
ขอมูลเบ้ืองตน 
 

ประวัติความเปนมา 
เมื่อวันท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2491 ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น 3 ค่ําเดือน 8 ปชวด มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุร ีสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไดกอตั้งขึ้นโดย อาจารยกุล มฤคทัต ซึ่ง
มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ คือ พลเอกหลวงพรหมโยธี (มังกร พรหมโยธี) เปนผูลงนาม มีความวา 
“กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นสมควรสงเสริมการอาชีวศึกษาใหเปนปกแผนย่ิงข้ึน จึงใหตั้งโรงเรียนฝกหัดครู
อาชีวศึกษาในจังหวัดพระนคร ต้ังแตปการศึกษา 2491 เปนตนไป” และออกคําสั่งลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 
2491 แตงตั้งให อาจารยกุล มฤคทัต เปนผูรักษาการในตําแหนงอาจารยใหญโรงเรียนฝกหัดครูอาชีวศึกษา 

ในขณะนั้นโรงเรียนยังไมมีสถานที่เปนของตนเอง จึงใหนักเรียนสวนหนึ่งเรียนที่โรงเรียนชางกอสราง      
อุเทนถวาย สวนท่ีเหลือนําไปฝากเรียนที่โรงเรียนการชางสตรีพระนครใต และโรงเรียนเสาวภา จนกระทั่ง พ.ศ. 
2495 กรมอาชีวศึกษา ดําเนินการซื้อที่ดินและสิ่งกอสราง 2 แหง คือ วังรพีพัฒน ของพระเจาบรมวงศเธอ 
พระองคเจารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ ที่ตําบลเทเวศร ถนนสามเสน พระนคร เพื่อสรางเปน
โรงเรียนฝกหัดครูอาชีวศึกษา (ชาย-ฝงพระนคร) ปจจุบันคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และบาน
เจาพระยาพลเทพ (เฉลิม โกมารกุล ณ นคร) เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ ที่ตําบลวัดกัลยาณ ถนนอิสรภาพ 
ธนบุรี เพ่ือสรางเปนโรงเรียนฝกหัดครูสตรีอาชีวศึกษา (หญิง-ฝงธนบุรี) ปจจุบันคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มี
พ้ืนที่จํานวน 5 ไร 3 งาน 58 ตารางวา หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยไดมีพัฒนาการมาตามลําดับ คือ พ.ศ. 2495 เปน 
โรงเรียนฝกหัดครูสตรีอาชีวศึกษา พ.ศ. 2504 เปน โรงเรียนฝกหัดครูธนบุรี พ.ศ. 2513 เปน วิทยาลัยครูธนบุรี 
พ.ศ. 2535 เปน สถาบันราชภัฏธนบุรี และ พ.ศ. 2547 เปน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จนถึงปจจุบัน โดยมีการ
จัดการศึกษาหลายสาขาวิชา 

สาขาวิชาการจัดการชุมชน เปนสาขาวิชาหนึ่งที่สังกัดภาควิชาสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เดิมใชชื่อสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน และเปนเพียงวิชาเอกของสาขา
สังคมศาสตร สังกัดคณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาลัยครูธนบุรี โดยมีพัฒนาการของหลักสูตรมา
ตามลําดับ ดังนี้ 

ป พ.ศ. 2528 วิชาเอกพัฒนาชุมชน สายศิลปศาสตร สาขาสังคมศาสตร วิทยาลัยครูธนบุรี ไดมีการพัฒนา
หลักสูตรขึ้นเปนคร้ังแรก ใชชื่อหลักสูตรวา หลักสูตรวิทยาลัยครู สายศิลปศาสตร พุทธศักราช 2528 โดยหนวย
ศึกษานิเทศก กรมการฝกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือสนองความตองการของทองถ่ิน ซึ่งมีการจัดการศึกษาไว 
3 ระดับ คือ ระดับอนุปริญญา จํานวน 71 หนวยกิต ปริญญาตรี จํานวน 128 หนวยกิต และปริญญาตรี (หลัง
อนุปรญิญา) จํานวน 65 หนวยกิต 

ป พ.ศ. 2531 โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน สายสังคมศาสตร วิทยาลัยครูธนบุรี ไดมีการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร คร้ังที่ 2 ใชชื่อหลักสูตรวา หลักสูตรวิทยาลัยครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร สาขาวิชาศิลปศาสตร 
พุทธศักราช 2528 ฉบับปรับปรุง 2531 โดยหนวยศึกษานิเทศก กรมการฝกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสนอง
ความตองการของทองถ่ินในหลายๆ ดาน ซึ่งมีการจัดการศึกษาไว 3 ระดับเชนเดียวกับคร้ังแรก คือ ระดับ
อนุปรญิญา จํานวน 71 หนวยกิต ปริญญาตรี จํานวน 130 หนวยกิต และปรญิญาตรี (หลังอนุปริญญา) จํานวน 65 
หนวยกิต ในปการศึกษานี้ ไดเปดรับนักศึกษาภาค กศ.บป. (โครงการการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ) ใน
ระดับอนุปริญญา และป พ.ศ. 2532 ไดเปดรับนักศึกษาภาคปกติ ในระดับอนุปรญิญา 

ป พ.ศ. 2536 โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน สายสังคมศาสตร สถาบันราชภัฏธนบุรี ไดมีการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตร ครั้งที่ 3 ใชชื่อหลักสูตรวา หลักสูตรวิทยาลัยครู สาขาวิชาศิลปศาสตร ฉบับปรับปรุง 2536 
โดยหนวยศึกษานิเทศก กรมการฝกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงตามสภาพ
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เศรษฐกิจสังคมและการเมือง จึงจําเปนตองปรับหลักสูตรดังกลาว ซึ่งมีการจัดการศึกษาไว 3 ระดับเชนเดียวกับ 
ครั้งที่ 2 คือ ระดับอนุปริญญา จํานวน 71 หนวยกิต ปริญญาตรี จํานวน 130 หนวยกิต และปริญญาตรี (หลัง
อนุปรญิญา) จํานวน 75 หนวยกิต 

ป พ.ศ. 2543 โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน สายสังคมศาสตร สถาบันราชภัฏธนบุรี ไดมีการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตร คร้ังท่ี 4 ใชชื่อหลักสูตรวา หลักสูตรสถาบันราชภัฏ สาขาวิชาศิลปศาสตร สาขาวิชานิติศาสตร 
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2543 โดยสํานักมาตรฐานการศึกษา สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ ไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2543 โดยใหสถาบันราชภัฏทั้งหมดใช
หลักสูตรนี้ ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป โปรแกรมวิชา การพัฒนาชุมชน ยังมีโครงสรางหลักสูตรตาม      
รูปแบบเดิม แตมีการเปลี่ยนแปลงหนวยกิตดังนี้ ระดับอนุปริญญา จํานวน 72 หนวยกิต ปริญญาตรี จํานวน 125 
หนวยกิต และปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) จํานวน 75 หนวยกิต ซึ่งไมมีการเปดรับนักศึกษา จนกระท่ังป พ.ศ. 
2548 ไดเปดรับนักศึกษาภาค กศ.บป. จํานวน 7 กลุม 3 ศูนย มีจํานวนนักศึกษาเขาเรียน 208 คน คือ รุน ก42 
กลุม 67 ก1 จํานวน 45 คน, รุน ก42 กลุม 67 ก2 จํานวน 31 คน, รุน ก42 กลุม 69 จํานวน 8 คน และ รุน ก44 
กลุม 07 จํานวน 53 คน จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ รุน ก44 กลุม 21 
จํานวน 14 คน จัดการเรียนการสอนท่ีศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสมุทรปราการ และรุน ก42 กลุม 29 
และกลุม 59 จํานวน 57 คน จัดการเรียนการสอนท่ีศูนยการศกึษานอกโรงเรียนจังหวัดนครนายก 

ป พ.ศ. 2549 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ภาควิชาสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ครั้งที่ 5 ใชชื่อหลักสูตรวา หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ปริญญาตรี 4 ป จํานวน 122 หนวยกิต ระดับเดียวเทานั้น ไมมีระดับ
อนุปริญญาและระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) ตามที่เคยปรับปรุงและพัฒนามาในครั้งกอน โดยไดเปดรับ
นักศึกษาภาคปกติ ตั้งแตปการศึกษา 2549 ในปนี้นักศึกษารุน 49 มีจํานวนนอยจึงใหยายไปเรียนในสาขาวิชา    
รัฐประศาสนศาสตร จากนั้นปการศึกษา 2550 ไดเปดรับนักศึกษารุน 50/10 มีนักศึกษาจํานวน 5 คน จึงเปดทํา
การเรียนการสอนตามปกติ และจัดเปนนักศึกษารุนแรกของหลักสูตร ป 2549 จากน้ันมีนักศึกษาเขาศึกษาตอใน
สาขาวิชาเปนลําดับ ในรุน 51/11 มีนักศึกษาจํานวน 13 คน รุน 52/12 มีนักศึกษาจํานวน 18 คน และรุน 53/10 
มีนักศึกษาจํานวน 10 คน 

ป พ.ศ. 2556 สาขาวิชาการจัดการชุมชน ภาควิชาสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ครั้งที่ 6 ใชชื่อหลักสูตรวา หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาการจัดการชุมชน ปริญญาตรี 4 ป จํานวน 125 หนวยกิต ซึ่งเปนการปรับปรุงครั้งใหญ
ท่ีสุด โดยการเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาและเปลี่ยนหมวดหมูวิชาและรายวิชาใหเปนไปตามการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทยและสังคมโลก ทั้งนี้ไดยึดแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล 
อดุลยเดช เปนหลักในการพัฒนาหลักสูตร และศึกษารายวิชาทั้งในประเทศไทยและประเทศตะวันตกมาปรับ
ประยุกตใหเปนไปตามบริบทสังคมไทย เพื่อพัฒนาหลักสูตรในป 2556 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2548 โดยไดเปดรับนักศึกษาภาคปกติ ต้ังแตปการศึกษา 2556 เปนรุนแรก คือ รุน 56/23 มี
นักศึกษาจํานวน 14 คน รุน 57/18 มีนักศึกษาจํานวน 22 คน และรุน 58/18 มีนักศึกษาจํานวน 17 คน 

ป พ.ศ. 2559 สาขาวิชาการจัดการชุมชน ภาควิชาสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ครั้งที่ 7 ใชชื่อหลักสูตรวา หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาการจัดการชุมชน ปริญญาตรี 4 ป จํานวน 125 หนวยกิต เชนเดียวกับหลักสูตรป 2556 
ในครั้งนี้มีการปรับรายวิชาและคําอธิบายเล็กนอยเพ่ือใหเปนไปตามสังคมไทยและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยาง
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รวดเร็ว ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  พ .ศ.2552 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 โดยไดเปดรับนักศึกษาภาคปกติ 
ต้ังแตปการศึกษา 2559 เปนรุนแรก คือ รุน 59/18 มีนักศึกษาจํานวน 29 คน1 

ปจจุบันสํานักงานของสาขาวิชาการจัดการชุมชน ตั้งอยูที่อาคาร 2 ชั้น 14 หอง 2145 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี หมายเลขโทรศัพท 02-890-1801 ตอ 2145 โดยมี อาจารยสรณา 
อนุสรณทรางกูร ดํารงตําแหนงเปนประธานหลกัสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 อาจารยสรณา อนุสรณทรางกูร  ผูเรียบเรียงขอมูลพ้ืนฐานสาขาวิชาการจัดการชุมชน เม่ือป 2552 



กช.4 

ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2528 – 2560 
 

ครั้งที่ พ.ศ. จํานวน 
ปที่ใช 

ช่ือหลักสูตร จํานวน 
หนวยกิต 

ช่ือ
ปริญญา 

เจาภาพ 
จัดทําหลักสูตร 

1 2528 3 ป อนุปรญิญา 
ปริญญาตรี 4 ป 
ปริญญาตรี  
(หลังอนุ) 

71 
128 
65 

ป.วส. 
ศศ.บ. 
ศศ.บ. 

หนวยศึกษานิเทศก กรมการฝกหัดคร ู
หลักสูตรวิทยาลัยครู  
สาขาวิชาศิลปศาสตร พ.ศ. 2528 

2 2531 5 ป อนุปรญิญา 
ปริญญาตรี 4 ป 
ปริญญาตรี  
(หลังอนุ) 

71 
130 
65 

ป.วส. 
ศศ.บ. 
ศศ.บ. 

หนวยศึกษานิเทศก กรมการฝกหัดคร ู 
หลักสูตรวิทยาลัยครู สาขาวิชา
วิทยาศาสตร สาขาวิชาศิลปศาสตร  
พ.ศ. 2528 ฉบับปรบัปรุง 2531  

3 2536 7 ป อนุปรญิญา 
ปริญญาตรี 4 ป 
ปริญญาตรี  
(หลังอนุ) 

71 
130 
75 

ป.วส. 
ศศ.บ. 
ศศ.บ. 

หนวยศึกษานิเทศก กรมการฝกหัดคร ู
หลักสูตรวิทยาลัยคร ูสาขาวิชา 
ศิลปศาสตร ฉบับปรับปรงุ 2536  

4 2543 6 ป อนุปรญิญา 
ปริญญาตรี 4 ป 
ปริญญาตรี  
(หลังอนุ) 

72 
125 
75 

ป.วส. 
ศศ.บ. 
ศศ.บ. 

สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ สํานัก
มาตรฐานการศึกษา หลักสูตรสถาบัน 
ราชภัฏ สาขาวิชาศิลปศาสตร สาขาวิชา
นิติศาสตร สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
พ.ศ. 2543 

5 2549 7 ป ปริญญาตรี 4 ป 122 ศศ.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2549 

6 2556 3 ป ปริญญาตรี 4 ป 125 ศศ.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
สาขาวิชาการจัดการชุมชน หลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2556 

7 2559 5 ป ปริญญาตรี 4 ป 125 ศศ.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี    
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
สาขาวิชาการจัดการชุมชน หลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2559 

 
 

คติพจน 
 อตฺตานํ อุปมํ กเร 
 ควรทําตนใหเปนแบบอยาง 
 

ปรัชญา 
  พัฒนาและจัดการชุมชนตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 



กช.5 

วิสัยทัศน 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน เปนหลักสูตรที่มุงผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความรู ทักษะ ดานการพัฒนาและการจัดการชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ      
ภูมิปญญาทองถ่ินสูการพัฒนาในยุคโลกาภิวัตน 
 

พนัธกิจ 
 มุงผลิตบัณฑิต 
 1. ใหมีคุณภาพดานการจัดการชุมชน สามารถนําความรูความเขาใจท่ีไดรับไปประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรชุมชน ตลอดจนสามารถประกอบอาชีพอิสระได 
 2. ใหมีคุณลักษณะความเปนผูนํา นักคิด และนักปฏิบัติที่สรางสรรค ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอชุมชน และสังคมรวมถึงประเทศชาติ และมีความรูเทาทัน
เทคโนโลยี 
 3. ใหมีคุณลักษณะเปนคนใฝเรียนรู ทักษะการใชชีวิต และพัฒนาตนเองใหมีความพรอมในการศึกษาตอ
ในระดับที่สูงข้ึน 
 

อัตลักษณของนักศึกษา 
1. มีคุณธรรม จรยิธรรม และทักษะชีวิต 
2. มีทักษะวิชาชีพ ทักษะคอมพิวเตอร และภาษาอังกฤษ 

 

ทําเนียบประธานหลักสูตร 
 1. อาจารยภัสสร   ดวงสุวรรณ พ.ศ. 2549 - 2552 
 2. อาจารยสรณา   อนุสรณทรางกูร พ.ศ. 2552 - ปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กช.6 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน 
 
 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ/สาขา สถาบัน ปที่สําเร็จ
การศึกษา 

1 นายสรณา 
   อนุสรณทรางกูร 

อาจารย ศศ.ม. 
(พัฒนาชนบทศึกษา) 

มหาวิทยาลัย 
มหิดล 

2550 

ศศ.ม. 
(ไทยศึกษา) 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏธนบุรี 

2549 

พธ.บ. 
เกียรตินิยมอันดับ 1 
(พระพุทธศาสนา) 

มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย 

2544 

2 นายสุระพงษ 
   สีหมอก 

อาจารย ศศ.ม.  
(การบริหารการพัฒนา
สังคม) 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหาร
ศาสตร 

2556 

พธ.บ. 
เกียรตินิยมอันดับ 2 
(รัฐศาสตร) 

มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย 

2553 

3 นายนพพร  
   ระรินทร 

อาจารย ศศ.ม.  
(การบริหารการพัฒนา
สังคม) 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหาร
ศาสตร 

2558 

พธ.บ. 
(พุทธจิตวิทยา) 

มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย 

2553 

4 นายจักรพันธ 
   พรมฉลวย 

อาจารย ร.ม. 
(การเมืองการ
ปกครอง) 

มหาวิทยาลัย
บูรพา 

2559 

ศศ.บ. 
(การพัฒนาชุมชน) 

มหาวิทยาลัย
บูรพา 

2556 

5 นายวงศกร 
   เพิ่มผล 

อาจารย ศน.ด. 
(พุทธศาสนศึกษา) 

มหาวิทยาลัยมหา 
มกุฏราชวิทยาลัย 

2555 

M.A.  
(Buddhist Studies) 

University of 
Delhi, India 

2540 

พธ.บ. 
(ศาสนา) 

มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย 

2538 

 
 


