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ปรัชญาของหลกัสูตร 

ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักพฒันาตามแนวทางพิพฒันาการนิยม (Progressivism) ท่ีมุ่งเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต การ
ปรับตัวและการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 สามารถท างานเชิงบูรณา-การร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และใชเ้ทคโนโลยีการส่ือสารยคุดิจิทลัเพ่ือสร้างคุณค่าและมูลค่าให้แก่
ชุมชนและสงัคม รวมทั้งเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดีตามพลวตัการเปล่ียนแปลงของสงัคม ตลอดจนเป็นผูป้ระกอบการสงัคมท่ีใช้
นวตักรรมอยา่งมีความรับผิดชอบต่อสงัคมบนฐานการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 

PLO1 สามารถท างานเชิงบูรณาการในการพฒันาร่วมกบัชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคมได ้
1.1 สามารถจดัระบบขอ้มูลและ เช่ือมโยงประเด็นในการพฒันาชุมชนกบัองคก์รและ/หรือหน่วยงานอ่ืนๆ 
1.2 สามารถวเิคราะห์ขอ้มูลและน าไปประยกุตใ์ชใ้นการท างานร่วมกบัชุมชนและหน่วยงานอ่ืนๆ ได ้

PLO2 สามารถวิเคราะห์ปัญหาชุมชนและเสนอแนวทางการพัฒนาประเด็นปัญหาต่างๆ ของชุมชนภาคใต้ ตามการ
เปล่ียนแปลงทางสงัคม และมีความรับผิดชอบต่อสงัคม 

2.1 สามารถวเิคราะห์ปัญหาชุมชนตามการเปล่ียนแปลงทางสงัคม 
2 .2  ส าม ารถ เส น อ แน วท างก ารพัฒ น าได้ ต ร งป ระ เด็ น ปั ญ ห าและ มี ค ว าม ส อด ค ล้อ งกั บ สั งค ม 

พหุวฒันธรรมของชุมชนภาคใต ้

PLO3 สามารถใชเ้ทคโนโลยกีารส่ือสารยคุดิจิทลัเพ่ือสร้างคุณค่าและมูลค่าใหแ้ก่ชุมชนและสงัคมได ้
3.1 สามารถใชเ้ทคโนโลยกีารส่ือสารยคุดิจิทลัเพ่ือสร้างคุณค่าในการท างาน 
3.2 สามารถน าเสนอคุณค่าของชุมชนผา่นส่ือไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

PLO4 สามารถเป็นผูน้ าและผูต้าม เรียนรู้และปรับตวัตามสถานการณ์สอดรับความตอ้งการของชุมชนและสงัคม 
4.1 สามารถเป็นผูน้ าและผูต้ามในการเรียนรู้ทางสงัคมได ้
4.2 สามารถปรับตวัตามสถานการณ์โดยสอดรับกบัความตอ้งการของชุมชนและสงัคมได ้

PLO5 เป็นผูป้ระกอบการสงัคมท่ีพฒันาและใชน้วตักรรมอยา่งมีความรับผิดชอบต่อสงัคมบนฐานการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
5.1 สามารถออกแบบแผนธุรกิจเพ่ือสงัคมท่ีมีความเป็นไปไดแ้ละสอดคลอ้งกบับริบทของชุมชนภาคใต ้
5.2 สามารถพฒันาและใชน้วตักรรมอยา่งมีความรับผิดชอบต่อสงัคมบนฐานการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

 



โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  120 หน่วยกติ 

1. หมวดรายวชิาศึกษาทัว่ไป   30 หน่วยกติ 
สาระที ่1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์    4 หน่วยกติ 
001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื    2((2)-0-4) 
              (The King’s Philosophy and Sustainable Development) 
880-101 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์    1((1)-0-2) 
              (Benefit of Mankinds) 
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์  1((1)-0-2) 
              (Health for All) 
สาระที ่2 ความเป็นพลเมืองและชีวติทีสั่นต ิ    5 หน่วยกติ 
950-102 ชีวติท่ีดี           3((3)-0-6)  
  (Happy and Peaceful Life) 
 895-001 พลเมืองท่ีดี      2((2)-0-4)  
               (Good Citizens) 
สาระที ่3 การเป็นผู้ประกอบการ    1 หน่วยกติ 
001-103  ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ  1((1)-0-2)   
  (Idea to Entrepreneurship) 
สาระที ่4 การอยุ่อย่างรู้เท่าทนั และการรู้ดจิทิลั    4 หน่วยกติ 
การอยูอ่ยา่งรู้เท่าทนั 
820-100  รักษโ์ลก รักษเ์รา     2((2)-0-4) 
               (Save Earth Save Us) 
การรู้ดิจิทลั   
345-104  รู้ทนัเทคโนโลยดิีจิทลั   2((2)-0-4)  
               (Digital Technology Literacy) 
สาระที ่5 การคดิเชิงระบบ การคดิเชิงตรรกะและตวัเลข   4 หน่วยกติ 
การคิดเชิงระบบ   
 895-011 การคิดเพื่อสร้างสุข   2((2)-0-4) 
               (Cultivating Happiness through Positivity) 
 การคิดเชิงตรรกะและตวัเลข   
 895-010 การคิดกบัพฤติกรรมพยากรณ์    2((2)-0-4)                        

(Thinking and Predictable Behavior) 
 
สาระที ่6 ภาษาและการส่ือสาร   4 หน่วยกติ 
ก ลุ่มวิช าภาษ าและภาษ าการ ส่ื อสาร  ให้ นั ก ศึกษ าลงท ะ เบี ยนตามก ลุ่มคะแนนสอบ เข้าวิช าภาษ าอังกฤษ 
จากการสอบความรู้รวบยอดปลายช่วงชั้น (O-NET) โดยเป็นไปตามประกาศรายวิชาภาษาองักฤษพ้ืนฐานส าหรับนกัศึกษา
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่  



สาระที ่7 สุนทรียศาสตร์และกฬีา   2 หน่วยกติ 
895-020 ขิมไทย   1((1)-0-2) 
   (Thai Khim) 
 895-021 ร้อง เล่น เตน้ร า   1((1)-0-2) 
 (Singing, Playing, Dancing) 
 895-022 จงัหวะจะเพลง   1((1)-0-2) 
 (Rhythm and Song) 
 895-023 กีตาร์   1((1)-0-2) 
 (Guitar) 
 895-024 อูคูเลเล่   1((1)-0-2) 
 (Ukulele) 
895-025 ฮาร์โมนิกา   1((1)-0-2) 
 (Harmonica) 
895-026 ดูหนงัดูละครยอ้นดูตน   1((1)-0-2) 
 (Drama and Self-reflection) 
895-027 อรรถรสภาษาไทย  1((1)-0-2) 
 (Appreciation in Thai Language) 
895-028 การวาดเสน้สร้างสรรค ์  1((1)-0-2) 
 (Creative Drawing) 
895-030  วา่ยน ้ า   1((1)-0-2) 
 (Swimming) 
895-031  เทนนิส   1((1)-0-2) 
   (Tennis) 
895-032 บาสเกตบอล   1((1)-0-2) 
   (Basketball) 
895-033 กรีฑา   1((1)-0-2) 
 (Track and Field) 
895-034  ลีลาศ   1((1)-0-2) 
 (Social Dance) 
895-035  เปตอง   1((1)-0-2) 
 (Petanque) 
895-036  ค่ายพกัแรม   1((1)-0-2) 
 (Camping) 
895-037 แบดมินตนั   1((1)-0-2) 
 (Badminton) 
895-038  เทเบิลเทนนิส   1((1)-0-2) 
 (Table Tennis) 
 



895-039 การออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ   1((1)-0-2) 
 (Exercise for Health) 
หรือวชิาอ่ืนๆ ท่ีก าหนดอยูใ่นสาระสุนทรียศาสตร์และกีฬา 

กลุ่มวชิาเลือกศึกษาทัว่ไป อ่ืนๆ    6 หน่วยกติ 
วชิาบงัคบั 
895-043 การใชภ้าษาไทย  2((2)-0-4) 
 (Thai Usage) 
วชิาเลือก 
890-010 การพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ  2((2)-0-4) 
 (Improving English Writing Skills) 
890-011 อ่านไดใ้กลต้วั  2((2)-0-4) 
 (Reading All Around)  

หรือเลือกเรียนรายวิชาเลือกศึกษาทั่วไป อ่ืน ท่ี เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินท ร์  
อีกจ านวน 4 หน่วยกิต   
 

2. หมวดวชิาเฉพาะ  84 หน่วยกติ 
2.1 กลุ่มวชิาเอก                                       75 หน่วยกติ 
897-111  ชุดวชิาชุมชนทอ้งถ่ิน  9((4)-10-13)  
 (Local Community) 
897-121  ชุดวชิาภูมิวฒันธรรม  9((4)-10-13) 
 (Cultural Landscape) 
897-211  ชุดวชิาอยูดี่มีสุข  9((4)-10-13) 
 (Well-being) 
897-221 ชุดวชิาการส่ือสารเชิงสร้างสรรค ์  9((4)-10-13) 
 (Creative Communication) 
897-311  ชุดวชิาการบริหารการพฒันา  9((4)-10-13) 
 (Development Administration) 
897-321  ชุดวชิาผูป้ระกอบการสงัคม  9((4)-10-13) 
 (Social Entrepreneur) 
897-411  ชุดวชิาประเด็นปัจจุบนักบัชุมชนและสงัคม  9((6)-6-15) 
 (Current issues with Communities and Society) 
897-421  ชุดวชิาปฏิบติัการพฒันาชุมชนและสงัคม  12(0-72-0) 
 (Field practice in Community and Social development) 

 

 

 



2.2 กลุ่มวชิาภาษาอ่ืน    9 หน่วยกติ 
เลือกเรียน 1 กลุ่มวชิา จ านวน 9 หน่วยกิต จาก 5 กลุ่มวชิา ดงัต่อไปน้ี 
กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ  
893-221 การพดูภาษาองักฤษในบริบทการท างาน      3((3)-0-6) 
 (Speaking English in the Workplace)  
893-222 การอ่านและการฟังภาษาองักฤษเพ่ือการใชง้าน     3((3)-0-6)  
  (Practical Reading and Listening in English) 
893-323 การเขียนภาษาองักฤษในบริบทการท างาน      3((3)-0-6) 
  (Writing English in the Workplace) 

กลุ่มวชิาภาษาเกาหลี  
893-271 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสาร 1       3((3)-0-6) 
 (Communicative Korean I)   
893-272 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสาร 2       3((3)-0-6) 
 (Communicative Korean II)   
893-373 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสาร 3       3((3)-0-6)  
 (Communicative Korean III) 

กลุ่มวชิาภาษาญ่ีปุ่น  
893-211 ภาษาญ่ีปุ่น 1         3((3)-0-6)  
 (Japanese I) 
893-212 ภาษาญ่ีปุ่น 2         3((3)-0-6)  
 (Japanese II) 
893-313 ไวยากรณ์ภาษาญ่ีปุ่น 1        3((3)-0-6)  
 (Japanese Grammar I) 

กลุ่มวชิาภาษามลาย ู 
893-251 ภาษามลายเูพื่อการส่ือสาร 1       3((3)-0-6)  
  (Communicative Malay I) 
893-252 ภาษามลายเูพื่อการส่ือสาร 2       3((3)-0-6)  
 (Communicative Malay II) 
893-353 หลกัภาษามลาย ู        3((3)-0-6) 
 (Malay Grammar)  

 กลุ่มวชิาภาษาจีน 
893-201 ภาษาจีนเบ้ืองตน้     3((3)-0-6)      
 (Basic Chinese)  
893-202 ภาษาจีนในชีวติประจ าวนั     3((3)-0-6)      
 (Chinese in Daily Life)    
893-303 การสนทนาภาษาจีน      3((3)-0-6)      
 (Chinese Conversation)    



3. หมวดวชิาเลือกเสรี   6 หน่วยกติ 

นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ท่ีสนใจ ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ หรือมหาวิทยาลยัอ่ืน ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของหลกัสูตร/ภาควชิา 

 
 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
897-111 ชุดวชิาชุมชนทอ้งถ่ิน 9((4)-10-13) 
สาระที ่1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ 4 หน่วยกติ 
001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 2((2)-0-4) 
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์ 1((1)-0-2) 
880-101 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์ 1((1)-0-2) 
สาระที ่2 ความเป็นพลเมืองและชีวติทีสั่นติ 3 หน่วยกติ 
950-102 ชีวติท่ีดี 3((3)-0-6) 
สาระที ่4 การอยู่อย่างรู้เท่าทนั 2 หน่วยกติ 
820-100 รักษโ์ลก รักษเ์รา 2((2)-0-4) 
สาระที ่6 ภาษาและการส่ือสาร* 2 หน่วยกติ 
890-xxx 2((2)-0-4) 
 รวม   20  หน่วยกติ 
หมายเหตุ: *สาระท่ี 6 ภาษาและการส่ือสาร ในการลงทะเบียนเรียนตามกลุ่มคะแนนสอบเขา้รายวิชาภาษาองักฤษจากการ
สอบความรู้รวบยอดช่วงชั้น (O-NET) โดยให้เป็นไปตามประกาศการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานส าหรับนักศึกษา
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 

ภาคการศึกษาที ่2 
897-121 ชุดวชิาภูมิวฒันธรรม 9((4)-10-13) 
สาระที ่4 การรู้ดจิทิลั 2 หน่วยกติ 
345-104 รู้ทนัเทคโนโลยดิีจิทลั 2((2)-0-4) 
สาระที ่5 การคดิเชิงระบบ 2 หน่วยกติ  
895-011 การคิดเพื่อสร้างสุข 2((2)-0-4) 
สาระที ่6 ภาษาและการส่ือสาร* 2 หน่วยกติ 
890-xxx 2((2)-0-4) 
สาระที ่7 สุนทรียศาสตร์และกฬีา 1 หน่วยกติ       
895-xxxx 1((1)-0-2) 
กลุ่มวชิาเลือกศึกษาทัว่ไป (บังคบั) 2 หน่วยกติ     
895-043 การใชภ้าษาไทย 2((2)-0-4) 
 รวม    18  หน่วยกติ 
 
 
 
 
 



ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
897-211 ชุดวชิาอยูดี่มีสุข 9((4)-10-13) 
สาระที ่2 ความเป็นพลเมืองและชีวติทีสั่นติ 2 หน่วยกติ     
895-001 พลเมืองท่ีดี 2((2)-0-4) 
สาระที ่5 การคดิเชิงตรรกะและตวัเลข 2 หน่วยกติ     
895-010 การคิดกบัพฤติกรรมและพยากรณ์ 2((2)-0-4) 
กลุ่มวชิาเลือกศึกษาทัว่ไป 2 หน่วยกติ     
89x-xxx 2((2)-0-4) 
893-xxx กลุ่มภาษาอ่ืน (1) 3((3)-0-6) 
 รวม    18  หน่วยกติ     
 

ภาคการศึกษาที ่2 
897-221 ชุดวชิาการส่ือสารเชิงสร้างสรรค ์ 9((4)-10-13) 
สาระที ่3 การเป็นผู้ประกอบการ 1 หน่วยกติ     
001-103 ไอเดียสู่ธุรกิจ 1((1)-0-2) 
สาระที ่7 สุนทรียศาสตร์และกฬีา 1 หน่วยกติ     
895-xxx  1((1)-0-2) 
กลุ่มวชิาเลือกศึกษาทัว่ไป (เลือก) 2 หน่วยกติ 
89x-xxx   2((2)-0-4) 
xxx-xxx  วชิาเลือกเสรี (1)  3(x-y-z) 
893-xxx กลุ่มภาษาอ่ืน (2) 3((3)-0-6) 

รวม 19  หน่วยกติ   
 

ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1 
897-311 ชุดวชิาการบริหารการพฒันา  9((4)-10-13) 
893-xxx กลุ่มภาษาอ่ืน (3) 3((3)-0-6) 

รวม 12  หน่วยกติ     
 

ภาคการศึกษาที ่2 
897-321 ชุดวชิาผูป้ระกอบการสงัคม  9((4)-10-13))  
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี (2)  3(x-y-z) 

รวม 12  หน่วยกติ     
 
 
 
 



ปีที ่4 
ภาคการศึกษาที ่1 
897-411 ชุดวชิาประเด็นปัจจุบนักบัชุมชนและสงัคม 9((6)-6-15) 

รวม 9  หน่วยกติ   
 

ภาคการศึกษาที ่2 
897-421 ชุดวชิาปฏิบติัการพฒันาชุมชนและสงัคม 12(0-72-0) 

รวม 12  หน่วยกติ    

 
 
 



เอกสาร 2-5 
 

             ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมินผล 
  

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 

(PLOs) 
กลยุทธ์/วธีิการสอน 

กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 

การประเมนิผล 

PLO1 สามารถท างานเชิงบูรณาการในการ
พัฒนาร่วมกับ ชุมชน  ห น่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคมได ้
1.1 สามารถจัดระบบข้อมูลและ เช่ือมโยง

ประเด็นในการพฒันาชุมชนกับองค์กร
และ/หรือหน่วยงานอ่ืนๆ 

1.2 สามารถวิ เค ราะ ห์ ข้อมู ลและน าไป
ประยุกต์ใช้ในการท างานร่วมกบัชุมชน
และหน่วยงานอ่ืนๆ ได ้

1. เน้นการเรียนการสอนท่ีเป็น active 
learning 

2. เน้น ฝึกปฏิบัติภาคสนามร่วมกับ
คู่ความร่วมมือ (MOU)  

3 . จัด บ รรยายพิ เศ ษ โดยวิท ยาก ร
ภายนอกท่ีมีความ เช่ียวชาญ หรือมี
ประสบการณ์ตรง 

1. วดัจากคุณภาพของงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

2 . จ ากการป ระ เมิน ของคู่ ค วาม
ร่ ว ม มื อ ใ น ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ
ภาคสนาม 

PLO2 สามารถวิเคราะห์ปัญหาชุมชนและ
เสนอแนวทางการพฒันาประเด็นปัญหาต่างๆ 
ของชุมชนภาคใต ้ตามการเปล่ียนแปลงทาง
สงัคม และมีความรับผิดชอบต่อสงัคม 
2.1 สามารถวิเคราะห์ปัญหาชุมชนตามการ

เปล่ียนแปลงทางสงัคม 
2.2 สามารถเสนอแนวทางการพฒันาได้ตรง

ประเด็นปัญหาและมีความสอดคลอ้งกบั
สงัคมพหุวฒันธรรมของชุมชนภาคใต ้

1. เน้นการเรียนการสอนท่ีเป็น active 
learning 

2. เน้น ฝึกปฏิบัติภาคสนามร่วมกับ 
คู่ความร่วมมือ (MOU)  

 

1. วดัจากคุณภาพของงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

2 . จ ากการป ระ เมิน ของคู่ ค วาม
ร่ ว ม มื อ ใ น ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ
ภาคสนาม 

PLO3 สามารถใช้เทคโนโลยีการส่ือสารยุค
ดิจิทลัเพ่ือสร้างคุณค่าและมูลค่าให้แก่ชุมชน
และสงัคมได ้
3.1 สามารถใช้เทคโนโลยีการส่ือสารยุค

ดิจิทลัเพ่ือสร้างคุณค่าในการท างาน 
3.2 สามารถน าเสนอคุณค่าของชุมชนผ่านส่ือ

ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

1. ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ก า ร ใ ช้ เท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศเพื่อสร้างส่ือการเรียนรู้ 

1. วดัจากคุณภาพของงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

PLO4 สามารถเป็นผูน้ าและผูต้าม เรียนรู้และ
ปรับตวัตามสถานการณ์สอดรับความตอ้งการ
ของชุมชนและสงัคม 
4.1 สามารถเป็นผูน้ าและผูต้ามในการเรียนรู้

ทางสงัคมได ้
4.2 สามารถปรับตวัตามสถานการณ์โดยสอด

รับกบัความตอ้งการของชุมชนและสงัคม
ได ้

 

1. การเรียนรู้แบบแลกเปล่ียนความคิด 

 

1. วดัจากคุณภาพของงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 

(PLOs) 
กลยุทธ์/วธีิการสอน 

กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 

การประเมนิผล 

PLO5 เป็นผูป้ระกอบการสังคมท่ีพฒันาและ
ใชน้วตักรรมอยา่งมีความรับผิดชอบต่อสงัคม
บนฐานการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
5.1 สามารถออกแบบแผนธุรกิจเพ่ือสงัคมท่ีมี

ความเป็นไปไดแ้ละสอดคลอ้งกบับริบท
ของชุมชนภาคใต ้

5.2 สามารถพฒันาและใช้นวตักรรมอย่างมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมบนฐานการ
พฒันาท่ีย ัง่ยนื 

1. ปฏิบัติการแก้ปัญหาในพ้ืนท่ีท างาน
จริงร่วมกันองค์กรชุมชน สถาน
ป ร ะ ก อ บ ก า ร  ห รื อ ส ถ า น
ประกอบการคู่ความร่วมมือ 

2 . บู รณ าก ารความ รู้ ใน การส ร้ าง
นวตักรรมหรือนวตักรรมสังคมเพื่อ
เปล่ียนแปลงชุมชนและสังคมใน
ทิศทางท่ีดีข้ึน 

1. วดัและประเมินผลจากนวตักรรม
หรือนวัตกรรมสังคม ร่วมกัน
องคก์รชุมชน สถานประกอบการ 
หรือสถานประกอบการคู่ความ
ร่วมมือ  

 

 
 



เอกสาร 2-3 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

คณะศิลปศำสตร์ 
สำขำวชิำสังคม วฒันธรรม และกำรพฒันำมนุษย์ 

 
897-111  ชุดวชิำชุมชนท้องถิ่น 9((4)-10-13) 
  (Local Community) 
 แน ว คิ ด และท ฤษ ฎี ก ารพัฒ น าและก ารพัฒ น า ท่ี ย ั่ง ยื น  ส ารว จส ถ าบั น ชุ ม ชน แล ะ ทุ น ชุ ม ชน  
ฝึกปฏิบติัการจดัการร่วมกบัคู่ความร่วมมือและภาคีเครือข่าย การเรียนรู้กลุ่มทางสังคมและกระบวนการทางสงัคมในชุมชน 
การศึกษาและการวเิคราะห์ชุมชน การประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมือการเรียนรู้ชุมชน การปกครองทอ้งถ่ินกบัความเป็นพลเมือง 
 Concepts and theories of development and sustainable development; investigating community institutions and 
community capital; practices of management in cooporation with Memorandum of Understanding (MOU) and networking 
partners; learning social groups and social process in community; studying and analising community; applying 
community learning tools; local governance and citizenship 

897-121  ชุดวชิำภูมวิฒันธรรม 9((4)-10-13) 
 (Cultural Landscape) 
 ประวติัศาสตร์ชุมชน ภูมินิเวศของการตั้งถ่ินฐานชุมชนท่ีสัมพนัธ์กบัวิถีชีวิต สังคม และการเมือง รากเหงา้ทาง
วฒันธรรมและคติชน ส่ิงแวดลอ้มทางวฒันธรรม สังคมพหุวฒันธรรม การเรียนรู้กระบวนการรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ 
และตรวจสอบประเด็นเพ่ือน าไปสู่การพฒันา การใชแ้ละพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยีท่ีสอดคลอ้งกบับริบทและความ
ตอ้งการของชุมชนร่วมกบัคู่ความร่วมมือและภาคีเครือข่าย 
 Community history; the landscape of community settlement in relation to social and political lifestyles; 
cultural and folklore roots, cultural environment; multicultural society; learning data collection process, analysis, and 
examining issues for development; using and developing innovation and technology that is consistent with the context and 
needs of the community in cooporation with Memorandum of Understanding (MOU) and networking partners 

897-211  ชุดวชิำอยู่ดมีสุีข 9((4)-10-13) 
 (Well-being) 
 การคิดเชิงวพิากษแ์ละความคิดสร้างสรรค ์ความสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยใ์นสงัคมและมนุษยก์บัสงัคม สิทธิ หนา้ท่ี 
และความเสมอภาค การเสริมสร้างศกัยภาพชุมชน ปัจจยัท่ีส่งผลต่อสุขภาวะชุมชน เช่น สังคมผูสู้งอาย ุความเท่าเทียมทาง
เพศ ความเหล่ือมล ้ าทางสังคม ความยากจน ความรุนแรงในสังคม การเขา้ถึงทรัพยากรและการบริการ ความมัน่คงทาง
อาหารและท่ีอยู่อาศยั ปฏิบัติการศึกษา วิเคราะห์ และวินิจฉัยสุขภาวะชุมชน การส่งเสริมสุขภาวะชุมชนเพ่ือการพฒันา
คุณภาพชีวติบนฐานเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกบัคู่ความร่วมมือและภาคีเครือข่าย 
  Critical thinking and creativity; human relation in social and human-social relationships; rights, duties and 
equality; community capacity building; factors affecting community health such as aging society, gender equality, social 
inequality, poverty, social violence, accessing resources and services, food and housing security; practices of study, 
analysis, and diagnosis of community health; community health promotion for quality of life development based on 
sufficiency economy in cooporation with Memorandum of Understanding (MOU) and networking partners 



897-221 ชุดวชิำกำรส่ือสำรเชิงสร้ำงสรรค์ 9((4)-10-13) 
 (Creative Communication) 
 แนวคิดและทฤษฎีจิตวิทยาการส่ือสาร กลยทุธ์และเทคนิคการส่ือสารเชิงสร้างสรรค ์ปฏิบติัการส่ือสารเพื่อลด
ความขดัแยง้ การเพ่ิมพูนทักษะความคิดและทักษะการส่ือสาร การส่ือสารสาธารณะและการบอกเล่าเร่ืองราว การใช้
เทคโนโลยีการส่ือสารในสังคมยุคดิจิทลั การรู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั การใชแ้ละการพฒันานวตักรรมส่ือดิจิทัลร่วมกบัคู่ความ
ร่วมมือและภาคีเครือข่าย 
 Concepts and theories of communication psychology; strategies and techniques of creative communication; 
practices of communication for conflict resolution; enhancing thinking and communication skills; public communication 
and story telling; using communicaton technology in the digital age; digital literacy; using and developing innovative 
digital media in cooporation with Memorandum of Understanding (MOU) and networking partners 

897-311  ชุดวชิำกำรบริหำรกำรพฒันำ 9((4)-10-13) 
 (Development Administration) 
 แนวคิด ทฤษฎี และฝึกปฏิบัติการจัดการชุมชน การจัดการความรู้ การพฒันาองค์การ ภาวะผูน้ า เศรษฐกิจ
พอเพียงและองคก์รการเงินชุมชน สิทธิและสวสัดิการสงัคม การวเิคราะห์ประเด็นเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง และส่ิงแวดลอ้ม 
นโยบายสาธารณะและยทุธศาสตร์การพฒันา การบริหารโครงการและความมัน่คงของชุมชนร่วมกบัคู่ความร่วมมือและภาคี
เครือข่าย 
 Concepts, theories, and practices of community management; knowledge management; Organization 
Development; leadership; sufficiency economy and community financial organizations; rights and social welfare; analysis 
of economic, social, political, and environmental issues; public policy and development strategy; project management and 
community security in cooporation with Memorandum of Understanding (MOU) and networking partners 

897-321  ชุดวชิำผู้ประกอบกำรสังคม 9((4)-10-13) 
 (Social Entrepreneur) 
 แนวคิด ทฤษฎี และฝึกปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การและการสร้างคุณค่าร่วม 
ผูป้ระกอบการและผูป้ระกอบการสงัคม ความคิดสร้างสรรค ์นวตักรรม และนวตักรรมสงัคม วสิาหกิจเพ่ือสังคมและองคก์ร
ท่ีไม่แสวงหาก าไร การพฒันาท่ีย ัง่ยนืและเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนืร่วมกบัคู่ความร่วมมือและภาคีเครือข่าย 
 Concepts, theories, and practices according to Corporate Social Responsibility guidelines and Creating Shared 
Value; entrepreneur and social entrepreneur; creativity, innovation, and social innovation; social enterprise and Non-profit 
organizations; sustainable development and Sustainable Development Goals in cooporation with Memorandum of 
Understanding (MOU) and networking partners 

897-411  ชุดวชิำประเดน็ปัจจุบันกบัชุมชนและสังคม 9((6)-6-15) 
 (Current issues and Community and Society) 
 การวพิากษแ์ละการวิจยัเก่ียวกบัประเด็นปัจจุบนัทางเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง และส่ิงแวดลอ้ม บทบญัญติัแห่ง
รัฐกบัชุมชน การปรับตวัตามบริบทและเง่ือนไขของชุมชนและสังคม เศรษฐกิจพอเพียง ขบวนองค์กรชุมชน และชุมชน
จดัการตนเอง ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม ความเท่าเทียม ความเสมอภาค และความเป็นธรรมทางสังคมร่วมกบัคู่ความ
ร่วมมือและภาคีเครือข่าย 



 Criticizing and researching current issues in the economy, society, politics, and environment; state provisions 
and community; adaptation to the context and conditions of community and society; sufficiency economy, community 
organization movements, and self-managed community; social movements; equality, equity, and social justice in 
cooporation with Memorandum of Understanding (MOU) and networking partners 

897-421  ชุดวชิำปฏบิัตกิำรพฒันำชุมชนและสังคม   12(0-72-0) 
 (Field practice in Community and Social development) 
 การป ฏิ บั ติ ง าน จ ริ ง เส มื อน บุ ค ล ากรใน ส ถาน ป ระกอบ การ คู่ ค ว าม ร่ วม มื อ และภ าคี เค รือ ข่ าย  
ไม่ต ่ากวา่ 16 สปัดาห์ หรือ 1 ภาคการศึกษา เพ่ือพฒันาชุมชนและสงัคม โดยบูรณาการความรู้ในหอ้งเรียน และประสบการณ์
ท างานจริง รวมทั้งปัญหาและความตอ้งการจากพ้ืนท่ีปฏิบติัการของสถานประกอบการคู่ความร่วมมือและภาคีเครือข่าย การ
ประเมินผลโดยอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมกบัสถานประกอบการคู่ความร่วมมือและภาคีเครือข่าย การน าเสนอนวตักรรมหรือ
นวตักรรมสงัคม และรายงานฉบบัสมบูรณ์ใหก้บัสถานประกอบการคู่ความร่วมมือและภาคีเครือข่าย 
 Actual practice as personnel in Memorandum of Understanding(MOU)  and networking partners; not less than 
1 6  weeks or one semester to develop community and social by integrating knowledge in the classroom and work 
experience as well as problems and needs from practice area of Memorandum of Understanding(MOU)  and networking 
partners; evaluation by advisors together with Memorandum of Understanding(MOU) and networking partners; 
presentation of innovation or social innovation and final reports to Memorandum of Understanding(MOU) and 
networking partners 
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คณะศิลปศาสตร์    วทิยาเขตหาดใหญ่ 
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 ภาคปกติ                ภาคสมทบ 
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