หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาชุ มชน
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาชุ มชน
หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2554
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสูตร เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 127 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็ นหมวดวิชาทีสอดคล้องกบั ทีก ําหนด
ไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี
ก. หมวดวิชาศึกษาทัวไป
เรียนไม่น้อยกว่า
30
หน่ วยกิต
1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาภาษา
9
หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6
หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9
หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
เรียนไม่น้อยกว่า
91
หน่ วยกิต
1) วิชาเฉพาะด้าน (บังคับ)
48
หน่วยกิต
2) วิชาเฉพาะด้าน (เลือก)
เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า
36
หน่วยกิต
3) วิชาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา
7
หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
เรียนไม่น้อยกว่า
6
หน่ วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
เรียนไม่น้อยกว่า
91
หน่ วยกิต
1) วิชาเฉพาะด้าน (บังคับ)
48
หน่วยกิต
2531106 หลักมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา
3(3-0-6)
Principles of Anthropology and Sociology
2531107 สังคมวิทยาชนบทและเมือง
3(3-0-6)
Rural and Urban Sociology
2531302 กระบวนการและเทคนิคการทํางานกบั ชุมชน
3(2-2-5)
Process and Techniques for Working with Community
2531303 การศึกษาชุมชนกบั งานพัฒนาชุมชน
3(2-2-5)
Community Study and Development
2531304 ทฤษฎี หลักการ และยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
Theory, Principles, and Strategies of Community Development
2531305 จริ ยธรรมในงานพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
Ethics in Community Development
2532207 การพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
Social Development
2532311 การพัฒนาชุมชนเปรี ยบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Study of Community Development
2532601 ภาษาอังกฤษเพืองานพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
English for Community Development
2532901 สถิติเบืองต้นสําหรับการวิจยั ทางสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
Statistics for Social Science Research
2533315 การบริ หารงานพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
Community Development Administration
2533316 การวางแผนเชิงกลยุท ธ์แ ละการประเมิ นผลการพัฒ นาชุม ชน 3(2-2-5)
Strategic Planning and Community Development Evaluation
2533703 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการพัฒนาชุมชน
3(2-2-5)
Information Technology for Community Development
2534213 การประเมินผลกระทบทางสิงแวดล้อมและสังคม
3(2-2-5)
Environmental and Social Impact Assessment
2533902 ระเบียบวิธีวิจยั ทางสังคมศาสตร์เบืองต้น
3(2-2-5)
Introduction to Social Science Research Methodology

2534905 สัมมนาประเด็นพิเศษทางการพัฒนาชุมชน
Seminar on Special Issues in Community Development

3(2-2-5)

2) วิชาเฉพาะด้าน (เลือก)
เรียนไม่น้อยกว่า
36
หน่วยกิต
2531108 สังคมและวัฒนธรรมท้องถิน
3(3-0-6)
Local Society and Culture
2531205 ประชากรศึกษาประยุกต์ในงานพัฒนา
3(3-0-6)
Applied Population Study in Community Development
2531306 ภูมิปัญญาท้องถินกบั การพัฒนาชุมชน
3(2-2-5)
Local Wisdom and Community Development
2531307 เศรษฐกิจพอเพียงเพือการพัฒนาชุมชน
3(2-2-5)
Sufficiency Economy for Community Development
2531602 การสือสารเพือการพัฒนาชุมชน
3(2-2-5)
Communication for Community Development
2532206 สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
3(3-0-6)
Social Welfare and Social Work
2532208 พัฒนาการครอบครัวและชุมชนไทย
3(3-0-6)
Thai Family and Community Development
2532209 เพศวิถีกบั การพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
Gender and Community Development
2532402 องค์กรชุมชนกบั การบริ หารงานพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
Community Organizations and Community Development
Administration
2532502 การจัดการความรู ้เพือพัฒนาท้องถิน
3(2-2-5)
Knowledge Management for Local Development
2532503 การจัดการวิสาหกิจชุมชน
3(3-0-6)
Enterprises Management
2533104 ปัญหาสังคมกบั การพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
Social Problems and Community Development
2533211 ชายแดนศึกษา
3(3-0-6)
Border Studies
2533314 วิทยากรกระบวนการในงานพัฒนาชุมชน
3(2-2-5)
Facilitator in Community Development

2533317 ประชาสังคมเพือการพัฒนาชุมชน
Civil Society for Community Development
2533318 จิตวิทยาชุมชน
Community Psychology
2533319 การส่งเสริ มการเกษตรแบบบูรณาการ
Integrated Agriculture Extension
2533401 เครื อข่ายการเรี ยนรู ้ในงานพัฒนาชุมชน
Learning Network in Community Development
2533502 การจัดการฝึ กอบรมเพือการพัฒนา
Training Management for Development
2533503 การจัดการตนเองของชุมชน
Community Self Management
2533901 การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการอย่างมีส่วนร่ วม
Participatory Action Research
2534211 พลวัตของชุมชนในบริ บททางสังคม
Community Dynamics in Social Context
2534212 สันติศึกษาก ับการจัดการความขัดแย้ง
Peace Study and Conflict Management
2534301 กระบวนการเสริ มสร้างชุมชนและการพัฒนาแบบยังยืน
Community Building Process and Sustainable Development
2534302 ภาวะผูน้ าํ ในงานพัฒนาชุมชน
Leadership in Community Development
3) วิชาฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ / สหกิจศึกษา
7
2534805 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน
Preparation for Community Development
Apprenticeship
2534806 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน
Community Development Apprenticeship

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

หน่ วยกิต
2(90)

5(450)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่ วยกิต
เลือกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ในหลัก สู ตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุ บลราชธานี โดยไม่ ซาก
ํ บั รายวิชา
ทีเคยเรี ยนมาแล้วและต้องไม่เป็ นรายวิชาทีกาํ หนดให้เรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์ การสําเร็ จ
หลักสูตรของสาขาวิชา

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2531106

หลักมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา
3(3-0-6)
Principles of Anthropology and Sociology
ความเป็ นมา แนวคิดพืนฐานทางมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา วิธีก ารศึก ษา
ทางมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา การเก็บข้อมูลภาคสนามทางมานุษยวิทยา ความสําคัญของสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยาในฐานะทีเป็ นสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ มโนทัศน์ทางวัฒนธรรมและพัฒนาการทาง
สถาบัน การจัดระเบียบทางสังคม กระบวนการขัดเกลาทางสังคม สถาบันทางสังคม และความสัม พันธ์
ระหว่างสถาบันในสังคม
2531107

สังคมวิทยาชนบทและเมือง
3(3-0-6)
Rural and Urban Sociology
ความรู ้เบืองต้นเกียวกับสังคมวิทยาชนบทและเมือง ความแตกต่างและ
ความสัม พันธ์ระหว่างสังคมชนบทและเมื อ ง ด้านนิ เวศวิทยา ประชากร การอาชี พ และเศรษฐกิจ
สถาบันสังคม กลุ่มและองค์การทางสังคม ลักษณะค่านิยม กระบวนการเปลี ยนแปลงจากทางสังคม
ชนบทเป็ นสังคมเมือง การวางผังเมือง ปัญหาและการแกไ้ ขปัญหาของสังคมชนบทและสังคมเมือง
2531108

สังคมและวัฒนธรรมท้ องถิน
3(3-0-6)
Local Society and Culture
โครงสร้างวิวฒั นาการของระบบสังคมแบบดังเดิมของท้องถิน ความสัม พันธ์
ระหว่างโครงสร้างของสังคมกบั ค่านิยมประวัติศาสตร์ ธรรมชาติและความเจริ ญเติบโตของวัฒนธรรม
ปัญหาร่ วมสมัยของวัฒนธรรมและสังคมท้องถิน และอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติทีปรากฏในสังคม
และวัฒนธรรมท้องถิน
2531205

ประชากรศึกษาประยุกต์ ในงานพัฒนาชุ มชน
3(3-0-6)
Applied Population Study in Community Development
ทฤษฎี ท างประชากร ความรู ้ เ บื องต้น เกียวก บั ประชากรก บั การพัฒ นา
องค์ประกอบในการวิเคราะห์ประชากร การเปลียนแปลงประชากร ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้าน
ประชากรกับการวางแผนพัฒนาประเทศในด้าน เศรษฐกิจ สังคม การเมื อ ง การศึก ษา กฎหมายและ
สิงแวดล้อม ปัญหาและนโยบาย ทางด้านประชากรของประเทศ ผลกระทบของการพัฒนาทีมี ผลต่อ
แนวโน้มของประชากร กรณีศึกษาพืนทีต้นแบบ การนําข้อมูลประชากรเป็ นฐานในการวางแผนพัฒนา

2531302

กระบวนการและเทคนิคในการทํางานกับชุ มชน
3(2-2-5)
Process and Techniques for Working with Community
กระบวนการพัฒนาชุ ม ชน กระบวนการเรี ยนรู ้ กระบวนการมี ส่ว นร่ ว ม
กระบวนการกลุ่ม การวางแผน การปฏิบตั ิการ และการประเมินผล การมีส่วนร่ วม และการพึงตนเอง
ของชุมชน กระบวนการพัฒนาในรู ปแบบต่างๆ ทีใช้อยูใ่ นปัจจุบนั การสร้างรู ปแบบกระบวนการพัฒนา
ทีเหมาะสมและสอดคล้องกบั สถานการณ์ เทคนิค ในการทํางานกับชุมชน การประยุกต์ใช้เทคนิ ค การ
ทํางานทีสอดคล้องและเหมาะสมกบั สถานการณ์
2531303

การศึกษาชุ มชนกับงานพัฒนาชุ มชน
3(2-2-5)
Community Study and Development
ความจําเป็ น ประโยชน์ ประเภทและกระบวนการศึก ษาชุ ม ชน ทฤษฎี ที
เกียวข้องกบั การศึกษาชุมชนเพือใช้ในการวิเคราะห์ชุมชน สิงแวดล้อมทางกายภาพ โครงสร้างของชุมชน
ศักยภาพของชุมชนในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม การประยุก ต์แนวคิ ดทีเรี ยนไปใช้ใน
การศึกษาชุมชน วิเคราะห์ขอ้ มูลชุมชน การวางแผนจัดการพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2531304

ทฤษฎี หลักการและยุทธศาสตร์ การพัฒนาชุ มชน
3(3-0-6)
Theory, Principles, and Strategies of Community
Development
พัฒนาการ ความเคลือนไหวของแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาสังคม/ชุ ม ชนที
สําคัญ วิเคราะห์ ค วามสําเร็ จและความล้ม เหลวของการนําทฤษฎี ดังกล่ าวมาใช้ใ นการพัฒนาชุ ม ชน
แนวทาง วิธีการเลือกสรรและประยุกต์ใช้ทฤษฏีดงั กล่าวในการพัฒนาชุมชน ทีเหมาะสมก บั สถานการณ์
ปัจจุบนั หลักการ วิธีการ เป้ าหมายของการดําเนินงานพัฒนาชุมชน ยุทธศาสตร์ แนวทางวิธีก ารก าํ หนด
ยุทธศาสตร์เพือบรรลุเป้ าหมายของการพัฒนาชุมชน
2531305

จริยธรรมในงานพัฒนาชุ มชน
3(3-0-6)
Ethics in Community Development
ทฤษฏีทางจริ ยธรรม ความหมาย ความสําคัญ สถานการณ์ทางจริ ยธรรมของ
สังคมในปัจจุบนั แนวทางในการปลูกฝังค่านิยมทีดีงาม การมีจิตสาธารณะ การนําจริ ยธรรมมาเป็ นกรอบ
ในการดําเนินชีวิต และดําเนินงานพัฒนาชุมชน ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกบั การเป็ นทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ทีมี
คุณค่าต่อสังคมและการพัฒนาชุมชน

2531306

ภูมปิ ัญญาท้ องถินกับการพัฒนาชุ มชน
3(2-2-5)
Local Wisdom and Community Development
ความหมายของภูมิปัญญาท้องถินในบริ บทของวิถีชุมชน วิธีก ารถอดรหั สภูมิ
ปั ญญา เพือเข้าถึ งความหมาย และคุ ณค่ าของภูมิ ปัญญา รวมทังศึก ษาแนวทางในการอนุ รัก ษ์ ฟื นฟู
ประยุกต์และผสมผสานภูมิปัญญากบั ศาสตร์สากลเพือการพัฒนาชุมชน
2531307

เศรษฐกิจพอเพียงเพือการพัฒนาชุ มชน
3(2-2-5)
Sufficiency Economy for Community Development
ความเป็ นมา แนวคิด ความหมาย และความสําคัญปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเศรษฐกิจชุ ม ชนพึงตนเองก บั การพัฒ นาชุ ม ชนแบบยังยืน โครงการพัฒนาตามแนวคิ ด
เศรษฐกิจพอเพียง ศึกษารายกรณี โครงการหรื อชุมชนทีดําเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2531602

การสือสารเพือการพัฒนาชุ มชน
3(2-2-5)
Communication for Community Development
แนวคิดเกียวกับการสือสารเพือการพัฒนา วิธีก าร ช่ อ งทาง อิ ทธิ พ ลของการ
สือสารแบบมีส่วนร่ วมทีมีต่อการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การสือสารเพือการพัฒนาจากอดีตจนถึ ง
ปัจจุบนั ผลทีเกิดขึนจากการใช้กระบวนทัศน์ การสื อสารเพือการพัฒนากระแสหลัก แนวโน้ม ของการ
สือสารเพือการพัฒนา ข้อจํากดั และปัญหาเพือการพัฒนาจากอดีตจนถึงปัจจุบนั
2532206

สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
3(3-0-6)
Social Welfare and Social Work
ความหมาย แนวคิด ขอบเขต ปรัชญา วัตถุ ประสงค์ข องสวัสดิ ก ารสังคม
และสังคมสงเคราะห์ความสัมพันธ์และความแตกต่าง วิวฒั นาการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ใน
ประเทศและต่างประเทศ การจัดสวัสดิ ก ารสังคมภาครัฐ เอกชนและชุ ม ชน แนวคิ ดการจัดสวัสดิ ก าร
สังคมและสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาสังคมและท้องถินในอนาคต
2532207

การพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
Social Development
ความหมายและความสําคัญของการพัฒนาสังคม แนวคิด ทฤษฎี ยุทธศาสตร์
และแนวทางทีเกียวข้องกบั การพัฒนาสังคม การวิเคราะห์ ข อ้ มู ล การวางแผนพัฒนาให้ สอดคล้อ งก บั
สภาพและการเปลียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง

2532208

พัฒนาการครอบครัวและชุ มชนไทย
3(3-0-6)
Thai Family and Community Development
แนวคิด ความหมาย หลัก การของการพัฒนาการครอบครัวและชุ ม ชนไทย
วิวฒั นาการของครอบครัวและชุมชนไทย ความสัมพันธ์ของครอบครัว และสภาพแวดล้อมทีมีอิทธิพลต่อ
โครงสร้างของครอบครัวในสังคมไทย ปัจจัยทีส่งเสริ มให้ครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็งเพือพัฒนาชี วิต
และคุณภาพคนในชุมชน บทบาทของภูมิปัญญาไทยก บั การพัฒนาชุ ม ชน การส่ งเสริ ม และคุ ม้ ครอง
สิ ทธิ ต่ างๆ ของบุค คล ครอบครั ว ชุ ม ชน การวิเคราะห์ ปัญหา และแนวทางการแก ไ้ ขปั ญหาของ
ครอบครัวและชุมชน
2532209

เพศวิถกี บั การพัฒนาชุ มชน
3(3-0-6)
Gender and Community Development
แนวคิ ด ความหมายของเพศและบทบาทหญิงชายในสังคมตะวันตกและ
ตะวัน ออก ปฏิสัม พันธ์ ร ะหว่า งบทบาทหญิ งชายในสังคม ทีมี บริ บททางวัฒ นธรรมที แตกต่ างก นั
วาทกรรมบทบาทหญิงชายท่ามกลางกระแสการพัฒนา และอิ ทธิ พ ลของการพัฒนาทีส่ งผลต่อ การ
เปลียนแปลงบทบาทหญิงชาย แนวคิดทฤษฎีการปรับกระบวนทัศน์เกียวก บั ประเด็นหญิงชาย และเด็ก
เยาวชน ในการพัฒนาชุมชน
2532311

การพัฒนาชุ มชนเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Study of Community Development
การวิเคราะห์รูปแบบ วิธีการดําเนินงานของการพัฒนาชุม ชนในประเทศและ
ต่างประเทศ การจัดตังองค์กร การวางแผน การบริ หารงานพัฒนาชุ ม ชน และปั ญหาการพัฒนาชุ ม ชน
ของประเทศต่างๆ โดยเน้นหนักในกลุ่มประเทศอาเซียน เปรี ยบเทียบกบั ประเทศไทย
2532402

องค์กรชุ มชนกับการบริหารงานพัฒนาชุ มชน
3(3-0-6)
Community Organizations and Community Development
Administration
ความรู ้เบืองต้นเกียวกับแนวคิด หลักการบริ หาร การบริ หารงานพัฒนาและการ
ประสานงาน ความหมาย ความสํา คัญ บทบาท หน้าที และประเภทขององค์ก รชุ ม ชนทังในและ
ต่างประเทศ ทีเกียวข้องกบั การพัฒนาครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศ และการดําเนิ นงานขององค์ก ร
ชุมชน ในท้องถินและประเทศไทย ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก ไ้ ขในการบริ ห ารงาน พัฒนาให้
ประสบผลสําเร็จ

2532502

การจัดการความรู้ เพือพัฒนาท้ องถิน
3(2-2-5)
Knowledge Management for Local Development
แนวคิด ความหมาย หลักการ วิวฒั นาการ เครื องมือ เทคนิค วิธีการและ
กระบวนการในการจัดการความรู ้ การสังสมและการถ่ายทอดความรู ้ ความสําคัญของการจัดการความรู ้
และภูมิปัญญาท้องถิน ความสัมพันธ์ของภูมิ ปัญญาท้อ งถิ นก บั การพัฒนาชุ ม ชน การศึก ษากรณี บุค คล
ผูท้ รงภูมิปัญญาท้องถินในสาขาต่าง ๆ การเชื อมโยงการจัดการความรู ้ และภูมิ ปัญญาท้อ งถิ น ก บั การ
แกไ้ ขปัญหาสังคมไทย เพือนําไปสู่การพัฒนาทียังยืน
2532503

การจัดการวิสาหกิจชุ มชน
3(3-0-6)
Enterprises Management
การวิเคราะห์ทุนทางสังคมในชุมชน หลักการ แนวคิด ความสําคัญและความ
เป็ นมาของวิสาหกิจชุมชน องค์ประกอบของการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน แนวทางการจัดตัง บริ หารจัดการ
วิสาหกิจชุมชนทียังยืน และสอดคล้องกบั บริ บททางสังคมในปั จจุบนั พระราชบัญญัติวิสาหกิจชุ ม ชน
องค์ก รชุ ม ชนด้า นเศรษฐกิจ ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งวิ ส าหกิจ ชุ ม ชนก บั การพัฒ นาชุ ม ชนที ยังยื น
กรณีศึกษาการจัดการเรื องวิสาหกิจชุมชน ทังของไทยและต่างประเทศ
2532601

ภาษาอังกฤษเพืองานพัฒนาชุ มชน
3(3-0-6)
English for Community Development
การฝึ กทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษขันพืนฐาน
คําศัพท์สาํ นวนภาษาทีเกียวข้องกบั งานพัฒนาชุ ม ชน และการสนทนาโต้ตอบทีเกียวข้อ งก บั งานพัฒนา
ในสถานการณ์ต่างๆ
2532901

สถิติเบืองต้ นสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
Statistics for Social Science Research
ความหมาย และความสําคัญของสถิ ติเพือการวิจยั ประเภทของสถิ ติ วิธีก าร
แนวสถิติ สถิติภาคพรรณนา สถิติวิเคราะห์เบืองต้น กระบวนการ และเทคนิ ค การใช้สถิ ติในงานวิจยั ทาง
สังคมศาสตร์ทงเชิ
ั งปริ มาณและเชิงคุณภาพ
2533104

ปัญหาสังคมกับการพัฒนาชุ มชน
3(3-0-6)
Social Problems and Community Development
ความหมาย ขอบข่ า ยและความสัม พัน ธ์ ข องปั ญ หาสัง คมก บั การพัฒ นา
หลักการ แนวคิดทฤษฎีและวิธีในการวิเคราะห์ปัญหาสังคม วิวฒั นาการ สาเหตุของปัญหาสังคม ผลทีมี
ต่อบุคคล กลุ่มและสังคม ปัญหาสังคมในบริ บทของสังคมไทยและมาตรการต่างๆ ในการจัดการของ
ปัญหาสังคม

2533211

ชายแดนศึกษา
3(3-0-6)
Border Studies
กรอบมโนทัศน์เกียวกับชายแดน การเกิดขึนของพรมแดน พรมแดนลัก ษณะ
ต่างๆ ความเป็ นรัฐชาติและชาติ นิยม ความสัม พันธ์ข องคนภายใต้ก รอบพรมแดนและข้ามพรมแดน
กรณีศึกษาการบริ หารจัดการชายแดนร่ วมกนั อย่างสมานฉันท์ วิเคราะห์ปรากฏการณ์และปัญหาชายแดน
2533314

วิทยากรกระบวนการในงานพัฒนาชุ มชน
3(2-2-5)
Facilitator in Community Development
ทักษะการพูด หลัก การ วิธีปฏิบตั ิข องวิทยากร และวิทยากรกระบวนการ
ศาสตร์และศิลปะการถ่ายโยงความรู ้ การออกแบบหลักสูตร การวางแผน การเลื อ กใช้สือ และกิจกรรม
กระบวนการให้การอบรม และการฝึ กปฏิบตั ิ ในฐานะวิทยากรผูถ้ ่ ายโยงการเรี ยนรู ้และก าํ ก บั กิจกรรม
กระบวนการ พัฒนาท้องถิน ตามแต่ละกิจกรรม/ โครงการ ครอบคลุมกระบวนการวัดผล ประเมินผล และ
รายงานผล การปฏิบตั ิหน้าที วิทยากรกระบวนการ
2533315

การบริหารงานพัฒนาชุ มชน
3(3-0-6)
Community Development Administration
แนวคิด ทฤษฎีทีเกียวกับการบริ หารงานพัฒนาชุมชน กระบวนการ ขันตอน
และเทคนิควิธีการบริ หารการพัฒนาขององค์กรพัฒนา ปัจจัยเงือนไขทีสนับสนุ นและเป็ นข้อ จําก ดั ของ
การบริ หารงานทังภายในและภายนอกขององค์กรพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิน และองค์กรชุมชน
หลักการและวิธีการบริ หารโครงการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
2533316

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ และการประเมินผลการพัฒนาชุ มชน
3(2-2-5)
Strategic Planning and Community Development Evaluation
หลักการวางแผนเบืองต้น การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ความสําคัญของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ การวางแผนพัฒนาชุมชนทีสอดคล้องกบั แผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ ปั ญหา
และอุปสรรคของการวางแผนพัฒนา ความสําคัญของแผนพัฒนาชุ ม ชน แผนยุทธศาสตร์ ข ององค์ก ร
ปกครองส่ วนท้อ งถิ น แผนแม่ บทชุ ม ชน การศึก ษากรณี ตวั อย่างชุ ม ชนทีมี ก ารวางแผนพัฒนาชุ ม ชน
ต้นแบบ ฝึ กปฏิบตั ิการวางแผนพัฒนาชุมชน และวิธีการประเมินผลการดําเนินงานพัฒนาชุมชน
2533317

ประชาสังคมเพือการพัฒนาชุ มชน
3(3-0-6)
Civil Society for Community Development
แนวคิ ด ความหมาย พัฒ นาการ และความสํา คัญ ของประชาสั ง คม
กระบวนการ วิธีการสร้างและการพัฒนาประชาสังคมให้ เข้ม แข็งเพือการพัฒนาชุ ม ชน การศึก ษากรณี
ตัวอย่างพืนทีจริ งและการฝึ กปฏิบตั ิกระบวนการประชาสังคมในสถานการณ์จริ งของชุมชน

2533318

จิตวิทยาชุ มชน
3(3-0-6)
Community Psychology
ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และความรู ้เบืองต้นเกียวกับจิตวิทยาชุมชน
ศึกษาชีวิตความเป็ นอยูข่ องคนในชุมชน อิ ทธิ พ ล ทีมี ต่อ บุค ลิ ก ภาพและการดํารงชี วิตของคนในชุ ม ชน
ทัศนคติและทฤษฎี เกียวกับท่าทีและความคิดเห็น ผลของท่าทีและความคิดเห็นต่อพฤติกรรมชุมชน ศึกษา
กระบวนการกลุ่ม การพัฒนาความเข้าใจตนเอง เข้าใจผูอ้ ืน และการแกป้ ัญหากลุ่มการฝึ กพูดในชุมชน
2533319

การส่ งเสริมการเกษตรแบบบูรณาการ
3(2-2-5)
Integrated Agriculture Extension
ความหมาย ความสําคัญ และหลักการของโครงการเกษตรแบบบูรณาการ การ
เลือกวิธีการส่งเสริ มทีเหมาะสมสําหรับโครงการเกษตรแบบบูรณาการ การเกษตรตามแนวพระราชดําริ
การเกษตรทางเลือก ปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาชุมชนและพัฒนาการเกษตรแบบบูรณาการในชุ ม ชน
การวางแผนปฏิบตั ิการ การดําเนินงานและการประเมินผลสําเร็จ การศึกษากรณีตวั อย่างและการปฏิบตั กิ าร
จริ งในพืนทีชุมชน
2533401

เครือข่ายการเรียนรู้ ในงานพัฒนาชุ มชน
3(2-2-5)
Learning Network in Community Development
ความหมาย ขอบข่าย ความสําคัญ แนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ กระบวนการ
ในการสร้างและพัฒนาเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ของชุมชน โดยใช้ชุมชนเป็ นฐานการเรี ยนรู ้
2533502

การจัดการฝึ กอบรมเพือการพัฒนา
3(2-2-5 )
Training Management for Development
แนวคิด หลักการและความสําคัญของการฝึ กอบรม บทบาทของการฝึ กอบรม
ในการพัฒนาคนและสังคม ทฤษฎีและกระบวนการในการจัดการเรี ยนรู ้ กระบวนการจัดการฝึ กอบรม
แบบมีส่วนร่ วม กระบวนการประเมินความจําเป็ นของการฝึ กอบรม การสร้างหลัก สู ตรการฝึ กอบรม
เทคนิคการฝึ กอบรมและการประเมินผลการฝึ กอบรม
2533503

การจัดการตนเองของชุ มชน
3(3-0-6)
Community Self Management
วาทกรรมว่าด้วยอํานาจในการจัดการตนเองของชุมชน ทังในมิติของการเมือง
การปกครองท้อ งถิ น สังคมและวัฒนธรรมภูมิ ปัญญาและทุนทางสังคมต่างๆ การศึก ษากระบวนการ
จัดการตนเองของชุมชน องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้และการจัดการตนเอง การวิเคราะห์ ปัจจัยและเงือนไข
ทังในส่วนสนับสนุนและข้อจํากดั ในการจัดการตนเองของชุมชน

2533703

เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการพัฒนาชุ มชน
3(2-2-5)
Information Technology for Community Development
เทคโนโลยีสารสนเทศเบืองต้นทีสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในงานพัฒนาชุมชน
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการจัดการข้อมูลและการสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้แก่ชุมชน โปรแกรม
Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Power point, Multimedia และ
โปรแกรมอืนๆ
2533901

การวิจยั เชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่ วม
3(2-2-5)
Participatory Action Research
ความหมาย ความเป็ นมา ความสําคัญ การวางแผนการวิจยั การปฏิบตั ิการ การ
เขียนรายงานการวิจยั ของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิก ารอย่างมี ส่วนร่ วม ในฐานะทีเป็ นมรรควิธีในการพัฒนา
ชุ ม ชน แนวคิ ด หลัก การ ระเบียบ วิธีก ารและขันตอน รวมทังเงือนไขและข้อ จําก ดั ของการวิจ ัยเชิ ง
ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม กรณีศึกษาพืนทีต้นแบบการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการอย่างมีส่วนร่ วม
2533902

ระเบียบวิธีวจิ ัยทางสังคมศาสตร์ เบืองต้ น
3(2-2-5)
Introduction to Social Science Research Methodology
จุดประสงค์ ความหมายและกระบวนการ ของการวิจยั ทางสังคมศาสตร์
วิธีการต่างๆ ในการวิจยั การดําเนินการวิจยั การรวบรวมข้อมูล การเขียนรายงาน การอ่านผลการวิจยั การ
เขียนโครงการวิจยั ฝึ กปฏิบตั ิการดําเนินงานวิจยั ภาคสนามทุกขันตอน จรรยาบรรณของการวิจยั และการ
นําผลของการวิจยั ไปใช้แกป้ ัญหาการพัฒนาชุมชน
2534211

พลวัตของชุ มชนในบริบททางสังคม
3(3-0-6)
Community Dynamics in Social Context
แนวคิด ทฤษฎี ทีเกียวกับพัฒนาการ และกระบวนการเปลียนแปลงของ
สังคมไทยอย่างเป็ นพลวัต มิติการศึกษาทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทีมีผลต่อ
การเปลียนแปลงสังคมของชุมชนปัจจุบนั ทีมีการเปลียนแปลงเคลือนไหวภายใต้บริ บททางสังคมอยูอ่ ย่าง
ต่อเนืองตลอดเวลา
2534212

สันติศึกษากับการจัดการความขัดแย้ง
3(3-0-6)
Peace Study and Conflict Management
ความเข้าใจเบืองต้นเกียวกับความหมาย ขอบเขตและความสําคัญของสันติ
ศึกษา ปัญหาความขัดแย้งและความรุ นแรงในระดับบุคคล ชุมชน สังคมชาติระหว่างประเทศ ลัก ษณะ
ประเภทและสาเหตุความรุ นแรง สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างมนุษ ย์และความยุติธรรม ลัทธิ
การแผ่อาํ นาจและสงคราม แนวความคิดในการธํารงไว้ซึงสันติภาพ แนวทางสันติวิธีในการแก ป้ ั ญหาที
คุกคามสันติภาพ บทบาทองค์การ และสถาบันในการส่งเสริ มสันติภาพ

2534213

การประเมินผลกระทบทางสิงแวดล้อมและสังคม
3(2-2-5)
Environmental and Social Impact Assessment
ระบบนิ เวศวิทยาชุ ม ชน ภาพรวมของปั ญหาสภาพสิ งแวดล้อ มในปั จจุบ ัน
ขอบเขตความรุ นแรงและผลกระทบ ความจํา เป็ นในการศึ ก ษาผลกระทบของโครงการต่างๆ ต่ อ
สภาพแวดล้อมและสังคม ปัญหาการก่อสร้าง งานสถาปัตยกรรมและการวางผังชุ ม ชนทีมี ผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมและสังคม
2534301

กระบวนการเสริ มสร้ างชุ มชนและการพัฒนาแบบยังยืน
3(2-2-5)
Community Building Process and Sustainable Development
การวิเคราะห์ กระบวนการเรี ยนรู ้และปฏิบตั ิก ารของชุ ม ชน การมี ส่วนร่ วม
และการวิ เคราะห์ ต นเองของชุ ม ชน หลัก การพัฒนาแบบยังยืน และกระบวนการเรี ยนรู ้ต นเองเพื อ
เสริ มสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน การก าํ หนดแผนการปฏิบตั ิก าร การประเมิ นผล การวิเคราะห์ พลัง
ความสามารถของชุมชน บทบาท กลวิธีการทํางานรวมทังจริ ยธรรมของนัก พัฒนาก บั การปฏิบตั ิงานก บั
กลุ่มเป้ าหมายและภาคีทีเกียวข้องทังระดับปัจเจก กลุ่ม องค์กร เครื อข่าย
2534302

ภาวะผู้นําในงานพัฒนาชุ มชน
3(3-0-6)
Leadership in Community Development
ความหมาย คุณลักษณะ ประเภท และบทบาทของผูน้ าํ ปัจจัยทีทําให้เกิด
ภาวะผูน้ ํา การบริ ห ารงานและการประสานงานของผูน้ ํา ความมี ม นุ ษ ย์สัม พันธ์ การสร้างขวัญและ
กาํ ลังใจในการทํางานร่ วมกนั การร่ วมกนั วางแผนเพือสนองตอบความต้องการของชุ ม ชน ตลอดจนการ
แกไ้ ขปัญหาของชุมชนของผูน้ าํ
2534805

การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพการพัฒนาชุ มชน
2(90)
Preparation for Community Development Apprenticeship
จัดกิจกรรม เพือเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยน การเป็ นวิทยากร การจัดเวที
ประชาคม ก่อนออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ การพัฒนาตัวผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ
และลักษณะทีเหมาะสมกบั วิชาชีพ การฝึ กทักษะภาคปฏิบตั ิในงานและกิจกรรมสําหรับฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

2534806

การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพการพัฒนาชุ มชน
5(450)
Community Development Apprenticeship
จัดให้นกั ศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการพัฒนาชุมชนในองค์กร
ภาครัฐ เอกชน และชุ ม ชน เพื อให้ เ กิดทัก ษะในการทํา งาน การประยุก ต์ใ ช้อ งค์ค วามรู ้ ผ่านการฝึ ก
ประสบการณ์จริ ง ในการทํางานร่ วมกบั หน่วยงานทีเกียวข้องในการพัฒนาชุมชน การวิเคราะห์ปัญหา และ
แกป้ ัญหาชุมชนด้วยโครงการ การนําเสนอผลการฝึ กประสบการณ์ดว้ ยสารนิพนธ์ และการวิพ ากย์ผลการ
ฝึ กประสบการณ์เพือการเรี ยนรู ้ร่วมกนั
2534905

สัมมนาประเด็นพิเศษทางการพัฒนาชุ มชน
3(2-2-5)
Seminar on Special Issues in Community Development
แนวคิด ความหมาย และความสําคัญของการสัมมนาในประเด็นทีเกียวข้อง
กบั การแกไ้ ขปัญหาเศรษฐกิจ การเมือง สังคม การศึกษาและสิงแวดล้อมระดับประเทศและระดับท้องถิน
ทีใช้กระบวนการทางการพัฒนา วิเคราะห์ ปัญหา สาเหตุ ผลกระทบและแนวทางในการแก ไ้ ขปั ญหา
สังคม เทคนิคและวิธีประเมินผล การวางแผนป้ องกนั หรื อลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสังคมจาก
โครงการพัฒนา

