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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
Bachelor  of  Arts   Program in Community  Development
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) B.A. (Community  Development)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
ปรัชญา

การพัฒนาตน  พัฒนาครอบครัว พัฒนาองคกร สูการพัฒนาสังคมชุมชนทองถ่ินอยางยั่งยืน
วัตถุประสงคของหลักสูตร เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะดังนี้

1. มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู  ทักษะ วิสัยทัศน และสามารถเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงในชุมชนได
2. มีความมุงม่ันในการพัฒนาตน พัฒนาครอบครัว พัฒนาองคกร  พัฒนาสังคมชุมชนทองถ่ินได
3. มีภาวะผูนํา  มีบุคลิกภาพท่ีดี สามารถทํางานท่ีมีสวนรวมกับชุมชนได

จํานวนหนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 130 หนวยกิต

โครงสรางหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต

1.1) กลุมภาษา 9 หนวยกิต
1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต
1.3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ 94 หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาแกน 9 หนวยกิต
2.2) กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 12 หนวยกิต
2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน 66 หนวยกิต

2.3.1 บังคับเรียน 39 หนวยกิต
2.3.2 เลือกเรียน 27 หนวยกิต

2.4) กลุมวิชาชีพฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต

การจัดการเรียนการสอน
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต
1.1) กลุมภาษา 9 หนวยกิต

1500110 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อความหมาย 3(3-0)
Thai Language  for Communication

1500111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียนรู 3(3-0)
English for Communication and Study Skills

1500112 ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0)
Language  and Culture

1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต 3(3-0)

Truth and Development of Life
2500114 สุนทรียภาพเพ่ือการพัฒนาตน 3(3-0)

Aesthetics for Self Development
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2500115 วิถีไทยสูสังคมโลก 3(3-0)
Thai Living to Global Society

2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0)
Laws in Daily Life

1.3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต
4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต 3(2-2)

Sciences and Equilibrium of Life
4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0)

Integrated Problem Solving
4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา 3(3-0)

Technology and Development

2) หมวดวิชาเฉพาะ 94 หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาแกน 9 หนวยกิต

1500108 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 3(3-0)
English for Specific Purposes

1500109 การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 3(3-0)
Developing Skills in English

1551111 การฟงและการพูด 1 3(2-2)
Listening and Speaking 1

2.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 12 หนวยกิต
2504901 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตรเบื้องตน

Introduction  to Social Science Research Methodology
3(2-2)

2504905 สถิติสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร
Statistics for Social Science Research

3(2-2)

2531105 หลักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
Principles of Sociology and Anthropology

3(3-0)

2531302 ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
Theories and Principles of Community Development

3(2-2)

2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน 66 หนวยกิต
บังคับ  เรียน 39 หนวยกิต

2531901 การศึกษาแนวพระราชดําริเพ่ืองานพัฒนาชุมชน
Royal Initiative Study for Community  Development

3(3-0)

2532101 สังคมวิทยาชนบทและเมือง
Rural and Urban Sociology

3(3-0)

2532104 ชุมชนศึกษา
Community  Study

3(2-2)

2532302 กระบวนการพัฒนาชุมชน
Community Development Process

3(2-2)
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เลือก เรียนไมนอยกวา 27 หนวยกิต

2532312 คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักพัฒนาชุมชน
Ethics for Community Development

3(3-0)

2533101 ปญหาสังคม
Social  Problems

3(3-0)

2533103 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมกับการพัฒนา
Social and Cultural Changes and  Development

3(3-0)

2533207 ประชากรศึกษาประยุกตเพ่ือการพัฒนาชุมชน
Applied Population Education for Community
Development

3(2-2)

2533311 การวางแผนพัฒนาชุมชน
Community Development Planning

3(2-2)

2534405 เครือขายการเรียนรูในงานพัฒนาชุมชน
Learning Networks in Community  Development

3(3-0)

2534904 สัมมนาการพัฒนาชุมชน
Seminar on Community Development

3(2-2)

2534906 การวิจัยชุมชน
Community  Research

3(2-2)

2583201 ภาวะผูนําในการพัฒนาทองถ่ิน
Leadership in Local  Development

3(3-0)

2531701 จิตวิทยาในงานพัฒนาชุมชน
Psychology in  Community Development

3(3-0)

2531801 การทองเท่ียวเชิงนิเวศเพ่ือการพัฒนาชุมชน
Ecological Tourism for Community Development

3(2-2)

2532106 ภูมิปญญาทองถ่ินในงานพัฒนา
Local Wisdoms  in Development

3(2-2)

2532308 วิทยากรกระบวนการเพ่ือการพัฒนาชุมชน
Process  Facilitators  for Community Development

3(2-2)

2532309 การจัดการความรูเพ่ือการพัฒนาชุมชน
Knowledge  Management for Community Development

3(2-2)

2532311 นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชน
Innovation for  Community Development

3(2-2)

2532313 การบริหารงานพัฒนาชุมชน
Community Development Administration

3(3-0)

2532502 สวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห
Social Welfares and Social Works

3(3-0)

2532602 กฎหมายพ้ืนฐานสําหรับการพัฒนาชุมชน
Fundamental Laws for  Community  Development

3(3-0)

2533203 การพัฒนาสังคม
Social  Development

3(3-0)
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3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต

เลือกจากรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาท่ีเคย
เรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ

2533312 การพัฒนาชุมชนท่ียั่งยืน
Sustainable Community  Development

3(2-2)

2533313 การพัฒนาเด็ก เยาวชน และผูสูงอายุ
Development  of  Children, Juveniles and Elderly

3(2-2)

2533701 การพัฒนาชุมชนในประชาคมอาเซียน
Community  Development in ASEAN Community

3(3-0)

2534409 การปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือการพัฒนา
Local  Government for  Development

3(3-0)

2534502 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรประยุกตเพ่ือการพัฒนาชุมชน
Applied Geographical Information system  for Community
Development

3(2-2)

2534905 การจัดการฝกอบรมและสัมมนาในงานพัฒนาชุมชน
Seminar and Workshop in Community Development

3(2-2)

2532003 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมของทองถ่ิน
Local Resources and Environmental Management

3(2-2)

2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต
2533803 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน

Preparation for Professional Internship in Community
Development

2(90)

2532803 การฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน
Professional Internship in Community Development

5(450)
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คําอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต

1.1) กลุมภาษา 9 หนวยกิต
1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย

Thai Language  for Communication
3(3-0)

ความสําคัญของภาษาไทย การใชภาษาไทยในการสื่อความหมายอยางถูกตองและเหมาะสม
การใชทักษะทางภาษาท่ีสัมพันธกันในการจับใจความสําคัญ การขยายความ การยอความ การสรุปความ
การวิเคราะห การวิจารณ การตีความ และการสังเคราะห ทักษะการฟง การอาน การพูด และการเขียน
อยางมีมารยาทและมีคุณภาพ การนําเสนอผลการศึกษาคนควาทางวิชาการดวยลายลักษณอักษร วาจา
และสื่อประสม
1500111 English for Communication and Study Skills

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
3(3-0)

Oral communication skills and listening comprehension skills to gain
confidence and fluency in interpersonal and presentational communication.   Basic study
skills: reading, writing and those required for vocabulary development and information
retrieval used for undertaking basic research.
1500112 ภาษากับวัฒนธรรม

Language  and Culture
3(3-0)

ความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการดําเนินชีวิตและพัฒนาวิชาชีพการกระทบ
ทางวัฒนธรรมกับภาษาท่ีมีตอกัน  อิทธิพลของวัฒนธรรมท่ีมีตอวิวัฒนาการของภาษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม  วัฒนธรรมกับการใชภาษาในกลุมอาเซียน  ภาษาถ่ิน เพ่ือการอยูรวมกัน
อยางสันติ  ความเจริญของภาษา  การใชภาษาในวรรณกรรมอยางมีศิลปะ

1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต

2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
Truth and Development of Life

3(3-0)

ทฤษฎีตางๆ เก่ียวกับความหมายของชีวิต ทางดานวิทยาศาสตร  ดานศาสนา ดานสังคม จิต
นิยม วัตถุนิยม การกําเนิดและวิวัฒนาการของชีวิต ปรัชญาตางๆ ในการดํารงชีวิต การใหคุณคาของชีวิต
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง ครอบครัว และสังคม การมีจิตสํานึกหรือ
ความตระหนัก และการเสียสละตอสวนรวม
2500114 สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน

Aesthetics for Self Development
3(3-0)

การรับรูสุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสรางสรรคงานศิลปกรรมของมนุษย ดาน
ความเชื่อ ศาสนา สังคม บนพ้ืนฐานแหงการมองเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหวท่ีแสดงถึงความสามารถใน
การแสดงออกเชิงสรางสรรคงานศิลปกรรมแตละแบบ การพัฒนาทางอารมณและสังคม การสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม การนําศิลปะมาประยุกต การแสวงหาความรูและการสรางสรรคศิลปะท่ีนําไปสูการ
เขาใจตนเอง เขาใจผูอ่ืน และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
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2500115 วิถีไทยสูสังคมโลก
Thai Living to Global Society

3(3-0)

ความสัมพันธและการบูรณาการของสังคมไทยและสังคมโลก ทางดานสังคมวัฒนธรรม
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตในปจจุบัน สรางความตระหนักในคุณคาวัฒนธรรม และการรวม
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และทองถ่ิน การวิเคราะหประเด็นเก่ียวกับ
วิวัฒนาการ ผลกระทบ การผสมผสาน การกลืนกลาย ความรวมมือ และความขัดแยง ในระดับชุมชน
ระดับประเทศและระหวางประเทศ
2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน

Laws in Daily Life
3(3-0)

กฎหมายรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวกับสิทธิและหนาท่ีของพลเมือง ประมวลกฎหมายแพง และ
พาณิชย กฎหมายทรัพยสินทางปญญา ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน
เชน พระราชบัญญัติจราจรทางบก  พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
พระราชบัญญัติเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและสิทธิชุมชน

1.3) กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต

4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
Sciences and Equilibrium of Life

3(2-2)

ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยน แปลงท่ีมีผลกระทบตอ
ภาวะสุขภาพของสังคมไทยและสังคมโลก สถานการณปญหาสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรม
สุขภาพทางเพศ ปญหาความเครียด การเสพสารเสพติด การเสพสุราและบุหรี่ สารเคมีและผลิตภัณฑทาง
ธรรมชาติท่ีมีผลกระทบตอสุขภาวะ การตระหนักรูเทาทันการอนุรักษพลังงานและภัยพิบัติธรรมชาติ
แบบแผนการดําเนินชีวิตแบบองครวมในชีวิตประจําวันท่ีมีความพอดี และการฝกปฏิบัติออกกําลังกาย
เพ่ือพัฒนาดุลยภาพของชีวิต
4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ

Integrated Problem Solving
3(3-0)

การเสริมสรางทักษะพัฒนาการคิด และการตัดสินใจตามหลักการ แนวคิดแบบตาง ๆ ของ
มนุษย ตรรกวิทยา การคิดเชิงสังคมศาสตร การคิดเชิงศาสนศาสตร การคิดเชิงวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร การคิดเชิงจิตวิทยา โดยเนนการบูรณาการ คิดแบบองครวม และการคิดเพ่ือแกปญหาในโลก
สมัยใหม สําหรับการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข
4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา

Technology and Development
3(3-0)

ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอม การนํา
เทคโนโลยีมาประยุกตใชในดานตาง ๆ ไดแก การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม อาชีพ และการสื่อสาร
เปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ของเทคโนโลยีท่ีมีผลตอการพัฒนาอยางยั่งยืน
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2) หมวดวิชาเฉพาะ 94 หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาแกน 9 หนวยกิต

1500108 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
English for Specific Purposes

3(3-0)

English through specific fields, such as science, technology and commerce to
improve students’ knowledge in particular fields as well as their ability to learn English
through their own motivation to use the language. Discussions of ideas from texts and
highlights of presentation techniques included.
1500109 การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ

Developing Skills in English
3(3-0)

Reading and writing skills to cope with future career demands. Including
practices in different reading strategies: scanning, skimming, identifying main ideas and
specific information. Reading sources from newspapers, brochures, advertisements,
itineraries and the internet. Practicing writing job application letters and resumes, note-
taking and summarizing chosen texts.

1551111 การฟงและการพูด 1 3(2-2)
Listening and Speaking 1
A practice in communicative English skills applied to an everyday situation

with attention to the features of various spoken English, including stress and intonation of
words, phrases, sentences and short spoken discourse.

2.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 12 หนวยกิต
2504901 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตรเบ้ืองตน

Introduction  to Social Science Research Methodology
3(2-2)

การศึกษาเก่ียวกับจุดประสงคและความหมายของการวิจัยทางสังคมศาสตร วิธีการ
ตาง ๆ ในการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย  การดําเนินการวิจัย  การใชสถิติ  แหลงขอมูล  การรวบรวม
ขอมูล การเขียนรายงาน  การอานผลการวิจัย  การนําวิธีการและผลการวิจัยไปใชในการปฏิบัติงานฝก
ปฏิบัติการดําเนินงานวิจัยภาคสนามทุกข้ันตอน
2504905 สถิติสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร

Statistics for Social Science Research
3(2-2)

แนวคิด วิธีการทางสถิติ  สถิติภาคพรรณนา สถิติวิเคราะหเบื้องตน กระบวนการและ
เทคนิคการใชสถิติ ฝกฝนการใชสถิติเบื้องตนในงานวิจัยทางสังคมศาสตร
2531105 หลักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

Principles of Sociology and Anthropology
3(3-0)

ความหมาย    ลักษณะขอบขาย     และประวัติความเปนมาของมานุษยวิทยาและ
สังคมวิทยา    วิวัฒนาการของมนุษย    การปรับตัวของมนุษย    ประเภทของมานุษยวิทยา  ความเชื่อ
ศาสนาและพิธีกรรม  การสมรส  ครอบครัวและเครือญาติ  รวมท้ังวิธีการศึกษาทางมานุษยวิทยา  ความ
แตกตางของมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา  ขอบขายและความเปนมาของสังคมวิทยา  การจัดระเบียบ
สังคมกลุมสังคม  สถาบัน  ลักษณะท่ัวไปของสังคมและวัฒนธรรม  ปญหาสังคมและแนวทางแกไข
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2531302 ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
Theories and Principles of Community Development

3(2-2)

ความหมาย ปรัชญา  หลักการ  ทฤษฎีและเปาหมายของการพัฒนาชุมชน  โครงสราง
และลักษณะของชุมชน  การนําทฤษฎีสังคมศาสตรไปใชในการพัฒนาชุมชน พรอมฝกปฏิบัติการใน
สถานการณจริง  โดยวิเคราะหความสัมพันธทางดานวัฒนธรรม  สังคม เศรษฐกิจและการเมืองของชุมชน

2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน 66 หนวยกิต
บังคับ  เรียน 39 หนวยกิต

2531901 การศึกษาแนวพระราชดําริเพื่องานพัฒนาชุมชน
Royal Initiative Study for Community  Development

3(3-0)

แนวพระราชดําริเพ่ือการพัฒนา ปรัชญาการพัฒนา ทฤษฎีใหม  ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และหลักการปฏิบัติของศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หลักการ
ทรงงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในงานพัฒนาชุมชน

2532101 สังคมวิทยาชนบทและเมือง
Rural and Urban Sociology

3(3-0)

ความรูเบื้องตนทางสังคมวิทยา ความหมาย สังคมวิทยาชนบทและเมือง ลักษณะสังคม
ชนบทและเมือง ดานนิเวศวิทยา ประชากร การอาชีพและเศรษฐกิจ สถาบันสังคม กลุมองคการทางสังคม
ลักษณะคานิยม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมชนบทและสังคมเมือง ปญหาและการแกไขปญหาของสังคม
ชนบทและสังคมเมือง การวางผังเมือง

2532104 ชุมชนศึกษา
Community  Study

3(2-2)

ความหมาย ความจําเปน ประโยชน ประเภท วิธีการศึกษาชุมชน ศึกษาชุมชนในดาน
สิ่งแวดลอมทางกายภาพ โครงสรางของชุมชนทุนทางสังคมตลอดจนศักยภาพของชุมชนในดานเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง และวัฒนธรรม

2532302 กระบวนการพัฒนาชุมชน
Community Development Process

3(2-2)

ความหมาย ข้ันตอนของกระบวนการพัฒนาชุมชน วิเคราะหกระบวนการพัฒนา
ชุมชนแบบตางๆ  ท่ีใชอยูในปจจุบัน  การสรางรูปแบบกระบวนการพัฒนาชุมชนท่ีเหมาะสมกับชุมชน

2532312 คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักพัฒนาชุมชน
Ethics for Community Development

3(3-0)

หลักการฝกปฏิบัติตน ตามหลักพระพุทธศาสนา  ทํากิจกรรมท่ีนําไปสูการสรางสํานึก
สาธารณะและ จิตอาสา เพ่ือการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม  การพัฒนาตนเองและผูอ่ืน และนําไปใช
ในงานการพัฒนาชุมชน
2533101 ปญหาสังคม

Social  Problems
3(3-0)

ความหมาย ขอบเขตของปญหาสังคม แนวคิด ทฤษฎี วิธีวิเคราะหปญหาสังคม สาเหตุ
ของปญหาสังคม ปญหาสังคมท่ีเกิดข้ึนในสังคมท่ัวไป สังคมชนบท สังคมเมือง ผลกระทบของปญหาสังคม
ท่ีมีตอบุคคล กลุมคน และสังคม แนวทางแกไขปญหาสังคม
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2533103 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมกับการพัฒนา
Social and Cultural Changes and  Development

3(3-0)

ความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมกับการพัฒนา วิวัฒนาการ
ของสังคมมนุษย แนวคิด ทฤษฎีและรูปแบบของการเปลี่ยนแปลง ปจจัยท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
วิวัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงและแนวโนมของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม
2533207 ประชากรศึกษาประยุกตเพื่อการพัฒนาชุมชน

Applied Population Education for Community Development
3(2-2)

ความหมายและประวัติความเปนมาของประชากรศึกษา   องคประกอบและการกระจาย
ตัวของประชากร ภาวะประชากรและการเปลี่ยนแปลงประชากร  การเกิด การตาย และการยายถ่ิน
ทฤษฎีทางประชากร ความสัมพันธระหวางภาวะประชากรกับปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม  ปญหาและ
นโยบายประชากร  ประชากรศึกษากับการแกไขปญหาประชากรของชุมชน   กรณีตัวอยาง และฝกแกไข
ปญหาประชากรดวยเทคนิคและวิธีการทางประชากรศึกษา
2533311 การวางแผนพัฒนาชุมชน

Community Development Planning
3(2-2)

แนวคิด หลักการวางแผนพัฒนา และการวางแผนงานงานพัฒนาชุมชน ปจจัยท่ี
เก่ียวของกับการวางแผนพัฒนาชุมชนท้ังภาครัฐบาลและภาคเอกชน ปญหา อุปสรรคของการวางแผน
พัฒนา การปฏิบัติการในการวางแผนโดยใชกระบวนการมีสวนรวม ท้ังในชั้นเรียนหรือในชุมชน
2534405 เครือขายการเรียนรูในงานพัฒนาชุมชน

Learning Networks in Community  Development
3(3-0)

ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญ  องคประกอบ  ลักษณะและกระบวนการในการสราง
เครือขายการเรียนรูของชุมชน
2534904 สัมมนาการพัฒนาชุมชน

Seminar on Community Development
3(2-2)

สัมมนาการพัฒนาชุมชนในเชิงทฤษฎี หลักการ และการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนใน
สังคมไทย เปรียบเทียบเชิงวิเคราะหความแตกตาง ถอดบทเรียนจากหนวยงานและองคกรชุมชนท่ีประสบ
ผลสําเร็จในการพัฒนา จัดทําโครงการฝกปฏิบัติการสัมมนาชุมชนดวยสถานการณจริง  ท้ังในชุมชน หรือ
ในสถานศึกษา

2534906 การวิจัยชุมชน
Community  Research

3(2-2)

แนวคิดเก่ียวกับการวิจัยชุมชน ความหมาย ความสําคัญ แนวความคิด ขอบเขตประเภท
และกระบวนการวิจัยชุมชน การเขียนโครงการวิจัยชุมชน  วิธีการเก็บขอมูล ประชากร กลุมตัวอยาง
เครื่องมือในการเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล  การเขียนรายงาน และการนําผลการศึกษาไปใชในชุมชน

2583201 ภาวะผูนําในการพัฒนาทองถิ่น
Leadership in Local  Development

3(3-0)

ความรู ทักษะ และเจตคติเก่ียวกับภาวะผูนํา คุณลักษณะ ประเภท บทบาท ปจจัยท่ี
กอใหเกิดภาวะผูนํา การเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน แนวทางการพัฒนาภาวะผูนํา กรณีศึกษา
ผูนําชุมชนท่ีประสบความสําเร็จและเปนท่ียอมรับ การประยุกตใชภาวะผูนําตามสถานการณ



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หนา 10

เลือก
เลือกเรียนไมนอยกวา 27 หนวยกิต

2531701 จิตวิทยาในงานพัฒนาชุมชน
Psychology in  Community Development

3(3-0)

ทฤษฎีทางจิตวิทยาและจิตวิทยาสังคม  ชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชน  ปจจัยท่ี
มีผลตอบุคลิกภาพและการดํารงชีวิตของคนในชุมชน  ทัศนคติและทฤษฎีตางๆ  เก่ียวกับพฤติกรรมของ
คนในชุมชน

2531801 การทองเท่ียวเชิงนิเวศเพื่อการพัฒนาชุมชน
Ecological Tourism for Community Development

3(2-2)

ความหมาย หลักการดานการทองเท่ียวเชิงนิเวศ  ประวัติความเปนมา องคความรู
วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญญาท่ีเปนทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ทรัพยากรทางธรรมชาติของ
ทองถ่ิน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการทองเท่ียวเชิงนิเวศในชุมชนอยางยั่งยืน และฝกปฏิบัติในสถานการณ
จริง

2532106 ภูมิปญญาทองถิ่นในงานพัฒนา
Local Wisdoms  in Development

3(2-2)

ความหมาย แนวคิดและความสําคัญของภูมิปญญาทองถ่ิน วิวัฒนาการ กระบวนการ
เรียนรูและกระบวนการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน ความสัมพันธระหวางภูมิปญญาสิ่งแวดลอม ภูมิ
ปญญากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต การแกปญหาชุมชน แนวทางการอนุรักษ ฟนฟู สงเสริม และประยุกต
ภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือการพัฒนา ฝกฝนการเลือกและประยุกตภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการพัฒนา

2532308 วิทยากรกระบวนการเพื่อการพัฒนาชุมชน
Process  Facilitators  for Community Development

3(2-2)

แนวคิดพ้ืนฐานของวิทยากรกระบวนการ  ลักษณะและความสําคัญของวิทยากร
กระบวนการ  การจัดการความรูแบบมีสวนรวม  การสรุปประเด็น  การเตรียมตัว  บทบาท  เครื่องมือ
และเทคนิคของวิทยากรกระบวนการ  การปฏิบัติการภาคสนามของวิทยากรกระบวนการเพ่ือการพัฒนา
ชุมชน

2532309 การจัดการความรูเพื่อการพัฒนาชุมชน
Knowledge  Management for Community Development

3(2-2)

ความหมายและกระบวนการในการจัดการความรู  เพ่ือนํามาประยุกตใชในงานพัฒนา
ชุมชน  ทองถ่ิน  โดยใหนักศึกษา  ฝกปฏิบัติในพ้ืนท่ีเปาหมายท่ีกําหนดไว

2532311 นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน
Innovation for  Community Development

3(2-2)

ความหมาย หลักการ และแนวคิดทางนวัตกรรม กระบวนการเกิดนวัตกรรม
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนและการสรางนวัตกรรมเพ่ือการประยุกตใชในการพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ี
เปาหมาย

2532313 การบริหารงานพัฒนาชุมชน
Community Development Administration

3(3-0)

หลักในการบริหารงานพัฒนาชุมชน กระบวนการในการกําหนดแผน การปฏิบัติงาน
ตามแผนการสั่งการ การควบคุมและการประเมินแผนการพัฒนา โดยผานกระบวนบริหารงานอยางมี
สวนรวม
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2532502 สวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห
Social Welfares and Social Works

3(3-0)

ความหมาย ปรัชญา ขอบเขต วิวัฒนาการงานสวัสดิการและงานสังคมสงเคราะห
กระบวนการบริการทางสังคม เพ่ือสนองความตองการของสังคม โดยเปรียบเทียบกับตางประเทศ
ความสัมพันธของงานสวัสดิการสังคมกับงานสังคมสงเคราะห ลักษณะและขอบเขตการใหบริการ ความ
จําเปนของวิชาชีพท่ีมีตอสังคม ในการพัฒนาคนและพัฒนาสังคม

2532602 กฎหมายพื้นฐานสําหรับการพัฒนาชุมชน
Fundamental Laws for  Community  Development

3(3-0)

ความหมายและท่ีมาของกฎหมาย กฎหมายพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายมนุษยชน และกฎหมายท่ีเก่ียวกับสิทธิหนาท่ีและความม่ันคงของ
มนุษย

2533203 การพัฒนาสังคม
Social  Development

3(3-0)

แนวคิด ทฤษฎี กลวิธีตาง ๆ และแนวทางท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาสังคม กาวิเคราะห
ขอมูล การวางแผนพัฒนาใหสอดคลองกับสภาพ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง

2533312 การพัฒนาชุมชนท่ีย่ังยืน
Sustainable Community  Development

3(2-2)

ความหมาย แนวคิด และหลักการของการพัฒนาท่ียั่งยืนในบริบททางเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม ท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชน ศึกษาชุมชนเพ่ือวิเคราะหศักยภาพ
การเกิดระบบเศรษฐกิจแบบพ่ึงพาตนเองในชุมชน

2533313 การพัฒนาเด็ก เยาวชน และผูสูงอายุ
Development  of  Children, Juveniles and Elderies

3(2-2)

แนวคิด  หลักการและความสําคัญในการพัฒนาคนตามชวงวัย  นโยบายและแผนการ
พัฒนาเด็ก เยาวชน  และผูสูงอายุ ของหนวยงานรัฐและองคกรพัฒนาเอกชนท่ีเก่ียวของ  ศึกษาปญหา
ของเด็ก  เยาวชนและผูสูงอายุท่ีมีตอสังคม  เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการฝกปฏิบัติการท่ีเหมาะสมแกเด็ก
เยาวชนและผูสูงอายุเพ่ือการพัฒนาชุมชนและสังคม

2533701 การพัฒนาชุมชนในประชาคมอาเซียน
Community  Development in ASEAN Community

3(3-0)

บริบท แนวคิด หลักการในการพัฒนาชุมชนของประเทศในภูมิภาคอาเซียน วิเคราะห
ความสัมพันธองคประกอบของบริบทชุมชนทองถ่ินดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือนํามา
ประยุกตในการพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีท่ีกําหนด

2534409 การปกครองสวนทองถิ่นเพื่อการพัฒนา
Local  Government for  Development

3(3-0)

แนวคิดทฤษฎีการปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีเปนรากฐานของการปกครองและการพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตยจากแนวคิดตะวันตก โดยเนนการปกครองสวนทองถ่ินไทย ประวัติและพัฒนาการ
ความสัมพันธระหวางการปกครองทองถ่ินกับการปกครองสวนกลางในแงอํานาจ รูปแบบ ปญหาและ
ผลกระทบตอการพัฒนาสังคม บทบาทขององคการปกครองสวนทองถ่ินในการพัฒนา  ปญหาและแนว
ทางแกไข
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2534502 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรประยุกตเพื่อการพัฒนาชุมชน
Applied Geographical Information system  for
Community  Development

3(2-2)

ประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือการวิเคราะหองคประกอบ โครงสราง และ
ความตองการของชุมชน การประเมินสถานการณ ปญหา และแนวโนมในการพัฒนาชุมชน กระบวนการ
เทคนิค และวิธีวิทยาการในการวางผังชุมชน ตัวอยางการวางผังชุมชน เทคนิคในการวิเคราะหเพ่ือการ
วางแผน การจัดทําแผนภูมิและแผนท่ีเชิงสถิติ การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในการวิเคราะห
และสรางแบบจําลองเพ่ือการวางแผนพัฒนาชุมชน

2534905 การจัดการฝกอบรมและสัมมนาในงานพัฒนาชุมชน
Seminar and Workshop in Community Development

3(2-2)

ความหมาย  รูปแบบและวิธีการจัดการฝกอบรมและสัมมนา การคัดเลือกรูปแบบและ
วิธีการจัดการฝกอบรมและสัมมนาเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคในการพัฒนา กระบวน การจัดการฝกอบรม
และสัมมนา วิธีการประเมินผลโครงการฝกอบรมและสัมมนา  การจัดทําโครงการตัวอยางเพ่ือการพัฒนา
ชุมชนและดําเนินการจัดการฝกอบรมและสัมมนา

2532003 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมของทองถิ่น
Local Resources and Environmental Management

3(2-2)

องคความรูเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมของทองถ่ิน ความสําคัญตอ
มนุษยและระบบสิ่งแวดลอม ปญหา ผลกระทบ และแนวทางแกไข การจัดการทรัพยากรแบบบูรณาการ
มุงเนนการมีสวนรวม โดยใชมาตรการทางสังคม เศรษฐศาสตร ธรรมาภิบาล ภูมิปญญาทองถ่ิน หลัก
ความพอเพียง เพ่ือเนนความเปนชุมชนสีเขียวท่ียั่งยืน

2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต
2533803 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน

Preparation for Professional Internship in Community
Development

2(90)

จัดใหมีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพใน
ดานการรับรู  ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนา  ตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจต
คติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเนนการฝกทักษะภาคปฏิบัติในงานและกิจกรรม
สําหรับฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน

2532803 การฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน
Professional Internship in Community Development

5(450)

จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชนองคการหรือหนวยงาน
เพ่ือใหไดรับความรู ทักษะ เจตคติและประสบการณในอาชีพพัฒนาชุมชน โดยใหนักศึกษาเขาไปใชชีวิต
ในชุมชน เพ่ือทําการศึกษาชุมชน นําผลการศึกษามาวิเคราะหปญหา เขียนโครงการและแผนงาน และ
ปฏิบัติงานตามโครงการ ศึกษารูปแบบ การจัดระบบงาน การบริหารโครงการ วิธีการดําเนินงาน การมี
สวนรวมในการแกไขปญหาของหนวยงานภาครัฐและเอกชนท่ีปฏิบัติงานอยูในชุมชนนั้น
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3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาท่ี

เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตร
ของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจและความสนใจและตองไม
เปนรายวิชาในสาขาวิชาเอกนั้นและความสนใจและตองไมเปนรายวิชาในสาขาวิชาเอกนั้น


	คำอธิบายรายวิชา  
	ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ     
	                Reading and writing skills to cope with future career demands. Including 
	practices in different reading strategies: scanning, skimming, identifying main ideas and 
	specific information. Reading sources from newspapers, brochures, advertisements, 
	itineraries and the internet. Practicing writing job application letters and resumes, note-
	taking and summarizing chosen texts.  

