หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/สาขาวิชา

: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
: Bachelor of Arts Program in Social Development

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

:
:
:
:

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาสังคม)
ศศ.บ. (การพัฒนาสังคม)
Bachelor of Arts (Social Development)
B.A. (Social Development)

3.วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
131 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทยและหรือนักศึกษาตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การพัฒนาสังคม พ.ศ. 2551
6.2 เริ่มใชในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2556 เปนตนไป
6.3 คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พิจารณาหลักสูตรนี้
ในการประชุม ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555
6.4 คณะกรรมการวิชาการ พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุม ครั้งที่ 3/2555
วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2555
6.5 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุม
ครั้งที่ 26/2555 วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
6.6 สภาวิชาการเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรนีต้ อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
ครั้งที่ 10/2555 วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555
6.7 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรนีใ้ นการประชุม ครัง้ ที่ 12/2555 วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
มีความพรอมเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ในปการศึกษา 2556
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 นักพัฒนาสังคม
8.2 นักวิจัยดานพัฒนาสังคม
8.3 นักวิชาการพัฒนาชุมชน
8.4 นักวิเคราะหนโยบายและแผน
8.5 นักพัฒนาชุมชน องคกรพัฒนาเอกชน
8.6 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
8.7 พนักงานพัฒนาสังคมในหนวยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ
8.8 นักฝกอบรมบุคลากรในหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน
8.9 อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

9. ชื่อ นามสกุล ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับที่
1

2

3

4

5

คุณวุฒิ/สาขา
สถาบัน : ปที่สําเร็จการศึกษา
นายอนันต ลิขิตประเสริฐ
ผูชวย
การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สังคมศึกษา
ศาสตราจารย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางแสน :
พ.ศ. 2521
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การตลาด
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : พ.ศ. 2537
สังคมวิทยามหาบัณฑิต (สค.ม.) สังคมวิทยา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย : พ.ศ. 2527
นางสาวจริยาภรณ นาจาน อาจารย ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) การพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยขอนแกน : พ.ศ. 2542
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สังคมวิทยาการ
พัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกน : พ.ศ. 2548
นางสาวสุจิตรา ยางนอก
อาจารย ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สุขศึกษา
สถาบันราชภัฏนครราชสีมา : พ.ศ. 2542
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) พัฒนาสังคม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร : พ.ศ. 2550
นางสาวคคนางค ชอชู
อาจารย ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม : พ.ศ. 2541
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สังคมศาสตรเพื่อ
การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม :
พ.ศ. 2547
สิบเอกฟาประทาน
อาจารย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) รัฐประศาสน
เติมขุนทด
ศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : พ.ศ. 2551
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) สหวิทยาการเพือ่ การ
พัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัยรามคําแหง : พ.ศ. 2554
ชื่อ – สกุล

ตําแหนง

หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาภาษา
กลุมวิชามนุษยศาสตร
กลุมวิชาสังคมศาสตร
กลุม วิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
และเลือกอีก
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน
วิชาเฉพาะดาน
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา 131 หนวยกิต

ไมนอยกวา

30
9
6
6
6
3

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

ไมนอยกวา

95
12
75
60
15
8

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

6 หนวยกิต

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
1) ความหมายของเลขรหัสวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เลขรหัสวิชาที่ใชในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบดวยเลข 7 หลัก
มีความหมาย ดังนี้
เลขรหัสสามตัวแรก หมายถึง กลุมวิชาศึกษาทั่วไป
เลขรหัสตัวที่สี่
หมายถึง ชั้นปที่เปดสอน
เลขรหัสตัวที่หา
หมายถึง ลักษณะวิชา โดยกําหนดดังนี้
เลข 1 หมายถึง กลุมวิชาภาษาไทย
เลข 2 หมายถึง กลุมวิชาภาษาอังกฤษ
เลข 3 หมายถึง กลุมวิชาภาษาตางประเทศอื่น ๆ
เลข 4 หมายถึง กลุมวิชามนุษยศาสตร
เลข 5 หมายถึง กลุมวิชาสังคมศาสตร
เลข 6 หมายถึง กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับ
คณิตศาสตร
เลข 7 หมายถึง กลุมวิชาคอมพิวเตอร
เลข 8 หมายถึง กลุมวิชาวิทยาศาสตรประยุกต
เลขรหัสตัวที่หกและเจ็ด หมายถึง ลําดับกอนหลังรายวิชา

ข.หมวดวิชาเฉพาะ
เลขรหัสวิชาที่ใชในหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะ ประกอบดวยเลข 7 หลักมี
ความหมาย ดังนี้
เลขรหัสสามตัวแรก หมายถึง
เลขรหัสตัวที่ สี่ หมายถึง
เลขรหัสตัวที่ หา หมายถึง
เลข 1 หมายถึง
เลข 2 หมายถึง
เลข 3 หมายถึง
เลข 4 หมายถึง
เลข 5 หมายถึง
เลข 8 หมายถึง
เลข 9
เลขรหัสตัวที่ หก และ เจ็ด

สาขาวิชา (253)
ชั้นปที่เปดสอน
ลักษณะเนือ้ หาของกลุม วิชาดังตอไปนี้
กลุมวิชาหลักและทฤษฎีทางสังคมวิทยา
กลุมวิชาแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาสังคม
กลุมวิชายุทธศาสตรการพัฒนา
กลุมวิชานโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนา
กลุมวิชาภูมิปญญากับการพัฒนา
การฝกประสบการณวิชาชีพหรือ
สหกิจศึกษา
หมายถึง โครงการพิเศษ การสัมมนาและการวิจัย
หมายถึง ลําดับรายวิชากอนหลังของแตละกลุมวิชา

2) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
กลุมวิชาภาษา
0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบคน
Thai for Communication and Information
Retrieval
0001201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
0001202 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1
English for Academic Purposes I

30 หนวยกิต
9 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

กลุมวิชามนุษยศาสตร
6 หนวยกิต
0001401 สุนทรียศาสตรและจริยธรรมในการดํารงชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetics and Ethics in Everyday Life
0001402 จิตวิทยาการดําเนินชีวิตกับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Psychology of Living and Self – development
กลุมวิชาสังคมศาสตร
0002501 ทองถิ่นศึกษา
Local Studies

6 หนวยกิต
3(3-0-6)

0002502 การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องตน
สําหรับชีวิต
Thai Politics and Introduction to Laws for Life

3(3-0-6)

กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
6 หนวยกิต
0002601 วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐานในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Fundamental Sciences and Mathematics
for Everyday Life
0002701 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
Computer and Information Technology for Life
หมายเหตุ จํานวนหนวยกิตที่เหลือ อีก 3 หนวยกิตใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
0002203
0002301
0002302
0002303
0002403
0002404
0002405
0002406
0002503
0002504
0002505
0002506
0002507

ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2
English for Academic Purposes II
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
Khmer for Communication
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสือ่ สาร
Japanese for Communication
จริยธรรมกับการดําเนินชีวิต
Ethics in Everyday Life
สุนทรียศาสตรกับชีวิต
Aesthetics and Life
ดนตรีสําหรับชีวิต
Music for Life
การรูส ารสนเทศ
Information Literacy
ภูมิปญญาไทยกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
Thai Wisdom with Social and Cultural Changes
ประเทศไทยในสังคมโลก
Thailand in the Global Societies
การเมืองการปกครองไทยในกระแสโลกาภิวัตน
Thai Politics and the Globalization
กฎหมายเบื้องตนสําหรับชีวิต
Introduction to Laws for Life
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมประเทศไทย

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

0002508
0002509
0002602
0002801
0002802
0002803
0002804
0002805
0002806
0002807
0002808
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1 ) กลุมวิชาแกน
1541207
2021101
2533901
2532202

Thai Resources and Environment Management
เศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน
Economics in Everyday Life
หลักการประกอบธุรกิจเบื้องตน
Introduction to Business Principles
การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
วิทยาศาสตรเพือ่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
Sciences for Quality of Life Development
วิทยาศาสตรพื้นฐานกับชีวิตประจําวัน
Fundamental Sciences for Everyday Life
วิทยาศาสตรประยุกตสําหรับการดํารงชีวิต
Applied Sciences for Everyday Life
ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
Life and the Environment
เกษตรในชีวิตประจําวัน
Agriculture in Everyday Life
การเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ
The Royal New Theory of Agriculture
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมพื้นฐาน
Fundamental Industrial Technology
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตในทองถิ่น
Appropriate Technology for Local Everyday Life
ไมนอยกวา

95
12

ศิลปะการพูด
The Arts of Speaking
สุนทรียศาสตรกับภูมปิ ญญาทองถิ่น
Aesthetics and Local Wisdom
ระเบียบวิธีวิจัยทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเบื้องตน
Introduction to Research Methodology in
Humanities and Social Sciences
กระบวนการเสริมสรางจิตสาธารณะ
Public Mind Construction Process

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

2) วิชาเฉพาะดาน
วิชาบังคับ
2531101
2531102
2531103
2531201
2531301
2532104
2532203
2532204
2532302
2532401
2532501
2532502
2533210
2533303
2533304
2533402

ไมนอยกวา

75
60

หนวยกิต
หนวยกิต

หลักสังคมวิทยา
3(3-0-6)
Principles of Sociology
สังคมวิทยาชนบท เมือง และภูมิภาคอาเซียน
3(3-0-6)
Rural , Urban and Asian Sociology
จิตวิทยาสังคม
3(3-0-6)
Social Psychology
หลักการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
Principles of Social Development
ยุทธศาสตรการพัฒนา
3(2-2-5)
Development of Strategies
ชุมชนศึกษา
3(2-2-5)
Community Study
การพัฒนาแบบยัง่ ยืน
3(2-2-5)
Sustainable Development
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กับการพัฒนา
3(3-0-6)
Economy, Society, Political, and Development
ระบบเศรษฐกิจชุมชนพึง่ ตนเอง
3(3-0-6)
Economic System of Self-reliant Community
นโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
3(2-2-5)
Public Policy for Planning Local Community
Development
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิต
3(2-2-5)
Appropriate Technology for Life
ภูมิปญญาไทยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
3(3-0-6)
Thai Wisdom for Local Development
องคกรทองถิ่นกับการพัฒนา
3(3-0-6)
Local Organization and Development
การวางแผนและการจัดทําโครงการเพื่อการพัฒนาสังคม 3(2-2-5)
Planning and Project for Social Development
โลกาภิวัตนกับการพัฒนา
3(3-0-6)
The Globalization and Development
การพัฒนาเด็ก เยาวชนสตรี ผูสงู อายุผูพิการและผูดอยโอกาส 3(2-2-5)
Juvenile Youth, woman, Elders, Disables and Inferior

2533403
2534503
2534902
2534904

Development.
ประชากรศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
Population Study and Life Quality of Life
Development
เครือขายการเรียนรูในงานพัฒนาสังคม
Network of Learning in Social Development
สัมมนาปญหาและแนวทางการพัฒนาสังคม
Seminar in Social Problems and Development
Guidelines
การวิจัยทางการพัฒนาสังคม
Social Development Research

วิชาเลือก ใหเลือกเรียน
2531105
2531206
2531207
2532106
2532107
2532108
2532208
2532305

ไมนอยกวา

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

ครอบครัวและชุมชนไทย
Thai Family and Community
มโนทัศนงานพัฒนาสังคม
Concept in Social Development
ปญหาสังคมรวมสมัย
Contemporary Social Problems
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
Social and Cultural Change
ภาวะความเปนผูนําในงานพัฒนาสังคม
Leadership in Social Development
บทบาทหญิงชายในการพัฒนาสังคม
Gender Role Perspective in Social Development
สวัสดิการสังคม
Social Welfare
การพัฒนาองคกรชุมชนและเครือขายทางสังคม

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)

Community Organization Development and Social Network

2532306

หลักและกลยุทธการฝกอบรมเพื่อการพัฒนาสังคม

3(3-0-6)

Principles and Strategies of Training for Social
Development

2532307
2532404

การวิเคราะหปญหาชุมชนและแนวทางการพัฒนา
Community Problems Analysis and Development
Guidelines
การประเมินผลโครงการพัฒนาสังคม
Social Development Project Evaluating

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

2532405
2532406
2533109
2533110
2533209
2533211
2533308
2533309
2533310
2533312
2533407
2533408
2533504
2533505
2533903
2534205
2534409

การสือ่ สารเพือ่ การพัฒนา
Development Communication
กฎหมายเพือ่ การพัฒนาสังคม
Laws for Social Development
สังคมวิทยาการพัฒนา
Sociology for Development
สังคมวิทยาการทองเที่ยว
Sociology of Tourism
การบริหารงานพัฒนาสังคม
Social Development Administration
การบริหารงานพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
Management of Local Organization Development
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
Human Resource Development
ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสังคม
Information System for Social Development
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
Development of Natural Resources and
Environment
วิทยากรกระบวนการ
Facilitator
สถานการณดานสังคมเศรษฐกิจในชุมชน
Community Socio-Economical Situations
สถานการณดานเศรษฐกิจและสังคมโลก
World Economic and Social Situations
การพัฒนาวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลางในชุมชน
Small and Medium Community Enterprises
Development
การพัฒนาทุนทางสังคม
Social Capital Development
สถิติสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร
Statistics for Social Science Research
การพัฒนาสังคมเปรียบเทียบ
Comparative Social Development
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประชาคมอาเซียน
Economic, Social and Political Development
of Asian

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

2534410
2534506
2534905

สันติศึกษากับการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
Peace Study and Social Development
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
Sufficiency Economy for Sustainable Development
การคนควาอิสระ
3(2-2-5)
Social Development Research

3) วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา

ไมนอยกวา

8 หนวยกิต

2533801

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาสังคม
2(90)
Social Development Profession Practicum
2534802 การฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาสังคม
6(450)
Social Development Practicum
หรือ 2533803 การเตรียมสหกิจศึกษา
2(90)
Cooperative Education Preparation
2534804 สหกิจศึกษา
6(450)
Cooperative Education
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนวิชาใดๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยกําหนด โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตร
ของสาขาวิชานี้
3.1.4 แผนการศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะ

รหัสและชื่อรายวิชา
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป
2021101 สุนทรียศาสตรกับภูมิปญญาทองถิ่น
2531101 หลักสังคมวิทยา
2531201 หลักการพัฒนาสังคม
2531207 ปญหาสังคมรวมสมัย
รวมหนวยกิต

หนวยกิต
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21 หนวยกิต

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะ

รหัสและชื่อรายวิชา
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป
2531301 ยุทธศาสตรการพัฒนา
2531102 สังคมวิทยาชนบท เมือง และภูมิภาค
อาเซียน
2531103 จิตวิทยาสังคม
1541207 ศิลปะการพูด
รวมหนวยกิต

หนวยกิต
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21 หนวยกิต

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะ

รหัสและชื่อรายวิชา
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป
3532202 กระบวนการเสริมสรางจิตสาธารณะ
2532203 การพัฒนาแบบยั่งยืน
2532501 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิต
2532401 นโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
2532307 การวิเคราะหปญหาชุมชนและ
แนวทางการพัฒนา
รวมหนวยกิต

หนวยกิต
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
21 หนวยกิต

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะ

เลือกเสรี

รหัสและชื่อรายวิชา
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป
2532502 ภูมิปญ ญาไทยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
2532204 เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กับการพัฒนา
2532104 ชุมชนศึกษา
2532302 ระบบเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
xxxxxxx เลือกเสรี
รวมหนวยกิต

หนวยกิต
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
21 หนวยกิต

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
เฉพาะ

เลือกเสรี

รหัสและชื่อรายวิชา
2533303 การวางแผนและการจัดทําโครงการเพือ่
การพัฒนาสังคม
2533402 การพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี ผูส ูงอายุ
ผูพิการ และผูดอยโอกาส
2533210 องคกรทองถิ่นกับการพัฒนา
2533408 สถานการณดานเศรษฐกิจและสังคมโลก
2533901 ระเบียบวิธีวิจัยทางมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรเบื้องตน
xxxxxxx เลือกเสรี
รวมหนวยกิต

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
18 หนวยกิต

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
เฉพาะ

รหัสและชื่อรายวิชา
2533304 โลกาภิวัตนกับการพัฒนาสังคม
2533403 ประชากรศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2533209 การบริหารงานพัฒนาสังคม
2533801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการ
พัฒนาสังคม หรือ 2533803 การเตรียม
สหกิจศึกษา
2533312 วิทยากรกระบวนการ
รวมหนวยกิต

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(90)
3(3-0-6)
14 หนวยกิต

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
เฉพาะ

รหัสและชื่อรายวิชา
2534503 เครือขายการเรียนรูในงานพัฒนาสังคม
2534904 การวิจัยทางการพัฒนาสังคม
2534902 สัมมนาปญหาและแนวทางการพัฒนา
สังคม
รวมหนวยกิต

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
9 หนวยกิต

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
เฉพาะ

รหัสและชื่อรายวิชา
2534802 การฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนา
สังคม หรือ 2534804 สหกิจศึกษา
รวมหนวยกิต

หนวยกิต
6(450)
6 หนวยกิต

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาบังคับ
กลุมวิชาภาษา
0001101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบคน
3(3-0-6)
Thai for Communication and Information Retrieval
ความสําคัญของภาษาไทยที่เปนเครื่องมือสื่อสารและการแสวงหาความรู
หลักการใชภาษาไทยในการสื่อสาร ทั้งในดานการฟง พูด อาน เขียน เชน การ
จับใจความสําคัญ การตีความ การยอความ การสรุปความ การวินิจสาร การ
วิเ คราะห การวิจ ารณ ฯลฯ การพัฒ นาทั ก ษะภาษาไทยเพื่ อการสื่อ สารใน
สถานการณตางๆ และการจัดเก็บ การสืบคนของทรัพยากรสารนิเทศในรูปแบบ
ตางๆ

0001201

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
ศึก ษาและพัฒ นาทัก ษะดา นการฟง การพูด การอานและการเขีย น
ภาษาอังกฤษ เพื่อการติดตอและการสื่อสารในสถานการณตาง ๆ การทักทาย
การกลาวลา การแนะนําตนเองและผูอื่น การใหขอมูลและคําแนะนํา การสนทนา
การแสดงความรูสึก การอานและการเขียนเพื่อการสื่อความหมายและการติดตอ
การอานประกาศโฆษณา ฉลากที่ใชในชีวิตประจําวัน การใชพจนานุกรม การ
กรอกแบบฟอรมและการเขียนรูปแบบตางๆ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน

0001202

ภาษาอังกฤษทางวิชาการ I
3(3-0-6)
English for Academic Purposes I
พัฒ นาทัก ษะภาษาอัง กฤษขั้นพื้นฐานที่จําเปนตอการศึก ษาในระดับ
ปริญญาตรีโดยเนนทักษะดานการฟง การพูด การอานและการเขียนเชิงวิชาการ

0001401

สุนทรียศาสตรและจริยธรรมในการดํารงชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetics and Ethics in Everyday Life
ศึ ก ษาความหมายในศาสตร ข องงานด า นทั ศ นศิ ล ป โสตศิ ล ป แ ละ
นาฏศิลป เพื่อการพัฒนาศักยภาพของการรับรูทางสุนทรียศาสตร สามารถ

เชื่อมโยงประสบการณนําไปใชในชีวิตประจําวันรวมทั้งศึกษาความหมายและ
ความสําคัญของจริยธรรม ความสัมพันธระหวางจริยธรรมกับจริยศาสตร หลัก
จริยธรรมในพระพุทธศาสนา ปญหาเกี่ยวกับจริยธรรม การใชจริยธรรมในการ
แกป ญ หาเชื่อมโยงประสบการณนํา ไปใช ในชี วิต ประจํา วัน เพื่อใหส ามารถ
ดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข
0001402

จิตวิทยาการดําเนินชีวิตกับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Psychology of Living and Self - development
ความเขาใจหลักการดําเนินชีวิตและการทํางาน ความเขาใจตนเองและ
ผูอื่นการพัฒ นาเชาวอารมณ การปรับตัวและสุขภาพจิต การสื่อสารระหวาง
บุคคลการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการทํางานและการดําเนินชีวิต

กลุมวิชาสังคมศาสตร
0002501

ทองถิ่นศึกษา
3(3-0-6)
Local Studies
วิถีชีวิตความเปนอยูและระบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช รวมทั้ ง โครงการใน
พระราชดําริในการจัดการทรัพยากรและสิ่ง แวดลอมประเทศไทย เพื่อพัฒนา
สังคมไทยอยางยั่งยืนโดยเนนบริบทดานสภาพภูมิศาสตรและประวัติศาสตรของ
ทองถิ่น รวมทั้งสังคมการเมือง การปกครองและดานเศรษฐกิจของทองถิ่น

0002502

การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องตนสําหรับชีวิต 3(3-0-6)
Thai Politics and Introduction to Laws for Life
ศึก ษาความรู พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การเมื องการปกครอง หนา ที่ ข องรั ฐ
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งรั ฐ กั บ ประชาชน สิ ท ธิ เสรี ภ าพ บทบาทหน า ที่ ข อง
ประชาชนตามรัฐธรรมนูญ กระบวนการทางการเมืองตามระบบประชาธิปไตย
รวมทั้งศึกษาความรูเกี่ยวกับกฎหมาย หลักการเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ หนาที่ของ
ปวงชนชาวไทยที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนิน
ชีวิตในยุคปจจุบัน

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
0002601

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐานในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Fundamental Sciences and Mathematics for Everyday Life
หลักการในการนําความรูทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมาใชในการ
ดํารงชีวิต อันไดแกโภชนาการ สารเคมีในชีวิตประจําวัน การออกกําลังกายและ
การดูแลสุขภาพตนเอง การแปลความหมายและการสื่อสารทางคณิตศาสตร ความ

นาจะเปน การศึกษาความสัมพันธของตัวแปรตาง ๆ รวมทั้งการประยุกตใชสถิติ
เพื่อการคาดการณและการแกปญหา
0002701

0002203

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
Computer and Information Technology for Life
ศึกษาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอิทธิพล
และมีผลกระทบตอชีวิตและสังคม การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก
เครื่องมือและอุปกรณคอมพิวเตอร การประมวลผลขอมูล การสื่อสารขอมูล การ
แสวงหาความรูบ นระบบเครือขายคอมพิวเตอรและจากฐานขอมูลตาง ๆ สําหรับ
การศึกษาคนควา การทํารายงาน การนําเสนอผลงานและการดํารงชีวิต
ประจําวันอยางมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงจริยธรรมและความปลอดภัย
ตลอดจนการเคารพสิทธิทางปญญา
วิชาเลือก
ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2
3(3-0-6)
English for Academic Purposes II
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 0001202 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ1
พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษขั้นสูงที่จําเปนตอการศึกษาในระดับปริญญาตรีโดย
เนนทักษะดานการฟง การพูด การอานและการเขียนเชิงวิชาการ เปนรายวิชา
ตอเนื่องจากรายวิชาภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1

0002301

ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Khmer for Communication
ศึกษาอักษร การประสมอักษร การสรางคํา ประโยคพื้นฐานเขียนและ
อาน ภาษาเขมรพื้นฐาน สนทนาภาษาเขมรพื้นฐาน เชน การทักทาย การแนะนํา
ตัว การพูดขอโทษ ขอบคุณ ฝกทักษะการฟง และการสนทนาในชีวิตประจําวัน
การใชถอยคําใหเหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคลสภาพแวดลอมและวัฒนธรรม ใช
คําศัพทและโครงสรางในระดับพื้นฐาน

0002302

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
ศึกษาโครงสรางของภาษาจีน ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการออกเสียงคํา
และสํานวนตาง ๆ ฝก ทักษะการฟง และพูดเนนสํานวนที่ใชในการสนทนาใน
ชีวิตประจําวัน เชน การทัก ทาย การแนะนําคน การบอกเวลา การซื้อของ
เปนตน ตลอดจนศึกษาวัฒนธรรมและประเพณีของจีน

0002303

ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
ศึกษารูปประโยคพื้นฐาน เพื่อนํามาใชแตงประโยคแบบงาย ๆ ฝกการ
ออกเสียง การอานและการเขียนอักษรโรมันจิ รวมทั้งฝกทักษะการฟงและความ
เข า ใจ โดยการถาม-ตอบเน น สํ า นวนที่ ใ ช ใ นสถานการณ ที่ พ บบ อ ยใน
ชีวิตประจําวัน ฝกการทักทาย การกลาวแนะนําตัว การสนทนาทางโทรศัพท
การถาม-บอกทาง เปนตน ตลอดจนศึกษาวัฒนธรรมและประเพณีของญี่ปุน

0002403

จริยธรรมกับการดําเนินชีวิต
3(3-0-6)
Ethics in Everyday Life
ศึกษาความหมายและความสําคัญของจริยธรรม ความสัมพันธระหวาง
จริยธรรมกับ จริยศาสตร จริยศึกษาและวัฒนธรรม หลักจริยธรรมสากล หลัก
จริยธรรมในพระพุทธศาสนา ปญหาเกี่ยวกับจริยธรรม การใชจริยธรรมในการ
แกปญหา การประเมินจริยธรรม จริยธรรมกับอาชีพชีวิตที่มีความสุขและสังคมที่
มีสันติภาพ

0002404

สุนทรียศาสตรกับชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetics and Life
ศึก ษาความหมายในศาสตรของงานทางการเห็นการไดยิน และการ
เคลื่อนไหวสูการพัฒนาศักยภาพของการรับรูเขาใจทัศนศิลป ดนตรีและการแสดง
สามารถเชื่อมโยงประสบการณนําไปใชในชีวิตประจําวัน

0002405

ดนตรีสําหรับชีวิต
3(3-0-6)
Music for Life
ศึกษาเกี่ยวกับประเภทของดนตรีตางๆ ที่มีในสมัยปจจุบัน รูปแบบดนตรี
ที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน ศึก ษาเกี่ยวกับ หลักการของการชมและฟงดนตรี
หลักการรับรูและเขาใจดนตรี การชมการแสดงดนตรีสดในรูปแบบตาง ๆ

0002406

การรูสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Literacy
การศึกษาคนควาในระดับอุดมศึกษา การรูสารสนเทศ การจัดเก็บและ
การใชทรัพยากรสารสนเทศประเภทตาง ๆ การใชเ ครื่องมือชวยคนควาทั้งใน
ระบบมือ และระบบอิเล็กทรอนิก สในหองสมุดและศูนยส ารสนเทศ การเขียน
เอกสารอางอิงและบรรณานุกรมประกอบการศึกษาคนควาและการวิจัย

0002503

ภูมิปญญาไทยกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม (3-0-6)
Thai Wisdom with Social and Cultural Changes
ศึกษาแนวคิด ความหมาย ความสําคัญของภูมิปญญาไทย กระบวนการ
เรียนรู การถายทอด การผสมผสานภูมิปญญาไทย การประยุกตใชภูมิปญญา
ไทยกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง
และสิ่งแวดลอม ความสัมพันธของภูมิปญญาไทยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนและสังคม ศึกษากรณีตัวอยางภูมิปญญาไทยสาขาตาง ๆ

0002504

ประเทศไทยในสังคมโลก
3(3-0-6)
Thailand in the Global Societies
สัง คมไทยในฐานะสมาชิ ก ของประชาคมโลกและกลุ ม ผลประโยชน
ผลกระทบของกระแสโลกาภิ วัตนในด านตาง ๆ ที่ เ กิดขึ้นกับ สัง คมไทย แนว
ทางการปรับปรุงประเทศเพื่อธํารงรักษาเอกลักษณและความเปนไทย รวมถึง
ความเปนชาติที่มีบทบาทสําคัญในโลก

0002505

การเมืองการปกครองไทยในกระแสโลกาภิวัตน
3(3-0-6)
Thai Politics and the Globalization
ศึก ษาความรู พื้ น ฐานเกี่ย วกั บ การเมือ งการปกครอง หน าที่ ของรั ฐ
ความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชน ศึกษาสิทธิ เสรีภาพ บทบาทหนาที่ของ
ประชาชนตามรั ฐ ธรรมนู ญ ศึ ก ษากระบวนการทางการเมื อ งตามระบอบ
ประชาธิปไตยการมีสวนรวมของประชาชนตอระบบการเมืองไทยที่สอดคลองกับ
กระแสโลกาภิวัตน

0002506

กฎหมายเบื้องตนสําหรับชีวิต
3(3-0-6)
Introduction to Laws for Life
ศึกษาความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย หลักเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพและ
หนาที่ของปวงชนชาวไทยที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินชีวิตในยุคปจจุบันที่ประชาชนควรทราบ กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย
บุคคลนิติกรรม สัญญาหนี้ ครอบครัว มรดกและเอกเทศสัญญาตางๆ กฎหมาย
อาญากฎหมายวิธีพิจารณาความแพง อาญา เฉพาะในสวนความรูเบือ้ งตน

0002507

การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมประเทศไทย
3(3-0-6)
Thai Resources and Environment Management
ความหมายสิ่ ง แวดล อ มและทรั พ ยากรธรรมชาติ ประเภทและ
ความสําคัญของสิ่งแวดลอมและทรัพยากร สภาพปญหาและแนวทางแกไขและ
ปองกันปญหาดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ กฎหมายสิ่งแวดลอมและ
หลักการจัดกาทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

0002508

เศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Economics in Everyday Life
ความหมายของเศรษฐศาสตรและเศรษฐกิจ ความหมายของระบบ
เศรษฐกิจและลัทธิเศรษฐกิจในสังคมไทย สังคมเอเชียและสังคมโลก ดัชนีชี้วัด
พื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ควรรูและมีการนําไปใชบอย ๆ ความหมายของการผลิต
การจําหนา ยจายแจก การแบง ป นและการบริโ ภค ความหมายเบื้องตนของ
อุปสงคและอุปทานสถาบันที่สําคัญทางเศรษฐกิจในประเทศไทย

0002509

หลักการประกอบธุรกิจเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Business Principles
ศึก ษาลักษณะของธุร กิจ ความสําคัญของธุร กิจ ที่มีตอเศรษฐกิจและ
สังคม สิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ ประเภทของธุรกิจในประเทศ
ไทย การประกอบกิจกรรมตาง ๆ ของธุรกิจ เชน การผลิต การตลาด การจัด
องค ก าร การจั ด การธุ ร กิ จ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ธุ ร กิ จ และภาษี อ ากร
จรรยาบรรณทางธุรกิจ ของผูป ระกอบการ สภาพปญหาของการดําเนินธุร กิจ
หลั ก การเขี ย นแผนธุ ร กิจ เพื่อ นํ าไปใช ใ นการประกอบธุ ร กิจ ของตนเองและ
ครอบครัว

0002602

การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making

3(3-0-6)

หลัก การและกระบวนการคิดของมนุษย การคิดสรางสรรค การคิด
วิเคราะห ขอมูลขาวสาร ตรรกศาสตรและการใหเหตุผล กระบวนการตัดสินใจ
กําหนดการเชิง เสน การนํา ความรูม าประยุก ตใช ในชีวิ ตประจํ าวันและการ
ตัดสินใจ
0002801

วิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Sciences for Quality of Life Development
ศึ ก ษาทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร การพั ฒ นาการทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากอดีตสูปจจุบัน การนําความรู ทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีมาพัฒนาคุณภาพชีวิต ตระหนักถึงผลกระทบของความกาวหนา
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีตอมนุษยทั้งโลกปจจุบันและอนาคต

0002802

วิทยาศาสตรพื้นฐานกับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Fundamental Sciences for Everyday Life
กระบวนการแสวงหาความรูท างวิท ยาศาสตร การแกไขปญ หาโดย
วิธีการทางวิทยาศาสตร การทํางานของระบบตางๆ ในรางกาย ความสัมพันธ
ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม สารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน ประโยชนและโทษ

ของการใชส ารเคมี สารเคมีที่ตกคา งในสิ่ง แวดลอม สารเคมีป ราบศั ตรูพื ช
หลักการทํางาน วิธีใชและการแกปญหาเบื้องตนของอุปกรณไฟฟาในบาน การ
ใชประโยชนและการอนุรักษพลังงานในรูปแบบตางๆ
0002803

วิทยาศาสตรประยุกตสาํ หรับการดํารงชีวิต
3(3-0-6)
Applied Sciences for Everyday Life
ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรประยุกต สําหรับการนําไปใช
ในการดํารงชีวิต อันไดแก ความสําคัญของอาหารและโภชนาการที่มีตอสุขภาพ
สารอาหาร อาหารหลัก การกินอาหารใหพอดีกับ ความตองการของรางกาย
เมแทบอลิซึม แหลงพลังงานและการใช การคุมครองผูบริโภค หลักการใชยา
สารพิษและพืชสมุนไพรในชีวิตประจําวันและการดูแลสุขภาพตนเอง สุขอนามัย
สวนบุคคลและปจจุบันพยาบาล การออกกําลังกาย การวางแผนการออกกําลัง
กาย วิธีออกกําลังกายอยางถูกตอง การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การวัดผล
และประเมินผลกอนและหลังการออกกําลังกาย เพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย

0002804

ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Life and the Environment
กําเนิดชีวิต ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม สภาวะของโลกใน
เรื่องปญหาสิ่งแวดลอม ระบบนิเ วศ ความสัมพันธเชิงระบบระหวางชีวิตกับ
สิ่ง แวดลอ ม การรัก ษาความสมดุ ล ของระบบนิ เ วศ ความสมดุล ธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปญหามลพิษ ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและ
คุณภาพชีวิต การประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ปญหาสิ่งแวดลอมในทองถิ่น
ประเทศและโลก การใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

0002805

เกษตรในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
Agriculture in Everyday Life
ความหมายและการพั ฒ นาการเกษตร ความสั ม พั น ธ ดิ น กั บ การ
เจริญเติบโตของพืช ธาตุอาหาร การปลูกพืช การขยายพันธุพืช เคมีภัณฑและ
การกําจัดศัตรูพืช การเลี้ยงสัตวเ ศรษฐกิจชนิดต าง ๆ เชน ไก สุก ร โค กระบือ
การเลี้ยงปลา การถนอมและแปรรูปผลิตผลการเกษตร

0002806

การเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ
3(3-0-6)
The Royal New Theory of Agriculture
ความหมายความสํ า คั ญ และวิ ธี ก ารทํ า เกษตรทฤษฎี ใ หม ต ามแนว
พระราชดํา ริ หลั ก การทํา ไร นาสวนผสม เทคนิค การทํ าและการใชปุ ยจาก
ธรรมชาติ การใช วั ส ดุ ธ รรมชาติ ใ ห เ กิ ด ประโยชน การจั ด การศั ต รู พื ช แบบ
ผสมผสาน(Integrated Pest Management)

0002807

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมพื้นฐาน
3(2-2-5)
Fundamental Industrial Technology
ศึกษาความหมายและความสําคัญของเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สําหรับชางศึกษา
ทฤษฎีหรือหลักการในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแขนงตาง ๆและปฏิบัตทิ างดาน
เทคโนโลยี อุตสาหกรรมพื้นฐานสําหรับชาง เพื่อเปนพื้นฐานในการประยุกตเทคโนโลยีทาง
ชางมาใชในงานประจําวัน

0002808

เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตในทองถิ่น
3(3-0-6)
Appropriate Technology for Local Everyday Life
ศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่เกี่ยวกับพลังงานและพลังงานทดแทนคุณภาพชีวิต
ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร เทคนิค
และคุณภาพชีวิต การนําเทคโนโลยีไปใชเพื่อการพัฒนาชนบท การพัฒนาเทคโนโลยีที่
เหมาะสม เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตในทองถิ่น ศึกษาและเก็บรวบรวม
ขอมูลเทคโนโลยีทองถิ่นพรอม กับปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาใหเหมาะสมกับสภาพ
ปจจุบัน

ข.หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน
1541207

ศิลปะการพูด
3(2-2-5)
The Arts of Speaking
ความสําคัญของการพูด หลักการพูด การสรางบุคลิกภาพในการพูด
การเตรียมการพูด การฝกพูดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในแบบตางๆ เชน การ
พูดจูงใจ พิธีกร สุนทรพจน อภิปรายปราศรัย โอวาท สดุดี อวยพรไวอาลัยเปด–ปด
งาน ตอนรับ ขอบคุณ มอบสิ่งของและการแนะนําวิทยากร รวมทั้งการประเมินผล
การพูด

2021101

สุนทรียศาสตรกับภูมิปญญาทองถิ่น
3(2-2-5)
Aesthetics and Local Wisdom
ศึกษาและวิเคราะหสุนทรียศาสตรกับภูมิปญญาทองถิ่นในดานการมองเห็น การ
ฟงและลักษณะการเคลื่อนไหว เพื่อบูรณาการสูการประยุกตใชใหสอดคลองกับบริบทของ
สังคมปจจุบัน

2533901

ระเบียบวิธีวิจัยทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเบื้องตน
3(2-2-5)
Introduction to Research Methodology in Humanities and Social
Sciences
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย แนวคิด และหลักการของการวิจัยทางมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร การระบุปญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การกําหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจัย การดําเนินการวิจัย การใชสถิติ แหลง ขอมูล การรวบรวมขอมูล
การวิเคราะหขอมูล การเขียนรายงานการวิจัย การอานผลการวิจัย การนําวิธีการและ
ผลการวิจัยไปใชในการปฏิบัติงาน การเขียนโครงการวิจัย ฝกปฏิบัติการดําเนินงานวิจัย
ภาคสนามทุกขั้นตอน

2532202

กระบวนการเสริมสรางจิตสาธารณะ
3(3-0-6)
Public Mind Construction Process
ศึกษาความหมาย แนวคิด ความสําคัญของจิตสาธารณะ จิตอาสา ประเภทและ
รูปธรรมของจิตสาธารณะ ศึกษาชีวประวัติของบุคคลของบุคคลที่ไดรับการยอมรับวามีจิต
สาธารณะทั้ง ในระดับ ทองถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ศึก ษากระบวนการ
วิธีการเสริมสรางจิตสาธารณะ การฝกปฏิบัติภาคสนามและจัดทําโครงการเสริ มสรางจิต
สาธารณะ

วิชาบังคับ
2531101

หลักสังคมวิทยา
3(3-0-6)
Principles of Sociology
ศึกษาเกี่ยวกับนิยาม ประวัติความเปนมา ความสําคัญของสังคมวิทยา แนวคิด
ทฤษฎีสัง คมวิทยา วิธีก ารศึกษาสัง คมวิท ยา ความเกี่ยวพันกับ สัง คมศาสตร การจัด
ระเบี ยบ การขั ด เกลาทางสัง คม การจั ดช วงชั้ นทางสั ง คม กลุ ม สั ง คม วั ฒ นธรรม
กระบวนการสัง คม พฤติก รรมรวมหมู การเปลี่ ยนแปลงทางสั ง คมและวัฒ นธรรม
พฤติกรรมเบี่ยงเบน การเสียระเบียบทางสังคม เนนการศึกษาทั้งในเชิงทฤษฎีและการ
วิเคราะห

2531102

สังคมวิทยาชนบท เมือง และภูมิภาคอาเซียน
3(3-0-6)
Rural , Urban and Asian Sociology
ศึกษาขอบเขต ความสําคัญ ความหมาย แนวคิดทฤษฎี สังคมวิทยาชนบท สังคม
วิทยาเมือง และอาเซียน ความหมายของชุมชนแบบชนบทและเมืองและอาเซียน ลักษณะ
สังคมชนบทและเมืองและอาเซียน ดานนิเวศวิทยา ประชากร การอาชีพ และเศรษฐกิจ
สถาบันสังคม กลุมและองคการทางสังคม การตั้งถิ่นฐานในเมืองและชนบทและอาเซียน
ลักษณะคานิยม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมชนบทเปนสังคมเมือง ปญหาและการแกไข
ปญหาของสังคมชนบท สังคมเมือง และอาเซียน การวางผังเมือง ตลอดความรวมมือดาน
ตางๆ ของอาเซียน และกรณีศึกษาดูงานอาเซียน

2531103

จิตวิทยาสังคม
3(3-0-6)
Social Psychology
ศึกษาพฤติกรรมและประสบการณของบุคคลและกลุมทางสังคมในสถานการณ
ตางๆ รวมทั้ง ทัศนคติ อารมณ การปรับ ตัว การรับรู และความจํา การติดตอสื่อสาร
การสื่อความหมาย และการสมาคม การชักจูงพฤติกรรมของบุคคลผานกระบวนการกลุม
พลวัตของกลุมภาวะความเปนผูนํา อิทธิพลตอความสัมพันธระหวางบุคคลและกลุม

2531201

หลักการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
Principles of Social Development
ศึกษาปรัชญา แนวความคิดทฤษฎี หลักการกระบวนการ และกลยุทธ การ
พัฒนาสังคม การมีสวนรวมของประชาชน บทบาทหนาที่ของนัก พัฒนาสังคม การนํา
ทฤษฎีทางสังคมศาสตรไปใชในการพัฒนาสังคม โดยมุงพิจารณาความสัมพันธทางดาน
วัฒ นธรรมสัง คม เศรษฐกิจ การเมืองและสิ่ง แวดลอมเปนสําคัญ การพัฒ นาสัง คมที่
สัมพันธกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักธรรมาภิบาลที่นําไปสูการสรางความ
สมดุลภายใตกระแสโลกาภิวัตน

2531301

ยุทธศาสตรการพัฒนา
3(2-2-5)
Development of Strategies
ศึกษาถึงความหมายของวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร แผนงาน
โครงการ ตั ว ชี้ วั ด การบริ ห ารความเสี่ ย ง วิ เ คราะห ก ารพั ฒ นาประเทศที่ ผ า นมา
กระบวนการพัฒ นาที่ ส อดคลองกับ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมแหง ชาติ และทิ ศ
ทางการพัฒนาในอนาคต แนวคิดเกี่ยวกับสังคมชนบทและสังคมเมือง อิทธิพลของสังคม
โลกที่เชื่อมโยงและมีอิทธิพลตอสังคมชนบทและเมือง เชน สมาคมการคาเสรีและรูปแบบ
อื่นๆ ความรวมมือระดับภูมิภาคอาเชียน องคกรสําคัญที่มีอิทธิพลตอการพัฒนา ปญหาที่
เกิดขึน้ ในสังคมชนบทและเมืองในปจจุบัน การกําหนดยุทธศาสตรเพื่อเปน แนวทางแกไข
ปญหา หรือการพัฒนาสังคมชนบทและเมืองที่สอดคลองกับบริบทของสังคม วัฒนธรรม
เศรษฐกิจ และการเมืองไทย

2532104

ชุมชนศึกษา
3(2-2-5)
Community Study
ความหมายของชุมชนศึกษา ความสําคัญของชุมชนศึกษา ประเภทของชุมชน
ศึกษา โครงสราง หนาที่ วิธีการ เทคนิค กระบวนการ ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของกับ
การศึกษาชุมชน ประโยชนที่ไดรับจากชุม ชนศึกษา เพื่อใชในการวิเคราะหชุมชนทั้งใน
เมืองและในชนบทเทคนิคและวิธีก ารศึก ษาชุม ชนแบบเรง ดวนทั้ง เชิ ง ปริม าณและเชิง
คุณภาพ กระบวนการชุมชนศึกษาที่สอดคลองกับการวิเคราะหและการวางแผนชุมชน
เพื่อใหสามารถประยุกตแนวคิดที่เรียนไปใชในการลงพื้นที่ศึกษาและวิเคราะหขอมูลชุมชน
ในเชิงปฏิบัติการไดอยางมีประสิทธิภาพ

2532203

การพัฒนาแบบยั่งยืน
3(2-2-5)
Sustainable Development
ศึกษาแนวคิด ความหมาย หลักการของการพัฒนาแบบยั่งยืน ผลกระทบหรือ
ปญหาอันเกิดจากการพัฒนาประเทศที่ผานมา วิเคราะหแนวทางและวิธีการปฏิบัติใหเกิด
การพัฒ นาที่เ หมาะสมและมีบูร ณาการ ทั้ง ระบบเศรษฐกิจ ทรัพยากร สิ่ง แวดลอม
สุขภาพ การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม โดยเนนการมีสวนรวมขององคกรและชุมชน
เนนศึกษาโครงการพระราชดําริ และแนวคิดอื่นๆ ที่เหมาะสมกับสังคมไทย

2532204

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กับการพัฒนา
3(3-0-6)
Economy, Society, Political, and Development
ศึกษากลไก โครงสรางของระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของไทย ปจจัย
การผลิต ทรัพยากร กลไกการตลาด รายไดป ระชาชาติ การคลัง การคาระหวาง
ประเทศ และปญหาโครงสรางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง และแนวทางการแกไข
ปญหาอยางบูรณาการ

2532302

ระบบเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
3(3-0-6)
Economic System of Self-reliant Community
ศึกษาระบบแนวคิด ความหมาย และความสําคัญของเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวคิดทฤษฎีใหม องคกรชุมชนดานเศรษฐกิจ ความสัมพันธของ
ระบบเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองกับการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน

2532401

นโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
3(2-2-5)
Public Policy for Planning Local Community Development
ศึกษาโครงสรางอํานาจในทองถิ่น ระบบการเมือง กระบวนการจัดทํานโยบาย
สาธารณะ การกําหนดนโยบาย การมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจและการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลนโยบาย ผลกระทบ การยกเลิกและสานตอ
นโยบาย แนวคิดและหลัก การพัฒนาทองถิ่น เชื่อมโยงระดับ ภูมิภาคและระดับ ชาติ
บทบาทหนาที่ขององคกรรัฐ องคกรเอกชน และองคกรชุมชนที่จัดบริการเพื่อการพัฒนา
นโยบายและกลไกเพื่ อ แก ปญ หาการบริ ห ารการพั ฒ นา คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมใน
กระบวนการนโยบาย แนวโนมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นเพื่อการ
พึ่งตนเอง และกรณีศึกษาดูงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น

2532501

เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิต
3(2-2-5)
Appropriate Technology for Life
ศึกษาความหมาย ประเภท รูปแบบและระดับของเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการ
ดํารงชีวิต อิทธิพลของเทคโนโลยีตอการดํารงชีวิตการเลือกใชเทคโนโลยี การจัดการ
ปรับปรุงและถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับทองถิ่น การนําพลังงานทดแทนมาใชใน
ทองถิ่นเพื่อการดํารงชีวิตที่มีคุณภาพ เทคโนโลยีก ารประกอบอาชีพ ความเปนอยูใน
บานเรือนหรือการประยุกตใชวัสดุในทองถิ่นมาพัฒนาเปนสินคา และบริการใหเกิดคุณคา
และมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน

2532502

ภูมิปญญาไทยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
3(3-0-6)
Thai Wisdom for Local Development
ศึก ษาแนวคิ ด ความหมาย หลัก การ ความสํา คัญ ของภู มิ ปญ ญาไทยเพื่ อ
การพัฒนาทองถิ่นวิวัฒนาการ และกระบวนการเรียนรูของภูมิปญญาไทย ความสัมพันธ
ของภูมิปญญาไทย กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคม กระบวนการถายทอด
ภูมิปญญา ภูมิปญญาไทยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นกับการแกปญหาทางสังคมไทย

2533210

องคกรทองถิ่นกับการพัฒนา
3(3-0-6)
Local Organization and Development
ศึกษาแนวคิด ความหมาย รูปแบบ และประเภทขององคกรทองถิ่น การพัฒนา
องค ก รทอ งถิ่ นกฎหมายที่ เ กี่ ยวขอ ง บทบาทขององคก รท องถิ่น กับ การพั ฒ นาสั ง คม
กรณีศึกษา องคกรพัฒนาทองถิ่นกับการพัฒนาสังคม

2533303

การวางแผนและการจัดทําโครงการเพื่อการพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
Planning and Project for Social Development
ศึกษาแนวความคิด มโนทัศนในการวางแผน หลักการวางแผนเบื้องตน รูปแบบ
และวิธีการวิเคราะหนโยบายเพื่อนําสูการจัดทําแผน เชน SWOT อริยสัจสี่ ฯลฯ การ
กําหนดวิสัยทัศน ยุท ธศาสตรและการจัดทําแผนงาน โครงการ ลัก ษณะสําคัญ ของ
โครงการ ศึกษากรณีตัวอยางการแผนงานและจัดทําโครงการเพื่อการพัฒนาสังคม ทั้งใน
ระดับทองถิ่น ภูมิภาค และระดับชาติ กระบวนการจัดทําโครงการและบริหารโครงการที่มี
ลักษณะบูรณาการ ปญหาและอุปสรรคของการวางแผนพัฒนา

2533304

โลกาภิวัตนกับการพัฒนา
3(3-0-6)
The Globalization and Development
ศึกษาความหมาย ความสําคัญทฤษฎีโลกาภิวัตน โลกาภิวัตนกับการพัฒนาสังคม
อภิมหาอํานาจโลก การวิพากษวิจารณฝายสนับสนุนโลกาภิวัตน และฝายตอตานโลกา
ภิวัตน ผูขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกโอกาส และความทาทาย ตลอดจนการกํากับดูแลโลก
ผลกระทบของโลกาภิวัตนตอสัง คม เศรษฐกิจ และการเมืองไทย การพัฒนาและการ
ปรับตัวของสังคมไทยในกระแสโลกาภิวัตน

2533402

การพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุผูพิการและผูดอยโอกาส 3(2-2-5)
Juvenile Youth, woman, Elders, Disables and Inferior Development
ศึกษาความหมายของการพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุและผูพิการหลักการ
แนวคิด และความสําคัญในการพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุและผูพิการ จิตวิทยาที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุและผูพิการ เทคนิค วิธีการสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุและผูพิการ นโยบายและแผนพัฒนา
เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุและผูพิการ กรณีศึกษาองคเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก เยาวชน
สตรี ผูสูงอายุและผูพิการ

2533403

ประชากรศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Population Study and Life Quality Development
ศึก ษาความหมาย ความสําคั ญ แนวคิ ดทฤษฎี โครงสรา ง องคป ระกอบทาง
ประชากร วิธีการศึกษาทางประชากร ภาวะประชากร ปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของ
ประชากรและการเปลี่ยนแปลงประชากร การเกิด การตายและการยายถิ่น การพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชากรตามชวงวัย นโยบายประชากร ความสัม พั นธระหวางปจจัยทาง
ประชากรกับ การพัฒ นาประเทศในมิติตางๆ เชน ในดานเศรษฐกิจ สัง คม วัฒ นธรรม
การศึกษากฎหมายฯลฯรวมทั้งผลกระทบของการพัฒนาอันจะสงผลตอการเปลี่ยนแปลง
ประชากรในอนาคต รวมทั้งเทคนิคและวิธีการทางประชากรศึกษากับการแกไขปญหาของ
บุคคล ครอบครัว สังคม ประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหอยูเย็นเปนสุข

2534503

เครือขายการเรียนรูใ นงานพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
Network of Learning in Social Development
ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญ องคประกอบ ลักษณะและพัฒนาการของเครือขาย
การเรียนรู กระบวนการการสรางเครือขายการเรียนรูของชุมชนการจัดการความรู การ
วิจัยชาวบาน กระบวนการเรียนรูของกลุม และบุคคล ปจจัยที่มีผลตอการเรียนรู วิธีการ
ประเมินผลการเรียนรู และการนําผลการเรียนรูไปประยุกตใชกับงานพัฒนา ศึกษา
กรณีศึกษาที่ประสบผลสําเร็จ

2534902

สัมมนาปญหาและแนวทางการพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
Seminar in Social Problems and Development Guidelines
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการสัมมนา วิเคราะหผลกระทบจากการพัฒนาสังคมในเชิง
ทฤษฎี หลักการและทิศทางการพัฒนาในประเทศไทย ตลอดจนแสวงหาแนวทางในการ
พัฒนาจากกระบวนการสัมมนา หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อคนหาแนวทางในการ
พัฒนาชุมชน โดยศึกษากรณีศึกษาในพื้นที่ ทั้งปญหาและแนวทางการพัฒนาสังคม

2534904

การวิจัยทางการพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
Social Development Research
ศึก ษาแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางดานพัฒ นาสังคม ขั้นตอนการวิจัยทางการ
พัฒนาสังคม เทคนิคการวิจัยเชิงพื้นที่ การวิจัยที่เนนการมีสวนรวม ถอดบทเรียนรูปแบบ
การพัฒนาสังคม เขียนรายงานผลการวิจัย

วิชาเลือก
2531105

ครอบครัวและชุมชนไทย
3(3-0-6)
Thai Family and Community
ศึกษาแนวคิด ความหมาย หนาที่ของครอบครัวและชุมชนไทย วิวัฒนาการของ
ครอบครัวและชุมชนไทย ปจจัยที่สงเสริมใหครอบครัวอบอุน และชุมชนเขมแข็ง เพื่อ
พัฒนาชีวิตและคุณภาพคนในชุมชน บทบาทของภูมิปญญาไทยในการสงเสริมครอบครัว
และพัฒนาสังคม การพิทักษ สง เสริม และคุม ครองสิท ธิของบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชน

2531206

มโนทัศนงานพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
Concept in Social Development
ศึกษาปรัชญา แนวคิด ที่มาซึ่งหลักการและกระบวนการพัฒนาสังคมในรูปแบบ
ตางๆ ทฤษฎีพื้นฐานของการพัฒนา ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน การวิเคราะหลักษณะของ
สังคมบทบาทขององคกรและชุมชน เพื่อการจัดการและการวางแผน การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชากรในสังคมสูการพัฒนาที่ยั่งยืน

2531207

ปญหาสังคมรวมสมัย
3(3-0-6)
Contemporary Social Problems
ศึกษาความหมาย ขอบเขต ลักษณะ ประเภทของปญหาสังคม สาเหตุของปญหา
สังคม โดยการใชทฤษฎีและกรณีศึกษาจากงานวิจัย เอกสาร สื่อ เพื่อการวิเคราะห
การวิพากษสงั คมและปญหาสังคมตางๆ การวิเคราะหปญ
 หาสังคมระดับจุลภาคและ
ระดับมหภาค ผลกระทบพรอมทัง้ วิธีการปองกันและแนวทางแกไขปญหาสังคม

2532106

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Social and Cultural Change
ศึกษาความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม แนวคิด ทฤษฎี
และรูปแบบของการเปลี่ยนแปลง ปจจัยที่กอใหเกิดการเปลีย่ นแปลง วิวัฒนาการของการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมไทย ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงและแนวโนมของการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมไทย แนวทางการแกไข

2532107

ภาวะความเปนผูนําในงานพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
Leadership in Social Development
ศึกษาความหมายผูนํา ภาวะความเปนผูนํา คุณลัก ษณะของผูนําประเภทของ
ผูนํา บทบาทผูนํา ปจจัยที่กอใหเกิดภาวะผูนํา แนวทางและวิธีการประเมินภาวะความ
เปนผูนํา การสรรหาผูนํา เทคนิคในการอบรมผูนําในชุมชน ความสัมพันธระหวางผูนํา
กับงานพัฒนา

2532108

บทบาทหญิงชายในการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
Gender Role in Social Development
วิเคราะหวิวัฒนาการของบทบาทหญิงชายในสถาบันทางสังคม ปจจัยที่มีอิทธิพลในการ
กําหนด บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของหญิงชาย การปรับบทบาทใหสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพื่อใหทั้งหญิงและชายมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา
สังคมไดอยางเต็มศักยภาพ โดยเนนบทบาทหญิงชายในการพัฒนาสังคมไทยเปนหลัก

2532208

สวัสดิการสังคม
3(3-0-6)
Social Welfare
ศึกษาความหมาย ความสําคัญของสวัสดิการสังคม ประเภทของงานสวัสดิการ
สัง คม ประโยชนของสวัสดิการสังคม ศึก ษารูป แบบ นโยบายการจัดสวัส ดิก ารสัง คม
ระเบียบหรือขอปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการจัดสวัสดิการสังคม ลักษณะงานสวัสดิการของรัฐ
และเอกชนของไทย โดยเปรียบเทียบกับงานสวัสดิการของตางประเทศ

2532305

การพัฒนาองคกรชุมชน และเครือขายทางสังคม
3(3-0-6)
Community Organization Development and Social Network
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ ประเภทขององคกรชุมชนพัฒนา
องคกรชุมชนในประเทศไทย ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ การบริหารงานและการ
พัฒนาองคกรชุมชนประเภทตางๆ การดําเนินงานหรือการจัดการองคกรชุมชนในประเทศ
ไทยที่เปนตัวอยางที่ดี และแตกตางกันตามสภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
ปญ หาอุป สรรคในการดํา เนินงานขององคก รชุม ชนการศึก ษากรณี ตัวอยางที่ป ระสบ
ความสําเร็จที่หลากหลาย เพื่อนํามาใชในการสรางกระบวนทัศนแกผูเรียน

2532306

หลักและกลยุทธการฝกอบรมเพื่อการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
Principles and Strategies of Training for Social Development
ความหมาย ความสําคัญ กระบวนการการฝกอบรมวิเคราะหความจําเปน
(training needs analysis) การสรางหลักสูตรการฝกอบรม การกําหนดเปาหมายและตัว
ชีวัดการจัดการฝกอบรม เทคนิคการบริหารและการจัดการการฝกอบรม วิธีการฝกอบรม
แบบตางๆ การจัดทําสื่อประกอบการฝกอบรมเพือ่ การพัฒนาสังคมตลอดจนการ
ประเมินผลการฝกอบรม

2532307

การวิเคราะหปญหาชุมชนและแนวทางการพัฒนา
3(3-0-6)
Community Problem Analysis and Development Guidelines
ศึกษาความหมายของการวิเคราะหปญหาชุมชน ลักษณะธรรมชาติของปญหา
ชุมชน ทําความเขาใจกับปญหาการพัฒนาที่มีความสลับซับซอน และตองการผลักดันให
เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยชุมชน ศึกษาปรากฏการณชุมชน ความสัมพันธของกลุมบุคคล
โดยใชแนวคิดทางสังคมศาสตรไปวิเคราะหปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับบริบทของชุมชน ความสําคัญและความจําเปน
แนวความคิด หลักการวิธีการ กระบวนการและขั้นตอนในการวิเคราะหปญหาชุมชน
บทบาทของผูวิเคราะหชุมชนการวิเคราะหจากเอกสาร และการวิเคราะหภาคสนาม การ
ฝกปฏิบัติการวิเคราะหสภาพปญ หาชุม ชน ในลักษณะต างๆ การสํารวจ เก็บรวบรวม
ขอมูล วิเคราะหจุดแข็ง จุดออนของชุมชน เทคนิคการวิเคราะหชุมชนรวมกัน วางแผน
พัฒนาทองถิ่น

2532404

การประเมินผลโครงการพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
Social Development Project Evaluation
ศึกษาถึงความหมายความสําคัญของการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา
สัง คม มโนทัศนก ารประเมิน ทฤษฎี ก ารประเมิ นผลโครงการ หลัก การประเมินผล
โครงการ การวิเคราะหโครงการ กรอบในการประเมินผล การสรางตัวชี้วัดและเกณฑใน
การประเมินผลโครงการ คุณภาพการประเมินโครงการ การทดลองการประเมินผล
โครงการในภาคสนาม การเขียนรายงานสรุปผลการประเมิน หรือบทสรุปสําหรับผูบริหาร
และวิเคราะหผลการประเมินเพื่อนําไปปรับปรุงแกไขเพื่อการพัฒนาโครงการในระดับ
ตอไป

2532405

การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
3(3-0-6)
Development Communication
หลักการสื่อสาร การประสานงานเครือขาย การเขียนและจัดทําเอกสารทาง
ราชการ ศัพทการพัฒนาสังคม การบูรณาการ การพูดในโอกาสตางๆ การจัดการประชุม
การสือ่ สารระบบ กระบวนทัศนและมิติใหมในการสื่อสารเพื่อสังคมนวัตกรรมการสือ่ สาร
เพื่อการพัฒนาสังคม (เนื้อหาบูรณาการจากทุกกลุม ในชุมชน : เด็ก เยาวชน และครอบครัว/
ผูสงู อายุ/สุขภาพ) หลักและวิธีการสรางสรรคสื่อ

2532406

กฎหมายเพื่อการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
Laws for Social Development
ศึกษากฎหมายเด็กและเยาวชน กฎหมายผูพิก าร กฎหมายผูสูงอายุ กฎหมาย
สวัส ดิก ารสัง คม กฎหมายพัฒ นาชุมชนและสัง คม กฎหมายสตรีและสถาบันครอบครัว
กฎหมายปองกันและปราบปรามการคามนุษยและคาประเวณี กฎหมายขอทาน กฎหมาย
สิทธิมนุษยชน

2533109

สังคมวิทยาการพัฒนา
3(3-0-6)
Sociology for Development
ศึก ษาความหมายขอบเขต แนวคิด ของสัง คมวิท ยาการพัฒ นา ระบบและ
กระบวนการทางการพัฒนา ความสัมพันธระหวางบุคคล กลุม และสถาบันทางสังคม
บทบาทของสถาบันกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการพัฒนา

2533110

สังคมวิทยาการทองเที่ยว
3(3-0-6)
Sociology of Tourism
ศึก ษาความหมาย ขอบขาย และความสําคัญ ของสัง คมวิท ยาการทองเที่ยว
สถาบันสังคมที่เกี่ยวกับ การทองเที่ยว การจัดระเบียบสังคมเพื่อใหการทองเที่ยวเกิด
หนาที่และประโยชนตอสังคม สิ่งแวดลอม ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมที่
เหมาะสมกับการสงเสริมการทองเที่ยว คุณภาพของกลุมชนในการพัฒนาการทองเที่ยว
ลัก ษณะทางสังคมวิท ยาของการทองเที่ยวในสัง คมไทย การทองเที่ยวกับ การพัฒ นา
วัฒนธรรม การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศ นโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติที่เกี่ยวกับการสงเสริมการทองเที่ยวในสังคมไทย

2533209

การบริหารงานพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
Social Development Administration
ศึก ษาแนวคิดและความหมายของการบริห ารการพัฒ นาความสําคัญ ของการ
บริห ารการพัฒ นา ระบบงานพัฒ นาสั ง คมโลก การถอดระบบงานพัฒ นาสั ง คม การ
บริหารงานในประเทศที่กําลังพัฒนาการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการบริหาร
เพื่อการพัฒ นาและการพัฒ นาเพื่อการบริหารกระบวนการในการพัฒ นาประเทศการ
ประยุกตการบริหารการพัฒนากับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี

2533211

การบริหารงานพัฒนาองคกรปกครองทองถิ่น
3(3-0-6)
Management of Local Organization Development
ศึกษาความหมาย หลักการ ประเภทขององคการในทองถิ่น ทั้งที่เปนของรัฐ
และเอกชน โครงสรางของสัง คมกับ การจัดองคก รในทองถิ่น การบริหารงานพัฒ นา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น การบูรณาการการบริหารระหวางองคกรในชุมชนระดับตางๆ
การจัดทําแผนงานโครงการอยางบูรณาการ ทิศทางการพัฒนางานขององคกรทองถิ่น

2533308

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
Human Resource Development
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ แนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการ ในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย กระบวนพัฒนาทรัพยากรมนุษย หลักการมนุษยสมั พันธ การ
ติดตอสื่อสาร การทํางานเปนทีม และการอยูรวมกันในสังคม

2533309

ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
Information System for Social Development
ศึ ก ษาแนวความคิ ด และความสํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ การจั ด ระบบสารสนเทศ
องคประกอบของระบบสารสนเทศบทบาทและหนาที่ของระบบสารสนเทศการออกแบบ
สารสนเทศ เพื่อการพัฒนาสังคม การประมวลผลขอมูล การประยุกตใชระบบสารสนเทศ
เพื่อการวิเคราะหขอมูลและการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาสังคม

2533310

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3(2-2-5)
Development of Natural Resources and Environment
ศึกษาแนวคิด กระบวนการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สภาพและปญหาของการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นโยบายแนวทางการ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปลูกฝง การสรางจิตสํานึกของชุมชนในการอนุรักษและ
พัฒนาสิ่งแวดลอมในชุมชนเพื่อความยั่งยืน กรณีศึกษาเพื่อใหเห็นภาพเปนรูปธรรม

2533312

วิทยากรกระบวนการ
3(3-0-6)
Facilitator
ศึก ษาความหมาย ลั ก ษณะของวิ ท ยากรกระบวนการ บทบาทของวิ ท ยากร
กระบวนการ คุณสมบัติ ทักษะวิทยากรกระบวนการ การโนมนาว การสรางสรรคกิจกรรม
กลุมสัมพันธ การนันทนาการ สรางการมีสวนรวมผานกระบวนการกลุม การสรุปประเด็น
และการจัดการความรู

2533407

สถานการณดานสังคมเศรษฐกิจในชุมชน
3(3-0-6)
Community Socio-Economical Situations
ศึกษาสิ่งแวดลอมทางดานกายภาพ สถานการณดานสัง คมเศรษฐกิจในชุมชน
ปญหาดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม อันเปนอุปสรรคตอการพัฒนาชุมชน ปญหาอัน
เปนผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในชุมชนจากอดีตจนถึงปจจุบัน แนวทางการพัฒนาและ
ผลที่คาดวาจะไดรับ

2533408

สถานการณเศรษฐกิจและสังคมโลก
3(3-0-6)
World Economy and Social Situations
วิเคราะหสถานการณดานเศรษฐกิจและสังคมโลกความสัมพันธของบริบทโลก
เชื่อมโยงกับ ระดับทองถิ่น ระดับ ชาติ และอาเซียน ทรัพยากรโลก บทบาทและความ
รวมมือ ความขัดแยง และแนวโนมดานเศรษฐกิจและสังคมระหวางประเทศ

2533504

การพัฒนาวิสาหกิจขนาดเล็กขนาดกลางในชุมชน
3(2-2-5)
Small and Medium Community Enterprises Development
ศึก ษาถึ ง ความหมายของธุ ร กิ จ ขนาดเล็ ก และขนาดกลาง ความหมายของ
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน แนวคิ ด ในการพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ขนาดเล็ ก ขนาดกลางในชุ ม ชน
กระบวนการวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษาการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน การจัดทําแผนธุรกิจ
แผนการจัดการทุน แผนจัดการการผลิต แผนการตลาด แผนจัดการองคกร และการเปน
ผูประกอบการ การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก
และขนาดกลาง ตลอดจนกระบวนการสงเสริมวิสาหกิจแบบครบวงจร

2533505

การพัฒนาทุนทางสังคม
3(3-0-6)
Social Capital Development
ศึก ษาความหมาย ลัก ษณะและองคป ระกอบของทุนทางสัง คม แนวคิดการ
พัฒนาที่มุงเนนการพึงตนเองโดยอาศัยศักยภาพของทุนในชุมชน วิเคราะหทุนทางสังคม
ของชุมชน การนําทุนทางสังคมมาประยุกตใชในงานพัฒนา การพัฒนาทุนทางสังคมใหมี
ศักยภาพตอการพัฒนา ไมวาจะเปนทุนที่เปนคน ทุนภูมิปญญา ทุนความรัก ความสามัคคี
ของคนในชุมชน ทุนธรรมชาติ เปนตน

2534903

สถิติสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร
3(3-0-6)
Statistics for Social Science Research
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ประเภท วิธีการแนวทางสถิติ กระบวนการและเทคนิค
การใช ส ถิ ติใ นงานวิ จั ยทางสัง คมศาสตร ก ารวิ เ คราะห ขอ มู ล ทางสถิ ติ ด วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร สามารถแปลผลและอธิบายความหมายของผลทางสถิติได

2534205

การพัฒนาสังคมเปรียบเทียบ
3(2-2-5)
Comparative Social Development
ศึก ษาแนวคิดและหลัก การเกี่ยวกับ การพัฒ นาสังคม กระบวนการทางสัง คม
วิเคราะหรูปแบบวิธีดําเนินงานของการพัฒนาสังคมในประเทศและตางประเทศ การจัดตัง้
องคการ การวางแผน และการบริหารงานพัฒนาสังคมของประเทศตางๆ เปรียบเทียบ
กับประเทศไทยในมิติตางๆ

2534409

การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของอาเซียน
3(3-0-6)
Economy, Social, and Political Development of Asian
พัฒนาการ ปญหา การแขงขันดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทยเชื่อมโยง
ความร ว มมื อ ประชาคมอาเซี ย นด า นเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง และวั ฒ นธรรม
การสงเสริมภูมิปญญาไทยเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความรวมมือลุมแมน้ําโขง
จุดแข็งและจุดออนประเทศของการแขงขันในประชาคมอาเซียน การเปดเสรีการคา

2534410

สันติศึกษากับการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
Peace Study and Social Development
แนวความคิด วิธีการและรูปแบบในการปองกันและแกไขปญหาความขัดแยงอัน
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองทั้งในระดับ
ทองถิ่นระดับประเทศและระดับโลก ทั้งในกรณีศึกษาเกี่ยวกับความขัดแยงของบุคคล กลุม
บุคคล องคกร และสถาบันตางๆ ตลอดจนปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ

2534506

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
Sufficiency Economy for Sustainable Development
ศึกษาแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนปญหาการ
พัฒ นาในอดีต และป จ จุบั น ศึ ก ษาและวิ เ คราะห ฐ านของทรั พ ยากร ศั ก ยภาพของ
ทรัพยากรและแนวคิดเกี่ยวกับการผลิต การตลาด การบริโภค และการออมของครัวเรือน
การพัฒ นาโดยอาศัยศัก ยภาพของกลุม และการพึ่ง พาตนเอง ศึก ษาการดําเนินงาน
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวการดําเนินงานของ
องคกรเอกชน และหนวยงานรัฐที่ประสบความสําเร็จ

2534905

การศึกษาอิสระ
3(2-2-5)
Independent Study
ศึกษาคนควาดวยตนเอง ตามโครงการวิจัยหรือหัวขอที่ผานการอนุมัติแลว
ฝกปฏิบัติงานวิจัยภาคสนาม และนําเสนอผลการศึกษาในรูปเลมของรายงาน ตามรูปแบบ
ที่กําหนด

วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา
2533801
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาสังคม
Social Development Profession Practicum

2(90)

จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝก ประสบการณ
วิชาชีพ ในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียน
ใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเนนการ
ฝกทักษะขั้นพื้นฐานและภาคปฏิบัติระดับสูงในงานและกิจกรรมสําหรับฝกประสบการณ
วิชาชีพการพัฒนาสังคม

2534802

การฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาสังคม
6(450)
Social Development Practicum
จัดใหนัก ศึก ษาได ฝก ประสบการณ วิช าชีพ การพัฒ นาสัง คม ในองค ก ารหรื อ
หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อใหไดรับความรู ทักษะ เจตคติและประสบการณใน
อาชีพ พัฒ นาสัง คม จัดใหนัก ศึก ษาเขาไปใชชี วิตในชุม ชน จํา นวน 450 ชั่ วโมง เพื่ อ
ทําการศึกษาชุม ชน นําผลการศึกษามาวิเ คราะหปญ หา สรางโครงการและปฏิบัติง าน
การศึกษารูปแบบ การวางโครงการ การจัดระบบงาน การบริก าร วิธีก ารดําเนินงาน
ปฏิบัติตามโครงการ และการประเมินผล ตลอดจนศึกษาวิธีการแกไขปญหาของหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานอยูในชุมชนนั้น

2354803 การเตรียมสหกิจศึกษา
2(90)
Cooperative Education Preparation
หลัก การ แนวคิด กระบวนการสหกิจ ศึกษาและระเบียบขอปฏิบัติที่เกี่ยวของ
เทคนิคในการเขียนจดหมายสมัครงาน การสอบสัมภาษณ บุคลิกภาพและการเลือกสถาน
ประกอบการ ตลอดจนความรู พื้ น ฐานที่ จํ า เป น สํ า หรั บ การไปปฏิ บั ติ ง านในสถาน
ประกอบการ การเสริม สรางทัก ษะและจริ ยธรรมในวิชาชีพ เฉพาะสาขาวิชา ความรู
เกี่ยวกับมาตรฐานสากล มาตรฐานความปลอดภัยในสถานประกอบการ การเขียนรายงาน
ทางวิชาการ และการนําเสนอรายงาน
2534804 สหกิจศึกษา
6(450)
Cooperative Education
การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราวดานการพัฒนาสังคม โดยมีแผนรวมกัน
ระหวางสถาบัน กับ สถานประกอบการ ตามโครงการที่ไดรับมอบหมาย ตลอดจน มีการ
กําหนดลักษณะงานและแผนการปฏิบัติงานใหกับนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะตองจัดทํารายงาน
เสนอเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานเพื่อประเมินผลการศึกษา และนําเสนอรายงานเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานและขอมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการ

