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48 ชั่วโมง

1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ความสําคัญของบริบทชุมชนทองถิ่น ที่มีตอการกําหนดทิศทาง การพัฒนาอยาง
ยั่งยืน เพื่อความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่นและความสงบสุขในภูมิภาค โดยศึกษาวิเคราะหถึงความสัมพันธ
เกี่ยวเนื่องระหวางองคประกอบตางๆ ของบริบทชุมชนทองถิ่นทั้งประเด็นทางดานสังคมเศรษฐกิจ การเมือง
การปกครอง การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ให
ครอบคลุมทั้ง เชิงปรัชญา เปาหมายชุมชน เชิงประวัติศาสตรการเปลี่ ยนแปลงของชุ มชนตั้งแต อดีตถึง
ปจจุบัน เชิงวิทยาศาสตร คือ มีเหตุผลและเปนระบบ อีกทั้งเชิงคติชนความเชื่อของชุมชนทองถิ่น การศึกษา
เปนไปในลักษณะบูรณาการ
2. อาจารยผสู อน
1. ศ.ดร.สมบัติ กาญจนกิจ
2. ศ.ดร.เกษม จันทรแกว
3. รศ.ดร.สมคิด สรอยน้ํา
4. รศ.ดร.ศักดิไ์ ทย สุรกิจบวร

5.
6.
7.
8.

ดร.สุวิทย คุณกิตติ
ดร.ชาญวิทย เกษตรศิริ
ดร.มงคล ดานธานินทร
ผศ.ดร.ชมพูนุท วราศิระ (อาจารยประจําวิชา)

3. จุดประสงค
3.1 จุดประสงคทวั่ ไป
1) นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู ความเข า ใจบริ บ ทชุ ม ชนท อ งถิ่ น ในด า นสั ง คม เศรษฐกิ จ การเมื อ ง
การปกครอง การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2) นักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของบริบทชุมชนทองถิ่นที่มีตอการกําหนดทิศทางการพัฒนา
ทองถิ่นและภูมิภาคอยางยั่งยืน
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3.2 จุดประสงคเฉพาะ/จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
1) นักศึกษาสามารถอธิบายถึงผลกระทบขององคประกอบดาน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
การปกครอง การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่มี
ตอชุมชนทองถิ่นและภูมภิ าคได
2) นักศึกษาสามารถอธิบายถึงความสัมพันธขององคประกอบตาง ๆ ของบริบทชุมชนทองถิ่นได
3) นักศึกษาสามารถวิเคราะหถึงความสําคัญของบริบทชุมชนทองถิ่นที่มีตอการกําหนดทิศทางการ
พัฒนาทองถิ่นและภูมภิ าคอยางยั่งยืนได
4. วิธีสอน และกิจกรรมการเรียนการสอน
1) รับฟงคําบรรยาย อภิปราย ซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากร
2) ศึกษาคนควา จากเอกสาร ตํารา งานวิจยั และสื่ออิเลคทรอนิคส
3) ทํากิจกรรมและรายงานในหัวขอที่กําหนด
5. เนื้อหาและเวลาที่ใช
สัปดาห
เนื้อหา
1–2
1. แนะนําเนื้อหาวิชา ขอบเขต
8 ต.ค. 48
การศึกษา และมอบหมายงาน
09.00 – 16.00 น. 2. แนวโนมการพัฒนาอนุภูมภิ าคลุม
แมน้ําโขงในมิติตาง ๆ
3–6
1. กระบวนการเปลี่ยนแปลงและ
15-16 ต.ค. 48 พัฒนาสังคมสูโลกาภิวัตน
09.00 – 16.00 น.
- สังคมประเภทตาง ๆ ที่อยูใ น
ความสนใจของนักวิชาการ
- องคประกอบสําคัญที่ทําใหสังคม
มนุษยดํารงอยูไ ดและเกิดการ
เปลี่ยนแปลง
- กระบวนการผลักดันใหสงั คม
เปลี่ยนแปลงสูค วามทันสมัย
- กระบวนการผลักดันใหสงั คม
เปลี่ยนแปลงสูโ ลกาภิวัตน
- กระบวนการสากลของ
กระบวนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
- ความสําเร็จและความลมเหลว
ของการพัฒนาประเทศ

กิจกรรมการเรียน
- บรรยาย
- อภิปรายรวมกัน

ผูสอน
ผศ.ดร.ชมพูนุท วราศิระ
ดร.ชาญวิทย เกษตรศิริ

- บรรยาย
- อภิปรายรวมกัน

ดร.มงคล ดานธานินทร
ผศ.ดร.ชมพูนุท วราศิระ
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สัปดาห
เนื้อหา
7-8
1. การศึกษาเพือ่ การพัฒนาภูมิภาค
12 พ.ย. 48
และชนบท : ประเด็นมุมมองและ
09.00 – 16.00 น. แนวโนม

กิจกรรมการเรียน
- บรรยาย
- อภิปรายรวมกัน

ผูสอน
ศ.ดร.สมบัติ กาญจนกิจ
ผศ.ดร.ชมพูนุท วราศิระ

9 - 10
1. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ - บรรยาย
26 พ.ย. 48
สิ่งแวดลอมในอนุภูมภิ าคลุมแมน้ํา
- อภิปรายรวมกัน
09.00 – 16.00 น. โขง

ศ.ดร.เกษม จันทรแกว
ผศ.ดร.ชมพูนุท วราศิระ

11 - 12
1. กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
10 ธ.ค. 48
ทองถิ่น
09.00 – 16.00 น.
- แนวคิดและหลักการการพัฒนา
หลักสูตร
- การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นที่
เหมาะสมในภูมิภาคลุมน้ําโขง
13 – 14
1. วัฒนธรรมชุมชนตอการพัฒนา
24 ธ.ค. 48
ทองถิ่นและภูมิภาค
09.00 – 16.00 น.
- แนวคิดพืน้ ฐานวัฒนธรรมชุมชน
- วัฒนธรรมชุมชนในกระแสการ
เปลี่ยนแปลง
- อิทธิพลของวัฒนธรรมชุมชนตอ
การพัฒนา
15 - 16
1. นโยบายรัฐบาลตอการพัฒนา
14 ม.ค. 49
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
09.00 – 16.00 น.
- East West economic corridor
- การพัฒนาโทรคมนาคมใน
ภูมิภาคลุมน้ําโขง
29 ม.ค. 49
1. สอบปลายภาค
09.00 – 16.00 น.

- บรรยาย
- อภิปรายรวมกัน

รศ.ดร.สมคิด สรอยน้ํา
ผศ.ดร.ชมพูนุท วราศิระ

- บรรยาย
- อภิปรายรวมกัน

รศ.ดร.ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร
ผศ.ดร.ชมพูนุท วราศิระ

- บรรยาย
- อภิปรายรวมกัน

ดร.สุวิทย คุณกิตติ
ผศ.ดร.ชมพูนุท วราศิระ

สอบขอเขียนในชั้นเรียน ผศ.ดร.ชมพูนุท วราศิระ
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6. การวัดผลและประเมินผล
6.1 การวัดผลระหวางภาคเรียน
- การมีสวนรวมในการเรียน
- สรุปประเด็นการบรรยายของวิทยากร
- รายงาน
- การนําเสนอรายงาน
6.2 การวัดผลปลายภาคเรียน
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30%

7. งานที่มอบหมายใหทํา
7.1 สรุปประเด็นคําบรรยายของวิทยากรทุกครั้ง
7.2 ศึกษา คนควา เปรียบเทียบ บริบทและแนวโนมการพัฒนาของประเทศไทยกับประเทศใด
ประเทศหนึ่งในอนุภูมภิ าคลุมแมน้ําโขง โดยเลือกศึกษาตามความสนใจ 1 เรื่อง
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