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ค าน า 
 

   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  ได้
จัดท าคู่มือหลักสูตร  ประจ าปีการศึกษา 2553 ขึ้น  เพื่อให้นักศึกษาได้ท าความเข้าใจโครงสร้างของ
หลักสูตร  รายวิชา  และค าอธิบายรายวิชาทุกวิชาที่นักศึกษาจะต้องศึกษาตลอดหลักสูตร เพื่อ
ประโยชน์ในการวางแผน เตรียมพร้อมในการเรียนรู้ ตลอดจนบันทึกผลการเรียนเพื่อตรวจสอบและ
ประเมินตนเองตลอดระยะเวลาในการศึกษา  ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามารถในการ
เรียนรู้ มีความรับผิดชอบและพัฒนาตนเอง เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ  สอดคล้องกับมาตรฐานการ
อุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 

คณะผู้จัดท าคู่มือหลักสูตรเล่มนี้  หวังว่านักศึกษาทุกคน  จะได้ใช้ประโยชน์จาก 
คู่มือหลักสูตรเล่มนี้ตรงตามเจตนารมณ์ของผู้จัดท า 

 

                       คณะผู้จัดท า  
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สารบัญ 

 หน้า 
ค าน า  
สารบัญ  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 4 
ปรัชญาของหลักสูตร 4 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 4 
หลักสูตร 4 

จ านวนหน่วยกิต 4 
โครงสร้างหลักสูตร 4 
รายวิชา 5 
แผนการศึกษา 11 
ค าอธิบายรายวิชา 17 
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หลักสูตรการพัฒนาชุมชน 
 
ปรัชญาของหลักสูตร  
 หลักสูตรการพัฒนาชุมชน มุ่งผลิตบุคลากรให้มีองค์ความรู้คู่ทักษะ ตลอดจนมีจิตส านึกและ
คุณธรรมในการปฏิบัติตนและงานพัฒนาท้องถิ่น 

 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.  เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และมีความสามารถในการเป็นผู้น าการ
พัฒนาชุมชน            มีจิตวิญญาณรักและผูกพันกับท้องถิ่น 
 2.  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานพัฒนา ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กร
ชุมชน 

 3. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีวิสัยทัศน์ ที่สามารถพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน   สังคม
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมได้ 
  4.  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาค้นคว้า วิจัย และพัฒนาชุมชน 
  5.  เพื่อส่งเสริม  สนับสนุน  การพัฒนาชุมชน  แบบเน้นการมีส่วนร่วม (PAR) เพื่อให้
ชุมชนเข้มแข็ง ยั่งยืน โดยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  6.  เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณธรรมสอดคล้องกับความต้องการพัฒนาประเทศและท้องถิ่น  
 

หลักสูตร  
  

 จ านวนหน่วยกิต 
  ก าหนดให้ศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  124    หน่วยกิต 
 

 โครงสร้างหลักสูตร 
                           โครงสร้างหลักสูตร   ประกอบด้วยหมวดวิชา  3 หมวดวิชา คือหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี แต่ละหมวดวิชาประกอบด้วยกลุ่มวิชา ดังนี้ 
 

                                หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                   ไม่น้อยกว่า     31     หน่วยกิต 
                                          กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                ไม่น้อยกว่า      8     หน่วยกิต 
        กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                            ไม่น้อยกว่า      8     หน่วยกิต 
        กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                             ไม่น้อยกว่า      6     หน่วยกิต 
        กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
                                                                                                         ไม่น้อยกว่า 9     หน่วยกิต 
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         หมวดวิชาเฉพาะ                                           ไม่น้อยกว่า       87    หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาแกน  -    หน่วยกิต 
                                          กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                                 ไม่น้อยกว่า 74   หน่วยกิต 
                                                  วิชาบังคับ       39    หน่วยกิต  

วิชาเลือก        35    หน่วยกิต          ไม่น้อยกว่า      
                                          กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 7    หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ 6    หน่วยกิต 
         หมวดวิชาเลือกเสรี                                         ไม่น้อยกว่า       6   หน่วยกิต                                                     
  

 

 
 รายวิชา  
  รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรมีการก าหนดรหัสวิชา  ชื่อวิชา  ในแต่ละหมวดวิชาและ
กลุ่มวิชา  ดังนี้ 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   31 หน่วยกิต 

        กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต    
 

รหัส ชื่อรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2104101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  1 

Thai  for  Communication I                                     
2(2-0-4) 

2104102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  2 
Thai  for  Communication II 

2(2-0-4) 

2104103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  1 
English  for  Communication I 

 2(2-0-4) 

2104104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2  2(2-0-4) 
 English  for  Communication II  
   

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์              ไม่น้อยกว่า  8   หน่วยกิต 
รหัส ชื่อรายวิชา น(ท-ป-อ) 

2100105 สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 
Information  for  Study   Skills  and  Research 

2(2-0-4) 

2100106 ความจริงของชีวิต 2(2-0-4) 
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 Meaning  of  Life  
2150101 การคิดและการพัฒนาตน 2(2-0-4) 

 Thinking  and  Self  Development  
2180202 สุนทรียภาพของชีวิต 2(2-0-4) 

 Aesthetic  Appreciation  
   

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์               ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
 

รหัส ชื่อรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2150102 วิถีไทย 

Thai   Living 
2(2-0-4) 

2150203 วิถีโลก 
Global  Society  and  Living 

2(2-0-4) 

2150204 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
Man  and  Environment 

2(2-0-4) 

   
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี   
                                                                          ไม่น้อยกว่า   9  หน่วยกิต 

   
รหัส ชื่อรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4100205 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 
Science  for  Quality  of  life 

2(2-0-4) 

4100206 การคิดและการตัดสินใจ 
Thinking  and  Decision  Making 

2(2-0-4) 

4100207 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 
Information  Technology  for  Life 

3(2-2-5) 

4100208 การกีฬาเพื่อสุขภาพ             
Sport  for  Health                        

2(1-2-3) 
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  หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า  87   หน่วยกิต 
                   1)  กลุ่มวิชาบังคับ   39   หน่วยกิต 

   
รหัส ชื่อรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2150305 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น 

Introduction to Social Sciences Research  Methodology 
3(2-2-5) 

2150306 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์    
Statistics  and Analysis for  Social  Sciences Research 
 

3(3-0-6) 

รหัส ชื่อรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2153101 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น 

Sociology  and  Anthropology 
3(3-0-6) 

2153104 ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน 
Theory  and  Principles  of  Community  Development 

3(3-0-6) 

2153105 สังคมวิทยาชนบทและเมือง 
Rural  and  Urban  Sociology 

3(3-0-6) 

2153108 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในงานพัฒนาชุมชน 
Human  Resource  Development  in Community  
Development 

3(3-0-6) 

2153213 กระบวนการพัฒนาชุมชน 
Process of Community Development 

3(2-2-5) 

2153214 ชุมชนศึกษาและการวิเคราะห์ปัญหาแนวทางพัฒนา 
Community Study ,Analysis  and Solution of 
Community Development 

3(2-2-5) 

2153215 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
Sufficiency  Economy 

3(3-0-6) 

2153325 การวางแผนพัฒนาชุมชน 
Community  Development  Planning 

3(3-0-6) 

2153326 วิทยากรกระบวนการ 
Facilitator  for Community  Development                                                  

3(2-2-5) 

2153443 เครือข่ายการเรียนรู้ในงานพัฒนาชุมชน 
Network  of  Learning  in  Community  Development 

3(2-2-5) 
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2153444 สัมมนาปัญหาการพัฒนาชุมชน 
Seminar  on  Problem  in  Community  Development 

3(2-2-5) 

 
                                 2)  กลุ่มวิชาเลือก    ไม่น้อยกว่า   35 หน่วยกิต 

รหัส ชื่อรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2153106 ประชากรศาสตร์และประชากรศึกษา 

Demography  and  Population  Education 
3(3-0-6) 

2153107 คุณภาพชีวิตครอบครัวและชุมชนไทย 
Thai  Family  and  Community 

3(3-0-6) 

รหัส ชื่อรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2153109 ภาวะความเป็นผู้น าในงานพัฒนาชุมชน 

Leadership  in  Community  Development 
3(3-0-6) 

2153111 การจัดองค์กรการปกครองท้องถิ่นไทย 

Local Government  Organization 
3(2-2-5) 

2153216 สังคมศาสตร์กับการพัฒนาสังคม 
Social  Sciences Organization 

3(3-0-6) 

2153217 ปัญหาสังคม 
Social Problems 

3(3-0-6) 

2153218 การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม 
Social  Work  and  Social   Welfare 

3(3-0-6) 

2153219 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
Social  and  Cultural  Change 

3(3-0-6) 

2153220 การพัฒนาองค์กรชุมชน 
Organization   Community Development 

3(3-0-6) 

2153221 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิตในชุมชน 
Appropriate  Technology  for  Local  Life 

3(3-0-6) 

2153327 การบริหารงานพัฒนาชุมชน 
Community Development Administration 

3(3-0-6) 

2153328 การพัฒนาชนบท 
Rural  Development 

3(3-0-6) 

2153329 เทคนิคการให้การศึกษาแก่ชุมชน 
Educational   Transferring   Techniques 

3(3-0-6)  
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2153330 การพัฒนาชุมชนเปรียบเทียบ 
Comparative  Study  in  Community  Development 

3(3-0-6) 

2153331 การปฏิรูปที่ดินกับการพัฒนาชุมชน 
Land  Reform  and  Community  Development 

3(3-0-6) 

2153332 การพัฒนาประชาสังคม 
Civil  Society  Development 

3(3-0-6) 

2153335 วิสาหกิจชุมชน 

Community Enterprises 
3(3-0-6) 

2153446 พหุวัฒนธรรมกับการพัฒนา 
Plural Culture and Development 

3(3-0-6) 

2153447 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาชุมชน 

Knowledge Management  for Community 
3(2-2-5) 

2153448 เทคนิคการพูดและนันทนาการในชุมชน 

Speaking and Entertainment in Community   
3(2-2-5) 

2153449 ธรรมาภิบาลกับการพัฒนาชุมชน 

Good  Governance  in  Community 
3(3-0-6) 

2153450 สันติวิธีศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชน 

Peace Studies  for Community   Development 
3(3-0-6) 

2153453 การวิจัยภาคสนาม 

Field   Research 
3(2-2-5) 

2154401 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย 
Natural Resources and Environmental Management of 
Thailand 

3(3-0-6) 

   
ลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ    6    หน่วยกิต 

1) กลุ่มบังคับเรียน   3  หน่วยกิต     
 

รหัส ชื่อรายวิชา น(ท-ป-อ) 
3159101 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 

Introduction of Economic 
3(3-0-6) 

   
 



 

 

10 

2) กลุ่มเลือกเรียน    3  หน่วยกิต 
             เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต 

รหัส ชื่อรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2153112 มนุษยสัมพันธ์ในงานพัฒนาชุมชน 

Human Relation in Community Development 
 

 

 

3(3-0-6) 

รหัส ชื่อรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2153339 การบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน 

Community Economic Management 
3(3-0-6) 

2153340 การสร้างทีมงานพัฒนาชุมชน 
Teamwork Development Techniques 

3(3-0-6) 

2153341 ประสิทธิภาพในงานพัฒนาชุมชน 
Efficiency in Community Development 

3(3-0-6) 

2153342 สหกรณ์กับการพัฒนาชุมชน 
Cooperative for Community Development 

3(3-0-6) 

 

    กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 7 หน่วยกิต   
รหัส ชื่อรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2153336 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน 1 

Preparation  for  Professional  Experience  in  
Community  Development 1 

2(90) 

2153337 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน 1 
Preparation  for  Professional  Experience  in  
Community  Development 1 

5(250) 

                     
                                        หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
              ให้เลือกรายวิชาต่าง  ๆ ในหลักสูตรในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลาโดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นราย วิชาที่ก าหนดให้เรียนที่ไม่นับหน่วย
กิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี ้ 
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ส าหรับนักศึกษาอนุปริญญาที่เข้าเรียนต่อเน่ืองต้องเรียนไม่น้อยกว่า72หน่วยกิต 
  1. ให้เรียนวิชาศึกษาทั่วไปเพิ่มอีกไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  
  2.  ให้เรียนกลุ่มวิชาเฉพาะกลุ่มบังคับทั้งหมด จ านวน 39 หน่วยกิต  
  3.  ให้เรียนกลุ่มวิชาเฉพาะเลือกอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
  4.  เรียนกลุ่มวิชาเลือกเสรีอีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
  โดยวิชาที่เลือกเรียนต้องไม่ซ้ ากับระดับอนุปริญญาและใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 4 ปี

การศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา และไม่เกิน 6 ปีการศึกษาส ารับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็ม
เวลา 
แผนการศึกษา 

  แผนการศึกษาส าหรับปริญญาตรี 
   การจัดแผนการเรียนได้ก าหนดรายวิชาที่เปิดสอนตามหลักสูตรในแต่ละภาคการศึกษาดังนี้ 

ปีที่  1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา ผลการเรียน 

ศึกษาท่ัวไป  
 2104103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  1 ..... 
 2104101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  1 ..... 
 2100105 สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า ..... 
 2100106 ความจริงของชีวิต ..... 
เฉพาะบังคับ  
 2153101 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น ..... 
 2153104 ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน ..... 
เฉพาะเลือก (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) ..... 

รวม 20หน่วยกิต 
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ปีที่  1   ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา ผลการเรียน 

ศึกษาท่ัวไป  
 2104104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2  ..... 
 2104102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  2 ..... 
 2150101 การคิดและการพัฒนาตน ..... 
 4100208 การกีฬาเพื่อสุขภาพ                                        ..... 
เฉพาะบังคับ  

 2153105 สังคมวิทยาชนบทและเมือง ..... 
 2153108 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในงานพัฒนาชุมชน ..... 

เฉพาะเลือก  (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) ..... 
รวม 20 หน่วยกิต 

 
 
ปีที่  2    ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา ผลการเรียน 

ศึกษาท่ัวไป  
 2150204 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ….. 
 4100207 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต ….. 
 2150102 วิถีไทย ….. 
เฉพาะบังคับ  
 2153213 กระบวนการพัฒนาชุมชน ….. 
 2153215 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ….. 
เฉพาะเลือก (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ) ….. 

เลือกเสรี ….. 

รวม 22 หน่วยกิต 
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ปีที่  2    ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา ผลการเรียน 

ศึกษาท่ัวไป  
 2180202 สุนทรียภาพของชีวิต ..... 
 2150203 วิถีโลก ..... 
 4100205 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต ..... 
 4100206 การคิดและการตัดสินใจ ..... 
เฉพาะบังคับ  
 2153214 ชุมชนศึกษาและการวิเคราะห์ปัญหาแนวทางพัฒนา ..... 
เฉพาะเลือก ( ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ) ..... 
เลือกเสรี ..... 

รวม 17 หน่วยกิต 
 
 
 

ปีที่  3   ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา ผลการเรียน 

เฉพาะบังคับ  
 2150305 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น ..... 
 2153326 วิทยากรกระบวนการ ..... 
เฉพาะเลือก ..... 
วิทยาการจัดการ  
 3159101 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น   ..... 

รวม 18 หน่วยกิต 
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ปีที่  3   ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา ผลการเรียน 

เฉพาะบังคับ  
 2150306 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์    ..... 
 2153325 การวางแผนพัฒนาชุมชน ..... 
เฉพาะเลือก (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) ..... 
วิทยาการจัดการ ..... 
         เลือก ..... 

รวม 15 หน่วยกิต 
 
 
ปีที่  4    ภาคการศึกษาที่  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา ผลการเรียน 

เฉพาะบังคับ  
 2153443 เครือข่ายการเรียนรู้ในงานพัฒนาชุมชน ..... 
 2153444 สัมมนาปัญหาการพัฒนาชุมชน ..... 
พื้นฐานวิชาชีพ  
 2153338 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน 1 ..... 
ตรวจสอบวิชาที่มีปัญหา หรือเลือกเสรีเพิ่มเติม ..... 

รวม 8 หน่วยกิต 
 
 

ปีที่  4 ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา ผลการเรียน 

หมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  
 2153454 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน 1 ..... 

รวม 5 หน่วยกิต 
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  แผนการศึกษาส าหรับปริญญาตรีต่อเน่ือง 

   การจัดแผนการเรียนได้ก าหนดรายวิชาที่เปิดสอนตามหลักสูตรในแต่ละภาคการศึกษาดังนี้ 
ปีที่  1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา ผลการเรียน 

ศึกษาท่ัวไป  
 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ..... 
 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ..... 
 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ..... 
เฉพาะบังคับ  
 2153101 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น ..... 
 2153104 ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน ..... 
 2153105 สังคมวิทยาชนบทและเมือง ..... 
 2153108 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในงานพัฒนาชุมชน ..... 
เฉพาะเลือก (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)  

รวม 21หน่วยกิต 
 

ปีที่  1   ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา ผลการเรียน 

ศึกษาท่ัวไป  
 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสารหรือกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ..... 
 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ..... 
เฉพาะบังคับ  

 2153213 กระบวนการพัฒนาชุมชน ..... 
 2153214 ชุมชนศึกษาและการวิเคราะห์ปัญหาแนวทางพัฒนา ..... 
 2153215 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ..... 
 2150306 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์    ..... 

เฉพาะเลือก  (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต) ..... 
เลือกเสรี ..... 

รวม 22 หน่วยกิต 
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ปีที่   2   ภาคการศึกษาที่ 3 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา ผลการเรียน 

ศึกษาท่ัวไป  
 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ..... 
 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ..... 
เฉพาะบังคับ  
 2150305 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น ..... 
 2153325 การวางแผนพัฒนาชุมชน ..... 
 2153326 วิทยากรกระบวนการ ..... 
เฉพาะเลือก (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ) ..... 
เลือกเสรี ..... 

รวม 20 หน่วยกิต 
 
 
ปีที่  2    ภาคการศึกษาที่  4 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา ผลการเรียน 

เฉพาะบังคับ  
 2153443 เครือข่ายการเรียนรู้ในงานพัฒนาชุมชน ..... 
 2153444 สัมมนาปัญหาการพัฒนาชุมชน ..... 
เฉพาะเลือก ( ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ) ..... 
หมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  
 2153337 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน 1 ..... 

รวม 14 หน่วยกิต 
 

เงื่อนไข 
1. วิชาการศึกษาทั่วไปนับรวมระดับอนุปริญญาไม่ซ้ ากับวิชาที่เรียนแล้ว เรียนอีกไม่น้อยกว่า 15 

หน่วยกิต 
2. นับรวมหน่วยกิตทั้งหมดในระดับปริญญาตรีต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต  
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ค าอธิบายรายวิชา  
                     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     แบ่งออกเป็น  4 กลุ่มวิชา ดังนี้ 

                        กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    8   หน่วยกิต 
 

 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2104101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  1      

Thai  for  Communication I                                                                        
2 (2-0-4) 

     ฝึกทักษะการใช้ภาษาทั้งการฟัง  การพูด  การอ่านและการเขียน 
โดยเน้นการฟังและการอ่านเชิงวิเคราะห์   ให้สามารถสื่อภาษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และสามารถน าความรู้  ความคิดที่ได้รับมา 
พัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์ 
 

 

2104102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  2 
Thai  for  Communication II 

2 (2-0-4) 

            รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  2104101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  1 
  ฝึกทักษะการใช้ภาษาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยเน้นการพูดและการ
เขียนแบบต่าง ๆ 

 

   
2105103   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 

English  for  Communication I 
2 (2-0-4) 

 ฝึกทักษะด้านการฟัง     พูด    เพื่อการสื่อสารเบื้องต้นใน
สถานการณ์ต่าง ๆ      เช่น    การทักทาย     การกล่าวลา     การแนะน าตัวเอง
และผู้อ่ืน    การกล่าวขอบคุณ    การขอโทษ  ฯลฯ    การอ่านและการเขียน
เพื่อสื่อความหมายในชีวิตประจ าวัน   เช่น  การอ่านโฆษณาฉลาก  รวมทั้ง
การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ 

 

   
2105104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2 

English  for  Communication II 
2(2-0-4) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  2105103   ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร  1ฝึกทักษะด้านการฟัง   พูด   เพื่อให้ข้อมูลและแสดงความ
คิดเห็น   ฝึกทักษะการอ่านเพื่อหาหัวข้อเร่ือง    การอ่านเพื่อจับใจความ
ส าคัญและรายละเอียด   รวมทั้งเขียนข้อความสั้น ๆ  เพื่อการสื่อสาร 
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 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   8   หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2100105 สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 

Information  for  Study   Skills  and  Research 
2(2-0-4) 

 ความหมาย   ความส าคัญของสารนิเทศ   แหล่งสารนิเทศใน
การศึกษาค้นคว้าภายในมหาวิทยาลัย  และเข้าถึงแหล่งของสารนิเทศอื่นๆ
วิธีการแสวงหาและรวบรวมสารนิเทศมาใช้เพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง
และการใช้เทคโนโลยีทางสารนิเทศ   วิธีการเสนอผลการศึกษาค้นคว้าตาม
รูปแบบและขั้นตอนที่เป็นมาตรฐาน 

 

2100106 ความจริงของชีวิต 
Meaning  of  Life 

2(2-0-4) 

 ความหมายของชีวิต   การด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบัน   การน าเอา
ความจริงตามหลักศาสนาและปรัชญาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาปัญญา  
แก้ปัญหาชีวิตและสังคม    การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมตามหลัก
ศาสนา  ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ 

 

   

2150101   การคิดและการพัฒนาตน 
Thinking  and  Self  Development 

2(2-0-4) 

 ศึกษาธรรมชาติของการคิด   ทักษะการคิด   กระบวนการคิดและ
การแก้ปัญหาการศึกษาตนเอง   การประเมินและการพัฒนาตน   การสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น   เพื่อการด าเนินชีวิตที่มีคุณค่าและการอยู่ร่วมกัน
อย่างเป็นสุข 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2180202 สุนทรียภาพของชีวิต 

Aesthetic  Appreciation 
2(2-0-4) 

 ศึกษาและจ าแนกข้อต่างในศาสตร์ทางความงาม   ความหมายของ
สุนทรียศาสตร์เชิงการคิดกับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป  
ความส าคัญของการรับรู้กับ   ความเป็นมาของศาสตร์ทางการเห็น   (The  
Art  of  Sound)  และศาสตร์ทางการเคลื่อนไหว  (The  Art  of  Movement)  
สู่ทัศนศิลป์   (Visual Arts)  ศิลปะดนตรี   (Musical Arts) และ
ศิลปะการแสดง   (Perfoming  Arts)  ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่าจาก    
(1) ระดับการร าลึก  (Recognitive)   (2) ผ่านขั้นตอนความ  คุ้นเคย  
(AcQuantive)   และ(3) น าเข้าสู่ขั้นความซาบซึ้ง  (Appreciative)  เพื่อให้
ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ  (Aestetic  
Appreciation) 

 

 
 
 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   6   หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2150102 วิถีไทย 

Thai   Living 
2(2-0-4) 

 ศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อวิวัฒนาการ  และการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม   วัฒนธรรมและประเพณีไทย   ศึกษาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทย   ปัญหาสังคมไทย   เพื่อด ารงชีวิตในสังคมอย่างมี
ประสิทธิภาพ   และมีวิสัยทัศน์ด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจ  สังคม  
อันน าไปสู่การด าเนินชีวิตแบบพอเพียง     โดยศึกษาการพัฒนาตาม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 

   
2150203 วิถีโลก 

Global  Society  and  Living 
2(2-0-4) 

 ศึกษาวิวัฒนาการทางสังคม   เศรษฐกิจ   การเมืองและการ
ปกครองของโลก   ปัญหาของโลกยุคปัจจุบัน   การจัดระเบียบโลก   ตลอด
จนถึงการปรับตัวของไทยในสังคมโลก 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2150204 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

Man  and  Environment 
2(2-0-4) 

 ความหมายและความส าคัญของสิ่งแวดล้อม   ความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  ระบบกายภาพ  ระบบนิเวศ  และความ
หลากหลายทางชีวภาพ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ   การมีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ   การ    ส่งเสริมบ ารุงรักษา   คุ้มครองคุณภาพ
ของสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

   
  
 
   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี   9   หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4100205 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 

Science  for  Quality  of  life 
2(2-0-4) 

 ศึกษาการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    การน าทักษะ
กระบวนการและความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ด ารงอยู่อย่างเป็นสุขและมีประสิทธิภาพ    โดยตระหนักถึง
ผลกระทบของก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อมนุษย์     สิ่งแวดล้อม    สังคม   
การเมือง   และวัฒนธรรม 

 

4100206 การคิดและการตัดสินใจ 
Thinking  and  Decision  Making 

2(2-0-4) 

 หลักการและทักษะกระบวนการคิด   การคิดอย่างมีเหตุผล   การ
วิเคราะห์ข้อมูล  และการใช้คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4100207 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 

Information  Technology  for  Life 
3(2-2-5) 

 ศึกษาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  (information 
technology) และคอมพิวเตอร์ที่มีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อชีวิตและสังคม   
การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ   ได้แก่เคร่ืองอุปกรณ์คอมพิวเตอร์   การ
ประมวลผลข้อมูล   การจัดการและการใช้งานข้อมูล           การใช้โปรแกรม
ระบบและโปรแกรมประยุกต์   เพื่อการสืบค้นข้อมูล   การแสวงหาความรู้   
และการสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   และจากระบบ
ฐานข้อมูล   แหล่งข้อมูลต่าง  ๆ  เพื่อน ามาใช้ในการท ารายงาน   การน าเสนอ
ผลงาน  และการด ารงชีวิตประจ าวันอย่างมีประสิทธิภาพ   รวมถึงการเคารพ
สิทธิทางปัญญา 

 

   
4100208 การกีฬาเพื่อสุขภาพ  

Sport  for  Health 
2(1-2-3) 

 ศึกษาระบบลักษณะ รูปร่างของร่างกายที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
และองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย  การฝึกปฏิบัติ  การเสริมสร้าง
สมรรถ-ภาพและทักษะการกีฬา  การรู้จักพิจารณาเลือกกิจกรรมทางกีฬา  
การก าหนดโปรแกรมการสร้างสมรรถภาพที่เหมาะสมกับตนเอง   ตามวัย  
เพศ  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  อาหารและพลังงานที่ใช้ในกิจกรรม
กีฬาประเภทต่าง  ๆ  ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยงในการเล่นกีฬา  รู้จักการ
ประเมินผลจากการเล่นกีฬา  รู้จักการประเมินผลจากการเล่นกีฬา  การ
บริหารกายฯลฯเพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไขให้เกิดผลดีต่อสมรรถภาพทางกาย  
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  หมวดวิชาเฉพาะ        
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2153101 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6) 

 Sociology  and  Anthropology  
 ศึกษาความหมาย ขอบเขต ประวัติความเป็นมา และแนวคิดของนัก

สังคมวิทยา นักมานุษยวิทยา วิธีการศึกษาทางสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา การ
จัดระเบียบทางสังคม กลุ่มสังคม สถาบันสังคม วัฒนธรรม การขัดเกลาทาง
สังคม พฤติกรรมเบี่ยงเบน การเสียระเบียบทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรม มานุษยวิทยาทางกายภาพและทางสังคมในยุคโลกาภิวัฒน์ 

 

   
2153104 ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน 

Theory  and  Principles  of  Community  Development 
3(3-0-6) 

 ความหมาย โครงสร้าง ปรัชญา  และลักษณะของชุมชน หลักการและ
อุดมการณ์เป้าหมายของการพัฒนาชุมชน  กระบวนการของการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม  ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  การน าทฤษฎี
สังคมศาสตร์ไปใช้ในการพัฒนาชุมชน  โดยมุ่งพิจารณาความสัมพันธ์ทางด้าน
วัฒนธรรมสังคม  เศรษฐกิจและการเมืองเป็นหลัก 

 

   
2153105 สังคมวิทยาชนบทและเมือง 

Rural  and  Urban  Sociology 
3 (3-0-6) 

 ศึกษาความหมายของ  สังคมวิทยาชนบทและเมือง  ความหมายของ
ชุมชนแบบชนบทและเมือง  ลักษณะสังคมชนบทและเมือง  ด้านนิเวศวิทยา  
ประชากร  การอาชีพ  และเศรษฐกิจ  สถาบันสังคม  กลุ่มและองค์การทางสังคม  
ลักษณะค่านิยม  การเปลี่ยนแปลงสังคมชนบทเป็นสังคมเมือง ปัญหาและการ
แก้ไขปัญหาของสังคมชนบทและสังคมเมือง  การวางผังเมือง 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2153106 

 
ประชากรศาสตร์และประชากรศึกษา 
Demography  and  Population  Education 

3 (3-0-6) 

 ศึกษาความหมาย  ขอบเขต  ประวัติ  ทฤษฎีทางประชากร  
องค์ประกอบในการวิเคราะห์ประชากร  เทคนิคการวิเคราะห์  ด้านประชากร  
การเปลี่ยนแปลงประชากร การเจริญพันธุ์  การตาย  การย้ายถิ่น  ปัญหาและ
นโยบายทางด้านประชากรของประเทศ  ประชากรศึกษา  ประชากรศึกษากับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เทคนิควิธีการประชากรศึกษา  บทบาทของประชากร
ศึกษาในการแก้ไขปัญหาประชากรของบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  และ
ประเทศชาติ 

 

   

2153107 
 

คุณภาพชีวิตครอบครัวและชุมชนไทย 
Thai  Family  and  Community 

3 (3-0-6) 

 ศึกษาแนวคิด  ความหมาย  หลักการของครอบครัวและชุมชนไทย  
วิวัฒนาการของครอบครัวและชุมชนไทย  ปัจจัยที่ส่งเสริมให้ครอบครัว  อบอุ่น  
และชุมชนไทยเข้มแข็ง  เพื่อพัฒนาชีวิตและคุณภาพคนในชุมชน  บทบาทของ
ภูมิปัญญาไทยกับการพัฒนาชุมชน  การพิทักษ์  ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ 
ต่าง ๆ ของบุคคล  ครอบครัว  และชุมชน 

 

   
2153108 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในงานพัฒนาชุมชน 3 (3-0-6) 

 Human  Resource  Development  in Community  Development 
 ความหมาย ทฤษฎี  หลักการ แนวคิด  ความส าคัญ  และวิธีการ ในการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ผลดีที่เกิดจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง ความสามารถบุคคลและกลุ่มกับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2153109 ภาวะความเป็นผู้น าในงานพัฒนาชุมชน 

Leadership  in  Community  Development 
3 (3-0-6) 

 ความหมาย  คุณลักษณะ ประเภท ภาวะ บทบาท  ปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ภาวะผู้น า  แนวทางและวิธีการประเมินภาวะความเป็นผู้น า  การสรรหา  
เทคนิคในการอบรมผู้น าในชุมชน  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้น าในชุมชนกับงาน
พัฒนาชุมชนตัวอย่างของผู้น าในประเทศและต่างประเทศในด้านต่างๆ รวมทั้ง
ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงเชิงรุกส าหรับผู้น า 

 

   
2153111 การจัดองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย                                           3(3-0-6) 

 Local Government  Organization  
 ศึกษารูปแบบ  โครงสร้างการจัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ

กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
 

   
2153213 กระบวนการพัฒนาชุมชน 

Process of Community Development 
3 (2-2-5) 

 ศึกษาความหมาย  ขั้นตอน  ของกระบวนการพัฒนาชุมชน  ฝึกปฏิบัติ
ขั้นตอนกระบวนการการพัฒนาชุมชนโดยยึดข้อมูลชุมชน 

 

   
2153214 ชุมชนศึกษาและการวิเคราะห์ปัญหาแนวทางการพัฒนา 3 (2-2-5) 

 Community Study ,Analysis  and Solution of Community Development 
 ศึกษาความหมาย ประเภท ความจ าเป็น  ประโยชน์ วิธีการศึกษาของ

ชุมชน ศึกษาชุมชนในเร่ืองของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  โครงสร้างของชุมชน 
ตลอดจนศักยภาพของชุมชนในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  และ
วัฒนธรรม  การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการพัฒนา ฝึกปฏิบัติศึกษาชุมชน
ตามเนื้อหาดังกล่าวข้างต้น 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2153215 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 (3-0-6) 

 Sufficiency  Economy  
 ศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรอบ แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง

กับทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ  การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในงานพัฒนาชุมชน การสร้างขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงและ
กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงทุกระดับ  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
ประเทศ  เครือข่ายชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง   กรณีศึกษาเศรษฐกิจในชุมชนที่
ประสบความส าเร็จ 

 

   
2153216 สังคมศาสตร์กับการพัฒนา 

Social  Sciences  and  Development 
3 (3-0-6) 

 ศึกษาความหมาย  ขอบข่าย  และบทบาทของวิชาสังคมศาสตร์ และ
แนวคิดทฤษฎี  การพัฒนาสังคม  การใช้ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ในการ
วางแผนพัฒนา  แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย  โดยเน้น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบันและแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

   
2153217 ปัญหาสังคม 

Social Problems 
3 (3-0-6) 

 ความหมาย  หลักการ  ทฤษฎี ขอบเขต  และวิธีการวิเคราะห์ปัญหา
สังคม  สาเหตุของปัญหาสังคม  ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นโดยให้วิเคราะห์สังคม
ชนบท  สังคมเมือง  ผลกระทบของปัญหาสังคมที่มีต่อบุคคล  กลุ่มคน  และ
สังคม วิธีด าเนินการแก้ไขปัญหาสังคม 

 

   

2153218 การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม 3 (3-0-6) 
 Social  Work  and  Social   Welfare  
 ศึกษาความหมาย  ขอบเขต  วัตถุประสงค์และประวัติความเป็นมาของ

การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม  ความจ าเป็นในการจัดบริการเพื่อ
สวัสดิภาพของประชาชน  ทฤษฎีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ชุมชน  
บทบาทของนักสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม  เครือข่ายทางสังคมและ
การสนับสนุนทางสังคม  และกรณีศึกษาการจัดสวัสดิการโดยชุมชน 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2153219 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

Social  and  Cultural  Change 
3 (3-0-6) 

 ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ และปัจจัยที่เป็นมูลเหตุก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  วิวัฒนาการของสังคมมนุษย์ทาง
วัฒนธรรม  ผลกระทบและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในยุค
โลกาภิวัตน์ 

 

   
2153220 การพัฒนาองค์กรชุมชน 

Organization   Community Development 
3 (3-0-6) 

 ศึกษาความหมาย  ความส าคัญและความจ าเป็นของกลุ่ม / องค์กร
ชุมชน ประเภท หลักการพื้นฐานการรวมกลุ่ม/องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กร
ชุมชน การพัฒนากลุ่ม/องค์กรชุมชนและเครือข่าย และการศึกษาตัวอย่าง
องค์กรชุมชนและเครือข่ายในท้องถิ่นและประเทศทั้งศึกษาปัญหาและ
อุปสรรค 

 

   
2153221 เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับการด ารงชีวิตในชุมชน 3 (3-0-6) 

 Appropriate  Technology  for  Local  Life  
 ความหมายของเทคโนโลยี  อิทธิพลของเทคโนโลยีต่อการด ารงชีวิต  

การเลือกใช้  การจัดการ และการปรับปรุงเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับท้องถิ่น  
การน าพลังงานทดแทนมาใช้ในท้องถิ่นเพื่อการด ารงชีวิตที่มีคุณภาพ  รวมทั้ง
การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ 

 

   
2150305 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น                       3(2-2-5) 

 Introduction  to  Social  Sciences   Research  Methodology  
 ศึกษาเกี่ยวกับจุดประสงค์  ความหมาย  การวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

วิธีการต่างๆในการวิจัย  กระบวนการในการท าวิจัย  ฝึกปฏิบัติการด าเนินงาน
วิจัยที่เหมาะสม 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2150306 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์                        3(2-2-6) 

 Statistics  and Analysis for  Social  Sciences Research  
 ค่าสถิติต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยทางด้าน

สังคมศาสตร์ ประกอบด้วย การแจกแจงของข้อมูล การประมาณค่าพารามิเตอร์ 
และการทดสอบสมมุติฐาน โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปวิเคราะห์ รวมทั้งการ
แปลความหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ และการน าเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูล     

  

   
2153325 การวางแผนพัฒนาชุมชน  

Community  Development  Planning 
3 (2-2-5) 

 หลักการวางแผนเบื้องต้น  การวางแผนพัฒนาและการวางแผนงาน
โครงการพัฒนาชุมชน  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาชุมชนทั้งภาค  
รัฐบาลและเอกชน ปัญหาและอุปสรรคของการวางแผนพัฒนา   รูปแบบการ
วางแผนองค์กรปกครองท้องถิ่น เทคนิคการวางแผนพัฒนาชุมชน ฝึก
ปฏิบัติการวางแผนพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม เช่น AIC, FSC  แผนแม่บท
ชุมชน 

 

   

2153326 วิทยากรกระบวนการ  

 Facilitator  for Community  Development                                                   
 ศึกษาแนวคิด ความหมาย ประโยชน์ทักษะต่างๆของวิทยากร 

กระบวนการ เทคนิคเคร่ืองมือวิธีการจัดเวที  และการเขียนแผนการจัดเวที
พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติ 

 

   
2153327 การบริหารงานพัฒนาชุมชน 

Community Development Administration 
3 (3-0-6) 

 ศึกษาแนวคิด  หลักการบริหาร  การบริหารงานพัฒนาชุมชน  การ
ประสานงานและการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  บทบาทขององค์กร
ท้องถิ่นและองค์กรของชุมชนในการบริหารงานพัฒนา 
ชุมชน  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานพัฒนาชุมชน  ปัญหา
อุปสรรคและแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงานพัฒนาชุมชน  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2153328 การพัฒนาชนบท 

Rural  Development 
3 (3-0-6) 

 ความหมาย หลักการ วิธีการ  ความส าคัญและประวัติของการพัฒนา
ชนบท โครงสร้างทางสังคม  การน าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในงาน
พัฒนาชนบท  การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนาชนบท  บทบาท
ของภาครัฐ เอกชน และองค์กรชุมชนในการพัฒนาชนบท  ทิศทาง แนวทาง 
และเป้าหมายการพัฒนาชนบทของประเทศไทยในอนาคต รวมถึง 
การศึกษากรณีตัวอย่างของการพัฒนาชนบทที่น่าสนใจ 

 

2153329 เทคนิคการให้การศึกษาแก่ชุมชน 3 (2-2-5) 
 Educational   Transferring   Techniques  
 ศึกษาแนวทาง  ปรัชญา  หลักการและเทคนิคในการให้การศึกษาเพื่อ

การด ารงชีวิตในชุมชน  การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา สาธิต  นิทรรศการ  
การศึกษาดูงาน การสอนทักษะ  การเปลี่ยนแปลงเจตคติและการยอมรับ
นวัตกรรม  การเลือกใช้เทคนิคการถอดบทเรียนจากการให้การศึกษาชุมชน 

 

   
2153330 การพัฒนาชุมชนเปรียบเทียบ 3 (3-0-6) 

 Comparative  Study  in  Community  Development  
 วิเคราะห์รูปแบบ  วิธีการด าเนินงานของการพัฒนาชุมชนในประเทศ 

และต่างประเทศ  การจัดตั้งองค์การ  การวางแผน  และการบริหารงานพัฒนา
ชุมชนของประเทศต่าง ๆ เปรียบเทียบกับประเทศไทย 

 

   
2153331 การปฏิรูปท่ีดินกับการพัฒนาชุมชน 3 (3-0-6) 

 Land  Reform  and  Community  Development  
 ประวัติความเป็นมา  ปรัชญา  แนวคิด  การใช้ประโยชน์จากที่ดิน 

รูปแบบการปฏิรูปที่ดิน  การวางผังเมือง และการจัดรูปที่ดิน กฎระเบียบ  
กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดิน ป่าชุมชน และสิทธิชุมชน  รวมถึง
ความสัมพันธ์ของงานปฏิรูปที่ดินกับงานพัฒนาชุมชน 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2153332 การพัฒนาประชาสังคม 3 (3-0-6) 

 Civil  Society  Development  
 ศึกษาแนวคิด  ความหมาย  หลักการ และความส าคัญของประชา

สังคม กระบวนการ  วิธีการสร้าง  และการพัฒนาประชาสังคมให้เข้มแข็ง  
ประชาคมในระดับต่างๆให้เข้มแข็งเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน 

 

   
2153335 วิสาหกิจชุมชน                                                                                   3(3-0-6) 

 Community Enterprises  
 ศึกษาแนวคิด ความหมาย  ลักษณะส าคัญ  พระราชบัญญัติส่งเสริม

วิสาหกิจชุมชน ประโยชน์  และรูปแบบวิธีการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
และศึกษากรณีตัวอย่าง 

 

2153443 เครือข่ายการเรียนรู้ในงานพัฒนาชุมชน          3 (2-2-5) 
 Network  of  Learning  in  Community  Development  
             ความหมาย  ขอบข่าย รูปแบบ ความส าคัญ องค์ประกอบลักษณะและ

กระบวนการในการสร้างเครือข่ายและพัฒนาการเรียนรู้ของชุมชน  กรณีศึกษา
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

   
2153444 สัมมนาปัญหาการพัฒนาชุมชน 3 (2-2-5) 

 Seminar  on  Problem  in  Community  Development  
                   สัมมนาปัญหาการพัฒนาชุมชนในเชิงทฤษฎี  หลักการและการ

ปฏิบัติงานพัฒนาในประเทศไทย         เปรียบเทียบเชิงวิเคราะห์ความแตกต่าง      
ศึกษาหมู่บ้านตัวอย่าง หรือชุมชนตัวอย่างเพื่อการแสวงหาแนวทางในการน า
วิธีพัฒนาชุมชนไปใช้กับชุมชน         ฝึกจัดสัมมนาปัญหาการพัฒนาชุมชนโดย
การประมวลองค์ความรู้ทางทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชนที่ได้ศึกษาพร้อม
ทั้งหาแนวทางสร้างรูปแบบการพัฒนาชุมชนที่เหมาะสมส าหรับพื้นที่ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2153446 พหุวัฒนธรรมกับการพัฒนา                                       3(3-0-6) 

 Plural Culture and Development  
 วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ แนวคิด หลักค าสอน  

ศาสนาพุทธ อิสลาม และอื่นๆ การด ารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเน้น
จังหวัดชายแดนภาคใต้ กระบวนทัศน์ในการน าหลักธรรมทางศาสนา 
มาพัฒนาชุมชน 

 

   
2153447 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชน                                           3(2-2-5) 

 Knowledge Management  for Community  
 ศึกษาแนวคิด  ความหมาย  ความส าคัญและประโยชน์แนวทาง 

การจัดความรู้   และประยุกต์ใช้ในงานพัฒนาชุมชน  กรณีศึกษาจังหวัด 
ชายแดนภาคใต้ 

   
2153448 เทคนิคการพูดและนันทนาการในชุมชน                                            3(2-2-5) 

 Speaking and Entertainment in Community    
 ศึกษาความหมาย  ความส าคัญ และประโยชน์ รูปแบบ  วิธีการ 

ทักษะ  และการฝึกปฏิบัติการพูดและนันทนาการ 
 

   
2153449 ธรรมาภิบาลการพัฒนาชุมชน                                                            3(3-0-6) 

 Good  Governance  in  Community  
              ศึกษาความหมาย  ความส าคัญ และประโยชน์ รูปแบบ  วิธีการใช้

หลักธรรมาภิบาลในการพัฒนาชุมชน  ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ       
ธรรมาภิบาล 

 

   
2153450 สันติวิธีศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชน                                                    3(3-0-6) 

 Peace Studies  for Community   Development  
                ความหมาย  แนวคิด สภาพปัญหา  สาเหตแุละแนวทางแก้ไขปัญหา

ความรุนแรงด้วยความสมานฉันท์และการสร้างรูปแบบ  วิธีการแก้ไขและการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2153453 การวิจัยภาคสนาม 3 (2-2-5) 

 Field   Research  
 ฝึกปฏิบัติงานวิจัยภาคสนาม โดยผู้ศึกษาก าหนดประเด็นการวิจัยโดย

อาศัยองค์ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
 

   
2154401 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย                                                         3(3-0-6) 3(3-0-6) 

 Natural Resources and Environmental Management of Thailand  
                  ศึกษาความหมายประเภทลักษณะและขอบเขตของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ทั้งสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางสังคม-วัฒนธรรมตามแผนพัฒนาตาม
แนวนโยบายแห่งรัฐ กฎหมายและการส่งเสริมองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน 
การมีส่วนร่วมการสร้างเครือข่ายองค์กรพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ 
ตลอดจนข้อตกลงและพันธกรณีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระหว่างประเทศที่ผูกพันกับประเทศไทยจนถึงปัจจุบันและการปฏิบัติ
ภาคสนาม 

 

   
 17.5.4  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ  

2153336 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน 1                                                        2 (90) 
 Preparation  for  Professional  Experience  in  Community   Development 1 
             จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้ ลักษณะและโอกาสของการประกอบ
อาชีพ  การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ทักษะ  เจตคติ  แรงจูงใจ  และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ  โดยเน้นการฝึกทักษะภาคปฏิบัติในงาน
และกิจกรรมส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2153337 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน 1 5 (250) 

 Preparation  for  Professional  Experience  in  Community  Development 1 
 จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการพัฒนาชุมชนในองค์การ 

หรือหน่วยงานเพื่อให้ได้ความรู้ ทักษะ เจตคติและประสบการณ์ในอาชีพ
พัฒนาชุมชน โดยให้นักศึกษาเข้าไปใช้ชีวิตในชุมชน จ านวน 250 ชั่วโมง เพื่อ
ท าการศึกษาชุมชนน าผลการศึกษามาวิเคราะห์ปัญหา  สร้างโครงการ และ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการพัฒนาชุมชน  ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

 

   
 17.5.3  กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ  

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
3159101 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                                                                                                       3(3-0-6) 3(3-0-6) 

 Introduction of Economic  
 ศึกษาความหมายและความส าคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีการ

ผลิตพฤติกรรมของผู้บริโภค ตลาด ทฤษฎีราคา รายได้ประชาชาติ การเงิน 
การธนาคาร การคลังและการค้าระหว่างประเทศ 

 

2153112 มนุษย์สัมพันธ์ในงานพัฒนาชุมชน                                                                                 
Human Relation in Community Development 

การศึกษาลักษณะ แนวความคิด ขอบเขตและปัจจัย กลุ่มและองค์กร
ชุมชนอันเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หน้าที่และความ
รับผิดชอบต่อสังคม การติดต่อสื่อสารระหว่างการประสาน  
งาน หลักศาสนาที่ช่วยส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ในงานพัฒนาชุมชน 

           3(3-0-6) 

2153339 การบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน           3(3-0-6) 
 Community Economic Management  
             ศึกษาโครงสร้าง องค์ประกอบ นโยบาย และการวางแผนของการ

จัดการเศรษฐกิจชุมชน รวมทั้งการศึกษาถึงหน้าที่ของผู้จัดการเศรษฐกิจ
ชุมชนทั้งทางด้านทฤษฎี และการปฏิบัติ ความสัมพันธ์ต่อเน่ืองกับองค์กร
ภายนอก การจัดสรรงบประมาณ บุคลากร ตลอดจนการวิเคราะห์และ
ประเมินผลเพื่อการปรับปรุงการด าเนินงานธุรกิจ ชุมชน กฎหมายและ
ข้อบังคับทั้งของรัฐและสถาบันที่เกี่ยวข้อง 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2153340 การสร้างทีมงานพัฒนาชุมชน 3(3-0-6) 

 Teamwork Development Techniques  
   ความหมาย ความส าคัญองค์ประกอบของการสร้างทีมงาน 

พัฒนาชุมชน แนวคิดเกี่ยวกับการท างานเป็นทีม วิธีการพัฒนาการท างานเป็น
ทีม การวางแผน การสร้างทีมงานในการพัฒนาชุมชน ปัญหาในการ 
สร้างทีมงานและแนวทางแก้ไข การพัฒนาทีมงานพัฒนาชุมชน 

 

   
2153341 ประสิทธิภาพในการท างานพัฒนาชุมชน 3(3-0-6) 

 Efficiency in Community Development  
 ความหมายหมาย ขอบเขตุ ปรัชญา และอุดมการณ์ในการพัฒนา

ตนเอง และผู้อื่น ความต้องการของมนุษย์ ค่านิยม การส ารวจ และแลกเปลี่ยน
ค่านิยม ค่านิยมที่สัมพันธ์กับการท างาน วัฒนธรรมในการท างาน การต้ัง
เป้าประสงค์ของชีวิตและการท างาน การส ารวจความรู้สึก ปัญหาอุปสรรค 
และวิธีการแก้ไขอุปสรรคในการท างาน การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน 

 

   
2153342 สหกรณ์กับการพัฒนาชุมชน      3(3-0-6) 

 Cooperative for Community Development  
 หลักเคหะ การเกษตร ศึกษาถึงสภาพชนบทไทยในเชิงปริมาณและ

คุณภาพในเร่ืองที่เกี่ยวกับกระบวนการต่างๆ ของสหกรณ์ และกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อผลิต ที่มีผลต่อเศรษฐกิจ การเมือง สังคม การศึกษา และอนามัย การ
ด าเนินงานของสหกรณ์ตามหลักศาสนาอิสลาม 

 

 
 
 
 
 
 


