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HISTORY COURSES

Course code HIST (004)

ม.ปว. 101: วิธีการวิจัยทางประวัติศาสตร์
3(3 - 0 - 6)
HIST 101: Methodologies in Historical Research
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
การค้นคว้าเอกสาร การใช้ห้องสมุด และการอ้างอิง การวิเคราะห์และการตีความเอกสาร การอ่านและสรุปความ
การตั้งประเด็นคาถามและการเขียนทางวิชาการ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณทางประวัติศาสตร์
การสัมภาษณ์ในฐานะการค้นคว้าทางประวัติศาสตร์
Documentary search, library use and citation. Analysis and interpretation sources. Reading and
summarizing. Academic writing and building academic argument. Qualitative and quantitative
research methods in history. Interview as a historical method.
ม.ปว. 171: ประวัติศาสตร์ไทยโดยสังเขป
3(3 - 0 6)
HIST 171: A Survey of Thai History
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
(Formerly HIST 271 since 1/2018)
ทาความรู้จักกับหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย การสถาปนาและพัฒนาการของอาณาจักรไทย
ในพุทธศตวรรษที่ 19 อาณาจักรไทยในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 22 - ต้นพุทธศตวรรษที่ 24 จากกรุงธนบุรีถึง
กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ : ศู น ย์ ก ลางใหม่ ข องอาณาจั ก รไทยในเขตที่ ร าบลุ่ ม แม่ น้ าเจ้ า พระยา กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ :
การเผชิญหน้ากับการขยายตัวของตะวันตก การปฏิวัติ 2475: การปฏิวัติเพื่อสร้างประชาธิปไตย
Introduction to materials used in the study of Thai history. Establishment and development of Thai
kingdom in 19th century BE. Thai kingdom between 22nd to early 24th centuries BE. From
Thonburi to Ratanakosin era: new center of Thai kingdom at Chao Praya Basin. Ratanakosin era
under the challenge of Western expansionism. The 1932 Revolution: the revolution to establish
democratic regime.
ม.ปว. 202 : อารยธรรมกรีกและโรมัน
3(3 0 - 6)
HIST 202: Greek and Roman Civilization
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
ศึกษาโดยละเอียดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของกรีก และโรมัน โดยให้ความสนใจในสถาบันการปกครอง การศึกษา
หลักปรัชญา และสังคม
A detailed study of the history of the Greeks and Romans, with a special interest in political
institutions, education, philosophies and society.
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ม.ปว. 214: ประวัติศาสตร์โลกตะวันตก
3(3 - 0 - 6)
HIST 214: History of the Western World
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
(Formerly HIST 314 since 1/2018)
ความหมายของ “ตะวันตกศึกษา” มรดกของกรีก โรมัน และยุคกลาง ความเปลี่ยนแปลงความคิดทางศาสนากับการ
ก่อตัวของรัฐฆราวาส การปฏิวัติวิทยาศาสตร์ การปฏิวัติอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงของ “พื้นที่” โลก รัฐ และ
โลกตะวันตกในศตวรรษที่ 18 และ 19: ทุนนิยมและความขัดแย้ง รัฐและโลกตะวันตกในศตวรรษที่ 20: ความ
ขัดแย้งและความผันผวน ความเปลี่ยนแปลงในโลกตะวันตกศตวรรษที่ 21 พัฒนาการของโลกตะวันตกจากอดีตถึง
ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต
Meanings of " the West" . Legacy of Greeks, Romans, and Middle Ages. Transformation of religious
thoughts and formation of secular states. Scientific Revolution, Industrial Revolution and spatial
transformation of the world. States in the Western World in 18th and 19th centuries: capitalism
and conflict. States in the Western World in 20th century: conflict and turmoil. Changes in the
Western World in 21st century. Past, present and future of "the West".
ม.ปว. 233 : อารยธรรมอินเดีย
3(3 - 0 - 6)
HIST 233: Indian Civilization
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
อารยธรรมยุคแรกของอนุทวีปอินเดีย การกลมกลืนทางวัฒนธรรมของชาวพื้นเมืองและผู้รุกราน กาเนิดและ
พัฒนาการของวัฒนธรรม “อินเดีย” ศาสนาฮินดู และศาสนาอื่นๆ ที่แตกต่างออกไป ในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตกาล
รูปแบบทางสังคม และการเมืองของราชอาณาจักร และจักรวรรดิอินเดียจนถึงการรุกรานของมุสลิม 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 : ไม่มี
ศึกษาทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน อิทธิพลของวัฒนธรรมจีนที่มีเหนือพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของจีน และ
อารยธรรมจีนกับอิทธิพลที่มีต่อเอเชียตะวันออก และต่อเอเชียโดยส่วนรวม การตอบโต้ของจีนที่มีต่อการติดต่อกับ
ภายนอก
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.
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ม.ปว. 241: ประวัติศาสตร์โลกตะวันออก
3(3 - 0 - 6)
HIST 241: History of the Eastern World
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
พัฒนาการและการเมืองของการสร้างความรู้เกี่ยวกับโลกตะวันออก ประวัติศาสตร์เบื้องต้นของเอเชียตะวันออก
เอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของโลกตะวันออกจากอดีตถึงปัจจุบันและ
อนาคต
Development and politics of knowledge construction regarding the Eastern World. Introduction to
history of East Asia, South Asia and Southeast Asia. Historical development of the Eastern World
from past to present and future.
ม.ปว. 282 : ประวัติศาสตร์ล้านนาและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
3(3 - 0 - 6)
HIST 282: History of Lanna and the Greater Mekong Subregion
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
(Formerly HIST 372 since 1/2018)
ประวัติศาสตร์ล้านนาและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ความสัมพันธ์ระหว่างล้านนากับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในเขตภาคพื้น
ทวีป แนวพินิจต่างๆ ประวัติศาสตร์ล้านนาและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง บริบททางประวัติศาสตร์ นัยสาคัญของ
การแบ่งยุคทางประวัติศาสตร์ แนวพินิจว่าด้วยรัฐในเขตภาคพื้นทวีป กระบวนการเกิดรัฐสมัยใหม่ และตาแหน่ง
แห่ ง ที่ ข องรั ฐ ล้ า นนา และบริ บ ทของอนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม น้ าโขง ช่ ว งศตวรรษที่ 19 - ต้ น ศตวรรษที่ 21 แนวพิ นิ จ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น การใช้หลักฐานและความเปลี่ย นแปลงทางวัฒนธรรม การศึกษาคนในประวัติศาสตร์ล้านนา
และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง การเคลื่อนย้าย การเดินทาง การค้า และการก่อรูปของบ้านและเมืองในเขตภาคเหนือ
ของไทย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ และชุมชนหมู่บ้านภาคเหนือ เศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงกับ
สังคมภาคเหนือ: การเคลื่อนย้ายแรงงาน สินค้า การท่องเที่ยว และการลงทุน การขยายตัวขององค์กรประชาชน
และการต่อสู้ในประเด็นปัญหาร่วมสมัย
History of Lanna and the Greater Mekong subregion (GMS). Relations between Lanna and Mainland
Southeast Asia. Various approaches on history of Lanna and the GMS. Historical context and
significance of historical periodization. Approaches on state of Mainland, modern state formation
process and location of Lanna state and context of the GMS between 19th centuries to early 21th
centuries. Local history approaches. Use of evidences and cultural change. Studies of people in
Lanna history and the GMS. Mobility, travelling, trading and the formation of “Ban” and “Mueang”
in Northern Thailand. Economic structural change and village community in the North. Economy of
the GMS and society in the North: labour movement, commodity, travelling and investment.
The expansion of popular organizations and their engagement with contemporary issues.
ม.ปว. 301: อ่านอดีตจากเอกสาร 1
3(3 - 0 - 6)
HIST 301: Reading: Historical Sources 1
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
(Formerly HIST 401 since 1/2018)
การบรรยายเกี่ยวกับการอ่าน การตีความเอกสารและการวิพากษ์หลักฐาน การอ่านร่วมกับผู้สอน การทางาน
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นอกเวลา การอภิปรายผลของงาน การตีความทางประวัติศาสตร์ หรือการเข้าถึงนัยสาคัญของข้อมูลที่มีต่อ
การเข้าใจประวัติศาสตร์ การให้เหตุผลในทางประวัติศาสตร์
Lectures on how to read. Interpreting and commenting on sources. Reading with the instructor
and through assignments. Discussion of the results of the study. Interpretation of the history or
investigation of sources. Theory of cause and effect in history.
ม.ปว. 302: อ่านอดีตจากเอกสาร 2
3(3 - 0 - 6)
HIST 302: Reading: Historical Sources 2
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
(Formerly HIST 402 since 1/2018)
การอ่ า น การตั้ ง ค าถาม และการวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ งานเขี ยนทางประวัติ ศ าสตร์ งานเขี ย นทางสั ง คมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ที่ใช้แนวพินิจทางประวัติศาสตร์ในการศึกษา
Reading, questioning, and criticizing various materials of history, social sciences and humanities
through historical approaches.
ม.ปว. 303: ปรัชญาประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์นิพนธ์
3(3 - 0 - 6)
HIST 303: Philosophy of History and Historiography
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
ความหมายและความมุ่งหมายต่างๆ ของประวัติศาสตร์ แนวคิดเกี่ยวกับอดีตในยุคจารีตทั้งในโลกตะวันตกและ
ตะวันออก ความเป็นวิทยาศาสตร์กับการกลายเป็น “ศาสตร์” ของประวัติศาสตร์ ปรัชญาประวัติศาสตร์ในศตวรรษที่
18-19 ในแนวทางต่างๆ และ “ประวัติศาสตร์นิยม” ปรัชญาประวัติศาสตร์แห่งศตวรรษที่ 20 มโนทัศน์เกี่ยวกับ
อดีตและสานึกทางประวัติศาสตร์ในไทย ปรัชญาและประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย
Meanings and objectives of History. Perceptions of the past in classical eras both in Western and
Eastern worlds. Scientific thinking and the ‘science’ in History. Philosophy of history in eighteenth
and nineteenth centuries and “historicism”. Twentieth-century philosophy of history. Perceptions
of the past in Thailand, Thai philosophical thinking on history and historiography.
ม.ปว. 309: สัมมนา
3(3 - 0 - 6)
HIST 309: Seminar
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.ปว. 302 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
(Formerly HIST 409 since 1/2018)
การรั บ คาแนะน าในการเลื อกทารายงานด้ว ยวิธีการทางประวัติศาสตร์และนาเสนอในการสั มมนาหั ว ข้อศึ ก ษา
ประวัติศาสตร์โดยอาจารย์ผู้ควบคุมวิชา และจะเน้นให้ฝึกการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการเขียนรายงานซึ่งจะ
นาเสนอในการสัมมนา
Seminar course dealing with selected issues or problems in order to write a report by utilizing
historical methods and present in the seminar. Consultation of seminar topic by instructors, with
the emphasis on historical thinking and methodology in their written reports which are presented
in seminar classes.

45

ม.ปว. 323 : ประวัติศาสตร์ความคิดตะวันตก 1
3(3 - 0 - 6)
HIST 323: History of Western Ideas 1
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
ศึกษาพัฒนาการของวิทยาศาสตร์และปรัชญาจากสมัยโบราณจนถึงยุคการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ อิทธิพลของ
วิทยาศาสตร์และปรัชญาที่มีต่อกันและกัน บทบาทของวิทยาศาสตร์ และปรัชญาที่มีต่อความนึกคิดของคนตะวันตก
การตื่นตัวศึกษาศิลปวิทยาการ แนวความคิดแบบมนุษยนิยม นิกายโปรเตสแตนท์ ลัทธิเหตุผลนิยม และความรุ่งโรจน์
ทางภูมิปัญญา
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.
ม.ปว. 324 : ประวัติศาสตร์ความคิดตะวันตก 2
3(3 - 0 - 6)
HIST 324: History of Western Ideas 2
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
ศึกษาในเรื่องของวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และการก่อตัวของความคิดสมัยใหม่ กาเนิดของลัทธิโรแมนติก การปฏิวัติ
อุตสาหกรรม แนวความคิดต่างๆ ของมนุษย์ และวิวัฒนาการ และความก้าวหน้าทางสังคม ศิลปวิทยาการของมนุษย์
ศาสนา ผลกระทบทางปรัชญา และอุดมคติทางสังคมต่างๆ ในโลกที่กาลังเติบโตในคริสตศตวรรษที่ 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. 351 : แนวพินิจทางประวัติศาสตร์
3(3 - 0 6)
HIST 351: Theoretical Approaches to History
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
โครงสร้างและตัวแสดง ชนชั้น: ประวัติศาสตร์ในทรรศนะมาร์กซ์ ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์การเมือง
ประวัติศาสตร์จากข้างล่าง และงานศึกษาผู้อยู่ในสถานะรอง เพศและเพศสภาพ: ประวัติศาสตร์ผู้หญิง ประวัติศาสตร์
ครอบครัวและเด็ก สตรีนิยม กลุ่มหลากหลายทางเพศ ประวัติศาสตร์ว่าด้วยเพศของฟูโกต์ เชื้อชาติและชาติพันธุ์:
ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์อาณานิคมและการสถาปนาความเป็นอื่น ประวัติศาสตร์ชนผิวสี
ภาษาและวรรณกรรม: ประวัติศาสตร์กับวรรณกรรม ประวัติศาสตร์ในฐานะงานเขียนและเรื่องแต่ง ร่างกายและ
จิ ต ใจ: แนวคิ ด ร่ า งกายใต้ บ งการและการปกครองชี ว ญาณของฟู โ กต์ ประวั ติ ศ าสตร์ ค วามคิ ด ประวั ติ ศ าสตร์
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ประวั ติ ศ าสตร์ ก ารแพทย์ แ ละจิ ต เวช ประวั ติ ศ าสตร์ ค วามรู้ สึ ก พื้ น ที่ แ ละเวลา:
ภู มิ ป ระวั ติ ศ าสตร์ การเมื อ งว่ า ด้ ว ยพื้ น ที่ เมื อ งและสถาปั ต ยกรรม ท้ อ งถิ่ น และชนบท จุ ล ประวั ติ ศ า สตร์
นิเวศประวัติศาสตร์ มุมมองต่าง ๆ ว่าด้วยเงื่อนเวลาทางประวัติศาสตร์ ระดับการเคลื่อนที่ของเวลาในทรรศนะของ
เฟอร์นานด์ โบรเดล
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Structure and agency. Class: Marx on history, economic history, political economy, history from
below, and subaltern studies. Sexuality and gender: women’s history, history of family and
childhood, feminism, LGBT groups, and Michel Foucault’s history of sexuality. Race and ethnicity:
social and cultural history, history of colonialism and the construction of otherness, black history.
Language and literature: history and literature, history as literature and fiction. Body and mind:
Foucault’s docile bodies and governmentality, history of thoughts, history of science and
technology, history of medicine and psychiatry, history of emotion. Space and time: geo- history,
politics of space, city and architecture, locality and countryside, micro-history, eco-history, various
perspectives on question of time in history, Fernand Braudel’s conceptualization of levels of time.
ม.ปว. 390: หัวเรื่องเฉพาะในประวัติศาสตร์
3(3-0- 6)
HIST 390: Specific Topics in History
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี
(Formerly HIST 490 since 1/2018)
การอ่านและการอภิปรายด้วยการแนะนาของผู้สอนเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องในประวัติศาสตร์ที่ได้เลือกเฉพาะสาหรับ
การศึกษาในแต่ละครั้งที่เปิดสอน
Reading and discussion with guidance from the lecturer on selected topics in history through
each semester.
ม.ปว. 403: มโนทัศน์ต่ออดีต
3(3-0-6)
HIST 403: Perception of the Past
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี
ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของแนวความคิดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โลกโดยสังเขป โดยเน้นการสืบทอดความคิด
ในโลกตะวันตกและแนวความคิดเกี่ยวกับอดีตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 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. 415: ประวัติศาสตร์รัสเซีย
3(3-0-6)
HIST 415: History of Russia
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
พิจารณาโดยสังเขปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์รัสเซีย ตั้งแต่การขึ้นมามีอานาจของมอสโคว์ และการเถลิงอานาจของ
ราชวงศ์โรมานอฟ จนกระทั่งถึงกาเนิดของสหภาพโซเวียตสมัยสตาลิน สงครามโลกครั้งที่ 2 และบทบาทของสหภาพ
โซเวียต เน้นทางด้านการปรับปรุงรัสเซียให้ทันสมัยและความล้มเหลวของราชวงศ์โรมานอฟในการดาเนินงานนี้
ขบวนการปฏิวัติได้แก่กลุ่มธันวาคมมาถึงกลุ่มบอลเซวิค เลนิน สตาลิน ฯลฯ และอุดมการณ์ของบุคคลเหล่านี้
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.
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ม.ปว. 421: ประวัติศาสตร์ละตินอเมริกาสมัยใหม่
3(3 0 - 6)
HIST 421: Modern History of Latin America
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
(Formerly HIST 321 since 1/2018)
ลักษณะทั่วไปของอาณาจักรอินเดียน และอาณาจักรอินคาก่อนสมัยอาณานิคม ละตินอเมริกาสมัยอาณานิคม
ละตินอเมริกาในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ละตินอเมริกาในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ละตินอเมริกาในปัจจุบัน
Features of Indian kingdom and Inca kingdom before colonial era. Latin America in colonial era.
Latin America in the 19th century. Latin America in the 20th century. Contemporary Latin America.
ม.ปว. 423: ประวัติศาสตร์ความคิดตะวันตก
3(3 - 0 - 6)
HIST 423: History of Western Ideas
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
กรอบแนวความคิด เริ่มแรกของการพัฒนาความคิดสมัยใหม่ การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ แนวความคิดทางปรัชญา
และการเมืองในโลกสมัยใหม่: กรณีอังกฤษ และ กรณีฝรั่งเศส ความคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจสมัยใหม่และการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม ความคิดที่แย้งกับความคิดปรัชญาและวิทยาศาสตร์กลไก อุดมคติทางสังคมและความคิดในศตวรรษที่
20
Conceptual framework. The beginning of modern thought development. Scientific revolution.
Philosophical and political thoughts in the modern world: English and French issue. Modern
economic and industrial revolution thoughts. The opposition to philosophical and mechanical
scientific thoughts. Social ideals and thoughts in the 20th century.
ม.ปว. 427 : ประวัติศาสตร์ประเทศสหรัฐอเมริกา
3(3 - 0 - 6)
HIST 427: History of the U.S.A.
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี
ศึกษากาเนิดของสหรัฐอเมริกาตลอดช่วง 200 ปี ที่ผ่านมา เน้นถึงนโยบายต่างประเทศ สหรัฐอเมริกาที่มี่ต่อยุโรป ใน
ระยะศตวรรษที่ 18 และ 19 สงครามกลางเมือง การขยายประเทศจรดฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิค และการสิ้นสุด
พรมแดนตะวันตก บทบาทของสหรัฐอเมริกาในเอเชีย และยุโรปในระยะหลังสงครามโลกทั้งสองครั้ง สหรัฐอเมริกา
หลังสงครามโลกครั้งที่สอง 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.
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ม.ปว. 430: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้: อดีตถึงปัจจุบัน
3(3 - 0 - 6)
HIST 430: Southeast Asia: Past to Present
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
(Formerly HIST 330 since 1/2018)
พัฒนาการของประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 21 โดยให้ความสนใจ
ในเรื่องกาเนิดของรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว่างวัฒนธรรมพื้นเมืองของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้กับวัฒนธรรมที่ขยายตัวเข้ามา รัฐโบราณ รัฐจารีต รัฐสมัยใหม่และอาณานิคม สงครามโลกครั้งที่
2 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเรียกร้องเอกราชและรัฐชาติสมัยใหม่ สงครามเย็น สมาคมอาเซียน ปัญหาความ
ขัดแย้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบัน
Development of history of Southeast Asia from ancient era up to 21th century, with an emphasis
on the origins of states in Southeast Asia, the incoming alien civilizations and the mixture of these
culture with their own native culture. Ancient states, traditional states, modern states and the
colonial era, the Second World War in Southeast Asia, Southeast Asian decolonization and nation
states, Cold War, ASEAN and conflicts in Southeast Asia.
ม.ปว. 432: ประวัติศาสตร์รัฐและสังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(3 - 0 - 6)
HIST 432: History of States and Societies in Southeast Asia
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
(Formerly HIST 332 since 1/2018)
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยสังเขป เน้นศึกษารัฐ การเมือง สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศ
ใดประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภูมิหลังและการเกิดขึ้นของรัฐที่ศึกษา รัฐและการเมือง ภูมิหลังทางสังคม
และเศรษฐกิจ ความขัดแย้งและปัญหาทางสังคม ความสัมพันธ์กับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจะเน้นปัญหา
และอาณาบริเวณในภูมิภาคที่นักศึกษาและผู้สอนสนใจเป็นพิเศษ
A concise history of Southeast Asia with emphasis on a study of state, polities, society, economics
and culture of any single country in Southeast Asia. Background and origin of the country selected,
state and politics, social and economic background, social conflicts and problems, its relationship
with Southeast Asia region; emphasis will be laid on problems faced by the country in question as
a case study.
ม.ปว. 443 : ประวัติศาสตร์เอเชียใต้
3(3 - 0 - 6)
HIST 443: History of South Asia
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี
ความเข้าใจพื้นฐานต่อพื้นที่และช่วงเวลาที่จะได้เรียนในกระบวนวิชานี้ ข้อมูลทั่วไปของประวัติศาสตร์ของอนุทวีป
การอ่านอินเดียผ่านสื่อ ข่าว วรรณกรรมหรือภาพยนตร์ที่น่าสนใจ เหตุการณ์สาคัญในช่วงเวลาที่กระบวนวิชา
ครอบคลุม อินเดียภายใต้การปกครองของอังกฤษ: ลักษณะจักรวรรดินิยมอังกฤษ ความเปลี่ยนแปลงในทางการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองของความรู้เกี่ยวกับอินเดีย การ “เขียน” อินเดีย ประวัติศาสตร์นิพนธ์แบบต่างๆ เกี่ยวกับ
อินเดีย การต่อต้านอังกฤษ ขบวนการชาตินิยม การปลดแอกจากการเป็นอาณานิคม การแยกตัวของปากีสถานกับ
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บังคลาเทศ กลุ่มเคลื่อนไหวต่างๆ ในอินเดีย ประวัติศาสตร์จากข้างล่าง: กลุ่มศึกษาผู้อยู่ในอนุสถานะ อินเดียและ
จักรวรรดิ: ทรรศนะจากหลังอาณานิคมศึกษา
Basic knowledge on the scope, space and period of time covered in this course “Indian
Subcontinent” in general; India through the media: news, literature and film. Important events in
the period covered by the course. India under the British Raj: the British Empire and political,
economic and social transformations. Politics of knowledge on India, “writing” India, various
historiographies on India. Revolts and resistance, nationalist movement, independence, the
separation of Pakistan and Bangladesh, different resistance groups in India. History from below: the
Subaltern Studies Collective. India and colonialism: Postcolonial perspectives.
ม.ปว. 451: ประวัติศาสตร์ อารมณ์ ความรู้สึก
3(3 - 0 - 6)
HIST 451: History of Emotion
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
ความส าคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ อารมณ์ ความรู้สึ ก และความสั มพันธ์กับการศึกษาประวัติศาสตร์ใน
แนวที่ใกล้เคียง เช่น ประวัติศาสตร์สังคม จุลประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ว่าด้วยจิต วิธีการศึกษาและมโนทัศน์ต่างๆ
ในประวัติศาสตร์ อารมณ์ ความรู้สึก ความรู้สึกกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์
อารมณ์ ความรู้สึกในสังคมไทย การพัฒนาแนวทางการศึกษาประวัติศาสตร์ อารมณ์ ความรู้สึก
Importance of history of emotion study and relationship with other historical approaches, such as
social history, micro-history, and psychohistory. Different approaches of history of emotion. Emotion
and social and historical transformations. History of emotion in Thai society. The possibilities for
development of the historical approach to emotion and feeling.
ม.ปว. 453: ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาในสังคมไทย
3(3 - 0 - 6)
HIST 453: Intellectual History in Thai Society
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
แนวพินิ จ ต่างๆ ที่ใช้ในการศึกษาประวัติ ศาสตร์ภู มิปัญ ญาในสั งคมไทย ภูมิปัญญาและความคิดทางสั ง คมและ
การเมืองก่อนพุทธศตวรรษที่ 18 จักรวาลวิทยาของศาสนาผี พุทธศาสนา และศาสนาฮินดูในรัฐไทยยุคโบราณ
ความเปลี่ยนแปลงของภูมิปัญญาและความคิดทางสังคม การเมือง และศาสนาในสมัยอยุธยา ความเปลี่ยนแปลงทาง
ภูมิปั ญญาและความคิดในสมัย ธนบุ รีและต้นรัตนโกสิ นทร์ การพัฒ นาอุดมการณ์ของรัฐ สมบูรณาญาสิทธิราชย์
การปะทะทางอุดมการณ์ก่อนและหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 และผลกระทบ การเคลื่อนไหวทางภูมิปัญญาและ
ความคิดระหว่างทศวรรษ 2490 ถึงทศวรรษ 2510 และผลกระทบ ความหลากหลายและการต่อสู้ทางภูมิปัญญา
และความคิดตั้งแต่ พ.ศ.2516 ถึงปัจจุบัน
Approaches to the study of Thai intellectual history. Social and political thinking prior to the 18 th
century B.E..Cosmology of animism, Buddhism, and Hinduism in the ancient Thai state. Changes in
social, political, and religious thinking during the Ayutthaya period. Changes in thinking during the
Thonburi and Early Rattanakosin periods. Development of the ideology of the absolutist State.
Dispute of ideologies before and after the 1932 Revolution and its consequence, the ideological
movement during the decades of 2490- 2510 B. E. ( 1947- 1967 A. D. ) and its consequences.
Ideological diversity and confrontation from 2516 B.E. (1973 A.D.) to present.
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ม.ปว. 454: แนวการวิเคราะห์ใหม่ในการศึกษาประวัติศาสตร์
3(3 - 0 - 6)
HIST 454: New Trends in Historical Analysis
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
สังคมความรู้ทางประวัติศาสตร์ก่อนทศวรรษ 1990 ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองของสังคมโลก
จากทศวรรษ 1990 ถึ ง ปั จ จุ บั น การทบทวนปรั ช ญาประวั ติ ศ าสตร์ “ประวั ติ ศ าสตร์ คื อ อะไร เพื่ อ อะไร”
ความหลากหลายของประวัติศาสตร์หลังสมัยใหม่ แนวโน้มการศึกษาประวัติศาสตร์
Historical knowledge before the 1990s. Socio-economic changes and political transformation in
the world from the 1990s to present. Revisiting historical philosophy: the “why” and the “how”
of studying history. Diversity of historical analyses in postmodernism. Trends in historical analysis.
ม.ปว. 455: ประวัติศาสตร์จิตวิทยาและจิตเวชศาสตร์
3(3 - 0 - 6)
HIST 455: History of Psychology and Psychiatry
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละการเมื อ งของความปกติ แ ละผิ ด ปกติ ข องจิ ต ใจ ความรู้ ท างจิ ต เวชกั บ การเปลี่ ย นผ่ า น
ของชั้นความรู้ก่อนยุคสมัยใหม่ การเกิดขึ้นของความรู้ทางจิตเวชในฐานะวิทยาศาสตร์และเครื่องมือในการจัดการ
ความผิดปกติของรัฐ การทาให้ปัญหาทางจิตใจกลายเป็นปัญหาทางการแพทย์ในสังคมสมัยใหม่ ประวัติศาสตร์ของ
เสรีนิยมใหม่ ตรรกะของความเสี่ยง และความรู้ทางจิตเวชศาสตร์ ประวัติศาสตร์ของโรคจิตเวชในสังคมสมัยใหม่
โรคซึมเศร้า โรคไบโพล่า และ โรคสมาธิสั้น (ADHD) ประวัติศาสตร์จิตเวชศาสตร์เชิงวัฒนธรรม
History and politics of normality and pathology of mind. Psychiatric knowledge and changes in
historical episteme. Birth of psychiatric knowledge as a scientific and tool of state disorders
execution. A medicalization of mind and its problems in a modern society. History of neo-liberalism,
risk rationality and psychiatric knowledge. History of psychiatric disorders in a modern society:
history of depression, history of bipolar disorder, and history of attention deficit hyperactivity
disorder (ADHD). History of psychiatry through the cultural perspective.
ม.ปว. 456: หัวข้อเลือกสรร
3(3 - 0 - 6)
HIST 456: Selected Topics
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
หัวข้อเลือกสรรเกี่ยวกับความก้าวหน้าและที่กาลังเป็นที่น่าสนใจในทางประวัติศาสตร์
Selected topics from new and interesting developments in the field of history.
ม.ปว. 462: ญี่ปุ่นปริทรรศน์
3(3 - 0 - 6)
HIST 462: A Review of Japan
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
(Formerly HIST 361 since 1/2018)
มรดกทางประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจญี่ปุ่น บทบาทธุรกิจขนาดเล็กและกลางในการพัฒนาของญี่ปุ่น การเมืองญี่ปุ่น
สังคมญี่ปุ่น ศาสนาในสังคมญี่ปุ่น ชนชั้นกลางในญี่ปุ่น ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
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Historical legacy. Economy of Japan. Roles of SMEs in Japanese development. Politics of Japan.
Japanese society. Religion in Japanese society. Middle classes in Japan. Special and interesting
issues about Japanese society and culture.
ม.ปว. 465 : ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่
3(3 0 - 6)
HIST 465: History of Modern China
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี
การเมืองของประวัติศาสตร์จีนสมัย ใหม่ จีนกับตะวันตกในยุคปลายราชวงศ์ชิง การก่อกาเนิดชาตินิยมจีน และ
การต่อรอง "ภาวะสมัยใหม่" จากยุคปลายราชวงศ์ชิงถึงยุคสาธารณรัฐ การก้าวสู่อานาจของพรรคคอมมิวนิสต์จีน
สาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้อิทธิพล เหมา เจ๋อตง: จากก้าวกระโดดไกลสู่ปฏิวัติวัฒนธรรม สาธารณรัฐประชาชน
จีนภายใต้อิทธิพล เติ้ง เสี่ยวผิง: นโยบายเปิดและปฏิรูปกับการค้นหาระเบียบทางการเมือง การอภิปรายสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนยุคหลังเติ้ง: การปฏิวัติครั้งใหม่?
Politics of history of modern China. China and the West in the late Qing era. Rise of Chinese
nationalism and the negotiation of “Modernity” from the late Qing to the republican era. Rise of
Chinese communist to power. People’s Republic of China under Mao Zedong’s influence: from
great leap forward to cultural revolution. People’s Republic of China under Deng Xiaoping’s
influence: open and reform policy and searching for political order. People’s Republic of China
after Deng: A New Revolution?
ม.ปว. 466: ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นสมัยใหม่
3(3-0-6)
HIST 466: History of Modern Japan
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี
การเมืองของประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นสมัยใหม่ ญี่ปุ่นสมัยโทกุกาว่า: โครงสร้างสังคมการเมืองและการล่มสลายของ
โชกุน ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในสมัยเมจิ: การปฏิรูปสังคม-การเมือง รัฐธรรมนูญเมจิ
ความเคลื่อนไหวทางภูมิปัญญา การพัฒนาอุตสาหกรรม และการก่อตัวของชาตินิยม ญี่ปุ่นกับสงครามโลกครั้งที่ 2:
ปัจจัยที่นาญี่ปุ่นไปสู่สงครามโลกครั้งที่ 2 และการสงครามกับความพ่ายแพ้ ญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2:
การยึดครองของอเมริกา รัฐธรรมนูญโชวะ ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม-การเมืองหลังสงคราม และลัทธิโยชิดะ
ญี่ปุ่นในฐานะมหาอานาจทางเศรษฐกิจ: ปัจจัยที่นาไปสู่การขึ้นสู่สถานะมหาอานาจทางเศรษฐกิจและความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ-สังคม ยุคของความท้าทาย และความไม่แน่นอน
Politics of history of modern Japan. Japan in Tokugawa Era: socio-political structure and the decline
of Shogun. Economic, social, and political changes in the Meiji Era: socio- political reform, Meiji
constitution, intellectual movement, industrial development and the rise of nationalism. Japan and
the 2nd World War: factors leading Japan to the 2nd World War, as well as war and defeat. Japan
after the 2nd World War: American occupation, Showa Constitution, socio- political changes after
war, and Yoshida Doctrine. Japan as an economic “Superpower”: factors leading Japan to economic
superpower status and socio-economic changes. The challenging and unpredictable era.
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ม.ปว.470: ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย
3(3-0-6)
HIST 470: Economic History of Thailand
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี
ความสาคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ แนวคิดและวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
ระบบเศรษฐกิจไทยสมัยจารีต ความเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ความเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจหลังการทาสนธิสัญญาการค้าเสรี ความเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจในระบบ “ทุนนิยมโดยรัฐ”
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหลังนโยบายการพัฒนา ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในระบบเศรษฐกิจโลก
ปัญหาเศรษฐกิจ: มุมมองทางประวัติศาสตร์
Importance of studying economic history. Approaches and methodologies of economic history.
Thai economic system in classical period. Changes in economic system in early Rattanakosin.
Economic transformations after free trade treaties. Economic changes during "state capitalism".
After the "development policies": economic repercussions. Changes in the world economic
system. Economic problems: historical approach.
ม.ปว. 472: ปัญหาในประวัติศาสตร์ล้านนา
3(3-0- 6)
HIST 472: Problems in Lanna Thai History
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
ศึกษาประวัติศาสตร์ล้านนาให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง
การปกครอง โดยผู้สอนกาหนดหัวข้อเรื่องที่จะศึกษาในแต่ละภาคเรียนที่เปิดสอน ฝึกการวิจัยภายใต้การกากับของ
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. 473: ประวัติศาสตร์การเมืองและการปกครองไทยสมัยใหม่
3(3-0-6)
HIST 473: History of Modern Thai Politics and Administration
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
(Formerly HIST 272 since 1/2018)
การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม และการสถาปนาระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ จนถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 รัฐราชการกับการปกครองแบบประชาธิปไตยของไทยและผลกระทบต่อ
ความสัมพันธ์เชิงอานาจในหมู่ชนชั้นนา ประชาธิปไตยแบบไทยและผลกระทบต่อความสัมพันธ์เชิงอานาจในหมู่ชนชั้น
นา พ.ศ. 2500 - ปัจจุบัน พลวัตของระบอบประชาธิปไตยร่วมสมัยของไทย
The change of socio- economic structure and the establishment of the Siam absolute monarchy
until 2475 ( 1932) Revolution. Thai bureaucratic and democratic polity and its consequence to
the relation of power among elite. Thai Democracy and its consequence to the relation of power
among the elites 1957- present. Dynamic of Contemporary Thai Democracy.
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ม.ปว. 474: ประวัติศาสตร์กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย
3(3-0-6)
HIST 474: History of the Ethnic Groups in Thailand
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี
กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18 -21 ความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์ไทย-ไท และชาติพันธุ์อื่นใน
รัฐไทย การเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนของกลุ่มชาติพันธุ์เข้ามาสู่ประเทศไทยระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 18-21 รัฐไทยและ
การเปลี่ยนนโยบายต่อกลุ่มชาติพันธุ์ สถานภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์ การปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
กลุ่มชาติพันธุ์และคนท้องถิ่นในสังคมไทย การปรับตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ในสังคมไทย ปัญหาและนโยบายเกี่ยวกับกลุ่มชาติ
พันธุ์ โดยเน้นเอกสารและวิธีการวิจัยวิเคราะห์ปัญหาและนโยบายเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ในปัจจุบัน
The ethnic groups in Thailand during 18th-21st centuries. History of Thai-Tai ethnic group and other
ethnic groups in Thai state. The migration of ethnic groups into Thailand during 18th –21st centuries.
Thai state and changes in ethnicity’s policy. Socio-economic and political status of ethnic groups.
Relationship between ethnic groups and local Thais. The adaptation of ethnic groups in Thai society.
Problems of ethnicity and the state’s policy. Analysis of problems and policies towards ethnicities, using
mainly documents and research.
ม.ปว. 475: พุทธศาสนากับสังคมไทย
3(3-0- 6)
HIST 475: Buddhism and Thai Society
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี
ศึกษาความสัมพันธ์ของพัฒนาการแนวความคิดพุทธศาสนาและระบบการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมในแต่ละสมัยของไทย
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 : ประวัติศาสตร์สงั คมไทย
3(3 -0-6)
HIST 476: Social History of Thailand
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี
ศึกษาความสัมพันธ์ทางสังคม สถาบันทางสังคม และการจัดตั้งทางสังคมในประวัติศาสตร์ไทย โดยเน้นไปในทางแนะนาให้
เข้าใจปัญหาวิธีการ และหลักฐานที่เหมาะสมแก่การวิจัยทางประวัติศาสตร์สังคมไทย
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. 481: การปฏิวัติอุตสาหกรรมเปรียบเทียบ
3(3-0- 6)
HIST 481: Industrial Revolutions in a Comparative Perspective
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
(Formerly HIST 461 since 1/2018)
ความหมายของ “การปฏิวั ติ อุตสาหกรรม” และ ”การพั ฒ นาอุ ตสาหกรรม” การเปรีย บเทีย บการปฏิวัติ อุตสาหกรรม
ในกลุ่มประเทศยุโรป การพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศลาตินอเมริกา: ทฤษฎีพึ่งพา การพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ
เอเชียตะวันออก: ญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้ การพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การ ทาความเข้าใจ
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การพัฒนาอุตสาหกรรมด้วยทฤษฎีระบบโลก พัฒนาการของ “อุตสาหกรรม” ในโลกศตวรรษที่ 21 และแนวโน้มใน
อนาคต
Meaning of Industrial Revolution and Industrial Development. Comparison of industrial revolution in
Europe. Industrial development in Latin America: dependency theory. Industrial development in East Asia:
Japan, China and South Korea. Industrial development in South East Asia. World Systems Theory and
industrial development. Industrial development in the 21st century and future.
ม.ปว. 483: ประวัติศาสตร์โลก
3(3-0-6)
HIST 483: World History
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี
ประวัติศาสตร์โลกเบื้องต้นและนัยสาคัญ ประวัติศาสตร์มนุษย์ยุคต้น: จากโฮโม ซาเปียน ซาเปียน สู่การก่อตัวของอารยธรรม
ยุคคลาสสิค (1000 ปีก่อนคริสตกาล - ค.ศ.600) ยุคหลังคลาสสิค (ค.ศ.500 -ค.ศ.1450) ยุคต้นสมัยใหม่ (ค.ศ.1450 ค.ศ.1800) ศตวรรษที่ 19 อันยาวนานที่วางรากฐานโลกร่วมสมัย ยุคร่วมสมัยในประวัติศาสตร์โลก
Introduction to world history and its significance. Early human history: From Homo Sapiens Sapiens to the
rise of civilizations. Classical period (1000 BCE-600 CE). Post classical period (500 CE-1450 CE). Early
modern period (1450 CE-1800 CE). The long nineteenth century that defined the contemporary world.
The contemporary era in world history.
ม.ปว. 499 : ปริญญานิพนธ์
3(3-0-6)
HIST 499: Sessional Paper
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: สำหรับนักศึกษำวิชำเอกชั้นปีที่ 3 และ 4 เท่ำนั้น
การวิจัยและการเขียนงานวิจัยทางประวัติศาสตร์ การพัฒนาคาถามวิจัย การพัฒนาการทบทวนวรรณกรรม การพัฒนา
จุดประสงค์การวิจัย การพัฒนาสมมติฐานการวิจัย การเขียนงานวิจัยทางประวัติศาสตร์ในเชิงวิชาการ การแก้ไขและพัฒนา
งานเขียน
Historical research and writing. Developing research questions. Developing literature review. Developing
research objectives. Developing research assumption. Academic historical research writing. Revising and
polishing research paper.
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Course code ARCH (005)
ม.บณ. 301 : โบราณคดีเบืองต้น
3(3-0-6)
ARCH 301: Basic Archaeology
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
ศึกษาความหมาย ความเป็นมา และประโยชน์ของวิชาโบราณคดี ลักษณะข้อมูล และวิธีการทางโบราณคดี
แหล่งโบราณคดีในประเทศไทย เทคโนโลยีสมัยโบราณ หลักฐานข้อมูลใหม่ที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดี
วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรม โดยใช้ความรู้และวิธีการทางโบราณคดี
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 : ประวัติโบราณคดีของประเทศใกล้เคียง 1
3(3-0-6)
ARCH 373: Archaeological History of the Neighbouring Countries 1
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
คาจากัดความ ขอบเขต และวิธีการของวิชาโบราณคดี ประวัติศาสตร์ วิชาโบราณคดี ศิลปกรรมของประเทศอินเดีย
ลังกา และชวา
Definition, scope, and methods of archaeology: history of Archaeology, the arts of India,
Ceylon and JAVA.
ม.บณ. 374 : ประวัติโบราณคดีของประเทศใกล้เคียง 2
3(3-0-6)
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 : ไม่มี
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย โบราณวัตถุสมัยเก่าของอินเดียที่ค้นพบในประเทศไทย ศิลปะทวารวดี
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.
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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 : ไม่มี
พัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรม คติความเชื่อทางศาสนา และรูปแบบศิลปะ จากหลักฐานทางโบราณคดีในพื้นที่
7 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลาปาง พะเยา แพร่ น่าน ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์
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.)

