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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
Bachelor of Arts Program in Community Development 

ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)   B.A. (Community  Development) 
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2561 

ปรัชญา 
              ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมจริยธรรม การใฝ่รู้ ทักษะในการพัฒนาชุมชน ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล ความสามารถในการพึ่งตนเอง และภาวะผู้น า 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร    เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้ 
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความใฝ่รู้ในศาสตร์ทางการพัฒนาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือประยุกต์
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนที่ใช้งานได้จริงเหมาะสมกับสถานการณ์ 
 2.  มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ สามารถปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
พัฒนาตน ครอบครัว ชุมชน องค์กร สังคมชุมชนท้องถิ่น 
 3. มีทักษะในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอด ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
 4.  สามารถพ่ึงตนเอง มีภาวะผู้น า มีบุคลิกภาพที่ดี สามารถท างานท่ีมีส่วนร่วมกับชุมชนได้   
จ านวนหน่วยกิต    
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 130  หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร  
   1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ไม่น้อยกว่า                       30  หน่วยกิต  
    1.1) กลุ่มวิชาบังคับ                             27     หน่วยกิต 
     1.1.1)  กลุ่มวิชาภาษา                                     9   หน่วยกิต 
     1.1.2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์            12     หน่วยกิต 
      1.1.3)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    3   หน่วยกิต 
     1.1.4)  กลุ่มวิชาสหวิทยาการ                                  2     หน่วยกิต 
      1.1.5)  กลุ่มวิชาพลานามัย    1    หน่วยกิต 
          1.2) กลุ่มวิชาเลือก       3   หน่วยกิต 
        2) หมวดวิชาเฉพาะ        ไม่น้อยกว่า                              94         หน่วยกิต 
                        2.1)  กลุ่มวิชาแกน     9    หน่วยกิต 
                         2.2)  กลุม่วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ    12   หน่วยกิต 
                         2.3)  กลุม่วิชาเฉพาะด้าน     66   หน่วยกิต 
                               2.3.1) บังคับเรียน                                              39   หน่วยกิต 
                               2.3.2) เลือกเรียน                                               27   หน่วยกิต 
      2.4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     7  หน่วยกิต 

3)   หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า                               6         หน่วยกิต 
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รายวิชา 
          1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า            30   หน่วยกิต 
           1.1) กลุ่มวิชาบังคับ                 27   หน่วยกิต 
        1.1.1) กลุ่มวิชาภาษา 9   หน่วยกิต 

0010101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
Thai for Communication 

3(3-0-6) 

0010201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
English for Everyday Communication 

3(3-0-6) 

0010202 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียน 
English for Study Skills Development 

3(3-0-6) 

       1.1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12  หน่วยกิต 
0020101 การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพระนคร 

Self Development and Phranakhon Identity 
3(3-0-6) 

0020102 คุณค่าแห่งความงาม คุณธรรมและความสุข 
Aesthetic Value, Virtue, and Happiness 

3(3-0-6) 

0020103 วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
Thai Living and Philosophy of Sufficiency Economy 

3(3-0-6) 

0020104 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
Laws in Everyday Life 

3(3-0-6) 

     1.1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3    หน่วยกิต 
0030101 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 

Smart Thinking with Sciences 
3(3-0-6) 

     1.1.4) กลุ่มวิชาสหวิทยาการ 2   หน่วยกิต 
0040101 การตระหนักรู้และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 

Awareness of Change and Adaptation 
2(1-2-3) 

     1.1.5) กลุ่มวิชาพลานามัย 1   หน่วยกิต 
0050101 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 

Exercise for Health 

 

1(0-2-1) 

          1.2) กลุ่มวิชาเลือก                    3  หน่วยกิต 
         มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ศาสตร์ต่าง ๆ นอกเหนือจากศาสตร์ของตนเองตามที่ ผู้เรียน
สนใจ จ านวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
     1.2.1) กลุ่มวิชาภาษา 

0010301 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
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Chinese for Communication 
0010401 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 

Japanese for Communication 
3(3-0-6) 

0010501 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 
Malay for Communication 

3(3-0-6) 

0010601 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 
Vietnamese for Communication 

3(3-0-6) 

0010701 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 
Burmese for Communication 

3(3-0-6) 

1.2.2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
0020105 ธรรมาภิบาลกับการป้องกันการคอร์รัปชัน 

Good Governance and Corruption Prevention 
3(3-0-6) 

0020106 โลกร่วมสมัย 
Contemporary World 

3(3-0-6) 

0020107 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
Information for Learning 

3(3-0-6) 

0020108 สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต 
Meditation for Life Development 

3(3-0-6) 

0020109 โลก สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง 
Earth, Environment and Change 

3(3-0-6) 

     1.2.3)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
0030102 เกษตรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

Agriculture for Quality of Life Development 
    3(3-0-6) 

0030103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Mathematics for Everyday Life  

   3(3-0-6) 

0030104 เทคโนโลยีกับการสร้างสรรค์ 
Technology and Creativity 

   3(3-0-6) 

     1.2.4)  กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ 
0060101 การประกอบการสมัยใหม่ 

Modern Entrepreneurship 
  3(3-0-6) 

0060102 องค์กรแห่งความสุข 
Happy Workplace 

 
 
 
 
 

  3(3-0-6) 
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  2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า                     94  หน่วยกิต  
  2.1) กลุ่มวิชาแกน      9 หน่วยกิต 

1551139 การฟังและการพูดเบื้องต้น                                         3(2-1-6) 
 Basic Listening and Speaking    
2533001 ภาษาอังกฤษส าหรับการพัฒนาชุมชน 1 3(2-1-6) 
 English for Community Development 1  
2533002 ภาษาอังกฤษส าหรับการพัฒนาชุมชน 2 

English for Community Development 2 
3(2-1-6) 

2.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 12 หน่วยกิต 
2531108 หลักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

Principles of Sociology and Anthropology 
            3(3-0-6) 

2531302 ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน 
Theories and Principles of Community Development 

            3(2-2-5) 

2534908 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น 
Introduction to Social Science Research Methodology 

                3(2-2-5) 
 

2534909 สถิติส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
Statistics for Social Science Research 
 

              3(2-2-5) 
 

  2.3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า      66 หน่วยกิต 
  2.3.1 บังคับเรียน               39    หน่วยกิต 

2531411 นโยบายและการวางแผนพัฒนาชุมชน  
Community Development  Policy and Planning 

   3(2-2-5) 

2531412 ยุทธศาสตร์และกระบวนการพัฒนาชุมชน   
Community Development Strategies and Process 

3(2-2-5) 

2531901 การศึกษาแนวพระราชด าริเพ่ืองานพัฒนาชุมชน  
Royal Initiative Study for Community  Development 

3(3-0-6) 

2532101 สังคมวิทยาชนบทและเมือง     
Rural and Urban Sociology 

3(3-0-6) 

2532104 ชุมชนศึกษา      
Community  Study 

3(2-2-5) 

2532311 นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชน     
Innovation for Community Development 

3(2-2-5) 

2532314 จิตสาธารณะและจริยธรรมส าหรับนักพัฒนาชุมชน  3(3-0-6) 
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    2.3.2 เลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า             27    หน่วยกิต 
 

Public Mind and Ethics for Community Development Workers 
 

2533101 ปัญหาสังคม      
Social Problems 

3(2-1-6) 

2533106 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมกับการพัฒนา 
Social and Cultural Changes and Development 

3(2-1-6) 

2533107 ภาวะผู้น าในการพัฒนาชุมชน   
Leadership in Community Development 

3(2-2-5) 

2533207 ประชากรศึกษาประยุกต์เพ่ือการพัฒนาชุมชน  
Applied Population Education for Community 
Development 

3(2-2-5) 

2534904 สัมมนาการพัฒนาชุมชน     
Seminar on Community Development 

3(2-2-5) 

2534910 การวิจัยชุมชน      
Community Research 

          3(2-2-5) 

2531701 จิตวิทยาเพ่ืองานพัฒนาชุมชน 
Psychology for Community Development 

3(3-0-6) 

2531801 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพ่ือการพัฒนาชุมชน  
Ecological Tourism for Community  Development 

3(2-2-5) 

2531902 
 
2531903 
 
2532003 

ทุนทางสังคมกับการพัฒนา 
Social Capital and Development 
เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา 
Sufficiency Economy and Development  
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
Local Resources and Environmental Management  

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(2-2-5) 
 

2532106 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในงานพัฒนา 
Local Wisdoms  in Development 

3(2-2-5) 

2532308 วิทยากรกระบวนการเพ่ือการพัฒนาชุมชน 
Process Facilitators for Community Development 

3(2-2-5) 

2532309 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชน 
Knowledge  Management for Community  Development 

3(2-2-5) 

2532313 การบริหารงานพัฒนาชุมชน 3(3-0-6) 
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3)  หมวดวิชาเลือกเสรี                         6        หน่วยกิต 
เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาที่เคย

เรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ  หลักสูตรของ
สาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจและต้องไม่เป็นรายวิชาในสาขาวิชา
การพัฒนาชุมชน 

Community  Development Administration 
2532502 สวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ 

Social Welfares and Social Works 
3(3-0-6) 

2532602 กฎหมายส าหรับการพัฒนาชุมชน 
Laws for  Community  Development 

3(3-0-6) 

2533203 การพัฒนาสังคม 
Social  Development   

3(3-0-6) 

2533313 การพัฒนาเด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ 
Development of Children, Juveniles and Eldery 

3(2-2-5) 

2533314 การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน 
Sustainable Community Development 

3(2-2-5) 

2533701 การพัฒนาชุมชนในประชาคมอาเซียน 
Community Development in ASEAN Community 

3(3-0-6) 

2534409 การปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนา 
Local Government for Development 

3(3-0-6) 

2534410 เครอืข่ายการเรียนรู้ในงานพัฒนาชุมชน 
Learning Networks in Community Development 

3(3-0-6) 

2534503 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ประยุกต์เพ่ือการพัฒนาชุมชน 
Applied Geographical Information System for 
Community Development 

3(2-2-5) 

2534905 การจัดการฝึกอบรมและสัมมนาในงานพัฒนาชุมชน 
Seminar and Workshop Management in Community 
Development 

3(2-2-5) 

   

                     2.4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                    7              หน่วยกิต 
2533805 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน 

Preparation for Professional Internship in Community  
Development  

2(90) 

2534805 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน 
Professional Internship in Community Development  

5(450) 
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ค าอธิบายรายวิชา 
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

1.1) กลุ่มวิชาบังคับ  27 หน่วยกิต 
       1.1.1) กลุ่มวิชาภาษา      9 หน่วยกิต 
 

0010101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
Thai for Communication 

3(3-0-6) 

ภาษากับการสื่อสาร ลักษณะและความส าคัญของภาษาไทย การใช้กระบวนการทักษะ
สัมพันธ์ทางภาษา ทักษะการสื่อสารและการสืบค้นเพ่ือการเรียนรู้ในชีวิตประจ าวันและวิชาชีพ การเรียบเรียง
และการน าเสนอสารสนเทศ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม 

Language and communication, characteristics and the importance of the 
Thai language; the use of integration process of language skills; skills of communication and 
information retrieval for daily living and professional life; writing and presenting information, 
citing and making references. 

 
0010201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

English for Everyday Communication 
3(3-0-6) 

Development of students’  language skills with emphasis on everyday face to 
face conversations; giving and seeking opinions; using expressions; describing experiences and 
events; giving reasons and explanations; and narrating books and films. 
 

0010202 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 
English for Study Skills Development 

3(3-0-6) 

Enrichment of students’  reading strategies: skimming, scanning and guessing 
meaning from context; reading comprehension: reading for details, deriving meaning and 
reading critically; and study skills:note taking, summarizing and paraphrasing for academic 
readiness. 
 
    1.1.2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  12   หน่วยกิต 
 

0020101 การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพระนคร 
Self Development and Phranakhon Identity  

3(3-0-6) 

ประวัติความเป็นมาความภาคภูมิใจ และเกียรติยศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครการปลูกฝัง
ให้ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย การเสริมสร้างทักษะในการพัฒนาตนด้านกาย จิต 
ปัญญา อารมณ์ และสังคม ความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน ความรับผิดชอบต่อสังคม การตระหนักในการใฝ่รู้และเรียนรู้
ตลอดชีวิต และการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็น “คนพระนคร” 
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History, reputation, and prestige of Phranakhon Rajabhat University; cultivating 
the sense of being good persons representing the identity of the university; fostering 
development skills in body, mind, intelligence, and social life; understanding of oneself and 
others; taking responsibility and contributing to society; raising awareness of seeking knowledge 
and lifelong learning, and formulating pride of being “Phranakhon Citizen”. 

 
0020102 คุณค่าแห่งความงาม คุณธรรมและความสุข 

Aesthetic Value, Virtue, and Happiness 
3(3-0-6) 

การรับรู้สุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ  การสร้างสรรค์งานศิลปกรรมของมนุษย์ 
ความเชื่อ ศาสนา และสังคม บนพ้ืนฐานแห่งการรับรู้ การมองเห็น การได้ยิน และการเคลื่อนไหวความสามารถใน
การแสดงออกเชิงสร้างสรรค์งานศิลปกรรม งานดนตรี งานนาฏศิลป์เพ่ือการพัฒนาทางอารมณ์สังคมและ
สติปัญญา และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การน าศิลปะมาประยุกต์การแสวงหาความรู ้และการ
สร้างสรรค์ศิลปะที่น าไปสู่การเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น รู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลงและด าเนินชีวิตอย่างมี
ความสุข 

Aesthetic perception of natural beauty; human creation of artistic works; 
beliefs, religion and societal characteristics on the basis of visual, auditory and motion 
perception; ability to express oneself creatively in arts, music, and dances for developing 
emotional, social and intellectual and promoting morals and ethics; application of arts, 
knowledge acquisition and creation of arts leading to understanding of one’s self and others; 
awareness of changes, and living one’s life happily. 

 
0020103 วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

Thai Living and Philosophy of Sufficiency Economy 
3(3-0-6) 

ลักษณะของวิถีชีวิตไทย วัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น หลักคุณธรรมจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย จิตส านึกความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ การศึกษาตามแนวพระราชด าริและการประยุกต์ใช้ 

Characteristics of Thai living, culture, tradition, local wisdom, morals, ethics 
and good governance in Thai society; consciousness of being Thai; citizenship in a democratic 
society; the philosophy of sufficiency economy; the new theory and royal initiative study and 
their applications.  
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0020104 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
Laws in Everyday Life 

3(3-0-6) 

กฎหมายในชีวิตประจ าวันที่เกี่ยวข้องกับ การเกิด ครอบครัว ผู้เยาว์ การรับราชการทหาร 
การหมัน้ การสมรส การเลี้ยงดูบุตร ผู้สูงอายุ การตาย มรดกและพินัยกรรม 

Laws in everyday life concerning birth, family, youth, military conscription, 
engagement, marriage, parenting, senior citizenship, death, legacies and testament. 
 

1.1.3)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    3   หน่วยกิต 
 

0030101 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 
Smart Thinking with Sciences  

3(3-0-6) 

กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องกับ
ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ทักษะในการตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมในการด ารงชีวิต 

Scientific thinking processes and applications to improve the quality of life that 
meet basic human needs; skills in deciding on the proper course of action to living. 
 

1.1.4)  กลุ่มวิชาสหวิทยาการ   2   หน่วยกิต 
0040101 การตระหนักรู้และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 

Awareness of Change and Adaptation  
2(1-2-3) 

การตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันในมิติด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและ
เทคโนโลยีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การปรับตัวและแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตอย่างรู้เท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงในสังคมได้อย่างเหมาะสม 

Awareness of current social changes in terms of economics, environment, 
and technology; using of information technology; adapting to changes and solving problems 
in one’s life appropriately.   
 

1.1.5)  กลุ่มวิชาพลานามัย       1    หน่วยกิต 
  

0050101 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
Exercise for Health 

1(0-2-1) 

ความหมาย ขอบข่าย วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ หลักการ
ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ การทดสอบความสมบูรณ์ของร่างกาย และกิจกรรมการออกก าลังกาย 

Definitions, scope, objectives and importance of exercise for health; principles 
of exercise; physical fitness tests and exercise activities. 
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  1.2)  กลุ่มวิชาเลือก        เลือกเรียนไม่น้อยกว่า              3    หน่วยกิต 
        1.2.1) กลุ่มวิชาภาษา 
0010301 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 

Chinese for Communication  
3(3-0-6) 

ทักษะการฟังและพูดภาษาจีนในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน การบอก
วัฒนธรรมประเพณีไทยและวัฒนธรรมจีน 
 

0010401 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 
Japanese for Communication 

3(3-0-6) 

ทักษะการฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวัน การบอก
วัฒนธรรมประเพณีไทยและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 

Japanese speaking and listening skills in everyday situations; explaining Thai 
and Japanese cultures. 

 

0010501 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 
Malay for Communication  

3(3-0-6) 

ทักษะการฟังและพูดภาษามลายู ในสถานการณ์ที่ เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน การบอก
วัฒนธรรมประเพณีไทยและวัฒนธรรมมลายู 

Malay speaking and listening skills in everyday situations; explaining Thai and 
Malay cultures. 

 

0010601 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 
Vietnamese for Communication 

3(3-0-6) 

ทักษะการฟังและพูดภาษาเวียดนามในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันการบอก
วัฒนธรรมประเพณีไทยและวัฒนธรรมเวียดนาม 

Vietnamese speaking and listening skills in everyday situation; explaining Thai 
and Vietnamese cultures. 
 

0010701 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 
Burmese for Communication 

3(3-0-6) 

ทักษะการฟังและพูดภาษาพม่าในสถานการณ์ที่ เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน การบอก
วัฒนธรรมประเพณีไทยและวัฒนธรรมพม่า 

Burmese speaking and listening skills in everyday situations; explaining Thai 
and Burmese culture. 
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   1.2.2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
0020105 ธรรมาภิบาลกับการป้องกันการคอร์รัปชัน 

Good Governance and Corruption Prevention  
3(3-0-6) 

ความหมาย รูปแบบ ลักษณะ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับธรรมาภิบาลการป้องกันการคอร์รัป
ชัน บทบาทหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จิตส านึกความเป็นพลเมือง การปกครองแบบประชาธิปไตย ระบบ
อุปถัมภ์ และสิทธิมนุษยชน 

Definitions, types, characteristics, approaches, and theories of good 
governance;corruption prevention; roles of government and private sectors; awareness of 
citizenship; democratic government; patronage systems; and human rights. 
 

0020106 โลกร่วมสมัย 
Contemporary World 

3(3-0-6) 

พัฒนาการของอารยธรรมทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาของโลกตะวันตกและตะวันออก ปัญหาและความขัดแย้งในสังคมโลก แนวทาง ในการแสวงหา
สันติภาพ พัฒนาการความร่วมมือระหว่างประเทศ ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย สถาบัน การรวมกลุ่มและ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในมิติด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์โลกปัจจุบัน 

Development of civilization in terms of politics, economics, society, arts, and 
cultures; Eastern and Western wisdom; problems and conflicts of world societies, solutions 
for peace, the development of international cooperation; rules, laws, institutions; 
international integrations and relations in politics, economics and society; analysis of current 
world situations.  
 

0020107 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
Information for Learning 

3(3-0-6) 

ความหมาย ความส าคัญของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ และทรัพยากรสารสนเทศระบบ
การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ การเข้าถึงข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ทักษะการ เรียนรู้สารสนเทศ ทักษะ
การน าเสนอรายงานเชิงวิชาการ และจริยธรรมทางสารสนเทศ 

Definition, importance of information, information sources, and information 
resources; information storage and retrieval system; access of information on the internet; 
information literacy skills, practical skills in academic presentation; and information ethics. 
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0020108 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต 
Meditation for Life Development  

3(3-0-6) 

ความหมายของการท าสมาธิ  จุดประสงค์ วิธีการ ขั้นตอน  และจุดเริ่มต้นของการท าสมาธิ  
ลักษณะของการบริกรรมและการท าสมาธิ  ประโยชน์ของสมาธิ  ลักษณะอาการต่อต้านสมาธิ และการน า
สมาธิไปใช้ในชีวิตประจ าวัน สมาธิกับการเรียนและการงาน ลักษณะ ขั้นตอน คุณสมบัติ ประโยชน์ของฌาน
และญาณ  สิ่งที่ควรรู้เรื่องวิปัสสนา ความแตกต่างระหว่างสมถะกับวิปัสสนา แผนผังสมถะกับวิปัสสนา 
ชาวโลกกับวิปัสสนา 

Definitions, objectives, methods, and the beginning of meditation; the 
nature of reciting and meditation, benefits of meditation, appearance of anti-meditation; 
applying meditation to daily life, meditation as related to education and working purposes; 

the nature, process, properties, and benefits of absorption ( Jhāna)  and insight (Ñyāna) ; 

fundamental knowledge about introspection (Vipassanā) ; differences between tranquility 
(Samatha) and introspection, layout of tranquility and introspection; world community and 
introspection. 
 

0020109 โลก สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง 
Earth, Environment and Change  

3(3-0-6) 

โลก โครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงของโลก ภัยพิบัติธรรมชาติ การอนุรักษ์และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน การประยุกต์ภูมิสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

Earth, its structures and changes; natural disasters; conservation and 
management of natural resources; environment and energy; application of geoinformatics in 
management of natural resources and environment. 

 

   1.2.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
0030102 เกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

Agriculture for Quality of Life Development 
3(3-0-6) 

ความหมาย ความส าคัญ  และประโยชน์ของการเกษตร เกณฑ์มาตรฐาน ความ
ปลอดภัยของสินค้าเกษตร การประยุกต์ใช้เกษตรอินทรีย์และนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อ การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

Definitions, importance and advantages of agriculture; safety standards for 
agricultural products; application of organic agriculture and agricultural innovation in quality 
of life improvement. 
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0030103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Mathematics for Everyday Life 

3(3-0-6) 

ความหมาย ความส าคัญ ธรรมชาติ  และโครงสร้างของคณิ ตศาสตร์ หลักการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  การพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์  การให้เหตุผลและการอ้างเหตุผลทางคณิตศาสตร์  การแก้ปัญหา
และการประยุกต์ใช้กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์เพ่ือใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 

Definitions, importance, nature and structures of mathematics; principles of 
learning mathematics; development of mathematical thinking; mathematical reasoning and 
argument; application of mathematical thinking to problem solving in everyday life. 
 
0030104 เทคโนโลยีกับการสร้างสรรค์ 

Technology  and Creativity 
3(3-0-6) 

ความหมาย ความส าคัญของการสร้างสรรค์ การเลือกใช้เทคโนโลยีและกระบวนการ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 

Definitions and importance of creativity, selection of appropriate technology 
and technological procedure leading to innovation creation. 

 
1.2.4)  กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ 

0060101 การประกอบการสมัยใหม่ 
Modern Entrepreneurship 

      3(3-0-6) 

 ความรู้ พ้ื นฐาน เกี่ ยวกั บ ธุ รกิ จ  สิ่ งแวดล้ อมทางธุ รกิ จ  การจั ดการธุ รกิ จสมั ย ใหม่     
กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ การจัดตั้งธุรกิจ แผนธุรกิจ กรณีศึกษาการประกอบธุรกิจที่ประสบ
ความส าเร็จ 

Introduction to business, business environment, modern business management, 
business strategies, entrepreneurship, business establishment, business plans, and case studies of 
successful businesses. 

 

0060102 องค์กรแห่งความสุข 
Happy  Workplace 

      3(3-0-6) 

ความหมายและประเภทขององค์กร การจัดสภาพแวดล้อมองค์กร วัฒนธรรมขององค์กรบน
ความหลากหลาย ความหมายและความส าคัญขององค์กรแห่งความสุข การท างานอย่างมีความสุขและมีส่วน
ร่วมในการสร้างองค์กรแห่งความสุข 

Definitions and types of organization, organizational environment, cross 
cultural diversity in organization, definitions and importance of happy workplace, happy work 
life, and participation in creating a happy workplace. 
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  2)  หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า                   94 หน่วยกิต  
                   2.1) กลุ่มวิชาแกน     9 หน่วยกิต 

1551139 การฟังและการพูดเบื้องต้น    
Basic Listening and Speaking 

3(2-1-6) 

Listening and speaking practice of English in exchanging simple and 
straightforward information and expressing oneself in familiar contexts. 

 

2533001 ภาษาอังกฤษส าหรับการพัฒนาชุมชน 1 
English for Community Development 1 

      3(2-1-6)  

English in community development context to improve students’ knowledge in 
their fields as well as the ability to learn English through their own motivation, practical 
guidelines and practice for effective writing and speaking in professional contexts 
 

2533002 
 

ภาษาอังกฤษส าหรับการพัฒนาชุมชน 2 
English for Community Development 2 

 

3(2-1-6) 

Academic English language skills relevant to contemporary issues-based on 
community development in Thailand and internationally, discussions of ideas from texts and 
highlights of presentation techniques included. 

 

  2.2)   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ     12 หน่วยกิต 
2531108 หลักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

Principles of Sociology and Anthropology 
3(3-0-6) 

ความหมาย ขอบข่ายและความเป็นมาของสังคมวิทยา แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยา 
พฤติกรรมทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคม สถาบันสังคม ความหมาย ขอบข่ายและความเป็นมาของ
มานุษยวิทยา วิวัฒนาการของมนุษย์ การปรับตัวของมนุษย์ ความเชื่อและศาสนา ครอบครัวและเครือญาติ 
ความแตกต่างทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา การฝึกปฏิบัติทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
 

2531302 ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน 

Theories and Principles of Community Development 
3(2-2-5) 

 ความหมาย ปรัชญา หลักการ ทฤษฎีและเป้าหมายของการพัฒนาชุมชน   
โครงสร้างและลักษณะของชุมชน การน าทฤษฎีสังคมศาสตร์ไปใช้ในการพัฒนาชุมชน พร้อมฝึกปฏิบัติการใน
สถานการณ์จริง โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจและการเมืองของชุมชน 

  

  2534908 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น 
Introduction to Social Science Research Methodology 

3(2-2-5) 
 

ความหมายของการวิจัยทางสังคมศาสตร์  ปรัชญาและจรรยาบรรณในการวิจัย  ระเบียบวิธีและ
ขั้นตอนการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย ฝึกปฏิบัติการด าเนินการวิจัยเบื้องต้นทุกข้ันตอน 
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2534909 สถิติส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
Statistics for Social Science Research 

3(2-2-5) 
 

แนวคิด วิธีการทางสถิติ  สถิติภาคพรรณนา สถิติวิเคราะห์เบื้องต้น กระบวนการและเทคนิคการใช้
สถิติ ฝึกฝนการใช้สถิติเบื้องต้นในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

2.3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน      66 หน่วยกิต 
       2.3.1) บังคับเรียน               39    หน่วยกิต 

2531411 นโยบายและการวางแผนพัฒนาชุมชน 
Community Development Policy and Planning 

3(2-2-5) 

แนวคิด หลักการ ความส าคัญของนโยบาย กระบวนการในการก าหนดนโยบาย เทคนิคในการ
วิเคราะห์นโยบายเพ่ือการพัฒนา หลักการวางแผนพัฒนา วิธีการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติในรูปแผนงานและ
โครงการ กระบวนการจัดท าแผนแม่บทของชุมชน การปฏิบัติการในการวางแผนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและองค์กรชุมชนท้องถิ่น 

 

2531412 ยุทธศาสตร์และกระบวนการพัฒนาชุมชน  
Community Development Strategies and Process 

3(2-2-5) 

 ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา กระบวนการและเทคนิคในการพัฒนาขั้นตอนของกระบวนการพัฒนา
ชุมชน การพึ่งพาตนเอง  วิเคราะห์กระบวนการพัฒนาที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน กระบวนการกลุ่มและเครือข่ายในการ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน 

 

2531901 การศึกษาแนวพระราชด าริเพื่องานพัฒนาชุมชน 
Royal Initiative Study for Community  Development 

3(3-0-6) 

                แนวพระราชด าริเพ่ือการพัฒนา ปรัชญาการพัฒนา ทฤษฎีใหม่  ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และหลักการปฏิบัติของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ หลักการทรงงาน 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในงานพัฒนาชุมชน 
 

2532101 สังคมวิทยาชนบทและเมือง 
Rural and Urban Sociology 

3(3-0-6) 

                ความหมายของสังคมวิทยาชนบทและเมือง ลักษณะสังคมชนบทและเมือง ด้านนิเวศวิทยา 
ประชากร การอาชีพและเศรษฐกิจ สถาบันสังคม กลุ่มองค์การทางสังคม ลักษณะค่านิยม การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมชนบทและสังคมเมือง ปัญหาและการแก้ไขปัญหาของสังคมชนบทและสังคมเมือง การวางผังเมือง 
 

2532104 ชุมชนศึกษา 
Community Study 

3(2-2-5) 

                ความหมาย ความจ าเป็น ประโยชน์ ประเภท วิธีการศึ กษาชุมชน ศึกษาชุมชน ในด้าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ โครงสร้างของชุมชนทุนทางสังคมตลอดจนศักยภาพของชุมชนในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง และวัฒนธรรม        
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2532311 นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน  
Innovation for Community Development 

3(2-2-5) 

                 หลักการและแนวคิดทางนวัตกรรม การเกิด การถ่ายทอดและการเรียนรู้นวัตกรรม ตัวอย่าง
ความส าเร็จของนวัตกรรมในปัจจุบัน การถอดบทเรียนการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาชุมชน และการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์เพ่ือประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาชุมชนได้อย่างเหมาะสม 
 

2532314 จิตสาธารณะและจริยธรรมส าหรับนักพัฒนาชุมชน  
Public Mind and Ethics for Community Development Workers 

3(3-0-6) 

การเสริมสร้างจิตสาธารณะ การปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรม ความเป็นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย และความรับผิดชอบต่อสังคมของนักพัฒนาชุมชน แนวทางการประยุกต์ใช้ในงานพัฒนา
ชมุชน 

 

2533101 ปัญหาสังคม 
Social Problems 

3(2-1-6) 

                 ขอบเขตของปัญหาสังคม แนวคิด ทฤษฎี วิธีวิเคราะห์ปัญหาสังคม สาเหตุของปัญหาสังคม 
ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในสังคมทั่วไป สังคมชนบท สังคมเมือง ผลกระทบของปัญหาสังคมที่มีต่อบุคคล กลุ่มคน 
และสังคม แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม ฝึกแก้ไขปัญหาสังคมตามกรณีศึกษา 

 

2533106 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมกับการพัฒนา 
Social and Cultural Changes and Development 

3(2-1-6) 

                ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม รูปแบบของการ
เปลี่ยนแปลง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม   
 

2533107 ภาวะผู้น าในการพัฒนาชุมชน  
Leadership in Community Development 

3(2-2-5) 3(2-2-5) 

คุณลักษณะ ประเภทและบทบาทของผู้น า ปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะผู้น า การพ่ึงตนเองและการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น า แนวทางการบ่มเพาะภาวะผู้น า ตัวอย่างความส าเร็จด้านการพัฒนาของผู้น า
ชุมชน ฝึกจัดท าโครงการพัฒนาภาวะผู้น าในตัวนักศึกษา 

 

 

2533207 ประชากรศึกษาประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน 
Applied Population Education for Community Development 

3(2-2-5) 

                 ความหมายและประวัติความเป็นมาของประชากรศึกษา องค์ประกอบและการกระจายตัวของ
ประชากร ภาวะประชากรและการเปลี่ยนแปลงประชากร การเกิด การตาย และการย้ายถิ่น ทฤษฎีทางประชากร 
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะประชากรกับปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม  ปัญหาและนโยบายประชากร ประชากร
ศึกษากับการแก้ไขปัญหาประชากรของชุมชน กรณีตัวอย่าง และฝึกแก้ไขปัญหาประชากรด้วยเทคนิคและวิธีการ
ทางประชากรศึกษา 
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2.3.2) เลือกเรียนไม่น้อยกว่า         27     หน่วยกิต 

2534904 สัมมนาการพัฒนาชุมชน          
Seminar on Community Development 

3(2-2-5) 

                การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การถอดบทเรียนจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการ
พัฒนาชุมชน และจัดท าโครงการสัมมนาวิชาการการพัฒนาชุมชน 

 

2534910 การวิจัยชุมชน        
Community Research 

3(2-2-5) 

                แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยชุมชน ความหมาย ความส าคัญ แนวความคิด ขอบเขตประเภทและ
กระบวนการวิจัยชุมชน การเขียนโครงการวิจัยชุมชน วิธีการเก็บข้อมูล ประชากร กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือในการ
เก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงาน และการน าผลการศึกษาไปใช้ในชุมชน 
 

2531701 จิตวิทยาเพื่องานพัฒนาชุมชน    
Psychology for Community Development 

3(3-0-6) 

                  ทฤษฎีทางจิตวิทยาและจิตวิทยาสังคม ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ปัจจัยที่มีผลต่อบุคลิกภาพและ
การด ารงชีวิตของคนในชุมชน ทัศนคติและแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนในชุมชน 

 

2531801 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อการพัฒนาชุมชน   
Ecological Tourism for Community Development 

3(2-2-5) 

                 ความหมาย หลกัการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติความเป็นมา องค์ความรู้ วิถีชีวิต 
วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาที่เป็นทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ทรัพยากรทางธรรมชาติของท้องถิ่น เพื่อ
การพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชนอย่างยั่งยืน และฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 
 

2531902 ทุนทางสังคมกับการพัฒนา 
Social Capital and Development 

3(3-0-6) 

แนวคิด ความหมาย ลักษณะ และองค์ประกอบของทุนทางสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างทุนทาง
สังคมกับทุนมนุษย์ ปัจจัยและแนวโน้มที่ส่งผลกระทบต่อทุนทางสังคมในปัจจุบัน ความส าคัญของทุนทาง
สังคมต่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและการเมือง การประเมินสถานภาพของทุนทางสังคมเพ่ือการพัฒนา 

 

2531903 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา 
Sufficiency Economy and Development 

3(3-0-6) 

                  แนวคิดและพัฒนาการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บทเรียนและประสบการณ์การพัฒนาตามยุทธศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน 
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2532003 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น    
Local Resources and Environmental Management      

3(2-2-5) 

                  องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ความส าคัญต่อมนุษย์และ
ระบบสิ่งแวดล้อม ปัญหา ผลกระทบ และแนวทางแก้ไข การจัดการทรัพยากรแบบบูรณาการ มุ่งเน้นการมี
ส่วนร่วม โดยใช้มาตรการทางสังคม เศรษฐศาสตร์ ธรรมาภิบาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น หลักความพอเพียง เพ่ือ
เน้นความเป็นชุมชนสีเขียวที่ยั่งยืน 

 

2532106 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในงานพัฒนา     
Local Wisdoms  in Development 

3(2-2-5) 

ความหมาย แนวคิดและความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น วิวัฒนาการ กระบวนการเรียนรู้และ
กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิปัญญาสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญากับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต การแก้ปัญหาชุมชน แนวทางการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ส่งเสริม และประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือ
การพัฒนา ฝึกฝนการเลือกและประยุกต์  ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนา 

 

2532308 วิทยากรกระบวนการเพื่อการพัฒนาชุมชน    
Process Facilitators for Community Development 

3(2-2-5) 

แนวคิดพ้ืนฐานของวิทยากรกระบวนการ ลักษณะและความส าคัญของวิทยากร กระบวนการ 
การจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม การสรุปประเด็น การเตรียมตัว  บทบาท เครื่องมือ และเทคนิคของ
วิทยากรกระบวนการ การปฏิบัติการภาคสนามของวิทยากรกระบวนการเพ่ือการพัฒนาชุมชน 

 

2532309 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชน     
Knowledge Management for Community 
Development 

3(2-2-5) 

                 ความหมายและกระบวนการในการจัดการความรู้เพื่อประยุกต์ใช้ในงานพัฒนาชุมชน ฝึกปฏิบัติ
ในพ้ืนที่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

2532313 การบริหารงานพัฒนาชุมชน     
Community  Development Administration 

3(3-0-6) 

                 หลักในการบริหารงานพัฒนาชุมชน กระบวนการในการก าหนดแผน การจัดท าแผนกลยุทธ์ การ
ปฏิบัติงานตามแผนการสั่งการ การควบคุมและการประเมินแผนการพัฒนา และกระบวนการบริหารงาน
อย่างมีส่วนร่วม 
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2532502 สวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์    
Social Welfares and Social Works 

3(3-0-6) 

ความหมาย ปรัชญา ขอบเขต วิวัฒนาการของงานสวัสดิการและงานสังคมสงเคราะห์ 
กระบวนการบริการทางสังคม เพ่ือสนองความต้องการของสังคม เปรียบเทียบกับต่างประเทศ ความสัมพันธ์
ของงานสวัสดิการสังคมกับงานสังคมสงเคราะห์ ลักษณะและขอบเขตการให้บริการ ความจ าเป็นของวิชาชีพ
ที่มีต่อสังคมในการพัฒนาคนและพัฒนาสังคม 

 

2532602 กฎหมายส าหรับการพัฒนาชุมชน    
Laws for Community Development 

3(3-0-6) 

                 ความหมาย ความส าคัญและที่มาของกฎหมาย กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง 
กฎหมายสิทธิมนุษยชน กฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่และความมั่นคงของมนุษย์  กฎหมายเกี่ยวกับชุมชน 
กฎหมายเกี่ยวกับป่าชุมชนและการปฏิรูปที่ดิน 

 

2533203 การพัฒนาสังคม  
Social Development 

3(3-0-6) 

แนวคิด ทฤษฎี กลวิธีและแนวทางการพัฒนาสังคม การวิเคราะห์ข้อมูลและการวางแผนพัฒนา
สังคมให้สอดคล้องกับสถานการณก์ารเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

 

2533313 การพัฒนาเด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ 
Development of Children, Juveniles and Elderly 

3(2-2-5) 

                แนวคิด หลักการและความส าคัญในการพัฒนาคนตามช่วงวัย นโยบายและแผนการพัฒนาเด็ก 
เยาวชน และผู้สูงอายุของหน่วยงานรัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้อง  ปัญหาของเด็ก เยาวชนและ
ผู้สูงอายุ เทคนิควิธีการจัดกิจกรรม การฝึกปฏิบัติ การพัฒนาเด็ก เยาวชนและผู้สูงอายุเพ่ือการพัฒนาชุมชน 

 

2533314 การพัฒนาชุมชนที่ย่ังยืน 
Sustainable Community Development 

3(2-2-5) 

                 ความหมาย แนวคิด และหลักการของการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบททางเศรษฐกิจ สั งคม 
วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ บริการ และการจัดการทรัพยากรที่สอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชน 
  

2533701 การพัฒนาชุมชนในประชาคมอาเซียน 
Community Development in ASEAN Community 

3(3-0-6) 

                 บริบท แนวคิด หลักการในการพัฒนาชุมชนของประเทศในภูมิภาคอาเซียน วิเคราะห์
ความสัมพันธ์องค์ประกอบของบริบทชุมชนท้องถิ่นด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง การศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ในการพัฒนาชุมชน
ในพ้ืนที่ที่ก าหนด 
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2534409 การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา 
Local Government for Development 

3(3-0-6) 

                 แนวคิดทฤษฎีการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นรากฐานของการปกครองและการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยจากแนวคิดตะวันตก โดยเน้นการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย ประวัติและพัฒนาการ 
ความสัมพันธ์ระหว่างการปกครองท้องถิ่นกับการปกครองส่วนกลางในแง่อ านาจ รูปแบบ ปัญหาและ
ผลกระทบต่อการพัฒนาสังคม บทบาทขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา  ปัญหาและแนว
ทางแก้ไข 

 

2534410 เครือข่ายการเรียนรู้ในงานพัฒนาชุมชน     
Learning Networks in Community Development 

3(3-0-6) 

                 ความหมาย ขอบข่าย ความส าคัญ องค์ประกอบ ลักษณะและกระบวนการในการสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชน การปฏิบัติ วิเคราะห์ความขัดแย้ง และศักยภาพของชุมชน 

 
2534503 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน 

Applied Geographical Information system for 
Community Development 

3(2-2-5) 

ประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการวิเคราะห์องค์ประกอบ โครงสร้าง และความ
ต้องการของชุมชน การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และแนวโน้มในการพัฒนาชุมชน กระบวนการ เทคนิค 
และวิธีวิทยาการในการวางผังชุมชน ตัวอย่างการวางผังชุมชน เทคนิคในการวิเคราะห์เพ่ือการวางแผน การ
จัดท าแผนภูมิและแผนที่เชิงสถิติ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์และสร้าง
แบบจ าลองเพ่ือการวางแผนพัฒนาชุมชน 

 
 

2534905 การจัดการฝึกอบรมและสัมมนาในงานพัฒนาชุมชน  
Seminar and Workshop in Community Development 

3(2-2-5) 

ความหมาย รูปแบบและวิธีการจัดการฝึกอบรมและสัมมนา การคัดเลือกรูปแบบและวิธีการ
จัดการฝึกอบรมและสัมมนา กระบวนการจัดการฝึกอบรมและสัมมนา วิธีการประเมินผลโครงการฝึกอบรม
และสัมมนา การจัดท าโครงการตัวอย่างเพ่ือการพัฒนาชุมชน และการด าเนินการจัดการฝึกอบรมและสัมมนา
ตามโครงการตัวอย่าง 
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3)   หมวดวิชาเลือกเสรี               6 หน่วยกิต 
                    เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชา

ที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตร
ของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจ และต้องไม่เป็นรายวิชาใน
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

 
   

    2.4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ        7     หน่วยกิต  
   

2533805 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน  

Preparation for Professional Internship in Community 
Development  

2(90) 

การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้ การปรับตัว 
โอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ บุคลิกภาพที่
เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเน้นการฝึกทักษะภาคปฏิบัติและกิจกรรมส าหรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพการ
พัฒนาชุมชน 

 
2534805 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน  

Professional Internship in Community Development  
5(450) 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาองค์การ หน่วยงาน หรือชุมชน น าผลที่ได้รับจากการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพมาศึกษาวิเคราะห์ และน าเสนอผลงานด้วยระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
 


