264513 การจัดการประชากร ครอบครัวและชมชน
ุ
Population, Family and Community
Management
การวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง องค์ ประกอบ
โครงสร้ าง สถานการณ์ แนวโน้ มปัญหาในอนาคตของ
ประชากร ครอบครัวและชมชน
อันจะนําไปส่ ู กระบวนการ
ุ
วิเคราะห์ ความสั มพันธ์ ของระบบภายใต้ การดํารงอย่ ูร่วมกัน
ของชมชนอย่
างยัง่ ยืน
ุ
คณะมนษยศาสต
ร์ และสั งคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรพ
ุ
ู า
ประมวลรายวิชา(Course Syllabus)
1.รหัสวิชา 264513
ชื่อวิชา(Course title)(ภาษาไทย) การจัดการประชากร
ครอบครัวและชมชน
ุ
(ภาษาอังกฤษ) Population, Family
and Community Management
2.จํานวนหน่ วยกิต (Course credit) : 3(3-0-6)
3.บรพวิ
ู ชา(Prerequisite) 4.สถานภาพของรายวิชา : หมวดวิชาเลือก
5.คําอธิบายรายวิชา (Course Description)

การวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง องค์ ประกอบ
โครงสร้ าง สถานการณ์ แนวโน้ มปัญหาในอนาคตของ
ประชากร ครอบครัวและชมชน
อันจะนําไปส่ ู กระบวนการ
ุ
วิเคราะห์ ความสั มพันธ์ ของระบบภายใต้ การดํารงอย่ ูร่วมกัน
ของชมชนอย่
างยัง่ ยืน
ุ
6.ผู้รับผิดชอบวิชา/ผ้ ูสอน รองศาสตราจารย์ บุญเดิม พันรอบ
อาจารย์ กนกพร น้ อยปรีชา
7.วัตถประสงค์
เพือ่ ให้ นิสิตสามารถศึกษาวิเคราะห์
ุ
ประยกต์
ุ ใช้ ทฤษฎีการจัดการบริการโดยวิเคราะห์ ปัจจัยด้ าน
หลักแนวความคิดด้ านประชากรศาสตร์ สั งคมวิทยาชมชน
ุ
และสั งคมวิทยาครอบครัว สามารถนําเอาผลการศึกษาวิจัย
ประชากร
ชมชนและครอบครั
วเพือ่ การจัดการบริการให้
ุ
ยัง่ ยืน
8.วิธีการเรียนการสอน
8.1บรรยาย
8.2 แลกเปลีย่ นความร้ ู ความคิด ประเด็นปัญหาการ
จัดการบริการในประเทศไทย
8.3 ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง

8.4 จัดสั มมนาและศึกษาการจัดการบริการในประเทศ
ไทย
9.สื่ อการสอน
9.1 สื่ อการสอนประกอบการบรรยาย
9.2 เอกสารการวิจยั
9.3 เอกสารการสั มมนา
9.4 การเข้ าร่ วมสั มมนาทางวิชาการต่ าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
10.งาน
10.1 การจัดโครงการสั มมนา
10.2 การจัดการสั มมนา
10.3 เอกสารสั มมนา
10.4 การศึกษาดงาน
ู
11. การวัดผลและประเมินผล
11.1 เอกสารการสั มมนา 30%
11.2 เอกสารการศึกษาวิจัยการจัดการบริการทีเ่ ลือก
อิสระหรือการศึกษาอิสระตามแบบ Peer Review 50 %
11.3 กิจกรรมการสั มมนา 10 %
11.4 กิจกรรมการแสดงความคิดเห็น 10 %
12 ตํารา เอกสารประกอบการสอนและหนังสื ออ่ านประกอบ

บญเดิ
ฯ : ศิลปะบรรณา
ุ ม พันรอบ จิตวิทยาสังคม กรงเทพ
ุ
คาร, 2528.
บญเดิ
ุ ม พันรอบ สังคมวิทยาเมือง ชลบรีุ :ภาควิชาสั งคม
วิทยา คณะสั งคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บางแสน, 2528.
บญเดิ
ุ ม พันรอบ มานษยวิ
ุ ทยวัฒนธรรม ชลบรีุ :
ภาควิชาสั งคมวิทยา คณะสั งคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ บางแสน, 2531.
บญเดิ
ุ ม พันรอบ มนษย์
ุ สังคมและวัฒนธรรม ชลบรีุ :
ภาควิชาสั งคมวิทยา คณะมนษยศาสตร์
และ
ุ
สั งคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรพา
ู , 2543.
บญเดิ
ุ ม พันรอบ สังคมวิทยา ประวัติแนวความคิดและ
ทฤษฏี ชลบรีุ :ภาควิชาสั งคมวิทยา คณะมนษยศาสตร์
ุ
และ สั งคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรพา
ู , 2546.
บุญเดิม พันรอบ สังคมวัฒนธรรมไทยเพือ่ การท่ องเทีย่ ว
ภาคสั งคมวิทยา คณะมนษยศาสตร์
และสั งคมศาสตร์
ุ
พ.ศ.2548
Argyris, Chris. Personality and Organization New York :
Harper & Brothers, 1957.

Barnard, Chester I. The Function of the Executive Mass
Harvard University Press,1939.
Dale, Ernest. Management : Theory and Practice New
York : McGraw-Hill, Book Company ,1970.
Koontz, Harold and Cyrill O’Donnel. Management
New York : McGraw-Hill, Book Company,1961.
13.เนือ้ หาสั งเขปวิชา
ครั้งที่ 1 –แนวทางการเรียนการสอนและข้ อตกลงต่ าง ๆ
-การจัดการ การจัดการบริการ-วันเสาร์ ที่ 6
พฤศจิกายน 2553 เวลา 9.00 -12.00 น.
ครั้งที่ 2 หลักการและแนวความคิดเกีย่ วกับการจัดการ
วันเสาร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2553 13.00-17.00 น.
ครั้งที่ 3 หลักการและแนวความคิดเกีย่ วกับการจัดการ
วันเสาร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2553 เวลา 9.00-12.00 น.
ครั้งที่ 4 หลักการและแนวคิดด้ านประชากรศาสตร์ วัน
เสาร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13.00-17.00 น.
ครั้งที่ 5 ประชากรศาสตร์ ในประเทศไทยและทัว่ โลก วัน
เสาร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2553 เวลา 9.00-12.00 น.

ครั้งที่ 6 หลักการด้ านสั งคมวิทยาชมชน
วันเสาร์ ที่ 20
ุ
พฤศจิกายน 2553 เวลา 13.00-17.00 น.
ครั้งที่ 7 การศึกษาชมชนในประเทศไทยและทั
ว่ โลก วัน
ุ
เสาร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2553 เวลา 9.00- 12.00 น.
ครั้งที่ 8 หลักการและแนวคิดด้ านครอบครัววันเสาร์ ที่
27 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13.00- 17.00 น.
ครั้งที่ 9 ครอบครัวในประเทศไทยและทัว่ โลก วันเสาร์ ที่
11 ธันวาคม 2553 เวลา 9.00-12.00 น.
ครั้งที่ 10 การอภิปรายและการเลือกประเด็นการสั มมนา
วันเสาร์ ที่ 11 ธันวาคม 2553 เวลา 13.00-17.00 น.
ครั้งที่ 11 การสรปการจั
ดทําโครงการการสั มมนา วัน
ุ
เสาร์ ที่ 13 ธันวาคม 2553 เวลา 9.00 -12.00 น.
ครั้งที่ 12 อภิปรายและการเลือกประเด็นการศึกษาอิสระ
วันเสาร์ ที่ 13 ธันวาคม 2553 เวลา 13.00-17.00 น.
ครั้งที่ 13 การนําเสนอประเด็นการศึกษาอิสระ วันเสาร์
ที่ 18 ธันวาคม 2553 เวลา 9.00-12.00 น.
ครั้งที่ 14 การนําเสนอประเด็นการศึกษาอิสระ วันเสาร์
ที่ 18 ธันวาคม 2553 13.00-17.00 น.

ครั้งที่ 15 การเตรียมความพร้ อมการจัดสั มมนา วันเสาร์
ที่ 25 ธันวาคม 2553 เวลา 9.00-12.00 น.
ครั้งที่ 16 การสั มมนาและการเสนอเอกสารการสั มมนา
และการศึกษาอิสระ –วันเสาร์ ที่ 25 ธันวาคม 2553 เวลา
13.00-16.00 น.

คณะมนษยศาสตร์
และสั งคมศาสตร์
ุ
มหาวิทยาลัยบรพา
ู
1.สาขาการจัดการบริการสั งคม
2.ภาคเรียน / ปี การศึกษา ภาคเรียนที่
.....1......./....2553...............
3.รหัสและชื่อวิชา(ภาษาไทย) 264513 การจัดการ
ประชากร ครอบครัวและชมชน
ุ

(ภาษาอังกฤษ) Population, Family and Community
Management

4.จํานวนหน่ วยกิต ...3.(.3....-..0...-...6..)
5.สถานภาพของรายวิชา (โปรดระบุ) วิชาเลือก
ศึกษาทั่วไป / วิชาเอกบังคับ / วิชาเอกเลือก /
วิชาโท ฯลฯ

6.ผู้สอน ..รองศาสตราจารย์ บุญเดิม พัน
รอบ
อาจารย์ พรทิพย์ พันธ์ ุยุรา
7.สถานทีต่ ดิ ต่ อ .ภาควิชาสั งคมวิทยา คณะ
มนษยศาสตร์
และสั งคมศาสตร์
ุ
มหาวิทยาลัยบรพา
ู
8.เวลาทีต่ ดิ ต่ อ (Office hour) เวลาราชการ
9.คําอธิบายรายวิชา
การวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง องค์ ประกอบ
โครงสร้ าง สถานการณ์ แนวโน้ มปัญหาในอนาคตของ
ประชากร ครอบครัวและชมชน
อันจะนําไปส่ ู กระบวนการ
ุ
วิเคราะห์ ความสั มพันธ์ ของระบบภายใต้ การดํารงอย่ ูร่วมกัน
ของชมชนอย่
างยัง่ ยืน
ุ

10.วัตถประสงค์
ุ

11.วิธีการเรียนการสอน การบรรยายใน
ชั้นเรียน
12.เอกสารประกอบการศึกษา
1.รองศาตราจารย์ บุญเดิม พันรอบ
จิตวิทยาสั งคม บรพาสาส์
น 2528
ู
2.รองศาสตราจารย์ บุญเดิม พันรอบ
มนษย์
ุ : สั งคมและวัฒนธรรม Human :
Society and Culture ภาควิชาสั งคมวิทยา
คณะมนษยศาสตร์
และสั งคมศาสตร์ 2546
ุ
3.รองศาสตราจารย์ บุญเดิม
พันรอบ
สั งคมวิทยา มานษยวิ
น 2528
ุ ทยา บรพาสาส์
ู
4.รองศาสตราจารย์ บุญเดิม
พันรอบ
สั งคมวิทยา : ประวัตแิ นวความคิดและ

ทฤษฎี
ภาควิชาสั งคมวิทยา
คณะ
มนษยศาสตร์
และสั งคมศาสตร์
ุ
มหาวิทยาลัยบรพา
ู 2545
13.งานทีม่ อบหมาย 1.รายงานทีม่ อบหมาย
14.การประเมินผล
1.สอบปลายภาค 100 คะแนน
2.รายงานทีม่ อบหมาย 20 คะแนน
3.สอบย่ อย 10 คะแนน
15.กําหนดการเรียนการสอน
สั ปดาห์ หัวข้ อ- เนือ้ หา
กิจกรรมการ
ที่
เรียนการสอน
1.
อธิบายรายละเอียดวิชา อภิปรายและ
ทดสอบความ

2.
3.
4.

5.
6.

เข้ าใจรายวิชา
บทนํา
อภิปรายและ
บรรยาย
แนวคิด หลักการและ อภิปรายและ
ทฤษฎีการจัดการ
บรรยาย
แนวคิด หลักการและ อภิปรายและ
ทฤษฎีการจัดการ
บรรยาย
ทดสอบความ
เข้ าใจ
หลักการ
ทฤษฎี อภิปรายและ
โครงสร้ างครอบครัว บรรยาย
หลักการ
ทฤษฎี อภิปรายและ
โครงสร้ างครอบครัว บรรยาย

7.
8.

9.
10.

หลักการทฤษฎี
โครงสร้ างชมชน
ุ
หลักการทฤษฎี
โครงสร้ างชมชน
ุ

หลักการทฤษฎี
โครงสร้ างประชากร
หลักการทฤษฎี
โครงสร้ างประชากร

ทดสอบความ
เข้ าใจ
อภิปรายและ
บรรยาย
อภิปรายและ
บรรยาย
ทดสอบความ
เข้ าใจ
อภิปรายและ
บรรยาย
อภิปรายและ
บรรยาย
ทดสอบความ

11.
12.
13.
14.

15.
16.

เข้ าใจ
การจัดการครอบครัว อภิปรายและ
ในสั งคมไทย
บรรยาย
การจัดการชมชนใน
อภิปรายและ
ุ
ประเทศไทย
บรรยาย
การจัดการประชากรใน อภิปรายและ
ประเทศไทย
บรรยาย
การวิเคราะห์ ประเด็น อภิปรายและ
ด้ านการจัดการแบบ บรรยาย
ยัง่ ยืน
การสรปประเด็
นการ อภิปรายและ
ุ
จัดการแบบยัง่ ยืน
บรรยาย
สั มมนาการจัดการ
อภิปรายและ

ครอบครัว ชมชน
และ บรรยาย
ุ
ประชากรแบบยัง่ ยืน
หมายเหตุ : กําหนดการเรียนการสอนนี้
อาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
และ / หรือ ข้ อตกลงระหว่ าง
ผ้ ูเรียนและผ้ ูสอน

