
โครงสร้างหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 
ระดับการศึกษา : อนุปริญญา 

ชื่อหลักสูตร : อนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

สาขาวิชา : (000208)การพัฒนาชุมชน 

ระยะเวลาในการศึกษา : 3 ปี 

จ านวนหน่วยกิตรวมที่ต้องศึกษา : 90 หน่วยกิต 

รายละเอียดของหลักสูตร : 

 เป็นหลักสูตรที่เสริมสร้างนักคิด นักพัฒนาชุมชน และนักประสานความร่วมมือ ในการสร้างการ
เปลี่ยนแปลง ชุมชน ให้เกิดความเข้มแข็ง 

รายละเอียดรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 

ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต)  

      1. กลุ่มวิชาภาษา (ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต)  

 ศท 0101 : ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปัญญา 3(2-2-5) 

 ศท 0102 : ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 

 ศท 0103 : ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 

 ศท 0104 : การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 3(2-2-5) 

 ศท 0105 : ปัญญาจากวรรณกรรม 3(2-2-5) 

 ศท 0106 : ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ 3(2-2-5) 

 ศท 0107 : ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน 3(2-2-5) 

      2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต)  

ศท 0201 : จังหวัดศึกษา 3(2-2-5) 

ศท 0202 : ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต 3(2-2-5) 

ศท 0203 : พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 3(2-2-5) 

ศท 0204 : พลังของแผ่นดิน 3(2-2-5) 

      3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต) 

 

  ศท 0301 : การเข้าใจดิจิทัล 3(2-2-5) 

  ศท 0302 : การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา 3(2-2-5) 

  ศท 0303 : วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพ่ือชีวิต 3(2-2-5) 



ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

ศท 0304 : โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 3(2-2-5) 

ศท 0305 : คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 

      วิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)  

ศท 0104 : การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 3(2-2-5) 

ศท 0105 : ปัญญาจากวรรณกรรม 3(2-2-5) 

ศท 0106 : ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ 3(2-2-5) 

ศท 0107 : ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน 3(2-2-5) 

ศท 0204 : พลังของแผ่นดิน 3(2-2-5) 

ศท 0303 : วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพ่ือชีวิต 3(2-2-5) 

ศท 0304 : โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 3(2-2-5) 

ศท 0305 : คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ (ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต)  

      1.วิชาแกน (ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต)  

พช 0301 : มานุษยวิทยาและสังคมวิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6) 

พช 0302 : จิตวิทยาสังคม 3(3-0-6) 

พช 0303 : แนวคิดทฤษฏีและหลักการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6) 

พช 0304 : การพัฒนาที่ยั่งยืน 3(2-2-5) 

พช 0305 : กระบวนการพัฒนาชุมชน 3(2-2-5) 

พช 0306 : การสร้างสังคมพลเมือง 3(2-2-5) 

      2. วิชาเฉพาะด้าน (ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต)  

            2.1 วิชาบังคับ (ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต)  

            พช 0307 : เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชน 3(2-2-5) 

            พช 0308 : การพัฒนาชุมชนเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 

            พช 0309 : เทคนิคเครื่องมือการพัฒนาชุมชน 3(1-4-4) 

            พช 0310 : ยุทธศาสตร์และการวางแผนชุมชน 3(2-2-5) 

            พช 0311 : การบริหารโครงการ 3(2-2-5) 

            พช 0312 : การวิจัยชุมชน 3(2-2-5) 

            พช 0313 : วิทยากรกระบวนการ 3(1-4-4) 

            พช 0314 : ผู้น าและอาสาสมัครเพ่ือการพัฒนาชุมชน 3(2-2-5) 



ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

            พช 0315 : เศรษฐกิจชุมชน 3(2-2-5) 

            พช 0316 : สหกรณ์กับการพัฒนาชุมชน 3(2-2-5) 

            2.2 วิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)  

            พช 0317 : ภาวะผู้น ากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5) 

            พช 0318 : ศาสนา ความเชื่อ และวัฒนธรรมกับการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6) 

            พช 0319 : การจัดการปัญหาของชุมชน 3(2-2-5) 

            พช 0320 : สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ 3(3-0-6) 

            พช 0321 : การท่องเที่ยวโดยชุมชน 3(2-2-5) 

            พช 0322 : ระบบสุขภาวะชุมชน 3(3-0-6) 

            พช 0323 : การพัฒนาองค์กรชุมชนและเครือข่าย 3(2-2-5) 

            พช 0324 : การสื่อสารเพ่ือการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 

            พช 0325 : การจัดการทุนทางสังคม 3(2-2-5) 

            พช 0326 : การศึกษาชุมชน 3(2-2-5) 

            2.3 วิชาการฝึกงาน (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)  

            พช 0327 : การฝึกประสบการณ์ 3(0-300-0) 

หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)  
 


