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หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการชุมชน 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
____________________________ 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

หมวดที่ 1 ขอมูลท่ัวไป 
 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย : หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน  
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Arts Program in Community Management 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการชุมชน) 
 ชื่อยอ (ไทย) : ศศ.บ. (การจัดการชุมชน) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Arts (Community Management) 
 ชื่อยอ (อังกฤษ) :  B.A. (Community Management) 
 
3. วิชาเอก 
 ไมมี 
 
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไมนอยกวา  125  หนวยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ 
  เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2552 ขอ 4.1 ระดับที่ 2 ปริญญาตรี 
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 5.2  ภาษาที่ใช 
  การจัดการเรียนการสอนใชภาษาไทยเปนหลัก โดยมีการใชภาษาอังกฤษในกรณีมี
ผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศมาบรรยายหรือแลกเปลี่ยนทางวิชาการ สําหรับเอกสารและตําราวิชา
หลักเปนตาํราภาษาไทย และภาษาตางประเทศ 
 
 5.3  การรับเขาศึกษา 
  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศ ที่มีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี วาดวยการจัดการศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 
 
 5.4  ความรวมมือกับสถาบันอื่น 
  เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 
 5.5  การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
  ใหปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตเพียงสาขาวิชาเดียว และกรณีผูสําเร็จปริญญาตรีในสาขาวิชา
ใดๆ หรือสาขาวิชาใกลเคียงกับสาขาวิชานี้ สามารถมาเรียนเปนปริญญาที่ 2 โดยสามารถเทียบโอน
รายวิชาไดมากนอยตางกันตามสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษามา 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน เปดดําเนินการเมื่อภาคการศึกษาที่ 
1 ปการศึกษา 2556 มีการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อปการศึกษา 2556 โดยไดรับการรับทราบการเปด
สอนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2556 สําหรับ
การปรับปรุงปการศึกษา 2559 ไดรับความเห็นชอบจาก 

6.1  คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในการประชุม
ครั้งท่ี 6/2559 เมื่อวันที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 

6.2  คณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 
เมื่อวันที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 

6.3  คณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2559 เมื่อวันที่ 7 เดือน
เมษายน พ.ศ. 2559 

6.4  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 2 
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 

6.5  หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้ เริ่มใชกับนักศึกษารุนปการศึกษา 2559 ตั้งแต
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2559  เปนตนไป 
 
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรนี้ มีความพรอมเพื่อการประเมินและเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ในป พ.ศ. 2561 
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8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 8.1  งานราชการ 
 (1)  นักพัฒนาสังคม 
 (2)  เจาพนักงานพัฒนาสังคม 
 (3)  นักพัฒนาชุมชน 
 (4)  เจาพนักงานพัฒนาชุมชน 
 (5)  นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 (6)  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
 (7)  นักวิเคราะหรัฐวิสาหกิจ 
 (8)  ผูบริหารทองถ่ิน 
 (9)  นักวิชาการการศึกษา 
 8.2  งานภาคเอกชน 
 (1)  นักพัฒนาในองคกรพัฒนาเอกชน 
 (2)  เจาหนาที่กิจกรรมเพ่ือสังคม 
 (3)  เจาหนาที่พัฒนาวิสาหกิจ 
 (4)  เจาหนาที่ประสานงานดานกิจกรรมผูบริโภคสีเขียว 
 (5)  เจาหนาที่ฝายทรัพยากรมนุษย 
 (6)  เจาหนาที่ฝายบริหารงานทั่วไป 
 (7)  เจาหนาที่ฝายวิจัย 
 8.3  งานอื่นๆ 
 (1)  องคกรและมูลนิธิตางๆ 
 (2)  นักสังคมสงเคราะห 
  (3)  งานประกอบการเพ่ือสังคม 
  (4)  งานประกอบอาชีพอิสระ 
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9. ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย
รับผิดชอบหลักสูตร 

 
 

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. 
(พระพุทธศาสนา) 
เกียรตินิยมอันดับ 1 

มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย 

2544 

2 นายสรุะพงษ  
   สีหมอก 

อาจารย ศศ.ม.  
(การบริหารการพัฒนาสังคม) 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหาร
ศาสตร 

2556 

พธ.บ. 
(รัฐศาสตร) 
เกียรตินิยมอันดับ 2 

มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย 

2553 

3 นายนพพร  
    ระรนิทร 

อาจารย ศศ.ม.  
(การบริหารการพัฒนาสังคม) 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหาร
ศาสตร 

2557 

พธ.บ. 
(พุทธจิตวิทยา) 
 

มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย 

2553 

4 นายจักรพันธ  
    พรมฉลวย 

อาจารย ร.ม.  
(การเมืองการปกครอง) 

มหาวิทยาลัยบูรพา 2559 

ศศ.บ. 
(การพัฒนาชุมชน) 
 

มหาวิทยาลัยบูรพา 2556 

5 นายวงศกร 
   เพิ่มผล 

อาจารย ศน.ด. 
(พุทธศาสนศึกษา) 

มหาวิทยาลัยมหา
มกุฎราชวิทยาลัย 

2555 

M.A.  
(Buddhist Studies) 

University of 
Delhi, India 

2540 

พธ.บ. 
(ศาสนา) 

มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย 

2536 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรนี้จัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผน 
 หลักสูตร 

11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 ทิศทางตามรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) ได
กําหนดใหมีการรวมกลุมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคตางๆ ของโลก ซึ่งประเทศไทยตองมีการเตรียม
ความพรอมในหลายๆ ดาน เชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยตองมีการปรับการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพผูเรียนใหสามารถแขงขันไดทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ พรอมทั้งมีภูมิคุมกันที่ดี โดย
การรักษาจุดเดนของที่ ตั้ งทางภูมิศาสตร ความอุดมสมบู รณ  และความหลากหลายของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ความมีเอกลักษณโดดเดนของประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินและความ
เปนไทย เพ่ือใหประเทศไทยมีศักยภาพในการพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวที่มีคุณภาพของโลก เปน
แหลงผลิตอาหารและศูนยกระจายสินคาของภูมิภาค ตลอดจนสามารถสรางสรรคสินคาใหมๆ บน
ฐานองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือใหสอดรับกับพฤติกรรมและรสนิยมของผูบริโภคที่
เปลี่ยนแปลงไป และชวยเพ่ิมผลิตภาพในภาคการผลิตและบริการโดยรวม ทั้งนี้เพ่ือใหสอดคลองกับ
การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูเศรษฐกิจฐานความรู อันจะนําไปสูการยกระดับความสามารถในการ
แขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 ในการจัดทําหลักสูตรนี้ ไดคํานึงถึงสภาพแวดลอมของสังคมไทยที่กําลังพัฒนาโครงสราง
ดานตางๆ ไปอยางไมหยุดยั้ง แตยังขาดการจัดการที่ดี มหาวิทยาลัยซึ่งเปนสถาบันอุดมศึกษาได
คํานึงถึงเหตุผลและประเด็นสําคัญนี้ จึงตองจัดทําหลักสูตรที่เก่ียวของกับการพัฒนาท่ีมีการจัดการ
อยางสมดุลและยั่งยืนขึ้นมา ดังนั้น การพัฒนาประเทศใหมีความสมดุลและย่ังยืนจะตองให
ความสําคัญกับการเสริมสรางทุนของประเทศที่มีอยูใหเขมแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาประเทศ ท้ังน้ี ตองเร่ิมจากการพัฒนาคนหรือทุนมนุษยใหเขมแข็ง พรอมรับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต โดยการเสริมสรางใหเปนผูที่มีความพรอมท้ังทาง
รางกายและจิตใจ มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง มีทักษะในการคิดเปน ทําเปน การคิดวิเคราะห 
ความคิดสรางสรรค มีคุณธรรม จริยธรรม รูจักสิทธิหนาท่ีของตนเองและใหความเคารพในสิทธิและ
หนาที่ของผูอ่ืน ขณะเดียวกัน ตองเสริมสรางปจจัยแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพของคนทั้งใน
เชิงสถาบัน ระบบ และโครงสรางของสังคมใหเขมแข็ง สามารถเปนภูมิคุมกันการเปลี่ยนแปลงตางๆ 
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 อยางไรก็ตาม สถานการณการพัฒนาที่ผานมาสงผลกระทบตอสังคมไทยหลายประการ 
เชน โครงสรางประชากรมีแนวโนมประชากรวัยสูงอายุเพ่ิมขึ้น ขณะที่ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงาน
ลดลง ภาวะอนามัยเจริญพันธุรวมอยูต่ํากวาระดับทดแทน วิถีชีวิตไทยมีการเปลี่ยนแปลงเชื่อมโยงเขา
กับวัฒนธรรมจากนานาอารยประเทศที่ มีความหลากหลายมากขึ้น เศรษฐกิจและสังคมโลกได



มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี | คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
สาขาวิชาการจัดการชุมชน 6 

 

ปรับเปลี่ยนจาก “สังคมเกษตรกรรม” สู “สังคมอุตสาหกรรม” และ “สังคมฐานความรู” สราง
กระแสการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมอยางรวดเร็วผานกระแส โลกาภิวัตนและโลกไซเบอร ทําให
คนไทยมุงแสวงหาความสุขและสรางอัตลักษณสวนตัวมากขึ้น อยางไรก็ตาม ปจจุบันไดเกิด
ปรากฏการณของกระแสวัฒนธรรมท่ีเคลื่อนผานจากโลกตะวันตกมาสูโลกตะวันออกที่มุงแสวงหา
ทางจิตวิญญาณมากขึ้น โดยเห็นไดจากปจจุบันผูคนเริ่มตระหนักรูถึงวิถีชีวิตและคุณคาดั้งเดิมที่
เปนอยูอยางเรียบงายมากขึ้น นํามาซึ่งบริการตางๆ อยางหลากหลาย เชน แพทยทางเลือก สินคาซึ่ง
เปนผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) และการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในดานตางๆ 
มากข้ึน สถานการณอีกประการ คือ สังคมเมืองมีแนวโนมเปลี่ยนแปลงจากสังคมเครือญาติสูสังคม
ปจเจกมากขึ้น ดังนั้น ตองมุงเนนการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของ “คน” หรือ “ทุน
มนุษย” ใหสามารถพัฒนาและปรับตัวเองเพ่ือพรอมรับสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน และ
มหาวิทยาลัยเปนองคกรที่มีภารกิจสําคัญในการพัฒนากระบวนการเรียนรู ผลิตบัณฑิต และหลอ
หลอมใหเขาเหลานั้นเติบโตไปเปนกลไกของสังคมที่เปยมคุณภาพ สามารถนําพาตนเอง ครอบครัว 
องคกร ชุมชน ใหสามารถยืนหยัดไดภายใตสภาวะการแขงขันเชนปจจุบันและอนาคตที่จะถึงได ดังที่
กลาวมาทั้งหมดจึงเปนสวนสําคัญที่มหาวิทยาลัยไดจัดทําหลักสูตรข้ึน 
 
12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพฒันาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 สถานการณทางเศรษฐกิจและสังคมที่กลาวขางตน ไมสามารถแกไขไดในระดับใดระดับ
หนึ่งของภาคสวนตางๆ ดังนั้น จึงตองมีการจัดการและการบริหารการพัฒนา โดยยึดหลักการ
พึ่งตนเอง และสรางชุมชนและสังคมใหเขมแข็ง สังคมไทยตองมีการจัดการชุมชนและสังคมแบบใหม 
ไมเดินตามรอยของตะวันตกเทานั้น เชน การประยุกตหลักการเศรษฐกิจพอเพียง วิสาหกิจชุมชน 
สวัสดิการภาคชุมชน การพัฒนาทุนทางสังคมทุกดาน การทองเที่ยวชุมชน เปนตน ทําใหสาขาวิชามี
ความจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรเชิงรุกที่มีศักยภาพในการผลิตบุคลากรดานการจัดการชุมชน เพ่ือ
ตอบสนองความตองการกําลังคนทางเลือกดานนี้ โดยกําลังคนที่ผลิตน้ันจะตองมีความพรอมที่จะ
ปฏิบัติงานไดทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงานที่จะไปปฏิบัติ 
 

12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
 ตามที่มหาวิทยาลัยตั้งอยูในเขตเมือง ซึ่งเปนเมืองหลวงของประเทศ ดังนั้น ท่ีตั้งของ
มหาวิทยาลัยจึงมีความเหมาะสมที่จะเปดสอนสาขาวิชาการจัดการชุมชน โดยสามารถใชเขตพ้ืนที่
และผูมีประสบการณมาเสริมใหหลักสูตรมีความเขมแข็งทั้งดานการศึกษาดูงานจากสภาพจริงและ
เชิญผูมีประสบการณดานชุมชนและสังคมมาเปนวิทยากรไดอีกดวย ยิ่งกวานั้นมหาวิทยาลัยแหงนี้ก็
จัดตั้งข้ึนเพ่ือผลิตกําลังคนสนองตอบความตองการของชุมชนและสังคมในภูมิภาคท่ีมหาวิทยาลัย
ตั้งอยูดวย 
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13. ความสัมพนัธกับหลักสูตรที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน จะมีความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืน 
และหลักสูตรในคณะ ดังนี้ 
 

13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 กลุมรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งเปนวิชาพื้นฐานท่ีนักศึกษาตองเรียนในคณะหรือ
สาขาวิชาอื่น ประกอบดวย รายวิชาดานภาษาและการสื่อสาร มนุษยศาสตร สังคมศาสตร และ
คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน 
 รายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรนี้ นักศึกษาสาขาวิชาอื่นสามารถเลือกเรียนไดในบาง
รายวิชา ทั้งน้ีใหเปนไปตามความสนใจของแตละคน โดยนับหนวยกิตเปนวิชาเลือกเสรี 
 

13.3 การบริหารจัดการ 
 ในการจัดการเรียนการสอนนั้น จะตองมีการประสานงานกับคณะตางๆ ที่จัดรายวิชาซึ่ง
นักศึกษาในหลักสูตรน้ีตองเรียน โดยตองมีการวางแผนรวมกันระหวางผูเกี่ยวของต้ังแตผูบริหารและ
อาจารยผูสอนซึ่งอยูตางคณะ เพ่ือกําหนดเนื้อหาและกลยุทธการสอน ตลอดจนการวัดและ
ประเมินผล ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษาไดบรรลุผลการเรียนรูตามหลักสูตรนี้ สําหรับนักศึกษาท่ีมาเลือก
เรียนเปนวิชาเลือกเสรีนั้น จะตองมีการประสานกับคณะตนสังกัดเพื่อใหทราบถึงผลการเรียนรูของ
นักศึกษาวาสอดคลองกับหลักสูตรที่นักศึกษาเหลานั้นเรียนหรอืไม 
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
  การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน ไดมีการกําหนด
ปรัชญาของหลักสูตร เพ่ือเปนกรอบและแนวทางในการผลิตบัณฑิตตามพันธกิจ โดยมุงเนนความรู 
ความเชี่ยวชาญในศาสตร คุณธรรม จริยธรรม ทักษะการใชชีวิตและทักษะการปฏิบัติงาน และความ
ตระหนักในประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ โดยไดกําหนดความสําคัญของหลักสูตร ในการผลิต
บัณฑติ ตลอดจนวัตถุประสงคไวอยางชัดเจน มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
 1.1  ปรัชญาของหลักสูตร 
  ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู มีทักษะ ดานการพัฒนาและการจัดการชุมชน บนพ้ืนฐานปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาทองถ่ินสูการพัฒนาในยุคโลกาภิวัตน 
 
 1.2  ความสําคัญของหลักสูตร 
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน เปนองคความรู ท่ีมีลักษณะ       
สหวิทยาการ เปนศาสตรทางดานสังคมศาสตรประยุกตผสมผสานกับวิสาหกิจเพ่ือสังคม และเปน
สาขาวิชาชีพหนึ่งที่มีความสําคัญตอการพัฒนาชุมชนและสังคมในระดับทองถ่ินถึงระดับชาติ เพราะ
เมื่อพิจารณาแลวศาสตรแหงการเรียนรูสมัยใหมจะตองเปนการปรับเปลี่ยนมนุษยท้ังโครงสรางใน
สมองและโครงสรางทางสังคม ใหเกิดการเรียนรูในการอยูรวมกัน “บนพ้ืนฐานของความสมดุล” 
มนุษยจึงตองเปลี่ยนจากการนําตนเองเปนตัวตั้ง เปนการนําศีลธรรมการอยูรวมกันเปนตัวตั้ง และ
เชื่อมโยงแนวคิดการพัฒนาอยางย่ังยืนดวยการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชกับ
ชุมชนและสังคม 
  ดวยเหตุนี้ ความเปนสุขของชุมชนจะเกิดขึ้นได จึงตองเนนการเรียนรูควบคูไปกับการปฏิบัติ 
และตองพัฒนาอยางมีบูรณาการ เพราะทุกสิ่งทุกอยางมีความสัมพันธกันและมีผลกระทบถึงกัน
ทั้งหมด หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน จึงเปนหลักสูตรที่มีความสําคัญ ใน
การหลอหลอมใหบัณฑิตของประเทศมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู ความเขาใจ มีทักษะในการใช
ชีวิต มีความสามารถทั้งดานทฤษฎีและดานปฏิบัติที่สอดคลองกับบริบทของสังคมไทยและสังคมโลก
เพื่อรับใชสังคมและตลาดแรงงานมีประสบการณในการบริหารการจัดการชุมชน และเขาใจ
ความสัมพันธระหวางตนเอง ชุมชน และสังคม ซึ่งเปนเปาหมายของการเรียนรูภายใตฐานของ
กระบวนทัศนแบบองครวม และมีความสําคัญตอการพัฒนาคน ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
 
 1.3  วัตถุประสงคของหลักสูตร 
  (1)  เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพดานการจัดการชุมชน สามารถนําความรู ความเขาใจที่
ไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรชุมชน ตลอดจนสามารถ
ประกอบอาชีพอิสระได 
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  (2)  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะความเปนผูนํา นักคิด และนักปฏิบัติท่ีสรางสรรค ตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอชุมชน และสังคมรวมถึง
ประเทศชาติ และมีความรูเทาทันเทคโนโลยี 
  (3)  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะเปนคนใฝเรียนรู ทักษะการใชชีวิต และพัฒนาตนเองให
มีความพรอมในการศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน 
 
2.  แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
  แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน ไดกําหนด
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร โดยการกําหนดกลยุทธสําคัญเพ่ือความสําเร็จของแผนและ
ตัวบงชี้ความสําเร็จ ซึ่งไดกําหนดตัวบงชี้ที่เปนสวนหนึ่งของการประเมินในหมวดที่ 7 ของ มคอ.2 นี้ 
และจะตองดําเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหแลวเสร็จภายใน 5 ป ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ดังแผนการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรที่กําหนดไวตอไปนี้ 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธในการดําเนินการ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 
1. พัฒนาและปรับปรงุ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิขาการจัดการชุมชน 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ท่ี
สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด และ
มีรายะละเอียดครบถวน
ตาม มคอ.2 

- เรงรัดพัฒนาหลักสตูรตาม กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

- ติดตามและประเมินผลการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเน่ือง 
และรายงานความกาวหนาตอ
มหาวิทยาลัยและ สกอ. 
ตามลําดับ 

- เอกสารพัฒนาปรับปรงุหลักสูตรทุก 
4 ป 

- เอกสารรายงานความกาวหนาใน
การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 

- ผลประเมินการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร 

- มคอ.2 ฉบับสมบูรณท่ีสอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

2. พัฒนาและปรับปรงุ
หลักสูตรใหสอดคลองกับ
ความตองการของภาครฐั 
ภาคเอกชน และการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและ
ประเทศ 

- สํารวจความตองการของผูใช
บัณฑิต ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และองคกรอ่ืนๆ 

- รายงานผลการประเมินความ      
พึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอ
บัณฑิตใหม เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5 

- อัตราการมีงานทําของบัณฑิตท่ี
สําเรจ็การศกึษารอยละ 80 ภายใน 
6 เดือน 

3. พัฒนาบุคลากรดานการ
เรียนการสอนใหมีความรู
และเช่ียวชาญดานวิชาการ
และการพัฒนานักศึกษา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด 

- ประชุม/อบรมบุคลากรเก่ียวกับ
การจัดการเรยีนการสอนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

- ใหทุนสนับสนุนบุคลากรใหได
ศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 

- สนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรทํา
ผลงานทางวิชาการ 

 

- รายงานผลการทํากิจกรรมและผล
การประเมินการประชุม/อบรมหรือ
สัมมนา 

- บุคลากรมีคุณวุฒิในระดับท่ีสูงข้ึน 
- ผลงานวิชาการของบุคลากร 
- รายงานผลการเขาอบรมทาง

วิชาการของบุคลากรสายวิชาการ
อยางนอยปละหนึ่งครั้งตอคน 
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- สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากร
เขารับการอบรมหลักสูตรท่ี
เก่ียวของกับวิชาการ 

- รายงานบุคลากรสายสนับสนุนไดรับ
การพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
ของจํานวนบุคลากรท่ีมีอยู 

4. พัฒนาอาจารย เจาหนาท่ี 
ดานการวิจัย การบริการ
วิชาการ และการทํานุบํารงุ
และศิลปวัฒนธรรม 

- สนับสนุนทุนวิจัย 
- สนับสนุนการจัดกิจกรรมบริการ

วิชาการตอสังคม 
- สนับสนุนการจัดกิจกรรมดานการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตาม  
พันธกิจ 

- มีงานวิจัย 
- มีกิจกรรมบริการวิชาการตอสังคม

และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

5. พัฒนาคุณภาพการเรยีนการ
สอน 

- สนับสนุนสงเสริมการพัฒนา สื่อ
การสอนท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

- สนับสนุนสงเสริมการจัดทํา มคอ.
3 และ มคอ.4 ท่ีตอบสนอง
ศักยภาพของนักศึกษา 

- สงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนนอกชั้นเรียน และการ
ปฏิบัติการในหองปฏิบัติการ 

- ส่ือการสอนท่ีเอื้อตอการเรียนรูของ
นักศึกษา 

- มี มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอย
กอนเปดภาคเรียนในทุกรายวิชา 

- มีโครงการจัดการเรียนรู นอกช้ัน
เรียน และการประเมินผลการ
เรียนรูนอกช้ันเรียน 

6. ประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตร 

- ประชุมอาจารยประจําหลักสูตร
เพ่ือติดตามวางแผน และทบทวน
การดาํเนินงานของหลักสูตรเพ่ือ
เปนแนวทางในการพัฒนา
หลักสูตร 

- รายงานการประชุม และมอีาจารย
ประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 
80 มีสวนรวมในการประชุมตดิตาม 
วางแผน และทบทวนการ
ดําเนินงานของหลักสูตร 

- ความพึงพอใจของนักศึกษาป
สุดทายท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร 
เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน 
5.0 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางหลักสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบการศึกษา 
  การจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วาดวยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ก) 
 
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 
  การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน ขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
 
 1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
  ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วาดวยการจัดการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
พ.ศ. 2549 หรือเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
2.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
 2.1  หลักสูตร 
  2.1.1  จํานวนหนวยกิต   รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 125 หนวยกิต 
  2.1.2  โครงสรางหลักสูตร 
   โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่ กําหนดไวในเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และเปนไปตาม
กรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 จําแนกเปน 3 หมวด ดังนี้ 
 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
 1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 9 หนวยกิต 
 1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต 
 1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร 6 หนวยกิต 
 1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 89 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาชีพบังคับ 57 หนวยกิต 
 2.2 กลุมวิชาชีพเลือก 24 หนวยกิต 
 2.3 กลุมวิชาการฝกปฏิบัติงาน  ไมนอยกวา 8 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 
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  2.1.3  รายวิชา 
   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี ประกอบดวย 4 กลุมวิชา ไดแก กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุมวิชามนุษยศาสตร กลุม
วิชาสังคมศาสตร และกลุมวิชาคณิตศาสตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นักศึกษาตองเรียนใหครบทุก
กลุมวิชาตามเกณฑที่กําหนด ไมนอยกวา 30 หนวยกิต ดังน้ี 
 
    1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร                     9 หรือ 12 หนวยกิต 
      บังคับเรียนจํานวน 6 หนวยกิต ในรายวิชาตอไปน้ี 
0591001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Thai for Communication 
0591002 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 
 English for Communication 
      และใหเลือกเรียนจํานวน 3 หรือ 6 หนวยกิต ในรายวิชาตอไปนี้ 
0591003 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(3-0-6) 
 English for Study Skills 
 
0591004 ภาษาญี่ปุนพื้นฐานและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 Basic Japanese Language and Culture 
0591005 ภาษาจีนพ้ืนฐานและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 Basic Chinese Language and Culture 
 
 หมายเหตุ  สําหรับหลักสูตร/สาขาวิชา ท่ีมีเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิของหลักสูตร 
(มคอ.1) ที่กําหนดใหเรียนรายวิชาในกลุมภาษาและการสื่อสารมากกวาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว (9 
หนวยกิต) สามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุมนี้ใหครบตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรที่กําหนดไว
ได 
 
    1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต  
      ใหเลือกเรยีนจํานวน 6 หนวยกิต ในรายวิชาตอไปนี้ 
0592001 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 
 Truth of Life 
0592002 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 
 Aesthetics for Life 
0592003 ทักษะชีวิต 3(3-0-6) 
 Life Skills 
0592004 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน 3(3-0-6) 
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 Human Behavior and Self Development 
 
    1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร 6 หนวยกิต  
      ใหเลือกเรยีนจํานวน 6 หนวยกิต ในรายวิชาตอไปนี้ 
0593001 จิตสํานึกและความรบัผิดชอบตอสังคม 3(3-0-6) 
 Consciousness and Social Responsibility 
0593002 สังคมไทยและสังคมโลก 3(3-0-6) 
 Thai and Global Society 
0593003 กฎหมายกับชีวิตและสังคม 3(3-0-6) 
 Law for Life and Society 
0593004 เศรษฐกิจเพ่ือชีวิต 3(3-0-6) 
 Human Economics 
 
    1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต  
      ใหเลือกเรยีนจํานวน 9 หนวยกิต ในรายวิชาตอไปนี้ 
0594001 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 Science for Quality of Life 
0594002 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือชีวิต    3(2-2-5) 
 Information and Communication Technology for Life 
0594003 กีฬาเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Sports for Health 
0594004 ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะแวดลอม 3(3-0-6) 
 Natural Resources and Environment 
0594005 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
 Thinking and Decision Making 
 
   2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 89 หนวยกิต 
    2.1 กลุมวิชาชีพบังคับ 57 หนวยกิต 
2531101 หลักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 3(3-0-6) 
 Principles of Sociology and Anthropology 
2531102 แนวคิด ทฤษฎีทางการจัดการชุมชน 3(3-0-6) 
 Concepts and Theories of Community Management 
2531103 จิตวิทยาชุมชน 3(3-0-6) 
 Community Psychology 
2531104 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ 3(3-0-6) 
 Sufficiency Economy and Development Based 
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 on the Royal Philosophy 
2531105 การจัดการความรูชุมชน 3(2-2-5) 
 Community-Based Knowledge Management 
2531106 การวางแผนยุทธศาสตรและบริหารจัดการชุมชน 3(3-0-6) 
 Strategic Planning and Community Management 
2532107 ผูนําและการจัดการการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 
 Leadership and the Management of Change 
2532108 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในชุมชน 3(2-2-5) 
 Information Technology and Communication  
 in Community 
2532109 การคนควาและการเขียนรายงานทางวิชาการ 3(3-0-6) 
 Research and Academic Report Writing 
2532110 การศึกษาชุมชนและกระบวนการเสริมสรางพลังชุมชน 3(2-2-5) 
 Community Study and Community  
 Empowerment Process 
2532111 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวิสาหกิจเพ่ือสังคม 3(3-0-6) 
 Introduction to Social Enterprise 
2532112 การจัดการทรัพยากรทางการบริหารสําหรบัวิสาหกิจเพื่อสังคม 3(3-0-6) 
 Administrative Resource Management for Social Enterprise 
2533113 จริยธรรมสําหรับการจัดการชุมชนและผูประกอบการทางสังคม 3(3-0-6) 
 Ethics for Community Management and the 
 Social Enterpreneur 
2533114 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตรเบื้องตนสําหรับการจัดการชุมชน 3(2-2-5) 
 Fundamental Methodology of Social Research 
 for Community Management 
2564540 กฎหมายสําหรับการจัดการชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคม 3(3-0-6) 
 Law for Community Management and  
 Social Enterprise 
2533116 วิทยากรกระบวนการกับการทํางานเปนทีม 3(2-2-5) 
 Facilitator and Teamwork 
2534117 การดูงานและสัมมนาการจัดการชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคม 3(2-2-5) 
 Field Visit and Seminar in Community Management  
 and Social Enterprise 
1552531 ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการชุมชน  3(3-0-6) 
 English for Community Management 
1552532 ภาษาอังกฤษสําหรับวิสาหกิจเพ่ือสังคม  3(3-0-6) 
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 English for Social Enterprise 
 
    2.2 กลุมวิชาชีพเลือก 24 หนวยกิต 
     ใหเลือกเรียนในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งจาก 2 กลุมวิชา รวมจํานวน 24 
หนวยกิต ดังน้ี 
     2.2.1 กลุมวิชาการจัดการชุมชน 
2530201 สังคมวิทยาชนบทและเมือง 3(3-0-6) 
 Rural and Urban Sociology 
2530202 การจัดการเครือขายและประชาสังคม 3(3-0-6) 
 Networking Management and Civil Society 
2530203 การจัดการชุมชนกับกลุมชาติพันธุและชุมชนพหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 Community Management in Ethnic and  
 Pluralistic Communities 
2530204 การจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวของชุมชน 3(3-0-6) 
 Community – based Tourism Resources Management 
 
 
2530205 การจัดการทรัพยากรท่ีดินและแหลงน้ําเพ่ือชุมชน 3(3-0-6) 
 Management of Land and Water Resources  
 for Community Development 
2530206 ประชากรกับการพัฒนาคุณภาพชวีิต 3(3-0-6) 
 Population and Development of Quality of Life 
2530207 บทบาทเยาวชน สตรี และผูสูงอายุกับการพัฒนา 3(3-0-6) 
 Roles of Youth, Women and the Elderly as  
 Related to Development 
2530208 การจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธีและการไกลเกลี่ยในชุมชน 3(3-0-6) 
 Peaceful Conflict Management and  
 Community Reconciliation 
2530209 การเฝาระวังและเตอืนภัยทางชุมชนและสังคม 3(3-0-6) 
 Surveillance and Warning of Community and Society 
2530210 การพัฒนาชุมชนเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 
 Comparative Community Development  
2530211 สวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห 3(3-0-6) 
 Social Welfare and Social Work 
2530212 ปญหาพิเศษทางการจัดการชุมชน 3(3-0-6) 
 Special Problems of Community Management 
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2564543 กฎหมายปกครอง 3(3-0-6) 
 Administrative Law 
2530214 เศรษฐกิจชุมชนเปรยีบเทียบในอาเซียน 3(3-0-6) 
 Comparative Community Economics in ASEAN 
2530215 ภูมิปญญาไทยและเอเชีย 3(3-0-6) 
 Thai and Asian Wisdom 
2530216 ปรัชญาการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6) 
 Philosophy of Community Development  
2552114 การเมืองและการปกครองทองถ่ินไทย 3(3-0-6) 
 Thai Local Politics and Government 
 
     2.2.2 กลุมวิชาวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
2530217 เศรษฐศาสตรแนวพุทธกับวิสาหกิจเพ่ือสังคม 3(3-0-6) 
  Buddhist Economic and Social Enterprise 
2530218 การสื่อสารเพ่ือการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 3(3-0-6) 
 Communication for Social Change 
 
2530219 ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจและการสรางคุณคารวมทางสังคม 3(3-0-6) 
 Corporate Social Responsibility and  
 Creating Shared Value 
2530220 การจัดการทุนทางสังคมและภูมิปญญาทองถ่ิน 3(3-0-6) 
 Managing Social Capital and Local Wisdom 
2530221 การบริหารจัดการโครงการเพื่อการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6) 
 Project Management for Community Development 
2564541 กฎหมายธุรกิจสําหรับวิสาหกิจเพ่ือสังคม 3(3-0-6) 
 Business Law for Social Enterprise 
2564542 กฎหมายสังคม 3(3-0-6) 
 Social Law 
3412114 การจัดการวิสาหกิจเพื่อสังคม 3(3-0-6) 
 Social Enterprise Management 
3412115 การจัดการสมัยใหมและพฤติกรรมองคการ 3(3-0-6) 
 Modern Management and Organizational Behavior 
3413116 การจัดการนวัตกรรมสําหรับวิสาหกิจเพ่ือสังคม 3(3-0-6) 
 Innovation Management for Social Enterprise 
3413117 การจัดการธุรกิจสีเขียว 3(3-0-6) 
 Green Business Management 
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3414218 การบริหารเชิงกลยุทธเพื่อสรางคณุคาทางเศรษฐกิจและสังคม 3(3-0-6) 
 Strategic Management for Economic and Social  
 Values Creation 
3432326 การตลาดเพื่อสังคม 3(3-0-6) 
 Social Marketing 
 
    2.3 กลุมวิชาการฝกปฏิบัติงาน  ไมนอยกวา 8 หนวยกิต 
     ใหเรียน 1 หนวยกิต ในรายวิชา 
2534801 การฝกปฏิบัติงานชุมชนชนบท 1(180) 
 Field Work Practice in Urban Community 
 และ 
2534802 การฝกปฏิบัติงานชุมชนเมือง 1(180) 
 Field Work Practice in Rural Community 
2534804 การฝกปฏิบัติงานทางการจัดการชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคม 6(16 สัปดาห) 
 Field Work Practice in Community Management  
 and Social Enterprise 
 หรือ 
2534803 การเตรียมฝกสหกิจศึกษาทางการจัดการชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคม 1(45) 
 Preparation for Cooperative Education  
 in Community Management and Social Enterprise 
2534805 สหกิจศึกษาทางการจัดการชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคม 6(16 สัปดาห) 
 Cooperative Education in Community Management  
 and Social Enterprise 
 
   3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 
    ใหเลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ีหรือรายวิชาใน
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว 
และตองไมซ้ํากับรายวิชาที่ทางหลักสูตรจัดไวใหเรียนตามแผนการเรียน รวมถึงตองไมเปนรายวิชาที่
กําหนดใหเรยีนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
 


