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วัตถุประสงค ์ 

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติดงันี ้
1. ให้มีความสามารถส ารวจค้นหาความรู้ เรียนรู้และท าความเข้าใจเนื้อหาประวัติศาสตร์ ไทยและ

ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างถูกต้องและทันสมัย 
2. ให้มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ และเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ส่วนต่าง ๆ ของโลก  
3. ให้มีความสามารถท าการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ ตามกระบวนการวิจัยทางประวัติศาสตร์ 
4. ให้มีความสามารถน าความรู้ทางประวัติศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาตนเองในการท าความเข้าใจ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมและโลก    
5. ให้มีคุณธรรม จริยธรรมของนักประวัติศาสตร์  

 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2550 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 

2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรหีรือเทียบเท่าสาขาวชิาใดวิชาหนึ่ง 
 
โครงสร้างหลักสูตร   

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาประวตัิศาสตร์  ม ี2 แผนการศึกษา คือ แผน ก แบบ ก 2 
และแผน ข 

แผน ก แบบ ก 2 
วิชาบังคับ 12    หน่วยกิต 
วิชาบังคับเลือก ไมน่้อยกว่า    3    หน่วยกิต 
วิชาเลือก ไม่น้อยกวา่   9    หน่วยกิต 
วิทยานพินธ์ (มีคา่เทียบเทา่)  12    หน่วยกิต         
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  36    หน่วยกิต 
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แผน ข 
วิชาบังคับ 12    หน่วยกิต 
วิชาบังคับเลือก ไมน่้อยกว่า    3    หน่วยกิต 
วิชาเลือก ไม่น้อยกวา่ 15    หน่วยกิต 
การค้นคว้าอิสระ (มีคา่เทียบเทา่)  6   หน่วยกิต         
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า         36   หน่วยกิต 
และสอบประมวลความรู ้

 
รายวิชา 

1. แผน ก แบบ ก 2  
1.1 วิชาบังคับ  จ านวน 12 หน่วยกิต 

415 501 ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ 3(3-0-6) 
 (Historical  Research Methodology) 
415 502 ประเด็นส าคัญในประวัติศาสตร์ไทย 3(3-0-6) 
 (Major Issues in Thai History) 
415 503 ประเด็นส าคัญในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6) 
 (Major Issues in Southeast Asian History) 
415 504 ลัทธิชาตินิยมและลทัธิจักรวรรดินิยมในประวัติศาสตร์โลก  3(3-0-6) 
 (Nationalism and Imperialism in World History) 
 

1.2 วิชาบังคับเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
415 511 สัมมนาประวัติศาสตร์ไทย    3(1-4-4) 
 (Seminar on Thai History) 
415 512 สัมมนาประวัติศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 3(1-4-4) 
 (Seminar on Southeast Asian History) 
415 513 สัมมนาประวัติศาสตร์ร่วมสมัย 3(1-4-4) 
 (Seminar on Contemporary History)  
 

1.3 วิชาเลือก  จ านวนไมน่้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
415 521 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 (Special Topics in Pre-modern Thai History) 
415 522 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 (Special Topics in Modern Thai History) 
415 523 ประวัติศาสตร์การเมืองไทย  3(3-0-6) 
 (History of Thai Politics) 
415 524 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมไทย 3(3-0-6) 
 (History of Thai Economy and Society) 
415 525 ประวัติศาสตร์ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศของไทย 3(3-0-6) 
 (History of Thai International Relations) 
415 526 การอ่านเอกสารประวัติศาสตร์ไทย 3(3-0-6) 
 (Reading in Thai History)  
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415 527 มรดกวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย 3(3-0-6) 
 (Thai Cultural Heritage and Local Wisdoms) 
415 541 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6) 
 ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2    
 (Special Topics in Southeast Asian History before World War II) 
415 542 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมสมัย 3(3-0-6) 
 (Special Topics in Contemporary History of Southeast Asia) 
415 543 ประวัติศาสตร์การเมืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  3(3-0-6) 
 (History of Southeast Asian Politics)  
415 544 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6) 
 (History of Southeast Asian Economy and Society) 
415 545 ประชาคมอาเซียนในบริบทประวัติศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 (ASEAN Community in Historical Context) 
415 546 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับจีน 3(3-0-6) 
 (Southeast Asia and China)  
415 547 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับอินเดีย    3(3-0-6) 
 (Southeast Asia and India)   
415 561 การก่อก าเนิดยุโรปสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 (Rise of Modern Europe) 
415 562 ยุโรปในยุคจักรวรรดินิยม 3(3-0-6) 
 (Europe in the Age of Imperialism)  
415 563 โลกในสงครามเยน็ 3(3-0-6) 
 (Global Cold War) 
415 564 สหรัฐอเมริกากับการเมืองโลก 3(3-0-6) 
 (The United States and World Politics)  
 

1.4 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 หน่วยกิต 
415 591 วิทยานพินธ ์ มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
 

2. แผน ข     
2.1 วิชาบังคับ  จ านวน 12 หน่วยกิต 

415 501 ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ 3(3-0-6) 
 (Historical  Research Methodology) 
415 502 ประเด็นส าคัญในประวัติศาสตร์ไทย 3(3-0-6) 
 (Major Issues in Thai History) 
415 503 ประเด็นส าคัญในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6) 
 (Major Issues in Southeast Asian History) 
415 504 ลัทธิชาตินิยมและลทัธิจักรวรรดินิยมในประวัติศาสตร์โลก  3(3-0-6) 
 (Nationalism and Imperialism in World History) 
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2.2 วิชาบังคับเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
415 511 สัมมนาประวัติศาสตร์ไทย    3(1-4-4) 
 (Seminar on Thai History) 
415 512 สัมมนาประวัติศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 3(1-4-4) 
 (Seminar on Southeast Asian History) 
415 513 สัมมนาประวัติศาสตร์ร่วมสมัย 3(1-4-4) 
 (Seminar on Contemporary History)  
 

2.3 วิชาเลือก  จ านวนไมน่้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
415 521 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 (Special Topics in Pre-modern Thai History) 
415 522 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 (Special Topics in Modern Thai History) 
415 523 ประวัติศาสตร์การเมืองไทย  3(3-0-6) 
 (History of Thai Politics) 
415 524 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมไทย 3(3-0-6) 
 (History of Thai Economy and Society) 
415 525 ประวัติศาสตร์ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศของไทย 3(3-0-6) 
 (History of Thai International Relations) 
415 526 การอ่านเอกสารประวัติศาสตร์ไทย 3(3-0-6) 
 (Reading in Thai History)  
415 527 มรดกวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย 3(3-0-6) 
 (Thai Cultural Heritage and Local Wisdoms) 
415 541 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6) 
 ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2    
 (Special Topics in Southeast Asian History before World War II) 
415 542 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมสมัย 3(3-0-6) 
 (Special Topics in Contemporary History of Southeast Asia) 
415 543 ประวัติศาสตร์การเมืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  3(3-0-6) 
 (History of Southeast Asian Politics)  
415 544 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6) 
 (History of Southeast Asian Economy and Society) 
415 545 ประชาคมอาเซียนในบริบทประวัติศาสตร์ 3(3-0-6) 
 (ASEAN Community in Historical Context) 
415 546 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับจีน 3(3-0-6) 
 (Southeast Asia and China)  
415 547 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับอินเดีย    3(3-0-6) 
 (Southeast Asia and India)   
415 561 การก่อก าเนิดยุโรปสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 (Rise of Modern Europe) 
 



หลักสตูรอักษรศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาประวัตศิาสตร ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  หน้า 5 

415 562 ยุโรปในยุคจักรวรรดินิยม 3(3-0-6) 
 (Europe in the Age of Imperialism)  
415 563 โลกในสงครามเยน็ 3(3-0-6) 
 (Global Cold War) 
415 564 สหรัฐอเมริกากับการเมืองโลก 3(3-0-6) 
 (The United States and World Politics)  
 

2.4 การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า) 6 หน่วยกิต  
415 592 การค้นคว้าอิสระ มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต 
 (Independent Study) 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
415 501 ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ 3(3-0-6) 
 (Historical  Research Methodology) 
  ศึกษา อภิปราย และพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการท าวิจัยทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ธรรมชาติของการหาองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์  วิธีการวิจัยทางประวัติศาสตร์ หลักการและการน าเสนองานเขียน
ทางประวัติศาสตร์ 
 Study, discussion, and development of skills for conducting historical research, 
focusing on the nature of historical enquiry, research methodology, principles, and presentation of 
written historical works. 
 
415 502 ประเด็นส าคัญในประวัติศาสตร์ไทย 3(3-0-6) 
 (Major Issues in Thai History) 
 สถานภาพความรู้ ข้อถกเถียง แนวคิด วิธีการศึกษา และเนื้อหาของประเด็นส าคัญในประวัติศาสตร์
ไทย 
  State of knowledge, debates, concepts, approaches, and content of major issues in 
Thai history. 
 
415 503 ประเด็นส าคัญในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6) 
 (Major Issues in Southeast Asian History) 
 สถานภาพความรู้ ข้อถกเถียง แนวคิด วิธีการศึกษา และเนื้อหาของประเด็นส าคัญในประวัติศาสตร์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
  State of knowledge, debates, concepts, approaches, and content of major issues in 
Southeast Asian history. 
 
415 504 ลัทธิชาตินิยมและลัทธจิักรวรรดินิยมในประวัติศาสตร์โลก  3(3-0-6) 
 (Nationalism and Imperialism in World History) 
            แนวคิดของลัทธิชาตินิยมและลัทธิจักรวรรดินิยมในยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 19 การสร้างชาติและ
การขยายจักรวรรดิของชาติตะวันตกในประวัติศาสตร์โลก เน้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ผลของสงครามโลกครั้งที่ 2 
ต่อสถานะของประเทศจักรวรรดิตะวันตกและการสิ้นสุดของอาณานิคมตะวันตก 
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 Concept of nationalism and imperialism in Europe in the 19 th Century,  
nation-building and imperial expansion in world history, especially in Southeast Asia. Impacts of 
World War II on the imperial powers and the end of western colonization.       
 
415 511 สัมมนาประวัติศาสตร์ไทย    3(1-4-4) 
 (Seminar on Thai History) 
  การสัมมนาเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ปัญหาในประวัติศาสตร์ไทย และประเด็น
ส าคัญในการค้นคว้าวิจัยต่อไป 
  Seminar on historical documents; problems in Thai history and major issues for 
further research. 
 
415 512 สัมมนาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(1-4-4) 
 (Seminar on Southeast Asian History) 
  การสัมมนาเกี่ยวกับเอกสารหลักฐาน ประเด็นปัญหาในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
ประเด็นส าคัญในการค้นคว้าวิจัยต่อไป 
 Seminar on historical documents; problems in Southeast Asian history and major 
issues for further research.  
 
415 513 สัมมนาประวัติศาสตร์ร่วมสมัย 3(1-4-4) 
 (Seminar on Contemporary History)  
 การสัมมนาเก่ียวกับประเด็นร่วมสมัยในประวัติศาสตร์โลก 
 Seminar on contemporary issues in world history.  
 
415 521 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 (Special Topics in Pre-Modern Thai History) 
 การศึกษาหัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยรัชกาลที่ 5 อย่างลุ่มลึก  
 In-depth study of specific topics in Thai history prior to the reign of King Rama V. 
 
415 522 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 (Special Topics in Modern Thai History) 
 การศึกษาหัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบันอย่างลุ่มลึก 
 In-depth study of specific topics in Thai history from the reign of King Rama V to 
present. 
 
415 523 ประวัติศาสตร์การเมืองไทย 3(3-0-6) 
 (History of Thai Politics) 
 แนวคิดทางการเมือง พัฒนาการทางการเมือง ตลอดจนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองของไทยตั้งแต่การปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบัน  
  Political concepts; political development and factors underlying Thai political 
changes from the political reforms in the reign of King Rama V to present. 
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415 524 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมไทย 3(3-0-6) 
 (History of Thai Economy and Society) 
 พัฒนาการทางเศรษฐกิจ-สังคมของไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน ปัจจัยที่มีผลต่อ เศรษฐกิจ
และสังคมไทย โดยเฉพาะการท าการค้าและการลงทุนของชาวต่างชาติ นโยบายของรัฐและทัศนคติของชนชั้นน าของ
ไทยต่อการค้า และผลกระทบที่มีต่อสังคมไทย 
  Thai socio-economic development from the Ayutthaya period to present; factors 
influencing Thai economy and society, focusing on foreign trade and investment, state’s policy and 
Thai elites’ attitudes toward foreign investment, and impacts on Thai society. 
 
415 525 ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทย 3(3-0-6) 
 (History of Thai International Relations) 
 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศตั้งแต่การท าสนธิสัญญาเบาว์ริงจนถึงปัจจุบัน วิเคราะห์
การปรับเปลี่ยนแบบแผนทางการทูตและการด าเนินนโยบายต่างประเทศของไทย  
  Thai international relations from the Bowring Treaty to present; analysis of the 
changing patterns of diplomacy and the management of Thailand’s foreign policies. 
 
415 526 การอ่านเอกสารประวัติศาสตร์ไทย 3(3-0-6) 
 (Reading in Thai History)  
  ศึกษาเอกสารส าคัญทางประวัติศาสตร์ของไทย ฝึกทักษะในการประเมินคุณค่าของเอกสาร การ
วิเคราะห์ตีความตัวบทเพื่อการวิจัยทางประวัติศาสตร์ 
  Study of important Thai historical documents; developing skills in assessing the 
values of the documents; textual interpretation for historical research. 
 
415 527   มรดกวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย 3(3-0-6) 
 (Thai Cultural Heritage and Local Wisdoms) 
  ความส าคัญของมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นในแง่มุมประวัติศาสตร์ การ
ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์กับการส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  Importance of Thai cultural heritage and local wisdoms from historical perspectives; 
application of historical knowledge to enhance appreciation of cultural heritage and local wisdoms. 
 
415 541 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ 3(3-0-6) 
 ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2    
 (Special Topics in Southeast Asian History before World War II) 
 การศกึษาหัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 อย่างลุ่มลึก 
  In-depth study of selected topics in Southeast Asian history before World War II. 
 
415 542 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมสมัย 3(3-0-6) 
 (Special Topics in Contemporary History of Southeast Asia) 
 การศึกษาหัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมสมัยอย่างลุ่มลึก 
  In-depth study of selected topics in contemporary history of Southeast Asia. 
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415 543 ประวัติศาสตร์การเมืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ 3(3-0-6) 
 (History of Southeast Asian Politics) 
 ความคิดทางการเมืองและพัฒนาการทางการเมืองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยจารีต การ
เปลี่ยนแปลงด้านการเมืองการปกครองในสมัยอาณานิคม  การเมืองของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปัจจุบัน  
  Political thoughts and development in traditional Southeast Asia; changes in politics 
and administration during the colonial period; current politics in Southeast Asian countries. 
 
415 544 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6) 
 (History of Southeast Asian Economy and Society) 
 แบบแผนเศรษฐกิจ-สังคมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยจารีต การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ -
สังคมระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 19-20 สังคมอุตสาหกรรมหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ปัญหาเศรษฐกิจ-สังคมในปัจจุบัน 
 Socio-economic patterns in traditional Southeast Asia; socio-economic changes 
during the 19th and 20th centuries; industrial societies after World War II, current socio-economic 
problems. 
 
415 545 ประชาคมอาเซียนในบริบทประวัติศาสตร์ 3(3-0-6) 
 (ASEAN Community in Historical Context) 
  แบบแผนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนการก่อเกิดของ
สมาคมอาเซียน พัฒนาการของสมาคมอาเซียนและแนวคิดในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน  บทบาทของสมาคม
อาเซียนและศักยภาพของประชาคมอาเซียนในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจโลก 
 Patterns of intra-regional relations in Southeast Asia before the rise of ASEAN; 
development of ASEAN and concepts of the ASEAN Community; roles of ASEAN and  potentials of 
the ASEAN Community in the global political and economic forums. 
 
415 546 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับจีน 3(3-0-6) 
 (Southeast Asia and China) 
  ความสัมพันธ์ระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับจีนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ความส าคัญทางการค้า
และการเมืองที่จีนมีต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บทบาทของชาวจีนโพ้นทะเล การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบ
ความสัมพันธ์ในช่วงอาณานิคมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วงสงครามเย็นและหลังสงครามเย็น  
  Relations between Southeast Asia and China from the past to present;  China’s 
economic and political contribution to Southeast Asia; roles of  overseas Chinese; changes in 
relation patterns during Southeast Asia’s colonial  period, during the Cold War, and after the Cold 
War.  
 
415 547 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับอินเดีย    3(3-0-6) 
 (Southeast Asia and India)   
 ความสัมพันธ์ระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับอินเดียตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เปรียบเทียบ
พัฒนาการด้านวัฒนธรรมและการก่อตัวของรัฐ การค้าทางทะเล และอิทธิพลของศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้กับอินเดียใต้ภายใต้การปกครองของชาติตะวันตกและการต่อสู้เพื่อเอกราช ความสัมพันธ์ระหว่าง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับอินเดียหลังสงครามโลกครั้งที่ 2   



หลักสตูรอักษรศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาประวัตศิาสตร ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  หน้า 9 

 Relations between Southeast Asia and India from the past to present; development 
comparison of culture and state-formation, maritime trade, and the influences of Hinduism and 
Buddhism;  Southeast Asia and India under the western rule and the struggle for independence;  
relations between Southeast Asia and India after World War II.  
 
415 561 การก่อก าเนิดยุโรปสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 (Rise of Modern Europe) 
 ช่วงการเปลี่ยนผ่านของยุโรปสมัยกลางสู่สมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงมุมมองต่อโลก และคริสต์ศาสนา
ในยุคฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม  การสร้างรัฐชาติและการแข่งขันด้านการส ารวจทางทะเลและการค้า  ความขัดแย้งระหว่าง
มหาอ านาจยุโรปและการขยายอ านาจจักรวรรดินิยมไปยังส่วนต่าง ๆ ของโลก 
  European transformation from the Middle Ages to modern period;  changing 
perspectives toward the world and Christianity during the Renaissance; nation-state formation and 
rivalry in maritime exploration and trade; conflicts between European Great Powers and the 
expansion of imperial European power to other parts of the world. 
 
415 562 ยุโรปในยุคจักรวรรดินิยม 3(3-0-6) 
 (Europe in the Age of Imperialism)  
 การแข่งขันการขยายอาณานิคมโพ้นทะเลระหว่างอังกฤษ ฝรั่งเศสและเยอรมนีไปยังทวีปแอฟริกา 
เอเชีย และมหาสมุทรแปซิฟิก ผลกระทบของระบอบอาณานิคมที่มีต่อชาติตะวันตกทางการเมือง การปกครอง 
เศรษฐกิจและวัฒนธรรม   
  Imperial rivalry among Great Britain, France, and Germany for their positions in 
Africa, Asia, and the Pacific; political, administrative, economic, and cultural impacts of imperialism 
on western countries.  
 
415 563 โลกในสงครามเย็น 3(3-0-6) 
 (Global Cold War) 
 แนวความคิดและความหมายของสงครามเย็น สงครามโลกครั้งที่ 2 และสงครามเย็นในยุโรป การ
ขยายตัวของสงครามเย็นไปยังดินแดนส่วนอื่น ๆ ของโลก โดยเฉพาะสงครามเย็นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
  Concept and meaning of the Cold War; World War II and the Cold War in Europe; 
expansion of the Cold War to other parts of the world, with special reference to the Cold War in 
Southeast Asia. 
 
415 564 สหรัฐอเมริกากับการเมืองโลก 3(3-0-6) 
 (The United States and World Politics) 
 นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาและผลกระทบต่อการเมืองระหว่างประเทศหลังสงครามโลก
คร้ังที่ 2 จนถึงปัจจุบัน บทบาทการเป็นอภิมหาอ านาจในช่วงสงครามเย็นและการปรับเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศหลัง 
ค.ศ.1991 เป็นต้นมา 
  The United States’ foreign policy and the impacts on international politics since 
World War II to present; the United States’ roles as a superpower in the Cold War and changes in 
America’s foreign policy since 1991. 
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415 591 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
  การท างานวิจัยเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุม การ
น าส่งรายงานการวิจัย และมีการเผยแพร่ผลการวิจัย 
  Conducting a research study to enhance historical knowledge under the supervision 
of an academic advisor; submission of a research report and dissemination of research findings. 
 
415 592 การค้นคว้าอิสระ มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต 
 (Independent Study) 
 การท างานวิจัยค้นคว้าหัวข้อเฉพาะทางประวัติศาสตร์โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุมและ
น าเสนอเป็นรูปเล่ม 
  Conducting a research study on a special topic in history under the supervision of 
an academic advisor; submission of a research report. 
 


