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คาํนํา 
 

 หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการจัดการ พุทธศักราช 2562 โดยหลักสูตรฉบับนี้จะใหEความสำคัญกับ
ความตEองการของผูEใชEผูEสำเร็จ ควบคูMกับทักษะการเรียนรูEในศตวรรษที่ 21 และการบูรณาการเทคโนโลยีในการ
เรียนรู EโดยไดEปรับปรุงเนื ้อหาหลักสูตรใหEสอดคลEองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหMงชาติฉบับที ่ 12 
(พุทธศักราช 2560-2564) และแนวนโยบายไทยแลนด\ 4.0 เนEนจุดเดMนดEานกระบวนการทางความคิดของสมอง
สMวนหนEา ภาษา วิทยาศาสตร\ และการใชEเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูE เพื่อมุMงเนEนใหEนักศึกษารูEจริงในสิ่งที่ทำเชื่อมโยง
กิจกรรมในหEองเรียนสูMการปฏิบัติ คณะผูEจัดทำหวังเปaนอยMางยิ่งวMาหลักสูตรฉบับนี้ที่จัดทำขึ้นจะชMวยเสริมสรEาง
คุณลักษณะอันพึงประสงค\ใหEกับสังคมและประเทศชาติ ตMอไป 
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สารบัญ 
เร่ือง หน*า 

คำนำ  

สารบัญ  

หมวดท่ี 1 ข*อมูลท่ัวไป 1 
 1. ช่ือหลักสูตร 1 
 2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 1 
 3. วิชาเอก 1 
 4. จำนวนหนMวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 1 
 5 รูปแบบของหลักสูตร 1 
 6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 
 7. ความพรEอมในการเผยแพรMหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 2 
 8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดEหลังสำเร็จการศึกษา 2 
 9. อาจารย\ผูEรับผิดชอบหลักสูตร 3 
 10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 3 
 11. สถานการณ\ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเปaนตEองนำมาพิจารณาในการวางแผน

หลักสูตร 
3 

 12. ผลกระทบจาก ขEอ 11.1 และ 11.2 ตMอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวขEองกับ
พันธกิจของสถาบัน 

4 

 13. ความสัมพันธ\ (ถEามี) กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปhดสอนในคณะ/ ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 5 
หมวดท่ี 2 ข*อมูลเฉพาะของหลักสูตร 6 
 1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค\ของหลักสูตร 6 
 2. แผนพัฒนาปรับปรุง 7 
หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร*างหลักสูตร 8 
 1. ระบบการจัดการศึกษา 8 
 2. การดำเนินการหลักสูตร 8 
 3. หลักสูตรและอาจารย\ผูEสอน 10 
 4. องค\ประกอบเก่ียวกับประสบการณ\ภาคสนาม (การฝjกงาน) 32 
 5. ขEอกำหนดเก่ียวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย (ถEามี) 32 
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เร่ือง หน*า 

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู*กลยุทธPการสอนและการประเมินผล 34 
 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 34 
 2. การพัฒนาผลการเรียนรูEในแตMละดEาน 34 
 3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูEจากหลักสูตรสูM

รายวิชา (Curriculum Mapping) 
40 

หมวดท่ี 5 หลักเกณฑPในการประเมินผลนักศึกษา 46 
 1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ\ในการใหEระดับคะแนน (เกรด) 46 
 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  46 
 3. เกณฑ\การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 47 
หมวดท่ี 6 การพัฒนาผู*สอน 48 
 1. การเตรียมการสำหรับผูEสอนใหมM 48 
 2. การพัฒนาความรูEและทักษะใหEแกMผูEสอน 48 
หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 49 
 1. การกำกับมาตรฐาน 49 
 2. บัณฑิต 49 
 3. นักศึกษา 50 
 4. ผูEสอน 50 
 5. หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผูEเรียน 51 
 6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูE 51 
 7. ตัวบMงช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 52 
หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 53 
 1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 53 
 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 53 
 3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 53 
 4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 53 
  

 
 
 

 

 

 



รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ 

ฉบับปรับปรุง 2562 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  วิทยาลัยชุมชนตราด 

สาขาวิชา   การจัดการ 

     

     หมวดท่ี 1 ข*อมูลท่ัวไป 

 

1. ช่ือหลักสูตรช่ือหลักสูตร 

ช่ือภาษาไทย:               หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ 
ช่ือภาษาอังกฤษ:  Associate Program in Management   
 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  

ช่ือเต็ม (ไทย):                 อนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ 
ช่ือยaอ (ไทย):  อ.(การจัดการ)  
ช่ือเต็ม (อังกฤษ):             Associate Degree in Management   
ช่ือยaอ (อังกฤษ):              A.(Management) 
 

3. วิชาเอก 

- ไมMมี - 
 
4. จำนวนหนaวยกิตท่ีเรียน 

จำนวนหนMวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมMนEอยกวMา 90 หนMวยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ  

หลักสูตรระดับอนุปริญญา 3 ปà ระดับท่ี 1 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหMงชาติ  
5.2 ภาษาท่ีใช* 

ภาษาไทย 
  5.3 การรับเข*าศึกษา 

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตMางประเทศที ่สามารถฟäง พูด อMาน เขียน และเขEาใจภาษาไทย         
และใหEเปaนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขEอบังคับ ดังตMอไปน้ี  

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ\มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ.2548  
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2. ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน วMาดEวยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีต่ำกวMาปริญญาของ      
วิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช 2560  

3. ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เร่ืองการรับนักศึกษาพิการเขEาศึกษาในระดับต่ำกวMาปริญญา  
พ.ศ.2561  

4. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองการรับนักเรียน นักศึกษา ท่ีไมMมีหลักฐานทะเบียนราษฎร  
หรือไมMมีสัญชาติไทย พ.ศ.2561 

    5. ระเบียบสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน วMาดEวยหลักเกณฑ\การพิจารณาผู Eขาดแคลนทุนทรัพย\        
อยMางแทEจริง พ.ศ.2558 
      6. ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชนวMาดEวยการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษา พุทธศักราช 2560 
 5.4 ความรaวมมือกับสถาบันอ่ืนหรือหนaวยงานอ่ืน 

  ไมMมี 
 5.5 การให*ปริญญาแกaผู*สำเร็จการศึกษา 

  ใหEอนุปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ปรับปรุงจากหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป  
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 (วิทยาลัยชุมชนตราดเปhดการเรียนการสอนในปàการศึกษา 2558)   

6.2 เปhดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปàการศึกษา 2562 
6.3 สภาวิทยาลัยชุมชนอนุมัติการจัดการเรียนการสอน ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2562  
     เม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน 2562 
6.4 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนใหEความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั ้งที ่ 8/2562 เมื ่อวันที่ 17 

สิงหาคม 2562 
 

7. ความพร*อมในการเผยแพรaหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพรEอมที่จะเผยแพรMคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหMงชาติ 
ในปà พ.ศ. 2563 

 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได*หลังสำเร็จการศึกษา 

ผูEสำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ สามารถเปaนนักบริหารจัดการที่ปฏิบัติงาน 
ในหนMวยงานของรัฐบาล เชMน เจEาหนEาที่ประชาสัมพันธ\ เจEาหนEาที่ในฝãายงานธุรการ เจEาหนEาที่ในฝãายงานบริหาร
บุคคล เปaนตEน และหนMวยงานเอกชน ในตำแหนMงงาน เชMน พนักงานธุรการ พนักงานในฝãายงานคลังสินคEา พนักงาน
ในฝãายงานการผลิต พนักงานในฝãายงานการตลาด ผูEประกอบการธุรกิจสMวนตัวรวมท้ังการศึกษาตMอในระดับท่ีสูงข้ึน 
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9. อาจารยPประจำหลักสูตร  

เลขประจำตัว
ประชาชน 

ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒิ
สูงสุด 

สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษา 
จาก ปB 

3 1006 00218 xx x นางศุภรัตน4  ร5มเงิน บธ.ม. การจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2544 
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2541 

3 1603 00302 xx x นางสาวอรดี ตรีวิสูตร ศษ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2553 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพคร ู มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี 2551 
ศศ.บ. การจัดการทั่วไป สถาบันราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 2539 

3 299 00014 xxx x นางศิริรักษ4  วรรณรัตน4 บธ.บ. การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 

2553 

 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

 วิทยาลัยชุมชนตราด 
 

11. สถานการณPภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเปfนต*องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1  สถานการณPหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

จากเปåาหมายในการพัฒนาตามยุทธศาสตร\ที่ 1 การเสริมสรEางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย\ตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหMงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่มุMงเนEนใหEคนไทยทุกกลุMมวัยมีทักษะ และ
ความรูEความสามารถที่จะเปaนฐานในการพัฒนาประเทศ ใหEคนไทยมีการเรียนรูEพรEอมรับบริบทการเปลี่ยนแปลง 
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงใหEคนไทยมีจิตสำนึกพลเมืองที่มีทัศนคติและพฤติกรรมที่เปaนประโยชน\ตMอ
สMวนรวม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคMานิยมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมไทย นอกจากนี้ รัฐบาลยังตEองการสรEาง
โมเดลใหมM เพื่อปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ และนำพาประชาชนไปสูMโมเดลประเทศไทย 4.0 เพื่อสรEางความมั่นคง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน ดEวยการสรEางความเขEมแข็งจากภายในดEวยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และปรับเปลี่ยนโครงสรEางเศรษฐกิจไปสูMเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดEวยนวัตกรรม (Value-Based Economy) 
ซ่ึงจะทำใหEเกิดการเปล่ียนแปลงท้ัง 3 มิติ คือ 

มิติแรก คือเปล่ียนจากการผลิตสินคEาโภคภัณฑ\ไปสูMสินคEาเชิงนวัตกรรม 
มิติที ่สอง คือเปลี ่ยนจากการขับเคลื ่อนประเทศดEวยภาคอุตสาหกรรมไปสู Mการขับเคลื ่อนดEวย

เทคโนโลยี ความคิดสรEางสรรค\ และนวัตกรรม 
   มิติท่ีสาม คือเปล่ียนจากการเนEนภาคการผลิตไปสูMการเนEนภาคบริการ 

จากสถานการณ\ดังกลMาว ทำใหEศาสตร\ดEานการจัดการจำเปaนตEองปรับตัวใหEมีความทันสมัยโดยเปล่ียน
จากแรงงานที่มีทักษะปานกลางไปสูMแรงงานที่มีความรูE ความเชี่ยวชาญ และมีทักษะสูงขึ้นเพื่อใหEสามารถใชE
เทคโนโลยีสมัยใหมMที ่มีการเปลี่ยนแปลงอยMางรวดเร็ว หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ มีแนวทาง
สนับสนุนและสMงเสริมใหEผูEเรียนเปaนผูEที่มีคุณลักษณะตรงตามที่องค\กรตEองการตามสถานการณ\ในปäจจุบัน เพ่ือ
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รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีความรูEความเขEาใจเศรษฐกิจและสังคม สามารถนำไป
ปฏิบัติงานดEานการจัดการองค\กร และดำเนินธุรกิจไดE นอกจากนี้ การจัดการศึกษาของหลักสูตร มุMงเนEนจะพัฒนา
ผูEเรียนใหEเปaนผูEท่ีมีความรูE ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดีตMอวิชาชีพ โดยมีการเรียนรูEดEานวิชาการ 
ทักษะการทำงานเปaนทีม และทักษะชีวิตท่ีดี 

ยุทธศาสตร\ในการพัฒนาจังหวัดตราด  เนEนการพัฒนาดEานการทMองเที่ยว  ดEานการคEาชายแดน 
การเกษตรและการแปรรูป รวมท้ังจังหวัดตราดในอำเภอคลองใหญMถูกกำหนดใหEเปaนพ้ืนท่ีในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จึงมีความจำเปaนที่ตEองมีการพัฒนาองค\ความรูEของคนในชุมชนใหEมีความสามารถดEานการจัดการมากขึ้น ซึ่งใน
ตลาดแรงงานยังคงมีความตEองการผูEมีความรูEความสามารถในการจัดการ นอกจากนี้ อัตลักษณ\ของนักศึกษา
วิทยาลัยชุมชนตราด คือ มีคุณธรรม  นำความรูEสูMชุมชน จึงมุMงใหEนักศึกษาไดEนำความรูEดEานการจัดการไปพัฒนา
เศรษฐกิจของจังหวัดตราด หรือชุมชนของตนเอง  

11.2 สถานการณPหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ในการดEานการดำเนินงานดEานวิชาการของวิทยาลัยชุมชนตราดมีการบริการวิชาการในรูปแบบตMางๆ
ที่เปaนการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม นอกจากการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาแลEว ยังมีการทำงานวิจัยเพ่ือ
พัฒนาทEองถ่ิน เชMน การทำวิจัยเก่ียวกับเกษตรและการแปรรูปอาหาร การจัดการทMองเท่ียวโดยชุมชน นอกจากน้ียัง
มีการสMงเสริมดEานศิลปวัฒนธรรมในทEองถิ่นรูปแบบตMางๆ เชMน การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูEสูงอายุ ในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน  
 

12. ผลกระทบจากข*อ 11.1 – 11.2 ตaอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข*องกับพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณ\ภายนอกมีความสำคัญเปaนอยMางยิ่ง ตMอการพัฒนาหลักสูตรเชิงรุกที่มี
ศักยภาพและสามารถปรับตัวเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ\ตMางๆ ไมMวMาจะเปaนความเจริญกEาวหนEาทางสังคม 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี  วิทยาลัยชุมชนตราดตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของหนMวยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน ที่ปรับเปลี่ยนไปตามนโยบายของรัฐบาล และการเปลี่ยนแปลงทางดEานเทคโนโลยี นวัตกรรมที่ทันสมัย 
จึงมุMงพัฒนาหลักสูตรเพ่ือผลิตบุคลากรทางดEานการจัดการ ท่ีมีความพรEอมท่ีจะปฏิบัติงานในองค\การทางธุรกิจ หรือ
เปaนผูEประกอบการ Start Up มีความเขEาใจในสถานการณ\ทางธุรกิจ และสามารถปรับตัวเรียนรูEเทคโนโลยีใหมM ๆ 
เพ่ือประยุกต\ใชEในสถานการณ\ตMางๆไดEอยMางเหมาะสม พรEอมท้ังเปaนบุคคลท่ีมีอัตลักษณ\ คือ มีคุณธรรม นำความรูE 
สูMชุมชน   

12.2 ความเก่ียวข*องกับพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน 

     การพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาการจัดการ นอกจากจะสามารถสนับสนุนยุทธศาสตร\ใน
การพัฒนาจังหวัดตราดแลEว ยังมีความสอดคลEองกับพันธกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่เนEนการจัดการศึกษาเพ่ือ
ตอบสนองความตEองการของประชาชนในจังหวัด ทั้งดEานวิชาการและวิชาชีพ เนEนคุณลักษณะของผูEเรียนใหEเปaน
ผูEเรียนในศตวรรษที่ 21  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค\ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และผลิต
บุคลากรที่มีความรูEความสามารถ โดยเฉพาะดEานการใชEเทคโนโลยีและการสรEางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน 
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รวมทั้งมีทักษะ คุณธรรม จริยธรรม ในการทำงานรMวมกับผูEอื่นไดEเปaนอยMางดี เพื่อพัฒนาชุมชนของตนใหEมีความ
เขEมแข็ง และนำความรูEท่ีไดEรับเปaนพ้ืนฐานในการแสวงหาความรูEอ่ืนๆ เพ่ิมเติมไดEตลอดชีวิต 
 
13. ความสัมพันธPกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปhดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของสถาบัน 

13.1 กลุaมวิชา / รายวิชา ในหลักสูตรน้ีท่ีเปhดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

      รายวิชาในหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ มีรายวิชาหลักเศรษฐศาสตร\ หลักการจัดการ 
หลักการตลาด กฎหมายธุรกิจ หลักการบัญชี หลักการเงิน  ใหEบริการในหลักสูตรอื่น หลักสูตรอนุปริญญา 
สาขาวิชาการบัญชี อนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร\ธุรกิจ  
 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนมีการจัดการเรียนการสอนเชื่อมโยง
สัมพันธ\กับหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการโดยมีรายวิชาซึ่งมุMงสรEางความเปaนคนดี ปรับตัวใหEเขEากับ
ความเปลี่ยนแปลง มีทักษะที่จำเปaนในการการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาคนดEานวิชาการหรือวิชาชีพ
ใหEมีความสมบูรณ\ สอดคลEองกับความเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
      13.2 การบริหารจัดการ  

ดำเนินการโดยอาจารย\ประจำหลักสูตร ซึ ่งมีหัวหนEาสาขาวิชาเปaนผู Eร ับผิดชอบหลัก จัดทำ
รายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชาทั้งในและนอกหEองเรียน และรายละเอียดของประสบการณ\
ภาคสนาม อธิบายเนื้อหาสาระ การจัดตารางเวลาเรียนและสอบ เพื่อเปaนมาตรฐานในการติดตาม และประเมิน
คุณภาพการเรียนการสอน 
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หมวดท่ี 2 

ข*อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคPของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

การจัดการสมัยใหมM  เปàîยมดEวยจริยธรรม และจิตสรEางสรรค\ธุรกิจชุมชน 
1.2 ความสำคัญของหลักสูตร            
   เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ทันสมัยและกEาวหนEาอยMางรวดเร็ว ทำใหEการจัดการ

งานตMาง ๆ มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ลดขั้นตอนที่ฟุãมเฟïอย ลดการสูญเสียในการทำงาน จึงเปaนปäจจัยหนึ่งท่ี
สำคัญในการขับเคลื่อนองค\กรใหEมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในเชิงการแขMงขันทั้งแบบออนไลน\ และออฟไลน\
(แบบเผชิญหนEา) รวมทั้งการใชEหลายๆกลยุทธ\ในการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความตEองการของลูกคEา หรือ
เปåาหมายขององค\กร  

  จากสถานการณ\ดังกลMาว ทำใหEองค\กรตMาง ๆ มีแนวโนEมที่จะแขMงขันกันอยMางรุนแรงมากขึ้น จึงทำ
ใหEองค\กรตEองเตรียมความพรEอม โดยเฉพาะดEานบุคคลากร ที่จำเปaนตEองมีบุคลากรที่มีความรูE ความเขEาใจใน
พ้ืนฐานทางธุรกิจ  มีทักษะในการทำงาน การใชEเทคโนโลยี และแสวงหาขEอมูลตMาง ๆ เพ่ือนำมาวิเคราะห\ ใหEเหตุผล 
และนำมาบูรณาความรูEกับศาสตร\อ่ืน ๆ ในการปฏิบัติงาน  
     ดังนั้น หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 จึงเป�นหน่ึง 
ในกลไกการพัฒนาองค\กรทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ ทั้งในระดับจังหวัด และระดับประเทศ โดยผลิตบุคลากร 
ด�านการจัดการที ่มีความรู�และทักษะในการ ปฏิบัติงานสู�ตลาดแรงงาน สามารถพัฒนาตนเองและ
ปฏิบัติงานภายใต�กระแสการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา ตลอดจนมีจิตบริการ และรับผิดชอบตMอสังคม    

1.3 วัตถุประสงคPของหลักสูตร 

  เพ่ือให*ผู*เรียนมีความสามารถและคุณลักษณะ ดังน้ี 
                     (1)  มีคุณธรรม จริยธรรม จิตบริการ และความรับผิดชอบ  

    (2)  มีความรูEพ้ืนฐานในการประกอบธุรกิจ ดEานการจัดการ การเงินและบัญชี การตลาด การผลิต 
           งานบุคคล กฎหมายธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    (3)  มีทักษะการคิดวิเคราะห\ แกEไขปäญหา และคิดริเร่ิมสรEางสรรค\ 
    (4)  มีทักษะการส่ือสาร การทำงานรMวมกับผูEอ่ืน และมีบุคลิกภาพนักบริหารจัดการ 
    (5)  มีทักษะการใชEงานเทคโนโลยี และการวิเคราะห\เชิงตัวเลขในการจัดการธุรกิจ 
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2. แผนการพัฒนา/ปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธP หลักฐาน/ตัวบaงช้ี 

1. ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ\ 
มาตรฐานของ สกอ. และ 
มาตรฐานวิชาชีพ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปà 
2. นำผลท่ีไดEจาก มคอ.7 มา

ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร 
3. ติดตามการปรับปรุงหลักสูตร

อยMางสม่ำเสมอ 
4. ประชุม/สัมมนาผูEรับผิดชอบ

หลักสูตร อาจารย\ประจำ
หลักสูตร  

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
3. ผลสรุปและผลการประชุมสัมมนา 
4. รายวิชาในหลักสูตรเทียบกับการ

เปล่ียนแปลงของหลักสูตร 

2. ปรับปรุงหลักสูตรใหEสอดคลEอง
กับความตEองการของธุรกิจ และ
สถานการณ\ทางธุรกิจท่ี
เปล่ียนแปลงไป 

- ติดตามความเปล่ียนแปลงตาม
ความตEองการของ
ผูEประกอบการดEานบริหารธุรกิจ 

- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผูEประกอบการ ท่ีมีตMอความรูE ทักษะ 
ความ สามารถในการทำงานของ
ผูEสำเร็จการศึกษา โดยเฉล่ียในระดับดี 

3. สMงเสริมการเรียนรูEท่ีเนEนผูEเรียน
เปaนศูนย\กลาง 

1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย\ในการ
จัดการการเรียนการสอนท่ีเนEน
ผูEเรียนเปaนศูนย\กลาง 

2. แลกเปล่ียนเรียนรูEระหวMาง
ผูEสอนจาก best practice การ
เรียนการสอนท่ีเนEนผูEเรียนเปaน
ศูนย\กลาง 

3. กำหนดกิจกรรมเรียนรูEดEวย
ตนเอง และการประเมินผลท่ี
เนEนพัฒนาการของผูEเรียนใน 
มคอ.3 

4. ประเมินประสิทธิภาพการเรียน
การสอนท่ีเนEนผูEเรียนเปaนสำคัญ 

5. พัฒนาสารสนเทศท่ีสนับสนุน
การเรียนรูEดEวยตนเอง 

1.จำนวนโครงการเพ่ิมพูนทักษะอาจารย\ 
2.จำนวนอาจารย\ท่ีเขEารMวมโครงการ

เพ่ิมพูนทักษะการสอนท่ีเนEนผูEเรียนเปaน
ศูนย\กลาง 

3.ผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียน
การสอนท่ีเนEนผูEเรียนเปaนศูนย\กลาง 

4. ความพึงพอใจของผูEเรียนท่ีเนEนผูEเรียน
เปaนศูนย\กลาง 

5. จำนวนรายวิชาท่ีกำหนดการเรียนรูEดEวย
ตนเอง 

6. ความพึงพอใจของผูEเรียนท่ีมีตMอ
สารสนเทศท่ีสนับสนุนดEวยตนเอง 
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หมวดท่ี 3 

ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร*างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ 

 การจัดการศึกษาเปaนระบบทวิภาค โดย 1 ปàการศึกษาแบMงออกเปaน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไมMนEอยกวMา 15 สัปดาห\  
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร*อน 

 - ไมMมี - 
 1.3 การเทียบเคียงหนaวยกิตในระบบทวิภาค 

 - ไมMมี - 
 

2. การดำเนินการของหลักสูตร 

 2.1 ระยะเวลาของการดำเนินการเรียนการสอน 

  2.1.1 ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนมิถุนายน – เดือนพฤศจิกายน 
  2.1.2 ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนธันวาคม – เดือนพฤษภาคม 
  2.1.3 ตลอดการศึกษาในหลักสูตรใชEเวลาการศึกษาไดEไมMเกิน 6 ปàการศึกษา และสำเร็จการศึกษา
ไดEไมMนEอยกวMา 5 ภาคการศึกษาปกติ 
 2.2 คุณสมบัติของผู*เข*าศึกษา 

 เปaนผูEสำเร็จการศึกษาระดับชMวงช้ันท่ี 4 หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเทMา และคุณสมบัติอ่ืนๆใหEเปaนไปตามขEอบังคับวิทยาลัยชุมชน 

2.3 ปjญหาของนักศึกษาแรกเข*า 

   - นักศึกษาบางสMวนท่ีเขEามาศึกษาท่ีวิทยาลัยชุมชน มีพ้ืนฐานความรูEและทักษะดEานภาษา คณิตศาสตร\ 
วิทยาศาสตร\ และทักษะการใชEเทคโนโลยีสารสนเทศไมMพอตMอการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา  

   - มีการวMางเวEนจากการศึกษามาเปaนระยะเวลานาน 
2.4 กลยุทธPในการดำเนินการเพ่ือแก*ไขปjญหา ข*อ 2.3  

2.4.1 จัดวัดสอบความรูEพื้นฐาน 5 วิชา ไดEแกM รายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร\ 
วิทยาศาสตร\ และสอบทักษะการใชEคอมพิวเตอร\  

2.4.2 สอนปรับความรูEพ้ืนฐานในรายวิชาท่ีสอบไมMผMานเกณฑ\ 
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 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู*สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปk 

จำนวนนักศึกษา 
ปkการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

ช้ันปàท่ี 1 30 30 30 30 30 

ช้ันปàท่ี 2 - 30 30 30 30 

ช้ันปàท่ี 3 - - 30 30 30 

ผูEสำเร็จการศึกษา - - 30 30 30 
  

 2.6 งบประมาณตามแผน   

งบประมาณ 
ภาคการศึกษา 

1/2562 2/2562 1/2563 2/2563 1/2564 2/2564 

ค*าตอบแทนผู4สอน  80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 

ค*าวัสดุ (30 คน x 400 บาท)  12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 

ค*าสาธารณูปโภค  

(30 คน x 150 บาท) 

4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 

ค*าบำรุงสถานท่ีและอุปกรณN 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 

ค*าตอบแทนผู4ประสานงานและ

นักการดูแลสถานท่ี 

14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 

รวม 115,400 115,400 115,400 115,400 115,400 115,400 

ค*าใช4จ*ายต*อหัวนักศึกษา 3,846.67 3,846.67 3,846.67 3,846.67 3,846.67 3,846.67 

  

ประมาณการคaาใช*จaายของนักศึกษา: คน (ตลอดหลักสูตร) 

ประมาณการ รายจMายนักศึกษา : คน 
ประมาณการคMาใชEจMายนักศึกษาตMอ 1 คน 23,080.02  บาท 

 
หมายเหตุ  คMาใชEจMายนักศึกษาตMอ 1 คน คิดคำนวณจากงบประมาณตามแผนที่ใชEทั้งหมด หารดEวยจำนวนนักศึกษา
ตามแผนการรับนักศึกษา คือ 692,400 บาท โดยมีนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา จำนวน 30 คน หารเฉล่ีย
ตลอดหลักสูตรจะไดEเทMากับ 23,080.02 บาท ตMอ คน 
 2.7 ระบบการศึกษา 

 การศึกษาแบบเรียนในชั ้นเรียนและหรือจัดการเรียนรูEแบบผสมผสานผMานสื ่อดิจิทัล การฝjก
ประสบการณ\วิชาชีพการจัดการและการศึกษาดูงาน  
 2.8 การเทียบโอนหนaวยกิต 

  ใหEเปaนไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน วMาดEวยการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษา พ.ศ. 
2560  
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3. หลักสูตรและอาจารยPผู*สอน 

 3.1 หลักสูตร 

 3.1.1 จำนวนหนaวยกิต 

 หนMวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมMนEอยกวMา 90  หนMวยกิต  
 3.1.2 โครงสร*างของหลักสูตร 

 โครงสรEางหลักสูตร แบMงเปaนหมวดวิชาที่สอดคลEองกับที่กำหนดไวEในเกณฑ\มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548  ดังน้ี 

  1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ไมMนEอยกวMา 30 หนMวยกิต 
  2.  หมวดวิชาเฉพาะ   ไมMนEอยกวMา 57 หนMวยกิต 

 2.1 วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  จำนวน  24 หนMวยกิต 
 2.2 วิชาชีพ    จำนวน  33 หนMวยกิต 

                   2.2.1 วิชาบังคับ   จำนวน  24 หนMวยกิต 
                   2.2.2 วิชาเลือก   จำนวน    6 หนMวยกิต 
                   2.2.3 วิชาการฝjกงาน       จำนวน    3 หนMวยกิต 
   3.  หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมMนEอยกวMา   3 หนMวยกิต 
  3.1.3 รายวิชา 

  3.1.3.1 การกำหนดรหัสวิชา 

   ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

ศท XX XX 

                                                                 ลำดับท่ีของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
                                                                 รหัสกลุMมวิชา 
         01 กลุMมวิชาภาษา 
         02 กลุMมวิชามนุษยศาสตร\และสังคมศาสตร\ 
         03 กลุMมวิชาวิทยาศาสตร\ คณิตศาสตร\ และเทคโนโลยี 
 
                                                                 อักษรยMอหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   

 

   ข. หมวดวิชาเฉพาะ 

รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ  มีหลักเกณฑ\กำหนดรหัสวิชา ดังน้ี 

       กจ XX XX 

                                                                 ลำดับท่ีของรายวิชาในสาขาวิชา 
                                                                 ลำดับท่ีของสาขาวิชา 
                                                                 อักษรยMอของสาขาวิชา   
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  3.1.3.2  รายวิชาตามโครงสร*างหลักสูตร 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     ไมaน*อยกวaา  30 หนaวยกิต 

  (1) กลุaมวิชาภาษา    ไมaน*อยกวaา  9  หนaวยกิต

  รหัสวิชา  ช่ือรายวิชา    หนaวยกิต(ท-ป-ศ) 

  ศท 0101  ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปäญญา  3 (2-2-5) 
  GE 0101  Thai for Intellectual Development 
  ศท 0102  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1  3 (2-2-5) 
  GE 0102  English for Communication 1 
  ศท 0103  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2           3 (2-2-5) 
  GE 0103  English for Communication 2 
  ศท 0104  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 3 (2-2-5) 
  GE 0104  Development of Speaking and Writing Skills  
  ศท 0105  ปäญญาจากวรรณกรรม   3 (2-2-5) 
  GE 0105  Wisdom through Literature 
  ศท 0106  ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ  3 (2-2-5) 
  GE 0106  English through Recreation 
  ศท 0107  ภาษาประเทศเพ่ือนบEาน    3 (2-2-5) 
  GE 0107  Neighboring Countries Language 
    (2) กลุaมวิชามนุษยศาสตรPและสังคมศาสตรP ไมaน*อยกวaา 9  หนaวยกิต 

รหัสวิชา  ช่ือรายวิชา    หนaวยกิต (ท-ป-ศ) 

  ศท 0201  จังหวัดศึกษา    3 (2-2-5) 
  GE 0201  Province Studies 
  ศท 0202  ศิลปะและทักษะการใชEชีวิต  3 (2-2-5) 
  GE 0202  Arts and Skills for Self Development 
  ศท 0203  พลเมืองกับความรับผิดชอบตMอสังคม  3 (2-2-5) 
  GE 0203  Civic and Social Responsibility 
  ศท 0204  พลังของแผMนดิน    3 (2-2-5) 
  GE 0204  Vitality of the Land 
  (3) กลุaมวิชาวิทยาศาสตรP คณิตศาสตรPและเทคโนโลยี ไมaน*อยกวaา  6  หนaวยกิต

  รหัสวิชา  ช่ือรายวิชา    หนaวยกิต (ท-ป-ศ) 

  ศท 0301  การเขEาใจดิจิทัล    3(2-2-5) 
  GE 0301  Digital Literacy 
  ศท 0302  การคิดสรEางสรรค\และการแกEปäญหา 3 (2-2-5) 
  GE 0302  Creative Thinking and Problem Solving 



หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปรับปรุง 2562 หน#า 12 
 
  ศท 0303  วิทยาศาสตร\และส่ิงแวดลEอมเพ่ือชีวิต  3 (2-2-5) 
  GE 0303  Science and Environment for Life 
  ศท 0304  โปรแกรมคอมพิวเตอร\สำเร็จรูป  3 (2-2-5) 
  GE 0304  Computer Program 
  ศท 0305  คณิตศาสตร\ในชีวิตประจำวัน  3 (2-2-5) 
  GE 0305  Mathematics in Daily Life 
  แนวทางการจัดการเรียนการสอน 

  (1) รายวิชาบังคับ     จำนวน 24  หนaวยกิต 

        กลุaมวิชาภาษา     จำนวน 9  หนaวยกิต 

   รหัสวิชา  ช่ือรายวิชา    หนaวยกิต(ท-ป-ศ) 

  ศท 0101  ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปäญญา  3 (2-2-5) 
  GE 0101  Thai for Intellectual Development 
  ศท 0102  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1  3 (2-2-5) 
  GE 0102  English for Communication 1 
  ศท 0103  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2  3 (2-2-5) 
  GE 0103  English for Communication 2 
       กลุaมวิชามนุษยศาสตรPและสังคมศาสตรP  จำนวน 9  หนaวยกิต 

  รหัสวิชา  ช่ือรายวิชา   หนaวยกิต (ท-ป-ศ) 

  ศท 0201  จังหวัดศึกษา    3 (2-2-5) 
  GE 0201  Province Studies 
  ศท 0202  ศิลปะและทักษะการใชEชีวิต  3 (2-2-5) 
  GE 0202  Arts and Skills for Self Development 
  ศท 0203  พลเมืองกับความรับผิดชอบตMอสังคม  3 (2-2-5) 
  GE 0203  Civic and Social Responsibility 
        กลุaมวิชาวิทยาศาสตรP คณิตศาสตรPและเทคโนโลยี   จำนวน  6  หนaวยกิต 

  รหัสวิชา  ช่ือรายวิชา   หนaวยกิต (ท-ป-ศ) 

  ศท 0301  การเขEาใจดิจิทัล    3 (2-2-5) 
  GE 0301  Digital Literacy 
  ศท 0302  การคิดสรEางสรรค\และการแกEปäญหา 3 (2-2-5) 
  GE 0302  Creative Thinking and Problem Solving 
  (2) วิชาเลือก      ไมaน*อยกวaา  6   หนaวยกิต 

  ใหEเลือกเรียนรายวิชาจากกลุMมวิชาภาษา มนุษยศาสตร\และสังคมศาสตร\ วิทยาศาสตร\
คณิตศาสตร\และเทคโนโลยี  
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2. รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ     ไมaน*อยกวaา 57 หนaวยกิต 

(1) วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ    จำนวน  24 หนaวยกิต 

  รหัสวิชา  ช่ือรายวิชา   หนaวยกิต (ท-ป-ศ) 

  กจ  1001  หลักเศรษฐศาสตร\    3(3-0-6) 
  MN 1001  Principles of Economics 
  กจ  1002  หลักการจัดการ     3(3-0-6) 
  MN 1002  Principles of Management  
  กจ  1003  หลักการตลาด    3(3-0-6) 
  MN 1003  Principles of Marketing 
  กจ  1004  กฎหมายธุรกิจ     3(3-0-6)  
  MN 1004  Business Laws  
  กจ  1005  หลักการบัญชี    3(2-2-5)  
  MN 1005  Principles of Accounting 
  กจ  1006  หลักการเงิน             3(3-0-6)  
  MN 1006  Principles of Finance 
                     กจ  1007   การจัดการทรัพยากรมนุษย\  3(3-0-6) 
  MN 1007  Human Resource Management  
  กจ  1008  การจัดการการดำเนินงาน   3(3-0-6) 
  MN 1008  Operations Management 
  (2) วิชาชีพ     จำนวน  33 หนaวยกิต 

      (2.1) วิชาบังคับ             จำนวน       24   หนaวยกิต 

  รหัสวิชา  ช่ือรายวิชา   หนaวยกิต (ท-ป-ศ)                                   

                 กจ  1009          พ้ืนฐานการประกอบธุรกิจ     3(3-0-6) 
  MN 1009          Fundamental of Business 
                     กจ  1010          ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ          3(3-0-6) 
  MN 1010          Management Information System 
                กจ  1011          การวิจัยและสถิติทางธุรกิจ                3(2-2-5) 
                    MN 1011          Research and Statistics Business 
  กจ  1012  ภาษีอากรธุรกิจ                            3(3-0-6) 
  MN 1012  Business Taxation 
                     กจ  1013          การจัดการโครงการ                       3(2-2-5) 
                     MN 1013          Project Management 
  กจ  1014  จิตวิทยาธุรกิจ                             3(3-0-6)  
  MN 1014  Business Psychology 
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                     กจ  1015  การจัดการสำนักงานสมัยใหมM             3(2-2-5)  
  MN 1015  Modern Office Management 
                     กจ  1016         ภาษาอังกฤษธุรกิจ                         3(2-2-5) 
                     MN 1016          Business English 
   (2.2) วิชาเลือก                     จำนวน  6 หนaวยกิต 

   จัดใหEเลือกเปaนกลุMมวิชาตMอไปน้ีเพ่ือสMงเสริมทักษะเฉพาะทางหรือเลือกขEามกลุMมไดE  
  รหัสวิชา  ช่ือรายวิชา   หนaวยกิต (ท-ป-ศ) 

  กลุaม 1 การบัญชี  

  กจ  1017    การบัญชีเพ่ือการจัดการ                         3(2-2-5)  
                    MN 1017          Management Accounting 
                     กจ  1018          โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี                3(1-4-4) 
                 MN 1018           Accounting Software 
                    กลุaม 2 ธุรกิจดิจิทัล 

  กจ  1019           การตลาดดิจิทัล                                 3(2-2-5) 
  MN 1019            Digital Marketing 
  กจ  1020           พาณิชย\อิเล็กทรอนิกส\                          3(2-2-5) 
  MN 1020           E-Commerce 
  กจ  1021            มัลติมีเดียและการประยุกต\ทางธุรกิจ          3(2-2-5) 
  MN 1021           Multimedia and Applications for Business 
                    กลุaม 3 ผู*ประกอบการ   

  กจ  1022  ความคิดสรEางสรรค\ทางธุรกิจ                     3(2-2-5)  
  MN 1022  Creative Thinking for Business 
  กจ  1023  การจัดการธุรกิจเกษตร      3(3-0-6) 
  MN 1023  Agro Business Management 
  กจ  1024  การเปaนผูEประกอบการธุรกิจชุมชน      3(2-2-5) 
  MN 1024  Entrepreneurship of Community Business 
  กจ  1025  การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย\     3(3-0-6) 
  MN 1025           Real Estate Management    
  กลุaม 4 การจัดการสมัยใหมa 

  กจ  1026  การจัดการนวัตกรรมและการเปล่ียนแปลง    3(3-0-6)  
   MN 1026          Management of Innovation and Change 
  กจ  1027  การติดตMอส่ือสารและการเจรจาตMอรองทางธุรกิจ  3(2-2-5)  
  MN 1027          Business Communication and Negotiation 
  กจ  1028  การจัดการเชิงกลยุทธ\       3(3-0-6) 
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  MN 1028  Strategic Management 
                     กจ  1029           การจัดการโลจิสติกส\                            3(3-0-6) 
                     MN 1029          Logistic Management 
   กลุaม 5 อ่ืนๆ 

                     กจ  1030           หัวขEอคัดสรรดEานการจัดการ 1                3(x-x-x) 
                     MN 1030           Selected Topic in Management 1 
  กจ  1031           หัวขEอคัดสรรดEานการจัดการ 2                3(x-x-x) 

MN 1031           Selected Topic in Management 2 
(2.3) วิชาการฝqกงาน    จำนวน  3   หนaวยกิต 

  รหัสวิชา              ช่ือรายวิชา     (ช่ัวโมง) 

  กจ  1032  การฝjกประสบการณ\     3(240) 
  MN 1032  Field Experience 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมaน*อยกวaา 3 หนaวยกิต 

  เลือกเรียนรายวิชาตMาง ๆ ในสาขาวิชาเดียวกันหรือตMางสาขาวิชาก็ไดE หรือเลือกจากหลักสูตรอ่ืน
ใดในระดับเดียวกันจากวิทยาลัยชุมชนอ่ืน ๆ โดยไมMซ้ำซEอนกับรายวิชาท่ีเรียนมาแลEว สMวนรายวิชาท่ีหลักสูตรระบุ
ไมMใหEนับหนMวยกิตในการขอจบหลักสูตรจะเลือกเรียนเปaนวิชาเลือกเสรีไมMไดE โดยมีจำนวนหนMวยกิต ไมMนEอยกวMา 3 
หนMวยกิต 
 
 3.1.4 แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร 

หมวดวิชา 

จำนวนหน*วยกิต 

ป[ท่ี 1 ป[ท่ี 2 ป[ท่ี 3 รวม 

ภ
าค

กา
รศึ

กษ
าที่

 1
 

ภ
าค

กา
รศึ

กษ
าที่

 2
 

ภ
าค

กา
รศึ

กษ
าที่

 1
 

ภ
าค

กา
รศึ

กษ
าที่

 2
 

ภ
าค

กา
รศึ

กษ
าที่

 1
 

ภ
าค

กา
รศึ

กษ
าที่

 2
 

 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน*วยกิต 6 6 6 6 3 3 30 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 57 หน*วยกิต        
   2.1 กลุ*มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 24 หน*วยกิต 6 9 3 3 3 - 24 
   2.2 กลุ*มวิชาชีพ 33 หน*วยกิต        
     2.2.1 วิชาบังคับ 24 หน*วยกิต  3 3 3 3 9 6 24 
     2.2.2 วิชาเลือก   6 หน*วยกิต - - 3 - - 3 6 
     2.2.3 วิชาการฝdกงาน 3 หน*วยกิต - - - - - 3 3 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 3 หน*วยกิต - - - 3 - - 3 



หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปรับปรุง 2562 หน#า 16 
 

3.1.5 แสดงแผนการศึกษา 

ปkท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนaวยกิต(ท-ป-ศ) 

ศึกษาท่ัวไป ศท 0101 ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปäญญา  3(2-2-5) 
ศึกษาท่ัวไป ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1   3(2-2-5) 
วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ กจ 1002 หลักการจัดการ 3(3-0-6) 
วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ กจ 1005 หลักการบัญซี 3(2-2-5) 
วิชาชีพ – บังคับ กจ 1009  พ้ืนฐานการประกอบธุรกิจ 3(3-0-6) 
 รวม 15 (12-6-27) 

 

ปkท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนaวยกิต(ท-ป-ศ) 

ศึกษาท่ัวไป ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2   3(2-2-5) 
ศึกษาท่ัวไป ศท 0302 การคิดสรEางสรรค\และการแกEปäญหา  3(2-2-5) 
วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ กจ 1003 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ กจ 1004 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ กจ 1006 หลักการเงิน 3(3-0-6) 
 รวม 15 (13-4-28) 

 

ปkท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนaวยกิต(ท-ป-ศ) 

ศึกษาท่ัวไป ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใชEชีวิต   3(2-2-5) 
ศึกษาท่ัวไป ศท 0301 การเขEาใจดิจิทัล   3(2-2-5) 
วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ กจ 1001 หลักเศรษฐศาสตร\ 3(3-0-6) 
วิชาชีพ – บังคับ กจ 1012 ภาษีอากรธุรกิจ                             3(3-0-6) 
วิชาชีพ – เลือก กจ xxxx xxxxxxx   3(x-x-x) 
 รวม 15 (x-x-x) 

 

ปkท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนaวยกิต(ท-ป-ศ) 

ศึกษาท่ัวไป ศท 0201 จังหวัดศึกษา    3(2-2-5) 
ศึกษาท่ัวไป ศท xxxx xxxxxxx   3(x-x-x) 
วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ กจ 1008 การจัดการการดำเนินงาน 3(3-0-6) 
วิชาชีพ – บังคับ กจ 1013 การจัดการโครงการ                       3(2-2-5) 
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วิชาเลือกเสรี กจ xxxx xxxxxxx   3(x-x-x) 
 รวม 15 (x-x-x) 

 

ปkท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนaวยกิต(ท-ป-ศ) 

ศึกษาท่ัวไป ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบตMอสังคม   3(2-2-5) 
วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ กจ 1007 การจัดการทรัพยากรมนุษย\ 3(3-0-6) 
วิชาชีพ – บังคับ กจ  1011 การวิจัยและสถิติทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
วิชาชีพ – บังคับ กจ  1010          ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 
วิชาชีพ – บังคับ กจ  1014 จิตวิทยาธุรกิจ                              3(3-0-6) 
 รวม 15 (13-4-28) 

 

ปkท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนaวยกิต(ท-ป-ศ) 

ศึกษาท่ัวไป ศท xxxx xxxxxxxxx   3 (x-x-x) 
วิชาชีพ – บังคับ กจ  1015 การจัดการสำนักงานสมัยใหมM             3(2-2-5) 
วิชาชีพ – บังคับ กจ  1016 ภาษาอังกฤษธุรกิจ                        3(2-2-5) 
วิชาชีพ – เลือก กจ xxxx xxxxxxx   3(x-x-x) 
วิชาชีพ – ฝdกงาน กจ  1032 การฝjกประสบการณ\  3(240) 
 รวม 15 (x-x-x) 

 

3.1.6 คำอธิบายรายวิชา  
 
 ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

     กลุaมวิชาภาษา 

 

ศท 0101 

GE 0101 

ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปjญญา 

Thai for Intellectual Development 

3(2-2-5) 

 

 การพัฒนาทักษะการใชEภาษาไทยในการสื่อสาร ทักษะการฟäง การพูด การอMาน และการเขียน ทักษะ   
การรับสาร การจับใจความสำคัญจากการอMานและการฟäง การมีวิจารณญาน วิเคราะห\ ตีความและประเมินคMา   
การฟäงเชิงลึก สุนทรียสนทนา ทักษะการสMงสาร การพูด การพูดตMอสาธารณะ การนำเสนอความคิดและผลงาน 
การเขียน การเขียนยMอหนEา การเขียนรายงาน  ความมีสุนทรียภาพทางภาษา การใชEภาษาไทยในการแสวงหา
ความรูE และสรEางสรรค\ 
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ศท 0102 

GE 0102 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 

English for Communication 1 

3(2-2-5) 

 

 ทักษะการฟäง พูด อMาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเนEนคำศัพท\ สำนวน โครงสรEางพื้นฐาน และวัฒนธรรม
ของเจEาของภาษา เพ่ือติดตMอส่ือสารในชีวิตประจำวัน   

   
ศท 0103 

GE 0103 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 

English for Communication 2 

3(2-2-5) 

 

 ทักษะการฟäง พูด อMาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเนEนคำศัพท\ สำนวน โครงสรEางระดับกลาง และ
วัฒนธรรมของเจEาของภาษา เพ่ือติดตMอส่ือสารในชีวิตประจำวัน การแลกเปล่ียนความคิดเห็น และการทำงาน 
หมายเหตุ : ตEองผMานรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 มากMอน 
 

ศท 0104 

GE 0104 

การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 

Development of Speaking and Writing Skills 

3(2-2-5) 

 

 ความสำคัญของทักษะการสื่อสาร การพูดอยMางเปaนทางการ การเลMาเรื่องเพื่อสรEางแรงบันดาลใจ การ
นำเสนอความคิดเห็นอยMางเปaนระบบ การนำเสนอผลงาน การเขียนความเรียง การเขียนรายงานการศึกษาคEนควEา
และการทำงาน และการเขียนสรุปความ ฝjกปฏิบัติการพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 
  

ศท 0105 

GE 0105 

ปjญญาจากวรรณกรรม  

Wisdom through Literature 

3(2-2-5) 

 

 วรรณกรรม คุณคMา และสุนทรียภาพจากวรรณกรรม การอMาน การคิดวิเคราะห\ ประเมินคMา โลกทัศน\ 
คMานิยม ความเช่ือ เพ่ือเช่ือมโยงมนุษย\กับผลงานสรEางสรรค\ดEานวรรณกรรม จากวรรณกรรมคัดสรร 
 

ศท 0106 

GE 0106 

ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ  

English through Recreation 

3(2-2-5) 

 

 ฝjกทักษะการฟäงและการพูด โดยใชEกิจกรรรมนันทนาการเปaนสื่อชMวยในการถMายทอดความหมาย การ
นำคำศัพท\ สำนวน ประโยค และการออกเสียง สามารถส่ือความคิดและความหมายไดEถูกตEอง 
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ศท 0107 

GE 0107 

ภาษาประเทศเพ่ือนบ*าน  

Neighboring Countries Languages 

3(2-2-5) 

 

 ทักษะการฟäง พูด อMาน และเขียน คำศัพท\และสำนวนที่ใชEสื่อสารในชีวิตประจำวัน ความเขEาใจ ใน
วัฒนธรรมของเจEาของภาษา (เลือกภาษาประเทศเพื่อนบEานภาษาใดภาษาหนึ่งที่ใกลEกับที่ตั้งของวิทยาลัยชุมชน 
ภาษาเขมร (Khmer Language) ภาษาจีน (Chinese) ภาษาลาว (Laotian) ภาษามาเลเซีย (Bahasa Malaysia) 
หรือภาษาพมMา (Burmese) 

 
 กลุaมวิชามนุษยศาสตรPและสังคมศาสตรP 

 
ศท 0201 

GE 0201 

จังหวัดศึกษา  

Province Studies 

3(2-2-5) 

 

 บริบทชุมชนและจังหวัดของตนเอง ความเปaนชุมชนและความเขEมแข็งของชุมชน การศึกษาชุมชน 
เครื่องมือสำหรับปฏิบัติการเรียนรูEชุมชนในภาคสนาม ปäญหาและแนวทางการพัฒนาชุมชน และการมีสMวนรMวม ใน
การพัฒนาชุมชน 

ศท 0202 

GE 0202 

ศิลปะและทักษะการใช*ชีวิต  

Arts and Skills for Self Development 

3(2-2-5) 

 

 การวางจุดมุMงหมายและการจัดการชีวิต ปäญญาทางอารมณ\ หลักธรรมที่ใชEในการดำเนินชีวิต  ภาวะ
ผูEนำ การรูEจักใชEเงิน การพัฒนาตนและการเห็นคุณคMาแหMงตน สุนทรียภาพของชีวิต การเรียนรูEบุคคลในชุมชนท่ีเปaน
แบบอยMางการดำเนินชีวิต และดำรงชีวิตอยMางมีความสุข 
 

ศท 0203 

GE 0203 

พลเมืองกับความรับผิดชอบตaอสังคม  

Civic and Social Responsibility 

3(2-2-5) 

 

 ความเปaนพลเมือง สิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรม หนEาที่ความรับผิดชอบตMอตนเองและสังคม คุณคMา
และเอกลักษณ\ที ่ดีงามอยMางไทย การมีจิตอาสา และสำนึกสาธารณะ การมีสMวนรMวมในระบบประชาธิปไตย 
วิเคราะห\ปäญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม และเสนอแนวทางแกEปäญหาในสังคมอยMางมีคุณธรรมและจริยธรรม 
การจัดทำโครงการในบทบาทหนEาท่ีของพลเมือง 
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ศท 0204 

GE 0204 

พลังของแผaนดิน  

Vitality of the Land 

3(2-2-5) 

 

 ความเขEาใจเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9)  
หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การดำเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาหรือการจัดทำโครงงาน 
 

 กลุaมวิชาวิทยาศาสตรP คณิตศาสตรPและเทคโนโลยี  

 
ศท 0301 

GE 0301 

การเข*าใจดิจิทัล  

Digital Literacy 

3(2-2-5) 

 

 ความเขEาใจและการใชEเทคโนโลยีดิจิทัล การสื่อสารในยุคดิจิทัล การทำธุรกรรมออนไลน\ สังคม
ออนไลน\ การเรียนรู EและการสืบคEนจากสื ่อดิจิทัล การวิเคราะห\และรู EเทMาทันสื ่อ นำเสนอในรูปแบบดิจิทัล 
ผลกระทบ ความปลอดภัย คุณธรรมจริยธรรม และกฎหมาย ท่ีเก่ียวขEองกับการใชEส่ือและเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

ศท 0302 

GE 0302 

การคิดสร*างสรรคPและการแก*ปjญหา  

Creative Thinking and Problem Solving 

3(2-2-5) 

 

 การคิดสรEางสรรค\ เทคนิค เครื่องมือ และกระบวนการคิดสรEางสรรค\ การฝjกคิดสรEางสรรค\ วิธีการ
แกEปäญหา กระบวนการฝjกการคิดแกEปäญหา  
 

ศท 0303 

GE 0303 

วิทยาศาสตรPและส่ิงแวดล*อมเพ่ือชีวิต 

Science and Environment for Life 

3(2-2-5) 

 

 กระบวนการคิดและการแกEปäญหาทางวิทยาศาสตร\ มนุษย\และสิ่งแวดลEอม ผลกระทบจากปäญหา
ส่ิงแวดลEอม วิกฤตพลังงาน ภาวะโลกรEอน และสารมลพิษในส่ิงแวดลEอม การอนุรักษ\ส่ิงแวดลEอมอยMางย่ังยืน 

ศท 0304 

GE 0304 

โปรแกรมคอมพิวเตอรPสำเร็จรูป  

Computer Program 

3(2-2-5) 

 

 โปรแกรมสำเร็จรูปในการทำงาน การใชEงานและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร\ ฝjกโปรแกรมประมวล 
ผลคำ ตารางคำนวณ และการนำเสนองาน ในการพิมพ\และจัดทำรูปแบบเอกสาร การแสดงผลดEวยกราฟ การ
จัดการฐานขEอมูลเบ้ืองตEน การสรEางการนำเสนองาน การทำมัลติมีเดีย 
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ศท 0305 

GE 0305 

คณิตศาสตรPในชีวิตประจำวัน  

Mathematics in Daily Life 

3(2-2-5) 

 

 วิธีคิดและกระบวนการทางคณิตศาสตร\ การใหEเหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย การวัดในมาตราวัดตMางๆ 
การหาพื้นที่ผิวและปริมาตร อัตราสMวนและรEอยละ การคำนวณภาษี กำไร คMาเสื่อมราคา ดอกเบี้ย และสMวนลด 
ขั้นตอนในการสำรวจขEอมูล  วิธีการเก็บรวบรวมขEอมูล การวิเคราะห\ขEอมูลและการนำเสนอขEอมูลเบื้องตEน ความ
นMาจะเปaน และการตัดสินใจเชิงสถิติเบ้ืองตEน 
 

 ข.หมวดวิชาเฉพาะ     

 
กจ 1001 

MN 1001 

หลักเศรษฐศาสตรP  

Principles of Economics 

3(3-0-6) 

 

 ความรูEทั ่วไปทางเศรษฐศาสตร\ อุปสงค\ อุปทาน ดุลยภาพของตลาด ความยืดหยุMนอุปสงค\ อุปทาน      
การผลิต ตEนทุนและรายรับการผลิต ตลาดและการกำหนดราคา รายไดEประชาชาติ สMวนประกอบของรายไดE
ประชาชาติ การเงินการธนาคาร  การคลังสาธารณะ การคEาระหวMางประเทศ วัฎจักรเศรษฐกิจ และการพัฒนา
เศรษฐกิจ   
 

กจ 1002 

MN 1002 

หลักการจัดการ  

Principles of Management 

3(3-0-6) 

 

 แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับองค\การ หลักการจัดการ กระบวนการจัดการธุรกิจ การวางแผน การจัดองค\การ 
การนำและการจูงใจ การควบคุม การติดตามและประเมินผล การสื่อสารในองค\การ เทคนิคการจัดการ แนวคิดใน
การบริหารจัดการสมัยใหมM การประยุกต\หลักการจัดการในงานอาชีพ ความรับผิดชอบตMอสังคม และจริยธรรมทาง
ธุรกิจ 
 

กจ 1003 

MN 1003 

หลักการตลาด  

Principles of Marketing 

3(3-0-6) 

 

 แนวคิด หลักการ ความสำคัญของการตลาดยุคปäจจุบัน หนEาที่ทางการตลาด สภาพแวดลEอมการตลาด 
ระบบสารสนเทศและการวิจัยตลาด กิจกรรมทางการตลาด ลักษณะของตลาด พฤติกรรมของผูEบริโภค  สMวน
ประสมทางการตลาด  การแบMงสMวนตลาด การเลือกตลาดเปåาหมาย กลยุทธ\การตลาด  การประยุกต\ใชEเทคโนโลยี
สมัยใหมMสำหรับการตลาด จริยธรรมทางการตลาด การตลาดเพ่ือสังคม 
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กจ 1004 

MN 1004 

กฏหมายธุรกิจ  

Business Laws 

3(3-0-6) 

 

 ความรูEเบื้องตEนเกี่ยวกับกฎหมายทางธุรกิจ ประมวลกฎหมายแพMงและพานิชย\วMาดEวยบุคคล วMาดEวยการซ้ือ
ขาย แลกเปลี่ยน ใหE เชMาทรัพย\ เชMาซื้อ ละเมิด จEางแรงงาน จEางทำของ ฝากทรัพย\ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ยืม 
ขายฝาก ตัวแทน นายหนEา  ประกันภัย ตั๋วเงิน หEางหุEนสMวน บริษัท ทรัพย\สินทางปäญญา เครื่องหมายารคEา ลิขสิทธ์ิ  
การเขียนสัญญา และสิทธิบัตร ลEมละลาย และจริยธรรมทางกฎหมาย 
 

กจ 1005 

MN 1005 

หลักการบัญชี  

Principles of Accounting 

3(2-2-5) 

 

 หลักการ แมMบทการบัญชี สมการบัญชี  การวิเคราะห\รายการคEา การบันทึกรายการคEาในสมุดรายวัน     สมุด
บัญชีแยกประเภท งบทดลอง และกระดาษทำการ การปรับปรุงบัญชี ปhดบัญชี การบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย\ หนี้สิน 
สMวนของเจEาของ การทำงบการเงินของกิจการใหEบริการและกิจการซื้อมาขายไป และการบัญชีสำหรับกิจการที่เขEาจด
ทะเบียนภาษีมูลคMาเพ่ิม จรรยาบรรณของผูEประกอบวิชาชีพบัญชี 
 

กจ 1006 

MN 1006 

หลักการเงิน  

Principles of Finance 

3(3-0-6) 

 

 ความรูEทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการทางการเงินของธุรกิจ ขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหนEาที่ของฝãาย
การเงินในองค\กร เปåาหมายและความสำคัญของการเงินธุรกิจ  สภาพแวดลEอมทางการเงิน ทฤษฎีการเงินเบื้องตEน 
การวิเคราะห\ทางการเงิน การบริหารสินทรัพย\ของธุรกิจ มูลคMาของเงินตามเวลา   การจัดหาเงินทุน ตEนทุนเงินทุน
ของธุรกิจ การวิเคราะห\ความเส่ียงและผลตอบแทน การจัดสรรกำไรและการปäนผล การวิเคราะห\จุดคุEมทุน  ในการ
ดำเนินงานดEานการเงิน 
หมายเหตุ ต*องผaานวิชาหลักการบัญชี 

 

กจ 1007 

MN 1007 

การจัดการทรัพยากรมนุษยP 

Human Resource Management 

3(3-0-6) 

 

 แนวคิด หลักการ ทฤษฎี ปäจจัยที่เกี่ยวขEองกับการจัดการทรัพยากรมนุษย\ การกระตุEนใหEพนักงานทำงาน
ดEวยจิตวิญญาณ ในบทบาทหนEาที่งานตMางๆ โดยคำนึงถึงคุณคMาความเปaนมนุษย\ การสรEางทุนทางปäญญา การเปaน
สื่อกลางในการจัดการการเปลี่ยนแปลง ตลดอดจนสรEางวัฒนธรรมในการทำงานที่ดีในองค\การ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การบริหารคMาตอบแทนและผลประโยชน\เกื้อกูล แรงงานสัมพันธ\ จริยธรรมทางการจัดการทรัพยากร
มนุษย\  
 
 



หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปรับปรุง 2562 หน#า 23 
 

กจ 1008 

MN 1008 

การจัดการการดำเนินงาน  

Operations Management 

3(3-0-6) 

 

 ความรูEเบื้องตEนเกี่ยวกับการจัดการดำเนินงานภายใตEการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในยุคปäจจุบัน กระบวนการ
และหนEาที่ในการจัดการการดำเนินงาน การออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ\หรือบริการ สินคEา บริการ วงจรการ
ใหEบริการ การเลือกทำเลที่ตั้ง การวางแผนกำลังการผลิต  การวางผังสถานประกอบการ การพยากรณ\การผลิต การ
จัดการคุณภาพเบื้องตEน  การจัดการหMวงโซMอุปทาน  การจัดการสินคEาคงคลัง การออกแบบงาน มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ผลกระทบจากสภาพแวดลEอมภายนอกตMอการดำเนินงาน  การจัดการบำรุงรักษาและความปลอดภัย 
และแนวคิดอุตสาหกรรม 4.0 
 

กจ 1009 

MN 1009 

พ้ืนฐานการประกอบธุรกิจ 

Fundamental of Business 

3(3-0-6) 

 

 ลักษณะของธุรกิจประเภทตMางๆ องค\ประกอบที่ใชEในการประกอบธุรกิจ สภาพแวดลEอมทางธุรกิจ       
การจัดการ การตลาด การผลิต การบริหารบุคคล การบัญชีและการเงิน การบริหาร เอกสารทางธุรกิจ           แนว
ทางการประกอบธุรกิจ การประกันภัย และปäญหาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณของนักธุรกิจ เรียนรูE
จากกรณีศึกษา ผูEประสบความสำเร็จทางธุรกิจ 
 

กจ 1010 

MN 1010 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  

Management Information System 

3(3-0-6) 

 

 แนวคิดระบบสารสนเทศและโครงสรEางพื้นฐานดEานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฮาร\ดแวร\ ซอฟต\แวร\ และ
เทคโนโลยีในการสื่อสาร การจัดการขEอมูล ระบบสารสนเทศในทางธุรกิจพาณิชย\อิเล็กทรอนิกส\ ระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ ระบบปäญญาประดิษฐ\ การพัฒนาระบบสารสนเทศ ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของดิจิทัล(Digital 
transformation) การรักษาความม่ันคงปลอดภัย จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

กจ 1011 

MN 1011 

การวิจัยและสถิติทางธุรกิจ  

Research and Statistics Business 

3(2-2-5) 

 

 สถิติพรรณนา สถิติอEางอิง การวิเคราะห\ขEอมูลโดยใชEโปรแกรมสำเร็จรูป กระบวนการวิจัยเบื้องตEนทาง
ธุรกิจ การนำเสนอผลการวิจัย และจัดทำรายงานการวิจัยทางธุรกิจ  
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กจ 1012 

MN 1012 

ภาษีอากรธุรกิจ  

Business Taxation 

3(3-0-6) 

 

 ความรูEเก่ียวกับภาษีอากรทางดEานสรรพสามิตรและศุลกากร การคำนวณภาษี หนEาท่ีผูEเสียภาษี ภาษีเงินไดE
บุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดEนิติบุคคล ภาษีเงินไดEหัก ณ ที่จMาย ภาษีมูลคMาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีทEองถ่ิน 
หลักเกณฑ\ในการคำนวณภาษีอากรและการย่ืนแบบแสดงรายการเสียภาษี 
 

กจ 1013 

MN 1013 

การจัดการโครงการ  

Project Management 

3(2-2-5) 

 

 ความรูEทั่วไปเกี่ยวกับโครงการ การวางแผนโครงการ กระบวนการในการวางแผน ประเภทของแผน ขEอดี
และขEอจำกัดของการวางแผน บุคคลที่เกี่ยวขEองกับการวางแผน ลักษณะของแผนที่ดี การวางแผนภายใตEภาวะท่ี
เปลี ่ยนแปลง การศึกษาความเปaนไปไดEของโครงการ วิเคราะห\สภาพแวดลEอมที ่สMงผลตMองาน การวางแผน
ปฏิบัติงาน  การเขียนโครงการ งบประมาณโครงการ การบริหารความเสี่ยงของโครงการ การพัฒนาทีมโครงการ 
การควบคุมโครงการ การประเมินโครงการ ฝjกปฏิบัติจัดการโครงการ  
 

กจ 1014 

MN 1014 

จิตวิทยาธุรกิจ  

Business Psychology 

3(3-0-6) 

 

 แนวคิด ทฤษฎีจิตวิทยา การประยุกต\จิตวิทยาในการจัดการธุรกิจ การพัฒนาบุคลิกภาพ การเขEาใจผูEอ่ืน 
การใหEคำปรึกษาและชี้แนะ การจูงใจและการเสริมแรงในการบริหารงานเพื่อการดำเนินธุรกิจ  การปรับตัวทาง
สังคมและการทำงานรMวมกับผูEอ่ืน และการจัดการความขัดแยEง 
 

กจ 1015 

MN 1015 

การจัดการสำนักงานสมัยใหมa  

Modern Office Management 

3(2-2-5) 

 

 แนวคิดในการจัดการสำนักงาน สำนักงานเสมือนจริง (co-working space) บทบาทและหนEาที่สำนักงาน
ท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน กระบวนการจัดการสำนักงาน การจัดผังสำนักงาน การจัดสภาพแวดลEอมในสำนักงาน 
การบริหารงานเอกสาร อุปกรณ\สำนักงาน ระเบียบวิธีการปฏิบัติงานสำนักงาน การจัดการขEอมูลสารสนเทศ  การ
จัดระบบงานภายในสำนักงาน  และการนำเครื่องมือที่ทันสมัยเขEามาสนับสนุนงานสำนักงานอยMางมีประสิทธิภาพ 
และฝjกปฏิบัติงานสำนักงาน 
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กจ 1016 

MN 1016 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ  

Business English 

3(2-2-5) 

 

 โครงสรEาง ศัพท\ และสำนวนภาษาอังกฤษอยMางเปaนทางการ การเขียนประวัติสMวนตัวโดยยMอ การเขียน
จดหมายสมัครงาน จดหมายธุรกิจ และบันทึกชMวยจำทางธุรกิจ ฝjกฝนการฟäง การพูด การสนทนา และการ
สัมภาษณ\เปaนภาษาอังกฤษ และการรายงานปากเปลMา จากการอMานสิ่งตีพิมพ\ตMางๆ โดยอาศัยสถานการณ\ที่คลEาย
กับสถานการณ\จริง 

 
กจ 1017 

MN 1017 

การบัญชีเพ่ือการจัดการ  

Management Accounting 

3(2-2-5) 

 

 บทบาทของการบัญชีเพื่อการจัดการ แนวความคิดและประเภทของตEนทุน การวิเคราะห\ตEนทุน ปริมาณ
และกำไร วิเคราะห\งบการเงิน การจัดทำงบประมาณ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงทางการเงิน และงบกระแสเงินสด 
การใชEสารสนเทศทางการบัญชีเพ่ือการจัดการและตัดสินใจในการดำเนินงานทางธุรกิจ  
หมายเหตุ ตEองผMานวิชาหลักการบัญชี 
 

กจ 1018 

MN 1018 

โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี  

Accounting Software 

3(1-4-4) 

 

  แนวคิดเกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใชEจัดทำบัญชี บันทึกขEอมูลทางการบัญชี ระบบบัญชีแยกประเภท 
สินคEาคงคลัง ขาย ลูกหน้ี เจEาหน้ี เงินเดือน รายงานขEอมูลทางการบัญชี และฝjกปฏิบัติ 
 

กจ 1019 

MN 1019 

การตลาดดิจิทัล  

Digital Marketing 

3(2-2-5) 

 

 แนวความคิดทางดEานการตลาด การประยุกต\ใชEองค\ความรูEดEานการตลาดกับการบริหารเทคโนโลยี 
การตลาดดิจิทัลและการตลาดออนไลน\ การตลาดกลไกสืบคEน รายไดEตMอคลิก(Pay Per Click) การวิเคราะห\ การ
วางแผน และกลยุทธ\ทางการตลาดดิจิทัล การตลาดโดยการอาศัยการแสดงผล อีเมล ส่ือสังคม อุปกรณ\เคล่ือนท่ี  
 

กจ 1020 

MN 1020 

พาณิชยPอิเล็กทรอนิกสP  

E-Commerce 

3(2-2-5) 

 

 ความรู�พื้นฐานทางพาณิชย\อิเล็กทรอนิกส� พฤติกรรมผู�บริโภค รูปแบบการใหEบริการพาณิชย\
อิเล็กทรอนิกส�  การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข�อมูล ระบบการชำระเงิน การสรEางรEานคEาออนไลน\ การ
สรEางธุรกิจผMานสื่อสังคมออนไลน\ และฝjกปฏิบัติการใชEโปรแกรมสรEางระบบการซื้อขาย ผMานเครือขMายอินเตอร\เน็ต
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� การจดทะเบียนโดเมน การจัดการลูกคEาสัมพันธ�สําหรับพาณิชย\อิเล็กทรอนิกส� กฎหมายพาณิชย�
อิเล็กทรอนิกส\  

กจ 1021 

MN 1021 

มัลติมีเดียและการประยุกตPทางธุรกิจ 

Multimedia and Applications for Business 

3(2-2-5) 

 

 แนวคิดในการสรEางสื ่อ การใชEโปรแกรมคอมพิวเตอร\ในรูปแบบการสรEางสื ่อ หลักการดEานกราฟhก   
เสียง และภาพเคลื่อนไหว การประยุกต\ใชEโปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อใชEในธุรกิจ การประเมินคุณภาพของมัลติมีเดีย 
คุณธรรมจริยธรรมท่ีเก่ียวข�องในการสร�างมัลติมีเดีย 
  

กจ 1022 

MN 1022 

ความคิดสร*างสรรคPทางธุรกิจ  

Creative Thinking for Business 

3(2-2-5) 

 

  แนวคิดของความคิดสรEางสรรค\ ลักษณะของผูEมีความคิดสรEางสรรค\ กระบวนการและการพัฒนาความคิด
สรEางสรรค\ ความคิดนอกกรอบ การฝjกคิดในเชิงบวก ออกแบบและใชEความคิดสรEางสรรค\ใหEเปaนธุรกิจ   กรณีศึกษา
ท่ีเก่ียวกับความคิดสรEางสรรค\ทางธุรกิจ  การฝjกสรEางผลงานธุรกิจดEวยกระบวนการความคิดสรEางสรรค\ 
 

กจ 1023 

MN 1023 

การจัดการธุรกิจเกษตร  

Agro Business Management 

3(3-0-6) 

 

 ความหมาย ความสำคัญและลักษณะเฉพาะของระบบธุรกิจเกษตร การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลEอมท่ี
มีผลกระทบตMอการจัดการธุรกิจเกษตร ทั้งในดEานการตลาด จัดหาวัตถุดิบ การแปรรูป  การสรEางมูลคMาเพ่ิม  
การเงิน ทรัพยากรมนุษย\และการจัดการระบบสารสนเทศ สมาร\ทฟาร\มมิ่ง การวิเคราะห\โครงการธุรกิจเกษตรและ
แนวนโยบายของรัฐในการพัฒนาธุรกิจเกษตร  
 

กจ 1024 

MN 1024 

การเปfนผู*ประกอบการธุรกิจชุมชน 

Entrepreneurship of Community Business 

3(2-2-5) 

 

 แนวคิดธุรกิจชุมชน คุณลักษณะของการเปaนผู Eประกอบการธุรกิจชุมชน การพัฒนาทักษะของ
ผูEประกอบการ บทบาทและความรับผิดชอบของผูEรMวมลงทุน ในการสรEางธุรกิจใหมM การพัฒนาแผนสำหรับธุรกิจ
ใหมM กระบวนการในการสรEางธุรกิจใหมM การนำความรูEดEานการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย\ การตลาด 
การเงิน และการบัญชี มาใชEในการประกอบธุรกิจ  การวิเคราะห\สภาพแวดลEอมที่เกี่ยวขEองกับการดำเนินการธุรกิจ
ชุมชน การจัดตั้งธุรกิจชุมชน แนวทางการจัดการธุรกิจชุมชนและปäจจัยความสำเร็จ  จริยธรรมทางธุรกิจ กฎหมาย
ท่ีเก่ียวขEองกับธุรกิจชุมชน ผลกระทบของธุรกิจตMอชุมชน  และฝjกปฏิบัติการประกอบการธุรกิจ   
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กจ 1025 

MN 1025 

การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพยP  

Real Estate Management 

3(3-0-6) 

 

 ความหมายประเภทของอสังหาริมทรัพย\ การทำนิติกรรมของอสังหาริมทรัพย\ แนวโนEมความตEองการ
อสังหาริมทรัพย\  การประเมินคMาและคำนวณความคุEมคMาในอสังหาริมทรัพย\ ศึกษาประสบการณ\การจัดการธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย\จากกรณีศึกษา 
 

กจ 1026 

MN 1026 

การจัดการนวัตกรรมและการเปล่ียนแปลง 

Management of Innovation and Change 

3(3-0-6) 

 

 ความรูEเบื้องตEนเกี่ยวกับนวัตกรรม แนวคิดการจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง กระบวนการจัดการ
นวัตกรรม  แนวทางการจัดนวัตกรรมสูMธุรกิจโดยใชEพื้นฐานของความคิดสรEางสรรค\  กลยุทธ\ในการจัดการเพื่อการ
เปล่ียนแปลง ทรัพย\สินทางปäญญา 
  

กจ 1027 

MN 1027 

การติดตaอส่ือสารและการเจรจาตaอรองทางธุรกิจ 

Business Communication and Negotiation 

3(2-2-5) 

 

 ความหมาย ความสำคัญ องค\ประกอบและรูปแบบการติดตMอสื่อสารทางธุรกิจ  แนวคิดและทฤษฎีท่ี
เกี่ยวขEองกับการเจรจาตMอรอง  กระบวนการในการเจรจาตMอรองทางธุรกิจ คุณลักษณะของนักเจรจาตMอรองท่ี
ประสบความสำเร็จ ศิลปะการเจรจาตMอรอง แนวทางการเจรจาตMอรองทางธุรกิจอยMางมีจริยธรรม การฝjกปฏิบัติ
และการใชEกรณีศึกษา 
 

กจ 1028 

MN 1028 

การจัดการเชิงกลยุทธP  

Strategic Management 

3(3-0-6) 

 

 แนวคิด กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ\ การวิเคราะห\สภาพแวดลEอมทางธุรกิจ การวางแผนเชิงกลยุทธ\  
เคร่ืองมือทางธุรกิจ การกำหนดกลยุทธ\ขององค\การ การนำกลยุทธ\ไปปฏิบัติ การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ\ 
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กจ 1029 

MN 1029 

การจัดการโลจิสติกสP  

Logistic Management 

3(3-0-6) 

 

 แนวคิด ประเภทและรูปแบบ บทบาทหนEาที่ กิจกรรมการจัดการโลจิสติกส\ ตั้งแตMกิจกรรมตEนน้ำ กิจกรรม
กลางน้ำ ตลอดจนถึงกิจกรมปลายน้ำ โดยคำนึงถึงคMาใชEจMายในการจัดการกิจกรรมโลจิสต\ติกส\ การใหEบริการลูกคEา 
กระบวนการ การจัดซื ้อ การจัดหา การพยากรณ\ ความตEองการ การบริการจัดการวัสดุและการวางแผน          
การกำหนดความตEองการ การจัดการและควบคุมวัสดุคงเหลือ การจัดการคลังสินคEาและศูนย\กระจายสินคEา       
การจัดการบรรจุภัณฑ\และหีบหMอสินคEา การจัดการขนสMง การบำรุงรักษา การเคลื่อนยEายอยMางมีคุณภาพ การใชE
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใชEในการจัดการโลจิสติกส\ ความเส่ียงในงานโลจิสติกส\ 
 

กจ 1030 

MN 1030 

หัวข*อคัดสรรด*านการจัดการ 1 

Selected Topic in Management 1 

3(x-x-x) 

 

  เลือกประเด็นรMวมสมัย ความรู EใหมM สถานการณ\ หรือสภาพปäญหาดEานการจัดการ นำมา
แลกเปล่ียนเรียนรูEรMวมกัน 
 

กจ 1031 

MN 1031 

หัวข*อคัดสรรด*านการจัดการ 2 

Selected Topic in Management 2 

3(x-x-x) 

 

  เลือกประเด็นรMวมสมัย ความรู EใหมM สถานการณ\ หรือสภาพปäญหาดEานการจัดการ นำมา
แลกเปล่ียนเรียนรูEรMวมกัน 
 

กจ 1032 

MN 1032 

การฝqกประสบการณP  

Field Experience 

3(240) 

 

 ฝjกปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือองค\การ เริ ่มการจัดทำแผนการฝjกที่มีรายละเอียดเกี ่ยวกับ
วัตถุประสงค\ กระบวนการทำงาน การประเมินผลการทำงาน และการปรับปรุงคุณภาพงาน ภายใตEคำแนะนำ
ชMวยเหลือของผูEมีประสบการณ\   
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 3.2 อาจารยPผู*สอน  

3.2.1 อาจารยPประจำหลักสูตร  
เลขประจำตัว

ประชาชน 
ชื่อ-สกุล 

คุณวุฒิ
สูงสุด 

สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษา 
จาก ปB 

3 1006 00218 xx x นางศุภรัตน4  ร5มเงิน บธ.ม. การจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2544 
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2541 

3 1603 00302 xx x นางสาวอรดี ตรีวิสูตร ศษ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2553 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพคร ู มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี 2551 
ศศ.บ. การจัดการทั่วไป สถาบันราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 2539 

3 299 00014 xxx x นางศิริรักษ4  วรรณรัตน4 บธ.บ. การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 

2553 

 3.2.2 อาจารยPประจำ 
ท่ี เลขประจำตัวประชาชน ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

1 3 7606 00027 xx x นายณัฐวุฒิ โพธ์ิทักษิณ ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษใน

ฐานะภาษาต*างประเทศ 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา 

ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

2 3 1005 03466 xx x นางสาวอำพร ไพฑูรยN บธ.ม. การเงินและการธนาคาร 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา 

ค.บ. สังคมศึกษา 

3 3 2301 00027 xx x นางสาวนิพัทธา เอ่ียมใบพฤกษN ค.ม. วิจัยการศึกษา 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา 

กศ.บ. วิทยาศาสตรN - คณิตศาสตรN 

4 3 8603 00248 xx x นายสุนันทN เพ็ชรพิรุณ พธ.ม. พุทธศาสนา 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (การสอน) 

พธ.บ. รัฐศาสตรN 

5 3 4017 00027 xx x นางวรรณรัตนN ศิริภูธร ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา 

สัมฤทธิบัตร การศึกษาปฐมวัย 

ค.บ. การประถมศึกษา 

6 3 8205 00015 xx x นางสาวสุดารัตนN ตัณฑะอาริยะ อ.ม. ภาษาไทย 
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ท่ี เลขประจำตัวประชาชน ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา 

ค.บ. ภาษาไทย 

7 3 3416 00009 xx x นายพชร แก4วดี ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา 

ศษ.บ. ฟnสิกสN-คณิตศาสตรN 

8 3 4016 00090 xx x นางสาวกรกนก ปานอำพันธN วท.ม. พฤกษเศรษฐกิจ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 

วท.บ. พืชศาสตรN 

 

 3.2.3 อาจารยPพิเศษ 

ท่ี ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ตำแหนFง/ประสบการณH 

1 ดร.กรรณิกา สุภาภา Ph.D. รัฐประศาสนศาสตรN 1. ผู4อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด 

2. สอนวิชาคณิตศาสตรN ระยะเวลา 26 ป[ 

3. ปฏิบัติหน4าท่ีเปsนศึกษานิเทศกN ระยะเวลา 

3 ป[ 

D.P.A. Public Administration 

กศ.ม. คณิตศาสตรN 

กศ.บ. คณิตศาสตรN 

2 ดร.กุณฑล งาเจือ ปร.ด. ประเมินการศึกษา 1. รองผู4อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด 

2. หัวหน4ากลุ*มสาระการเรียนรู4 

3. รับผิดชอบงานด4านการประเมินการศึกษา 

4. งานอาชีพ ตัดเย็บ งานใบตอง 

5. ทำงานวิจัยและเปsนวิทยากรเก่ียวกับหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ศษ.ม. การประเมินการศึกษา 

ศษ.บ. การวัดและประเมินผล 

ศษ.บ. บริหารการศึกษา 

3 นายธานินทรN เหลือสืบชาติ รป.ม. การปกครองท4องถ่ิน 1. หัวหน4างานส*งเสริม 

การปกครอง 

2. ผู4บังคับหมู*ตำรวจสันติบาล 2 ป[ 

3. เจ4าพนักงานปกครอง 4 ป[ 

4. ท4องถ่ินอำเภอแหลมงอบ 5 ป[ 

ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตรN 

4 นางสาวรัศมี นวเกษร วท.ม. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยN

และองคNการ 

1. พนักงานบริษัทเอกชน 

2. ปฏิบัติงานแผนกทรัพยากรมนุษยN 

3. สอนวิชาการปกครองและรัฐศาสตรN 8 ป[ ศศ.บ. รัฐศาสตรN 

5 นางอรอนงคN คล*องกิจกล กศ.บ. สังคมศึกษา 1. ข4าราชการบำนาญ 

2. ครูกลุ*มการงานพ้ืนฐานอาชีพ  

3. สอนรายวิชาเก่ียวกับการศึกษาปฐมวัย  

31  ป[ 
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ท่ี ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ตำแหนFง/ประสบการณH 

4. สอนรายวิชาหลักสูตรพัฒนาทักษะและ

เสริมสร4างประสบการณN 

6 นายวิฑูรยN บุญรอด กศ.บ. หัตถกรรม 1. ข4าราชการบำนาญ 

2. ครูสอนศิลปะ หัตถกรรม ระดับปฐมวัย 

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 31 ป[ 

3. สอนรายวิชาหลักสูตรพัฒนาทักษะและ

เสริมสร4างประสบการณN 

7 นางสาวพัชรินทรN เลยานนทN ค.บ. นาฏศิลปÑ 1. ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 

2. ครูสอนระดับปฐมวัย 

3. วิทยากรสอนรำในงาน 

และหน*วยงานต*างๆ 

8 นายบุญค้ำ จุลเจือ ค.บ. คอมพิวเตอรN 1. ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 

2. สอนคอมพิวเตอรN 15  ป[ 

9 นายหย่ี ธรรมปÜญญา - - 1. ล*ามแปลภาษา 

2. เปsนผู4เช่ียวชาญด4านภาษากัมพูชา ซ่ึงเปsน

สาขาวิชาท่ีขาดแคลน 30 ป[ 

11 นางอ4อมเดือน สมคิด บธ.บ. การบัญชี สอนรายวิชาการบัญชี 21 ป[ 

12 นายวุฒิ ชะนา วท.บ. เศรษฐศาสตรN วิทยากรภาษาอังกฤษ การโรงแรม และการ

จัดการท*องเท่ียว 11 ป[ M.S. Hospitality 

Administration 

13 นางสาวหยาดรุ4ง  สุทธิวารี บธ.บ. คอมพิวเตอรNธุรกิจ วิทยากรการอบรมเก่ียวกับการใช4งาน

คอมพิวเตอรN การใช4งานโปรแกรมสำเร็จรูป 

10 ป[ 

14 นางสมเสน*หN  พ*วงพี กศ.บ. ภาษาไทย 1.ข4าราชการบำนาญ 

2. ผู4บริหารสถานศึกษา 7 ป[ 

3. ศึกษานิเทศกN 10 ป[ 

4. สอนภาษาไทย 15 ป[ 

15 นางสาวจันทรา วรรณรัตนN บช.บ. การบัญชี 1. พนักงานบริษัทเอกชน 

2. ปฏิบัติงานด4านบัญชีและการเงิน 18 ป[ บธ.ม. การจัดการ 

16 นางสาวเบญจวรรณ  

เนาวฤทธิกุล 

บธ.บ. การบัญชี 1. พนักงานบริษัทเอกชน 

2. ปฏิบัติงานด4านบัญชีและการเงิน 12 ป[ บธ.ม. การจัดการท่ัวไป 

17 นางสาวณัฐภัสสร พิมพNอุบล บธ.บ. การบัญชี 1. ครูพิเศษสอน 

2. สอนวิชาเก่ียวกับบัญชี 10 ป[ 



หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปรับปรุง 2562 หน#า 32 
 
 

 

4. องคPประกอบเก่ียวกับการฝqกประสบการณPภาคสนาม 

จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผูEใชEผู Eสำเร็จการศึกษา มีความตEองการใหEผู Eสำเร็จการศึกษา           
มีประสบการณ\ในวิชาชีพกMอนเขEาสูMการทำงานจริง ดังน้ัน ในหลักสูตรน้ีจึงมีรายวิชาการฝjกประสบการณ\ซ่ึงจัดอยูMใน
กลุMมวิชาชีพท่ีนักศึกษาทุกคนตEองลงทะเบียนเรียนกMอนจบการศึกษา 

4.1. ผลการเรียนรู*ของการฝqกประสบการณPภาคสนาม 

ความคาดหวังในผลการเรียนรูEจากการฝjกประสบการณ\ของนักศึกษา มีดังน้ี 
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขEาใจในหลักการ และทฤษฎีที่เรียน

ในช้ันเรียนไดEมากย่ิงข้ึน 
(2) บูรณาการความรูEที่เรียนมาเพื่อสMงเสริมการนำหลักการจัดการเขEาไปสนับสนุนในการดำเนินงานทาง

ธุรกิจ 
(3)  มีมนุษยสัมพันธ\และสามารถทำงานรMวมกับผูEอ่ืนไดEดี 
(4)  มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเขEาใจวัฒนธรรมขององค\กร ตลอดจนสามารถปรับตัวใหEเขEากับสถาน

ประกอบการไดE 
(5) มีความกลEาในการแสดงออก และนำความคิดสรEางสรรค\ไปใชEประโยชน\ในงานไดE 

4.2 ชaวงเวลา  

ช้ันปàท่ี 3 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา  
 

5. ข*อกำหนดเก่ียวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย (ถ*ามี) 

5.1 คำอธิบายโดยยaอ  

 โครงงานหรือ โครงการทางการจัดการเปaนการทำโครงงานหรือโครงการเพื่อการสรEางสรรค\ พัฒนาธุรกิจ 
โดยนักศึกษาสามารถวิเคราะห\และประยุกต\ใชEหลักการจัดการ หรือสามารถสรEางแผนงานการเปaนผูEประกอบการ          
ท่ีดี นำเสนอตMออาจารย\ท่ีปรึกษาในสาขาวิชา 

5.2 ผลการเรียนรู*  

นักศึกษาสามารถทำงานเปaนกลุMม มีความเช่ียวชาญในการนำหลักการ ทฤษฎีมาประยุกต\ในการทำ
โครงงานหรือโครงการ มีผลงานท่ีสามารถนำไปสูMการพัฒนาเปล่ียนแปลง 

5.3 ชaวงเวลา 

 ช้ันปàท่ี 3 

5.4 จำนวนหนaวยกิต 

 3 หนMวยกิต 

5.5 การเตรียมการ  
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1) ประกาศตารางการทำงานของโครงงานหรือโครงการ 
2) แตMงต้ังอาจารย\ท่ีปรึกษา และ/หรือคณะกรรมการพิจารณาโครงงานหรือโครงการ  
3) จัดทำคูMมือการทำโครงงานหรือโครงการ 
4) ประกาศเกณฑ\การใหEคะแนนในแตMละกระบวนการของการดำเนินงาน 

5.6 กระบวนการประเมินผล  

1) ประเมินผลจากการติดตามความกEาวหนEาในการทำโครงงานหรือโครงการตามเกณฑ\การใหEคะแนน 
ตามกระบวนการของการดำเนินการจัดทำโครงงานหรือโครงการ   

2) ประเมินผลจากรายงานท่ีไดEกำหนดรูปแบบการนำเสนอตามระยะเวลา  
3) การนำเสนอผลการดำเนินการ โดยโครงงานหรือโครงการดังกลMาวตEองสามารถเห็นผลการเปล่ียนแปลง

หรือผลการพัฒนาจากการดำเนินโครงการ โดยการจัดใหEมีการนำเสนอผลการดำเนินงานโดยมี อาจารย\ที่ปรึกษา 
และ/หรือคณะกรรมการพิจารณาโครงงานหรือโครงการ เปaนผูEประเมิน 
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หมวดท่ี 4 

ผลการเรียนรู* กลยุทธPการสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธPหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1.1 มีทักษะในการใชEเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการ  
      จัดการ 

- ฝjกปฏิบัติการใชEงานเทคโนโลยีที่เกี่ยวขEองกับ
การประกอบธุรกิจ  
- สืบคEน แลกเปลี่ยนเรียนรูEเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหมMๆ 

1.2 มีความสามารถในการวิเคราะห\และแกEปäญหา
เก่ียวกับการจัดการ 

- ให Eน ักศ ึกษาว ิ เคราะห \และแก Eป äญหาจาก
กรณีศึกษา ดEวยการทำงานเปaนกลุ Mม นำเสนอ 
และรับฟäงความคิดเห็นจากกลุMมอ่ืนๆ 

1.3 มีจิตบริการและสามารถทำงานรMวมกับผูEอ่ืน -จัดกิจกรรมพัฒนาผู Eเรียนในการพัฒนาธุรกิจ
ชุมชนรMวมกับชุมชน   

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู*ในแตaละด*าน 

 2.1 การพัฒนาผลการเรียนรู*ในแตaละด*านของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 2.1.1 ด*านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู* 

  (1) มีระเบียบวินัย ประพฤติตนตามระเบียบของสังคม  
  (2) ซ่ือสัตย\สุจริตตMอตนเอง และผูEอ่ืน 
  (3) ขยันหม่ันเพียร อดทน  ใฝãเรียนรูE   
  (4) ประหยัด อดออม และเลือกใชEทรัพยากรอยMางคุEมคMา 
  กลยุทธPการสอน 

  (1) การปลูกฝäงคุณธรรมจริยธรรมโดยการบูรณาการเขEากับรายวิชา 
  (2) การเรียนรูEจากบุคคลตEนแบบ 
  (3) จัดทำโครงงานท่ีสะทEอนถึงคุณธรรมและจริยธรรม 
  กลยุทธPการวัดและประเมินผล 

   (1) ใชEแบบสังเกตพฤติกรรมโดยอาจารย\ผูEสอน กลุMมเพ่ือนนักศึกษา  
   (2) ประเมินจากการเขEารMวมกิจกรรมและผลงานของนักศึกษา 
   (3) ผูEเรียนประเมินตนเอง 
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 2.1.2 ด*านความรู* 

 ผลการเรียนรู* 

   (1) มีความรูE ความสามารถในการใชEภาษาในการเรียนรูEและพัฒนาปäญญาไดEอยMางตMอเน่ือง 
   (2) มีความรูE ความเขEาใจ เห็นคุณคMาของศิลปวัฒนธรรม และภูมิปäญญา เขEาใจความสัมพันธ\
ระหวMางมนุษย\กับมนุษย\ สังคม และธรรมชาติส่ิงแวดลEอม 
   (3) มีความรูE ความเขEาใจ เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการเปลี่ยนแปลงที่สMงผล
กระทบตMอตนเองและผูEอ่ืน 
   (4) มีความรูE ความเขEาใจ เกี่ยวกับหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร\ คณิตศาสตร\ และ
เทคโนโลยี 
 กลยุทธPการสอน 

  (1) กิจกรรมเนEนผูEเรียนมีบทบาทในการคิดและการกระทำดEวยตนเอง หรือการกระทำเปaนกลุMม 
  (2) กิจกรรมสMงเสริมใหEผูEเรียนไดEศึกษาคEนควEาแสวงหาความรูE สรุปองค\ความรูEดEวยตนเอง และ
นำเสนอความรูEไดE 
  (3) เรียนรูEจากสถานการณ\จริง การทำกิจกรรมโครงการ รวมท้ังแลกเปล่ียนประสบการณ\ 
  (4) ฝjกทักษะตMาง ๆ ท่ีเปaนจุดเนEนของแตMละรายวิชา 
 กลยุทธPการวัดและประเมินผล 

  (1) การกำหนดสัดสMวนน้ำหนักการประเมิน ของแตMละผลลัพธ\การเรียนรูE 
  (๒) การประเมินยMอยเพ่ือปรับปรุง พัฒนา และการประเมินผลรวม 
  (3) ประเมินจากการเขEารMวมกิจกรรมของนักศึกษา 
  (๔) การประเมินผลงานท่ีมอบหมาย   
  2.1.3  ทักษะทางปjญญา 

  ผลการเรียนรู* 

  (1) รูEจักคิด วิเคราะห\ สังเคราะห\ ประเมินคMา เช่ือมโยงความคิดอยMางองค\รวม  
  (2) สามารถระบุประเด็นปäญหา วางแผน เสนอแนะแนวทางการแกEปäญหาอยMางมีคุณคMาและ
สรEางสรรค\ 
  กลยุทธPการสอน 

  (1) การฝjกทักษะยMอย 
  (2) การจัดทำโครงการ หรือโครงงาน โดยการมอบหมายทำงานเปaนกลุMม 
  (3) การอภิปรายกลุMม การแลกเปล่ียนเรียนรูE 
  (4) ฝjกคิดดEวยวิธีการตMาง ๆ 
  กลยุทธPการวัดและประเมินผล 

  (1) การประเมินผลงานท่ีมอบหมาย 
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   (2) ประเมินความกEาวหนEาในการพัฒนาทักษะตMาง ๆ 
   (3) ประเมินการทำงานรMวมกัน 

 2.1.4 ทักษะความสัมพันธPระหวaางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  ผลการเรียนรู* 

  (1) มีความสามัคคี สามารถอยูMรMวมกับผูEอ่ืน ทำงานอยMางมีสMวนรMวม มีภาวะผูEนำและผูEตาม 
   (2) มีจิตสาธารณะ เสียสละ เห็นคุณคMาแหMงการแบMงปäน 
   (3) มีความรับผิดชอบตMอตนเอง ชุมชน สังคม และสMวนรวม สามารถพ่ึงตนเองไดE 
  กลยุทธPการสอน 

  (1) การมอบหมายงาน หรือโครงการ 
  (2) การฝjกการทำงานเปaนทีม 
  (3) ฝjกบทบาทภาวะผูEนำ และผูEตาม 
  กลยุทธPการวัดและประเมินผล 

  (1) ประเมินกระบวนการการทำงานเปaนกลุMม 
  (2) ประเมินผลงานของกลุMม 
  (3) ประเมินภาวะผูEนำ และผูEตาม 
  2.1.5 ทักษะการวิเคราะหPเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู* 

  (1) ใชEวิธีทางคณิตศาสตร\และสถิติพ้ืนฐาน ในการศึกษาคEนควEาและนำไปใชEไดEอยMางเหมาะสม 
 (2) มีทักษะในการส่ือสารและใชEภาษาอยMางมีประสิทธิภาพ 
 (3) ใชEเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูEและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  กลยุทธPการสอน 

   (1) ฝjกปฏิบัติ วิเคราะห\ขEอมูลดEวยวิธีการทางคณิตศาสตร\และสถิติ 
   (2) ฝjกการนำเสนอและการประเมินผลงานตMาง ๆ 
   (3) ฝjกทักษะการใชEเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูEจากการปฏิบัติงาน 
  กลยุทธPการวัดและประเมินผล 

  (1) ประเมินกระบวนการปฏิบัติ 
  (2) ประเมินจากผลงานท่ีปฏิบัติ 
  (3) ประเมินความกEาวหนEาในการพัฒนาทักษะตMาง ๆ 

 

 2.2 การพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู*ในแตaละด*านของหมวดวิชาเฉพาะ  

  2.2.1 ด*านคุณธรรม จริยธรรม 

  ผลการเรียนรู* 

                            (1) มีระเบียบ วินัย ความซ่ือสัตย\มีความรับผิดชอบตMอตนเองและผูEอ่ืน  
                            (2) มีจิตบริการ 
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                            (3) ปฏิบัติตนตามจริยธรรมทางธุรกิจ  

กลยุทธPการสอน 

(1) การรMวมกันกำหนดกฎกติกาและขEอบังคับในช้ันเรียน 
(2) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงาม ดEวยการชื่นชมนักศึกษาที่มีพฤติกรรมที่ดี และ

ติดตาม ตักเตือนนักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมท่ีไมMพึงประสงค\ 
(3) การมอบหมายหนEาท่ีของการเปaนผูEนำกลุMมและการเปaนสมาชิกกลุMม 

กลยุทธPการวัดและประเมินผล 

(1) ประเมินจากการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบในชั้นเรียนอยMางสม่ำเสมอ และนำผล
ประเมินไปปรับปรุงเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 

(2) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนEาที ่ที ่ไดEรับมอบหมายในงานของตนเองและ 
งานกลุMม 

(3) ประเมินจากความสุจริตในงานที่ไดEรับมอบหมายและการทดสอบ เชMน การไมMทุจริตใน
การสอบ และการไมMคัดลอกงานผูEอ่ืน เปaนตEน 

2.2.2 ด*านความรู* 

ผลการเรียนรู* 

                    (1) มีความรูE ความเขEาใจพ้ืนฐานการประกอบธุรกิจ 
                             (2) มีความรูE ความเขEาใจแนวคิดทางการจัดการสมัยใหมM   
                             (3) ประยุกต\ความรูE ไปใชEในการจัดการ   
 

     กลยุทธPการสอน 

(1) จัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเนEนหลักการทางทฤษฎี และการ
ประยุกต\ใชEในสถานการณ\จริง เชMน การวิเคราะห\กรณีศึกษา และการเขียนแผนธุรกิจ เปaนตEน 

(2) จัดการเรียนรูEจากประสบการณ\ตรง เชMน การศึกษาดูงานและการเชิญวิทยากรที่มี
ประสบการณ\ตรงเฉพาะเร่ือง 
                    กลยุทธPการวัดและประเมินผล 

(1) ประเมินผลตามสภาพจริงในระหวMางดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียน เชMน ประเมิน
กระบวนการทำงาน ผลงาน และแบบฝjกหัด เปaนตEน 
           (2) ประเมินผลจากการทดสอบปลายภาค และทดสอบยMอย  
              2.2.3 ทักษะทางปjญญา 

   ผลการเรียนรู* 

                             (1) สามารถแสวงหาความรูEทางการจัดการจากแหลMงตMางๆ ไดEดEวยตนเอง 
                             (2) สามารถวิเคราะห\และแกEปäญหาทางดEานการจัดการธุรกิจไดE 
                             (3) มีความคิดสรEางสรรค\และสามารถบูรณาการใชEนวัตกรรมทางการจัดการธุรกิจไดE  
อยMางเหมาะสม 
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   กลยุทธPการสอน 

(1) กรณีศึกษาที่กระตุEนใหEนักศึกษาไดEประยุกต\ใชEความรูEและทักษะในสาขาวิชา เพื่อการ
แกEไขปäญหา 

(2) การอภิปรายกลุMม การระดมสมอง และการเปhดโอกาสใหEนักศึกษาไดEลงมือปฏิบัติจริง
ในสถานการณ\ตMางๆ 
                     กลยุทธPการวัดและประเมินผล 

(1) ประเมินผลตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชMน การอภิปราย 
การระดมสมอง วิเคราะห\ สังเคราะห\ การบูรณาการความรูEและทักษะ เปaนตEน 

(2) ประเมินผลจากการทดสอบปลายภาคการศึกษา ที่เนEนใหEนักศึกษาประยุกต\ใชEองค\
ความรูEเพ่ือการแกEปäญหา อธิบายแนวคิดของการแกEปäญหา และวิธีการแกEปäญหา  

2.2.4 ทักษะความสัมพันธPระหวaางบุคคลและความรับผิดชอบ 
  ผลการเรียนรู* 
                             (1) มีทักษะการทำงานรMวมกับผูEอ่ืน 
                             (2) สามารถส่ือสารและประสานการทำงานกับเพ่ือนรMวมงานและชุมชนไดE 
                             (3) มีความรับผิดชอบในงานท่ีไดEรับมอบหมาย 
  กลยุทธPการสอน 

(1) มอบหมายใหEนักศึกษาทำงานกลุMม ท่ีเนEนการประสานงานกับผูEอ่ืน  
(2) คEนควEาหาขEอมูลจากการสัมภาษณ\บุคคลอ่ืน หรือผูEท่ีมีประสบการณ\  
(3) การนำเสนอผลงานในช้ันเรียน และการรับฟäงความคิดเห็นจากบุคคลอ่ืนๆ ในช้ันเรียน 

   กลยุทธPการวัดและประเมินผล 

(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการทำงานรMวมกับเพื่อนใน
ช้ันเรียน 

(2) ประเมินจากความรับผิดชอบในงานท่ีไดEรับมอบหมาย ผลสัมฤทธ์ิของงาน การ
แกEปäญหาในการทำงาน และการประสานงานท้ังภายในและภายนอกกลุMม 
  2.2.5 ทักษะการวิเคราะหPเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ผลการเรียนรู* 

                            (1) สามารถวิเคราะห\ และนำเสนอขEอมูลทางสถิติธุรกิจ 
                            (2) สามารถส่ือสารและเลือกรูปแบบการนำเสนอไดEอยMางมีประสิทธิภาพ 
                            (3) มีทักษะการใชEเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูEและการจัดการธุรกิจ 
  กลยุทธPการสอน 

(1) ฝjกปฏิบัติการใชEเครื่องมือทางดEานเทคโนโลยีเพื่อการแกEปäญหาไดEอยMางเหมาะสมใน
หลากหลายสถานการณ\ 
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(2) มอบหมายงานใหEวิเคราะห\ขEอมูลดEานธุรกิจ และจัดใหEอยูMในรูปแบบสารสนเทศท่ี
เหมาะสม 

(3) นำเสนอผลงานจากการคEนควEาขEอมูลดEวยการส่ือสารในรูปแบบตMางๆ และใชE
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
  กลยุทธPการวัดและประเมินผล 

(1) ประเมินผลจากการใชEเทคนิคการนำเสนอโดยใชEทฤษฎี การเลือกใชEเคร่ืองมือทาง
เทคโนโลยี หรือคณิตศาสตร\และสถิติท่ีเก่ียวขEองมาพัฒนาธุรกิจสมัยใหมM 
      (2) ประเมินผลจากความสามารถในการอธิบาย ส่ือสารถึงแนวคิดการดำเนินธุรกิจขEอจำกัด 
เหตุผลในการเลือกใชEระบบการจัดการ เทคโนโลยีและกรณีศึกษาตMางๆ โดยการนำเสนอในชั้นเรียนที่มีเนื้อหา
ครบถEวนชัดเจนและตรงประเด็น 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู=จากหลักสูตรสู?รายวิชา  (Curriculum Mapping)  

�  ความรับผิดชอบหลัก   ¡ ความรับผิดชอบรอง 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

รายวิชา 
1.ด5านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด5านความรู5 

3. ด5านทักษะ
ทางปBญญา 

4. ด5านทักษะ
ความสัมพันธGระหวHาง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด5านทักษะการ
วิเคราะหGเชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช5
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 

กลุHมวิชาภาษา                  

ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาป9ญญา  ¡ � ¡ � ¡   � ¡ �  ¡  � ¡ 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  ¡ �  �    � ¡ �  ¡  � ¡ 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  ¡ �  �    � ¡ �  ¡  � ¡ 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ¡ �  � ¡   � ¡ �  ¡  � ¡ 

การพัฒนาทักษะการพูดและการ

เขียน 
�  ¡  �  ¡  ¡ � ¡  �  � ¡ 

ป9ญญาจากวรรณกรรม  �   ¡ �   ¡ �  � ¡  � ¡ 

ภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการ ¡   � ¡ �   ¡ � ¡ �   � ¡ 

ภาษาประเทศเพื่อนบ#าน  ¡ �  �    � ¡ ¡  �  � ¡ 

กลุHมวิชามนุษยศาสตรGและ
สังคมศาสตรG 

                

จังหวัดศึกษา ¡ �    ¡ �  ¡ � ¡  � ¡  � 

ศิลปะและทักษะการใช#ชีวิต   � ¡  � ¡  � ¡  � ¡  � ¡ 

พลเมืองกับความรับผิดชอบตRอสังคม � ¡     � ¡ ¡ � ¡  �  � ¡ 

พลังของแผRนดิน    ¡ �  ¡ �  � ¡  � ¡  ¡ � 
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รายวิชา 
1.ด5านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด5านความรู5 

3. ด5านทักษะ
ทางปBญญา 

4. ด5านทักษะ
ความสัมพันธGระหวHาง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด5านทักษะการ
วิเคราะหGเชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช5
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 

กลุHมวิชาวิทยาศาสตรG 
คณิตศาสตรGและเทคโนโลยี 

                

การเข#าใจดิจิทัล ¡  �    ¡ � � ¡ ¡  �  ¡ � 

การคิดสร#างสรรคSและการแก#ป9ญญา  ¡ �   ¡  � � ¡ �  ¡ � ¡  

วิทยาศาสตรSและสิ่งแวดล#อมเพื่อชีวิต  ¡  �  ¡  � ¡ �  ¡ �  ¡ � 

โปรแกรมคอมพิวเตอรSสำเร็จรูป  ¡ �  �   ¡ � ¡ � ¡   � ¡ 

คณิตศาสตรSในชีวิตประจำวัน ¡ �   ¡   � � ¡ ¡  � � ¡  
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 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู=จากหลักสูตรสู?รายวิชา  (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 

 
�  ความรับผิดชอบหลัก   ¡ ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1.ด=านคุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ด=านความรู= 

3. ด=านทักษะทาง

ป]ญญา 

4. ด=านทักษะ

ความสัมพันธ̀ระหว?าง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ด=านทักษะการ

วิเคราะห̀เชิงตัวเลข 

การส่ือสารและการใช=

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

กจ  1001 หลักเศรษฐศาสตร= � ¡ ¡ � ¡ ¡ � ¡ ¡ ¡ ¡ � ¡ � ¡ 
กจ  1002 หลักการจัดการ ¡ ¡ � � ¡ ¡ � ¡ ¡ � ¡ ¡ ¡ � ¡ 
กจ  1003 หลักการตลาด ¡ � ¡ � ¡ ¡ � ¡ ¡ � ¡ ¡ ¡ � ¡ 
กจ  1004 กฎหมายธุรกิจ ¡ ¡ � � ¡ ¡ ¡ � ¡ ¡ ¡ � ¡ � ¡ 
กจ  1005 หลักการบัญชี ¡ ¡ � � ¡ ¡ ¡ � ¡ ¡ ¡ � � ¡ ¡ 
กจ  1006 หลักการเงิน ¡ ¡ � � ¡ ¡ ¡ � ¡ ¡ ¡ � � ¡ ¡ 
กจ  1007 การจัดการทรัพยากรมนุษย= ¡ ¡ � � ¡ ¡ � ¡ ¡ � ¡ ¡ ¡ � ¡ 
กจ  1008 การจัดการการดำเนินงาน ¡ � ¡ � ¡ ¡ ¡ � ¡ � ¡ ¡ ¡ � ¡ 
กจ  1009 พ้ืนฐานการประกอบธุรกิจ ¡ ¡ � � ¡ ¡ � ¡ ¡ � ¡ ¡ ¡ � ¡ 
กจ  1010 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ � ¡ ¡ ¡ � � ¡ � ¡ ¡ � ¡ ¡ ¡ � 
กจ  1011 การวิจัยและสถิติทางธุรกิจ � ¡ ¡ ¡ ¡ � ¡ � ¡ ¡ � ¡ � ¡ ¡ 
กจ  1012 ภาษีอากรธุรกิจ ¡ ¡ � � ¡ ¡ ¡ � ¡ ¡ ¡ � ¡ � ¡ 
กจ  1013 การจัดการโครงการ � ¡ ¡ ¡ ¡ � ¡ � ¡ ¡ � ¡ ¡ � ¡ 
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รายวิชา 

1.ด=านคุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ด=านความรู= 

3. ด=านทักษะทาง

ป]ญญา 

4. ด=านทักษะ

ความสัมพันธ̀ระหว?าง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ด=านทักษะการ

วิเคราะห̀เชิงตัวเลข 

การส่ือสารและการใช=

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

กจ  1014 จิตวิทยาธุรกิจ ¡ � ¡ ¡ ¡ � ¡ � ¡ ¡ � ¡ ¡ � ¡ 
กจ  1015 การจัดการสำนักงานสมัยใหมX � ¡ ¡ ¡ � ¡ ¡ � ¡ ¡ ¡ � ¡ ¡ � 
กจ  1016 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ¡ ¡ � ¡ ¡ � � ¡ ¡ ¡ � ¡ ¡ � ¡ 
กจ  1017  การบัญชีเพ่ือการจัดการ � ¡ ¡ ¡ ¡ � ¡ � ¡ ¡ ¡ � � ¡ ¡ 
กจ  1018 โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี � ¡ ¡ ¡ ¡ � ¡ � ¡ ¡ ¡ � ¡ ¡ � 
กจ  1019 การตลาดดิจิทัล � ¡ ¡ ¡ � ¡ ¡ ¡ � ¡ � ¡ ¡ ¡ � 
กจ  1020 พาณิชย=อิเล็กทรอนิกส= ¡ � ¡ ¡ � ¡ ¡ ¡ � ¡ � ¡ ¡ ¡ � 
กจ  1021 มัลติมีเดียและการประยุกต=ใช] � ¡ ¡ ¡ � ¡ ¡ ¡ � ¡ � ¡ ¡ ¡ � 
กจ  1022 ความคิดสร]างสรรค=ทางธุรกิจ  � ¡ ¡ ¡ � ¡ ¡ ¡ � ¡ ¡ � ¡ ¡ � 
กจ  1023 การจัดการธุรกิจเกษตร � ¡ ¡ ¡ ¡ � ¡ ¡ � ¡ � ¡ ¡ ¡ � 
กจ  1024 การเป̂นผู]ประกอบการธุรกิจชุมชน ¡ � ¡ ¡ ¡ � ¡ � ¡ ¡ � ¡ ¡ � ¡ 
กจ  1025 การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย= ¡ ¡ � ¡ ¡ � ¡ � ¡ ¡ � ¡ ¡ � ¡ 
กจ  1026 การจัดการนวัตกรรมและการ
เปล่ียนแปลง � ¡ ¡ ¡ � ¡ ¡ ¡ � ¡ � ¡ ¡ ¡ � 

กจ  1027 การติดตXอส่ือสารและการเจรจา
ตXอรองทางธุรกิจ ¡ ¡ � ¡ ¡ � ¡ � ¡ ¡ � ¡ ¡ � ¡ 
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รายวิชา 

1.ด=านคุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ด=านความรู= 

3. ด=านทักษะทาง

ป]ญญา 

4. ด=านทักษะ

ความสัมพันธ̀ระหว?าง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ด=านทักษะการ

วิเคราะห̀เชิงตัวเลข 

การส่ือสารและการใช=

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

กจ  1028 การจัดการเชิงกลยุทธ= ¡ ¡ � ¡ ¡ � ¡ � ¡ ¡ � ¡ ¡ � ¡ 
กจ  1029 การจัดการโลจิสติกส= � ¡ ¡ ¡ � ¡ ¡ � ¡ ¡ � ¡ ¡ ¡ � 
กจ  1032 การฝ̀กประสบการณ= � � ¡ � � ¡ ¡ � ¡ ¡ � � ¡ � � 
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3. ความคาดหวังของผลลัพธ2การเรียนรู:เม่ือส้ินปAการศึกษา 

ปAท่ี รายละเอียด 

1 นักศึกษาจะต/องเป4นผู/ท่ีมีความรู/พ้ืนฐานการเป4นผู/ประกอบการ 

2 นักศึกษามีความพร/อมของการเป4นผู/ประกอบการ 

3 นักศึกษาจะเป4นผู/ประกอบการได/ 
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หมวดท่ี  5 

หลักเกณฑ2ในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ2ในการให:ระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดและการประเมินผลการศึกษาให/เป4นไปตามระเบียบของสถาบันวิทยาลัยชุมชน วSาด/วยเรื่องการจัด

การศึกษาต่ำกวSาปริญญา พ.ศ. 2560  

 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู:ขณะนักศึกษายังไมWสำเร็จการศึกษา 

2.1.1 การทวนสอบระดับรายวิชา  

 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรู/ของแตSละรายวิชา

และประสบการณYภาคสนาม ในแตSละภาคการศึกษาให/จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาที่สอน การ

ประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนรู/ในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพร/อมป[ญหา/อุปสรรคและข/อเสนอแนะ โดย

มีหัวข/ออยSางน/อยตามแบบ มคอ. 5 (รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา) 

กระบวนการหรือข้ันตอนการทวนสอบระดับรายวิชา 

(1) ดำเนินการทวนสอบทุกรายวิชาท่ีเป̀ดสอน  

(2) ตรวจสอบผลการให/คะแนนแตSละสSวนตามท่ีกำหนดเกณฑYการประเมินผลการเรียนรู/ใน มคอ.

3 และ มคอ.4 ของแตSละรายวิชา โดยพิจารณาการให/คะแนนจากรายงาน ชิ้นงานหรือผลงาน จากการเรียนรู/ การ

ประเมินพฤติกรรมจากการทำกิจกรรมการเรียนรู/ แบบทดสอบ แบบประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู/ด/านตSาง ๆ 

หรือแบบประเมินงานอ่ืน ๆ ท่ีมอบหมายของรายวิชา 

(3) ใช/ข/อมูลที ่เกี ่ยวข/องจากรายงานผลการจัดการเรียนรู /ของรายวิชา มคอ.5 และ มคอ.6  

ท่ีอาจารยYประจำวิชาจัดทำ เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา มาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบ 

(4) จัดทำรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู/รายวิชาประจำภาคการศึกษา ที่แสดง

ให/เห็นในภาพรวมวSาคุณภาพของการจดัการเรียนรู/ของรายวิชาเป4นอยSางไร  ผู/เรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู/

ท่ีกำหนดไว/ในแตSละรายวิชาในระดับใด พร/อมแสดงข/อมูลหรือหลักฐานที่ยืนยันวSาผู/เรียนบรรลุตามมาตรฐานท่ี

กำหนด  

2.1.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร 

(1) แตSงต้ังคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู/ระดับหลักสูตร ประกอบด/วย 

  - กรรมการจากสำนักวิชาการ 

  - กรรมการจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

  - ผู/ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา น้ัน ๆ  

(2) บทบาทหน/าท่ีของคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู/ระดับหลักสูตร 
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- กำหนดกระบวนการหรือขั ้นตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู /ระดับ   

หลักสูตร เพ่ือการตรวจสอบและประเมินความสำเร็จของการผลิตผู/สำเร็จการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

- กำหนดปฏิทินการดำเนินงานการทวนสอบประจำปiการศึกษาที่มีผู/สำเร็จการศึกษา 

โดยกำหนดรายละเอียดของกิจกรรมและระยะเวลาท่ีต/องดำเนินการของผู/ท่ีเก่ียวข/อง 

- กำหนดข/อมูล แหลSงข/อมูล และผู/ให/ข/อมูล ที่ต/องเก็บรวบรวมและแจ/งให/ผู/เกี่ยวข/อง

ทราบเพื่อการเตรียมพร/อม ได/แกS รายงานผลการจัดการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)  คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร   แหลSงฝkกปฏิบัติผู/ใช/บัณฑิต และผู/มีสSวนได/สSวนเสียในการจัดการศึกษาและการปฏิบัติงานของผู/สำเร็จ

การศึกษาหลังจากสำเร็จการศึกษา 

- ดำเนินการทวนสอบตามกระบวนการหรือข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกำหนดไว/ 

- จัดทำรายงานผลการทวนสอบประจำปiการศึกษา  

(3) กระบวนการหรือข้ันตอนการทวนสอบระดับหลกัสูตร 

- กำหนดลักษณะข/อมูล แหลSงข/อมูลและผู /ให/ข/อมูล ที ่สามารถนำมาใช/วิเคราะหY

ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู/ท่ีครอบคลุมผลการเรียนรู/ทุกด/านตามมาตรฐานการเรียนรู/สาขาวิชา  เพ่ือประเมินความสำเร็จ

ของการผลิตผู/สำเร็จการศึกษาท่ีมีคุณภาพของวิทยาลัยชุมชน 

-  พัฒนาเครื่องมือ ที่ใช/ในการเก็บรวบรวมข/อมูลที่จำเป4นต/องใช/ดำเนินการเก็บรวบรวม

ข/อมูลจากผู/ให/ข/อมูลตามท่ีกำหนดไว/ 

- ใช/ข/อมูลที่เกี่ยวข/องจากรายงานผลการจัดการเรียนรู/ของรายวิชา มคอ.5 และ มคอ.6

และข/อมูลจากรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทำเมื่อสิ้นสุดปi

การศึกษา มาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบ 

    -  จัดทำรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู/ของผู/สำเร็จการศึกษาประจำปi

การศึกษา ที่แสดงให/เห็นในภาพรวมวSา คุณภาพของการจดัการเรียนรู/ของหลักสูตรเป4นอยSางไร ผู/สำเร็จการศึกษา

บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู/ท่ีกำหนดไว/ในหลักสูตรครบถ/วนเพียงใด พร/อมแสดงข/อมูลหรือหลักฐานที่ยืนยันวSา

บรรลุตามมาตรฐานท่ีกำหนดไว/ 

 

3.  เกณฑ2การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 เป4นไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน วSาด/วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกวSาปริญญาของ

วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560 ดังน้ี 

  3.1 ศึกษารายวิชาตSาง ๆ ครบถ/วนตามจำหนวนหนSวยกิตท่ีกำหนดไว/ในโครงสร/างของหลักสูตร และเกณฑY

ข้ันต่ำของแตSละรายวิชา และต/องได/รับคะแนนเฉล่ียไมSต่ำกวSา 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทSา 

  3.2 ไมSมีพันธะทางการเงินหรือมีพันธะอ่ืน ๆ ตSอวิทยาลัย 

  3.3 ผSานการเข/ารSวมกิจกรรมท่ีวิทยาลัยกำหนด 

  3.4 สอบผSานการประเมินความรู/และทักษะตามท่ีวิทยาลัยกำหนด 
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หมวดที่  6   
การพัฒนาอาจารย4 

 

1.  การเตรียมการสำหรับอาจารย2ใหมW 

1.1 ปฐมนิเทศอาจารยYใหมS เพื่อชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตร และแนะนำอาจารยYประจำหลักสูตร และ

มอบเอกสารที่เกี่ยวข/องกับการเรียนการสอน ได/แกS คูSมือหลักสูตร คูSมือนักศึกษา กฎ ระเบียบ ข/อบังคับ และคูSมือ

ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนของอาจารยY  

1.2 สSงเสริมให/อาจารยYใหมSเข/ารSวมประชุมของทางวิทยาลัยชุมชน เพื่อทราบถึงปรัชญา พันธกิจ และ

วิสัยทัศนY ของการจัดการศึกษา  

1.3 ช้ีแจงแนวทางในการจัดการเรียนการสอน แนวทางในการทำวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน     การ

จัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณYภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผล  

การดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณYภาคสนาม (มคอ.6)  

1.4 จัดการอบรมเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน กลยุทธYการสอนและการประเมินผล รวมถึงการบูรณา

การ เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน  

 

2.  การพัฒนาความรู:และทักษะให:แกWคณาจารย2 

   2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

  2.1.1 สนับสนุนให/อาจารยYเข/าฝkกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  

กลยุทธY การสอน และการประเมินผล จากหนSวยงานท้ังภายในและหนSวยงานภายนอก  

  2.1.2 สนับสนุนให/อาจารยYเข/ารSวมประชุม สัมมนาทางวิชาการเพื่อประยุกตYใช/ความรู/ที่ได/ให/เกิด

ประโยชนYตSอการจัดการเรียนการสอน  

 2.1.3 จัดให/มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู/โดยใช/วิธีการจัดการความรู/ (Knowledge Management) 

เพื่อให/เกิดการถSายทอดประสบการณYและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู/ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหาร

หลักสูตร  

  2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด:านอ่ืนๆ  

   2.2.1 สSงเสริมให/อาจารยYพัฒนาการเรียนการสอนและทำวิจัยเพ่ือสร/างองคYความรู/ใหมS  

   2.2.2 ศึกษาดูงานท่ีเก่ียวข/องเพ่ือนาความรู/มาประยุกตYใช/ให/เกิดประโยชนYตSอตนเองและ

หลักสูตร  

   2.2.3 สSงเสริมให/อาจารยYมีสSวนรSวมในกิจกรรมชุมชนและบริการสังคม  

    2.2.4 สSงเสริมให/อาจารยYมีโอกาสไปศึกษาหรือเข/าฝkกอบรมเพ่ือเพ่ิมพัฒนาตนเองและเพ่ิมคุณวุฒิ 
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หมวดที่  7   
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1.  การกำกับมาตรฐาน 

  หลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร ดังน้ี  

1.1 จำนวนอาจารยY�ประจําหลักสูตร ไมSน/อยกวSา 3 คน และเป4นอาจารยYประจำหลักสูตรเกินกวSา 1 

หลักสูตรไมSได/ และประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน 

1.2 คุณสมบัติอาจารยY�ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธYกับสาขาวิชาที่เป`ดสอนไมSน/อยกวSา 3 คน 

และในจำนวนนั้นต/องเป4นผู/มีคุณวุฒิไมSต่ำกวSาปริญญาโทหรือเทียบเทSา หรือเป4นผู/ดำรงตำแหนSงทางวิชาการไมSต่ำ

กวSาผู/ชSวยศาสตราจารยY จำนวนอยSางน/อย 1 คน  

  1.3 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ต/องไมSเกิน 5 ปi ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออยSาง

น/อยทุก ๆ 5 ปi 

 

2.  บัณฑิต 

คุณภาพบัณฑิต  

  หลักสูตรมุSงพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต/องการของตลาดแรงงาน โดยการประเมินและ 

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู/ในขณะที่นักศึกษากำลังศึกษา และประเมินผลการมีงานทำ 

ตลอดจนความพึงพอใจและความต/องการของผู/ใช/บัณฑิต มีการจัดการเพื่อติดตามการประเมินผลและ การทวน

สอบเพื่อการแก/ไขปรับปรุง เพื่อให/ได/บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคYเป4นไปมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอนุปริญญา และมาตรฐานผลการเรียนรู/ อยSางน/อย 5 ด/าน คือ 1) คุณธรรมจริยธรรม 2) ความรู/           

3) ทักษะทางป[ญญา 4) ทักษะความสัมพันธYระหวSางบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะหYเชิงตัวเลข 

การส่ือสาร การใช/เทคโนโลยีสารสนเทศ  

หลักสูตรพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพ่ือให/ตอบสนองตSอความต/องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความ

พึงพอใจของผู/ใช/บัณฑิต โดยมีกลไกขับเคล่ือนการดำเนินงาน ดังน้ี  

1. ติดตาม สำรวจความต/องการจำเป4นของผู/ใช/บัณฑิตอยSางตSอเน่ือง  

2. สำรวจความพึงพอใจของผู/ใช/บัณฑิตท่ีมีตSอคุณภาพของบัณฑิตท่ีจบการศึกษา ในหลักสูตร  

3. จัดการประชุมโดยเชิญผู/ใช/บัณฑิตเข/ามามีสSวนรSวมในการวิพากษYหลักสูตร  

4. สร/างความเช่ียวชาญให/กับนักศึกษา ด/วยการลงมือทำด/วยการเรียนรู/จาก การทำงาน (Work-based 

Learning)  

5. จัดกิจกรรมเสริม ให/สอดคล/องกับบริบทของชุมชน สังคมไทยและสังคมโลก  

6. จัดกิจกรรมเสริมสร/างการมีจิตสาธารณะ โดยการบริการชุมชน ด/วยองคYความรู/ท่ีได/ศึกษาให/กับชุมชน  

7. เน/นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การทำงานแบบมีสSวนรSวม และการสร/างเครือขSายชุมชน การเรียนรู/

ทางวิชาชีพ 
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3.  นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษาเข/าศึกษา การกำหนดคุณสมบัติเป4นไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน วSาด/วย

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีต่ำวSาปริญญาของวิทยาลัย พุทธศักราช 2560  

3.2 การเตรียมความพร/อมกSอนการศึกษาได/จัดให/นักศึกษาทดสอบวัดความรู/พื้นฐาน 5 รายวิชา ได/แกS 

วิชาคณิตศาสตรY วิทยาศาสตรY ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอรY และมีการจัดสอนปรับความรู/พื้นฐานให/

นักศึกษาที่สอบไมSผSานเกณฑYกSอนการเป`ดภาคการศึกษา หรือในภาคการศึกษาที่ 1 ของปiการศึกษาที่รับนักศึกษา

เข/าศึกษา 

3.3 การชSวยเหลือและให/คำปรึกษา วิทยาลัยได/จัดให/มีระบบอาจารยYที่ปรึกษา โดยอาจารยY 1 คนตSอ

นักศึกษา 1 ห/อง เพื่อดูแลให/คำปรึกษา แนะนำการเรียนและการใช/ชีวิตในวิทยาลัยตั้งแตSเข/าศึกษาจนสำเร็จ

การศึกษา 

3.4 อาจารยYประจำหลักสูตรทำหน/าที ่กำกับติดตามอัตราคงอยู Sของนักศึกษา และอัตราการสำเร็จ

การศึกษาให/เป4นไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 

3.5 เป̀ดโอกาสรับฟ[งความคิดเห็นของนักศึกษาเพ่ือเสนอป[ญหาตSอวิทยาลัย 

 

4.  อาจารย2 

 4.1 การรับอาจารย2ใหมW 

มีการคัดเลือกอาจารยYใหมSตามระเบียบและหลักเกณฑYของสถาบันวิทยาลัยชุมชนโดยอาจารยYใหมS

จะต/องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทSาขึ้นไปในสาขาวิชาการจัดการหรือสาขาวิชาสัมพันธY สอดคล/อง

กับรายวิชาที่สอน  หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทSาในสาขาวิชาการจัดการหรือสาขาวิชาท่ี

เกี่ยวข/องในรายวิชาที่สอน และมีประสบการณYตรงหรือสัมพันธYกับสาขาวิชาการจัดการอยSางน/อย 5 ปi หรือเป4น

ผู/ทรงคุณวุฒิด/านภูมิป[ญญาท/องถิ่นที่มีผลงานและประสบผลสำเร็จจนเป4นที่ยอมรับในสาขาอาชีพทางด/านการ

จัดการ 

4.2 การมีสWวนรWวมของคณาจารย2ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

อาจารยYผู/รับผิดชอบหลักสูตร และผู/สอน จะต/องประชุมรSวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 

ประเมินผลและให/ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข/อมูลเพื่อเตรียมไว/สำหรับการปรับปรุง

หลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทำให/บรรลุเปáาหมายตามหลักสูตร และได/ผู/สำเร็จการศึกษาเป4นไป

ตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงคY 

4.4 การแตWงต้ังอาจารย2พิเศษ 

วิทยาลัยชุมชนตราดมีการแตSงตั้งผู/สอนพิเศษโดยกระบวนการแตSงตั้งเป4นไปตามข/อบังคับสถาบัน

วิทยาลัยชุมชนวSาด/วยคุณสมบัติ และหลักเกณฑYเก่ียวกับผู/สอนพิเศษ พ.ศ. 2558 

4.5 การพัฒนาอาจารย2 

มีระบบการสSงเสริมและพัฒนาอาจารยYโดยการสนับสนุนให/อาจารยYมีโอกาสเข/ารSวมฝkกอบรม หรือ

สัมมนา หรือประชุมวิชาการ หรือทำวิจัย หรือเสนอผลงานวิชาการ และมีการจัดอบรมด/านวิชาการ/วิชาชีพให/

อาจารยYประจำและอาจารยYพิเศษอยSางน/อยปiการศึกษาละ 1 คร้ัง 
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สำหรับอาจารยYประจำมีการสนับสนุนให/อาจารยYได/ปฏิบัติงานตามกำหนดภาระงานในประกาศสถาบัน

วิทยาลัยชุมชน เร่ือง การกำหนดภาระงานของผู/สอนประจำในสถาบัน พ.ศ. 2559 ท้ัง 5 ด/าน ได/แกS ภาระงานสอน 

ภาระงานปฏิบัติงานจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท/องถิ่นและชุมชน งานศึกษาค/นคว/าวิจัยเพื่อชุมชน และงานบริการใน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 

5.  หลักสูตร 

5.1 กำหนดให/มีการออกแบบหลักสูตรและสาระสำคัญของรายวิชาในหลักสูตร โดยให/ปรับปรุงหรือจัดทำ

หลักสูตรให/เป4นไปตามนโยบายและสอดคล/องกับเกณฑYการพัฒนาหลักสูตรของสถาบันวิทยาลัยชุมชน และ

กำหนดให/มีการปรับปรุงหลักสูตรให/ทันสมัยเม่ือครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปi 

 5.2 ควบคุม บริหารหลักสูตรจากอาจารยYประจำหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหSงชาติ ซ่ึงมีอาจารยYผู/รับผิดชอบหลักสูตร และ/หรือ หัวหน/าสาขาวิชาทำหน/าท่ีออกแบบหลักสูตร ควบคุม กำกับ

การจัดทำรายละเอียดของรายวิชาและการรายงานผลการดำเนินการรายวิชา 

 5.3 อาจารยYผู/รับผิดชอบหลักสูตร และ/หรือ หัวหน/าสาขาวิชา รSวมกันจัดทำรายงานผลการดำเนินการ

ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปiการศึกษา 

 5.4 ควบคุมการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที ่เป`ดสอนให/ครบ 15 สัปดาหYตามที ่กำหนดไว/ใน

รายละเอียดของรายวิชา โดยทุกวิชาต/องมีการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนโดยผู/เรียนทุกรายวิชา 

 5.5 ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาทุกปiการศึกษา โดยอาจารยYผู/รับผิดชอบหลักสูตรเป4นผู/

พิจารณาคัดเลือก จำนวนไมSน/อยกวSาร/อยละ 25 ของรายวิชาที่เป`ดสอนในปiการศึกษา เพื่อทวนสอบมาตรฐาน

ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

 5.6 จัดให/มีการสำรวจความพึงพอใจของผู/สำเร็จการศึกษา หรือผู/ใช/ผู/สำเร็จการศึกษาเพื่อนำผลการ

ประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตSอไป 

 

6.  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู: 

วิทยาลัยชุมชนตราดมีความพร/อมด/านหนังสือ ตำรา เอกสารทางวิชาการด/านการจัดการ บริหารธุรกิจ     

ท่ีให/บริการท่ีห/องสมุดของวิทยาลัยชุมชนแพรS นอกจากน้ี วิทยาลัยมีอุปกรณYท่ีใช/สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

อยSางเพียงพอ โดยวิทยาลัยมีการจัดทำการประเมินความพึงพอใจในการใช/ทรัพยากรตSางๆ ที่เป4นสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู/ของนักศึกษาทุกชั้นปi  และอาจารยYผู/รับผิดชอบหลักสูตรนำผลการประเมินดังกลSาวไปพิจารณาหาแนวทาง

ในการพัฒนาปรับปรุงแก/ไขอยSางสม่ำเสมอ 
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7.  ตัวบWงช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ระบุตัวบSงชี้ผลการดำเนินงานที่ใช/ในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจำปiตาม

ตัวบ Sงช ี ้ตามกรอบมาตรฐานคุณว ุฒิระด ับอ ุดมศึกษาแหSงชาติ หร ือต ัวบ Sงช ี ้ท ี ่หล ักส ูตรพัฒนาขึ ้นเอง 

โดยครอบคลุมหมวด 1 – หมวด 6 

 ชนิดของตัวบWงช้ี :  กระบวนการ 

 เกณฑ2มาตรฐาน : ระดับ 

ตัวบ%งชี้และเป/าหมาย 

ป5การศึกษา 
ป5;
ที่ 
1 

ป5
ที่ 
2 

ป5
ที่ 
3 

ป5
ที่ 
4 

ป5
ที่ 
5 

1. อาจารย,ประจำหลักสูตรอย6างน#อยร#อยละ 80 มีส6วนร6วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน

การดำเนินงานหลักสูตร 

x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล#องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห6งชาติ หรือ 

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา (ถ#ามี) 

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ,ภาคสนาม (ถ#ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ 

มคอ. 4 อย6างน#อยก6อนการเปXดสอนในแต6ละภาคการศึกษาให#ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ,ภาคสนาม 

(ถ#ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และมคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปXดสอนให#ครบทุก

รายวิชา 

x x x x x 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดป`การศึกษา x x x x x 
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู#ที่กำหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 

(ถ#ามี) อย6างน#อยร#อยละ 25 ของรายวิชาที่เปXดสอนในแต6ละป`การศึกษา 

x x x x x 

7. มีการพัฒนา / ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ,การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู# จาก

ผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ป`ที่แล#ว 

- x x x x 

8. อาจารย,ใหม6 (ถ#ามี) ทุกคน ได#รับการปฐมนิเทศ หรือ คำแนะนำด#านการจัดการเรียนการสอน x x x x x 
9. อาจารย,ประจำหลักสูตรทุกคน ได#รับการพัฒนาทางวิชาการ และ / หรือ วิชาชีพ อย6างน#อยป`ละ 1 ครั้ง x x x x x 
10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ#ามี) ได#รับการพัฒนาวิชาการ และ / หรือ วิชาชีพ ไม6

น#อยกว6าร#อยละ 50 ต6อป` 

x x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาป`สุดท#าย / บัณฑิตใหม6 ที่มีต6อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม6น#อยกว6า 

3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - x x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู#ใช#บัณฑิต ที่มีต6อบัณฑิตใหม6 เฉลี่ยไม6น#อยกว6า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 - - - x x 
 

เกณฑ2ประเมิน : หลักสูตรได/มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต/องผSานเกณฑYประเมิน ดังน้ี   

         ตัวบSงชี้บังคับ (ตัวบSงชี้ที่ 1 - 5) มีผลดำเนินการบรรลุตามเปáาหมาย และมีจำนวนตัวบSงชี้ ที่มีผลดำเนินการ

บรรลุเปáาหมาย ไมSน/อยกวSาร/อยละ 80 ของตัวบSงช้ีรวมโดยพิจารณาจากจำนวนตัวบSงช้ีบังคับ และตัวบSงช้ีรวมในแตS

ละปi  
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หมวดที่  8 
การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1  การประเมินกลยุทธ2การสอน 

1) อาจารยYประจำหลักสูตรกำหนดให/ผู/สอนจัดการเรียนการสอนตาม มคอ.3 ของแตSละรายวิชา และ

ให/หัวหน/าสาขาวิชาประเมินกลยุทธYการสอนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการสอนในคร้ังตSอไป  

2) นักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของผู/สอนทุกภาคการศึกษา 

 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย2ในการใช:แผนกลยุทธ2การสอน 

1) นักศึกษาประเมินอาจารยYผู/สอนในแตSละรายวิชา 

2) นิเทศการสอน โดย แตSงต้ังคณะกรรมการนิเทศ ประกอบด/วย หัวหน/าสาขาวิชา ผู/รับผิดชอบ

หลักสูตร/ ทีมผู/สอน 

3) รายงานผลการประเมินทักษะอาจารยYให/แกSอาจารยYผู/สอนและผู/รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือใช/ในการ

ปรับปรุงกลยุทธYการสอนของอาจารยYตSอไป 

4) รวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารยYในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงทักษะ กลยุทธY

การสอน 

 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสำรวจข/อมูลจาก 

1) นักศึกษาปiสุดท/าย / ผู/สำเร็จการศึกษาใหมS 

2) ผู/วSาจ/าง (ผู/ใช/ผู/สำเร็จการศึกษา) 

3) ผู/ทรงคุณวุฒิภายนอก 

4) สัมฤทธิผลของผู/สำเร็จการศึกษา 

5) ผู/มีสSวนได/สSวนเสียในชุมชน 

 

3.  การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ต/องผSานการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอนุปริญญา 

สาขาวิชาการจัดการ และตัวบSงชี้เพิ่มเติมในหมวดที่ 7 ข/อ 7 รวมท้ังการผSานการประเมินการประกันคุณภาพ

ภายในของวิทยาลัยชุมชนแพรS    

 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

1) รวบรวมข/อเสนอแนะ/ข/อมูล จากการประเมินของนักศึกษา ผู/ใช/ผู/สำเร็จการศึกษา ผู/ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 

2) วิเคราะหYทบทวนข/อมูลข/างต/น โดยอาจารยYผู/รับผิดชอบหลักสูตรและ/หรือ หัวหน/าสาขาวิชา  



หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปรับปรุง 2562 หน#า 54 
 

3) เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธYการสอน กลยุทธYการประเมินผลการเรียนรู/ โดยมีการปรับปรุง

เป4นบางรายวิชา หรือรายหลักสูตร 
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การเปรียบเทียบความแตกต/างระหว/างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

อนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ 

 
ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบโครงสร4างหลักสูตร 

เกณฑCมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา 
 พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสรPางหลักสูตรของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
จำนวนหน/วยกิต 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมCน4อยกวCา 30 หนCวยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมCน4อยกวCา 30 หนCวยกิต ไมCน4อยกวCา 30 หนCวยกิต ไมCน4อยกวCา 30 หนCวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมCน4อยกวCา 45 หนCวยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมCน4อยกวCา 57 หนCวยกิต ไมCน4อยกวCา 57 หนCวยกิต ไมCน4อยกวCา 57 หนCวยกิต 
    2.1 กลุCมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ      2.1 กลุCมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  ไมCน4อยกวCา 21 หนCวยกิต      จำนวน 24 หนCวยกิต 
    2.2 กลุCมวิชาชีพ      2.2 กลุCมวิชาชีพ  ไมCน4อยกวCา 36 หนCวยกิต       จำนวน 33 หนCวยกิต 
         2.2.1 วิชาบังคับ           2.2.1 วิชาบังคับ              ไมCน4อยกวCา 27 หนCวยกิต      จำนวน 24 หนCวยกิต 
         2.2.2 วิชาเลือก             2.2.2 วิชาเลือก                 ไมCน4อยกวCา   6 หนCวยกิต       จำนวน   6 หนCวยกิต 
         2.2.3 วิชาการฝUกงาน           2.2.3 วิชาการฝUกงาน          ไมCน4อยกวCา   3 หนCวยกิต      จำนวน   3 หนCวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมCน4อยกวCา 3 หนCวยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมCน4อยกวCา  3 หนCวยกิต  ไมCน4อยกวCา   3 หนCวยกิต ไมCน4อยกวCา   3 หนCวยกิต 

รวม ไม/นPอยกว/า 90 หน/วยกิต รวม ไม/นPอยกว/า 90 หน/วยกิต ไม/นPอยกว/า 90 หน/วยกิต ไม/นPอยกว/า 90 หน/วยกิต 
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ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตร 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 หมายเหตุ 
ช่ือหลักสูตร  
ภาษาไทย     : อนุปริญญาบริหารธุรกิจ  
                  สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 
ภาษาอังกฤษ : Associate of Business  
                  Administration Program in General  
                  Management 

ช่ือหลักสูตร 
ภาษาไทย : หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ 
ภาษาอังกฤษ : Associate Program in Management 

 
 
 
ปรับปรุงตามมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาในคราว
ประชุมคร้ังท่ี 8/2560 เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2560  
การกำหนดช่ือปริญญาระดับอนุปริญญาวCา “อนุปริญญา” 
แล4วตามด4วยช่ือสาขาวิชาและกำหนดใช4อักษรยCอวCา  
“อ.(สาขาวิชา.....)” เพ่ือให4เปzนไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ|มาตรฐานหลักสูตรระดับ
อนุปริญญา พ.ศ. 2548 
 
 

ช่ืออนุปริญญา 
ภาษาไทย 
ช่ือเต็ม : อนุปริญญาบริหารธุรกิจ  
           (สาขาวิชา การจัดการท่ัวไป) 
ช่ือยCอ  : อ.บธ. (การจัดการท่ัวไป) 
ภาษาอังกฤษ  
ช่ือเต็ม : Associate of Business Administration  
           (General Management)  
ช่ือยCอ  : A.B.A. (General Management) 

 

 

ช่ืออนุปริญญา 
ภาษาไทย 
ช่ือเต็ม : อนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ 
 
ช่ือยCอ  : อ.(การจัดการ) 
ภาษาอังกฤษ 
ช่ือเต็ม : Associate Degree in Management 
 
ช่ือยCอ  : A.(Management) 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 หมายเหตุ 

ปรัชญาของหลักสูตร 
มุCงพัฒนาด4านการจัดการ เน4นจริยธรรมทางธุรกิจ 

สร4างสรรค|อาชีพเพ่ือชุมชน 

ปรัชญาของหลักสูตร 
นักการจัดการสมัยใหมC  เปÄÅยมด4วยจริยธรรม 

 และจิตสร4างสรรค|ธุรกิจชุมชน 

 
ปรับปรุงให4สอดคล4องกับพันธกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
และการเปล่ียนแปลงในยุคปÉจจุบัน 

ความสำคัญของหลักสูตร 
       - ไมCมี -  

ความสำคัญของหลักสูตร 
       เนื ่องจากการเปลี ่ยนแปลงของเทคโนโลยีที ่ท ันสมัยและ
ก4าวหน4าอยCางรวดเร็ว ทำให4การจัดการงานตCางๆมีความสะดวก
รวดเร็วมากขึ้น ลดขั้นตอนที่ฟุáมเฟàอย ลดการสูญเสียในการทำงาน 
จึงเปzนปÉจจัยหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค|กรให4มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในเชิงการแขCงขันทั้งแบบออนไลน| และออฟไลน|
(แบบเผชิญหน4า) รวมทั้งการใช4หลายๆกลยุทธ|ในการบริหารจัดการ
เพ่ือตอบสนองความต4องการของลูกค4า หรือเปäาหมายขององค|กร  
       จากสถานการณ|ดังกลCาว ทำให4องค|กรตCางๆมีแนวโน4มที่จะ
แขCงขันกันอยCางรุนแรงมากขึ้น จึงทำให4องค|กรต4องเตรียมความพร4อม 
โดยเฉพาะด4านบุคคลากร ที่จำเปzนต4องมีบุคลากรที่มีความรู4 ความ
เข4าใจในพื้นฐานทางธุรกิจ  มีทักษะในการทำงาน การใช4เทคโนโลยี 
และแสวงหาข4อมูลตCางๆ เพื่อนำมาวิเคราะห| ให4เหตุผล และนำมา
บูรณาความรู4กับศาสตร|อ่ืน ๆ ในการปฏิบัติงาน   
        ดังนั้น หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ  หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562 จึงเป�นหนึ่งในกลไกการพัฒนาองค|กรท้ัง
ภาครัฐและภาคธุรกิจ ทั้งในระดับจังหวัด และระดับประเทศ โดย

 
ปรับปรุงให4สอดคล4องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 
และความรู4ใหมC ทางด4านการจัดการ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 หมายเหตุ 

ผลิตบุคลากร ด�านการจัดการที ่มีความรู�และทักษะในการ 
ปฏิบัติงานสู�ตลาดแรงงาน สามารถพัฒนาตนเองและปฏิบัติงาน
ภายใต�กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ตลอดจนมีจิต
บริการ  
และรับผิดชอบตCอสังคม    

วัตถุประสงคCของหลักสูตร 
1. มีความรู4 ความเข4าใจในหลักทฤษฎีของศาสตร|ทางธุรกิจ  

2. มีความชำนาญในหน4าท่ีงานด4านตCาง  ๆของศาสตร|การ

จัดการธุรกิจ 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย|สุจริต มีความรับผิดชอบ

และจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

4. สามารถใช4ความรู4 ความเข4าใจในด4านการบริหารไปใช4ในการ

ประกอบธุรกิจสCวนบุคคลได4 

5. มีทักษะทางด4านการติดตCอส่ือสารทางธุรกิจอยCางมี

ประสิทธิภาพ มีปฏิสัมพันธ|อยCางสร4างสรรค|ในการทำงาน

รCวมกับผู4อ่ืน 

6. สามารถบูรณาการความรู4ทางด4านการจัดการธุรกิจ เพ่ือให4

มีแนวคิดท่ีสมบูรณ|มากข้ึน 

วัตถุประสงคCของหลักสูตร 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม จิตบริการ และความรับผิดชอบ  
2. มีความรู4พ้ืนฐานในการประกอบธุรกิจ ด4านการจัดการ การเงินและ
บัญชี การตลาด การผลิต งานบุคคล กฏหมายธุรกิจ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
3. มีทักษะการคิดวิเคราะห| แก4ไขปÉญหา และคิดริเร่ิมสร4างสรรค| 
4. มีทักษะการส่ือสาร การทำงานรCวมกับผู4อ่ืน และมีบุคลิกภาพนัก
บริหารจัดการ 
5. มีทักษะการใช4งานเทคโนโลยี และการวิเคราะห|เชิงตัวเลขในการ
จัดการธุรกิจ 
 
 
 

 
 
ปรับปรุงเพ่ือมุCงเม4นการพัฒนาผู4เรียน ตาม Learning 
outcome ของหลักสูตร 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 หมายเหตุ 

โครงสรPางหลักสูตร 
1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    ไมCน4อยกวCา  30  หนCวยกิต 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ    ไมCน4อยกวCา  57  หนCวยกิต 
       2.1 วิชาแกน            ไมCน4อยกวCา  21  หนCวยกิต            
       2.2 วิชาชีพ             ไมCน4อยกวCา  36  หนCวยกิต 
             2.2.1 วิชาบังคับ ไมCน4อยกวCา     27  หนCวยกิต 
             2.2.2 วิชาเลือก ไมCน4อยกวCา       6  หนCวยกิต    

 2.2.3 วิชาการฝUกงาน ไมCน4อยกวCา 3 หนCวยกิต 
  3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมCน4อยกวCา     3    หนCวยกิต 

โครงสรPางหลักสูตร 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไมCน4อยกวCา  30  หนCวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไมCน4อยกวCา  57  หนCวยกิต 

2.1 วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ     จำนวน   24   หนCวยกิต 
2.2 วิชาชีพ       จำนวน   33   หนCวยกิต 

2.1.1 วิชาบังคับ               จำนวน    24   หนCวยกิต 
2.2.2 วิชาเลือก          จำนวน     6   หนCวยกิต 
2.2.3 วิชาการฝUกงาน     จำนวน     3   หนCวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมCน4อยกวCา   3  หนCวยกิต 

 
จำนวนหนCวยกิตของวิชาบังคับลดลงจากไมCน4อยกวCา 27
หนCวยกิต เปzนจำนวน 24 หนCวยกิต โดยการยกเลิกรายวิชา
การควบคุมคุณภาพ และเปลี ่ยนกลุ Cมว ิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย| วิชาการเปzนผู4ประกอบการธุรกิจชุมชน 
และเพ่ิมวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ และวิชาการ 
จัดโครงการ 
  
 

เปรียบเทียบรายวิชา  
1. หากมีการยกเลิกรายวิชา ให4ระบุข4อมูลเว4นวCางในชCองหลักสูตรเดิมและเว4นวCางในชCองหลักสูตรใหมC พร4อมระบุในชCองหมายเหตุวCา “ยกเลิกรายวิชา” 
2. หากเปzนรายวิชาใหมCท่ีไมCได4มีการปรับปรุงจากรายวิชาเดิมท่ีมีอยูCในหลักสูตรเดิม ให4ระบุข4อมูลในชCองหลักสูตรใหมCและเว4นวCางในชCองหลักสูตรเดิม พร4อมระบุในชCองหมายเหตุวCา 
 “รายวิชาใหมC” 
วิชาแกนไม/นPอยกว/า   21  หน/วยกิต 
บธ 0101 หลักเศรษฐศาสตร|                       3(3-0-6) 
บธ 0102 หลักการจัดการ                          3(3-0-6) 
บธ 0103 หลักการตลาด                           3(3-0-6) 
บธ 0104 กฎหมายธุรกิจ                           3(3-0-6) 
บธ 0105 หลักการบัญชี                            3(2-2-5) 

วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จำนวน 24 หน/วยกิต 
หลักเศรษฐศาสตร|                                                 3(3-0-6)                     
หลักการจัดการ                                                    3(3-0-6) 
หลักการตลาด                                  3(3-0-6) 
กฎหมายธุรกิจ                                                     3(3-0-6) 
หลักการบัญชี                                  3(3-0-6) 
หลักการเงิน                                                        3(3-0-6) 

 
 
 
 
 
แก4ไขจำนวนเวลาเรียนทฤษฎี ปฏิบัติ และศึกษาด4วยตนเอง 
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บธ 0106 หลักการเงิน                              3(3-0-6) 
บธ 0107  โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ          3(2-2-5) 
บธ 0108  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ      3(3-0-6) 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 
การจัดการทรัพยากรมนุษย|                                      3(3-0-6) 
 
การจัดการการดำเนินงาน                                        3(3-0-6) 
  

ยกเลิกรายวิชา 
เปล่ียนกลุCมวิชาจากวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพเปzนวิชาบังคับ 
เปล่ียนช่ือวิชา / ปรับปรุงเน้ือหา /  
เปล่ียนกลุCมวิชาจากวิชาบังคับเปzนวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
เปล่ียนช่ือวิชา / ปรับปรุงเน้ือหา / 
เปล่ียนกลุCมวิชาจากวิชาเลือกเปzนวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 

วิชาบังคับ ไม/นPอยกว/า  27  หน/วยกิต                                      
บธ 0201 พ้ืนฐานการประกอบธุรกิจ              3(3-0-6) 
บธ 0202 จิตวิทยาธุรกิจ                            3(3-0-6)               
บธ 0203 การบริหารทรัพยากรมนุษย|            3(2-2-5) 
 
บธ 0204 ภาษีอากรธุรกิจ                          3(3-0-6) 
 
บธ 0205 การเปzนผู4ประกอบการธุรกิจชุมชน    3(2-2-5) 
บธ 0206 สถิติธุรกิจ                                 3(2-2-5) 
บธ 0207 การจัดการสำนักงานสมัยใหมC          3(2-2-5) 
บธ 0208 ภาษาอังกฤษธุรกิจ                       3(2-2-5) 
บธ 0209 การควบคุมคุณภาพ                     3(2-2-5) 

วิชาบังคับ จำนวน 24  หน/วยกิต 
พ้ืนฐานการประกอบธุรกิจ                                       3(3-0-6) 
จิตวิทยาธุรกิจ                                               3(3-0-6) 
............................................................................................................ 
 
ภาษีอากรธุรกิจ                                                3(3-0-6) 
 
............................................................................................................ 
การวิจัยและสถิติทางธุรกิจ                                      3(2-2-5) 
การจัดการสำนักงานสมัยใหมC                                   3(2-2-5)  
ภาษาอังกฤษธุรกิจ                                                3(2-2-5) 
............................................................................................................ 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ                                3(3-0-6) 
การจัดการโครงการ                                               3(2-2-5) 

 
 
 
เปล่ียนช่ือวิชา / ปรับปรุงเน้ือหา /  
เปล่ียนกลุCมวิชาจากวิชาบังคับเปzนวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
 
 
เปล่ียนกลุCมวิชาจากวิชาบังคับเปzนวิชาเลือก 
เปล่ียนช่ือวิชา / ปรับปรุงเน้ือหา 
 
 
ยกเลิกรายวิชา 
เปล่ียนกลุCมวิชาจากวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพเปzนวิชาบังคับ 
เปล่ียนช่ือวิชา / ปรับปรุงเน้ือหา / 
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เปล่ียนกลุCมวิชาจากวิชาเลือกเปzนวิชาบังคับ 
วิชาเลือก ไม/นPอยกว/า 6  หน/วยกิต 
บธ 0210 การวางแผนและการควบคุมการจัดการ 
                                                         3(2-2-5) 
บธ 0211 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน 
                                                         3(3-0-6) 
บธ 0212 จริยธรรมทางธุรกิจ                      3(3-0-6) 
บธ 0213 ภาษาไทยธุรกิจ                          3(3-0-6) 
บธ 0214 การบริหารโครงการ                     3(2-2-5) 
 
บธ 0215 การจัดการการปฏิบัติงาน              3(2-2-5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิชาเลือก จำนวน 6  หน/วยกิต 
............................................................................................................ 
 
............................................................................................................ 
 
............................................................................................................ 
............................................................................................................ 
............................................................................................................ 
 
............................................................................................................ 
 
การบัญชีเพ่ือการจัดการ                                          3(2-2-5)  
โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี                                 3(1-4-4) 
การตลาดดิจิทัล                                                    3(2-2-5) 
พาณิชย|อิเล็กทรอนิกส|                                            3(2-2-5) 
มัลติมีเดียและการประยุกต|ทางธุรกิจ                           3(2-2-5)                                        
ความคิดสร4างสรรค|ทางธุรกิจ                                   3(2-2-5)  
การจัดการธุรกิจเกษตร                                    3(3-0-6) 
การเปzนผู4ประกอบการธุรกิจชุมชน                       3(2-2-5) 

 
ยกเลิกรายวิชา 
 
ยกเลิกรายวิชา 
 
ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 
เปล่ียนช่ือวิชา / ปรับปรุงเน้ือหา /  
เปล่ียนกลุCมวิชาจากวิชาเลือกเปzนวิชาบังคับ 
เปล่ียนช่ือวิชา / ปรับปรุงเน้ือหา /  
เปล่ียนกลุCมวิชาจากวิชาเลือกเปzนวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
รายวิชาใหมC 
รายวิชาใหมC 
รายวิชาใหมC 
รายวิชาใหมC 
รายวิชาใหมC 
รายวิชาใหมC 
รายวิชาใหมC 
เปล่ียนกลุCมวิชาจากวิชาบังคับเปzนวิชาเลือก 
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การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย|                                 3(3-0-6) 
การจัดการนวัตกรรมและการเปล่ียนแปลง                     3(3-0-6)  
การติดตCอส่ือสารและการเจรจาตCอรองทางธุรกิจ                3(2-2-5)  
การจัดการเชิงกลยุทธ|                                 3(3-0-6) 
การจัดการโลจิสติกส|                                              3(3-0-6) 

รายวิชาใหมC 
รายวิชาใหมC 
รายวิชาใหมC 
รายวิชาใหมC 
รายวิชาใหมC 
 

วิชาการฝ̀กงาน ไม/นPอยกว/า   3  หน/วยกิต 
บธ 0216 การฝUกงาน        3(200 ช่ัวโมง) 
 

วิชาการฝ̀กงาน ไม/นPอยกว/า 3 หน/วยกิต 
การฝUกประสบการณ|            3(240 ช่ัวโมง) 

 

 
เพ่ิมช่ัวโมงการฝUกปฏิบัติมากข้ึน 
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