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สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2561) 

 
1.  หลักสูตร 

 จ ำนวนหน่วยกิตรวมวิชำเฉพำะสำขำ  66  หน่วยกิต 
 
 1.1  โครงสร้างหลักสูตร   

 ภำควิชำประวตัิศำสตร์เปิดสอนวิชำเฉพำะสำขำวิชำประวัติศำสตร์ แบบวิชาเอกเด่ียว/วิชาเอก-โท  
ส ำหรับนสิิตที่เลือกเรียนเป็นวิชำเอก และเปิดสอนเป็น วิชาโท ส ำหรับนิสิตทีเ่รียนวิชำเอกสำขำอ่ืนท้ังในคณะ
และนอกคณะ ดังนี ้
 
  1.1.1  โปรแกรมปกติ 

 1.1.1.1  แบบวิชาเอกเด่ียว     66  หน่วยกิต  
 วิชำบังคับ 21  หน่วยกิต 

                            วิชำบังคับ  12 หน่วยกิต 
      วิชำบังคับเลือก      9 หน่วยกิต 

 วิชำเลือก 45  หน่วยกิต 
      วิชำเลือกในสำขำ   27 หน่วยกิต 

 วิชำเลือกนอกสำขำ 18 หน่วยกิต 
 1.1.1.2  แบบวิชาเอก - โท      66  หน่วยกิต  

      1)  วิชาเอก 48  หน่วยกิต 
  วิชำบังคับ 21  หน่วยกิต 

      วิชำบังคับ  12 หน่วยกิต 
      วิชำบังคับเลือก      9 หน่วยกิต 
 วิชำเลือก 27  หน่วยกติ 
              2)  วิชาโท  18  หน่วยกิต 

นิสิตเอกสำขำวิชำประวตัิศำสตร์ทีเ่ลือกเรยีนแบบวิชำเอก–โท  ต้องเลือก
เรียนวิชำโทสำขำอ่ืนจำกในคณะหรือนอกคณะ 18  หนว่ยกิต 

 1.1.1.3  วิชาโท ส าหรับนิสิตวิชาเอกสาขาอื่นทั้งในคณะและนอกคณะ 18 หน่วยกิต 
      วิชำบังคับ     6 หน่วยกิต 
      วิชำบังคับ     3 หน่วยกิต 
      วิชำบังคับเลือก    3 หน่วยกิต 
      วิชำเลือก   12  หน่วยกิต 
 
  1.1.2  โปรแกรมเกียรตินิยม 
   มีข้อก าหนด ดังนี้ 

1.  ผู้ที่เข้ำศึกษำโปรแกรมเกียรตินิยมจะต้องผ่ำนกำรเรียนในช้ันปีที่ 1 ด้วยแต้มเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ ำกว่ำ 3.75 และเรียนรำยวิชำในหลักสูตรมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 36 หน่วยกิต 
กรณีได้แต้มเฉลี่ยะสะสมต่ ำกว่ำ 3.75 แต่สูงกว่ำเกณฑ์ของมหำวิทยำลัย คือ 3.50  
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรบริหำรคณะอักษรศำสตร์ 

2.  นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยมต้องสอบได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำว่ำ 3.60 หำกไม่สำมำรถ
สอบได้แต้มเฉลี่ยสะสม 3.60 ติดต่อกัน 2 ภำคกำรศึกษำ ต้องย้ำยไปเรียนโปรแกรม
ปกติ  โดยสำมำรถนับหน่วยกิตรำยวิชำเอกัตศึกษำ/รำยวิชำระดับบัณฑิตศึกษำใน
โปรแกรมเกียรตินิยม เป็นหน่วยกิตของโปรแกรมปกติได้ 
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 1.1.2.1  แบบวิชาเอกเด่ียว 66  หน่วยกิต 
  วิชำบังคับ 21  หน่วยกิต 
                          วิชำบังคับ  12  หน่วยกิต 
    วิชำบังคับเลือก            9  หน่วยกิต 
   วิชำเลือก     45  หน่วยกิต 
    วิชำเลือกในสำขำ           27  หน่วยกิต 
 นิสิตต้องเรียนรำยวิชำเอกัตศึกษำหรือรำยวิชำระดับบัณฑิตศึกษำ  
  โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรปริญญำบัณฑิต  
  สำขำวิชำประวัติศำสตร์รวม 12 หน่วยกิต  ปริญญำนิพนธ์ รวม 8 หน่วยกิต  
  และเรียนรำยวิชำเลือกในสำขำอีกไม่น้อยกวำ่ 7 หน่วยกิต 

 วิชำเลือกนอกสำขำ  18 หน่วยกิต 
 
1.1.2.2  แบบวิชาเอก – โท   66  หน่วยกิต 
 1)  วิชาเอก     48  หน่วยกิต 
  วิชำบังคับ   21  หน่วยกิต 

      วิชำบังคับ  12   หน่วยกิต 
      วิชำบังคับเลือก     9   หน่วยกิต 
 วิชำเลือก  27  หน่วยกติ 
      นิสิตต้องเรียนรำยวิชำเอกัตศกึษำหรือรำยวิชำระดับบณัฑติศึกษำ  
      โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรหลักสตูรปริญญำบณัฑิต  
       สำขำวิชำประวัติศำสตร์รวม 12 หน่วยกิต  ปริญญำนิพนธ์ รวม 8 หน่วยกิต  
       และเรียนรำยวิชำเลือกอีกไมน่้อยกว่ำ 7 หน่วยกิต 
 
  2)  วิชาโท  18  หน่วยกิต 

นิสิตเอกสำขำวิชำประวตัิศำสตร์ทีเ่ลือกเรยีนแบบวิชำเอก–โท  ต้องเลือกเรียน 
วิชำโทสำขำอ่ืน  จำกใน คณะหรือนอกคณะ 18  หน่วยกิต 

 
2. รายวิชา 
 2.1  โปรแกรมปกติ 
  2.1.1 แบบวิชาเอกเด่ียว      66  หน่วยกิต 
    วิชาบังคับ     21  หน่วยกิต 
                          วิชาบังคับ  12  หน่วยกิต 
      2204201  ประวัติศำสตร์ไทยก่อนสมัยใหม ่ 3 (3-0-6) 
             Pre–Modern Thai History  
      2204202  ประวัติศำสตร์ไทยสมยัใหม ่     3 (3-0-6) 
        Modern Thai History           
      2204307  ควำมคิดและวิธีกำรทำงประวัติศำสตร ์ 3 (3-0-6) 
        Historical Thoughts and Historical Methods 
      2204409  สัมมนำประวัตศิำสตรไ์ทย 3 (3-0-6) 
        Seminar in Thai History 
 
    วิชาบังคับเลือก      9  หน่วยกิต 
      ให้นิสิตเลือกเรยีนรำยวิชำต่อไปนี ้ 3  รำยวิชำ   

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



3 

    2204370   ประวัติศำสตร์เอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ตั้งแต่ครสิต์ศตวรรษ 3 (3-0-6) 
       ที่ 19 ถึงกลำงคริสต์ศตวรรษที่ 20   
       Southeast Asian History from the Nineteenth Century  
       to the Middle of the Twentieth Century 
    2204378 ประวัติศำสตร์ยุโรปตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี  19 ถึงปัจจุบัน 3 (3-0-6) 
      European History from the Nineteenth Century  to the Present 
 2204388 ประวัติศำสตร์อเมริกำตั้งแต ่ ค.ศ. 1898  ถึงปัจจุบัน 3 (3-0-6) 
 American History from 1898 to the Present 
   2204392 ประวัติศำสตร์เอเชียใตต้ั้งแต่สมัยอำณำนิคมถึงปัจจุบัน     3 (3-0-6) 
     History of South Asia from the Colonial Period to the Present  
   2204395 จีน  ญี่ปุ่น  เกำหล ี สมัยครสิต์ศตวรรษท่ี 20 3 (3-0-6)  
      China, Japan, and Korea in the Twentieth Century 
 
     วิชาเลือก     45  หน่วยกิต 
    วิชาเลือกในสาขา    27 หน่วยกิต 
    2204204 ประวัติศำสตร์กำรท่องเที่ยว  3 (3-0-6) 
   History of Tourism 
   2204309 ประวัติศำสตร์เอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ร่วมสมัย 3 (3-0-6) 
      Contemporary History of Southeast Asia   
   2204351 ประวัตศิำสตรต์ะวันออกกลำง 3 (3-0-6) 
      History of the Middle East 
   2204352 ประวัตศิำสตรส์ังคมและวัฒนธรรมโลกมุสลมิ     3 (3-0-6) 
     Social and Cultural History of Islamic World 
   2204362 ประวัติศำสตร์ท้องถิ่นไทย                     3 (3-0-6) 
     Local History of Thailand 
    2204363   ประวัติศำสตร์สังคมไทย                                  3 (3-0-6) 
        Social History of Thailand 
       2204365 ประวัติศำสตร์ศิลปะของประเทศไทย                           3 (3-0-6) 
     Art History of Thailand   
    2204366 ประวัติศำสตร์ควำมสัมพันธ์ระหวำ่งไทยกับต่ำงประเทศ 3 (3-0-6) 
   History of Relations between Thailand and Other Countries 
     2204371 ประวัติศำสตร์เอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ตั้งแต่ครสิต์ศตวรรษ 3 (3-0-6)  
     ที ่14 ถึงปลำยครสิต์ศตวรรษที ่ 19   
     Southeast Asian History from the Fourteenth   
     Century to the End of the Nineteenth Century 
    2204373 ประวัติศำสตร์เอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ถึงครสิตศ์ตวรรษที ่ 13 3 (3-0-6) 
     Southeast Asian History to the Thirteenth Century  
   2204374 ประวัตศิำสตร์ศลิปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3 (3-0-6) 
     Art History of Southeast Asia 
         2204375 ประวัติศำสตร์พหุสังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3 (3-0-6) 
           History of Plural Society in Southeast Asia 
  2204376  ประวัติศำสตร์ยุโรปตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 5    3 (3-0-6) 
   ถึงคริสต์ศตวรรษที ่15 
   European History from the Fifth Century to the Fifteenth Century 
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 2204377  ประวัติศำสตร์ยุโรปตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี  16  ถึง 3 (3-0-6)  
     คริสต์ศตวรรษท่ี  18     
     European History from the Sixteenth Century to the Eighteenth Century 
 2204382  ยุโรปหลังสงครำมโลกครั้งท่ี  2  3 (3-0-6) 
     Europe after World War II 
 2204387  ประวัติศำสตร์อเมริกำตั้งแตส่มัยอำณำนิคมถึง 3 (3-0-6) 
    สมัยธุรกจิขนำดใหญ ่  
    Colonial American History to the Big Business Era 
 2204390  ประวัติศำสตร์และอำรยธรรมเอเชยีใต้ก่อนสมัยอำณำนิคม  3 (3-0-6) 
    History and Civilization of South Asia before the Colonial Period 
 2204396  ประวัติศำสตร์สังคมจีน  ญี่ปุ่น  เกำหล ี  3 (3-0-6) 
     Social History of China, Japan and Korea 
 2204407  จีนหลังสงครำมโลกครั้งท่ี  2  3 (3-0-6) 
     China after the Second World War 
 2204408*  ประวัติศำสตร์จีนโพ้นทะเล  3 (3-0-6) 
     History of the Chinese Diaspora 
 2204452   หญิงและชำยในสังคมเอเชีย  3 (3-0-6) 
     Women and Men in Asian Societies 
 2204453*  หญิงและชำยในสังคมยุโรป  3 (3-0-6) 
     Women and Men in European Societies 
 2204454*  นำซีเยอรมน ี     3 (3-0-6) 
     Nazi Germany 
 2204461      ประวัติศำสตร์ภมูิปัญญำไทยสมัยใหม่ 3 (3-0-6) 
    Modern Thai Intellectual History 
 2204464  ประวัติศำสตร์ไทยร่วมสมัย  3 (3-0-6)  
     Contemporary Thai History 
 2204465*  ประวัติศำสตร์กรุงเทพฯ  3 (3-0-6) 
     History of Bangkok 
 2204468  ประวัติศำสตร์นิพนธ์ไทย     3 (3-0-6) 
    Thai Historiography 
 2204475    บทบำทของชำวยโุรปในประวัตศิำสตรไ์ทยและ 3 (3-0-6) 
     เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนสมยัใหม่    
     Roles of Europeans in Pre-Modern Thai  
     and Southeast Asian History 
 2204476*  ประวัติศำสตร์มหำนคร   3 (3-0-6) 
     History of Metropolis 
 2204495   หัวข้อทีน่่ำสนใจในประวัตศิำสตร์ยโุรป 3 (3-0-6) 
     Selected Topics in European History 
 2204496   หัวข้อที่น่ำสนใจในประวัตศิำสตรเ์อเชียตะวันออก 3 (3-0-6) 
     Selected Topics in East Asian History 
 2204497   หัวข้อที่น่ำสนใจในประวัตศิำสตรเ์อเชียตะวันออกเฉยีงใต ้ 3 (3-0-6) 
     Selected Topics in Southeast Asian History 
 
 
      --------------------------------------------------------- 
 * รำยวิชำเปดิใหม ่
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   2204498  หัวข้อที่น่ำสนใจในประวัตศิำสตรไ์ทย 3 (3-0-6) 
       Selected Topics in Thai History 
   2204499  หัวข้อทีน่่ำสนใจในประวัตศิำสตร ์ 3 (3-0-6) 
  Selected  Topics  in  History 
 
      หมายเหตุ  นิสิตสำมำรถเลือกรำยวิชำในกลุม่บงัคับเลือกเป็นรำยวิชำเลือกได้ 
 
    วิชาเลือกนอกสาขา  18 หน่วยกิต 

ให้นิสิตเรียนรำยวิชำจำกสำขำวิชำอื่นในคณะอักษรศำสตร์  หรือรำยวิชำในคณะ
ต่ำงๆ ในจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  ได้แก่  คณะรัฐศำสตร ์ คณะเศรษฐศำสตร ์ 
คณะนติิศำสตร ์ และคณะนิเทศศำสตร ์(เฉพำะภำควิชำกำรสื่อสำรมวลชน   
ภำควิชำกำรภำพยนตร์และภำพนิง่  ภำควิชำวำรสำรสนเทศ) โดยมขี้อก ำหนดดังนี้ 
1. ให้เลอืกเรยีนรำยวิชำในคณะอักษรศำสตรไ์ม่น้อยกว่ำ  12  หน่วยกติ   ในจ ำนวนนี้

อำจเป็นรำยวิชำภำษำต่ำงประเทศได ้1 ภำษำ  ไม่เกนิ  9  หน่วยกิต 
      2. ให้เลอืกเรยีนรำยวิชำนอกคณะอักษรศำสตรไ์ดไ้มเ่กิน  6  หน่วยกติ   ทั้งนี้ต้องเปน็

รำยวิชำทีไ่ดร้ับควำมเห็นชอบจำกภำควิชำประวัติศำสตร ์
 

2.1.2  แบบวิชาเอก-โท 66  หน่วยกิต 
  2.1.2.1  วิชาเอก  48  หน่วยกิต 
 
 วิชาบังคับ 21  หน่วยกิต 
                          วิชาบังคับ  12  หน่วยกิต 
     เรียนเหมือนกับรำยวิชำในแบบวิชำเอกเดี่ยว 
     วิชาบังคับเลือก   9  หน่วยกิต 
     เรียนเหมือนกับรำยวิชำในแบบวิชำเอกเดี่ยว 
 
    วิชาเลือก  27  หน่วยกิต 
     เรียนเหมือนกับรำยวิชำในแบบวิชำเอกเดี่ยว 
     หมายเหตุ   นิสิตสำมำรถเลือกรำยวิชำในกลุ่มบังคับเลือกเป็นรำยวชิำเลือกได้  
 

 2.1.2.2  วิชาโท  18  หน่วยกิต 
  นิสิตวิชำเอกสำขำวิชำประวัติศำสตร์ต้องเลือกเรียนวิชำโทสำขำอื่นที่เปิดสอนในคณะ 
 หรือนอกคณะ  18  หน่วยกิต 

 
 

 2.1.3  วิชาโท ส าหรับนิสิตที่เรียนวิชาเอกสาขาอ่ืนทั้งในคณะและนอกคณะ  18  หน่วยกิต 
ส ำหรับนสิิตที่เรียนวิชำเอกสำขำอ่ืนท้ังในคณะและนอกคณะ  และเลือกเรียน
ประวัติศำสตร์เป็นวิชำโท  ให้เลือกเรียนจำกรำยวิชำต่อไปนี ้

     วิชาบังคับ    6  หน่วยกิต   
            วิชาบังคับ  3  หน่วยกิต 
     2204202    ประวัติศำสตร์ไทยสมยัใหม ่  3 (3-0-6) 
  Modern Thai History 
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   วิชาบังคับเลือก  3  หน่วยกิต 
    ให้นิสิตเลือกเรียน  1  รำยวิชำ  ต่อไปนี ้
   2204351    ประวัติศำสตร์ตะวันออกกลำง 3 (3-0-6) 
       History of the Middle East 
   2204370  ประวัติศำสตร์เอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ตั้งแต ่ 3 (3-0-6) 
       คริสต์ศตวรรษที่ 19  ถึงกลำงคริสต์ศตวรรษที่ 20 
       Southeast Asian History from the Nineteenth Century  
       to the Middle of the Twentieth Century 
 2204378    ประวัติศำสตร์ยุโรปตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี  19   3 (3-0-6) 
   ถึงปัจจุบัน 
      European History from the Nineteenth Century   
      to the Present  
   2204388    ประวัติศำสตร์อเมริกำตั้งแต ่ ค.ศ. 1898  ถึงปัจจุบัน 3 (3-0-6) 
 American History from 1898 to the Present 
  2204392    ประวัติศำสตร์เอเชียใตต้ั้งแต่สมัยอำณำนิคมถึงปัจจุบัน    3 (3-0-6) 
     History of South Asia from the Colonial Period 

  to the Present 
  2204395    จีน  ญี่ปุ่น  เกำหล ี สมัยครสิต์ศตวรรษท่ี 20   3 (3-0-6)    
            China, Japan, and Korea in the Twentieth Century 

 
   รายวิชาเลือก     12  หน่วยกิต 
                 ให้เลือกเรียน  4  รำยวิชำที่ภำควิชำประวัติศำสตร์เปิดสอน 
              ยกเว้น 
      (1) รำยวิชำที่มีฐำนะเป็นวิชำกำรศึกษำทั่วไปและวิชำพื้นฐำนอักษรศำสตร ์ คือ 
         2204180   อำรยธรรม 
         2204181   อำรยธรรมตะวันออก 
         2204182   อำรยธรรมตะวันตก 
      (2) รำยวิชำ  2204307  ควำมคิดและวิธีกำรทำงประวตัิศำสตร ์และ  2204409  
      สัมมนำประวัตศิำสตรไ์ทย ต้องได้รับอนุญำตจำกอำจำรย์ผูส้อนก่อน 
     

2.2  โปรแกรมเกียรตินิยม 
2.2.1 แบบวิชาเอกเด่ียว 66  หน่วยกิต 

 วิชาบังคับ  21  หน่วยกิต 
                          วิชาบังคับ   12  หน่วยกิต 

 เรียนเหมือนกับรำยวิชำในโปรแกรมปกต ิ
    วิชาบังคับเลือก       9  หน่วยกิต 

 เรียนเหมือนกับรำยวิชำในโปรแกรมปกต ิ
 

 วิชาเลือก  45  หน่วยกิต 
    วิชาเลือกในสาขา    27  หน่วยกิต 

นิสิตต้องเรียนรำยวิชำเอกัตศึกษำหรือรำยวิชำระดับบณัฑติศึกษำ โดยควำมเห็นชอบ
ของคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรปริญญำบณัฑิต สำขำวิชำประวตัศิำสตร์รวม 12  
หน่วยกิต  ปริญญำนิพนธ์ รวม  8  หน่วยกิต  
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 2204591     เอกัตศึกษำ 1 3 (2-0-7) 
  Independent Study I 
 2204592    เอกัตศึกษำ 2 3 (2-0-7) 
  Independent Study II 
 2204593    เอกัตศึกษำ 3 3 (2-0-7) 
  Independent Study III 
 2204594    เอกัตศึกษำ 4 3 (2-0-7) 
  Independent Study IV 
 2204597    ปริญญำนิพนธ์ 1 4   หน่วยกิต 
  Senior Project I 
 2204598   ปริญญำนิพนธ์ 2 4   หน่วยกิต 
  Senior Project II 
 

และ เรยีนรำยวิชำเลือกในสำขำอกีไม่น้อยกว่ำ 7 หน่วยกิต (เหมือนกับรำยวิชำเลือก 
ในสำขำในโปรแกรมปกติ) 
 

 หมายเหตุ นิสิตสำมำรถเลือกรำยวิชำในกลุม่บังคับเลือกเป็นรำยวิชำเลือกได้ 

 วิชาเลือกนอกสาขา  18  หน่วยกิต 
 เรียนเหมือนกับรำยวิชำในโปรแกรมปกต ิ
 

2.2.2  แบบวิชาเอก-โท  66  หน่วยกิต 
  2.2.2.1  วิชาเอก  48  หน่วยกิต 
 

 วิชาบังคับ 21  หน่วยกิต 
                          วิชาบังคับ  12  หน่วยกิต 
     เรียนเหมือนกับรำยวิชำในโปรแกรมปกต ิ
     วิชาบังคับเลือก   9  หน่วยกิต 
     เรียนเหมือนกับรำยวิชำในโปรแกรมปกต ิ
    วิชาเลือก   27  หน่วยกิต 

 เรียนเหมือนกับรำยวิชำเลือกในสำขำในโปรแกรมเกียรตินิยมแบบเอกเดี่ยว 
 
2.2.2.2  วิชาโท  18  หน่วยกิต 

นิสิตเอกสำขำวิชำประวตัิศำสตรต์อ้งเลือกเรียนวิชำโทสำขำอื่นที่เปิดสอนในคณะ
หรือนอกคณะ  18  หน่วยกิต 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 

 2204201 ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่                                3 (3-0-6)   
     กำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมืองของไทย 
   ตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
   Pre-Modern Thai History 
   PRE MOD TH HIST 

   Economic, social, and political changes in Thailand from  
   the pre-Sukhothai period to the early Bangkok period. 
 

  2204202 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่    3 (3-0-6) 
    กำรเข้ำสูส่มยัใหม่ กำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ  สังคม  
    และกำรเมืองไทย ตั้งแต่กำรท ำสนธิสัญญำบำวริงใน  
    พ.ศ. 2398 จนถึงเหตุกำรณ์ 14 ตุลำคม พ.ศ. 2516 
    Modern Thai history 

    MOD TH HIST   
   Transition to the Modern Period; economic, social and political  
   changes in Thailand from the signing of the Bowring Treaty 
   in 1855 to 14 October 1973. 

 

  2204204 ประวัติศาสตร์การท่องเท่ียว    3 (3-0-6) 
    ก ำเนิดและพัฒนำกำรของกำรท่องเที่ยว ปัจจัยทำงกำรเมือง  
    เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อพัฒนำกำรของกำรท่องเที่ยว  
    แนวควำมคิด เกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวและกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวในสังคมไทย 
    History of Tourism 
      HIST TOURISM 
    Rise and development of tourism; political, economic,  
    social and cultural  factors affecting development of tourism;  
    concepts of tourism and tourism management in Thai society. 
 
  2204307 ความคิดและวิธีการทางประวัติศาสตร์   3 (3-0-6) 

   (เงื่อนไขรำยวิชำ: รำยวิชำที่ผู้สอนอนุญำตให้เรยีน)  
ควำมคิดและวิธีกำรทำงประวัติศำสตรต์ั้งแต่สมัยกรีกโบรำณถึงปัจจบุัน  
ปรัชญำประวัติศำสตร์ ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงควำมคดิกับวิธีกำรทำง
ประวัติศำสตร์  หลักฐำนและกำรตีควำมทำงประวตัิศำสตร์ ควำมสมัพันธ์
ระหว่ำงประวัติศำสตร์กบัศำสตร์อืน่ๆ  ทำงมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

   Historical Thoughts and Historical Methods 
   HIST THGHT/METHOD 
   (CONDITION: CONSENT OR FACULTY) 

Historical thoughts and methods from Ancient Greece to the 
present; philosophy of history; relationship between historical  
thoughts and methods; historical evidence and interpretation; 
relationship between history and other disciplines in humanities 
and social sciences. 
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  2204309 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมสมัย  3 (3-0-6) 
    พัฒนำกำรทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของภมูิภำคเอเชีย 
    ตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่หลังสงครำมโลกครั้งท่ี 2 กำรสร้ำงชำติ  
    สงครำมเย็น ระบอบเผด็จกำร กำรเติบโตทำงเศรษฐกจิและสมำคมอำเซียน 
    Contemporary History of Southeast Asia     
    CONTEM HIST SEA 
    Political, economic and social development of Southeast Asia  
    after World War II: nation building, Cold War, dictatorship,  
    economic growth and ASEAN. 
 
  2204351 ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง   3 (3-0-6) 
   พัฒนำกำรทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของภูมิภำค 
   ตะวันออกกลำง บทบำทของภูมิภำคนี้ในโลกมุสลิมและในกำรเมืองโลก 
             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. 
 

      2204352 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมโลกมุสลิม  3 (3-0-6) 
พัฒนำกำรของสังคมและวัฒนธรรมของโลกมสุลิม ตั้งแต่ก ำเนิดของ 
ศำสนำอิสลำมจนถึงปัจจุบัน สังคมและวัฒนธรรมอสิลำมในตะวันออกกลำง  
เอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ และภมูิภำคอื่นๆ 

   Social and Cultural History of Islamic World 
   SOC CUL HIST ISLAM 
         Social and cultural development of the Islamic World from  
   the birth of Islam to the present; Islamic society and culture  
   in the Middle East, South Asia, Southeast Asia and other regions. 
     
  2204362 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย    3 (3-0-6) 
    ควำมหมำยและวิธีกำรศึกษำประวตัิศำสตร์ท้องถิ่น กำรศึกษำ 
    เฉพำะเรื่องในประวัติศำสตร์ท้องถิน่ของไทย 
    Local History of Thailand       

   LOC HIST THAILAND 
  Definition and methodology of local history; study of selected  
  topics in Thai local history. 
 

  2204363 ประวัติศาสตร์สังคมไทย    3 (3-0-6) 
    โครงสร้ำงสังคมไทย สถำบันทำงสงัคม ชนช้ัน เพศสภำพ  
    ชำติพันธุ์ในสังคม และชีวิตประจ ำวัน กำรเปลี่ยนแปลง 
    ทำงสังคมในสมัยรัตนโกสินทร ์
    Social History of Thailand       
    SOC HIST THAILAND 
    Structure of Thai society, social institutions, class, gender,  
    ethnicity in the society and everyday life; social changes in  
    the Rattanakosin Period. 
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  2204365 ประวัติศาสตร์ศิลปะของประเทศไทย 3 (3-0-6) 
    ควำมหมำยและวิธีกำรศึกษำประวตัิศำสตร์ศลิปะ พัฒนำกำร 
    ของศิลปะในประเทศไทยตั้งแต่สมยัก่อนประวัติศำสตร์จนถึง 
    สมัยรัตนโกสินทร์ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสภำพทำงเศรษฐกิจ 
    สังคมกำรเมือง และภูมิปัญญำกับศิลปะ   
    Art History of Thailand       
             ART HIST THAILAND 
    Definition and methodology of art history; development  
    of art in Thailand from pre-history to the Rattanakosin Period;   
    relationship between economy, society, politics, thoughts and art.    
   
  2204366 ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ 3 (3-0-6) 
    ภูมิหลังและพัฒนำกำรของควำมสมัพันธ์ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้ำน  
    จีน อินเดีย ประเทศในโลกมุสลิม  และโลกตะวันตก และผลกระทบต่อ 
    ประวัติศำสตร์ไทย 
    History of Relations between Thailand and Other Countries   

   REL THAILAND/OTHER 
    Background and development of relations between Thailand  
    and its neighboring countries, China, ndia, the Muslim countries  
    and the West and their impacts on Thai history.  
 
  2204370 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้ังแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19  3 (3-0-6) 
    ถึงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 20  
   พัฒนำกำรของรัฐสมัยใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต ่
   คริสต์ศตวรรษที่ 19 จนถึงกลำงคริสตศ์ตวรรษที่ 20 กำรสถำปนำ 
   ระบอบอำณำนิคม ควำมเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ และ      สังคมภำยใต้ระบอบอำณำนิคม ขบวนกำรชำตินิยม สงครำมโลกครัง้ที่ 2  
   กำรปฏิวัติและกำรได้รับเอกรำช สงครำมเย็นและปญัหำตำ่งๆ  
   ภำยหลังกำรได้รับเอกรำช 
   Southeast Asian History from the Nineteenth Century  
   to the Middle of the Twentieth Century 
   SEA HIST 19-20 C 
   Development of modern states in Southeast Asia  
   from the nineteenth century to the middle of  
   the twentieth century; establishment of colonialism;  
   political, economic and social changes under colonialism;  
   nationalist movements; World War II; revolutions and     
   independence; Cold War and  problems after independence. 
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 2204371 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้ังแต่ 3 (3-0-6) 
    คริสต์ศตวรรษที่ 14 ถึงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 

 พัฒนำกำรทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม ของชุมชนต่ำงๆ  
 ที่ตั้งหลักแหล่งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต ่
 คริสต์ศตวรรษท่ี 14 หลังกำรเข้ำมำของพุทธศำสนำเถรวำทลังกำวงศ์   
 และศำสนำอิสลำม  กำรเข้ำมำของประเทศตะวันตกและผลกระทบ 
 ต่อโครงสร้ำงทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในเอเชีย 
 ตะวันออกเฉียงใต้ถึงปลำยคริสต์ศตวรรษที่19 

    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.  

  
 2204373     ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถึงคริสต์ศตวรรษที่ 13 3 (3-0-6) 

  พัฒนำกำรทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ  สังคม ของชุมชนโบรำณต่ำง ๆ  
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  กำรก่อตัวและกำรสร้ำงควำมเป็นปึกแผ่น 
จนเกิดเป็นเมืองทั้งส่วนที่เป็นภำคพื้นทวีปและหมู่เกำะ กำรเข้ำมำของ 
พุทธศำสนำเถรวำทลังกำวงศ์และศำสนำอิสลำม 

  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     ประวัติศาสตร์ศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3 (3-0-6) 
  พัฒนำกำรของศิลปะในภูมภิำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต ่
  สมัยก่อนประวัติศำสตร์ถึงยุคร่วมสมัย  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงศิลปะ 
  กับสภำพเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง ศำสนำและภูมิปญัญำ  
  คุณค่ำของผลงำนศิลปะในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฐำนะ 
  มรดกทำงวัฒนธรรมของประชำคมอำเซียน 
  Art History of Southeast Asia 
  ART HIST SEA 
  Development of art in Southeast Asia from pre-history  
  to the contemporary period; relationships between art  
  and economy, society, politics, religions and thought;  
  values of artifacts in Southeast Asia as cultural heritage  
  of the ASEAN Community. 
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2204375 ประวัติศาสตร์พหุสังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3 (3-0-6) 
  ภูมิหลังและพัฒนำกำรของพหุสังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
  ลักษณะทำงวัฒนธรรม ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกลุ่มชำติพันธ์ุ ผลกระทบ 
  ของควำมหลำกหลำยทำงชำติพันธ์ุต่อเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง   
  ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
  History of Plural Society in Southeast Asia 
  HIST PL SOC SEA 
   Background and development of plural societies in Southeast Asia;  
   cultural patterns; relationship among different ethnic groups;  
   impacts of ethnic diversity on economy, society and politics  
   in Southeast Asia. 
 
 2204376 ประวัติศาสตร์ยุโรปต้ังแต่คริสต์ศตวรรษที่ 5 ถึงคริสต์ศตวรรษที่ 15 3 (3-0-6) 

  พัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์ของยุโรปสมัยกลำง กำรเติบโตของคริสต์ศำสนำ 
  และระบบศักดินำ และกำรเปลี่ยนผ่ำนจำกปลำยสมัยกลำงไปสู่ต้นสมัยใหม่ 

   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 ประวัติศาสตร์ยุโรปต้ังแต่คริสต์ศตวรรษที่ 16 ถึงคริสต์ศตวรรษที่ 18 3 (3-0-6) 

 ประวัติศำสตร์ยุโรปในระยะเริ่มต้นสมัยใหม่นับตั้งแต่กำรก่อตัวของรัฐชำติ  
 และปฏิรูป ศำสนำ จนถึงกำรปฏิวัติทำงภูมิปัญญำ กำรปฏิวัติอุตสำหกรรม  
 และกำรปฏิวัติฝรั่งเศส 
 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 ประวัติศาสตร์ยุโรปต้ังแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงปัจจุบัน 3 (3-0-6) 

 พัฒนำกำรทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของยุโรป  
 ตั้งแต่ครสิต์ศตวรรษที่ 19 ถึงปัจจุบัน เน้นกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง  
 เศรษฐกิจ และสังคม  ควำมขดัแยง้ระหว่ำงประเทศ สงครำมโลกท้ัง 2 ครั้ง  
 และปัญหำส ำคัญ ๆ ของยุโรปหลังสงครำมโลกครั้งท่ี 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. 
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 2204382 ยุโรปหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 3 (3-0-6)  
 พัฒนำกำรทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคมและควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี   

  รวมทั้งบทบำทของยุโรปตะวันตกและยโุรปตะวันออกหลังสงครำมโลกครั้งท่ี 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. 

 
 2204387 ประวัติศาสตร์อเมริกาต้ังแต่สมัยอาณานิคมถึงสมัยธุรกจิขนาดใหญ่ 3 (3-0-6) 

 กำรตั้งอำณำนคิม วิวัฒนำกำรทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ 
 วัฒนธรรมสมัยอยู่ใต้กำรปกครองของอังกฤษ สงครำมอิสรภำพอเมริกำ  
 กำรสร้ำงชำติ กำรขยำยดินแดนไปทำงตะวันตก สงครำมกลำงเมือง  
 และกำรบูรณะฟื้นฟูภำคใต้  กำรเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจจำกระบบ 
 กสิกรรมเป็นอุตสำหกรรม ธุรกิจขนำดใหญ่ซึ่งมผีลกระทบทำงด้ำน 
 เศรษฐกิจและสังคม 

 Colonial American History to the Big Business Era 
  COL  AM-BIG  BUS 

 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 ประวัติศาสตร์อเมริกาต้ังแต่ ค.ศ. 1898 ถึงปัจจุบนั 3 (3-0-6) 

 กำรเปลีย่นแปลงนโยบำยตำ่งประเทศในช่วงปลำยคริสต์ศตวรรษท่ี 19   
  กำรเคลื่อนไหวเพื่อควำมก้ำวหน้ำของบ้ำนเมืองครั้งใหญ่ อเมริกำ 
  กับสงครำมโลกครั้งท่ีหนึ่ง กำรแก้ไขปัญหำเศรษฐกิจตกต่ ำ  กำรเข้ำสู ่
  สงครำมโลกครั้งท่ีสอง ปัญหำทำงกำรเมือง  เศรษฐกิจ และสังคมภำย 
  ในประเทศหลังสงครำม  บทบำทของอเมริกำในกำรเมืองโลก 
    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 ประวัติศาสตร์และอารยธรรมเอเชียใต้ก่อนสมัยอาณานิคม 3 (3-0-6) 
    พัฒนำกำรทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม และอำรยธรรม 
    ของเอเชียใต้ตั้งแต่สมยัโบรำณจนถึงสมัยรำชวงศ์โมกลุ 
   History and Civilization of South Asia before the Colonial Period   

  SA BFOR COL PERIOD 
    Development of politics, economy, society and civilization  
    of South Asia from ancient times to the age of the Mughals. 
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  2204392     ประวัติศาสตร์เอเชียใต้ต้ังแต่สมัยอาณานิคมถึงปัจจุบัน  3 (3-0-6)  
    กำรเข้ำมำของตะวันตกในเอเชียใต้ เอเชียใต้ภำยใต้กำรปกครอง 
    ของอังกฤษ ขบวนกำรชำตินิยม กำรต่อสูเ้พื่อเอกรำชและกำรสร้ำงชำต ิ
    ในเอเชียใต้ ปัญหำของเอเชียใต้ปจัจุบัน 
             History of South Asia from the Colonial Period to the Present   
           HIST SA COL-PRES 
    Coming of the West to South Asia; South Asia under the British rule;  
    nationalist movements; South Asia’s struggle for independence  
    and nation building; present problems of South Asia. 
 
 2204395 จีน ญี่ปุ่น เกาหลี สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 20 3 (3-0-6) 

 กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม และนโยบำย 
  ต่ำงประเทศของจีน ญี่ปุ่น และเกำหลี ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 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 ประวัติศาสตร์สังคมจีน ญี่ปุ่น และเกาหล ี   3 (3-0-6) 
    พัฒนำกำรของสังคมจีน ญี่ปุ่น และเกำหลี ตั้งแต่สมัยโบรำณ 
    จนถึงปัจจุบัน เน้นกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมและสำเหตุของ 
    กำรเปลีย่นแปลง กำรเปลีย่นแปลงโครงสร้ำงสังคมควำมคิด 
    ควำมเชื่อตลอดจนสถำบันทำงสังคมที่ส ำคญั 
    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 emphasis  
    on social changes and their causes; changes in social structure,  
    ideas, beliefs as well as significant social institutions. 
 
 2204407 จีนหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2    3 (3-0-6) 
               พัฒนำกำรทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนนโยบำย 
   ต่ำงประเทศของจีนตั้งแต่หลังสงครำมโลกครั้ง ที่ 2 จนถึงปัจจุบัน   
   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. 
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 2204408* ประวัติศาสตร์จีนโพ้นทะเล    3 (3-0-6) 
   ประวัติศำสตร์กำรอพยพย้ำยถิ่นฐำนของชำวจีนไปยังดินแดน 
   โพ้นทะเลต่ำงๆ ตั้งแต่ปลำยคริสตศ์ตวรรษที่ 17 ถึงปัจจุบัน  
   บทบำทของเครือข่ำยชุมชนชำวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย 
   และในภูมภิำคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ 
   History of the Chinese Diaspora 
   HIST CHIN DIASPORA 
   History of Chinese migration to overseas from the late-17th century  
   to the present; roles of the ethnic Chinese Community networks  
   in Thailand and in East and Southeast Asia. 
 
 2204409 สัมมนาประวัติศาสตร์ไทย    3 (3-0-6) 

      (เงือนไขรำยวิชำ: รำยวิชำที่ผู้สอนอนุญำตให้เรยีน) 
 กำรใช้ควำมรู้เกี่ยวกับเนื้อหำและวิธีกำรทำงประวัติศำสตร์ใน 
 ภำคปฏิบัติทั้งในกำรท ำวิจัย และกำรน ำเสนอผลกำรวิจัย 
 ทำงประวัติศำสตร์ไทย 

   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. 
 
 2204452     หญิงและชายในสังคมเอเชีย    3 (3-0-6) 

  ควำมคิดเรื่องเพศและบทบำทตำมสถำนะทำงเพศในสังคมเอเชีย  
  ควำมสัมพันธร์ะหว่ำงหญิง  และชำยในบริบททำงประวัติศำสตร ์
  และวัฒนธรรม  กำรเคลื่อนไหวของขบวนกำรสตร ี  

     Women and Men in Asian Societies      
             WOMEN&MEN IN ASIA 

  Concepts of sex and gender and sex roles in Asian societies;  
  relationship between women and men in historical  
  and cultural contexts; feminist movements. 
 

 2204453*     หญิงและชายในสังคมยุโรป    3 (3-0-6) 
   แนวคิดเรื่องเพศสรีระและบทบำทตำมสถำนะทำงเพศในสังคมยโุรป  
   ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหญิงและชำยในบริบททำงประวัติศำสตร์ 
   และวัฒนธรรม กำรเคลื่อนไหวของขบวนกำรสิทธิสตรี ควำมหลำกหลำย 
   ของเพศสภำพและเพศวิถ ี
   Women and Men in European Societies 
  WOMEN/MEN EUR 
  Concepts of sex and gender roles in European societies;  
  relationship between women and men in historical  
  and cultural contexts; feminist movements; variety of genders  
  and sexualities. 
 

------------------------------------------------ 
* รำยวิชำเปิดใหม ่
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 2204454*   นาซีเยอรมนี      3 (3-0-6) 
   พัฒนำกำรทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม และนโยบำยต่ำงประเทศ 
   ของเยอรมนีตั้งแต่ ค.ศ. 1933 ถึง ค.ศ. 1945 เน้นอุตสำหกรรม 
   กำรฆ่ำล้ำงเผ่ำพันธุร์ะหว่ำงสงครำมโลกครั้งท่ีสอง และกำรจัดกำรกบั 
   อดีตของระบอบนำซีในสังคมเยอรมนีปัจจุบัน 
   Nazi Germany 
   NAZI GERMANY 
   German political and socio-economic developments  
   and foreign policy from 1933 to 1945 with special emphasis  
   on the Holocaust industry during the Second World War   
   and coming to terms with the Nazi past in contemporary Germany. 
 
 2204461 ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาไทยสมัยใหม่   3 (3-0-6) 
   ควำมเปลีย่นแปลงทำงภูมิปญัญำในสังคมไทยสมัยใหม่ 
   และผลกระทบ กำรวิเครำะห์  กระบวนกำรทำงประวตัิศำสตร์  
   และบริบททำงกำรเมือง เศรษฐกิจ และสังคมทั้งภำยใน 
   และภำยนอกประเทศท่ีมีผลต่อกำรเปลีย่นแปลงทำงภูมิปญัญำของไทย 
   Modern Thai Intellectual History 
   MOD TH INTEL HIST 
   Intellectual changes in modern Thai society and their impacts;  
   analysis of the historical processes as well as local  
   and global political, economic, and social contexts that     
   shaped Thai intellectual transformations. 
 
 2204464     ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย    3 (3-0-6) 

 กำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง และวัฒนธรรม 
 ของไทยตั้งแต่แผนพัฒนำเศรษฐกิจแห่งชำติ ฉบับท่ี 1 

   Contemporary Thai History      
      CONTEMP TH HIST 

 Economic, social, political and cultural changes in Thailand since  
 the 1st National Economics Plan. 
 

 2204465*    ประวัติศาสตร์กรุงเทพฯ     3 (3-0-6) 
   ก ำเนิด พัฒนำกำร และเอกลักษณท์ำงสังคมวัฒนธรรมของกรุงเทพมหำนคร  
   ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำยภำพ ชุมชน วิถีชีวิต และลักษณะ 
   ทำงสังคมวัฒนธรรมของกรุงเทพมหำนคร 
   History of Bangkok 
   HIST BANGKOK 
   Origin, development, and socio-cultural identity of Bangkok;  
   factors that affect physical changes, communities, ways of life,  
   and socio-cultural characteristics of Bangkok. 

 
  
 

------------------------------------------------ 
* รำยวิชำเปิดใหม ่
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 2204468  ประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย    3 (3-0-6) 
  พัฒนำกำรกำรเขียนประวัติศำสตร์ไทย ลักษณะและจุดมุ่งหมำย 
  ของกำรเขียนประวัติศำสตร์ไทย  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรเปลี่ยนแปลง 
  ทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม และภูมิปัญญำ กับประวัติศำสตร์นิพนธ ์

   Thai Historiography        
   TH HISTORIOGRAPHY 

 Thai historiography; nature and aims of Thai historical writing;  
 relations between political, economic, social and intellectual changes  
 and historiography. 

 
 2204475  บทบาทของชาวยุโรปในประวัติศาสตร์ไทยและเอเชีย 3 (3-0-6) 
   ตะวันออกเฉียงใต้ก่อนสมยัใหม ่    

  กำรเข้ำมำของชำวยุโรปในสยำมและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
  ก่อนสมัยใหม่ กำรตั้งชุมชนชำวยุโรปในกรุงศรีอยุธยำและเมืองอื่น ๆ 
  ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงชำวยุโรป 
  กับรำชส ำนักและกลุ่มต่ำง ๆ ในสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
  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. 

 
 2204476*     ประวัติศาสตร์มหานคร    3 (3-0-6) 
   ก ำเนิด พัฒนำกำรและเอกลักษณท์ำงสังคมวัฒนธรรมของมหำนคร 
   ส ำคัญในภมูิภำคต่ำงๆของโลก ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรเปลีย่นแปลง 
   ทำงกำยภำพ ชุมชน วิถีชีวิต และลักษณะทำงสังคมวัฒนธรรม 
   ของแต่ละมหำนคร ควำมส ำคญัของมหำนครเหล่ำนั้นในประวัติศำสตร์โลก 
   History of Metropolis 
   HIST METRO 
   Origin, development, and socio-cultural identity of the metropolis  
   in various regions of the world; factors that affect physical changes,  
   the communities, ways of life, and socio-cultural characteristics  
   of each metropolis; significant of the metropolis in world history. 
 
 2204495 หัวข้อทีน่่าสนใจในประวัติศาสตร์ยุโรป  3 (3-0-6) 
   กำรศึกษำอย่ำงลึกซึ้งในหัวข้อท่ีน่ำสนใจในประวัตศิำสตร์ยโุรป 
  Topics of Special Interest in European History 
  TOP EUR HIST 
  In-depth study of topics of special interest in European history. 
 
 

------------------------------------------------ 
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 2204496 หัวข้อที่น่าสนใจในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก  3 (3-0-6) 
   กำรศึกษำอย่ำงลึกซึ้งในหัวข้อท่ีน่ำสนใจในประวัตศิำสตร์เอเชียตะวันออก 
   Topics of Special Interest in East Asian History 
   TOP EA HIST 
   In-depth study of topics of special interest in East Asian history. 
 
 2204497 หัวข้อที่น่าสนใจในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3 (3-0-6) 
   กำรศึกษำอย่ำงลึกซึ้งในหัวข้อท่ีน่ำสนใจในประวัตศิำสตร ์
   เอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
   Topics of Special Interest in Southeast Asian History 
   TOP SEA HIST 
   In-depth study of topics of special interest  
   in Southeast Asian history. 
 
 2204498 หัวข้อทีน่่าสนใจในประวัติศาสตร์ไทย   3 (3-0-6) 
   กำรศึกษำอย่ำงลึกซึ้งในหัวข้อท่ีน่ำสนใจในประวัตศิำสตรไ์ทย 
   Topics of Special Interest in Thai History 
   TOP TH HIST 
   In-depth study of topics of special interest in Thai history. 
 
 2204499 หัวข้อที่น่าสนใจในประวัติศาสตร์    3 (3-0-6) 

  กำรศึกษำอย่ำงลึกซึ้งในหัวข้อท่ีน่ำสนใจทำงประวัติศำสตร ์
  หัวข้อใดหัวข้อหนึ่งหรือหลำยหัวข้อ 

   Selected Topics in History       
   TOPIC HIST 
   In-depth study of one or more topics of special interest in history. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


