
หมูวิชาการพัฒนาชุมชน 

 (SOAN) 

  หมูวิชาการพัฒนาชุมชน ซึ่งอยูในหมวดวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดจัดลักษณะ

เน้ือหารายวิชาออกเปนดังน้ี 

 

 1  มานุษยวิทยา  (SOAN-1--) 

 2  สังคมวิทยา  (SOAN-2--) 

 3  พัฒนาชุมชน  (SOAN-3--) 

 4 

 5 

6  แกน  (SOAN-6--) 

7 

8  การฝก ประสบการณวิชาชีพ (SOAN-8--) 

9  การวิจัย , การสัมมนา , การฝกอบรม  (SOAN-9--) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมูวิชาการพัฒนาชุมชน 

(SOAN) 

  

รหัสวชิา ชื่อวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

รหัสใหม รหัสเกา 

SOAN1102  จริยธรรมเพือ่การพฒันา 3(3-0-6) 

SOAN1201 2531102 หลักสังคมวิทยา 3(3-0-6) 

SOAN1301 2531301 ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6) 

SOAN1302 2532302 กระบวนการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6) 

SOAN1601  ทักษะการสื่อสารสําหรับนักพัฒนา 1    3(3-0-6) 

SOAN1602  ทักษะการสื่อสารสําหรับนักพัฒนา 2    3(3-0-6) 

SOAN1603  การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน    3(3-0-6) 

SOAN1604  การจัดการธุรกิจเพื่อการพัฒนาชุมชน  3(3-0-6) 

SOAN1206 2531202 ครอบครัวและชุมชนไทย 2(2-0-4) 

SOAN2101 2524102 หลักมานุษยวิทยา 3(3-0-6) 

SOAN2104  วัฒนธรรม ศาสนา  กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6) 

SOAN2202 2532101 สังคมวิทยาชนบทและเมือง 3(3-0-6) 

SOAN2204 2533102 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

SOAN2205  ประชากรศึกษาประยุกตใชในงานพัฒนาชุมชน 3(3-0-6) 

SOAN2207 2531201 สังคมศาสตรกับการพัฒนา 2(2-0-4) 

SOAN2208 2532201 สวัสดิการสังคม 2(2-0-4) 

SOAN2209 2532203 ประชากรศาสตรและประชากรศึกษา 3(3-0-6) 

SOAN2210 2532204 การสังคมสงเคราะหชุมชน 2(2-0-4) 

SOAN2303 2533301 การวางแผนพัฒนาชุมชน 3(3-0-6) 

SOAN2307 2534404 การพัฒนาองคกรชุมชน 3(3-0-6) 

SOAN2309 2532303 การบริหารงานพัฒนาชุมชน 2(2-0-4) 

SOAN2312 2532305 การพัฒนาตนในงานพัฒนาชุมชน 2(2-0-4) 

SOAN2317  การบริหารทองถิ่นเพื่อการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6) 

SOAN3103 2523201 มานุษยวิทยาประยุกตในการพัฒนาชุมชน 2(2-0-4) 

SOAN3105 2523202 มานุษยวิทยาการแพทย 2(2-0-4) 

SOAN3201  โครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทย 3(3-0-6) 



รหัสวชิา ชื่อวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

รหัสใหม รหัสเกา 

SOAN3203  การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน 3(3-0-6) 

SOAN3211 2533101 ปญหาสังคม 3(3-0-6) 

SOAN3212 2534204 สังคมวิทยาการทองเที่ยว 3(3-0-6) 

SOAN3304 2534301 วิเคราะหชุมชนและแนวทางการพัฒนา 3(3-0-6) 

SOAN3305 2534405 การพัฒนากลุมและเครือขายการเรียนรูในงาน

พัฒนาชุมชน 
3(3-0-6) 

SOAN3308 2533309 การพัฒนาแบบยั่งยืน 2(2-0-4) 

SOAN3310 2533205 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6) 

SOAN3311 2533302 ภาวะผูนําในงานพัฒนาชุมชน 2(2-0-4) 

SOAN3313 2533308 การพัฒนาผูสูงอายุ 2(2-0-4) 

SOAN3314 2533304 การพัฒนาเยาวชน 2(2-0-4) 

SOAN3319 2534403 เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6) 

SOAN3320 2573301 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 3(3-0-6) 

SOAN3321  เทคโนโลยีการเกษตรกับการพัฒนา 3(3-0-6) 

SOAN3323 2533305 สถานการณดานสังคมเศรษฐกิจในชุมชน 2(2-0-4) 

SOAN3901 2504901 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร 3(3-0-6) 

SOAN3902 2504902 สถิติสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร 3(3-0-6) 

SOAN4213 2534206 สังคมวิทยาการเมืองการปกครอง 3(3-0-6) 

SOAN4214  สังคมวิทยาอุตสาหกรรม 2(2-0-4) 

SOAN4215 2533201 ประชากรศึกษา 3(3-0-6) 

SOAN4216  การอนุรักษและการพฒันาสิง่แวดลอมในชมุชน 3(3-0-6) 

SOAN4306 2534401 ภูมิปญญาทองถิ่นกับการพัฒนา 2(2-0-4) 

SOAN4315 2534402 การพัฒนาประชาสังคม 2(2-0-4) 

SOAN4316 2534303 การพัฒนาชุมชนเปรียบเทียบ 2(2-0-4) 

SOAN4318 2534306 เทคนิคการใหการศึกษาแกชุมชน 2(2-0-4) 

SOAN4322 2534304 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตในทองถิ่น 2(2-0-4) 

SOAN4801 2533802 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน 2(90) 

SOAN4802 2534802 การฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน 5(225) 

SOAN4901 2534901 สัมมนาการพัฒนาชุมชน 1(0-2-1) 



รหัสวชิา ชื่อวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

รหัสใหม รหัสเกา 

SOAN4902 2534902 การวิจัยทางพัฒนาชุมชน 3(0-6-3) 

SOAN4905 2534308 การจัดการฝกอบรมและสัมมนา 3(3-0-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รหัสและคําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

SOAN1102  จริยธรรมเพื่อการพัฒนา                  3(3-0-6) 

Ethics for Development  

ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และหลักการทางจริยธรรม แนวทางในการสราง

ความรูและศักยภาพในการคิดปลูกผังคานิยมที่ดีงาม  การใชคุณธรรม จริยธรรม  และคานิยม

เปนตัวกําหนดการแสดงพฤติกรรมและใชศาสตรแหงวิชาชีพอยางถูกตองเหมาะสมกับการ

เปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคาตอสังคมและการพัฒนา   

 

SOAN1201 หลักสังคมวิทยา                   3(3-0-6) 

 Principle of Sociology  

ศึกษาเกี่ยวกับนิยามความสําคัญของสังคมวิทยาในฐานะที่เปนแขนงหนึ่งของ วิชา

สังคมศาสตร ขอบเขต  ประวัติ ความเปนมา  และแนวคิดของนักสังคมวิทยา  วิธีการศึกษา

สังคมวิทยา ทฤษฎีหลักของสังคมวิทยา การจัดระเบียบทางสังคม  การจัดชวงชั้นทางสังคม  

กลุมสังคม  สถาบันสังคม  วัฒนธรรม  การขัดเกลาทางสังคม  กระบวนการทางสังคม  

พฤติกรรมรวมหมู  พฤติกรรมเบี่ยงเบน  การเสียระเบียบทางสังคม  การเปลี่ยนแปลงทาง

สังคม  และวัฒนธรรมเนนการศึกษาทั้งในเชิงทฤษฎีและการวิเคราะห 

 

SOAN1206 ครอบครัวและชุมชนไทย                  2(2-0-4) 

  Thai  Family  and  Community  

ศึกษาแนวคิด  ความหมาย  หลักการของครอบครัวและชุมชนไทย  วิวัฒนาการของ

ครอบครัวและชุมชนไทย  ปจจัยที่สงเสริมใหครอบครัวอบอุน  และชุมชนไทยเขมแข็ง  เพื่อ

พัฒนาชีวิตและคุณภาพคนในชุมชน  บทบาทของภูมิปญญาไทยกับการพัฒนาชุมชน  การ

พิทักษ  สงเสริมและคุมครองสิทธิตางๆของบุคคล ครอบครัวและชุมชน 

 

 

 

 

 



รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

SOAN1301 ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน                 3(3-0-6) 

  Theory  and  Principle  of  Community  Development   

ศึกษาโครงสรางและลักษณะของชุมชน  ความหมาย  ปรัชญา  หลักการและเปาหมาย 

ของการพัฒนาชุมชน  กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  ผลกระทบของการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม การนําทฤษฎีสังคมศาสตรไปใชในการพัฒนาชุมชนโดยมุงพิจารณา

ความสัมพันธ ทางดานวัฒนธรรมสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง เปนหลัก 

 

SOAN1302 กระบวนการพัฒนาชุมชน                   3(3-0-6) 

  Process  of  Community  Development  

ศึกษาความหมายขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาชุมชน  วิเคราะห

กระบวนการพัฒนาชุมชนแบบตางๆ ที่ใชอยูในปจจุบัน  การสรางรูปแบบกระบวนการพัฒนา

ชุมชนที่เหมาะสมกับชุมชน 

 

SOAN1601 ทักษะการสื่อสารสําหรับนักพัฒนา  1                3(3-0-6) 

Communicative  Skills  for Development  Workers 1  

ฝกทักษะการใชภาษาไทยที่มีความจําเปนสําหรับนักพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้ง

ในแงการฟง  การอาน และการเขียนเพื่อการสื่อสาร  ตลอดจนการฝกฝนความสามารถในดาน

การพูดใหสัมฤทธิ์ผลในงานดานการพัฒนาชุมชน 

 

SOAN1602 ทักษะการสื่อสารสําหรับนักพัฒนา  2                3(3-0-6) 

 Communicative  Skills for Development Workers 2  

ฝกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสําหรับนักพัฒนา โดยมุงเนนทักษะและ

ความสามารถในการอาน เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับความรูทางดานสังคมศาสตร  โดยศึกษา

จากตําราทางวิชาการ ผลงานการวิจัย บทความและขาวสารตางๆในปจจุบัน เพื่อฝกให

นักศึกษาไดอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในดานการพัฒนาอยางมีระบบ 

 

 

 

 



รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

SOAN1603 การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน                3(3-0-6) 

Management  of  Information  System  for Social Development  

ศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการติดตอสื่อสารและการรับสงจดมาย

อิเลคทรอนิกส  การสืบคนฐานขอมูล  รวมทั้งการสรางโฮมเพจและเว็บไซตเพื่อใชในงาน

พัฒนา  อาทิเชน ใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ ในการจัดการงานพัฒนาองคกร  ทั้ง

ภาครัฐและเอกชน  การนําใชขอมูลเพื่อประเมินสถานการณ  การเปลี่ยนแปลงการพัฒนา

ตางๆ ดวยการวิเคราะหประเภทขอมูลที่ตองการเพื่อประโยชนในการสื่อสารในองคกรชุมชน

และการสรางเครือขายชุมชน 

 

SOAN1604  การจัดการธุรกิจเพื่อการพัฒนาชุมชน                3(3-0-6) 

  Business Management  for  Community  Development   

  ศึกษา โครงสรางองคกรธุรกิจทั่วไป  การวางแผน การจัดสายงาน  หลักเกณฑ  

แนวคิดในการจัดต้ังองคกรธุรกิจ  ลักษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ  หลักการบริหาร

และหนาที่  การวางแผน การจัดคน  การจูงใจใหคนทํางาน   องคประกอบที่เกี่ยวของกับ

บรรยากาศในองคกร  สิ่งแวดลอมภายใน  สิ่งแวดลอมภายนอก  ความแตกตางของการจัด

องคกรสังคมเกษตรและอุตสาหกรรม 

  

SOAN2101 หลักมานุษยวิทยา                   3(3-0-6) 

  Principle of  Anthropology  

ศึกษา ความหมาย  ลักษณะขอบขาย  และประวัติความเปนมาของมานุษยวิทยา  

มานุษยวิทยากับการศึกษาวัฒนธรรม  การจัดระเบียบสังคมมนุษย  ระบบความเชื่อ  ศาสนา  

พิธีกรรม  การสมรส  ครอบครัว เครือญาติ  การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม  มานุษยวิทยา

ประยุกต 

      

SOAN2104 วัฒนธรรม  ศาสนา  กับการพัฒนาท่ีย่ังยืน                3(3-0-6) 

  Culture,  Religion  and  Sustainable Development  

ศึกษาแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน  ปรัชญา  และศาสนธรรมของศาสนาเพื่อการพัฒนา  

วัฒนธรรม ความคิดความเชื่อ  ประเพณี และคานิยมที่สงเสริม และเปนอุปสรรคตอการพัฒนา

ที่ยั่งยืน  ตลอดจนการนํามาประยุกตใชในกระบวนการพัฒนา 



รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

SOAN2202 สังคมวิทยาชนบทและเมือง                 3(3-0-6) 

  Rural  and  Urban  Sociology  

ศึกษาความหมายของคําวา  สังคมวิทยาชนบทและเมือง  ความหมายของชุมชน แบบ

ชนบทและเมือง  ดานนิเวศวิทยา  ประชากร  การอาชีพ และเศรษฐกิจ  สถาบันสังคม  กลุม

และองคการทางสังคม  ลักษณะคานิยม  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมชนบทเปนสังคมเมือง  

ปญหาและการแกไขปญหาของสังคมชนบทและสังคมเมือง  การวางผังเมือง 

 

SOAN2204       การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม                3(3-0-6) 

Social and Cultural Changes  

ศึกษาความหมาย ความคิด ทฤษฎีและรูปแบบการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ

วัฒนธรรม วิวัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย วิเคราะหปญหาครอบครัวไทย การ

ลมสลายของสถาบันครอบครัว หลักการและแนวคิดการสรางชุมชนเขมแข็ง โดยเนน

โครงสรางสังคมและระบบสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

 

SOAN2205 ประชากรศึกษาประยุกตในงานพัฒนาชุมชน               3(3-0-6) 

  Applied  Population  Education  in Community  Development   

ศึกษา ความหมาย  ขอบเขต  กระบวนการทางประชากรศึกษา  ทฤษฎีและนโยบาย

ประชากร  การเปลี่ยนแปลงประชากรและผลกระทบ  ปญหาประชากร  การพัฒนาโดยเนน

คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา  การใชเทคนิคและกระบวนการทางประชากรศึกษาในงาน

พัฒนาชุมชน 

 

SOAN2207 สังคมศาสตรกับการพัฒนา                   2(2-0-4) 

  Social  Sciences  and  Development   

ศึกษาความหมาย  ขอบขาย และบทบาทของวิชาสังคมศาสตร การใชความรูทางดาน

สังคมศาสตรในการวางแผนพัฒนาดานตางๆ เชน เศรษฐกิจ  การเมือง  และสังคมของไทย  

ศึกษาเปรียบเทียบการนําความรูทางสังคมศาสตรมาใชในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติฉบับตางๆ 

 

 



รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

SOAN2208 สวัสดิการสังคม                   2(2-0-4) 

  Social  Welfare  

ศึกษาความหมาย  องคประกอบของงานสวัสดิการสังคม  ศึกษาวิวัฒนาการงาน

สวัสดิการสังคมของไทยและตางประเทศ  สวัสดิการชุมชนรูปแบบใหมเพื่อการพัฒนาชุมชน

ที่เขมแข็ง  ตลอดจนกระบวนการในการกําหนดและวิเคราะหนโยบายทางสังคม  

 

SOAN2209 ประชากรศาสตรและประชากรศึกษา                3(3-0-6)

 Demography  and  Population  Education  

ศึกษาความหมาย  ขอบเขต  ทฤษฎีทางประชากร  องคประกอบในการวิเคราะห

ประชากร  เทคนิคการวิเคราะหประชากร การเปลี่ยนแปลงประชากร การเจริญพันธุ การตาย  

การยายถิ่น  ปญหาและนโยบายทางดานประชากรของประเทศ  ประชากรศึกษา  ประชากร

ศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เทคนิควิธีการประชากรศึกษา  บทบาทของประชากรศึกษา

ในการแกไขปญหาประชากรของบุคคล  ครอบครัว  ชุมชนและประเทศชาติ   

 

SOAN2210 การสังคมสงเคราะหชุมชน                 2(2-0-4) 

  Social  Work  for Community  

ศึกษา ความหมาย ปรัชญา  ขอบเขต  วัตถุประสงคและความสําคัญของงานสังคม

สงเคราะหชุมชน   ความสัมพันธของงานสังคมสงเคราะหชุมชน   กับงานสวัสดิการสังคม  

วิวัฒนาการของการสังคมสงเคราะหในประเทศไทย  บทบาทหนาที่  ลักษณะและขอบเขตการ

ใหบริการ  ความจําเปนของวิชาชีพที่มีตอสังคมไทย  ในการพัฒนาคนและพัฒนาสังคม         

การเปรียบเทียบการสงเคราะหชุมชนในตางประเทศ  บทบาทของนักสังคมสงเคราะหชุมชน 

 

SOAN2303       การวางแผนพัฒนาชุมชน                  3(3-0-6) 

  Community  Development  Planning  

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของชุมชนในมิติตางๆ  ศึกษาหลักการวางแผนพัฒนา

เบื้องตน  การวางแผนทั้งภาครัฐและเอกชน  พลวัตร และศักยภาพของชุมชนในการพัฒนา  

การศึกษาชุมชนเพื่อการวางแผน 

 

 



รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

SOAN2307 การพัฒนาองคกรชุมชน                  3(3-0-6) 

  Community Organization Development  

ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ  องคประกอบ  ประเภทขององคกรชุมชน  ในการ

บริหารงานและการพัฒนาองคกรชุมชน  การดําเนินงานขององคกรชุมชนในประเทศไทย  

ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 

 

SOAN2309 การบริหารงานพัฒนาชุมชน                              2(2-0-4) 

  Community  Development  Administration  

ศึกษาแนวคิด  และหลักการบริหาร  การบริหารงานพัฒนา  การประสานกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของ  บทบาทขององคกรในชุมชนในการบริหารงานพัฒนาชุมชน 

 

SOAN2312 การพฒันาตนในงานพฒันาชมุชน                 2(2-0-4) 

  Self  Development  in  Community  Development  

ศึกษาทฤษฎี  แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาตน  การพัฒนาตามแนวทัศนะของ

นักจิตวิทยา  เนน การพัฒนาตนตามแนวพุทธศาสน เพื่อการดํารงชีวิตอยางมีเปาหมาย

แกปญหา  และพัฒนาการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการนําไปใชเพื่อการพัฒนางาน  

และกลุมเปามายในการพัฒนาชุมชน 

 

SOAN2317 การบริหารทองถิ่นเพื่อการพัฒนาชุมชน                 3(3-0-6) 

   Local Administration for  Community  Development  

ศึกษารูปแบบของการจัดองคกรปกครองทองถิ่น  ในแงที่เปนเคร่ืองมือหรือกลไกใน

การบริหารจัดการงานพัฒนา  ตลอดจนศึกษาถึงบทบาทและหนาที่ขององคกรปกครอง

ทองถิ่นที่มีผลกระทบตอการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 

SOAN3103  มานุษยวิทยาประยุกตในการพัฒนาชุมชน                 2(2-0-4) 

  Applied  Anthropology  in  Community  Development  

ศึกษาความเปนมา ของมานุษยวิทยาประยุกต  การนําทฤษฎีและวิธีการทาง

มานุษยวิทยาไปประยุกตใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน 

 



รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

SOAN3105 มานุษยวิทยาการแพทย                       2(2-0-4) 

  Medical  Anthropology  

ศึกษารูปแบบของการรักษาพยาบาลของชาวบานในชนบท  บริโภคนิสัย และการ

รักษาตนเอง  ตลอดจนความสัมพันธระหวางความเชื่อ วัฒนธรรมทองถิ่น  กับปญหาทางการ

แพทย  การรักษาแบบพื้นบาน 

 

SOAN3203 การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน                 3(3-0-6) 

 Development  of Community’ s  Quality of Life  

ศึกษาเกี่ยวกับ  ความหมาย ความสําคัญและองคประกอบของคุณภาพชีวิตของ

ประชากรและชุมชน  การดูแลสุขภาพอนามัยครอบครัว  การสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน  

ปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน  และตัวชี้วัด  แนวทางการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตชุมชน 

 

SOAN3211 ปญหาสังคม                   3(3-0-6) 

  Social  Problems  

ศึกษา ความหมาย และขอบเขตของปญหาสังคม  หลักการ  ทฤษฎีและวิธีการ

วิเคราะหปญหาสังคม  สาเหตุของปญหาสังคม  ปญหาสังคมที่เกิดขึ้นในสังคมทั่วไปสังคม

ชนบท สังคมเมือง ผลกระทบของปญหาสังคมที่มีตอบุคคล  กลุมคนและสังคม  วิธีดําเนินการ

แกไขปญหาของสังคม 

 

SOAN3212 สังคมวิทยาการทองเท่ียว                  3(3-0-6) 

  Sociology  of Tourism   

ศึกษา ความหมาย  ขอบขาย บทบาท ระบบ  และองคประกอบของอุตสาหกรรม      

การทองเที่ยว  ความหมาย ความสําคัญของสังคมวิทยาการทองเที่ยว  สถาบันสังคมที่เกี่ยวของ

กับการทองเที่ยว  การจัดระเบียบสังคม  เพื่อการทองเที่ยวเกิดหนาที่  ประโยชน ( Function )  

ตอสังคมสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ  และทางวัฒนธรรม ที่เหมาะสมกับการสงเสริมการ

ทองเที่ยว  คุณภาพของกลุมชนในการพัฒนาการทองเที่ยว ลักษณะทางสังคมวิทยาของการ

ทองเที่ยวในสังคมไทย  การทองเที่ยวกับการพัฒนาวัฒนธรรม  การขยายตัวทางเศรษฐกิจ  

และการพัฒนาประเทศ  นโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการสงเสริมการทองเที่ยวใน

สังคมไทย   



รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

SOAN3304 วิเคราะหชุมชนและแนวทางการพัฒนา                3(3-0-6) 

  Analysis  and  Solution  of  Community  Development  

ศึกษาลักษณะของปญหาชุมชน  พลวัตร  และศักยภาพของชุมชนในการพัฒนา  

หลักการวิเคราะหปญหาชุมชนจากเอกสาร  และภาคสนาม  ฝกปฏิบัติ  วิเคราะหปญหาและ

ศักยภาพของชุมชน ปจจัยที่ทําใหเกิดปญหาและวิธีการแกปญหาในชุมชน 

 

SOAN3305 การพัฒนากลุมและเครือขายการเรียนรูในงานพัฒนาชุมชน              3(3-0-6) 

  The Development of Group and Network  of Learning in      

  Community  Development   

ศึกษา ขอบขาย  ความสําคัญ องคประกอบ  หลักการและเทคนิคการรวมกลุม  การ

พัฒนากลุม  ปจจัยที่มีผลตอการเสริมสรางความเขมแข็งของกลุม  การสรางเครือขาย  แนวคิด 

องคประกอบ ในการสรางเครือขายการเรียนรูของชุมชน  ศึกษาเครือขายการพัฒนาชุมชนที่

ประสบความสําเร็จในดานตางๆ 

 

 

SOAN3308 การพัฒนาแบบย่ังยืน                  2(2-0-4) 

  Sustainable  Development  

ศึกษา ความเปนมาของการพัฒนาแบบยั่งยืน  แนวคิด  ความหมาย  หลักการของการ

พัฒนาแบบยั่งยืน  แนวทางการพัฒนาสังคม  การเมือง  เศรษฐกิจแบบยั่งยืน บทบาทของ

องคกรตอการพัฒนาแบบยั่งยืน 

 

SOAN3310 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย                 3(3-0-6) 

  Human  Resource  Development  

ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ แนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการ ในการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยในดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง การพัฒนาทรัพยากร

มนุษยแบบยั่งยืน 

 

 

 



รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

SOAN3311 ภาวะผูนําในงานพัฒนาชุมชน                 2(2-0-4) 

  Leadership  in Community  Development  

ศึกษา  ความหมายผูนํา ภาวะความเปนผูนํา  คุณลักษณะของผูนํา  ประเภทของผูนํา  

บทบาทผูนํา  ปจจัยที่กอใหเกิดภาวะผูนํา  แนวทางและวิธีการประเมินภาวะความเปนผูนํา  

การสรรหาผูนํา  เทคนิคในการอบรมผูนําในชุมชน  ความสัมพันธระหวางผูนํากับงานพัฒนา

ชุมชน 

 

SOAN3313 การพัฒนาผูสูงอายุ                  2(2-0-4) 

  Elderly  Development  

 ศึกษา แนวคิด หลักการและความสําคัญของการพัฒนาผูสูงอายุ  สถานการณ

ของผูสูงอายุ  แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ  การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมตอ

ผูสูงอายุ  ปญหาผูสูงอายุ  การเตรียมความพรอมของผูสูงอายุ ในระดับครอบครัว  ชุมชนและ

สังคม  เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมผูสูงอายุ จัดสวัสดิการ  หนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของกับ

ผูสูงอายุ  นโยบายและแผนพัฒนาผูสูงอายุ 

 

SOAN3314 การพัฒนาเยาวชน                  2(2-0-4) 

  Juvenile  Development  

ศึกษา ความหมายของเยาวชน  หลักการและความสําคัญในการพัฒนาจิตวิทยาวัยรุน  

เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมเยาวชน  การจัดสวัสดิการเพื่อตอบสนองความตองการของเยาวชน  

นโยบายและแผนพฒันาเยาวชน  ปญหาเยาวชนและการแกไข  หนวยงานของรัฐและเอกชน

ในการพัฒนาชุมชน 

 

SOAN3319  เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพัฒนา                 3(3-0-6) 

  Community Economic for Development  

ศึกษา แนวคิด ความหมายและความสําคัญของเศรษฐกิจชุมชน รวมทั้งทฤษฎีทาง

เศรษฐกิจและสังคม ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริและทฤษฎีใหม  องคกร

ชุมชนดานเศรษฐกิจ  และวิสาหกิจชุมชนกับการพัฒนา ที่ยั่งยืน  ศึกษางานพัฒนาวิสาหกิจ

ชุมชนที่ประสบความสําเร็จ 

 



รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

SOAN3320 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม                 3(3-0-6) 

  Socio-economic  Development 

ความหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจ  กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ  ทฤษฎีการพัฒนา

เศรษฐกิจ ทฤษฎีการพัฒนาสังคม  นโยบายและแผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของ

ไทย   กระบวนการพัฒนาชุมชนในประเทศไทย  ปญหาและอุปสรรคของการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม 

 

SOAN3321 เทคโนโลยีการเกษตรกับการพัฒนาชุมชน                 3(3-0-6) 

  Agriculture  Technology and Development  

ความหมายและความสําคัญของเทคโนโลยีการเกษตร  ปญหาการถายทอดความรูทาง

เกษตร   ความตองการและคุณสมบัติของผูเรียนการพยากรณผลของการถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรแบบตางๆแหลงวิชาการทางการเกษตร  ปญหาและการแกไข 

 

 

SOAN3323 สถานการณดานสังคมเศรษฐกิจในชุมชน                2(2-0-4) 

  Socio-Economical  Situation in  Community 

ศึกษา สิ่งแวดลอมทางดานกายภาพ  สถานการณดานสังคมเศรษฐกิจในชุมชน  

ปญหาดานสิ่งแวดลอม  เศรษฐกิจ สังคม  อันเปนอุปสรรคตอการพัฒนาชุมชน  ปญหาอันเปน

ผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในชุมชนจากอดีตจนถึงปจจุบัน  แนวทางการพัฒนาและผลที่

คาดวาจะไดรับ 

 

SOAN3901 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร                  3(3-0-6) 

   Social Research  Methodology  

ศึกษา เกี่ยวกับจุดประสงคและความหมายของการวิจัยทางสังคมศาสตร  วิธีการตางๆ 

ในการวิจัย  การดําเนินการวิจัย  การใชสถิติ  แหลงขอมูล  การรวบรวมขอมูล  การเขียน

รายงาน  การอานผลการวิจัย  การเขียนโครงการวิจัย  การนําวิธีการและผลการวิจัยไปใชใน

การปฏิบัติงาน  ฝกปฏิบัติงานการดําเนินงานวิจัยภาคสนามทุกขั้นตอน  

 

 



รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

SOAN3902 สถิติสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร                  3 (3-0-6) 

  Statistic for  Social  Research  

ศึกษาเกี่ยวกับ แนวคิด วิธีการทางสถิติ  สถิติพรรณนา  สถิติวิเคราะหเบื้องตน  

กระบวนการและเทคนิคการใชสถิติในงานวิจัยทางสังคมศาสตร 

 

SOAN4213 สังคมวิทยาการเมืองการปกครอง                   3(3-0-6) 

  Political  Sociology 

ศึกษา  ความหมาย ขอบขาย  และความสําคัญของสังคมวิทยาการเมืองการปกครอง  

การเมืองการปกครองในฐานะที่เปนสถาบันทางสังคม  วัฒนธรรมทางการเมือง  การปกครอง

ของกลุมชนตางๆ ระบบความสัมพันธทางการเมืองการปกครอง  การจัดองคการทางการเมือง

การปกครองในแบบอรูปนัย และรูปนัย  ลักษณะทางสังคมวิทยาบางประการที่มีตอระบบ

การเมืองการปกครอง  คุณภาพประชาชนที่มีผลตอการพัฒนาสถาบันการเมืองการปกครอง  

เปาหมายสูงสุดของสังคม ( Social Ultimate Goals)   ในการพัฒนาการเมือง การปกครองเพื่อ

พัฒนาสังคมระดับชาติ   

 

SOAN4214 สังคมวิทยาอุตสาหกรรม                  2(2-0-4) 

  Industrial   Sociology 

ความรูเบื้องตนกับสังคมวิทยาอุตสาหกรรม  โครงสรางอุตสาหกรรม  กระบวนการ

ผลิตในงานอุตสาหกรรม   การจัดองคการอุตสาหกรรม  บุคลากรในงานอุตสาหกรรม  

แรงงาน  การรวมตัวกันและพฤติกรรมองคการ  กระบวนการทางสังคมอุตสาหกรรม  

อุตสาหกรรมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  สถาบันทางศาสนากับสังคมอุตสาหกรรม  

อุตสาหกรรมกับการจัดระเบียบสังคม  การจัดระดับชวงชั้นทางสังคมอุตสาหกรรม  

สถานภาพและบทบาทของสตรีในสังคมอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 



รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

SOAN4215 ประชากรศึกษา                   3(3-0-6)  

Population  Education  

ศึกษาความหมาย  ขอบเขตของประชากรศึกษา  โครงสรางอายุและองคประกอบของ

ประชากร  การเปลี่ยนแปลงประชากร ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงประชากรและ

ผลกระทบ   ความสัมพันธระหวางประชากรกับสิ่งแวดลอม  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชากร  ปฏิบัติการใชเทคนิคและกระบวนการทางประชากรศึกษาในการแกปญหา

ประชากรทั้งระดับจุลภาค และ มหภาค 

 

SOAN4216 การอนุรักษและการพัฒนาสิ่งแวดลอมในชุมชน               3(3-0-6) 

 Environment Conservation in Community Development  

ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการ วิธีการการปลูกฝงการสราง

จิตสํานึกของชุมชนในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมในชุมชน การพัฒนาสิ่งแวดลอม

อยางยั่งยืนที่เกิดประโยชนตอชุมชน 

 

SOAN4306 ภูมิปญญาทองถิ่นกับการพัฒนา                 2(2-0-4) 

  Local  Wisdom  and  Development   

ศึกษา แนวคิด  ความหมาย หลักการ  และความสําคัญของภูมิปญญาไทย  วิวัฒนาการ  

และกระบวนการเรียนรูของภูมิปญญาไทย  ความสัมพันธของภูมิปญญาไทย  กับการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของคนและสังคม  กระบวนการถายทอดภูมิปญญา  ภูมิปญญากับการแกปญหา

ทางสังคมไทย 

 

SOAN4315 การพัฒนาประชาสังคม                    2(2-0-4) 

  Civil  Society  Development   

ศึกษาแนวคิด  ความหมาย  หลักการ  และความสําคัญของประชาสังคม  

กระบวนการ  วิธีการสราง  และการพัฒนาประชาสังคมใหเขมแข็ง  ประชาคมชุมชน  

ประชาคมตําบล  ประชาคมอําเภอ  ประชาคมจังหวัด  ประชาคมวิชาชีพ  การพัฒนาประชา

สังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน 

 

 



รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

SOAN4316 การพัฒนาชุมชนเปรียบเทียบ                 2(2-0-4) 

  Comparative Study in Community Development  

ศึกษา วิเคราะห  รูปแบบวิธีการดําเนินงานของการพัฒนาชุมชนในประเทศ  และ

ตางประเทศ  การจัดต้ังองคการ  การวางแผนและการบริหารงานพัฒนาชุมชนของประเทศ

ตางๆ เปรียบเทียบกับประเทศไทย 

 

SOAN4318 เทคนิคการใหการศึกษาแกชุมชน                 2(2-0-4) 

  Education Transferring  Technique) 

ศึกษาแนวทาง  ปรัชญา  หลักการและแนวคิดในการศึกษาเพื่อการดํารงชีวิตในชุมชน  

การฝกอบรม การสาธิต  นิทรรศการ  การศึกษาดูงาน  การสอนทักษะ  การเปลี่ยนแปลง  เจต

คติและการยอมรับนวัตกรรม  การเลือกใชเทคนิคการใหการศึกษาชุมชน   

 

 

SOAN4322 เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีวิตในทองถิ่น               2(2-0-4) 

  Appropriate  Technology  for Local Life 

ศึกษา ความหมายของเทคโนโลยี อิทธิพลของเทคโนโลยีตอการดํารงชีวิต              

การเลือกใชเทคโนโลยี   การจัดการปรับปรุงเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับทองถิ่น  การนํา

พลังงานทดแทนมาใชในทองถิ่นเพื่อการดํารงชีวิตที่มีคุณภาพ 

       

SOAN4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน                         2(90) 

Preparation  for  Professional  Experience  in  Community  Development 

จัดนักศึกษาไดเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพในดาน

การรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ  การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู  ทักษะ 

เจตคติ   แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ  โดยเนนการฝกทักษะขั้นพื้นฐาน

ภาคปฏิบัติในงานและกิจกรรมสําหรับฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน 

     

 

 

 

 



รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

SOAN4802 การฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน           5(225) 

 Professional  Experience  Training in  Community  Development   

จัดนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพดานการพัฒนาชุมชนในองคการหรือ

หนวยงาน  เพื่อใหไดรับความรู  ทักษะ เจตคติและประสบการณในอาชีพพัฒนาชุมชนโดยให

นักศึกษาเขาไปใชชีวิตในชุมชน  เพื่อศึกษาชุมชน  การดําเนินชีวิตตลอดจนการปฏิบัติงาน

พัฒนาชุมชนของเจาหนาที่ระดับตางๆทั้งภาครัฐและเอกชน   

  

SOAN4901 การสัมมนาทางพัฒนาชุมชน                 1(0-2-1) 

  Seminar on Problems in Community  Development   

สัมมนาปญหาการพัฒนาชุมชนในเชิงทฤษฎี  หลักการและการปฏิบัติงานพัฒนา

ชุมชนในประเทศไทย  เปรียบเทียบเชิงวิเคราะห  ศึกษาหมูบานตัวอยางเร่ืองชุมชนตัวอยาง

เพื่อการแสวงหาแนวทางในการนําวิธีการพัฒนาชุมชนไปใชกับชุมชน 

 

SOAN4902 การวิจัยทางพัฒนาชุมชน                  3 (0-6-3) 

  Research  in Community  Development   

ฝกปฏิบัติงานวิจัยภาคสนามตามโครงการวิจัยที่ผานการอนุมัติแลว 

 

SOAN4905 การจัดการฝกอบรมและสัมมนา                  3(3-0-6) 

  Seminar  and  Workshop 

ศึกษาความหมาย  รูปแบบ และวิธีการจัดอบรมและสัมมนา  วิธีการคัดเลือก รูปแบบ  

และวิธีการอบรมและสัมมนา เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค ตลอดจนวิธีการจัดการประเมินผล

โครงการ  อบรมและสัมมนา 

 


