต 
415 601 สัมมนาประวัติศาสตร ์ 3(1-4-4) 
 (Seminar in History) 
415 602 การอ่านพินิจหลักฐานและเอกสารทางประวัติศาสตร์ 3(3-0-6) 
 (Critical Readings on Historical Sources and Documents) 
415 603 ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ขั้นสูง  3(3-0-6) 
 (Advanced Historical Research Methodology) 
415 604 การค้นคว้าอิสระ 3(1-4-4) 
 (Independent Study) 
 

2.3 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 36 หน่วยกิต 
415 692 วิทยานพินธ์   มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
 
หมายเหตุ  นอกจากรายวิชาที่หลักสูตรก าหนด นักศึกษาสามารถเลือกศึกษารายวิชาระดับปริญญาโท สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์เพิ่มเติมเป็น AU ได้โดยไม่นับหน่วยกิต ทั้งนี้ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   
 
ค าอธิบายรายวิชา  
415 601  สัมมนาประวัติศาสตร์         3(1-4-4)  
 (Seminar in History)   
 องค์ความรู้ของประเด็นคัดสรรในประวัติศาสตร์ไทยหรือประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นคัดสรรกับประวัติศาสตร์ภูมิภาคอื่น ๆ และความ
เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ปัจจุบัน  
 State of knowledge of selected topics in Thai history or the history of Thailand’s 
relationship with Southeast Asian countries; connection between selected topics and the history of 
other regions and connection with current events.      
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415 602  การอ่านพินิจหลักฐานและเอกสารทางประวัติศาสตร์      3(3-0-6)    
 (Critical Readings on Historical Sources and Documents)  
 การอ่านและการประเมินหลักฐานและเอกสารส าคัญทางประวัติศาสตร์ประเภทต่าง ๆ การวิเคราะห์
และตีความหลักฐานและเอกสารส าคัญทางประวัติศาสตร์ 
 Reading and evaluating of various types of historical source and important historical 
documents; analysis and interpretation of important historical sources and documents.  
  
415 603  ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ขั้นสูง       3(3-0-6)    
 (Advanced Historical  Research Methodology)   
 ธรรมชาติของการหาความรู้ทางประวัติศาสตร์ ปรัชญาประวัติศาสตร์ และระเบียบวิธีวิจัย
ประวัติศาสตร์ การน าระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลงานวิจัย ทักษะในการ
น าเสนอแนวคิดในการท าวิจัย ทักษะในการพัฒนาหัวข้อวิจัยประวัติศาสตร์ 
 Nature of historical enquiries, philosophy of history, historical research 
methodology; use of historical research methodology for analyzing and assessing research works; 
skills in presenting research concepts; skills in developing research topics in history.   
  
415 604  การค้นคว้าอิสระ          3(1-4-4)  
 (Independent  Study)   
 ค้นคว้าอิสระในหัวข้อคัดสรรทางประวัติศาสตร์ ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อขยายองค์
ความรู้ที่เก่ียวข้องกับหัวข้อที่คัดสรร 
 Independent study on a selected historical topic; researching, assembling and 
analyzing data in order to expand the state of knowledge related to a selected historical topic.     
 
415 620   สัมมนาวิทยานิพนธ์                  1*(1-0-2)  
 (Thesis Seminar) 

เงื่อนไข: นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเป็น AU ทุกภาคการศึกษาจนกวา่จะสอบหัวข้อ/โครงร่าง 
 วิทยานพินธผ์่าน  
พัฒนาทักษะในการท างานวิจัยด้านประวัติศาสตร์ พัฒนาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์   
Developing skills for historical research; developing a thesis topic and thesis 

proposal.  
 
415 621  ภาษาอังกฤษส าหรับการอ่านเอกสารประวัติศาสตร์            1*(1-0-2)  
 (English for Reading of Historical Documents) 

เงื่อนไข: นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเป็น AU ทุกภาคการศึกษาจนกวา่จะสอบหัวข้อ/โครงร่าง 
 วิทยานพินธผ์่าน  
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน้นการอ่านและวิเคราะห์เอกสารและผลงานทางประวัติศาสตร์

ภาษาอังกฤษ  
Developing English language skills with emphasis on reading and analyzing English 

documents and works on history.   
  

* หมายถึง รายวชิาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
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415 691 วิทยานิพนธ์              มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต    
 (Thesis)    
 วิทยานิพนธ์เก่ียวกับหัวข้อวิจัยคัดสรรทางประวัติศาสตร์ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่หรือต่อยอดองค์
ความรู ้
 A thesis on a selected historical research topic resulting in newly found knowledge 
or expansion of existing knowledge.   
  
415 692  วิทยานิพนธ์               มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต   
 (Thesis)    
 วิทยานิพนธ์เก่ียวกับหัวข้อวิจัยคัดสรรทางประวัติศาสตร์ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่หรือต่อยอดองค์
ความรู ้
 A thesis on a selected historical research topic resulting in newly found knowledge 
or expansion of existing knowledge.   
 
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

1. แบบ 1.1  
(1) เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 หมวด 

8 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 

(2) นักศึกษาต้องผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) โดยตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ผลงานวิจัยที่สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 1 เรื่อง การตีพิมพ์บทความวิจัยต้องตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI ระดับ 2 เป็นอย่างต่ า การเผยแพร่บทความวิจัยต้องน าเสนอต่อที่ประชุมวชิาการระดับชาติเป็นอย่างต่ า 
นอกจากนั้น ต้องผ่านการสอบภาษาต่างประเทศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  และผ่านการสอบหัวข้อ
และโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายใน 3 ปีการศึกษาของก าหนดเวลาการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้น 

(3) นักศึกษาต้องผ่านการสอบวิทยานิพนธ์และการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ที่เสนอแต่งตั้งโดยภาควิชาฯ ประกอบด้วยกรรมการสอบวิทยานิพนธ์จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยต้องมี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมประเมินผลอย่างน้อย 2 คน 

(4) นักศึกษาต้องน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อให้ได้รับการ
ตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
อย่างน้อย 2 เรื่อง  
 

2. แบบ 2.1  
(1) เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 หมวด 

8 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 

(2) นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้คะแนนเฉลี่ย  
ไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 

(3) นักศึกษาต้องผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) โดยตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ผลงานวิจัยที่สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 1 เรื่อง การตีพิมพ์บทความวิจัยต้องตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI ระดับ 2 เป็นอย่างต่ า การเผยแพร่บทความวิจัยต้องน าเสนอต่อที่ประชุมวชิาการระดับชาติเป็นอย่างต่ า 
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นอกจากนั้น ต้องผ่านการสอบภาษาต่างประเทศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  และผ่านการสอบหัวข้อ
และโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายใน 3 ปีการศึกษาของก าหนดเวลาการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้น 

(4) นักศึกษาต้องผ่านการสอบวิทยานิพนธ์และการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ที่เสนอแต่งตั้งโดยภาควิชาฯ ประกอบด้วยกรรมการสอบวิทยานิพนธ์จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยต้องมี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมประเมินผลอย่างน้อย 2 คน 

(5) นักศึกษาต้องน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อให้ได้รับการ
ตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
อย่างน้อย 1 เรื่อง 
 
 
 
 


