หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
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(ปรับปรุงปการศึกษา 2535)
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร)
Master of Arts (History)
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร)
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3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
4.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตประวัติศาสตรใหมีความรูประวัติศาสตรภูมิภาคไทย ภูมิภาคเอเชีย และภูมิภาคตะวันตก
ตลอดจนความรูเกี่ยวกับปรัชญาประวัติศาสตรและระเบียบวิธีวิจัยเพียงพอที่จะทําการวิจัยประวัติศาสตรภูมิภาคนั้น ๆ ได
4.2 เพื่อผลิตนักวิชาการที่มีความสามารถทําการวิเคราะหวิจัย และคนควาวิทยาการดานประวัติศาสตร โดยมีเปาหมาย
เพื่อสงเสริมการวิจัยและผลิตงานทางประวัติศาสตรที่มีคุณภาพ และสามารถนําไปใชประโยชนแกสวนรวมได
4.3 เพื่อผลิตอาจารยประวัติศาสตรที่มีประสิทธิภาพ และสามารถปลูกฝงความคิดอยางมีเหตุผลใหแกนักศึกษาทั้งระดับ
มัธยมและอุดมศึกษา
4.4 เพื่อนําความรูและระเบียบวิธีทางประวัติศาสตรไปประยุกตใชในการพัฒนาสังคม
5. กําหนดการเปดสอน
ตั้งแตปการศึกษา 2535 เปนตนไป
6. คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาศึกษา
6.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี โดยไมจํากัดสาขาจากสถาบันการศึกษาในหรือตางประเทศซึ่ง
สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
6.2 เปนผูมีคุณสมบัติตามขอ 8 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541

7. วิธีการคัดเลือกผูเขาศึกษา
ใชวิธีการสอบทั้งขอเขียนและสัมภาษณตามประกาศของมหาวิทยาลัย
8. ระบบการศึกษา
8.1 เปนการศึกษาภาคปกติในระบบทวิภาคปละ 2 ภาคการศึกษาปกติ
8.2 เปนการศึกษาเฉพาะภูมิภาคโดยในแตละปการศึกษาจะเนนภูมิภาคเดียวสลับกันไป เชน
ปการศึกษา 2550
ภูมิภาคไทย
ปการศึกษา 2551
ภูมิภาคเอเชีย
ปการศึกษา 2552
ภูมิภาคตะวันตก
ปการศึกษา 2553
ภูมิภาคไทย
8.3 หลักสูตรการศึกษาแบงเปน 2 แผนการศึกษาสามารถเลือกเรียนแผนใดแผนหนึ่งตามความสนใจ ซึ่งทั้งสองแผน
เปนการศึกษาเฉพาะภูมิภาค
แผน ก. เปนหลักสูตรที่มีการศึกษาลักษณะวิชาและทําวิทยานิพนธ
แผน ข. เปนหลักสูตรที่มีการศึกษาลักษณะวิชาและไมทําวิทยานิพนธ แตมีวิชาซึ่งเปนการคนควาดวยตนเอง
คือ วิชา ป.790 การศึกษาโดยเอกเทศ 1 และ ป.791 การศึกษาโดยเอกเทศ 2 รวม 6 หนวยกิต ซึ่งทั้ง 2 วิชานี้เปนการเสนอผลงาน
รูปสารนิพนธ ซึ่งมีลักษณะดังนี้
8.3.1 เปนผลงานศึกษาคนควาหรือวิเคราะหประเด็นปญหาทางวิชาการ อาจเปนการสํารวจความรู การวิจารณ
องคความรูซึ่งเปนประโยชนตอการศึกษาองคความรูในประเด็นนั้น ๆ
8.3.2 มีลักษณะเปนการวิเคราะหมิใชการพรรณนาความโดยการรวมความตัดตอจากหนังสือหรือเอกสารตาง ๆ
8.3.3 มีความยาวไมต่ํากวา 50 หนากระดาษพิมพสั้น พิมพเรียบรอยและมีความถูกตองสมบูรณตามรูปแบบของ
สารนิพนธ
8.3.4 ไดรับการตรวจสอบและอนุมัติโดยกรรมการ ซึ่งคณบดีคณะศิลปศาสตร แตงตั้งไมนอยกวา 3 คน
8.4 นักศึกษาที่ยังไมไดศึกษาวิชาที่มีเนื้อหาสาระอยูในขอบขายของวิชาปรัชญา และระเบียบวิธีวิจัยประวัติศาสตร และ
วิชาประวัติศาสตรนิพนธ ในระดับปริญญาตรีมากอนจะตองจดทะเบียนและสอบผานลักษณะวิชา ป. 370 ปรัชญาและระเบียบ
วิธีวิจัยประวัติศาสตร และ ป.371 ประวัติศาสตรนิพนธ โดยไมนับหนวยกิต ทั้งนี้อยูภายใตดุลยพินิจของสาขาวิชา
นอกจากนี้ ในกรณีที่นักศึกษาไมมีพื้นความรูเพียงพอที่จะศึกษาลักษณะวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตร จะตองศึกษา
ลักษณะวิชาตามหลักสูตรปริญญาตรีของสาขาวิชาประวัติศาสตร คณะศิลปศาสตรโดยไมนับหนวยกิต ทั้งนี้อยูภายใตดุลยพินิจ
ของสาขาวิชา
8.5 การสอบประมวลวิชาเปนไปตามขอ 17 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2541 โดยนักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ก. จะสอบประมวลวิชาเมื่อมีหนวยกิตสะสมลักษณะวิชาบังคับไมนอยกวา 15 หนวยกิต
และไดคาระดับเฉลี่ยสะสมจากจํานวนหนวยกิตวิชาบังคับไมต่ํากวา 3.00 สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน แผน ข.จะสอบประมวลวิชา
ไดเมื่อลงทะเบียนลักษณะวิชาครบตามหลักสูตรและไดรับโอกาสใหสอบไดในภาคการศึกษาแรกที่มีโอกาสจะสําเร็จการศึกษา
ทั้งนี้ตองไดคาเฉลี่ยสะสมไดต่ํากวา 3.00 และไดคาระดับในลักษณะวิชาบังคับแตละวิชาไมต่ํากวา B
การวัดผลการสอบประมวลวิชามีคาระดับ P (ผาน) หรือ N (ไมผาน)
8.6 วิทยานิพนธมีคาระดับ S (ใชได) หรือ U (ใชไมได) นักศึกษาที่เลือกเรียน แผน ก. จะจดทะเบียนทําวิทยานิพนธ
ได เมื่อศึกษาลักษณะวิชามาแลวไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษา และตองมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 15 หนวยกิต โดยไดคาระดับ
เฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 ทั้งตองสอบประมวลวิชาใหไดระดับ P (ผาน) การดําเนินการในการทําและการสอบวิทยานิพนธ
ใหเปนไปตาม “ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541”

8.7 นักศึกษาที่เลือกเรียน แผน ข.
8.7.1 จะจดทะเบียนวิชา ป.790 และ ป.791 ไดเมื่อศึกษาลักษณะวิชามาแลวไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษา และ
ตองมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 15 หนวยกิต โดยไดคาเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
8.7.2 การเสนอขอทําสารนิพนธ ใหนักศึกษายื่นคํารองขอทําสารนิพนธพรอมทั้งขอเสนอโครงการสารนิพนธ
ตอประธานโครงการปริญญาโท โดยผานความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาภายในวันสิ้นภาคของการจดทะเบียนเรียนวิชา
ป.790 การศึ ก ษาโดยเอกเทศ 1 จากนั้ น ประธานโครงการจะนํ า เสนอต อ คณะกรรมการปริ ญ ญาโทเพื่ อ พิ จ ารณา เมื่ อ ผ า น
การพิจารณาแลว นักศึกษาจะตองลงมือเขียนโดยปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษา ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณบดีคณะศิลปศาสตร
อยาง ใกลชิด
8.7.3 การขอสอบสารนิพนธใหนักศึกษายื่นคํารองตอประธานโครงการปริญญาโท สาขาวิชาประวัติศาสตร
พรอมทั้งสําเนาสารนิพนธ จํานวน 3 ฉบับ ภายในวันสิ้นภาคของการจดทะเบียนเรียนวิชา ป.79 การศึกษาโดยเอกเทศ 2 ทั้งนี้
จะตองทําอยางนอย 60 วันกอนหมดสภาพการเปนนักศึกษา
ในการสอบสารนิพนธ คณบดีจะแตงตั้งกรรมการสอบมีจํานวนไมนอยกวา 3 คน ซึ่งในจํานวนนี้จะตองมี
อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเปนกรรมการสอบอยางนอย 1 คน
8.7.4 ในการพิมพสารนิพนธฉบับสมบูรณใหใชรูปแบบตามหนังสือคูมือการพิมพวิทยานิพนธของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และนักศึกษาจะตองสงมอบสารนิพนธฉบับสมบูรณใหแกคณะ จํานวน 10 เลม ซึ่งเย็บเลม
เรียบรอยแลว
8.8 การสอบภาษาตางประเทศ นักศึกษาจะตองสอบผานภาษาอังกฤษกอนการสอบวิทยานิพนธและสารนิพนธ โดย
จะตองสอบไดระดับ P (ผาน) ทั้งนี้ใหเปนไปตาม ขอ 18 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 และระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการสอบภาษาตางประเทศสําหรับการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2539
8.9 นักศึกษานอกสาขาวิชาประวัติศาสตรที่ตองการจดทะเบียนเรียนลักษณะวิชาในสาขาวิชาประวัติศาสตร ตองได
รับอนุมัติจากสาขาวิชาประวัติศาสตรกอน
9. ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 4 ภาคการศึกษาปกติและไมเกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ
10. การลงทะเบียนเรียน
รายละเอียดการจดทะเบียนศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2541 ขอ 11
11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
11.1 การวัดผลการศึกษา
11.1.1 การวัดผลการศึกษาแบงออกเปน 9 ระดับ มีชื่อและคาระดับตอหนึ่งตอหนวยกิต ดังตอไปนี้
ระดับ
คาระดับ

A
4.00

A3.67

B+
3.33

B
3.00

B2.67

C+
2.33

C
2.00

D
1.00

F
0.00

11.1.2 การวัดผลการศึกษาสําหรับลักษณะวิชาที่คิดหนวยกิตให แตไมมีคาระดับจะกําหนดใหวัดผลเปนระดับ
S (ใชได) และระดับ U (ใชไมได)
11.1.3 ในกรณีที่นักศึกษาตองศึกษาบางลักษณะวิชาในหลักสูตรปริญญาตรี ตามขอ 11.4 ถานักศึกษาสอบได
ตั้งแตระดับ C ขึ้นไป ใหถือวาสอบได P (ผาน) ถาไดต่ํากวา C ถือวาได N (ไมผาน)
11.1.4 สําหรับวิชาบังคับนั้น จะตองไดคาระดับแตละวิชาไมต่ํากวา 3.00 (B)
นักศึ กษาอาจจดทะเบียนเรียนวิช าบังคับที่ไ ดคาระดับต่ํากวา B ได ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจ ของ
ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษาที่จะอนุมัติเปนกรณีไป
11.2 การสําเร็จการศึกษา
นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเมื่อ
11.2.1. ศึกษาลักษณะวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตร มีหนวยกิตสะสมไมนอยกวาที่หลักสูตรกําหนดไวและได
คาเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 โดยลักษณะวิชาบังคับนั้นนักศึกษาจะตองไดคาระดับแตละวิชาไมต่ํากวา 3.00 และไดปฏิบัติตาม
เงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่คณะกําหนด
11.2.2 ไดคาระดับ P ในการสอบประมวลวิชา
11.2.3 ไดคาระดับ P ในการสอบภาษาตางประเทศ
11.2.4 ไดระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ (ในกรณีที่ศึกษาแผน ก.)
12. งบประมาณ
ประมาณการคาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรนี้ปละ 20,000 บาท
13. โครงสรางหลักสูตร
13.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แผน ก.
39
หนวยกิต
แผน ข.
39
หนวยกิต
13.2 โครงสรางของหลักสูตรกําหนดใหมี 2 แผน คือ
13.2.1 แผน ก.
วิชาบังคับ
18
หนวยกิต
วิชาเลือก
9
หนวยกิต
หนวยกิต
วิทยานิพนธ
12
หนวยกิต
รวม
39
13.2.2 แผน ข.
วิชาบังคับ
24
หนวยกิต
หนวยกิต
วิชาเลือก
15
หนวยกิต
รวม
39
13.3 ขอกําหนดหลักสูตร
13.3.1 แผน ก.
1. วิชาบังคับ นักศึกษาตองศึกษาวิชาบังคับ 18 หนวยกิต ซึ่งประกอบดวยวิชาบังคับรวมทุกภูมิภาค
9 หนวยกิต คือ ป.680, ป.681 , ป.682 หรือ ป.683 หรือ ป.782 (สําหรับผูเลือกเรียนดานประวัตศิ าสตรศิลปะ) และ วิชาบังคับ
ของภูมิภาค 9 หนวยกิต

2. วิชาเลือก นักศึกษาเลือกศึกษาวิชาเลือกไมนอยกวา 9 หนวยกิต โดยตองเลือกวิชาในภูมิภาคระดับ
700 อยางนอย 3 หนวยกิต และอาจเลือกวิชานอกภูมิภาคหรือนอกสาขาทั้งในคณะหรือนอกคณะไดไมเกิน 3 หนวยกิต ทั้งนี้
โดยไดรับอนุมัติจากอาจารยที่ปรึกษาและผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา
3. วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต
13.3.2 แผน ข.
1. วิชาบังคับ นักศึกษาตองศึกษาวิชาบังคับ 24 หนวยกิต คือ วิชาบังคับรวมทุกภูมิภาค 15 หนวยกิต
คือ ป.680, ป.681, ป.682 หรือ ป.683 (สําหรับผูเลือกเรียนดานประวัติศาสตรศิลปะ) หรือ ป.782 , ป.790, ป.791 และวิชาบังคับของ
ภูมิภาค 9 หนวยกิต
2. วิชาเลือก นักศึกษาเลือกศึกษาวิชาเลือกไมนอยกวา 15 หนวยกิต โดยตองเลือกวิชาในภูมิภาคระดับ
600 และระดับ 700 อยางนอยระดับละ 1 วิชา หรือรวม 6 หนวยกิต และอาจเลือกวิชานอกภูมิภาคหรือนอกสาขา ทั้งในคณะและ
นอกคณะไดไมเกิน 6 หนวยกิต ทั้งนี้โดยไดรับอนุมัติจากอาจารยที่ปรึกษาและผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา
13.4 รายวิชา
เลขรหัสวิชาในหลักสูตรประกอบตัวเลข 3 หลัก มีความหมายดังนี้
เลขหลักหนวย 0-3
หมายถึง วิชาบังคับรวมทุกภูมิภาค
4-6
หมายถึง วิชาบังคับของภูมิภาค
7-9
หมายถึง วิชาเลือก
เลขหลักสิบ
แสดงภูมิภาคศึกษาของลักษณะวิชา
0-1
หมายถึง ภูมิภาคไทย
2-4
หมายถึง ภูมิภาคเอเชีย
5-7
หมายถึง ภูมิภาคตะวันตก
8
หมายถึง ปรัชญาและระเบียบวิธีทางประวัติศาสตร
9
หมายถึง การศึกษาดวยตนเอง
เลขหลักรอย
6
หมายถึง วิชาระดับปริญญาโทขั้นตน
7
หมายถึง วิชาระดับปริญญาโทขั้นสูง
8
หมายถึง วิทยานิพนธ
หลักสูตรมีรายวิชาตอไปนี้
13.4.1 วิชาบังคับ
13.4.1.1 วิชาบังคับรวมทุกภูมิภาค
รหัส
รายวิชา
ป.680 ปรัชญาประวัติศาสตร
ป. 681 วิธีการทางประวัติศาสตร
ป. 682 ทฤษฎีและวิธีการวิจัยทางประวัติศาสตรสมัยใหม
ป. 683 ทฤษฎีและวิธีการวิจยั ทางประวัติศาสตรศิลปะ
(เฉพาะผูสนใจเรียนดานประวัติศาสตรศิลปะ)

จํานวนหนวยกิต
3
3
3
3

รหัส
ป. 790 การศึกษาโดยเอกเทศ 1
ป. 791 การศึกษาโอยเอกเทศ 2

รายวิชา

จํานวนหนวยกิต
3
3

13.4.1.2 วิชาบังคับของภูมิภาค
ภูมิภาคไทย
รหัส
รายวิชา
ป. 604 ประวัติศาสตรไทยโบราณ
ป. 605 ประวัติศาสตรไทยสมัยใหม
ป. 606 การอานเอกสารประวัติศาสตรไทย
ภูมิภาคเอเชีย
รหัส
รายวิชา
ป. 624* ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออก
ป. 625* ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ป. 626* ประวัติศาสตรเอเชียใต
(*เลือกเพียง 1 วิชา)
ป. 634 การอานเอกสารประวัติศาสตรเอเชีย
ป. 635 สัมมนาประวัติศาสตรเอเชีย
ภูมิภาคตะวันตก
รหัส
รายวิชา
ป. 654 ประวัติศาสตรยุโรปสมัยโบราณถึงศตวรรษที่ 17
ป. 655 ประวัติศาสตรยุโรปศตวรรษที่ 17 ถึงปจจุบัน
ป. 656 ประวัติศาสตรตะวันตกรวมสมัย

จํานวนหนวยกิต
3
3
3

จํานวนหนวยกิต
3
3
3
3
3

จํานวนหนวยกิต
3
3
3

13.4.1 วิชาเลือก
ภูมิภาคไทย
รหัส
รายวิชา
ป. 607 ประวัติศาสตรศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทย
ป. 608 ประวัติศาสตรสังคม-เศรษฐกิจไทย
ป. 609 ประวัติศาสตรภูมิปญญาไทย
ป. 617 ประวัติศาสตรทองถิ่นไทย
ป. 618 ประวัติศาสตรการตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย
ป. 619 ประวัติศาสตรกับการทองเที่ยว
ป. 707 ปญหาในประวัติศาสตรศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทย
ป. 708 ปญหาในประวัติศาสตรไทย

จํานวนหนวยกิต
3
3
3
3
3
3
3
3

รหัส
รายวิชา
ป. 709 ปญหาในประวัติศาสตรนิพนธไทย
ป. 717 หัวขอเฉพาะในประวัติศาสตรไทย
ป. 782 สัมมนาประวัติศาสตรเชิงเปรียบเทียบ

จํานวนหนวยกิต
3
3
3

ภูมิภาคเอเซีย
รหัส
รายวิชา
ป. 627 ประวัติศาสตรภูมิปญญาเอเชียตะวันออก
ป. 628 ประวัติศาสตรภูมิปญญาเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ป. 629 ประวัติศาสตรภูมิปญญาเอเชียใต
ป. 637 ขบวนการชาตินิยมในเอเชีย
ป. 638 บทบาทผูนําในเอเชีย
ป. 639 ประวัติศาสตรความสัมพันธระหวางประเทศในเอเชีย
ป. 647 ประวัติศาสตรศิลปะเอเชียตะวันออก
ป. 648 ประวัติศาสตรศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ป. 649 ประวัติศาสตรศิลปะเอเชียใต
ป. 727 สัมมนาประวัติศาสตรนิพนธเอเชีย
ป. 728 สัมมนาประวัติศาสตรนิพนธโลกที่สาม
ป. 729 ปญหาในประวัติศาสตรตะวันออกกลาง
ป. 737 ปญหาในประวัติศาสตรเอเชียตะวันออก
ป. 738 ปญหาในประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ป. 739 ปญหาในประวัติศาสตรเอเชียใต
ป. 747 หัวขอเฉพาะในประวัติศาสตรเอเชียตะวันออก
ป. 748 หัวขอเฉพาะในประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ป. 749 หัวขอเฉพาะในประวัติศาสตรเอเชียใต
ป. 782 สัมมนาประวัติศาสตรเชิงเปรียบเทียบ

จํานวนหนวยกิต
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

ภูมิภาคตะวันตก
รหัส
รายวิชา
ป. 657 ประวัติศาสตรวัฒนธรรมของยุโรป
ป. 658 ประวัติศาสตรสังคม-เศรษฐกิจของยุโรป
ป. 659 ประวัติศาสตรนวกรรมและประดิษฐกรรมของโลกตะวันตก
ป. 667 ประวัติศาสตรศิลปะตะวันตก
ป. 668 การอานเอกสารประวัติศาสตรตะวันตก
ป. 669 ประวัติศาสตรความสัมพันธระหวางประเทศตะวันตกกับโลกที่สาม
ป. 757 สัมมนาประวัติศาสตรสหรัฐอเมริกา
ป. 758 สัมมนาประวัติศาสตรลาตินอเมริกา

จํานวนหนวยกิต
3
3
3
3
3
3
3
3

รหัส
รายวิชา
ป. 759 สัมมนาประวัติศาสตรความสัมพันธระหวางสหรัฐอเมริกา
กับลาตินอเมริกา
ป. 767 สัมมนาประวัติศาสตรศิลปะตะวันตก
ป. 768 ปญหาในประวัติศาสตรยุโรป
ป. 769 ปญหาในประวัติศาสตรสหรัฐอเมริกา
ป. 777 หัวขอเฉพาะในประวัติศาสตรภูมิปญญายุโรป
ป. 778 หัวขอเฉพาะในประวัติศาสตรภูมิปญญาสหรัฐอเมริกา
ป. 782 สัมมนาประวัติศาสตรเชิงเปรียบเทียบ
13.4.2

จํานวนหนวยกิต
3
3
3
3
3
3
3

วิทยานิพนธ

รหัส
ป. 800 วิทยานิพนธ

รายวิชา

จํานวนหนวยกิต
12

แผนการศึกษา
การศึกษา แผน ก.
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
ป. 680 ปรัชญาประวัติศาสตร
ป. 681 วิธีการทางประวัติศาสตร
วิชาบังคับภูมิภาค
รวม

รายวิชา

จํานวนหนวยกิต
3
3
3-6
9 – 12

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
รายวิชา
ป. 682 ทฤษฎีและวิธีการวิจัยทางประวัติศาสตรสมัยใหม

จํานวนหนวยกิต
3

หรือ <
ป. 683 ทฤษฎีและวิธีการทางประวัติศาสตรศิลปะ
วิชาบังคับภูมิภาค
วิชาเลือก
รวม
สอบประมวลวิชา

3
3
3–6
9 – 12

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส

รายวิชา
วิชาบังคับภูมิภาค
วิชาเลือก
รวม

จํานวนหนวยกิต
3
6-9
9 – 12

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
ป. 800 วิทยานิพนธ

รายวิชา

จํานวนหนวยกิต
12

การศึกษา แผน ข.
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
ป. 680 ปรัชญาประวัติศาสตร
ป. 681 วิธีการทางประวัติศาสตร
วิชาบังคับภูมิภาค
รวม

รายวิชา

จํานวนหนวยกิต
3
3
3-6
9 – 12

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
รายวิชา
ป. 682 ทฤษฎีและวิธีการวิจัยทางประวัติศาสตรสมัยใหม

จํานวนหนวยกิต
3

หรือ <
ป. 683 ทฤษฎีและวิธีการวิจัยทางประวัติศาสตรศิลปะ
วิชาบังคับภูมิภาค
วิชาเลือก
รวม

3
3
3– 6
9 – 12

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส

รายวิชา
วิชาบังคับภูมิภาค
วิชาเลือก
รวม

จํานวนหนวยกิต
3
6–9
9 – 12

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส

รายวิชา

วิชาเลือก
ป. 790 การศึกษาโดยเอกเทศ 1
รวม

จํานวนหนวยกิต
6–9
3
9 – 12

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
ป. 791 การศึกษาโดยเอกเทศ 2
รวม
สอบประมวลวิชา

รายวิชา

จํานวนหนวยกิต
3
3

คําอธิบายรายวิชา
วิชาบังคับ
วิชาบังคับรวมทุกภูมิภาค
ป680 ปรัชญาประวัติศาสตร
3 หนวยกิต
HS680 Philosophy of History
ศึกษาและวิเคราะหความหมายและวิวัฒนาการของวิชาประวัติศาสตร แนวคิดและทฤษฎีทางประวัติศาสตร โดยศึกษา
กรณีหรือปญหาตาง ๆ ที่ปรากฏทั้งในโลกตะวันออกและโลกตะวันตก
ป681 วิธีการทางประวัติศาสตร
3 หนวยกิต
HS681 Historical Method
ศึกษาและวิเคราะหเอกสารทางประวัติศาสตรเพื่อใหรูถึงประเภท แหลงจัดเก็บ วิธีการอาน วิธีการเขียน ตลอดจนวิธี
การนําขอสนเทศในเอกสารนั้น ๆ ไปใช ทั้งนี้โดยเนนการฝกฝนเปนหลัก
ป682 ทฤษฎีและวิธีการวิจัยทางประวัติศาสตรสมัยใหม
3 หนวยกิต
HS682 Modern Historical Theories and Methodology
วิชาบังคับกอน : ป.680
ศึกษาและวิเคราะหวิธีการศึกษาประวัติศาสตรแบบตาง ๆ รวมทั้งแนวการศึกษาทฤษฎีการวิเคราะหและระเบียบวิธีวิจัย
ตาง ๆ จากศาสตรที่เกี่ยวของตลอดจนปญหาและความสัมพันธของวิชาประวัติศาสตรกับวิชาอื่น ๆ
ป683 ทฤษฎีและวิธีการวิจัยทางประวัติศาสตรศิลปะ
3 หนวยกิต
HS683 Theories and Mehodology of Art History
วิชาบังคับกอน : เฉพาะผูเลือกเรียนดานประวัติศาสตรศิลปะ และตองไดรับอนุมัติจากผูสอน
ศึกษาและวิเคราะหความหมายและวิวัฒนาการของวิชาประวัติศาสตรศิลปะ แนวคิดและทฤษฎีและระเบียบวิธีการวิจัย
ดานประวัติศาสตรศิลปะในแบบตาง ๆ ตลอดจนปญหาและความสัมพันธระหวางวิชาประวัติศาสตรศิลปะกับวิชาอื่น ๆ
ป790 การศึกษาโดยเอกเทศ 1
3 หนวยกิต
HS790 Independent Study 1
ศึกษาคนควาและสํารวจแนวคิดและทฤษฎีที่สําคัญจากงานวิชาการทางประวัติศาสตรในประเด็นหนึ่งประเด็นใด เพื่อ
นําไปสูการกําหนดหัวขอและประเด็นที่จะศึกษาของตนเอง เปนการศึกษาคนควาดวยตนเองโดยมีอาจารยปรึกษาใหคําแนะนํา
และนักศึกษาจะตองเสนอหัวขอและโครงการของสารนิพนธได
ป791 การศึกษาโดยเอกเทศ 2
3 หนวยกิต
HS791 Independent Study 2
วิชาบังคับ : ป. 790
ศึกษาคนควาและวิจัยโดยนําวิธีการทางประวัติศาสตรไปใชเก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหหัวขอที่กําหนดและประเด็น
ที่จะศึกษา เปนการศึกษาคนควาดวยตนเองโดยมีอาจารยที่ปรึกษาใหคําแนะนําและนักศึกษาจะตองเสนอสารนิพนธ

วิชาบังคับของภูมิภาค
ภูมิภาคไทย
ป604 ประวัติศาสตรไทยสมัยโบราณ
3 หนวยกิต
HS604 Ancient Thai History
ศึกษาและวิเคราะหการกอตั้งบานเมืองในดินแดนประเทศไทยสมัยเริ่มแรกตลอดจนพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย
ลานนา อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร ศึกษาสภาพการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของอาณาจักรนั้น ๆ
ป605 ประวัติศาสตรไทยสมัยใหม
3 หนวยกิต
HS605 Modern Thai History
ศึกษาและวิเคราะหสภาพทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของสมัยกรุงรัตนโกสินทร ตั้งแต
รัชกาลที่ 4 จนกระทั่งถึงปจจุบัน การกอตัวของรัฐประชาชาติ การปฏิรูปประเทศใหทันสมัย พัฒนาการทางการเมือง การปกครอง
พัฒนาการทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรม
ป606 การอานเอกสารประวัติศาสตรไทย
3 หนวยกิต
HS606 Readings in Thai History
ศึกษาและวิเคราะหเอกสารประเภทตาง ๆ ที่ใชเปนหลักฐานทางประวัติศาสตรไทย ทั้งของพื้นเมืองและตางชาติ เชน
จารึก ตํานาน พงศาวดาร ตลอดจนเอกสารทางราชการและเอกชน เพื่อเขาใจความหมายวิธีคิดโลกทรรศน ตลอดจนแบบแผน
ความเปนอยูของคนในสมัยตาง ๆ
ภูมิภาคเอเชีย
ป624 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออก
3 หนวยกิต
HS624 History of East Asia
ศึกษาและวิเคราะหพัฒนาการทางประวัติศาสตรของเอเชียตะวันออกทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
วิเคราะหพัฒนาการของแตละประเทศในภูมิภาคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 รวมทั้งปญหาที่สืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน
ป625 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต
3 หนวยกิต
HS625 History of Southeast Asia
ศึกษาและวิเคราะหพัฒนาการทางประวัติศาสตรของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตทางดานการเมืองเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม วิเคราะหพัฒนาการของประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 รวมทั้งปญหาที่สืบเนื่องมาจนถึง
ปจจุบัน
ป626 ประวัติศาสตรเอเชียใต
3 หนวยกิต
HS626 History of South Asia
ศึกษาและวิเคราะหอิทธิพลของศาสนาตอภูมิภาคนี้ ผลกระทบจากอารยธรรมตะวันตกที่กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลง
ในชวงอยูใตการปกครองของอังกฤษและหลังจากไดรับเอกราช ปญหาที่สืบเนื่องมาจนปจจุบันทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม

ป634 การอานเอกสารประวัติศาสตรเอเชีย
3 หนวยกิต
HS634 Readings in Asian History
ศึกษาและวิเ คราะหเอกสารประวัติศาสตรที่นาสนใจของแตล ะภูมิภ าคในเอเชีย เพื่ อ เสริมสรางความรู ค วามเข า ใจ
ประวัติศาสตรของภูมิภาคนั้นใหละเอียดลึกซึ้งขึ้น และเพิ่มความรูความเขาใจขั้นตอนและวิธีการศึกษาประวัติศาสตร
ป635 สัมมนาประวัติศาสตรเอเชีย
3 หนวยกิต
HS635 Seminar on Asian History
วิเคราะหหัวขอสําคัญของประวัติศาสตรของแตละภูมิภาคในเอเชีย เนนขั้นตอนการศึกษาและวิธีการเขาสูปญหา เพื่อให
นักศึกษาทําความเขาใจหัวขอที่ศึกษาอยางละเอียดลึกซึ้ง
ภูมิภาคตะวันตก
ป654 ประวัติศาสตรยุโรปสมัยโบราณถึงศตวรรษที่ 17
3 หนวยกิต
HS654 History of Europe from the Ancient time To the Seventeenth Century
ศึกษาและวิเคราะหการกําเนิดของยุโรปตะวันตกหลังจากจักรวรรดิโรมันลมสลาย ยุโรปสมัยกลาง การกาวสูยุโรป
สมัยใหมจากปฏิวัติทางการคาจนถึงสมัยภูมิปญญา
ป655 ประวัติศาสตรยุโรปศตวรรษที่ 17 ถึงปจจุบัน
3 หนวยกิต
HS655 History of Europe from the Seventeenth to the Present
ศึกษาและวิเคราะหวิวัฒนาการของยุโรปนับตั้งแตการปฏิวัติวิทยาศาสตรจนถึงปจจุบัน ความเปลี่ยนแปลงทางโครงสราง
ของสังคม เศรษฐกิจและการเมือง
3 หนวยกิต
ป656 ประวัติศาสตรตะวันตกรวมสมัย
HS656 Contemporary History of the West
ศึกษาและวิเคราะหสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมของโลกตะวันตกในคริสตศตวรรษที่ 20 ตลอดจน
ความสัมพันธระหวางประเทศ บทบาท และอิทธิพลของโลกตะวันตกตอสังคมโลก
วิชาเลือก
ภูมิภาคไทย
ป607 ประวัติศาสตรศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทย
3 หนวยกิต
HS607 Art History and Archaeology of Thailand
วิชาบังคับกอน : ตองไดรับอนุมัตจิ ากผูสอน
ศึ ก ษาและวิ เ คราะห กํ า เนิ ด และพั ฒ นาการของวิ ช าประวั ติ ศ าสตร ศิ ล ปะและวิ ช าโบราณคดี ใ นประเทศไทยความ
เกี่ยวของและความแตกตางระหวางวิชาประวัติศาสตรศิลปะ วิชาโบราณคดีและวิชาประวัติศาสตร การใชหลักฐานและขอมูล
ทางโบราณคดีและประวัติศาสตรศิลปะเพื่อสรางความเขาใจทางดานการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
(มีการศึกษานอกสถานที่)

ป608 ประวัติศาสตรสังคม – เศรษฐกิจไทย
3 หนวยกิต
HS608 Socio-Economic History of Thailand
ศึกษาและวิเคราะหวิวัฒนาการ โครงสรางและบทบาทของสถาบันตาง ๆ ในสังคมไทย ความสําคัญของกลุมบุคคลทาง
เศรษฐกิจและสังคม ความสัมพันธระหวางปจจัยทางสังคมกับปจจัยทางเศรษฐกิจ ผลกระทบของนโยบายและบทบาทของ
รัฐบาลที่มีตอสังคมไทย
3 หนวยกิต
ป609 ประวัติศาสตรภูมิปญญาไทย
HS609 Thai Intellectual History
ศึกษาและวิเคราะหพัฒนาการทางภูมิปญญาไทยทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ เทคโนโลยีการศึกษา ศาสนา และ
ปรัชญา ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
ป617 ประวัติศาสตรทองถิ่นไทย
3 หนวยกิต
HS617 Thai Local History
ศึกษาและวิเคราะหความเปนมาของทองถิ่นตาง ๆ ในประเทศไทย ในแงของการกอตั้งชุมชน สภาพการเมืองการปกครอง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนความสัมพันธของทองถิ่นกับศูนยกลางอํานาจและโลกภายนอก
ป618 ประวัติศาสตรการตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย
3 หนวยกิต
HS618 History of Early Settlements in Thailand
ศึกษาและวิเคราะหการตั้งถิ่นฐาน การโยกยาย กลุมชาติพันธุ ภาษาและวัฒนธรรมของประชากรในดินแดนประเทศไทย
ตั้งแตอดีตเปนตนมา
ป619 ประวัติศาสตรกับการทองเที่ยว
3 หนวยกิต
HS619 History and Tourism
วิชาบังคับกอน : ตองไดรับอนุมัติจากผูสอน
ศึกษาและวิเคราะหวิวัฒนาการของการทองเที่ยวระดับสากลและระดับประเทศของไทย การนําประวัติศาสตรใชใน
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว ผลกระทบของการทองเที่ยวตอการศึกษาประวัติศาสตรโบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจน
ธรรมชาติและสภาพแวดลอม (มีการฝกฝนภาคสนาม)
3 หนวยกิต
ป707 ปญหาในประวัติศาสตรศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทย
HS707 Problems in Art History and Archaeology of Thailand
วิชาบังคับกอน : ป.607 หรือไดรับอนุมัติจากผูสอน
ศึกษาและวิเคราะหปญหาการตีความหมายขอมูลทางประวัติศาสตรศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทยโดยเลือกศึกษา
ศิลปะแขนงหนึ่งในสมัยหนึ่งสมัยใด เพื่อสรางภาพทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และภูมิปญญาของสังคมในยุคสมัยนั้น
3 หนวยกิต
ป708 ปญหาในประวัติศาสตรไทย
HS708 Problems in Thai History
ศึ ก ษาและวิ เ คราะห ป ญ หาและข อ โต แ ย ง ในประวั ติ ศ าสตร ไ ทย โดยเลื อ กหั ว ข อ ที่ แ สดงให เ ห็ น ถึ ง สภาพการเมื อ ง
การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับภูมิภาคอื่น ๆ

ป709 ปญหาในประวัติศาสตรนิพนธไทย
3 หนวยกิต
HS709 Problems in Thai Historiography
ศึกษาและวิเคราะหปญหาในประวัติศาสตรนิพนธไทย โดยเลือกศึกษาถึงการเขียนงานทางประวัติศาสตรในแตละ
ยุคสมัย ประเภท บุคคลหรือประเด็น โดยพิจารณาวิธีการเขียน การวางโครงเรื่อง การใชหลักฐาน การตีความความคิดและทฤษฎี
เบื้องหลังการตีความนั้น ๆ
ป717 หัวขอเฉพาะในประวัติศาสตรไทย
3 หนวยกิต
HS717 Special Topics in Thai Hisory
ศึกษาและวิเคราะหหัวขอเฉพาะทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในประวัติศาสตรไทยใน
สมัยหนึ่งสมัยใด หรือเลือกเฉพาะประเด็นหนึ่งประเด็นใดเพื่อใหเกิดความเขาใจหัวขอนั้น ๆ อยางลึกซึ้ง
ป787 สัมมนาประวัติศาสตรเชิงเปรียบเทียบ
HS787 Seminar in Comparative History
ศึกษาและวิเคราะหประเด็นและหัวขอที่นาสนใจทางประวัติศาสตรในเชิงเปรียบเทียบ

3 หนวยกิต

ภูมิภาคเอเชีย
ป627 ประวัติศาสตรภูมิปญญาเอเชียตะวันออก
3 หนวยกิต
HS627 Intellectual History of East Asia
ศึกษาและวิเคราะหพัฒนาการทางภูมิปญญาของเอเชียตะวันออกที่มีอิทธิพลตอสภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม และมีผลตอการเปลี่ยนแปลงสําคัญของประวัติศาสตรเอเชียตะวันออก
ป628 ประวัติศาสตรภูมิปญญาเอเชียตะวันออกเฉียงใต
3 หนวยกิต
HS628 Intellectural History of Southeast Asia
ศึกษาและวิเคราะหพัฒนาการทางภูมิปญญาของเอชียตะวันออกเฉียงใตที่มีอิทธิพลตอสภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม และมีผลตอการเปลี่ยนแปลงสําคัญในประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต
3 หนวยกิต
ป629 ประวัติศาสตรภูมิปญญาเอเชียใต
HS629 Intellectual History of South Asia
ศึ ก ษาและวิ เ คราะห ค วามเชื่ อ ผลงาน แนวความคิ ด และเทคโนโลยี ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ ความเปลี่ ย นแปลงสํ า คั ญ ใน
ประวัติศาสตรภูมิปญญาเอเชียใต
ป637 ขบวนการชาตินิยมในเอเชีย
3 หนวยกิต
HS637 Nationalism in Asia
ศึกษาความหมายของคําวา “ชาตินิยม” วิเคราะหเปรียบเทียบลักษณะความเคลื่อนไหวตาง ๆ ของประเทศในเอเชีย
เพื่อตอตานแรงกดดันจากมหาอํานาจตะวันตก ระหวางปลายคริสตศตวรรษที่ 19 ถึงตนคริสตศตวรรษที่ 20

ป638 บทบาทผูนําในเอเชีย
3 หนวยกิต
HS638 Roles of the Elites in Asia
วิเคราะหเปรียบเทียบบทบาทผูนําทางปญญา ทางการเมืองและเศรษฐกิจในการพัฒนาประเทศไปสูเปาหมายของชาติใน
เอเชีย
ป639 ประวัติศาสตรความสัมพันธระหวางประเทศในเอเชีย
3 หนวยกิต
HS639 History of International Relations among Asian Countries
ศึกษาและวิเคราะหความสัมพันธระหวางประเทศในเอเชียตั้งแตเริ่มมีรัฐชาติจนถึงปจจุบัน ตลอดจนความรวมมือและ
ปญหาความขัดแยงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมระหวางประเทศตาง ๆ ในเอเชีย
ป647 ประวัติศาสตรศิลปะเอเชียตะวันออก
3 หนวยกิต
HS647 East Asian Art History
วิชาบังคับกอน : ตองไดรับอนุมัติจากผูสอน
ศึกษาและวิเคราะหพัฒนาการของศิลปะ โบราณวัตถุสถานของวัฒนธรรมสําคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เพื่อสราง
ภาพทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและภูมิปญญาในแตละยุคสมัย
ป648 ประวัติศาสตรศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต
3 หนวยกิต
HS648 Southeast-Asian Art History
วิชาบังคับกอน : ตองไดรับอนุมัติจากผูสอน
ศึกษาและวิเคราะหพัฒนาการของศิลปะ โบราณวัตถุสถานของวัฒนธรรมสําคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
เพื่อสรางภาพทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและภูมิปญญาในแตละยุคสมัย
ป649 ประวัติศาสตรศิลปะเอเชียใต
3 หนวยกิต
HS649 South Asian Art History
วิชาบังคับกอน : ตองไดรับอนุมัติจากผูสอน
ศึกษาและวิเคราะหพัฒนาการของศิลปะ โบราณวัตถุสถานของวัฒนธรรมสําคัญในภูมิภาคเอเชียใต เพื่อสรางภาพทาง
สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และภูมิปญญาในแตละยุคสมัย
ป727 สัมมนาประวัติศาสตรนิพนธเอเชีย
3 หนวยกิต
HS727 Seminar on Asian Historiography
ศึกษาและวิเคราะหแนวการเขียนประวัติศาสตรในแตละภูมิภาคเอเชีย ที่มาขององคความรูปรัชญา ประวัติศาสตร
รวมถึงปญหาในประวัติศาสตรนิพนธของแตละภูมิภาคและโดยรวม
3 หนวยกิต
ป728 สัมมนาประวัติศาสตรนิพนธโลกที่สาม
HS728 Seminar on the Historiography of the Third World
ศึกษาและวิเคราะหแนวคิดและปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในการเขียนประวัติศาสตรเกี่ยวกับ โลกที่สามตามทัศนะของ
นักประวัติศาสตรชาวตะวันตก และของโลกที่สามเอง เนนปญหาในการเลือกวิธีการศึกษาคนควาการใชขอมูลและการตีความ

ป729 ปญหาในประวัติศาสตรตะวันออกกลาง
3 หนวยกิต
HS729 Problems in Middle East History
ศึกษาและวิเคราะหปญหาและขอโตแยงในประวัติศาสตรตะวันออกกลาง โดยเลือกหัวขอที่แสดงใหเห็นถึงสภาพ
การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนความสัมพันธกับภูมิภาคอื่น ๆ
ป737 ปญหาในประวัติศาสตรเอเชียตะวันออก
3 หนวยกิต
HS737 Problems in East Asian History
ศึกษาและวิเคราะหปญหาและขอโตแยงในประวัติศาสตรเอเชียตะวันออก โดยเลือกหัวขอที่แสดงใหเห็นถึงสภาพ
การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนความสัมพันธกับภูมิภาคอื่น ๆ
ป738 ปญหาในประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต
3 หนวยกิต
HS738 Problems in Southeast Asian History
ศึกษาและวิเคราะหปญหาและขอโตแยงในประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยเลือกหัวขอที่แสดงใหเห็นถึง
สภาพการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนความสัมพันธกับภูมิภาคอื่น ๆ
ป739 ปญหาในประวัติศาสตรเอเชียใต
3 หนวยกิต
HS739 Problems in South Asian History
ศึก ษาและวิ เ คราะห ปญ หาและข อ โต แ ย ง ในประวัติ ศ าสตร เ อเชี ย โดยเลือ กหัว ข อที่ แ สดงให เ ห็ น ถึง สภาพการเมื อ ง
การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนความสัมพันธกับภูมิภาคอื่น ๆ
ป747 หัวขอเฉพาะในประวัติศาสตรเอเชียตะวันออก
3 หนวยกิต
HS747 Special Topics in East Asian History
ศึกษาและวิเคราะหหัวขอเฉพาะทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในประวัติศาสตรเอเชียตะวันออก เพื่อให
เกิดความเขาใจหัวขอนั้น ๆ อยางลึกซึ้ง
ป748 หัวขอเฉพาะในประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต
3 หนวยกิต
HS748 Special Topics in Southeast Asian History
ศึกษาและวิเคราะหหัวขอเฉพาะทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต
เพื่อใหเกิดความเขาใจหัวขอนั้น ๆ อยางลึกซึ้ง
ป749 หัวขอเฉพาะในประวัติศาสตรเอเชียใต
3 หนวยกิต
HS749 Special Topics in South Asian History
ศึกษาและวิเคราะหหัวขอเฉพาะทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในประวัติศาสตรเอเชียใตเพื่อใหเกิดความ
เขาใจหัวขอนั้น ๆ อยางลึกซึ้ง
ป782 สัมมนาประวัติศาสตรเชิงเปรียบเทียบ
HS782 Seminar in Comparative History
ศึกษาและวิเคราะหประเด็นและหัวขอที่นาสนใจทางประวัติศาสตรในเชิงเปรียบเทียบ

3 หนวยกิต

ภูมิภาคตะวันตก
ป657 ประวัติศาสตรวัฒนธรรมของยุโรป
3 หนวยกิต
HS657 Cultural History of Europe
ศึกษาและวิเคราะหวิถีวัฒนธรรมการดํารงชีวิตและความเชื่อทางศิลปะ ศาสนาปรัชญาของวัฒนธรรมทองถิ่นที่สําคัญ
ของยุโรป : เยอรมานิค กรีกลาติน แองโกลแซคซั่นในบริบททางประวัติศาสตรของสังคมกอน /ในยุคกลางจนถึงอารยธรรม
วิทยาศาสตรอุตสาหกรรม วัตถุนิยมและเสรีนิยม ของโลกยุโรปในปจจุบัน
ป658 ประวัติศาสตรสังคม-เศรษฐกิจของยุโรป
3 หนวยกิต
HS.658 Socio-Economic History of Europe
ศึกษาและวิเคราะหสังคมยุโรปในแงโครงสราง สถาบันและพลังพลวัตภายในและปจจัยจากภายนอกที่มีผลกระทบตอ
พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจของยุโรป โดยเนนบริบททางประวัติศาสตรจากคริสตศตวรรษที่ 14 จนถึงปจจุบัน
ป659 ประวัติศาสตรนวกรรมและประดิษฐกรรมของโลกตะวันตก
3 หนวยกิต
HS659 History of Innovations and Inventions in the Western World
ศึกษาและวิเคราะหนวกรรม การประดิษฐและการคนพบสําคัญ ๆ ทางเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่มีผลกระทบ
ตอวิถีชีวิตทางวัตถุ และความรูสึกนึกคิดของคนในสังคมตะวันตก เชน พัฒนาการของระบบคมนาคมระบบขาวสาร-สื่อสาร
การคนพบนวกรรม และประดิษฐกรรมในวิทยาศาสตรสาขาสําคัญตาง ๆ เชน การแพทย เคมี ฟสิกส ชีววิทยา ดาราศาสตร
อีเล็กทรอนิกส ฯลฯ
ป667 ประวัติศาสตรศิลปะตะวันตก
3 หนวยกิต
HS667 History of Western Art
วิชาบังคับกอน : ตองไดรับอนุมัติจากผูสอน
ศึกษาและวิเคราะหพัฒนาการของศิลปะตะวันตกตามยุคสมัยที่สําคัญ โดยเนนความเปลี่ยนแปลงของพื้นฐานทางสังคม
วัฒนธรรม และภูมิปญญาที่กอใหเกิดผลงานการสรางสรรคและรูปแบบของศิลปกรรมในแตละยุคสมัย
ป668 การอานเอกสารประวัติศาสตรตะวันตก
3 หนวยกิต
HS668 Readings in Western History
ศึกษาและวิเคราะหเอกสารประวัติศาสตรรที่นาสนใจของแตละภูมิภาคในโลกตะวันตก เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจ
ประวัติศาสตรของภูมิภาคนั้น ๆ ใหละเอียดลึกซึ้งขึ้น และเพิ่มความเขาใจขั้นตอนและวิธีการศึกษาประวัติศาสตร
ป669 ประวัติศาสตรความสัมพันธระหวางประเทศตะวันตกกับโลกที่สาม
3 หนวยกิต
HS669 History of International Relations between the Western World and the Third World
ศึกษาและวิเคราะหวิวัฒนาการความสัมพันธดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมระหวางประเทศในโลก
ตะวันตกกับโลกที่สามในบริบททางประวัติศาสตรจากคริสตศตวรรษที่ 19 จนถึงปจจุบัน

ป757 สัมมนาประวัติศาสตรสหรัฐอเมริกา
3 หนวยกิต
HS757 Seminar on History of the United States
ศึกษาและวิเคราะหวิวัฒนาการและโครงสรางทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมืองของสหรัฐอเมริกา ตลอดจน
บทบาทและอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาตอสังคมโลก
ป758 สัมมนาประวัติศาสตรลาตินอเมริกา
3 หนวยกิต
HS758 Seminar on History of Latin America
ศึกษาและวิเคราะหวิวัฒนาการและโครงสรางทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศ ลาตินอเมริกา
โดยเนนเรื่องแนวรวมทางการเมืองของมวลชน ขบวนการปฏิวัติและการปฏิรูป ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจบทบาทของผูนํา
และสถานะของลาตินอเมริกาในสังคมโลก
ป759 สัมมนาประวัติศาสตรความสัมพันธระหวางสหรัฐอเมริกากับลาตินอเมริกา
3 หนวยกิต
HS759 Seminar on History of International Relations between The United States and Latin America
ศึกษาและวิเคราะหแนวทางความสัมพันธและปฏิกิริยาทางการทูต ทางวัฒนธรรมตลอดจนเศรษฐกิจที่มีตอกันของ
ลาตินอเมริกาและสหรัฐอเมริกา นับตั้งแต ค.ศ. 1776 ถึงปจจุบัน
ป767 สัมมนาประวัติศาสตรศิลปะตะวันตก
3 หนวยกิต
HS767 Seminar on History of Western Art
วิชาบังคับกอน : ป.667
ศึ ก ษาและวิ เ คราะห ศิ ล ปะตะวั น ตกแขนงหนึ่ ง ในสมั ย หนึ่ ง สมั ย ใด เพื่ อ สร า งภาพทางเศรษฐกิ จ สั ง คมวั ฒ นธรรม
ตลอดจนภูมิปญญาของสังคมในยุคสมัยนั้น
ป768 ปญหาในประวัติศาสตรยุโรป
3 หนวยกิต
HS768 Problems in European History
ศึกษาและวิเคราะหปญหาในประวัติศาสตรยุโรป โดยเลือกหัวขอที่แสดงใหเห็นถึงสภาพทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง
และเศรษฐกิจ ตลอดจนความสัมพันธของยุโรปกับภูมิภาคอื่น ๆ
ป769 ปญหาในประวัติศาสตรสหรัฐอเมริกา
3 หนวยกิต
HS769 Problems in History of the United States
ศึกษาและวิเคราะหปญหาในประวัติศาสตรสหรัฐอเมริกา โดยเลือกหัวขอที่แสดงใหเห็นถึงสภาพทางสังคม วัฒนธรรม
การเมือง และเศรษฐกิจ ตลอดจนความสัมพันธของสหรัฐอเมริกากับภูมิภาคอื่น ๆ
ป777 หัวขอเฉพาะในประวัติศาสตรภูมิปญญายุโรป
3 หนวยกิต
HS777 Special Topics on European Intellectual History
ศึกษาและวิเคราะหประเด็นและปญหาพิเศษของพัฒนาการทางภูมิปญญายุโรปเพื่อกอใหเกิดความเขาใจประเด็นปญหา
เหลานั้นอยางลึกซึ้ง

ป778 หัวขอเฉพาะในประวัติศาสตรภูมิปญญาสหรัฐอเมริกา
3 หนวยกิต
HS778 Special Topics on the Intellectual History of the United States
ศึกษาและวิเคราะหประเด็นและปญหาพิเศษของพัฒนาการทางภูมิปญญาสหรัฐอเมริกา เพื่อกอใหเกิดความเขาใจ
ประเด็นและปญหาเหลานั้นอยางลึกซึ้ง
ป787 สัมมนาประวัติศาสตรเชิงเปรียบเทียบ
HS787 Seminar in Comparative History
ศึกษาและวิเคราะหประเด็นและหัวขอที่นาสนใจทางประวัติศาสตรในเชิงเปรียบเทียบ
วิทยานิพนธ
ป800
HS800

วิทยานิพนธ
Thesis

3 หนวยกิต

12 หนวยกิต

