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Department of HISTORY

Course code HIST (004)   

ม.ปว. 202 : อารยธรรมกรีกและโรมัน        3(3 - 0 - 6)

HIST 202  : Greek and Roman Civilization 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่ม ี

ศึกษาโดยละเอียดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของกรีก และโรมัน 

โดยให้ความสนใจในสถาบันการปกครอง การศกึษา              

หลักปรัชญา และสังคม 

A detailed study of the history of the Greeks and Romans, 

with a special interest in political institutions, education, 

philosophies and society. 
 

ม.ปว. 233 : อารยธรรมอินเดีย                 3(3 - 0 - 6)

HIST 233  : Indian Civilization 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่ม ี

อารยธรรมยุคแรกของอนุทวีปอินเดีย การกลมกลืนทาง

วัฒนธรรมของชาวพื้นเมือง และผูรุ้กรานกําเนิดและ

พัฒนาการของวัฒนธรรม “อินเดีย” ศาสนาฮินดู และศาสนา

อ่ืนๆ ที่แตกต่างออกไป ในศตวรรษที่ 6   ก่อนคริสตกาล 

รูปแบบทางสังคม และการเมืองของราชอาณาจักร และ

จักรวรรดิอินเดียจนถึงการรุกรานของมุสลิม ผลของอิสลาม 

ที่มีต่อวัฒนธรรมอินเดีย 

The early civilization of the Indian subcontinent; 

syncreticsm of indigenous and invaders' cultures, the 

emergence and development of "Indian" culture, Hinduism 

and heterodox faiths of the 6th century B.C.; social and 

political organization of Indian Kingdoms and empires 

through the Muslim invasion: Islamic impacts on the Indian 

culture. 
 

ม.ปว. 235 : อารยธรรมจีน                      3(3 - 0 - 6)

HIST 235 : : Chinese Civilization 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่ม ี

ศึกษาท่ัวๆไป เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน อิทธิพลของวัฒนธรรม

จีนที่มีเหนือพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของจีน และอารย

ธรรมจีนกับอิทธิพลที่มีต่อเอเชียตะวันออก และต่อเอเชียโดย

ส่วนรวม การตอบโต้ของจีนที่มีต่อการติดต่อกับภายนอก 

  A general survey of Chinese culture; its influence 

over China’s historical development and civilization 

and its impact on East Asia and Asia in general; 

Chinese response to external contacts. 
 
ม.ปว. 271: ประวัติศาสตร์ไทย         3(3 - 0 - 6) 

                โดยสังเขป 

HIST 271 : A Survey of Thai History 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 

พิจารณาโดยสังเขปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยจนถึง

ปัจจุบัน พัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรมไทย 

แนะนําแหล่งที่มาของประวัติศาสตร์รวมท้ังหารือ

เกี่ยวกับปัญหาที่สําคัญที่เกิดขึ้น 

A brief survey of Thai history to the present time, 

the development of Thai society and culture. 

Essential sources of Thai history are introduced, 

with major historical problems discussed. 
 

ม.ปว. 272 : ประวัติศาสตร์การเมือง  3(3 - 0 - 6)

                 และการปกครองไทยสมัยใหม่ 

HIST 272 : History of Modern Thai Politics   

                and Administration      

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่ม ี

การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม 

และการสถาปนาระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์จนถึง

การเปลี่ยนแปลงการปกครองปี พ.ศ. 2475  

รัฐราชการกับการปกครองแบบประชาธิปไตยของไทย

และผลกระทบต่อความสัมพันธเ์ชงิอํานาจในหมู่ชน       

ชั้นนํา ประชาธิปไตยแบบไทยและผลกระทบต่อ

ความสัมพันธ์เชิงอํานาจในหมู่ชนชั้นนํา พ.ศ. 2500 – 

ปัจจุบัน  พลวัตของระบอบประชาธิปไตยร่วมสมัยของ

ไทย 
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The change of socio-economic structure and the 

establishment of Siam absolute monarchy until 2475  

(1932) Revolution. Thai bureaucratic and democratic 

politics and its consequence to the relation of power among 

elite. Thai Democracy and its consequence to the relation 

of power among elites, 1957-present Dynamic of 

Contemporary Thai Democracy. 
 

ม.ปว. 303 : วิธีการและปรัชญา                3(3 - 0 - 6)

                  ประวัติศาสตร์ 

HIST 303 : Historical Method and Philosophy 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี

ศึกษาเกี่ยวกับความมุ่งหมาย และวิธีการของประวัติศาสตร์ 

ปรัชญาประวัติศาสตร์ของตะวันตกพัฒนาการทางการเขียน

ประวัติศาสตร์ไทย สําหรับการเขียนประวัติศาสตร์ตะวันตก  

จะรวมแนวความคิดของเฮโร-โดตัส มาจนถึงสํานักปรัชญา 

จิตนิยมในปัจจุบัน ส่วนการเขียนประวัติศาสตร์ไทยจะรวม 

การเขียน “ประวัติศาสตร์” ไทยแบบดั้งเดิมและการศึกษา

ประวัติศาสตร์ไทย ที่สอดคล้องกับปรัชญาประวัติศาสตร์ 

และวิธีการเขียนประวัติศาสตร์แบบตะวันตก 

A Study of aims, and an exposition of historical methods; 

the course covers historical philosophy, development of 

both western and Thai historiographies, as well as the 

evaluation and interpretation of written documents. 
 

ม.ปว. 314 : ประวัติศาสตร์ยุโรป                 3(3 - 0 - 6)

HIST 314 : History of Europe 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่ม ี

การวิเคราะห์การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของยุโรป และการ

พัฒนามาจากสมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน โดยเน้นการใช้งานของ

แหล่งที่มาและการตีความทางประวัติศาสตร์ของแหล่งข้อมูล 

An analytical study of the political, economic and social 

structure of Europe and its development from the ancient to 

modern period, with emphasis on usage of sources and 

historical interpretation of these sources. 

ม.ปว. 321 : ประวัติศาสตร์ประเทศ     3(3 - 0 - 6)

                 ลาตนิอเมรกิา 

HIST 321   : History of Latin America 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่ม ี

ประวัติความเป็นมาของประเทศต่าง ๆ ในทวีปอเมริกา

ใต ้และหมู่เกาะอินเดียตะวันตก ตลอดจนความสัมพันธ์

พิเศษกับสหรัฐอเมริกา ปฏิกิริยาตอบโต้อิทธิพลโดยตรง 

และโดยทางอ้อมของสหรัฐอเมริกา และบทบาทที่

สําคัญในสังคมนานาชาติในศตวรรษที่ ๒๐  

The history of South American and the West Indies , 

its relationship with U.S.A. , the direct and indirect 

reaction towards American influence, the role of Latin 

America in World Affairs. 
 

ม.ปว. 323 : ประวัติศาสตร์              3(3 - 0 - 6)

                 ความคิดตะวันตก 1 

HIST 323 : History of Western Ideas 1 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่ม ี

ศึกษาพัฒนาการของวิทยาศาสตร์และปรัชญาจาก

สมัยโบราณจนถึงยุคการปฏิวัติวิทยาศาสตร ์อิทธิพล

ของวิทยาศาสตร์และปรัชญาที่มีต่อกันและกัน 

บทบาทของวิทยาศาสตร์ และปรัชญาที่มีต่อความนึก

คิดของคนตะวันตก การตื่นตัวศกึษาศลิปวิทยาการ 

แนวความคิดแบบมนุษยนิยม นิกายโปรเตสแตนท ์

ลัทธิเหตุผลนิยม และความรุ่งโรจน์ทางภูมิปัญญา 

Study of the evolution that was taking place in the 

scientific and intellectual world from ancient times to 

the Age of Scientific Revolution, the interaction 

between science and philosophy, the effects of both 

science and philosophy on western ideology: The 

Renaissance, Humanism, Protestantism, 

Rationalism, and the Enlightenment. 
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ม.ปว. 324 : ประวัติศาสตร์             3(3 - 0 - 6)

                 ความคิดตะวันตก 2 

HIST 324 : History of Western Ideas 2 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่ม ี

ศึกษาในเร่ืองของวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และการก่อตัว

ของความคิดสมัยใหม ่กําเนิดของลัทธิโรแมนติก             

การปฏิวัติอุตสาหกรรม แนวความคิดต่างๆ ของมนุษย์ 

และวิวัฒนาการ และความก้าวหน้าทางสังคม ศิลปะ

วิทยาการของมนุษย ์ศาสนา ผลกระทบทางปรัชญา และ

อุดมคติทางสังคมต่างๆ ในโลกที่กําลังเติบโตใน

คริสตศตวรรษที่ 20 

A study of Science and philosophy and the formation of 

modern ideas, such as Romanticism, The course also 

includes the Industrial Revolution, intellectual trends, 

social evolution and progress, human cultural and 

artistic achievements, religions, philosophical reaction, 

and the ideology on growing societies world-wide in 

the 20th century. 
 

ม.ปว. 330 : เอเชยีตะวันออกเฉียงใต้:     3(3 - 0 - 6)

                 อดตีถงึปัจจุบัน 

HIST 330 : Southeast Asia, Past to Present 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่ม ี

ศึกษาพัฒนาการของประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียง

ใต ้ตั้งแต่ในยุคแรกจนถึงพุทธศตวรรษที่ 26 โดยให้ความ

สนใจในเร่ืองกําเนิดของรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้        

การผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว่างวัฒนธรรมพื้นเมือง

ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับวัฒนธรรมที่ขยายตัวเข้า

มา ประวัติศาสตร์สมัยอาณานิคม ขบวนการชาตินิยม 

ปัญหาการเมือง สังคมและเศรษฐกิจในสมัยหลัง

สงครามโลก คร้ังที่ 2 
 

  A study of the history of Southeast Asia from prehistory 

up to 20th century, with an emphasis on the origins of 

states in Southeast Asia, the incoming alien civilizations, 

and the mixture of these cultures with their own native 

culture. Historical events during colonization days, 

nationalist movements, political, economic and social 

problems in Southeast Asian countries up to post World 

War II. 
 

ม.ปว. 332 : ประวัติศาสตร์รัฐและ            3(3 - 0 - 6)

                 สังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

HIST 332 : History of States and Societies in  

                Southeast Asia 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 

ศึกษารัฐและสังคมของประเทศใดประเทศหนึ่งในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต ้โดยพิจารณาความสัมพันธ์ดา้นเศรษฐกจิ 

สังคม วัฒนธรรม และการเมืองของประเทศนัน้ และที่

สัมพันธ์ต่อภูมิภาคเป็นสําคัญ โดยจะเน้นปัญหาและอาณา

บริเวณในภูมิภาคที่นักศึกษา และผู้สอนสนใจเป็นพิเศษ 

A study of state and society of any single country in 

Southeast Asia by considering its socio-economic, 

political and cultural aspects as on its own terms and in 

relation with the whole region. Emphasis will be laid on 

problems faced by the country in question. 
 

ม.ปว. 361 : ญี่ปุ่นปรทิัศน์                      3(3 - 0 - 6) 

HIST 361 : A Review of Japan 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

ศึกษาภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นโดยสังเขป เพื่อ

เป็นพื้นฐานให้เข้าใจพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ 

การเมือง และลักษณะเด่นๆ ของญี่ปุ่นโดยให้ความสําคัญ

เป็นพิเศษแก่ญี่ปุ่นร่วมสมัย 

A general survey of historical background leading to the 

understanding of prominent socio-economic, political and 

cultural developments of Japan. Emphasis is put on 

contemporary scenes. 
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ม.ปว. 372 : ประวัติศาสตร์ลา้นนา       3(3 - 0 - 6)

HIST 372 : History of Lanna 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่ม ี

ศึกษาอย่างละเอียดเกี่ยวกับลานนาไทย และเอกสารทาง

ประวัติศาสตร์ ระบบการบริหาร พัฒนาการทางสังคมและ

เศรษฐกิจ การรวมลานนาไทยเข้ากับอาณาจักรไทยในสมัย

การปฏิรูปของราชวงศ์จักรี 

An intensive study of Lan-na-Thai and its historical 

source, its administrative, social and economic 

development; the integration of Lan-na-Thai into the 

Thai Kingdom during the Chakkri Reform. 
 

ม.ปว. 401 : อ่านอดีตจากเอกสาร 1        3(3 - 0 - 6) 

HIST 401 : Reading Historical Sources 1 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

ฝึกฝนการอ่าน ตีความ และวิพากษ์หลักฐานที่เป็นเอกสาร 

โดยเน้นการศึกษาค้นคว้าหาข้อเท็จจริงจากหลักฐานชั้นต้น

ทั้งที่เป็นเอกสารของทางราชการ และเอกสารอ่ืนๆ เพื่อ

นํามาประกอบการค้นคว้าวิจัยทางประวัติศาสตร์ 

Practice in reading, interpretations and criticism with 

stress on investigation of sources in the form of 

documents, classified as primary sources such as 

government records and any other types, for use in 

historical research. 
 

ม.ปว. 402 : อ่านอดีตจากเอกสาร 2        3(3 - 0 - 6)

HIST 402 : Reading Historical Sources 2 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่ม ี

ฝึกฝนการอ่าน ตีความ และวิพากษ์หลักฐานที่เป็นเอกสาร 

โดยเน้นการศึกษาค้นคว้าหาข้อเท็จจริงจากเอกสารชั้นรอง

ประเภทต่างๆ เชน่ หนังสือ บทความ และวิทยานิพนธ์เพื่อ

นํามาประกอบการค้นคว้าวิจัยทางประวัติศาสตร์ 

Practice in reading, interpretations and criticism with 

stress on investigation of documents classified as 

secondary sources such as books, essays and theses, for 

use in historical research. 

 
 

  ม.ปว. 403: มโนทัศน์ต่ออดีต               3(3 - 0 - 6)

HIST 403 : Perception of the Past 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ไม่มี 

ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของแนวความคิดเกี่ยวกับ

ประวัติศาสตร์โลกโดยสังเขป โดยเน้นการสืบทอด

ความคิดในโลกตะวันตกและแนวความคิดเกี่ยวกับอดีต

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้และประเทศไทย 

Brief study of the evolution of world historical ideas, 

by laying stress on the development of western 

concept and of historical ideas in Southeast Asia and 

Thailand. 
 

ม.ปว. 409 : สัมมนา                         3(3 - 0 - 6)

HIST 409 : Seminar 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ม.ปว. 401 และ  

                                  ม.ปว. 402  

นักศึกษาทํารายงานค้นคว้าทางประวัติศาสตร์              

ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน เขียนรายงานด้วย

การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ เสนอรายงานในชัน้

สัมมนา 

Students to be assigned topics to work on by 

instructors; they are expected to practice historical 

techniques in their written reports which are 

presented in seminar classes. 
 

ม.ปว. 415: ประวัติศาสตร์รัสเซีย          3(3 - 0 - 6)

HIST 415 : History of Russia 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 

พิจารณาโดยสังเขปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์รัสเซยี ตั้งแต่

การขึ้นมามีอํานาจของมอสโคว์ และการเถลิงอํานาจของ

ราชวงศ์โรมานอฟ จนกระท่ังถึงกําเนิดของสหภาพโซเวียต

สมัยสตาลิน สงครามโลกคร้ังที่ 2 และบทบาทของ

สหภาพโซเวียต เน้นทางด้านการปรับปรุงรัสเซียให้

ทันสมัยและความล้มเหลวของราชวงศ์โรมานอฟ           

ในการดําเนินงานนี้ขบวนการปฏิวัติได้แก่กลุ่มธันวาคม

มาถึงกลุ่มบอลเซวิค เลนิน สตาลิน ฯลฯ และอุดมการณ์

ของบุคคลเหล่านี้ 
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A brief survey of Russian history, from the rise of the 

Muscovite state and the ascendancy of the Romanovs 

to the birth of the Soviet Union. The Stalin era to World 

War II and the role played by the Soviet Union. 

Emphases are made on the modernization of Russia 

and the failure of the Romanovs to implement such 

program; the revolutionary movement- the Decembrist 

to the Bolsheviks; Lenin, Stalin and etc., their 

ideological interpretations. 
 

ม.ปว. 427 : ประวัติศาสตร์ประเทศ       3(3 - 0 - 6)

                 สหรัฐอเมริกา 

HIST 427 : History of the U.S.A. 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี 

ศึกษากําเนิดของสหรัฐอเมริกาตลอดช่วง 200 ปี ที่ผ่าน

มา เน้นถึงนโยบายต่างประเทศ สหรัฐอเมริกาที่มี่ต่อยุโรป 

ในระยะศตวรรษที่ 18 และ 19 สงครามกลางเมือง การ

ขยายประเทศจรดฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิค และการสิ้นสุด

พรมแดนตะวันตก บทบาทของสหรัฐอเมริกาในเอเชีย 

และยุโรปในระยะหลังสงครามโลกทั้งสองคร้ัง 

สหรัฐอเมริกาหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ฯลฯ 

The study of the birth of the nation, the U.S. right 

through its 200 years’ history. The emphasis is on the 

foreign policy of the U.S. concerning Europe during the 

18th, 19th centuries; the civil war; the west wards 

movement and the end of the frontier; the U.S. role in 

Europe and Asia in the two World Wars; and the U.S. 

in the aftermath etc 
 

ม.ปว. 443 : ประวัติศาสตร์เอเชียใต้      3(3 - 0 - 6) 

HIST 443 : History of South Asia 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ไม่มี 

ประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของเอเชียใต ้โดยเน้นกําเนิดของ

อินเดีย ปากีสถาน และศรีลังกา การครอบครองของ

ตะวันตกเหนือเขตอนุทวีป ตลอดจนผลกระทบที่มีต่อ

พัฒนาการทางการเมือง และวัฒนธรรมของประชาชนใน

ภูมิภาคนี้ 
 

  History of the modern period of the region with 

emphasis on the emergence of India, Pakistan and 

Ceylon; Western dominance in the sub-continent and 

its impacts on the politico-cultural developments of the 

peoples in South Asia. 
 

ม.ปว. 461 : การปฏิวัติอุตสาหกรรม      3(3 - 0 - 6) 

                 ในสังคมตะวันตกและญี่ปุ่น 

HIST 461 : The Industrial Revolutions in the West 

               and  in Japan 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

ศึกษากําเนิด วิวัฒนาการ และผลของการปฏิวัติ

อุตสาหกรรมในสังคมตะวันตกและญี่ปุน่ การเติบโตของ

ชนชั้นนายทุนและอุดมการณ์ต่างๆ ที่สนับสนุนระบบทุน

นิยมและนโยบายจักรวรรดินิยม 

A study of origins, development and impact of the 

industrial Revolutions in the West and in Japan. The 

course will also cover the growth of capitalists as a 

class, various ideologies which strengthen the capitalist 

system and later, the colonial system. 
 

ม.ปว. 465 : ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่    3(3 - 0 - 6)

HIST 465 : History of Modern China 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี 

การศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของประเทศจีนยุค

ใหม ่จากสมัยราชวงศ์ชิงถึงคริสต์ศตวรรษที่ 20 และสังคม

จีนหลังการปฏิวัต ิ

A study of the historical development of modern China 

from the Ching Dynasty to the 20th century, and of 

Chinese society after the Revolution. 
 

ม.ปว. 466: ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นสมัยใหม่  3(3-0-6) 

HIST 466: History of Modern Japan 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี 

การศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นสมัยใหม ่

จากสมัยโตกุกาวะถึงศตวรรษที่ 20 

A study of the historical development of modern Japan 

from the period of the Tokugawa to the 20th century. 
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ม.ปว.470: ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย      3(3-0-6)

HIST 470 : Economic History of Thailand 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี 

ศึกษากระบวนการและการจัดตั้งทางเศรษฐกิจโดยสัมพันธ์

กับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทย โดยเน้น

หลักฐานและการแสวงหาทฤษฎีทางเศรษฐกิจ-สังคมที่เป็น

ประโยชน์ต่อการศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย 

A study of the relationship between history and the 

development of the Thai economy with emphasis on the 

importance of finding historical sources and 

socioeconomic theories. 
 

ม.ปว. 472: ปัญหาในประวัติศาสตร ์         3(3-0- 6)

                ล้านนา  

HIST 472 : Problems in Lanna Thai History 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่ม ี

ศึกษาประวัติศาสตร์ล้านนาให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับ

พัฒนาการทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  การเมืองการ

ปกครอง โดยผู้สอนกําหนดหัวขอ้เร่ืองที่จะศึกษาในแต่ละ

ภาคเรียนที่เปิดสอน ฝึกการวิจัยภายใต้การกํากับของ

ผู้สอน 

Thorough study of socio-economic cultural and political 

development of the area. Topics will be selected by 

instructors for each semester; practice on research 

under guidance of instructors. 
 
ม.ปว. 474: ประวัติศาสตร์ชนกลุ่มน้อย       3(3-0-6)

                ในประเทศไทย 

HIST 474 : History of the Minority Groups  in         

                Thailand 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี 

ศึกษาชนกลุ่มน้อยในประวัติศาสตร์ไทย ประวัติความ

เป็นมาแบบแผนทางวัฒนธรรม สถานภาพทางการเมือง 

เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนปฏิสัมพันธ์กับชนไทยกลุม่

ใหญ่โดยสังเขป วิเคราะห์ปัญหาและนโยบายเกี่ยวกับชน

กลุ่มน้อย โดยเน้นเอกสารและวิธีการวิจัย 
 

  A study of the Minorities in Thailand, their origins, 

culture, socio-economic and political status in their 

adopted country, as well as a concise account of their 

inter-relationship with the Thai majority population. 

Problems and policies towards minorities will be 

analysed, using mainly documents and research. 
 

ม.ปว. 475: พุทธศาสนากับสังคมไทย        3(3-0- 6)

HIST 475 : Buddhism and Thai Society 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี 

ศึกษาความสัมพันธ์ของพัฒนาการแนวความคิดพุทธ

ศาสนาและระบบการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรมในแต่ละสมัยของไทย 

A study of the growth of Buddhism in Thailand and its 

connection with the politics, socio-economy and culture 

of the country in different periods of Thai history. 
 

ม.ปว. 476 : ประวัติศาสตร์สงัคมไทย     3(3 - 0 - 6) 

HIST 476 : Social History of Thailand 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี 

ศึกษาความสัมพันธ์ทางสังคม สถาบันทางสังคม และการ

จัดตั้งทางสังคมในประวัติศาสตร์ไทย โดยเน้นไปในทาง

แนะนําให้เข้าใจปัญหาวิธีการ และหลักฐานที่เหมาะสมแก่

การวิจัยทางประวัติศาสตร์สังคมไทย 

A study of social relationship, social institutions and 

social organizations in Thailand with emphasis on the 

understanding of social problems, using historical 

methods and sources. 
 

ม.ปว. 483: ประวัติศาสตร์เหตุการณ์     3(3 - 0 - 6) 

                ปัจจุบัน 

HIST 483 : Contemporary World Affairs 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่ม ี

กําหนดเนื้อหาตั้งแต่เหตุการณ์หลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 

ถึงปัจจุบัน โดยแบ่งเนื้อหาและขอบเขตจํากัดอยู่ในภูมิภาค

ใหญ่ๆ ของโลกคือ ยุโรป อเมริกา เอเชีย (เน้นเอเชีย

อาคเนย์) ชี้ให้เห็นเหตุการณ์สําคัญในอดีตที่เป็นรากฐาน

ของความขัดแย้งต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบัน รวมท้ังความรู้

รอบตัวที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์ของโลกในปัจจุบัน 
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Historical detail from the end of World War II to the 

present time: Europe, America, Middle East, Far East 

and Asia (Southeast Asia is emphasized). Fundamental 

and effective events are pointed out. 
 

ม.ปว. 490: หวัเรื่องเฉพาะใน                  3(3-0- 6) 

                ประวัติศาสตร์    

HIST 490 : A Special Topic in History 

               (Topic Stipulated) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของ 

                                สาขาวิชา 

การอ่านและอภิปรายด้วยการแนะนําของผู้สอน เกี่ยวกับ

หัวข้อเร่ืองในประวัติศาสตร์ที่ได้เลือกเฉพาะสําหรับ

การศึกษาในแต่ละครั้งที่เปิดสอน โดยจะมีการประกาศ      

ให้ทราบในคู่มือการลงทะเบียนเรียน (มช. 30) ในภาค

การศึกษาที่กระบวนวิชานี้เปิดสอน 

A guide reading and discussion on a selected topic in 

history which varies each time the course is offered.      

A topic or topics will be announced in the  

announcement of the university if the course is offered 

in that semester. 
 

ม.ปว. 499 : ปริญญานิพนธ์                 3(3 - 0 - 6)

HIST 499 : Sessional Paper 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: นักศกึษาต้องผ่านการเรียน 

                              กระบวนวิชาเอกประวัติศาสตร์

                              มาแล้วไม่ต่ํากว่า 33 หน่วยกิต 

                              โดยรวม ม.ปว. 401 และ ม.ปว. 

                              402  

ศึกษาเรียบเรียงหัวเร่ืองในประวัติศาสตร์ ตามใจสมัครของ

นักศึกษาภายใต้การควบคุมของอาจารย์ เพื่อแสดงถึง

ความเข้าใจในการเขียน วิจารณ ์และประเมินค่าทาง

ประวัติศาสตร์ 

Researches done by students with necessary assistance 

from advisors. Selected topics by students, 

understanding in historical method and evaluation are 

required. 
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Courses in Archaeology 

Course code ARCH (005) 

ม.บณ. 301 : โบราณคดีเบื้องต้น            3(3-0-6)

ARCH 301  : Basic Archaeology   
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี

ศึกษาความหมาย ความเป็นมา และประโยชน์ของวิชา

โบราณคด ีลักษณะขอ้มูล และวิธีการทางโบราณคดี 

แหล่งโบราณคดีในประเทศไทย เทคโนโลยีสมัยโบราณ 

หลักฐานข้อมูลใหม่ที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคด ี

วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรม โดยใช้

ความรู้และวิธีการทางโบราณคด ี

A study of the meaning, origins and utilization of 

archaeology, kinds of data, facts, archaeological 

methods, archaeological sites in Thailand, ancient 

technology, new data from recent excavations, 

methods of studying history, society and culture, 

using archaeological knowledge and techniques 
 

ม.บณ. 373 : ประวัติโบราณคด ี             3(3-0-6)

                  ของประเทศ ใกล้เคียง 1  

ARCH  373  : Archaeological History of the  

                   Neighbouring  Countries 1 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี

คําจํากัดความ ขอบเขต และวิธีการของวิชาโบราณคดี 

ประวัติศาสตร์ วิชาโบราณคด ีศิลปกรรมของประเทศ

อินเดีย ลังกา และชวา 

Definition, scope, and methods of archaeology: 

history of Archaeology, the arts of India, Ceylon and 

JAVA. 
 

ม.บณ. 374 : ประวัติโบราณคด ี             3(3-0-6)

                  ของประเทศใกล้เคียง 2  

ARCH 374  : Archaeological History of the  

                  Neighbouring  Countries 2 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ม.บณ.373 

ศิลปกรรมของกัมพูชา จัมปา พม่า จีน ญี่ปุ่น เนปาล       

ธิเบต และเอเชียภาคกลาง 

The arts Cambodia, Champa, Burma, China, Japan, 

Nepal, Tibet and Central Asia. 
 

ม.บณ. 473 : โบราณคดีไทย 1                   3(3-0-6) 

ARCH 473  : Thai Archaeology 1  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี

สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย โบราณวัตถุสมัยเก่า

ของอินเดียที่ค้นพบในประเทศไทย ศิลปะทวารวด ี               

เทวรูปรุ่นเก่า ศิลปะศรีวิชัย ศิลปะลพบุรี 

Thailand in pre-historic period; archaeological finds of 

Ancient India Unearthed in Thailand; arts of Dvaravati 

period; Brahmical Sculptures in Thailand; arts of Srivijaya 

period and Lopburi period. 
 

ม.บณ. 474 : โบราณคดีไทย 2        3(3-0-6) 

ARCH 474  : Thai Archaeology 2  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ม.บณ. 473 

ศิลปะไทยเชียงแสน สุโขทัย อู่ทอง อยุธยา และรัตนโกสินทร์ 

Pure Thai Arts of Chiengsaen, Sukho Thai, Uthong, 

Ayudhya and Bangkok periods. 
 

ม.บณ. 475 : โบราณคดีลานนาไทย      3(3-0-6)

ARCH 475  : Archaeology of Lan Na  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี

พัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรม คติความเช่ือทาง

ศาสนา และรูปแบบศิลปะ จากหลักฐานทางโบราณคดี        

ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม ่

แม่ฮ่องสอน ลําปาง พะเยา แพร่ น่าน ตั้งแต่ยุคก่อน

ประวัติศาสตร์ ถึงยุคหริภุญไชย และล้านนา (จาก 700,000 

ปีที่แล้ว ถึงพุทธศตวรรษที่ 23)  

Socio-cultural development, religious beliefs and art 

styles from archaeological evidence in 7 Thailand’s 

Northern Provinces i.e. Chiang Rai, Chiang Mai, Mae 

Hong Son, Lampang, Payao, Phrae, Nan from prehistory  

to the Haripunchai and Lan Na periods  (from 700,000 

years ago to 23rd B.E.) 
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