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หลกัสตูรประกาศนยีบตัรผุน้ าชุมชน 

สาขาวชิานติศิาสตร ์

41001 กฎหมายเกีย่วกบัผูน้ าชุมชน (6 หนว่ยกติ) 

 The Law for Community Leaders 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูแ้ละเขา้ใจสาระส าคัญของกฎหมายทีจ่ าเป็นส าหรับผูน้ าชมุชน ในสว่นของความรู ้

เบือ้งตน้เกีย่วกับกฎหมาย กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์กฎหมายอาญา กฎหมายมหาชน และกฎหมายอืน่ๆ 

ทีม่คีวามจ าเป็นส าหรับผูน้ าชมุชน 

 2. เพื่อใหผู้ศ้กึษาสามารถน าความรูเ้กีย่วกับกฎหมายดังกล่าวไปใชใ้นการวนิิจฉัยปัญหา แกปั้ญหา 

เพือ่ใหค้ าแนะน าแกส่มาชกิในชมุชนได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การศกึษาถงึกฎหมายในส่วนต่างๆ ตามบทบัญญัตทิีก่ล่าวถงึแนวคดิและสาระส าคัญของหลักเกณฑ ์

โดยเริม่จากการศกึษาถงึความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับกฎหมาย กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์กฎหมายอาญา กฎหมาย  

ยาเสพตดิใหโ้ทษ กฎหมายแรงงาน รัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ กฎหมายเกีย่วกับการเลอืกตัง้ 

หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง การจัดองคก์รของฝ่ายปกครอง และสทิธขิองประชาชนและการคุม้ครอง

ประชาชนในกระบวนการยตุธิรรม 

41002 เศรษฐศาสตร ์การเมอืงและการปกครองส าหรบัผูน้ าชุมชน (6 หนว่ยกติ) 

 Economics, Politics, and Governments for Community Leaders 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้รือ่งปัญหาพืน้ฐานทางเศรษฐศาสตร ์และกระบวนการท างานของระบบเศรษฐกจิแบบตา่งๆ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้นวคดิเรือ่งกลไกตลาดและเสถยีรภาพในระบบเศรษฐกจิ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้นวคดิเรือ่งแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศไทย 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้นวคดิ ววิฒันาการ และแนวการศกึษาเรือ่งการเมอืงการปกครอง 

 5. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้นวคดิ และแนวการศกึษาถงึอทิธพิลของระบบเศรษฐกจิทีม่ผีลตอ่การเปลีย่นแปลง

ทางการเมอืง 

 6. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้รือ่งววิฒันาการ ขอบขา่ย และสถานภาพการเมอืงและการปกครองในประเทศไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมายและปัญหาพืน้ฐานทางเศรษฐศาสตร ์ระบบเศรษฐกจิ กลไกและแนวคดิทฤษฎเีศรษฐศาสตร์

จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาคในดา้นการบริโภค การออม การผลติและการลงทุนของเอกชนและรัฐบาล  

ความสมดุลและความสัมพันธข์องตลาดแบบต่างๆ ในระบบเศรษฐกจิแบบปิดและระบบเศรษฐกจิแบบเปิด และ 

การวางแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิศกึษาและวเิคราะหป์ระเด็นส าคัญเกีย่วกบัรัฐ สถาบนัทางการเมอืง 

กลุ่มทางการเมือง นโยบายสาธารณะ และระบบการเมือง ววิัฒนาการ ขอบข่าย สถานภาพ และแนวการศกึษา

อทิธพิลของระบบเศรษฐกจิทีม่ผีลตอ่การเปลีย่นแปลงทางการเมอืง ววิัฒนาการขอบขา่ย และสถานภาพการเมอืง

และการปกครองในประเทศไทย 
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41003 การบรหิารจดัการชุมชน (6 หนว่ยกติ) 

 Community Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่อธบิายแนวคดิ หลกัการเกีย่วกบัชมุชนและการพัฒนาชมุชนได ้

 2. เพือ่อธบิายแนวคดิ ทฤษฎ ีและหลกัการบรหิารจัดการชมุชนได ้

 3. เพือ่ประยกุตแ์นวคดิ ทฤษฎ ีและหลกัการพัฒนาชมุชนและการบรหิารจัดการชมุชนไปใชใ้นภาคปฏบิตักิารได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎ ีหลักการเกีย่วกับชมุชน การพัฒนาชุมชน กระบวนการและเทคนิคการบรหิารจัดการ

ชมุชนทีม่ปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพ โดยการสง่เสรมิการมสีว่นร่วมและเครือข่ายความร่วมมอืของคนในชมุชน  

การสรา้งชมุชนแห่งการเรียนรู ้สมานฉันท ์มคีณุภาพ มคีวามซือ่สัตยส์จุรติ เสยีสละเพื่อสว่นรวม รวมทัง้การสรา้ง 

ภมูปัิญญาชมุชนสูก่ารพัฒนาอยา่งสมดลุและสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัแบบย่ังยนื 

41004 เสรมิประสบการณผ์ูน้ าชุมชน (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experience in Community Leaders 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามภีาวะผูน้ าและพัฒนาบคุลกิภาพส าหรับการเป็นผูน้ า 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษามอีงคค์วามรูท้ีจ่ าเป็นในการพัฒนาตนเอง ตลอดจนการบรหิารคนและการบรหิารงาน 

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษาไดฝึ้กทกัษะการน า การร่วมกจิกรรมกลุม่ และการสรา้งเครอืขา่ยชมุชน 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเสรมิสรา้งภาวะผูน้ า บุคลกิภาพส าหรับผูน้ า ศักยภาพในการคดิ การสือ่สารอย่างมีประสทิธภิาพ 

ทกัษะการพูดในทีช่มุชน การพูดส าหรับผูน้ า จติวทิยามวลชน การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับผูน้ าชมุชน เทคนคิ

การน าการประชุม การเขยีนและการน าเสนอโครงการ การแกปั้ญหาและการตัดสนิใจ การบรหิารความขัดแยง้ การ

เสรมิสรา้งมนุษยสัมพันธแ์ละวุฒภิาวะทางอารมณ์ การสรา้งจติส านึกในการบริการประชาชน ตลอดจนคุณธรรม 

จรยิธรรม และจติส านกึสาธารณะส าหรับผูน้ าชมุชน 

41005 การคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของประชาชน (6 หนว่ยกติ) 

 Protection of Rights and Liberties of the People 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหผู้ศ้กึษามีความรูค้วามเขา้ใจสาระส าคัญของสทิธิและเสรีภาพขัน้พื้นฐานที่พึงไดรั้บการ

คุม้ครองและรับรอง 

 2. เพือ่ใหผู้ศ้กึษาสามารถเขา้ใจในกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับการคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพในภาพรวมที่

จะน าไปสูก่ารคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การศกึษาถงึแนวคดิเกีย่วกับสทิธแิละเสรภีาพของประชาชนและกฎหมายในสว่นตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดย

เริม่จากการศกึษาแนวคดิและหลักการเกีย่วกับสทิธแิละเสรภีาพ หลกัการคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ องคก์รคุม้ครอง

สทิธแิละเสรภีาพ การคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพตามประเภทของสทิธแิละเสรภีาพตา่งๆ 
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41006 การบรหิารองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (6 หนว่ยกติ) 

 Administration of Local Administration Organizations 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อศกึษาทฤษฎเีกีย่วกับความสัมพันธร์ะหว่างรัฐและชมุชนทอ้งถิน่ ทัง้ในระดับประเทศและระดับ

นานาชาต ิ

 2. เพือ่ศกึษารูปแบบและวธิกีารบรหิารองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ทัง้ภายในและตา่งประเทศ 

 3. เพือ่ศกึษากรณีปัญหาและการแกไ้ขปัญหาขององคก์รสว่นทอ้งถิน่ ทัง้ของไทยและตา่งประเทศ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความสมัพันธร์ะหวา่งรัฐกับชมุชนทอ้งถิน่ แนวคดิประชาสงัคม รูปแบบการปกครองทีเ่นน้การมสีว่นร่วม

และการกระจายอ านาจ แนวคดิในการบรหิารองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (ทัง้มติใินดา้นรัฐศาสตร ์นติศิาสตร ์การ

บรหิารจัดการ และการสือ่สารทางการเมอืง) ประวตักิารปกครองและวฒันธรรมการปกครองทอ้งถิน่ของไทย รูปแบบ

และกระบวนการการปกครองทอ้งถิน่ทีส่ าคัญของไทย ยทุธศาสตรช์าตกิบัยทุธศาสตรก์ารพัฒนาทอ้งถิน่ การบรหิาร 

การจัดการ และการพัฒนาองคก์รการปกครองทอ้งถิน่ กรณีศกึษาและตัวแบบการบรหิารการปกครองทอ้งถิน่ของไทย

และนานาชาต ิ 

41007 การพฒันาผลติภณัฑชุ์มชน (6 หนว่ยกติ) 

 Development of Community Products 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ศกึษาความเป็นมาความส าคัญ ประเภท และรูปแบบของผลติภัณฑช์มุชน 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งผลติภัณฑช์มุชนประเภทตา่งๆ และแหลง่ทอ่งเทีย่ว รวมถงึแหลง่

ทอ่งเทีย่ววฒันธรรมและประเพณี 

 3. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจการยกระดับและมาตรฐาน การเงนิการบัญช ีและการตลาด ส าหรับ

ผลติภัณฑช์มุชน 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละเขา้ใจในนวตักรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับผลติภัณฑช์มุชน 

 5. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการน าทรัพยส์นิทางปัญญากับการคุม้ครองผลติภัณฑช์มุชน 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ศกึษาความเป็นมาและความส าคัญ ประเภทและรูปแบบ ผลติภัณฑช์มุชนประเภทผา้ เครื่องแต่งกาย 

งานฝีมอื ศลิปะประดษิฐ ์อาหาร เครือ่งดืม่ และสมุนไพรทีไ่ม่ใชย่า กจิกรรมชมุชนแหลง่ท่องเทีย่ว วัฒนธรรมและ

ประเพณี การยกระดับและมาตรฐานผลติภัณฑช์มุชน การเงนิการบัญชเีบือ้งตน้ การตลาดส าหรับผลติภัณฑช์มุชน 

นวตักรรมและเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งกับผลติภัณฑช์มุชน ตลอดจนทรัพยส์นิทางปัญญากับการคุม้ครองผลติภัณฑช์มุชน 

41008 การจดัการการเกษตร ทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม (6 หนว่ยกติ) 

 Management of Agriculture, Natural Resources, and Environment 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูเ้กีย่วกับแนวคดิการจัดการการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม

อยา่งยั่งยนื 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัการจัดการการเกษตร 

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัการจัดการทางดา้นการป่าไม ้

 4. เพื่อใหนั้กศกึษาสามารถบูรณาการความรูเ้กีย่วกับการจัดการการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้มอยา่งย่ังยนื 



4 

 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิการจัดการการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้มอยา่งยั่งยนื ความรูพ้ืน้ฐานการจัดการ

การเกษตร เชน่ การจัดการการผลติพชืและสตัว ์การจัดการการแปรรูปสนิคา้เกษตร การจัดการตลาดสนิคา้เกษตร 

การจัดการเกษตรทางเลอืก การจัดการทรัพยากรป่าไมอ้ย่างย่ังยนื ความรูพ้ื้นฐานการจัดการดา้นการป่าไม ้เชน่ 

สวนป่า วนเกษตร ป่าชมุชน และการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ สิง่แวดลอ้มและมลพษิสิง่แวดลอ้มในชมุชน ความรูพ้ืน้ฐาน

การจัดการน ้าเสยี ขยะและของเสยีในชมุชน ตลอดจนการพัฒนาชมุชนอย่างย่ังยนื 
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