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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  พัฒนาองค์กร  สู่การพัฒนาสังคมชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน   
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มคีุณลักษณะดังนี้ 
        1.  มีคุณธรรม  จริยธรรม ความรู้  ทักษะ วิสัยทัศน์ และสามารถเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในชุมชนได้ 
 2. มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตน  พัฒนาครอบครัว  พัฒนาองค์กร  พัฒนาสังคมชุมชนท้องถิ่นได้             
 3.   มีภาวะผู้น า  มีบุคลิกภาพที่ดี  สามารถท างานทีม่ีส่วนร่วมกับชุมชนได ้  
จ านวนหน่วยกิต   

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  130 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร   
    1)   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30   หน่วยกิต 
     1.1)  กลุ่มภาษา       9   หน่วยกิต 
     1.2)  กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   12    หน่วยกิต 

                     1.3)  กลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        9   หน่วยกิต   
   2) หมวดวิชาเฉพาะ                                94   หน่วยกิต  
   2.1)   กลุ่มวิชาแกน              9     หน่วยกิต 

  2.2)   กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ        12   หน่วยกิต 
 2.3)   กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน         66   หน่วยกิต 
       2.3.1  บังคับเรียน   39   หน่วยกิต 
       2.3.2  เลือกเรียน     27   หน่วยกิต 
 2.4)   กลุ่มวิชาชีพฝึกประสบการณ์วิชาชีพ          7    หน่วยกิต 

3)   หมวดวิชาเลือกเสรี                          6  หน่วยกิต 
รายวิชา 

1)   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต 
1.1) กลุ่มภาษา  9 หน่วยกิต 

1500110 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อความหมาย 3(3-0) 
 Thai Language  for Communication  
1500111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้ 3(3-0) 
 English for Communication and Study Skills  
1500112 ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0) 

 Language  and Culture  
1.2) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์            12 หน่วยกิต 

2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต 3(3-0) 
 Truth and Development of Life  
2500114 สุนทรียภาพเพ่ือการพัฒนาตน 3(3-0) 
 Aesthetics for Self Development  
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2500115 วิถีไทยสู่สังคมโลก 3(3-0) 
 Thai Living to Global Society  
2500116 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 3(3-0) 

 Laws in Daily Life  
 

1.3) กลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         9 หน่วยกิต 
4000115 วิทยาศาสตร์กับดุลยภาพของชีวิต 3(2-2) 
 Sciences and Equilibrium of Life  
4000116 การแก้ปัญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0) 
 Integrated Problem Solving  
4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา 3(3-0) 

 Technology and Development  
 

  2) หมวดวิชาเฉพาะ                        94  หน่วยกิต  
  2.1) กลุ่มวิชาแกน      9 หน่วยกิต 

1500101 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ                                         3(3-0) 
 English for Specific Purposes    
1500109 การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 3(3-0) 
 Developing Skills in English                                                             
1551111 การฟังและการพูด  1 3(2-2) 
 Listening and Speaking 1  

 

  2.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ     12 หน่วยกิต 
  2504901 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น 

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

 
2504905 สถิติส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

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)     กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน      66 หน่วยกิต 
  บังคับ  เรียน               39    หน่วยกิต 

2531901 การศึกษาแนวพระราชด าริเพ่ืองานพัฒนาชุมชน  
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  เรียนไม่น้อยกว่า                 27    หน่วยกิต 

2532312 คุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักพัฒนาชุมชน    
Ethics for Community  Development 

3(3-0) 

2533101 ปัญหาสังคม      
Social  Problems 

3(3-0) 

2533103 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมกับการพัฒนา  
Social and Cultural Changes and  Development 

3(3-0) 

2533207 ประชากรศึกษาประยุกต์เพ่ือการพัฒนาชุมชน  
Applied Population Education for Community  
Development 

3(2-2) 

2533311 การวางแผนพัฒนาชุมชน      

Community Development  Planning 
3(2-2) 

2534405 เครือข่ายการเรียนรู้ในงานพัฒนาชุมชน     
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 ภาวะผู้น าในการพัฒนาท้องถิ่น     
Leadership in Local  Development 

3(3-0) 

   

2531701 จิตวิทยาในงานพัฒนาชุมชน    
Psychology in  Community  Development 

3(3-0) 

2531801 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพ่ือการพัฒนาชุมชน   
Ecological Tourism for Community  Development 

3(2-2) 

2532106 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในงานพัฒนา     
Local Wisdoms  in Development 

3(2-2) 

2532308 วิทยากรกระบวนการเพ่ือการพัฒนาชุมชน    
Process  Facilitators  for Community  Development 

3(2-2) 

2532309 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชน     
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 สวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์     
Social Welfares and Social Works 

3(3-0) 

2532602 กฎหมายพื้นฐานส าหรับการพัฒนาชุมชน    
Fundamental Laws for  Community  Development 

3(3-0) 

2533203 การพัฒนาสังคม       
Social  Development   

3(3-0) 
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 3)  หมวดวิชาเลือกเสรี                                       6 หน่วยกิต 
  

     เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2533312 การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน      
Sustainable Community  Development 

3(2-2) 

2533313 การพัฒนาเด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ  
Development  of  Children, Juveniles and Elderly 

3(2-2) 

2533701 การพัฒนาชุมชนในประชาคมอาเซียน    
Community  Development in ASEAN Community 

3(3-0) 

2534409 การปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนา    
Local  Government for  Development 

3(3-0) 

2534502 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ประยุกต์เพ่ือการพัฒนาชุมชน 
Applied Geographical Information system  for Community   
Development 

3(2-2) 

2534905 การจัดการฝึกอบรมและสัมมนาในงานพัฒนาชุมชน  
Seminar and Workshop in Community Development 

3(2-2) 

2532003 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น          
Local Resources and Environmental Management  

3(2-2) 

   

 2.4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7     หน่วยกิต  
2533103 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน  

Preparation for Professional Internship in Community  
Development  

2(90) 

2532803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน  
Professional Internship in Community Development  

5(450) 
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ค าอธิบายรายวิชา   
 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                    30   หน่วยกิต        
                         1.1) กลุ่มภาษา                            9   หน่วยกิต 

1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย 
Thai Language  for Communication 

3(3-0) 

      ความส าคัญของภาษาไทย การใช้ภาษาไทยในการสื่อความหมายอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
การใช้ทักษะทางภาษาที่สัมพันธ์กันในการจับใจความส าคัญ การขยายความ การย่อความ การสรุปความ 
การวิเคราะห์ การวิจารณ์ การตีความ และการสังเคราะห์ ทักษะการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียน
อย่างมีมารยาทและมีคุณภาพ การน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการด้วยลายลักษณ์อักษร วาจา 
และสื่อประสม 
1500111 English for Communication and Study Skills 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้ 
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) 

      ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการด าเนินชีวิตและพัฒนาวิชาชีพการกระทบ
ทางวัฒนธรรมกับภาษาที่มีต่อกัน  อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีต่อวิวัฒนาการของภาษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม  วัฒนธรรมกับการใช้ภาษาในกลุ่มอาเซียน  ภาษาถิ่น เพ่ือการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ  ความเจริญของภาษา  การใช้ภาษาในวรรณกรรมอย่างมีศิลปะ 

 

      1.2) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  12 หน่วยกิต 
 

2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต 
Truth and Development of Life 

3(3-0) 

       ทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับความหมายของชีวิต ทางด้านวิทยาศาสตร์  ด้านศาสนา ด้านสังคม จิต
นิยม วัตถุนิยม การก าเนิดและวิวัฒนาการของชีวิต ปรัชญาต่างๆ ในการด ารงชีวิต การให้คุณค่าของชีวิต 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ครอบครัว และสังคม การมีจิตส านึกหรือ
ความตระหนัก และการเสียสละต่อส่วนรวม 
2500114 สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน 

Aesthetics for Self Development 
3(3-0) 

       การรับรู้สุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสร้างสรรค์งานศิลปกรรมของมนุษย์ ด้าน
ความเชื่อ ศาสนา สังคม บนพ้ืนฐานแห่งการมองเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหวที่แสดงถึงความสามารถใน
การแสดงออกเชิงสร้างสรรค์งานศิลปกรรมแต่ละแบบ การพัฒนาทางอารมณ์และสังคม การส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม การน าศิลปะมาประยุกต์ การแสวงหาความรู้และการสร้างสรรค์ศิลปะที่น าไปสู่การ
เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อ่ืน และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
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2500115 วิถีไทยสู่สังคมโลก  
Thai Living to Global Society  

3(3-0) 

        ความสัมพันธ์และการบูรณาการของสังคมไทยและสังคมโลก ทางด้านสังคมวัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน สร้างความตระหนักในคุณค่าวัฒนธรรม และการร่วม
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และท้องถิ่น การวิเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับ
วิวัฒนาการ ผลกระทบ การผสมผสาน การกลืนกลาย ความร่วมมือ และความขัดแย้ง ในระดับชุมชน
ระดับประเทศและระหว่างประเทศ 
2500116 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 

Laws  in Daily Life 
3(3-0) 

      กฎหมายรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง ประมวลกฎหมายแพ่ง    และ
พาณิชย์ กฎหมายทรัพยสินทางปัญญา ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน  
เช่น พระราชบัญญัติจราจรทางบก  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร 
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชน 

 

         1.3)  กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      9 หน่วยกิต 
 

4000115 วิทยาศาสตร์กับดุลยภาพของชีวิต 
Sciences and Equilibrium of Life 

3(2-2) 

        ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยน แปลงที่มีผลกระทบต่อ
ภาวะสุขภาพของสังคมไทยและสังคมโลก สถานการณ์ปัญหาสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรม
สุขภาพทางเพศ ปัญหาความเครียด การเสพสารเสพติด การเสพสุราและบุหรี่ สารเคมีและผลิตภัณฑ์ทาง
ธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อสุขภาวะ การตระหนักรู้เท่าทันการอนุรักษ์พลังงานและภัยพิบัติธรรมชาติ   
แบบแผนการด าเนินชีวิตแบบองค์รวมในชีวิตประจ าวันที่มีความพอดี และการฝึกปฏิบัติออกก าลังกาย  
เพ่ือพัฒนาดุลยภาพของชีวิต 
4000116 การแก้ปัญหาเชิงบูรณาการ 

Integrated Problem Solving  
3(3-0) 

                   การเสริมสร้างทักษะพัฒนาการคิด และการตัดสินใจตามหลักการ แนวคิดแบบต่าง ๆ ของ
มนุษย์ ตรรกวิทยา การคิดเชิงสังคมศาสตร์ การคิดเชิงศาสนศาสตร์ การคิดเชิงวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ การคิดเชิงจิตวิทยา โดยเน้นการบูรณาการ คิดแบบองค์รวม และการคิดเพ่ือแก้ปัญหาในโลก
สมัยใหม่ ส าหรับการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา 

Technology and Development 
3(3-0) 

                    ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อม  การน า
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม อาชีพ และการสื่อสาร 
เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย ของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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  2) หมวดวิชาเฉพาะ                         94 หน่วยกิต  
  2.1) กลุ่มวิชาแกน     9 หน่วยกิต 

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 การฟังและการพูด  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)   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ     12 หน่วยกิต 
  2504901 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น 

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

 
                    การศึกษาเก่ียวกับจุดประสงค์และความหมายของการวิจัยทางสังคมศาสตร์  วิธีการ 
ต่าง ๆ ในการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย  การด าเนินการวิจัย  การใช้สถิติ  แหล่งข้อมูล  การรวบรวม
ข้อมูล การเขียนรายงาน  การอ่านผลการวิจัย  การน าวิธีการและผลการวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติงานฝึก
ปฏิบัติการด าเนินงานวิจัยภาคสนามทุกขั้นตอน 
2504905 สถิติส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

Statistics for Social Science Research 
3(2-2) 

 
 แนวคิด วิธีการทางสถิติ  สถิติภาคพรรณนา สถิติวิเคราะห์เบื้องต้น กระบวนการและ 

เทคนิคการใช้สถิติ ฝึกฝนการใช้สถิติเบื้องต้นในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
2531105 หลักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

Principles of Sociology and Anthropology 
3(3-0) 

 ความหมาย    ลักษณะขอบข่าย     และประวัติความเป็นมาของมานุษยวิทยาและ 
สังคมวิทยา    วิวัฒนาการของมนุษย์    การปรับตัวของมนุษย์    ประเภทของมานุษยวิทยา  ความเชื่อ  
ศาสนาและพิธีกรรม  การสมรส  ครอบครัวและเครือญาติ  รวมทั้งวิธีการศึกษาทางมานุษยวิทยา  ความ
แตกต่างของมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา  ขอบข่ายและความเป็นมาของสังคมวิทยา  การจัดระเบียบ
สังคมกลุ่มสังคม  สถาบัน  ลักษณะทั่วไปของสังคมและวัฒนธรรม  ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข 

 



 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  หน้า 8 
 

2531302 ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน 

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

 ความหมาย ปรัชญา  หลักการ  ทฤษฎีและเป้าหมายของการพัฒนาชุมชน  โครงสร้าง 
และลักษณะของชุมชน  การน าทฤษฎีสังคมศาสตร์ไปใช้ในการพัฒนาชุมชน พร้อมฝึกปฏิบัติการใน
สถานการณ์จริง  โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรม  สังคม เศรษฐกิจและการเมืองของชุมชน 

 

  2.3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน      66 หน่วยกิต 
  บังคับ  เรียน               39    หน่วยกิต 
 

2531901 การศึกษาแนวพระราชด าริเพื่องานพัฒนาชุมชน  
Royal Initiative Study for Community  Development 

3(3-0) 

                    แนวพระราชด าริเพ่ือการพัฒนา ปรัชญาการพัฒนา ทฤษฎีใหม่  ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และหลักการปฏิบัติของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ หลักการ
ทรงงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในงานพัฒนาชุมชน 

2532101 สังคมวิทยาชนบทและเมือง      
Rural and Urban Sociology 

3(3-0) 

 ความรู้เบื้องต้นทางสังคมวิทยา ความหมาย สังคมวิทยาชนบทและเมือง ลักษณะสังคม 
ชนบทและเมือง ด้านนิเวศวิทยา ประชากร การอาชีพและเศรษฐกิจ สถาบันสังคม กลุ่มองค์การทางสังคม 
ลักษณะค่านิยม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมชนบทและสังคมเมือง ปัญหาและการแก้ไขปัญหาของสังคม
ชนบทและสังคมเมือง การวางผังเมือง 

2532104 ชุมชนศึกษา      
Community  Study 

3(2-2) 

ความหมาย ความจ าเป็น ประโยชน์ ประเภท วิธีการศึกษาชุมชน ศึกษาชุมชนในด้าน 
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ โครงสร้างของชุมชนทุนทางสังคมตลอดจนศักยภาพของชุมชนในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง และวัฒนธรรม        

2532302 กระบวนการพัฒนาชุมชน      
Community Development Process  

3(2-2) 

 ความหมาย   ขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาชุมชน   วิเคราะห์กระบวนการพัฒนา 
ชุมชนแบบต่างๆ  ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  การสร้างรูปแบบกระบวนการพัฒนาชุมชนที่เหมาะสมกับชุมชน 

2532312 คุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักพัฒนาชุมชน    
Ethics for Community  Development 

3(3-0) 

 หลักการฝึกปฏิบัติตน ตามหลักพระพุทธศาสนา  ท ากิจกรรมที่น าไปสู่การสร้างส านึก 
สาธารณะและ จิตอาสา เพ่ือการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม  การพัฒนาตนเองและผู้อ่ืน และน าไปใช้
ในงานการพัฒนาชุมชน 
2533101 ปัญหาสังคม      

Social  Problems 
3(3-0) 

ความหมาย  ขอบเขตของปัญหาสังคม แนวคิด  ทฤษฎี วิธีวิเคราะห์ปัญหาสังคม สาเหตุ 
ของปัญหาสังคม ปัญหาสังคมท่ีเกิดข้ึนในสังคมทั่วไป สังคมชนบท สังคมเมือง ผลกระทบของปัญหาสังคม
ที่มีต่อบุคคล กลุ่มคน และสังคม แนวทางแก้ไขปัญหาสังคม 

 
 



 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  หน้า 9 
 

2533103 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมกับการพัฒนา  
Social and Cultural Changes and  Development 

3(3-0) 

 ความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมกับการพัฒนา วิวัฒนาการ 
ของสังคมมนุษย์ แนวคิด ทฤษฎีและรูปแบบของการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยที่ก่อให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลง
วิวัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม  
2533207 ประชากรศึกษาประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน  

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

                   ความหมายและประวัติความเป็นมาของประชากรศึกษา   องค์ประกอบและการกระจาย
ตัวของประชากร ภาวะประชากรและการเปลี่ยนแปลงประชากร  การเกิด การตาย และการย้ายถิ่น   
ทฤษฎีทางประชากร ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะประชากรกับปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม  ปัญหาและ
นโยบายประชากร  ประชากรศึกษากับการแก้ไขปัญหาประชากรของชุมชน   กรณีตัวอย่าง และฝึกแก้ไข
ปัญหาประชากรด้วยเทคนิคและวิธีการทางประชากรศึกษา 
2533311 การวางแผนพัฒนาชุมชน      

Community Development  Planning 
3(2-2) 

          แนวคิด หลักการวางแผนพัฒนา และการวางแผนงานงานพัฒนาชุมชน ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาชุมชนทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน ปัญหา อุปสรรคของการวางแผน
พัฒนา การปฏิบัติการในการวางแผนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ทั้งในชั้นเรียนหรือในชุมชน 
2534405 เครือข่ายการเรียนรู้ในงานพัฒนาชุมชน      

Learning Networks in Community  Development 
3(3-0) 

ความหมาย ขอบข่าย ความส าคัญ  องค์ประกอบ  ลักษณะและกระบวนการในการสร้าง 
เครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชน 
2534904 สัมมนาการพัฒนาชุมชน       

Seminar on Community  Development 
3(2-2) 

สัมมนาการพัฒนาชุมชนในเชิงทฤษฎี หลักการ และการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนใน  
สังคมไทย เปรียบเทียบเชิงวิเคราะห์ความแตกต่าง ถอดบทเรียนจากหน่วยงานและองค์กรชุมชนที่ประสบ
ผลส าเร็จในการพัฒนา จัดท าโครงการฝึกปฏิบัติการสัมมนาชุมชนด้วยสถานการณ์จริง  ทั้งในชุมชน หรือ
ในสถานศึกษา 

2534906 การวิจัยชุมชน         
Community  Research 

3(2-2) 

แนวคิดเก่ียวกับการวิจัยชุมชน ความหมาย ความส าคัญ แนวความคิด ขอบเขตประเภท 
และกระบวนการวิจัยชุมชน  การเขียนโครงการวิจัยชุมชน  วิธีการเก็บข้อมูล ประชากร กลุ่มตัวอย่าง  
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล  การเขียนรายงาน และการน าผลการศึกษาไปใช้ในชุมชน 

2583201 ภาวะผูน้ าในการพัฒนาท้องถิ่น      
Leadership in Local  Development 

3(3-0) 

                    ความรู้ ทักษะ และเจตคติเกี่ยวกับภาวะผู้น า คุณลักษณะ ประเภท บทบาท ปัจจัยที่
ก่อให้เกิดภาวะผู้น า การเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น า กรณีศึกษา
ผู้น าชุมชนที่ประสบความส าเร็จและเป็นที่ยอมรับ การประยุกต์ใช้ภาวะผู้น าตามสถานการณ์ 
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  เลือก                         
  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า                 27    หน่วยกิต 
 

2531701 จิตวิทยาในงานพัฒนาชุมชน    
Psychology in  Community  Development 

3(3-0) 

                           ทฤษฎีทางจิตวิทยาและจิตวิทยาสังคม  ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน  ปัจจัยที่
มีผลต่อบุคลิกภาพและการด ารงชีวิตของคนในชุมชน  ทัศนคติและทฤษฎีต่างๆ  เกี่ยวกับพฤติกรรมของ
คนในชุมชน 

2531801 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อการพัฒนาชุมชน   
Ecological Tourism for Community  Development 

3(2-2) 

                      ความหมาย หลักการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  ประวัติความเป็นมา องค์ความรู้  
วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาที่เป็นทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ทรัพยากรทางธรรมชาติของ
ท้องถิ่น เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชนอย่างยั่งยืน และฝึกปฏิบัติในสถานการณ์
จริง  

2532106 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในงานพัฒนา     
Local Wisdoms  in Development 

3(2-2) 

  ความหมาย แนวคิดและความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น วิวัฒนาการ กระบวนการ 
เรียนรู้และกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิปัญญาสิ่งแวดล้อม ภูมิ
ปัญญากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต การแก้ปัญหาชุมชน แนวทางการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ส่งเสริม และประยุกต์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนา ฝึกฝนการเลือกและประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนา 

2532308 วิทยากรกระบวนการเพื่อการพัฒนาชุมชน    
Process  Facilitators  for Community  Development 

3(2-2) 

   แนวคิดพ้ืนฐานของวิทยากรกระบวนการ  ลักษณะและความส าคัญของวิทยากร  
กระบวนการ  การจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม  การสรุปประเด็น  การเตรียมตัว  บทบาท  เครื่องมือ 
และเทคนิคของวิทยากรกระบวนการ  การปฏิบัติการภาคสนามของวิทยากรกระบวนการเพ่ือการพัฒนา
ชุมชน 

2532309 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชน     
Knowledge  Management for Community  Development 

3(2-2) 

                      ความหมายและกระบวนการในการจัดการความรู้  เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในงานพัฒนา
ชุมชน  ท้องถิ่น  โดยให้นักศึกษา  ฝึกปฏิบัติในพื้นที่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

2532311 นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน     
Innovation for  Community  Development 

3(2-2) 

                      ความหมาย หลักการ และแนวคิดทางนวัตกรรม กระบวนการเกิดนวัตกรรม  
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และการสร้างนวัตกรรมเพ่ือการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่
เป้าหมาย 

2532313 การบริหารงานพัฒนาชุมชน     
Community  Development Administration 

3(3-0) 

                      หลักในการบริหารงานพัฒนาชุมชน กระบวนการในการก าหนดแผน การปฏิบัติงาน
ตามแผนการสั่งการ การควบคุมและการประเมินแผนการพัฒนา โดยผ่านกระบวนบริหารงานอย่างมี  
ส่วนร่วม 



 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  หน้า 11 
 

 
2532502 สวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์     

Social Welfares and Social Works 
3(3-0) 

  ความหมาย ปรัชญา ขอบเขต วิวัฒนาการงานสวัสดิการและงานสังคมสงเคราะห์       
กระบวนการบริการทางสังคม เพ่ือสนองความต้องการของสังคม โดยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ  
ความสัมพันธ์ของงานสวัสดิการสังคมกับงานสังคมสงเคราะห์ ลักษณะและขอบเขตการให้บริการ ความ
จ าเป็นของวิชาชีพที่มีต่อสังคม ในการพัฒนาคนและพัฒนาสังคม 

2532602 กฎหมายพื้นฐานส าหรับการพัฒนาชุมชน    
Fundamental Laws for  Community  Development 

3(3-0) 

                     ความหมายและที่มาของกฎหมาย กฎหมายพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายมนุษยชน และกฎหมายที่เก่ียวกับสิทธิหน้าที่และความมั่นคงของ
มนุษย์  

2533203 การพัฒนาสังคม       
Social  Development   

3(3-0) 

  แนวคิด ทฤษฎี กลวิธีต่าง ๆ และแนวทางท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม กาวิเคราะห์ 
ข้อมูล การวางแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  เศรษฐกิจและการเมือง 

2533312 การพัฒนาชุมชนที่ย่ังยนื      
Sustainable Community  Development 

3(2-2) 

                     ความหมาย แนวคิด และหลักการของการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบททางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ศึกษาชุมชนเพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพ
การเกิดระบบเศรษฐกิจแบบพึง่พาตนเองในชุมชน 

2533313 การพัฒนาเด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ  
Development  of  Children, Juveniles and Elderies 

3(2-2) 

                      แนวคิด  หลักการและความส าคัญในการพัฒนาคนตามช่วงวัย  นโยบายและแผนการ
พัฒนาเด็ก เยาวชน  และผู้สูงอายุ ของหน่วยงานรัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้อง  ศึกษาปัญหา
ของเด็ก  เยาวชนและผู้สูงอายุที่มีต่อสังคม  เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติการที่เหมาะสมแก่เด็ก  
เยาวชนและผู้สูงอายุเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม 

2533701 การพัฒนาชุมชนในประชาคมอาเซียน    
Community  Development in ASEAN Community 

3(3-0) 

                     บริบท แนวคิด หลักการในการพัฒนาชุมชนของประเทศในภูมิภาคอาเซียน วิเคราะห์
ความสัมพันธ์องค์ประกอบของบริบทชุมชนท้องถิ่นด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง 
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือน ามา
ประยุกต์ในการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่ที่ก าหนด 

2534409 การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา    
Local  Government for  Development 

3(3-0) 

                      แนวคิดทฤษฎีการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นรากฐานของการปกครองและการพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตยจากแนวคิดตะวันตก โดยเน้นการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย ประวัติและพัฒนาการ 
ความสัมพันธ์ระหว่างการปกครองท้องถิ่นกับการปกครองส่วนกลางในแง่อ านาจ รูปแบบ ปัญหาและ
ผลกระทบต่อการพัฒนาสังคม บทบาทขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา  ปัญหาและแนว
ทางแก้ไข 



 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  หน้า 12 
 

  
 
 

2534502 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน 
Applied Geographical Information system  for 
Community  Development 

3(2-2) 

  ประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์องค์ประกอบ โครงสร้าง และ 
ความต้องการของชุมชน การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และแนวโน้มในการพัฒนาชุมชน กระบวนการ 
เทคนิค และวิธีวิทยาการในการวางผังชุมชน ตัวอย่างการวางผังชุมชน   เทคนิคในการวิเคราะห์เพ่ือการ
วางแผน การจัดท าแผนภูมิและแผนที่เชิงสถิติ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์
และสร้างแบบจ าลองเพ่ือการวางแผนพัฒนาชุมชน 

2534905 การจัดการฝึกอบรมและสัมมนาในงานพัฒนาชุมชน  
Seminar and Workshop in Community Development 

3(2-2) 

  ความหมาย  รูปแบบและวิธีการจัดการฝึกอบรมและสัมมนา การคัดเลือกรูปแบบและ 
วิธีการจัดการฝึกอบรมและสัมมนาเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนา กระบวน การจัดการฝึกอบรม
และสัมมนา วิธีการประเมินผลโครงการฝึกอบรมและสัมมนา  การจัดท าโครงการตัวอย่างเพ่ือการพัฒนา
ชุมชนและด าเนินการจัดการฝึกอบรมและสัมมนา 

2532003 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น          
Local Resources and Environmental Management  

3(2-2) 

องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ความส าคัญต่อ
มนุษย์และระบบสิ่งแวดล้อม ปัญหา ผลกระทบ และแนวทางแก้ไข การจัดการทรัพยากรแบบบูรณาการ 
มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม โดยใช้มาตรการทางสังคม เศรษฐศาสตร์ ธรรมาภิบาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น หลัก
ความพอเพียง เพื่อเน้นความเป็นชุมชนสีเขียวที่ยั่งยืน 

 
 2.4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7     หน่วยกิต  
2533803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน  

Preparation for Professional Internship in Community  
Development  

2(90) 

  จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน 
ด้านการรับรู้  ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนา  ตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจต
คติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเน้นการฝึกทักษะภาคปฏิบัติในงานและกิจกรรม
ส าหรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน 

2532803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน  
Professional Internship in Community Development  

5(450) 

  จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนองค์การหรือหน่วยงาน  
เพ่ือให้ได้รับความรู้ ทักษะ เจตคติและประสบการณ์ในอาชีพพัฒนาชุมชน โดยให้นักศึกษาเข้าไปใช้ชีวิต
ในชุมชน เพ่ือท าการศึกษาชุมชน น าผลการศึกษามาวิเคราะห์ปัญหา เขียนโครงการและแผนงาน และ
ปฏิบัติงานตามโครงการ ศึกษารูปแบบ การจัดระบบงาน การบริหารโครงการ วิธีการด าเนินงาน การมี
ส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานอยู่ในชุมชนนั้น 
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3)   หมวดวิชาเลือกเสรี                 6 หน่วยกิต 

                   เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาที่ 
เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตร 
ของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจและความสนใจและต้องไม่ 
เป็นรายวิชาในสาขาวิชาเอกนั้นและความสนใจและต้องไม่เป็นรายวิชาในสาขาวิชาเอกนั้น 
 


