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สาขาวชิาการพัฒนาชุมชน 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 



 

ศิลปศาสตรบัณฑิต    

สาขาวชิาการพัฒนาชุมชน 

หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2554 

 
3.  หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1  หลกัสูตร 

        3.1.1  จํานวนหน่วยกติ รวมตลอดหลกัสูตร  เรียนไม่นอ้ยกว่า 127 หน่วยกติ 

        3.1.2  โครงสร้างหลกัสูตร  โครงสร้างหลกัสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที�สอดคลอ้งกบัที�กาํหนด

ไวใ้นเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร ของกระทรวงศึกษาธิการ ดงันี�  

ก.  หมวดวชิาศึกษาทั�วไป  เรียนไม่น้อยกว่า  30     หน่วยกติ 

1)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์      6 หน่วยกติ 

2)  กลุ่มวิชาภาษา      9 หน่วยกติ 

3)  กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์      6     หน่วยกติ 

4)  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  9    หน่วยกติ 

ข.  หมวดวชิาเฉพาะด้าน  เรียนไม่น้อยกว่า                91     หน่วยกติ 

1)  วิชาเฉพาะดา้น  (บงัคบั)                      48    หน่วยกติ 

2)  วิชาเฉพาะดา้น  (เลือก) เรียนไม่นอ้ยกว่า                 36    หน่วยกติ 

3)  วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกจิศึกษา                    7    หน่วยกติ 

 ค.  หมวดวชิาเลอืกเสรี  เรียนไม่น้อยกว่า    6     หน่วยกติ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ข.  หมวดวชิาเฉพาะด้าน เรียนไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกติ 

1)  วชิาเฉพาะด้าน  (บงัคบั)  48 หน่วยกติ 

2531106 หลกัมานุษยวิทยาและสงัคมวทิยา    

Principles of Anthropology and Sociology 

3(3-0-6) 

2531107 สงัคมวิทยาชนบทและเมือง   

Rural and Urban Sociology 

3(3-0-6) 

2531302 กระบวนการและเทคนิคการทาํงานกบัชุมชน  

Process and Techniques  for  Working with  Community 

3(2-2-5) 

2531303 การศึกษาชุมชนกบังานพฒันาชุมชน  

Community Study  and Development 

3(2-2-5) 

2531304 ทฤษฎี หลกัการ และยทุธศาสตร์การพฒันาชุมชน    

Theory, Principles, and  Strategies of Community Development 

3(3-0-6) 

2531305 จริยธรรมในงานพฒันาชุมชน   

Ethics in Community Development 

3(3-0-6) 

2532207 การพฒันาสงัคม  

Social Development 

3(3-0-6) 

2532311 การพฒันาชุมชนเปรียบเทียบ  

Comparative  Study  of  Community Development 

3(3-0-6) 

2532601 

 

ภาษาองักฤษเพื�องานพฒันาชุมชน   

English for Community Development 

3(3-0-6) 

 

2532901 

 

สถิติเบื�องตน้สาํหรับการวิจยัทางสงัคมศาสตร์ 

Statistics for Social Science Research 

3(3-0-6) 

 

2533315 การบริหารงานพฒันาชุมชน   

Community Development Administration 

3(3-0-6) 

2533316 

 

การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการประเมินผลการพัฒนาชุมชน 

Strategic Planning and Community Development Evaluation 

3(2-2-5) 

2533703 

 

เทคโนโลยสีารสนเทศเพื�อการพฒันาชุมชน  

Information Technology for Community Development 

3(2-2-5) 

 

2534213 

 

การประเมินผลกระทบทางสิ�งแวดลอ้มและสงัคม 

Environmental  and Social Impact Assessment  

3(2-2-5) 

 

2533902 

 

ระเบียบวิธีวิจยัทางสงัคมศาสตร์เบื�องตน้ 

Introduction to Social Science Research Methodology 

3(2-2-5) 

 



2534905 สมัมนาประเด็นพิเศษทางการพฒันาชุมชน 

Seminar on Special Issues in Community Development   

3(2-2-5) 

 

2)  วชิาเฉพาะด้าน  (เลอืก) เรียนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 

2531108 สงัคมและวฒันธรรมทอ้งถิ�น    

Local Society and Culture  

3(3-0-6) 

2531205 ประชากรศึกษาประยกุตใ์นงานพฒันา   

Applied Population Study in Community Development 

3(3-0-6) 

2531306 ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นกบัการพฒันาชุมชน 

Local Wisdom and Community Development 

3(2-2-5) 

2531307 เศรษฐกจิพอเพียงเพื�อการพฒันาชุมชน 

Sufficiency Economy for Community Development 

3(2-2-5) 

 

2531602 การสื�อสารเพื�อการพฒันาชุมชน   

Communication  for Community Development 

3(2-2-5) 

2532206 สวสัดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ 

Social Welfare and Social  Work 

3(3-0-6) 

2532208 พฒันาการครอบครัวและชุมชนไทย   

Thai Family and Community  Development 

3(3-0-6) 

2532209 เพศวิถีกบัการพฒันาชุมชน   

Gender and Community Development 

3(3-0-6) 

2532402 องคก์รชุมชนกบัการบริหารงานพฒันาชุมชน   

Community Organizations and Community Development 

Administration 

3(3-0-6) 

2532502 การจดัการความรู้เพื�อพฒันาทอ้งถิ�น 

Knowledge Management  for Local  Development 

3(2-2-5) 

2532503 การจดัการวิสาหกจิชุมชน  

Enterprises Management  

3(3-0-6) 

2533104 ปัญหาสงัคมกบัการพฒันาชุมชน   

Social Problems and Community Development 

3(3-0-6) 

2533211 ชายแดนศึกษา   

Border Studies 

3(3-0-6) 

2533314 วิทยากรกระบวนการในงานพฒันาชุมชน 

Facilitator   in  Community  Development 

3(2-2-5) 



2533317 

 

ประชาสงัคมเพื�อการพฒันาชุมชน 

Civil Society  for Community Development 

3(3-0-6) 

2533318 จิตวิทยาชุมชน 

Community Psychology 

3(3-0-6) 

 

2533319 

 

การส่งเสริมการเกษตรแบบบูรณาการ 

Integrated Agriculture  Extension 

3(2-2-5) 

2533401 เครือข่ายการเรียนรู้ในงานพฒันาชุมชน   

Learning Network in Community Development   

3(2-2-5) 

2533502 

 

การจดัการฝึกอบรมเพื�อการพฒันา    

Training Management for Development 

3(2-2-5 ) 

 

2533503 การจดัการตนเองของชุมชน   

Community  Self  Management 

3(3-0-6) 

2533901 

 

การวิจยัเชิงปฏิบตัิการอยา่งมีส่วนร่วม 

Participatory  Action  Research 

3(2-2-5) 

 

2534211 พลวตัของชุมชนในบริบททางสงัคม 

Community Dynamics in Social Context 

3(3-0-6) 

2534212 สนัติศึกษากบัการจดัการความขดัแยง้  

Peace  Study  and  Conflict  Management 

3(3-0-6) 

2534301 กระบวนการเสริมสร้างชุมชนและการพฒันาแบบย ั�งยนื  

Community Building Process and Sustainable Development 

3(2-2-5) 

2534302 ภาวะผูน้าํในงานพฒันาชุมชน   

Leadership  in  Community  Development 

3(3-0-6) 

 

  3)  วชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ / สหกจิศึกษา     7 หน่วยกติ 

2534805 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพฒันาชุมชน  

Preparation  for  Community  Development  

Apprenticeship 

2(90) 

2534806 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพฒันาชุมชน   

Community  Development  Apprenticeship 

5(450) 

 

ค.  หมวดวชิาเลอืกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 

เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี  โดยไม่ซํ� ากบัรายวิชา       

ที�เคยเรียนมาแลว้และตอ้งไม่เป็นรายวิชาที�กาํหนดให้เรียนโดยไม่นบัหน่วยกติรวมในเกณฑ์    การสําเร็จ

หลกัสูตรของสาขาวิชา 



หมวดวชิาเฉพาะด้าน 
 

ความเป็นมา  แนวคิดพื�นฐานทางมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา  วิธีการศึกษา

ทางมานุษยวิทยาและสงัคมวิทยา  การเกบ็ขอ้มูลภาคสนามทางมานุษยวิทยา  ความสาํคญัของสังคมวิทยา

และมานุษยวิทยาในฐานะที�เป็นสาขาวิชาทางสงัคมศาสตร์  มโนทศัน์ทางวฒันธรรมและพฒันาการทาง

สถาบนั  การจดัระเบียบทางสงัคม  กระบวนการขดัเกลาทางสงัคม  สถาบนัทางสงัคม  และความสัมพนัธ์

ระหว่างสถาบนัในสงัคม 
 

ความรู้เบื�องตน้เก ี�ยวกบัสงัคมวิทยาชนบทและเมือง    ความแตกต่างและ 

ความสัมพนัธ์ระหว่างสังคมชนบทและเมือง  ด้านนิเวศวิทยา  ประชากร  การอาชีพ  และเศรษฐกิจ 

สถาบนัสงัคม   กลุ่มและองคก์ารทางสงัคม   ลกัษณะค่านิยม   กระบวนการเปลี�ยนแปลงจากทางสังคม

ชนบทเป็นสงัคมเมือง  การวางผงัเมือง   ปัญหาและการแกไ้ขปัญหาของสงัคมชนบทและสงัคมเมือง  
 

โครงสร้างวิวฒันาการของระบบสงัคมแบบดั�งเดิมของทอ้งถิ�น  ความสัมพนัธ์

ระหว่างโครงสร้างของสงัคมกบัค่านิยมประวตัิศาสตร์ ธรรมชาติและความเจริญเติบโตของวฒันธรรม 

ปัญหาร่วมสมยัของวฒันธรรมและสงัคมทอ้งถิ�น  และอิทธิพลของวฒันธรรมต่างชาติที�ปรากฏในสังคม

และวฒันธรรมทอ้งถิ�น 
 

ทฤษฎีทางประชากร ความรู้เบื� องต ้นเก ี�ยวกบัประชากรกบัการพ ัฒนา    

องคป์ระกอบในการวิเคราะห์ประชากร  การเปลี�ยนแปลงประชากร    ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางดา้น

ประชากรกบัการวางแผนพฒันาประเทศในด้าน  เศรษฐกจิ  สังคม การเมือง  การศึกษา  กฎหมายและ

สิ�งแวดลอ้ม  ปัญหาและนโยบาย  ทางด้านประชากรของประเทศ  ผลกระทบของการพฒันาที�มีผลต่อ

แนวโนม้ของประชากร กรณีศึกษาพื�นที�ตน้แบบ การนาํขอ้มูลประชากรเป็นฐานในการวางแผนพฒันา 

 
 

 

 

 

 

2531106   หลกัมานุษยวทิยาและสังคมวทิยา    

  Principles of Anthropology and Sociology 

3(3-0-6) 

2531107   สังคมวทิยาชนบทและเมอืง    

  Rural and Urban Sociology 

3(3-0-6)  

2531108    สังคมและวฒันธรรมท้องถิ�น    

   Local Society and Culture 

3(3-0-6)  

2531205   ประชากรศึกษาประยุกต์ในงานพัฒนาชุมชน         

  Applied Population Study in Community Development 

3(3-0-6)  



 

 

กระบวนการพฒันาชุมชน  กระบวนการเรียนรู้   กระบวนการมีส่วนร่วม    

กระบวนการกลุ่ม   การวางแผน   การปฏิบตัิการ   และการประเมินผล   การมีส่วนร่วม   และการพึ�งตนเอง

ของชุมชน   กระบวนการพฒันาในรูปแบบต่างๆ ที�ใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั การสร้างรูปแบบกระบวนการพฒันา

ที�เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์  เทคนิค   ในการทาํงานกบัชุมชน  การประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการ

ทาํงานที�สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
 

   ความจาํเป็น  ประโยชน์  ประเภทและกระบวนการศึกษาชุมชน  ทฤษฎีที�

เก ี�ยวขอ้งกบัการศึกษาชุมชนเพื�อใชใ้นการวิเคราะห์ชุมชน สิ�งแวดลอ้มทางกายภาพ  โครงสร้างของชุมชน  

ศกัยภาพของชุมชนในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม  การเมือง  วฒันธรรม  การประยุกต์แนวคิดที�เรียนไปใช้ใน

การศึกษาชุมชน  วิเคราะห์ขอ้มูลชุมชน  การวางแผนจดัการพฒันาชุมชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 

   พฒันาการ ความเคลื�อนไหวของแนวคิดและทฤษฎีการพฒันาสังคม/ชุมชนที�

สําคญั  วิเคราะห์ความสําเร็จและความล้มเหลวของการนําทฤษฎีดังกล่าวมาใช้ในการพฒันาชุมชน 

แนวทาง วิธีการเลือกสรรและประยกุตใ์ชท้ฤษฏีดงักล่าวในการพฒันาชุมชน  ที�เหมาะสมกบัสถานการณ์

ปัจจุบนั  หลกัการ วิธีการ เป้าหมายของการดาํเนินงานพฒันาชุมชน ยทุธศาสตร์ แนวทางวิธีการกาํหนด

ยทุธศาสตร์เพื�อบรรลุเป้าหมายของการพฒันาชุมชน 

 

ทฤษฏีทางจริยธรรม ความหมาย ความสาํคญั สถานการณ์ทางจริยธรรมของ 

สงัคมในปัจจุบนั  แนวทางในการปลูกฝังค่านิยมที�ดีงาม การมีจิตสาธารณะ   การนาํจริยธรรมมาเป็นกรอบ

ในการดาํเนินชีวิต และดาํเนินงานพฒันาชุมชน ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมกบัการเป็นทรัพยากรมนุษยท์ี�มี

คุณค่าต่อสงัคมและการพฒันาชุมชน 
 

 

 

 

 

 

2531302   กระบวนการและเทคนิคในการทาํงานกบัชุมชน  

  Process and Techniques  for  Working with  Community 

3(2-2-5) 

2531303   การศึกษาชุมชนกบังานพฒันาชุมชน  

  Community Study  and Development 

3(2-2-5) 

2531304   ทฤษฎี หลกัการและยุทธศาสตร์การพฒันาชุมชน     

  Theory, Principles, and  Strategies of Community  

  Development 

3(3-0-6)

  

2531305   จริยธรรมในงานพฒันาชุมชน   

  Ethics in Community Development 

3(3-0-6)  



 

 

 

ความหมายของภูมิปัญญาทอ้งถิ�นในบริบทของวิถีชุมชน วิธีการถอดรหัสภูมิ

ปัญญา เพื�อเขา้ถึงความหมาย และคุณค่าของภูมิปัญญา รวมทั�งศึกษาแนวทางในการอนุรักษ์ ฟื� นฟู 

ประยกุตแ์ละผสมผสานภูมิปัญญากบัศาสตร์สากลเพื�อการพฒันาชุมชน  
 

ความเป็นมา  แนวคิด  ความหมาย   และความสาํคญัปรัชญาของเศรษฐกจิ 

พอเพียงและเศรษฐกจิชุมชนพึ�งตนเองกบัการพฒันาชุมชนแบบย ั�งยืน โครงการพฒันาตามแนวคิด

เศรษฐกจิพอเพียง ศึกษารายกรณี โครงการหรือชุมชนที�ดาํเนินงานตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียง 
 

แนวคิดเก ี�ยวกบัการสื�อสารเพื�อการพฒันา วิธีการ ช่องทาง อิทธิพลของการ

สื�อสารแบบมีส่วนร่วมที�มีต่อการสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน   การสื�อสารเพื�อการพฒันาจากอดีตจนถึง

ปัจจุบนั ผลที�เกดิขึ�นจากการใชก้ระบวนทศัน์ การสื�อสารเพื�อการพฒันากระแสหลัก แนวโน้มของการ

สื�อสารเพื�อการพฒันา ขอ้จาํกดัและปัญหาเพื�อการพฒันาจากอดีตจนถึงปัจจุบนั 
 

   ความหมาย  แนวคิด  ขอบเขต  ปรัชญา    วตัถุประสงค์ของสวสัดิการสังคม

และสงัคมสงเคราะห์ความสมัพนัธ์และความแตกต่าง  วิวฒันาการสวสัดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ใน

ประเทศและต่างประเทศ  การจดัสวสัดิการสังคมภาครัฐ  เอกชนและชุมชน แนวคิดการจดัสวสัดิการ

สงัคมและสงัคมสงเคราะห์  การพฒันาสงัคมและทอ้งถิ�นในอนาคต 
 

ความหมายและความสาํคญัของการพฒันาสงัคม  แนวคิด  ทฤษฎี  ยทุธศาสตร์   

และแนวทางที�เก ี�ยวขอ้งกบัการพฒันาสงัคม  การวิเคราะห์ขอ้มูล  การวางแผนพฒันาให้สอดคล้องกบั

สภาพและการเปลี�ยนแปลงทางสงัคม  เศรษฐกจิและการเมือง 
  

 

2531306 

 

  ภูมปัิญญาท้องถิ�นกบัการพฒันาชุมชน 

  Local Wisdom and Community Development 

3(2-2-5)  

2531307 

 

  เศรษฐกจิพอเพยีงเพื�อการพัฒนาชุมชน 

  Sufficiency Economy for Community Development 

3(2-2-5) 

2531602   การสื�อสารเพื�อการพฒันาชุมชน   

  Communication  for Community Development 

3(2-2-5)  

2532206   สวสัดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์  

  Social Welfare and Social  Work 

3(3-0-6)  

2532207   การพฒันาสังคม  

  Social Development 

3(3-0-6)  



 

แนวคิด  ความหมาย  หลกัการของการพฒันาการครอบครัวและชุมชนไทย  

วิวฒันาการของครอบครัวและชุมชนไทย  ความสมัพนัธ์ของครอบครัว  และสภาพแวดลอ้มที�มีอิทธิพลตอ่

โครงสร้างของครอบครัวในสงัคมไทย  ปัจจยัที�ส่งเสริมให้ครอบครัวอบอุ่นชุมชนเขม้แขง็เพื�อพฒันาชีวิต

และคุณภาพคนในชุมชน   บทบาทของภูมิปัญญาไทยกบัการพฒันาชุมชน  การส่งเสริม  และคุม้ครอง

สิทธิต่างๆ ของบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  การวิเคราะห์ปัญหา  และแนวทางการแกไ้ขปัญหาของ

ครอบครัวและชุมชน 
 

แนวคิด   ความหมายของเพศและบทบาทหญิงชายในสังคมตะวนัตกและ

ตะวนัออก  ปฏิสัมพ ันธ์ระหว่างบทบาทหญิงชายในสังคม ที�มีบริบททางวฒันธรรมที�แตกต่างกนั          

วาทกรรมบทบาทหญิงชายท่ามกลางกระแสการพฒันา    และอิทธิพลของการพฒันาที�ส่งผลต่อการ

เปลี�ยนแปลงบทบาทหญิงชาย  แนวคิดทฤษฎีการปรับกระบวนทศัน์เก ี�ยวกบัประเด็นหญิงชาย และเด็ก

เยาวชน ในการพฒันาชุมชน 
 

การวิเคราะห์รูปแบบ  วิธีการดาํเนินงานของการพฒันาชุมชนในประเทศและ

ต่างประเทศ  การจดัต ั�งองคก์ร  การวางแผน  การบริหารงานพฒันาชุมชน  และปัญหาการพฒันาชุมชน

ของประเทศต่างๆ โดยเนน้หนกัในกลุ่มประเทศอาเซียน เปรียบเทียบกบัประเทศไทย 
 

  ความรู้เบื�องตน้เก ี�ยวกบัแนวคิด หลกัการบริหาร การบริหารงานพฒันาและการ

ประสานงาน  ความหมาย ความสําคญั บทบาท หน้าที�  และประเภทขององค์กรชุมชนทั�งในและ

ต่างประเทศ  ที�เก ี�ยวขอ้งกบั การพฒันาครอบครัว ชุมชน สงัคม ประเทศ และการดําเนินงานขององค์กร

ชุมชน ในทอ้งถิ�นและประเทศไทย ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไ้ขในการบริหารงาน พฒันาให้

ประสบผลสาํเร็จ 
 

 

 

 

2532208   พัฒนาการครอบครัวและชุมชนไทย   

  Thai Family and Community  Development 

3(3-0-6)  

2532209   เพศวถิกีบัการพฒันาชุมชน   

  Gender and Community Development 

3(3-0-6)  

2532311   การพฒันาชุมชนเปรียบเทยีบ  

  Comparative  Study  of  Community Development 

3(3-0-6) 

2532402   องค์กรชุมชนกบัการบริหารงานพฒันาชุมชน   

  Community Organizations and Community Development  

  Administration 

3(3-0-6)

  



 

 

แนวคิด  ความหมาย หลกัการ วิวฒันาการ เครื�องมือ เทคนิค วิธีการและ 

กระบวนการในการจดัการความรู้  การสั�งสมและการถ่ายทอดความรู้  ความสาํคญัของการจดัการความรู้

และภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ความสมัพนัธ์ของภูมิปัญญาทอ้งถิ�นกบัการพฒันาชุมชน  การศึกษากรณีบุคคล      

ผูท้รงภูมิปัญญาทอ้งถิ�นในสาขาต่าง ๆ   การเชื�อมโยงการจดัการความรู้ และภูมิปัญญาทอ้งถิ�น กบัการ

แกไ้ขปัญหาสงัคมไทย เพื�อนาํไปสู่การพฒันาที�ย ั�งยนื  
 

การวิเคราะห์ทุนทางสงัคมในชุมชน หลกัการ  แนวคิด  ความสาํคญัและความ

เป็นมาของวิสาหกจิชุมชน องคป์ระกอบของการพฒันาวิสาหกจิชุมชน  แนวทางการจดัต ั�ง   บริหารจดัการ

วิสาหกจิชุมชนที�ย ั�งยนื และสอดคลอ้งกบับริบททางสงัคมในปัจจุบนั    พระราชบญัญตัิวิสาหกจิชุมชน  

องค์กรชุมชนด้านเศรษฐกิจ  ความสัมพ ันธ์ระหว่างวิสาหกิจชุมชนกบัการพ ัฒนาชุมชนที�ย ั�งยืน    

กรณีศึกษาการจดัการเรื�องวิสาหกจิชุมชน   ท ั�งของไทยและต่างประเทศ 
 

การฝึกทกัษะการฟัง  การพูด  การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษข ั�นพื�นฐาน  

คาํศพัทส์าํนวนภาษาที�เก ี�ยวขอ้งกบังานพฒันาชุมชน และการสนทนาโตต้อบที�เก ี�ยวขอ้งกบังานพฒันา     

ในสถานการณ์ต่างๆ 
 

ความหมาย และความสาํคญัของสถิติเพื�อการวิจยั ประเภทของสถิติ วิธีการ

แนวสถิติ สถิติภาคพรรณนา สถิติวิเคราะห์เบื�องตน้ กระบวนการ และเทคนิคการใช้สถิติในงานวิจยัทาง

สงัคมศาสตร์ทั�งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ความหมาย ขอบข่ายและความสัมพ ันธ์ของปัญหาสังคมกบัการพ ัฒนา   

หลกัการ  แนวคิดทฤษฎีและวิธีในการวิเคราะห์ปัญหาสงัคม   วิวฒันาการ  สาเหตุของปัญหาสงัคม  ผลที�มี

ต่อบุคคล กลุ่มและสงัคม  ปัญหาสงัคมในบริบทของสังคมไทยและมาตรการต่างๆ ในการจดัการของ

ปัญหาสงัคม 

2532502   การจัดการความรู้เพื�อพฒันาท้องถิ�น    

  Knowledge Management  for Local  Development 

3(2-2-5) 

2532503   การจัดการวสิาหกจิชุมชน  

  Enterprises Management 

3(3-0-6)  

2532601   ภาษาองักฤษเพื�องานพฒันาชุมชน     

  English for Community Development 

3(3-0-6) 

2532901   สถิติเบื �องต้นสําหรับการวจิัยทางสังคมศาสตร์ 

  Statistics for Social Science Research 

3(3-0-6) 

2533104   ปัญหาสังคมกบัการพัฒนาชุมชน   

  Social Problems and Community Development 

3(3-0-6)  



กรอบมโนทศัน์เก ี�ยวกบัชายแดน  การเกดิขึ�นของพรมแดน พรมแดนลักษณะ

ต่างๆ ความเป็นรัฐชาติและชาตินิยม ความสัมพ ันธ์ของคนภายใตก้รอบพรมแดนและขา้มพรมแดน 

กรณีศึกษาการบริหารจดัการชายแดนร่วมกนัอยา่งสมานฉนัท ์ วิเคราะห์ปรากฏการณ์และปัญหาชายแดน  
 

ทกัษะการพูด  หลักการ  วิธีปฏิบตัิของวิทยากร  และวิทยากรกระบวนการ    

ศาสตร์และศิลปะการถ่ายโยงความรู้   การออกแบบหลกัสูตร  การวางแผน การเลือกใช้สื�อ และกจิกรรม

กระบวนการให้การอบรม และการฝึกปฏิบตัิ  ในฐานะวิทยากรผูถ่้ายโยงการเรียนรู้และกาํกบักจิกรรม

กระบวนการ พฒันาทอ้งถิ�น ตามแต่ละกจิกรรม/ โครงการ  ครอบคลุมกระบวนการวดัผล ประเมินผล และ

รายงานผล การปฏิบตัิหนา้ที� วิทยากรกระบวนการ 
 

   แนวคิด   ทฤษฎีที�เก ี�ยวกบัการบริหารงานพฒันาชุมชน   กระบวนการ  ข ั�นตอน

และเทคนิควิธีการบริหารการพฒันาขององคก์รพฒันา  ปัจจยัเงื�อนไขที�สนับสนุนและเป็นขอ้จาํกดัของ

การบริหารงานทั�งภายในและภายนอกขององคก์รพฒันา  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น   และองคก์รชุมชน 

หลกัการและวิธีการบริหารโครงการพฒันาให้มีประสิทธิภาพ 

 

  หลกัการวางแผนเบื�องตน้ การวางแผนเชิงกลยทุธ์  ความสาํคญัของแผนพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ การวางแผนพฒันาชุมชนที�สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาในระดับต่าง ๆ ปัญหา

และอุปสรรคของการวางแผนพฒันา ความสําคญัของแผนพฒันาชุมชน แผนยุทธศาสตร์ขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ�น แผนแม่บทชุมชน การศึกษากรณีตวัอย่างชุมชนที�มีการวางแผนพฒันาชุมชน

ตน้แบบ ฝึกปฏิบตัิการวางแผนพฒันาชุมชน และวิธีการประเมินผลการดาํเนินงานพฒันาชุมชน 

 

แนวคิด  ความหมาย  พัฒนาการ  และความสําค ัญของประชาสังคม     

กระบวนการ  วิธีการสร้างและการพฒันาประชาสังคมให้เขม้แข็งเพื�อการพฒันาชุมชน การศึกษากรณี

ตวัอยา่งพื�นที�จริงและการฝึกปฏิบตัิกระบวนการประชาสงัคมในสถานการณ์จริงของชุมชน 

 

2533211   ชายแดนศึกษา   

  Border Studies 

3(3-0-6) 

2533314   วทิยากรกระบวนการในงานพฒันาชุมชน          

  Facilitator   in  Community  Development 

3(2-2-5) 

2533315   การบริหารงานพฒันาชุมชน   

  Community Development Administration 

3(3-0-6)  

2533316 

 

  การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการประเมนิผลการพฒันาชุมชน 

  Strategic Planning and Community Development Evaluation 

3(2-2-5)

  

2533317 

 

  ประชาสังคมเพื�อการพฒันาชุมชน 

  Civil Society  for Community Development 

3(3-0-6)  



ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และความรู้เบื�องตน้เก ี�ยวกบัจิตวิทยาชุมชน  

ศึกษาชีวิตความเป็นอยูข่องคนในชุมชน อิทธิพล ที�มีต่อบุคลิกภาพและการดํารงชีวิตของคนในชุมชน

ทศันคติและทฤษฎี เก ี�ยวกบัท่าทีและความคิดเห็น ผลของท่าทีและความคิดเห็นต่อพฤติกรรมชุมชน ศกึษา

กระบวนการกลุ่ม การพฒันาความเขา้ใจตนเอง เขา้ใจผูอื้�น และการแกปั้ญหากลุ่มการฝึกพูดในชุมชน 
 

ความหมาย ความสาํคญั และหลกัการของโครงการเกษตรแบบบูรณาการ การ 

เลือกวิธีการส่งเสริมที�เหมาะสมสาํหรับโครงการเกษตรแบบบูรณาการ การเกษตรตามแนวพระราชดําริ

การเกษตรทางเลือก ปัญหาอุปสรรคในการพฒันาชุมชนและพฒันาการเกษตรแบบบูรณาการในชุมชน 

การวางแผนปฏิบตัิการ การดาํเนินงานและการประเมินผลสาํเร็จ การศึกษากรณีตวัอยา่งและการปฏบิตักิาร

จริงในพื�นที�ชุมชน 
 

ความหมาย ขอบข่าย ความสาํคญั แนวคิด ทฤษฎี  องคป์ระกอบ กระบวนการ

ในการสร้างและพฒันาเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชน โดยใชชุ้มชนเป็นฐานการเรียนรู้ 
 

แนวคิด หลกัการและความสาํคญัของการฝึกอบรม บทบาทของการฝึกอบรม

ในการพฒันาคนและสงัคม ทฤษฎีและกระบวนการในการจดัการเรียนรู้  กระบวนการจดัการฝึกอบรม

แบบมีส่วนร่วม    กระบวนการประเมินความจาํเป็นของการฝึกอบรม การสร้างหลักสูตรการฝึกอบรม 

เทคนิคการฝึกอบรมและการประเมินผลการฝึกอบรม 
 

   วาทกรรมว่าดว้ยอาํนาจในการจดัการตนเองของชุมชน   ท ั�งในมิติของการเมือง 

การปกครองทอ้งถิ�น  สังคมและวฒันธรรมภูมิปัญญาและทุนทางสังคมต่างๆ การศึกษากระบวนการ

จดัการตนเองของชุมชน  องคก์รแห่งการเรียนรู้และการจดัการตนเอง  การวิเคราะห์ปัจจยัและเงื�อนไข    

ท ั�งในส่วนสนบัสนุนและขอ้จาํกดัในการจดัการตนเองของชุมชน 

 

2533318 

 

  จิตวทิยาชุมชน 

  Community Psychology 

3(3-0-6)  

2533319 

 

  การส่งเสริมการเกษตรแบบบูรณาการ 

  Integrated Agriculture  Extension 

3(2-2-5)  

2533401   เครือข่ายการเรียนรู้ในงานพฒันาชุมชน   

  Learning Network in Community Development   

3(2-2-5)  

2533502   การจัดการฝึกอบรมเพื�อการพัฒนา       

  Training Management for Development 

3(2-2-5 )  

2533503   การจัดการตนเองของชุมชน  

  Community  Self  Management 

3(3-0-6)  



เทคโนโลยสีารสนเทศเบื�องตน้ที�สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นงานพฒันาชุมชน    

การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการจดัการขอ้มูลและการสร้างกระบวนการเรียนรู้แกชุ่มชน โปรแกรม  

Microsoft  Office  Word,  Microsoft  Office Excel, Microsoft  Office Power  point,  Multimedia  และ

โปรแกรมอื�นๆ 
 

ความหมาย ความเป็นมา ความสาํคญั การวางแผนการวิจยั การปฏิบตัิการ การ

เขียนรายงานการวิจยั ของการวิจยัเชิงปฏิบตัิการอย่างมีส่วนร่วม  ในฐานะที�เป็นมรรควิธีในการพฒันา

ชุมชน แนวคิด หลักการ ระเบียบ วิธีการและขั�นตอน รวมทั� งเงื�อนไขและขอ้จาํกดัของการวิจ ัยเชิง

ปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษาพื�นที�ตน้แบบการวิจยัเชิงปฏิบตัิการอยา่งมีส่วนร่วม 
 

จุดประสงค ์ ความหมายและกระบวนการ ของการวิจยัทางสงัคมศาสตร์  

วิธีการต่างๆ ในการวิจยั การดาํเนินการวิจยั  การรวบรวมขอ้มูล การเขียนรายงาน การอ่านผลการวิจยั การ

เขียนโครงการวิจยั   ฝึกปฏิบตัิการดาํเนินงานวิจยัภาคสนามทุกข ั�นตอน จรรยาบรรณของการวิจยั  และการ

นาํผลของการวิจยัไปใชแ้กปั้ญหาการพฒันาชุมชน 
 

แนวคิด  ทฤษฎี    ที�เก ี�ยวกบัพฒันาการ และกระบวนการเปลี�ยนแปลงของ 

สงัคมไทยอยา่งเป็นพลวตั  มิติการศึกษาทางสงัคม เศรษฐกจิ การเมือง การวิเคราะห์ปรากฏการณ์ที�มีผลตอ่

การเปลี�ยนแปลงสงัคมของชุมชนปัจจุบนั ที�มีการเปลี�ยนแปลงเคลื�อนไหวภายใตบ้ริบททางสงัคมอยูอ่ย่าง

ต่อเนื�องตลอดเวลา 

ความเขา้ใจเบื�องตน้เก ี�ยวกบัความหมาย  ขอบเขตและความสาํคญัของสนัติ 

ศึกษา  ปัญหาความขดัแยง้และความรุนแรงในระดบับุคคล  ชุมชน  สงัคมชาติระหว่างประเทศ  ลักษณะ

ประเภทและสาเหตุความรุนแรง  สิทธิมนุษยชน  ความเสมอภาคระหว่างมนุษยแ์ละความยุติธรรม  ลัทธิ

การแผอ่าํนาจและสงคราม  แนวความคิดในการธาํรงไวซึ้�งสนัติภาพ  แนวทางสันติวิธีในการแกปั้ญหาที�

คุกคามสนัติภาพ  บทบาทองคก์าร  และสถาบนัในการส่งเสริมสนัติภาพ 

2533703   เทคโนโลยสีารสนเทศเพื�อการพัฒนาชุมชน    

  Information Technology for Community  Development 

3(2-2-5)  

2533901   การวจิยัเชิงปฏบิัติการอย่างมส่ีวนร่วม   

  Participatory  Action  Research 

3(2-2-5)  

2533902   ระเบียบวธิีวจิัยทางสังคมศาสตร์เบื �องต้น 

  Introduction to Social Science Research Methodology 

3(2-2-5) 

2534211   พลวตัของชุมชนในบริบททางสังคม 

  Community Dynamics in Social Context 

3(3-0-6) 

2534212   สันตศึิกษากบัการจัดการความขดัแย้ง  

  Peace  Study  and  Conflict  Management 

3(3-0-6)  



 

   ระบบนิเวศวิทยาชุมชน ภาพรวมของปัญหาสภาพสิ�งแวดล้อมในปัจจุบ ัน 

ขอบเขตความรุนแรงและผลกระทบ ความจาํเป็นในการศึกษาผลกระทบของโครงการต่างๆ ต่อ

สภาพแวดลอ้มและสงัคม ปัญหาการกอ่สร้าง งานสถาปัตยกรรมและการวางผงัชุมชนที�มีผลกระทบต่อ

สภาพแวดลอ้มและสงัคม 
 

การวิเคราะห์ กระบวนการเรียนรู้และปฏิบตัิการของชุมชน การมีส่วนร่วม 

และการวิเคราะห์ตนเองของชุมชน หลักการพ ัฒนาแบบย ั�งยืน และกระบวนการเรียนรู้ตนเองเพื�อ

เสริมสร้างความเขม้แขง็แกชุ่มชน  การกาํหนดแผนการปฏิบตัิการ การประเมินผล การวิเคราะห์ พลัง

ความสามารถของชุมชน บทบาท กลวิธีการทาํงานรวมทั�งจริยธรรมของนักพฒันากบัการปฏิบตัิงานกบั

กลุ่มเป้าหมายและภาคีที�เก ี�ยวขอ้งทั�งระดบัปัจเจก กลุ่ม องคก์ร เครือข่าย  
 

ความหมาย    คุณลกัษณะ   ประเภท  และบทบาทของผูน้าํ ปัจจยัที�ทาํให้เกดิ 

ภาวะผูน้ํา  การบริหารงานและการประสานงานของผูน้ํา ความมีมนุษยส์ัมพนัธ์  การสร้างขวญัและ

กาํลงัใจในการทาํงานร่วมกนั  การร่วมกนัวางแผนเพื�อสนองตอบความตอ้งการของชุมชน ตลอดจนการ

แกไ้ขปัญหาของชุมชนของผูน้าํ  
 

จดักจิกรรม   เพื�อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียน    การเป็นวิทยากร การจดัเวที 

ประชาคม  กอ่นออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  การพฒันาตวัผูเ้รียนให้มีความรู้  ทกัษะ  เจตคติ  แรงจูงใจ  

และลกัษณะที�เหมาะสมกบัวิชาชีพ  การฝึกทกัษะภาคปฏิบตัิในงานและกจิกรรมสาํหรับฝึกประสบการณ์

วิชาชีพการพฒันาชุมชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2534213 

 

  การประเมนิผลกระทบทางสิ�งแวดล้อมและสังคม       

  Environmental  and Social Impact Assessment 

3(2-2-5) 

2534301   กระบวนการเสริมสร้างชุมชนและการพัฒนาแบบยั�งยืน  

  Community Building Process and Sustainable Development 

3(2-2-5)  

  

2534302   ภาวะผู้นําในงานพัฒนาชุมชน   

  Leadership  in  Community  Development 

 3(3-0-6)  

2534805   การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพการพัฒนาชุมชน  

  Preparation  for Community  Development  Apprenticeship 

      2(90)

  



 

จดัให้นกัศึกษาไดฝึ้กประสบการณ์วิชาชีพดา้นการพฒันาชุมชนในองคก์ร 

ภาครัฐ เอกชน และชุมชน  เพื�อให้เกดิทกัษะในการทาํงาน การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ผ่านการฝึก

ประสบการณ์จริง ในการทาํงานร่วมกบัหน่วยงานที�เก ี�ยวขอ้งในการพฒันาชุมชน การวิเคราะห์ปัญหา และ

แกปั้ญหาชุมชนดว้ยโครงการ การนาํเสนอผลการฝึกประสบการณ์ดว้ยสารนิพนธ์ และการวิพากยผ์ลการ

ฝึกประสบการณ์เพื�อการเรียนรู้ร่วมกนั 
 

แนวคิด  ความหมาย  และความสาํคญัของการสมัมนาในประเด็นที�เก ี�ยวขอ้ง 

กบัการแกไ้ขปัญหาเศรษฐกจิ  การเมือง  สงัคม  การศึกษาและสิ�งแวดลอ้มระดบัประเทศและระดบัทอ้งถิ�น  

ที�ใชก้ระบวนการทางการพฒันา  วิเคราะห์ปัญหา  สาเหตุ  ผลกระทบและแนวทางในการแกไ้ขปัญหา

สงัคม เทคนิคและวิธีประเมินผล การวางแผนป้องกนัหรือลดผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มและสังคมจาก

โครงการพฒันา   

 

 
 

2534806   การฝึกประสบการณ์วชิาชีพการพฒันาชุมชน   

  Community  Development  Apprenticeship 

5(450) 

2534905    สัมมนาประเดน็พิเศษทางการพฒันาชุมชน 

   Seminar on Special Issues in Community Development   

3(2-2-5)

  


