
264513 การจดัการประชากร ครอบครัวและชมชนุ  
              Population, Family and Community 
Management 
 การวเิคราะห์แนวคดิ ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง องค์ประกอบ 
โครงสร้าง สถานการณ์ แนวโน้มปัญหาในอนาคตของ
ประชากร ครอบครัวและชมชน อนัจะุ นําไปส่กระบวนการู
วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของระบบภายใต้การดาํรงอย่ร่วมกนัู
ของชมชนอย่างยัง่ยนืุ  
คณะมนษยศาสตุ ร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยับรพู า 

ประมวลรายวชิา(Course Syllabus) 
1.รหัสวชิา 264513  
    ช่ือวชิา(Course title)(ภาษาไทย) การจดัการประชากร 
ครอบครัวและชมชนุ  
                                     (ภาษาองักฤษ) Population, Family 
and Community Management 
2.จาํนวนหน่วยกติ (Course credit)  : 3(3-0-6) 
3.บรพวชิาู (Prerequisite) - 
4.สถานภาพของรายวชิา : หมวดวชิาเลอืก 
5.คาํอธิบายรายวชิา (Course Description)  



การวเิคราะห์แนวคดิ ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง องค์ประกอบ 
โครงสร้าง สถานการณ์ แนวโน้มปัญหาในอนาคตของ
ประชากร ครอบครัวและชมชน อนัจะนําไปส่กระบวนการุ ู
วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของระบบภายใต้การดาํรงอย่ร่วมกนัู
ของชมชนอย่างยัง่ยนืุ  
6.ผ้รับผดิชอบวชิาู /ผ้สอนู  รองศาสตราจารย์บญเดมิ พนัรอบ ุ
อาจารย์กนกพร น้อยปรีชา 
7.วตัถประสงค์ุ  เพือ่ให้นิสิตสามารถศึกษาวเิคราะห์ 
ประยกต์ใช้ทฤษฎกีารจดัการบริการโดยวเิคราะห์ปัจจยัด้านุ
หลกัแนวความคดิด้านประชากรศาสตร์ สังคมวทิยาชมชน ุ
และสังคมวทิยาครอบครัว สามารถนําเอาผลการศึกษาวจิัย
ประชากร ชมชนและครอบครัวเพือ่การจดัการบริการใหุ้
ยัง่ยนื 
8.วธีิการเรียนการสอน 
 8.1บรรยาย 
 8.2 แลกเปลีย่นความร้ ความคดิ ประเดน็ปัญหาการู
จดัการบริการในประเทศไทย 
 8.3 ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 



 8.4 จัดสัมมนาและศึกษาการจัดการบริการในประเทศ
ไทย 
9.ส่ือการสอน 
 9.1 ส่ือการสอนประกอบการบรรยาย 
 9.2 เอกสารการวจิยั 
 9.3 เอกสารการสัมมนา 
 9.4 การเข้าร่วมสัมมนาทางวชิาการต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 
10.งาน 
 10.1  การจดัโครงการสัมมนา 
 10.2 การจดัการสัมมนา 
 10.3 เอกสารสัมมนา 
 10.4  การศึกษาดงานู  
11. การวดัผลและประเมินผล 
 11.1 เอกสารการสัมมนา 30% 
 11.2 เอกสารการศึกษาวจิัยการจดัการบริการทีเ่ลอืก
อสิระหรือการศึกษาอสิระตามแบบ Peer Review 50 %  
 11.3 กจิกรรมการสัมมนา 10 % 
 11.4 กจิกรรมการแสดงความคดิเห็น 10 %  
12 ตาํรา เอกสารประกอบการสอนและหนังสืออ่านประกอบ 



บญเดมิ พนัรอบ ุ จติวทิยาสังคม  กรงเทพ ฯ ุ : ศิลปะบรรณา 
         คาร, 2528. 

บญเดมิ พนัรอบ ุ สังคมวิทยาเมือง  ชลบรี  ุ :ภาควชิาสังคม 
       วทิยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  
       บางแสน, 2528. 

บญเดมิ พนัรอบ ุ  มานษยวทิยวฒันธรรมุ  ชลบรี ุ : 
         ภาควชิาสังคมวทิยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรี 
         นครินทรวโิรฒ บางแสน, 2531. 

บญเดมิ พนัรอบ ุ  มนษย์ สังคมและวฒัุ นธรรม ชลบรี ุ : 
         ภาควชิาสังคมวทิยา คณะมนษยศาสตร์และ ุ  
         สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยับรพาู , 2543. 

บญเดมิ พนัรอบ ุ  สังคมวิทยา ประวติัแนวความคดิและ 
       ทฤษฏี ชลบรี ุ :ภาควชิาสังคมวทิยา คณะมนษยศาสตร์ุ  
      และ  สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยับรพาู , 2546. 

บุญเดมิ พนัรอบ สังคมวัฒนธรรมไทยเพือ่การท่องเทีย่ว  
        ภาคสังคมวทิยา คณะมนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ุ  
        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.เนือ้หาสังเขปวชิา 
 คร้ังที ่1 –แนวทางการเรียนการสอนและข้อตกลงต่าง ๆ  
                      -การจดัการ การจัดการบริการ-วนัเสาร์ที ่ 6 
พฤศจกิายน 2553 เวลา 9.00 -12.00 น. 
 คร้ังที ่ 2 หลกัการและแนวความคดิเกีย่วกบัการจัดการ 
วนัเสาร์ที ่ 6 พฤศจกิายน 2553  13.00-17.00 น. 
 คร้ังที ่ 3 หลกัการและแนวความคดิเกีย่วกบัการจัดการ 
วนัเสาร์ที ่13 พฤศจกิายน 2553 เวลา 9.00-12.00 น. 
 คร้ังที ่ 4 หลกัการและแนวคดิด้านประชากรศาสตร์ วนั
เสาร์ที ่13 พฤศจกิายน 2553 เวลา  13.00-17.00 น. 
 คร้ังที ่5 ประชากรศาสตร์ในประเทศไทยและทัว่โลก วนั
เสาร์ที ่20 พฤศจกิายน 2553 เวลา 9.00-12.00 น. 



 คร้ังที ่  6 หลกัการด้านสังคมวทิยาชมชนุ  วนัเสาร์ที ่ 20 
พฤศจกิายน 2553  เวลา  13.00-17.00 น. 
 คร้ังที ่ 7 การศึกษาชมชนในประเทศไทยและทัว่โลกุ  วนั
เสาร์ที ่27 พฤศจกิายน 2553 เวลา 9.00- 12.00 น. 
 คร้ังที ่ 8 หลกัการและแนวคดิด้านครอบครัววนัเสาร์ที่ 
27 พฤศจกิายน 2553 เวลา 13.00- 17.00 น. 
 คร้ังที ่9 ครอบครัวในประเทศไทยและทัว่โลก วนัเสาร์ที่ 
11 ธันวาคม 2553 เวลา 9.00-12.00 น. 
 คร้ังที ่ 10 การอภิปรายและการเลอืกประเดน็การสัมมนา
วนัเสาร์ที ่11 ธันวาคม 2553 เวลา 13.00-17.00 น. 

คร้ังที ่ 11 การสรปการจัดทาํโครงการการสัมมนาุ  วนั
เสาร์ที ่13 ธันวาคม 2553 เวลา 9.00 -12.00 น. 

คร้ังที ่ 12 อภิปรายและการเลอืกประเดน็การศึกษาอสิระ
วนัเสาร์ที ่ 13 ธันวาคม 2553 เวลา 13.00-17.00 น. 

คร้ังที ่ 13 การนําเสนอประเดน็การศึกษาอสิระ วนัเสาร์
ที ่18 ธันวาคม 2553 เวลา 9.00-12.00 น. 

คร้ังที ่ 14 การนําเสนอประเดน็การศึกษาอสิระ วนัเสาร์
ที ่18 ธันวาคม 2553  13.00-17.00 น. 



คร้ังที ่15 การเตรียมความพร้อมการจดัสัมมนา วนัเสาร์
ที ่25 ธันวาคม 2553 เวลา 9.00-12.00 น.  

คร้ังที ่ 16 การสัมมนาและการเสนอเอกสารการสัมมนา
และการศึกษาอสิระ –วนัเสาร์ที ่ 25 ธันวาคม 2553 เวลา 
13.00-16.00 น. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะมนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ุ  
มหาวทิยาลยับรพาู  

 
1.สาขาการจัดการบริการสังคม 
2.ภาคเรียน / ปีการศึกษา ภาคเรียนที่
.....1......./....2553...............                           
3.รหัสและช่ือวชิา(ภาษาไทย) 264513 การจดัการ

ประชากร ครอบครัวและชมชนุ  

(ภาษาองักฤษ) Population, Family and Community 

Management  
4.จํานวนหน่วยกติ ...3.(.3....-..0...-...6..)  
5.สถานภาพของรายวชิา  (โปรดระบุ) วชิาเลอืก  
       ศึกษาทั่วไป / วชิาเอกบังคบั /  วชิาเอกเลอืก / 
วชิาโท ฯลฯ 



6.ผ้สอน ู ..รองศาสตราจารย์บญเดมิ พนัุ
รอบ 
อาจารย์พรทิพย์ พนัธ์ยราุ ุ  
7.สถานทีต่ดิต่อ .ภาควชิาสังคมวทิยา  คณะ
มนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ุ    
มหาวทิยาลยับรพาู  
8.เวลาทีต่ดิต่อ (Office  hour)  เวลาราชการ 
9.คาํอธิบายรายวชิา  
 การวเิคราะห์แนวคดิ ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง องค์ประกอบ 
โครงสร้าง สถานการณ์ แนวโน้มปัญหาในอนาคตของ
ประชากร ครอบครัวและชมชน อนัจะนําไปส่กระบวนการุ ู
วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของระบบภายใต้การดาํรงอย่ร่วมกนัู
ของชมชนอย่างยัง่ยนืุ  

 
10.วตัถประสงค์ุ  



 11.วธีิการเรียนการสอน การบรรยายใน
ช้ันเรียน 
12.เอกสารประกอบการศึกษา 
        1.รองศาตราจารย์บญเดมิ พนัรอบ ุ  
จิตวทิยาสังคม  บรพาสาส์นู  2528 

    2.รองศาสตราจารย์บญเดมิ พนัรอบ ุ
มนษย์ ุ : สังคมและวฒันธรรม Human : 
Society and  Culture ภาควชิาสังคมวทิยา 
คณะมนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ุ 2546 

3.รองศาสตราจารย์บญเดมิ พนัรุ อบ  
สังคมวทิยา มานษยวทิยาุ  บรพาสาส์น ู 2528 
   4.รองศาสตราจารย์บญเดมิ พนัรอบ ุ  
สังคมวทิยา : ประวตัแินวความคดิและ



ทฤษฎ ี ภาควชิาสังคมวทิยา คณะ
มนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ุ
มหาวทิยาลยับรพา ู 2545 
13.งานทีม่อบหมาย 1.รายงานทีม่อบหมาย  
14.การประเมนิผล 

1.สอบปลายภาค 100 คะแนน 
       2.รายงานทีม่อบหมาย 20 คะแนน 
       3.สอบย่อย 10 คะแนน 
15.กาํหนดการเรียนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ- เนือ้หา กจิกรรมการ
เรียนการสอน 

1. อธิบายรายละเอยีดวชิา อภิปรายและ
ทดสอบความ



เข้าใจรายวชิา 
2. บทนํา อภิปรายและ

บรรยาย 
3. แนวคดิ หลกัการและ

ทฤษฎกีารจัดการ 
อภิปรายและ
บรรยาย 

4. แนวคดิ หลกัการและ
ทฤษฎกีารจัดการ 

อภิปรายและ
บรรยาย 
ทดสอบความ
เข้าใจ 

5. หลกัการ ทฤษฎี
โครงสร้างครอบครัว 

อภิปรายและ
บรรยาย 

6. หลกัการ ทฤษฎี
โครงสร้างครอบครัว 

อภิปรายและ
บรรยาย 



ทดสอบความ
เข้าใจ 

7. หลกัการทฤษฎี
โครงสร้างชมชนุ  

อภิปรายและ
บรรยาย 

8. หลกัการทฤษฎี
โครงสร้างชมชนุ  

อภิปรายและ
บรรยาย 
ทดสอบความ
เข้าใจ 

9. หลกัการทฤษฎี
โครงสร้างประชากร 

อภิปรายและ
บรรยาย 

10. หลกัการทฤษฎี
โครงสร้างประชากร 

อภิปรายและ
บรรยาย
ทดสอบความ



เข้าใจ 
11. การจัดการครอบครัว

ในสังคมไทย 
อภิปรายและ
บรรยาย 

12. การจัดการชมชนในุ
ประเทศไทย 

อภิปรายและ
บรรยาย 

13. การจัดการประชากรใน
ประเทศไทย 

อภิปรายและ
บรรยาย 

14. การวเิคราะห์ประเดน็
ด้านการจัดการแบบ
ยัง่ยนื 

อภิปรายและ
บรรยาย 

15. การสรปประเดน็การุ
จัดการแบบยัง่ยนื 

อภิปรายและ
บรรยาย 

16. สัมมนาการจัดการ อภิปรายและ



ครอบครัว ชมชน และุ
ประชากรแบบยัง่ยนื 

บรรยาย 

 
หมายเหตุ    :   กาํหนดการเรียนการสอนนี ้ 
อาจเปลีย่นแปลงได้ตามประกาศของ
มหาวทิยาลยั  

           และ / หรือ ข้อตกลงระหว่าง
ผ้เรียนและผ้สอนู ู  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


