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ม.ปว. 739 (004739) ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6) 

   History of Southeast Asian History 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ม.ปว. 334 (004334) หรอืตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 

  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มาและความส าคัญของหัวข้อที่เลือกศึกษา 

แนวทางการศึกษาและวิเคราะห์เท่าที่ผ่านมาเกี่ยวกับหัวข้อที่เลือกศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ    

หัวข้อ ศกึษาและวิเคราะหเ์งื่อนไขต่าง ๆ โดยละเอียด ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

สรุปความเข้าใจและเสนอแนวทางการวจิัยเกี่ยวกับหัวข้อที่เลือกศกึษา 

  General knowledge of Southeast Asia, background and significance of selected topics, 

previous trends and analysis pertinent to selected topics, analysis of sources concerning the 



 

selected topics, in-depth study and analysis of political, economic, socio-cultural conditions, 

suggestions on research approach on selected topic. 
 

ม.ปว. 751 (004751) ทฤษฎีและความคิดทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3(3-0-6) 

   กับการน ามาใช้ในการวจิัยทางประวัติศาสตร์ 

   Theories and Concepts of Social Sciences and  

   Humanities and their application in Historical Research 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี  

 ส านักคิดทฤษฎีสัญญาสังคม ความคิดของเอมิล เดอร์ไคม์ ความคิดแบบมาร์กซีส ความคิด

ของเวเบอร์ โครงสรา้งนยิม ความคิดหลังสมัยใหม ่

    Social Contract School, Emile Durkheim School, Marxist School. Weber School, 

Structuralism,  postmodernism, the application of social sciences and humanities theories and 

concepts in historical research. 

 

ม.ปว. 752 (004752) ประวัติศาสตร์นิพนธ์ 3(3-0-6) 

   Historiography 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี  

 ประวัติศาสตร์นิพนธ์ตะวันตก (กรีกและโรมัน แบบศาสนาคริสต์ แบบสมัยใหม่ แบบหลัง

สมัยใหม่) ประวัติศาสตร์นพินธ์ตะวันออก (อินเดีย จีน อิสลาม เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)  ประวัติศาสตร์

นิพนธ์ไทย 

  Western Historiography (Greek and Roman, Christian, Modern, Postmodern), Eastern 

historiography (Indian, Chinese, Islamic, Southeast Asian), Thai historiography. 

 

ม.ป.ว. 768 (004768) การศึกษาเฉพาะเรื่องในประวัติศาสตร์ล้านนา 3(3-0-6) 

   Special Topic on Lanna History 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ม.ปว. 372 (004372) หรอืตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ล้านนา ที่มาและความส าคัญของปัญหาของหัวข้อที่เลือก

ศกึษา แนวทางการศกึษาและวิเคราะห์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับหัวข้อที่เลือกศึกษา การวิเคราะห์หลักฐานและ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ วิเคราะหเ์งื่อนไขต่างๆ โดยละเอียด (ด้านเศรษฐกิจ การเมือง และด้านสังคม

และวัฒนธรรม) ความเข้าใจและแนวทางเกี่ยวกับหัวข้อที่เลือกศกึษา 



 

  General historical background of Lanna, background and significance of selected topics,  

previous trends and analyses pertinent to the selected topic, analysis of sources pertinent to the 

topic, in-depth analysis of the conditions of Lanna history (political, economic, socio-cultural),  

presentation of study approach to selected topic. 

 

ม.ปว. 770 (004770) แนวทางใหม่ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยและ 3(3-0-6) 

   ผลการวิเคราะห์  

   New Inquiry into Thai History and Result of Analysis 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี   

  แนวการศึกษาประวัติศาสตร์สกุลด ารงราชานุภาพและหลวงวิจิตรวาทการ , มาร์กซิสต์, 

เศรษฐศาสตร์การเมือง นีโอคลาสสิคเชิงประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์เชิงประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยาเชิง

ประวัติศาสตร์ นิธิ เอียวศรีวงศ์ ความคิดหลังสมัยใหม ่สหวิทยาการ 

  Approach to historical study on Damrongrachanupharb and Luang Wichitwatakarn 

schools, Marxist, political economy, historical neo-classicism, anthropology, Nidhi Aeowsrivongse 

school, postmodernism and interdisciplinary methods. 

 

ม.ปว. 771 (004771) ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย 3(3-0-6) 

   Thai Economic History 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี

  ระบบเศรษฐกิจไทยแบบจารีต ความเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจก่อนสมัยการค้าเสรียุค

รัตนโกสินทร์ตอนต้น ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหลังการท าสนธิสัญญาบาวริ่ง  (สนธิสัญญา

การค้าเสรี) รัฐและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสมัย “ทุนนิยมโดยรัฐ” รัฐและความเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจหลังการด าเนินการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม มุมมองทางประวัติศาสตร์กับปัญหา

การศกึษาเศรษฐกิจ  

   Rationale of, and how to study, economic history, trends of thought and methodology in 

the study of Thai economic history, traditional Thai economic system. change in Thai economic 

history before the free trade era (early Ratanakosin period),  economic change after the Bowring 

treaty (free trade treaty) of 1855,  state and economic change during the era of “State 

capitalism”, state and economic change after the implementation of the National Economic and 

Social Development Plans, historical perspectives on problems of economic studies. 

 



 

ม.ปว. 772 (004772) ประวัติศาสตร์สังคมไทย 3(3-0-6) 

   Thai Social History 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี

  ความหมายของชาติพันธุ์ กลุ่มสถานภาพ และเพศสภาวะ  ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย      

ภาคต่าง ๆ ก่อนสมัยอยุธยา ในสมัยอยุธยา ต้นรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่สนธิสัญญาบาวริ่งถึงก่อน

สงครามโลกครั้งที่สอง (หรอืสมัยสมบูรณาญาสทิธิราชย์) และหลังสงครามโลกครั้งที่สองถึงปัจจุบัน 

   Meanings of ethnicity, status groups, and gender,  social changes in different regions 

prior to the Ayutthya period, Ayutthya period, early Ratanakosin period, from the Bowring Treaty 

to World War II, from the end of World War II to present. 

 

ม.ปว. 773 (004773) ประวัติศาสตร์ความคิดไทย 3(3-0-6) 

   Thai Intellectual History 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี

  แนวพินิจต่าง ๆ ที่ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ความคิดไทย ความคิดทางสังคมและ

การเมืองก่อนพุทธศตวรรษที่ 18 จักรวาลวิทยาของวิญญาณนิยม พุทธศาสนาและศาสนาฮินดูใน      

รัฐไทยยุคโบราณ ความเปลี่ยนแปลงของความคิดทางสังคม การเมือง ศาสนาในสมัยอยุธยา        

ความเปลี่ยนแปลงทางความคิดในสมัยธนบุรีและต้นรัตนโกสินทร์  การพัฒนาอุดมการณ์ของรัฐ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ การเคลื่อนไหวทางความคิดในทศวรรษ 2490 ถึง ทศวรรษ 2510 และ

ผลกระทบ ความหลากหลายและการต่อสูท้างความคิดตั้งแต่ พ.ศ.2516 ถึงปัจจุบัน 

  Approaches in the study of Thai intellectual history, social and political thinking prior to the 

12th century AD., cosmology of animism, Buddhism, and Hinduism in the ancient Thai state,  

changes in social, political, and religious thinking during the Ayutthya period, changes in thinking 

during the Thonburi and Early Ratanakosin periods,  the development of the ideology of the 

absolutist State, the dispute of ideologies before and after the 1932 Revolution and its 

consequence, the ideological movement during the decades of 2490-2510 B.E. (1947-1967 A.D.) 

and its consequences, ideological diversity and confrontation from 2516 B.E. (1973 A.D.) to 

present. 

 

 

 

 



 

ม.ปว. 774 (004774)  ประวัติศาสตร์ความรู้สึกในสังคมไทย 3(3-0-6)  

   History of the Structure of Feeling in Thai Society 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี

  ศึกษาประวัติศาสตร์ความรู้สึกอย่างไรและท าไม แนวคิดและวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์

ความรู้สึก  “ความรู้สึก” กับการสร้างสังคมจารีต  การสร้างระบอบความรู้สึกกับการสร้างอ านาจของ

ชนช้ันน าในรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์สยาม  ความเปลี่ยนแปลงในระบอบความรู้สึกของ “ชนช้ันกลาง” 

ทศวรรษ 2470 ถึงทศวรรษ 2510  ความเปลี่ยนแปลงในระบอบความรู้สึกของชนช้ันในสังคมไทย

ทศวรรษ  2510 ถึง 2530  ความหลากหลายของระบอบความรู้สึกของชนช้ันต่างๆ ในสังคมไทยตั้งแต่

ทศวรรษ 2530 ถึงปัจจุบัน  การพัฒนาแนวทางการศกึษาประวัติศาสตร์ความรูส้ึก 

  A study of “how and why” in the history of the structure of feeling, conception and 

methodology of the history of the structure of feeling, the structure of feeling and the construction 

of the traditional society, the construction of the structure of feeling regime, and consolidation of 

power among the elites during the period of the absolute monarchy in Siam,  changes in the 

structure of feeling regime among the middleclass during the decades 2510 to 2530 B.E. (1967-

1987 A.D.).  changes in the structure of feeling regime among classes in Thai society during the 

decades 2510 to 2530 B.C. (1967-1987 A.D.), diversity of structure of feeling regime among 

classes in Thai society from 2530 (1987 A.D.) to present,  development of study approach to the 

history of the structure of feeling. 

 

ม.ปว. 775 (004775) ประวัติศาสตร์การเมืองและการปกครองไทย 3(3-0-6)  

   History of Thai Politics and State Administration 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี

  แนวการศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองการปกครอง  ลักษณะโครงสร้างของอ านาจกับ

พืน้ฐานทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมในสังคมไทยก่อนพุทธศตวรรษที่ 20  โครงสร้างอ านาจทางการเมืองใน

รัฐจารีตของไทย การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ  สังคม และการสถาปนารัฐ

สมบูรณาญาสทิธิราชย์จนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 รัฐราชการกับการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยของไทย และผลกระทบต่อโครงสร้างของความสัมพันธ์เชิงอ านาจจนถึง พ.ศ. 2516  

ความสัมพันธ์ระหว่างการก่อตัวทางสังคม เศรษฐกิจสมัยใหม่ และพลังทางการเมือง พ.ศ. 2500-

ปัจจุบัน การเมืองการปกครองของสังคมไทยในปัจจุบัน สรุปเกี่ยวกับปัญหาการศึกษาประวัติศาสตร์

การเมอืง การปกครองไทย 



 

   Approaches to the study of Thai political and administrative history, characteristics of 

power structure and the economic-cultural background in Thai society prior to the 14th century 

AD., political power structure in traditional Thai state,  changes in economic and social structures, 

and the establishment of the absolutist state prior to political and administrative change in 2475 

B.E. (1932 A.D.),  the bureaucratic versus the democratic polity, and its effects on power relations 

in Thai politics prior to 2516 B.E. (1973 A.D.),  relationship between the emergence of a modern 

socio-economy and political forces from 2500 B.E. (1957 A.D.) to present,  politics and 

administration in present-day Thai society,  problems in the study of history of Thai politics and 

administration. 

 

ม.ปว. 776 (004776) ประวัติศาสตร์อนุภูมิภาคลุ่มแม่น  าโขง 3(3-0-6) 

   History of the Greater Mekong Sub-region 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี

  การนิยามความหมายของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง  รัฐและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐใน         

อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงยุคจารีต การเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ของรัฐต่าง ๆ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง มรดก

ทางวัฒนธรรมรว่มกันของอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ าโขง อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงในยุคโลกาภวิัฒน์ 

   Definition of the Greater Mekong Sub-region, traditional states and relations among the 

states in the Greater Mekong Sub-region, the transformation of the states of the Greater Mekong 

Sub-region into the modern era, common cultural heritage of the Greater Mekong Sub-region, the 

Greater Mekong Sub-region. in the age of globalization. 

 

ม.ปว. 777 (004777) การศึกษานิยายอิงประวัติศาสตร์ 3(3-0-6)  

   Study of Historical Novels 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ม.ปว. 751 (004751) หรอืได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน 

  ศาสตร์ของการเล่าเรื่องและการน ามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบการเขียนและ      

เล่าเรื่องต่าง ๆ แนวคิดและทฤษฎีที่ส าคัญในการวิเคราะห์การสร้างงานประวัติศาสตร์ในรูปแบบต่าง ๆ  

ความสัมพันธ์ระหว่างขนบการอธิบายในรูปแบบต่าง ๆ พิจารณาตรวจสอบนิยายอิงประวัติศาสตร์       

“คลาสสิค” เลือกสรรนิยายอิงประวัติศาสตร์ เช่น สี่แผ่นดิน ผู้ชนะสิบทิศประชาธิปไตยบนเส้นขนาน 

สงครามและสันติภาพ ฯลฯ เพื่อเป็นกรณีศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างโลกทัศน์กับสภาพทางสังคม 

การเมอืง วัฒนธรรม ความเช่ือมโยงระหว่าง “ความเป็นจริง” ต่างระนาบ 



 

  Narratology and its application to the analysis of stylistics and narratives, ideas and 

theories essential for analysis of the construction of various historical works, the relations among 

various narrative conventions, an examination of “classical” historical novels, the selection of 

historical novels, such as “Siphaendin” (Four Reigns), “Phuchanasibthid” “Prachathipatai Bon 

Senkhanan”, “Songkhram Lae Santipharb (War and Peace)” as case studies, the relationship 

between worldview and social, political, and cultural conditions, the connection between different 

levels of “truth”. 

 

ม.ปว. 780 (004780) หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์ 2(1-3-2)       

   Specific Topic in History 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี

  ส ารวจเอกสารและงานวิจัยเพื่อเข้าใจพรมแดนความรู้ในหัวข้อเฉพาะ ศึกษากระบวนการ

สร้างความรู ้วิเคราะห์บริบทของความรู้ วิเคราะห์เอกสารงานวิจัยในหัวข้อเฉพาะ ส ารวจค้นคว้าข้อมูล

ช้ันต้นที่เกี่ยวกับหัวข้อเฉพาะ การสังเคราะห์ความรู้ใหม่ การน าเสนอผลของการสังเคราะห์ความรู้ใหม่   

ที่ได้รับ  

  A survey of materials and research for the state of knowledge regarding a selected topic, 

a study of process of knowledge construction. analysis of context of knowledge  analysis on 

research materials related to the selected topic, surveying and collecting primary sources 

concerning the selected topic, synthesis of new knowledge regarding the selected topic,  

presentation on synthesized new knowledge.  

 

ม.ปว. 795 (004795) ประวัติศาสตร์เฉพาะสมัยหรอืเฉพาะเรื่อง 2(1-3-2) 

   History in Specific Period or Topic 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่ม ี

  วิธีการศึกษาค้นหาข้อมูล การรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ส ารวจหลักฐานทาง

ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับหัวข้อวิจัย วิเคราะห์ความหมายและความเชื่อมโยงของข้อมูลต่าง ๆ ในบริบท

ทางประวัติศาสตร์ที่สัมพันธ์กับหัวข้อหรือประเด็นปัญหา (การวิเคราะห์โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ 

การเชื่อมโยงขอ้มูลกับบริบททางประวัตศิาสตร์) ประเมินและวเิคราะหผ์ลงานการค้นคว้าเพื่อที่จะศึกษา

ประเด็นปัญหาอย่างลกึซึง้    

  Research methodology, data collection and analysis. survey of sources of historical data 

pertinent to a research topic.  analysis of the meanings and correlation of information within a 



 

historical context related to topic of study (analysis based on various concepts and theories, 

relating data to historical context), evaluation and analysis of the results for in-depth study of 

proposed topic.  

 

ม.ปว. 796 (004796)  การอ่านเอกสารเฉพาะสมัยหรอืเฉพาะเรื่อง 2(1-3-2) 

   Readings of Materials on Selected Period or Topic 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ม.ปว.751 (004751) และ ม.ปว. 795 (004795) 

  ส ารวจหลักฐานหรือเอกสารเฉพาะสมัยหรือเฉพาะเรื่อง  วิพากษ์งานวิชาการสาขา

มนุษยศาสตร์ วิพากษ์งานวิชาการสาขาประวัติศาสตร์ วิพากษ์งานวิชาการสาขาสังคมศาสตร์ วิเคราะห์

และวิพากษ์สถานภาพของความรู้ ฝึกสร้างมโนทัศน์และเขียนกรอบความคิดในการวิจัย ถกเถียงเพื่อ

เขียน “หัวข้อและโครงรา่งวิทยานพินธ์” 

  Survey of sources of data and materials of a selected period on a topic, criticism of 

academic works in the field of humanities, criticism of academic works in the fields of history,  

criticism on academic works in the field of social sciences,  analysis and criticism of the state of 

knowledge, training for conceptualization and writing a research frame,  discussion of the topic and 

thesis proposal writing. 

 


