หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
:
ภาษาอังกฤษ :

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
Bachelor of Arts Program in Community Development

2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย) :
ชื่อย่อ (ไทย) :
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน)
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)
Bachelor of Arts (Community Development)
B.A. (Community Development)

3. วิชาเอก
การพัฒนาชุมชน
4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555
คณะกรรมการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรในการประชุมครั้ง
ที่ 3/2554 วันที่ 1 เดือน มิถุนายน ปี พ.ศ. 2554
สภาวิชาการเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 13/2554 วันที่ 18 พฤศจิกายน
2554
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 2/2555 วันที่ 28 มกราคม
2555
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีในปี
การศึกษา 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
8.1. นักพัฒนา / เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) องค์กรมหาชน
องค์กรภาคประชาชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคธุรกิจ
8.2. นักฝึกอบรมหรือวิทยากรกระบวนการ
8.3. นักวิจัยท้องถิ่น
8.4. ผู้นําชุมชน หรือ ผู้นําท้องถิ่น เช่น สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน
8.5. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
8.6. พนักงานบริษัท
9. หลักสูตร
9.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต
9.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชา
เลือกเสรี โดยสอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2548 ดังนี้
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
127 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร บังคับ
9 หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ บังคับ
3 หน่วยกิต
(3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ บังคับ
6 หน่วยกิต
(4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ บังคับ
6 หน่วยกิต
ข้อกําหนดเฉพาะ เลือกเรียนในกลุ่มวิชาใดอีกไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จํานวนไม่น้อยกว่า
91 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาแกน
27 หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
36 หน่วยกิต
(3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า
21 หน่วยกิต

(4) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
3.1.3 รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไม่น้อยกว่า
(1) กลุ่มวิชาภาษา จํานวนไม่น้อยกว่า
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
1500125
1500126
1500127

ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
English for Everyday Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับนานาชาติ
English for International Communication

7 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
1500128
1500129
1500130
1500131
1500132

รหัสวิชา
2000106

ชื่อวิชา
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
สนทนาภาษาจีนเพื่อการทํางาน
Chinese Conversation for Work
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
Japanese for Communication
สนทนาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทํางาน
Japanese Conversation for Work
ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน
Language of Neighboring Country

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

(2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จํานวนไม่น้อยกว่า

3 หน่วยกิต

รายวิชาบังคับ

3 หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)

ชื่อวิชา
วิถีไทย
Thai Living
รายวิชาเลือก

รหัสวิชา
2000107
2000108

ชื่อวิชา
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
Human and Environment
กฎหมายในชีวิตประจําวัน

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2000109
2000110
2000111

Laws in Daily Life
วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy Ways of Life
การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Government
อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies
(3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จํานวนไม่น้อยกว่า
รายวิชาบังคับ

รหัสวิชา
2500109
2500110
รหัสวิชา
2500111
2500112
2500113

ชื่อวิชา
จริยธรรมและทักษะชีวิต
Ethics and Life Skills
สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetic Appreciation
รายวิชาเลือก
ชื่อวิชา
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
Human Behavior and Self Development
ทักษะการรู้สารสนเทศ
Information Literacy Skills
ทวารวดีศึกษา
Dvaravati Studies
(4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ จํานวนไม่น้อยกว่า
รายวิชาบังคับ

รหัสวิชา
4000116
4000117

ชื่อวิชา
การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Information and Communication Technology

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
4000118
4000119
4000120

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
Mathematics in Daily Life
โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
World, Science and Technology
เกษตรในชีวิตประจําวัน
Agriculture in Daily Life

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

4000121
4000122
4000123

วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ
Sport Science for Health
การสร้างเสริมสุขภาวะ
Health Promotion
นันทนาการเพื่อชีวิต
Recreation for Life

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ข้อกําหนด ให้เลือกเรียนรายวิชาเลือกในกลุ่มหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มใดก็ได้ จํานวนไม่น้อยกว่า 6หน่วยกิต

รหัสวิชา
1500122
1500123

ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จํานวนไม่น้อยกว่า
(1) กลุ่มวิชาแกน จํานวน
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการงานอาชีพ 1
English for Career 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการงานอาชีพ 2
English for Career 2

91 หน่วยกิต
27 หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ค)

2504901

ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นทางสังคมศาสตร์
Introduction to Research Methodology in Social Sciences
หลักมานุษยวิทยา
Principles of Anthropology
หลักสังคมวิทยา
Principles of Sociology
สังคมวิทยาชนบทและเมือง
Rural and Urban Sociology
สังคมศาสตร์กับการพัฒนา
Social Sciences and Development
การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม
Development of Individual and Group Competence
ประชากรศึกษากับการพัฒนาชุมชน
Population Studies and Community Development

3(2-2-5)

2531101
2531102
2531202
2532202
2532204
2532305

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
2531301
2532301
2533302
2533304
2533305

รหัสวิชา
2533306
2533311
2533312
2533314
2534901
2533902
2552101

(2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ จํานวน

36 หน่วยกิต

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ค)

ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
Theories and Principles of Community Development
การศึกษาชุมชน
Community Studies
ภาวะผู้นํากับการพัฒนาชุมชน
Leadership and Community Development
กระบวนการสร้างพลังชุมชน
Community Empowerment Process
เทคนิคการให้การศึกษาแก่ชุมชน
Educational Transferring Techniques for Community

3(3-0-6)

ชื่อวิชา
การพัฒนาองค์กรชุมชน
Community Organization Development
ยุทธศาสตร์และการบริหารงานพัฒนาชุมชน
Strategy and Administration in Community Development Work
เครือข่ายในการพัฒนาชุมชน
Network in Community Development
จริยธรรมของนักพัฒนาชุมชน
Ethics for Community Development Professional
สัมมนาการพัฒนาชุมชน
Seminar in Community Development
วิจัยในการพัฒนาชุมชน
Research in Community Development
การปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย
Thai Local Government

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
1541201
2513302
2532203
2532205
2533201
2533204

รหัสวิชา
2533213
2533214
2533304
2533308
2533309
2533310
2534303

(3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก จํานวนไม่น้อยกว่า
ชื่อวิชา

21 หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)

การพูดการฟังเพื่อสัมฤทธิผล
Speaking and Listening for Achievement
จิตวิทยาชุมชน
Community Psychology
ปัญหาสังคม
Social Problems
ภูมิปัญญาไทย
Thai Wisdom
สวัสดิการสังคม
Social Welfare
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Development
ชื่อวิชา
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
Community Natural Resources and Environment Management
เกษตรกรรมยั่งยืน
Sustainable Agriculture
การพัฒนาประชาสังคม
Civil Society Development
เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
Self-Reliance Community Economics
การพัฒนาแบบยั่งยืน
Sustainable Development
การพัฒนาชุมชนตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
Community Development in Royal’s Project
การพัฒนาชุมชนเปรียบเทียบ
Comparative Study in Community Development

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
2533801
2534801

(4) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ จํานวน
ให้เลือกจากแบบใดแบบหนึ่ง ดังนี้
4.1. แบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ชื่อวิชา
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน
Pre-practicum in Community Development
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน
Professional Internship in Community Development

7 หน่วยกิต
น(ชั่วโมง)
2(90)
5(450)

4.2. แบบสหกิจศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ชั่วโมง)
2553802
การเตรียมสหกิจศึกษา
1(60)
Pre- cooperative Education
2554802
สหกิจศึกษา
6(540)
Cooperative Education
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไม่ซ้ํากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรนี้
10. คําอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500125
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถใน
การฟังเพื่อจับใจความสําคัญ การอ่านจับใจความ อ่านตีความและอ่านขยายความ การฝึกพูดในสถานการณ์
ต่าง ๆ การนําเสนอผลการสืบค้นโดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา และการเขียนประวัติส่วนตัว
ประกอบการสมัครงาน
1500126
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
English for Everyday Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนที่เกี่ยวข้อง
กับชีวิตประจําวัน การทักทายและแนะนําตัวเอง การระบุความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว การถามตอบ
เกี่ยวกับสถานที่ การเลือกซื้อสินค้า การพูดคุยเกี่ยวกับตัวเอง การเชื้อเชิญและการนัดหมาย การขออนุญาต

การพูดโทรศัพท์ ตลอดจนการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมโดยใช้ศัพท์ สํานวนและโครงสร้างไวยากรณ์ ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ และการเขียนประวัติส่วนตัวประกอบการสมัครงาน
1500127
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับนานาชาติ
3(3-0-6)
English for International Communication
การพัฒนาทักษะบูรณาการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบทสากล โดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์
และอิเล็ กทรอนิกส์ การซื้ อขายสิน ค้าและบริการ การให้คําแนะนํา และแสดงความคิ ดเห็ น การบรรยาย
เหตุการณ์และประสบการณ์ รวมถึงการสร้างความตระหนักในการสื่อสารต่างวัฒนธรรม
รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500128
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การทักทาย การลา
การแนะนําตนเองและผู้อื่น การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่องดื่ม การซื้อของ การถาม
ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผู้อื่น และสถานที่ การอ่านป้ายประกาศ และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ
รหัสวิชา
1500129

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สนทนาภาษาจีนเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
Chinese Conversation for Work
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทํางาน การ
อธิบายชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การสัมภาษณ์ การ
รับฝากข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความที่ใช้ในการสนทนาขณะทํางาน การเขียนจดหมายสมัครงานและ
ประวัติย่อ
1500130
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การทักทาย การลา
การแนะนําตนเองและผู้อื่น การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่องดื่ม การซื้อสินค้าและบริการ
การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผู้อื่น และสถานที่ การอ่านป้ายประกาศ และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ
1500131
สนทนาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
Japanese Conversation for Work
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการทํางาน
การอธิบายชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การสัมภาษณ์
การรับฝากข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความที่ใช้ในการสนทนาขณะทํางาน การเขียนจดหมายสมัครงานและ
ประวัติย่อ
1500132
ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน
3(3-0-6)
Language of Neighboring Country

การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน ภาษาใดภาษาหนึ่ง สําหรับ
ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการสื่ อ สาร ถ่ า ยทอด แลกเปลี่ ย น ความคิ ด เห็ น กั บ ผู้ อื่ น ในสถานการณ์ ต่ า ง ๆ ใน
ชีวิตประจําวันได้
(2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2000106
วิถีไทย
3(3-0-6)
Thai Living
วิวัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยผ่านลักษณะทางภูมิศาสตร์ การตั้งถิ่นฐาน
สถาบันทางสังคมของไทย ความหลากหลายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยและแนวพระราชดําริ
ที่ส่ ง เสริ มการปรั บ ตั ว และดํ า เนิ น ชีวิ ต แบบไทย สภาพปั ญ หาและแนวทางการแก้ ไขปั ญ หาสั ง คมไทย การ
วิเคราะห์สถานการณ์โลกในปัจจุบันเพื่อความเข้าใจการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆของสังคมโลก
รวมทั้ง การปรับตัวของไทยในสังคมโลก
รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2000107
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Human and Environment
ความหมาย ความสําคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ความสัมพันธ์ เชิงระบบ
ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ วิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ
เทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรโดยเน้นทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2000108
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Laws in Daily Life
ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ กฎหมายที่ มี ความสั มพั น ธ์ แ ละจํ า เป็ น ต้ องใช้ ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น ตาม
ปรากฏการณ์ทางสัง คมที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน หลักกฎหมายและนิ ติสัมพันธ์ของกฎหมาย
มหาชนและกฎหมายเอกชน หลักสิท ธิแ ละเสรี ภาพขั้ นพื้ นฐานตามกฎหมายรั ฐธรรมนู ญ ความรู้เ บื้องต้ น
เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา การประยุกต์และบูรณาการการใช้กฎหมายให้ได้เป็นผลจริงในชีวิตประจําวัน
2000109
วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy Ways of Life
ความหมาย ลักษณะ ความสําคัญ แนวคิดทฤษฎีและหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง การ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในอดีตและปัจจุบัน การนําองค์ความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันของตนเองและชุมชน
2000110
การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government

ความหมายและความสํ า คั ญ ของการเมื องการปกครอง หลั กการทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ ระบอบ
การเมืองการปกครองของไทย สถาบันและกระบวนการทางการเมืองการปกครองของไทยในปัจจุบัน การ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา การบริหารราชการแผ่นดินของไทยใน
ปัจจุบัน สภาพปัญหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหาการเมืองการปกครองของไทย ตลอดจนบทบาท
การเมืองการปกครองไทยในประชาคมอาเซียน
2000111
อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
พัฒนาการการรวมตัวของกลุ่มประเทศแบบภูมิภาคนิยม ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของ
อาเซียน สถานภาพและบทบาทของประเทศสมาชิกหลังสงครามโลกครั้งที่สอง และการเข้าเป็นประเทศ
สมาชิกของอาเซียน ความร่วมมือและการแข่งขันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และระหว่างอาเซียนกับ
ประเทศและกลุ่มประเทศอื่น บทบาทประเทศไทยในเวทีอาเซียน คุณลักษณะของพลเมืองอาเซียน
(3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2500109
จริยธรรมและทักษะชีวิต
3(3-0-6)
Ethics and Life Skills
แนวคิดเกี่ย วกับ ชีวิ ตในมิติ ปรัช ญา ศาสนา และวิ ทยาศาสตร์ ทฤษฎีทางจริยธรรม หลั ก
จริยธรรมเพื่อการดําเนินชีวิตที่ดีงาม การพัฒนาทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ กระบวนการแสวงหาความรู้และพัฒนา
ปัญญาเพื่อการดํารงตนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข
2500110
สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetic Appreciation
ความหมายและคุณค่าของสุนทรียศาสตร์ด้านทัศนศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ศิลปะการแสดง การ
เสริมสร้างรสนิยมด้านสุนทรีย์ เพื่อประโยชน์ในการดํารงชีวิตอย่างมีความสุข และพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์
รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2500111
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ ปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์ด้านชีววิทยา
จิตวิทยา สังคมวิทยา และจริยธรรม ความสําคัญในการพัฒนาตนและการเข้าใจบุคคล การปรับตัว การ
ทํางานเป็นทีม การจัดการภาวะความขัดแย้ง มนุษยสัมพันธ์ และการเสริมสร้างความสุขในชีวิต
2500112
ทักษะการรู้สารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Literacy Skills
ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศและการรู้สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชี วิ ต และการให้ บ ริ การยุ คใหม่ การจั ดระบบทรั พยากรสารสนเทศ กลยุ ท ธ์แ ละทั กษะการสื บ ค้ น
ทรัพยากรสารสนเทศแบบออนไลน์ (OPAC) การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วารสาร

อิเล็กทรอนิกส์ และกฤตภาคออนไลน์ แหล่งสารสนเทศอ้างอิงประเภทสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ การรวบรวม
และประเมินค่าสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ เพื่อการนําไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ การ
นําเสนอผลการรู้สารสนเทศด้วยการเขียนรายงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม
ตามหลักสากลและมีจริยธรรมในการใช้สารสนเทศ
รหัสวิชา
2500113

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ทวารวดีศึกษา
3(3-0-6)
Dvaravati Studies
ความเป็ นมาของอาณาจักรทวารวดี ลักษณะทางภู มิศาสตร์ สัง คม เศรษฐกิ จ การเมื อง
การปกครองในสมัยทวารวดี ความเจริญความเสื่อมถอยของอาณาจักรทวารวดี ความสําคัญของอารยธรรม
ยุคทวารวดีที่มีต่อจังหวัดนครปฐมและประเทศไทย
(4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4000116
การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
หลักการและกระบวนการคิดของมนุ ษย์ การพัฒนาลักษณะการคิด และกระบวนการคิ ด
ความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงระบบ การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล
การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร กระบวนการตัดสินใจ และการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน
4000117
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(3-0-6)
Information and Communication Technology
ความหมายและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารสําหรับการสืบค้นข้อมูล โปรแกรมประยุกต์ ด้านการประมวลผล
คํา ด้านตารางคํานวณ ด้านการนําเสนอ ด้านการสื่อสารผ่านเครือข่าย ระบบความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ รวมถึงสุขภาวะของการใช้งานคอมพิวเตอร์
รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4000118
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
คณิตศาสตร์พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจําวัน สัดส่วน ร้อยละ การคํานวณอัตราก้าวหน้าที่ใช้ใน
การชําระค่าไฟฟ้าและน้ําประปา การคิ ดดอกเบี้ย ระบบการผ่อนชําระ สถิติ เบื้องต้น และคณิตศาสตร์
ประกันภัย
4000119
โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
World, Science and Technology

ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน ด้าน
การพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ ด้านพลังงาน ภาวะโลกร้อน ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
ภัยธรรมชาติ ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4000120
เกษตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Agriculture in Daily Life
เกษตรทฤษฎี ใ หม่ ต ามแนวพระราชดํ า รั ส กั บ ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เกษตรอิ น ทรี ย์
สารเคมี ท างการเกษตร การเลือกบริโ ภคผลผลิ ตทางการเกษตรอย่ า งปลอดภั ย และการจั ดการผลผลิ ต
ทางการเกษตรในระดับครัวเรือน
4000121
วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Sport Science for Health
ประวัติ ความหมาย ขอบข่ายและจุดมุ่งหมายของวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักการ ประโยชน์
ประเภท ข้ อควรระวั ง และการป้ อ งกั น การบาดเจ็ บ ของการออกกํ า ลั ง กายและเล่ น กี ฬา การสร้ า งเสริ ม
สมรรถภาพทางกาย การปฏิบัติกิจกรรมกีฬา กติกาการแข่งขัน มารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูที่ดี การ
สร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต
4000122
การสร้างเสริมสุขภาวะ
3(3-0-6)
Health Promotion
เรียนรู้ความสําคัญของสุขภาวะทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ อาหาร ยา
และสมุนไพร อนามัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อมในชุมชน การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ทักษะส่วนบุคคล และ
ทักษะชีวิตเชื่อมโยงระหว่างตนเองและผู้อื่นให้ดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข หลักและวิธีป้องกันควบคุม
โรค หลักการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม หลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ตระหนักและเห็นคุณค่าของ
การออกกําลังกาย สมรรถภาพทางกายและการตรวจสอบสุขภาพ
4000123
นันทนาการเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Recreation for Life
ความหมาย ความสํ า คั ญ ประโยชน์ แ ละขอบข่ า ยของกิ จ กรรมนั น ทนาการ การเลื อ ก
กิ จ กรรมนั น ทนาการให้ ส อดคล้ อ งเหมาะสมกั บ วั ย และโอกาส การนํ า กิ จ กรรมนั น ทนาการไปใช้ ใ น
ชี วิ ต ประจํ า วั น การเป็ น ผู้ นํ า นั น ทนาการและการจั ด ค่ า ยนั น ทนาการ มารยาททางสั ง คมในการเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมนันทนาการ การกิจกรรมนันทนาการสําหรับตนเอง ครอบครัวและสังคม
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(1) กลุ่มวิชาแกน
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500122
ภาษาอังกฤษเพื่อการงานอาชีพ 1
3(3-0-6)
English for Career 1
การฝึกทักษะพื้นฐานเพื่อการเตรียมสมัครงานของแต่ละสาขาวิชาเอก ฝึกอ่านเอกสารสําคัญ
และฝึกเขียนข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการสมัครงาน การหาแหล่งงาน ตลอดจนฝึกการสัมภาษณ์งาน

1500123

ภาษาอังกฤษเพื่อการงานอาชีพ 2
3(3-0-6)
English for Career 2
พัฒนาทักษะและกลยุทธ์เพื่อการทํางานในสํานักงาน การฝึกใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ มุ่งเน้นการฝึกทักษะในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การนัดหมาย การรับโทรศัพท์ การต้อนรับ การ
เจรจาต่อรอง การรายงาน (การข้อมูลและการให้ข้อมูล)
2504901
ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นทางสังคมศาสตร์
3(2-2-5)
Introduction to Research Methodology in Social Sciences
การกําหนดหัวข้อปัญหาการวิจัยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การออกแบบการ
วิ จั ย ทางสั ง คมศาสตร์ การเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล การวิ เ คราะห์ ข้อมู ล การเขี ย นรายงานการวิ จั ย การเขี ย น
เอกสารอ้างอิง การเขียนบทคัดย่องานวิจัย การนําเสนอผลและเผยแพร่งานวิจัยและจรรยาบรรณของนักวิจัย
2531101
หลักมานุษยวิทยา
3(3-0-6)
Principles of Anthropology
ความหมาย ลักษณะ ขอบข่าย ประวั ติความเป็ นมา ความสําคั ญ แนวทางการศึกษาทาง
มานุ ษ ยวิ ท ยา แนวคิ ด ทฤษฎี พื้น ฐานทางมานุ ษยวิ ท ยา มานุ ษยวิ ท ยากายภาพที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วิ วั ฒ นาการ
ทางด้ า นกายภาพของมนุ ษย์ ก ารปรั บ ตั ว ของมนุ ษ ย์ กับ สิ่ ง แวดล้ อ มเชื้ อ ชาติ ข องมนุ ษ ย์ แ ละมานุ ษ ยวิ ท ยา
วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจ การแต่งงาน ครอบครัวและเครือญาติ การแบ่งแยกทางเพศ ระบบ
การปกครอง วิวัฒนาการของระบบความเชื่อ มนุษย์กับศาสนาและพิธีกรรม และระบบเทคโนโลยี ลักษณะเด่น
ของวัฒนธรรมในทวีปต่างๆ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในโลกปัจจุบัน ทางมานุษยวิทยา
2531102
หลักสังคมวิทยา
3(3-0-6)
Principles of Sociology
ความหมาย ขอบเขต ประวัติความเป็นมา และแนวคิดของนักสังคมวิทยา วิธีการศึกษาสังคม
วิทยา ความสําคัญและประโยชน์ของสังคมวิทยา ทฤษฎีหลักของสังคมวิทยา การจัดระเบียบทางสังคม การ
จัดช่ว งชั้น ทางสั งคม กลุ่ มสังคม สถาบั นสังคม วั ฒนธรรม การขัดเกลาทางสั งคม กระบวนการทางสังคม
พฤติ ก รรมรวมหมู่ พฤติ ก รรมเบี่ ย งเบน การเสี ย ระเบี ย บทางสั ง คม การเคลื่ อ นไหวทางสั ง คม การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2531202
สังคมวิทยาชนบทและเมือง
3(3-0-6)
Rural and Urban Sociology
ความหมายสังคมวิทยาชนบทและเมือง ความหมายของชุมชนชนบทและเมือง ลักษณะสังคม
ชนบทและเมือง ด้านนิเวศวิทยา ประชากร อาชีพ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และเศรษฐกิจ สถาบันสังคม
กลุ่มและองค์การทางสังคม ลักษณะค่านิยม ความแตกต่างระหว่างสังคมชนบทและเมือง การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมชนบทเป็นสังคมเมือง ปัญหา สาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาของสังคมชนบทและสังคมเมือง
2532202
สังคมศาสตร์กับการพัฒนา
3(3-0-6)
Social Sciences and Development
ความหมาย ลักษณะและขอบข่ายของสังคมศาสตร์ แขนงวิชาในสาขาสังคมศาสตร์ แนวคิด
และทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการนําความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์บูรณาการกับศาสตร์
สาขาต่างๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

2532204

การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม
3(3-0-6)
Development of Individual and Group Competence
ความหมายของบุคลิกภาพ ความแตกต่างของบุคลิกภาพ ทฤษฎีการทําความเข้าใจตนเอง
และบุคคลอื่น วิธีการพัฒนาบุคคลและกลุ่ม อุดมการณ์ คุณธรรมสําหรับนักพัฒนา วิธีการให้สมาชิกในชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาชุมชน กระบวนการและเทคนิคของการรวมกลุ่ม บทบาทกลุ่ม การ
พัฒนากลุ่ม การตัดสินใจและการแก้ปัญหาข้อขัดแย้งในกลุ่ม การปรับปรุงการทํางานเป็นกลุ่ม การพัฒนา
ความสัมพันธ์ของสมาชิกกลุ่มเพื่อการพัฒนากลุ่ม และการปฏิบัติงานเป็นกลุ่มเพื่อการพัฒนาชุมชน
2532305
ประชากรศึกษากับการพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
Population Studies and Community Development
ความหมาย ทฤษฎีทางประชากร องค์ ประกอบประชากร ข้ อมูลประชากร มาตรวั ดด้า น
ประชากร การเปลี่ยนแปลงประชากร การเจริ ญพันธุ์ การตาย การย้ายถิ่น กําลังแรงงาน เพศศึกษาการ
วางแผนครอบครัว นโยบายประชากร ผลกระทบของประชากรต่อสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง
และสิ่งแวดล้อมในชุมชน การแก้ปัญหาประชากรในชุมชน เทคนิคการนําประชากรศึกษามาประยุกต์ใช้เพื่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ชุมชน
(2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2531301
ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
Theories and Principles of Community Development
ความหมาย ลักษณะของการพัฒนาและการพัฒนาชุมชน ศึกษาโครงสร้าง และลักษณะของ
ชุมชน ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาชุมชน กระบวนทัศน์ใหม่ของการ
พัฒนาที่ยั่งยืน หลักการ เป้าหมายและกระบวนการพัฒนาชุมชน ผลกระทบของการพัฒนาที่มีต่อชุมชนและ
สังคม การนําทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน
2532301
การศึกษาชุมชน
3(2-2-5)
Community Study
ศึ กษาความหมาย ความสํ าคั ญ ของชุ มชนและการศึ กษาชุ มชน วิ ธี การ เทคนิ ค กระบวน
การศึกษาชุมชน และ การ วิเคราะห์ปัญหาชุมชน ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาชุมชน เพื่อนําไปใช้ในการวิเคราะห์
ชุมชนและการเปลี่ยนแปลงของชุมชนทั้งในเมืองและชนบทในด้านเศรษฐกิจ การเมือง ศาสนา ความเชื่อ ประเพณี
วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่สําคัญของการพัฒนาชุมชน
2533302
ภาวะผู้นํากับการพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
Leadership and Community Development
ความหมาย คุ ณ ลั ก ษณะ ประเภท บทบาทของผู้ นํ า และภาวะความเป็ น ผู้ นํ า ปั จ จั ย ที่
ก่อให้เกิดภาวะผู้นํา ลักษณะของผู้นําที่พึงประสงค์ การสรรหาผู้นํา ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นํากับงานพัฒนา
ชุมชน แนวทาง วิธีการ และเทคนิคการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และศักยภาพของผู้นํา การ
ส่งเสริมและประเมินภาวะความเป็นผู้นํา
2533304
กระบวนการสร้างพลังชุมชน
3(3-0-6)
Community Empowerment Process

ความหมาย ความสํ าคั ญ ขั้ นตอนของกระบวนการพั ฒนาชุ มชน แนวคิ ดและทฤษฎี ที่
เกี่ยวข้อง โดยกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการกลุ่ม และกระบวนการมีส่วนร่วม พลังชุมชนและการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน แนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของชุมชน การวิเคราะห์รูปแบบพัฒนาชุมชนแบบ
ต่างๆ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน การสร้างพลังชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน
2533305
เทคนิคการให้การศึกษาแก่ชุมชน
3(2-2-5)
Educational Transferring Techniques for Community
ความหมาย ปรัชญา หลักการ และแนวทางการให้การศึกษาแก่ชุมชน การสื่อสารในงาน
พัฒนาชุมชน เทคนิคการให้การศึกษาแก่ชุมชนในรูปแบบต่างๆ วิทยากรกระบวนการกับกระบวนการเรียนรู้ใน
ชุมชน เทคนิคการจัดกิจกรรมนันทนาการ และกลุ่มสัมพันธ์ การใช้โสตทัศนูปกรณ์ ทักษะในการปฏิบัติงาน
และการเลือกใช้เทคนิคการให้การศึกษา ที่เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ในงานพัฒนาชุมชน รวมทั้งฝึก
ปฏิบัติการการใช้เทคนิคการให้การศึกษาแก่ชุมชนในรูปแบบต่างๆ
รหัสวิชา
2533306

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การพัฒนาองค์กรชุมชน
3(3-0-6)
Community Organization Development
ความหมาย ลักษณะ องค์ประกอบ ประเภท ความสําคัญขององค์กรชุมชน หลักการพื้นฐาน
ในการพั ฒนาองค์ กรชุ มชน การบริ ห ารองค์ กรชุ มชน การเสริ มสร้ างความเข้มแข็ ง ขององค์ กรชุมชน การ
ดําเนินงานของเครือข่ายองค์กรชุมชนในประเทศไทยที่ประสบความสําเร็จ ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
และแนวทางส่งเสริมความเข้มแข็งองค์กรชุมชน กรณีศึกษาองค์กรชุมชนที่เข้มแข็ง
2533311
ยุทธศาสตร์และการบริหารงานพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
Strategy and Administration in Community Development Work
แนวคิด ทฤษฎีการบริหาร หลักการบริหารงาน การวางแผนและบริหาร โครงการพัฒนา
ชุมชน ในภาคภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน การอํานวยการ การประสานงานพัฒนาชุมชน
การติดตามและประเมินผล การบริหารงบประมาณ การบริหารองค์กรพัฒนา การบริหารทรัพยากรมนุษย์และ
พัฒนาศักยภาพผู้นําท้องถิ่นวิเคราะห์ปัญหาและศึกษาแนวทางการพัฒนาบริหารงานพัฒนาชุมชน
2533312
เครือข่ายในการพัฒนาชุมชน
3(2-2-5)
Network in Community Development
ความหมาย แนวคิด ขอบข่าย ความสําคัญ องค์ประกอบและประเภทของเครือข่าย กลไกการ
ทํางานของเครือข่ายและเครือข่ายการเรียนรู้ กระบวนการสร้างเครือข่ายและเครือข่ายการเรียนรู้ในงานพัฒนา
ชุมชน การจัดการความรู้ การบริหารเครือข่ายภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปัญหาและแนวทางการ
ดํารงรักษา ส่งเสริม และการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ในงานพัฒนาชุมชน กรณีศึกษาเครือข่ายการเรียนรู้ใน
งานพัฒนาชุมชน
2533314
จริยธรรมของนักพัฒนาชุมชน
3(2-2-5)
Ethics for Community Development Professional
ความหมาย คุณลักษณะ บทบาทของนักพัฒนาชุมชน ภาวะความเป็นผู้นําของนักพัฒนา
ชุมชน คุณสมบัติของนักพัฒนาชุมชนที่พึงประสงค์ คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของ
นักพั ฒนาชุมชน กระบวนทั ศน์ ปรัช ญา แนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้ องกับ จริย ธรรม คุ ณ ธรรม ศี ล ธรรม และ
แนวทาง วิธีการ เทคนิคการพัฒนาส่งเสริมให้เป็นนักพัฒนาชุมชนที่มีคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม รวมถึง
การฝึกปฏิบัติการเพื่อสร้างจิตอาสา การบําเพ็ญประโยชน์ และจิตสํานึกสาธารณะ

2533902

วิจัยในการพัฒนาชุมชน
3(2-2-5)
Research in Community Development
รายวิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน: 2504901 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นทางสังคมศาสตร์
ประเด็นปัญหา และความต้องการของชุมชนกําหนดโจทย์วิจัย ศึกษาขั้นตอนของการปฏิบัติงานวิจัย
ที่ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ฝึกปฏิบัติงานวิจัยภาคสนามโดยเลือกชุมชนตัวอย่างหนึ่งชุมชนและสามารถเสนอผลงาน
การวิจัยได้สําเร็จหนึ่งโครงการ
รหัสวิชา
2534901

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สัมมนาการพัฒนาชุมชน
3(2-2-5)
Seminar in Community Development
แนวคิด ความหมายของการสัมมนาการพัฒนาชุมชนในเชิงทฤษฎี หลักการและการปฏิบัติงาน
พัฒนาในประเทศไทยศึ กษาและวิ เคราะห์ กรณี ตั วอย่ างทั้ งที่ ประสบความสํ าเร็ จและไม่ สํ าเร็ จในการพั ฒนาฝึ ก
ปฏิบัติการสัมมนา เพื่อแสวงหาแนวทางในการนําวิธีพัฒนาชุมชนไปใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชน
9012103

การปกครองท้องถิ่นไทย
3(3-0-6)
Thai Local Government
แนวคิดเกี่ยวกับหลักการกระจายอํานาจ ความหมาย ความสําคัญ และข้อดีข้อเสียของ
การปกครองส่วนท้องถิ่น ความเป็นมาของการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย การปกครองส่วนท้องถิ่น และการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชนตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ
ปัจจุบัน ลักษณะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยในปัจจุบัน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
องค์การบริหารส่วนตํ าบล เมืองพั ทยา และกรุ งเทพมหานคร ทั้งในแง่รูป แบบการจัดตั้ งโครงสร้าง รายได้
อํานาจหน้าที่ และการเลือกตั้งสมาชิกสภาส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารส่วนท้องถิ่น
(3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1541201
การพูดการฟังเพื่อสัมฤทธิผล
3(3-0-6)
Speaking and Listening for Achievement
ความรู้พื้นฐานด้านการพูดและการฟัง ฝึกการพูดในชีวิตประจําวัน ฝึกการพูดในที่ชุมชนและ
ฝึกทักษะการพูดในสถานการณ์ต่างๆ ฝึกฟังให้มีประสิทธิภาพจากการฟังเรื่องราวต่างๆ และสามารถแสดง
ความคิดเห็นจากสิ่งที่ฟังได้ สามารถสื่อสารได้อย่างสัมฤทธิ์ผล
2513302
จิตวิทยาชุมชน
3(3-0-6)
Community Psychology
ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาชุมชน ศึกษาพฤติกรรมทาง
สังคมในระดับบุคคล กลุ่ม และชุมชน ปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการดํารงชีวิตของคนใน
ชุมชน แรงจูงใจ ความตระหนัก การสนับสนุนทางสังคม ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และเทคนิคการให้
คําปรึกษาชุมชนเบื้องต้น และแนวทางในการแก้ไข ป้องกัน และส่งเสริมสุขภาวะในชุมชน

รหัสวิชา
2532203

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ปัญหาสังคม
3(3-0-6)
Social Problems
ความหมาย องค์ประกอบ ประเภท และการวัดความรุนแรงของปัญหาสังคม แนวคิดและ
ทฤษฏีเกี่ยวกับปัญหาสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมกับปัญหาสังคม ผลกระทบชองปัญหา
สังคมที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาสังคมของไทย
การแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาสังคม
2532205
ภูมิปัญญาไทย
3(3-0-6)
Thai Wisdom
ความหมาย ความสําคัญและพัฒนาการของภูมิปัญญาไทย ปัจจัยพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
ของภูมิปัญญา การจัดสาขาภูมิปัญญา ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญา วิเคราะห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละภูมิภาค
ของประเทศไทย การผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับภูมิปัญญาสากล ภูมิปัญญาไทยกับการพัฒนาชุมชน ปัญหา
แนวทางส่งเสริมและคุ้มครองภูมิปัญญาไทย
2533201
สวัสดิการสังคม
3(3-0-6)
Social Welfare
ความรู้เบื้องต้น ความหมาย ความสํ าคั ญ เกี่ยวกับการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
แนวคิ ดทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง วิวั ฒนาการ องค์ประกอบของงานสวัสดิการสั งคม รู ปแบบและวิธี การของการจั ด
สวัสดิการสังคม สําหรับกลุ่มครอบครัว กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มสตรี กลุ่มผู้พิการ กลุ่มคนยากจนและ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม ระบบประกันสังคม ทิศทางและรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมของสังคมไทย ปัญหาและ
แนวทางการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
2533204
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Development
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด ทฤษฎี หลักการวิธีการ และแนวทางในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ การวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผลดีที่เกิดจากการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในชุมชน ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การปกครองและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
2533213
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
3(3-0-6)
Community Natural Resource and Environment Management
ความหมาย ความสํ า คั ญ หลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างคน ระบบนิเวศน์ และวัฒนธรรมชุมชน กับการ
จัด การทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อมกั บการพั ฒ นาชุ มชน ผลกระทบด้ า นทรั พยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนการวิเคราะห์และเลือกใช้วิธีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้อง
เหมาะสมกับฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
รหัสวิชา
2533214

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
เกษตรกรรมยั่งยืน
Sustainable Agriculture

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)

ความหมาย แนวคิ ด หลั กการ รู ปแบบ วิ ธี การของเกษตรกรรมยั่ งยื น แนวทางการพั ฒนา
เกษตรกรรมยั่งยืน ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการทําเกษตร ปัญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกรรมยั่งยืน ศึกษา
กรณีชุมชนตัวอย่างที่ทําเกษตรกรรมยั่งยืนและฝึกปฏิบัติการทําการเกษตรบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และ
เกษตรทฤษฎีใหม่
2533304
การพัฒนาประชาสังคม
3(2-2-5)
Civil Society Development
ความหมาย ความสําคัญ ของประชาสังคม องค์ประกอบของประชาสังคมที่เข้มแข็ง แนวคิด
และพัฒนาการประชาสังคมในต่างประเทศและในประเทศไทย ศึกษาประชาสังคมประเภทต่างๆ เทคนิค
วิธีการสร้างและการพัฒนาประชาสังคมให้เข้มแข็ง กรณีศึกษาประชาสังคมในประเทศไทย และฝึกปฏิบัติการ
ทําประชาคม
2533308
เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
3(3-0-6)
Self-Reliance Community Economics
ความหมาย ลักษณะ ความสําคัญ และแนวคิด ทฤษฎี หลักการของเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
แนวคิ ด เศรษฐกิจ กระแสหลั กและแนวเศรษฐกิ จ กระแสทางเลื อก ผลกระทบการพั ฒนาเศรษฐกิ จโลกและ
เศรษฐกิจของประเทศไทย การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนากลุ่มธุรกิ จ
พื้นฐาน ธุรกิ จชุ มชน วิ สาหกิ จชุมชน การจัดทํ าแผนแม่บทชุ มชนพึ่งตนเอง การจัดการเทคโนโลยีแ ละการนํ า
นวัตกรรมเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนสู่การ
พึ่งตนเอง
2533309
การพัฒนาแบบยั่งยืน
3(3-0-6)
Sustainable Development
ความหมาย ที่ ม า แนวคิ ด และทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอั น เป็ น แนวทางและวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ
เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาแบบยั่ ง ยื น ผลของการพั ฒ นาประเทศที่ ผ่ า นมา การเปลี่ ย นแปลงสู่ ภ าวะความ
ทั น สมั ย การพั ฒ นาภายใต้ ก ระแสโลกาภิ วั ต น์ ตั ว ชี้ วั ด การพั ฒ นาแบบยั่ ง ยื น ศึ ก ษารู ป แบบและแนว
ทางการพั ฒ นาแบบยั่ ง ยื น ขององค์ ก รภาครั ฐ องค์ ก รภาคเอกชนและองค์ ก รภาคประชาชน ปั ญ หา
อุ ป สรรคและแนวทางส่ ง เสริ มการพั ฒ นาแบบยั่ ง ยื น ที่ เ หมาะสมกั บ บริ บ ทของชุ มชน
2533310
การพัฒนาชุมชนตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
3(3-0-6)
Community Development in Royal’s Project
ความหมาย ความสํ าคัญ ประวัติ ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง และปรัชญาแนวคิดของ
เศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่ลักษณะของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตลอดจนหลักการดําเนินงาน ขั้นตอน
การปฏิบัติงาน และประเภทโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
รหัสวิชา
2534303

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ชั่วโมง)
การพัฒนาชุมชนเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Study in Community Development
สภาพทางสั ง คม เศรษฐกิ จ การเมื อ ง ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา โครงการพั ฒ นาใน
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนรูปแบบวิธีดําเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนของ

ประเทศไทย และในประเทศต่า งๆ และวิ เคราะห์ เ ปรี ยบเที ยบยุท ธศาสตร์ และรูป แบบวิ ธีการดํา เนิ นงาน
โครงการพัฒนาทั้งในประเทศไทยและประเทศต่างๆ
(4) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
ก. แบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น ( ชั่ ว โ ม ง )
2533801
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน
2(90)
Pre-practicum in Community Development
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียม
ชุมชนและศึกษาดูงานขององค์กรที่ประสบความสําเร็จ การฝึกทักษะด้านการปฏิบัติงานในชุมชน การศึกษา
ชุมชน การวิเคราะห์ชุมชน การจัดประชาคม การจัดทําโครงการพัฒนาชุมชน การจัดทํารายงานผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน การนําเสนอผลการศึกษา
2534801

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน
5(450)
Professional Internship in Community Development
รายวิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน: 2533801 การเตรี ย มฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พการพั ฒ นา

ชุมชน
จัดให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานการพัฒนาชุมชน โดยเลือกฝึกงานในหน่วยงานและชุมชน
ตัวอย่างหนึ่งชุมชน เพื่อศึกษาสภาพทั่วไป ปัญหา ความต้องการของชุมชน รวมทั้งการประยุกต์ใช้แนวคิด
ทฤษฎีและเครื่องมือ วิธีการในการพัฒนาชุมชนที่เหมาะสมกับสภาพของชุมชน ร่วมกับชุมชนจัดทําโครงการ
พัฒนาชุมชนหนึ่งโครงการ ติดตามประเมินผล นําเสนอผลการศึกษาและเขียนรายงานผลฝึกประสบการณ์
วิชาชีพการพัฒนาชุมชน
ข. แบบสหกิจศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ชั่วโมง)
2553802
การเตรียมสหกิจศึกษา
1(60)
Pre- cooperative Education
หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มี
กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมชุมชนและศึกษาดูงานของ
องค์กรที่ประสบความสําเร็จ การฝึกทักษะด้านการปฏิบัติงานในชุมชน การศึกษาชุมชน การวิเคราะห์ชุมชน
การจัดประชาคม การจัดทําโครงการพัฒนาชุมชน การจัดทํารายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการ
พัฒนาชุมชน การนําเสนอผลการศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ชั่วโมง)
2554802
สหกิจศึกษา
6(540)
Cooperative Education
การปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานในสถานประกอบการที่มีลักษณะการดําเนินงาน
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษาอยู่เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ต่อเนื่อง ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อศึกษาสภาพ
ทั่วไป ปัญหา ความต้องการของชุมชน รวมทั้งการประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎีและเครื่องมือ วิธีการในการ
พัฒนาชุมชนที่เหมาะสมกับสภาพของชุมชน ร่วมกับชุมชนจัดทําโครงการพัฒนาชุมชน 1 โครงการ ติดตาม
ประเมินผล นําเสนอผลการศึกษา และเขียนรายงานผลฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้ เ ลื อกเรี ยนรายวิ ช าใด ๆ ในหลักสู ต รของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏนครปฐม โดยไม่ ซ้ํ า กั บ
รายวิชา ที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
สําเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้

