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รหัสวิชาและคาอธิบายรายวิชา
SOAN1102

จริยธรรมเพื่อการพัฒนา
3(3-0-6)
Ethics for Development
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ และหลักการทางจริยธรรม แนวทางในการสร้างความรู้
และศักยภาพในการคิดปลูกผังค่านิยมที่ดีงาม การใช้คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมเป็นตัว
ก าหนดการแสดงพฤติ ก รรมและใช้ ศ าสตร์ แ ห่ ง วิ ช าชี พ อย่ า งถู ก ต้ อ งเหมาะสมกั บ การเป็ น
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อสังคมและการพัฒนา

SOAN1103

กระบวนการพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
Process of Community Development
ศึกษาความหมาย ขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาชุมชน วิเคราะห์กระบวนการพัฒนา
ชุมชนแบบต่างๆ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน การสร้างรูปแบบกระบวนการพัฒนาชุมชนที่เหมาะสมกับชุมชน

SOAN1301

ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
Theories and Principlesof Community Development
ศึกษาโครงสร้างและลักษณะของชุมชน ความหมาย ปรัชญา หลักการและเป้าหมาย
ของการพั ฒ นาชุ ม ชน กระบวนการของการเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม การนาทฤษฎีสังคมศาสตร์ไปใช้ในการพัฒนาชุมชนโดยมุ่งพิจารณา
ความสัมพันธ์ ทางด้านวัฒนธรรมสังคม เศรษฐกิจ การเมืองเป็นหลัก

SOAN1302

หลักสังคมวิทยา
3(3-0-6)
Principles of Sociology
ศึกษาเกี่ย วกับ นิยามความส าคัญของสั งคมวิ ทยาในฐานะที่ เป็นแขนงหนึ่ง ของวิช า
สังคมศาสตร์ ขอบเขต ประวัติ ความเป็นมา และแนวคิดของนักสังคมวิทยา วิธีการศึกษาสังคม
วิทยา ทฤษฎีหลักของสังคมวิทยา การจัดระเบียบทางสังคม การจัดช่วงชั้นทางสังคม กลุ่มสังคม
สถาบันสั งคม วัฒนธรรม การขัดเกลาทางสั งคม กระบวนการทางสังคม พฤติกรรมรวมหมู่
พฤติกรรมเบี่ ยงเบนการเสีย ระเบียบทางสั งคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรมเน้น
การศึกษาทั้งในเชิงทฤษฎีและการวิเคราะห์

SOAN1303

สังคมและวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
Thai Society and Culture
ศึกษาพัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรมไทย โครงสร้างของสังคมไทยในอดีตและ
ปัจจุบันสถาบันที่สาคัญของสังคมไทยและ ระบบวัฒนธรรมไทย การเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย
วัฒนธรรมพื้นบ้าน เอกลักษณ์ไทย วิถีชีวิต และภูมิปัญญาไทย
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SOAN1305

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมชุมชน
3(3-0-6)
Diversity of Community Cultures
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทางวัฒนธรรม รูปแบบ ลักษณะ ปัญหา ความเชื่อ ตลอดจน
ภูมิปัญญาต่างๆ ในชุมชน รวมทั้งวิธีการในการบริหารและจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมสาขาต่างๆ
ในระดับท้องถิ่น โดยมีการวางแผนเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรม

SOAN2203

การบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
Information System Management for CommunityDevelopment
ศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล
ประเภทของข้อมูล การจัดเก็ บ การสืบค้น การวิเคราะห์ข้อมูล เทคนิคการสารองข้อมูลและ
ระบบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ในการจัด
ข้อมูลข่าวสารในชุมชน

SOAN2207

การบริหารวิสาหกิจชุมชน
3(3-0-6)
Community Enterprise Management
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบ แนวคิดของการดาเนินงาน การบริหาร
วิสาหกิจชุมชน การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน การดาเนินงานขององค์กรชุมชนในประเทศไทย

SOAN2209

การบริหารและการวางแผนเพื่อการพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
Administration for Community Development
ศึกษาแนวคิดและหลักการการบริหารงานพัฒนาชุมชน ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของ
ชุมชนในมิติต่างๆ ศึกษาหลักการวางแผนพัฒนาเบื้องต้น การวางแผนทั้งภาครัฐและเอกชน
พลวัต และศักยภาพของชุมชนในการเพื่อการวางแผนพัฒนาชุมชน

SOAN2301

หลักมานุษยวิทยา
3(3-0-6)
Principles of Anthropology
ศึ ก ษา ความหมาย ลั ก ษณะขอบข่ า ย และประวั ติ ค วามเป็ น มาของมานุ ษ ยวิ ท ยา
มานุษยวิทยากับการศึกษาวัฒนธรรม การจัดระเบียบสั งคมมนุษย์ ระบบความเชื่อ ศาสนา
พิธีก รรม การสมรส ครอบครัว เครือ ญาติ การเปลี่ ยนแปลงทางวัฒ นธรรม มานุษ ยวิ ทยา
ประยุกต์
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SOAN2302

สังคมวิทยาชุมชนเมืองและชนบท
3(3-0-6)
Urban and Rural Community Analysis
ศึกษาความหมาย และวิเคราะห์ความแตกต่างของคาว่า สังคมวิทยาชนบทและเมือง
ความหมายของชุมชนแบบชนบทและเมือง ด้านนิเวศวิทยา ประชากร การอาชีพ และเศรษฐกิจ
สถาบันสังคม กลุ่มและองค์การทางสังคม ลักษณะค่านิยม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมชนบท
เป็นสังคมเมือง ปัญหาและการแก้ไขปัญหาของสังคมชนบทและสังคมเมือง การวางผังเมือง

SOAN2303

เมืองศึกษา
3(3-0-6)
Urban Studies
ศึกษาความหมาย ความคิด ทฤษฎี และรูปแบบของการเกิดเมือง วิวัฒนาการของเมือง
การเปลี่ยนแปลงของเมือง บทบาทหน้าที่ของเมือง วิเคราะห์ปัญหาในสังคมเมือง การวางแผน
และพัฒนาเมือง แนวคิดเมืองน่าอยู่ และการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน

SOAN2304

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Social and Cultural Changes
ศึ ก ษาความหมาย ความคิ ด ทฤษฎี แ ละรู ป แบบการเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมและ
วัฒนธรรม วิวัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย วิเคราะห์ปัญหาครอบครัวไทย การล่ม
สลายของสถาบันครอบครัว หลักการและแนวคิดการสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยเน้นโครงสร้าง
สังคมและระบบสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

SOAN2306

มานุษยวิทยาการศึกษา
3(3-0-6)
Anthropology of Education
ศึกษาความหมาย หลักการของมานุษยวิทยาและความสัมพันธ์ของมานุษยวิทยากับ
การ ศึกษาความหมาย รูปแบบ ระบบการศึกษา การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชน บทบาทของการศึกษากับการพัฒนา
ชุมชน การศึกษากับการสืบทอดวัฒนธรรม ในบริบทชุมชน สังคมเมืองและชนบท

SOAN2307

ประชากรศึกษาประยุกต์ในงานพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
Applied Population Educationin Community Development Work
ศึกษาความหมาย ขอบเขต วิธีการการทางประชากรศึกษา ทฤษฎีและนโยบายประชากร
การเปลี่ยนแปลงประชากรและผลกระทบ ปัญหาประชากร การพัฒนาโดยเน้นคนเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนา การใช้เทคนิคและกระบวนการทางประชากรศึกษาในงานพัฒนาชุมชน
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SOAN2308

สวัสดิการสังคม
3(3-0-6)
Social Welfare
ศึกษาความหมาย องค์ประกอบของงานสวัสดิการสังคม วิวัฒนาการงานสวัสดิการสังคม
ของไทยและต่างประเทศ สวัสดิการชุมชนรูปแบบใหม่เพื่อการพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็งตลอดจน
กระบวนการในการกาหนดและวิเคราะห์นโยบายทางสังคม รวมถึงการนาแนวทางสวัสดิการ
สังคมไปประยุกต์ใช้กับงานพัฒนาชุมชน

SOAN3104

การอนุรักษ์และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
3(3-0-6)
Environmental Conservation and Development in Community
ศึก ษาความหมายขอบข่ ายความส าคัญ แนวคิด หลั กการวิ ธี การปลู กฝั ง การสร้ า ง
จิตสานึกของชุมชนในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนที่
เกิดประโยชน์ต่อชุมชน

SOAN3108

การพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
Sustainable Development
ศึกษาที่มา ความหมายและความสาคัญของแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ศึกษาแนวคิด
ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มซึ่ ง เป็ น องค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ ของการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
สถานการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่ 1-12 สถานการณ์ของประเทศ
ไทยในปัจจุบันกับการพัฒนาแบบยั่งยืน ศึกษาบทบาทของภาครัฐ ตลาด ประชาสังคมต่อการ
พัฒนาแบบยั่งยืนในชุมชน เพื่อเป็นแนวทางและวิธีการปฏิบัติเพื่อให้เกิดระบบการพัฒนาแบบ
ยั่งยืนในชุมชนตามวิถีไทย

SOAN3110

เพศสภาวะกับการพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
Gender and Community Development
ศึกษาที่มาและความหมายของการพัฒนาสตรีและสตรีกับการพัฒนา ศึกษาโครงสร้าง
ทางสังคม โครงสร้างทางเศรษฐกิจและโครงสร้างทางการปกครองที่เกี่ยวเนื่องกับการมีส่วนและ
ไม่มีส่วนร่วมในการพัฒนา แนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มีผลกระทบต่อสภาพทาง
สังคมและเศรษฐกิจของสตรี บทบาทชายหญิงในการพัฒนา และสตรีกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

SOAN3111

ภาวะผู้นาในงานพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
Leadership in Community Development
ศึกษาและวิเคราะห์ถึงความหมายภาวะความเป็นผู้นา คุณลักษณะของผู้นา แนวความคิด
เกี่ยวกับภาวะผู้นา บทบาทหน้าที่และความสามารถของผู้นา ประเภทของผู้นา ผู้นากับงานพัฒนา
ชุมชน เทคนิคในการอบรมผู้นาในชุมชน รวมทั้งการใช้เครื่องมือสาหรับประเมินผล ความเป็นผู้นา

รหัสและคาอธิบายรายวิชา พ.ศ. 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

289

SOAN3114

การศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
Education for Community Development
การศึก ษากระบวนทั ศ น์แ ละหลั ก การแนวคิ ด การพั ฒ นาชุม ชน ความสั ม พั นธ์ ข อง
แนวคิดการศึกษากับการพัฒนาชุมชน แนวคิกการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน บทบาทของ
การศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยในกระบวนการพัฒนา
ชุมชน การประยุ กต์แนวคิด หลั กการศึกษาตลอดชีวิต กับการพัฒ นาชุมชน การศึกษาจาก
กรณีศึกษา โครงการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชน

SOAN3216

การบริหารทรัพยากรชุมชน
3(3-0-6)
Community Resources Management
ศึกษาความหมาย ขอบข่าย ความสาคัญ แนวคิด หลักการการจัดการทรัพยากรใน
ชุมชน เทคนิคการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทรัพยากรวัฒนธรรมทรัพยากร
มนุษย์ ในชุมชนโดยชุมชนในลักษณะสหวิทยาการเน้นแนวคิดการจัดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
รวมทั้งปลูกฝังการสร้างจิตสานึกให้กับชุมชนในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรต่างๆ ในชุมชน

SOAN3217

การบริหารท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
Local Administration for Community Development
ศึ กษารู ปแบบของการจั ดองค์ กรปกครองท้ องถิ่ น ศึ กษาเปรี ยบเที ยบกั บบทเรี ยนใน
ต่างประเทศ ในแง่ที่เป็นเครื่องมือหรื อกลไกในการบริ หารจัดการงานพัฒนา ตลอดจนศึกษาถึง
บทบาทและหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ

SOAN3303

มานุษยวิทยาประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
Applied Anthropology for Community Development
ศึกษาความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎี หลักการของมานุษยวิทยาประยุกต์ การนาทฤษฎี
และวิธีการทางมานุษยวิทยาไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน

SOAN3305

สังคมวิทยาศาสนา
3(3-0-6)
Sociology ofreligion
ศึกษาความหมาย รูปแบบ ประเภท หลักการของศาสนาบทบาทหน้าที่ของศาสนาที่มี
ต่อสังคม ความเป็นมาของศาสนา การเปลี่ยนแปลงทางศาสนาที่มีผลต่อสังคม
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SOAN3306

ทฤษฎีสังคมวิทยาและการพัฒนา
3(3-0-6)
Theories of Sociology and Development
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีสังคมวิทยาและทฤษฎีการพัฒนา กาเนิด วิวัฒ นาการและ
บริบททางสังคมที่มีผลต่อการเกิดและพัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีนั้นๆ ผลกระทบของการใช้
แนวคิดและทฤษฎีสังคมวิทยา และการพัฒนาในประเทศต่างๆ โดยเฉพาะในประเทศไทย แนวโน้ม
ของทฤษฎีสังคมวิทยา และการพัฒนาในอนาคต

SOAN3311

ปัญหาสังคม
3(3-0-6)
Social Problems
ศึกษา ความหมาย และขอบเขตของปัญหาสังคม หลักการ ทฤษฎีและวิธีการวิเคราะห์
ปัญหาสังคม สาเหตุของปัญหาสังคม ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในสังคมทั่วไปสังคมชนบท สังคมเมือง
ผลกระทบของปัญหาสังคมที่มีต่อบุคคล กลุ่มคนและสังคม วิธีดาเนินการแก้ไขปัญหาของสังคม

SOAN3313

สังคมวิทยาการท่องเที่ยวในชุมชน
3(3-0-6)
Sociology of Community Tourism
ความหมายของการบริห าร แหล่ งท่องเที่ยว และชุมชน บทบาทของชุมชนต่อการ
ท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนอย่างยั่งยืน การมีส่วนร่วมของชาวชุมชนต่อการ
บริหารแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในชุมชน กลุ่มต่างๆในชุมชน ประเภทของการ
ท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
การบริ ห ารเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน การผลิ ต สิ น ค้ า และของที่ ร ะลึ ก ชุ ม ชน การสร้ า งแรงจู ง ใจให้
นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวซ้า รูปแบบที่พัก โฮมสเตย์ เกสต์เฮ้าส์และกิจกรรมต่างๆในชุมชน
ศึกษาดูงานนอกสถานที่

SOAN3419

เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพัฒนา
3(3-0-6)
Community Economy for Development
ศึกษาเปรียบเทียบลัทธิเศรษฐกิจการเมือง เพื่อทาความเข้าใจทฤษฎีเศรษฐกิจ 2 ระบบ
สร้างความตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจชุมชน กับประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย
เพื่อใช้กาหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เป็นทางเลือกการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม

SOAN3901

วิธีวิจัยวิทยาทางสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
Research Methodology in Social Sciences
ศึกษาเกี่ยวกับจุดประสงค์และความหมายของการวิจัยทางสังคมศาสตร์ วิธีการต่างๆใน
การวิจัย การดาเนินการวิจัย การใช้สถิติ แหล่งข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การเขียนรายงาน
การอ่านผลการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การนาวิธีการและผลการวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ฝึกปฏิบัติงานการดาเนินงานวิจัยภาคสนามทุกขั้นตอน
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SOAN4105

การพัฒนากลุ่มและเครือข่ายการเรียนรู้ในงานพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
Development of Group and Network Learning in Community Development
ศึกษา ขอบข่าย ความสาคัญ องค์ประกอบ หลักการและเทคนิคการรวมกลุ่ม การพัฒนา
กลุ่ ม ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของกลุ่ ม การสร้ า งเครื อ ข่ า ย แนวคิ ด
องค์ประกอบ ในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชน ศึกษาเครือข่ายการพัฒนาชุมชนที่
ประสบความสาเร็จในด้านต่างๆ

SOAN4115

ขบวนการพัฒนาชุมชนยุคใหม่
3(3-0-6)
Social Movement for Development in New Age
ศึกษาความหมายของประชาสั งคม การก่อเกิดและพัฒ นาการของประชาสั งคมใน
บริบทของสังคมตะวันตก แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับประชาสังคม การนาแนวคิดประชาสังคม
มาใช้ในประเทศไทย การพัฒนาประชาสังคมให้สอดคล้องกับบริบททางประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรมของสังคมไทย

SOAN4122

เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดารงชีวิตในท้องถิ่น
3(3-0-6)
Appropriate Technology for Local Living
ศึกษา ความหมายของเทคโนโลยี อิทธิพลของเทคโนโลยีต่อการดารงชีวิต ประเภทของ
เทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ การเลือกใช้เทคโนโลยี การจัดการปรับปรุง เทคโนโลยีให้เหมาะสม
กับท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์ในการนาพลังงานทดแทนมาใช้ในท้องถิ่นเพื่อการดารงชีวิตที่มี
คุณภาพรวมถึงการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาเทคโนโลยี

SOAN4226

การบริหารความขัดแย้งในชุมชน
3(3-0-6)
Community Conflict Management
ศึกษาความหมาย ขอบเขตการบริหาร และความขัดแย้ง ทฤษฎีความขัดแย้ง การ
วิเคราะห์ปัญหาและการจัดการความขัดแย้งในระดับชุมชน การจัดการความขัดแย้งด้านการ
จั ดการทรั พยากร ความขัด แย้งด้านจิตใจ ความขัดแย้ งทางสั ง คมวัฒ นธรรม ความขัดแย้ ง
ทางการบริหารจัดการชุมชน

SOAN4306

ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนา
3(3-0-6)
Local Wisdom and Development
ศึกษาแนวคิด ความหมาย หลักการ ความเป็นมาและความสาคัญของภูมิปัญญาไทย
ประเภทของภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น วิ วั ฒ นาการ และกระบวนการเรี ย นรู้ ข องภู มิ ปั ญ ญาไทย
ความสัมพัน ธ์ของภูมิปัญญาไทยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคม กระบวนการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญา ภูมิปัญญากับการแก้ปัญหาทางสังคมไทย

รหัสและคาอธิบายรายวิชา พ.ศ. 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

292

SOAN4314

สังคมวิทยาอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Sociology
ความรู้เบื้องต้น แนวคิด ความเป็นมา หลักการกับสังคมวิทยาอุตสาหกรรม โครงสร้าง
อุตสาหกรรม กระบวนการผลิตในงานอุตสาหกรรม การจัดองค์การอุตสาหกรรม บุคลากรในงาน
อุตสาหกรรม แรงงาน การรวมตัวกันและพฤติกรรมองค์การ กระบวนการทางสังคมอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สถาบันทางศาสนากับสังคมอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม
กับการจัดระเบียบสังคม การจัดระดับช่วงชั้นทางสังคมอุตสาหกรรม สถานภาพและบทบาทของ
สตรีในสังคมอุตสาหกรรม

SOAN4316

ชุมชนอาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Community Study
ศึกษาวิเคราะห์ ความเป็นมา แนวคิด รูปแบบวิธีการดาเนินงานของการพัฒนาชุมชน
ในกลุ่มประเทศอาเซียน การจัดตั้งองค์การ การวางแผนและกระบวนการการบริหารงานพัฒนา
ชุมชนของกลุ่มประเทศอาเซียน เปรียบเทียบกับประเทศไทยศึกษาดูงานประเทศอาเซียน

SOAN4318

เทคนิคการให้การศึกษาแก่ชุมชน
3(3-0-6)
Educational Transferring Technique for Community
ศึกษาแนวทาง ปรัชญา หลักการและแนวคิดในการศึกษาเพื่อการดารงชีวิตในชุมชนการ
ฝึกอบรม การสาธิต นิทรรศการ การสอนทักษะ รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ การจัดรูปแบบกลุ่ม
ของการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ โดยเน้นคนในชุมชนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลง
เจตคติและการยอมรับนวัตกรรม การเลือกใช้เทคนิคการให้การศึกษาชุมชนการศึกษาดูงาน

SOAN4801

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารและการพัฒนาชุมชน
2(90)
Preparation for Occupational Practicum in Administration and Community
Development
จัดนักศึกษาได้เตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้าน
การรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ
แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเน้นการฝึกทักษะขั้นพื้นฐานภาคปฏิบัติใน
งานและกิจกรรมสาหรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

SOAN4802

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารและการพัฒนาชุมชน

5(450)

Occupational Practicum in Administration and Community Development

จัดนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการพัฒนาชุมชนในองค์การหรือหน่วยงาน
เพื่อให้ได้รับความรู้ ทักษะ เจตคติและประสบการณ์ในอาชีพพัฒนาชุมชนโดยให้นักศึกษาเข้าไป
ใช้ชีวิตในชุมชนเพื่อศึกษาชุมชน การดาเนินชีวิตตลอดจนการปฏิบัติงานพัฒ นาชุมชนของ
เจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
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SOAN4803

การเตรียมสหกิจศึกษาการบริหารและการพัฒนาชุมชน

2(90)

Preparation for Co-operative Education in Administration and Community Development

การเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานในองค์กร โดยให้มีความรู้เกี่ยวกับการสมัครงาน
และการสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
การพัฒนาตนตามมาตรฐานวิชาชีพ เช่น การพัฒนาในด้านเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ การปรับตัวเข้า
กับผู้ร่วมงาน ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ
เทคนิคการนาเสนอโครงงานหรือผลงาน การเขียนรายงานโครงงานหรือผลงานและการนาเสนอ
โครงงานหรือผลงาน
SOAN4804

สหกิจศึกษาการบริหารและการพัฒนาชุมชน
6(560)
Co-operative Education in Administration and Community Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: SOAN4803 การเตรียมสหกิจศึกษาการบริหารและการ
พัฒนาชุมชน
การฝึ ก งานวิ ช าชี พทางการบริ ห ารและการพั ฒ นาชุ ม ชนที่ เน้ นการปฏิ บั ติ ใ นสถาน
ประกอบการ โดยความร่วมมือของสถานประกอบการและสถานศึกษาร่วมกัน มีการคัดเลื อก
นั กศึ กษาเข้าปฏิบั ติงานจริ ง ณ สถานประกอบการ เพื่อให้ นักศึกษาได้บู รณาการความรู้ จาก
การศึกษาตลอดหลักสูตรกับการปฏิบัติงานจริง มีการจัดทาโครงการ การนาเสนอโครงการและ
รายงานผลการปฏิ บั ติ งานตามค าแนะน าของอาจารย์ นิ เทศก์ และพนั กงาน พี่ เลี้ ยงในสถาน
ประกอบการ เพื่อให้ นักศึกษาเกิดทักษะ องค์ความรู้ในวิชาชีพตลอดจนเป็นผู้ มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในวิชาชีพ เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและ
พร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานเมื่อสาเร็จการศึกษา โดยมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่ต่ากว่า 1
ภาคการศึกษาปกติ

SOAN4901

สัมมนาทางการบริหารและพัฒนาชุมชน
2(0-4-2)
Seminar in Administration and Community Development
สัมมนาปัญหาการพัฒนาชุมชนในเชิงทฤษฎี หลักการและการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
ในประเทศไทย เปรียบเทียบเชิงวิเคราะห์ ศึกษาหมู่บ้านตัวอย่างเรื่องชุมชนตัวอย่างเพื่อการ
แสวงหาแนวทางในการนาวิธีการพัฒนาชุมชนไปใช้กับชุมชน

SOAN4902

การวิจัยทางการบริหารและพัฒนาชุมชน

3(0-6-3)

Research in Administration and Community Development

ฝึกปฏิบัติงานวิจัยภาคสนามตามโครงการวิจัยที่ผ่านการอนุมัติแล้ว

รหัสและคาอธิบายรายวิชา พ.ศ. 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

