หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

มหาวิทยาลัยทักษิณ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยทักษิณ
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ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรระดับปริญญาตรี หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
: General Education for Bachelor Degree

ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญาและความสาคัญของหลักสูตร
ปรัชญาของการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยทักษิณ คือ การพัฒนาคนให้มี
ความสมบูรณ์และสมดุลทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป (General Education) หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้มีความรอบรู้
อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ ใส่ใจต่อความ
เปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดําเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือ
เพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
โดยการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีลักษณะเป็นการบูรณาการผสมผสานเนื้อหาวิชา
ในศาสตร์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน มุ่งหวังให้นิสิตมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
โดยยึดหลักธรรมในการดําเนินชีวิตอย่างพอเพียง มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล เข้าใจ
ธรรมชาติ ตนเอง และสังคม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และประยุกต์ใช้อย่างเป็นระบบ
มีความใฝ่รู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์และสามารถเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกับ
บุคคลอื่นในสังคมด้วยความรับผิดชอบ มีความสามารถในการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าวจะช่วยหล่อหลอมให้นิสิตมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
(อารมณ์ ความคิด สติปัญญา และจิตวิญญาณ) สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
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วัตถุประสงค์หลักสูตร
มหาวิทยาลัยทักษิณได้ตั้งปณิธานในการผลิตบัณฑิตของสถาบัน คือ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความ
รับผิดชอบ รอบรู้ สู้งาน มีประสบการณ์เชิงปฏิบัติ และทักษะสากล โดยกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยทักษิณให้ เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่อหน่วยงานและต่อสังคม สามารถ
ดํารงชีวิตอย่างมีคุณค่า มีความรอบรู้ทั้งในศาสตร์ที่เป็นวิชาชีพและศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดํารงชีวิต
ในสังคม มีความสามารถในการคิด พูด และทําโดยการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
ใฝ่รู้ และสู้งาน สามารถครองตนอยู่ในสังคมประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้อย่างมี
ความสุข เป็นผู้มีประสบการณ์เชิงปฏิบัติ และสามารถนําความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่าง
เหมาะสม
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยทักษิณ จะช่วยตอบสนองคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย โดยวัตถุประสงค์ของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ
ดังนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดยยึดหลักธรรมในการ
ดําเนินชีวิตอย่างพอเพียง
2. มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล เข้าใจธรรมชาติ ตนเอง และสังคม
3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และประยุกต์ใช้อย่างเป็นระบบ มีความใฝ่รู้
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. มีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์และสามารถเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นในสังคม
ด้วยความรับผิดชอบ
5. มีความสามารถในการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

*หมายเหตุ เปิดสอนภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ทั้งนี้ นิสิตที่เข้าศึกษา
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 สามารถเลือกรายวิชาศึกษาทั่วไปเลือกในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เป็นวิชาเลือกเสรีได้ สาหรับนิสิตที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2560
ให้ใช้ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และ
ไม่อนุญาตให้เรียนรายวิชาในหลักสูตรนี้เป็นวิชาเลือกเสรี
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-3หลักสูตร

โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัย
ทักษิณ เป็นโครงสร้างที่กําหนดรายวิชาโดยยึดวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และปรัชญา
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นแกนในการจัดทําโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาบังคับ
วิชาเลือก

30 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาบังคับ

18

หน่วยกิต

กลุ่มการใช้ภาษา
0000111 ภาษาไทยสําหรับอุดมศึกษา
Thai for Higher Education
0000121 ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจําวัน
Basic English in Daily Life
0000122 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Read and Write in Basic English

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

กลุ่มบูรณาการ
0000161 คุณภาพชีวิต
Quality of Life
0000162 สิ่งแวดล้อมกับการดําเนินชีวิต
Environment and Lifestyle
0000261 สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
Social Sustainability and Sufficiency Economy

9

3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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-4วิชาเลือก
กลุ่มวิชาบังคับเลือก
เลือกจากรายวิชา
0000262 ทักษิณศึกษา
Southern Thai Studies
0000263 วิถีชุมชนท้องถิ่น
Local Community Ways

12

หน่วยกิต

3

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(1-6-2)

หมายเหตุ : กรณีที่เลือกเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเป็นวิชาบังคับเลือกแล้ว สามารถเลือก
รายวิชาที่เหลือเป็นวิชาเลือกได้
กลุ่มวิชาเลือก

9

หน่วยกิต

วิชาเลือก 9 หน่วยกิต จะต้องมีวิชาเลือกจากทั้งรายวิชาในกลุ่มภาษาและกลุ่มบูรณาการ
0000131
0000132
0000133
0000134
0000135
0000136

0000163
0000164

เลือกจากรายวิชากลุ่มการใช้ภาษา
ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
Burmese Language and Culture
ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
Vietnamese Language and Culture
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
Korean Language and Culture
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
Japanese Language and Culture
ภาษาและวัฒนธรรมจีน
Chinese Language and Culture
ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
Malay Language and Culture
เลือกจากรายวิชากลุ่มบูรณาการ
วิถีอาเซียน
ASEAN Ways
หลักปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต
Philosophy and Religion Principles for Life Development

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

-50000165
0000166
0000167
0000168
0000169
0000262
0000263
0000264
0000265

0000266
0000267
0000268

ชมศิลป์ ดูหนัง ฟังเพลง
Audio and Visual Art Appreciation
ไฟฟ้ากับชีวิต
Electricity and Life
อาหารเพื่อชีวิตและความงาม
Food for Life and Beauty
การอ่านเพื่อชีวิต
Reading for Life
กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
Sports and Recreation for Health
ทักษิณศึกษา
Southern Thai Studies
วิถีชุมชนท้องถิ่น
Local Community Ways
เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
Economics and Management
ความมั่นคงทางอาหาร และพลังงาน กับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
Food and Energy Security for Quality of Life
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
Creative Economy
ทัศนศิลป์และสังคีตวิจักษ์
Visual Art and Music Appreciation
การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Governance

มคอ.2 ปริญญาตรี
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(1-6-2)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
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คาอธิบายรายวิชา
0000111

ภาษาไทยสาหรับอุดมศึกษา
3(3-0-6)
Thai for Higher Education
การใช้ภาษาไทยเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ฟังบรรยายทางวิชาการ จับใจความ
สรุปความ และนําเสนอด้วยการพูดหรือเขียน ศึกษาค้นคว้าความรู้จากการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ นําเสนอด้วยการพูดและการเขียนโดยคํานึงถึงคุณธรรม
จริยธรรม และมารยาทในการสื่อสาร
Thai language used in studying at higher education level, listening to academic
lectures, gasping main ideas, summary, oral and written presentations. A search for knowledge from
reading publications and electronic media, analysis and synthesis of the knowledge acquired from the
search with oral or written presentation in line with ethics and codes of conduct in communications.
0000121

ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Basic English in Daily Life
ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเน้นการฟัง พูด เพื่อการ

สื่อสาร
Listening, speaking, reading and writing skills in English in different situations with
an emphasis on listening and speaking communication skills.
0000122

การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Read and Write in Basic English
หลักการ กลวิธีการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านและเขียนประโยคและข้อความ
สั้น ๆ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
Principles and strategies of reading and writing basic English with a hand-on practice
in reading and writing sentences and short passages for communication in daily life.
0000131

ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
3(3-0-6)
Burmese Language and Culture
คําศัพท์ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาพม่าเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจําวัน โดย
ฝึกการฟังและการพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมพม่า
A study of basic Burmese vocabulary, sound and grammar systems used primarily in
everyday life practicing listening and speaking within the Burmese social and cultural context.
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0000132

ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
3(3-0-6)
Vietnamese Language and Culture
คําศัพท์ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาเวียดนามเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
โดยฝึกการฟัง และการพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมเวียดนาม
A study of basic Vietnamese vocabulary, sound and grammar systems used primarily
in everyday life practicing listening and speaking within the Vietnamese social and cultural context.
0000133

ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
3(3-0-6)
Korean Language and Culture
คําศัพท์ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาเกาหลีเบื้องต้นในชีวิตประจําวัน โดยฝึก
ฟังและพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมเกาหลี
A study of basic Korean vocabulary, sound and grammar systems used primarily in
everyday life practicing listening and speaking within the Korean social and cultural context.
0000134

ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3(3-0-6)
Japanese Language and Culture
คําศัพท์ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นในชีวิตประจําวัน โดยฝึก
ฟังและพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมญี่ปุ่น
A study of basic Japanese vocabulary, sound and grammar systems used primarily in
everyday life practicing listening and speaking within the Japanese social and cultural context.
0000135

ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3(3-0-6)
Chinese Language and Culture
คําศัพท์ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาจีนเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจําวัน โดย
ฝึกการฟัง และการพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมจีน
A study of basic Chinese vocabulary, sound and grammar systems used primarily in
everyday life practicing listening and speaking within the Chinese social and cultural context.
0000136

ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
3(3-0-6)
Malay Language and Culture
ความรู้และทักษะการใช้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น การเรียนรู้ประเพณี ศิลปะ
โลกทัศน์ วิถีชีวิตและภูมิหลังของชาวมลายู
Knowledge and skills in the use of Malay for basic communication. Learning about
custom, arts, worldviews, lifestyles and backgrounds of the Malays.
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0000161

คุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Quality of Life
ความรู้พื้นฐานและดัชนีชี้วัดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม นโยบายรัฐ สวัสดิการ ของรัฐ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
Fundamental knowledge and indicators of quality of life in the physical,
psychological, economic and social dimensions as well as the government’s policy and state welfares
and information technology that have impacts on development of the quality of life.
0000162

สิ่งแวดล้อมกับการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
Environment and Lifestyle
ปัญหา ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา และ
ภัยพิบัติ จิตสํานึกและจริยธรรมทางสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษา
ดุลยภาพของสิ่งแวดล้อม และใช้นวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหา
Problems, impacts of changes in natural resources, environment and ecology as well
as disaster, awareness and ethical concerns of environment; applying knowledge and information
technology in keeping the equilibrium of the environment and innovative solutions of the problems.
0000163

วิถีอาเซียน
3(3-0-6)
ASEAN Ways
ภูมิรัฐศาสตร์ ชาติพันธุ์สัมพันธ์ ความเป็นมา อัตลักษณ์ความหลากหลาย มรดกทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม วิถีประชาคม เศรษฐกิจประชาชาติ บุคคลสําคัญ ปฎิสัมพันธ์กับโลกภายนอก
สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของอาเซียน
Geopolitics, ethnic relations, backgrounds, diverse identities, natural and cultural
heritage, community ways, national economy, dignitaries, interactions with the outside world, current
situations and future prospects of the ASEAN.
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0000164

หลักปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy and Religion Principles for Life Development
วิเคราะห์หลักปรัชญาและศาสนาต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและ
สังคม ด้วยการเรียนรู้เข้าใจมีความคิดเป็นเหตุเป็นผล ตามทฤษฎีสําคัญทางปรัชญา เกณฑ์ตัดสินทาง
จริยธรรม คําสอนสําคัญทางศาสนา มนุษย์กับโลก มนุษย์กับมนุษย์และคุณค่าต่าง ๆ ในชีวิตมนุษย์
Analysis of various philosophy and religious principles in order to guide the
development of persons and society by learning, understanding and thinking rationally in accordance
with the philosophical theory, ethical criteria, religious teachings, man and the world, relationship
between man and man including the values in human life.
0000165

ชมศิลป์ ดูหนัง ฟังเพลง
2(2-0-4)
Audio and Visual Art Appreciation
สร้างเสริมรสนิยมในการเข้าถึงงานทัศนศิลป์ ดนตรี และภาพยนตร์อย่างรู้เท่าทัน
ตระหนักในคุณค่า สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ในฐานะผู้บริโภคหรือผู้สนับสนุนที่มีคุณภาพ
Promoting sense of taste for meaningful appreciation of visual art, music, movies.
Recognizing the values of the art genres to enable learners in analyzing and making critics as quality
consumers or advocates.
0000166

ไฟฟ้ากับชีวิต
2(2-0-4)
Electricity and Life
การใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจําวัน ความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศ ผลกระทบของการ
ผลิตไฟฟ้าต่อสิ่งแวดล้อม โครงสร้างค่าไฟฟ้า รูปแบบการผลิตไฟฟ้า และการคํานวณค่าไฟฟ้า
ในบ้านเรือน การประหยัดไฟฟ้าในระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ และเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ
ความปลอดภัยของการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจําวัน
Understanding of electricity use in daily life, the demand for electricity in the
country, the impact of electricity generation on the environment, electricity tariff structure; forms of
electricity generation and calculation of the electrical power for household usage; electric saving in
lighting and air conditioning systems, electrical appliances of various kinds including safety of using
electricity in daily life.
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0000167

อาหารเพื่อชีวิตและความงาม
3(3-0-6)
Food for Life and Beauty
อาหารและคุณค่าทางโภชนาการ ความต้องการอาหารของร่างกาย คุณภาพชีวิตกับ
การรับประทานอาหาร อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม ประเภทและบทบาทของอาหารเพื่อสุขภาพและ
ความงาม ชนิดและกลไกของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีผลต่อสุขภาพและความงาม เทคโนโลยีในการ
ผลิตและบรรจุภัณฑ์สําหรับอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม ฉลากอาหาร กฎหมายอาหาร
และ
การคุ้มครองผู้บริโภค แนวโน้มของตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพและความงามในปัจจุบัน
Food and nutritional values for bodily needs, quality of life and food consumption,
food for health and beauty, types and roles of food for health and beauty, types and mechanisms of
bioactive compounds that affect the health and beauty, technologies in production and packaging of
food for health and beauty, food labeling, food laws, consumer protection, current market trends of
food supplements for health and beauty.
0000168

การอ่านเพื่อชีวิต
2(2-0-4)
Reading for Life
ฝึกอ่านจากบทความ บทประพันธ์ นวนิยาย เรื่องสั้น หรือจากสื่อสิ่งพิมพ์และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ตามความสนใจ แล้วนําเสนอข้อสรุปใจความสําคัญจากสิ่งที่อ่าน และนําความรู้
มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้
Practice reading of articles, novels, short stories or articles from printed media and
electronic media according to the choice of interest and present the key conclusions from the reading
texts, and the knowledge acquired from such reading applied for use in everyday life.
0000169

กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
2(1-2-3)
Sports and Recreation for Health
ความสําคัญ ความสัมพันธ์ของสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย ทักษะและทัศนคติที่ดี
ในการเล่นกีฬาหรือออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพและนันทนาการ การสร้างเสริมและทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย ฝึกปฎิบัติกิจกรรมกีฬาหรือนันทนาการตามความสนใจเพื่อพัฒนาความเป็นผู้มี
สุขภาพดีและบุคลิกที่ดี มีน้ําใจนักกีฬา เคารพและปฎิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกา มารยาทของผู้เล่น ผู้ดู
นําไปประยุกต์ใช้กับกติกาของสังคม
Importance and the relationship of health and physical fitness, skills and attitudes in
sports or exercise. Fitness and recreation, enhance the physical fitness test. Practicing sports or
recreational interest in order to develop a healthy and great personalities. Sportsmanship respect abide
by the rules and etiquette of players applied to the rules of society.
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0000261

สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Social Sustainability and Sufficiency Economy
ปรัชญา แนวคิดการเปลี่ยนแปลงวิถีไทย วิถีโลก การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาอย่างยั่งยืน กฎหมายและจริยธรรมเพื่อการดําเนินชีวิต
ทักษะภาวะผู้นํา ความคิดเชิงสร้างสรรค์ ความเป็นผู้ประกอบการ การประยุกต์และการปรับตัวในบริบท
สังคมโลก กรณีศึกษาเศรษฐกิจชุมชนโดยใช้สังคมวิพากษ์เชิงบวก
Philosophies and concepts of change in the way of life of Thai people, global way,
co-existence in a multicultural society, sufficient economy, community economy and sustainable
development; legal and ethical concepts in lifestyle, leadership skills, creative thinking,
entrepreneurship and adaptation in the context of a global society. Case studies of the community
economy using social critique positively.
0000262

ทักษิณศึกษา
3(2-2-5)
Southern Thai Studies
อารยธรรมไทย วัฒนธรรมภาคใต้ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วิถีชีวิต ประเพณี
พิธีกรรม ความเชื่อ ศิลปะ หัตถกรรม การละเล่นพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งสร้างสรรค์ในภาคใต้
และความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมภาคใต้กับภูมิภาคอาเซียน โดยศึกษาจากพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบัน
ทักษิณคดีศึกษา วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
Thai civilization, Southern Thai culture, Southern Thailand history, archeology,
ways of life, traditions, beliefs, arts and crafts, folk play, folk wisdom, creative entities in the South
and cultural relations with the ASEAN region based on the information compiled by the Folklore
Museum of the Institute for Southern Thai Studies, College of Local Wisdom and local learning
resources.

- 12 -

มคอ.2 ปริญญาตรี

0000263

วิถีชุมชนท้องถิ่น
3(1-6-2)
Local Community Ways
ชุมชนและสิทธิชุมชน เรียนรู้เชิงบูรณาการเกี่ยวกับวิถีชุมชนท้องถิ่นภาคใต้ กลไก
การปรับตัวที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของ
ชุมชน การประยุกต์ใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับบริบทจําเพาะของแต่ละชุมชน
ที่นําไปสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน
Community and community rights, integrative learning on local community in the
South. Adjustment mechanism in harmony with changes in the physical, biological, economic, social
and cultural dimensions of the community. The application of the sufficient economy consistent with
the specific context of each community which leads to sustainable development.
0000264

เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
2(2-0-4)
Economics and Management
ระบบเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์ในการดําเนินชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง การจัดการความ
เสี่ยง การจัดการเวลา การเงินและการออม การลงทุน การบัญชีครัวเรือน การจัดการบุคลิกภาพ
การจัดการความหลากหลาย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบสังคม
Economic system and economics leading a lifestyle, sufficient economy, risk
management, time management, finance and savings, investment, household accounting, personality
management, diversity management, application of information technology, ethics and social
responsibility.
0000265

ความมั่นคงทางอาหาร และพลังงาน กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(2-0-4)
Food and Energy Security for Quality of Life
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน ในระดับครัวเรือน ชุมชน
ความสัมพันธ์ของความมั่นคงทางอาหารและพลังงานกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระบบการผลิตอาหาร
และพลังงานทางเลือก การผลิตอาหารปลอดภัย การจัดการผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเป็นอาหารและ
พลังงาน รายได้หลัก ลดรายจ่าย รายได้เสริม นันทนาการ และกิจกรรมเพื่อสังคม
Development of quality of life, food and energy security at the household level,
community relations in food and energy security and improvement of the quality of life, food
production system and alternative energy, safety food production, management of agricultural
products for food and energy, core revenue, expense reduction, supplement income, recreation and
social activities.
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0000266

เศรษฐกิจสร้างสรรค์
2(2-0-4)
Creative Economy
บูรณาการแนวความคิดสร้างสรรค์กับการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าโดยเป็นพื้นฐานการคิด
ที่จะสามารถนํามาซึ่งการทําธุรกิจในเชิงสร้างสรรค์
Integrated creative concepts for adding values as a basis of ideas that can bring about
creative businesses.
0000267

ทัศนศิลป์และสังคีตวิจักษ์
2(2-0-4)
Visual Art and Music Appreciation
ความซาบซึ้งในความงามและคุณค่าของทัศนศิลป์กับดนตรีที่สามารถนําไปใช้
ประโยชน์เพื่อการออกแบบและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
The appreciation of the beauty and value of the visual arts and music that can be used
to design and improve the quality of life.
0000268

การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Governance
วิวัฒนาการระบอบการเมืองของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กระบวนการนโยบาย
และการวางแผน รัฐธรรมนูญ พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง บทบาททางการเมืองขององค์กรภาครัฐ
ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน ปัญหาหลักทางการเมืองและการบริหารรัฐกิจ ตลอดจนแนวทางการ
ปฏิรูปการเมืองของไทย
Thailand's political evolution from past to present, policy and planning process,
constitution, political parties and elections. Political role of government, business and public sector
organizations. Major problems of political and public administration, as well as the political reform in
Thailand.

