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ข้อมูลการรับสมัครนักศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 

 

 

ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชา : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ   สาขาวิชาประวัติศาสตร์   
ค่าธรรมเนียมการศึกษา : แบบ 1.1 และ 2.1  150,000 บาทต่อหลักสูตร / 25,000 บาทต่อภาคการศกึษา 

 แบบ 1.2 และ 2.2   200,000 บาทตอ่หลักสูตร / 25,000 บาทต่อภาคการศกึษา 

โครงสร้างหลักสูตร :  

1. รายละเอียดหลักสูตร  
1.1 จ านวนหน่วยกิต            

     หลักสูตรแบบ 1.1   จ านวนหนว่ยกิต   รวมตลอดหลักสูตร    48 หนว่ยกิต 

     หลักสูตรแบบ 1.2  จ านวนหนว่ยกิต   รวมตลอดหลักสูตร    72 หน่วยกิต 

     หลักสูตรแบบ 2.1 จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ยกว่า 48 หนว่ยกิต 

     หลักสูตรแบบ 2.2 จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 72  หนว่ยกิต 

 

  1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

     1.2.1 หลักสูตร แบบ 1.1  ส าหรบันักศกึษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

       จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                        48 หน่วยกิต 

      ก. วิทยานิพนธ์               48 หน่วยกิต              

                004898 ม.ปว  .898   วิทยานิพนธ์                              48 หนว่ยกิต         

                 ข. กิจกรรมทางวชิาการ ประกอบด้วย  

     1) การจัดสัมมนาและการน าเสนอผลงานในการสัมมนา   อย่างน้อยภาคการศึกษาละ      

                      1 ครั้ง  เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า  3 ภาคการศึกษา และต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอด  

                      ระยะเวลาการศึกษา  

     2) ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์    หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือ         

                     ส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มี 

                     กรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง  (peer  review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับ 

                     ในสาขาวิชานั้น จ านวน   อย่างนอ้ย 2 เรื่อง 

     3) นักศึกษาต้องน าเสนอบทความเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต่อที่ 

                     ประชุมทางวิชาการระดับนานาหรอืระดับชาติอย่างนอ้ย  1 ครั้ง 

 4) นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่าน 

   ความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ  และรวบรวมส่งบัณฑิต 

   วิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

สาขาวชิาประวัติศาสตร์ 

ระดับปริญญาเอก  (ภาคปกต)ิ 
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  ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม                 

    1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย - ภาษาต่างประเทศ                                   

   2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา -  ไม่มี    

           ง. การสอบวัดคุณสมบัติ 

          1) นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพร้อมและความสามารถเพื่อมีสทิธิ

เสนอโครงรา่งวิทยานพินธ์ 

   2) นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มีสทิธิสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นค าร้องขอสอบใหม่การ

สอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิน้ภายใน 1 ภาคการศกึษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก 

    3) นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตบัณฑติศกึษา

ประจ าสาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทได้ 

 
        1.2.2 หลักสูตร แบบ 1.2  ส าหรับนักศกึษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

        จ านวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร                            72  หนว่ยกิต 

ก. วิทยานิพนธ์               72 หน่วยกิต 

004897 ม.ปว  .897  วิทยานิพนธ์    72 หนว่ยกิต 

ข. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 

1. การจัดสัมมนาและการน าเสนอผลงานในการสัมมนา  อย่างน้อยภาคการศึกษาละ  1 ครั้ง 

เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า  3 ภาคการศึกษา  และต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกภาคการศึกษาตลอด

ระยะเวลาการศึกษา 

2. ผลงานวิทยานิพนธ์ตอ้งได้รับการตพีิมพ์  หรอือย่างนอ้ยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่ง

ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการ

ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง  (peer review) ก่อนการตีพิมพ์  และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

จ านวนอย่างนอ้ย 2 เรื่อง 

3. นักศึกษาต้องน าเสนอบทความเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต่อที่

ประชุมทางวชิาการระดับนานาชาติหรอืระดับชาติอย่างนอ้ย 1 ครั้ง 

4.  นักศึกษาต้องรายงานผลการศกึษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาค

การศกึษา โดยผา่นความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศกึษาประจ าคณะ และรวบรวม

ส่งบัณฑติวิทยาลัยทุกภาคการศกึษา 

ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 

1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย    - ภาษาต่างประเทศ 

2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา   - ไม่มี     

ง. การสอบวัดคุณสมบัติ 

             1. นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพร้อมและความสามารถเพื่อมี 

     สิทธิ์เสนอโครงรา่งวิทยานพินธ์ 
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    2. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน  มีสิทธิสอบแก้ตัวได้อีก  1 ครั้ง  โดยต้องยื่นค าร้องขอสอบใหม่       

                    การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน  1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้ง 

                    แรก 

       3. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

                    บัณฑติศกึษาประจ าสาขาวิชาอาจพิจารณาใหโ้อนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทได้ 

     

     1.2.3 หลักสูตร แบบ 2.1  ส าหรับนักศกึษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

           จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  48 หน่วยกิต 

ก. กระบวนวิชาเรยีน               ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 

1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศกึษา   ไม่น้อยกว่า 12 หนว่ยกิต 

1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 12 หนว่ยกิต 

 1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ     9 หนว่ยกิต 

      004751 ม.ปว. 751 ทฤษฎีและความคิดทาง 

        สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

        กับการน ามาใช้ในการวิจัยทาง 

   ประวัติศาสตร์   3 หนว่ยกิต 

  004752 ม.ปว. 752 ประวัติศาสตร์นพินธ์     3 หนว่ยกิต 

      004770 ม.ปว. 770 แนวทางใหมใ่นการศกึษา 

        ประวัติศาสตร์ไทยและ 

   ผลการวิเคราะห์   3 หน่วยกิต 

1.1.2 กระบวนวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต โดยเลอืกตามกระบวนวิชา ดังนี้ 

   004739 ม.ปว. 739 ประวัติศาสตร์เอเชยีตะวันออก 

   เฉียงใต้    3  หนว่ยกิต 

      004768 ม.ปว. 768 การศกึษาเฉพาะเรื่องใน 

   ประวัติศาสตร์ล้านนา    3  หนว่ยกิต 

      004771 ม.ปว. 771 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย   3   หนว่ยกิต 

      004772 ม.ปว. 772 ประวัติศาสตร์สังคมไทย     3  หนว่ยกิต 

  004773 ม.ปว. 773 ประวัติศาสตร์ความคิดไทย  3  หนว่ยกิต 

 

      004774 ม.ปว. 774 ประวัติศาสตร์ความรูส้ึกในสังคม 

   ไทย    3  หนว่ยกิต 

      004775 ม.ปว. 775 ประวัติศาสตร์การเมอืงและ 

   การปกครองไทย   3  หนว่ยกิต 

      004776 ม.ปว. 746 ประวัติศาสตร์อนุภูมิภาค 

   ลุ่มแม่น้ าโขง   3  หนว่ยกิต 
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      004777 ม.ปว. 777 การศกึษานิยายอิงประวัติศาสตร์   3 หนว่ยกิต 

  004780 ม.ปว. 780 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์  3  หนว่ยกิต 

 

      004795 ม.ปว. 795 ประวัติศาสตร์เฉพาะสมัยหรอื 

   เฉพาะเรื่อง   3  หนว่ยกิต 

      004796 ม.ปว. 796 การอา่นเอกสารเฉพาะสมัย 

   หรอืเฉพาะเรื่อง   3  หนว่ยกิต 

 

1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ (ถ้ามี) - ไม่มี 

      2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขัน้สูง  - ไม่ม ี

ข. วิทยานิพนธ์      36 หน่วยกิต 

  004899 ม.ปว. 899  วิทยานิพนธ์     36  หนว่ยกิต 

ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 

 1. ตามเงื่อนไขของบัณฑติวิทยาลัย  -  ภาษาต่างประเทศ 

 2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา  -  ไม่ม ี

ง. การสอบวัดคุณสมบัติ 

 1. นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพร้อมและความสามารถเพื่อ   

     มีสทิธิ์เสนอโครงรา่งวิทยานพินธ์ 

2. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน  มีสิทธิสอบแก้ตัวได้อีก  1 ครั้ง  โดยต้องยื่นค าร้องขอสอบ  

ใหม่ การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน  1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบ

ครั้งแรก 

 3 .  นั กศึ กษาที่ ส อบ ไม่ ผ่ านการสอบวั ดคุณสมบั ติ   คณะกรรมการบริ ห า ร   

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับ 

ปริญญาโทได้     

จ. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 

              1. การจัดสัมนาและการน าเสนอผลงานในการสัมมนา  อย่างน้อยภาคการศึกษาละ        

                      1 ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา และต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้ง  

               ตลอดระยะเวลาการศึกษา 

         2.  ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน  

       หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง 

       วิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง  (peer review) ก่อนการตีพิมพ์ 

     และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น จ านวน   อย่างนอ้ย 1 เรื่อง  

         3. นักศึกษาต้องน าเสนอวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์   ต่อที่ประชุม 

      ทางวิชาการระดับนานาชาติหรอืระดับชาติอย่างนอ้ย  1 ครั้ง 
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    4. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย         

                    ทุกภาคการศึกษา  โดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ า 

                    คณะ และรวบรวมส่งบัณฑติวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

หมายเหตุ :    กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึง กระบวนวิชาในสาขาวิชาประวัติศาสตร์  

    (ม.ปว. 004) 

 

     1.2.4 หลักสูตร แบบ 2 .2 ส าหรับนักศกึษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

          จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  72 หน่วยกิต 

ก. กระบวนวิชาเรยีน               ไม่น้อยกว่า  24  หน่วยกิต 

 1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑติศกึษา   ไม่น้อยกว่า 24 หนว่ยกิต 

1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 24 หนว่ยกิต 

  1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ     9 หนว่ยกิต 

      004751 ม.ปว. 751 ทฤษฎีและความคิดทาง 

        สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

        กับการน ามาใช้ในการวิจัยทาง 

   ประวัติศาสตร์   3 หนว่ยกิต 

  004752 ม.ปว. 752 ประวัติศาสตร์นพินธ์     3 หนว่ยกิต 

      004770 ม.ปว. 770 แนวทางใหมใ่นการศกึษา 

        ประวัติศาสตร์ไทยและ 

   ผลการวิเคราะห์   3 หน่วยกิต 

      1.1.2 กระบวนวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 15 หนว่ยกิต โดยเลือกตามกระบวนวิชา ดังนี้ 

   004739 ม.ปว. 739 ประวัติศาสตร์เอเชยีตะวันออก 

   เฉียงใต้    3  หนว่ยกิต 

      004768 ม.ปว. 768 การศกึษาเฉพาะเรื่องใน 

   ประวัติศาสตร์ล้านนา    3  หนว่ยกิต 

      004771 ม.ปว. 771 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย   3   หนว่ยกิต 

      004772 ม.ปว. 772 ประวัติศาสตร์สังคมไทย     3  หนว่ยกิต 

  004773 ม.ปว. 773 ประวัติศาสตร์ความคิดไทย  3  หนว่ยกิต 

 

      004774 ม.ปว. 774 ประวัติศาสตร์ความรูส้ึกในสังคม 

   ไทย    3  หนว่ยกิต 

      004775 ม.ปว. 775 ประวัติศาสตร์การเมอืงและ 

   การปกครองไทย   3  หนว่ยกิต 

      004776 ม.ปว. 746 ประวัติศาสตร์อนุภูมิภาค 

   ลุ่มแม่น้ าโขง   3  หนว่ยกิต 
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      004777 ม.ปว. 777 การศกึษานิยายอิงประวัติศาสตร์   3 หนว่ยกิต 

  004780 ม.ปว. 780 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์  3  หนว่ยกิต 

 

 

      004795 ม.ปว. 795 ประวัติศาสตร์เฉพาะสมัยหรอื 

   เฉพาะเรื่อง   3  หนว่ยกิต 

      004796 ม.ปว. 796 การอา่นเอกสารเฉพาะสมัย 

   หรอืเฉพาะเรื่อง   3  หนว่ยกิต 

 

1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ (ถ้ามี) - ไม่มี 

    2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขัน้สูง  - ไม่ม ี

ข. วิทยานิพนธ์      48 หน่วยกิต 

 004899 ม.ปว. 899  วิทยานิพนธ์     48  หน่วยกิต 

ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 

  1. ตามเงื่อนไขของบัณฑติวิทยาลัย  -  ภาษาต่างประเทศ 

  2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา  -  ไม่ม ี

ง. การสอบวัดคุณสมบัติ 

 1. นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพร้อมและความสามารถเพื่อ มี

สิทธิ์เสนอโครงรา่งวิทยานพินธ์ 

2. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มีสทิธิสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นค าร้องขอสอบใหม่ 

การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน  1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้ง

แรก 

 3. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ   คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

บัณฑติศกึษาประจ าสาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทได้     

จ. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 

              1. ก า ร จั ด สั ม น า แ ล ะ ก า ร น า เ ส น อ ผ ล ง า น ใ น ก า ร สั ม ม น า   อ ย่ า ง น้ อ ย                    

     ภาคการศึกษา ละ 1 ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา และต้องเข้า 

     ร่วมสัมมนาทุกครั้ง ตลอดระยะเวลาการศกึษา 

          2.  ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน 

         หรือ ส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง 

        วิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง  (peer review) ก่อนการตีพิมพ์ 

       และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น จ านวน   อย่างนอ้ย 1 เรื่อง  

          3. นักศึกษาต้องน าเสนอวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์   ต่อที่ประชุม 

      ทางวิชาการระดับนานาชาติหรอืระดับชาติอย่างนอ้ย  1 ครั้ง 
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      4. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย         

                       ทุกภาคการศึกษา  โดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ า 

                       คณะ และรวบรวมส่งบัณฑติวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

หมายเหตุ :    กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึง กระบวนวิชาในสาขาวิชาประวัติศาสตร์  

    (ม.ปว. 004) 

          1.3 รายละเอียดกระบวนวิชา   

           (1) หมวดวิชาบังคับ  
                     หน่วยกิต 
   004751 ม.ปว. 751 ทฤษฎีและความคิดทางสังคมศาสตร์และ             3(3-0-6) 

    มนุษยศาสตร์กับการน ามาใช้ในการวิจัยทาง 

    ประวัติศาสตร์ 

    (Theories and Concepts of Social Sciences 

    and Humanities and their application in  

       Historical Research) 

   004752 ม.ปว. 752ประวัติศาสตร์นิพนธ์      3(3-0-6) 

                 (Historiography) 

   004770 ม.ปว. 770 แนวทางใหม่ในการศกึษาประวัติศาสตรไ์ทย 3(3-0-6) 

        และผลการวิเคราะห์ 

               (New Inquiry into Thai History and Results 

        of Analysis) 

      
          (2) หมวดวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ  

 004739 ม.ปว. 739   ประวัติศาสตร์เอเชยีตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6) 

   (History of  Southeast Asian History)          

 004768 ม.ปว. 768 การศกึษาเฉพาะเรื่องในประวัติศาสตร์ล้านนา 3(3-0-6)  

              (Special Topics on Lanna History)   
 004771 ม.ปว. 771 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย 3(3-0-6)    

              (Thai Economic Hostory)       

 004772 ม.ปว. 772 ประวัติศาสตร์สังคมไทย 3(3-0-6)               

             (Thai Social History)        
   004773 ม.ปว. 773   ประวัติศาสตร์ความคิดไทย  3(3-0-6) 

     (Thai Intellectual History)  

   004774  ม.ปว. 774  ประวัติศาสตร์ความรูส้ึกในสังคมไทย  3(3-0-6) 

    (History of the Structure of Feeling in Thai Society) 
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   004775 ม.ปว. 775  ประวัติศาสตร์การเมอืงและการปกครองไทย  3(3-0-6) 

  (History of Thai Politics and State Administration) 

   004776 ม.ปว. 776 ประวัติศาสตร์อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง  3(3-0-6) 

    (History of the Greater Mekong Sub-region) 

   004777 ม.ปว. 777 การศกึษานิยายอิงประวัตศิาสตร์  3(3-0-6) 

    (Study of Historical Novels) 

   004780 ม.ปว. 780 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์   2(1-3-2) 

    (Specific Topic in History) 

   004795 ม.ปว. 795 ประวัติศาสตร์เฉพาะสมัยหรอืเฉพาะเรื่อง  2(1-3-2) 

    (History in Specific Period or Topic) 

   004796 ม.ปว. 796  การอา่นเอกสารเฉพาะสมัยหรอืเฉพาะเรื่อง  2(1-3-2) 

  (Readings of Materials on Selected Period or Topic) 

  
          (3) หมวดวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ    ไม่มี 
 
           (4) หมวดวิทยานิพนธ์  

   004897 ม.ปว. 897 วิทยานิพนธ์               72  หนว่ยกิต 

                            (Thesis) 

   004898 ม.ปว. 898 วิทยานิพนธ์  48 หนว่ยกิต 

  (Thesis) 

   004899 ม.ปว. 899 วิทยานิพนธ์  36 หนว่ยกิต              

  (Thesis) 

 

หมายเหตุ  ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา 

  รหัสกระบวนวิชา  ประกอบด้วย  ชื่อย่อกระบวนวิชากลาง  ) ม.ปว. หรอื 004 

  (ตามด้วยเลข  3 หลัก มีความหมาย ดังนี้ 

  เลขหลักร้อย หมายถึง กระบวนวิชาระดับบัณฑติศกึษา  

  เลขหลักสิบ หมายถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา  

    เลขหลักหนว่ย     หมายถึง อนุกรมของหมวดหมู่ของวิชา 
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แผนก าหนดการศึกษา    

- แบบ 1.1 

ปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกติ ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกติ 

 ลงทะเบียนเพื่อใช้บรกิารของ

มหาวิทยาลัย 

 004898 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 12 

 เข้ารว่มกิจกรรมสัมมนา   เข้ารว่มกิจกรรมสัมมนา  

 สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ   สอบวัดคุณสมบัติ  

    เสนอหัวข้อโครงรา่งวิทยานิพนธ์  

      

 รวม -  รวม 12 

 

ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกติ ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกติ 

004898 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 12 004898 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 12 

 เข้ารว่มกิจกรรมสัมมนา    เข้ารว่มกิจกรรมสัมมนา  

 รวม 12  รวม 12 

 

ปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกิต 

004898  วทิยานพินธ์ปริญญาเอก 6  วทิยานพินธ์ปริญญาเอก 6 

 เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา   เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา  

     สอบวทิยานพินธ์  

 รวม 6  รวม 6 

 

 

 

รวมหนว่ยกติตลอดหลักสูตร 48  หน่วยกิต 
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- แบบ 1.2 

                                                                             ปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกติ ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกติ 

 ลงทะเบียนเพื่อใช้บรกิาร 

มหาวิทยาลัย 

 004897 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 12 

 เข้ารว่มกิจกรรมสัมมนา   เข้ารว่มกิจกรรมสัมมนา  

 สอบผ่านเงื่อนไข

ภาษาต่างประเทศ 

  สอบวัดคุณสมบัติ  

    เสนอหัวข้อโครงรา่งวิทยานิพนธ์  

 รวม -  รวม 12 

 

ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกติ ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกติ 

004897 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 12 004897 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 12 

 เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา   เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา  

      

 รวม 12  รวม 12 

 

 

ปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกติ ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกติ 

004897 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 12 004897 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 12 

 เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา   เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา  

 รวม 12  รวม 12 

 

ปีท่ี 4  

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกติ ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกติ 

004897 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 6  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 6 

 เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา   เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา  

    สอบวิทยานิพนธ์  

 รวม 6  รวม 6 

 

รวมหนว่ยกติตลอดหลักสูตร  72  หน่วยกิต 
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- แบบ 2.1 

ปีท่ี  1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกติ ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกติ 

004751 ทฤษฎแีละความคดิทางสังคมศาสตร์

และมนุษยศาสตร ์กับการน าใช้ใน

การวิจัยทาง 

ประวัติศาสตร 

3 004xxx วิชาเลอืก 3 

004752 ประวัติศาสตรนิ์พนธ์ 3 004xxx วิชาเลอืก 3 

004770 แนวทางใหม่ในการศึกษา

ประวัติศาสตร์ไทยและผล 

การวิเคราะห์ 

3  เข้ารว่มกิจกรรมสัมมนา  

 เข้ารว่มกิจกรรมสัมมนา   สอบวัดคุณสมบัติ  

    สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ  

    เสนอหัวข้อโครงรา่งวิทยานิพนธ์  

 รวม 9  รวม 6 

 

ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกติ ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกติ 

004899 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 9 004899 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 12 

 เข้ารว่มกิจกรรมสัมมนา   เข้ารว่มกิจกรรมสัมมนา  

 รวม 9  รวม 12 

 

ปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกติ ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกติ 

004899 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 6  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 6 

 เข้ารว่มกิจกรรมสัมมนา   เข้ารว่มกิจกรรมสัมมนา  

    สอบวิทยานิพนธ์  

 รวม 6  รวม 6 

 

รวมหนว่ยกติตลอดหลักสูตร  48  หน่วยกิต 
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- แบบ 2.2 

ปีท่ี  1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกติ ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกติ 

004751 ทฤษฎแีละความคดิทางสังคมศาสตร์

และมนุษยศาสตร์ 

กับการน าใชใ้นการวิจัยทาง

ประวัติศาสตร์ 

3 004xxx วิชาเลอืก 3 

004752 การศึกษาประวัติศาสตร์ 3 004xxx วิชาเลอืก 3 

004770 แนวทางใหม่ในการศึกษา

ประวัติศาสตร์และ 

ผลการวิเคราะห์ 

3  เข้ารว่มกิจกรรมสัมมนา  

 เข้ารว่มกิจกรรมสัมมนา   สอบวัดคุณสมบัติ  

    สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ  

    เสนอหัวข้อโครงรา่งวิทยานิพนธ์  

   004898 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 6 

 รวม 9  รวม 12 

 

ปีท่ี  2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกติ ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกติ 

004xxx วิชาเลอืก 3 004xxx วิชาเลอืก 3 

004xxx วิชาเลอืก 3    

 เข้ารว่มกิจกรรมสัมมนา   สมมนา  

004898 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 6  สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ  

   004898 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 6 

 รวม 12  รวม 9 

 

ปีท่ี  3 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกติ ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกติ 

004898 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 12 004898 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 12 

 เข้ารว่มกิจกรรมสัมมนา   เข้ารว่มกิจกรรมสัมมนา  

 รวม 12  รวม 12 

ปีท่ี  4 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกติ ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกติ 

004898 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 6  เข้ารว่มกิจกรรมสัมมนา  

 เข้ารว่มกิจกรรมสัมมนา   สอบวิทยานิพนธ์  

      

 รวม 6  รวม - 

 

รวมหนว่ยกติตลอดหลักสูตร  72  หน่วยกิต 


