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ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย	 	 :	 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม

	 ภาษาอังกฤษ	 	 :	 Bachelor	of	Arts	Program	in	Community	and	Social	Development

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
	 ภาษาไทย	 (ชื่อเต็ม)	 :	 ศิลปศาสตรบัณฑิต	(การพัฒนาชุมชนและสังคม)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 ศศ.บ.	(การพัฒนาชุมชนและสังคม)

	 ภาษาอังกฤษ	 (ชื่อเต็ม)	 :	 Bachelor	of	Arts	(Community	and	Social	Development)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 B.A.	(Community	and	Social	Development)

หลักสูตร
	 จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร		ไม่น้อยกว่า		136		หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา จ�านวนหน่วยกิต

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต

					 	 2.1	 วิชาพื้นฐานวิชาเอก ไม่น้อยกว่า	 36	 หน่วยกิต

					 	 2.2	 วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า	 36	 หน่วยกิต

					 	 2.3	 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า	 18	 หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 4. หมวดฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต

รวมจ�านวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
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รายวิชาในหลักสูตร  
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต

	 	 เป็นไปตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

(ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	2563)	

 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า  84  หน่วยกิต

  2.1 วิชาพื้นฐานวิชาเอก  36  หน่วยกิต  

	 0109	101	 คุณธรรมและจริยธรรมในงานพัฒนา	 3(3-0-6)

	 	 Virtues	and	Ethics	in	Development	Work

	 0109	102	 จิตวิทยาสังคม	 3(3-0-6)

	 	 Social	Psychology

	 0109	103	 สังคมวิทยา	 3(3-0-6)

	 	 Sociology

	 0109	104			พื้นฐานเศรษฐกิจไทย	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Thai	Economy

	 0109	105	 การเมืองการปกครองไทย	 3(3-0-6)

	 	 Thai	Politics	and	Government

	 0109	106	 มานุษยวิทยาเบื้องต้น	 3(3-0-6)

																 Introduction	to	Anthropology

	 0109	107	 ทักษะการคิดเพื่อการพัฒนา	 3(3-0-6)

	 	 Thinking	Skills	for	Development

	 0109	208		 สิทธิและกฎหมายในงานพัฒนา	 3(3-0-6)

	 	 Rights	and	Law	in	Development

	 0109	209	 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม	 3(3-0-6)

	 	 Social	and	Cultural	Changes

	 0109	210				ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนา	 3(3-0-6)

	 	 Information	System	for	Development

	 0109	318	 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์	 3(3-0-6)

	 	 Research	Methodology	of	Social	Sciences

	 0109	321	 ภาษาอังกฤษส�าหรับนักพัฒนาชุมชน	 3(3-0-6)

 	 English	for	Community	Development	Worker

  2.2 วิชาเอกบังคับ  36  หน่วยกิต  

	 0109	211		 การศึกษาชุมชนและสังคม	 3(3-0-6)

	 				 Community	and	Social	Study

	 0109	212		 ทฤษฎีการพัฒนา	 3(3-0-6)

	 		 Development	Theory	

	 0109	213	 แนวคิดและยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและสังคม	 3(3-0-6)		

	 	 Concepts	and	Strategies	for	Community	and	

	 	 Social	Development

	 0109	214	 หลักการและกระบวนการพัฒนาชุมชน	 3(3-0-6)

	 	 และสังคม

	 	 Principle	and	Process	of	Community	

	 	 and	Social	Development

	 0109	215		 ทักษะและเทคนิคการท�างานพัฒนาชุมชน	 3(2-1-6)

	 	 และสังคม

	 	 Skills	and	Techniques	for	Community	

	 	 and	Social	Development 

	 0109	216	 การวางแผนเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม	 3(3-0-6)

	 	 Planning	for	Community	and	Social	

	 	 Development

	 0109	217	 ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงกับการพัฒนาชุมชน	 3(3-0-6)

	 	 และสังคม

	 	 Transformation	Leader	and	Community	

	 	 and	Social	Development

	 0109	319	 ขบวนการประชาสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชน	 3(3-0-6)

	 	 และสังคม

	 	 Civic	Movement	for	Community	

	 	 and	Social	Development

	 0109	320		 การพัฒนาองค์กรชุมชน	 3(3-0-6)

	 	 Community	Organization	Development

	 0109	322		 การวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม		 3(3-0-6)

	 	 Research	for	Community	and	Social	

	 	 Development

	 0109	323	 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชน	 3(3-0-6)

	 	 และสังคม		

	 		 Knowledge	Management	for	Community	

	 	 and	Social	Development

	 0109	425	 สัมมนาปัญหาการพัฒนาชุมชนและสังคม	 3(2-2-5)

	 	 Seminar	on	Community	and	Social	

	 	 evelopment	Problems

  2.3 วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกิต  

	 	 	 ให้เลือกศึกษาจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้

   (1)  กลุ่มวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน

	 0109	327	 การพัฒนาที่ยั่งยืน	 3(3-0-6)

	 			 Sustainable	Development

	 0109	328	 ความมั่นคงทางอาหารและฐานทรัพยากร	 3(3-0-6)

	 	 ในชุมชน

	 			 Food	Security	and	Recourses	Base	

	 	 in	Community

	 0109	329	 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	 3(3-0-6)

	 	 โดยองค์กรชุมชน

	 			 Natural	Resources	Management	

	 	 by	Community	Organization
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	 0109	330	 เกษตรกรรมในกระแสโลกาภิวัตน์		 3(3-0-6)

	 			 Agriculture	in	Globalization	

	 0109	331		 การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	 3(3-0-6)

	 	 Eco-Tourism	Management	

	 0109	332	 สุขภาวะชุมชนและสังคม	 3(3-0-6)

	 			 Community	and	Social	Health	 		

	 0109	333		 การจัดการภัยพิบัติ				 3(3-0-6)

	 			 Management	of	Disasters

	 0109	334		 ภูมิปัญญาและนวัตกรรมชุมชน		 3(3-0-6)

	 	 Community	Wisdoms	and	Innovations

	 0109	335	 เพศสถานะกับการพัฒนาที่ยั่งยืน	 3(3-0-6)

			 	 Gender	and	Sustainable	Development

   (2)  กลุ่มวิชาสวัสดิการชุมชนและสังคม

	 0109	336	 สวัสดิการสังคม	 3(3-0-6)

	 	 Social	Welfare

	 0109	337	 สวัสดิการชุมชน	 3(3-0-6)

	 	 Community	Welfare

	 0109	338	 สวัสดิการผู้สูงอายุ	 3(3-0-6)

	 	 Welfare	for	Older	Person

	 0109	339		 สวัสดิการครอบครัว	เด็ก	วัยรุ่น	และสตรี	 3(3-0-6)

	 	 Welfare	for	Families,	Children,	

	 	 Teenagers,	and	Women

	 0109	340		 สิทธิและสวัสดิการกับความเสมอภาค	 3(3-0-6)

	 	 ระหว่างเพศ

		 	 Rights	and	Welfare	on	Gender	Equality

	 0109	341	 สวัสดิการแรงงานข้ามชาติ	 3(3-0-6)

	 	 Welfare	for	Migrant	Workers

	 0109	342		 งานสังคมสงเคราะห์เบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Social	Work

	 0109	343		 การพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ	 3(3-0-6)

	 	 Labor	and	Welfare	Development	

	 0109	344	 งานสวัสดิการสังคมและชุมชนกับกลุ่ม	 3(3-0-6)

	 	 ผู้เปราะบาง

	 	 Social	and	Community	Welfare	

	 	 for	Vulnerable	Groups

	 0109	345	 จิตวิทยาในงานสวัสดิการ	 3(3-0-6)

	 	 Psychology	in	Welfare	Work

	 0109	346	 วัฒนธรรมองค์การ	 3(3-0-6)

	 	 Organizational	Culture

	 0109	347	 ทักษะการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการ	 3(3-0-6)

	 		 Skills	for	Welfare	Work

   (3)  กลุ่มวิชาผู้ประกอบการเพื่อสังคม

	 0109	348		 การจัดการทรัพยากรมนุษย์	 3(3-0-6)

	 		 Human	Resources	Management

	 0109	349		 จิตวิทยาองค์การ	 3(3-0-6)

	 	 Organizational	Psychology

	 0109	350		 การจัดการองค์การ	 3(3-0-6)

	 	 Organizing

	 0109	346		 วัฒนธรรมองค์การ	 3(3-0-6)

	 	 Organizational	Culture

	 0109	351		 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ	 3(3-0-6)

	 	 Basic	Knowledge	about	Entrepreneurship

	 0109	352		 วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม	 3(3-0-6)

	 	 Community	Enterprise	for	Society

	 0109	353		 ทักษะและนวัตกรรมการประกอบการเพื่อสังคม	3(3-0-6)

	 	 Skills	and	Innovations	for	Social	

	 	 Entrepreneurship

	 0109	354		 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการตลาดเพื่อสังคม	 3(3-0-6)

	 	 Strategic	Management	and	Marketing

	 	 for	Society

	 0109	355		 เศรษฐกิจชุมชน	 3(3-0-6)

	 	 Community	Economy

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

	 	 นิสิตสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาท่ีสนใจดังต่อไปนี้	 	 หรือเลือก

เรียนจากรายวิชาที่สนใจที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

	 0109	356	 สังคมวิทยาเมือง	 3(3-0-6)

	 		 Urban	Sociology

	 0109	357	 สังคมวิทยาชนบท	 3(3-0-6)

	 		 Rural	Sociology

	 0109	358		 ปัญหาสังคม	 3(3-0-6)

	 			 Social	Problems

	 0109	359		 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารชุมชน	 3(3-0-6)

	 			 English	for	Community	Communication

	 0109	360	 สิทธิชุมชน	 3(3-0-6)

	 	 Community	Rights

	 0109	361	 ความมั่นคงของมนุษย์	 (3-0-6)

	 			 Human	Security

	 0109	362		 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนา	 3(3-0-6)

	 			 Local	Wisdom	and	Development

	 0109	363		 เพศสถานะกับการพัฒนา	 3(3-0-6)

	 			 Gender	and	Development
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	 0109	364		 พุทธศาสนากับการพัฒนา	 3(3-0-6)

	 			 Buddhism	and	Development

	 0109	365	 การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี	 3(3-0-6)

	 			 Conflict	Resolution	by	Peaceful	Ways

 4.  หมวดวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 

	 0109	424	 ฝึกงานการพัฒนาชุมชนและสังคม	 6(0-30-0)

	 	 Vocational	Practice	Training	

	 	 for	Community	and	Social	Development

	 0109	426		 พัฒนานิพนธ์	 4(0-2-10)

	 	 Development	Term	Paper
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แผนการศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม

ปีที่ 1  ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิชาพื้นฐานวิชาเอก

0109	101 คุณธรรมและจริยธรรมในงานพัฒนา
Virtues	and	Ethics	in	Development	Work

3(3-0-6)

0109	102 จิตวิทยาสังคม
Social	Psychology

3(3-0-6)

0109	103 สังคมวิทยา
Sociology

3(3-0-6)

0041	001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม

Preparatory	English 

2(1-2-3)

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง

Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation	

2(2-0-4)

xxxx	xxx	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6

รวมจ�านวนหน่วยกิต 19  หน่วยกิต

  

ปีที่ 1  ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต

วิชาพื้นฐานวิชาเอก

0109	104 พื้นฐานเศรษฐกิจไทย
Introduction	to	Thai	Economy

3(3-0-6)

0109	105 การเมืองการปกครองไทย
Thai	Politics	and	Government

3(3-0-6)

0109	106 มานุษยวิทยาเบื้องต้น
Introduction	to	Anthropology

3(3-0-6)

0109	107 ทักษะการคิดเพื่อการพัฒนา
Thinking	Skills	for	Development

3(3-0-6)

0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Communicative	English

2(1-2-3)

0043	001 การคิดเชิงออกแบบ

Design	Thinking

2(2-0-4)

xxxx	xxx	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4

รวมจ�านวนหน่วยกิต 20 หน่วยกิต
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ปีที่ 2  ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต

วิชาพื้นฐานวิชาเอก

0109	208 สิทธิและกฎหมายในงานพัฒนา
Rights	and	Law	in	Development

3(3-0-6)

0109	209 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
Social	and	Cultural	Changes

3(3-0-6)

วิชาเอกบังคับ

0109	211 การศึกษาชุมชนและสังคม
Community	and	Social	Study

3(3-0-6)

0109	212 ทฤษฎีการพัฒนา
Development	Theory

3(3-0-6)

0109	215 ทักษะและเทคนิคการท�างานพัฒนาชุมชนและสังคม
Skills	and	Techniques	for	Community	and	Social	Development	

3(3-0-6)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

xxxx	xxx วิชาศึกษาทั่วไป	(3	รายวิชา) 6

รวมจ�านวนหน่วยกิต 21 หน่วยกิต

ปีที่ 2  ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต

วิชาพื้นฐานวิชาเอก

0109	210 ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนา	
Information	System	for	Development

3(3-0-6)

วิชาเอกบังคับ

0109	213 แนวคิดและยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและสังคม
Concepts	and	Strategies	of	Community	and	Social	Development

3(3-0-6)

0109	214 หลักการและกระบวนการพัฒนาชุมชนและสังคม
Principle	and	Process	of	Community	and	Social	Development

3(3-0-6)

0109	216 การวางแผนเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม
Planning	for	Community	and	Social	Development

3(3-0-6)

0109	217 ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงกับการพัฒนาชุมชนและสังคม
Transformation	Leader	and	Community	and	Social	Development

3(3-0-6)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

xxxx	xxx วิชาศึกษาทั่วไป	(3	รายวิชา) 6

รวมจ�านวนหน่วยกิต 21 หน่วยกิต
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ปีที่ 3  ภาคต้น 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต

วิชาพื้นฐานวิชาเอก

0109	318 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์

Research	Methodology	of	Social	Sciences

3(3-0-6)

วิชาเอกบังคับ

0109	319 ขบวนการประชาสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม	 		

Civic	Movement	for	Community	and	Social	Development	

3(3-0-6)

0109	320 การพัฒนาองค์กรชุมชน

Community	Organization	Development

3(3-0-6)

วิชาเอกเลือก

0109	xxx วิชาเอกเลือก 3(3-0-6)

0109	xxx วิชาเอกเลือก 3(3-0-6)

0109	xxx วิชาเอกเลือก 3(3-0-6)

หมวดวิชาเลือกเสรี

0109	xxx วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 21 หน่วยกิต

ปีที่ 3  ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต

วิชาพื้นฐานวิชาเอก

0109	321 ภาษาอังกฤษส�าหรับนักพัฒนาชุมชน		

English	for	Community	Development	Worker 

3(3-0-6)

วิชาเอกบังคับ

0109	322 การวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม

Research	for	Community	and	Social	Development

3(3-0-6)

0109	323 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม	

Knowledge	Management	for	Community	and	Social	Development

3(3-0-6)

วิชาเอกเลือก

0109	xxx วิชาเอกเลือก 3(3-0-6)

0109	xxx วิชาเอกเลือก 3(3-0-6)

0109	xxx วิชาเอกเลือก 3(3-0-6)

หมวดวิชาเลือกเสรี

0109	xxx วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 21 หน่วยกิต
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ปีที่ 4  ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต

หมวดวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

0109	424 ฝึกงานการพัฒนาชุมชนและสังคม

Vocational	Practice	Training	for	Community	and	Social	Development

6(0-30-0)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 6 หน่วยกิต

ปีที่ 4  ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต

วิชาเอกบังคับ

0109	425 สัมมนาปัญหาการพัฒนาชุมชนและสังคม

Seminar	on	Community	and	Social	Development	Problems

3(2-2-5)

หมวดวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

0109	426 พัฒนานิพนธ์

Development	Term	Paper

4(0-2-10)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 7 หน่วยกิต
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ค�าอธิบายรายวิชา
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

	 	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 (ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	 2563)	มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	

 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต

  2.1 วิชาพื้นฐานวิชาเอก 36 หน่วยกิต

 0109 101  คุณธรรมและจริยธรรมในงานพัฒนา 3(3-0-6)

    Virtues and Ethics in Development Work

			 	 ความหมาย	ความส�าคญั	องค์ประกอบ	และแนวคดิเกีย่วกบั

จริยธรรม	จริยธรรมวิชาชีพ	จริยธรรมของนักพัฒนาชุมชน	 	กรณีศึกษา

นักพัฒนาต้นแบบ	ปฏิบัติการบ่มเพาะจิตอาสาเพื่อชุมชน

	 	 Definitions,	importance,	elements,	and	concepts	

about	 ethics;	 professional	 ethics	 of	 community	development	

workers;	 case	 study	 of	 role	model	 development	 workers;	 

revolution	of	community	volunteer	training

 0109 102 จิตวิทยาสังคม 3(3-0-6)

    Social Psychology

		 	 นยิามและแนวคดิ	ขอบเขตของจิตวทิยาสงัคม		พฒันาการ

ของมนุษย์		การรับรู้	แรงจูงใจทางสังคม	บุคลิกภาพ	ภาวะผู้น�า	พฤติกรรม

ของมนุษย์ในสังคม		

	 	 Definitions,	 concepts,	 and	 scope	 of	 social	 

psychology;	human	development;	perception;	social	motivation;	

personality;	leadership;	human	behaviours	in	society

 0109 103 สังคมวิทยา 3(3-0-6)

  Sociology

	 	 พัฒนาการแห่งศาสตร์หรือองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์	

ความหมาย	 ลักษณะขอบข่ายและประวัติความเป็นมาของสังคมวิทยา	

ระเบียบวิธีและการสร้างองค์ความรู้ทางสังคมวิทยา	ประวัติแนวคิดและ

ทฤษฎีร่วมสมัยในทางสังคมวิทยา	 รวมถึงการน�าเอาแนวคิดและทฤษฎี

เหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมในด้านต่างๆ		

เพื่อความเข้าใจสังคมอย่างเป็นระบบ

	 	 Development	of	the	science	or	body	of	knowledge	

in	the	science;	definitions,	scope,	and	background	of	sociology;	

methodology	and	creation	of	body	of	knowledge	in	sociology;	

background	 of	 the	 concepts	 and	 contemporary	 theories	 in	 

sociology	and	their	applications	to	explain	social	phenomena	in	

order	for	a	systematic	understanding	in	society

 0109 104  พื้นฐานเศรษฐกิจไทย 3(3-0-6)

   Introduction to Thai Economy

	 	 ความหมายและความส�าคัญของเศรษฐกิจ	 แนวคิดและ

ทฤษฎทีางเศรษฐศาสตร์		ระบบเศรษฐกิจ	ลกัษณะและโครงสร้างเศรษฐกจิ

ไทย	ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจประเทศไทย	 วิกฤติเศรษฐกิจ	 การพัฒนา

เศรษฐกิจไทย	ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

ประเทศไทย

	 	 Definitions	and	importance	of	economy;	concepts	

and	theories	in	economy;	economic	systems;	characteristics	and	

structure	of	Thai	economy;	history	of	Thai	economy;	economic	

crisis;	 development	 of	Thai	 economy	and	ASEAN	Economic	

Community	and	its	impacts	on	Thai	economy

 

 0109 105  การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6)

  Thai Politics and Government

	 	 ความหมาย	ความส�าคัญ	และประเภทของระบบการเมือง

การปกครอง	ประวตัศิาสตร์การเมอืงการปกครองไทย		สถาบนัทางการเมอืง

การปกครองไทย		การเลือกตั้ง		การบริหารราชการแผ่นดิน				การปกครอง

ส่วนท้องถิ่น		องค์กรตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ		ความขัดแย้งทางการเมือง

ในสังคมไทย

	 	 Definitions,	importance,	and	types	of	politics	and	

governments;	Thai	political	history;	political	and	governmental	

institutions;	 election;	 administration	 of	 state	 affairs;	 local	 

administration;	constitutional	organization;	political	conflicts	in	

Thai	society

 0109 106 มานุษยวิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6)

   Introduction to Anthropology

	 	 ความหมายและขอบข่ายของมานุษยวิทยาส�ารวจเนื้อหา

และมโนทัศน์พื้นฐานทางมานุษยวิทยา	ซึ่งรวมสาขาย่อยต่างๆ		แนวความ

คิดทางปรัชญาท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดมานุษยวิทยาร่วมสมัย	 รวมไปถึง

การศึกษาวัฒนธรรม

	 	 Definitions	 and	 scope	 of	 anthropology;	 basic	 

content	and	concepts	in	anthropology	as	well	as	its	subfields;	

phi losophica l 	 concepts 	 influencing	 contemporary	 

anthropological	concepts,	and	cultural	studies

 0109 107  ทักษะการคิดเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6)

  Thinking Skills for Development 

	 	 หลกัการส�าคญั	เกีย่วกบัเรือ่งทักษะการคดิ	การคดิเชิงระบบ	

การคดิเชิงสร้างสรรค์	การคดิเชิงวิพากษ์	องค์ประกอบส�าคญัในการพฒันา

ทกัษะการคดิ	วธิกีารการพฒันาทกัษะการคดิ		การพฒันาทกัษะการคดิและ

ลักษณะการคิดแบบต่างๆ	กระบวนการน�าทักษะการคิดไปประยุกต์ใช้ใน
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งานพฒันา		ความสมัพนัธข์องทกัษะการคดิและวิจารณญาณ		หลักการคดิ

และวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร	และการประยุกต์	 ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิต

ประจ�าวัน

	 	 Key	principles	 about	 thinking	 skills;	 systematic	

thinking;	creative	 thinking;	critical	 thinking;	key	elements	 in	

developing	thinking	skills;	methods	for	developing	thinking	skills;	

development	of	thinking	skills	and	different	types	of	thinking;	

applications	 of	 thinking	 skills	 in	 development;	 relationship	 

between	thinking	skills	and	judgment;	principles	of	thinking	and	

information	analysis	and	application	to	solve	daily	life	problems

 0109 208  สิทธิและกฎหมายในงานพัฒนา 3(3-0-6)

  Rights and Laws in Development

	 	 แนวคิดและหลักการสิทธิมนุษยชน	พันธกรณีด้านสิทธิ

มนุษยชน	 สิทธิชุมชน	ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย	กฎหมายปกครอง

ส่วนท้องถิน่	กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกับงานพฒันาชมุชน	เช่น	พ.ร.บ.คุ้มครอง

เด็ก	พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ		พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค	พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ	พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชน		พ.ร.บ.สภาเกษตรกรแห่ง

ชาติ		พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธะสัญญา	พ.ร.บ.ป่าชุมชน		

พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช	 กระบวนการยุติธรรมของไทย	 ระบบยุติธรรม

ชุมชน

	 	 Concept	and	principal	of	human	rights;		Human	

rights	obligations;	Community	rights;	Introduction	to	laws;	Local	

administrative	laws;	Laws	relative	with	community	development	

such	as	Consumer	Protection	Act,	Empowerment	Of	Persons	

With	Disabilities	Act,	Community	Organization	Council	Act,		

National	Farmers	Council	Act,	Contract	Farming	Promotion	Act,	

Community	Forestry	Act,	Plant	Varieties	Protection	Act,	Thai	

justice	system,	Community	justice	system

 0109 209 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)

   Social and Cultural Changes

	 	 แนวคิดทฤษฎีทางสังคมศาสตร ์ในการอธิบายการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม	 	บริบทที่มาของการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคมและวัฒนธรรม	ทิศทาง		ปัจจัยเงื่อนไข		แบบแผนและปฏิกิริยา

ต่อการเปล่ียนแปลง		ผลกระทบการเปลีย่นแปลงและความสญูเสยีจากการ

เปลี่ยนแปลง		การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม		โดยเน้นถึงการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคอีสานและประเทศไทย

	 	 Concepts	 and	 theories	 in	 sociology	 to	 explain	

social	and	cultural	changes;	context	and	causes	of	social	and	

cultural	changes;	direction,	factors	and	condition,	pattern	of	and	

reactions	 toward	 changes;	 consequences	 and	 losses	 from	

changes;	 social	 and	 cultural	 changes	with	 emphasis	 on	 

changes	in	the	E-San	Region	and	throughout	Thailand

 0109 210 ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6)

  Information System for Development

	 	 ความหมาย	 รูปแบบ	 ประเภท	 ของข้อมูลและระบบ

สารสนเทศ		ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม		ความหมาย

และประเภทของสื่อ	 	 การผลิตสื่อเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม	 รวมถึง

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในงานพัฒนาชุมชน

	 	 Definitions,	 forms,	and	types	of	 information	and	

information	 system;	 information	 system	 for	 community	 and	

social	 development;	 definitions	 and	 types	 of	media;	media	 

production	for	community	and	social	development;	applications	

of	information	system	for	social	development	work

 0109 318 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร ์ 3(3-0-6)

  Research Methodology of Social Science

	 	 ความหมาย	 โครงสร้างและองค์ประกอบของงานวิจัย 

รวมทั้งกระบวนการการวิจัยทางสังคมศาสตร	์ 	ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด	วิธี

การแนวสถติ	ิ	สถติภิาคพรรณนา		สถติวิเิคราะห์เบือ้งต้น	กระบวนการ		และ

เทคนิคการใช้สถิติ	 	 การประยุกต์ใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปในงานวิจัยทาง

สังคมศาสตร์ฝึกการเขียนโครงการวิจัย

	 	 Definitions,	structure,	and	elements	of	 research;	

research	methodology	 in	 social	 science;	 concepts;	 statistical	

method,	descriptive	statistics;	basic	statistical	analysis;	process	

and	 technique	 of	 using	 statistics;	 applications	 of	 statistical	

software	for	social	science	research;	research	proposal	writing	

practice

 0109 321 ภาษาอังกฤษส�าหรับนักพัฒนาชุมชน 3(2-2-5)

   English for Community Development Worker 

 	 ฝึกทักษะการสือ่สาร	การพูด	การฟัง	การอ่าน	และการเขียน

ภาษาองักฤษในทางสงัคมศาสตร์	และพัฒนาชมุชน		ค�าศพัท์ทีเ่กีย่วข้องกบั

งานพัฒนาชุมชน		การบริหารการจัดการชุมชน

	 	 Communication	 practice,	 speaking,	 listening,	

reading,	and	writing	English	in	social	science	and	community	

development,	vocabularies	about	community	development	and	

community	administration

  2.2 วิชาเอกบังคับ 36 หน่วยกิต

 0109 211  การศึกษาชุมชนและสังคม 3(3-0-6)

   Community and Social Study

		 	 ความหมาย	องค์ประกอบและประเภทของชุมชนและสงัคม	

โครงสร้างของสังคมเมืองและสังคมชนบท	 องค์ประกอบทางเศรษฐกิจ	

สังคม	การเมือง	ประชากร	วัฒนธรรม		วิธีการศึกษาชุมชนและสังคม	และ

แนวคิดทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชุมชนศึกษาและการพัฒนาสังคม	 
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ตลอดจนฝึกทักษะออกแบบและการเก็บข้อมูลชุมชนและสังคม	เพื่อน�าไป

สู่การวิเคราะห์และแสวงหาแนวทางการพัฒนาชุมชนและสังคม

	 	 Definitions,	elements,	and	types	of	community	and	

society;	structure	of	urban	and	rural	societies;	economic,	social,	

political,	demographic,	and	cultural	elements;	community	and	

social	study	methods	and	relevant	theories	about	community	

and	 social	 study;	 skills	 for	 designing	 and	 collecting	data	 in	 

community	and	 society	 for	 analyzing	and	finding	 the	way	 to	

develop	community	and	society

 0109 212 ทฤษฎีการพัฒนา 3(3-0-6)

  Development Theory 

				 	 วาทกรรมเกีย่วกบัการพฒันา	ทฤษฎกีารพฒันาสูค่วามทัน

สมัย	ทฤษฎีจักรวรรดินิยมทฤษฎีพึ่งพา	ทฤษฎีระบบโลก	ทฤษฎีเสรีนิยม

ใหม่	ทฤษฎีหลังการพัฒนา

	 	 Development	discourses;	modern	development	

theory;	 colonial	 theory;	 dependency	 theory;	world	 system	 

theory;	neoliberalism	theory;	post-development	theory

 0109 213  แนวคิดและยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน 3(3-0-6)  

  และสังคม

  Concepts and Strategies

  for Community and Social Development

	 	 หลักการ	ปรัชญา	เป้าหมายการพัฒนาชุมชน	ประวัติความ

เป็นมาของการพัฒนาชุมชน	 หลักคิดในการพัฒนาชุมชนและสังคม	

สถานการณ์ของการพัฒนาชุมชน	ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาชุมชน

และสังคม	แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน

	 	 Principles,	 philosophy,	 and	goals	 of	 community	

development;	history	of	community	development;	principles	of	

community	 and	 social	 development;	 situation	of	 community	

development;	 problems	 relevant	 to	 community	 and	 social	 

development;	 concepts	 of	 theories	 about	 community	 

development

 0109 214 หลักการและกระบวนการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6)

  และสังคม

   Principle and Process of Community 

  and Social Development

	 	 ความหมาย	ปรัชญา	แนวคิด	หลักการและเป้าหมายของ

การพัฒนาชุมชนและสังคม		กระบวนการและขั้นตอนต่างๆ	ในงานพัฒนา

ชุมชนและสังคม	บทบาทของสถาบันต่างๆ	ในงานพัฒนาชุมชน	ตลอดจน

ปัญหาและอุปสรรคในงานพัฒนาชุมชน

	 	 Definitions,	philosophy,	concepts,	principles,	and	

goals	of	community	and	social	development,	relevant	processes	

in	community	and	social	development	work,	role	of	institutions	

in	community	development	work,	and	problems	and	obstacle	in	

community	development	work

 0109 215  ทักษะและเทคนิคการท�างานพัฒนาชุมชน 3(2-1-6)

  และสังคม

     Skills and Techniques for Community 

  and Social development 

	 		 นิยามความหมาย	 ความส�าคัญ	 และบทบาทหน้าท่ีของ

วิทยากรกระบวนการ	ทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ	รูปแบบการฝึก

อบรม	การวางแผนฝึกอบรม	การจัดโครงการฝึกอบรม	การประเมินผล

โครงการฝึกอบรม

	 	 Definitions,	importance,	and	roles	of	the	process	

facilitators;	 skills	 for	 process	 facilitators;	 training	method;	 

training	plan;	training	program	organization;	training	program	

evaluation

 0109 216 การวางแผนเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม 3(3-0-6)

    Planning for Community and Social 

  Development  

		 	 ความหมาย	ความส�าคญั	กระบวนการวางแผน	และประเภท

ของแผน	 การวางแผนกลยุทธ์	 เทคนิคการวางแผน	 	 แนวคิดและ

กระบวนการวางแผนพฒันา	ระบบข้อมลูในการวางแผนพฒันา	การประเมนิ

ผลโครงการพฒันา	การวางแผนพฒันาของภาครฐัและองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น	 เทคนิคการวางแผนพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม	 	 ปฏิบัติการ

วางแผนพัฒนาชุมชน

	 	 Definitions,	 importance,	 planning	 process	 and	

types	 of	 plan;	 strategic	 planning;	 planning	 techniques;	 

community	 development	 concept	 and	planning;	 information	

system	for	social	development	planning;	development	project	

evaluation;	 planning	 for	 central	 government	 and	 local	 

administration	 development;	 techniques	 for	 planning	 for	 

participatory	 community	 development;	 workshop	 for	 

community	development	planning

 0109 217 ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงกับการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6)

  และสังคม

   Transformation Leader and Community 

  and Social Development

		 	 ความหมาย	 ความส�าคัญของผู ้น�า	 ประเภทของผู ้น�า	

คุณสมบัติของผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	 แนวคิดและทฤษฎี	 องค์ประกอบ	

บทบาทของภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลง	 กรณีศึกษาของผู ้น�าการ

เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่างๆ		การท�างานเป็นทีม			การสร้างแรงจูงใจ	

การบริหารการเปลี่ยนแปลงในชุมชนและสังคมสมัยใหม่	
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	 	 Definitions	 and	 importance	 of	 leader;	 types	 of	

leader;	 qualifications	of	 transformational	 leader;	 concept	 and	

theory;	elements,	and	roles	of	transformational	leader,	case	study	

of	transformational	leader	in	different	situations;	team-working;	

creating	 motivation;	 change	 management	 in	 modern	 

community	and	society

 

 0109 319 ขบวนการประชาสังคมเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6)

  ชุมชนและสังคม

   Civic Movement for Community 

  and Social Development

				 	 แนวคิดประชาสังคมในมิติมาร์กซิสต์	 ชุมชนนิยม	 และ

เสรีนิยม	 ทฤษฎีและองค์ประกอบของประชาสังคม	 	 ประชาสังคม

กับกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น	สังคมและประเทศ	 	การสร้างและพัฒนา

คุณธรรมพลเมืองและประชาสังคม	 	 การพัฒนาความเข้มแข็งของประชา

สังคม

	 	 The	 concept	 of	 civil	 society	 in	 Marxism,	 

communitarianism,	and	liberalism;	theory	and	element	of	civil	

society;	civil	society	and	local,	social,	and	national	development;	

creation	 and	 development	 of	morality	 for	 citizens	 and	 civil	 

society;	strength	development	of	civil	society	

 0109 320  การพัฒนาองค์กรชุมชน  3(3-0-6)

   Community Organization Development

		 	 ความหมาย	 แนวคิด	 และประเภทขององค์กรชุมชน	 

หลักการ	แนวคิด	และกระบวนการพัฒนาองค์กรชุมชน	 เครือข่ายองค์กร

ชุมชน	กรณีศึกษาองค์กรชุมชนเข้มแข็งในสังคมไทย

	 	 Definitions,	 concepts,	 and	 types	 of	 community	

organizations;	principles,	concepts,	and	community	organization	

development	 process;	 case	 study	 of	 strong	 communities	 in	

Thailand

 0109 322 การวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม 3(3-0-6)

   Research for Community and Social 

  Development

		 	 แนวคิด	ทฤษฎี	ความหมาย	ความส�าคัญของการวิจัยและ

พัฒนา	 โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนทุกขั้นตอน	 ในการตั้งประเด็นวิจัย	

การก�าหนดกรอบการวิจัย	 การสร้างเครื่องมือในการวิจัย	 และการเก็บ

รวบรวมข้อมูล	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 การสร้างทางเลือกในการพัฒนา	

การปฏิบัติการและการน�าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

	 	 Concepts,	theories,	definitions,	and	importance	of	

research	and	development	with	participation	from	community	

at	every	step;	development	of	research	topic;	research	scoping;	

research	 tool	development	and	data	collection;	data	analysis;	

creating	 options	 for	 development;	 implementation	 and 

applications	of	research	findings

 0109 323 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6)

  และสังคม 

  Knowledge Management for Community 

  and Social Development

	 	 ความหมาย	ความส�าคัญ	และประเภทของความรู้และการ

จดัการความรู	้บทบาทของ	การจัดการความรูต่้อองค์กรชมุชน	กระบวนการ

จัดการความรู้	กรณีศึกษาการจัดการความรู้ในองค์กรภาครัฐและชุมชน

	 	 Definitions,	importance,	and	types	of	knowledge	

and	knowledge	management;	the	role	of	knowledge	management	

on	community	organizations;	knowledge	management	process;	

case	 study	 of	 knowledge	 management	 in	 public	 and	 

community	organizations

 0109 425  สัมมนาปัญหาการพัฒนาชุมชนและสังคม 3(2-2-5)

   Seminar on Community and Social 

  Development Problems

	 	 ความหมาย	 ความส�าคัญ	 หลักการและรูปแบบการจัด

สัมมนา	จัดสัมมนาเชิงวิชาการเกี่ยวกับสถานการณ์ของชุมชน	นโยบายรัฐ

ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม	 ปัญหางานพัฒนาชุมชนและสังคม	

ของประเทศไทย	และประเทศในภูมิภาคอาเซียน	

	 	 Definitions, 	 importance,	 principles, 	 and	 

characteristics	 of	 seminar;	 academic	 seminar	 on	 community	

situations;	state	policy	on	community	and	social	development;	

community	and	social	development	problems	in	Thailand	and	

ASEAN	countries	

  2.3 วิชาเอกเลือก  18 หน่วยกิต

   (1) กลุ่มวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน

 0109 327  การพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6)

    Sustainable Development

	 	 พฒันาการ	ความหมาย	แนวคดิ	หลักการและองค์ประกอบ

ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 รูปแบบ	กระบวนการและแนวทางปฏิบัติของ

การพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับโลก	และระดับท้องถิ่น	

	 	 Development,	definitions,	concepts,	principle	and	

element	of	sustainable	development;	form,	process,	and	method	

for	sustainable	development	at	global	and	local	levels
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 0109 328 ความมั่นคงทางอาหารและฐานทรัพยากร 3(3-0-6)

  ในชุมชน

  Food Security and Resources Base 

  in Community

	 	 ความหมาย	 ความส�าคัญของความมั่นคงทางอาหาร	

ประเดน็ส�าคญัของการสร้างความมัน่คงทางอาหารในฐานะทีเ่ป็น	เป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก	(Sustainable	Development	Goals:	SDGs)		

ความสัมพันธ์ของความมั่นคงทางอาหารและฐานทรัพยากรในชุมชน		

ปัญหา	 อุปสรรคส�าคัญในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร	 ยุทธศาสตร	์

ทิศทางและแนวทางในการสร้างความมั่นคงทางอาหารของหน่วยงาน	และ

องค์กรต่าง	 ๆ	 ข้อถกเถียง	ตลอดจนชุดประสบการณ์และบทเรียนในการ

สร้างความมัน่คงทางอาหารของสงัคมไทย	บทบาทและหน้าท่ีของนกัพฒันา

ชุมชนและสังคมในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร

	 	 Definitions	 and	 importance	 of	 food	 security;	 

important	issues	on	creating	food	security	as	global	sustainable	

development	goals	(SDGs);	relationship	between	food	security	

and	resources	base	in	community;	problems	and	obstacles	in	

creating	 food	 security;	 strategy,	 direction,	 and	method	 for	 

creating	 food	 security	 by	 agencies	 and	 organizations;	 

discussions,	experiences,	and	lessons	in	creating	food	security	

in	Thai	 society;	 roles	 and	 responsibilities	 of	 community	 and	

social	development	workers	in	creating	food	security

 0109 329 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 3(3-0-6)

  โดยองค์กรชุมชน

  Natural Resources Management 

  by Community Organization

		 	 พัฒนาการ		ประเด็นและ	ความเคลื่อนไหวของการจัดการ

ทรพัยากรธรรมชาตใินประเทศไทย	เงือ่นไขและ	ความเชือ่มโยงของกระแส

การพัฒนา	ในระดับโลก	ระดับประเทศ	และระดับท้องถิ่น	ที่เกี่ยวข้องกับ

การจดัการทรพัยากรธรรมชาต	ิแนวคดิ	หลกัการ	และรปูแบบในการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติ	 โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน	 โดยเน้น

ทรัพยากรหลัก	ได้แก	่ทรัพยากรน�้า	ทรัพยากรที่ดิน	 และทรัพยากรป่าไม้		

	 	 Development,	issues,	and	movements	in	natural	

resources	 allocation	 in	 Thailand;	 conditions	 and	 link	 of	 

development	trend	at	global,	national,	and	local	levels	regarding	

natural	resources	allocation;	concepts,	principles,	and	forms	of	

natural	resources	allocation	with	participation	from	community	

focusing	on	water,	soil,	and	forest	resources

 0109 330 เกษตรกรรมในกระแสโลกาภิวัตน ์ 3(3-0-6)

   Agriculture in Globalization

	 	 ความส�าคญัของเกษตรกรรม	พฒันาการระบบเกษตรกรรม	

แนวคดิเกษตรกรรมยัง่ยนื	รปูแบบของระบบเกษตรกรรมท่ีส�าคญั	นโยบาย

การเกษตรของรัฐ	เกษตรพันธะสัญญา	ปัญหาเกษตรกรไทย	

	 	 Importance	 of	 agriculture;	 development	 of	 

agricultural	 systems;	 concepts	 of	 sustainable	 agriculture;	 

forms	of	key	agricultural	systems;	agricultural	policies	by	 the	 

government;	contract	farming;	Thai	farmers’	problems

 0109 331 การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 3(3-0-6)

   Eco-Tourism Management 

		 	 ความเป็นมา	ความหมาย	องค์ประกอบ	และประเภทของ

การท่องเทีย่วเชงินเิวศ	ความส�าคญัของการท่องเทีย่วเชงินเิวศในการพฒันา

ชุมชน	 แนวคิดการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน	 	แนวทางการพัฒนา

ศักยภาพชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

	 	 History,	 definitions,	 elements,	 and	 types	 of	 

eco-tourism;	 importance	 of	 eco-tourism	 in	 community	 

development;	concept	of	tourism	management	by	community;	

method	 for	 developing	 community	 potential	 for	 eco-tourism	

management

 0109 332  สุขภาวะชุมชนและสังคม 3(3-0-6)

  Community and Social Health

	 	 ความหมาย	 ความส�าคัญของสุขภาวะชุมชนและสังคม	

การพฒันาและสร้างหลกัประกนัเรือ่งคณุภาพชวีติ	และสขุภาวะทีด่ใีนฐานะที่

เป็นเป้าหมายของการพฒันาทีย่ัง่ยนืของโลก	(Sustainable	Development	

Goals:	 SDGs)	 การพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาวะชุมชนและสังคม	นวัตกรรม

การสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี	 	 การพัฒนาแนวทางการสื่อสารสาธารณะด้าน

สุขภาวะ	 ทุนทางสังคมกับการสร้างสุขภาวะท่ีดี	 แนวคิดการขับเคลื่อน

นโยบายสาธารณะด้านสขุภาพและสขุภาวะชมุชน	กรณตีวัอย่างการเสรมิสร้าง

สุขภาวะชุมชนและสังคม	 ความสัมพันธ ์ของงานพัฒนาชุมชนกับ

การสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนและสังคม

	 	 Definition	and	importance	of	community	and	social	

health;	development	and	creating	quality	of	life	and	good	health	

insurance	as	part	of	the	global	sustainable	development	goals	

(SDGs);	development	of	community	and	social	health	indicators;	

innovation	for	creating	good	health;	development	of	public	health	

communication;	social	capital	and	good	health	creation;	concept	

of	public	policy	movements	on	public	health	and	community	

health;	case	study	of	community	and	social	health	promotion;	

relationship	between	community	development	and	community	

and	social	health	promotion
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 0109 333  การจัดการภัยพิบัติ 3(3-0-6)

   Management of Disasters 

		 	 ความหมาย	รูปแบบ	และสาเหตุของภัยพิบัติ	แนวคิดทาง

สังคมศาสตร์ในการศึกษาภัยพิบัติ	แนวคิดการจัดการภัยพิบัติ	เหตุการณ์

ภัยพิบัติในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน	นโยบายและแผนการจัดการ

ภัยพิบัติของรัฐบาลไทย	การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและชุมชน

ในการจัดการภัยพิบัติ

		 		 Definitions,	forms,	and	causes	of	disasters;	social	

science	concepts	in	the	study	of	disaster;	concept	of	disaster	

management;	disasters	in	Thailand	and	ASEAN	Region;	policy	

and	 plans	 for	 disaster	management	 by	 Thai	 Government; 

participation	 of	 civil	 society	 and	 community	 in	 disaster	 

management

 

 0109 334  ภูมิปัญญาและนวัตกรรมชุมชน 3(3-0-6)

    Community Wisdoms and Innovations

	 	 ความหมาย	ความส�าคัญ	 ของภูมิปัญญาและนวัตกรรม

ชุมชน	 แนวคิด	 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ	 ภูมิปัญญาและนวัตกรรมชุมชน			

สถานภาพความรู้	 และลักษณะส�าคัญเกี่ยวกับภูมิปัญญาและนวัตกรรม

ชุมชนวิธีการศึกษาภูมิปัญญาและนวัตกรรมชุมชน	 การประยุกต์ใช้

ภูมิป ัญญาและนวัตกรรมชุมชนไปใช้ในงานพัฒนา	 พลวัตและการ

เปลี่ยนแปลงภูมิปัญญาและนวัตกรรมชุมชน	บทเรียนและกรณีศึกษา

การน�าภูมิปัญญาและนวัตกรรมชุมชนไปประยุกต์ใช้

	 	 Definition	and	importance	of	community	wisdoms	

and	innovations;	concept	and	theory	on	community	wisdoms	

and	innovations;	status	of	knowledge	and	key	characteristics	

about	 community	wisdoms	 and	 innovations;	 community	 

wisdoms	 and	 innovations	 learning	methods;	 applications	 of	

community	wisdoms	and	 innovations	 for	 development	work;	

dynamics	and	changes	in	community	wisdoms	and	innovations;	

lessons	and	case	study	in	the	applications	of	community	wisdoms	

and	innovations

 0109 335 เพศสถานะกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6)

  Gender and Sustainable Development

	 	 นิยาม	แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเพศ	เพศสถานะ	และ

เพศวิถี	ปัจจัยทางสังคม	การเมือง	วัฒนธรรม	จิตวิทยา	และประวัติศาสตร์	

ทีส่่งผลต่อการประกอบสร้างเพศสถานะในสงัคม		นโยบายยทุธศาสตร์ของ

ภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับเพศสถานะ	 	บทบาทสตรี

อีสานกับการพัฒนาสังคม	 	การออกแบบโครงการพัฒนาที่ค�านึงถึงความ

เสมอภาคระหว่างเพศ

 	 efinitions	 and	concepts	 about	 sex,	 gender,	 and	

sexual	orientation;	social,	political,	cultural,	psychological,	and	

historical	 factors	 that	 influence	 the	construction	of	gender	 in	

society;	 strategic	 gender	 policy	 off	 government	 and	private	 

sectors	 in	development;	women’s	 role	 in	social	development;	

designing	development	projects	that	consider	gender	equality

   (2) กลุ่มวิชาสวัสดิการชุมชนและสังคม

 0109 336  สวัสดิการสังคม 3(3-0-6)

   Social Welfare

	 	 หลักการ	แนวคิดของการจัดสวัสดิการสังคม	วิวัฒนาการ

ของแนวคดิและแนวทางปฏบิตัใิน	แต่ละประเทศและประเทศไทย		รปูแบบ

การจัดการสวัสดิการสังคม	นโยบาย	กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับสวัสดิการ

สังคม		บทบาทของภาคส่วนต่างๆ	ต่อการจัดสวัสดิการสังคม	การเปรียบ

เทียบนโยบายการจัดสวัสดิการสังคมของต่างประเทศและประเทศไทย	 

จุดอ่อน	 จุดแข็งของระบบสวัสดิการสังคมของไทย	การวางแผนการจัด

สวัสดิการสังคมให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ	 สังคม	การเมือง	

วัฒนธรรม	ของประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลง	

  Principles	and	concepts	of	social	welfare	allocation;	

development	 of	 concept	 and	practice	 in	Thailand	 and	 other	

countries;	the	form	of	social	welfare	allocation;	policies	and	laws	

on	social	welfare;	comparison	of	social	welfare	allocation	policies	

of	Thailand	and	other	countries;	strengths	and	weaknesses	of	

social	welfare	 system	 in	Thailand;	 social	welfare	planning	 to	

meet	 the	 changing	 economic,	 social,	 political,	 and	 cultural	 

situations

 0109 337 สวัสดิการชุมชน 3(3-0-6)

   Community Welfare

	 	 แนวคิด	หลักการ	วิวัฒนาการของการจัดสวัสดิการชุมชน	

องค์ประกอบของการจัดสวัสดิการชุมชน	 การบริหารจัดการกองทุน

สวสัดกิารชมุชน		ปัจจยัความส�าเรจ็และความล้มเหลวในการจดัการกองทนุ	

ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการของชุมชนในด้านเศรษฐกิจ	

กลุ่ม	 เครือข่ายทางสังคม	การศึกษา	วัฒนธรรม	ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม	 แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัด

สวัสดิการชุมชน	การพัฒนาศักยภาพผู้น�ากองทุนสวัสดิการชุมชนและการ

ฟื้นฟูการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน

  Concept,	 principles,	 and	 development	 of	 

community	welfare	allocation;	elements	of	community	welfare	

allocation;	management	 of	 community	welfare	 fund;	 success	

and	failure	factors	in	managing	community	welfare	fund;	relevant	

issues	concerning	community	welfare	management	in	term	of	

economy;	groups	and	social	network,	education,	culture,	natural	

resources	and	environment;	methods	for	promoting	community	

welfare	 allocation	 development;	 potential	 development	 for	 
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community	welfare	fund	leader	and	rehabilitation	of	community	

welfare	fund	management

 0109 338 สวัสดิการผู้สูงอายุ  3(3-0-6)

   Welfare for Older Person

		 	 สถานการณ์และปัญหาของผู ้สูงอายุในประเทศไทย		

แนวคิด	หลักการ	และขอบเขตของงานสวัสดิการผู้สูงอายุ		แนวทางในการ

จัดระบบสวัสดิการผู้สูงอายุของหน่วยงานภาครัฐ	 	 เอกชนและชุมชน	

เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ

	 	 Situations	 and	 problems	 of	 older	 persons	 in	 

Thailand;	 concept,	 principle,	 and	 scope	 of	welfare	 for	 older	

persons;	method	 for	 allocating	welfare	 for	 older	 person	 by	 

government,	 private,	 and	 community	 organization	 for	 better	

quality	of	life	for	older	persons

 0109 339 สวัสดิการครอบครัว เด็ก วัยรุ่น และสตรี 3(3-0-6)

   Welfare for Families, Children, 

  Teenagers, and Women

	 		 สถานการณ์และปัญหาของครอบครวั	เดก็	วยัรุน่	และสตรี

ไทยในปัจจุบันแนวคิด	 	 นโยบาย	 		 กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา

สวัสดิภาพครอบครัว	 เด็ก	 	วัยรุ่น	และสตรี	การขับเคลื่อนการด�าเนินงาน

ของภาครฐั		ภาคเอกชน		และชมุชนทีเ่ก่ียวข้องกับการจัดสวสัดกิารส�าหรบั

ครอบครัว		เด็ก	วัยรุ่น	และสตรีในประเทศพัฒนาแล้ว		และประเทศก�าลัง

พัฒนา

	 	 Current	situation	and	problems	of	Thai	families,	

children,	teenagers,	and	women;	concepts,	policies,	and	laws	

concerning	 the	development	 of	welfare	 for	 families,	 children,	

teenagers,	and	women;	mechanism	of	government,	private,	and	

community	sectors	in	allocating	welfare	for	families,	children,	

teenagers,	and	women	in	developed	and	developing	countries		

 

 0109 340 สิทธิและสวัสดิการกับความเสมอภาค 3(3-0-6)

  ระหว่างเพศ 

  Rights and Welfare on Gender Equality

	 	 แนวคิด	 สถานการณ์ปัญหาความเสมอภาคระหว่างเพศ

ในประเทศไทย	การเปรียบเทียบนโยบายด้านสิทธิและการจัดสวัสดิการ

ทีเ่กีย่วข้องกบัความเสมอภาคระหว่างเพศของประเทศไทยและต่างประเทศ		

ข้อจ�ากัดและโอกาสการพัฒนาสวัสดิการสังคมและชุมชนในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตเพื่อความเท่าเทียมทางเพศของสังคมไทย

		 	 Concepts	and	the	problem	situation	about	gender	

equality	in	Thailand;	comparison	of	policies	on	rights	and	welfare	

regarding	 gender	 equality	 in	 Thailand	 and	 other	 countries;	

limitations	 and	 opportunities	 for	 developing	 social	 and	 

community	welfare	in	developing	the	quality	of	life	for	gender	

equality	in	Thai	society

 0109 341 สวัสดิการแรงงานข้ามชาต ิ 3(3-0-6)

  Welfare for Migrant Workers 

		 	 ความหมาย	แนวคิด	และพัฒนาการของแรงงานข้ามชาติ	

สถานการณ์แรงงานข้ามชาตใินประเทศไทยและภมูภิาคอาเซยีน	ปัญหาและ

การเข้าถงึการจดัสวสัดกิารของแรงงานข้ามชาต	ิบทบาทของหน่วยงานต่างๆ	

ท่ีเกีย่วข้องกบัการจดัสวสัดกิารของแรงงานข้ามชาต	ิการพฒันารปูแบบการ

จัดสวัสดกิารท่ีสอดคล้องกับความต้องการและปัญหาของแรงงานข้ามชาติ

		 	 Definitions,	concepts,	and	development	of	migrant	

workers;	situation	of	migrant	workers	in	Thailand	and	ASEAN	

Region;	problems	and	access	 to	welfare	 for	migrant	workers;	

development	 of	welfare	 allocation	 that	meets	 the	needs	 and	

problems	of	social	workers

 0109 342  งานสังคมสงเคราะห์เบื้องต้น  3(3-0-6)

   Introduction to Social Work

		 			 ความหมาย	 ปรัชญา	 แนวคิด 	 และหลักการงาน

สังคมสงเคราะห ์ 	 กระบวนการสังคมสงเคราะห ์ 	 การปฏิบัติงาน

สังคมสงเคราะห์กับบุคคล	 กลุ ่ม	 ชุมชน	 จรรยาบรรณของนักสังคม 

สงเคราะห์	 การน�างานสังคมสงเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน

และสังคม

	 	 Definitions,	philosophy,	concepts,	and	principles	

of	 social	work;	 social	work	 profess;	 social	work	 action	with	 

individuals,	 groups,	 and	communities;	 professional	 ethics	 for	

social	workers;	applications	of	social	work	 in	community	and	

social	development

 0109 343 การพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ 3(3-0-6)

   Labor and Welfare Development

	 	 ความหมาย	ความส�าคัญของแรงงาน	พัฒนาการแรงงาน

ไทย	ก�าลงัแรงงาน	สถานะทางเศรษฐกิจและสงัคมของแรงงานประเทศไทย	

แนวคิดทฤษฎีสวัสดิการแรงงาน		ปัญหาของแรงงานนอกระบบ	กฎหมาย

แรงงาน		การประกนัสงัคม	การจดัสวัสดกิารแรงงานของรฐัและเอกชนเพือ่

คุ้มครองส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน

	 	 Definition	and	importance	of	labor;	development	

of	Thai	labor;	workforce;	economic	and	social	status	of	Thai	labor;	

concept	 and	 theory	 on	 labor	welfare;	 problem	 of	 informal	 

workers;	 labor	 law;	social	security;	 labor	welfare	allocation	by	

government	and	private	sectors	to	protect	and	promote	quality	

of	life	for	laborers
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 0109 344 งานสวัสดิการสังคมและชุมชนกับกลุ่ม 3(3-0-6)

  ผู้เปราะบาง

  Social and Community Welfare 

  for Vulnerable Groups     

	 	 สถานการณ์ปัญหาและความต้องการของประชากรกลุ่ม

เปราะบางในประเทศไทย	 ความส�าคัญของงานสวัสดิการสังคมและ

สวัสดิการชุมชนเพื่อช่วยเหลือประชากรกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย	

ปัญหา	บทบาทและเทคนิคการท�างานของนักพัฒนาชุมชนและนักพัฒนา

สังคมในการท�างานกับกลุ่มผูเ้ปราะบาง	การสมัภาษณ์	การให้ค�าปรกึษาราย

กรณี	รายกลุ่ม	แนวทางการพัฒนากลุ่มผู้เปราะบางอย่างยั่งยืน

	 	 Problem	situations	and	needs	of	vulnerable	groups	

in	Thailand;	importance	of	social	and	community	welfare	to	help	

vulnerable	groups	 in	Thailand;	 problems,	 roles,	 and	working	

techniques	of	community	developers	and	social	developers	in	

working	with	vulnerable	groups;	interview	and	consultations	for	

individual	case	and	group	case;	possible	solution	for	sustainable	

development	of	vulnerable	groups

 0109 345 จิตวิทยาในงานสวัสดิการ 3(3-0-6)

  Psychology in Welfare Work

	 	 ความสัมพันธ ์ระหว ่างจิตวิทยาและงานสวัสดิการ	

พฤติกรรมมนุษย์	 การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านจิตวิทยาในงานสวัสดิการ	

การสร้างทีมงาน	การสร้างแรงจูงใจในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ		

	 	 Relationship	 between	 psychology	 and	welfare	

work;	human	behaviors;	application	of	psychological	knowledge	

in	welfare	work;	team	creation;	motivation	creation	to	promote	

welfare	allocation

 0109 346 วัฒนธรรมองค์การ 3(3-0-6)

  Organizational Culture

	 	 แนวคดิวฒันธรรมองค์การ	ความหมายวัฒนธรรมองค์การ	

คุณลักษณะวัฒนธรรมองค์การ	 หน้าที่วัฒนธรรมองค์การ	 แหล่งก�าเนิด

วัฒนธรรมองค์การ	การสืบสานวัฒนธรรมองค์การ	และข้อดี	และข้อจ�ากัด

ของวัฒนธรรมองค์การ

	 	 Concept	 of	 organizational	 culture;	definitions	of	

organizational	culture;	characteristics	of	organizational	culture;	

function	of	organizational	culture;	origin	of	organizational	culture;	

inheritance	 of	 organizational	 culture;	 advantages	 and	 

disadvantages	of	organizational	culture

 0109 347 ทักษะการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการ 3(3-0-6)

  Skills for Welfare Work

	 	 การพัฒนากลยุทธ์งานสวัสดิการที่หลากหลาย	การบริหาร

จัดการสวัสดิการ	 	ทักษะการบริการสังคม	การเขียนโครงการ	การปฏิบัติ

งานตามแผนงานและการแก้ไขปัญหา	การประเมินผลการด�าเนินงาน

	 	 Developing	 various	 strategies	 for	welfare	work;	

welfare	management;	 social	 service	 skills;	 project	 proposal	 

writing;	plan	implementation	and	problem	solving;	evaluation	

of	implementation

   (3) กลุ่มวิชาผู้ประกอบการเพื่อสังคม

 0109 348 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)

  Human Resources Management

	 	 ประวัติความเป็นมา	 ทฤษฎีและหลักการในการบริหาร

ทรพัยากรมนษุย์	ขอบข่ายหน้าท่ีความรบัผดิชอบและขัน้ตอนในการบรหิาร

ทรัพยากรมนุษย์	 การวิเคราะห์งาน	 การวางแผนก�าลังคน	 การสรรหา	

การคดัเลอืก	การฝึกอบรม	การพฒันา	การประเมนิผล	และปัจจยัทีเ่กีย่วข้อง

กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์

	 	 History,	 theories,	 and	 principles	 in	 human	 

resources	management,	scope	of	responsibilities	and	procedures	

in	human	 resources	management;	work	 analysis,	manpower	

planning;	 procurement,	 selection,	 training,	 development,	 

evaluation,	and	relevant	factors	in	human	resources	management

 0109 349 จิตวิทยาองค์การ 3(3-0-6)

  Organizational Psychology

	 	 ประวัติความเป็นมา	 ทฤษฎี	 หลักการและแนวปฏิบัติ

ในจิตวิทยาองค์การ	การเปลี่ยนแปลง		และการพัฒนาองค์การ	ปัจจัยและ

กลยทุธ์ท่ีใช้ในการพฒันาองค์การ	รปูแบบและพฤติกรรมองค์การ	บทบาท

ทางสังคมและองค์การ	การวิเคราะห์และการแก้ปัญหาในองค์การ

	 	 Background,	 theories,	 concepts,	 and	 practices	 

in	 organizational	 psychology;	 change	 and	 development	 of	 

organizational	 psychology;	 factors	 and	 strategies	 used	 in	 

developing	an	organization;	organizational	forms	and	behaviors;	

social	and	organizational	role;	problem	analysis	and	solution	in	

an	organization

 0109 350 การจัดการองค์การ 3(3-0-6)

  Organizing

	 	 ความรู ้ เบื้องต ้นเกี่ยวกับองค ์การ	 หลักการจัดการ	

วิวัฒนาการของทฤษฎีองค์การ	 การวิเคราะห์องค์การระดับจุลภาคและ

มหภาค	 	 พฤติกรรมองค์การการเมืองในองค์การ	 	 การเปล่ียนแปลง

และพัฒนาองค์การ	องค์การและการบริหารจัดการแห่งอนาคต
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	 	 Basic	 knowledge	 about	 organization;	 principles	 

in	 organizing;	 development	 of	 organizational	 theories;	micro	 

and	macro	 organizational	 analysis;	 political	 behaviors	 in	 an	 

organization;	 organizational	 change	 and	development;	 future	

organization	and	organizing

 0109 351  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6)

  Basic Knowledge about Entrepreneurship

	 	 ลักษณะพื้นฐานเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการประเภท

ต่างๆ	และองค์ประกอบส�าคญัของ	การเป็นผูป้ระกอบการ	ได้แก่	การจัดการ	

หลกัการบญัชเีบือ้งต้น	การเงนิ	การตลาด	การบรหิารงานบคุคล	การบรหิาร

ส�านักงาน	ตลอดจนปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินการประกอบการ	และ

จรรยาบรรณของนักประกอบการ

	 	 Basic	qualifications	of	 entrepreneurs;	 important	

elements	 of	 entrepreneurship	 including	management,	 basic	

accounting,	finance,	marketing,	personnel	management,	office	

management,	and	problems	about	operating	entrepreneurship;	

ethics	for	entrepreneurs

 0109 352 วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม 3(3-0-6)

  Community Enterprise for Society

	 	 ความหมาย	 ลักษณะ	 ประเภท	 และความแตกต่างของ

วิสาหกจิชมุชนกบัสิง่ทีช่มุชนท�า	วสิาหกจิชมุชนกบัการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ

ชุมชน	 ทุนของวิสาหกิจชุมชน	 การจัดการการผลิตและการตลาดของ

วิสาหกิจชุมชน		ความพร้อมของชุมชนเพื่อการท�าวิสาหกิจชุมชน	วิสาหกิจ

ชุมชนกับแผนแม่บทชุมชน	 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน	 วิสาหกิจชุมชนกับ

โครงการต่าง	ๆ	ของรัฐ	และแนวทางการด�าเนินการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

	 	 Definitions,	characteristics,	types,	and	differences	

of	 community	 enterprise	 and	what	 the	 community	 operates;	

community	 enterprise	 as	 the	drive	 for	 community	 economy;	

capitals	 for	 community	 enterprise;	 product	management	 

and	marketing	 of	 community	 enterprise;	 preparedness	 of	 

community	 to	 operate	 community	 enterprise;	 community	 

enterprise	and	community	master	plan;	network	of	community	

enterprise;	 community	 enterprise	 and	government	 projects;	

promotion	of	community	enterprise

 0109 353  ทักษะและนวัตกรรมการประกอบการ 3(3-0-6)

  เพื่อสังคม

  Skills and Innovations for Social 

  Entrepreneurship

	 	 กระบวนการของนวตักรรมสงัคมและการเปลีย่นแปลงทาง

สังคม	กลยุทธ์ในการเปลี่ยนแปลง	การพัฒนาความยั่งยืนในบริบทของ

องค ์การไม ่แสวงหาก�าไร	 ธุรกิจและบริการสาธารณะ	 แนวโน ้ม	 

และตัวขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม	และแบ่งกลุ่ม

ระหว่างนวัตกรรมทางสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ	 	 รวมถึงความ

สัมพันธ์เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

	 	 Process	of	social	innovation	and	social	changes;	

strategies	for	change;	sustainability	development	in	the	context	

of	 non-profit	 organization;	 public	 businesses	 and	 services;	 

economic	 and	 social	 change	 trend	 and	 factors;	 separation	 

between	social	 innovation	and	entrepreneurship;	 relationship	

for	sustainability

 0109 354  การจัดการเชิงกลยุทธ์และการตลาดเพื่อสังคม 3(3-0-6)

  Strategic Management and Marketing 

  for Society

	 	 กระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ์		กระบวนการสร้างกลยุทธ์

ทีเ่หมาะสมกบัการเป็นผูป้ระกอบการเพือ่สงัคม		การวเิคราะห์ปัจจยัภายใน		

ภายนอก		การวิเคราะห์คู่แข่งขัน		การรับมือการเปลี่ยนแปลงที่กระทบกับ

องค์กร		การน�าเสนอแผนกลยุทธ์องค์กร		และศึกษาความหมายและความ

ส�าคัญของการตลาดเพื่อสังคม	 	 ตลอดจนแนวคิดหรือปรัชญาการตลาด		

โดยเฉพาะปรชัญาทางการตลาดทีมุ่ง่เน้นเพือ่สงัคม		ใช้กระบวนการจดัการ

ทางการตลาดเพื่อสังคม		เพื่อเข้าใจสภาพและปัญหาทางสังคม

	 	 Strategic	management	process;	creating	suitable	

strategic	process	for	entrepreneurship	for	society;	internal	and	

external	factor	analysis;	competitor	analysis;	handling	changes	

that	 affect	 the	 organization;	 presentation	 of	 organizational	

strategies;	 definitions	 and	 importance	 of	market	 for	 society	 

and	marketing	concepts	and	philosophies,	particularly	markets	

aiming	 for	 social	 benefits;	 using	 marketing	 for	 society	 

management	 process	 to	 understand	 the	 social	 context	 and	

problems
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 0109 355 เศรษฐกิจชุมชน 3(3-0-6)

  Community Economy

	 	 ขอบเขต	ความหมายและความส�าคัญของเศรษฐกิจชุมชน	

ครัวเรือนในระบบเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น	 ตลาดท้องถิ่น	 เศรษฐกิจ

นอกตลาด	แนวนโยบายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงกบัการพฒันาเศรษฐกจิชมุชน	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการ

แก้ไขการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

	 	 Scope,	definitions,	and	importance	of	community	

economy;	household	 in	economic	system;	 local	communities;	

local	markets;	economy	outside	market;	policies	for	community	

economy	development;	philosophy	of	sufficiency	economy	and	

community	economy	development;	problems	and	solutions	of	

community	economy	development

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

	 	 นิสิตสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาที่สนใจดังต่อไปนี้	 	 หรือเลือก

เรียนจากรายวิชาที่สนใจที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

 0109 356 สังคมวิทยาเมือง 3(3-0-6)

  Urban Sociology

	 		 ก�าเนดิ		พฒันาการ	รูปแบบและลกัษณะของสงัคมเมอืงทาง

ด้านนิเวศวิทยา	 ขอบเขตและแนวทางการศึกษาเมืองในมุมมองของ

สงัคมวทิยาและมานษุยวทิยา	ทฤษฎีและแนวคดิเกีย่วกบักระบวนการเกดิ

เป็นเมอืง	ปัญหาความสมัพนัธ์ระหว่างเมอืงกบัเมอืง	ปัญหาสงัคมเมอืงและ

การแก้ปัญหา

	 	 Origin,	development,	form,	and	characteristics	of	

urban	 sociology	 in	 term	 of	 ecology;	 scope	 and	method	 in	 

studying	 urban	 area	 from	 the	 perspective	 of	 sociology	 and	 

anthropology;	 theories	 and	 concepts	 about	 urbanization;	 

problems	and	relationship	between	urban	areas;	urban	problems	

and	solutions

 0109 357  สังคมวิทยาชนบท 3(3-0-6)

   Rural Sociology

		 	 ความหมายของค�าว่าสังคมวิทยาชนบท	 	 ลักษณะสังคม

ชนบทด้านนเิวศวทิยา		ประชากร		เศรษฐกจิ		สถาบนัสงัคม	การเปลีย่นแปลง

สังคมชนบท		ปัญหาสังคมชนบทและการแก้ไข		

	 	 Definitions	 of	 rural	 sociology;	 characteristics	 of	

rural	 society	 in	 term	of	 ecology;	 demography,	 economy,	 and	

social	institutions;	changes	in	rural	society;	rural	problems	and	

solutions

 0109 358  ปัญหาสังคม 3(3-0-6)

   Social Problems

		 	 ความหมายและขอบเขตของปัญหาสังคม	 	 แนวคิดและ

ทฤษฎีเกี่ยวกับปัญหาสังคม	 	ผลกระทบของปัญหา	 	 แนวทางและวิธีการ

แก้ไขปัญหาสังคม

	 	 Definitions	and	scope	of	social	problems;	concepts	

and	theories	about	social	problems;	 the	 impacts	of	problems;	

solutions	to	social	problems

 0109 359  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารชุมชน 3(3-0-6)

   English for Community Communication

		 	 ฝึกทักษะการสื่อสารด้วยการพูด	 อ่าน	 และเขียนภาษา

อังกฤษที่ใช้บ่อยในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน	ค�าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการ

สร้างสมัพนัธภาพในงานพฒันาชุมชน	และการสือ่สารในสถานการณ์ต่าง	ๆ 	

อาทิ	การแนะน�าตัว	การทักทาย	การติดต่อทางโทรศัพท	์การกล่าวขอบคุณ	

การกล่าวค�าเชิญ	การแสดงความยินดีและการแสดงความเห็นใจ	

	 	 Communication	 practices	 through	 speaking,	 

reading,	 and	writing	 in	English	 language	 regularly	 used	 in	 

community	 development	 work;	 vocabularies	 on	 creating	 

relationship	 in	 community	 development;	 communication	 in	

different	situations	such	as	introduction,	greeting,	telephoning,	

thanking,	invitation,	congratulation,	and	showing	sympathy

 0109 360 สิทธิชุมชน 3(3-0-6)

   Community Rights

		 	 ความหมาย	 แนวคิด	 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชน	 

หลักการและองค์ประกอบในการน�า	 	 สิทธิชุมชนมาใช้ในชุมชน	 ความ

สัมพันธ์ระหว่างหลักกฎหมายและหลักสิทธิชุมชนในการจัดการชุมชน		

ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับสิทธิชุมชน		กระบวนการยุทธวิธีในการเสริมสร้าง

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการตามแนวคิดสิทธิชุมชน

	 	 Definitions,	 concepts,	 theories	 on	 community	

rights;	principles	and	elements	in	introducing	community	rights	

to	use	in	the	community;	relationship	between	the	rule	of	law	

and	community	 rights	 in	community	management;	problems	

and	 obstacles	 about	 community	 rights;	 strategic	 process	 in	

promoting	community	participation	in	management	according	

to	the	concept	of	community	rights
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 0109 361  ความมั่นคงของมนุษย์ 3(3-0-6)

    Human Security

		 	 ความหมาย	 แนวคิด	 และขอบเขตของความมั่นคงของ

มนษุย์	ปัญหาความมัน่คงของมนษุย์			ในมิตต่ิางๆ		นโยบายและยทุธศาสตร์

ของรฐัทีเ่กีย่วข้องกบัความม่ันคงของมนุษย์		บทบาทและความเคลือ่นไหว

ขององค์กรเอกชน	 และองค์กรภาคประชาชน	 ในการจัดระบบเพื่อให้ 

หลักประกันด้านสิทธิ	 ความปลอดภัย	และการสนองตอบต่อความจ�าเป็น

ของมนุษย์	

	 	 Definitions,	 concepts,	 and	 scope	 of	 human	 

security;	problems	of	human	security	 in	government	policies	

and	strategies	on	human	security;	roles	and	movements	of	private	

and	public	 organizations	 in	 establishing	 a	 system	 to	 assure	

rights,	security,	and	satisfaction	to	human	needs.

 0109 362  ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนา 3(3-0-6)

    Local Wisdom and Development

		 	 ความหมาย	ความส�าคญั	วธิกีารศกึษา	พลวตัของภมูปัิญญา

ท้องถิ่น	ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ในฐานะท่ีเป็นแนวความคิดทางสังคมศาสตร	์

และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะที่เป็นเครื่องมือการพัฒนา	 เน้นให้นิสิต

สามารถวิเคราะห์เชื่อมโยงความส�าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นในมิติการ

พฒันา		และการเรียนรู	้	วธิคีดิ	และการพฒันาของปราชญ์ชาวบ้านคนส�าคญั

ในประเด็นการพัฒนาที่หลากหลาย	 ศึกษาบทเรียน	 จากกรณีศึกษา

ในประเด็น	การประยุกต์ความรู	้ภูมิปัญญาเพื่อใช้ในการพัฒนา

	 	 Definitions,	 importance,	 learning	method,	 and	

dynamic	of	local	wisdom;	local	wisdom	as	a	concept	in	social	

science;	local	wisdom	as	a	tool	for	development;	analyzing	the	

importance	of	local	wisdom	in	the	dimension	of	development;	

learning	the	thinking	method;	development	of	important	local	

sages	in	different	development	areas;	case	study	in	applications	

of	knowledge	and	local	wisdom	for	development

 0109 363 เพศสถานะกับการพัฒนา 3(3-0-6)

  Gender and Development

	 	 นิยาม	แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเพศ	เพศสถานะ	และ

เพศวถีิ	เพือ่ท�าความเข้าใจถงึปัจจยัทางสงัคม	การเมอืง	วฒันธรรม	จติวทิยา	

และประวัติศาสตร์	 ที่ส่งผลต่อการประกอบสร้างเพศสถานะในสังคม

นโยบายยุทธศาสตร์ของภาครฐัและเอกชนในการพฒันาทีเ่กีย่วข้องกบัเพศ

สถานะ	การออกแบบโครงการพฒันาทีค่�านงึถงึความเสมอภาคระหว่างเพศ

	 	 Definitions	and	concepts	about	sex,	gender,	and	

sexual	orientation;	social,	political,	cultural,	psychological,	and	

historical	 factors	 that	 influence	 the	construction	of	gender	 in	

society;	 strategic	 gender	 policy	 off	 government	 and	private	 

sectors	in	development;	ชdesigning	development	projects	that	

consider	gender	equality

 0109 364 พุทธศาสนากับการพัฒนา 3(3-0-6)

   Buddhism and Development

		 	 พลวัตและบทบาทของพุทธศาสนาในชุมชนและสังคม	

วิเคราะห์แนวคิดทางพุทธศาสนา	 	ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน	 	กรณี

ศกึษาโครงการพฒันาชมุชนทีม่กีารประยกุต์ใช้แนวคดิทางพทุธศาสนา	และ

ขบวนการเคลื่อนไหวขององค์กรพุทธศาสนาเพื่อสังคมไทย	 อาทิเช่น	 

มูลนิธิกองทัพธรรม	 โครงการผ้าป่าช่วยชาติ	 โดยหลวงตาพระมหาบัว	 

ญาณสัมปันโน	ฯ	ลฯ

	 	 Dynamic	and	role	of	Buddhism	in	community	and	

society;	 analysis	 of	 Buddhist	 way	 of	 thinking	 regarding	 

community	development;	case	study	of	community	development	

with	application	of	Buddhist	thinking;	movements	of	Buddhist	

organizations	 for	 Thai	 society	 such	 as	 Kongthap	 Dharma	 

Foundation	,	Phapa	Chuai	Chat	Project	by	Luang	Ta	Maha	Bua	

Yannasampanno

 0109 365 การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธ ี 3(3-0-6)

    Conflict Resolution by Peaceful Ways

	 	 แนวคิด	 ความหมายของความขัดแย้ง	 สาเหตุของความ 

ขัดแย้งท่ีน�าไปสูค่วามรุนแรงทางการเมอืง		หลกัสนัติวิธีในการแก้ไขปัญหา

ความขัดแย้ง	แนวโน้มเกี่ยวกับความขัดแย้งในสังคมไทย	แนวทางในการ

จัดการเกี่ยวกับความขัดแย้ง	

	 	 Concepts	 and	 definitions	 of	 conflicts;	 causes	 

of	conflict	 leading	to	political	violence;	principles	of	peach	 in	

resolving	 the	 conflict;	 conflict	 trend	 in	Thai	 society;	 conflict	

management	methods

 4. หมวดฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

 0109 424 ฝึกงานการพัฒนาชุมชนและสังคม 6(0-30-0)

  Vocational Practice Training 

  for Community and Social Development

	 	 เงื่อนไขของรายวิชา	นิสิตสอบผ่านวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน	

วิชาเอกบังคับและวิชาเอกเลือก	 โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม	 (GPAX)	 

ไม่ต�่ากว่า	2.00	

	 	 การศึกษาดูงานและฝึกทักษะการท�างานเชิงวิชาชีพการ

พัฒนาชุมชนหรือสังคมกับองค์กรรัฐ	 หรือองค์กรเอกชน	 ในประเทศไทย

หรือประเทศในภูมิภาคอาเซียน	เป็นเวลาอย่างน้อย	12	สัปดาห์

	 	 Conducting	 field	 visits	 and	 professional	 skill	

practices	with	governmental	organization	or	non-governmental	

organization	 in	 Thailand	 or	 ASEAN	 communities	 at	 least	

12	weeks	
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 0109 426  พัฒนานิพนธ์  4(0-2-10)

     Development Term Paper

	 	 เงือ่นไขของรายวชิา	:	นสิติสอบผ่านวชิาฝึกงานพฒันาชมุชน

และสังคม	และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม	(GPAX)	ไม่ต�า่กว่า	2.00

		 	 ด�าเนินการวิจัยแบบมีส่วนร่วมในชุมชนเป้าหมายของ

องค์กรฝึกงานด้านพัฒนาชุมชนหรือสังคม	น�าเสนอผลการวิจัยต่อองค์กร

ฝึกงานและชมุชน	จดัโครงการพฒันาชมุชนหรือสงัคมทีเ่ป็นผลจากการวจัิย

	 	 Course	 requirement:	Students	need	 to	pass	 the	

exam	in	Community	and	Social	Development	Internship	Course	

and	have	a	minimum	GPAX	of	2.00	

	 	 Conducting	 participatory	 research	 with	 a	 

community;	 goals	 of	 the	 community	 and	 social	 development	

internship	organization;	presentation	of	research	findings	to	the	

internship	 organization	 and	 the	 community;	 lunching	 a	 

community	 and	 social	 development	 project	 based	 on	 the 

research	findings		 		




