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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
คาอธิบายรายวิชา
01452111*

สังคมศาสตร์เบื้องต้นสาหรับการศึกษาประวัติศาสตร์
3(3-0-6)
(Introduction to Social Science for Historical Studies)
ทฤษฎี แนวทาง และมโนทัศน์ทางสังคมศาสตร์เพื่อการศึกษาประวัติศาสตร์
Social theories, approaches and concepts for historical studies.

01452112** อารยธรรมตะวันตก
3(3-0-6)
(Western Civilization)
ที่มาของอารยธรรมตะวันตก นับตั้งแต่โลกยุคโบราณ สมัยกลาง สมัยการฟื้นฟูศลิ ปวิทยา
ซึ่งนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางศาสนา วิทยาศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของโลกสมัยใหม่
Background of Western civilization since the ancient world, the Middle Age,
and the Renaissance leading to the transformation of religion, science, politics,
economy, and society of the modern world.
01452113** อารยธรรมตะวันออก
3(3-0-6)
(Eastern Civilization)
ลักษณะอารยธรรมอินเดีย จีน ญี่ปุน เปอร์เซีย อิสลาม และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
พัฒนาการของแนวคิดทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ยุคแห่งความ
รุ่งเรืองของปรัชญาตะวันออก การเปลี่ยนแปลงทางสังคมซึ่งเป็นผลจากอิทธิพลของอารยธรรม
ตะวันตก การปรับตัวของอารยธรรมตะวันออกต่อกระแสโลกาภิวัตน์
Characteristics of Indian, Chinese, Japanese, Persian, Islamic and Southeast
Asian civilizations. Development of political, economic, social and cultural concepts.
Prosperous age of eastern philosophy. Social changes influenced by Western
civilization. Adaptation of Eastern civilization towards globalization.
01452114*

ทักษะการเขียนสาหรับการศึกษาประวัติศาสตร์
3(3-0-6)
(Writing Skills for Historical Studies)
ทักษะการอ่าน สรุปความ การถกเถียง และการอ้างอิงตามหลักวิชาการสาหรับการเขียน
รายงานทางประวัติศาสตร์

* รายวิชาเปิดใหม่
** รายวิชาปรับปรุง
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1

Skills in reading, summarizing, arguing, and making academic references for
writing historical report.
01452121** ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Pre–Modern Thai History)
ภูมิหลังของไทย ด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมตั้งแต่สมัยโบราณถึงการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475
Background of Thai politics and government, economy and society from the
ancient time to the 1932 Revolution.
01452211

การฝึกทักษะการสื่อสารเพื่อการศึกษาประวัติศาสตร์
3(3-0-6)
(Communication Skills for Historical Study)
การฝึกทักษะการอ่าน การแปลสรุปความ และวิเคราะห์เอกสารประวัติศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ การนาเสนอและอภิปราย
Practice in reading, translating and analyzing foreign language historical
documents. Presentations and discussions.

01452221** ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในประเทศไทย
3(3-0-6)
(History of Buddhism in Thailand)
กาเนิดและประวัติแรกเริ่มของพุทธศาสนาในแดนพุทธภูมิ การขยายตัวของพุทธศาสนาไปยัง
ศรีลังกาและสุวรรณทวีป พัฒนาการของพุทธศาสนาในศรีลังกา การเข้ามาของพุทธศาสนาในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ลักษณะเฉพาะของพุทธศาสนา บทบาทที่มีต่อการเมืองวัฒนธรรม และสังคมใน
ประเทศไทย
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 and its roles to
politics, culture, and society in Thailand.
01452222** ประวัติศาสตร์อยุธยา
3(3-0-6)
(History of Ayutthaya)
พัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของอาณาจักรอยุธยา ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
Development and change of Ayutthaya Kingdom in politics and government,
economy, society and foreign relations.

** รายวิชาปรับปรุง
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01452223** ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทย
3(3-0-6)
(History of International Relations of Thailand)
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยตั้งแต่สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ สมัยการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 สมัยสงครามเย็น และสมัยหลังสงครามเย็น
International relations of Thailand from the Absolutist, the 1932 Revolution,
the Cold War, and the post-Cold War period.
01452224** ประวัติศาสตร์สังคมเศรษฐกิจไทย
3(3-0-6)
(Socio-Economic History of Thailand)
โครงสร้างสังคมเศรษฐกิจและพัฒนาการของสังคมไทย กระบวนการเข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่
ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อสังคมและเศรษฐกิจไทย
Socio-Economic structure and development of Thai society. Modernization
process. Factors influencing Thai society and economy.
01452225** ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย
3(3-0-6)
(Local History of Thailand)
ความเป็นมา ความหมาย และขอบเขตของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย ประเด็น ข้อถกเถียง
และกรณีศึกษาในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย บทบาทของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทยในปัจจุบัน
Background, meanings and scope of Thai local history. Issues, debates and
case studies on Thai local history. Role and importance of Thai local history at
present.
01452231** ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Pre–Modern History of Southeast Asia)
พัฒนาการทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม และความเกี่ยวพัน
ระหว่างอาณาจักรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยโบราณ อิทธิพลจากภายนอกภูมิภาคที่
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิภาคด้านต่างๆ ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 18
Development of politics and government, socio-economy, culture and
intertwining relationship between Southeast Asian kingdoms in the ancient age.
External influences towards transformation of the region from the classical age to
the 18th century
01452232** ประวัติศาสตร์เอเชียใต้ร่วมสมัย
3(3-0-6)
(Contemporary History of South Asia)
พัฒนาการของเอเชียใต้ตั้งแต่สมัยอาณานิคม การขึ้นสู่อานาจของระบอบอาณานิคมอังกฤษ
ชาตินิยมและการต่อสู้เพื่อเอกราช เอเชียใต้หลังสมัยอาณานิคม มหาอานาจกับความขัดแ ย้งภายใน
เอเชียใต้จนถึงปัจจุบัน
** รายวิชาปรับปรุง
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Development of South Asia since colonial period. The rise of British
colonialism. Nationalism and the struggle for independence. Post-colonial South
Asia. Major powers and conflicts in South Asia up to the present time.
01452233** ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่
3(3-0-6)
(Modern History of Southeast Asia)
ประสบการณ์ของการตกอยู่ใต้ระบอบอาณานิคมของประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ การถอนตัวของอาณานิคม การเติบโตของลัทธิชาตินิยม การปฏิวัติ และสงครามเย็น การ
สร้างชาติของรัฐเอกราชต่างๆ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศต่างๆ
อิทธิพลของโลกาภิวัตน์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Colonial experiences of Southeast Asian countries. Decolonization. The
growth of nationalism, revolutions and the Cold War. Nation-buildings of
independent states. Economic, social and political changes of each country.
Impacts of globalization in Southeast Asia.
01452261** ประวัติศาสตร์ยุโรปร่วมสมัย
3(3-0-6)
(Contemporary History of Europe)
พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของยุโรป ตั้งแต่
การสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปัจจุบัน
Political, economic and social development and international relations in
Europe from the end of World War II to the present.
01452271*

การศึกษาประวัติศาสตร์จากภาพยนตร์
3(3-0-6)
(Historical Studies through Film)
วิเคราะห์วิธีการนาเสนอ การคัดสรรเรื่องราวต่างๆ ทางประวัติศาสตร์ที่นามาสร้างเป็น
ภาพยนตร์ การรับรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของผู้คนจากภาพยนตร์ และเชื่อมโยงข้อเท็จจริงทาง
ประวัติศาสตร์กับภาพยนตร์
Analysis of film presentation, selection of historical stories for film production,
audience’s perception on history through film and relation between historical facts
and film.

01452272

เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
3(3-0-6)
(Contemporary World Affairs)
การศึกษาและวิเคราะห์เหตุการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่สาคัญของโลกตั้งแต่
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปัจจุบัน
A study and analysis of important political, economic, and social events of
the world after World War II until the present.

* รายวิชาเปิดใหม่
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01452273** ประวัติศาสตร์ศิลปะ
3(3-0-6)
(History of Art)
ความหมายของศิลปะ แนวคิดและแรงจูงใจในการสร้างงานศิลปะ การวิเคราะห์และการ
วิจารณ์ ประวัติศาสตร์ศิลปะตั้งแต่ก่อนสมัยประวัติศาสตร์จนถึงสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 19 ในทวีป
ยุโรป 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.
01452274** วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประวัติศาสตร์โลก
3(3-0-6)
(Science and Technology in World History)
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับบทบาทสาคัญในการเปลี่ยนแปลง
ประวัติศาสตร์โลก พลวัตความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ การกระจายของเทคโนโลยี
ใหม่ที่ส่งผลต่อสังคมโลก
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.
01452311** การอ่านทางประวัตศิ าสตร์
3(3-0-6)
(Reading in History)
การสืบค้น การอ่าน และการวิเคราะห์เอกสารทางประวัติศาสตร์ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
Searching, reading, and analyzing historical documents in both Thai and
foreign languages.
01452321** ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Modern Thai History)
พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และนโยบายต่างประเทศของไทย การวิเคราะห์
จุดเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ไทยที่สาคัญ ตั้งแต่การปฏิวัติ 2475
Development of political, economic, social and foreign policy of Thailand.
Analysis of turning points in Thai history since the 1932 Revolution.
01452322** โลกาภิวัตน์กับสังคมไทย
3(3-0-6)
(Globalization and Thai Society)
ความหมายและพัฒนาการของโลกาภิวัตน์ การแผ่ขยายและผลกระทบของระบบทุนนิยมและ
กระแสโลกาภิวัตน์ในสังคมไทยตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบัน วิเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับ
โลกาภิวัตน์ การขยายตัวของบรรษัทข้ามชาติและบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศทางเศรษฐกิจ
โลกาภิวัตน์กับการท้าทายรัฐชาติสมัยใหม่ บทบาทของสื่อข้ามชาติในการเผยแพร่วัฒนธรรมป็อป
ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศในระดับโลก วาทกรรมที่สาคัญเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์
** รายวิชาปรับปรุง

ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

5

Meanings and development of globalization. Expansion and impact of
capitalism and globalization in Thai society from the 19th century to the present.
Analysis of globalization issues. Expansion of multinational companies and roles of
world economic organizations. Globalization and challenge to modern nation-state.
Roles of multinational media in disseminating pop culture. Global ecological
decomposition. Major discourses on globalization.
01452323** ประวัติการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย
3(3-0-6)
(History of Natural Resource Management in Thailand)
บริบททางประวัติศาสตร์ การเมือง วัฒนธรรม และสังคมเศรษฐกิจของการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย การจัดตั้งหน่วยงานของรัฐด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลและประชาชน แนวคิดสิทธิชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
โลกาภิวัตน์กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของไทยในปัจจุบัน
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.
01452324** ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทย
3(3-0-6)
(Art History and Archaeology in Thailand)
ความสาคัญและความหมายของประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี ระเบียบวิธีทาง
ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีในแต่ละสมัยของประเทศไทย
มีการศึกษานอกสถานที่
Importance and meaning of art history and archaeology. Art historical and
archaeological methodology. Art history and archaeology in each period of Thailand.
Field trip required.
01452325** การเขียนประวัติศาสตร์ของชาติไทย
3(3-0-6)
(Writing on History of Thai Nation)
ความเป็นมาของงานเขียนประวัติศาสตร์ชาติไทย งานเขียนประวัติศาสตร์ชาติไทยกระแส
หลักและกระแสรอง ข้อถกเถียงสาคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย
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.

** รายวิชาปรับปรุง

ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
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01452331** ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6)
(History of International Relations in Southeast Asia)
ความขัดแย้งระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้านพรมแดน วัฒนธรรม
และมายาคติอันเป็นมรดกจากระบอบอาณานิคมและประวัติศาสตร์การสร้างชาติ ปัจจัยอื่นๆที่ส่งผล
ต่อความสัมพันธ์ระหว่างกัน การแก้ไขความขัดแย้ง และความร่วมมือระหว่างประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
International conflicts in Southeast Asian region in aspects of boundary,
culture and myth inherited by colonialism and history of nation-building. Other
factors influencing the relationship. Conflict resolutions and cooperation between
countries in Southeast Asia.
01452332

ญี่ปุ่นกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0-6)
(Japan and Southeast Asia)
บทบาททางเศรษฐกิจ การเมือง และการทหารของญี่ปุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่
สมัยเมจิถึงสงครามโลกครั้งที่สอง นโยบายต่างประเทศและความสัมพันธ์ต่อประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ยุคสงครามเย็น ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองในภูมิภาคหลังการปรับ
ค่าเงินเยน การส่งเสริมลัทธิภูมิภาคนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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.

01452341** ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกร่วมสมัย
3(3-0-6)
(Contemporary History of East Asia)
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน
การเป็นมหาอานาจของจีน จีนกับปัญหาไต้หวัน ความขัดแย้งบนคาบสมุทรเกาหลี การเมือง
เศรษฐกิจและสังคมของสองชาติเกาหลี ญี่ปุนภายใต้การยึดครองของสหรัฐอเมริกา ความสาเร็จใน
การพัฒนาเศรษฐกิจของญี่ปุน บทบาทของเอเชียตะวันออกในเวทีโลก
East Asian region after World War II. The formation of the People’s Republic
of China. China as a major power. China and the Taiwan problem. Conflicts on the
Korean peninsular. Politics, economy and society of the two Koreas. Japan under
the U.S. occupation. The success of Japan’s economic development. Roles of East
Asia in the world stage.

** รายวิชาปรับปรุง
ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
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01452342** ประวัติศาสตร์การสร้างชาติญี่ปุ่น
3(3-0-6)
(History of Nation-Building in Japan)
พัฒนาการทางสังคมการเมือง เศรษฐกิจ และภูมิปัญญาของญี่ปุนตั้งแต่สมัยกาเนิดประเทศ
ญี่ปุนและสมัยฟิวดัล การสร้างชาติสมัยใหม่ การเติบโตของเศรษฐกิจภาคชนบท และภาคเมืองและ
ผลกระทบต่างๆ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการแพทย์ การพัฒนาเมืองและการวางผังเมือง การ
ฟื้นฟูประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่สอง การเติบโตทางเศรษฐกิจ วิกฤตสิ่งแวดล้อม และสิทธิท้องถิ่น
ปัญหาสาคัญของญี่ปุนปัจจุบัน
Socio-political, economic, and intellectual development since the birth of
Japan and the feudal period. Modern nation-building. Growth of rural and urban
economy and consequences. Science, technology and medicine. Urban
development and planning. National restoration after World War II. Economic growth,
environmental crisis and local rights. Crucial dilemmas of Japan today.
01452343** ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจจีนสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Economic History of Modern China)
โครงสร้างทางเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมจีนยุคหลัง ค.ศ. 1949 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคมตั้งแต่ทศวรรษ 1960 นโยบายสี่ทันสมัย บทบาทของทุนต่างประเทศ เทคโนโลยีสมัยใหม่
การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงิน ความสาคัญของเขตเศรษฐกิจพิเศษและผลกระทบของ
เศรษฐกิจระหว่างประเทศต่อเศรษฐกิจจีนยุคปัจจุบัน
Economic structure of Communist China after 1949. Socio–economic changes
since 1960s. 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.
01452344** ประวัติศาสตร์การทูตจีน
3(3-0-6)
(Diplomatic History of China)
กรอบความคิดของนโยบายต่างประเทศของจีนที่มีต่อประเทศเพื่อนบ้านในสมัยโบราณ ระบบ
บรรณาการและพิธีการทางการทูตของจีน การปฏิรูปนโยบายต่างประเทศของจีนหลังสงครามฝิ่น
บทบาทของจีนในเหตุการณ์โลกหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
Conceptual framework of Chinese foreign policies toward the neighbouring
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

** รายวิชาปรับปรุง
ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
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01452345** ประวัติศาสตร์จีนโพ้นทะเล
3(3-0-6)
(History of Overseas Chinese)
ความสัมพันธ์ของจีนกับดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่สมัยโบราณ การจัดตั้ง
องค์กรทางสังคมเศรษฐกิจ และการเมืองของชาวจีนโพ้นทะเล การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางสังคม
เศรษฐกิจของชาวจีนโพ้นทะเลสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 บทบาทของทายาทชาวจีนโพ้นทะเลใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปัจจุบัน
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.
01452361

ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริการ่วมสมัย
3(3-0-6)
(Contemporary History of the United States)
ภูมิหลังของสหรัฐอเมริกาก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ
การเมือง และสังคมสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และสมัยสงครามเย็น การปฏิรูปสังคมและปัญหา
สังคมอเมริกาในทศวรรษ1980 – 1990 สหรัฐอเมริกากับโลกปัจจุบัน
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.

01452362** ประวัติศาสตร์รัสเซีย
3(3-0-6)
(History of Russia)
การก่อตั้งจักรวรรดิรัสเซีย การสถาปนาสหภาพโซเวียต การเมืองระบบสองขั้วอานาจใน
ภาวะสงครามเย็น การล่มสลายของสหภาพโซเวียต สังคมรัสเซียปัจจุบัน
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.
01452363** ประวัติศาสตร์การทูตสหรัฐอเมริกา
3(3-0-6)
(Diplomatic History of the United States)
นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่สมัยสงครามประกาศอิสรภาพ ลัทธิ
มอนโร บทบาทของสหรัฐอเมริกาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 การปฏิรูปเพื่อการครอบงาเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาในยุคปัจจุบัน
Foreign policy of the United States since the War of Independence. Monroe
Doctrine. Role of the United States after World War II. Policy reformation for the
United States domination of international economy in the present time.

** รายวิชาปรับปรุง
ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
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01452411** ประวัติศาสตร์เปรียบเทียบภูมิปัญญาโลกตะวันออกกับโลกตะวันตก
3(3-0-6)
(Comparative Intellectual History of Eastern and Western World)
การศึกษาเปรียบเทียบภูมิปัญญาระหว่างโลกตะวันออกและตะวันตก ในด้าน
ลักษณะเฉพาะ พัฒนาการ การกลืนกลาย และการครอบงา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
Comparative study of Eastern and Western intellectuals in characteristics,
development, assimilation and domination from the past to the present.
01452421** ประวัติศาสตร์เปรียบเทียบของไทยกับโลกตะวันตก
3(3-0-6)
(Comparative History of Thai and the Western World)
การศึกษาเปรียบเทียบหัว ข้อเฉพาะในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมระหว่าง
ไทยกับโลกตะวันตก
Comparative study of specific topics in politics, economy, society and culture
between Thai and Western World.
01452451** ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลางร่วมสมัย
3(3-0-6)
(Contemporary History of the Middle East)
อิทธิพลของศาสนาอิสลามต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของตะวันออกกลางตั้งแต่
คริสต์ศตวรรษที่ 7 การครอบงาของจักรวรรดินิยมตะวันตกปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 จนถึงกลาง
คริสต์ศตวรรษที่ 20 การต่อสู้เพื่อเอกราช การสร้างชาติ และการสร้างอัตลักษณ์ในตะวันออกกลาง
ปาเลสไตน์กับความขัดแย้งอาหรับ-อิสราเอล บทบาทของสหรัฐอเมริกาในกระบวนการสันติภาพ
ตะวันออกกลาง และผลประโยชน์ของสหรัฐในภูมิภาค
Influence of Islam on historical development in the Middle East since the 7th
century. The imperial Western domination from the late 19th to the mid 20th
century. Struggle for independence, nation-building, and identity formation in the
Middle East. Palestine and the Arab-Israeli conflict. Role of the United States in the
Middle East peace process and its interests in the region.
01452490

สหกิจศึกษา
6
(Co–operative Education)
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการในลักษณะพนักงานชั่วคราวเพื่อให้ได้ประสบการณ์จาก
การไปปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
On the job training as a temporary employee in order to get experiences
from the assignment.

** รายวิชาปรับปรุง
ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
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01452491** ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางประวัติศาสตร์
3(3-0-6)
(Method of Historical Research)
หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ การกาหนดปัญหา การวางรูปการวิจัย การตั้ง
วัตถุประสงค์และสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างแบบสอบถาม การวิเคราะห์และ
ตีความข้อมูล การใช้สถิติสาหรับการวิจัย การเขียนรายงานและการเสนอผลการวิจัย
Principles and research methods in history. Identification of research
problems. Formulation of research objectives and hypotheses. Collection of data.
Construction of questionnaire. Data analysis and interpretation. Application of
statistics for research. Report writing and presentation.
01452496*

เรื่องเฉพาะทางประวัติศาสตร์
3(3-0-6)
(Selected Topics in History)
เรื่องเฉพาะทางประวัติศาสตร์ในระดับปริญญาตรี หัวข้อเรื่องเปลี่ยนไปในแต่ละภาคการศึกษา
Selected topics in history at the bachelor’s degree level, topics are subject
to change each semester.

01452497

สัมมนา
1
(Seminar)
การนาเสนอ และอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางประวัติศาสตร์ในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in history at the
bachelor’s degree level.

01452498

ปัญหาพิเศษ
2
(Special Problems)
การศึกษาค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ ระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน
Study and research in history at the bachelor’s degree level and compile into
a written report.

* รายวิชาเปิดใหม่
** รายวิชาปรับปรุง
ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
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