รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ
ฉบับปรับปรุง 2562
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
สาขาวิชา

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
การจัดการ

หมวดที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย:
ชื่อภาษาอังกฤษ:

อนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ
Associate Program in Management

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
ชื่อย่อ (ไทย):
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):
ชื่อย่อ (อังกฤษ):

อนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ
อ.(การจัดการ)
Associate Degree in Management
A.(Management)

3. วิชาเอก
- ไม่ม-ี
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียน
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรอนุปริญญา 3 ปี ระดับที่ 1 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับ นั ก ศึกษาไทย และนั กศึ กษาต่างประเทศที่ส ามารถฟัง พู ด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยได้
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่นหรือหน่วยงานอื่น
หลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง ไม่มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หรือ
หน่วยงานอื่น
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ให้อนุปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลั กสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2562 ปรับปรุงจากหลั กสูตรอนุ ปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่ วไป หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556 วิทยาลัยชุมชนปัตตานีเปิดสอนในปีการศึกษา 2558
6.2 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
6.3. สภาวิทยาลัยชุมชนอนุมัติการจัดการเรียนการสอน ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 23/พ.ค. /2562
6.4 สภาสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนให้ ค วามเห็ น ชอบหลั ก สู ต รในการประชุ ม ครั้ งที่ 8/2562 เมื่ อ วั น ที่
17 สิงหาคม 2562
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั กสู ต รมี ค วามพร้ อมเผยแพร่คุ ณ ภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ระดั บ อุด มศึ กษา
แห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2563
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิ ชาการจัดการ สามารถเป็น นักบริหารจัดการที่ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐบาล เช่น เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ในฝ่ายงานธุรการ เจ้าหน้าที่ในฝ่ายงานบริหาร
บุ ค คล เป็ น ต้ น และหน่ ว ยงานเอกชน ในตำแหน่ งงาน เช่น พนั ก งานธุรการ พนั ก งานในฝ่ ายงานคลั งสิ น ค้ า
พนักงานในฝ่ายงานการผลิต พนักงานในฝ่ายงานการตลาด เป็นต้น รวมทั้งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว
9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล
นางสุภณิดา วงษ์เดิม

เลขประจำตัว
ประชาชน
3 1201 01476 XX X

นางสาวภารดี จีระธรรมเสถียร* 1 9499 00024 XX X

ตำแหน่ง
ทางวิชาการ
-

-

คุณวุฒิ
สาขาวิชา
การศึกษา
บธ.ม. บริหารธุรกิจ
บช.บ.

การบัญชี

บธ.ม.

การจัดการ
ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
การจัดการ
ทั่วไป
เศรษฐศาสตร์
การคลัง

บธ.บ.
นายชวรัตน์ จันทรเพชร*

3 1302 00074 XX X

-

บธ.ม.
ศ.ม.
ศ.บ

สำเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ปี
มหาวิทยาลัย
2555
รามคำแหง
มหาวิทยาลัย
2535
ธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2560
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์
ม.รามคำแหง

2551

ม.รามคำแหง
ม.รามคำแหง

2550
2543

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีสัญญาจ้างกับวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ระยะเวลาสัญญาจ้าง 1 ปีขึ้นไป

2553
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี และสถานที่จัดการศึกษาในชุมชนที่วิทยาลัยชุมชนปัตตานีกำหนด
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ให้ความสำคัญ
ในการพัฒนาศักยภาพคน การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม จากเป้าหมายในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ที่มุ่งเน้นให้คนไทยทุกกลุ่มวัยมีทักษะ และความรู้ความสามารถที่จะเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ ให้คนไทยมีการ
เรียนรู้พร้อมรับบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงให้คนไทยมีจิตสำนึกพลเมืองที่มี
ทัศนคติและพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีค่านิยมตามบรรทั ดฐานที่ดีของ
สังคมไทย นอกจากนี้ รัฐบาลยังต้องการสร้างโมเดลใหม่ เพื่อปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ และนำพาประชาชนไปสู่
โมเดลประเทศไทย 4.0
แผนยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2561-2564 ตามกรอบแนวคิดที่ว่า " ต้นแบบเมืองเกษตร
อุตสาหกรรมก้าวหน้าอย่างครบวงจรและผลิตภัณฑ์ฮาลาลคุณภาพของประเทศ การค้า การท่องเที่ยว และบริการ
เชื่อมโยงนานาชาติ เป็นสังคมความหลากหลายที่น่าอยู่ และสันติสุข ดังนั้น หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการ
จัดการ มีแนวทางสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะตรงตามที่องค์กรต้องการตามสถานการณ์
ในปัจจุบัน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจและสังคม
สามารถนำไปปฏิบัติงานด้านการจัดการองค์กร และดำเนินธุรกิจได้ นอกจากนี้ การจัดการศึกษาของหลักสูตร
มุ่งเน้นจะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดีต่อวิช าชีพ และเป็น
หนึ่งในกลไกการพัฒ นาประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แก้ไขปัญหาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ให้ชุมชน
มีอาชีพ มีรายได้ฯ เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
โครงสร้ างของประชากรในประเทศไทยเปลี่ ยนแปลงเข้ าสู่ ก ารเป็ น สั งคมสู งวัย ทำให้ ในอนาคต
สังคมไทยอาจเกิดปัญหาการขาดแคลนคนวัยทำงาน ในขณะเดียวกันความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีก็เข้าสู่สังคมมากขึ้นจึงมีความพยายามที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ทำให้ประชาชนต้อง
ปรับเปลี่ยนแนวความคิดและแนวทางการดำเนินชีวิตตามกระแสการพัฒนาทางสังคมรวมถึงการลงทุนจากต่างชาติ
ที่ ม ากขึ้ น จนทำให้ แ นวทางการดำรงชี วิต ของประชาชนจะต้อ งปรับ ตั ว ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สั งคมและวัฒ นธรรม
เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ยังพบว่าสังคมไทยในปัจจุบันยังมีปัญหาหลายด้าน เช่น การขาดคุ ณธรรม จริยธรรม
และการจัดการศึกษาที่ยังไม่ได้คุณภาพ จนส่งผลกระทบต่อชุมชนและท้องถิ่น
การปรับปรุงเพื่อพัฒนาหลักสูตรได้คำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบ เช่น สถานการณ์อิทธิพล ทาง
สังคมและวัฒนธรรม ประกอบด้วย ค่านิยมทัศนคติ ความต้องการ และลักษณะเฉพาะของคนในสังคมที่ องค์การ
ไปประกอบการอยู่ ค่านิ ย มของวั ฒ นธรรมนั้ นเชื่ อกันว่าเป็ น ตัว กำหนดพฤติกรรมของบุค คลและมีอิท ธิพ ลต่ อ
องค์การธุรกิจที่จะต้องพยายามทำสินค้าหรือบริการขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของ ประชากรลักษณะ
เกี่ยวกับประชากรที่มีอิทธิพลทางสังคมและวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นจำนวนประชากรและ พฤติกรรม บุคคลมีการ
ออกไปทำงานนอกบ้ านมากขึ้ น ทำให้ อั ตราการเพิ่ ม ของประชากรลดลงในบุ ค คลที่ มี การศึ กษาและฐานะทาง
เศรษฐกิจดี คนมีอายุยื น ขึ้น ล้ วนแล้ว แต่มีผ ลต่อองค์การธุรกิจที่ต้องปรับตัวให้ เข้ากับสภาพสั งคมที่ เปลี่ยนไป
การรับรู้ข้อมูลและข่าวสารของผู้บ ริโภคที่ไร้ขอบเขตจากสื่ อทางอินเตอร์เน็ต รวมถึงนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆ
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ที่เกิดขึ้น ทำให้การดำเนินธุรกิจนั้นไม่เพียงแต่จะต้องสามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมของตนได้ แต่ยังต้องสามารถที่
จะปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมดังกล่าวข้างต้นได้ด้วย
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกจึงทำให้มีความจำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพ
และสามารถปรับ เปลี่ยนได้ตามวิวัฒ นาการของเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการผลิ ตบุคลากรด้านการ
จัดการที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในองค์กรทางธุรกิจ มีความรู้สามารถปรับตัวเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์ทางธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถด้านการสื่อสารและการใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและอิน เทอร์เน็ต ที่มุ่งเน้นให้ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน และการ
พั ฒ นางานของตนเองให้ มี ศั ก ยภาพ ก้ า วทั น และปรับ ตั ว ต่ อ สถานการณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึ้ น ได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน
จากผลกระทบสถานการณ์ภายนอกมีความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ที่จะต้อง
มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียน
ในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญ ญา และการประกอบอาชีพที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน
เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่ งยื น ก้าวทัน ต่อการเปลี่ ยนแปลงทางด้านสังคม วั ฒ นธรรม และระบบเศรษฐกิจ
มุ่งเน้ นการประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ สนับสนุนการใช้ทรัพยากร และเทคโนโลยี
สารสนเทศสมั ย ใหม่ ให้ แ ก่ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ งจะส่ งผลต่ อ การพั ฒ นาและสร้ า งความ
เจริญก้าวหน้าให้แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไปในอนาคต
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ ภาควิชาอื่นของวิทยาลัยชุมชน
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ ภาควิชา/ หลักสูตรอื่น
กลุ่มรายวิชาที่นักศึกษาต้องไปเรียนร่วมกับสาขาวิชาอื่นๆ ประกอบด้วย รายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 และรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี
13.2 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/ หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้ นักศึกษาสาขาวิชาอื่นสามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชาเลือกเสรี
13.3 การบริหารจัดการ
ดำเนิ นการโดยอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ติดต่อประสานงานและให้คำปรึกษาหารือระหว่าง
ผู้สอนรายวิชาที่สอนให้หลักสูตรอื่นและที่สอนโดยหลักสูตรอื่น ด้านเนื้อหาสาระการจัดตารางเรียนและตารางสอบ
และความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ในรายวิชาของหลักสูตร
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หมวดที่ 2
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
การจัดการสมัยใหม่ เปี่ยมด้วยจริยธรรม และจิตสร้างสรรค์ธุรกิจชุมชน
1.2 ความสำคัญของหลักสูตร
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ทันสมัยและก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทำให้การจัดการ
งานต่างๆ มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ลดขั้นตอนที่ฟุ่มเฟือย ลดการสูญเสียในการทำงาน จึง เป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในเชิงการแข่งขันทั้งแบบออนไลน์ และออฟไลน์
(แบบเผชิญหน้า) รวมทั้งการใช้หลายๆ กลยุทธ์ในการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า หรือ
เป้าหมายขององค์กร
จากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้องค์กรต่างๆ มีแนวโน้มที่จะแข่งขันกันอย่างรุนแรงมากขึ้ นจึงทำ
ให้ อ งค์ ก รต้ อ งเตรี ย มความพร้ อ ม โดยเฉพาะด้ า นบุ ค ลากร ที่ จ ำเป็ น ต้ อ งมี บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ
ในพื้ น ฐานทางธุร กิ จ มีทั ก ษะในการทำงาน การใช้เทคโนโลยี และแสวงหาข้ อมู ล ต่ างๆ เพื่ อ นำมาวิเคราะห์
ให้เหตุผล และนำมาบูรณาความรู้กับศาสตร์อื่นๆ ในการปฏิบัติงาน
ดังนั้ น หลั กสู ตรอนุ ป ริญ ญา สาขาวิช าการจัด การ ปรับ ปรุง พ.ศ. 2562 จึงเปนหนึ่ งในกลไก
การพัฒ นาองค์กรทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ ทั้งในระดับจังหวัด และระดับประเทศ โดยผลิ ตบุคลากร ดานการ
จัดการที่มีความรูและทักษะในการ ปฏิบัติงานสู ตลาดแรงงาน สามารถพัฒนาตนเองและปฏิบัติงานภายใตกระแส
การเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึ้นตลอดเวลา ตลอดจนมีจิตบริการ และรับผิดชอบต่อสังคม
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถและคุณลักษณะ ดังนี้
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม จิตบริการ และความรับผิดชอบ
(2) มีความรู้พื้นฐานในการประกอบธุรกิจ ด้านการจัดการ การเงินและบัญชี การตลาด การผลิต งานบุคคล
กฎหมายธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) มีทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และคิดริเริ่มสร้างสรรค์
(4) มีทักษะการสื่อสาร การทำงานร่วมกับผู้อื่น และมีบุคลิกภาพนักบริหารจัดการ
(5) มีทักษะการใช้งานเทคโนโลยี และการวิเคราะห์เชิงตัวเลขในการจัดการธุรกิจ
2. แผนการพัฒนา/ปรับปรุง
แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
1. พั ฒ นาหลั กสู ตรให้ มี ม าตรฐาน -ติ ด ตามการประเมิ น หลั ก สู ต ร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ และปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ
สกอ. และสอดคล้องกับความก้าวหน้า
ทางวิชาการ ความต้องการตลาด/
ผู้ ป ระกอบการ/การเปลี่ ย นแปลง
ของสังคมปัจจุบัน

หลักฐาน / ตัวบ่งชี้
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร
- รายงานผลการดำเนินการของ
หลักสูตร (มคอ.7)
- เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
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แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง
2. ปรับปรุงกระบวนการเรียนการ
สอน ด้ ว ยการบู ร ณาการรู ป แบบ
การสอนต่ างๆ ให้ มี ส อดคล้ องกั บ
ผลการเรียนรู้ในหลักสูตร

กลยุทธ์
- วางแผนและดำเนินการปรับปรุง
กระบวนการเรีย นการสอนให้ มี
ค ว าม ส อ ด ค ล้ อ งกั บ ผ ล ก า ร
ดำเนิ น การของรายวิ ช าและ
ประสบการณ์ ภ าคสนามอย่ า ง
สม่ำเสมอ

หลักฐาน / ตัวบ่งชี้
- รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
- รายละเอี ยดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.4)
- รายงานผลการดำเนิ น การของ
รายวิชา (มคอ.5)
- รายงานผลการดำเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6)
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หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
- ไม่มี 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
- ไม่มี 2. การดำเนินการของหลักสูตร
2.1 ระยะเวลาของการดำเนินการเรียนการสอน
2.1.1 ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนพฤศจิกายน
2.1.2 ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนธันวาคม – เดือนพฤษภาคม
2.1.3 ตลอดการศึกษาในหลักสูตรใช้เวลาการศึกษาได้ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา และสำเร็จการศึกษา
ได้ไม่ก่อน 5 ภาคการศึกษาปกติ
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 ผู้ ส มั ค รเข้ า ศึ ก ษาเป็ น ผู้ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย หรื อ เที ย บเท่ า
ตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน
2.2.2 ผู้สมัครเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน
และเข้าใจภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 นั กศึกษามีพื้น ฐานความรู้วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์และ
คอมพิวเตอร์ในระดับต่ำ ทำให้ประสิทธิภาพการเรียนรู้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
2.3.2 นักศึกษาบางคนเลือกสาขาวิชาไม่เหมาะสมกับความถนัดของตนเอง จึงมีการเปลี่ยนแปลง
ย้ายสาขาวิชาในภายหลัง
2.3.3 การปรับตัวด้านสังคมและสภาพแวดล้อมของนักศึกษา เนื่องจากความแตกต่างทางด้าน
วัยวุฒิ ด้านอาชีพ และวิถีชีวิต
2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา ข้อ 2.3
2.4.1 จัดให้มีการเรียนปรับพื้นฐานความรู้ ในรายวิชาวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
2.4.2 จัดให้มีผู้สอนทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและแนะแนวการศึกษากับนักศึกษาพร้อมทั้งนักศึกษา
รุ่นพี่เพื่อสร้างความสนิทสนมระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องจะก่อให้เกิดการดูแลกันเองระหว่างนักศึกษา ซึ่งจะมีช่องว่าง
น้อยกว่านักศึกษาและผู้สอน
2.4.3 จัดให้มีโครงการเสริมหลักสูตรต่างๆ ที่เหมาะสมกับนักศึกษาใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจ
ในการจัดการเรียนการสอน การใช้งานระบบบริการการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน การอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความ
หลากหลายทั้งด้านวัยวุฒิและคุณวุฒิ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาใหม่
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ชั้นปีที่
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
รวม
จำนวนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

2562
60
60
-

จำนวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
2563
2564
2565
60
60
60
60
60
60
60
60
120
180
180
60
60

2566
60
60
60
180
60

2.6 งบประมาณตามแผน
รายละเอียดรายรับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าตอบแทนผูส้ อน
ค่าวัสดุการศึกษา
ค่าบำรุงสถานที่
รวม
รายละเอียดรายจ่าย
ค่าตอบแทนผูส้ อน
ค่าวัสดุการศึกษา
ค่าบำรุงสถานที่
รวม
จำนวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

1/2562
48,900
137,700
24,000
9,000
219,600

1/2562
137,700
24,000
9,000
170,700
60
2,845

2/2562
36,300
137,700
24,000
9,000
207,000

ภาคการศึกษา
1/2563
2/2563
87,600
79,800
283,500 299,700
48,000
48,000
18,000
18,000
437,100 445,500

1/2564
132,600
445,500
72,000
27,000
677,100

2/2564
116,100
413,100
72,000
27,000
628,200

2/2562
137,700
24,000
9,000
170,700
60
2,845

ภาคการศึกษา
1/2563
2/2563
283,500 299,700
48,000
48,000
18,000
18,000
349,500 365,700
120
120
2,913
3,048

1/2564
445,500
72,000
27,000
544,500
180
3,025

2/2564
413,100
72,000
27,000
512,100
180
2,845

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน และหรือการเรียนรู้แบบผสมผสานผ่านสื่อดิจิทัล
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต
การเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จำนวนหน่วยกิต
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างของหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548 ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
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2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
57
หน่วยกิต
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
จำนวน
24
หน่วยกิต
2.2 วิชาชีพ
จำนวน
33
หน่วยกิต
2.2.1 วิชาบังคับ
จำนวน
24
หน่วยกิต
2.2.2 วิชาเลือก
จำนวน
6
หน่วยกิต
2.2.3 วิชาการฝึกงาน
จำนวน
3
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
3
หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 การกำหนดรหัสวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การกำหนดรหัสวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันวิทยาลัยชุมชน
กำหนด ดังนี้
▪ พยัญชนะ 2 หลักแรก หมายถึง อักษรย่อหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
▪ เลขรหัส หลักที่ 3-4
หมายถึง รหัสกลุ่มวิชา
01 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา
02 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
03 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
▪ เลขรหัส หลักที่ 5-6
หมายถึง ลำดับที่ของรายวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
มีหลักเกณฑ์การกำหนดรหัสวิชา ดังนี้
▪ พยัญชนะ 2 หลักแรก หมายถึง อักษรย่อรหัสสาขาวิชา
▪ เลขรหัส หลักที่ 3-4
หมายถึง รหัสสาขาวิชา
▪ เลขรหัส หลักที่ 5-6
หมายถึง ลำดับที่ของรายวิชา
3.1.3.2 รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาภาษา
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
ศท0101
ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา
3 (2-2-5)
GE 0101
Thai for Intellectual Development
ศท0102
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
GE 0102
English for Communication 1
ศท0103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
GE 0103
English for Communication 2
ศท0104
การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
3 (2-2-5)
GE 0104
Development of Speaking and Writing Skills
ศท0105
ปัญญาจากวรรณกรรม
3 (2-2-5)
GE 0105
Wisdom through Literature
ศท0106
ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ
3 (2-2-5)
GE 0106
English through Recreation
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ศท0107
ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน
3 (2-2-5)
GE 0107
Neighboring Countries Language
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
ศท0201
จังหวัดศึกษา
3 (2-2-5)
GE 0201
Province Studies
ศท0202
ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต
3 (2-2-5)
GE 0202
Arts and Skills for Self Development
ศท0203
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
3 (2-2-5)
GE 0203
Civics and Social Responsibility
ศท0204
พลังของแผ่นดิน
3 (2-2-5)
GE 0204
Vitality of the Land
(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
ศท0301
การเข้าใจดิจิทัล
3(2-2-5)
GE 0301
Digital Literacy
ศท0302
การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา
3 (2-2-5)
GE 0302
Creative Thinking and Problem Solving
ศท0303
วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
GE 0303
Science and Environment for Life
ศท0304
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
3 (2-2-5)
GE 0304
Computer Program
ศท0305
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
GE 0305
Mathematics in Daily Life
แนวทางการจัดการเรียนการสอน
(1) รายวิชาบังคับจำนวน
24 หน่วยกิต
(1.1) กลุ่มวิชาภาษา
จำนวน 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น (ท-ป-ศ)
ศท0101
ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา
3 (2-2-5)
GE 0101
Thai for Intellectual Development
ศท0102
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
GE 0102
English for Communication 1
ศท0103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
GE 0103
English for Communication 2
(1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น (ท-ป-ศ)
ศท0201
จังหวัดศึกษา
3 (2-2-5)
GE 0201
Province Studies
ศท0202
ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต
3 (2-2-5)
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GE 0202
Arts and Skills for Self Development
ศท0203
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
3 (2-2-5)
GE 0203
Civics and Social Responsibility
(1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น (ท-ป-ศ)
ศท0301
การเข้าใจดิจิทัล
3 (2-2-5)
GE 0301
Digital Literacy
ศท0302
การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา
3 (2-2-5)
GE 0302
Creative Thinking and Problem Solving
(2) วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาภาษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต
(1) วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
จำนวน 21 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น (ท-ป-ศ)
กจ 1001
หลักเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
MN1001
Principles of Economics
กจ 1002
หลักการจัดการ
3 (3-0-6)
MN1002
Principles of Management
กจ 1003
หลักการตลาด
3 (3-0-6)
MN1003
Principles of Marketing
กจ 1004
กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
MN1004
Business Laws
กจ 1005
หลักการบัญชี
3 (2-2-5)
MN1005
Principles of Accounting
กจ 1006
หลักการเงิน
3 (3-0-6)
MN1006
Principles of Finance
กจ 1007
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
MN1007
Human Resource Management
กจ 1008
การจัดการการดำเนินงาน
3 (3-0-6)
MN1008
Operations Management
(2) วิชาชีพ
จำนวน 33 หน่วยกิต
(2.1) วิชาบังคับ
จำนวน 24 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น (ท-ป-ศ)
กจ 1009
พื้นฐานการประกอบธุรกิจ
3 (3-0-6)
MN1009
Fundamental of Business
กจ 1010
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
MN1010
Management Information System
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กจ 1011
การวิจัยและสถิติทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
MN1011
Research and Statistics Business
กจ 1012
ภาษีอากรธุรกิจ
3 (3-0-6)
MN1012
Business Taxation
กจ 1013
การจัดการโครงการ
3 (2-2-5)
MN1013
Project Management
กจ 1014
จิตวิทยาธุรกิจ
3 (3-0-6)
MN1014
Business Psychology
กจ 1015
การจัดการสำนักงานสมัยใหม่
3 (2-2-5)
MN1015
Modern Office Management
กจ 1016
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3 (2-2-5)
MN1016
Business English
(2.2) วิชาเลือก
จำนวน 6 หน่วยกิต
จัดให้เลือกเป็นกลุ่มวิชาต่อไปนี้เพื่อส่งเสริมทักษะเฉพาะทางหรือเลือกข้ามกลุ่มได้
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น (ท-ป-ศ)
กลุ่ม 1 การบัญชี
กจ 1017
การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 (2-2-5)
MN1017
Management Accounting
กจ 1018
โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี
3 (1-4-4)
MN1018
Accounting Software
กลุ่ม 2 ธุรกิจดิจิทัล
กจ 1019
การตลาดดิจิทัล
3 (2-2-5)
MN1019
Digital Marketing
กจ 1020
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
MN1020
E-Commerce
กจ 1021
มัลติมีเดียและการประยุกต์ทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
MN1021
Multimedia and Applications for Business
กลุ่ม 3 ผู้ประกอบการ
กจ 1022
ความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
MN1022
Creative Thinking for Business
กจ 1023
การจัดการธุรกิจเกษตร
3 (3-0-6)
MN1023
Agribusiness Management
กจ1024
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน
3 (2-2-5)
MN1024
Entrepreneurship of Community Business
กจ 1025
การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
3 (3-0-6)
MN1025
Real Estate Management
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กลุ่ม 4 การจัดการสมัยใหม่
กจ 1026
การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง
MN1026
Management of Innovation and Change
กจ1027
การติดต่อสื่อสารและการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
MN1027
Business Communication and Negotiation
กจ 1028
การจัดการเชิงกลยุทธ์
MN1028
Strategic Management
กจ 1029
การจัดการโลจิสติกส์
MN1029
Logistic Management
กลุ่ม 5 อื่นๆ
กจ 1030
หัวข้อคัดสรรด้านการจัดการ 1
MN 1030
Selected Topic in Management 1
กจ 1031
หัวข้อคัดสรรด้านการจัดการ 2
MN 1031
Selected Topic in Management 2
(2.3) วิชาการฝึกงาน
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
กจ 1032
การฝึกประสบการณ์
MN 1032
Field Experience

3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

จำนวน 3 หน่วยกิต
(ชั่วโมง)
3 (240)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
เลื อกเรีย นรายวิช าต่างๆ ในสาขาวิช าเดี ยวกัน หรือต่ างสาขาวิช าก็ได้ หรือเลื อกจาก
หลักสูตรอื่นใดในระดั บเดียวกันจากวิทยาลัยชุมชนอื่นๆ โดยไม่ซ้ำซ้อนกับรายวิชาที่เรียนมาแล้ ว ส่วนรายวิชาที่
หลักสูตรระบุไม่ให้นับหน่วยกิตในการขอจบหลักสูต รจะเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรี ไม่ได้ โดยมีจำนวนหน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
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3.1.4 แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร
แผนการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ มีดังนี้
จำนวนหน่วยกิต
ปีที่ 2

ภาคฤดูร้อน

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคฤดูร้อน

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคฤดูร้อน

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 นก.
2.หมวดวิชาเฉพาะ 57 นก.
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24 นก.
2.2 วิชาชีพ 33 นก.
1) วิชาชีพบังคับ 24 นก.
2) วิชาชีพเลือก 6 นก.
3) ฝึกงาน
3 นก.
3.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 นก.
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

ปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

ปีที่ 1

รวม

6

3

-

9

6

-

3

3

-

30

6

3

-

3

3

-

3

6

-

24

3

9

-

3

6

-

3
6
3
3
15

-

24
6
3
3
90

15

15

15

15

15

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
กลุ่มวิชา
รหัสรายวิชา
ศึกษาทัว่ ไป
ภาษา
ศท 0102
ศึกษาทั่วไป วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศท 0301
และเทคโนโลยี
เฉพาะ
พื้นฐานวิชาชีพ
กจ 1004
เฉพาะ
พื้นฐานวิชาชีพ
กจ 1007
เฉพาะ
บังคับ
กจ 1009
รวม

ชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
การเข้าใจดิจิทัล
กฎหมายธุรกิจ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
พื้นฐานการประกอบธุรกิจ

หน่วยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
15 (13-4-28)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะ
เฉพาะ
เฉพาะ
เฉพาะ

กลุม่ วิชา
ภาษา
พื้นฐานวิชาชีพ
บังคับ
บังคับ
บังคับ

รหัสรายวิชา
ศท 0101
กจ 1002
กจ 1012
กจ 1013
กจ 1014
รวม

ชื่อรายวิชา
ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา
หลักการจัดการ
ภาษีอากรธุรกิจ
การจัดการโครงการ
จิตวิทยาธุรกิจ

หน่วยกิต
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
15 (13-4-28)
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
กลุ่มวิชา
รหัสรายวิชา
ศึกษาทั่วไป
ภาษา
ศท 0103
ศึกษาทั่วไป
ภาษา
ศท 0104
ศึกษาทั่วไป มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศท 0302
เฉพาะ
พื้นฐานวิชาชีพ
กจ 1003
เฉพาะ
บังคับ
กจ 1010
รวม

ชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา
หลักการตลาด
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

หน่วยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
15 (12-6-27)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
กลุ่มวิชา
รหัสรายวิชา
ศึกษาทั่วไป
ภาษา
ศท 0107
ศึกษาทั่วไป มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศท 0202
เฉพาะ
พื้นฐานวิชาชีพ
กจ 1005
เฉพาะ
บังคับ
กจ 1011
เฉพาะ
บังคับ
กจ 1015
รวม

ชื่อรายวิชา
ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน
ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต
หลักการบัญชี
การวิจัยและสถิติทางธูรกิจ
การจัดการสำนักงานสมัยใหม่

หน่วยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
15 (10-10-25)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
กลุ่มวิชา
รหัสรายวิชา
ศึกษาทั่วไป มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศท 0201
เฉพาะ
พื้นฐานวิชาชีพ
กจ 1006
เฉพาะ
บังคับ
กจ 1016
วิชาชีพ
เลือก
xx xxxx
วิชาชีพ
เลือก
xx xxxx
รวม

ชื่อรายวิชา
จังหวัดศึกษา
หลักการเงิน
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
xxxx
xxxx

หน่วยกิต
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
15 (x-x-x)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
กลุ่มวิชา
รหัสรายวิชา
ศึกษาทั่วไป มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศท 0203
เฉพาะ
พื้นฐานวิชาชีพ
กจ 1001
เฉพาะ
พืน้ ฐานวิชาชีพ
กจ 1008
เลือกเสรี
xxxx
xx xxxx
วิชาชีพ
การฝึกงาน
กจ 1032
รวม

ชื่อรายวิชา
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
หลักเศรษฐศาสตร์
การจัดการการดำเนินงาน
xxxx
การฝึกประสบการณ์

หน่วยกิต
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (x-x-x)
3 (240)
15 (x-x-x)
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3.1.6 คำอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาภาษา
ศท 0101
ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา
3 (2-2-5)
GE 0101
Thai for Intellectual Development
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ทักษะการ
สื่อสาร การจับใจความสำคัญในการอ่านและการฟัง การมีวิจารณญาน วิเคราะห์ ตีความและประเมินค่า การฟัง
เชิงลึก สุนทรียสนทนา ความมีสุนทรียภาพทางภาษา การใช้ภาษาไทยในการแสวงหาความรู้ และสร้างสรรค์
ศท 0102
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
GE 0102
English for Communication 1
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นคำศัพท์ สำนวน โครงสร้างพื้นฐาน และวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา เพื่อติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน
ศท 0103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
GE 0103
English for Communication 2
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขี ย นภาษาอังกฤษ โดยเน้น คำศัพ ท์ สำนวน โครงสร้างระดับกลาง และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เพื่อติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการทำงาน
หมายเหตุ : ต้องผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 มาก่อน
ศท 0104
การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
3 (2-2-5)
GE 0104
Development of Speaking and Writing Skills
ความสำคัญของทักษะการสื่อสาร การพูดอย่างเป็นทางการ การเล่าเรื่องเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ การ
นำเสนอความคิดเห็นอย่างเป็นระบบ การนำเสนอผลงาน การเขียนความเรียง การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า
และการทำงาน และการเขียนสรุปความ ฝึกปฏิบัติการพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
ศท 0105
ปัญญาจากวรรณกรรม
3 (2-2-5)
GE 0105
Wisdom through Literature
วรรณกรรม คุณ ค่า และสุ น ทรียภาพจากวรรณกรรม การอ่าน การคิดวิเคราะห์ ประเมินค่า โลกทัศน์
ค่านิยม ความเชื่อ เพื่อเชื่อมโยงมนุษย์กับผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม จากวรรณกรรมคัดสรร
ศท 0106
ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ
3 (2-2-5)
GE 0106
English through Recreation
ฝึกทักษะการฟังและการพูด โดยใช้กิจกรรรมนั นทนาการเป็นสื่อช่วยในการถ่ายทอดความหมาย การนำ
คำศัพท์ สำนวน ประโยค และการออกเสียง สามารถสื่อความคิดและความหมายได้ถูกต้อง
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ศท 0107
ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน
3 (2-2-5)
GE 0107
Neighboring Countries Languages
ทั ก ษะการฟั ง พู ด อ่ า น และเขี ย น คำศั พ ท์ แ ละสำนวนที่ ใช้ สื่ อ สารในชี วิ ต ประจำวั น ความเข้ า ใจ
ในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา (เลือกภาษาประเทศเพื่อนบ้านภาษาใดภาษาหนึ่งที่ใกล้กับที่ตั้งของวิทยาลัยชุมชน
ภาษาเขมร (Khmer Language) ภาษาจีน (Chinese) ภาษาลาว (Laotian) ภาษามาเลเซีย (Bahasa Malaysia)
หรือภาษาพม่า (Burmese))
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศท 0201
จังหวัดศึกษา
3 (2-2-5)
GE 0201
Province Studies
บริ บ ทชุ ม ชนและจั งหวัด ของตนเอง ความเป็ น ชุ ม ชนและความเข้ ม แข็ งของชุ ม ชน การศึ ก ษาชุ ม ชน
เครื่องมือสำหรับปฏิบัติ การเรียนรู้ชุมชนในภาคสนาม ปัญหาและแนวทางการพัฒ นาชุมชน และการมีส่ว นร่วม
ในการพัฒนาชุมชน
ศท 0202
ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต
3 (2-2-5)
GE 0202
Arts and Skills for Self Development
การวางจุดมุ่งหมายและการจัดการชีวิต ปัญญาทางอารมณ์ หลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิต ภาวะผู้นำ
การรู้จักใช้เงิน การพัฒนาตนและการเห็นคุณค่าแห่งตน สุ นทรียภาพของชีวิต การเรียนรู้บุ คคล ในชุมชนที่เป็น
แบบอย่างการดำเนินชีวิต และดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
ศท 0203
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
3 (2-2-5)
GE 0203
Civics and Social Responsibility
ความเป็นพลเมือง สิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรม หน้าที่ความรับผิดชอบต่ อตนเองและสังคม คุณค่าและ
เอกลักษณ์ที่ดีงามอย่างไทย การมีจิตอาสา และสำนึกสาธารณะ การมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย วิเคราะห์
ปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม และเสนอแนวทางแก้ปัญหาในสังคมอย่างมีคุณ ธรรมและจริยธรรม การจัดทำ
โครงการในบทบาทหน้าที่ของพลเมือง
ศท 0204
พลังของแผ่นดิน
3 (2-2-5)
GE 0204
Vitality of the Land
ความเข้าใจเกี่ย วกั บ พระราชกรณี ยกิ จของพระบาทสมเด็ จพระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุล ยเดช (ร.9)
หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การดำเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาหรือการจัดทำโครงงาน
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กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ศท 0301
การเข้าใจดิจิทัล
3 (2-2-5)
GE 0301
Digital Literacy
ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การสื่อสารในยุคดิจิทัล การทำธุรกรรมออนไลน์ สังคมออนไลน์
การเรียนรู้และการสืบค้นจากสื่ อดิจิทัล การวิเคราะห์และรู้เท่า ทันสื่อ นำเสนอในรูปแบบดิจิทัล ผลกระทบ ความ
ปลอดภัย คุณธรรมจริยธรรม และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล
ศท 0302
การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา
3 (2-2-5)
GE 0302
CreativeThinking and Problem Solving
การคิ ด สร้ างสรรค์ เทคนิ ค เครื่ อ งมื อ และกระบวนการคิ ดสร้างสรรค์ การฝึ ก คิ ดสร้างสรรค์ วิ ธีก าร
แก้ปัญหา กระบวนการฝึกการคิดแก้ปัญหา
ศท 0303
วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
GE 0303
Science and Environment for Life
กระบวนการคิ ด และการแก้ ปั ญ หาทางวิ ท ยาศาสตร์ มนุ ษ ย์ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม ผลกระทบจากปั ญ หา
สิ่งแวดล้อม วิกฤตพลังงาน ภาวะโลกร้อน และสารมลพิษในสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ศท 0304
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
3 (2-2-5)
GE 0304
Computer Program
โปรแกรมสำเร็ จ รู ป ในการทำงาน การใช้ งานและบำรุ ง รั ก ษาคอมพิ ว เตอร์ ฝึ ก โปรแกรมประมวล
ผลคำ ตารางคำนวณ และการนำเสนองาน ในการพิมพ์และจัดทำรูปแบบเอกสาร การแสดงผลด้วยกราฟ การ
จัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น การสร้างการนำเสนองาน การทำมัลติมีเดีย
ศท 0305
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
GE 0305
Mathematics in Daily Life
วิธีคิดและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การให้เหตุผลแบบนิรนัยและอุปนั ย การวัดในมาตราวัดต่างๆ
การหาพื้นที่ผิ วและปริมาตร อัตราส่วนและร้อยละ การคำนวณภาษี กำไร ค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ย และส่วนลด
ขั้นตอนในการสำรวจข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลเบื้องต้น ความ
น่าจะเป็น และการตัดสินใจเชิงสถิติเบื้องต้น
หมวดวิชาเฉพาะ
กจ 1001
หลักเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
MN 1001
Principles of Economics
ความรู้ ทั่ ว ไปทางเศรษฐศาสตร์ อุ ป สงค์ อุ ป ทาน ดุ ล ยภาพของตลาด ความยื ดหยุ่น อุ ป สงค์ อุป ทาน
การผลิต ต้น ทุน และรายรั บ การผลิ ต ตลาดและการกำหนดราคา รายได้ประชาชาติ ส่วนประกอบของรายได้
ประชาชาติ การเงินการธนาคาร การคลังสาธารณะ การค้าระหว่างประเทศ วัฎจักรเศรษฐกิ จ และการพัฒ นา
เศรษฐกิจ
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กจ 1002
หลักการจัดการ
3 (3-0-6)
MN 1002
Principlesof Management
แนวคิด ทฤษฎีหลักการจัดการ กระบวนการจัดการธุรกิจ การวางแผน การจัดองค์การ การนำการควบคุม
การติดตามและประเมินผล การสื่อสารในองค์การ เทคนิคการจัดการ การประยุกต์หลักการจัด การในงานอาชีพ
ความรับผิดชอบต่อสังคม และจริยธรรมทางธุรกิจ
กจ 1003
หลักการตลาด
3 (3-0-6)
MN 1003
Principles of Marketing
แนวคิด หลักการ หน้าที่ทางการตลาด สภาพแวดล้อมการตลาด กิจกรรมทางการตลาด ลักษณะของ
ตลาด พฤติกรรมของผู้บริโภค ส่วนประสมทางการตลาด กลยุทธ์การตลาด การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
สำหรับการตลาดจริยธรรมทางการตลาด การตลาดเพื่อสังคม
กจ 1004
กฏหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
MN 1004
Business Laws
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทางธุรกิจ ว่าด้วยการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ละเมิด
จ้างแรงงาน จ้างทำของ ฝากทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ยื ม ขายฝาก ตัวแทน นายหน้า ตั๋วเงิน ห้างหุ้นส่วน
บริษัท ทรัพย์สินทางปัญญา การเขียนสัญญา ล้มละลาย และจริยธรรมทางกฎหมาย
กจ 1005
หลักการบัญชี
3 (2-2-5)
MN 1005
Principles of Accounting
หลักการ แม่บทการบัญชี สมการบัญชี การวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวัน สมุด
บัญชีแยกประเภท งบทดลอง และกระดาษทำการ การปรับปรุงบัญชี ปิดบัญชี การทำงบการเงินของกิจการให้บริการ
และกิจการซื้อมาขายไป และการบัญชีสำหรับกิจการที่เข้าจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จรรยาบรรณของ ผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี
กจ 1006
หลักการเงิน
3 (3-0-6)
MN 1006
Principles of Finance
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการทางการเงินของธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางการเงิน ทฤษฎีการเงินเบื้องต้น
การวิเคราะห์ทางการเงิน การบริหารสินทรัพย์ของธุรกิจ มูลค่าของเงินตามเวลา การจัดหาเงิ นทุน ต้นทุนเงินทุน
ของธุรกิจ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ในการดำเนินงานด้านการเงิน
หมายเหตุ : ต้องผ่านวิชาหลักการบัญชี
กจ 1007
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
MN 1007
Human Resource Management
แนวคิด หลักการ ทฤษฎี ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูล แรงงานสัมพันธ์ จริยธรรมทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์
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กจ 1008
การจัดการการดำเนินงาน
3 (3-0-6)
MN 1008
Operations Management
ความรู้เบื้ องต้นเกี่ยวกับการจัดการดำเนิ นงาน สินค้ า บริการ วงจรการให้ บริการ การเลื อกทำเลที่ตั้งการ
วางแผนกำลังการผลิต การวางผังสถานประกอบการ การพยากรณ์การผลิต การจัดการคุณภาพเบื้องต้น การจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน การจัดการสินค้าคงคลัง การออกแบบงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน การจัดการบำรุงรักษาและ
ความปลอดภัย และแนวคิดอุตสาหกรรม 4.0
กจ 1009
พื้นฐานการประกอบธุรกิจ
3 (3-0-6)
MN 1009
Fundamental of Business
ลั ก ษณะของธุร กิ จ ประเภทต่ างๆ องค์ ป ระกอบที่ ใช้ ในการประกอบธุร กิ จ สภาพแวดล้ อ มทางธุรกิ จ
การจัดการ การตลาด การผลิ ต การบริ ห ารบุคคล การบั ญ ชีและการเงิน การบริห าร เอกสารทางธุรกิ จ แนว
ทางการประกอบธุรกิจ การประกันภัย และปัญหาเกี่ยวกับการดำเนิ นธุรกิจ และจรรยาบรรณของนักธุรกิจเรียนรู้
จากกรณีศึกษา ผู้ประสบความสำเร็จทางธุรกิจ
กจ 1010
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
MN 1010
Management Information System
แนวคิ ด ระบบสารสนเทศและโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ การจั ด การข้ อ มู ล
ระบบสารสนเทศในทางธุรกิจ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบปัญญาประดิษฐ์ การ
พัฒนาระบบสารสนเทศ ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของดิจิทั ล(Digital transformation) จริยธรรมทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
กจ 1011
การวิจัยและสถิติทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
MN 1011
Research and Statistics Business
สถิติพรรณนา สถิติอ้างอิ ง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป กระบวนการวิจัยเบื้องต้นทาง
ธุรกิจ การนำเสนอผลการวิจัย และจัดทำรายงานการวิจัยทางธุรกิจ
กจ 1012
ภาษีอากรธุรกิจ
3 (3-0-6)
MN 1012
Business Taxation
ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร หน้าที่ผู้เสียภาษี ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก
ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีท้องถิ่น หลักเกณฑ์ในการคำนวณภาษีอากรและการยื่นแบบ
แสดงรายการเสียภาษี รวมถึงปัญหาเกี่ยวกับภาษีอากรธุรกิจ
กจ 1013
การจัดการโครงการ
3 (2-2-5)
MN 1013
Project Management
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงการ การวางแผนโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การเขียน
โครงการ งบประมาณโครงการ การบริหารความเสี่ยงของโครงการ การพัฒนาทีมโครงการ การควบคุมโครงการ
การประเมินโครงการ ฝึกปฏิบัติจัดการโครงการ
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กจ 1014
จิตวิทยาธุรกิจ
3 (3-0-6)
MN 1014
Business Psychology
แนวคิด ทฤษฎีจิตวิทยา การประยุกต์จิตวิทยาในการจัดการธุรกิจ การพัฒนาบุคลิกภาพ การเข้าใจผู้อื่น
การให้คำปรึกษาและชี้แนะ การจูงใจและการเสริ มแรงในการบริหารงานเพื่อการดำเนิ นธุรกิจ การปรับตัวทาง
สังคมและการทำงานร่วมกับผู้อื่น และการจัดการความขัดแย้ง
กจ 1015
การจัดการสำนักงานสมัยใหม่
3 (2-2-5)
MN 1015
Modern Office Management
แนวคิดในการจัดการสำนักงาน สำนักงานเสมือนจริง (co-working space) บทบาทและหน้าที่สำนักงาน
ทั้ งในภาครั ฐ และภาคเอกชน กระบวนการจัด การสำนั ก งาน การจั ด ผั งสำนั ก งาน การจัด สภาพแวดล้ อ มใน
สำนั กงาน การบริห ารงานเอกสาร อุป กรณ์ ส ำนั กงาน ระเบียบวิธีการปฏิบัติงานสำนักงาน การจัด การข้อมู ล
สารสนเทศ การจัดระบบงานภายในสำนักงาน และการนำเครื่องมือที่ทันสมัยเข้ามาสนับสนุนงานสำนักงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ และฝึกปฏิบัติงานสำนักงาน
กจ 1016
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3 (2-2-5)
MN 1016
Business English
โครงสร้าง ศัพท์ และสำนวนภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการ การเขียนประวัติส่วนตัวโดยย่อ การจดบันทึก
ช่วยจำ โต้ตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และฝึกปฏิบัติ
กจ 1017
การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 (2-2-5)
MN 1017
Management Accounting
บทบาทของการบัญชีเพื่อการจัดการ แนวความคิดและประเภทของต้นทุน การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ
และกำไร วิเคราะห์งบการเงิน การจัดทำงบประมาณ การใช้สารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการจั ดการและตัดสินใจ
ในการดำเนินงานทางธุรกิจ
หมายเหตุ : ต้องผ่านวิชาหลักการบัญชี
กจ 1018
โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี
3 (1-4-4)
MN 1018
Accounting Software
แนวคิดเกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้จัดทำบัญชี บันทึกข้อมูลทางการบัญชี ระบบบัญชีแยกประเภท
สินค้าคงคลัง ขาย ลูกหนี้ เจ้าหนี้ เงินเดือน รายงานข้อมูลทางการบัญชี และฝึกปฏิบัติ
กจ 1019
การตลาดดิจิทัล
3 (2-2-5)
MN 1019
Digital Marketing
แนวความคิ ดทางด้ านการตลาด การประยุก ต์ใช้องค์ ความรู้ด้ านการตลาดกับ การบริห ารเทคโนโลยี
การตลาดดิจิทัลและการตลาดออนไลน์ การตลาดกลไกสืบค้น รายได้ต่อคลิก(Pay Per Click) การวิเคราะห์ การ
วางแผน และกลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทัล การตลาดโดยการอาศัยการแสดงผล อีเมล สื่อสังคม อุปกรณ์เคลื่อนที่
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กจ 1020
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
MN 1020
E-Commerce
ความรูพื้นฐานทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส พฤติกรรมผูบริโภครูปแบบการให้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส
การรักษาความปลอดภัยของขอมูลระบบการชำระเงิน การสร้างร้านค้าออนไลน์ การสร้างธุรกิจผ่านสื่ อสังคม
ออนไลน์ การจดทะเบี ย นโดเมนการจั ด การลู ก ค้ า สั ม พั น ธสํ าหรับ พาณิ ช ย์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส กฎหมายพาณิ ช ย
อิเล็กทรอนิกส์
กจ 1021
มัลติมีเดียและการประยุกต์ทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
MN 1021
Multimedia and Applications for Business
แนวคิดในการสร้างสื่อ การใช้โปรแกรมคอมพิว เตอร์ในรูปแบบการสร้างสื่อ หลักการด้านกราฟิก เสียง
และภาพเคลื่ อนไหว การประยุ กต์ใช้โปรแกรมมั ล ติ มีเดี ยเพื่ อ ใช้ ในธุรกิ จ การประเมิน คุ ณ ภาพของมั ล ติมี เดี ย
คุณธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวของในการสรางมัลติมีเดีย
กจ 1022
ความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
MN 1022
Creative Thinking for Business
แนวคิดของความคิดสร้างสรรค์ ลักษณะของผู้มีความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการและการพัฒนาความคิด
สร้ า งสรรค์ ความคิ ด นอกกรอบ การฝึ ก คิ ด ในเชิ ง บวก ออกแบบและใช้ ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ ให้ เป็ น ธุ ร กิ จ
กรณีศึกษาที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ การฝึกสร้างผลงานธุรกิจด้วยกระบวนการความคิดสร้างสรรค์
กจ 1023
การจัดการธุรกิจเกษตร
3 (3-0-6)
MN 1023
Agribusiness Management
ความหมาย ความสำคัญและลักษณะเฉพาะของระบบธุรกิจเกษตร การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่
มีผ ลกระทบต่อการจั ด การธุร กิจ เกษตร ทั้ งในด้ านการตลาด จัดหาวัตถุดิ บ การแปรรูป การสร้างมู ล ค่าเพิ่ ม
การเงิน ทรัพยากรมนุษย์และการจัดการระบบสารสนเทศ สมาร์ทฟาร์มมิ่ง การวิเคราะห์โครงการธุรกิจเกษตรและ
แนวนโยบายของรัฐในการพัฒนาธุรกิจเกษตร
กจ 1024
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน
3 (2-2-5)
MN 1024
Entrepreneurship of Community Business
แนวคิดธุรกิจชุมชน คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การดำเนิ น การธุ ร กิ จ ชุ ม ชน การจั ด ตั้ งธุ ร กิ จ ชุ ม ชน แนวทางการจั ด การธุ ร กิ จ ชุ ม ชนและปั จ จั ย
ความสำเร็จ จริยธรรมทางธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจชุมชน ผลกระทบของธุรกิจต่อชุมชน และฝึ ก
ปฏิบัติการประกอบการธุรกิจ
กจ 1025
การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
3 (3-0-6)
MN 1025
Real Estate Management
ความหมายประเภทของอสังหาริมทรัพย์ การทำนิติกรรมของอสังหาริมทรัพย์ แนวโน้มความต้องการ
อสังหาริมทรัพย์ การประเมินค่าและคำนวณความคุ้มค่าในอสังหาริมทรั พย์ ศึกษาประสบการณ์การจัดการธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์จากกรณีศึกษา
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กจ 1026
การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง
3 (3-0-6)
MN 1026
Management of Innovation and Change
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนวัตกรรม แนวคิดการจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง กระบวนการจัดการ
นวัตกรรม แนวทางการจัดนวัตกรรมสู่ธุรกิจโดยใช้พื้นฐานของความคิดสร้างสรรค์ กลยุทธ์ในการจัดการเพื่อการ
เปลี่ยนแปลง ทรัพย์สินทางปัญญา
กจ 1027
การติดต่อสื่อสารและการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
MN 1027
Business Communication and Negotiation
ความหมาย ความสำคั ญ องค์ ป ระกอบและรูป แบบการติ ด ต่อ สื่ อสารทางธุรกิ จ แนวคิ ดและทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องกับ การเจรจาต่อรอง กระบวนการในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ คุณลักษณะของนักเจรจาต่อรอง
ที่ประสบความสำเร็จ ศิลปะการเจรจาต่อรอง แนวทางการเจรจาต่อรองทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม การฝึกปฏิบัติ
และการใช้กรณีศึกษา
กจ 1028
การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
MN 1028
Strategic Management
แนวคิด กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การวางแผนเชิงกลยุทธ์
เครื่องมือทางธุรกิจ การกำหนดกลยุทธ์ขององค์การ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์
กจ 1029
การจัดการโลจิสติกส์
3 (3-0-6)
MN 1029
Logistic Management
แนวคิด ประเภทและรูปแบบ บทบาทหน้าที่ กระบวนการ การจัดซื้อ การจัดหา การจัดการคลังสินค้าและ
ศูนย์กระจายสินค้า การจัดการบรรจุภัณฑ์และหีบห่อสินค้า การจัดการขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการ
จัดการโลจิสติกส์ ความเสี่ยงในงานโลจิสติกส์
กจ 1030
MN 1030

หัวข้อคัดสรรด้านการจัดการ 1
Selected Topic in Management 1

3(x-x-x)

เลื อ กประเด็ น ร่ ว มสมั ย ความรู้ ใหม่ สถานการณ์ หรื อ สภาพปั ญ หาด้ า นการจั ด การ นำมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
กจ 1031
หัวข้อคัดสรรด้านการจัดการ 2
3(x-x-x)
MN 1031
Selected Topic in Management 2
เลื อ กประเด็ น ร่ ว มสมั ย ความรู้ ใหม่ สถานการณ์ หรื อ สภาพปั ญ หาด้ า นการจั ด การ นำมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
กจ 1032
การฝึกประสบการณ์
3 (240)
MN 1032
Field Experience
ฝึ ก ปฏิ บั ติ งานในสถานประกอบการหรื อองค์ การ เริ่ม การจัด ทำแผนการฝึ ก ที่ มี รายละเอีย ดเกี่ย วกั บ
วัตถุประสงค์ กระบวนการทำงาน การประเมินผลการทำงาน และการปรับปรุงคุณภาพงาน ภายใต้คำแนะนำ
ช่วยเหลือของผู้มีประสบการณ์
3.2 อาจารย์ผู้สอน
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3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล
นางสุภณิดา วงษ์เดิม

เลขประจำตัว
ประชาชน

ตำแหน่ง
ทางวิชาการ

3 1201 01476 XX X

-

คุณวุฒิ
การศึก
ษา
บธ.ม.
บช.บ.

นางสาวภารดี จีระธรรมเสถียร 1 9499 00024 XX X

-

บธ.ม.
บธ.บ.

นายชวรัตน์ จันทรเพชร

3 1302 00074 XX X

-

บธ.ม.
ศ.ม.
ศ.บ

สาขาวิชา

สำเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ปี

บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัย
รามคำแหง
การบัญชี
มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์
การจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
การจัดการทั่วไป ม.รามคำแหง
เศรษฐศาสตร์
ม.รามคำแหง
การคลัง
ม.รามคำแหง

2555
2535
2560
2551
2553
2550
2543

3.2.2 อาจารย์ประจำ
ชื่อ-นามสกุล
นายสุทธิศักดิ์ น้ำทิพย์

คุณวุฒิการศึกษา

รายวิชา/สาขาวิชาที่สอน

วท.ม.การจัดการเทคโนโลยี กจ 1020 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สารสนเทศ
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

นางสาวฉวีวรรณ ขวัญชุม

คอ.ม.ครุศาสตร์เทคโนโลยี

นางสุวรรณี วัชรีบำรุง

บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน

ศท 0301 การเข้าใจดิจิทัล
กจ 1018 โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี
กจ 1020 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ศท0202 ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต

กศ.บ.ศิลปศึกษา
น.ส.ลาตีปะห์ ดอแม
นายสุริยา หว่าหลำ
นายชยพล พุฒยอด

ศศ.ม.การวัดผลและวิจัย
การศึกษา
ค.บ. ฟิสิกส์
ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษานานาชาติ
ศศ.บ. อังกฤษ
ศษ.ม. การพัฒนาชุมชน
วศ.บ. โยธา

กจ 1011 การวิจัยและสถิติทางธุรกิจ
ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
กจ 1016 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ศท 0201 จังหวัดศึกษา

สำเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ปี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2550
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2539
2551
2548
2552
2530
2549

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
2544
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2557
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2553
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2549
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2544
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ชื่อ-นามสกุล
นายฮาซัน เบ็ญราฮีม

คุณวุฒิการศึกษา
บธ.ม. การจัดการ
บธ.บ. การจัดการ

นางสาวณัฐชยา วิริยะสร้างตน กศ.ม.ภาษาไทย
ค.บ.ภาษาไทย

รายวิชา/สาขาวิชาที่สอน
กจ 0114 จิตวิทยาธุรกิจ
กจ 1013 การจัดการและการบริหาร
โครงการ
กจ.การจัดการสำนักงานสมัยใหม่
ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนา
ปัญญา
ศท 0104 การพัฒนาทักษะการพูดและ
การเขียน
กจ 1004 กฎหมายธุรกิจ

ดต.ชนะศักดิ์ แก่นแก้ว

รม.ส. สหวิทยาการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต

นางสาวรอสเม๊าะ มะมิง

บธ.ม.การจั ด การธุ ร กิ จ ขนาด กจ 1006 หลักการเงิน
กจ 1009 พื้นฐานการประกอบธุรกิจ
กลางและขนาดย่อม

ว่าที่ร.ต.แอ สาเหาะ
นางเพียงเพ็ญ แผ้วสะอาด
นางสาวรุสนานีเดาะหล๊ะ
นางสาวนภลักษณ์ คงเมือง
นายพันธุ์เกียรติ จ่างเจริญ
นายมัรซูกี มะเย็ง
นายวทัญญู หมัดชูโชติ
นางสาวกชกร เสริมภักดิ์

ตำแหน่ง/ประสบการณ์/
ความเชี่ยวชาญ
อดีตผู้จัดการบริษัท

ครู คศ.2 ชำนาญการ

ผู้บังคับหมู่
นักวิชาการเงินและบัญชี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศศ.บ.การจัดการทั่วไป
(แขนงวิชาบัญชี)

กจ 1012 ภาษีอากรธุรกิจ

บธ.ม.การจัดการ
บธ.บ.การจัดการ
ศษ.ม.บริหารการศึกษา
กศ.บ.สังคมศึกษา
ศษ.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา
บธ.บ. การตลาด
ศษ.บ.ภาษาจีน
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต
นิติศาสตร์บัณฑิต
วท.ม.วิธีวิทยาการวิจัย
ศ.บ.เศรษฐศาสตร์
รป.ม.
รป.ม.บริหารทรัพยากรมนุษย์
รป.ม.(รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
บธ.บ.(การบริหารทรัพยากร
มนุษย์

ศท 0302 การคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละการ
แก้ปัญหา
ศท 0203 พลเมืองกับความรับ ผิอชอบต่อ
สังคม
กจ 1003 หลักการตลาด

รองปลัดฯ

ศท 0107 ภาษาประเทศเพือ่ นบ้าน
กจ 1004 กฎหมายธุรกิจ

ครูอัตราจ้าง
สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
ปัตตานี
ครูช่วยสอน

กจ 1001 หลักเศรษฐศาสตร์
กจ 1007 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
กจ 1007 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ผู้อำนวยการ
ชำนาญการพิเศษ
ครูผู้ช่วย

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
วชช.ปน.
นักวิเคราะห์นโยบาลและ
แผน
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
การฝึกประสบการณ์ภ าคสนามเพื่อฝึกให้นักศึกษารู้จักการประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมาปรับใช้กับสภาพ
การทำงานจริง ตลอดจนเพื่อการเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้านก่อนออกไปทำงานจริง ซึ่งแบ่งนักศึกษาออกเป็น
2 กลุ่มดังนี้
1) กลุม่ นักศึกษาที่ไม่มีอาชีพ จะให้ดำเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการหรือหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐหรือเอกชน
2) กลุ่ มนั กศึ กษาที่ มี อาชี พทั้ งที่ สอดคล้ องและไม่ สอดคล้ องกั บวิชาชีพ จะให้ ดำเนิ นการจั ดทำโครงการ
ที่มีความสอดคล้องกับหลักสูตร ในการพัฒนางานของตนเองอันเป็นประโยชน์ต่ออาชีพของตนเองหรือหน่วยงาน
หรือองค์กรที่ปฏิบัติงานอยู่
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 สามารถบูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานทางธุรกิจได้
4.1.2 มีทักษะการวิเคราะห์และแก้ปัญหาการปฏิบัติงาน และสามารถใช้เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการได้
4.1.3 มีจิตบริการช่วยเหลือผู้อื่น สามารถสื่อสารและประสานงาน ตลอดจนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
4.1.4 มีระเบี ย บวินั ย ซื่อสั ตย์ สุ จริ ต และรับผิ ดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสถานประกอบการได้
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 3
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
240 ชั่วโมง
5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
-ไม่ม-ี
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หมวดที่ 4
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. มีทักษะการวิเคราะห์ แก้ปัญหา และการใช้เทคโนโลยี 1. ฝึ ก ปฏิ บั ติ การใช้ งานเทคโนโลยี ที่ เกี่ ยวข้อ งกับ การ
ที่ทันสมัยในการจัดการ
ประกอบธุรกิจ
2. ให้ นักศึกษาวิเคราะห์ และแก้ปัญหาจากกรณี ศึกษา
ด้ ว ยการทำงานเป็ น กลุ่ ม นำเสนอ และรั บ ฟั ง ความ
คิดเห็นจากกลุ่มอืน่ ๆ
3. จัดกิจกรรมพัฒ นาผู้ เรียนในการพัฒ นาธุรกิจชุมชน
ร่วมกับชุมชน
2. มี ค วามสามารถในการใช้ภ าษาไทยและภาษาต่ าง จัดให้มีการเรียนการสอนปรับพื้นฐาน และศึกษาเรียนรู้
ประเทศในการสื่อสาร
ในรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาเพื่อนบ้าน
ตามโครงสร้างรายวิชาของหลักสูตร
3. มีความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และทำงานเป็น 1. เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ
ทีม
อาทิเช่น กิจกรรมกีฬา และกิจกรรมมหกรรมวิชาการ
2. มอบหมายงานหรือโครงงาน/โครงการเป็นรายกลุ่ม
4. มีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบต่อชุมชน
1. จัดกิจกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อ
ร่ ว มศึ ก ษาเรี ย นรู้ วั ฒ นธรรมที่ ห ลากหลาย เกิ ด การ
ยอมรับ และเคารพซึ่งกันและกัน
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์นักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้
เกิ ดคุ ณ ลั กษณะที่ พึ งประสงค์ และร่ วมช่ วยเหลื อชุ มชน
ตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้
(1) มีระเบียบวินัย ประพฤติตนตามระเบียบของสังคม
(2) ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง และผู้อื่น
(3) ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่เรียนรู้
(4) ประหยัด อดออม และเลือกใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
กลยุทธ์การสอน
(1) การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยการบูรณาการเข้ากับรายวิชา
(2) การเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบ
(3) จัดทำโครงงานที่สะท้อนถึงคุณธรรมและจริยธรรม
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กลยุทธ์การวัดและประเมินผล
(1) ใช้แบบสังเกตพฤติกรรมโดยอาจารย์ผู้สอน กลุ่มเพื่อนนักศึกษา
(2) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมและผลงานของนักศึกษา
(3) ผู้เรียนประเมินตนเอง
2.1.2 ด้านความรู้
ผลการเรียนรู้
(1) มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาในการเรียนรู้และพัฒนาปัญญาได้อย่างต่อเนื่อง
(2) มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณ ค่าของศิลปวัฒ นธรรม และภูมิปัญญา เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ สังคม และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
(3) มีค วามรู้ ความเข้ าใจ เกี่ย วกับ สั งคม เศรษฐกิจ การเมื อง และการเปลี่ ยนแปลงที่ ส่ งผล
กระทบต่อตนเองและผู้อื่น
(4) มี ค วามรู้ ความเข้ าใจ เกี่ ย วกั บ หลั ก การและวิธี ก ารทางวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
กลยุทธ์การสอน
(1) กิจกรรมเน้นผู้เรียนมีบทบาทในการคิดและการกระทำด้วยตนเอง หรือการกระทำเป็นกลุ่ม
(2) กิจกรรมส่งเสริม ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ สรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง และ
นำเสนอความรู้ได้
(3) เรียนรู้จากสถานการณ์จริง การทำกิจกรรมโครงการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์
(4) ฝึกทักษะต่างๆ ที่เป็นจุดเน้นของแต่ละรายวิชา
กลยุทธ์การวัดและประเมินผล
(1) การกำหนดสัดส่วนน้ำหนักการประเมิน ของแต่ละผลลัพธ์การเรียนรู้
(2) การประเมินย่อยเพื่อปรับปรุง พัฒนา และการประเมินผลรวม
(3) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
(4) การประเมินผลงานที่มอบหมาย
2.1.3ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้
(1) รู้จักคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า เชื่อมโยงความคิดอย่างองค์รวม
(2) สามารถระบุ ป ระเด็น ปั ญ หา วางแผน เสนอแนะแนวทางการแก้ปั ญ หาอย่างมีคุณ ค่าและ
สร้างสรรค์
กลยุทธ์การสอน
(1) การฝึกทักษะย่อย
(2) การจัดทำโครงการ หรือโครงงาน โดยการมอบหมายทำงานเป็นกลุ่ม
(3) การอภิปรายกลุ่ม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(4) ฝึกคิดด้วยวิธีการต่างๆ
กลยุทธ์การวัดและประเมินผล
(1) การประเมินผลงานที่มอบหมาย
(2) ประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาทักษะต่างๆ
(3) ประเมินการทำงานร่วมกัน
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2.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
(1) มีความสามัคคี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น ทำงานอย่างมีส่วนร่วม มีภาวะผู้นำและผู้ตาม
(2) มีจิตสาธารณะ เสียสละ เห็นคุณค่าแห่งการแบ่งปัน
(3) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน สังคม และส่วนรวม สามารถพึ่งตนเองได้
กลยุทธ์การสอน
(1) การมอบหมายงาน หรือโครงการ
(2) การฝึกการทำงานเป็นทีม
(3) ฝึกบทบาทภาวะผู้นำ และผู้ตาม
กลยุทธ์การวัดและประเมินผล
(1) ประเมินกระบวนการการทำงานเป็นกลุ่ม
(2) ประเมินผลงานของกลุ่ม
(3) ประเมินภาวะผู้นำ และผู้ตาม
2.1.5ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้
(1) ใช้วิธีทางคณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐาน ในการศึกษาค้นคว้าและนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
(2) มีทักษะในการสื่อสารและใช้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์การสอน
(1) ฝึกปฏิบัติ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติ
(2 )ฝึกการนำเสนอและการประเมินผลงานต่างๆ
(3) ฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์การวัดและประเมินผล
(1) ประเมินกระบวนการปฏิบัติ
(2) ประเมินจากผลงานที่ปฏิบัติ
(3) ประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาทักษะต่างๆ
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
2.2.1ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้
(1) มีระเบียบ วินัย ความซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
(2) มีจิตบริการ
(3) ปฏิบัติตนตามจริยธรรมทางธุรกิจ
กลยุทธ์การสอน
(1) การร่วมกันกำหนดกฎกติกาและข้อบังคับในชั้นเรียน
(2)สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ที่ดี งาม ด้วยการชื่นชมนักศึกษาที่มีพฤติกรรมที่ดี และติดตาม
ตักเตือนนักศึกษาที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
(3) การมอบหมายหน้าที่ของการเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม
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วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินจากการปฏิบัติตนตามกฎระเบี ยบในชั้นเรียนอย่างสม่ำเสมอ และนำผลประเมินไป
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
(2) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในงานของตนเองและงานกลุ่ม
(3) ประเมินจากความสุ จริตในงานที่ได้รับมอบหมายและการทดสอบ เช่น การไม่ทุจ ริตในการ
สอบ และการไม่คัดลอกงานผู้อื่น เป็นต้น
2.1.2 ด้านความรู้
ผลการเรียนรู้
(1) มีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานการประกอบธุรกิจ
(2) มีความรู้ ความเข้าใจแนวคิดทางการจัดการสมัยใหม่
(3) ประยุกต์ความรู้ ไปใช้ในการจัดการ
กลยุทธ์การสอน
(1) จัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริง เช่น การวิเคราะห์กรณีศึกษา และการเขียนแผนธุรกิจ เป็นต้น
(2) จั ด การเรี ย นรู้ จ ากประสบการณ์ ต รง เช่ น การศึ ก ษาดู ง านและการเชิ ญ วิ ท ยากรที่ มี
ประสบการณ์ตรงเฉพาะเรื่อง
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ประเมิ น ผลตามสภาพจริ ง ในระหว่ า งดำเนิ น การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นเช่ น ประเมิ น
กระบวนการทำงาน ผลงาน และแบบฝึกหัด เป็นต้น
(2) ประเมินผลจากการทดสอบปลายภาค และทดสอบย่อย
2.1.3 ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้
(1) สามารถแสวงหาความรู้ทางการจัดการจากแหล่งต่างๆ ได้ด้วยตนเอง
(2) สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางด้านการจัดการธุรกิจได้
(3) มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถบูรณาการใช้นวัตกรรมทางการจัดการธุรกิจได้ อย่างเหมาะสม
กลยุทธ์การสอน
(1) กรณีศึกษาที่กระตุ้นให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชา เพื่อการแก้ไข
ปัญหา
(2) การอภิ ป รายกลุ่ ม การระดมสมอง และการเปิดโอกาสให้ นักศึกษาได้ล งมื อปฏิ บัติจริงใน
สถานการณ์ต่างๆ
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินผลตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น การอภิปราย การ
ระดมสมอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ การบูรณาการความรู้และทักษะ เป็นต้น
(2) ประเมินผลจากการทดสอบปลายภาคการศึกษา ที่เน้นให้นักศึกษาประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อ
การแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหา
2.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
(1) มีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น
(2) สามารถสื่อสารและประสานการทำงานกับเพื่อนร่วมงานและชุมชนได้
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(3) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
กลยุทธ์การสอน
(1) มอบหมายให้นักศึกษาทำงานกลุ่ม ที่เน้นการประสานงานกับผู้อื่น
(2) ค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้ที่มีประสบการณ์
(3) การนำเสนอผลงานในชั้นเรียน และการรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลอื่นๆ ในชั้นเรียน
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการทำงานร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียน
(2) ประเมินจากความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ผลสัมฤทธิ์ของงาน การแก้ปัญหาใน
การทำงาน และการประสานงานทั้งภายในและภายนอกกลุ่ม
2.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้
(1) สามารถวิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลทางสถิติธุรกิจ
(2) สามารถสื่อสารและเลือกรูปแบบการนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้และการจัดการธุรกิจ
กลยุทธ์การสอน
(1) ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารใช้ เครื่ อ งมื อ ทางด้ า นเทคโนโลยี เพื่ อ การแก้ ปั ญ หาได้ อ ย่ า งเหมา ะสมใน
หลากหลายสถานการณ์
(2) มอบหมายงานให้วิเคราะห์ข้อมูลด้านธุรกิจ และจัดให้อยู่ในรูปแบบสารสนเทศที่เหมาะสม
(3) นำเสนอผลงานจากการค้นคว้าข้อมูลด้วยการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ และใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินผลจากการใช้เทคนิคการนำเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
หรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาธุรกิจสมัยใหม่
(2) ประเมิ น ผลจากความสามารถในการอธิบ าย สื่ อสารถึงแนวคิดการดำเนินธุรกิจข้อจำกั ด
เหตุผ ลในการเลื อใช้ร ะบบการจั ดการ เทคโนโลยีและกรณี ศึกษาต่างๆ โดยการนำเสนอในชั้นเรียนที่มีเนื้อหา
ครบถ้วนชัดเจนและตรงประเด็น
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3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รายวิชา

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1

กลุ่มวิชาภาษา
ศท0101ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา
ศท0102ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
ศท0103ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
ศท0104การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
ศท0105ปัญญาจากวรรณกรรม
ศท0106ภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการ
ศท0107ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศท0201จังหวัดศึกษา
ศท0202ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต
ศท0203พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
ศท0204พลังของแผ่นดิน
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ศท0301การเข้าใจดิจิทัล
ศท0302การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญญา
ศท0303วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวติ
ศท0304โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
ศท0305คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

2

3

4

1

2





























































4










3









3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา

2. ด้านความรู้








4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
3

1

2





































































5. ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
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หมวดวิชาเฉพาะ
1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

กจ 1001 หลักเศรษฐศาสตร์
กจ 1002 หลักการจัดการ
กจ 1003 หลักการตลาด
กจ 1004 กฎหมายธุรกิจ
กจ 1005 หลักการบัญชี
กจ 1006 หลักการเงิน
กจ 1007 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
กจ 1008 การจัดการการดำเนินงาน
กจ 1009 พื้นฐานการประกอบธุรกิจ
กจ 1010 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
กจ 1011 การวิจัยและสถิติทางธุรกิจ
กจ 1012 ภาษีอากรธุรกิจ
กจ 1013 การจัดการโครงการ
กจ 1014 จิตวิทยาธุรกิจ
กจ 1015 การจัดการสำนักงานสมัยใหม่
กจ 1016 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
กจ 1017 การบัญชีเพื่อการจัดการ
กจ 1018 โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี
กจ 1019 การตลาดดิจิทลั
กจ 1020 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

2. ด้านความรู้

3. ด้านทักษะทางปัญญา

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2

3

1

2

3

1
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1
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1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

กจ 1021 มัลติมีเดียและการประยุกต์ใช้
กจ 1022 ความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ
กจ 1023 การจัดการธุรกิจเกษตร
กจ 1024 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน
กจ 1025 การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
กจ 1026 การจัดการนวัตกรรมและการเปลีย่ นแปลง
กจ 1027 การติดต่อสื่อสารและการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
กจ 1028 การจัดการเชิงกลยุทธ์
กจ 1029 การจัดการโลจิสติกส์
กจ 1032 การฝึกประสบการณ์

2. ด้านความรู้

3. ด้านทักษะทางปัญญา

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1
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หมวดที่ 5
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดและการประเมินผลการศึ กษาให้เป็นไปตามระเบียบของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยเรื่องการ
จัดการศึกษาต่ำกว่าปริญญา พ.ศ. 2560
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบระดับรายวิชา
2.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา ประกอบด้วย
(1) กรรมการจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(2) กรรมการจากอาจารย์ประจำกลุ่มวิชา
2.1.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา
(1) กำหนดกระบวนการหรือขั้ น ตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดั บ
รายวิชา
(2) กำหนดปฏิ ทิ น การดำเนิ น งานการทวนสอบประจำภาคการศึ ก ษาโดยกำหนด
รายละเอียดของกิจกรรมและระยะเวลาที่ต้ องดำเนินการของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ทั้งรายวิชาทฤษฎี
และรายวิชาปฏิบัติ
(3) กำหนดความรับผิดชอบและสิ่งที่อาจารย์ประจำวิชาต้องเตรียมและแจ้งให้ทราบเพื่อ
การเตรียมพร้อมรับการทวนสอบ ได้แก่ คะแนนผลการตรวจผลงาน คะแนนผลการสอบ หรือคะแนนส่วนอื่นๆ
ทีก่ ำหนดไว้ในเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชา พร้อมหลักฐานที่แสดงที่มาของคะแนนแต่ ละส่วน เช่น
กระดาษคำตอบจากการสอบ แบบตรวจผลงาน/ชิ้นงาน
(4) ดำเนินการทวนสอบตามกระบวนการหรือขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้
(5) จัดทำรายงานผลการสอบทวนประจำภาคการศึกษา
2.1.3 กระบวนการหรือขั้นตอนการทวนสอบระดับรายวิชา
(1) กำหนดรายวิชาที่จะทวนสอบ เช่น ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป และหมวดวิชาเลือกเสรี
(2) ตรวจสอบผลการให้คะแนนแต่ละส่วนตามที่กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้
ใน มคอ.3 และ มคอ.4 ของแต่ ล ะรายวิ ช า โดยพิ จ ารณาการให้ ค ะแนนจากรายงาน ชิ้ น งานหรื อ ผลงาน
จากการเรียนรู้การประเมินพฤติกรรมจากการทำกิจกรรมการเรียนรู้แบบทดสอบ แบบประเมินตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ด้านต่างๆ หรือแบบประเมินงานอื่นๆ ที่มอบหมายของรายวิชา
(3) ใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากรายงานผลการจัดการเรียนรู้ของรายวิชา มคอ.5 และ มคอ.6
ที่อาจารย์ประจำวิชาจัดทำเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา มาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบ
(4) จัดทำรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้รายวิชาประจำภาคการศึกษา
ที่แสดงให้เห็นในภาพรวมว่าคุณภาพของการจัดการเรียนรู้ของรายวิชาเป็นอย่างไร ผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ที่กำหนดไว้ในแต่ละรายวิชาในระดับใด พร้อมแสดงข้อมูลหรือหลักฐานที่ยืนยันว่าผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐาน
ที่กำหนด
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2.2. การทวนสอบระดับหลักสูตร
2.2.1 ให้แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย
(1) กรรมการจากสำนักวิชาการ
(2) กรรมการจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ
2.2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร
(1) กำหนดกระบวนการหรือขั้น ตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับ
หลักสูตร เพื่อการตรวจสอบและประเมินความสำเร็จของการผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ
(2) กำหนดปฏิทินการดำเนินงานการทวนสอบประจำปีการศึกษาที่มีผู้ส ำเร็จการศึกษา
โดยกำหนดรายละเอียดของกิจกรรมและระยะเวลาที่ต้องดำเนินการของผู้ที่เกี่ยวข้อง
(3) กำหนดข้อมูล แหล่งข้อมูล และผู้ให้ข้อมูล ที่ต้องเก็บรวบรวมและแจ้งให้ ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบเพื่อการเตรียมพร้อม ได้แก่ รายงานผลการจัดการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร แหล่งฝึกปฏิบัติ ผู้ใช้บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา และการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จ
การศึกษาหลังจากสำเร็จการศึกษา
(4) ดำเนินการทวนสอบตามกระบวนการหรือขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้
(5) จัดทำรายงานผลการทวนสอบประจำปีการศึกษา
2.2.3 กระบวนการหรือขั้นตอนการทวนสอบระดับหลักสูตร
(1) กำหนดลั ก ษณะข้ อ มูล แหล่ งข้ อมู ล และผู้ ให้ ข้อ มู ล ที่ ส ามารถนำมาใช้วิเคราะห์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทุกด้านตามมาตรฐานการเรียนรู้สาขาวิชา เพื่อประเมินความสำเร็จ
ของการผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพของวิทยาลัยชุมชน
(2) พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ที่ จ ำเป็ น ต้ อ งใช้ ด ำเนิ น การเก็ บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลตามที่กำหนดไว้
(3) ใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากรายงานผลการจัดการเรียนรู้ของรายวิชามคอ.5 และ มคอ.6
และข้อมูลจากรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทำเมื่อสิ้นสุด
ปีการศึกษา มาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบ
(4) จัดทำรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้สำเร็จการศึกษาประจำ
ปี ก ารศึ ก ษา ที่ แ สดงให้ เห็ น ในภาพรวมว่า คุ ณ ภาพของการจดั ก ารเรีย นรู้ข องหลั ก สู ต รเป็ น อย่า งไร ผู้ ส ำเร็ จ
การศึกษาบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ กำหนดไว้ในหลักสูตรครบถ้วนเพียงใด พร้อมแสดงข้อมูลหรือหลักฐาน
ที่ยืนยันว่าบรรลุตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่ าปริญญา
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560
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หมวดที่ 6
การพัฒนาผูส้ อน
1. การเตรียมการสำหรับผู้สอนใหม่
1.1 ปฐมนิเทศผู้สอนใหม่เพื่อชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตรและแนะนำอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
มอบเอกสารที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การเรี ย นการสอนได้ แ ก่ คู่ มื อ หลั ก สู ต รกฎระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ และคู่ มื อ ปฏิ บั ติ
การจัดการเรียนการสอนของผู้สอน
1.2 ส่ งเสริมให้ ผู้ สอนใหม่ เข้าร่ วมประชุมของทางวิทยาลั ยชุมชนเพื่อทราบถึงปรั ชญาพั นธกิจและวิสั ยทัศน์
ของการจัดการศึกษา
1.3 ชี้ แ จงแนวทางในการจั ด การเรี ยนการสอนแนวทางในการทำวิจั ย เพื่ อ พั ฒ นาการเรีย นการสอน
การจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผลการ
ดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6)
1.4 จัดการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอนและการประเมินผลรวมถึงการบูรณาการ
เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่ผ้สู อน
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จั ด ให้ ผู้ ส อนเข้ าฝึ ก อบรมสั ม มนาเชิ งปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ยนการสอนกลยุ ท ธ์
การสอนและการประเมินผลจากหน่วยงานทั้งภายในและหน่วยงานภายนอก
2.1.2 จัดให้ ผู้สอนเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ให้ เกิดประโยชน์
ต่อการจัดการเรียนการสอน
2.1.3 จั ด ให้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ โ ดยใช้ วิ ธี ก ารจั ด การความรู้ (Knowledge Management)
เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดประสบการณ์และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหาร
หลักสูตร
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 ส่งเสริมให้ผู้สอนพัฒนาการเรียนการสอนและทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
2.2.2 ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและหลักสูตร
2.2.3 ส่งเสริมให้ผู้สอนมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนและบริการวิชาการแก่สังคม
2.2.4 ส่งเสริมให้ผู้สอนมีโอกาสไปศึกษาหรือเข้าฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพัฒนาตนเองและเพิ่มคุณวุฒิ
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หมวดที่ 7
การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกำกับมาตรฐาน
การกำกับมาตรฐานการบริหารงานของหลักสูตรจะดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าวทุกประการ ดังนี้
1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ที่มีคุณวุฒิตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 3 คน และในจำนวนนั้นต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวนอย่างน้อย 1 คน ทั้งนี้จะเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ และมอบหมายให้เป็นอาจารย์ ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทำหน้าในการบริหารหลักสูตร จัดการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตร ติดตามประเมินผลหลักสูตรและ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
สำหรับอาจารย์ที่จ้างเข้ามาเป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะมีสัญญาจ้างที่มีการระบุระยะเวลา
การจ้ างอย่ างชัดเจนและไม่น้ อยกว่า 1 ปี และในสัญ ญาจ้างจะมีการระบุห น้ าที่ ในการบริห ารหลั กสู ตร ตั้งแต่
การวางแผนการควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผล
การดำเนิ น งานที่ ใช้ในการติ ดตามประเมิน และรายงานคุ ณ ภาพของหลั กสู ต รประจำปี ต ามตั ว บ่ งชี้ ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือตั วบ่งชี้ที่หลักสูตรพัฒนาขึ้นโดยจะครอบคลุมหมวด 1 – หมวด 6
ไว้อย่างชัดเจนไม่น้อยกว่าหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่กำหนดไว้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
1.2 อาจารย์ประจำหรือผู้สอนประจำ จะปฏิบัติหน้าที่งานสอน การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและ
ชุมชน การศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อชุมชน และการบริการในสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
รายวิชาในสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน
1.3 อาจารย์พิเศษหรือผู้สอนพิเศษ จะปฏิบัติหน้าที่งานสอนและส่งเสริมพั นธกิจของวิทยาลัยชุมชน
ที่มีคุณวุฒิ ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาในสาขาวิ ชาของหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นไปตามข้อบังคับ สภาบันวิทยาลัย
ชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้สอนพิเศษ พ.ศ. 2558
2. ผู้สำเร็จการศึกษา
หลั กสู ตรมุ่ งพั ฒ นาผู้ ส ำเร็ จ การศึ กษาที่ มี คุณ ภาพตอบสนองความต้ องการของตลาดแรงงานโดยการ
ประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในขณะที่นักศึกษากำลังศึกษาและประเมินผลการ
มีงานทำตลอดจนความพึงพอใจและความต้องการของสถานประกอบการหรือนายจ้างมีการจัดการเพื่อติดตามการ
ประเมินผลและการทวนสอบเพื่อการแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้ได้ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นไป
มาตรฐานคุณ วุฒิ ร ะดับ อนุ ป ริญ ญา และมาตรฐานผลการเรียนรู้ อย่างน้ อย 5 ด้าน คือ 1) คุณ ธรรมจริยธรรม
2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและมีคุณลักษณะพิเศษตามที่หลักสูตรกำหนด
3. นักศึกษา
3.1 การให้คำปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นักศึกษา
แต่งตั้งผู้สอนเป็นทีป่ รึกษาทางวิชาการและด้านอื่นๆ ให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยให้นักศึกษาที่มีปัญหา
ในการเรียนสามารถปรึกษาปัญหาทางด้านวิชาการและด้านอื่นๆ ได้ตลอดเวลา
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3.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณี ที่ นั ก ศึ ก ษามี ค วามสงสั ย เกี่ ยวกั บ ผลการประเมิ น ในรายวิ ช าใดสามารถที่ จ ะยื่ น คำร้อ งขอดู
กระดาษคำตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมิน ของผู้ ส อนในแต่ล ะวิช าได้ ทั้งนี้เป็น ไปตาม
ระเบียบแนวทางปฏิบัติของวิทยาลัยชุมชน
4. ผู้สอน
4.1 การรับผู้สอนใหม่
การรั บ สมั ค รผู้ ส อนใหม่ จ ะดำเนิ น การคั ด เลื อ กตามระเบี ยบและหลั ก เกณฑ์ ข องวิท ยาลั ยชุ ม ชน
โดยผู้สอนใหม่จะต้องวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์
กับหลักสูตรหรือรายวิชาในสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน
4.2 การมีส่วนร่วมของผู้สอนในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
อาจารย์ ผู้ รับ ผิ ดชอบหลั กสู ตรและผู้ ส อน จะต้ องประชุมร่ว มกั น ในการวางแผนการจัดการเรีย น
การสอน ประเมิ น ผลการจั ด การเรีย นการสอน และให้ ความเห็ นชอบการประเมิน ผลทุ กรายวิช า รวมทั้ งเก็ บ
รวบรวมข้อมู ล เพื่อเตรี ย มไว้ส ำหรับ การพัฒ นาหลั กสู ต รตลอดจนให้ คำปรึกษาหารือแนวทางที่ จะทำให้ บ รรลุ
เป้ า หมายตามหลั ก สู ต ร และเพื่ อ ให้ ได้ ผู้ ส ำเร็จ การศึ ก ษามี ผ ลการเรี ย นรู้เป็ น ไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
4.3 การแต่งตั้งผู้สอนพิเศษ
วิทยาลัยชุมชนมีการแต่งตั้งผู้สอนพิเศษ เป็นไปตามข้อบังคับสภาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ
และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้สอนพิเศษ พ.ศ. 2558
5. หลักสูตร
การบริหารหลักสูตรจะมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบ พิจารณาวางแผนการจัดการเรียน
การสอนร่วมกับผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล สำหรั บใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสู ตรโดยกระทำทุกปี
อย่ างต่ อเนื่ อ ง เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2552 และวัต ถุ ป ระสงค์ ข อง
หลักสูตร ซึ่งมีระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร ดังนี้
5.1.1 ร่วมกันกำหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกั บแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน โดยยึดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพในระดับอุดมศึกษา
5.1.2 กำหนดคุณสมบั ติผู้ เข้าศึกษา คุณลักษณะผู้ สำเร็จการศึกษา และพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลั กษณะ
ที่ต้องการ
5.1.3 ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและมาตรฐานทางวิชาการและ
วิชาชีพ พร้อมนำไปสู่กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการใช้หลักสูตร
5.1.4 เสนอผู้ ส อนในแต่ ล ะรายวิช าที่เหมาะสมและเพียงพอกับ จำนวนนักศึก ษา และทำการประเมิ น
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน
5.1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สอนในหลักสูตรให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5.1.6 รับผิดชอบในการกำหนดแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เหมาะสมจัด ผู้สอนนิเทศ เตรียมความ
พร้อมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
5.1.7 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณในการสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์
และอื่นๆ อันจะเอื้อต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้งบประมาณของรัฐและเงินรายได้ของสถานศึกษา ให้ได้รับผล
การเรียนรู้ตามศักยภาพของนักศึกษา ทั้งในด้านค่าตอบแทนผู้สอน ค่าวัสดุการศึกษา ค่าสาธารณูปโภคค่าบำรุง
สถานที่และอุปกรณ์
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
หลั ก สู ต รมี ค วามพร้ อ มด้ า นหนั งสื อ เอกสาร ตำรา และการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ และมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอดังนี้
6.2.1 ห้องเรียนทั่วไป ภายในห้องประกอบด้วย อุปกรณ์การเรียนการสอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์
เครื่องเสียง และระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ขนาดความจุ 30 – 50 คน จำนวน 24 ห้อง
และขนาดความจุ 70 – 90 คน จำนวน 2 ห้อง
6.2.2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภายในห้องประกอบด้วย อุปกรณ์การเรียนการสอน เช่น เครื่อง
โปรเจคเตอร์เครื่องเสียง และระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ขนาดความจุ 30 คน/เครื่อง
จำนวน 5 ห้อง
6.2.3 ห้องสมุด ภายในห้องประกอบด้วยหนังสือ เอกสาร ตำรา วารสาร และสิ่งพิมพ์อื่นๆ ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการจัดการ จำนวน 3,684 รายการ และอื่นๆ แบ่งเป็นหมวดหมู่ ดังนี้
- หมวดเบ็ดเตล็ด
จำนวน 1,536 รายการ
- หมวดปรัชญา
จำนวน 876 รายการ
- หมวดศาสนา
จำนวน 493 รายการ
- หมวดสังคม
จำนวน 6,233 รายการ
- หมวดภาษา
จำนวน 644 รายการ
- หมวดวิทยาศาสตร์
จำนวน 591 รายการ
- หมวดวิทยาศาสตร์ประยุกต์
จำนวน 3,350 รายการ
- หมวดศิลปกรรมและการบันเทิง
จำนวน 346 รายการ
- หมวดวรรณคดี
จำนวน 2,497 รายการ
- หมวดประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์
จำนวน 3,046 รายการ
6.2.4พื้ น ที่ให้ บ ริการเครื่องคอมพิ วเตอร์ส ำหรับ สื บค้นข้อมูล บนอินเทอร์เน็ ต ณ ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ จำนวน 20 เครื่อง พร้อมระบบโครงสร้างด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายครอบคลุมทุกพื้นที่
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
6.3.1 มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเอื้อให้ ผู้สอนสามารถปฏิบัติงานสอนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
6.3.2 มี ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ มี ค วามพร้ อ มทั้ ง วั ส ดุ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ระบบเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ และระบบซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างพอเพียงต่อการเรียนการสอน โดยมีการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
6.3.3 มีเจ้าหน้ าที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และซอฟต์แวร์ที่ใช้
ประกอบการสอนที่พร้อมใช้ปฏิบัติงาน
6.3.4 มี ห้ อ งสมุ ด หรื อ แหล่ งความรู้แ ละสิ่ งอำนวยความสะดวกในการสื บ ค้ น ความรู้ ผ่ า นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีหนังสือ ตำราและวารสารในสาขาวิชาที่เปิดสอนในจำนวนที่เหมาะสม
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6.3.5 มี เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ป ระกอบการเรี ย นวิ ช าปฏิ บั ติ ก ารระหว่ า งการเรี ย นการสอนในวิ ช า
ปฏิบัติการต่อจำนวนนักศึกษาในอัตราส่วนที่เหมาะสม
6.3.6 มีเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ป ระกอบการเรีย นวิช าปฏิ บั ติ ก ารระหว่างการเรียนการสอนในวิ ช า
ปฏิบัติการต่อจำนวนนักศึกษาในอัตราส่วนที่เหมาะสม
6.3.7 มีห้องคอมพิวเตอร์เปิดให้บริการแก่ นักศึกษานอกเวลาเรียนให้สามารถเข้าใช้ได้โดยมีปริมาณ
จำนวนคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม
6.3.8 มี โปรแกรมที่ ติ ด ตั้ งบนเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ที่ ส ามารถสนั บ สนุ น ในการเรี ย นการสอนและ
มีการปรับเปลี่ยนรุ่นใหม่อย่างสม่ำเสมอ
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
สำรวจความต้องการการใช้ทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งวางแผนปรับปรุงการพัฒนาทรัพยากรการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)
ระบุตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ใช้ในการติดตามประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจำปีตามตัว
บ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือตัวบ่งชี้ที่หลักสูตรพัฒนาขึ้นเองโดยครอบคลุมหมวด 1
– หมวด6
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน: ระดับ
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
1. อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้อ งกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จั ด ทำรายงานผลการดำเนิ น การของรายวิ ชา และรายงานผลการ
ดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ
มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา
5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7ภายใน
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู้
ที่กำหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา / ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว
8. ผู้สอนใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ หรือ คำแนะนำด้านการ
จัดการเรียนการสอน
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ปีที่ 5
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
9. อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคน ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ / หรือ วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/ผู้สำเร็จการศึกษา ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดั บ ความพึ งพอใจของสถานประกอบการหรื อ นายจ้ า งที่ มี ต่ อ
ผู้สำเร็จการศึกษา เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
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เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้
ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1 - 5) มีผลดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจำนวนตัวบ่งชี้ ที่มีผล
ดำเนิน การบรรลุเป้ าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวมโดยพิจารณาจากจำนวนตัวบ่งชี้บังคับ และ
ตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี
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หมวดที่ 8
การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่ ใช้ในการประเมิน และปรับ ปรุงกลยุ ทธ์ก ารสอนเพื่ อ พั ฒ นาการเรียนการสอนนั้ น
พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเป็นหลัก ซึ่งจะประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปราย
การตอบคำถาม ผลการปฏิบัติงาน การทดสอบย่อยแต่ละหน่วยสาระการเรียนรู้ และการสอบปลายภาคการศึกษา
ทำให้ อาจารย์ผู้สอนสามารถประเมินได้ว่าผู้ เรียนมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดหากวิธีการสอนที่ใช้ไม่สามารถ
ทำให้นักศึกษาเข้าใจได้จะดำเนินการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจ
หรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไปหากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของผู้สอนในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
นักศึกษาประเมิน การสอนของผู้สอนในแต่ละรายวิชาผ่านระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
ด้านงานทะเบี ย น วัดผลและประเมิน ผลนั กศึกษา ในทุกๆ ด้ าน ทั้งด้ านเทคนิคการสอน จรรยาบรรณวิช าชีพ
การตรงต่ อเวลา การชี้แ จงเป้ าหมายและวัตถุป ระสงค์รายวิช า เกณฑ์ การประเมิน ผลรายวิช า การใช้สื่ อและ
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับการสอน และคุณธรรมจริยธรรม
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา
ดำเนิ น การติ ด ตามจากการปฏิ บั ติ ง านในรายวิ ช าการฝึ ก งาน ซึ่ ง ผู้ ส อนนิ เทศสามารถประเมิ น
โดยการสังเกตพฤติกรรมและพูดคุยสอบถามจากนักศึกษาเป็นรายบุคคล สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหรือศิษย์เก่านั้น
จะประเมินโดยใช้แบบสอบถามการติดตามผลผู้ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา และ/หรืออาจสั มภาษณ์
ตัวแทนศิษย์เก่าตามโอกาสที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
2.2 ประเมินจากหน่วยงานหรือสถานประกอบการ
ดำเนิ น การสำรวจความพึ งพอใจของหน่ว ยงานหรือสถานประกอบการที่ มีต่อผู้ ส ำเร็จการศึ กษา
เพื่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานหรือสถานประกอบการ
2.3 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา
ดำเนินการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้ประเมินภายนอกที่คุณวุฒิสัมพันธ์กับสาขาวิชา ให้ความเห็น
เชิงการพัฒนาคุณภาพทุกมิติของการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาให้ นักศึกษามีคุณภาพตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินผลการดำเนิ นงานของหลักสูตรตามดัชนีตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7
โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวอย่างน้อย 1 คน
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 เมื่ อ สิ้ น สุ ด ปี ก ารศึ ก ษา อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รสรุ ป ผลการดำเนิ น งานหลั ก สู ต รประจำปี
โดยรวบรวมข้อมูลรายงานผลการประเมินการสอน รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม เพื่อวางแผนปรับปรุงกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป
4.2 เมื่อครบรอบหลั กสู ตร อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลั กสู ตรวิเคราะห์ ประสิทธิภ าพและประสิ ทธิผ ลของ
การบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมว่าผู้สำเร็จการศึกษาบรรลุผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ และนำผล
การวิเคราะห์มาวางแผนปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรต่อไป
4.3 สำหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระทำทุกๆ 5 ปี โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้
เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานหรือสถานประกอบการ

