
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิาการพัฒนาชุมชน 

ระดับปริญญาตรี  4  ปี 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 

     

 

 

 

 

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

สำนักงานปลัดกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์  วจิัย     

                           และนวัตกรรม 
 

 พจิารณาความสอดคล้องและออกรหัสหลักสูตรเรยีบรอ้ยแลว้            

เม่ือวันท่ี   23  มถิุนายน  2564 

 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

มีมติอนุมัติ 

ในการประชมุครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ 

เมื่อวันท่ี  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 



1 

 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564) 

 

                     ชื่อสถาบันอุดมศกึษา   มหาวทิยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 

                     คณะ                        มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร  

1.1  รหัสหลักสูตร             :  25551631106245 
       

1.2  ชื่อหลักสูตร  

     ช่ือภาษาไทย   : หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

     ช่ือภาษาอังกฤษ       : Bachelor of Arts Program in Community Development 

 

2.  ช่ือปรญิญาและสาขาวชิา  

    ชื่อเต็มภาษาไทย       : ศลิปศาสตรบัณฑติ (การพัฒนาชุมชน) 

    ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ   : Bachelor of Arts (Community Development) 
 

              ชื่อย่อภาษาไทย   : ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชน) 

              ชื่อยอภาษาอังกฤษ     : B.A.(Community Development) 

 

3.  วชิาเอก  

               -         

      

4. จำนวนหน่วยกติที่เรียนตลอดหลักสูตร 

            ไม่นอ้ยกว่า  124  หน่วยกติ 

 

5.  รูปแบบของหลักสตูร 

5.1 รูปแบบ 

              หลักสูตรระดบัปรญิญาตร ี 4  ปี 



 

 5.2  ประเภทหลักสูตร 

       หลักสูตรระดับปรญิญาตรทีางวชิาการ 
 

      5.3  ภาษาที่ใช ้ 

ภาษาไทย 
 

5.4  การรับเข้าศกึษา  

   รับเฉพาะนักศกึษาไทยและนักศกึษาแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศที่สามารถ ใช ้  

  ภาษาไทยได้ หรอืตามเกณฑ์การพจิารณารับเขา้ศกึษาของมหาวทิยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 
 

5.5 ความร่วมมอืกับสถาบันอื่น  

   เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวทิยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ ที่จัดการเรยีนการสอนโดยตรง 
 

   5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศกึษา  

   ใหป้รญิญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว 

 

6.  สถานภาพของหลักสูตร และการพจิารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564  (ปรับปรุงหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาการพัฒนา

ชุมชน  ระดับปรญิญาตร ี4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  

เปดิสอน ภาคการศกึษาที่ 1  ปีการศกึษา 2564 
 

สภาวชิาการมหาวทิยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ  เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม   

       ครัง้ที ่9/2563   วันที ่25 เดอืน พฤศจกิายน พ.ศ. 2563  

 สภามหาวทิยาลัยมหาวทิยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ  อนุมัตหิลักสูตรในการประชุม 

          ครัง้ที ่10/2563  วันที ่29 เดอืน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563    
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน (TQR) 

 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มคีุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ. 2552  ในปกีารศกึษา 2566 



 

8.  อาชพีที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศกึษา 

หลักสูตรน้ีไดอ้อกแบบไวเ้พื่อใหบ้ัณฑติสามารถทำงานในชุมชนได ้เช่น 

8.1  นักพัฒนาชุมชน (พัฒนากร) 

8.2  นักพัฒนาชุมชน สังกัด องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

8.3  เจา้หน้าที่บรหิารงานทั่วไป 

8.4  เจ้าหนา้ที่องค์กรภาครัฐ องคก์รเอกชน 

8.5  เจา้หน้าที่กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ในภาคเอกชน และภาคชุมชน 

8.6  เจ้าหน้าที่วเิคราะห์นโยบายและแผน 

8.7  อาสาพัฒนาชุมชน  

8.8  นักฝกึอบรม/วทิยากรกระบวนการ 

8.9  นักพัฒนามนุษย์และสังคม/ นักพัฒนาสังคม 

8.8  ประกอบอาชพีอสิระในการใช้ทรัพยากรในทอ้งถ่ินเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคล 

8.9  นักวชิาการ และนักวจิัยอสิระ 

8.10  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตามเงื่อนไขพ.ร.บ.สภาครูและบุคลากร

ทางการศกึษา  พ.ศ. 2546 โดยตอ้งเรยีนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติวิชาชีพครูเพิม่อกี 1 ปี) ใน

สังกัดกระทรวงศกึษาธกิาร  กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา  และกระทรวงวัฒนธรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

3.  หลักสตูรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1  หลักสูตร  

         3.1.1  จำนวนหน่วยกติตลอดหลักสูตร  

      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  ผู้สำเร็จการศึกษาต้อง

เรยีนไม่นอ้ยกว่า  124  หน่วยกติ  
 

   3.1.2   โครงสร้างของหลักสูตร  

      หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวชิาการพัฒนาชุมชน  ประกอบดว้ยสัดส่วน  

หน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวชิา ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ สกอ. 

(หน่วยกติ) 

หลักสูตรเดมิ 

(หน่วยกติ) 

หลักสูตรปรับปรุง

(หน่วยกติ) 

1) หมวดวชิาศกึษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30 ไม่น้อยกว่า  30  ไม่น้อยกว่า30 

 1.1 กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร - 9 – 12 12 – 15 

 1.2 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ - 6 - 9 3 – 6 

 1.3 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ - 6 - 9 6 – 9 

 1.4 กลุ่มวิชาคณติศาสตร์ 

    วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

- 6 - 9 
9 – 12 

2) หมวดวชิาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า  84 ไม่น้อยกว่า 88 ไม่น้อยกว่า  88 

  2.1 กลุ่มวชิาเอกบังคับ - ไม่นอ้ยกว่า  60 ไม่นอ้ยกว่า  60  

  2.2 กลุ่มวชิาเอกเลอืก - ไม่นอ้ยกว่า  21 ไม่นอ้ยกว่า  21  

  2.3 กลุ่มวชิาฝกึประสบการณว์ชิาชพี            -   เรยีน 7 เรยีน 7               

3) หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 ไม่น้อยกว่า  6    ไม่น้อยกว่า   6 

จำนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 ไม่น้อยกว่า  124 ไม่น้อยกว่า 124  



 

3.1.3  รายวชิา 

         1) หมวดวชิาศกึษาทั่วไป  ต้องเรยีนทุกกลุ่มวชิาไม่นอ้ยกว่า  30  หน่วยกิต 

             1.1)  กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร  เรยีน  12 - 15  หน่วยกติ 

บังคบั  เรียน                                                       12  หน่วยกิต 

1500120 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

(Foundation of English) 

3(2-2-5) 

1500126 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบคน้สารสนเทศ 

(Thai for Communication and Information Retrieval) 

3(2-2-5) 

1500127 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 

(Reading and Writing of English) 

3(2-2-5) 

1500128 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 

(Listening and Speaking of English) 

3(2-2-5) 

                              เลอืก  เรยีน   0 – 3   หน่วยกติ 

1561123 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 

(Japanese for Beginners)  

3(2-2-5) 

1571129 ภาษาจนีเบื้องต้น 

(Chinese for Beginners) 

3(2-2-5) 

1581107 ภาษามาเลย์เบื้องต้น 

(Malay for Beginners) 

3(2-2-5) 

1661108 ภาษาเกาหลเีบื้องต้น 

(Korean for Beginners) 

3(2-2-5) 

1671104 ภาษาลาวเบื้องตน้ 

(Lao for Beginners) 

3(2-2-5) 

1681103 ภาษาเขมรเบื้องตน้ 

(Khmer for Beginners) 

3(2-2-5) 

1691103 ภาษาพม่าเบื้องตน้ 

(Burmese for Beginners) 

3(2-2-5) 

1711108 ภาษาเวยีดนามเบือ้งต้น 

(Vietnamese for Beginners) 

3(2-2-5) 

1101174  ภาษาอินโดนเีซยีเบื้องตน้  

(Bahasa Indonesia for Beginners) 

3(2-2-5) 

 



 

     1.2)  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์    เรยีน    3 -  6  หน่วยกติ   
 

บังคับ  เรยีน                                                          3 หน่วยกติ 

1521102 คุณธรรม กับชวีติ  

(Virtue and Life) 

3(2-2-5) 

เลอืก  เรยีน                                                      0 – 3 หน่วยกติ 

1500129 เพศวถิ ี 

(Sexual Orientation) 

3(2-2-5) 

2000117 สุนทรยีภาพของชีวติ  

(Aesthetic Appreciation) 

3(2-2-5) 

1825001  พฤตกิรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 

(Human Behavior and Self Development) 

3(2-2-5) 

 

    1.3)  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์    เรยีน    6 - 9  หน่วยกติ 

                           บังคับ  เรยีน                                                           6 หน่วยกติ 

2500116 สทิธิมนุษยชนและหนา้ที่พลเมือง 

(Human Rights and Civic Duties) 

3(2-2-5) 

2500117 วถิไีทยกับวถิอีาเซยีนในสังคมโลก 

(Thai Living and ASEAN Way in Global Society) 

3(2-2-5) 

เลอืก  เรยีน                                                      0 – 3 หน่วยกติ 

2500119 วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง 

(Self-Economic Sufficiency) 

3(2-2-5) 

2500120 วถิโีลก  

(Global Living) 

3(2-2-5) 

2500121 ชวีติกับสิ่งแวดล้อม 

(Human Beings and Environment) 

3(2-2-5) 

2541205 มนุษย์กับธรรมชาติ 

(Man and Nature) 

3(2-2-5) 

3502101 การเป็นผูป้ระกอบการ 

(Entrepreneurship) 

 

3(2-2-5) 

 

 

 

 



 

1.4)  กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เรยีน   9 - 12  หน่วยกติ 
 

 บังคับ  เรยีน                                                         6  หน่วยกิต 

4000117 เทคโนโลยดีจิทิัลและการสื่อสาร 

(Digital Technology and Communication) 

3(2-2-5) 

4000119 การคดิและการตัดสินใจ 

(Thinking and Decision Making) 

3(2-2-5) 

เลอืก  เรยีน                                                       3 – 6  หน่วยกิต 

4000118 วทิยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชวีติ 

(Science for Quality of Life) 

3(2-2-5) 

4002104 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำนักงานในยุคดิจทิัล 

(Office Program Application in Digital World) 

3(2-2-5) 

4032227 

 

 

การออกกำลังกายแบบบูรณาการสำหรบัคนยุคใหม่ 

 (Integrated Exercise for New Generation) 

 

3(2-2-5) 

 2.  หมวดวชิาเฉพาะด้าน  ไม่นอ้ยกว่า    88   หน่วยกิต 

                     2.1  กลุ่มวชิาเอกบังคับ    ไม่น้อยกว่า  60  หน่วยกิต  
 

2531122 หลักสังคมวทิยา   

(Principles of Sociology) 

 3(2-2-5)                           

2531123 สังคมวทิยาชนบทและเมอืง                        

(Rural and Urban Sociology) 

3(2-2-5)                           

2531305  ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน 

(Theory and Principle of Community Development) 

3(2-2-5)                           

2531306 ประชากรศกึษากับการพัฒนาชุมชน 

(Population Education for Community Development) 

3(2-2-5)                           

2532111    จติวทิยาสังคมและชุมชน  

(Social Psychology and Community) 

3(2-2-5)        

2532104     ชุมชนศึกษา 

(Community  Study) 

 3(2-2-5)                           

 

2532112 การสังคมสงเคราะห์และการจัดสวัสดิการสังคม 

(Social Work and Social Welfare) 

3(2-2-5)                           



 

 

2532317   

 

กระบวนการพัฒนาชุมชน 

(Process of Community Development) 

3(2-2-5)                           

2532318 จรยิธรรมกับงานพัฒนาชุมชน 

(Ethics for Community Development) 

3(2-2-5)                           

2532704 ระบบสารสนเทศชุมชน                                        

(Community Information System) 

3(2-2-5) 

2533112    การวางแผนพัฒนาชุมชน 

(Community Development Planning) 

3(2-2-5)                           

2533113   การพัฒนาแบบยั่งยนื                    

(Sustainable Development) 

3(2-2-5)                           

2533114     ภาวะความเป็นผูน้ำในงานพัฒนาชุมชน 

(Leadership in Community Development) 

3(2-2-5)                           

2533106 เครอืข่ายการเรยีนรูใ้นงานพัฒนาชุมชน 

(Network of Learning in Community Development) 

3(2-2-5) 

2533210 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

(Human Resource Development) 

3(2-2-5)                           

2533902 วธิวีทิยาการวจิัยทางสังคมศาสตร์ 

(Social Science Research Methodology) 

3(2-2-5) 

2534301   การวเิคราะห์ปัญหาชุมชนและแนวทางการพัฒนา 

(Analysis and Solution of Community Development) 

3(2-2-5) 

2534310   การเป็นวทิยากรกระบวนการ  

(Development Facilitator) 

3(2-2-5) 

2534915   การวจิัยเพื่อท้องถ่ิน       

(Research and Local) 

3(2-2-5) 

2534916    สัมมนาการพัฒนาชุมชน 

(Seminar in Community Development) 

3(2-2-5) 

                  



 

2.2  กลุ่มวชิาเอกเลอืก    เรยีนไม่นอ้ยกว่า  21  หน่วยกติ 

2531124 วสิาหกจิชุมชน              

(Community Enterprise) 

3(2-2-5) 

2531125   มานุษยวทิยาเบื้องต้น  

(Introduction to Anthropology) 

3(2-2-5) 

2531126 ศรสีะเกษศกึษา 

(Sisaket Study) 

3(2-2-5) 

2531702 เทคโนโลยทีี่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาชุมชน   

(Appropriate Technology for Community Development) 

3(2-2-5) 

2532113 มนุษยสัมพันธ์ในชุมชน 

(Human Relations in Community) 

3(2-2-5) 

2532217 กองทุนและสวัสดกิารชุมชน       

(Community Funds and Welfare) 

3(2-2-5) 

2532319 วัฒนธรรมศกึษา 

(Cultural Studies) 

3(2-2-5) 

2532404 บทบาทหญงิชายในงานพัฒนาชุมชน 

(Gender in Community Development) 

3(2-2-5) 

2532705 เศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ิน  

(Economy of Local Community) 

3(2-2-5) 

2532702 ธรรมาภิบาลกับการพัฒนาชุมชน 

(Good Governance in Community) 

3(2-2-5) 

 

2533115 ปัญหาสังคม 

 (Social Problems) 

3(2-2-5) 

2533211 การพัฒนาสังคม 

(Social Development) 

3(2-2-5) 

2533401 การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม 

(The Development of Group and Individual Competence)      

3(2-2-5) 

2533604 กลุ่มกองทุนชุมชน และการสหกรณ์ 

 (Groups and Cooperatives) 

3(2-2-5) 

2533708  การวเิคราะห์เศรษฐกจิ  สังคมและการเมอืงไทย   

 (Political Socio-Economic Analysis)   

        3(2-2-5) 

 

 



 

2533709  นโยบายและการวางแผนเพื่อการพัฒนา 

 (Policy and Planning for Development) 

3(2-2-5) 

2533710 นโยบายสังคม และสวัสดกิารสังคม 

 (Social Policy and Social Welfare) 

3(2-2-5) 

2533711 การประกอบการธุรกิจชุมชน             

(Community Business Operation) 

3(2-2-5) 

2534102   การจัดกจิกรรมและนันทนาการสำหรับชุมชน  

(Recreation and Creating Activities for Community) 

3(2-2-5) 

 

2534109 การวจิัยปฏบิัติการแบบมสี่วนร่วมในงานพัฒนาชุมชน 

(Participatory Action Research for Community Development) 

3(2-2-5) 

2533409 การพัฒนา การจัดสวัสดกิารและการส่งเสริมผูสู้งอายุ       

(Development, Welfare Management and Support the lders) 

       3(2-2-5) 

 

2534503 การจัดการความรูเ้พื่อการพัฒนาชุมชน 

(Knowledge Management for Community) 

3(2-2-5) 

 

2534509 การพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวชุมชน   

(Community Tourism Development)      

3(2-2-5) 

2534513 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน

(Community Natural Resources and Environment 

Management) 

3(2-2-5) 

 

 



 

 

           2.3)  กลุ่มวชิาฝกึประสบการณ์วชิาชีพ  ใหเ้รยีน  7  หน่วยกติ  (ใหเ้ลอืกเรยีนในกลุ่มใด

กลุ่มหน่ึง  ดังน้ี) 

                  1. กลุ่มวชิาฝกึประสบการณ์ 

2533803 การเตรยีมฝกึประสบการณ์วชิาชีพการพัฒนาชุมชน 

(Preparation for Professional Experience in Community      

Development) 

1(60) 

 

2534803 การฝกึประสบการณ์วชิาชีพการพัฒนาชุมชน 

(Professional Experience in Community Development) 

6(600) 

 

                   2.  กลุ่มวชิาสหกจิ 
 

6003801 เตรยีมสหกจิศกึษา 

(Cooperative Education Preparation) 

1(60) 

6004801   สหกจิศกึษา 

(Cooperative  Education) 

6(600) 

 

                           

            3. หมวดวชิาเลอืกเสรี  เรยีนไม่นอ้ยกว่า   6  หน่วยกติ 

        ใหเ้ลอืกเรยีนรายวชิาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวทิยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ  โดยไม่ซำ้กับ

รายวชิาที่เคยเรยีนมาแล้วและตอ้งไม่เป็นรายวชิาที่กำหนดใหเ้รยีน โดยไม่นับหน่วยกติรวมในเกณฑ์การ

สำเร็จหลักสูตรน้ี 



 

3.1  แผนการเรียนในแต่ละภาคการศกึษา 
 

ชั้นปทีี่  1  ภาคเรยีนที่  1 
 

กลุ่มวชิา รหสัวชิา ชื่อวชิา น(ท-ป-ค) 

ศกึษาทั่วไป-ภาษาฯ 1500126 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสบืค้น

สารสนเทศ 

3(2-2-5) 

ศกึษาทั่วไป-มนุษยศาสตร์ 1521102 คุณธรรมกับชวีติ 3(2-2-5) 

ศกึษาทั่วไป-คณติ-วทิย์ฯ 4000117 เทคโนโลยดีจิทิัลและการสื่อสาร 3(2-2-5) 

กลุ่มวชิาเอกบังคับ 2532104 ชุมชนศกึษา 3(2-2-5) 

2532317 กระบวนการพัฒนาชุมชน 3(2-2-5) 

2531305 ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน 3(2-2-5) 

2531122 หลักสังคมวทิยา 3(2-2-5) 

รวม 21 หน่วยกติ 

 

 

 

 

ชั้นปทีี่  1  ภาคเรยีนที่  2 
 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ชื่อวชิา น(ท-ป-ค) 

ศกึษาทั่วไป-ภาษาฯ 1500120 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(2-2-5) 

ศกึษาทั่วไป-สังคมฯ 2500116 สทิธิมนุษยชนและหน้าที่พลเมือง 3(2-2-5) 

ศกึษาทั่วไป-คณติ-วทิย์ฯ 4000118 วทิยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ 3(2-2-5) 

กลุ่มวชิาเอกบังคับ 2532111   จติวทิยาสังคมและชุมชน  3(2-2-5) 

2531123 สังคมวทิยาชนบทและเมือง 3(2-2-5) 

2531306 ประชากรศกึษากับการพัฒนาชุมชน 3(2-2-5) 

2533210 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5) 

รวม 21 หน่วยกติ 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

ชั้นปทีี ่ 2  ภาคเรียนที่  1 
 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ชื่อวชิา น(ท-ป-ค) 

ศกึษาทั่วไป-ภาษาฯ 1500128 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

ศกึษาทั่วไป-สังคมฯ 2500117 วถิไีทยกับวถิอีาเซยีนในสังคมโลก 3(2-2-5) 

กลุ่มวชิาเอกบังคับ 2533114  ภาวะความเป็นผูน้ำในงานพัฒนาชุมชน 3(2-2-5)    

2532318 จรยิธรรมในงานพัฒนาชุมชน  3(2-2-5)                                                   

กลุ่มวชิาเอกเลอืก 2532705 เศรษฐกจิชุมชนทอ้งถ่ิน 3(3-0-6) 

2533604 กลุ่มกองทุนชุมชน และการสหกรณ์ 3(3-0-6) 

2534102 การจัดกิจกรรมและนันทนาการสำหรับชุมชน 3(2-2-5) 

 รวม 21 หน่วยกติ 

 

 

 
 

ชั้นปทีี่ 2 ภาคเรยีนที่  2  
 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ชื่อวชิา น(ท-ป-ค) 

ศกึษาทั่วไป-คณติ-วทิย ์ 4000119 การคดิและการตัดสินใจ 3(2-2-5) 

ศกึษาทั่วไป-ภาษาฯ 1500127 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

กลุ่มวชิาเอกบังคับ 2532112 การสังคมสงเคราะหแ์ละการจัดสวัสดกิารสังคม 3(2-2-5)                           

2533106 เครอืข่ายการเรยีนรูใ้นงานพัฒนาชุมชน 3(1-4-4) 

2534301 การวเิคราะห์ปัญหาชุมชนและแนวทางการพัฒนา 3(2-2-5) 

2533113 การพัฒนาแบบอย่างยนื 3(2-2-5)                           

กลุ่มวชิาเอกเลอืก 2532702 ธรรมาภิบาลกับการพัฒนาชุมชน 3(2-2-5) 

รวม 21 หน่วยกติ 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ชั้นปทีี่ 3 ภาคเรียนที่  1  
 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ชื่อวชิา น(ท-ป-ค) 

กลุ่มวชิาเอกบังคับ 2533112 การวางแผนพัฒนาชุมชน 3(2-2-5) 

253410 การเป็นวทิยากรกระบวนการ 3(2-2-5) 

2533902 วธิวีทิยาการวจิัยทางสังคมศาสตร์ 3(2-2-5) 

กลุ่มวชิาเอกเลอืก 2534513 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชุมชน 

3(2-2-5) 

2533211 การพัฒนาสังคม 3(2-2-5) 

รวม 15 หน่วยกติ 
 

 

 

 

 

ชั้นปทีี่ 3 ภาคเรียนที่  2 
 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ชื่อวชิา น(ท-ป-ค) 

กลุ่มวชิาเอกบังคับ 2534915 การวจิัยเพื่อท้องถ่ิน 3(2-2-5) 

2532704 ระบบสารสนเทศชุมชน 3(2-2-5) 

กลุ่มวชิาเอกเลอืก 2534503 การจัดการความรูเ้พื่อการพัฒนาชุมชน 3(2-2-5) 

กลุ่มวชิาเลอืกเสร ี 2534509 การพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวชุมชน 3(2-2-5) 

รวม 12 หน่วยกติ 
 



 

 
 

 

ชั้นปทีี่  4 ภาคเรียนที่  1  
 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ชื่อวชิา น(ท-ป-ค) 

กลุ่มวชิาเอกบังคับ 2534916 สัมมนาการพัฒนาชุมชน 3(2-2-5) 

กลุ่มวชิาฝกึประสบการณ์

วชิาชพี 

2533803 

 

6003801 

การเตรยีมฝกึประสบการณ์วชิาชีพการพัฒนา

ชุมชน  

เตรยีมสหกจิศกึษา   

1(60) 

 

1(60) 

   กลุ่มวิชาเลือกเสรี 2531109 วสิาหกิจชุมชน 3(3-0-6) 

รวม 7 หน่วยกติ 
 

 

 

 

 

ชั้นปทีี่  4 ภาคเรียนที่  2   
 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ชื่อวชิา น(ป) 

กลุ่มวชิาฝกึประสบการณ์

วชิาชพี 

2534803 

 

6004801 

การฝกึประสบการณ์วชิาชีพการพัฒนาชุมชน 

    หรอื 

สหกจิศกึษา   

6(600)  

 

6(600) 

รวม 6 หน่วยกติ 
 
 

 

 

 

 

 



 

3.1.5  คำอธิบายรายวชิา  

1) หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 

1.1   กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร 
 

รหัสวชิา       ช่ือและคำอธบิายรายวชิา            หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิค้นคว้า) 

 

1500120 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  3(2-2-5) 

(Foundation of English) 

การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนในการสื่อสารเบื้องตน้  

ฟังบทสนทนาสัน้ ๆ ที่ใชใ้นชีวติประจำวัน ใช้คำศัพท์ วลีและใชไ้วยากรณ์เบื้องตน้ในการ

สื่อสาร 

Development of listening, speaking, reading and writings skills in basic 

communication, listening to short conversations commonly used in daily life, applying 

basic vocabularies, phrases and grammar for communication 

 

1500126 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ   3(2-2-5) 

(Thai for Communication and Information Retrieval) 

ความรูพ้ื้นฐานทางภาษาไทย  ความรูพ้ื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสาร  การพัฒนา

ทักษะการฟัง  การพูด  การอ่าน  การเขยีนเพื่อการส่ือสารและการประกอบอาชีพ

อย่างมีประสทิธภิาพ  ศกึษาความหมาย  ความสำคัญของสารสนเทศและทรัพยากร 

สารสนเทศ ศึกษาแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะการเรยีนรู้  กลยุทธ์การใช้

เครื่องมือสบืคน้สารสนเทศในยุคดจิทิัลและการเขยีนรายงานเชิงวชิาการ   

 Basic knowledge of Thai language, basic knowledge of communication,  

development skills of listening, speaking, reading, writing for communication and 

efficient work, study of meaning, importance of information and information 

resources, study of various information sources to develop cognitive skills, strategies 

for using information discovery tools in the digital age and writing academic reports 

 

1500127 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ    3(2-2-5)     

  (Reading and Writing of English) 

เทคนคิการอ่านจับใจความ  เทคนคิการเพิ่มคำศัพท์  การฝกึอ่านบทความ    

ที่หลากหลาย  ฝกึเขยีนประโยคต่าง ๆ ตามโครงสรา้งไวยากรณ์ที่ถูกตอ้ง 



 

รหัสวชิา       ช่ือและคำอธบิายรายวชิา            หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิค้นคว้า) 

 

Reading techniques for comprehension, vocabulary expansion, various 

types of texts, practice of grammatical writing sentences 
 

1500128 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ     3(2-2-5) 

(Listening and Speaking of English) 

เทคนิคการฝึกทักษะการฟัง  และการพูดภาษาอังกฤษข้ันพื้นฐาน  การออก

เสียงหนักเบาของพยางค์และคำศัพท์  สามารถใช้ประโยคและวลีได้อย่างถูกต้องและ

เหมาะสมในบทสนทนาขัน้พื้นฐานในสถานการณ์ต่าง ๆ 

Practice of basic listening and speaking skills, syllable and word stress, 

using of sentences and phrases correctly and appropriately in simple dialogues of 

various situations 

 

1561123 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น      3(2-2-5) 

(Japanese for Beginners) 

การฝึกทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ศึกษาตัวอักษร คำศัพท์ รูป

ประโยค ไวยากรณ์พื้นฐาน ทักษะในการสื่อสารและสนทนาในชีวติประจำวัน รวมทัง้ศึกษา

วถิทีางสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 

Practice of listening, speaking, reading and writing skills focusing on Japanese 

letters, vocabulary, sentence structure and basic grammar by focusing on communication 

skills  in daily life including the study of Japanese social life and culture 
 

1571129 ภาษาจนีเบื้องต้น      3(2-2-5) 

(Chinese for Beginners) 

เรยีนรู้ระบบการถอดเสียงภาษาจีนมาตรฐาน  ด้วยตัวอักษรโรมัน (ระบบสัท

อักษรภาษาจีนกลาง)  ฝึกทักษะการฟัง  พูด อ่าน  เขียน โดยเน้นคำศัพท์  วลี  

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  สนทนาโต้ตอบภาษาจีนอย่างง่ายได้  สืบค้น

ขอ้มูลความรูภ้าษาจนีพื้นฐานผ่านแอปพลเิคชันที่ชาวจนีใช้ในการตดิต่อสื่อสาร  

Learn the standard Chinese transcription system with Roman characters 

(Mandarin Phonetic Alphabet System), practice of listening, speaking, reading and 

writing skills by focusing on Chinese vocabulary, phrases and sentences used in  



 

รหัสวชิา    ช่ือและคำอธบิายรายวชิา           หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิค้นคว้า) 

 

daily life, easy Chinese conversation, search basic Chinese knowledge through 

applications that Chinese people use to communicate 

 

1581107 ภาษามาเลย์เบื้องต้น      3(2-2-5) 

(Malay for Beginners)  

ฝกึทักษะทั้ง 4 อย่างบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน  เน้น

ฝกึบทสนทนาที่ใช้ในชวีิตประจำวัน  ไดแ้ก่  การทักทาย  การแนะนำตน  การบอกเวลา  

การซื้อของ  เป็นตน้  การฝกึอ่านขอ้ความสั้น ๆ  สามารถสรุปและตอบคำถามได้  และ

เขยีนประโยคงา่ย ๆ ได ้

Practice of four integrated language skills, study on basic Malay structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of reading short messages, 

making conclusion and answering questions and simple Malay sentence writing 

 

1661108 ภาษาเกาหลเีบื้องต้น      3(2-2-5) 

(Korean for Beginners) 

ฝกึทักษะทั้ง 4 อย่างบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน  เน้น

ฝกึบทสนทนาที่ใชใ้นชีวติประจำวัน  ได้แก่  การทักทาย  การแนะนำตน  การบอกเวลา  

การซื้อของ  เป็นต้น  การฝกึอ่านข้อความสั้น ๆ สามารถสรุปและตอบคำถามได้  และ

เขยีนประโยคงา่ย ๆ ได ้

Practice of four integrated language skills, study on basic Korean structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of reading short messages, 

making conclusion and answering questions and simple Korean sentence writing 

 



 

รหัสวชิา    ช่ือและคำอธบิายรายวชิา           หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิค้นคว้า) 

 

1671104 ภาษาลาวเบื้องต้น      3(2-2-5) 

(Lao for Beginners) 

ฝกึทักษะทั้ง 4 อย่างบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน  เน้น

ฝกึบทสนทนาที่ใช้ในชวีิตประจำวัน  ไดแ้ก่  การทักทาย  การแนะนำตน  การบอกเวลา  

การซื้อของ  เป็นต้น  การฝึกอ่านข้อความสั้น ๆ สามารถสรุปและตอบคำถามได้  และ

เขยีนประโยคงา่ย ๆ ได ้

Practice of four integrated language skills, study on basic Lao structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of reading short messages, 

making conclusion and answering questions and simple Lao sentence writing 

 

1681103 ภาษาเขมรเบื้องต้น      3(2-2-5) 

(Khmer for Beginners) 

ฝกึทักษะทั้ง 4 อย่างบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน  เน้น

ฝกึบทสนทนาที่ใช้ในชวีิตประจำวัน  ไดแ้ก่  การทักทาย  การแนะนำตน  การบอกเวลา  

การซื้อของ  เป็นต้น  การฝึกอ่านข้อความสั้น ๆ สามารถสรุปและตอบคำถามได้  และ

เขยีนประโยคงา่ย ๆ ได ้

Practice of four integrated language skills, study on basic Khmer structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of reading short messages, 

making conclusion and answering questions and simple Khmer sentence writing 

 

1691103 ภาษาพม่าเบื้องต้น      3(2-2-5) 

(Burmese for Beginners) 

ฝกึทักษะทั้ง 4 อย่างบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน  เน้น

ฝกึบทสนทนาที่ใช้ในชวีิตประจำวัน  ไดแ้ก่  การทักทาย  การแนะนำตน  การบอกเวลา  

การซื้อของ  เป็นตน้  การฝกึอ่านขอ้ความสั้น ๆ  สามารถสรุปและตอบคำถามได้  และ

เขยีนประโยคงา่ย ๆ ได ้   

 



 

รหัสวชิา    ชื่อและคำอธบิายรายวชิา            หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิค้นคว้า) 

 

Practice of four integrated language skills, study on basic Burmese 

structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such as 

greetings, making introductions, telling time and buying things, practice of reading 

short messages, making conclusion and answering questions and simple Burmese 

sentence writing 

 

1711108 ภาษาเวยีดนามเบ้ืองต้น      3(2-2-5) 

(Vietnamese for Beginners) 

ฝกึทักษะทั้ง 4 อย่างบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน  เน้น

ฝกึบทสนทนาที่ใช้ในชวีิตประจำวัน  ไดแ้ก่  การทักทาย  การแนะนำตน  การบอกเวลา  

การซื้อของ  เป็นตน้  การฝกึอ่านขอ้ความสั้น ๆ  สามารถสรุปและตอบคำถามได้  และ

เขยีนประโยคงา่ย ๆ ได ้

Practice of four integrated language skills, study on basic Vietnamese 

structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such as 

greetings, making introductions, telling time and buying things, practice of reading 

short messages, making conclusion and answering questions and simple 

Vietnamese sentence writing 

 

1741101 ภาษาอนิโดนีเซยีเบ้ืองต้น      3(2-2-5) 

 (Bahasa Indonesia for Beginners) 

ฝกึทักษะทั้ง 4 อย่างบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน  เน้น

ฝกึบทสนทนาที่ใช้ในชวีิตประจำวัน  ไดแ้ก่  การทักทาย  การแนะนำตน  การบอกเวลา  

การซื้อของ  เป็นตน้  การฝกึอ่านขอ้ความสั้น ๆ  สามารถสรุปและตอบคำถามได้  และ

เขยีนประโยคงา่ย ๆ ได ้

 Practice of four integrated language skills, study on basic Bahasa Indonesia 

structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such as 

greetings, making introductions, telling time and buying things, practice of reading 

short messages, making conclusion and answering questions and simple Bahasa 

Indonesia sentence writing 

 



 

รหัสวชิา    ช่ือและคำอธบิายรายวชิา            หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิค้นคว้า) 

 

                   1.2   กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 
 

1521102 คุณธรรม กับชวีติ      3(2-2-5) 

(Virtue  and  Life) 

การพัฒนาแนวคิด ทฤษฎี ความหมายและความสำคัญของคุณธรรม 

จรยิธรรม คุณธรรมนำความรู ้การเจริญจิตภาวนา เพื่อเข้าใจคุณค่าและคามจรงิของ

ชวีติ สามารถดำรงตนในศตวรรษที่ 21 ไดอ้ย่างเหมาะสมกิจกรรมการเรยีนรูบู้รณาการ

ทฤษฎี  และภาคปฏิบัต ิบัณฑิตจติอาสา เคารพศักดิ์ศรคีวามเป็นมนุษย์ มีจิตสำนึกใน

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม สบืสานต่อยอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

Development of concepts, theories and meaning, importance of morality 

and ethics, knowledge of spiritual growth to understand the value and truth of life, 

able to sustain themselves in the 21st century properly, practice volunteer work, 

respect human dignity, awareness of the conservation of natural resources and the 

environment, continue to inherit local wisdom 

 

1500129 เพศวถิ ี       3(2-2-5) 

(Sexual Orientation) 

ความหมายและขอบข่ายของเพศศึกษา  ความสำคัญและความจำเป็นในการ

เรยีนเพศศึกษา  ความรูเ้รื่องเพศวถิีและองค์ประกอบเรื่องเพศ  พัฒนาการของมนุษย์  

สัมพันธภาพทางเพศ  ทักษะส่วนบุคคล  พฤติกรรมทางเพศและการแสดงออกสุขภาพ

ทางเพศ  สังคมและวัฒนธรรมที่มีบทบาทในการหล่อหลอมวิถีทางเพศ  กระบวนการ

ส่งเสรมิการเรยีนรูเ้รื่องเพศ 

Meaning and scope of well-being for life and the usefulness of studying 

well-being including sexual well-being such as human growth, sexual relations, 

personal skills, sexual behaviour and how to reveal sexual well-being, social and 

cultural sectors affecting sexual well-being instructional process  

 



 

รหัสวชิา    ช่ือและคำอธบิายรายวชิา            หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิค้นคว้า) 

 

2000117 สุนทรียภาพของชวีติ      3(2-2-5) 

(Aesthetic Appreciation) 

จำแนกข้อแตกต่างอารมณ์แห่งความสุข  ปรัชญาทางความคิดเชิงสรา้งสรรค์  

จินตนาการ  และการกล้าแสดงออก  ความหมายในสุนทรียศาสตร์เชิงการคิดกับ

สุนทรยีศาสตร์เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป  ความสำคัญของการรับรู้กับความเป็นมาของ

ศาสตร์ทางการเห็น  ศาสตรท์างการได้ยิน  และศาสตร์ทางการเคลื่อนไหวสู่ทัศนศิลป์  

ศลิปะดนตร ี และศลิปะ การแสดงผ่านข้ันตอนการเรยีนรูเ้ชิงคุณค่าและความงดงามจาก  

1) การรำลึก  2) ความคุ้นเคย  และ 3) ความซาบซึ้ง  เพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของ

ความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ  และการนำทักษะไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตศตวรรษที่ 

21 

Differentiate emotions of happiness, philosophy of creativity, imagination 

and assertiveness, meaning in cognitive aesthetics and brief behavioral aesthetics, 

importance of perception with the background of the visual science, sciences of 

hearing and movement to visual arts, music arts and performing arts through the  

process of learning value and beauty from: 1) remembrance, 2) familiarity and 3) 

appreciation for the experience of aesthetic appreciation and applying skills for 21st 

century lifestyles 
 

2500118 พฤตกิรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน     3(2-2-5) 

(Human Behavior and Self Development) 

อภิปรายเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ องค์ประกอบ และปัจจัยพื้นฐานของ

พฤติกรรมมนุษย์ การวิเคราะห์และประยุกต์ทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตนเอง 

เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์เพื่อสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น พัฒนาเทคนิคการ

สื่อสาร พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำ ผู้ตามและการทำงานเป็นทีม การพัฒนาตนเพื่อ

การดำรงชวีติอย่างมีความสุข 

Discuss of human behavior, composition and fundamental factors of human 

behavior, analysis and apply psychological theories for personal development, 

techniques for interpersonal relationships to good relationships with others, develop 

communication techniques, develop leadership potential, follower and teamwork, 

self development for a happy life 



 

รหัสวชิา    ช่ือและคำอธบิายรายวชิา            หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิค้นคว้า) 
 

 1.3    กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

 

2500116 สทิธมินุษยชนและหน้าที่พลเมอืง     3(2-2-5) 

 (Human Rights and Civic Duties) 

ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิ

มนุษยชน  ความรู้พื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชน  หลักการพื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชน 

ทัศนคติและค่านิยมด้านสิทธิมนุษยชน  และเป็นรากฐานในการสร้างวัฒนธรรมการ

เคารพสิทธิมนุษยชนให้เกิดแก่พลเมืองได้อย่างมั่นคง ตลอดจนการเสริมสร้างความรู้

ด้านความเป็นพลเมือง การอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของการเคารพกติกาของสังคม 

เคารพผูอ้ื่น เคารพหลักการของการปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตย  การเสริมสรา้ง 

คุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริต ต่อต้านการคอร์รัปชัน และมีความรู้

พื้นฐานด้านหลักกฎหมายทั่วไป อันนำไปสู่การสรา้งหลักการพื้นฐาน การปลูกฝังเชิดชู

สถาบันชาต ิศาสนา และพระมหากษัตริย ์การรูค้ิดรู้ทำ การอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 

ตลอดจนการฝกึทักษะการดำรงชวีิต การฝึกปฏิบัติ เช่น จิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์ 

ส่วนรวม จนนำไปสู่การพัฒนาทักษะจนเกดิประสบการณ ์

Promoting knowledge and understanding, raising awareness of the importance 

of human rights, basic human rights knowledge, basic principles of human rights, 

attitudes and values of human rights, foundation of culture creation on respect for 

human rights to the citizens with stability, educating knowledge of citizenship, 

coexistence on respect for social rules and others, respect for the principles of 

democratic government, enhancing moral and ethical in prevention of corruption, anti-

corruption and basic knowledge of general law principles leading to the creation of 

fundamental principles and cultivating the institute of nation; religion and the 

monarchy, thinking and doing, coexistence, living skills training, practicing in public 

mind and public service leading to the development of skills and experience 

 



 

รหัสวชิา    ชื่อและคำอธบิายรายวชิา                     หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิค้นคว้า) 

 

2500117 วถิไีทยกับวถิอีาเซียนในสังคมโลก     3(2-2-5) 

(Thai Living and ASEAN Way in Global Society) 

วัฒนธรรม  ประเพณี   และอัตลักษณ์ความเป็นไทย  ลักษณะทางสังคม  

วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ การเมืองของไทย  ประชาคมอาเซียนและของโลก  เปรียบเทียบ 

ความเปล่ียนแปลงทางสังคม  วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ  การเมืองของสังคมไทยและสังคม

โลก จากกระแสโลกาภิวัตน์  ศึกษา วิเคราะห์และนำเสนอระเบียบโลกใหม่  ปัญหาสภาพ

สังคมไทยและสังคมโลกทั้งในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต  ความร่วมมือระหว่าง

ประเทศในบริบทประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก  กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนา

สังคมไทยและสังคมโลก 

 Thai culture, tradition and identity, the Socio-cultural, economic and political 

structure of Thailand, ASEAN community and global society, the world compares the 

social, cultural, economic and political changes of Thai society and the world society 

from globalization, study, analyze and present new world order problems of the state 

of Thai society and the world society, both present and future trends International 

cooperation in the context of the ASEAN community and the world community the 

new paradigm of development in Thailand and global society 

 

2500120 วถิโีลก        3(2-2-5) 

(Global Living) 

สภาพเศรษฐกิจสังคม  การเมือง  การปกครองของโลกปัจจุบัน  ผลกระทบจาก

สภาพเศรษฐกิจสังคม  การเมือง  การปกครองของโลกต่อสังคมไทย  การปรับตัวของ

สังคมไทยต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  เน้นกลุ่มต่าง ๆ ในโลก (ยุโรป อาเซียน) 

วเิคราะห์ทศิทางอนาคตของเศรษฐกิจโลกได้ 

Situations of current economy, society, politics and government, effects of 

global economy, society, politics and government on Thai society, adaptation of 

Thai society accordance with global change focusing on countries from different 

parts of the world (European countries and Asian countries), analysis of future 

world economic directions 

 



 

รหัสวชิา    ชื่อและคำอธบิายรายวชิา                      หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิค้นคว้า) 

 

2500119 วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง     3(2-2-5) 

(Self-Economic-Sufficiency) 

 วิเคราะห์  สั งเคราะห์และฝึกปฏิบัติจากองค์ความรู้ เกี่ยวกับความเป็นมา 

ความหมาย หลักการ และแนวทางพัฒนาวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอัน

เน่ืองมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็ จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพล 

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร การสืบสานแนวคิด รูปแบบ การประยุกต์ใช้ในโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ สืบเนื่องถึงพระบรมราโชบายในการพัฒนาท้องถ่ินของ

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ตระหนักในความสำคัญของหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และภูมิปัญญาท้องถ่ิน อันเป็นการสืบสานศาสตร์

พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  สามารถนำหลักการและแนวทางไปประยุกต์ใช้ ในการ

พัฒนาวิถีชีวติของตนเอง  ตลอดจนพัฒนาองค์กรและชุมชนได้อย่างพอดี  พอเพยีง ยั่งยืน

มีพื้นฐานชีวิตที่ ม่ันคง มีคุณธรรมที่สอดคล้องกับบริบทของสังคม ผ่านการทำบัญชี

ครัวเรือน  และการลงพ้ืนที่ศึกษาดูงานในระดับท้องถิ่นที่ประสบความสำเร็จ เพื่อให้เห็น

แนวทางปฏิบัติที่แท้จริง  หรือปฏิบัติจริงในครัวเรือน (เน้นเนื้อหาการปรับใช้ให้สอดคล้อง

กับกลุ่มผูเ้รยีน)  

 Analyze, synthesize and practice from the body of knowledge about 

the background, meaning, principles and approaches to develop the way of life 

according to the sufficiency economy philosophy of his majesty the his majesty king 

bhumibol adulyadej the great, the inheritance of concepts; patterns and applications in 

various royal initiatives, continue to inherit the royal policy in the local development of 

his majesty king maha vajiralongkorn phra vajiraklaochaoyuhua to realize the 

importance of the sufficiency economy philosophy, new theory of agriculture and local 

wisdom which is the continuation of the royal initiatives to sustainable development, 

be able to apply principles and guidelines to the development of one's own life as well 

as developing the organization and community in a suitable; sufficient; sustainable 

basis with a solid foundation of life, the morals that are consistent with the social 

context through household accounting, successful local study visits to see the real 

practice or practical in the household (focus on the content of deployment in 

accordance with the learner group) 

 



 

รหัสวชิา    ช่ือและคำอธบิายรายวชิา               หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบัิติ-ค้นคว้า)  

 

2500121 ชวีติกับสิ่งแวดล้อม      3(2-2-5) 

(Human Beings and Environment) 

ความหมาย  ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  ระบบนิเวศ

และสมดุลธรรมชาติ  ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  มลพิษสิ่งแวดล้อม 

แนวทางป้องกันและแก้ไข การใช้พลังงานทดแทน  ภาวะโลกร้อน  การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยนื 

Definition, importance of natural resources, environment, ecosystem and  

natural balance, relationship between human being and environment, environmental 

pollution, prevention and mitigation, use of alternative energy, global warming, 

conservation of natural resources environments and sustainable development  

 

2541205 มนุษย์กับธรรมชาติ      3(2-2-5)  

(Man and Nature) 

ววิัฒนาการและปฏสิัมพันธ์ระหว่างสังคมมนุษย์กับธรรมชาต ิ การเปลี่ยนแปลง 

แนวโนม้ระบบธรรมชาติ  วถิีการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์และธรรมชาติ  ปัญหาระหว่าง

มนุษย์กับธรรมชาต ิ ภาวะวิกฤตทางธรรมชาติ  ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ  การดำรง  

อยู่ร่วมกันกับธรรมชาตไิดอ้ย่างยั่งยนืและสันติสุขทั่งในระดับบุคคล  ประชาคมทอ้งถ่ิน  

ประชาคมโลก 

Evolution and interaction between man and environment, change of nature 

system, ways of change of man and nature, problems of man with nature, natural 

crisis, effects of natural disasters, sustainable and peaceful living with nature at 

personal, local  and global levels 

 

3502101 การเป็นผู้ประกอบการ             3(2-2-5)         

(Entrepreneurship)   

  แนวคดิเกี่ยวกับคุณลักษณะของการเป็นผูป้ระกอบการมอือาชีพ หลักแนวคดิ

เกี่ยวกับการบรหิารธุรกจิ การตลาดสมัยใหม่  การเขียนแผนธุรกจิ การบัญช ี การเงนิ

และการลงทุน  กรณศีกึษาผูป้ระกอบการที่ประสบความสำเร็จ  



 

รหัสวชิา    ช่ือและคำอธบิายรายวิชา              หน่วยกติ(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิค้นคว้า)   

 

  Concepts of professional entrepreneurs’ characteristics, business administration’s 

concepts, modern marketing, ideas on how to write a business plan, accounting, 

financial and investment, successful entrepreneurs’ case studies 

 

                    1.4  กลุ่มวชิาคณติศาสตร์  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

4000117 เทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร     3(2-2-5) 

(Digital Technology and Communication)  

ระบบและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์  สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์และ

สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  การเข้าถึงสื่อดิจิทัล  การ

สื่อสารยุคดิจทิัล  ความฉลาดรู้เรื่องดิจิทัล  ความปลอดภัยยุคดิจิทัล  กฎหมายดิจิทัล  

ฝึกปฏิบัติใช้งานและแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์  ฝึกปฏิบัติใช้บริการเทคโนโลยีการ

ประมวลผลคลาวด์ ฝึกปฏิบัติใช้ดิจิทัลคอมเมิร์ซ  การประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยี

ดจิิทัลอย่างเหมาะสมและมีคุณค่า  เพื่อการปฏิบัตงิานและดำรงชีพในสังคมดิจทิัลแบบ

ภาวะปกตใิหม่ 

Computer system and organization, hardware architecture and software 

architecture, computer network system, digital media access, digital communication, 

digital intelligence, digital security, digital laws, practices and maintenance, practice 

using cloud computing technology, practice using digital commerce, appropriate 

and valuable digital media and technology applications to perform and live in a 

new normal digital society 

 

4000119 การคดิและการตัดสนิใจ             3(2-2-5) 

(Thinking and Decision Making) 

หลักการและกระบวนการคดิของมนุษย์  การคดิวเิคราะห์  ความคดิสร้างสรรค ์ 

การวเิคราะห์ข้อมูล  ข่าวสาร  ตรรกศาสตร์และการใหเ้หตุผล  การคดิ-เหตุผล  การ

ตัดสนิใจ  กระบวนการแสวงหาความรูท้างวทิยาศาสตร์  การคดิเชิงวพิากษ์และ การ

ประยุกต์ใช้การคดิกับการแก้ปัญหาในชีวติประจำวัน 



 

รหัสวชิา    ช่ือและคำอธบิายรายวชิา     หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิค้นคว้า) 

 

Principles and thinking process of man, critical thinking, creative thinking, 

analysis of information and news, logics and reasons, decision making process, 

searching processes of scientific knowledge, critical thinking and practical 

application for problem solutions in daily life 

 

4000118 วทิยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชวีติ     3(2-2-5)  

(Science for Quality of Life) 

พัฒนาการของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  การนำ

ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหด้ำรง

อยู่  อย่างมีความสุขและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  โดยตระหนักถึงผลกระทบของ

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อมนุษย์  สภาพแวดล้อม  สังคม  การเมืองและ

วัฒนธรรม 

Process of scientific and technological development, application of science for life 

quality development, happiness and efficient living regarding the effects of modern 

science and technology on man, environment, society, politics and culture, application of 

scientific knowledge for quality of life 

 

4002104 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำนักงานในยุคดจิิทัล   3(2-2-5) 

 (Office Program Application in Digital World) 

การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ในการสร้าง  แก้ไข  และการบันทึกเอกสาร  การใช้

งานโปรแกรมประมวลผลคำ  การใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณ  การใช้งานโปรแกรม

นำเสนองาน  การใชง้านโปรแกรมฐานข้อมูล  และการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ทั่วไป 

Using application software to create, edit, and save documents,  using word 

processing program, spreadsheet programs, presentation programs, database program, 

and using other key application software 

 

       



 

รหัสวชิา    ช่ือและคำอธบิายรายวชิา     หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิค้นคว้า) 
 

                2.  กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน 

2.1)  กลุ่มวชิาเอกบังคับ 
 

2531122 หลักสังคมวทิยา              3(2-2-5) 

(Principles of Sociology) 

นิยาม  ขอบเขต  ประวัติความเป็นมา  และแนวคิดของ นักสังคมวิทยา วิธี

การศึกษาสังคมวิทยา  ความสำคัญของสังคมวิทยาในฐานะที่ เป็นแขนงหนึ่งของ

สังคมศาสตร์  ทฤษฎีหลักของสังคมวิทยา  การจัดระเบียบทางสังคม  การจัดช่วงชั้น

ทางสังคม  กลุ่มสังคม สถาบันสังคมวัฒนธรรม  การขัดเกลาทางสังคม  กระบวนการ

ทางสังคม  พฤติกรรมรวมหมู่  พฤตกิรรมเบี่ยงเบน  การเสียระเบียบทางสังคมปัญหา

สังคม 

 Definition, scope, history and concept of sociologist, sociology approach, 

importance of sociology, the importance of sociology as a branch of social science, 

main theory of sociology, social organization, social stratification, social group, social 

and cultural institutions, socialization, social process, group behavior, deviant behavior, 

loss of social order Socaill Problems 
 

2531123 สังคมวทิยาชนบทและเมอืง       3(2-2-5) 

(Rural and Urban Sociology) 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมวิทยาชนบทและเมือง   ความแตกต่างของ  

ชุมชนแบบชนบทและเมือง ลักษณะสังคมชนบทและเมือง  ดา้นนิเวศวิทยา  ประชากร 

การอาชีพ และเศรษฐกิจ สถาบันสังคม  กลุ่มและองค์การทางสังคม  ลักษณะค่านิยม  

การเปล่ียนแปลงทางสังคม ชนบทเป็นสังคมเมือง  ปัญหาและการแก้ไขปัญหาของ

สังคมชนบทและสังคมเมือง การวางผังเมือง ปัญหาและการแก้ไขปัญหาของสังคม

ชนบท และสังคมเมอืง  

This course provides students to study the meaning of rural and urban 

sociology, meaning of rural and urban community, characteristic of rural and urban 

society with ecology, population, occupation and economics, social institution, social 

groups and organizations, value, rural social change as urban society, problem and  

                     problem solving rural and urban society, city planning Problems and solutions of 

                     rural society And urban society 



 

รหัสวชิา    ช่ือและคำอธบิายรายวชิา     หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิค้นคว้า) 

 

2531305 ทฤษฎแีละหลักการพัฒนาชุมชน         3(2-2-5) 

(Theory and Principle of Community Development)  

 โครงสรา้งและลักษณะของชุมชน ความหมายปรัชญา หลักการและเป้าหมาย

ของการพัฒนาชุมชน กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ผลกระทบของการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม การนำทฤษฎีสังคมศาสตร์ไปใช้ในการพัฒนาชุมชน โดยมุ่ง

พจิารณาความสัมพันธ์ทางดา้นวัฒนธรรมสังคม เศรษฐกจิ การเมืองเป็นหลัก 

Structures and Characteristics of the community, philosophical concept, 

principles and goals of community development, Process of social change, the 

impact of social change, Social science theories to the development community     

in relation to the cultural, social, economic and political 

 

2531306 ประชากรศกึษากับการพัฒนาชุมชน     3(2-2-5) 

                    (Population Education for Community Development) 

ทฤษฎีทางประชากร ความรู้ เบื้องต้นเก่ียวกับประชากรกับการพัฒนา 

องค์ประกอบในการวิเคราะห์ประชากร การเปล่ียนแปลงประชากร ความสัมพันธ์

ระหว่างปัจจัยทางด้านประชากรกับการวางแผนพัฒนาประเทศในดา้นเศรษฐกจิ สังคม 

การเมือง การศึกษา กฎหมายและสิ่งแวดล้อม ปัญหาและนโยบายทางด้านประชากร

ของประเทศ ผลกระทบของการพัฒนาที่มีผลต่อแนวโน้มประชากร และการนำข้อมูล

ประชากรเป็นฐานในการวางแผนพัฒนา  

Population theory Basic knowledge of population and development Elements  

in population analysis Population change The relationship between demographic 

factors and national development planning in economics, society, politics, education, 

law and environment. Problems and policies of the country's population The impact 

of development affecting the population trend And using population data as a basis 

for development planning 
 

 

 



 

รหัสวชิา    ช่ือและคำอธบิายรายวชิา     หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิค้นคว้า) 

 

2532111     จติวทิยาสังคมและชุมชน            3(2-2-5) 

(Social Psychology and Community) 

ความหมาย คำนยิามและขอบเขตของจิตวทิยาสังคม กลุ่มชนและการ ปะทะ- 

สังสรรค์ แรงจูงใจ การเรียนรู้ และพัฒนาบุคลิกภาพ ความเป็นผู้นำ และพฤติกรรม  

ของกลุ่มชน อทิธพิลของบุคคลและชุมชนที่มีต่อการก่อตัง้และเปลี่ยนแปลงชุมชนพฤติกรรม

ทัศนคติ  บุคลิกภาพการสำรวจทฤษฎีและผลการค้นคว้าวิจัยในเรื่องต่าง ๆ เช่น การ

เลียนแบบการคล้อยตาม  การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ  พฤติกรรมผูน้ำพฤติกรรมในกลุ่ม

เล็กและพฤตกิรรมร่วม 

 Meaning, definition and scope of social psychology, crowd and getting together, 

motivation, learning and personality development, leadership and behavior of 

crowd, influence of personnel and community to setting up and community change, 

behavior, attitude, theory survey personality and research results such as imitation, 

deference, attitude change, leader behavior and behaviors in small group and 

collective behavior  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2532104 ชุมชนศกึษา        3(2-2-5) 

(Community Study) 

ความหมาย  ความจำเป็น  ประโยชน์  ประเภท  เครื่องมือและวิธีการศึกษา

ชมุชน ศึกษาบริบทชุมชน โครงสรา้งชุมชนตลอดจนศักยภาพของชุมชนในด้านเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง วัฒนธรรม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และฝกึปฏิบัตศิกึษา

ชุมชน 

meaning,  requirements, benefits, types, Tools, practicing of community 

study, study the community context, structure of community, and community 

potential in economic, social, political, cultural and environmental resources, and 

practicing community study  

 

 

 



 

รหัสวชิา    ช่ือและคำอธิบายรายวชิา     หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิค้นคว้า) 

 

2532112   การสังคมสงเคราะห์และการจัดสวัสดกิารสังคม   3(2-2-5) 

  (Social Work and Social Welfare) 

 ความหมาย  ขอบเขต  วัตถุประสงค์และประวัติความเป็นมาของการสังคม

สงเคราะห์และการจัดสวัสดิการสังคม  ความจำเป็นในการจัดบริหารเพื่อสวัสดิภาพ 

ของประชาชน  ทฤษฎีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ชุมชน  บทบาทของนักสังคม

สงเคราะห์และสวัสดกิารสังคม  เครอืข่ายทางสังคมและการสนับสนุนทางสังคม  

          Meaning, scope, aims and background of social work and social welfare, 

necessity in the safety management of people, theory of community social work, 

roles of social workers and social welfare, social network and social support 

 

2532317 กระบวนการพัฒนาชุมชน     3(2-2-5) 

(Process of Community Development) 

ความหมาย  ข้ันตอนของกระบวนการพัฒนาชุมชน  วิเคราะห์ กระบวนการ 

พัฒนาชุมชนแบบต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  และวเิคราะหก์ารสรา้งรปูแบบกระบวนการ  

พัฒนาชุมชนที่เหมาะสมกับชุมชน 

Meaning, stages of process in community development, processes of an 

analysis of community development that use in the present, and analysis creating 

a model of process of community development that fit to the community 

 

2532318 จรยิธรรมกับงานพัฒนาชุมชน      3(2-2-5) 

  (Ethics for Community Development) 

ความหมาย  ความสำคัญ  และหลักการทางจรยิธรรม  แนวทางในการสรา้ง

ความรู้และศักยภาพในการคิด  ปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม  การมีจิตสาธารณะ  การใช้

คุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยม  จิตสาธารณะเป็นตัวกำหนดการแสดงพฤติกรรม  

ตลอดจนการยดึมั่นในจรรยาบรรณของวชิาชีพการพัฒนาชุมชน และการนำความรู ้

จากศาสตร์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสมและมีคุณค่าต่อตนเอง 

ครอบครัว ชุมชน และสังคมโดยรวม 

 

 



 

รหัสวชิา    ชื่อและคำอธบิายรายวชิา     หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิค้นคว้า) 

 

Meaning, importance and moral principle, way of building the knowledge 

and potential in thinking, instilling a good values, having public mind to be the 

conducting determination including holding fast to vocational ethics of community 

development and bringing the knowledge from sciences to be applied in vocation 

suitably and being worthy of themselves, family, community and society generally 

 

2532704 ระบบสารสนเทศชุมชน             3(2-2-5) 

(Community Information System) 

ความหมายและประเภทของสารสนเทศ  อทิธพิลของเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการส่ือสารจากโลกาภิวัฒน์สู่ชุมชน  นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  การวางแผน  การออกแบบ  การพัฒนาและการจัดการ

ระบบสารสนเทศในชุมชน  ตลอดจนปัญหาและผลกระทบของระบบสารสนเทศใน

ชุมชน 

 Meaning and type of information, influence of information technology and 

communication from globalization to community, policy and law related to information 

technology and communication, planning, designing, developing and managing the 

information system in community including problems and effects of information 

system in community 

 

2533112 การวางแผนพัฒนาชุมชน            3(2-2-5)               

(Community Development Planning)              

หลักการวางแผนเบื้องต้น  การวางแผนพัฒนาและการวางแผนงานงาน

พัฒนาชุมชนปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาชุมชนทั้งภาครัฐบาลและเอกชน  

ปัญหาและอุปสรรคของการวางแผนพัฒนา และแนวทางแกไ้ขปัญหาชุมชนในปัจจุบัน 

Principles of basic planning, development planning and community 

development planning, factors associated with the development community, both 

public and private sectors, problems and obstacle of development planning And 

solutions to current community problems 

 



 

รหัสวชิา    ช่ือและคำอธบิายรายวชิา     หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิค้นคว้า) 

 

2533113 การพัฒนาแบบยั่งยนื                         3(2-2-5) 

(Sustainable Development) 

ศึกษาแนวคิด  หลักการ และทฤษฎีต่าง ๆ  ของการพัฒนาแบบยั่งยืน การนำ

ทฤษฎีการพัฒนามาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนที่ มีความเหมาะสมกับ

สภาพแวดลอ้มของชุมชน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง หลักทฤษฎีใหม่ และประเภท

ของการพัฒนาโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ ตลอดถึงกรณีศึกษาตัวอย่างการ

แบบยั่งยนืทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ  

Concepts, meaning, principles of sustainable development, a study of 

participation of different organizations affecting to community in order to be a  

guidance and practical way for the purpose of self-reliance economy in Thai living 

society. This course is also focused on the Royal Initiative Projects, Goal of Dhamma 

Land Gold Land  and so on, presentation of case-study best practice individual 

level, groups and community who has been taken the principles of sustainable 

development to improve the quality of life 

 

2533114 ภาวะความเป็นผู้นำในงานพัฒนาชุมชน    3(2-2-5) 

  (Leadership in Community Development) 

ความหมายผู้นำ  ภาวะความเป็นผู้นำ  คุณลักษณะผู้นำ  ประเภทของผู้นำ  

บทบาทผู้นำ  ผู้นำการเปล่ียนแปลงและผู้นำที่สร้างนวัตกรรมทางสังคม  ปัจจัยที่

ก่อให้เกิดภาวะผู้นำ  แนวทางวิธีการประเมินภาวะความเป็นผู้นำ  การสรรหาผู้นำ  

เทคนิคในการอบรมผู้นำชุมชน  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำชุมชนกับงานพัฒนาชุมชน 

ฝึกปฏิบัติการเทคนิคในการเสริมสร้างภาวะผู้นำ  เทคนิคและวิธีการในการจัดการ

ความขัดแยง้ในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม 

 Meaning of leader, leadership, leader characteristic, the types of  leader,   

the roles of leader, changing leader and leader who built social  innovation,  factors 

that caused the leadership, ways and methods of  leadership assessment, 

searching for leader, technique in training the community leader, relationship 

between community  leader and community  development  works, technical 

practice in reinforcing the leadership, technique and method in managing the 

conflict of internal group and among groups 



 

รหัสวชิา    ช่ือและคำอธบิายรายวชิา     หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิค้นคว้า) 

 

2533106 เครือข่ายการเรยีนรู้ในงานพัฒนาชุมชน   3(2-2-5) 

(Network of Learning in Community Development) 

ความหมาย  ขอบข่าย  ความสำคัญ  องค์ประกอบ  ลักษณะและกระบวนการ

ในการสรา้งเครอืข่ายการเรยีนรูข้องชุมชน ศกึษากรณตีัวอย่างเครอืข่ายการเรยีนรู ้ 

Meaning, Scope, Importance, Elements, Characteristics and process of 

connecting community learning network, Case studies networking and learning 

 

2533210  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์       3(2-2-5) 

   (Human Resource Development)     

    ความหมาย  ความสำคัญ  แนวคดิ  ทฤษฎี  หลักการและวธิกีาร  ในการ 

   พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ผลดทีี่เกดิจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในดา้น 

   เศรษฐกจิ สังคมและการเมอืงการปกครอง 

Meaning, importance, concept, theory, principles and method in human 

resource development, impact of human resource development in the economy, 

society and politics 

 

2533902 วธิวีทิยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์            3(2-2-5) 

(Social Science Research Methodology) 

             จุดประสงค์และความหมายของการวจิัยทางสงัคมศาสตร์  วธิกีารต่าง ๆ ใน

การวจิัย  การดำเนินการวจิัย การใช้สถิต ิ แหล่งข้อมูล  การรวบรวมขอ้มูล  การเขียน

รายงาน   การอ่านผลการวจิัย  การเขยีนโครงการวิจัย   

 This course provides objective and meaning variety of social science research, 

research methodology, research process, statistics, data resource, data collection, 

report writing, research result reading, research project writing 

 

2534301 การวเิคราะห์ปัญหาชุมชนและแนวทางการพัฒนา   3(2-2-5) 

(Analysis and Solution of Community Development) 

หลักการ  วธิกีารวเิคราะห์ปัญหาชุมชน  การวเิคราะห์จากเอกสารและการ

วเิคราะห์ภาคสนาม  ฝกึปฏิบัตกิารวเิคราะห์สภาพปัญหาชุมชน  ปัจจัยที่เป็นสาเหตุ 

วธิกีารแก้ไขปัญหาในชุมชน  



 

รหัสวชิา    ช่ือและคำอธบิายรายวชิา     หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิค้นคว้า) 
 

This aims of this course is to study the principles, process in analysis of 

community problems, document analysis and field work, analysis in practice 

analysis of condition of community problems, cause-factors, method to solve the 

community problems 
 

2534310  การเป็นวทิยากรกระบวนการ       3(2-2-5) 

  (Development Facilitator) 

ศาสตร์และศิลปะการถ่ายโยงความรู้  การฝึกฝนทักษะ  การเสริมสร้าง    

เจตคติ  การวเิคราะห์   สรา้งหลักสูตร การวางแผนสาระ  การออกแบบส่ือ  กิจกรรม

กระบวนการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา  การเรียนรู ้ และการฝึกปฏิบัติในฐานะวทิยากรผู้

ถ่ายโยงการเรยีนรูแ้ละกำกับกิจกรรมกระบวนการพัฒนา  ทอ้งถิ่นตามแต่ละกิจกรรม/ 

โครงการ ครอบคลุมกระบวนการวัดผล ประเมินผล  และรายงานผล  การปฏิบัติ

หนา้ที่วทิยากรกระบวนการ 

This course is to study arts and science in transforming knowledge, practice 

skills, encouragement, attitude, curriculum analysis, content planning, media design, 

training course activities and practice as facilitator and controller activities local 

development process in each activity/project covering evaluation process, 

assessment and report, acting as development facilitator 
 

2534915  การวจิัยเพื่อท้องถิ่น       3(2-2-5)     

  (Research and Local)     

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ  กระบวนการวิจัย  การวางแผนและ

การออกแบบ  การวิจัยที่สอดคล้องกับประเด็นปัญหาในมิติของงานพัฒนา  การสร้าง

กรอบความคิดในการวิจัย  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์  การสังเคราะห์

ข้อมูล  และการอภิปรายผล  การสรุปบทเรียน  การบริหาร โครงการวิจัย  การเขียน

และการวจิารณ์โครงการวจิัยอย่างเร่งด่วนและเหมาะสมกับชุมชนท้องถ่ิน 

Methodology of quantitative  and qualitative researches, research process, 

planning and designing, research corresponding the aspects in dimension of 

development work, building the concept idea in research, collecting the data, 

analysis, synthesizing the data and debate, summarizing a lesson, research project  



 

รหัสวชิา    ช่ือและคำอธบิายรายวชิา     หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิค้นคว้า) 

 

This aims of this course is to study the principles, process in analysis of community 

problems, document analysis and field work, analysis in practice analysis of condition 

of community problems, cause-factors, method to solve the community problems 

administration, writing and criticizing research project hastily and suitable for 

community 

 

2534916 สัมมนาการพัฒนาชุมชน      3(2-2-5) 

(Seminar in Community Development) 

แนวคิด ความหมายของการสัมมนาการพัฒนาชุมชนในเชิงทฤษฎี หลักการ

และการปฏิบัตงิานพัฒนา เปรียบเทียบเชิงวิเคราะห์ความแตกต่าง ศึกษาหมู่บ้านหรือ

ชุมชนตัวอย่างเพื่อแสวงหาแนวทางในการพัฒนาชุมชน จากการวิเคราะห์ตัวอย่างใน

การพัฒนา ฝกึปฏบิัติการสัมมนาเพื่อแสวงหาแนวทางในการนำวิธกีารพัฒนาชุมชน ไป

ใช้ใหเ้หมาะสมกับบรบิทชุมชน 

This conceptual meaning course is designed to provide students with seminar 

in community development in theory, principles and developed comparison of 

analytical differences. This course is also study of village model or community in 

order to follow the way of community development Practicing seminars to find 

ways to implement community development methods To be used appropriately 

with the community context 

 

                 2)  กลุ่มวชิาเอกเลอืก 

 

2531124 วสิาหกจิชุมชน       3(2-2-5) 

  (Community Enterprise) 

ความหมายของวิสาหกิจชุมชน  แนวคิดและรูปแบบการดำเนินงานวิสาหกิจ

ชุมชน  พรอ้มทั้งตัวอย่างประเภทต่าง ๆ ของวสิาหกิจชุมชน และการจัดการแบบผนึก

พลัง  เพื่อให้เห็นความเก่ียวโยงไปถึงระบบเศรษฐกิจชุมชน  กระบวนการเรียนรู้หรือ

การทำขอ้มูลและแผนแม่บทเพื่อก่อใหเ้กิดวสิาหกิจชุมชน  รวมทัง้การสรา้งนักวสิาหกิจ

ชุมชน 



 

รหัสวชิา    ช่ือและคำอธบิายรายวชิา     หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิค้นคว้า) 

 

The course focuses on meaning of community enterprise, concept and 

format of emergence process of community enterprise including examples types of 

community enterprise and synergy related to community economy system, learning 

process or data collection and master plan for community in order to emerge 

community enterprise. It also explores personnel of community enterprises as well 
 

2531125    มานุษยวทิยาเบ้ืองต้น                                                 3(3-0-6) 

 (Introduction to Anthropology) 

ความหมายลักษณะขอบข่ายและประวัติความเป็นมาของมานุษยวิทยา 

มานุษยวิทยากายภาพ  วิวัฒนาการทางด้านคุณภาพและของมนุษย์การปรับตัวของ

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมเชื้อชาติของมนุษย์  มานุษยวิทยาวัฒนธรรม  และระเบยีบวิธกีาร

วิจัยทางมานุษยวิทยา การจัดระเบียบสังคมมนุษย์  การเปลี่ยนแปลง  วัฒนธรรมใน

โลกปัจจุบัน  การประยุกต์มานุษยวทิยาเพื่อเป็นแนวทางปฏบิัตงิานพัฒนาชุมชน  

Meaning, scope and history of anthropology, physical anthropology, quality 

and human evolution, adaptation of the human with environment, human race, 

cultural anthropology and anthropological methodology, organizing human society, 

cultural change in the world today, applied for being the way in community 

development 
 

2531126 ศรีสะเกษศกึษา       3(2-2-5) 

 (Sisaket Study) 

ประวัติความเป็นมาของจังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มชาติพันธุ์ และความหลากลาย

ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ  ที่ปรากฏพบในจังหวัดศรีสะเกษต้ังแต่อดีต

จนถึงปัจจุบันโดยเน้นศึกษาวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา  

เนื ้อหาวัฒนธรรม  รูปแบบสังคม  ลักษณะความสัมพันธ์  และการผสมผสานทาง

วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ  เช่น กูย ลาว  เขมร และเยอ  ศึกษาภาคสนามใน

พื้นที่ศรสีะเกษ 

History of Sisaket province, ethnic group and the cultural variety of ethnic 

groups found in Sisaket province from the past to the present by giving precedence to 

study the culture of ethnic group related to history, cultural substance, social  



 

รหัสวชิา    ช่ือและคำอธบิายรายวชิา     หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิค้นคว้า) 

 

structure, relation character and the cultural integration of ethnic groups such as 

Kui, Lao, Khmer and Yer, Field studies in Sisaket 
 

2531702   เทคโนโลยทีี่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาชุมชน         3(2-2-5) 

(Appropriate Technology for Community Development) 

    แนวคดิของเทคโนโลยทีี่เหมาะสม  นำเทคโนโลยทีี่ และภูมปิัญญาทอ้งถ่ินสรา้ง

ความเจรญิให้แก่ชุมชน  เช่น  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อชุมชน  การใช้เครื่องมือทุ่นแรง

ทางการเกษตร  การใช้วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้างอุปกรณ์ด้านพลังงานทดแทน 

สารสนเทศภูมิศาสตร์  การฝกึปฏิบัติการศกึษาภาคสนาม  การแลกเปลี่ยนความรู้และ

การดูงานระยะสัน้ระหว่างชุมชน  

Concepts of appropriate technology, using technology and folk wisdom and 

to build a civilization for community such as development of water resource for 

community, use of agricultural labor-saving device,  use of tool in building the 

energy tool, process of producing appliance, processing and preserving food, Practice 

Field, knowledge exchange and  short period study tour during community 

 

2532113        มนุษยสัมพันธ์ในชุมชน                         3(2-2-5) 

           (Human Relations in Community) 

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์  การอยู่ร่วมกัน  การทำงานร่วมกัน  การสื่อสาร

ศึกษาผลของพฤติกรรม  ทฤษฎีความขัดแยง้ กลวธิีการแก้ปมด้อย การแก้ไขผู้กระทำ

ผดิให้กลับตัว  เทคนิคการสรา้งมนุษยสัมพันธ์  หลักสำคัญของสุขภาพจติและจติวทิยา

ที่เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ในชุมชน 

Relationship among human beings, working together, communication study, 

behavior results, conflict theory, strategy for solving the inferiority complex, solving 

culprit to turn over a new leaf, technique for building human relations, important 

principle of mental health and psychology related to human relations in community 
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2532217 กองทนุและสวัสดกิารชุมชน      3(2-2-5) 

  (Community Funds and Welfare)  

ความหมายของทุนชุมชน แนวคิด แนวปฏิบัติและรูปแบบของการดำเนินงาน

เกี่ยวกับกองทุนชุมชน และการจัดระบบสวัสดิการโดยอาศัยทุนของชุมชน ซึ่งรวมถึง

การจัดการทุนทรัพยากร  ทุนทางสังคม ทุนทางปัญญาเพื่อสร้างหลักประกันความ

มั่นคงในชวีติของชุมชน ซึ่งเกี่ยวโยงไปถงึระบบ  การออม  การผลิตและการบรโิภค 

This course is required students to understand meaning of community funds, 

concept, method and pattern of operating about community funds and welfare 

management under community funds. It also includes resource fund management, 

social fund and wisdom fund in order to guarantee of life in community that relating 

to systems of saving, production and consumption 

 

2532319 วัฒนธรรมศกึษา         3(2-2-5) 

  (Cultural Studies) 

พัฒนาการของแนวคิดทฤษฎีของสำนักคิดต่าง ๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการศึกษา

วัฒนธรรม  รวมถึงการศึกษาเรียนรู้ปรากฏการณ์ทางสังคม  ทั้งในประเทศและต่าง 

ประเทศ ที่เป็นประเด็นทางวัฒนธรรม และคติชนวิทยา เช่น การแพร่กระจายของ

วัฒนธรรมร่วมสมัย  การไหลเวียนเคลื่อนย้ายวัฒนธรรมข้ามพรมแดน  ความ            

หลากหลายทางวัฒนธรรมและวัฒนธรรมย่อย  ความเชื่อ และประเพณ ีพธิีกรรม

พื้นบา้น  เป็นต้น 

Development of ideas and theories of institutes that was base in learning 

the  culture including learning the social phenomenon both in country and foreign 

land that was the cultural and Folklore issue such and beliefs and customary 

folklore as spreading of contemporary culture, circulating and moving the 

transnational culture, cultural variety and subculture etc,  beliefs and customary 

folklore 
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2532404  บทบาทหญงิชายกับการพัฒนา            3(2-2-5) 

  (Gender in Community Development) 

ความเป็นหญิงความเป็นชาย  และปัจจัยกำหนดความเป็นหญิงความเป็น

ชาย ทำความเข้าใจ  ความเกี่ยวเนื่อง เชื่อมโยงระหว่างค่านยิมทางเพศและการกำหนด

บทบาทหญงิชายกับคุณภาพชีวติและปัญหาสังคมต่าง ๆ การส่งเสรมิบทบาทหญงิชาย

ในการกำหนดนโยบายแผนงานและโครงการพัฒนาชุมชน ในสังคมไทย  ศึกษากรณี

การปฏบิัตกิารพัฒนาชุมชนในฐานะบทบาทหญงิ  บทบาทชาย  

Femininity, masculinity and factors prescribed for femininity and masculinity, 

trying to understand, connection, linking among sexual values, specifying the roles 

of man and woman and quality of life and social problems, Promoting the role of 

men and women in formulating policies, plans, and community development 

projects  in Thai society, a case study of taking action for community development 

as the roles of man and woman 

 

2532705 เศรษฐกจิชุมชนท้องถิ่น               3(2-2-5) 

  (Economy of Local Community) 

ขอบเขตความหมายและความสำคัญของเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น  พัฒนาการ

เศรษฐกิจในครัวเรอืนในระบบเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น  ตลาดท้องถ่ิน  เศรษฐกิจนอก

ตลาดและแนวนโยบายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น  เศรษฐกิจพอเพียงตาม

แนวคดิทฤษฎีใหม่  การจัดการเศรษฐกจิเพื่อการพึ่งตนเอง 

This course is examining the scope, meaning and importance of local 

community economics, household economy in local community, local marketing, 

outside market economy and policy for development economy of local community 

2532702 ธรรมาภบิาลกับการพัฒนาชุมชน     3(2-2-5) 

  (Good Governance in Community) 

  ความหมาย  ความสำคัญและประโยชน์ รูปแบบ  วิธีการ  ใช้หลักธรรมาภิบาล  

 ในการพัฒนาชุมชน  ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาล  ศึกษานำเสนอ

 จารีต ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม  ความเชื่อ ที่มีในชุมชนพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ 

 ที่สัมพันธ์สอดคลอ้งกับหลักธรรมาภบิาล 
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 Meaning, importance and benefit, format, method, using good governance 

in developing the community, regulation and law related to good governance, study 

and presentation of custom and tradition, value, and belief being in community of 

Sisaket province 
 

2533115 ปัญหาสังคม                 3(2-2-5) 

(Social Problems) 

ความหมาย  และขอบเขตของปัญหาสังคม  หลักการ  ทฤษฎีและวิธีวิเคราะห์

ปัญหาสังคม  สาเหตุของปัญหาสังคม  ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในสังคมทั่วไป  สังคม

ชนบท  สังคมเมือง  ผลกระทบของปัญหาสังคมที่มีต่อบุคคล  กลุ่มคน และสังคม 

วธิดีำเนนิการแกไ้ขปัญหาสังคม 

Meaning and scope of social problems, principles, theory and social problem 

analysis, cause of social problems, current social problems,  rural society, urban 

society, impact of social problems to individual, groups and society, method to 

solve social problems 

 

2533211 การพัฒนาสังคม       3(2-2-5) 

(Social Development) 

แนวคิด  ทฤษฎี  กลวิธีต่าง ๆ และแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม   

ทั้งสังคมโลกตะวันออก  และโลกตะวันตก  และภูมิภาคอื่น ๆ  ในโลก  การวิเคราะห์

ข้อมูล  การวางแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพ  และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

เศรษฐกิจและการเมือง และศึกษาแนวคิด  หลักการ  ความสำคัญของปัญหาสังคม 

กระบวนการทำประชาสังคม  เพื่อทำให้เกิดความเข็มแข็งในการพัฒนาชุมชนอย่าง

ยั่งยนื 

This course is required students to study concept, theory, various strategies 

and guidelines related to social development, data analysis, plan to comply 

accordance with condition and changes in society, economics and politics and 

Concept, meaning, principle and importance of civil society, process, building 

method and civil society development in levels to be strong for sustainable 

community development 
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2533401 การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม    3(2-2-5) 

(The Development of Group and Individual Competence) 

 หลักการ  วธิกีารพัฒนาบุคคล  เพื่อใหเ้ข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา กระบวน  

การจดัตัง้กลุ่ม  เทคนคิการรวมกลุ่ม  พัฒนากลุ่มและการปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม เพื่อการ

พัฒนาชุมชน  จากกรณศึีกษาในพื้นที ่

Principle, s development methods for personal and members in community 

which leads to community development, working in group and technique of gathering 

into a group, group development, working as a  teamwork for developing the 

community,  case studies in the area 

 

2533604 กลุ่มกองทุนชุมชน และการสหกรณ์     3(2-2-5)  

(Group Community and Cooperatives) 

การรวมกลุ่มกองทุนชุมชน  ลักษณะของกลุ่ม  ความเป็นมา  ความหมายและ

วัตถุประสงค์ของกองทุนชุมชน กลุ่มสหกรณ์  แนวคิดและหลักการ  สหกรณ์ระดับ    

ต่าง ๆ ความสำคัญของสหกรณ์ต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจการจัดและการ

ดำเนินงานการสหกรณ์  หลักสำคัญของสหกรณ์ในการพัฒนาชุมชน  และศึกษา

สหกรณ ์ในประเทศไทย  รวมทัง้ศกึษา  กลุ่มที่มวีธิกีารดำเนนิงานคลา้ยกับสหกรณ์ 

Gathering into a group Community Fund, characteristic of group, background, 

meaning and purposes of cooperatives, concept and principle, cooperatives levels, 

importance of cooperatives towards development of society and economics, 

management and administration of cooperatives, study of cooperatives, important  

 

2533709  นโยบายและการวางแผนเพ่ือการพัฒนา      3(2-2-5) 

   (Policy and Planning for Development) 

แนวคดิ  หลักการ  กระบวนการในการกำหนดนโยบายและการวางแผนเพื่อ

การพัฒนา  ตลอดจนเทคนิคในการวิเคราะห์นโยบายเพื่อการพัฒนาทัง้ในระดับประเทศ 

พื้นที่และชุมชน  รวมทัง้ศกึษาวธิกีารในการแปลงนโยบายมาสู่การปฏบิัตใินรูปแผนงาน

และโครงการ  และความสัมพันธ์นโยบาย  รวมถึงสภาพแวดลอ้มทางนโยบาย  

แผนงานและโครงการ 
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Concept, principle, process in determining policy and planning for development  

as well as technique in analyzing policy for development among country, area and 

community levels as well as study of method in changing  policy to practice in the 

case of plan and project and policy relation including policy, plan and project 

surroundings 
 

2533710 นโยบายสังคมและสวัสดิการสังคม     3(2-2-5) 

(Social Policy and Social Welfare) 

นโยบายสังคม  โครงการและการใหส้วัสดกิารสังคมประเภทต่าง ๆ  วเิคราะห์

แนวคดิในการกำหนดนโยบาย  และการจัดสวัสดกิารสังคมเพื่อใหก้ารดูแลสวัสดภิาพ

ความเป็นอยู่ของประชาชนดา้นต่าง ๆ รวมทัง้การประกันสังคมและการใหค้วามมั่นคง  

ทางสังคม 

Social policy, project and giving social welfare, analyzing concept in 

determining policy and providing social welfare for taking care of well-being and 

livelihood of people in the cases including social security and giving social stability 
 

2533711 การประกอบการธุรกจิชุมชน      3(2-2-5) 

  (Community Business Operation) 

ความหมาย  ความสำคัญ  รปูแบบและองค์ประกอบที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ  

ชุมชน ไดแ้ก่  การจัดการ  การบรหิารทรัพยากรบุคคล  การตลาด  การเงนิ  การบัญชี  

และปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของผูป้ระกอบการธุรกิจชุมชน  ศกึษาลักษณะของชุมชน  

ปัจจัย  สิ่งแวดลอ้มบรบิทชุมชนที่เหมาะสมต่อการประกอบธุรกจิ  ปัญหาอุปสรรคต่าง 

ๆ ในการดำเนนิการของผูป้ระกอบธุรกจิ  ตลอดจนจรรยาบรรณของผูป้ระกอบการธุรกจิ 

ชุมชนที่มตี่อชุมชน 

Meaning, importance, formats and components used in running community 

business such as management, human resource administration, marketing, finance, 

accounting and factors affecting the success of community businessperson, study 

of community nature, factors, surroundings and community context that are suitable 

for running a business, problems in businesspersons’ administration including 

community businesspersons’ ethics towards community 



 

รหัสวชิา    ช่ือและคำอธบิายรายวชิา                           หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิค้นคว้า) 

 

2534102   การจัดกจิกรรมและนันทนาการสำหรับชุมชน     3 (2-2-5) 

(Creating Activities and Recreation for Community) 

หลักการ  แนวคดิและกระบวนการเกี่ยวกับการจัดกจิกรรมสำหรบัชุมชน เช่น 

ลักษณะของกิจกรรมหลักนันทนาการ  หลักมนุษยสัมพันธ์  กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์

และหลักการเป็นผูน้ำในการจัดกิจกรรม  เป็นตน้ รวมถึงหลักการและวธิีการปฏิบัตใิน

การจัดกจิกรรมประเภทต่าง ๆ เพื่อใหเ้กดิทักษะอันจะนำไปสู่การปรับใชใ้นการศกึษา

และการทำงานร่วมกับชุมชนได ้

Principle, concept and process related to activity management for community 

such as characteristics of activity, principles of recreation, human relation principles, 

relation group process and principles of being leader in managing the activities etc. 

including principle and practice method in managing the activities to have skills 

brought to be applied in education and could work with community 

 

2534109  การวจิัยปฏบิัตกิารแบบมสี่วนร่วมในงานพัฒนาชุมชน    3(2-2-5) 

  (Participatory Action Research for Community Development) 

ความหมาย ความสำคัญของการวจิัยเชงิปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  การศกึษา

ชุมชน  วิธีการ  เทคนิค เครื่องมือในการสร้างการมีส่วนร่วม  การวิเคราะห์ชุมชนเพื่อ

กำหนดประเด็นปัญหาวิจัยร่วมกับชุมชน  การสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยเพื่อการ

พัฒนา  การวางแผนการวจิัย  การปฏิบัตกิารวจิัย  และการวิเคราะห์ผล  สรุปผลและ

การประเมนิผล  และการเขยีนรายงานการวจัิยปฏบิัติการอย่างมีส่วนร่วม 

Meaning, importance of participatory action research, community study, 

method, technique, tools used in building the participation, community analysis for 

determining the problems in research with community, building concept idea in the 

research for development, research plan, research work and result analysis, inclusion 

and evaluation. and writing action research reports with participation 
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2533409  การพัฒนา การจัดสวัสดิการและการส่งเสริมผู้สูงอาย ุ     3(2-2-5) 

(Development, Welfare Management and Support the Elders) 

แนวคิด  ความหมาย  หลักการและความสำคัญของผู้สูงอายุ  สถานการณ์

ของผูสู้งอายุแนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งกับผูสู้งอายุ  การศกึษาการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคมต่อผู้สูงอายุ  ปัญหาผู้สูงอายุ  การเตรียมความพร้อมของผู้สูงอายุในระดับ

ครอบครัวชุมชนและสังคม การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุด้าน รายได้ อาชีพ  เทคนิค

วิธกีารจัดกจิกรรมผูสู้งอายุจัดสวัสดิการ  หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับผูสู้งอายุ  

ศึกษานโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ  และนำเสนอกรณีศึกษากิจกรรม

สรา้งสรรค์สำหรับการพัฒนาผูสู้งอายุ 

Concept, meaning, principle and importance of elders, situations of elders, 

concept and theory related to elders, study of social change towards elders, elders’ 

problems, readiness preparation of elders in family, community and society levels, 

bringing  the elders’ potential to be used in developing community and society 

Potential development of the elderly in vocational income, techniques of managing 

the activities and welfare for elders, institutes and organizations related to elders, 

study of public policy related to elders and presenting a case study of creative 

activities for elder development and activities  of bringing the elders’ potential to 

be used in developing society and community principle of cooperatives in 

developing the community,  in Thailand including study of groups working similar 

to cooperatives 

 

2534503 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชน          3(2-2-5) 

(Knowledge Management for Community) 

 แนวคดิทฤษฎีการจัดการความรู ้ ความหมาย  ความสำคัญและประโยชน์

แนวทางการใชก้ารเครื่องมือและวธิีการจัดความรู ้ กรณศึีกษา  ประยุกต์ใชใ้นงาน

พัฒนาชุมชน   

Concepts, theories, knowledge management, meaning, significance, and 

benefits; guidelines for using knowledge management tools and methods, case 

studies applied in community development 

 



 

รหัสวชิา    ชื่อและคำอธบิายรายวชิา                           หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิค้นคว้า) 

 

2534509 การพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวชุมชน       3(2-2-5) 

  (Community Tourism Development) 

การจัดการท่องเที่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  การพัฒนาศักยภาพการ

ท่องเที่ยวที่ชุมชนเป็นฐานโดยการใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในงานพัฒนา  การ

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนและท้องถ่ิน  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม  

การจัดการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ  การบรหิารจัดการการท่องเที่ยว  การตลาด  และ

ปัจจัยที่มอีิทธพิลต่อตลาดการท่องเที่ยวในชุมชนทอ้งถิ่น  ภายในประเทศ   การจัดการ

อบรมให้ความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม การบริการ  การพัฒนาบุคลิกภาพ การ

รับผิดชอบต่อลูกค้าให้แก่มัคคุเทศก์ในชุมชนทอ้งถ่ิน ศกึษากรณตีัวอย่างการปฏิบัติจริง

ในพื้นที่ชุมชน 

Management of tourism and community economic development, development 

of tourism potential based on the community by using tourism as the instrument of 

development, development of tourist attractions in community and locality, ecotourism 

and culture, tourism management for health, tourism management, marketing and 

factors influencing tourism marketing in community and locality inside country, 

training and giving knowledge, virtues, morality, service, developing personality 

and being responsible to customers for guides in community, a case study of true 

practice in the areas of community 

 

2534513   การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมชุมชน         3(2-2-5) 

  (Community Natural Resources and Environment Management) 

องค์ความรูพ้ื้นฐานเก่ียวกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สถานการณ์  การวิเคราะห์และเลือกใช้วิธีการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับฐานทรัพยากรชุมชนให้มีประสิทธิภาพและ

ยั่งยืน  สถานภาพและวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น  ให้นักศึกษาทำการศึกษา

ภาคสนาม เพื่อสำรวจและวเิคราะหท์รัพยากรธรรมชาตทิี่มอียู่ในชุมชน  การประเมิน 

สถานภาพ  และผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม  การจัดการใชป้ระโยชน์  การจัดการอนุรักษ ์

และการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มชุมชน 

 

 



 

รหัสวชิา    ชื่อและคำอธบิายรายวชิา                         หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิค้นคว้า) 

 

Basic knowledge about concepts, theories related to natural resource and 

environmental management, situations, analysis and selection of effective methods 

for managing natural resources and the environment with community resource 

base to be efficient and sustainable Status and local environmental crisis Have 

students do field studies To survey and analyze natural resources that exist in the 

community Status Assessment And environmental impact Utilization management 

Conservation management and natural resource management and community 

environment 

 

       2.3)  กลุ่มวชิาฝกึประสบการณ์วชิาชพี 
 

          1.  วชิาฝกึประสบการณ์ 
 

2533803  การเตรียมฝกึประสบการณ์วชิาชพีการพัฒนาชุมชน            1(60) 

  (Preparation for Professional Experience in Community Development) 

จัดกิจกรรมให้ผู้เรยีนได้เตรียมความพร้อมของตนเอง ก่อนออกฝกึประสบการณ์ 

วิชาชีพในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ  การพัฒนาตัวผู้เรียน 

ให้มีความรู้  ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  การใช้คอมพิมพ์เตอร์เบื้องต้น  การ

เขียนหนังสือราชการ และการใชเ้ครื่องมือในการปฏิบัติงานในสำนักงานเบื้องต้น  เจต

คติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์กับวิชาชีพ  โดยเน้นการฝึกทักษะขั้น

พื้นฐานภาคปฏบิัตใินงานและกจิกรรมสำหรบัฝกึประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน            

Arranging the activities for learners to prepare the readiness of themselves  

before having professional experience on the acknowledgement of ways and chances 

of earning a living, development of learners to have knowledge, skills Information 

Technology Basic computer use Government writing And the use of basic office 

work tools, attitude, motivation and the desirable characteristics to vocation focused on 

basic skills of practical part of work and activities for professional experience for 

developing the community 

 

 

 



 

รหัสวชิา    ชื่อและคำอธบิายรายวชิา                                        หน่วยกติ(ช่ังโมงปฏบิัต)ิ 

 

2534803  การฝกึประสบการณ์วชิาชพีการพัฒนาชุมชน          6(600) 

(Professional Experience in Community Development) 

จัดใหนั้กศึกษาไดฝ้ึกประสบการณ์วชิาชพีด้านการพัฒนาชุมชนในองค์การหรอื

หน่วยงานเพื่อให้ได้รับความรู้ ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์ในอาชีพพัฒนาชุมชน 

โดยใหน้ักศกึษาเข้าไปใช้ชวีติในชุมชน  เพื่อศกึษาชุมชน  การดำเนนิชวีติตลอดจนการ                                        

ปฏบิัติงานพัฒนาชุมชนของเจา้หนา้ที่ระดับต่าง ๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน และการเขียน 

รายงานผลการศกึษาเมื่อเสร็จสิ้นการฝกึภาคสนามแล้ว      

Giving students to have field experience on the community development in 

the organizations or institutes to get knowledge, skills, attitude and experience in 

the career of community development by giving students living in community to 

study the community, way of life including work for developing community of 

officials in the levels both government sector and private sector, and writing the 

report of research project results when finished the field exercises 

 

6003801 เตรียมสหกจิศึกษา                                                                1(60) 

                    (Cooperative Education Preparation) 

การปฏิบัติการเตรยีมความพร้อมก่อนการออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ   

โดยให้มีองค์ความรูใ้นเรื่อง หลักการ  แนวคิดและปรัชญาสหกิจศึกษา  กระบวนการ

และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับระบบสหกิจศึกษา เทคนิคการสมัครงานและการ

สอบสัมภาษณ์  ความรูพ้ื้นฐานในการปฏิบัตงิานในสถานประกอบการ มคีวามสามารถ

ในการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพแต่ละสาขาวิชา เช่น การปรับตัวในสังคม  

การพัฒนาบุคลิกภาพ  ภาษาอังกฤษ  เทคโนโลยสีารสนเทศการส่ือสาร  มนุษยสัมพันธ์  

การทำงานเป็นทีม  โครงสร้างการทำงานในองค์กร  งานธุรการในสำนักงาน  

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน  และระบบบรหิารคุณภาพงานคุณภาพใน

สถานประกอบการ  การเสริมทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา  และมี

ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำโครงงาน  การรายงานผลการปฏิบัติงาน  การเขียน

รายงานโครงงาน  และการนำเสนอผลงานโครงงาน   

 

 



 

รหัสวชิา  ชื่อและคำอธิบายรายวชิา                 หน่วยกติ(ช่ังโมงปฏบิัต)ิ 

 

This class serves as a preparatory curriculum before students enter the 

worforce. Examining the principles. Concepts and  philosophy of Cooperative 

Education. The processes and regulations for applying for jobs and interviews. The 

basic skills required to operate winhin the establishment, and  the ability to  self- 

develop according to the professional  standards of each institution will be  explored. 

The specific skills and attitudes this class seeks to develop are: social  adjustment, 

personality development, English language skills, understanding information 

technology for communication, human relations, team work, organization, office 

work affairs, acursory understnading of labor law and quality work management. 

We will conclude the class with an explanation of specific professional skills and 

ethics. Students will be expected to have a firm understanding of writing  and 

presetting work projects, as  well as crafting summary reports 

 

6004801 สหกจิศกึษา                                                                  6(600) 

                    (Cooperative Education) 

           การปฏิบัติงานด้านวิชาชีพตามสาขาวชิาในสถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้

บัณฑิตเป็นเวลา 16 สัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 600  ช่ัวโมง  โดยบูรณาการความรูท้ี่ได้

จากการศึกษาในหลักสูตรการศึกษากับการปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน  

การจัดทำโครงงาน   การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงงาน  และ

การนำเสนอโครงงานตามคำแนะนำของพนักงานพี่เลี้ยง  อาจารย์ที่ปรกึษาหรอือาจารย์ 

นิเทศก์  เพื่อใหเ้กิดทักษะ  องค์ความรู้ในวิชาชีพและคุณธรรม จรยิธรรมในวชิาชีพ  มี

ลักษณะนิสัยหรอืบุคลิกภาพที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน  และเป็นบัณฑติที่มีคุณสมบัติ

ตรงตามความตอ้งการของตลาดแรงงานที่พรอ้มจะทำงานได้ทันทเีมื่อสำเร็จการศกึษา 
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 Students enter the workforce according to their specific fields of study for 

16 weeks (or not less than 600 hours) integrating the theory  explored in the  

university with the practice involved with the occupation. Students are expected to  

engage in and complete: work projects, operating reports, and work  presentations  

as  per the suggestions of a senior officer and/or advisory teacher. The mission of  

this class is to imbue  students with the skills, body of knowledge, character, 

personality  and qualifications directly related to market need 

 

 


