
 
  

ค ำอธิบำยรำยวิชำหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำประวัติศำสตร์ท้องถิ่น 
350 111 ปรัชญำประวัติศำสตร์และระเบียบวิธีวิจัย   3(3-0-6) 

 (Philosophy of History and Methods) 
แนวคิดและปรัชญาทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ การ

ใช้หลักฐาน และการวิเคราะห์ ตลอดจนความสัมพันธ์กับศาสตร์อ่ืนๆ 
350 121 ประวัติศำสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่     3(3-0-6) 
  (Pre-Modern Thai History) 

การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของบ้านเมืองในดินแดนประเทศไทยก่อน
ช่วงสยามใหม่ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์
กับประเทศเพ่ือนบ้านอ่ืนๆ โดยรอบ 

มีการศึกษานอกสถานที ่
 

350 122 ประวัติศำสตร์ไทยสมัยใหม่    3(3-0-6) 
  (Modern Thai History) 

พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงจากสยามเก่าสู่สยามใหม่ ความส าคัญ
ของการท าให้ทันสมัย การปฏิวัติ พ.ศ. 2475 และผลกระทบทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

 

350 123 สังคมและวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  3(3-0-6) 
 (Society and Culture in Southeast Asia) 

พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อัต
ลักษณ์ ความสัมพันธ์ระหว่างกันของสังคมภายในภูมิภาคและความสัมพันธ์กับโลก 

 

350 212 กำรอ่ำนภำษำอังกฤษในงำนประวัติศำสตร์ไทย  3(2-2-5) 
  (English Reading in Thai Historical Works) 

ความเข้าใจในการอ่านงานเขียนประวัติศาสตร์ไทยทั้งที่เป็นต าราและ
บทความภาษาอังกฤษ ค าศัพท์เฉพาะ ส านวน และโครงสร้างภาษาอังกฤษในงาน
เขียนประวัติศาสตร์ไทย 

 
 



 

350 213 ประวัติศำสตร์บอกเล่ำ     3 (3-0-6) 
  (Oral History) 

ความหมาย แนวคิด วิธีการศึกษาและความส าคัญของประวัติศาสตร์
บอกเล่าต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วิธีการสืบค้น วิ เคราะห์ผลและ
น าเสนอ 

มีการศึกษานอกสถานที ่
 

350 224 ต ำนำน ศำสนำ ไสยศำสตร์และพิธีกรรม   3(3-0-6) 
 (Legends, Religions, Magic and Ritualsษำเฉพำะบุคคล) 

ความส าคัญของต านาน ศาสนา ไสยศาสตร์และความเชื่อในอ านาจ
เหนือธรรมชาติในสังคมไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์ของระบบความเชื่อ
กับพิธีกรรมต่างๆ  

 

350 225 สังคมและวัฒนธรรมกับกำรเปลี่ยนแปลง   3(3-0-6) 
  (Society, Culture and Changes) 

รูปแบบสังคม ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและวัฒนธรรม ปัญหา และการปรับตัว  

 

350 226 จีนในไทย 3(3-0-6) 
 (Chinese in Thailand) 

ความเป็นมาและการอพยพของชาวจีนสู่ประเทศไทย ชุมชนจีนใน
ประเทศไทย อัตลักษณ์การเปลี่ยนแปลง การปรับตัว และความสัมพันธ์กับกลุ่ม
อ่ืนและความสัมพันธ์กับสังคมโลก  

มีการศึกษานอกสถานที ่
 

350 227  มุสลิมในไทย      3(3-0-6) 
(Muslims in Thailand) 

การเข้ามาของศาสนาอิสลาม ชุมชนมุสลิมในประเทศไทย อัตลักษณ์ 
การเปลี่ยนแปลง การปรับตัว และความสัมพันธ์กับคนกลุ่มอ่ืนและความสัมพันธ์
กับสังคมโลก 

มีการศึกษานอกสถานที่ 



 
 

350 231 ประวัติศำสตร์กับวรรณกรรมท้องถิ่น   3(3-0-6) 
 (History and Local Literature) 

ความหมายและความส าคัญของวรรณกรรมท้องถิ่นต่อการศึกษา
ประวัติศาสตร์ การวิเคราะห์การประเมินคุณค่าและการน ามาใช้ ในการศึกษา
ประวัติศาสตร์ 

 

350 314 แนวคิดและวิธีกำรประวัติศำสตร์ท้องถิ่น   3(3-0-6) 
 (Local History Concepts and Methods) 

พัฒนาการของการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ความหมาย แนวคิด 
วิธีการศึกษาและความส าคัญของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น การลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล 
ประมวล วิเคราะห์และน าเสนอ 

มีการศึกษานอกสถานที ่
 

350 315 ประวัติศำสตร์ท้องถิ่นนิพนธ์    3(3-0-6) 
 (Local Historiography) 

พัฒนาการของงานเขียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย ที่มาและ
ความแตกต่างของงานเขียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทยเพ่ือเข้าใจแนวคิด วิธีการ
และปัญหา 

 

350 332  ชุมชนศึกษำ      3(3-0-6) 
 (Community Studies)  

โครงสร้างของชุมชนทั้งในเขตชนบทและเขตเมือง ลักษณะต่างๆ ของ
การพัฒนาไปสู่ความเป็นเมือง   ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมใน
ชนบทและเมือง 

มีการศึกษานอกสถานที ่
 

 
 
 
 



 

350 333 ประวัติศำสตร์ท้องถิ่นภำคเหนือ    3(3-0-6) 
   (Local History of Northern Thailand) 

พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่นภาคเหนือของประเทศไทย 
ความหลากหลายของผู้คน ชุมชนและวัฒนธรรม การปรับตัวและการด ารงอยู่  

มีการศึกษานอกสถานที ่
 

350 334 ประวัติศำสตร์ท้องถิ่นภำคใต้    3(3-0-6) 
  (Local History of Southern Thailand) 

พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่นภาคใต้ของประเทศไทย 
ความหลากหลายของผู้คน ชุมชนและวัฒนธรรม การปรับตัวและการด ารงอยู่  

มีการศึกษานอกสถานที ่
 

350 335 ประวัติศำสตร์ท้องถิ่นภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  3(3-0-6) 
 (Local History of Northeastern Thailand) 

พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย ความหลากหลายของผู้คน ชุมชนและวัฒนธรรม การปรับตัว
และการด ารงอยู่ 

มีการศึกษานอกสถานที ่
 

350 336 ประวัติศำสตร์ท้องถิ่นภำคกลำง    3(3-0-6) 
 (Local History of Central Thailand) 

พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่นภาคกลางของประเทศไทย 
ความหลากหลายของผู้คน ชุมชนและวัฒนธรรม การปรับตัว การด ารงอยู่ 

มีการศึกษานอกสถานที ่
 

350 337 ประวัติศำสตร์ท้องถิ่นภำคตะวันตก   3(3-0-6) 
 (Local History of Western Thailand) 

พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่นภาคตะวันตกของประเทศ
ไทย ความหลากหลายของผู้คน ชุมชนและวัฒนธรรม การปรับตัว การด ารงอยู่ 

มีการศึกษานอกสถานที ่
 



 

350 338 ประวัติศำสตร์กรุงเทพฯ     3(3-0-6) 
 (History of Bangkok) 

พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ความหลากหลายของผู้คน ชุมชนและวัฒนธรรม การปรับตัวและการด ารงอยู่  

มีการศึกษานอกสถานที ่
 

350 339 ท้องถิ่นกับกระแสโลก     3(3-0-6) 
 (Localiztion and Globalization) 

พัฒนาการ บทบาทและอิทธิพลของมหาอ านาจ ลัทธิจักรวรรดินิยม 
ทุนนิยม การแข่งขันในโลกปัจจุบัน และแนวโน้มของปัญหาที่มีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น 

มีการศึกษานอกสถานที ่
 

350 341 ประวัติศำสตร์ท้องถิ่นกับกำรท่องเที่ยว   3(3-0-6) 
  (Local History and Tourism) 

พัฒนาการการท่องเที่ยว การจัดการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์และ
ยั่งยืน และแนวทางการจัดการท่องเที่ยวท้องถิ่นด้วยความรู้ด้านประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น 

มีการศึกษานอกสถานที ่
 

350 342 ประวัติศำสตร์ท้องถิ่นกับกำรเขียนสำรคดี   3(2-2-5) 
 (Local History and Feature Writing) 

พัฒนาการ หลักการและวิธีการเขี ยนสารคดี  การเขียนสารคดี
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น การฝึกค้นคว้า ลงพื้นที่ เขียนและน าเสนอผลงาน 

มีการศึกษานอกสถานที ่
 

350 343 ประวัติศำสตร์ท้องถิ่นกับกำรจัดกำรทรัพยำกรวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
   (Local History and Cultural Resources Management) 

การประยุกต์ใช้ความรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรม การฝึกค้นคว้าลงพ้ืนที่และการเสนอแนวทางการจัดการ 

มีการศึกษานอกสถานที ่



 
 

350 444 ประวัติศำสตร์ท้องถิ่นภำคสนำม    3(1-4-4) 
 (Local History Fieldwork) 

แนวคิดและวิธีการเก็บข้อมูลประวัติศาสตร์ท้องถิ่น การฝึกลงพื้นที่ การ
เรียนรู้เข้าใจชุมชน การคิดวิเคราะห์ ตีความข้อมูล และน าเสนอผลงาน 

มีการศึกษานอกสถานที ่
 

350 445 สัมมนำประวัติศำสตร์ท้องถิ่น    3(3-0-6) 
 (Seminar in Local History) 

ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพ่ือให้เข้าใจแนวทาง 
วิธีการ โดยการเลือกหัวข้อศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล น าเสนอและอภิปราย 

 

350 446 กำรศึกษำเฉพำะบุคคล     3(0-6-3) 
 (Individual Study) 

ประเด็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่นักศึกษาสนใจ โดยใช้ระเบียบ
วิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ น าเสนอและอภิปรายผล โดยอยู่ในความควบคุมของ
อาจารย์ที่ปรึกษาและส่งผลการค้นคว้าตามระเบียบที่ก าหนด 

356 200  ทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ 1     3(3-0-6) 
(English Communication Skills I) 

การฝึกฟังและอ่านเรื่องราว เหตุการณ์และข่าวสารจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ เพ่ือให้เข้าใจประเด็นส าคัญ การฝึกเสนอความคิดเห็นที่มีต่อเรื่องราว
เหล่านั้นโดยผ่านภาษาพูด 

 

356 201 ทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ 2     3(3-0-6) 
(English Communication Skills II) 

การฝึกฟังและอ่านเรื่องราว เหตุการณ์และข่าวสารจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ เพ่ือให้เข้าใจประเด็นส าคัญ และรายละเอียดต่างๆ การฝึกสรุปใจความและ
เสนอความคิดเห็นที่มีต่อเรื่องราวเหล่านั้น โดยผ่านภาษาพูดและภาษาเขียน  

 


