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1. กลุมวิชาเอก
บังคับ
GSOC 4901 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตรเบื้องตน
3(2-2)
Introduction to Social Science Research Methodology
ศึกษาเกี่ยวกับจุดประสงคและความหมายของการวิจัยทางสังคมศาสตรวิธีการ
ตาง ๆ ในการวิจัย การดําเนินการวิจัย การใชสถิติ แหลงขอมูล การรวบรวมขอมูล การเขียน
รายงาน การอานผลการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การนําวิธีการและผลการวิจัยไปใชในการ
ปฏิบัติงานฝกปฏิบัติการดําเนินงานวิจัยภาคสนามทุกขั้นตอน
GSOC 4902 สถิติสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร
3(3-0)
Statistics for Social Science Research
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด วิธีการแนวสถิติ สถิติภาคพรรณนา สถิติวิเคราะหเบื้องตน
กระบวนการ และเทคนิคการใชสถิติในงานวิจยั ทางสังคมศาสตร
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ANTH 1102 หลักมานุษยวิทยา
3(3-0)
Principle of Anthropology
ศึกษาความหมาย ลักษณะ ขอบขายและประวัติความเปนมาของมานุษยวิทยา
มานุษยวิทยากายภาพ วิวัฒนาการของมนุษย การปรับตัวของมนุษยกับสิ่งแวดลอม เชื้อชาติของ
มนุษย มานุษยวิทยาวัฒนธรรม การจัดระเบียบสังคมมนุษย ระบบความเชื่อ ศาสนาและพิธีกรรม
การสมรส ครอบครัวและระบบเครือญาติ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในโลกปจจุบัน ระเบียบ
วิธีการวิจัยทางมานุษยวิทยา

SOC 1102 หลักสังคมวิทยา
3(3-0)
Principles of Sociology
ศึกษาเกี่ยวกับนิยาม ขอบเขต ประวัติความเปนมา และแนวคิดของ นักสังคม
วิ ท ยา วิ ธี ก ารศึ ก ษาสั ง คมวิ ท ยา ความสํ า คั ญ ของสั ง คมวิ ท ยาในฐานะที่ เ ป น แขนงหนึ่ ง ของ
สังคมศาสตร การจัดระเบียบทางสังคม การจัดลําดับชั้นทางสังคม กลุมสังคม สถาบันสังคม
วัฒนธรรม การขัดเกลาทางสังคม กระบวนการทางสังคม พฤติกรรมรวมหมู พฤติกรรมเบี่ยงเบน
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม เนนการศึกษาทั้งในเชิงทฤษฎีและการวิเคราะห
SOC 1301 ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
3(3-0)
Theory and Principle of Community Development
ศึกษาโครงสรางและลักษณะของชุมชน ความหมาย ปรัชญา หลักการและ
เปาหมายของการพัฒนาชุมชน กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม
การนําทฤษฎีสังคมศาสตรไปใชในการพัฒนาชุมชนโดยพิจารณา
ความสัมพันธทางดานวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ การเมืองเปนหลัก
SOC 2101 สังคมวิทยาชนบทและเมือง
3(3-0)
Rural and Urban Sociology
ศึกษาความหมายของคําวา สังคมวิทยาชนบทและเมือง ความหมายของชุ ม ช น
แบบชนบทและเมือง ลักษณะสังคมชนบทและเมืองดานนิเวศวิทยา ประชากร การอาชี พ และ
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เศรษฐกิจ สถาบันสังคม กลุมและองคกรทางสังคม ลั ก ษณะค า นิ ย ม การเปลี่ ย นแปลงสั ง คม
ชนบทเปนสังคมเมือง ปญหาและการแกไขปญหาของสังคมชนบทและสังคมเมือง การวางผัง
เมือง
SOC 2104 ชุมชนศึกษา
3(2-2)
Community Study
ศึกษาความหมาย ความจําเปน ประโยชน ประเภท วิธีการศึก ษาชุมชน ศึ ก ษา
ชุมชนในเรื่องของสิ่งแวดลอมทางกายภาพ โครงสรางของชุมชนตลอดจนศักยภาพของชุมชนใน
ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมฝกปฏิบัติศึกษาชุมชนตามเนื้อหาดังกลาวขางตน

SOC 2302 กระบวนการพัฒนาชุมชน
3(3-0)
Process of Community Development
ศึ ก ษาความหมาย ขั้ น ตอนของกระบวนการพั ฒ นาชุ ม ชน วิ เ คราะห
กระบวนการพัฒนาชุมชนแบบตางๆที่ใชอยูในปจจุบัน การสรางรูปแบบกระบวนการพัฒนาชุมชน
ที่เหมาะสมกับชุมชน
SOC 2303 การบริหารงานพัฒนาชุมชน
3(3-0)
Community Development Administration
ศึกษาแนวคิดและหลักการบริหาร การบริหารงานพัฒนา การประสานงานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ บทบาทขององคกรในชุมชนในการบริหารงานพัฒนาชุมชน
SOC 2304 การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุม
3(3-0)
The Development of Group and Individual Competence
ศึ ก ษาหลั ก การ วิ ธี ก ารพั ฒ นาบุ ค คล และกลุ ม อุ ด มการณ คุ ณ ธรรม สํ า หรั บ
นักพัฒนา วิธีการใหสมาชิกในชุมชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาชุมชน กระบวนการ
และเทคนิคของการรวมกลุม การพัฒนากลุม การปฏิบัติงานเปนกลุมเพื่อการพัฒนาชุมชน
SOC 3101 ปญหาสังคม
Social Problems

3(3-0)
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ศึกษาความหมาย และขอบเขตของปญหาสังคม หลักการ ทฤษฎีและวิธีวิเคราะห
ปญหาสังคม สาเหตุของปญหาสังคม ปญหาสังคมที่เกิดขึ้นในสังคมทั่วไป สังคมชนบท สังคมเมือง
ผลกระทบของปญหาสังคมที่มีตอบุคคล กลุมคน และสังคม วิธีดําเนินการแกไขปญหาสังคม
SOC 3201 ประชากรศึกษา
3(3-0)
Population Education
ศึกษาความหมายและประวัติความเปนมาของประชากรศึกษา ภาวะประชากร
ไดแก การขยายตัวของประชากรและการเปลี่ยนแปลงประชากร การเกิด การตาย และการยายถิ่น
ความสัมพันธระหวางภาวะประชากรกับปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม ปัญหาและนโยบาย
ประชากร ประชากรศึกษา การแกไขปญหาประชากร เทคนิคและวิธีการทางประชากรศึกษากับ
การแกไขปญหาของบุคคล ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ
SOC 3301 การวิเคราะหปญหาชุมชนและแนวทางการพัฒนา
3(2-2)
Analysis and Solution of Community Development
ศึกษาหลักการ วิธีการวิเคราะหปญหาชุมชน การวิเคราะหจากเอกสารและการ
วิเคราะหภาคสนาม ฝกปฏิบัติการวิเคราะหสภาพปญหาชุมชน ปจจัยที่เปนสาเหตุ วิธีการแกไข
ปญหาในชุมชน
SOC 3312 โปรแกรมสําเร็จรูปและการประยุกตใชในงานพัฒนาชุมชน
3(2-2)
Software Package and Application for Community Development
ศึกษาเกี่ยวกับโครงสรางและวิธีการใชโปรแกรมสําเร็จรูปประเภทตางๆ ที่นิยมใช
ในปจจุบัน เชนโปรแกรมระบบฐานขอมูล อีเลคทรอนิกสเวอรคชีต เวอรด โปรเซสเซอร ฯลฯ
รวมทั้งการใชคอมพิวเตอรสําหรับการสืบคนขอมูลทางดานการพัฒนา เพื่อประยุกตใชในงานพัฒนา
ชุมชน
SOC 4301 การวางแผนพัฒนาชุมชน
3(3-0)
Community Development Planning
ศึกษาหลักการวางแผนเบื้องตน การวางแผนพัฒนาและการวางแผนในงานพัฒนา
ชุมชน ปจจัยทีเ่ กี่ยวของกับการวางแผนพัฒนาชุมชนทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ปญหาอุปสรรคของ
การวางแผนพัฒนา
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SOC 4310 เครือขายการเรียนรูในงานพัฒนาชุมชน
3(3-0)
Network of Learning in Community Development
ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญ องคประกอบ ลักษณะและกระบวนการในการ
สรางเครือขายการเรียนรูของชุมชน
SOC 4312 คอมพิวเตอรเพื่อการวิจัยในงานพัฒนาชุมชน
3(2-2)
Computer for Research in Community Development
ศึ ก ษาการใช ค อมพิ ว เตอร สํ า หรั บ การออกแบบการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล
การวิเคราะหขอมูล การแปลผล และการนําเสนอขอมูลที่เกี่ยวกับการวิจัยในงานพัฒนาชุมชน
โดยเลือกใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่เหมาะสมกับลักษณะของการวิจัย
SOC 4901 สัมมนาปญหาการพัฒนาชุมชน
3(3-0)
Seminar on Problems in Community Development
สัมมนาปญหาการพัฒนาชุมชนในเชิงทฤษฎี หลักการและการปฏิบัติงานพัฒนาใน
ประเทศไทย เปรียบเทียบเชิงวิเคราะหความแตกตางทางระบบสังคมและปจจัยสําคัญตาง ๆ อันเปน
สาเหตุใหการดําเนินงานพัฒนาชุมชนแตกตางกันไป ศึกษาหมูบานตัวอยางหรือชุมชนตัวอยางเพื่อ
การแสวงหาแนวทางในการนําวิธีพัฒนาชุมชนไปใชกับชุมชนใหเกิดผล
เลือก
PG 3413 จิตวิทยาชุมชน
3(3-0)
Community Psychology
ชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชน อิทธิพลตางๆ ที่มีตอบุคลิกภาพและการ
ดํารงชีวิตของคนในชุมชน ทัศนคติ และทฤษฎีเกี่ยวกับทาทีและความคิดเห็นตอพฤติกรรมชุมชน
THAI 2201 การพูดในทีช่ มุ ชน
3 (3-0)
Public Speaking
ความสํ าคัญ ของการพั ฒ นาบุค ลิก ภาพ หลั ก การพู ด และกระบวนการพูด ในที่
ชุมชน ฝกพูดแบบตางๆ ทั้งในโอกาสที่เปนทางการและไมเปนทางการ การวิจารณและประเมิน
การ ผลการพูด นําเสนอการพูดในที่ชุมชน
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ANTH 1301 ประเพณีประจําทองถิ่น
2(2-0)
Local Tradition
ศึ ก ษาประวั ติ ข องประเพณี ท อ งถิ่ น ในภาคต า ง ๆ ของประเทศไทย (เน น หนั ก
ทองถิ่นของตน)
รูปแบบการจัดกิจกรรม ความเชื่ออันเปนบอเกิดของแกนแทของประเพณี
ใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมในงานประเพณีเพื่อเปนผูแนะนําสงเสริมประเพณีเหลานั้นในโอกาส
ตอไป
ANTH 3201 มานุษยวิทยาประยุกตในการพัฒนาชุมชน
2(2-0)
Applied Anthropology in Community Development
ศึ ก ษาความเป น มาของมานุ ษ ยวิ ท ยาประยุ ก ต การนํ า ทฤษฎี แ ละวิ ธี ก ารทาง
มานุษยวิทยาไปประยุกตใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
ANTH 3202 มานุษยวิทยาการแพทย
2(2-0)
Medical Anthropology
ศึกษารูปแบบของการรักษาพยาบาลของชาวบานในชนบท บริโภคนิสัยและการ
รักษาตนเอง ตลอดจนความสัมพันธระหวางความเชื่อ วัฒนธรรมทองถิ่น กับปญหาทางการแพทย
การรักษาแบบพื้นบานกับการแพทยปจจุบนั
ANTH 3203

ภูมิปญญาไทย
2(2-0)
Thai Wisdom Holder
ศึกษาแนวคิด ความหมาย หลักการ ความสําคัญของภูมิปญญาไทย วิวัฒนาการ
และกระบวนการเรียนรูของภูมิปญญาไทย ความสัมพันธของภูมิปญญาไทย กับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนและสังคม กระบวนการถายทอดภูมิปญญา ภูมิปญญากับการแกปญหาทางสังคมไทย
ANTH 3204 ภูมิปญญาทองถิ่น
2(2-0)
Local Wisdom Holder
ความหมายและความสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่น ประเภท และประโยชนของ
ภูมิปญญาทองถิ่นแตละประเภท ตลอดจนแนวความคิด รูปแบบ สาระของภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อ
นําไปประยุกตใชในปจจุบัน
SOC 1202 ครอบครัวและชุมชนไทย

2(2-0)

101
Thai Family and Community
ศึกษาแนวคิด ความหมาย หลักการของครอบครัวและชุมชนไทย วิวัฒนาการของ
ครอบครัวและชุมชนไทย ปจจัยที่สงเสริมใหครอบครัวอบอุน และชุมชนไทยเขมแข็ง เพื่อพัฒนา
ชีวิ ต และคุ ณ ภาพคนในชุม ชน บทบาทของ ภู มิ ป ญ ญาไทยกั บ การพั ฒ นาชุ ม ชน การพิ ทั ก ษ
สงเสริมและคุมครองสิทธิตาง ๆ ของบุคคล ครอบครัว และชุมชน
SOC 2102 สังคมและวัฒนธรรมไทย
3(3-0)
Thai Society and Culture
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะทั่ ว ไปของสั ง คมและวั ฒ นธรรมไทย เอกลั ก ษณ ข อง
สังคมไทย การรักษาเสถียรภาพของสังคม วัฒนธรรมของชาติและวัฒนธรรมของทองถิ่นที่สําคัญ
การพัฒนาและการสืบทอดวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรมไทย
SOC 2103 สังคมและวัฒนธรรมทองถิ่น
3(3-0)
Local Society and Culture
ศึกษามนุษยในเชิงสังคมและวัฒนธรรม โดยเนนโครงสรางวิวัฒนาการของระบบ
สังคมแบบดั้งเดิมของทองถิ่น ความสัมพันธระหวางโครงสรางของสังคมกับคานิยม ประวัติศาสตร
ธรรมชาติและความเจริญเติบโตของวัฒนธรรมเนนถึงปญหารวมสมัยของวัฒนธรรมและสังคมของ
ทองถิ่น ตลอดจนอิทธิพลของวัฒนธรรมตางชาติที่ปรากฏในสังคมและวัฒนธรรมทองถิ่น
SOC 2201 สวัสดิการสังคม
2(2-0)
Social Welfare
ศึกษาความหมาย กระบวนการบริการทางสังคม เพื่อสนองความตองการของ
สังคม ศึกษารูปแบบ ลักษณะงานสวัสดิการของรัฐและเอกชนของไทย โดยเปรียบเทียบกับงาน
สวัสดิการของตางประเทศ
SOC 2202 สวัสดิการและการสงเคราะหเด็ก
2(2-0)
Welfare and Services for Children
ศึ ก ษาประวั ติ ค วามเป น มาและความสํ า คั ญ ของสวั ส ดิ ก ารเด็ ก หลั ก และวิ ธี จั ด
สวัสดิการเด็ก กฎหมายคุมครองเด็ก สวัสดิการเด็กของประเทศไทย สถาบันและและองคการของ
รัฐบาลและเอกชนที่เกี่ยวของกับการจัดสวัสดิการเด็ก นโยบายของรัฐบาลในดานสวัสดิการเด็ก
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SOC 2203 การสังคมสงเคราะห
2(2-0)
Social Work
ศึกษาความหมาย ปรัชญา ขอบเขต วัตถุประสงคและความสําคัญของงานสังคม
สงเคราะห ความสัมพันธของงานสังคมสงเคราะหกับงานสวัสดิการสังคม วิวัฒนาการของการ
สังคมสงเคราะห งานสังคมสงเคราะหในประเทศไทย บทบาท หนาที่ ลักษณะและขอบเขตการ
ใหบริการ ความจําเปนของวิชาชีพที่มีตอสังคม ในการพัฒนาคนและพัฒนาสังคม

SOC 2305 การพัฒนาตนในงานพัฒนาชุมชน
2(2-0)
Self Development in Community Development
ศึก ษาทฤษฎี แนวคิด เกี่ ยวกับการพัฒนาตน การพัฒนาตนตามแนวทัศนะของ
นักจิตวิทยา เนนการพัฒนาตนตามแนวพุทธศาสน เพื่อการดํารงชีวิตอยางมีเปาหมายแกปญหา และ
พัฒนาการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการนําไปใชเพื่อการพัฒนางานและกลุมเปาหมายใน
การพัฒนาชุมชน
SOC 2306 การพัฒนาองคกรชุมชน
3(3-0)
Organization Community Development
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ ประเภทขององคกรชุมชนในการ
บริหารงานและการพัฒนาองคกรชุมชน การดําเนินงานขององคกรชุมชนในประเทศไทย ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงาน
SOC 3102 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
3(3-0)
Social and Cultural Change
ศึกษาความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม วิวัฒนาการของ
สังคมมนุษย แนวคิด ทฤษฎีและรูปแบบของการเปลี่ยนแปลง ปจจัยที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
วิวัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงและแนวโนมของ
การเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย
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SOC 3202 ประชากรศาสตรและประชากรศึกษา
3(3-0)
Demography and Population Education
ศึกษาความหมาย ขอบเขต ประวัติ ทฤษฎีทางประชากร องคประกอบในการ
วิเคราะหประชากร เทคนิคการวิเคราะหดา นประชากร การเปลี่ยนแปลงประชากร การเจริญพันธุ
การตาย การยายถิ่น ปญหาและนโยบายทางดานประชากรของประเทศ ประชากรศึกษา ประชากร
ศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เทคนิควิธีการประชากรศึกษา บทบาทของประชากรศึกษาในการ
แกไขปญหาประชากรของบุคคล ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ

SOC 3203

การศึกษาประชากร
3(3-0)
Population Studies
ศึ ก ษาความหมาย ขอบเขต ประวั ติ ข องการศึ ก ษาทางประชากร ทฤษฎี
ประชากร ขนาด องคประกอบ และการกระจายตัวของประชากร การเปลี่ยนแปลงประชากร
องคประกอบของการเปลี่ยนแปลงประชากรอันไดแก การเกิด การตาย การยายถิ่น ความสัมพันธ
ระหวางประชากรกับปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม ปญหาประชากร นโยบายประชากร ขอมูล
และการใชขอมูลทางประชากร
SOC 3205 การพัฒนาสังคม
3(3-0)
Social Development
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี กลวิธีตาง ๆ และแนวทางที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสังคม
การวิเคราะหขอมูล การวางแผนพัฒนาใหสอดคลองกับสภาพ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เศรษฐกิจและการเมือง
SOC 3206 สังคมวิทยาการศึกษา
3(3-0)
Educational Sociology
ศึกษาความหมายและขอบเขตของสังคมวิทยาการศึกษา ระบบและกระบวนการ
ทางการศึกษา ความสัมพันธระหวางสถาบันการศึกษากับสถาบันทางสังคมอื่น รวมทั้งลักษณะ
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ประชากร บทบาทของสถาบันการศึกษาในการเปลี่ยนแปลงของสังคม ความสัมพันธระหวาง
สถานศึกษากับองคการทางสังคม อื่น ๆ
SOC 3302 ภาวะความเปนผูนาํ ในงานพัฒนาชุมชน
2(2-0)
Leadership in Community Development
ศึกษาความหมายผูนํา ภาวะความเปนผูนํา คุณลักษณะของผูนํา ประเภทของผูนํา
บทบาทผู นํ า ป จ จั ย ที่ ก อ ให เ กิ ด ภาวะผู นํ า แนวทางและวิ ธี ก ารประเมิ น ภาวะความเป น ผู นํ า
การสรรหาผูนํา เทคนิคในการอบรมผูนําในชุมชน ความสัมพันธระหวางผูนํากับงานพัฒนาชุมชน

SOC 3303 กลุมธุรกิจพื้นฐานกับการพัฒนาชุมชน
2(2-0)
Basic Socio-Economic Units and Community Development
ศึกษาทฤษฎีและหลักการที่ควรรูเกี่ยวกับกลุมพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม
ปจจัยและอํานาจตาง ๆ ที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในขั้นพื้นฐานอันนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงใน
ชุมชน การออม การลงทุน การประกอบการ และวิธีการดําเนินงานของกลุมผลประโยชน ปญหา
และแนวทางในการสงเสริมความกาวหนาของสมาชิกและกลุม
SOC 3304 การพัฒนาเยาวชน
2(2-0)
Juvenile Development
ศึ ก ษาความหมายของเยาวชน หลัก การและความสํ าคั ญในการพั ฒ นาเยาวชน
จิตวิทยาวัยรุน เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมเยาวชน การจัดสวัสดิการเพื่อตอบสนองความตองการของ
เยาวชน นโยบายและแผนพัฒนาเยาวชน ปญหาเยาวชนและการแกไข หนวยงานของรัฐ และเอกชน
ในการพัฒนาเยาวชน
SOC 3305 สถานการณดา นสังคมเศรษฐกิจในชุมชน
2(2-0)
Community Socio-Economical Environment
ศึกษาสิ่งแวดลอมทางดานกายภาพ
สถานการณดานสังคมเศรษฐกิจในชุมชน
ปญหาดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม อันเปนอุปสรรคตอการพัฒนาชุมชน ปญหาอันเปนผลที่
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เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในชุมชนจากอดีตจนถึงปจจุบนั
ไดรับ

แนวทางการพัฒนาและผลที่คาดวาจะ

SOC 3306 สถานการณดา นสังคมเศรษฐกิจในเมือง
2(2-0)
Urban Socio-Economical Environment
ศึ ก ษาสิ่ ง แวดล อ มทางด า นกายภาพ สถานการณ ด า นสิ่ ง แวดล อ มด า นสั ง คม
เศรษฐกิจในสังคมเมือง ปญหาดานสิ่งแวดลอม ดานเศรษฐกิจ สังคม อันเปนอุปสรรคตอการพัฒนา
การวิเคราะหปญหาอันเปนผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอดีต และมีผลตอเนื่องถึงปจจุบันของ
สังคมเมือง แนวทางพัฒนาและผลที่คาดวาจะไดรับ การเสนอโครงการและการทดลองลงมือปฏิบัติ
โครงการบริหารชุมชนที่มีอยูแลว และที่จะมีขึ้นในอนาคต

SOC 3307 การพัฒนาชนบท
3(3-0)
Rural Development
ความหมายและความสําคัญของการพัฒนาชนบท หลั กและวิธีการดําเนินงาน
พัฒนาชนบท การพัฒนาชนบทแนวใหม ผูนําทองถิ่นกับการพัฒนาชนบท การพั ฒ นาชนบทใน
ประเทศไทย ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมกั บ การพั ฒ นาชนบท
กรณีตัวอยางของการพัฒนาชนบทที่นาสนใจ
SOC 3308 การพัฒนาผูสงู อายุ
2(2-0)
Aging Development
ศึ ก ษาแนวคิ ด ความหมาย หลั ก การและความสํ า คั ญ ของการพั ฒ นาผู สู ง อายุ
สถานการณของผูสูงอายุ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมตอผูสูงอายุ ปญหาผูสูงอายุ การเตรียมความพรอมของผูสูงอายุในระดับครอบครัว ชุมชนและ
สังคม เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมผูสูงอายุ หนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ นโยบาย
และแผนพัฒนาผูสูงอายุ
SOC 3309 การพัฒนาแบบยั่งยืน
Sustainable Development

2(2-0)
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ศึกษา แนวคิด ความหมาย หลักการของการพัฒนาแบบยั่งยืน ศึกษาการมีสวนรวม
ขององคกรตาง ๆ ที่มีตอชุมชน เพื่อเปนแนวทางและวิธีการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดระบบเศรษฐกิจแบบ
พึ่งตนเองในชุมชนตามวิถีไทย เนนศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อุดมการณแผนดินธรรม
แผนดินทอง และอื่น ๆ
SOC 3310 การพัฒนาประชาสังคม
2(2-0)
Civil Society Development
ศึ ก ษาแนวคิ ด ความหมาย หลั ก การ และความสํ า คั ญ ของประชาสั ง คม
กระบวนการ วิธีการสราง และการพัฒนาประชาสังคมใหเขมแข็ง ประชาคมชุมชน ประชาคมตําบล
ประชาคมอําเภอ ประชาคมจังหวัด ประชาคมวิชาชีพ การพัฒนาประชาสังคมเพื่อการพัฒนา
ชุมชนที่ยั่งยืน

SOC 4201 ประชากรศึกษาประยุกตในงานพัฒนาชุมชน
2(2-0)
Applied Population Education in Community Development
ศึ ก ษาทฤษฎี เ บื้อ งต น นโยบายประชากร กฎหมายที่ เ กี่ ย วข อง ปญ หาทางด า น
ประชากร การพัฒนาทรัพยากรมนุษยทั้งในระดับทองถิ่น ภูมิภาคระดับชาติ ทฤษฎีและวิธีการ
ปฏิบัติในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การใหสวัสดิการการศึกษา การศึกษาอบรม การเปลี่ยนคานิยม
การพัฒนาตนเอง คุณลักษณะประชากรไทยที่พึงประสงค ผลกระทบจากปญหาประชากรและการ
แกไข
SOC 4204 สังคมวิทยาการทองเที่ยว
3(3-0)
Sociology of Tourism
ศึกษาความหมาย ขอบขาย และความสําคัญของสังคมวิทยาการทองเที่ยว สถาบัน
สังคมที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว การจัดระเบียบสังคม เพื่อใหการทองเที่ยวเกิดหนาที่ ประโยชน
ตอสังคม สิ่งแวดลอม ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม ที่เหมาะสมกับการสงเสริมการ
ทองเที่ยว คุณภาพของกลุมชนในการพัฒนาการทองเที่ยว ลักษณะทางสังคมวิทยาของการทองเที่ยว
ในสังคมไทย การทองเที่ยวกับการพัฒนาวัฒนธรรม การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการพัฒนา
ประเทศ นโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการสงเสริมการทองเที่ยวในสังคมไทย
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SOC 4205 สังคมวิทยาการพัฒนาเศรษฐกิจ
3(3-0)
Sociology of Economic Development
ศึ ก ษาความหมาย ขอบข า ย และความสํ า คั ญ ของสั ง คมวิ ท ยาการพั ฒ นา
เศรษฐกิจ ความคิดเขาใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการความกาวหนา พัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงสูภาวะ
ความทันสมัย ลักษณะของการพัฒนาสังคมที่ปรากฏในแนวความคิดหรือทฤษฎีทางการพัฒนา
เศรษฐกิจ แนวความคิดหรือทฤษฎีทางสังคมวิทยา ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ลักษณะทาง
สังคมวิทยาที่มีผลตอทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ เชน ระบบคานิยม ทัศนคติ ระบบครอบครัววงศา
คณาญาติ การมีสวนรวมทางการเมือง การปกครอง การศึกษากับการพัฒนาเศรษฐกิจ การถายทอด
เทคโนโลยีเ พื่ อ การพัฒ นาเศรษฐกิ จ ที่ แ ท จ ริง การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมกั บ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
การพัฒนาสังคมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ

SOC 4206 สังคมวิทยาการเมืองการปกครอง
3(3-0)
Political Sociology
ศึกษาความหมาย ขอบขาย และความสําคัญของสังคมวิทยาการเมือง การปกครอง
การเมืองการปกครองในฐานะที่เปนสถาบันสังคม วัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของกลุมชน
ตาง ๆ ระบบความสัมพันธทางการเมืองการปกครอง การจัดองคการทางการเมืองการปกครองใน
แบบอรูปนัยและรูปนัย
ลักษณะทางสังคมวิทยาบางประการที่มีตอระบบการเมืองการปกครอง
คุณภาพประชาชนที่มีผลตอการพัฒนา สถาบันการเมืองการปกครอง เปาหมายสูงสุดของสังคมใน
การพัฒนาการเมือง การปกครองเพื่อพัฒนาสังคมระดับชาติ
SOC 4207 สังคมวิทยาการกีฬา
2(2-0)
Sports Sociology
ศึกษาความสัมพันธระหวางความรูทางสังคมวิทยากับการกีฬา วิเคราะหปจจัยและ
สิ่งแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลตอการออกกําลังกายและการเลนกีฬา ความตองการของ
สังคมในดานการกีฬา ลักษณะของสถาบันตาง ๆ ที่ใหบริการ ปญหาของการใหบริการและรับ
บริการ ตลอดจนความสัมพันธระหวางการกีฬา กับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง
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SOC 4208 สังคมวิทยาสารสนเทศ
3(3-0)
Sociology of Information Society
ศึกษาแนวคิดวาดวยการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของนักคิดรวมสมัย แนวโนมและ
ทิศ ทางของการเปลี่ย นแปลงทางสังคม สัง คมสารสนเทศ กํา เนิ ด พัฒ นาการและแนวโนม ของ
สังคมสารสนเทศ สถาบันสังคมและการจัดองคกรทางสังคมในสังคมสารสนเทศ บทบาทของ
เทคโนโลยีสารสนเทศตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สังคมสารสนเทศกับสังคมไทย ปญหาและ
แนวทางแกไขปญหาของสังคมสารสนเทศ
SOC 4302 การปฏิรูปทีด่ นิ กับการพัฒนาชุมชน
2(2-0)
Land Reform and Community Development
ศึ ก ษาประวั ติ ค วามเป น มา ปรั ช ญา แนวคิ ด รู ป แบบการปฏิ รู ป ที่ ดิ น
กฎระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดิน ความสัมพันธของงานปฏิรูปที่ดินกับงานพัฒนาชุมชน
SOC 4303 การพัฒนาชุมชนเปรียบเทียบ
2(2-0)
Comparative Study in Community Development
ศึ ก ษาวิ เ คราะห รู ป แบบวิ ธี ดํ า เนิ น งานของการพั ฒ นาชุ ม ชนในประเทศและ
ตางประเทศ การจัดตั้งองคการ การวางแผน และการบริหารงานพัฒนาชุมชนของประเทศตาง ๆ
เปรียบเทียบกับประเทศไทย
SOC 4304 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตในทองถิ่น
2(2-0)
Appropriate Technology for Local Life
ศึ ก ษาความหมายของเทคโนโลยี อิ ท ธิ พ ลของเทคโนโลยี ต อ การดํ า รงชี วิ ต
การเลือกใชเทคโนโลยี การจัดการปรับปรุงเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับทองถิ่น การนําพลังงาน
ทดแทนมาใชในทองถิ่นเพื่อการดํารงชีวิตที่มีคุณภาพ
SOC 4305 เทคโนโลยีพื้นฐานและอุตสาหกรรมในครัวเรือนในชนบท
2(2-0)
Folk Technology and Cottage Industries
การศึกษาการประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนในชนบท ลักษณะขอบขายและ
ขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ การพัฒนาและการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต ปจจัยที่
สัมพันธกับการยอมรับเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ การศึกษาเพื่อสงเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน
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ป ญ หาการพั ฒ นาและการนํ า เทคโนโลยี ไ ปใช เ พื่ อ ผลการผลิ ต ของอุ ต สาหกรรมในครั ว เรื อ น
ผลกระทบของเทคโนโลยีพื้นฐานตอการพัฒนาชนบท
SOC 4306 เทคนิคการใหการศึกษาแกชมุ ชน
2(2-0)
Education Transferring Techniques
ศึกษาแนวทาง ปรัชญา หลักการและเทคนิคในการใหการศึกษาเพื่อการดํารงชีวิต
ในชุมชน การฝกอบรม การสาธิต นิทรรศการ การศึกษาดูงาน การสอนทักษะ การเปลี่ยนแปลงเจต
คติและการยอมรับนวัตกรรม การเลือกใชเทคนิคการใหการศึกษาชุมชน

SOC 4307 การสงเคราะหชุมชน
2(2-0)
Welfare Work
ศึกษาความหมาย ขอบเขต วัตถุประสงคของการสงเคราะหชุมชน ความจําเปนใน
การจัดบริการเพื่อสวัสดิภาพของประชาชน วิวัฒนาการของการสงเคราะหชุมชน การเปรียบเทียบ
การสงเคราะห ชุ ม ชนในต า งประเทศกั บ ประเทศไทย หลั ก การ วิ ธี ก าร และกระบวนการของ
การสงเคราะหชุมชนในเรื่องวิชาชีพ บทบาทของนักสงเคราะหชุมชนกับวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวของ
SOC 4308 การจัดการฝกอบรมและสัมมนา 1
3(3-0)
Seminar and Workshop 1
ศึกษาความหมาย รูปแบบ และวิธีการจัดการอบรมและสัมมนา วิธีการคัดเลือก
รู ป แบบและวิ ธี ก ารอบรมและสั ม มนาเพื่ อ ให บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ต ลอดจนวิ ธี ก ารจั ด การการ
ประเมินผลโครงการอบรมและสัมมนา
SOC 4309 การจัดการฝกอบรมและสัมมนา 2
2(2-0)
Seminar and Workshop 2
ศึกษาขั้นตอนและวิธีดําเนินงานตามแผนพัฒนาเยาวชน โครงการจัดคายเยาวชน
โครงการสาธิตและการฝกอาชีพ โครงการฝกหัดอาชีพ โครงการพัฒนาผูนําเยาวชน โครงการจัดตั้ง
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ศูนยเยาวชน การสํารวจชุมชน การวิเคราะหขอมูล และสรุปขอมูลเพื่อวางโครงการ การจัดตั้งกลุม
และพัฒนากลุม แนวทางปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่และขั้นตอนการทํางานของพัฒนากร
SOC 4311 การอนุรักษและการพัฒนาสิง่ แวดลอมในชุมชน
3(3-0)
Environment Conservation in Community Development
ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการ วิธีการ การปลูกฝง การสราง
จิตสํานึกของชุมชนในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมในชุมชน
SOC 4403 เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
2(2-0)
Self-Reliance Community Economic
ศึกษาแนวคิด ความหมาย และความสําคัญของเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง เศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวคิดทฤษฎีใหม องคกรชุมชนดานเศรษฐกิจ ความสัมพันธของเศรษฐกิจชุมชน
พึ่งตนเอง กับการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน
SOC 4902 การวิจัยภาคสนาม
3(2-2)
Field Research
ฝกปฏิบัติงานวิจัยภาคสนาม ตามโครงการวิจัยที่ผานการอนุมัติแลว
POL 2101 การปกครองทองถิ่นไทย
3 (3-0)
Thai Local Government
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการปกครองทองถิ่น ที่เปนรากฐานของการ ปกครองและ
การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยจากแนวคิดตะวันตก และเนนการปกครองทองถิ่นไทย ประวัตแิ ละ
พัฒนาการ ความสัมพันธระหวางการปกครองทองถิ่นกับการปกครองสวนกลางในแงอํานาจ
รูปแบบ ปญหาและผลการกระทบตอการพัฒนาสังคม และการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย
ของไทยในปจจุบัน
POL 4102 การจัดองคกรทองถิ่นไทย
3(3-0)
Thai Local Organization Management
ศึกษาความหมาย หลักการ ประเภทขององคการในทองถิ่น ทั้งที่เปนของรัฐและ
เอกชน โครงสรางของสังคมกับการจัดองคการในทองถิ่น
หลักการจัดองคการในทองถิ่น
การประสานงาน การจัดและการดําเนินงานระหวางองคการในชุมชนระดับตาง ๆ แนวโนมการจัด
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องคการทองถิ่นและแนวทางในการแกไขปรับปรุง โดยเนนองคการทองถิ่นไทย และความสัมพันธ
ขององคการทองถิ่นไทยกับการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยปจจุบัน
รวมทั้งความสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
SOC 3204 การพัฒนาดานทรัพยากรมนุษย
3(3-0)
Human Resource Development
ศึ ก ษาความหมาย ความสํ า คั ญ แนวคิ ด ทฤษฎี หลั ก การ และวิ ธี ก ารใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ผลดีที่เกิดจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในดานเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองการปกครอง

2. กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ
เลือก
PR 3501 การประชาสัมพันธหนวยงาน
3(3-0)
Public Relation of an Organization
ศึกษาถึงบทบาทและความสําคัญของการประชาสัมพันธหนวยงาน แนวคิดและ
การดําเนินงานประชาสัมพันธของหนวยงาน การจัดองคกรงานประชาสัมพันธของหนวยงาน
ความสัมพันธระหวางงานประชาสัมพันธ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประชาสัมพันธ วิวัฒนาการ
วัตถุประสงค นโยบายและวิธีการดําเนินงาน ตลอดจนความรับผิดชอบของหนวยงานที่มีตอสังคม
วิธีดําเนินงานประชาสัมพันธของหนวยงาน
ACC 2101 บัญชีการเงิน
3(3-0)
Financial Accounting
ศึกษาความหมาย วัตถุประสงคของการบัญชี แมบทการบัญชี การบัญชีเกี่ยวกับ
กิจการใหบริการ กิจการซื้อมาขายไปและกิจการอุตสาหกรรม การแกไขขอผิดพลาดทางการบัญชี
การจัดทํากระดาษทําการ การจัดทํางบการเงินของกิจการแตละประเภทเพื่อแสดงผลการดําเนินงาน
และแสดงฐานะการเงิน การบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ระบบใบสําคัญ การทํางบพิสูจนยอดเงิน
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ฝากธนาคาร การบัญชีเกี่ยวกับกิจการไมแสวงหากําไร การจัดทํางบการเงินจากระบบการบันทึก
บัญชีไมสมบูรณ และระบบบัญชีเดี่ยว
ACC 2701 การภาษีอากรธุรกิจ
3(3-0)
Business Taxation
ศึกษานโยบายภาษีอากร หลักเกณฑในการจัดเก็บและรายละเอียดในการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษี
สรรพสามิต และภาษีศุลกากร การคํานวณภาษี การยื่นแบบรายการและการเสียภาษีทางธุรกิจ
การอุทธรณตอพนักงานเจาหนาที่ในเรื่องภาษีอากรแตละประเภท ปญหาตาง ๆ ในเรื่องภาษีอากร
ธุรกิจ

FB

1401 การเงินธุรกิจ
3(3-0)
Business Finance
ศึกษาถึงขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหนาที่ของฝายการเงินในธุรกิจ ตลอดจน
เปาหมายและความสําคัญของการเงินธุรกิจ โดยเนนใหเขาใจถึงหลักการเบื้องตนในการจัดสรร
เงินทุนภายในธุรกิจ การจัดหาเงินทุนมาเพื่อใชในการดําเนินการของธุรกิจ การวางแผนการเงินที่
เกี่ยวกับการเริ่มลงทุนกิจการ การขยายกิจการ การเพิ่มทุน นโยบายการจัดสรรกําไรและเงินปนผล

FB

1403 การเงินสวนบุคคล
3(3-0)
Personnel Finance
ศึกษาถึงแหลงเงินฝาก แหลงเงินกู และวิธีคดิ ดอกเบีย้ ของสินเชื่อสวนบุคคล ศึกษา
ลักษณะการประกันชีวิต การเสียภาษีเงินไดและการตัดสินใจลงทุน ศึกษาถึงการจัดทํางบประมาณ
รายได หลักการจัดสรรเงินรายจายในชีวิตประจําวันเพื่อการออมและลงทุน

MK

1101 หลักการตลาด
(3-0)
Principles of Marketing
การศึกษาถึงความหมาย ความสําคัญ และหนาที่ของการตลาดในฐานะเปนกิจกรรม
หลักทางธุรกิจอยางหนึ่ง โดยกลาวถึงแนวทางการศึกษาแนวความคิด และปรัชญาทางการตลาด
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สวนผสมทางการตลาด ระบบการตลาดและเปาหมายทางการตลาด แรงจูงใจ พฤติกรรมผูบริโภค
ความเขาใจเกีย่ วกับสวนผสมการตลาด ประเภทของตลาด และการวิจัยตลาดในเบือ้ งตน
MK

2504 การสื่อสารตลาดแบบบูรณาการ
3(3-0)
Integration Marketing Communication
ศึกษาลักษณะทั่วไปและความสําคัญของการสื่อสารทางการตลาด กระบวนการ
สื่อสารทางการตลาด การเลือกเครื่องมือในการสงเสริมการตลาด การผสมผสานเครื่องมือ
การสงเสริมการตลาดเพื่อใหเ กิดประสิทธิภาพทางการสื่อสารทางการตลาดที่สูงสุด รูปแบบ
การสื่อสารการตลาดภายในและภายนอกหนวยงาน เทคนิคและการเลือกใชเครื่องมือในการ
สื่อสาร รวมถึงการประยุกตวิธีการสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบตาง ๆ

MK

3601 การบริหารการตลาด
3(3-0)
Marketing Management
ศึกษาถึงความสําคัญของการบริหารการตลาด บทบาทหนาที่ของผูบริหาร
การตลาด การวิเคราะหสถานการณและโอกาสทางการตลาด การวางแผนการตลาด โครงสราง
ตลาดและการวิเคราะหพ ฤติ กรรมการซื้อของผูบริโภค การวิจัยตลาดและการพยากรณความ
ต อ งการของตลาด การแบ ง ส ว นตลาด การเลื อ กตลาดเป า หมายและ การกํ า หนดตํ า แหน ง
ผลิตภัณฑ ตลอดจนการศึกษาถึงการบริการการตลาดในดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัด
จําหนาย และการสงเสริมการตลาด การตลาดบริการ การตลาดพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การจัด
องคกรการตลาด และการควบคุมทางการตลาด
MGT 1101 องคการและการจัดการ
3(3-0)
Organization and Management
ลั ก ษณะโครงสร า งขององค ก ารธุ ร กิ จ ทั่ ว ไป การวางแผน การจั ด สายงาน
หลักเกณฑและแนวความคิดในการจัดตั้งองคการธุรกิจ ลักษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ
หลักการบริหารและหนาที่สําคัญของฝายบริหารทุก ๆ ดาน ในแงการวางแผนการจัดคนเขางาน
การสั่งการ การจูงใจคนทํางาน การควบคุมปฏิบัติงานตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมายและนโยบายที่ตั้งไว
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MGT 1102

ความรูเบื้องตนในการประกอบธุรกิจ
3(3-0)
Introduction to Business Operation
ศึกษาถึงลักษณะพื้นฐานของธุรกิจตาง ๆ และองคประกอบที่ใชในการประกอบ
ธุรกิจ ไดแก การจัดการ การบัญชี การเงิน การตลาด การบริหารบุคคล การบริหารสํานักงาน
ซึ่งครอบคลุมถึงเอกสารทางธุรกิจประเภทตาง ๆ แนวทางการประกอบธุรกิจ ตลอดจนศึกษา
ปญหาที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจตลอดจนจรรยาบรรณของนักธุรกิจ

MGT 3102 การเปนผูป ระกอบการ
3(3-0)
Entrepreneurship
ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของผูประกอบการที่ดี หลักทฤษฎีและปฏิบัติของ
การจัดการธุรกิจของตนเอง เริ่มจากธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลางและขนาดใหญ แนวทางการจัดตั้ง
ธุรกิจ การบริหารการผลิต การบริหารเงินทุน การจัดการทางการเงิน การจัดรูปแบบองคกร
การวาจางและประโยชนของธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลางและขนาดใหญ ที่มีตอระบบเศรษฐกิจ
ลักษณะของธุรกิจประเทศไทย โดยมีการสอดแทรกจริยธรรม จรรยาบรรณของนักธุรกิจ กฎหมาย
ธุ ร กิจ ผลกระทบของธุ รกิ จ ต อสิ่ ง แวดล อ ม และการเสริม สร า งความคิด สร า งสรรค เ พื่ อใหเ กิ ด
ความคิดริเริ่มของตนเอง
MGT 3103 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
3(3-0)
Small and Medium Business Management
ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก การบริหารงาน
และปญหาที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก การเริ่มตนประกอบธุรกิจ
การลงทุน การจัดหาเงินทุน การจัดองคการ การปฏิบัติงาน โครงสรางของตลาดและการ
ดําเนินกลยุทธทางการตลาด ขอไดเปรียบ-เสียเปรียบของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในระบบ
เศรษฐกิจ ศึกษาความสัมพันธของสวนตาง ๆ เชน การตลาด การเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย

115
การผลิต กฎหมายที่เกี่ยวของ รวมไปถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ การประเมินผลการดําเนินงาน
แนวโนมและบทบาทของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทย
MGT 3105 การประกอบการธุรกิจชุมชน
3(3-0)
Community Business Operation
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ รูปแบบ และองคประกอบที่ใชในการประกอบ
ธุรกิจชุมชน ไดแก การจัดการ การบริหารทรัพยากรบุคคล การตลาด การเงิน การบัญชี และ
ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของผูประกอบการธุรกิจชุมชน ศึกษาลักษณะของชุมชน ปจจัยสิ่งแวดลอม
ของชุมชนที่เหมาะสมตอการประกอบธุรกิจ และปญหาตาง ๆ ที่เปนอุปสรรคในการดําเนินการ
ของผูประกอบการธุรกิจ ตลอดจนศึกษาถึงจรรยาบรรณของผูประกอบการธุรกิจที่มีตอชุมชนและ
ตอสังคมโดยรวม ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในบทบาทของธุรกิจชุมชน

ECON 1103 เศรษฐศาสตรเบื้องตน
3(3-0)
An Introduction to Economics
เงื่อนไขบังคับ : สําหรับนักศึกษาเอกสาขาอื่น และไมนับเปนวิชารอง
ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร อุปสงค อุปทาน ความยืดหยุน การผลิต ตนทุน
การผลิตตลาด ผลิตภัณฑมวลรวม การเงิน การธนาคาร การคลัง การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
การคาระหวางประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ
ECON 1104 เศรษฐกิจไทย 1
3(3-0)
Thai Economy 1
ศึกษาโครงสรางทางเศรษฐกิจของไทยในอดีตและปจจุบัน การใชทรัพยากรใน
ภาคการผลิต การใชจายในการบริโภคและการลงทุนของภาครัฐและเอกชน เศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ ปญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
HRM 1101 การบริหารทรัพยากรมนุษย
3(3-0)
Human Resource Management
ความเป นมาและหลั กการในการบริ หารทรั พยากรมนุ ษย ขอบข ายหน าที่ ความ
รับผิดชอบ และปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การวางแผน
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ทรัพยากรมนุษย การสรรหาการคัดเลือก การพัฒนาการฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การจ ายผลตอบแทน แรงงานสัมพัน ธ ตลอดจนการนําระบบสารสนเทศมาใช ในการบริห าร
ทรัพยากรมนุษย
HRM 1201 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0)
Personality Development
ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยเนนสิ่งที่มีอิทธิพลตอภาวะการเปนผูนํา
ทางธุรกิจทุกระดับ เนนการพูดติดตองานธุรกิจ การเขารวมประชุมและการเสนอความคิดเห็นตอ
ที่ประชุม การตัดสินใจทางธุรกิจ การจูงใจ การเกลี้ยกลอม การเจรจาตอรอง การเขาสังคม การ
พัฒนาบุคลิกภาพของนักธุรกิจทางดานรางกาย อารมณและจิตใจ โดยเนนการใชหลักธรรมในทาง
ศาสนาและรูจักทําการวิเคราะห ทําการประเมินตนเอง วางแผนพัฒนาตนเองใหสามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ
SOC 3801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน
2(90)
Preparation for Professional Experience in Community Development
จั ด ให มี กิ จ กรรมเพื่ อ เตรี ย มความพร อ มของผู เ รี ย นก อ นออกฝ ก ประสบการณ
วิชาชีพในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพการพัฒนาตัว ผูเ รีย นใหมี ความรู
ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเนนการฝกทักษะระดับสูง
ภาคปฏิบัติในงานและกิจกรรมสําหรับการฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน
SOC 4801 การฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน
5(350)
Field Experience in Community Development
จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชนองคการหรือหนวยงาน
เพื่อใหไดรับความรู ทักษะ เจตคติและประสบการณในอาชีพพัฒนาชุมชน โดยใหนักศึกษาเขาไป
ใชชีวิตในชุมชน จํานวน 450 ชั่วโมง เพื่อทําการศึกษาชุมชน นําผลการศึกษามาวิเคราะหปญหา
สรางโครงการ และปฏิบัติงานการวางโครงการ ศึกษารูปแบบ กาจัดระบบงาน การบริหาร วิธีการ
ดําเนินงาน การแกไขปญหาของหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานอยูในชุมชนนั้น

