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สาขาวิชาประวัตศิาสตร 
(หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2546) 

 
1.  หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 ภาควิชาประวัติศาสตร   คณะอักษรศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
2.  วัตถุประสงคของหลักสูตร  
    2.1  วัตถปุระสงคเดิม               
      มุงผลิตบัณฑิตทีม่ีความรูลกึซึ้งในวิชาการทางประวตัิศาสตรทั้งดานเนื้อหาและวิธกีารคนควา   

เพื่อทํางานที่เกี่ยวของกับประวัตศิาสตร             
    2.2  วัตถปุระสงคปรับปรุง 
         มุงผลิตบัณฑิตที่มีความรูลึกซึ้งในวิชาการทางประวัติศาสตรทั้งทางดานเน้ือหาและวิธีการ เพือ่เปนพืน้ฐาน 

สําหรับการศึกษาในระดับปริญญาขั้นสูง หรือเพื่อมุงสูอาชีพทีเ่กีย่วของกับประวัติศาสตรโดยตรง รวมทั้ง 
อาชีพที่อาศัยวิชาประวัติศาสตรเปนพื้นฐาน             

           
3.  อาจารยผูสอน 
    3.1 อาจารยประจําในภาควิชา 

 
ลําดับที ่ ชื่อ คุณวุฒิ 

1 
 
 
2 
3 
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5 
 
6 
 
7 
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10 
 

จุฬิศพงศ  จุฬารัตน (อ.) 
 
 
ฉลอง  สุนทราวาณิชย (รศ.) 
ดินาร  บุญธรรม (อ.) 
 
ธีรวัต  ณ ปอมเพชร (อ.) 
ปยนาถ  บุนนาค (ศ.) 
 
พิพาดา  ยังเจรญิ (รศ.) 
 
ภาวรรณ  เรืองศิลป (อ.) 
 
สาวิตร ี เจริญพงศ (ผศ.) 
สุธาชัย  ยิ้มประเสริฐ (ผศ.) 
 
สุเนตร  ชุตินธรานนท (อ.) 
 

สถ.บ. เกยีรตินยิม (พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
ศศ.ม. ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม (ศิลปากร) 
อ.ด. ประวัติศาสตร (จุฬาฯ) 
อ.บ., อ.ม. ประวัติศาสตร (จุฬาฯ) 
อ.บ. (จุฬาฯ), M.A. Area Studies (South East Asia) 
(London) 
B.A. (York), M.A., Ph.D. Southeast Asian History (London) 
อ.บ. เกยีรตินยิม, อ.ม. ประวัติศาสตร, ร.ม. การปกครอง,     
   ร.ด. (จุฬาฯ) 
อ.บ. (จุฬาฯ), M.A. History (Colorado) 
Cert. in Japanese Studies (Nanzan) 
อ.บ. เกยีรตินยิม (จุฬาฯ), M.A. European History /  
   German Literature (Tubingen) 
อ.บ. เกยีรตินยิม, อ.ม. ประวัติศาสตร (จุฬาฯ)  
ศศ.บ. เกยีรตินยิม (ประสานมิตร), อ.ม. ประวัตศิาสตร (จุฬาฯ) 
Ph.D. Portuguese History (Bristol) 
ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (ธรรมศาสตร) 
M.A., Ph.D. History (Cornell) 
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ลําดับที ่ ชื่อ คุณวุฒิ 
11 
 
 

12 

สุรางคศร ี ตันเสยีงสม (รศ.) 
 
 
สุวิมล  รุงเจริญ (อ.) 

อ.บ., อ.ม., ประวัติศาสตร (จุฬาฯ) 
Cert. in Japanese Studies (Nanzan) 
Ph.D. Japanese History (Washington) 
อ.บ. เกยีรตินยิม, อ.ม. ประวัติศาสตร (จุฬาฯ) 

 
 3.2  อาจารยพิเศษ 

 

ลําดับที ่ ชื่อ คุณวุฒิ 
1 
 
2 

บุษกร  กาญจนจารี (ผศ.) 
 
วิมลวรรณ  ภัทโรดม (รศ.) 

อ.บ. เกยีรตินยิมอันดับหนึ่ง (จุฬาฯ) 
Ph.D. Southeast Asian History (London) 
อ.บ., อ.ม., ประวัติศาสตร (จุฬาฯ) 
M.A. International Relations (The American   
   University, Washington D.C.) 
 

 
4.  หลักสูตร 
 จํานวนหนวยกติรวมวิชาเฉพาะสาขา  71  หนวยกติ 
 4.1  โครงสรางหลักสูตร 
          ภาควิชาประวัติศาสตรเปดสอนวิชาเฉพาะสาขาวิชาประวัตศิาสตร แบบวิชาเอกเดี่ยว และ แบบวิชาเอก-โท 
สําหรับนสิิตทีเ่ลือกเรยีนเปนวิชาเอก และเปดสอนเปน วิชาโท สําหรบันิสิตที่เรยีนวิชาเอกสาขาอ่ืนทั้งในคณะและนอก
คณะทีเ่ลอืกเรยีนเปนวิชาโท  ดังนี ้
         4.1.1  แบบวิชาเอกเดี่ยว              71  หนวยกิต 

วิชาบังคับ              24  หนวยกติ 
    วิชาบังคับ          12  หนวยกติ 
    วิชาบังคับเลือก         12  หนวยกติ 

วิชาเลือก              47  หนวยกติ 
    วิชาเลือกในสาขา        27  หนวยกติ 
    วิชาเลือกนอกสาขา        20  หนวยกติ 

 4.1.2  แบบวิชาเอก–โท               71  หนวยกิต 
      4.1.2.1 วิชาเอก              51  หนวยกิต 
   วิชาบังคับ             24  หนวยกติ 

     วิชาบังคับ         12  หนวยกติ 
     วิชาบังคับเลือก        12  หนวยกติ 
    วิชาเลือก             27  หนวยกติ 
   4.1.2.2 วิชาโท          ไมนอยกวา   20  หนวยกิต 

นิสิตเอกสาขาวิชาประวัติศาสตรทีเ่ลือกเรยีนแบบวชิาเอก–โท ตองเลือกเรียนวิชาโทสาขาอื่นทีเ่ปดสอน
ในคณะหรือนอกคณะอีกไมนอยกวา 20 หนวยกิต 
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4.2  รายวิชา 
  4.2.1  แบบวิชาเอกเดี่ยว             71   หนวยกิต  
   4.2.1.1  วิชาบังคับ           24   หนวยกิต 
    วิชาบังคับ        12  หนวยกิต   
    2204201 ประวัติศาสตรไทยกอนสมัยใหม           3 (3-0-6) 
          Pre–Modern Thai History  

2204202 ประวัติศาสตรไทยสมยัใหม                3 (3-0-6)  
Modern Thai History 

    2204307 ความคิดและวิธกีารทางประวัติศาสตร          3 (3-0-6) 
       Historical Thoughts and Historical Method 

  2204409 สัมมนาประวัติศาสตรไทย             3 (3-0-6) 
          Seminar in Thai History 
  

  วิชาบังคับเลือก          12  หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ 4 รายวิชา 

  2204372 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉยีงใตตั้งแตปลายคริสตศตวรรษที่ 19  3 (3-0-6) 
ถึงปจจุบัน     
Southeast Asian History from the End of the Nineteenth  
Century to the Present 

  2204378 ประวัติศาสตรยุโรปตั้งแตครสิตศตวรรษที่ 19 ถึงปจจุบัน          3 (3-0-6) 
European History from the Nineteenth Century to the Present 

2204388 ประวัติศาสตรอเมริกาตั้งแต ค.ศ. 1898 ถึงปจจุบนั       3 (3-0-6) 
American History from 1898 to the Present 

  2204392∗ ประวัติศาสตรเอเชียใตตั้งแตสมัยอาณานิคมถึงปจจุบัน       3 (3-0-6) 
History of South Asia from the Colonial Period to the Present  

2204395 จีน ญ่ีปุน เกาหล ีสมัยครสิตศตวรรษที่ 20         3 (3-0-6)  
China, Japan and Korea in the Twentieth Century  

  
4.2.1.2  วิชาเลือก           47  หนวยกิต 

   วิชาเลือกในสาขา      27  หนวยกิต  
2204204 ประวัติศาสตรการทองเทีย่ว             3 (3-0-6) 

History of Tourism 
  2204309 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉยีงใตรวมสมยั        3 (3-0-6) 

Contemporary History of Southeast Asia 
                                                           
∗ รายวิชาเปดใหม 
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2204351∗ ประวัติศาสตรตะวันออกกลาง                3 (3-0-6) 
History of the Middle East 

  2204362 ประวัติศาสตรทองถิ่นไทย                     3 (3-0-6) 
Local History of Thailand 

2204363∗ ประวัติศาสตรสังคมไทย                          3 (3-0-6) 
Social History of Thailand 

  2204365   ประวัติศาสตรศลิปะของประเทศไทย                        3 (2-2-5) 
Art History of Thailand   

    2204366   ประวัติศาสตรความสมัพันธระหวางไทยกับตางประเทศ      3 (3-0-6) 
History of Relations between Thailand and Other Countries 

  2204369   จีน ญ่ีปุน เกาหล ีตั้งแตสมยัโบราณถงึคริสตศตวรรษที่ 19     3 (3-0-6)  
China, Japan, Korea from Ancient Times to the   
Nineteenth Century 

2204371 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉยีงใตตั้งแตครสิตศตวรรษที ่14       3 (3-0-6)                                  
ถึงปลายครสิตศตวรรษที่ 19    
Southeast Asian History from the Fourteenth Century to the 
End of the Nineteenth Century 

2204373∗ ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉยีงใตถึงคริสตศตวรรษที่ 13     3 (3-0-6) 
Southeast Asian History to the Thirteenth Century  

2204374 ประวัติศาสตรสังคมหลายเชื้อชาตใินเอเชียตะวันออกเฉยีงใต    3 (3-0-6) 
History of Plural Society in Southeast Asia 

2204376   ประวัติศาสตรยุโรปตัง้แตคริสตศตวรรษที่ 5 ถึงคริสตศตวรรษที่ 15   3 (3-0-6) 
European History from the Fifth Century to the Fifteenth Century 

2204377   ประวัติศาสตรยุโรปตัง้แตคริสตศตวรรษที่ 16 ถึงคริสตศตวรรษที ่18  3 (3-0-6)  
   European History from the Sixteenth Century to the  

Eighteenth Century 
2204381    การขยายตัวของยุโรป               3 (3-0-6) 

Expansion of Europe 
2204382 ยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่  2            3 (3-0-6)    

Europe after World War II 
2204383 ประวัติศาสตรรุสเซียและยุโรปตะวันออก          3 (3-0-6) 

       History of Russia and Eastern Europe 
 

                                                           
∗ รายวิชาเปดใหม 
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  2204387 ประวัติศาสตรอเมริกาตั้งแตสมยัอาณานิคมถึงสมยัธุรกิจขนาดใหญ   3 (3-0-6)  
Colonial American History to the Big Business Era 

2204390 ประวัติศาสตรและอารยธรรมเอเชยีใตกอนสมัยอาณานิคม     3 (3-0-6) 
History and Civilization of South Asia before the Colonial Period      

2204396 ประวัติศาสตรสังคมจีน ญ่ีปุน เกาหล ี          3 (3-0-6) 
   Social History of China, Japan and Korea 
2204405∗ เกาหลีหลังสงครามโลกครั้งที ่ 2              3 (3-0-6) 

Korea after the Second World War 
2204406 ญ่ีปุนหลังสงครามโลกครั้งที ่ 2            3 (3-0-6) 
   Japan after the Second World War 

    2204407 จีนหลังสงครามโลกครั้งที ่ 2             3 (3-0-6) 
    China after the Second World War 

2204452∗   หญิงและชายในสังคมเอเชีย             3 (3-0-6) 
   Women and Men in Asian Societies      
2204464 ประวัติศาสตรไทยรวมสมยั             3 (3-0-6)  

Contemporary Thai History 
2204467∗ วิทยาศาสตรเทคโนโลยีสมัยใหมในสังคมไทย        3 (3-0-6) 

        Modern Science and Technology in Thai Society    
  2204468∗ ประวัติศาสตรนพินธไทย                3 (3-0-6) 

          Thai Historiography 
  2204475∗ บทบาทของชาวยุโรปในประวัติศาสตรไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต   3 (3-0-6) 

                                  กอนสมัยใหม    
    Roles of Europeans in Pre-Modern Thai and Southeast Asian History 

  2204489∗ ประวัติศาสตรโลกทุนนยิมตะวันตก                  3 (3-0-6) 
   History of the Western Capitalist World     

  2204490 องคการระหวางประเทศ             3 (3-0-6) 
          International Organizations 
    2204499    หัวขอที่นาสนใจในประวัติศาสตร            3 (3-0-6) 

         Selected Topics in History 
 

หมายเหตุ นิสิตสามารถเลือกรายวิชาในกลุมบังคับเลือกเปนรายวิชาเลือกได 
 

                                                           
∗ รายวิชาเปดใหม 
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วิชาเลือกนอกสาขา         20 หนวยกิต 
ใหเลอืกเรยีนรายวิชาจากสาขาวิชาอื่นในคณะอกัษรศาสตร หรือรายวิชาในคณะตางๆในจุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย ไดแก คณะรัฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร คณะนติิศาสตร และคณะนเิทศศาสตร  
(เฉพาะภาควิชาการสื่อสารมวลชน ภาควิชาการภาพยนตรและภาพนิง่ ภาควิชาวารสารสนเทศ) 

  โดยมีขอกําหนดดังนี ้
    1. ใหเลอืกเรยีนรายวิชาในคณะอักษรศาสตรไมนอยกวา 12 หนวยกติ  ในจํานวนนีอ้าจเปนรายวิชา 

ภาษาตางประเทศได 1 ภาษา ไมเกนิ 9 หนวยกติ 
  2. ใหเลอืกเรยีนรายวิชานอกคณะอกัษรศาสตรไดไมเกนิ 9 หนวยกติ โดยตองเปนรายวิชา 

รหัส xxxx3xx ขึ้นไป 
  ทั้งนี ้รายวิชานอกสาขาตองเปนรายวิชาที่ไดรับความเห็นชอบจากภาควชิาประวัตศิาสตร 

 
4.2.2  แบบวิชาเอก–โท               71 หนวยกิต 
 4.2.2.1  วิชาเอก             51 หนวยกิต  
  วิชาบังคับ         24 หนวยกิต 
    วิชาบังคับ      12 หนวยกิต 

     2204201 ประวัติศาสตรไทยกอนสมัยใหม          3 (3-0-6) 
           Pre–Modern Thai History  

2204202 ประวัติศาสตรไทยสมยัใหม               3 (3-0-6)  
Modern Thai History 

     2204307 ความคิดและวิธกีารทางประวัติศาสตร         3 (3-0-6) 
        Historical Thoughts and Historical Method 

   2204409 สัมมนาประวัติศาสตรไทย            3 (3-0-6) 
           Seminar in Thai History 

 
      วิชาบังคับเลือก    12 หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ 4 รายวิชา 
   2204372 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉยีงใตตั้งแตปลายคริสตศตวรรษที่ 19  3 (3-0-6) 

ถึงปจจุบัน     
Southeast Asian History from the End of the Nineteenth  
Century to the Present 
 

   2204378 ประวัติศาสตรยโุรปตั้งแตครสิตศตวรรษที่ 19 ถึงปจจุบัน         3 (3-0-6) 
   European History from the Nineteenth Century to the Present 
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2204388 ประวัติศาสตรอเมริกาตั้งแต ค.ศ. 1898 ถึงปจจุบนั       3 (3-0-6) 
American History from 1898 to the Present 

  2204392∗ ประวัติศาสตรเอเชียใตตั้งแตสมัยอาณานิคมถึงปจจุบัน       3 (3-0-6) 
History of South Asia from the Colonial Period to the Present  

2204395 จีน ญ่ีปุน เกาหล ีสมัยครสิตศตวรรษที่ 20         3 (3-0-6)  
China, Japan and Korea in the Twentieth Century  

 
    วิชาเลือก         27 หนวยกิต   

2204204 ประวัติศาสตรการทองเทีย่ว             3 (3-0-6) 
History of Tourism 

  2204309 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉยีงใตรวมสมยั        3 (3-0-6) 
Contemporary History of Southeast Asia 

2204351∗ ประวัติศาสตรตะวันออกกลาง                3 (3-0-6) 
History of the Middle East 

  2204362 ประวัติศาสตรทองถิ่นไทย                     3 (3-0-6) 
Local History of Thailand 

2204363∗ ประวัติศาสตรสังคมไทย                          3 (3-0-6) 
Social History of Thailand 

  2204365   ประวัติศาสตรศลิปะของประเทศไทย                       3 (2-2-5) 
Art History of Thailand   

    2204366   ประวัติศาสตรความสมัพันธระหวางไทยกับตางประเทศ      3 (3-0-6) 
History of Relations between Thailand and Other Countries 

  2204369   จีน ญ่ีปุน เกาหล ีตั้งแตสมยัโบราณถงึคริสตศตวรรษที่ 19     3 (3-0-6)  
China, Japan, Korea from Ancient Times to the   
Nineteenth Century 

2204371 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉยีงใตตั้งแตครสิตศตวรรษที ่14      3 (3-0-6)                        
ถึงปลายครสิตศตวรรษที่ 19    
Southeast Asian History from the Fourteenth Century to the 
End of the Nineteenth Century 

2204373∗ ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉยีงใตถึงคริสตศตวรรษที่ 13     3 (3-0-6) 
Southeast Asian History to the Thirteenth Century  
 

                                                           
∗ รายวิชาเปดใหม 
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2204374 ประวัติศาสตรสังคมหลายเชื้อชาตใินเอเชียตะวันออกเฉยีงใต    3 (3-0-6) 
History of Plural Society in Southeast Asia 

2204376   ประวัติศาสตรยุโรปตัง้แตคริสตศตวรรษที่ 5 ถึงคริสตศตวรรษที่ 15   3 (3-0-6) 
  European History from the Fifth Century to the Fifteenth Century 
 2204377   ประวัติศาสตรยุโรปตัง้แตคริสตศตวรรษที่ 16 ถึงคริสตศตวรรษที ่18 3 (3-0-6)  

   European History from the Sixteenth Century to the  
  Eighteenth Century 

2204381    การขยายตัวของยุโรป  3 (3-0-6) 
  Expansion of Europe 

2204382 ยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่  2  3 (3-0-6)    
  Europe after World War II 

2204383 ประวัติศาสตรรุสเซียและยุโรปตะวันออก  3 (3-0-6) 
  History of Russia and Eastern Europe 

 2204387 ประวัติศาสตรอเมริกาตั้งแตสมยัอาณานิคมถึงสมยัธุรกิจขนาดใหญ  3 (3-0-6)  
  Colonial American History to the Big Business Era 

2204390 ประวัติศาสตรและอารยธรรมเอเชยีใตกอนสมัยอาณานิคม  3 (3-0-6) 
  History and Civilization of South Asia before the Colonial Period      

2204396 ประวัติศาสตรสังคมจีน  ญ่ีปุน  เกาหล ี  3 (3-0-6) 
 Social History of China, Japan and Korea 
2204405∗ เกาหลีหลังสงครามโลกครั้งที ่ 2     3 (3-0-6) 

  Korea after the Second World War 
2204406 ญ่ีปุนหลังสงครามโลกครั้งที ่ 2  3 (3-0-6) 
 Japan after the Second World War 

 2204407 จีนหลังสงครามโลกครั้งที ่ 2  3 (3-0-6) 
  China after the Second World War 

2204452∗   หญิงและชายในสังคมเอเชีย  3 (3-0-6) 
 Women and Men in Asian Societies      
2204464 ประวัติศาสตรไทยรวมสมยั  3 (3-0-6)  

Contemporary Thai History 
2204467∗ วิทยาศาสตรเทคโนโลยีสมัยใหมในสังคมไทย  3 (3-0-6) 

  Modern Science and Technology in Thai Society    
 2204468∗ ประวัติศาสตรนพินธไทย     3 (3-0-6) 

  Thai Historiography 

                                                           
∗ รายวิชาเปดใหม 
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 2204475∗ บทบาทของชาวยุโรปในประวัติศาสตรไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต  3 (3-0-6) 
                                  กอนสมัยใหม    

    Roles of Europeans in Pre-Modern Thai and Southeast Asian History 
  2204489∗ ประวัติศาสตรโลกทุนนยิมตะวันตก                  3 (3-0-6) 

   History of the Western Capitalist World     
  2204490 องคการระหวางประเทศ             3 (3-0-6) 

          International Organizations 
    2204499    หัวขอที่นาสนใจในประวัติศาสตร            3 (3-0-6) 

         Selected Topics in History 
 

หมายเหตุ นิสิตสามารถเลือกรายวิชาในกลุมบังคับเลือกเปนรายวิชาเลือกได 
     
 4..2.2.2  วิชาโท            ไมนอยกวา    20  หนวยกิต 

นิสิตเอกสาขาวิชาประวัติศาสตรที่เรียนแบบเอก-โท  ตองเรียนวิชาโทสาขาวิชาอื่นที่เปดสอนในคณะหรือนอก 
คณะอีกไมนอยกวา 20 หนวยกิต 

 
   4.2.3.2   รายวิชาเลอืก           15 หนวยกิต 

   ใหเลือกเรียน 5 รายวิชาที่ภาควิชาประวัติศาสตรเปดสอน 
     ยกเวน 

   (1)  รายวิชาที่มีฐานะเปนวิชาการศกึษาทั่วไปและวิชาพื้นฐานอักษรศาสตร  คือ 
         2204180   อารยธรรม 
             2204181   อารยธรรมตะวันออก 

      2204182   อารยธรรมตะวันตก 
         2204184   มนุษยกับการสรางสรรคอารยธรรม  

    (2) รายวิชา 2204307  ความคิดและวิธีการทางประวตัิศาสตร  และ รายวิชา 2204409  สัมมนา 
ประวัติศาสตรไทย  ตองไดรับอนุญาตจากอาจารยผูสอนกอน      

 
 4.3 แผนการศึกษา 

ปที ่ 2  ภาคการศึกษาที ่ 1 
     2204201 ประวัติศาสตรไทยกอนสมัยใหม       3 หนวยกติ 

    วิชาบังคับเลือก           3 หนวยกติ 
    วิชาเลือกในสาขา          3 หนวยกติ 

       รวม       9 หนวยกติ 
ปที ่ 2  ภาคการศึกษาที ่ 2 

   2204202 ประวัติศาสตรไทยสมยัใหม        3 หนวยกติ 
    วิชาบังคับเลือก           3 หนวยกติ 
    วิชาเลือกในสาขา           3 หนวยกติ 
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 วิชาโท / วิชาเลือกนอกสาขา        3 หนวยกติ 
     รวม           12 หนวยกติ 

ปที ่ 3  ภาคการศึกษาที ่ 1 
   2204307 ความคิดและวิธกีารทางประวัติศาสตร     3 หนวยกติ 

    วิชาบังคับเลือก           3 หนวยกติ 
      วิชาเลือกในสาขา            3-6 หนวยกติ 
    วิชาโท / วิชาเลือกนอกสาขา        3 หนวยกติ 

     รวม       12-15 หนวยกติ 
ปที ่ 3  ภาคการศึกษาที ่2 

     วิชาบังคบัเลือก           3 หนวยกติ 
  วิชาเลือกในสาขา          6 หนวยกติ   
   วิชาโท / วิชาเลือกนอกสาขา        3 หนวยกติ 

รวม         12 หนวยกติ 
ปที ่ 4  ภาคการศึกษาที ่1 

วิชาเลือกในสาขา           6-9 หนวยกติ 
วิชาโท / วิชาเลือกนอกสาขา        6 หนวยกติ 

                รวม          12-15 หนวยกติ 
ปที ่ 4  ภาคการศึกษาที ่ 2 

       2204409 สัมมนาประวัติศาสตรไทย        3 หนวยกติ 
   วิชาเลือกในสาขา           3-6 หนวยกติ 

วิชาโท / วิชาเลือกนอกสาขา            6-9 หนวยกติ 
    รวม      12-18 หนวยกติ 

 
4.4   คําอธิบายรายวชิา 

  2204201 ประวัติศาสตรไทยกอนสมัยใหม               3 (3-0-6)     
 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของไทยตั้งแตกอนสมยัสุโขทยั 

  จนถึงสมยัรัตนโกสินทรตอนตน 
 Pre-Modern Thai History     

 PRE MOD TH HIST 
 Economic, social and political change in Thailand from the pre-Sukhothai 

 period to the early Bangkok period. 
 

 2204202 ประวัติศาสตรไทยสมยัใหม  3 (3-0-6) 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของไทยตั้งแตการทําสนธสิัญญา 

 เบาริงจนถึงเหตกุารณ 14 ตุลาคม 2516 
 Modern Thai History      

  MOD TH HIST 
Economic, social and political change in Thailand from the signing of 

 the Bowring Treaty in 1855 to 14 October 1973. 
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2204204 ประวัติศาสตรการทองเทีย่ว  3 (3-0-6) 
แนวความคิดเกี่ยวกับการทองเทีย่ว  ความเปนมา วิวัฒนาการ และการจัดการของ 

  การทองเที่ยวในสังคมไทย 
 History of Tourism     

 HIST TOURISM 
Concepts concerning tourism; the origin, development and management of 
tourism in Thai society. 

 
2204307 ความคิดและวิธกีารทางประวัติศาสตร  3 (3-0-6) 

 (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน) 
 วิวัฒนาการของความคิดของมนุษยเกี่ยวกบัอดีตตัง้แตสมยัเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน  เปรียบเทียบ 
 ความคิดทางประวัติศาสตรของมนุษยในแตละสังคมและแตละชวงเวลาในประวตัิศาสตร  ปรัชญา  
 ประวัติศาสตรสํานักตางๆ  ความสัมพันธระหวางความคิดทางประวัติศาสตรและวิธกีารทาง 
 ประวัติศาสตร  ระเบียบวิธีการทางประวัติศาสตร หลักฐานและการวิพากษหลกัฐาน  ความ 
 สัมพันธระหวางประวัติศาสตรและศาสตรอื่นๆทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

  Historical Thoughts and Historical Method     
  HIST THGHT/METHOD 
  (CONDITION: CONSENT OF FACULTY) 

 Development of human thought regarding history from its beginning to the  
 present; comparative study of historical thought in different societies and times;  
 different schools of philosophy of history; relationship between historical thoughts  
 and historical methods; historical evidence and its criticism; relations between  
 history and other disciplines in the social sciences and humanities. 

 
 2204309 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉยีงใตรวมสมยั  3 (3-0-6) 
  ปญหาพื้นฐานของประเทศในภมูิภาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตที่สบืเนื่องแตอดีตจนถงึปจจุบัน 
  Contemporary History of Southeast Asia     
  CONTEM HIST SEA 

 Basic problems confronting Southeast Asian countries from the past to the  
 present. 
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 2204351∗  ประวัติศาสตรตะวันออกกลาง  3 (3-0-6) 
  พัฒนาการทางการเมอืง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของภูมิภาคตะวันออกกลาง  บทบาท 
  ของภมูิภาคน้ีในโลกมสุลมิและในการเมืองโลก             
  History of the Middle East     
  HIST MID EAST  
  Political, economic, social and cultural development of the Middle Eastern region;  
  roles of this region in the Muslim world and world politics. 
 
 2204362 ประวัติศาสตรทองถิ่นไทย  3 (3-0-6) 

วิธีการในการศกึษาประวัติศาสตรทองถิ่นไทย ความกาวหนาและการขยายตัวของการศึกษา 
ในแนวนี้จากอดตีจนถึงปจจุบัน 

  Local History of Thailand     
  LOC HIST THAILAND 

 An historical approach to the study of the development and growth of local 
 history in Thailand up to the present. 
 

 2204363∗ ประวัติศาสตรสังคมไทย  3 (3-0-6) 
พัฒนาการและโครงสรางของสถาบันทางสังคมในสังคมไทย  กลุมตางๆทางสังคม ชีวิตทาง 
สังคม ชีวิตประจาํวัน และการเปลีย่นแปลงทางสังคมในบริบททางประวัติศาสตร 

 Social History of Thailand     
 SOC HIST THAILAND 

 Development and structure of social institutions in Thai society; social groups, 
       social life, everyday life and social changes in their historical context. 
        

 2204365 ประวัติศาสตรศลิปะของประเทศไทย  3 (2-2-5) 
 พัฒนาการของศลิปะในประเทศไทยตั้งแตสมยักอนประวัติศาสตรถึงสมยัรัตนโกสนิทร 
       ความสัมพนัธระหวางสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และภูมิปญญากบัศลิปะ   

 Art History of Thailand     
 ART HIST THAILAND 

 Development of art in Thailand from pre-history to the Ratanakosin Period; 
       relationship between economy, society, politics, thoughts and art.    
        
 
 

                                                           
∗ รายวิชาเปดใหม 
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2204366 ประวัติศาสตรความสัมพนัธระหวางไทยกับตางประเทศ  3 (3-0-6) 
 วิวัฒนาการความสัมพันธของไทยกับตางประเทศ ทั้งประเทศใกลเคียงในเอเชียตะวนัออก 
         เฉียงใต  ประเทศทีเ่ปนศนูยอารยธรรมเดมิ คือ จีนและอินเดีย ตลอดจนประเทศในโลก 
 ตะวันตก เนนลกัษณะเฉพาะของกจิการตางประเทศของไทยตั้งแตโบราณจนถึงปจจุบัน 

  History of Relations between Thailand and Other Countries     
  REL THAILAND/OTHER 

 The development of relations between Thailand and other countries:  
         neighbouring countries in Southeast Asia, ancient civilizations such as  
 China and India,the Western countries, with special reference to the special  
 characteristics of Thai foreign affairs from ancient times to the present. 
 

 2204369 จีน ญ่ีปุน เกาหล ีตั้งแตสมัยโบราณถงึคริสตศตวรรษที่ 19 3 (3-0-6) 
วิวัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกจิ และสังคมของจีน ญ่ีปุน และเกาหล ีตั้งแตสมัยโบราณ 
จนถึงคริสตศตวรรษที่ 19 

 China, Japan, Korea from Ancient Times to the Nineteenth Century    
  CH JP KOR ANCIENT-19C 

Political and socio-economic transformations of China, Japan and Korea from 
ancient times to the nineteenth century. 

 
2204371 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉยีงใตตั้งแตครสิตศตวรรษที ่14  3 (3-0-6) 

 ถึงปลายครสิตศตวรรษที่ 19     
 พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของชมุชนตางๆทีต่ั้งหลักแหลงอยูในเอเชีย 

 ตะวันออกเฉียงใตตั้งแตครสิตศตวรรษที่ 14 หลังการเขามาของพุทธศาสนาเถรวาทลังกาวงศ 
และศาสนาอิสลาม  การเขามาของประเทศตะวันตกและผลกระทบตอโครงสรางทางการเมือง
เศรษฐกิจ และสงัคมของประเทศตางๆในเอเชยีตะวันออกเฉยีงใตถงึปลายครสิตศตวรรษที ่19 
Southeast Asian History from the Fourteenth Century to the End of the 
Nineteenth Century 
SEA HIST 14-19C 

  Political, economic and social development of various communities in the 
  Southeast Asian region since the 14th century after the coming of Theravada  
  Buddhism and Islam; the coming of the Western powers and their impacts on  
  political, economic and social structures of Southeast Asian countries to the end  
  of the 19th century.  
 
 
 
 



 14 

2204372 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉยีงใตตั้งแตปลายคริสตศตวรรษที่ 19 ถึงปจจุบัน  3 (3-0-6) 
 ความคลี่คลายทางการเมืองและสงัคมและความเปลี่ยนแปลงทีเ่กดิขึ้นในชาติตางๆในเอเชยี 
 ตะวันออกเฉียงใตตั้งแตปลายครสิตศตวรรษที ่19 ถึงปจจุบัน  ปฏกิิริยาของชาวพืน้เมืองตอ 
 การยดึครองของประเทศตะวันตก ขบวนการชาตินยิม ตลอดจนการตอสูเพื่อเอกราช และปญหา 
 สําคัญหลังการไดรับเอกราช 

  Southeast Asian History from the End of the Nineteenth Century to the Present 
  SEA HIST 19C-PRES 

Evolution of various nations in the Southeast Asian region from the end of the 
nineteenth century to the present; reaction against the occupation of the Western  
powers and the movement of local nationalists and their struggle for 
independence; some crucial problems after independence. 
 

 2204373∗ ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉยีงใตถึงครสิตศตวรรษที่ 13  3 (3-0-6) 
  พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของชมุชนโบราณตางๆในเอเชียตะวันออกเฉยีงใต 
  การกอตัวและการสรางความเปนปกแผนจนเกิดเปนเมืองทั้งสวนทีเ่ปนภาคพืน้ทวีปและหมูเกาะ 
  การเขามาของพุทธศาสนาเถรวาทลงักาวงศและศาสนาอสิลาม 

 Southeast Asian History to the Thirteenth Century  
  SEA HIST 13C 
  Political, economic and social development of the traditional communities 
  in Southeast Asia; their emergence and establishment leading to the  
  formation of states both on the mainland and in the islands; the coming of  
  Theravada Buddhism and Islam. 
 
 2204374   ประวัติศาสตรสังคมหลายเชื้อชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  3 (3-0-6)  
  วิเคราะหที่มาของสังคมทีป่ระกอบดวยชนหลายเชื้อชาติของประเทศตางๆในเอเชยีตะวันออก 
  เฉียงใต  ลักษณะทางวัฒนธรรม  ความสัมพันธระหวางเชื้อชาติ  นโยบายการแกปญหา 
  เชื้อชาติของรัฐบาลของแตละประเทศ 

 History of Plural Society in Southeast Asia     
 HIST PL SOC SEA 
  An analysis of the origin of the “plural society” in Southeast Asian countries; 
  cultural patterns and relations between different races; policies of each 
  country in trying to solve racial issues. 
 
 

                                                           
∗ รายวิชาเปดใหม 
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 2204376 ประวัติศาสตรยุโรปตั้งแตครสิตศตวรรษที่ 5  ถึงคริสตศตวรรษที ่15  3 (3-0-6) 
  พัฒนาการทางประวัติศาสตรของยุโรปสมยักลาง  การเตบิโตของคริสตศาสนาและระบบ 
  ศักดินา และการเปลีย่นผานจากปลายสมัยกลางไปสูตนสมัยใหม 

 European History from the Fifth Century to the Fifteenth Century 
   EUR HIST 5-15C 

  The development of European history in the Middle Ages; the growth of  
  Christianity and feudalism; and the transition from the Late Middle Ages  
  to the Early Modern Period. 

 
2204377 ประวัติศาสตรยุโรปตั้งแตครสิตศตวรรษที่ 16 ถึงคริสตศตวรรษที่ 18  3 (3-0-6) 

  ประวัติศาสตรยุโรปในระยะเริ่มตนสมยัใหมนับตั้งแตการกอตัวของรัฐชาติและปฏิรูปศาสนา 
  จนถึงการปฏิวัตทิางภูมิปญญา  การปฏิวัติอุตสาหกรรม และการปฏิวัติฝรั่งเศส 
   European History from the Sixteenth Century to the Eighteenth Century    
   EUR HIST 16-18C 

  History of Early Modern Europe from the formation of the Nation States and 
  the Reformation to the Intellectual Revolution, the Industrial Revolution and 
  the French Revolution. 

 
 2204378 ประวัติศาสตรยุโรปตั้งแตครสิตศตวรรษที่ 19 ถึงปจจุบัน  3 (3-0-6) 

 พฒันาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของยุโรป ตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 19 
 ถึงปจจุบัน เนนการเปลีย่นแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ความขัดแยงระหวางประเทศ 
 สงครามโลกทั้ง 2 ครั้ง และปญหาสําคัญๆของยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 
 European History from the Nineteenth Century to the Present   
 EUR HIST 19C-PRES 
 Political, economic, social and cultural developments in Europe from the  
 beginning of the nineteenth century up to the present, with emphasis on political,  
 economic and social changes, international conflicts, the two World Wars and  
 significant problems of Europe after the Second World War. 

 
2204381 การขยายตัวของยุโรป  3 (3-0-6) 

 สาเหตุของการขยายตัวของยุโรปในคริสตศตวรรษที่ 16 และ 17  ผลของการขยายตัวที่มีตอ 
 ยุโรปและตอโลกภายนอก  พลังผลักดนัอันกอใหเกิดการขยายตัวในคริสตศตวรรษที่ 19   
 เนนการปฏิวัติอุตสาหกรรม จักรวรรดินิยม และผลของจักรวรรดินยิมที่มตีอโลกปจจุบัน 
 Expansion of Europe     

  EXPANSION EUR 
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 Factors in European expansion during the sixteenth and the seventeenth  
 centuries; its consequences on Europe and the world; forces leading to  
 expansion in the nineteenth century, with emphasis on the Industrial Revolution,  
 Imperialism and its effects on the contemporary world. 

 
 2204382 ยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  3 (3-0-6)  

 พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความกาวหนาทางเทคโนโลยี รวมทั้งบทบาท 
 ของยุโรปตะวันตกและยุโรปตะวันออกหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 

 Europe after World War II     
 EUR AFTER WW II 
 Western Europe and Eastern Europe after the Second World War: the historical  
 development of politics, economy and society, technological progress,  
 Europe’s role in world politics. 
 

 2204383 ประวัติศาสตรรสุเซียและยุโรปตะวันออก  3 (3-0-6) 
 พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของรุสเซยีและยุโรปตะวันออก 

  รุสเซยีสมยัการปฏิรูปของซารอเลก็ซานเดอรทีห่นึ่งและสอง  ปฏกิิรยิาตอบโตการปฏิรปู   
  การปฏิวัติรสุเซยี  สหภาพโซเวยีตภายใตระบบคอมมวินิสต  บทบาทและอทิธพิลของ 
  สหภาพโซเวยีต 

 History of Russia and Eastern Europe     
  HIST RUSS EST EUR 

 Political, economic, social and cultural development of Russia and Eastern 
  Europe; Russia during the reforms of Alexander I and Alexander II; the reaction  
  against the reform; the Russian Revolution; the USSR under the Communist  
  regime; role and influence of the USSR. 

 

2204387 ประวัติศาสตรอเมริกาตั้งแตสมยัอาณานิคมถึงสมยัธุรกิจขนาดใหญ 3 (3-0-6) 
 การตั้งอาณานิคม วิวัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สมัยอยูใตการ 
 ปกครองของอังกฤษ  สงครามอสิรภาพอเมรกิา  การสรางชาติ  การขยายดนิแดนไปทาง 
 ตะวันตก  สงครามกลางเมืองและการบูรณะฟนฟูภาคใต  การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจจาก 
 ระบบกสิกรรมเปนอุตสาหกรรม  ธุรกิจขนาดใหญซึ่งมีผลกระทบทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
 Colonial American History to the Big Business Era     

 COL  AM-BIG  BUS 
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 Colonial settlement; political, economic, social and cultural evolution under British 
  rule; War of American Independence; nation-building; westward expansion; the  
 Civil War and reconstruction of the South; changing of the economy from an  
 agricultural to an industrial system; Big Business and its economic and social  
 impact. 

 

 2204388 ประวัติศาสตรอเมริกาตั้งแต ค.ศ. 1898 ถึงปจจุบนั  3 (3-0-6) 
 การเปลี่ยนแปลงนโยบายตางประเทศในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 19  การเคลื่อนไหวเพื่อ 
 ความกาวหนาของบานเมืองครั้งใหญ   อเมริกากับสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง  การแกไขปญหา 
 เศรษฐกิจตกต่ํา  การเขาสูสงครามโลกครั้งที่สอง  ปญหาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
 ภายในประเทศหลังสงคราม  บทบาทของอเมรกิาในการเมืองโลก 
 American History from 1898 to the Present         

 AM HIST 1898-PRES 
 Changes in American foreign policy at the end of the nineteenth century; 

  the progressive movement; the U.S. and World War I; economic recovery; the  
  U.S. and World War II; political, economic and social problems after the War;  
  the role of the U.S. in world politics. 
 

 2204390 ประวัติศาสตรและอารยธรรมเอเชยีใตกอนสมัยอาณานิคม  3 (3-0-6) 
 ประวัติศาสตรและอารยธรรมเอเชยีใตตั้งแตสมัยโบราณจนถึงการยึดครองของมสุลิม 

การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของเอเชยีใต  การขยายอํานาจ 
ของจักรวรรดินิยมตะวันตก และปญหาความขัดแยงภายในทีน่ําไปสูการสูญเสยีเอกราช 

  History and Civilization of South Asia before the Colonial Period    
 SA BFOR COL PERIOD 

 History and civilization of South Asia from ancient times to the Muslim 
 occupation; its political, economic, social and cultural changes; colonization by  
 the Western powers; internal conflicts leading to the loss of independence. 

 
 2204392∗ ประวัติศาสตรเอเชียใตตั้งแตสมัยอาณานิคมถึงปจจุบัน   3 (3-0-6)  
  ผลกระทบทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของการยึดครองของจกัรวรรดินิยมตะวันตก 
  ตอเอเชยีใต  ขบวนการชาตินยิม  การตอสูเพื่อเอกราชและปญหาการสรางชาต ิ ความขัดแยง 
  ภายในกลุมประเทศเอเชียใตซึ่งนําไปสูการกอตั้งประเทศใหม  ความสัมพันธระหวางกลุมประเทศ 
  เอเชียใตกับโลกภายนอก 
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  History of South Asia from the Colonial Period to the Present    
  HIST SA COL-PRES 
  Impact of colonization on politics, economy and societies of South Asia;  

nationalist movements; struggle for independence and problems concerning 
nation building; conflicts among South Asian countries leading to the rise of new 
nations; their international relations. 

 
 2204395 จีน ญ่ีปุน เกาหล ีสมัยครสิตศตวรรษที่ 20 3 (3-0-6) 

 การเปลีย่นแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และนโยบายตางประเทศของจีน ญ่ีปุน และเกาหล ี
 ตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 20 

  China, Japan and Korea in the Twentieth Century      
  CH JP KOR 20C 

 Changes in the politics, economy, society and foreign policies of China,  
 Japan and Korea from the beginning of the twentieth century. 
 

 2204396 ประวัติศาสตรสังคมจีน ญ่ีปุน และเกาหล ี  3 (3-0-6) 
 วิวัฒนาการของสังคมจีน ญ่ีปุน และเกาหล ีตั้งแตสมัยโบราณจนถงึปจจุบัน โดยพจิารณา 
     การเปลีย่นแปลงทางสังคมและปจจัยที่กอใหเกดิการเปลีย่นแปลงนั้น  การเปลีย่นแปลงใน 
 โครงสรางชนชั้น ความคิดความเช่ือ ตลอดจนสถาบันทางสังคมทีส่าํคัญ 

  Social History of China, Japan and  Korea 
  SOC HIST CH JP KOR 

 Social development in China, Japan and Korea from ancient times to the  
 present, with special emphasis on social changes and the forces behind  
 them; changes in social structure, ideas, beliefs as well as significant social  
 institutions. 
 

 2204405∗ เกาหลีหลังสงครามโลกครั้งที ่2    3 (3-0-6) 
  การแบงแยกเกาหลีเปนสาธารณรัฐเกาหลีและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหล ี
  สงครามเกาหล ี พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนนโยบายตางประเทศ 
  ของทั้งสองประเทศตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที ่2 จนถึงปจจุบัน 
  Korea after the Second World War     
  KOREA AFTER WW II 
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  Separation of Korea into two nation states: Republic of Korea and Democratic  
People’s Republic of Korea; Korean War; development of politics, economy,  
society and foreign policy of the new nations from the end of the Second  
World War to the present. 
 

 2204406 ญ่ีปุนหลังสงครามโลกครั้งที ่2  3 (3-0-6) 
  พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และนโยบายตางประเทศของญี่ปุน ตั้งแตหลัง 
  สงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปจจุบัน เนนการเปลี่ยนแปลงบทบาทและฐานะของญี่ปุนใน 
  สังคมโลก 
  Japan after the Second World War     

 JP AFTER WW II 
  Japanese political and socio-economic developments and foreign policy from the  
  Second World War to the present with special emphasis on her changes, role and  
  status in global society. 
 
 2204407 จีนหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  3 (3-0-6) 
  พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนนโยบายตางประเทศของจีน ตั้งแต 
  หลังสงครามโลกครั้งที ่2 จนถึงปจจุบัน   
  China after the Second World War  
  CH AFTER WW II 
  Chinese political and socio-economic developments and foreign policy from  
  the end of the Second World War to the present. 
 
 2204409 สัมมนาประวัติศาสตรไทย  3 (3-0-6) 

 (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่คณะอนุญาตใหเรียน) 
     การใชความรูเกีย่วกับเนื้อหาและวธิีการทางประวัตศิาสตรในภาคปฏิบัต ิทั้งในการทาํวิจัยและ 

     การนําเสนอผลการวิจัยทางประวัติศาสตรไทย 
 Seminar in Thai History     

 SEM TH HIST 
 (CONDITION: CONSENT OF FACULTY) 

  Application of historical materials and methods in research and research 
  presentation on Thai history. 
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 2204452∗  หญิงและชายในสังคมเอเชยี  3 (3-0-6) 
  แนวคิดเรื่องเพศและบทบาทตามสถานะทางเพศในสังคมเอเชยี  ความสัมพันธระหวาง 
  หญิงกับชายในบริบททางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม  การเคลื่อนไหวของขบวนการสตร ี
  Women and Men in Asian Societies     
            WOMEN/MEN ASIA SOC 
  Concepts of gender and sex roles in Asian societies; relationship between  
  women and men in historical and cultural contexts; feminist movements. 
 
 2204464 ประวัติศาสตรไทยรวมสมยั  3 (3-0-6) 
  การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมของไทย ตั้งแตแผนพฒันา 
  เศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที ่1 

 Contemporary Thai History     
 CONTEMP TH HIST 

  Economic, social, political and cultural changes in Thailand since the 1st 
  National Economics Plan. 
 
 2204467∗ วิทยาศาสตรเทคโนโลยีสมัยใหมในสังคมไทย  3 (3-0-6) 
  กําเนดิและความหมายของวิทยาศาสตรเทคโนโลยสีมัยใหม  ความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตร 
  เทคโนโลยีสมัยใหมกับประวัติศาสตร  การเขามา พัฒนาการ และผลกระทบของวทิยาศาสตร 
  เทคโนโลยีสมัยใหมตอประวัติศาสตรการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และภูมิปญญาไทย ตั้งแต 
  สมัยรัชกาลที่ 3 ถึงปลายทศวรรษ 2520 กอน “การฟนฟูภูมปิญญาไทย” 
  Modern Science and Technology in Thai Society     
  MOD SC TECH TH SOC 
  Origin and meaning of modern science and technology; relationship between 
  modern science and technology and history; introduction, development and  
  impact of modern science and technology on Thai political, economic, social  
  and intellectual history from the reign of Rama III to the mid 1980s before the  
  emergence of the “Restoration of Thai Wisdom” movement. 

 
 2204468∗ ประวัติศาสตรนพินธไทย               3 (3-0-6) 

  พัฒนาการการเขยีนประวัติศาสตรไทย  ลักษณะและจุดมุงหมายของการเขยีนประวัติศาสตรไทย 
  ความสัมพนัธระหวางการเปลี่ยนแปลงทางการเมอืง เศรษฐกิจ สังคม และภูมิปญญากับ 
  ประวัติศาสตรนพินธ 
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  Thai Historiography     
  TH HISTORIOGRAPHY 
  Thai historiography; nature and aims of Thai historical writing; relations between  
  political, economic, social and intellectual changes and historiography. 
 
  2204475∗ บทบาทของชาวยโุรปในประวัติศาสตรไทยและเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต    3 (3-0-6)  

กอนสมัยใหม      
  การเขามาของชาวยุโรปในสยามและเอเชียตะวันออกเฉยีงใตกอนสมัยใหม  การตั้งชุมชน 
  ชาวยุโรปในกรุงศรีอยุธยาและเมอืงอื่นๆในภูมิภาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต  ความสัมพันธ 
  ระหวางชาวยุโรปกับราชสํานักและกลุมตางๆในสังคมเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต 
  Roles of Europeans in Pre-Modern Thai and Southeast Asian History  
  EUR PRE-MOD TH SEA 
  The coming of the Europeans in Siam and Southeast Asia during the Pre-Modern  
  Period; the European settlements in Ayutthaya and other Southeast Asian cities;  
  relations between the Europeans and the courts and other sectors of Southeast  
  Asian societies. 
 

 2204489∗ ประวัติศาสตรโลกทนุนิยมตะวันตก             3 (3-0-6) 
  พัฒนาการของการเติบโตของโลกทุนนิยมตะวันตก  ลัทธเิสรีนยิม การปฏิวัติอุตสาหกรรมและ 
  ผลกระทบที่มีตอระบบทุนนยิม ลัทธิจักรวรรดินยิมและระบบโลกเศรษฐกิจสมยัใหม  วิกฤต ิ
  เศรษฐกิจทนุนิยมและระบบทุนนยิมหลังสงครามโลกครั้งที ่2 ถึงปจจุบัน 
  History of the Western Capitalist World      
  HIST WEST CAP WRLD   

 Development of the consolidation of the western capitalist world; Liberalism,  
 Industrial Revolution and their impacts on capitalism, imperialism and the  
 modern world economy system; the Great Depression and capitalism from the  
 end of the Second World War to the present. 

 
 2204490 องคการระหวางประเทศ  3 (3-0-6) 
  แนวความคิดเกี่ยวกับการสถาปนาสันติภาพถาวร  พัฒนาการและเอกลกัษณขององคการ 
  ระหวางประเทศกอนการจัดตั้งสหประชาชาต ิ กําเนิด โครงสราง และการทํางานขององคการ 
  สหประชาชาต ิ ความรวมมือระดบัภูมิภาค  ปญหาเกีย่วกับสันติภาพของโลก 
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  International Organizations     
  INTER ORGANIZATION 
  The concept of the establishment of permanent peace; development and nature  
  of international organizations before the United Nations; origin, structure and  
  functions of the United Nations; regional cooperation; the problem of world  
  peace. 
 
 2204499 หัวขอที่นาสนใจในประวัติศาสตร  3 (3-0-6) 

 การศึกษาอยางลกึซึ้งในหัวขอที่นาสนใจทางประวัตศิาสตรหัวขอใดหวัขอหนึ่งหรือหลายหัวขอ 
  Selected Topics in History     
  TOPIC HIST 

 In-depth study of one or more topics of special interest in history. 
 

 4.5  เปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดมิและหลกัสูตรปรับปรุง 
 

โครงสรางหลักสูตร 
หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 

จํานวนหนวยกิตรวมของวิชาเฉพาะ           82  หนวยกิต 
1. วิชาบังคับ                             21  หนวยกิต 
2. วิชาเลือก                              61  หนวยกิต 
   2.1  วิชาเลือกในสาขา     21-27  หนวยกิต 
         -  โปรแกรมที่ 1        27   หนวยกิต  
            หรือ 
         -  โปรแกรมที่ 2        21   หนวยกิต 

2.2 วิชาเลือกนอกสาขา   34-40  หนวยกิต 
     -  โปรแกรมที่ 1        34   หนวยกิต 

            หรือ                                  
         -  โปรแกรมที่ 2        40   หนวยกิต 
 

จํานวนหนวยกิตรวมของวิชาเฉพาะ            71  หนวยกิต 
1. แบบวิชาเอกเดี่ยว                            71  หนวยกิต 
   วิชาบังคับ                           24  หนวยกิต 
       วิชาบังคับ                   12  หนวยกิต 
       วิชาบังคับเลือก             12  หนวยกิต 
   วิชาเลือก                           47  หนวยกิต 
       วิชาเลือกในสาขา            27  หนวยกิต 
       วิชาเลือกนอกสาขา          20  หนวยกิต 
2. แบบวิชาเอก-โท                              71  หนวยกิต 
   2.1 วิชาเอก                               51  หนวยกิต 
        วิชาบังคับ                      24  หนวยกิต 
           วิชาบังคับ                12  หนวยกิต 
           วิชาบังคับเลือก          12  หนวยกิต 
         วิชาเลือก                   27  หนวยกิต 
   2.2 วิชาโท                ไมนอยกวา    20  หนวยกิต 
       (นิสิตตองเลือกเรียนวิชาโทสาขาอื่นจากในคณะ 
        หรือนอกคณะไมนอยกวา 20 หนวยกิต) 
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 รายวิชา 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 

วิชาบังคับ                           21  หนวยกิต 
 
 
2204202  ประวัติศาสตรไทยสมัยใหม                (3) 
2204307  ความคดิและวิธีการทางประวัติศาสตร        
(3)                                            
2204409  สัมมนาประวัติศาสตรไทย                 (3) 
 
 
2204372  ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต    
            ตั้งแตปลายคริสตศตวรรษที่ 19 ถึง     
            ปจจุบนั                                     (3) 
2204378  ประวัติศาสตรยุโรปตั้งแตคริสตศตวรรษ 
            ที่ 19 ถึงปจจุบัน                           (3) 
2204388  ประวัติศาสตรอเมริกาตั้งแต ค.ศ. 1898 
            ถึงปจจุบัน                                  (3) 
2204395  จีน ญีปุ่น เกาหลี สมัยคริสตศตวรรษ 
            ที่ 20                                       (3) 
 
 
วิชาเลือก                           61  หนวยกิต 
2.1  วิชาเลือกในภาควิชา      21-27  หนวยกิต 
     โปรแกรมที่ 1              27  หนวยกิต 
     หรือ 
     โปรแกรมที่ 2                  21  หนวยกติ 
2204201  ประวัติศาสตรไทยกอนสมัยใหม           (3) 
2204204  ประวัติศาสตรการทองเท่ียว                (3) 
2204309  ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
            รวมสมัย                                   (3) 
2204362  ประวัติศาสตรทองถิ่นไทย                 (3) 
2204365  ประวัติศาสตรศิลปะของประเทศไทย         (3)  
2204366  ประวัติศาสตรความสัมพันธระหวางไทย 
            กับตางประเทศ                             (3) 
 

1. แบบวิชาเอกเดี่ยว                          71  หนวยกิต 
 วิชาบังคับ                              24  หนวยกิต 
   วิชาบังคับ                        12  หนวยกิต 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
2204201  ประวัติศาสตรไทยกอนสมัยใหม           (3) 
   วิชาบังคับเลือก            12  หนวยกิต 
เปล่ียนเปนวิชาบังคับเลือก 
 
 
เปล่ียนเปนวิชาบังคับเลือก 
 
เปล่ียนเปนวิชาบังคับเลือก 
 
เปล่ียนเปนวิชาบังคับเลือก 
 
2204392∗ ประวัติศาสตรเอเชียใตตั้งแตสมัยอาณานิคม 
             ถึงปจจุบัน                                 (3) 
วิชาเลือก                               47  หนวยกิต 
  วิชาเลือกในสาขา          27  หนวยกิต 
 
 
 
ยายไปเปนวิชาบังคับ 
คงเดิม 
คงเดิม 
 
คงเดิม 
คงเดิม แตปรับเนื้อหารายวิชา 
คงเดิม 

 
                                                           
∗ รายวิชาเปดใหม 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 
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 2204367  โบราณคดีและประวัติศาสตรไทย          (3) 
2204369  จีน ญีปุ่น เกาหลี ตั้งแตสมัยโบราณ 
            ถึงคริสตศตวรรษที่ 19                     (3) 
2204370  ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
            ถึงคริสตศตวรรษที่ 14                     (3) 
2204371  ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
            ตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 14 ถึงปลาย 
            คริสตศตวรรษที่ 19                        
(3) 
2204374  ประวัติศาสตรสังคมหลายเชื้อชาติใน 
            เอเชียตะวันออกเฉียงใต                   (3) 
2204376  ประวัติศาสตรยุโรปตั้งแตคริสตศตวรรษ  
            ที่ 5 ถึงคริสตศตวรรษที่ 15               (3) 
2204377  ประวัติศาสตรยุโรปตั้งแตคริสตศตวรรษ 
            ที่ 16 ถึงคริสตศตวรรษที่ 18              (3) 
2204381  การขยายตัวของยุโรป                      (3) 
2204382  ยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่ 2             (3) 
2204383  ประวัติศาสตรรุสเซียและยุโรปตะวันออก (3) 
2204387  ประวัติศาสตรอเมริกาตั้งแตสมัย 
            อาณานิคมถึงสมัยธุรกิจขนาดใหญ        (3) 
2204390  ประวัติศาสตรและอารยธรรมเอเชยีใต 
            กอนสมัยอาณานิคม                       (3) 
2204391  ประวัติศาสตรและอารยธรรมเอเชียใต 
            ตั้งแตสมัยอาณานิคมถึงปจจุบัน           (3) 
 
2204396  ประวัติศาสตรสังคม จีน ญี่ปุน เกาหลี    (3)   
2204406  ญี่ปุนหลังสงครามโลกครั้งที่ 2             (3)  
2204407  จีนหลังสงครามโลกครั้งที่ 2                (3) 
2204408  ประวัติศาสตรเปรียบเทียบ : เอเชีย 
            ในคริสตศตวรรษที่ 20                     (3) 
2204461  ประวัติศาสตรภูมิปญญาไทย              (3) 
2204464  ประวัติศาสตรไทยรวมสมัย                (3) 
2204490  องคการระหวางประเทศ                    (3) 
2204491  หัวขอที่นาสนใจในประวัติศาสตรรวมสมัย (3) 
                          

 ปด 
คงเดิม 
 
ปด เปล่ียนเปน  2204373∗ ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออก
เฉียงใตถึงคริสตศตวรรษที่ 13                             (3) 
คงเดิม แตปรับเนื้อหารายวิชา 
 
 
คงเดิม 
 
คงเดิม 
 
คงเดิม 
 
 
 

คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
 
คงเดิม 
 
ปด เปล่ียนเปน 2204392∗ ประวัติศาสตรเอเชียใตตั้งแต
สมัยอาณานิคมถึงปจจุบัน                                  (3)  
และยายไปเปนวิชาบังคับเลือก 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
ปด 
 
ปด 
คงเดิม 
คงเดิม 
ปด 

                                                           
∗ รายวิชาเปดใหม 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 

 2204492  หัวขอที่นาสนใจในประวัติศาสตรไทย      (3)  
2204499  หัวขอที่นาสนใจในประวัติศาสตร          (3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิชาเลือกนอกสาขา             34-40   หนวยกิต         
(รายวิชาใน/นอกคณะที่ภาควิชาประวัติศาสตร 
อนุมัติโดยเปนรายวิชาที่สนับสนุนการเรียน 
ประวัติศาสตร) 
2.2.1  โปรแกรมที่ 1               34    หนวยกิต 
           - ภาษาอังกฤษ          15     หนวยกิต 
           - วิชาเลือกในคณะ     9-12   หนวยกิต 
          - วิชาเลือกนอกคณะ   7-10   หนวยกิต 

 ปด 
คงเดิม 
2204351∗  ประวัติศาสตรตะวันออกกลาง               (3) 
2204363∗  ประวัติศาสตรสังคมไทย                    (3) 
2204405∗  เกาหลีหลังสงครามโลกครั้งที่ 2             (3) 
2204452∗  หญิงและชายในสังคมเอเชีย                (3) 
2204467∗  วิทยาศาสตรเทคโนโลยีสมัยใหมใน 
              สังคมไทย                                  (3)   
2204468∗  ประวัติศาสตรนิพนธไทย                   (3) 
2204475∗  บทบาทของชาวยุโรปในประวัติศาสตรไทย       
             และเอเชียตะวันออกเฉียงใตกอนสมัยใหม (3)   
2204489∗  ประวัติศาสตรโลกทุนนิยมตะวันตก        (3) 
 วิชาเลือกนอกสาขา                 20  หนวยกิต 

- รายวิชาในคณะไมนอยกวา  12  หนวยกิต 
  โดยอาจเรียนภาษาตางประเทศได 1 ภาษา 

        ไมเกิน 9 หนวยกิต   
 
 
 
 
 

 หรือ 
2.2.2  โปรแกรมที่ 2           40    หนวยกิต 
- ภาษาตางประเทศ 1 ภาษา   15   หนวยกิต 
- วิชาเลือกในคณะ         12-15   หนวยกิต 
- วิชาเลือกนอกคณะ       10-13   หนวยกิต 

       - รายวิชานอกคณะไมเกิน      9  หนวยกิต 
  โดยเปนรายวิชารหัส XXXX3XX ข้ึนไป 
  จากคณะรัฐศาสตร,เศรษฐศาสตร,   
  นิติศาสตร, นิเทศศาสตร (เฉพาะภาควิชา 
  การส่ือสารมวลชน, การภาพยนตรและภาพ 
  น่ิง, วารสารสนเทศ)    
  ทั้งนี้ตองเปนรายวิชาที่ไดรับความเห็นชอบ 

        จากภาควิชาประวัติศาสตร 
 
 

 
 

                                                           
∗ รายวิชาเปดใหม 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 
  2. แบบวิชาเอก-โท                 71   หนวยกิต 

   1. วิชาเอก                       51   หนวยกิต 
   (รายวิชาเรียนเหมือนกับวิชาบังคับและวิชาเลือก   
   ในสาขาแบบวิชาเอกเด่ียว) 
   2. วิชาโท ไมนอยกวา           20   หนวยกิต 
   (ใหเลือกเรียนวิชาโทสาขาอื่นจากในคณะหรือ 
   นอกคณะอีกไมนอยกวา 20 หนวยกิต) 
 

   วิชาเลือก                          15  หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาที่ภาควิชาประวัติศาสตร 
เปดสอน  ยกเวน รายวิชาตอไปนี้ 
1. 2204180 อารยธรรม 
2. 2204181 อารยธรรมตะวันออก 
3. 2204182 อารยธรรมตะวันตก 
4. 2204184 มนุษยกับการสรางสรรคอารยธรรม 
5. 2204307 ความคิดและวิธีการทางประวัติศาสตร 
6. 2204409 สัมมนาประวัติศาสตรไทย 
หมายเหตุ รายวิชาลําดับที่ 5 – 6 ตองไดรับอนุญาต 
            จากอาจารยผูสอนกอน 



 1

รายวิชาที่เปดเปนวิชาพื้นฐานอักษรศาสตร 
2204181 อารยธรรมตะวันออก                 3 (3-0-6) 

พัฒนาการทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของโลกตะวันออกตั้งแตสมยัโบราณ
จนถึงสมยัปจจุบนั 
Eastern Civilization 
EAST CIV 
Political, economic, social and cultural development of the Eastern World from 
ancient times to the present. 

 
2204182 อารยธรรมตะวันตก                  3 (3-0-6) 

พัฒนาการทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของโลกตะวันตกตั้งแตสมัยโบราณ
จนถึงสมยัปจจุบนั 
Western Civilization 
WEST CIV 
Political, economic, social and cultural development, of the Western World from 
ancient times to the present 

 





 1

รายวิชาที่เปดสอนเปนวิชาการศึกษาทั่วไป กลุมวิชามนุษยศาสตร 
2204180 อารยธรรม                    3 (3-0-6) 

      ความเปนมาและความเจริญของมนุษยตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร สมัยโบราณ สมัยกลาง  
สมัยใหม จนถึงสมัยปจจุบัน  ปฏิสัมพนัธระหวางสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง กับปญญา 
ความคิดและงานสรางสรรคทางศลิปะในแตละสมยั  สุนทรียภาพของงานที่สะทอนความเจริญของ 
มนุษยในแตละสมัย 

      Civilization 
      CIVILIZATION 
      The origin and progress of mankind from the Prehistoric, the Ancients, the Middle  

Ages, the Modern to the present; interaction in each period  among social, economic  
and political conditions, wisdom and creative arts; aesthetic aspect of work  
reflecting the progress of man in each period.     

  
 2204184 มนุษยกบัการสรางสรรคอารยธรรม 
    การสรางสรรคอารยธรรมทีส่ําคัญของมนุษยชาติในโลกตะวันตกและตะวันออกตั้งแตสมยักอน 

ประวัติศาสตรจนถึงสมยัปจจุบัน โดยเนนการวเิคราะหกระบวนการสรางสรรคอารยธรรมที่สําคัญ  
ตลอดจนบรบิทและเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และภูมปิญญา 
Man and the Making of Civilization     
MAN MAKING CIVIL 
The making of major civilizations in the Western and Eastern worlds from the  
prehistoric time to the present with emphasis on the analysis of the processes in the  
making of major civilizations as well as their economic, social, political and  
intellectual contexts and conditions. 

 


