หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
คําอธิบายรายวิชา
452111**

452112**

452113**

ประวัติศาสตรและอารยธรรมโลก (History and World Civilization)
3(3-0)
ความเปนมาของอารยธรรมโลกตะวันออกและตะวันตกในสมัยโบราณ อารยธรรม
สมัยกลาง การคนพบดินแดนใหม การฟนฟูศิลปวิทยาการ การปฏิรูปศาสนา สมัยแหง
เหตุผล และการปฏิวตั ิฝรั่งเศส
History of ancient civilization. Medieval Civilization. Age of Exploration. The
Renaissance. Age of Enlightenment. The French Revolution.
3(3-0)
อารยธรรมตะวันออก (Eastern Civilization)
อารยธรรมอินเดีย จีน ญี่ปุน เปอรเซีย อิสลาม และเอเชียตะวันออกเฉียงใต
พัฒนาการของปรัชญาแนวคิดทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมตะวันออก ยุค
แหงความรุงเรืองของปรัชญาตะวันออก ยุคแหงการเปลี่ยนแปลงสืบเนื่องจากการเขามามี
อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกตอระบบสังคมและแนวคิดดานตางๆ และการปรับเปลี่ยน
ตนเองของภูมิภาคเอเชียตอกระแสโลกาภิวัตน
Civilization of India, China, Japan, Persia, Islam and Southeast Asia.
Development of political economic, social, and cultural thoughts. The dawn of
Eastern philosophy. Epoch of changes influenced by Western civilization on social
systems and philosophy of the East and its adaptation towards globalization.
อารยธรรมตะวันตก (Western Civilization)
3(3-0)
อารยธรรมโลกตะวันตกสมัยโบราณในตะวันออกใกล กรีกและโรมันในสมัย
คลาสสิก คริสตศาสนาในยุโรปสมัยกลาง การฟนฟูศิลปวิทยาการซึ่งนําไปสูการเปลี่ยนแปลง
ในดานศาสนา วิทยาศาสตร การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมของโลกสมัยใหม
ผลกระทบที่มตี อภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งกอใหเกิดความเปนสมัยใหมและความขัดแยงในสวนตางๆ
ของโลกจนถึงสมัยโลกาภิวตั น
Ancient civilizations of the Western world in the Near East, Classical Greek
and Roman, Christianity in the Middle Ages. The Renaissance leading to the
transformation of religion, science, government, economy, and society of the modem
world, its impact on modernization and conflicts in other parts of the world up to
globalization.

** วิชาปรับปรุง
หลักสูตรศศ.บ.(ประวิตศาสตร) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550

452114**

452115**

452121**

452122**

452211**

เหตุการณโลกปจจุบัน (Contemporary World Affairs)
3(3-0)
ศึกษาและวิเคราะหเหตุการณทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่สาํ คัญของโลก
ตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปจจุบัน
Study and analysis of important political, economic and social events of the
world after World War II until the present.
2(2-0)
หลักการเขียนรายงานทางประวัตศิ าสตร
(Principles in Historical Report Writing)
หลักการเบื้องตนในการคนควา รวบรวมเอกสาร การบันทึกขอมูล และการเรียบ
เรียงขอมูลเพือ่ เขียนรายงานทางประวัตศิ าสตร มีการศึกษานอกสถานที่
Principles historical review, documents and writing in historical report. Field
trip required.
3(3-0)
ประวัติศาสตรไทย (Thai History)
ความเปนมาของชาติไทยตั้งแตสมัยโบราณจนถึงปจจุบัน แนวการปกครอง
เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา วัฒนธรรม และความสัมพันธกับตางประเทศ มีการศึกษานอก
สถานที่
A survey of Thai history from the ancient time to the present. Emphasis is
placed on the foundation of the Thai Nation, the main trends of government,
economics, religion, culture and foreign relations. Field trip required.
3(3-0)
พัฒนาการสังคมและวัฒนธรรมไทย
(Development of Thai Society and Culture)
พัฒนาการของสังคมเมืองในประเทศไทยแตละสมัยในดานประเพณี ความคิด
ความเชื่อ ภาษาและวรรณกรรม การเมืองการปกครอง งานสรางสรรคทางศิลปะและ
สถาปตยกรรมไทย บูรณาการของวัฒนธรรมไทย ความเปลี่ยนแปลงและความตอเนื่องของ
สังคมและวัฒนธรรมไทย มีการศึกษานอกสถานที่
Development of urban society during various periods in Thailand in the
aspects of tradition, thoughts, beliefs, language, and literature, politics and
government, creative works on art and architecture, the integration of Thai culture,
change, and continuity of Thai society and culture. Field trip required.
ปรัชญาประวัติศาสตร (Philosophy of History)
3(3-0)
แนวคิดและทฤษฎีทางประวัตศิ าสตรของนักคิดในประเทศตะวันตกและประเทศ
ไทย ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบนั
Concepts and theories of historical schools of thoughts in Western countries
and Thailand since the past to the present.

** วิชาปรับปรุง
หลักสูตรศศ.บ.(ประวิตศาสตร) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550

452212**

452213*

452214*

452221**

452222**

ประวัติศาสตรศิลปะ (History of Art)
3(3-0)
ความหมายของศิลปะ แนวคิดและแรงจูงใจในการสรางงานศิลปะ การวิเคราะหและ
การวิจารณ ประวัติศาสตรศลิ ปะตั้งแตกอนสมัยประวัตศิ าสตร จนถึงสมัยคริสตศตวรรษที่
19 ในทวีปยุโรป ตะวันออกกลาง และเอเชีย
Meaning of art, concept and motivation in artistic creations. Art work
analysis and criticism. Historical study of European, Middle-Eastern, and Asian art
from prehistoric period to the nineteenth century.
3(3-0)
พุทธศาสนประวัติ : จากพุทธภูมิสูสุวรรณทวีป
(History of Buddhism : From Buddhabhumi to Suvarnadvipa)
ความเปนมาของพุทธศาสนาในแดนพุทธภูมิ การขยายตัวของพุทธศาสนาไปยังศรี
ลังกาและสุวรรณทวีป พัฒนาการของพุทธศาสนาในศรีลังกา การเขามาของพุทธศาสนาใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ลักษณะของพุทธศาสนา บทบาทที่มตี อการเมือง วัฒนธรรม และ
สังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
Origin and early history of Buddhism in the Buddhabhumi. Expansion of
Buddhism to Sri Lanka and Suvarnadvipa. Development of Buddhism in Sri Lanka.
Coming of Buddhism to Southeast Asia. Characteristics of Buddhism, roles to
politics, culture, and society in Southeast Asia.
คอมพิวเตอรกับการศึกษาประวัตศิ าสตร(Computer for Historical Studies) 3(3-0)
การใชคอมพิวเตอรสําหรับการศึกษาประวัตศิ าสตร การสืบคนสารสนเทศ การ
ประมวลผล และการวิเคราะหขอมูล
Application of computer to historical studies, searching information, data
processing, and analysis.
ประวัติศาสตรอยุธยา (History of Ayutthaya)
3(3-0)
ความสืบเนื่องและความเปลีย่ นแปลงของอาณาจักรอยุธยา ในดานการเมือง การ
ปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม มีการศึกษานอกสถานที่
Political, economic and social changes and continuities of Ayutthaya. Field
trip required.
3(3-0)
ประวัติศาสตรการทูตไทย (Diplomatic History of Thailand)
ประวัติการทูตไทย ผลกระทบของจักรวรรดินิยมตะวันตกตอประเทศไทย อิทธิพลของ
มหาอํานาจตะวันตกตอพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในประเทศไทย

History of Thai diplomacy. Impact of Western imperialism on Thailand. The
influences of Western powers on political, economic, social, and cultural
development in Thailand.
* วิชาเปดใหม
** วิชาปรับปรุง
หลักสูตรศศ.บ.(ประวิตศาสตร) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550

452223**

ประวัติศาสตรการเกษตรกรรมไทย (History of Thai Agricultural)
3(3-0)
วิเคราะหสังคมเกษตรกรรมกอนและหลังการทําสนธิสญ
ั ญาเบาวริ่ง พ.ศ.2398
ผลกระทบของระบบทุนนิยมที่เขามาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่มีตอการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมเกษตรกรรม ปญหาการพัฒนาสังคมเกษตรกรรมในเชิงประวัติศาสตรที่มีสืบมาจนถึงปจจุบัน

452224**

452225*

452231**

Study of Thai agricultural development from the past to the present;
analysis of agrarian society with regard to tools; irrigation, and agrarian laws; the
impact of the Bowring Treaty during the reign of King Rama IV; continuous
problems up to the present.
ประวัติศาสตรสังคมเศรษฐกิจไทย (Socio-Economic History of Thailand) 3(3-0)
โครงสรางและพัฒนาการของระบบสังคมเศรษฐกิจ ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ปจจัย
สําคัญที่มีผลตอสังคมและเศรษฐกิจไทย
Socio-economic structure and development of Thai society from past to
present. Factors influencing Thai society and economy.
ประวัติการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย
3(3-0)
(History of Natural Resource Management in Thailand)
บริบททางประวัตศิ าสตร การเมือง วัฒนธรรม และสังคมเศรษฐกิจของการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย การจัดตั้งหนวยงานของรัฐดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ความขัดแยงระหวางรัฐบาลและประชาชน แนวคิดสิทธิชุมชนกับการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ โลกาภิวัตน กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของไทยในปจจุบัน
Historical, political, cultural, and socio-economic contexts of natural resource
management in Thailand. Establishment of governmental agency involving natural
resource management. Conflicts between government and people. Concepts of
community rights and natural resource management. Globalization, and natural
resource management of Thailand in the present time.
3(3-0)
ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตภาคพื้นทวีป
(History of Mainland Southeast Asia)
พัฒนาการทางสังคมการเมือง และเศรษฐกิจในสมัยโบราณของพมา เวียดนาม
กัมพูชา และลาว การเผชิญและการปรับตัวกับลัทธิจักรวรรดินิยม การเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ทางสังคมภายใตการเปนอาณานิคม การตอสูเพื่อเอกราช สภาวการณหลังเอกราช
Socio-political and economic development of Myanmar, Vietnam, Cambodia,
and Laos since the ancient time. Confrontation and adaptation with imperialism.
Change of social structures under colonization. Struggle for independence.
Situations after independence.

* วิชาเปดใหม
** วิชาปรับปรุง
หลักสูตรศศ.บ.(ประวิตศาสตร) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550

452232**

452233*

452234**

ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตภาคพื้นคาบสมุทร
3(3-0)
(History of Peninsular Southeast Asia)
พัฒนาการทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองของอินโดนีเซีย ฟลิปปนส มาเลเซีย
สิงคโปร และบรูไนที่มีมาตัง้ แตสมัยโบราณจนเปนอาณานิคมของมหาอํานาจตะวันตก การ
เคลื่อนไหวเพือ่ กูเอกราช การยึดครองของญี่ปุนในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2
Fundamental basis as well as the socio-economic and political development
in Indonesia, the Philippines, Malaysia, Singapore and Brunei since the emergence
of these nations until the colonial period. Movement for independence and the
occupation of Japanese forces during World War II.
3(3-0)
รัฐพุทธเถรวาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
(Theravada Buddhist States in Southeast Asia)
ประวัติของรัฐพุทธเถรวาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใตจากคริสตศตวรรษที่ 14 ถึง
ตนคริสตศตวรรษที่ 19 การลมสลายของจักรวรรดิพุกามและพระนครกับการเขามาของพุทธ
ศาสนาเถรวาท การเรืองอํานาจและการลมสลายของรัฐพุทธเถรวาท บทบาทของพุทธ
ศาสนาเถรวาท โครงสรางทางสังคมและการเมืองของรัฐพุทธเถรวาท
History of Theravada Buddhist states in Southeast Asia from the fourteenth
of the early nineteenth century. Decline of Pagan and Angkor empires through the
coming of Theravada Buddhism. Rise and decline of Theravada Buddhist states.
Role of Theravada Buddhism. Political and social structure in Theravada Buddhist
states.
3(3-0)
ประวัติศาสตรเอเชียใตรว มสมัย (Contemporary History of South Asia)
ความเปลี่ยนแปลงของเอเชียใตในสมัยอาณานิคม ชาตินิยมและการตอสูเพื่อเอก
ราช การเมือง สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของเอเชียใตหลังการปกครองของอังกฤษ
ปญหาและความขัดแยงในเอเชียใตหลังเอกราชจนถึงปจจุบัน
Colonial transformation of South Asia. Nationalism and struggle for
independence. South Asia politics, society, economy, and culture in the aftermath of the
British rule. Problems and conflicts in South Asia since independence to the present time.

452241*

ประวัติศาสตรจีน ญี่ปุน และเกาหลีรว มสมัย
3(3-0)
(Contemporary History of China, Japan and Korea)
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศจีน ญี่ปุน เกาหลี
เหนือ และเกาหลีใตตั้งแตสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปจจุบัน
Socio-economic and political changes in China, Japan, North and South
Korea since the end of World War II until the present time.

* วิชาเปดใหม
** วิชาปรับปรุง
หลักสูตรศศ.บ.(ประวิตศาสตร) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550

452242**

452311*

452312*

452313*

452314*

ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออก (History of East Asia)
3(3-0)
พัฒนาการทางสังคมของจีน ญี่ปุน และเกาหลี ตั้งแตยคุ โบราณจนถึงสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ระเบียบแบบแผนของสถาบันการเมืองและเศรษฐกิจ อิทธิพลของลัทธิความเชื่อและ
ศาสนา ความสัมพันธระหวางประเทศ
Historical development of Chinese, Japanese and Korean societies from the
ancient time to World War II. Their political and economic organizations, influences
of thought and religions, foreign relations.
3(3-0)
ทักษะการสือ่ สารเพื่อการศึกษาประวัติศาสตร I
(Communication Skills for Historical Study I)
ฝกทักษะการอาน การแปลสรุปความ และวิเคราะหเอกสารประวัติศาสตร
ภาษาตางประเทศ การนําเสนอและอภิปราย
Practice in reading, translating and analyzing foreign language historical
documents. Presentations and discussions.
3(3-0)
ทักษะการสือ่ สารเพื่อการศึกษาประวัติศาสตร II
(Communication Skills for Historical Study II)
ฝกทักษะการเขียนรายงาน การเขียนสรุปความ การเขียนเชิงวิเคราะหจากเอกสาร
ประวัติศาสตรภาษาตางประเทศ การนําเสนอรายงานการคนควา
Practice in report writing, summarizing, and analytical writing of foreign
languages historical documents. Report presentation.
3(3-0)
การอานทางประวัติศาสตร (Reading in History)
การอานและวิเคราะหหลักฐานทางประวัตศิ าสตรที่เปนลายลักษณอักษรจากแหลง
ปฐมภูมิและทุติยภูมิ
Reading and analyzing the historical evidences in written records both from
primary and secondary sources.
3(3-0)
ประวัติศาสตรเปรียบเทียบภูมิปญญาโลกตะวันออกกับโลกตะวันตก
(Comparative Intellectual History of the Eastern and Western World)
ประวัติศาสตรเปรียบเทียบภูมิปญญาของโลกตะวันออกกับโลกตะวันตก ตั้งแตรุงอรุณ
ของอารยธรรมในโลกสมัยโบราณ สมัยกลาง สมัยฟนฟูศิลปะวิทยาการ การปฏิวัติทาง
วิทยาศาสตร การปฏิวัติอุตสาหกรรม การปฏิวัติเพื่อประชาธิปไตย จักรวรรดิ์นิยม จนถึงโลกาภิ
วัตนในปจจุบัน
Comparative intellectual history of the Eastern and Western World from the dawn
of civilization in the ancient time, the middle ages, the renaissance, the scientific
revolution, the industrial revolution, the democratic revolution, imperialism to globalization
today.

* วิชาเปดใหม
** วิชาปรับปรุง
หลักสูตรศศ.บ.(ประวิตศาสตร) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550

452315*

452316*

452317*

452318*

452321**

มหาอํานาจกับเศรษฐกิจโลก (Superpowers and World Economy)
3(3-0)
ผลประโยชน ยุทธศาสตร และบทบาทของสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน กลุมประชาคมยุโรป
และจีนที่มีตอระบบเศรษฐกิจโลก กลไกการควบคุมระบบเศรษฐกิจโลกของประเทศมหาอํานาจ
Interests, strategies and roles of the United States, Japan, the European
Union, and China towards the world economic system. Control mechanism of world
economic system of the superpowers.
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในประวัตศิ าสตรโลก
3(3-0)
(Science and Technology in World History)
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับบทบาทสําคัญในการ
เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตรโลก พลวัตความรูเกี่ยวกับธรรมชาติและสิง่ ประดิษฐใหม การ
กระจายของเทคโนโลยีใหมที่สงผลตอสังคมโลก
Scientific and technological advancement and its crucial role in shaping the
course of world history. Dynamism on knowledge related to nature and new
invention. Distribution of new technology to world society.
3(3-0)
ประวัติการเดินทางของพืช (History of Plants’ Voyage)
บริบททางประวัตศิ าสตร การเมือง และสังคมเศรษฐกิจของการเดินทางขามโลก
ของพืชตั้งแตสมัยกอนประวัตศิ าสตรถึงปลายคริสตศตวรรษที่ 19 การเดินทางของพืชสําคัญ
และปจจัยที่เกีย่ วของ การเดินทางของพืชกับการกอตัวของโลกสมัยใหม
Historical, political, and socio-economic contexts of the voyage across the
world of plants from prehistoric time to the late nineteenth century. Voyage of
important plants and relating factors. Voyage of plants and the formation of the
modern world.
โลกมุสลิม (Muslim World)
3(3-0)
กําเนิดและการขยายตัวของศาสนาอิสลาม การกอตัวของสังคมมุสลิม ปฏิสัมพันธ
ระหวางมุสลิมกับชนกลุมอื่นในแตละดินแดน ความสัมพันธของมุสลิมทั่วโลก
Origin and expansion of Islam. Emergence of Muslim societies. Interactions
between Muslim and other peoples in each region. Relationship of Muslim around the
world.
ประวัติศาสตรศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทย
3(3-0)
(Art History and Archaeology in Thailand)
ความสําคัญและความหมายของประวัตศิ าสตรศิลปะและโบราณคดี ระเบียบวิธที าง
ประวัติศาสตรศิลปะและโบราณคดี ประวัติศาสตรศลิ ปะและโบราณคดีในแตละสมัยของ
ประเทศไทย มีการศึกษานอกสถานที่

* วิชาเปดใหม
** วิชาปรับปรุง
หลักสูตรศศ.บ.(ประวิตศาสตร) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550

452322*

452323**

452324*

452325*

452331**

Important and meaning of art history and archaeology. Art historical and
archaeological methodology. Are history and archaeology in each period of
Thailand. Field trip required.
ประวัติความคิดทางการเมืองไทย (History of Thai Political Thoughts)
3(3-0)
ประวิติศาสตรความคิดทางการเมืองของไทยตั้งแตสมัยโบราณจนถึง พ.ศ. 2500
เอกสาร แนวคิด ความตอเนื่องและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
History of Thai political thoughts since the ancient time to B.E.2500. Texts,
conceptual ideas, continuity and changes of political thoughts.
3(3-0)
ประวัติศาสตรทองถิ่นไทย (Local History of Thailand)
ความหมาย การศึกษา และการวิเคราะหหลักฐานประวัตศิ าสตรทองถิ่นไทย มี
การศึกษานอกสถานที่
Meaning, study and analysis of Thai local history focusing on approach and
analysis of historical evidences. Field trip required.
ประวัติศาสตรเปรียบเทียบของไทยกับโลกตะวันตก
3(3-0)
(Comparative History of Thailand and the Western World)
การเปรียบเทียบพัฒนาการทางประวัติศาสตรไทยกับโลกตะวันตกในดานการ
ปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตั้งแตสมัยศักดินา สมัยสนธิสัญญาเบาวริ่ง สมัยรัฐ
ชาติ และสมัยประชาธิปไตย อิทธิพลตะวันตกตอการปฎิรูปประเทศใหทันสมัยจนถึงการ
พัฒนาและการปรับตัวของไทยในสมัยโลกาภิวัตน
Comparison of historical development of Thailand and the Western world in
government, economy, society and culture since the times of Sakdina, Bowing
Treaty, Nation-State, and Democracy. Western impacts on modernization until the
present development and Thailand’s adaptation to globalization.
การเขียนประวัติของชาติไทย (Writing on History of Thai Nation)
3(3-0)
ความเปนมาของงานเขียนประวัติศาสตรชาติไทยกระแสหลัก และงานเขียนตาน
ประวัติศาสตรชาติไทยกระแสหลัก ขอถกเถียงสําคัญในการศึกษาประวัตศิ าสตรชาติไทย
Backgrounds of historical writing on the Thai nation mainstream and countermainstream historical writing on the Thai nation. Important arguments regarding
historical study of the Thai nation.
จากสินธุสูอินเดีย: ประวัติศาสตรอนุทวีปอินเดีย
3(3-0)
(From Indus to India: History of Indian Subcontinent)
ประวัติศาสตรอารยธรรมลุมแมน้ําสินธุถึงอินเดียสมัยบริติช-ราช การเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในสมัยอาณานิคม ชาตินิยม การตอสู
เพื่อเอกราช การแบงแยกอินเดียและกําเนิดปากีสถานและบังคลาเทศ

* วิชาเปดใหม
** วิชาปรับปรุง
หลักสูตรศศ.บ.(ประวิตศาสตร) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550

452332*

452341**

452342**

History of Indus civilization up to the British raj period. Colonial
transformation of Indian government, politics, economy, society and culture.
Nationalism, struggle for independence, the partition of India and the creation of
Pakistan and Bangladesh.
ญี่ปุนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Japan and Southeast Asia)
3(3-0)
บทบาททางเศรษฐกิจ การเมือง และการทหารของญี่ปุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ตั้งแตสมัยเมจิถึงสงครามโลกครั้งที่สอง นโยบายตางประเทศและความสัมพันธตอประเทศ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตยุคสงครามเย็น ความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการเมืองใน
ภูมิภาคหลังการปรับคาเงินเยน การสงเสริมลัทธิภูมิภาคนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
Economic, political, and military roles of Japan in Southeast Asia since the
Meiji era to World War II. Foreign policy and relations with Southeast Asian
countries during the Cold War. Economic and political relations in the region after
the yen appreciation. Endorsement of regionalism in Southeast Asia.
ประวัติศาสตรเศรษฐกิจจีนสมัยใหม (Economic History of Modern China) 3(3-0)
โครงสรางพื้นฐานของเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมจีนยุคหลัง ค.ศ.1949 การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการปฏิวตั ิเศรษฐกิจและสังคมตั้งแตทศวรรษ 1960 การขยายตัวของ
เศรษฐกิจในแตละภาคการผลิต การผลักดันนโยบายทีท่ ันสมัย การระดมทุนและเทคโนโลยี
จากตางประเทศ การปฏิรปู รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงิน ความสําคัญของเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ และผลกระทบของเศรษฐกิจการคาระหวางประเทศที่มตี อเศรษฐกิจจีนยุคปจจุบัน
Economic structure of Communist China after 1949. Changes of socioeconomic revolutions after 1960s and the implementation of four modernization
policies. Role of foreign capital, modern technology, the reformation of state
enterprises and financial institutions. Importance of special economic zones and the
impact of international economics toward Chinese economy during the present time.
3(3-0)
ประวัติศาสตรการทูตจีน (Diplomatic History of China)
พื้นฐานการกําหนดนโยบายความสัมพันธระหวางประเทศที่จีนมีตอชาติเพื่อนบาน
ตั้งแตสมัยโบราณกาล ระบบบรรณาการและพิธีการทางการทูตของจีน การปรับปรุงนโยบาย
การทูตของจีนใหสอดคลองกับเงื่อนไขการเมืองระหวางประเทศหลังสงครามฝน การกาวสู
เวทีการเมืองระหวางประเทศของจีนสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
Conceptual framework of Chinese foreign policies toward the neighboring
countries in the past. Tributary system and diplomatic protocol. Reformation of
foreign policy after the Opium War. Role of China in World affairs after World War II.

* วิชาเปดใหม
** วิชาปรับปรุง
หลักสูตรศศ.บ.(ประวิตศาสตร) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550

452343*

452351**

452361**

452362**

452363**

ประวัติศาสตรการสรางชาติญี่ปุน (History of Nation Building in Japan)
3(3-0)
พัฒนาการทางสังคมการเมือง เศรษฐกิจ และภูมิปญญาของญี่ปุนตั้งแตสมัยกําเนิด
ประเทศญี่ปุน สมัยฟวดัล การสรางชาติสมัยใหมยุคเมจิจนถึงปจจุบัน วิเคราะหการกาวสู
ความเปนมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ บทบาทในสังคมโลก และปญหาของญี่ปุนในปจจุบัน
Japanese socio-political, economic, and intellectual development since the
birth of Japan, the feudal period, the nation building in modern Meiji era to the
present. Analysis of Japan’s rising as one of the world economic powers. Roles in
global society and crucial dilemmas of Japan today.
3(3-0)
ประวัติศาสตรตะวันออกกลางรวมสมัย
(Contemporary History of Middle East)
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในตะวันออกกลางตั้งแตการลม
สลายของจักรวรรดิออตโตมาน จนถึงปจจุบัน บทบาทของชาติมหาอํานาจ ปญหาและความ
ขัดแยงในตะวันออกกลาง
Political, economic, and social changes in the Middle East since the end of
the Ottoman Empire to the present. Role of superpowers. Problems and conflicts in
the Middle East.
3(3-0)
ประวัติศาสตรยุโรปรวมสมัย (Contemporary History of Europe)
เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและความสัมพันธระหวางประเทศในทวีปยุโรป
ตั้งแตการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปจจุบัน
Economic, political and cultural aspects and international relations in Europe
since the end of World War II to the present.
ประวัติศาสตรยุโรป (History of Europe)
3(3-0)
พัฒนาการอารยธรรมของยุโรปในดานการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจและภูมิ
ปญญา ตั้งแตอดีตจนถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
Development of European civilization in political, governmental, economic,
and intellectual aspects from the past to World War II.
ประวัติศาสตรรัสเซีย (History of Russia)
3(3-0)
การกอตั้งจักรวรรดิรัสเซีย การสถาปนาสหภาพโซเวียต การเมืองระบบสองขัว้
อํานาจในภาวะสงครามเย็น การลมสลายของสหภาพโซเวียต สังคมรัสเซียปจจุบนั
Formation of the Russian Empire. Inauguration of the Soviet Union. Bi-polar
political system during the Cold War. Collapse of the Soviet Union. Russian society
in the present.

* วิชาเปดใหม
** วิชาปรับปรุง
หลักสูตรศศ.บ.(ประวิตศาสตร) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550

452371*

452372**

452373**

452411*

ประวัติศาสตรสหรัฐอเมริการวมสมัย
3(3-0)
(Contemporary History of the United States)
ภูมิหลังของสหรัฐอเมริกากอนสงครามโลกครั้งที่ 2 ความสัมพันธระหวางประเทศ
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และสมัยสงครามเย็น การปฎิรูป
สังคมและปญหา สังคมอเมริกาในทศวรรษ 1980-1990 สหรัฐอเมริกากับโลกปจจุบัน
Background of the United States before World War II. The United States
international relations, economy, politics, and society during World War II and the
Cold War. Social reforms and conflict. American society in 1980s-1990s. The United
States and the world today.
สหรัฐอเมริกา:การสรางชาติและประชาธิปไตย
3(3-0)
(The United States: Nation Building and Democracy)
การสถาปนาประเทศสหรัฐอเมริกา รากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ความกาวหนาของชาติใหม การขยายตัวไปทางตะวันตก สงครามกลางเมือง และการบูรณะ
ฟนฟูภาคใต ความกาวหนาทางเศรษฐกิจ จักรวรรดินิยมและการปฏิรูปประเทศ
สหรัฐอเมริกากับสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2
Birth of the United States. Foundations of democracy. Advancement of the
new nation. Westward movement, Civil War, and reconstruction. Big Business
imperialism and progressive movement. The United States and World War I and II.
ประวัติศาสตรการทูตสหรัฐอเมริกา(Diplomatic History of the United States)3(3-0)
นโยบายตางประเทศของสหรัฐอเมริกาตัง้ แตสมัยสงครามประกาศอิสรภาพ ลัทธิ
มอนโร บทบาทของสหรัฐอเมริกาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 การปรับนโยบายตางๆ เพื่อชวง
ชิงความไดเปรียบในดานเศรษฐกิจระหวางประเทศในยุคปจจุบัน
Foreign policy of the United States from the War of Independence. Monroe
Doctrine. Role of the U.S. after World War II. Policy reformation for the dominant of
international economy in the present time.
3(3-0)
ประวัติศาสตรความสัมพันธระหวางประเทศในเอเชียสมัยใหม
(History of International Relations in Modern Asia)
สภาวการณโลกหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ผลกระทบของลัทธิจักรวรรดินิยมตอ
ประเทศในเอเชีย แนวคิดการพัฒนาและความทันสมัย การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและ
เศรษฐกิจ ความสัมพันธในรูปองคการสวนภูมิภาค ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ ปญหาความ
ขัดแยงระหวางประเทศในเอเชีย

* วิชาเปดใหม
** วิชาปรับปรุง
หลักสูตรศศ.บ.(ประวิตศาสตร) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550

452421**

452422*

452423*

452431**

World situations after World War II. Impact of imperialism on Asian
countries. Development and modernization ideologies. Political and economic
change, regional organizations, economic relations as well as international conflicts
in Asia.
ประวัติศาสตรไทยรวมสมัย (Contemporary Thai History)
3(3-0)
พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมไทย และนโยบายตางประเทศ ตั้งแตการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ถึงปจจุบัน
Political, economic and social developments in Thailand and foreign policy
since the revolution in 1932 to the present time.
3(3-0)
ประวัติศาสตรการเมืองไทยภาคประชาชน
(History of Civil Politics in Thailand)
ปจจัยที่เปนตัวกําหนดบทบาทและสถานภาพทางการเมืองของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตยไทย บทบาทของการเมืองภาคประชาชนในอดีตถึงปจจุบัน อุปสรรคของ
พัฒนาการทางการเมืองภาคประชาชน
Factors that determine the roles and the status of civil politics in democratic
polity in Thailand. Roles of civil politics from the past to the present. Obstacles to
the development of civil politics.
3(3-0)
โลกาภิวัตนกบั สังคมไทย (Globalization and Thai Society)
การแผขยายของระบบทุนนิยมในสังคมไทยตั้งแตตนคริสตศตวรรษที่ 19
พัฒนาการและการขยายตัวของระบบโลกาภิวัตนและลัทธิเสรีนิยมใหมในทศวรรษ 1980
บทบาทและอิทธิพลขององคกรระหวางประเทศ และบรรษัทขามชาติที่มีตอสังคมไทยดาน
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวตั น
Penetration of capitalism into Thai society since the early of nineteenth
century. Development and expansion of globalization and neo-liberalism in 1980s.
Roles and impacts of multi-national organizations and transnational corporations on
economy and culture of Thai society in the age of globalization.
ประวัติศาสตรจีนโพนทะเล (History of Overseas Chinese)
3(3-0)
ความสัมพันธของจีนกับดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใตตั้งแตสมัยโบราณ การ
จัดตั้งองคกรทางสังคมเศรษฐกิจ และการเมืองของชาวจีนโพนทะเล การเปลี่ยนแปลง
สถานภาพทางสังคมเศรษฐกิจของชาวจีนโพนทะเลสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 บทบาท
ของทายาทชาวจีนโพนทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใตปจจุบัน

* วิชาเปดใหม
** วิชาปรับปรุง
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452481*

452490*

452491**

452492*

Relations between China and other states in Southeast Asia since the ancient
time. Establishment of socio-economic and political organizations among the
overseas Chinese. Changes of socio-economic positions of the overseas Chinese
after World War II. Roles of ethnic Chinese in Southeast Asia during the present
time.
หัวขอที่นาสนใจในประวัติศาสตรโลก (Selected Topics in World History) 3(3-0)
หัวขอที่นาสนใจในประวัตศิ าสตรโลก หัวขอเรื่องเปลี่ยนไปในแตละภาคการศึกษา
Selected topics the world history. Topics may be changed in each semester.
สหกิจศึกษา (Co-operative Education)
6
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการในลักษณะพนักงานชั่วคราวเพือ่ ใหได
ประสบการณจากการไปปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย
On the job training as a temporary employee in order to get experiences
from the assignment.
วิธีวิจยั ทางประวัติศาสตร (Methods of Historical Research)
3(3-0)
การสํารวจ และวิเคราะหหลักฐานทางประวัติศาสตร พื้นฐานวิธีการวิจัยทาง
ประวัติศาสตร
Examination and analysis of historical evidences. Basic of historical research.
3(2-2)
การศึกษาประวัติศาสตรเชิงปฏิบตั ิการ (Workshop on Historical study)
วิชาพื้นฐาน: 452491

452497**

452498**

การประยุกตความรูและวิธกี ารทางประวัติศาสตร การสรางฉากประวัตศิ าสตรใน
รูปแบบที่ไมใชงานเขียนทางวิชาการประวัตศิ าสตรตามขนบ การนําเสนอผลงานทั้งใน
รูปแบบทีเ่ ปนงานเขียนและไมใชงานเขียน
Application of knowledge and historical methodology. Building the historical
scenario in the form of unconventional academic historical writing. Presentation of
written and unwritten works
สัมมนา (Seminar)
1
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางประวัติศาสตรในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in history in
bachelor’s degree level.
ปญหาพิเศษ (Special Problems)
2
การศึกษาคนควาทางประวัติศาสตรระดับปริญญาตรีและเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน
Study and research in history at the bachelor’s degree level and compile into a
written report.

* วิชาเปดใหม
** วิชาปรับปรุง
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