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3. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ภาควิชาการพัฒนาชุมชน ศูนย์ท่าพระจันทร์
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์
การพัฒนาชุ มชนเป็ นศาสตร์ ประยุกต์แห่ งการปฏิ บตั ิ ที่ มุ่งเสริ มสร้ างพลังอํานาจของสมาชิ ก
ชุ มชนในฐานะพลเมื องเพื่ อการจัดการตนเองโดยกระบวนการเรี ยนรู้ การประสานพลังร่ วมของกลุ่ ม
องค์กรและภาคี เครื อข่ายในการตัดสิ นใจและขับเคลื่ อนการเปลี่ ยนแปลงบนฐานของความยุติธรรมทาง
สังคมและความสมดุลของระบบนิ เวศ โดยมีการศึกษาความรู ้พ้ืนฐานเกี่ ยวกับวิธีคิด ทฤษฎี และการวิจยั
ความรู ้ ในกระบวนการและเทคนิ คการทํางานกับชุ มชน ความรู้ ในด้านนโยบาย การบริ หารจัดการและ
ประเด็นร่ วมสมัยต่าง ๆ รวมทั้งการเสริ มสร้ างความสามารถในงานพัฒนาชุ มชนภาคสนาม หลักสู ตร
พัฒนาชุมชนมุ่งพัฒนาบุคลากรของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรชุ มชน รวมทั้งองค์กรภาคธุ รกิ จ ที่ทาํ งาน
เกี่ยวข้องกับชุมชน ให้เป็ นผูม้ ีคุณธรรม จริ ยธรรม สามารถสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ดา้ นการพัฒนา
ชุมชนที่สอดคล้องกับบริ บทของของสังคมได้อย่างบูรณาการ
หลักสูตรมีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู ้ ความสามารถในการส่งเสริ มพลังความสามารถของคน ชุมชน
และสังคมโดยภาพรวม
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2) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่เหมาะสมกับการทํางานในบริ บท
ต่างๆของชุมชนและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ระบบการทํางานที่เน้นกระบวนการเรี ยนรู ้และการพัฒนากลุ่ม
และเครื อข่าย
5. กําหนดการเปิ ดสอน
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็ นต้นไป
6. คุณสมบัตขิ องผู้มีสิทธิสมัครเข้ าศึกษา
คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษาต้องเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 7 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
หลักสูตรภาคปกติ
1) เป็ นผูส้ ํา เร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต่ าํ กว่าชั้น ปริ ญ ญาตรี ทุก สาขา ทั้ง ในประเทศ หรื อ
ต่างประเทศ จากสถาบันการศึกษาซึ่ งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
หลักสูตรภาคพิเศษ
1) เป็ นผูส้ ํา เร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต่ าํ กว่าชั้น ปริ ญ ญาตรี ทุก สาขา ทั้ง ในประเทศ หรื อ
ต่างประเทศ จากสถาบันการศึกษาซึ่ งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
2) มีค่าระดับเฉลี่ยสะสม 2.5 ขึ้นไป
3) กรณี มีค่าระดับเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 2.5 ต้องมีประสบการณ์ทาํ งานไม่นอ้ ยกว่า 2
ปี
7. วิธีการคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
1) ผูเ้ ข้าศึ กษาต้องสอบข้อเขี ยน และสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามระเบียบวิธีการ
คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
2) ผูเ้ ข้าศึกษา ต้องส่ งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรื อ TOEFL หรื อ IELTS (ผลการ
สอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)
3) เงื่ อนไขอื่นๆ ให้เป็ นไปตามประกาศรั บสมัครบุคคลเข้าศึ กษาในระดับบัณฑิ ตศึกษา
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ/หรื อคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
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8. ระบบการศึกษา
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 16 สัปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้โดยใช้เวลาการศึกษา
ไม่นอ้ ยกว่า 8 สัปดาห์ แต่ให้เพิ่มชัว่ โมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคปกติ ภาคฤดูร้อนเป็ นภาค
การศึกษาที่ไม่บงั คับ
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ในการศึกษาชั้นปี ที่ 1
9. ระยะเวลาการศึกษา
1.การศึกษาภาคปกติ เป็ นหลักสู ตรแบบเต็มเวลา นับตั้งแต่วนั ขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา นักศึกษา
จะต้องศึกษาอย่างน้อย 4 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ
2.การศึ กษาภาคพิ เศษ เป็ นหลักสู ตรแบบศึ กษาบางเวลา นับตั้งแต่ วนั ขึ้นทะเบี ยนเป็ นนักศึ กษา
นักศึกษาจะต้องศึกษาอย่างน้อย 4 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 14 ภาคการศึกษาปกติ
10. การลงทะเบียนเรียน
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
11. การวัดผลและการสํ าเร็จการศึกษา
การวัดผล ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2553 ดังนี้
1) การวัดผลการศึกษาแบ่งเป็ น 9 ระดับ มีชื่อและค่าระดับต่อหนึ่งหน่วยวิชา ดังต่อไปนี้
ระดับ
A
A- B+
B
BC+
C
D
F
ค่าระดับ 4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.00 0.00
2) การนับหน่วยกิตที่ได้ จะนับรวมเฉพาะหน่วยกิตรายวิชาที่นกั ศึกษาได้ค่าระดับ S หรื อระดับไม่ต่าํ
กว่า C เท่านั้น รายวิชาที่นกั ศึกษาได้ค่าระดับ D หรื อ F ไม่วา่ จะเป็ นรายวิชาบังคับหรื อรายวิชาเลือก ให้นาํ มา
คํานวณค่าระดับเฉลี่ยสําหรับภาคการศึกษานั้น และค่าระดับเฉลี่ยสะสมทุกครั้งไป
3) นักศึกษาที่ได้ระดับ U ระดับ D หรื อระดับ F ในรายวิชาใดที่เป็ นรายวิชาบังคับในหลักสู ตร จะ
ลงทะเบียนศึกษาซํ้าในรายวิชานั้นได้อีกเพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนี้ จะต้องได้ค่าระดับ S หรื อระดับไม่ต่าํ
กว่า C มิฉะนั้น จะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา กรณี
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รายวิชาที่ได้ค่าระดับตามความในวรรคแรกนั้น หากเป็ นรายวิชาเลือก นักศึกษาอาจจะลงทะเบียน
ศึกษาซํ้าในรายวิชานั้นอีก หรื ออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได้
นักศึกษาที่ได้ค่าระดับไม่ต่ าํ กว่า C ในรายวิชาใด ไม่มีสิทธิ จดทะเบียนศึกษาซํ้าในรายวิชานั้นอีก
เว้นแต่หลักสูตรจะกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
4) การวัดผลวิทยานิ พนธ์ และการฝึ กภาคปฏิบตั ิ แบ่งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ได้) และระดับ U
(ใช้ไม่ได้) หน่วยกิตที่ได้ จะไม่นาํ มาคํานวณค่าระดับเฉลี่ย
5) การวัดผลวิชาการค้นคว้าอิสระ แบ่งเป็ น 9 ระดับ (A-F) โดยนักศึกษาจะต้องสอบวิชาการค้นคว้า
อิสระ ให้ได้ไม่ต่าํ กว่า B และให้ประกาศผลการศึกษา (เกรด) อยูใ่ นเล่มรายงานการค้นคว้าอิสระด้วย
6) การสอบภาษาต่างประเทศ และการสอบประมวลวิชา แบ่งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ P (ผ่าน) และ
ระดับ N (ไม่ผา่ น) และไม่นบั หน่วยกิต
7) เงื่ อนไขอื่ น ๆ ให้เ ป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิ ทยาลัย ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึ กษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553
เกณฑ์การสําเร็ จการศึกษาตามหลักสูตร
1) ได้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างหลักสู ตร และมีหน่วยกิตสะสม ไม่นอ้ ยกว่า 39 หน่วย
กิต
2) ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า 3.00
3) ได้ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรื อศึกษาและ
สอบผ่านวิชา มธ.500 ภาษาอังกฤษ 1 และ มธ.006 ภาษาอังกฤษ 2
4) ได้ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบประมวลวิชา
5) ได้ระดับ S (ใช้ได้) ในการฝึ กภาคปฏิบตั ิ
6) ได้ระดับ S (ใช้ได้) ในการสอบวิทยานิ พนธ์ (สําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก2) โดยการสอบปาก
เปล่าขั้นสุ ดท้ายโดยคณะกรรมการที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ แต่งตั้ง และนําวิทยานิพนธ์ที่พิมพ์และเย็บ
เล่มเรี ยบร้อยแล้ว มามอบให้มหาวิทยาลัยตามระเบียบ
7) ได้ระดับไม่ต่าํ กว่า B ในการสอบวิชาการค้นคว้าอิสระ (สําหรับนักศึกษาแผน ข)
8) ผลงานวิทยานิ พนธ์ จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรื ออย่างน้อยดําเนิ นการให้ผลงาน หรื อส่ วนหนึ่ ง
ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการ หรื อเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) (สําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก2)
9) ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขอื่น ๆ ที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กาํ หนด
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12. ประมาณการค่าใช้ จ่ายตลอดหลักสู ตร
หลักสู ตรการศึกษาภาคปกติ
72,900 บาท
หลักสู ตรการศึกษาภาคพิเศษแผน ก. 147,100 บาท แผน ข. 148,100 บาท
13. โครงสร้ างหลักสู ตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต
โครงสร้ างหลักสู ตร
แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ์ )
1)
หมวดวิชาบังคับ
2)
หมวดวิชาเลือก
3)
หมวดวิชาการฝึ กภาคปฏิบตั ิ
4)
วิทยานิพนธ์
แผน ข (ไม่ ทาํ วิทยานิพนธ์ )
1)
หมวดวิชาบังคับ
2)
หมวดวิชาเลือก
3)
หมวดวิชาการฝึ กภาคปฏิบตั ิ
4)
การค้นคว้าอิสระ

21
3
3
12

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

21
12
3
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

รายวิชาในหลักสู ตร
รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสู ตรประกอบด้วย อักษรย่อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมาย
ดังนี้
อักษรย่อ พช./CD. หมายถึงอักษรย่อของสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
เลขรหัสในหลักสูตรประกอบด้วย 3 หลัก และมีความหมาย ดังนี้
เลขหลักหน่วย 0-9 หมายถึง ลําดับรายวิชาในแต่ละหมวด
เลขหลักสิ บ 0-1 หมายถึงหมวดวิชาบังคับ
2-9 หมายถึงหมวดวิชาเลือก
9
หมายถึงวิชาการฝึ กภาคปฏิบตั ิ
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เลขหลักร้อย

600
700
800

หมายถึงวิชาระดับปริ ญญาโทระดับต้น
หมายถึงวิชาระดับปริ ญญาโทระดับสูง
หมายถึงวิทยานิพนธ์

วิชาบังคับ 21 หน่วยกิต นักศึกษาทั้งแผน ก (แบบ ก2) และแผน ข จะต้องศึกษาวิชาบังคับ
7 วิชา จํานวน 21 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา

จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)

พช.611 การวิเคราะห์ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองไทยกับการพัฒนา
CD 611 Political Socio-Economic Analysis for Development in Thailand
พช.612 ทฤษฎีการพัฒนาและการพัฒนาชุมชน
CD 612 Development and Community Development Theories
พช.613 ยุทธศาสตร์ และกระบวนการพัฒนาชุมชน
CD 613 Strategies and Process of Community Development
พช.614 นโยบายและการวางแผนเพื่อการพัฒนา
CD 614 Policy and Planning for Development
พช.615 การจัดการในงานพัฒนาชุมชน
CD 615 Management in Community Development
พช.616 ระเบียบวิธีวจิ ยั ในงานพัฒนา
CD 616 Research Methodology in Development
พช.617 พัฒนสัมมนา
CD 617 Development Seminar

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

วิชาเลือก นักศึกษาแผน ก (แบบ ก2) ต้องเลือกศึกษา 1 วิชา 3 หน่วยกิต ส่ วนศึกษาแผน ข
ต้องเลือกศึกษา 4 วิชา 12 หน่วยกิต จากวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา

จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)

พช.721 สิ ทธิ มนุษยชนและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
CD 721 Human Rights and Social Movements

3 (3-0-9)
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พช.722 การปกครองตนเองของชุมชนท้องถิ่น
CD 722 Local Self Governance
พช.723 วิสาหกิจชุมชนและธุรกิจเพื่อสังคม
CD 723 Community Enterprise and Corporate Social Responsibility
พช.731 การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม
CD 731 Participatory Action Research
พช.732 การจัดการความขัดแย้ง
CD 732 Conflict Management
พช.741 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
CD 741 Natural Resources and Environmental Management
พช.742 ทุนทางสังคม พหุวฒั นธรรมกับการพัฒนาชุมชน
CD 742 Social Capital, Multi Cultural and Community Development
พช.743 สวัสดิการชุมชน
CD 743 Community Social Welfare
พช.744 ท่องเที่ยวชุมชน
CD 744 Community Based Tourism
พช.745 การพัฒนาชุมชนเมือง
CD 745 Urban Community Development
พช.746 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
CD 746 Sufficiency Economy and Development
พช.747 การศึกษาเฉพาะบุคคล
CD 747 Individual Study

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนวิชานอกภาควิชาและ/หรื อนอกคณะที่มีระดับตั้งแต่ 600 ขึ้นไป
แทนได้ แต่ไม่เกิน 3 หน่วยกิต ทั้งนี้ตอ้ งได้รับรับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา
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ฝึ กภาคปฏิบัติ 3 หน่วยกิต นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาการฝึ กภาคปฏิบตั ิ 1 วิชา ดังนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา

จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)

พช.799 การเสริ มสร้างความสามารถในงานพัฒนาชุมชนภาคสนาม
CD 799 Community Development Field Practice

3 (1-4-9)

การค้ นคว้ าอิสระ 3 หน่วยกิต (เฉพาะแผน ข)
รหัสวิชา ชื่อวิชา
พช.700 การค้นคว้าอิสระ
CD 700 Independent Study

จํานวนหน่วยกิต
3 (0-0-12)

วิทยานิพนธ์ (เฉพาะแผน ก แบบ ก2)
พช.800 วิทยานิพนธ์
CD 800 Thesis

12 (0-0-48)
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แผนการศึกษา
ปี การศึกษาที่ 1
แผน ก แบบ ก 2

แผน ข

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 1

พช.611 การวิเคราะห์เศรษฐกิจ สังคมฯ
พช.612 ทฤษฎีการพัฒนาและการพัฒนาชุมชน
พช.613 ยุทธศาสตร์และกระบวนการพัฒนาฯ
รวม

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

พช.611 การวิเคราะห์เศรษฐกิจ สังคมฯ
พช.612 ทฤษฎีการพัฒนาและการพัฒนาชุมชน
พช.613 ยุทธศาสตร์และกระบวนการพัฒนาฯ
รวม

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

พช.614 นโยบายและการวางแผนเพื่อการพัฒนา
พช.615 การจัดการในงานพัฒนาชุมชน
พช.616 ระเบียบวิธีวิจยั ในงานพัฒนา
รวม
ภาคฤดูร้อน

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

พช.614 นโยบายและการวางแผนเพื่อการพัฒนา
พช.615 การจัดการในงานพัฒนาชุมชน
พช.616 ระเบียบวิธีวิจยั ในงานพัฒนา
รวม

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

พช.799 การเสริ มสร้างความสามารถในงานฯ
รวม

3 หน่วยกิต พช.799 การเสริ มสร้างความสามารถในงานฯ
3 หน่วยกิต รวม

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

ปี การศึกษาที่ 2
แผน ก แบบ ก 2
ภาคเรียนที่ 1

พช.617 พัฒนสัมมนา
วิชาเลือก 1 วิชา
รวม
ภาคเรียนที่ 2

การสอบประมวลวิชา
พช.800 วิทยานิพนธ์
รวม

แผน ข
ภาคเรียนที่ 1

3 หน่วยกิต พช.617 พัฒนสัมมนา
3 หน่วยกิต วิชาเลือก 2 วิชา
6 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

การสอบประมวลวิชา
12 หน่วยกิต พช.700 การค้นคว้าอิสระ
วิชาเลือก 2 วิชา
12 หน่วยกิต รวม

3 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

หมายเหตุ แผนการศึกษา สําหรับนักศึกษาทั้งแผน ก และแผน ข ให้นกั ศึกษาร่ วมวางแผน
กับอาจารย์ที่ปรึ กษา และหัวหน้าภาควิชาอีกครั้งหนึ่ง
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คําอธิบายรายวิชา
วิชาบังคับ
พช.611 การวิเคราะห์ เศรษฐกิจ สั งคม และการเมืองไทยกับการพัฒนา
3 (3-0-9)
CD 611 Political Socio-Economic Analysis for Development in Thailand
องค์ประกอบและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทย ตลอดจน วิธีวิทยา เทคนิค
และเครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิเคราะห์ การเปลี่ ยนแปลงและความสัมพันธ์ของระบบเศรษฐกิ จ สังคม และ
การเมือง รวมถึงแนวโน้มบริ บทในสังคมโลก ที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ
พช.612 ทฤษฎีการพัฒนาและการพัฒนาชุมชน
3 (3-0-9)
CD 612 Development and Community Development Theories
ปรัชญาและแนวคิดว่าด้วยการพัฒนาแบบองค์รวม ความหมาย คุณลักษณะ และพลวัตของชุมชน
แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาและการพัฒนาชุมชน หลักการพัฒนาชุมชนที่เสริ มสร้างความยุติธรรมทางสังคม
นิเวศทัศน์ และพลังชุมชน
พช.613 ยุทธศาสตร์ และกระบวนการพัฒนาชุ มชน
3 (3-0-9)
CD 613 Strategies and Process of Community Development
ยุทธศาสตร์ ในการพัฒนา กระบวนการพัฒนาและเทคนิคในการทํางานร่ วมกันของหน่วยงานภาครัฐ
เอกชน และชุมชน ในการศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน การวางแผน การปฏิบตั ิการ และการประเมินผล โดยยึด
หลักการมีส่วนร่ วม กระบวนการเรี ยนรู ้ การจัดการความรู้ กระบวนการกลุ่มและเครื อข่ายในการเสริ มสร้าง
ความเข้มแข็งและการพึ่งตนเองของชุมชน
พช.614 นโยบายและการวางแผนเพือ่ การพัฒนา
3 (3-0-9)
CD 614 Policy and Planning for Development
แนวคิ ด หลักการ กระบวนการในการกําหนดนโยบายและการวางแผนเพื่อการพัฒนา ตลอดจน
เทคนิคในการวิเคราะห์นโยบายเพื่อการพัฒนาทั้งในระดับประเทศ พื้นที่และชุมชน รวมทั้งศึกษาวิธีการใน
การแปลงนโยบายมาสู่ ก ารปฏิ บ ัติ ใ นรู ป แผนงานและโครงการ และความสั ม พัน ธ์ น โยบาย รวมถึ ง
สภาพแวดล้อมทางนโยบาย แผนงานและโครงการ
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พช.615 การจัดการในงานพัฒนาชุ มชน
3 (3-0-9)
CD 615 Management in Community Development
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการบริ หารจัดการ เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในงานพัฒนาชุมชน ซึ่ งครอบคลุม
ถึงการบริ หารจัดการองค์กรและการบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ เพื่อการพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
โดยเน้นกลไกและเครื่ องมือในการจัดการในงานพัฒนาชุ มชนทั้งภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาคองค์กรท้องถิ่ น
และภาคประชาสังคม ตลอดจนการสร้างเครื อข่ายการจัดการในเชิงพื้นที่ และการจัดการความเสี่ ยง
พช.616 ระเบียบวิธีวจิ ัยในงานพัฒนา
3 (3-0-9)
CD 616 Research Methodology in Development
ระเบียบวิธีวิจยั เชิงปริ มาณและคุณภาพ กระบวนการวิจยั การวางแผนและการออกแบบการวิจยั ที่
สอดรับกับประเด็นปั ญหาของสังคมในมิติของงานพัฒนา การสร้างกรอบความคิดในการวิจยั การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูล และการอภิปรายผลหรื อการสรุ ปบทเรี ยน ตลอดจนการ
บริ หารโครงการวิจยั
พช.617 พัฒนสั มมนา
3 (3-0-9)
CD 617 Development Seminar
ประมวล สังเคราะห์ และบูรณาการแนวคิด ทฤษฎีทางการพัฒนาชุมชนเพื่อนําไปใช้ในการวิเคราะห์
สถานการณ์ และปั ญหาที่เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคมในปั จจุบนั อันจะนําไปสู่ การสร้ างมโน
ทัศน์ใหม่ในงานพัฒนา

วิชาเลือก
พช.721 สิ ทธิมนุษยชนและขบวนการเคลือ่ นไหวทางสั งคม
3 (3-0-9)
CD 721 Human Rights and Social Movements
แนวคิด หลักการ และพัฒนาการของสิ ทธิ มนุษยชนในบริ บทระดับโลก และประเทศไทย รวมถึงการ
เสริ มสร้างพลังประชาชน กลุ่มผลประโยชน์ และกลุ่มในชุมชนเพื่อการผลักดันนโยบายสาธารณะ แนวคิด
รู ปแบบของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ทั้งในอดีต และในยุคโลกาภิวตั น์
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พช.722 การปกครองตนเองของชุ มชนท้ องถิน่
3 (3-0-9)
CD 722 Local Self Governance
แนวคิ ด ทฤษฎี หลักการของการปกครองตนเอง และการเมื องการปกครองท้องถิ่ น รู ปแบบการ
ปกครองตนเองทั้งในลักษณะที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นและ
ระหว่างท้องถิ่นกับภูมิภาค และส่ วนกลาง ตลอดจนปั ญหาและอุปสรรคของการปกครองตนเอง และการ
ปกครองท้องถิ่น แนวทางการพัฒนาระบบการปกครองท้องถิ่นให้ตอบสนองหลักการปกครองตนเองภายใต้
บริ บทของสังคมไทย
พช.723 วิสาหกิจชุ มชนและธุรกิจเพือ่ สั งคม
3 (3-0-9)
CD 723 Community Enterprise and Corporate Social Responsibility
แนวคิด หลักการ ของการทําธุรกิจที่รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ทั้งในส่ วนที่ดาํ เนิ นการโดยภาค
ธุ รกิจ และภาคชุมชน ความเหมือนและต่างระหว่างแนวคิดเรื่ อง การค้าที่เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มผูม้ ีโอกาส
น้อยกว่า (fair trade) การตลาดเพื่อสังคม เศรษฐกิจพอเพียง ธุรกิจชุมชน และการดําเนินกิจการที่รับผิดชอบ
ต่อสังคม ธรรมชาติ ประเภท รู ปแบบ และบทบาทของวิสาหกิจชุมชนในฐานะพลังในการพัฒนาชุมชน
เพื่อคุณภาพชี วิตที่ดีของประชาชน กลยุทธ์ในการพัฒนาความสามารถของชุมชนในการประกอบกิ จการ
วิเคราะห์บทบาทของภาคส่ วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ประชาชน
พช.731 การวิจัยเชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่ วม
3 (3-0-9)
CD 731 Participatory Action Research
ปรัชญาและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม การมีส่วนร่ วมในฐานะที่เป็ น
หลักการ เหตุผล และ เครื่ องมือ ที่นาํ มาประยุกต์ใช้กบั งานวิจยั เชิงปฏิบตั ิการในการออกแบบการวิจยั แบบมี
ส่ วนร่ วม ข้อวิจารณ์ ข้อโต้แย้ง จุดอ่อนของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการอย่างมีส่วนร่ วม วิธีการ เทคนิ ค เครื่ องมือ
ในการสร้างการมีส่วนร่ วมในการทําวิจยั จริ ยธรรมของนักวิจยั
พช.732 การจัดการความขัดแย้ง
3 (3-0-9)
CD 732 Conflict Management
ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง การวิเคราะห์ลกั ษณะความขัดแย้ง และผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสี ย รวมทั้งแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริ หารจัดการความขัดแย้งแบบสันติวิธี กระบวนการ เทคนิค
วิธีการจัดการความขัดแย้งทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม ชุมชน ท้องถิ่น และระดับรัฐ
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พช.741 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
3 (3-0-9)
CD 741 Natural Resources and Environmental Management
แนวคิ ด ทฤษฎี วิ ธี ก ารจัด การทรั พ ยากร ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ มอย่า งมี บู ร ณาการ โดยเน้น
กระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชนและสิ ทธิ ชุมชน ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติแบบยัง่ ยืน
พช.742 ทุนทางสั งคม พหุวฒ
ั นธรรมกับการพัฒนาชุมชน
3 (3-0-9)
CD 742 Social Capital, Multi Cultural and Community Development
โครงสร้ างและวิวฒั นาการของระบบสังคมแบบดั้งเดิ มของประเทศไทยที่มีลกั ษณะพหุ วฒั นธรรม
แนวคิดทฤษฎีและปรัชญาที่เกี่ยวกับพหุวฒั นธรรม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคม การเมือง
เศรษฐกิจ ที่ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่นและความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมถึง
บทบาทของวัฒนธรรมที่สามารถใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาชุมชน
พช.743 สวัสดิการชุ มชน
3 (3-0-9)
CD 743 Community Social Welfare
หลักการ แนวคิด ในการจัดสวัสดิ การสําหรั บชุมชน และชุมชนสวัสดิการ รู ปแบบของการบริ หาร
และจัด สวัส ดิ ก ารชุ ม ชน เงื่ อ นไขความสํา เร็ จ / ล้มเหลว ประเด็น ที่ พึ ง พิ จ ารณาที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การจัด
สวัสดิ การชุ มชน ทั้งด้าน โครงสร้ างประชากร เศรษฐกิ จ สังคม กฎหมาย การเมื อง โครงสร้ างอํานาจ
การศึ กษา วัฒนธรรม ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม นโยบายของรั ฐ ที่ มีส่วนส่ งเสริ มและเป็ น
อุปสรรคต่อการจัดสวัสดิการชุมชน
พช.744 ท่ องเทีย่ วชุ มชน
3 (3-0-9)
CD 744 Community Based Tourism
หลักการ แนวคิ ด รู ป แบบของการจัด การท่ องเที่ ย วทั้ง กระแสหลัก และกระแสทางเลื อก ทั้งใน
ระดับ มหภาคและจุ ล ภาค ความเชื่ อ มโยงระหว่า งการท่ องเที่ ย วชุ ม ชนกับ การพัฒ นาชุ ม ชนและสัง คม
เป้ าหมายและรู ปแบบต่างๆของการท่องเที่ยวชุมชนแบบยัง่ ยืน แนวทางการบริ หาร จัดการการท่องเที่ยว
ชุมชน โดยภาคส่ วนต่างๆ ผลกระทบจากการท่องเที่ยวชุมชนทั้งที่พึงและไม่พึงปรารถนา ปั จจัยที่เอื้อและ
ขัดขวางการเติบโตของการท่องเที่ยวชุมชน
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พช.745 การพัฒนาชุมชนเมือง
3 (3-0-9)
CD 745 Urban Community Development
พัฒ นาการและการเปลี่ ย นแปลงของเมื อ งในมิ ติ ข องการเป็ นที่ ต้ ัง ถิ่ น ฐาน การประกอบอาชี พ
ความสัมพันธ์ทางสังคม เศรษฐกิ จ และการเมื อง และกระบวนการเสริ มสร้ างความเข้มแข็งของ “ชุ มชน
เมือง” ที่มีความแตกต่างและซับซ้อน
พช.746 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
3 (3-0-9)
CD 746 Sufficiency Economy and Development
แนวคิดและพัฒนาการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในมิติเศรษฐกิจ การเมือง ศาสนา วัฒนธรรม
ยุท ธศาสตร์ แ ละแนวทางการขับ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง บทเรี ย นและประสบการณ์ ก ารพัฒ นาตาม
ยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจพอเพียงของภาคชนบทและเมือง
พช.747 การศึกษาเฉพาะบุคคล
3 (3-0-9)
CD 747 Individual Study
ค้นคว้าและวิเคราะห์ประเด็นทางสังคมที่มีผลกระทบต่อสังคมร่ วมสมัย โดยนําเสนอแนวทางการ
จัดการปัญหา การวิเคราะห์และสังเคราะห์โดยทฤษฎีที่เกี่ยวข้องตามความสนใจของแต่ละบุคคล ภายใต้การ
แนะนําของอาจารย์ที่ปรึ กษา

วิชาฝึ กภาคปฏิบตั ิ
พช.799 การเสริมสร้ างความสามารถในการพัฒนาชุ มชนภาคสนาม
3 (1-4-9)
CD 799 Community Development Field Practice
ฝึ กปฏิ บ ัติ ง านภายใต้ก ารนิ เ ทศงานของผู ้ส อนภาคปฏิ บ ัติ เพื่ อ หาความรู ้ ความชํา นาญ และ
ประสบการณ์ เกี่ยวกับชุมชนในบริ บทของสังคมที่เปลี่ยนแปลง องค์ประกอบ โครงสร้างและพลวัตของ
ชุมชน ปฏิสมั พันธ์กบั ระบบและสถาบันที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเสริ มสร้าง เจตคติ จริ ยธรรมและทักษะ
ของผูป้ ฏิบตั ิงานร่ วมกับชุมชน
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วิชาค้ นคว้ าอิสระ หรือสารนิพนธ์ (เฉพาะแผน ข)
พช.700 การค้ นคว้ าอิสระ
3 (1-4-9)
CD 700 Independent Study
ศึกษาประเด็นทางการพัฒนาชุมชนตามความสนใจ ภายใต้การแนะนําของอาจารย์ที่ปรึ กษา เรี ยบ
เรี ยงและนําเสนอเป็ นรายงานทางวิชาการ โดยรักษาคุณธรรม จริ ยธรรมในการเขียนรายงาน

วิทยานิพนธ์ (เฉพาะแผน ก แบบ ก2)
พช.800 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-48)
CD 800 Thesis
ศึ ก ษาหัว ข้อ ที่ ส นใจในสาขาการพัฒ นาชุ ม ชน จัด ทํา เป็ นโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละดํา เนิ น การ
ศึกษาวิจยั ตามระเบียบวิธีวิจยั วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูล และเกิดองค์ความรู้ใหม่ เพื่อตอบคําถามหัวข้อการ
วิจยั และจัดทําเป็ นรายงานผลการวิจยั และเผยแพร่ โดยรักษาคุณธรรมจริ ยธรรมในการวิจยั ภายใต้การให้
คําปรึ กษาของคณะกรรมการวิทยานิพนธ์

