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ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
ความรู้ดี มีปัญญาและทักษะเชิงปฏิบัติ เพื่อการบริหารและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาชุมชนที่มีคุณธรรม จริยธรรมความรับผิดชอบ
และมีคุณลักษณะดังนี้
1. มีความรู้ในการคิดวิเคราะห์ระบบสังคม การบริหารจัดการ และการพัฒนาชุมชน
2. มีทักษะเชิงปฏิบัติในการบริหารและพัฒนาชุมชน
3. มีความสามารถในการนาความรู้และทักษะไปประยุกต์ในชีวิตและการประกอบอาชีพ
4. มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์ เพื่อการบริหารและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

หลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาชุมชน เป็นหลักสูตร 4 ปี
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
120 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
วิชาบังคับ
18 หน่วยกิต
วิชาเลือก
12 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
66 หน่วยกิต
วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
18 หน่วยกิต
วิชาเอก
39 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ
27 หน่วยกิต
วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ
9 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาโท
ไม่น้อยกว่า
18 หน่วยกิต
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
รายวิชาในหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาชุมชนมีโครงสร้างหลักสูตรดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30

หน่วยกิต

18

หน่วยกิต

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

9

หน่วยกิต
)6-0-3(3

กลุ่มบูรณาการ
0000161 คุณภาพชีวิต
Quality of Life

9

วิชาบังคับ

)6-0-3(3
)6-0-3(3
หน่วยกิต
)6-0-3(3

0000162
0000261

สิ่งแวดล้อมกับการดาเนินชีวิต
Environment and Lifestyle
สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
Social Sustainability and Sufficiency Economy

วิชาเลือก
กลุ่มวิชาบังคับเลือก
เลือกจากรายวิชา
0000262 ทักษิณศึกษา
Southern Thai Studies
0000263 วิถีชุมชนท้องถิ่น
Local Community Ways

)6-0-3(3
)6-0-3(3
12

หน่วยกิต

3

หน่วยกิต
3)5-2-2(
3)2-6-1(

หมายเหตุ : กรณีที่เลือกเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเป็นวิชาบังคับเลือกแล้ว สามารถเลือก
รายวิชาที่เหลือเป็นวิชาเลือกได้
กลุ่มวิชาเลือก

9

หน่วยกิต

วิชาเลือก 9 หน่วยกิต จะต้องมีวิชาเลือกจากทั้งรายวิชาในกลุ่มภาษาและกลุ่มบูรณาการ
0000131
0000132
0000133
0000134
0000135
0000136

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

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

0000163
0000164
0000165
0000166
0000167
0000168
0000169
0000262
0000263
0000264
0000265

0000266
0000267
0000268

เลือกจากรายวิชากลุ่มบูรณาการ
วิถีอาเซียน
ASEAN Ways
หลักปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต
Philosophy and Religion Principles for Life Development
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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
3)5-2-2(
3)2-6-1(
2(2-0-4)
2(2-0-4)

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

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
66
วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
18
0102101 สังคมวิทยาเพื่อการบริหารและพัฒนาชุมชน
Sociology for Community Administration and Development
0102102 มานุษยวิทยาเพื่อการบริหารและพัฒนาชุมชน
Anthropology for Community Administration and Development
0102103 มนุษยสัมพันธ์เพื่อการบริหารและพัฒนา
Human Relations for Administration and Development
0102201 จิตวิทยาสังคม
Social Psychology
0102202 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและพัฒนา
Information Technology for Administration and Development
0102221 องค์การและการจัดการ
Organizational Management
0102251 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
Research Methodology in Social Sciences
0102252 สถิติเบื้องต้นสาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
Introductory Statistics for Social SciencesResearch
วิชาเอก
วิชาบังคับ
0102211 ชุมชน
Community
0102212 ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
Theories and Principles of Community Development
0102231 การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม
Competency Development of Individuals and Groups
0102321 การบริหารการพัฒนาชุมชน
Community Development Administration
0102322 ภาวะผู้นาเพื่อการบริหารและพัฒนาชุมชน
Leadership in Community Development

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
2(1-2-3)

39 หน่วยกิต
27 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

0102331 กระบวนการและเทคนิควิธีการพัฒนาชุมชน
3(2-2-5)
Processes and Technical Methods of Community Development
0102332 การพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท
3(2-2-5)
Urban and Rural Community Development
0102341 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
3(2-2-5)
Community Development Strategic Plan
0102431 ทักษิณคดีศึกษาสาหรับการพัฒนาชุมชน
3(2-2-5)
Southern Thai Studies for Community Development
วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาการบริหารการพัฒนา
0102323 การบริหารท้องถิ่น
3(3-0-6)
Local Administration
0102342 การพัฒนาองค์กรประชาสังคม
3(3-0-6)
Civil Society Development
0102343 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
3(2-2-5)
Communication for Development
0102351 การติดตามและประเมินผลโครงการ
3(2-2-5)
Project Monitoring and Evaluation
0102411 ยุติธรรมชุมชน
3(3-0-6)
Community Justice
0102421 การจัดการความขัดแย้ง
3(3-0-6)
Conflict Management
0102441 สุขภาวะองค์รวมในชุมชน
3(3-0-6)
Community Holistic Health and Wellness
0102451 การวิจัยชุมชน
3(2-2-5)
Community Research
0102452 สัมมนาการบริหารการพัฒนาชุมชน
3(2-2-5)
Seminar on Community Development Administration
กลุ่มวิชาการประกอบการชุมชน
0102311 เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพัฒนา
3(3-0-6)
Community Economy for Development

0102344 การประกอบการชุมชน
Community Enterprise
0102432 กระบวนการเรียนรู้และการจัดการชุมชน
Learning Process and Community Management
0102442 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
0102443 การท่องเที่ยวโดยชุมชน
Community-Based Tourism
0102444 กิจการเพื่อสังคม
Social Enterprise
0102453 สัมมนาการประกอบการชุมชน
Seminar on Community Enterprise
กลุ่มวิชาการพัฒนา
0102312 เพศสภาพกับการพัฒนา
Gender and Development
0102333 ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาชุมชน
Wisdom for Community Development
0102334 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Natural Resources and Environmental Development
0102345 การจัดการภัยพิบัติ
Disaster Management
0102401 อาเซียนในมิติสังคมวัฒนธรรมและการพัฒนา
ASEAN in Socio-cultural Dimensions and Development
0102412 การย้ายถิ่นกับการพัฒนาในอาเซียน
Migration and Development in ASEAN
0102413 การพัฒนาชุมชนเปรียบเทียบในอาเซียน
Comparative Community Development in ASEAN
0102414 ผู้สูงอายุกับการพัฒนา

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

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)

Ageing and Development
0102454 สัมมนาการพัฒนาชุมชน
Seminar on Community Development

3(2-2-5)

วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ
ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนแผน ก หรือ แผน ข
แผน ก
0102461 การฝึกงานการบริหารและพัฒนาชุมชน
6(0-18-0)
Practicum inCommunity Administration and Development
0102462 ปัญหาพิเศษในการบริหารและพัฒนาชุมชน
3(0-9-0)
Special Problems in Community Administration and Development
แผน ข
0102463 สหกิจศึกษา
9(0-27-0)
Cooperative Education
ค. หมวดวิชาโท
ไม่น้อยกว่า
18 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาโทใด
ๆ ตามที่สภาวิชาการเห็นชอบ ที่เปิดสอนใน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หรือคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ จานวนไม่
น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ทั้งนี้โดยคาแนะนาและเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ทั้งนี้ โดยคาแนะนาและเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือเลือกเรียนรายวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาส่วนงาน และได้รับอนุมัติจากคณบดีที่หลักสูตรนั้นสังกัดทั้งนี้
รายวิชาดังกล่าวต้องเป็นรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในระยะเวลาไม่เกิน 4 ปีนับถึงวันที่ขอโอน

หลักสูตรวิชาโทการบริหารและพัฒนาชุมชน
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
18 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตรวิชาโท
วิชาโทบังคับ
12 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
วิชาโทเลือก
6 หน่วยกิต
รายวิชาในหลักสูตร
หมวดวิชาโท
ไม่น้อยกว่า
18 หน่วยกิต
หมวดวิชาโทบังคับ
12 หน่วยกิต
0102211 ชุมชน
3(3-0-6)
Community
0102212 ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
Theories and Principles of Community Development
0102321 การบริหารการพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
Community Development Administration
0102331 กระบวนการและเทคนิควิธีการพัฒนาชุมชน
3(2-2-5)
Processes and Technical Methods of Community Development
หมวดวิชาโทเลือก
6 หน่วยกิต
ให้เลือกวิชาโท เลือก จาก กลุ่มวิชาเลือกใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

คาอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
0000111

ภาษาไทยสาหรับอุดมศึกษา
3(3-0-6)
Thai for Higher Education
การใช้ภาษาไทยเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ฟังบรรยายทางวิชาการ จับใจความ
สรุปความ และนาเสนอด้วยการพูดหรือเขียน ศึกษาค้นคว้าความรู้จากการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ นาเสนอด้วยการพูดและการเขียนโดยคานึงถึงคุณธรรม
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 เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
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
คาศัพท์ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาพม่าเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจาวัน 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.
0000132

ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
3(3-0-6)
Vietnamese Language and Culture
คาศัพท์ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาเวียดนามเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
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
คาศัพท์ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาเกาหลีเบื้องต้นในชีวิตประจาวัน 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
คาศัพท์ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นในชีวิตประจาวัน 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
คาศัพท์ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาจีนเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจาวัน 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.
0000161

คุณภาพชีวิต
3)6-0-3(
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)6-0-3(
Environment and Lifestyle
ปัญหา ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา และ
ภัยพิบัติ จิตสานึกและจริยธรรมทางสิ่งแวดล้อม 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 บุคคลสาคัญ 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.
0000164

หลักปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy and Religion Principles for Life Development
วิเคราะห์หลักปรัชญาและศาสนาต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและ
สังคม ด้วยการเรียนรู้เข้าใจมีความคิดเป็นเหตุเป็นผล ตามทฤษฎีสาคัญทางปรัชญา เกณฑ์ตัดสินทาง
จริยธรรม คาสอนสาคัญทางศาสนา 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
การใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจาวัน ความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศ ผลกระทบของการ
ผลิตไฟฟ้าต่อสิ่งแวดล้อม โครงสร้างค่าไฟฟ้า รูปแบบการผลิตไฟฟ้า และการคานวณค่าไฟฟ้า
ในบ้านเรือน การประหยัดไฟฟ้าในระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ และเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ
ความปลอดภัยของการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจาวัน
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.
0000167

อาหารเพื่อชีวิตและความงาม
3(3-0-6)
Food for Life and Beauty
อาหารและคุณค่าทางโภชนาการ ความต้องการอาหารของร่างกาย คุณภาพชีวิตกับ
การรับประทานอาหาร อาหารเพื่อสุขภาพและความงามประเภทและบทบาทของอาหารเพื่อสุขภาพและ
ความงาม ชนิดและกลไกของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีผลต่อสุขภาพและความงาม เทคโนโลยีในการ
ผลิตและบรรจุภัณฑ์สาหรับอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม ฉลากอาหาร กฎหมายอาหาร
และ
การคุ้มครองผู้บริโภคแนวโน้มของตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพและความงามในปัจจุบัน
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 แล้วนาเสนอข้อสรุปใจความสาคัญจากสิ่งที่อ่าน และนาความรู้
มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
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
ความสาคัญ ความสัมพันธ์ของสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย ทักษะและทัศนคติที่ดี
ในการเล่นกีฬาหรือออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพและนันทนาการ การสร้างเสริมและทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย ฝึกปฎิบัติกิจกรรมกีฬาหรือนันทนาการตามความสนใจเพื่อพัฒนาความเป็นผู้มี
สุขภาพดีและบุคลิกที่ดี มีน้าใจนักกีฬา เคารพและปฎิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกา มารยาทของผู้เล่น ผู้ดู
นาไปประยุกต์ใช้กับกติกาของสังคม
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.
0000261

สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
3)6-0-3(
Social Sustainability and Sufficiency Economy
ปรัชญา แนวคิดการเปลี่ยนแปลงวิถีไทย วิถีโลก การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาอย่างยั่งยืน กฎหมายและจริยธรรมเพื่อการดาเนินชีวิต
ทักษะภาวะผู้นา 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.
0000263

วิถีชุมชนท้องถิ่น
3(1-6-2)
Local Community Ways
ชุมชนและสิทธิชุมชน เรียนรู้เชิงบูรณาการเกี่ยวกับวิถีชุมชนท้องถิ่นภาคใต้ กลไก
การปรับตัวที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของ
ชุมชน การประยุกต์ใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับบริบทจาเพาะของแต่ละชุมชน
ที่นาไปสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน
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 เศรษฐศาสตร์ในการดาเนินชีวิต 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.
0000266

เศรษฐกิจสร้างสรรค์
2(2-0-4)
Creative Economy
บูรณาการแนวความคิดสร้างสรรค์กับการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าโดยเป็นพื้นฐานการคิด
ที่จะสามารถนามาซึ่งการทาธุรกิจในเชิงสร้างสรรค์
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
ความซาบซึ้งในความงามและคุณค่าของทัศนศิลป์กับดนตรีที่สามารถนาไปใช้
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.
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
0102101

สังคมวิทยาเพื่อการบริหารและพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
SociologyforCommunity Administration and Development
แนวคิดและทฤษฎีสังคมวิทยาเบื้องต้นพฤติกรรมทางสังคม ความสัมพันธ์ทางสังคม การจัด
ระเบียบทางสังคม วิเคราะห์ระบบโครงสร้างชุมชน และประเด็นปัญหาชุมชน โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีทาง
สังคมวิทยาเพื่อประยุกต์ในการบริหารและพัฒนาชุมชน
Fundamental sociological concepts and theories; social behaviors, social relations,social
organization, system analysis, community structure and community problems based on sociological
concepts; theories for application in community administration and development
0102102

มานุษยวิทยาเพื่อการบริหารและพัฒนาชุมชน
2(2-0-4)
Anthropology for Community Administration and Development
แนวคิดและทฤษฎีมานุษยวิทยาเบื้องต้น ความเข้าใจต่อวัฒนธรรมในสังคมในฐานะที่เป็น
ผลผลิตของสังคม อิทธิพลของสภาพสังคมต่อวัฒนธรรม และอิทธิพลวัฒนธรรมต่อสังคมวิเคราะห์ชุมชน
และประเด็นปัญหาชุมชนโดยใช้แนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยา เพื่อประยุกต์ในการบริหารและพัฒนา
ชุมชน
Fundamental anthropological concepts and theories; understanding of social culture as a
social product; influence of social conditions on culture and society; community analysis and community
problems based on anthropological concepts and theories for application in community administration and
development

0102103

มนุษยสัมพันธ์เพื่อการบริหารและพัฒนา
2(2-0-4)
Human Relations for Administration and Development
หลักการ แนวคิด และการประยุกต์ทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์ในงานบริหารและพัฒนา หลัก
สาคัญในการเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล เน้นปฏิกิริยาผลกระทบ โครงสร้างความสัมพันธ์ใน
ระบบงานบริหารและพัฒนา การเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์และการปรับตัว
ต่อบุคคลอื่นและกลุ่ม
Human relation principles, concepts and application in administration and development;
core principles supporting interrelationship mainly focusing on affecting phenomenon; relation structure
of administration and development system; understanding of human behaviors, human relation creation
techniques and adjustment for other people and groups
0102201

จิตวิทยาสังคม
2(2-0-4)
Social Psychology
ความหมาย ขอบข่าย ความเป็นมา แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคม พฤติกรรมของ
มนุษย์ พฤติกรรมของมนุษย์ในกลุ่ม วิเคราะห์ปัญหาสังคมในระดับปัจเจกบุคคลและกลุ่มโดย นาแนวคิดและ
ทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคมไปประยุกต์ในการบริหารและพัฒนาชุมชน
Definitions, scope, background, social psychology concepts and theories; human
behaviors; human behaviors in groups; social problem analysis at individual and group levels based on
community administrative and developmental application of social psychology concepts and theories
0102202

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและพัฒนา
2(1-2-3)
Information Technology for Administration and Development
ความหมายและความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการ รูปแบบและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ บริหารและพัฒนา โดยการฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีในการจัดทาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจในการพัฒนาและการบริหารขององค์กร
Definitions and significance of information technology; information technology
principles, patterns and system for administration and development through performance of technological
use in information technology system creation as a basis of organizational development and administration
decision

0102211

ชุมชน
3(3-0-6)
Community
ความหมาย ขอบข่าย แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับชุมชน
โครงสร้างลักษณะ การ
เปลี่ยนแปลง และผลกระทบของชุมชนทั้งชุมชนเมืองและ ชนบท ตลอดจนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน โดยวิเคราะห์กรณีศึกษา
Definitions, scope, concepts and theories relating to community, structure, characteristics
change and impact of community both urban and rural community; ways to support community’s strength
through case study analysis
0102212

ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
Theories and Principles of Community Development
ความหมาย ปรัชญา แนวคิด หลักการ เป้าหมาย และกระบวนทัศน์ของการพัฒนาชุมชน
ทฤษฎีและการนาเอาทฤษฎีทางสังคมศาสตร์มาประยุกต์ในการพัฒนาชุมชนโดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม และการเมืองการปกครองโดยวิเคราะห์กรณีศึกษา
Definitions, philosophy, concepts, principles, target and paradigms of community
development; social theories and application of social theories in community development based on
relationship between economic; socio-cultural factors and politics through case study analysis
0102221

องค์การและการจัดการ
2(2-0-4)
Organizational Management
แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับองค์การและการจัดการวิเคราะห์โครงสร้างการหน้าที่
การบริหารจัดการและการปรับตัวขององค์การ โดยวิเคราะห์กรณีศึกษา องค์การและการจัดการองค์กรที่เป็น
แบบอย่างที่ดี
Organizational and managerial concepts and theories; structural analysis; functioning,
administrative management;organizational adjustment based on organizational case study analysis and
organizational management as Best Practice

0102231

การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม
3(2-2-5)
Competency Development of Individuals and Groups
ความหมายขอบข่าย และความสาคัญของกลุ่มแนวความคิดเกี่ยวกับกลุ่มในงานพัฒนา
ชุมชน กระบวนการจัดตั้งและพัฒนาการของกลุ่มกระบวนการเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาและการทางานของ
บุคคลและกลุ่ม การใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลและกลุ่ม โดยวิเคราะห์กรณีศึกษา และฝึก
ปฏิบัติ
Definitions, scope and significance of groups; group concepts in community
development; group establishment and development process; solving problem process; individual and
group working; application of group process for development individualandgroup potential through
performance and case study analysis
0102251

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
3(2-2-5)
Research Methodology in Social Sciences
หลักการพื้นฐานการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ใช้ใน
การวิจัยทางสังคมศาสตร์ การกาหนดปัญหา การตั้งวัตถุประสงค์ สมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล และการ
เขียนรายงานการวิจัยโดยการฝึกปฏิบัติ
Fundamental social sciences research principles; quantitative and qualitative research
methodology used in social sciences research; problem definition; objective setting; hypotheses setting; data
collection; research report writingpractice
0102252

สถิติเบื้องต้นสาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
2(1-2-3)
Introductory Statistics for Social Sciences Research
ความหมาย ประเภทของสถิติ การประยุกต์ใช้สถิติเบื้องต้นสาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป แปลผลข้อมูล และนาเสนอข้อมูล
Definitions and types of statistics; application of basic statistics for social sciences
research; statistical data analysis with SPSS program; data interpretation and data presentation

0102311

เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพัฒนา
3(3-0-6)
Community Economy for Development
ความหมาย ความสาคัญ และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพัฒนา
และการ พึ่งตนเอง ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจชุมชน กระบวนการ วิธีการหรือการจัดการ และเครื่องมือในการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจชุมชนกับเศรษฐกิจมหภาค โดยวิเคราะห์กรณีศึกษา
Definitions, significance and theoretical concepts relating to community economy for
development and self-dependency; community economy strategy; community economy development
process;methods or management and tools; relationship between community economy and macroeconomy through case study analysis
0102312

เพศสภาพกับการพัฒนา
3(3-0-6)
Gender and Development
แนวคิดและความแตกต่างระหว่างเพศและเพศสภาพ อันเนื่องด้วยลักษณะทางชีววิทยาและ
ลักษณะทางวัฒนธรรม กระบวนการขัดเกลาทางสังคม ความสัมพันธ์เชิงอานาจ สถานภาพ และบทบาท
ระหว่างเพศในสังคม แนวทางการวิเคราะห์และส่งเสริมบทบาทหญิงชายในการจัดทาโครงการพัฒนาชุมชน
โดยศึกษาจากกรณีตัวอย่างบทบาทหญิงชายในงานพัฒนาชุมชน
Concepts, sexism and gender based on biological and cultural characteristics; socializing
process;power relations; sexual conditions and roles in society; analytical ways and sexual support in
community development project arrangement through case studies in community development process
0102321

การบริหารการพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
Community Development Administration
ความหมาย แนวคิด องค์ประกอบของการบริหารการพัฒนา การบริหารเพื่อการพัฒนา และ
การพัฒนาการบริหาร โดยวิเคราะห์กรณีศึกษา
Definitions, concepts and elements of development administration; administration for
development;administrative development through case study analysis

0102322

ภาวะผู้นาเพื่อการบริหารและพัฒนาชุมชน
3(2-2-5)
Leadership for Community Administration and Development
แนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้นาแบบต่าง ๆ ในองค์กร ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาและ
วัฒนธรรมองค์กรกับประสิทธิผล เทคนิคการค้นหาและพัฒนาภาวะผู้นา บทบาทและภาวะผู้นาในการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรเพื่อการบริหารและพัฒนาชุมชน โดยวิเคราะห์กรณีศึกษา
Leadership concepts and theories in organization; relationship between leadership and
organizational culture and effectiveness; searching techniques and leadership development; roles and
leadership in organizational culture change for community administration and development through case
study analysis
0102323

การบริหารงานท้องถิ่น
3(3-0-6)
Local Administration
ความหมาย ขอบข่าย หลักการ และความสาคัญของการบริหารท้องถิ่น แนวคิด ทฤษฏีที่
เกี่ยวข้องกับการจั ดการตนเองท้องถิ่นความสัมพันธ์ระหว่างการกระจายอานาจกับการบริหารท้องถิ่น และ
องค์กรท้องถิ่นในรูปแบบต่าง ๆ กระบวนการและเทคนิคการจัดการตนเองของท้องถิ่น เพื่อเสริม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนา ตลอดจนวิเคราะห์สภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ปัญหา
อุปสรรคและปัจจัยต่อการบริหารท้องถิ่นโดยศึกษาการจัดการตนเองของท้องถิ่น โดยวิเคราะห์กรณีศึกษา
Definitions, scope, principles and significance of local administration; relationship
between decentralization and local administration;patterns of local administration; local self-management
process and techniques for effectiveness; efficient support in development; condition change analysis;
problems, obstacles and factors influencing on local administration through case study analysis
0102331

กระบวนการและเทคนิควิธีการพัฒนาชุมชน
3(2-2-5)
Processes and Technical Methods of Community Development
ความหมายขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาชุมชนบทบาทและรูปแบบกระบวนการพัฒนา
ชุมชนทั้งหน่วยงานภาครัฐองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรภาคประชาชนวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่เกิดจาก
การใช้ กระบวนการพัฒนา ชุมชนตลอดจนค้นหารูปแบบ กระบวนการ และเทคนิคการพัฒนาชุมชนที่
เหมาะสมโดยวิเคราะห์กรณีศึกษาและฝึกปฏิบัติ
Definitions and stages of community development process; roles and patterns of
community development in government, non-government and civil sectors; analysis of problems and
obstaclescaused by community development process application; appropriate pattern, process and
techniques of community development through case study analysis and practice

0102332

การพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท
3(2-2-5)
Urban and Rural Community Development
ความหมายความเป็นมา แนวคิด และทฤษฎีการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบทนโยบายและ
แนวทางการ พัฒนาชุมชนเมืองและชนบทผลจากการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบททั้งทางด้านเศรษฐกิจ
สังคมการเมือง การปกครอง และสิ่งแวดล้อมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการเลือกใช้หลักการวิธีการและ
กระบวนการทางานเพื่อการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบทโดยวิเคราะห์กรณีศึกษา
Definitions, background, concepts and theories of urban and rural community
development; urban and rural community development policy and methods; outcomes of urban and rural
community development in economy, society, politics, administration and environment from the past to
present; selection of working principles, methods and process in urban and rural community development
through case study analysis
0102333

ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
Wisdom for Community Development
ความหมาย ขอบข่าย และพัฒนาการของภูมิปัญญา ความสาคัญของภูมิปัญญาต่อการพัฒนา
ชุมชนกระบวนการศึกษาและพัฒนาภูมิปัญญาแนวทางการพัฒนาและการเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นกับภูมิปัญญา
สากลเพื่อนาไปสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนโดยวิเคราะห์กรณีศึกษาจากผู้รู้และผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการพัฒนา
ชุมชน
Definitions, scope and development of wisdom; significance of wisdom for community
development, wisdomstudies and development process; development methods and connection of local
wisdom and global wisdom leading to sustainable community development through case study analysis by
local wise people and experts in community development
0102334

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Natural Resources and Environment Development
ความหมาย ขอบข่าย ประเภท ความสาคัญ และแนวคิดทฤษฎี ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สภาพปัญหาของ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมทั้งใน ระดับ โลกและท้องถิ่น ไทยการ
พัฒนาที่มีผลกระทบต่อ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบทางสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ขบวนการเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
Natural resources and environmental definitions, scope, types, significance and
theoretical concepts;natural resources and environmental problem conditions in the world and Thai local
areas; development affecting environment, environmental and social impact assessment, environmental
movement procedures and sustainable environmental development

0102341

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
3(2-2-5)
Community Development StrategicPlan
แนวคิด หลักการ กระบวนการ ความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ กับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน กระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ บทบาทของภาคีพัฒนาและผู้มีส่วนได้
เสียในการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนโดยวิเคราะห์กรณีศึกษาและฝึกปฏิบัติ
Concepts, principles, process and relationship between development planning in any
levels with community development strategic plan;strategic plan process;roles of members; stakeholders
in community development strategic plan through case study analysis and practice
0102342

การพัฒนาองค์กรประชาสังคม
3(3-0-6)
Civil Society Development
แนวคิดความหมาย ขอบข่าย และความสาคัญของประชาสังคม ฐานคิดเชิงทฤษฎี การก่อตัว
และตัวอย่างองค์กรประชาสังคมทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจน แนวทางการ สร้าง ส่งเสริม และพัฒนา
องค์กรประชาสังคมในระดับต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการพัฒนาชุมชนโดยวิเคราะห์กรณีศึกษา
Concepts, definitions, scope and significance of civil society; theoretical base ideas,
establishmentprocess; sample local and global civil society organizations;supportive and development
plans of civil organization through case study analysis
0102343

การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
3(2-2-5)
Communication for Development
ความหมายความสาคัญ และแนวคิดของการสื่อสารองค์ประกอบของกระบวนการสื่อสาร
บทบาทและ ความสัมพันธ์ ระหว่างการสื่อสารกับการพัฒนารูปแบบการสื่อสารเพื่อการพัฒนาในลักษณะ
ต่าง ๆของชุมชนตลอดจนการคิดหาแนวทางและการพัฒนาการสื่อสารที่เหมาะสมกับงานพัฒนาชุมชน โดย
วิเคราะห์กรณีศึกษาและฝึกปฏิบัติ
Definitions, significance and concepts of communication; communicative process, roles
and relationship between communication and development; communication techniques for community
development;appropriate methods and communicative development methods through case study analysis
and practice

0102344

การประกอบการชุมชน
3(3-0-6)
Community Enterprise
ความหมาย หลักการ และแนวคิดของการประกอบการชุมชน ความสาคัญของการ
ประกอบการชุมชนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในระบบทุนนิยมและเศรษฐกิจชุมชน นวัตกรรมการ
ประกอบการชุมชน แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบการชุมชนอย่างสร้างสรรค์เพื่อ
ประสิทธิภาพของการประกอบการชุมชนโดยวิเคราะห์กรณีศึกษา
Definitions, principles and concepts of community enterprise; significance of community
enterprise on economic development in both global and community economy; community enterprise
innovation; creative community enterprise; development of effective community enterprise through case
study analysis
0102345

การจัดการภัยพิบัติ
3(3-0-6)
Disaster Management
ความหมาย ขอบข่ายของภัยพิบัติ แนวคิดหลักการและวิธีปฏิบัติในการจัดการภัยพิบัติ
สาเหตุและผลกระทบของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและมนุษย์ การจัดการภัยพิบัติ โดยวิเคราะห์
กรณีศึกษาการจัดการภัยพิบัติชุมชน
Definitions and scope of disaster; concepts, principles and practical methods in disaster
management; natural and human causes and effects; disaster management through case study analysis of
community disaster management
0102351

การติดตามและประเมินผลโครงการ
3(2-2-5)
Project Monitoring and Evaluation
ความหมาย ขอบข่าย หลักการ แนวคิด รูปแบบและระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล
โครงการ การสร้างตัวชี้วัดหรือดัชนีระดับความสาเร็จของโครงการโดยวิเคราะห์กรณีศึกษาการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาชุมชน
Definitions, scope, principles, concepts, models and methodology in project monitoring
and evaluation; successful-level project indicators and indices through case study analysis, community
developmentproject monitoring and evaluation

0102401

อาเซียนในมิติสังคมวัฒนธรรมและการพัฒนา
3(3-0-6)
ASEAN in Socio-cultural Dimensions and Development
ลักษณะทางสังคมวัฒนธรรม และการพัฒนาของประเทศในอาเซียน ความหลากหลายทาง
สังคมและวัฒนธรรมของประเทศในอาเซียน โดยให้ความสาคัญกับประเด็นการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันและ
พัฒนาร่วมกันในอาเซียนโดยวิเคราะห์กรณีศึกษา
Socio-cultural characteristics and development in ASEAN countries; socio-cultural
diversity of ASEAN emphasizing on collaborative operation and development in ASEAN through case
study analysis
0102411

ยุติธรรมชุมชน
3(3-0-6)
Community Justice
ความหมาย ความเป็นมา ความสาคัญ หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเสริม
พลังเครือข่ายชุมชนและการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนยุติธรรมชุมชน รูปแบบและกิจกรรมของยุติธรรมชุมชน
โดยวิเคราะห์กรณีศึกษา
Definitions, background, significance, principles, concepts and related theories for
community networkempowerment and participation in propelling community justice; community justice
patterns and activities through case study analysis
0102412

การย้ายถิ่นกับการพัฒนาในอาเซียน
3(3-0-6)
Migration and Development in ASEAN
ความหมาย ความสาคัญ ทฤษฎีการย้ายถิ่น สาเหตุและผลทางเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม
ของการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างการย้ายถิ่น ระหว่างประเทศ กับการพัฒนา โดย
วิเคราะห์กรณีศึกษาการย้ายถิ่นระหว่างประเทศในอาเซียน
Definitions, significance and theories of migration, economic and socio-cultural causes
and effects of international migration; relationship between international migration and development
through case study analysis of international migration in ASEAN countries

0102413

การพัฒนาชุมชนเปรียบเทียบในอาเซียน
3(3-0-6)
Comparative Community Development in ASEAN
แนวคิด ปรัชญา รูปแบบ เทคนิคและวิธีการดาเนินงาน การบริหารจัดการการพัฒนาชุมชน
เมืองและชนบทในอาเซียน โดยเปรียบเทียบการพัฒนาชุมชนของประเทศไทยกับประเทศในอาเซียน
Concepts, philosophy, patterns, techniques and methods of operation in ASEAN urban and rural
community development management through comparison of Thai community development and community
development of other ASEAN countries
0102414

ผู้สูงอายุกับการพัฒนา
3(3-0-6)
Ageing and Development
ความหมายแนวคิด และความสาคัญของผู้สูงอายุ ทฤษฎีความสูงอายุ ความเปลี่ยนแปลงทาง
ร่างกาย จิตสังคม จิต วิญญาณ ของผู้สูงอายุ การพัฒนาระบบดูแลและการบริหารจัดการผู้สูงอายุในระดับ
ครอบครัวและชุมชน การนาศักยภาพของผู้สูงอายุมาใช้ในการพัฒนา โดยวิเคราะห์กรณีศึกษา
Definitions, concepts and significance of elderly; ageing; physical, psychological and
socialchanges of elderly; caring and managerial administration system development at family and
communitylevel;ageing’s potential application for development through case study analysis
0102421

การจัดการความขัดแย้ง
3(3-0-6)
Conflict Management
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับสันติศึกษา ความขัดแย้งและความรุนแรงในชุมชน
กระบวนการวิเคราะห์สาเหตุและเงื่อนไขของความขัดแย้ง กลยุทธ์ และเครื่องมือในการจัดการความขัดแย้ง
โดยสันติวิธี ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในชุมชนอันเป็นผลมาจากการพัฒนา โดยวิเคราะห์
กรณีศึกษา
Principles, concepts and theories relating to peace studies; conflict and violence in
community; analytical process of conflict causes and conditions;peacefulstrategies and tools for conflict
management; problems and resolution for community conflict caused by development through case study
analysis

0102431

ทักษิณคดีศึกษาสาหรับการพัฒนาชุมชน
3(2-2-5)
Southern Thai Studies for Community Development
ความหมาย ขอบข่าย และความสาคัญของทักษิณคดีศึกษา การนาความรู้เกี่ยวกับทักษิณคดี
ศึกษามาใช้ในงานพัฒนาชุมชน ตลอดจนศึกษาศักยภาพข้อจากัด และมายาคติที่เป็นปัจจัยเอื้อและเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาชุมชนภาคใต้อย่างยั่งยืนโดยการวิเคราะห์กรณีศึกษา
Definitions, scope and significance of Southern Thai Studies; application of knowledge
relating to Southern Thai Studies in community development; potential, limitation and stereotype as
supporting factors and obstacles of sustainable Southern Thai community development through case study
analysis
0102432

กระบวนการเรียนรู้และการจัดการชุมชน
3(2-2-5)
Learning Process and Community Management
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้และการจัดการชุมชน ความสัมพันธ์ทาง
สังคมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้และการจัดการชุมชน ศักยภาพของกระบวนการเรียนรู้และการจัดการที่นาไปสู่
การจัดตั้งกลุ่ม องค์กร และเครือข่ายบนพื้นฐานทุนประเภทต่างๆ ของชุมชนโดยวิเคราะห์กรณีศึกษา
Principles and concepts of learning process and community management; social
relationship affecting learning and community management; potential of learning process and management
leading to establishment of group, organization and network based on multi types of
communitycapitalthrough case study analysis
0102441

สุขภาวะองค์รวมในชุมชน
3(3-0-6)
Community Holistic Health and Wellness
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสุขภาวะองค์รวม กระบวนการจัดทาและขับเคลื่อนแผนพัฒนา
สุขภาวะองค์รวมในชุมชน ปัจจัยและผลที่เกิดจากการดาเนินงานพัฒนาสุขภาวะองค์รวมในชุมชนโดย
วิเคราะห์กรณีศึกษา
Concepts and theories of community holistic health and wellness; process and
management of community holistic health and wellness development plan; factors and effectsfrom
community holistic health and wellness implementation through case study analysis

0102442

นวัตกรรมและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Innovation and Technology
ความหมาย ความสาคัญ แนวคิดและบทบาทของนวัตกรรมและเทคโนโลยี ความสัมพันธ์
ของนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ การ พัฒนาชุมชน การสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับชุมชน การส่งเสริมและการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา โดยวิเคราะห์
กรณีศึกษาการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของชุมชน
Definitions, significance, concepts and roles of innovation and technology; relationship
between innovation and appropriate technology for community development;invention of innovation and
appropriate technology for community; support and transfer knowledge of innovation and technology for
development through case study analysis
0102443

การท่องเที่ยวโดยชุมชน
3(2-2-5)
Community-Based Tourism
ความหมาย ขอบข่าย ความสาคัญ ประเภท พัฒนาการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน แนวทางและรูปแบบการประกอบการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตลอดจน กระบวนการ
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน การเปรียบเทียบการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับการท่องเที่ยวกระแส
หลัก โดยวิเคราะห์กรณีศึกษา
Definitions, scope, significance, types, development, concepts and theories relating to
community-based tourism, methods and patterns of community-based tourism business; community-based
tourism supporting process and development; comparison of community-based tourism and mass tourism
through case study analysis
0102444

กิจการเพื่อสังคม
3(3-0-6)
Social Enterprise
ความเป็นมา ความสาคัญ ความหมาย หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับจัดตั้งกิจการเพื่อสังคม
แนวทางการบริหารจัดการและพัฒนากิจการเพื่อสังคม ตลอดจนการประเมินผลลัพธ์ ทางสังคมของกิจการ
เพื่อสังคมที่มีต่อการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยวิเคราะห์กรณีศึกษา
Background, significance, principles and concepts relating to social enterprise
establishment; social enterprise managerial administration process;social impact assessment ofsocial
enterprise for social and environmental resolution through case study analysis

0102451

การวิจัยชุมชน
3(2-2-5)
Community Research
บูรพวิชา : 0102251 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานวิจัยที่สอดรับกับโจทย์ปัญหาและความต้องการของชุมชนตาม
ระเบียบวิธีวิจัย โดยฝึกปฏิบัติ
Community research learning and practice based on community problems and needs
0102452

สัมมนาการบริหารการพัฒนาชุมชน
3(2-2-5)
Seminar on Community DevelopmentAdministration
วิเคราะห์ การบริหารการ พัฒนาชุมชนในประเด็นต่างๆแลกเปลี่ยน อภิปราย และสรุปผล
การศึกษา รวมทั้งการนาเสนอผลการศึกษา
Seminar on community developmentadministration;knowledge management, discussion
and conclusion through case analysis and presentation
0102453

สัมมนาการประกอบการชุมชน
3(2-2-5)
Seminar on Community Enterprise
วิเคราะห์การประกอบการชุมชนเพื่อการพัฒนาในประเด็นต่าง ๆ แลกเปลี่ยน อภิปราย และ
สรุปผลการศึกษา รวมทั้งการนาเสนอผลการศึกษา
Seminar on community enterprise;knowledge management, discussion and conclusion
through case analysis and presentation
0102454

สัมมนาการพัฒนาชุมชน
3(2-2-5)
Seminar on Community Development
วิเคราะห์ การพัฒนาชุมชนในประเด็นต่างๆแลกเปลี่ยน อภิปราย และสรุปผลการศึกษา
รวมทั้งการนาเสนอผลการศึกษา
Seminar on community development; knowledge management, discussion and conclusion
through case analysis and presentation

0102461

การฝึกงานการบริหารและพัฒนาชุมชน
6(0-18-0)
Practicum in Community Administration and Development
บูรพวิชา : หมวดวิชาเอกบังคับ
ฝึกปฏิบัติงานด้านการบริหารและพัฒนาชุมชนเป็นเวลา 8 สัปดาห์ในหน่วยงานหรือองค์กร
พัฒนา และนาเสนอผลการฝึกงาน
Practicuumofcommunityadministration and development for eight weeks in government or
non-governement organization; case study analysis and presentation
0102462

ปัญหาพิเศษในการบริหารและพัฒนาชุมชน
3(0-9-0)
Special Problems in Community Administration and Development
บูรพวิชา : 0102451 การวิจัยชุมชน
ปัญหาพิเศษที่ สอดคล้องกับ การบริหารและพัฒนาชุมชน ภายใต้การให้คาปรึกษา ของ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและนาเสนอผลงาน
Special problems in community administration and development under supervision of
project supervisor;projectpresentation
0102463

สหกิจศึกษา
9(0-27-0)
Cooperative Education
บูรพวิชา : หมวดวิชาเอกบังคับ
ปฏิบัติงานทางด้านการบริหารและพัฒนาชุมชน ในหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ
เป็น
ระยะเวลา16 สัปดาห์และนาเสนอผลการฝึกปฏิบัติงาน
Practicuumofcommunity administration and development in government or nongovernmentorganizationfor 16 weeks; case study analysis and presentation

