ปรัชญา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
Bachelor of Arts Program in Community Development
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) B.A. (Community Development)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556

การพัฒนาตน พัฒนาครอบครัว พัฒนาองคกร สูการพัฒนาสังคมชุมชนทองถิ่นอยางยั่งยืน
วัตถุประสงคของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตที่มคี ุณลักษณะดังนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะ วิสัยทัศน และสามารถเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงในชุมชนได
2. มีความมุงมั่นในการพัฒนาตน พัฒนาครอบครัว พัฒนาองคกร พัฒนาสังคมชุมชนทองถิ่นได
3. มีภาวะผูนํา มีบุคลิกภาพที่ดี สามารถทํางานทีม่ ีสวนรวมกับชุมชนได
จํานวนหนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 130 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
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) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
1.1) กลุมภาษา
9 หนวยกิต
1500110
ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
3(3-0)
Thai Language for Communication
1500111
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
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
สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
3(3-0)
Aesthetics for Self Development
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

หนา 1

2500115
2500116

4000115
4000116
4000117

วิถีไทยสูสังคมโลก
Thai Living to Global Society
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life

2504905
2531105
2531302

2531901
2532101
2532104
2532302

3(3-0)

1.3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
Sciences and Equilibrium of Life
การแกปญหาเชิงบูรณาการ
Integrated Problem Solving
เทคโนโลยีกับการพัฒนา
Technology and Development

2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) กลุมวิชาแกน
1500108
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
English for Specific Purposes
1500109
การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ
Developing Skills in English
1551111
การฟงและการพูด 1
Listening and Speaking 1
2504901

3(3-0)

9 หนวยกิต

3(3-0)
3(3-0)
94
9

หนวยกิต
หนวยกิต

2.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
12 หนวยกิต
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตรเบื้องตน
Introduction to Social Science Research Methodology
สถิติสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร
Statistics for Social Science Research
หลักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
Principles of Sociology and Anthropology
ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
Theories and Principles of Community Development
2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน
66 หนวยกิต
บังคับ เรียน
39 หนวยกิต
การศึกษาแนวพระราชดําริเพื่องานพัฒนาชุมชน
Royal Initiative Study for Community Development
สังคมวิทยาชนบทและเมือง
Rural and Urban Sociology
ชุมชนศึกษา
Community Study
กระบวนการพัฒนาชุมชน
Community Development Process

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

3(2-2)

3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)

3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)

3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
หนา 2

2532312
2533101
2533103
2533207
2533311
2534405
2534904
2534906
2583201
2531701
2531801
2532106
2532308
2532309
2532311
2532313
2532502
2532602
2533203

คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักพัฒนาชุมชน
3(3-0)
Ethics for Community Development
ปญหาสังคม
3(3-0)
Social Problems
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมกับการพัฒนา
3(3-0)
Social and Cultural Changes and Development
ประชากรศึกษาประยุกตเพื่อการพัฒนาชุมชน
3(2-2)
Applied Population Education for Community
Development
การวางแผนพัฒนาชุมชน
3(2-2)
Community Development Planning
เครือขายการเรียนรูในงานพัฒนาชุมชน
3(3-0)
Learning Networks in Community Development
สัมมนาการพัฒนาชุมชน
3(2-2)
Seminar on Community Development
การวิจัยชุมชน
3(2-2)
Community Research
ภาวะผูนําในการพัฒนาทองถิ่น
3(3-0)
Leadership in Local Development
เลือก เรียนไมนอยกวา
27 หนวยกิต
จิตวิทยาในงานพัฒนาชุมชน
3(3-0)
Psychology in Community Development
การทองเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อการพัฒนาชุมชน
3(2-2)
Ecological Tourism for Community Development
ภูมิปญญาทองถิ่นในงานพัฒนา
3(2-2)
Local Wisdoms in Development
วิทยากรกระบวนการเพื่อการพัฒนาชุมชน
3(2-2)
Process Facilitators for Community Development
การจัดการความรูเพื่อการพัฒนาชุมชน
3(2-2)
Knowledge Management for Community Development
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน
3(2-2)
Innovation for Community Development
การบริหารงานพัฒนาชุมชน
3(3-0)
Community Development Administration
สวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห
3(3-0)
Social Welfares and Social Works
กฎหมายพื้นฐานสําหรับการพัฒนาชุมชน
3(3-0)
Fundamental Laws for Community Development
การพัฒนาสังคม
3(3-0)
Social Development

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

หนา 3

2533312
2533313
2533701
2534409
2534502
2534905
2532003

2533803
2532803

การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน
Sustainable Community Development
การพัฒนาเด็ก เยาวชน และผูสูงอายุ
Development of Children, Juveniles and Elderly
การพัฒนาชุมชนในประชาคมอาเซียน
Community Development in ASEAN Community
การปกครองสวนทองถิ่นเพื่อการพัฒนา
Local Government for Development
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรประยุกตเพื่อการพัฒนาชุมชน
Applied Geographical Information system for Community
Development
การจัดการฝกอบรมและสัมมนาในงานพัฒนาชุมชน
Seminar and Workshop in Community Development
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมของทองถิ่น
Local Resources and Environmental Management
2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 7
หนวยกิต
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน
Preparation for Professional Internship in Community
Development
การฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน
Professional Internship in Community Development

3) หมวดวิชาเลือกเสรี

6

3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)

2(90)
5(450)

หนวยกิต

เลือกจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแลว และตองไมเป นรายวิช าที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

หนา 4

คําอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
1.1) กลุมภาษา
9 หนวยกิต
1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
3(3-0)
Thai Language for Communication
ความสําคัญของภาษาไทย การใชภาษาไทยในการสื่อความหมายอยางถูกตองและเหมาะสม
การใชทักษะทางภาษาที่สัมพันธกันในการจับใจความสําคัญ การขยายความ การยอความ การสรุปความ
การวิเคราะห การวิจารณ การตีความ และการสังเคราะห ทักษะการฟง การอาน การพูด และการเขียน
อยางมีมารยาทและมีคุณภาพ การนําเสนอผลการศึกษาคนควาทางวิชาการดวยลายลักษณอักษร วาจา
และสื่อประสม
1500111 English for Communication and Study Skills
3(3-0)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
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
3(3-0)
Language and Culture
ความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการดําเนินชีวิตและพัฒนาวิชาชีพการกระทบ
ทางวัฒนธรรมกับภาษาที่ มีตอกัน อิทธิพลของวัฒ นธรรมที่มีตอวิวัฒนาการของภาษาขนบธรรมเนีย ม
ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรมกับการใชภาษาในกลุมอาเซียน ภาษาถิ่น เพื่อการอยูรวมกัน
อยางสันติ ความเจริญของภาษา การใชภาษาในวรรณกรรมอยางมีศิลปะ
1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

12 หนวยกิต

2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
3(3-0)
Truth and Development of Life
ทฤษฎีตางๆ เกี่ยวกับความหมายของชีวิต ทางดานวิทยาศาสตร ดานศาสนา ดานสังคม จิต
นิยม วัตถุนิยม การกําเนิดและวิวัฒนาการของชีวิต ปรัชญาตางๆ ในการดํารงชีวิต การใหคุณคาของชีวิต
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง ครอบครัว และสังคม การมีจิตสํานึกหรือ
ความตระหนัก และการเสียสละตอสวนรวม
2500114 สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
3(3-0)
Aesthetics for Self Development
การรับรูสุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสรางสรรคงานศิลปกรรมของมนุษย ดาน
ความเชื่อ ศาสนา สังคม บนพื้นฐานแหงการมองเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหวที่แสดงถึงความสามารถใน
การแสดงออกเชิ งสร างสรรค งานศิล ปกรรมแตล ะแบบ การพัฒนาทางอารมณและสังคม การสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม การนําศิลปะมาประยุกต การแสวงหาความรูและการสรางสรรคศิลปะที่นําไปสูการ
เขาใจตนเอง เขาใจผูอื่น และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

หนา 5

2500115 วิถีไทยสูสังคมโลก
3(3-0)
Thai Living to Global Society
ความสั มพัน ธ และการบู ร ณาการของสังคมไทยและสังคมโลก ทางดานสังคมวัฒ นธรรม
เศรษฐกิ จ การเมื อง การปกครอง ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตในปจจุบัน สรางความตระหนักในคุณคาวัฒนธรรม และการรวม
กิจ กรรมสื บสานวั ฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และทอ งถิ่น การวิเคราะหประเด็น เกี่ยวกับ
วิวัฒนาการ ผลกระทบ การผสมผสาน การกลืนกลาย ความรวมมือ และความขัดแยง ในระดับชุมชน
ระดับประเทศและระหวางประเทศ
2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0)
Laws in Daily Life
กฎหมายรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของพลเมือง ประมวลกฎหมายแพง และ
พาณิชย กฎหมายทรัพยสินทางปญญา ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน
เชน พระราชบัญญัติจราจรทางบก พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและสิทธิชุมชน
1.3) กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

9 หนวยกิต

4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
3(2-2)
Sciences and Equilibrium of Life
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยน แปลงที่มีผลกระทบตอ
ภาวะสุขภาพของสังคมไทยและสังคมโลก สถานการณปญหาสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรม
สุขภาพทางเพศ ปญหาความเครียด การเสพสารเสพติด การเสพสุราและบุหรี่ สารเคมีและผลิตภัณฑทาง
ธรรมชาติ ที่มีผ ลกระทบต อสุขภาวะ การตระหนักรูเทาทัน การอนุรักษพลังงานและภัย พิบัติธ รรมชาติ
แบบแผนการดําเนินชีวิตแบบองค รวมในชีวิตประจําวันที่มีความพอดี และการฝกปฏิบัติออกกําลังกาย
เพื่อพัฒนาดุลยภาพของชีวิต
4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ
3(3-0)
Integrated Problem Solving
การเสริมสรางทักษะพัฒนาการคิด และการตัดสินใจตามหลักการ แนวคิดแบบตาง ๆ ของ
มนุ ษ ย ตรรกวิ ท ยา การคิ ด เชิ ง สั ง คมศาสตร การคิ ด เชิ ง ศาสนศาสตร การคิ ด เชิ ง วิ ท ยาศาสตร แ ละ
คณิตศาสตร การคิดเชิงจิตวิทยา โดยเนนการบูรณาการ คิดแบบองครวม และการคิดเพื่อแกปญหาในโลก
สมัยใหม สําหรับการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข
4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา
3(3-0)
Technology and Development
ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอม การนํา
เทคโนโลยี มาประยุ กต ใช ในด า นต า ง ๆ ได แก การศึก ษา ศาสนา วัฒ นธรรม อาชีพ และการสื่ อสาร
เปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ของเทคโนโลยีที่มีผลตอการพัฒนาอยางยั่งยืน
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2) หมวดวิชาเฉพาะ
94
หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาแกน
9
หนวยกิต
1500108 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3(3-0)
English for Specific Purposes
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
3(3-0)
Developing Skills in English
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, notetaking 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
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตรเบื้องตน
3(2-2)
Introduction to Social Science Research Methodology
การศึกษาเกี่ยวกับจุดประสงคและความหมายของการวิจัยทางสังคมศาสตร วิธีการ
ตาง ๆ ในการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การดําเนินการวิจัย การใชสถิติ แหลงขอมูล การรวบรวม
ขอมูล การเขียนรายงาน การอานผลการวิจัย การนําวิธีการและผลการวิจัยไปใชในการปฏิบัติงานฝก
ปฏิบัติการดําเนินงานวิจัยภาคสนามทุกขั้นตอน
2504905
สถิติสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร
3(2-2)
Statistics for Social Science Research
แนวคิด วิธีการทางสถิติ สถิติภาคพรรณนา สถิติวิเคราะหเบื้องตน กระบวนการและ
เทคนิคการใชสถิติ ฝกฝนการใชสถิติเบื้องตนในงานวิจัยทางสังคมศาสตร
2531105
หลักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
3(3-0)
Principles of Sociology and Anthropology
ความหมาย ลักษณะขอบขาย และประวัติความเปนมาของมานุษยวิทยาและ
สังคมวิทยา วิวัฒนาการของมนุษย การปรับตัวของมนุษย ประเภทของมานุษยวิทยา ความเชื่อ
ศาสนาและพิธีกรรม การสมรส ครอบครัวและเครือญาติ รวมทั้งวิธีการศึกษาทางมานุษยวิทยา ความ
แตกตางของมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ขอบขายและความเปนมาของสังคมวิทยา การจัดระเบียบ
สังคมกลุมสังคม สถาบัน ลักษณะทั่วไปของสังคมและวัฒนธรรม ปญหาสังคมและแนวทางแกไข
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
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2531302

ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
3(2-2)
Theories and Principles of Community Development
ความหมาย ปรัชญา หลักการ ทฤษฎีและเปาหมายของการพัฒนาชุมชน โครงสราง
และลั กษณะของชุ มชน การนํ าทฤษฎีสังคมศาสตรไปใชในการพัฒนาชุมชน พรอมฝกปฏิบัติการใน
สถานการณจริง โดยวิเคราะหความสัมพันธทางดานวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจและการเมืองของชุมชน
2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน
บังคับ เรียน

66
39

หนวยกิต
หนวยกิต

2531901

การศึกษาแนวพระราชดําริเพื่องานพัฒนาชุมชน
3(3-0)
Royal Initiative Study for Community Development
แนวพระราชดํ า ริ เ พื่อ การพัฒ นา ปรั ช ญาการพั ฒ นา ทฤษฎี ใ หม ตามแนวปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง และหลักการปฏิบัติของศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หลักการ
ทรงงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในงานพัฒนาชุมชน
2532101
สังคมวิทยาชนบทและเมือง
3(3-0)
Rural and Urban Sociology
ความรูเบื้องตนทางสังคมวิทยา ความหมาย สังคมวิทยาชนบทและเมือง ลักษณะสังคม
ชนบทและเมือง ดานนิเวศวิทยา ประชากร การอาชีพและเศรษฐกิจ สถาบันสังคม กลุมองคการทางสังคม
ลักษณะคานิยม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมชนบทและสังคมเมือง ปญหาและการแกไขปญหาของสังคม
ชนบทและสังคมเมือง การวางผังเมือง
2532104
ชุมชนศึกษา
3(2-2)
Community Study
ความหมาย ความจําเปน ประโยชน ประเภท วิธีการศึกษาชุมชน ศึกษาชุมชนในดาน
สิ่งแวดลอมทางกายภาพ โครงสรางของชุมชนทุนทางสังคมตลอดจนศักยภาพของชุมชนในดานเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง และวัฒนธรรม
2532302
กระบวนการพัฒนาชุมชน
3(2-2)
Community Development Process
ความหมาย ขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาชุมชน วิเคราะหกระบวนการพัฒนา
ชุมชนแบบตางๆ ที่ใชอยูในปจจุบัน การสรางรูปแบบกระบวนการพัฒนาชุมชนที่เหมาะสมกับชุมชน
2532312
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักพัฒนาชุมชน
3(3-0)
Ethics for Community Development
หลักการฝกปฏิบัติตน ตามหลักพระพุทธศาสนา ทํากิจกรรมที่นําไปสูการสรางสํานึก
สาธารณะและ จิตอาสา เพื่อการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม การพัฒนาตนเองและผูอื่น และนําไปใช
ในงานการพัฒนาชุมชน
2533101
ปญหาสังคม
3(3-0)
Social Problems
ความหมาย ขอบเขตของปญหาสังคม แนวคิด ทฤษฎี วิธีวิเคราะหปญหาสังคม สาเหตุ
ของปญหาสังคม ปญหาสังคมที่เกิดขึ้นในสังคมทั่วไป สังคมชนบท สังคมเมือง ผลกระทบของปญหาสังคม
ที่มีตอบุคคล กลุมคน และสังคม แนวทางแกไขปญหาสังคม
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2533103

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมกับการพัฒนา
3(3-0)
Social and Cultural Changes and Development
ความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมกับการพัฒนา วิวัฒนาการ
ของสังคมมนุษย แนวคิด ทฤษฎีและรูปแบบของการเปลี่ยนแปลง ปจจัยที่ กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
วิวัฒ นาการของการเปลี่ ยนแปลงในสังคมไทย ผลกระทบของการเปลี่ย นแปลงและแนวโนมของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม
2533207
ประชากรศึกษาประยุกตเพื่อการพัฒนาชุมชน
3(2-2)
Applied Population Education for Community Development
ความหมายและประวัติความเปนมาของประชากรศึกษา องคประกอบและการกระจาย
ตัวของประชากร ภาวะประชากรและการเปลี่ยนแปลงประชากร การเกิด การตาย และการยายถิ่น
ทฤษฎีทางประชากร ความสัมพันธระหวางภาวะประชากรกับปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม ปญหาและ
นโยบายประชากร ประชากรศึกษากับการแกไขปญหาประชากรของชุมชน กรณีตัวอยาง และฝกแกไข
ปญหาประชากรดวยเทคนิคและวิธีการทางประชากรศึกษา
2533311
การวางแผนพัฒนาชุมชน
3(2-2)
Community Development Planning
แนวคิ ด หลั ก การวางแผนพั ฒ นา และการวางแผนงานงานพั ฒ นาชุ ม ชน ป จ จั ย ที่
เกี่ยวของกับการวางแผนพัฒนาชุมชนทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน ปญหา อุปสรรคของการวางแผน
พัฒนา การปฏิบัติการในการวางแผนโดยใชกระบวนการมีสวนรวม ทั้งในชั้นเรียนหรือในชุมชน
2534405
เครือขายการเรียนรูในงานพัฒนาชุมชน
3(3-0)
Learning Networks in Community Development
ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญ องคประกอบ ลักษณะและกระบวนการในการสราง
เครือขายการเรียนรูของชุมชน
2534904
สัมมนาการพัฒนาชุมชน
3(2-2)
Seminar on Community Development
สัมมนาการพัฒนาชุมชนในเชิงทฤษฎี หลักการ และการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนใน
สังคมไทย เปรียบเทียบเชิงวิเคราะหความแตกตาง ถอดบทเรียนจากหนวยงานและองคกรชุมชนที่ประสบ
ผลสําเร็จในการพัฒนา จัดทําโครงการฝกปฏิบัติการสัมมนาชุมชนดวยสถานการณจริง ทั้งในชุมชน หรือ
ในสถานศึกษา
2534906
การวิจัยชุมชน
3(2-2)
Community Research
แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยชุมชน ความหมาย ความสําคัญ แนวความคิด ขอบเขตประเภท
และกระบวนการวิจัยชุมชน การเขียนโครงการวิจัยชุมชน วิธีการเก็บขอมูล ประชากร กลุมตัวอยาง
เครื่องมือในการเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเขียนรายงาน และการนําผลการศึกษาไปใชในชุมชน
2583201
ภาวะผูนําในการพัฒนาทองถิ่น
3(3-0)
Leadership in Local Development
ความรู ทักษะ และเจตคติเกี่ยวกับภาวะผูนํา คุณลักษณะ ประเภท บทบาท ปจจัยที่
กอใหเกิดภาวะผูนํา การเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน แนวทางการพัฒนาภาวะผูนํา กรณีศึกษา
ผูนําชุมชนที่ประสบความสําเร็จและเปนที่ยอมรับ การประยุกตใชภาวะผูนําตามสถานการณ
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เลือก
เลือกเรียนไมนอยกวา

27 หนวยกิต

2531701

จิตวิทยาในงานพัฒนาชุมชน
3(3-0)
Psychology in Community Development
ทฤษฎีทางจิตวิทยาและจิตวิทยาสังคม ชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชน ปจจัยที่
มีผลตอบุคลิกภาพและการดํารงชีวิตของคนในชุมชน ทัศนคติและทฤษฎีตางๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมของ
คนในชุมชน
2531801
การทองเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อการพัฒนาชุมชน
3(2-2)
Ecological Tourism for Community Development
ความหมาย หลักการดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติความเปนมา องคความรู
วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญญาที่เปนทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ทรัพยากรทางธรรมชาติของ
ทองถิ่น เพื่อการพัฒนาคุณภาพการทองเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชนอยางยั่งยืน และฝกปฏิบัติในสถานการณ
จริง
2532106
ภูมิปญญาทองถิ่นในงานพัฒนา
3(2-2)
Local Wisdoms in Development
ความหมาย แนวคิดและความสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่น วิวัฒนาการ กระบวนการ
เรี ย นรู และกระบวนการถ ายทอดภู มิปญญาทองถิ่น ความสัมพัน ธระหวางภูมิปญญาสิ่งแวดลอม ภูมิ
ปญญากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต การแกปญหาชุมชน แนวทางการอนุรักษ ฟนฟู สงเสริม และประยุกต
ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการพัฒนา ฝกฝนการเลือกและประยุกตภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการพัฒนา
2532308
วิทยากรกระบวนการเพื่อการพัฒนาชุมชน
3(2-2)
Process Facilitators for Community Development
แนวคิดพื้นฐานของวิทยากรกระบวนการ ลักษณะและความสําคัญของวิทยากร
กระบวนการ การจัดการความรูแบบมีสวนรวม การสรุปประเด็น การเตรียมตัว บทบาท เครื่องมือ
และเทคนิคของวิทยากรกระบวนการ การปฏิบัติการภาคสนามของวิทยากรกระบวนการเพื่อการพัฒนา
ชุมชน
2532309
การจัดการความรูเพื่อการพัฒนาชุมชน
3(2-2)
Knowledge Management for Community Development
ความหมายและกระบวนการในการจัดการความรู เพื่อนํามาประยุกตใชในงานพัฒนา
ชุมชน ทองถิ่น โดยใหนักศึกษา ฝกปฏิบัติในพื้นที่เปาหมายที่กําหนดไว
2532311
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน
3(2-2)
Innovation for Community Development
ความหมาย หลั ก การ และแนวคิ ด ทางนวั ต กรรม กระบวนการเกิ ด นวั ต กรรม
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนและการสรางนวัตกรรมเพื่อการประยุกตใชในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่
เปาหมาย
2532313
การบริหารงานพัฒนาชุมชน
3(3-0)
Community Development Administration
หลักในการบริหารงานพัฒนาชุมชน กระบวนการในการกําหนดแผน การปฏิบัติงาน
ตามแผนการสั่งการ การควบคุมและการประเมินแผนการพัฒนา โดยผานกระบวนบริหารงานอยางมี
สวนรวม
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2532502

สวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห
3(3-0)
Social Welfares and Social Works
ความหมาย ปรัช ญา ขอบเขต วิวัฒนาการงานสวัส ดิการและงานสังคมสงเคราะห
กระบวนการบริ การทางสั งคม เพื่อสนองความตองการของสังคม โดยเปรีย บเทีย บกับตางประเทศ
ความสัมพันธของงานสวัสดิการสังคมกับงานสังคมสงเคราะห ลักษณะและขอบเขตการใหบริการ ความ
จําเปนของวิชาชีพที่มีตอสังคม ในการพัฒนาคนและพัฒนาสังคม
2532602
กฎหมายพื้นฐานสําหรับการพัฒนาชุมชน
3(3-0)
Fundamental Laws for Community Development
ความหมายและที่มาของกฎหมาย กฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวของกับการพัฒนา กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายมนุษยชน และกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิหนาที่และความมั่นคงของ
มนุษย
2533203
การพัฒนาสังคม
3(3-0)
Social Development
แนวคิด ทฤษฎี กลวิธีตาง ๆ และแนวทางทีเ่ กี่ยวของกับการพัฒนาสังคม กาวิเคราะห
ขอมูล การวางแผนพัฒนาใหสอดคลองกับสภาพ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง
2533312
การพัฒนาชุมชนทีย่ ั่งยืน
3(2-2)
Sustainable Community Development
ความหมาย แนวคิด และหลักการของการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบททางเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม ที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน ศึกษาชุมชนเพื่อวิเคราะหศักยภาพ
การเกิดระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเองในชุมชน
2533313
การพัฒนาเด็ก เยาวชน และผูสูงอายุ
3(2-2)
Development of Children, Juveniles and Elderies
แนวคิด หลักการและความสําคัญในการพัฒนาคนตามชวงวัย นโยบายและแผนการ
พัฒนาเด็ก เยาวชน และผูสูงอายุ ของหนวยงานรัฐและองคกรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวของ ศึกษาปญหา
ของเด็ก เยาวชนและผูสูงอายุที่มีตอสังคม เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการฝกปฏิบัติการที่เหมาะสมแกเด็ก
เยาวชนและผูสูงอายุเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม
2533701
การพัฒนาชุมชนในประชาคมอาเซียน
3(3-0)
Community Development in ASEAN Community
บริบท แนวคิด หลักการในการพัฒนาชุมชนของประเทศในภูมิภาคอาเซียน วิเคราะห
ความสั ม พั น ธ อ งค ป ระกอบของบริ บ ทชุ ม ชนท อ งถิ่ น ด า นสั ง คม เศรษฐกิ จ การเมื อ ง การปกครอง
การศึ กษา ศาสนา วั ฒ นธรรม ประเพณี ความเชื่อ ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดลอ ม เพื่ อนํ ามา
ประยุกตในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ที่กําหนด
2534409
การปกครองสวนทองถิ่นเพื่อการพัฒนา
3(3-0)
Local Government for Development
แนวคิดทฤษฎีการปกครองสวนทองถิ่น ที่เปนรากฐานของการปกครองและการพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตยจากแนวคิดตะวันตก โดยเนนการปกครองสวนทองถิ่นไทย ประวัติและพัฒนาการ
ความสัมพันธระหวางการปกครองทองถิ่นกับการปกครองสวนกลางในแงอํานาจ รูปแบบ ปญหาและ
ผลกระทบตอการพัฒนาสังคม บทบาทขององคการปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนา ปญหาและแนว
ทางแกไข
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

หนา 11

2534502

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรประยุกตเพื่อการพัฒนาชุมชน
3(2-2)
Applied Geographical Information system for
Community Development
ประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการวิเคราะหองคประกอบ โครงสราง และ
ความตองการของชุมชน การประเมินสถานการณ ปญหา และแนวโนมในการพัฒนาชุมชน กระบวนการ
เทคนิค และวิธีวิทยาการในการวางผังชุมชน ตัวอยางการวางผังชุมชน เทคนิคในการวิเคราะหเพื่อการ
วางแผน การจัดทําแผนภูมิและแผนที่เชิงสถิติ การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในการวิเคราะห
และสรางแบบจําลองเพื่อการวางแผนพัฒนาชุมชน
2534905
การจัดการฝกอบรมและสัมมนาในงานพัฒนาชุมชน
3(2-2)
Seminar and Workshop in Community Development
ความหมาย รูปแบบและวิธีการจัดการฝกอบรมและสัมมนา การคัดเลือกรูปแบบและ
วิธีการจัดการฝกอบรมและสัมมนาเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการพัฒนา กระบวน การจัดการฝ กอบรม
และสัมมนา วิธีการประเมินผลโครงการฝกอบรมและสัมมนา การจัดทําโครงการตัวอยางเพื่อการพัฒนา
ชุมชนและดําเนินการจัดการฝกอบรมและสัมมนา
2532003
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมของทองถิ่น
3(2-2)
Local Resources and Environmental Management
องคความรูเ กี่ยวกับการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมของทองถิ่น ความสําคัญตอ
มนุษยและระบบสิ่งแวดลอม ปญหา ผลกระทบ และแนวทางแกไข การจัดการทรัพยากรแบบบูรณาการ
มุงเนนการมีสวนรวม โดยใชมาตรการทางสังคม เศรษฐศาสตร ธรรมาภิบาล ภูมิปญญาทองถิ่น หลัก
ความพอเพียง เพื่อเนนความเปนชุมชนสีเขียวที่ยั่งยืน
2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 7
หนวยกิต
2533803
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน
2(90)
Preparation for Professional Internship in Community
Development
จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเ รียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพใน
ดานการรับรู ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนา ตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจต
คติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเนนการฝกทักษะภาคปฏิบัติในงานและกิจกรรม
สําหรับฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน
2532803
การฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน
5(450)
Professional Internship in Community Development
จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชนองคการหรือหนวยงาน
เพื่อใหไดรับความรู ทักษะ เจตคติและประสบการณในอาชีพพัฒนาชุมชน โดยใหนักศึกษาเขาไปใชชีวิต
ในชุมชน เพื่อทําการศึกษาชุมชน นําผลการศึกษามาวิเคราะหปญหา เขียนโครงการและแผนงาน และ
ปฏิบัติงานตามโครงการ ศึกษารูปแบบ การจัดระบบงาน การบริหารโครงการ วิธีการดําเนินงาน การมี
สวนรวมในการแกไขปญหาของหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานอยูในชุมชนนั้น
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3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตร
ของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจและความสนใจและตองไม
เปนรายวิชาในสาขาวิชาเอกนั้นและความสนใจและตองไมเปนรายวิชาในสาขาวิชาเอกนั้น
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