
 
๑ 

 

 
 
 
 
       

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮ่่องสอน 

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 
 

วันที่  ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒   

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

  

 

 

 

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน 



 
๒ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 

วันที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ  ห้องประชมุวิทยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน 

**************** 
ผู้มาประชุม 

๑. นายสุเทพ   นุชทรวง  ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๒. นายบุญยืน   คงเพชรศักดิ์ รองประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๓. พ.ต.ท.จักร์   สายแก้ว  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๔. นายรอน     ใจกันทา   กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๕. นายปกรณ์   จีนาค า    กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๖. นายคมสัน     คูสินทรัพย์   กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๗. นายโยธิน   บุญเฉลย   เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๘. นายสุบัณกร   กวีวัฒน์  ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๙. นางพิมพกานต์  เชาวลิต  ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  

 

ผู้ไม่มาประชุม (ลา) 
๑. นายพงษ์พจน์    ธีรานันตชัย กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๒. ผศ.ดร.อภิชาติ  ไตรแสง   กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๓. นายจิระ   พานิชยนนท์ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๔. นายภานุเดช    ไชยสกุล  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

๕. นายประเสริฐ  วริิยะภาพ  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑. นายอิศรา   จันทิมางกูร คร ู
๒. นายปรีชา   ศรบีุญมา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๓. นางสาวสุธิตา  วงษ์สสุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการ  
๔. นายปวัตน์   จันทร์สระคู นักวิชาการศึกษา 
๕. นางสาวอภิรดี  มั่นคง  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 



 
๓ 

 

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น.   โดยนายสุเทพ  นุชทรวง  ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

วาระท่ี ๑.๑ เรื่อง ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 
ตามที่สภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนได้การประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน                                

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขาฯ ได้ด าเนินการสรุปรายงานการประชุมเป็นที่
เรียบร้อยแล้วจ านวน…๑๑๗….หน้ารายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน                           
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 
มติที่ประชุม   

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ แต่หากกรรมการท่านใด
ตรวจสอบแล้วมีความคลาดเคลื่อนหรือต้องเพ่ิมเติมในจุดใดให้แจ้งในที่ประชุม หรือแจ้งทางฝ่ายเลขาสภาได้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

วาระท่ี ๓.๑ เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒              
                      ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ 
สรุปเรื่อง 
๑. ความเป็นมา 

     ตามที่ส านักงานบริหารงานวิทยาลัยชุมชนได้จัดสรรอนุมัติและโอนงบประมาณให้วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน รวมทั้งสิ้น จ านวน      ๒๐,๐๐๓,๗๔๐    บาท ผูกพันงบประมาณ จ านวน      ๒,๑๑๔,๐๙๖.๕๕        
บาท ตัดยอดงบประมาณแล้ว จ านวน            ๑๓,๙๐๗,๘๕๒.๑๒            บาท  รวมก่อหนี้ผูกพันและตัดยอด
งบประมาณ จ านวน     ๑๖,๐๒๑,๙๔๘.๗๐    บาท คงเหลือเงินงบประมาณ จ านวน     ๓,๙๘๑,๗๙๑.๓๐       บาท  
 ๒. การด าเนินการ 

 ในการนี้   วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจ าเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ตามรายละเอียดปรากฏดังนี้ 

สรุปรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

ที ่ รายการ 
งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร 

ก่อหนี้ผูกพัน+ตัด
ยอดงบประมาณ

แล้ว 
งบประมาณคงเหลือ 

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย 

๑ งบบุคลากร ๓,๖๔๑,๒๐๐.๐๐ ๒,๔๔๔,๓๓๓.๒๓ ๑,๑๙๖,๘๖๖.๗๗ ๖๗% 

๒ งบด าเนินงาน ๑๐,๐๖๐,๖๐๐.๐๐ ๗,๖๘๖,๑๕๔.๓๗ ๒,๓๗๔,๔๔๕.๖๓ ๗๖% 



 
๔ 

 

๓ งบลงทุน ๖๔๔,๘๐๐.๐๐ ๖๔๔,๐๐๐.๐๐ ๘๐๐.๐๐ ๑๐๐% 

๔ งบเงินอุดหนุน ๙๑๓,๗๐๐.๐๐ ๗๖๗,๒๑๕.๐๐ ๑๔๖,๔๘๕.๐๐ ๘๓% 

๕ งบรายจ่ายอื่น ๔,๗๔๓,๔๔๐.๐๐ ๔,๔๘๐,๒๔๖.๑๐ ๒๖๓,๑๙๓.๙๐ ๙๔% 

รวมทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๓,๗๔๐.๐๐ ๑๖,๐๒๑,๙๔๘.๗๐ ๓,๙๘๑,๗๙๑.๓๐ ๘๐% 
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม   

ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

วาระท่ี ๓.๒ เรื่อง พิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔                         
                      วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

สรุปเรื่อง 
๑. ความเป็นมา 

     ตามที่ วิทยาลัยชุมชนแม่ ฮ่องสอน ได้น าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ                   
พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เสนอต่อคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ ฮ่องสอน                  
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เพ่ือพิจารณาและมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขนั้น 
 ๒. การด าเนินการ 

 ในการนี้ ส านักเทคโนโลยีฯ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้น าข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณา
ทบทวนเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เพ่ือพิจารณาตามรายละเอียด
ปรากฏดังดังนี้ 

 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2562-2564 

  จากยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
บริหารจัดการเชิงรุกและธรรมาภิบาล โดยมีเป้าหมายที่ 1.2 มีระบบบริหารจัดการเชิงรุก และการให้บริการที่ดีมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งแนวทางการด าเนินการส่วนหนึ่งโดยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพชุมชน โดยมี
เป้าหมายที่ 2.1 คนในชุมชนมีโอกาสเข้าถึงการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งด าเนินการโดยจัดการศึกษา/กระบวนการ
เรียนรู้ที่หลากหลายด้วยรูปแบบดิจิทัล ให้ตอบสนองวิธีการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาของคนทุกกลุ่มอาชีพ และกลุ่ม
วัยต่างๆ ให้มากขึ้น และเป้าหมายที่ 2.3 มีแหล่งเรียนรู้ และนวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบดิจิทัลให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน โดยด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิทยาลัยขุม
ชนแม่ฮ่องสอน จึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน พ.ศ.
2562-2564 

 

 

 



 
๕ 

 

วิสัยทัศน์ : ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ทุกที่ทุกเวลา 

  พันธกิจ : 

1. พัฒนาและเชื่อมโยงระบบเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอนเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 

2. รวบรวมและจัดท าเนื้อหาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

ยุทธศาสตร์การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า 

 กลยุทธที่  1.1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 กลยุทธที่ 1.2 ติดตั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศหลัก 

 กลยุทธที่ 1.3 ปรับปรุงศูนย์บริการสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

 กลยุทธที่ 1.4 ปรับปรุงห้องผลิตสื่อ ,ครุภัณฑ์และอุปกรณ์เพ่ือการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ผลักดันให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการ 

กลยุทธ์ที่ 2.1 จัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนภารกิจหลักของวิทยาลัย
ชุมชนแม่ฮ่องสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 กลยุทธ์ที่  2.2 ส่งเสริมและปลูกฝังวัฒนธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
สารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอนและการบริหารจัดการทุกระดับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างสรรค์นวัตกรรมและการบริการทางการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน 

 กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการใช้นวัตกรรมทางการศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมการผลิตสื่อการสอนแบบออนไลน์และการบริหารจัดการสื่อใน
รูปแบบการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน 

 
 
 
 
 
 

 



 
๖ 

 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน พ.ศ.2562-2564 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

1. พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศให้
มีประสิทธิภาพ
และใช้
ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า 

กลยุทธที่ 1.1 
ปรับปรุงและ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน
ได้รับการ
ปรับปรุง
โครงสร้าง
พื้นฐานหลัก 

สถานท่ี 1 

(205,000) 

- - 1. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ระยะที่ 1 
ด้านการสื่อสาร ณ วิทยาลยัชุมชน
แม่ฮ่องสอน 
 

  วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน
ได้รับการ
ปรับปรุง
โครงสร้าง
พื้นฐานด้าน
การเรยีนการ
สอน 

สถานท่ี - 8 

(300,000) 

- 2. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ระยะที่ 2 
ด้านการเช่ือมต่อวงจรสื่อสารภายใน
เพื่อให้บริการการด้านการจัดการเรียน
การสอน ณ วิทยาลัยชุมชนแมฮ่่องสอน 
หมายเหต ุ 

- ส านักงาน วชช.มส. หน่วยจัดฯ 5 
แห่ง ศูนย์ไอซีที ศูนย์ไทใหญฯ่ 

 กลยุทธที่ 1.2 
ติดตั้งระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศหลัก 

วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน
ได้รับติดตั้ง
ระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐานด้าน
การบริหาร
จัดการ 

สถานท่ี - 4 1 3. ติดตั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานหลักใน
ระดับหน่วยจัดและศูนยไ์อซีที เพือ่การ
จัดการเรียนการสอนที่มผีู้เรยีนกระจาย
อยู่ทุกอ าเภอ 
หมายเหต ุ

- ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน่วยจัด
การศึกษาอ าเภอปาย ศูนย์ไอซีที ศูนย์
ภาษาฯ ศูนยไ์ทใหญ่ฯ 

- ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน่วยจัด
การศึกษาอ าเภอแม่สะเรียง 

 

 

 

 

 

 



 
๗ 

 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

 กลยุทธที่ 1.3 
ปรับปรุง
ศูนย์บริการ
สารสนเทศเพื่อ
การศึกษา 

วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน
ได้รับการ
ปรับปรุง
ศูนย์บริการ
เพื่อการศึกษา 

สถานท่ี - 10 
(920,000) 

- 4. ปรับปรุงศูนย์บริการสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา ณ ส านักงานวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน หน่วยจัดฯ 6 แห่ง ศูนย์
ไอซีที ศูนย์ไทใหญ่ฯ ศูนย์ภาษาฯ 

 ก ล ยุ ท ธที่  1 .4 
ป รั บ ป รุ งห้ อ ง
ผ ลิ ต สื่ อ  ,
ค รุ ภั ณ ฑ์ แ ล ะ
อุปกรณ์เพื่อการ
บริหารจัดการ 

วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน
ได้รับการ
ปรับปรุงห้อง
ผลิตสื่อ ,
ครุภณัฑ์และ
อุปกรณ์เพื่อ
การบริหาร
จัดการ 

สถานท่ี - 1 
(200,000) 

- 5. ปรับปรุงห้องผลติสื่อ ,ครภุณัฑแ์ละ
อุปกรณ์เพื่อการบริหารจัดการผลติ
รายวิชา ณ วิทยาลยัชุมชนแม่ฮ่องสอน 
(Notebook,video,camera,External)  

2. ผลักดันให้
เกิดการ
ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพื่อสนับสนุน
การบริหาร
จัดการ 

กลยุทธ์ที่ 2.1 
จัดหาและพัฒนา
ระบบ
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนภารกิจ
หลักของ
วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน 

จ านวนเว็บไซต์
วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอนที่
ได้รับการ
ปรับปรุง 

เว็บไซต ์ - 1 

(40,000) 

- 1. ปรับปรุงเว็บไซต์วิทยาลยัชุมชน
แม่ฮ่องสอนภายใต้มาตรฐานเว็บไซต์
ภาครัฐ พร้อมรองรับการเชื่อมโยง
ข้อมูลร่วมกับเว็บไซต์ของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน
(Notebook,External,content) 

  จ านวนระบบ
คลังข้อมูลดา้น
ครุภณัฑ์และ
อาคารสถานท่ี 

ระบบ - 1 

(358,400) 

- 2. พัฒนาระบบคลังข้อมูลด้านครภุัณฑ์
และอาคารสถานท่ี(data,ความต้องการ
ระบบ,ออกแบบ,พัฒนา,ปรับปรุงแก้ไข ) 

 กลยุทธ์ที่ 2.2 
ส่งเสริมและ
ปลูกฝังวัฒนธรรม
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ระบบสารสนเทศ
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้าน
การเรียนการสอน
และการบริหาร
จัดการทุกระดับ 

 

จ านวน
โครงการ
ฝึกอบรมการ
ประยุกต์ใช้งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ระบบ
สารสนเทศ 

โครงการ - 1 

(30,000) 

- 3. ฝึกอบรมการประยุกต์ใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบระบบ
สารสนเทศเพื่อสร้างความตระหนกัและ
พัฒนาทักษะส าหรับผู้บรหิารและ
บุคลากร 



 
๘ 

 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

  ร้อยละ
ความส าเร็จ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ระบบ
สารสนเทศ 
เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ด้านการเรียน
การสอนและ
บริหารจดัการ
ทุกระดับ 

ร้อยละ - 80 80 4. ติดตามและประเมินการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
สารสนเทศ (การปรับปรุงข้อมูลทีเ่ป็น
ปัจจุบัน,รายงานการน าเข้าข้อมลู,
คุณภาพของข้อมูล) 

3. สร้างสรรค์
นวัตกรรมและ
การบริการทาง
การศึกษาของ
วิทยาลัยชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 3.1 
ส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะ
บุคลากรด้าน
การใช้นวัตกรรม
ทางการศึกษา 

ร้อยละของผู้
ผ่านการ
ฝึกอบรมตาม
เป้าหมายทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ 

ร้อยละ 80 

(30,000) 

80 

(30,000) 

80 

(30,000) 

1. ฝึกอบรมวิธีการผลติบทเรยีนและ
การจัดการเรยีนการสอนตามมาตรฐาน 
THAI MOOC 

  ร้อยละของผู้
ผ่านการ
ฝึกอบรมตาม
เป้าหมายทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ 

ร้อยละ 80 

(30,000) 

80 

(30,000) 

80 

(30,000) 

2. ฝึกอบรมวิธีการใช้งานระบบ
สนับสนุนการจัดห้องเรียนออนไลน์ 
Google Classroom ,Moodle 

 กลยุทธ์ที่ 3.2 
ส่งเสริมการผลติ
สื่อการสอนแบบ
ออนไลน์และ
การบริหาร
จัดการสื่อใน
รูปแบบการจดั
การศึกษาของ
วิทยาลัยชุมชน 

 

 

 

 

จ านวนสื่อ
บทเรียน
ออนไลน์ของ
หลักสตูรฝึก
อาชีพอบรม 

สื่อ
ออนไลน์/
รายวิชา 

1 

(30,000) 

5 

(150,000) 

5 

(150,000) 

3. พัฒนาสื่อการสอนแบบออนไลน์และ
การบริหารจัดการสื่อการสอนแบบเปิด 
MOOC ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึง
ได ้
หมายเหต ุ

- รายวิชาฝึกอบรม (ไม่เกิน 45 ช่ัวโมง) 

(30,000x5=150,000) 



 
๙ 

 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

  จ านวนสื่อ
ออนไลน์องค์
ความรู้ชุมชน 

สื่อ
ออนไลน์/
องค์
ความรู ้

- 2 

(60,000) 

2 

(60,000) 

4. พัฒนาสื่อออนไลน์องค์ความรู้ชุมชน
เพื่อการพัฒนาอาชีพและคณุภาพชีวิต 

  จ านวนสื่อ
บทเรียน
ออนไลน์ของ
หลักสตูร
อนุปริญญา
รายวิชาหมวด
ศึกษาทั่วไป 
หรือรายวิชา
หมวดวิชา
เฉพาะ หรือ
รายวิชาอื่นๆ 

สื่อ
ออนไลน์/
รายวิชา/
ทุก
รายวิชา 

2 

(10,000) 

5 

(25,000) 

5 

(25,000) 

5. พัฒนาสื่อการสอนแบบออนไลน์และ
การบริหารจัดการสื่อการสอนแบบ 
Google Classroom และMoodle ที่
เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทบทวน
และเลือกเรยีนบทเรียนได้ทุกท่ีทุกเวลา 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัต ิ
มติที่ประชุม   

ที่ ป ระชุ มมี ม ติ เห็ น ชอบ อนุ มั ติ  พิ จ ารณ าแผนยุ ท ธศาสตร์ก าร พั ฒ นาเท ค โน โลยี ส ารสน เท ศ                                   
พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

วาระท่ี ๔.๑ เรื่อง การอนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  
                      (ครั้งที่ ๙) 
สรุปเรื่อง 
๑. ความเป็นมา 

ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้อนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๙ ให้วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน รวมวงเงินทั้งสิ้น ๒๕๙,๙๕๐ บาท นั้น 

๒.  การด าเนินการ 
ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ขอแจ้งการอนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๙) ให้กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนทราบ ตาม รายละเอียดปรากฏดังนี้ 
 
 

 



 
๑๐ 

 

สรุปรายงานการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  คร้ังที่ ๙ 

รายการ 
 งบประมาณ

จัดสรร 
ครั้งที่ ๙ 

 หมายเหตุ  

   ๑. ค่าใช้จ่ายหลักสูตรอนุปริญญาหลักสูตรเพ่ิมศักยภาพผู้เรียน 
(หลักสูตรปรับพื้นฐาน) 

   

          - ค่าสอนรายชั่วโมง:หลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้เรียน ๑๖๓,๒๐๐.๐๐   

          - ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา:หลักสูตรเพ่ิมศักยภาพผู้เรียน ๔๓,๐๐๐.๐๐   

          - ค่าวัสดุการศึกษารายหัวนักศึกษา:หลักสูตรเพ่ิมศักยภาพผู้เรียน ๕๓,๗๕๐.๐๐   
รวม ๒๕๙,๙๕๐.๐๐   

รวมทั้งสิ้น ๒๕๙,๙๕๐.๐๐   
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม   

ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 
วาระที่  ๔ .๒   เรื่อ ง สรุปผลการเข้ าร่วม โครงการประชุ มสั มมนาสร้างความรู้ ความ เข้ าใจ                    

เรื่อง “ทิศ  ทางการ  ปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชนภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” 

สรุปเรื่อง 
๑. ความเป็นมา 

     ตามที่ นายคมสัน  คูสินทรัพย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และคณะได้เดินทางไป
ราชการเพ่ือเข้าร่วมประชุมสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง “ทิศทางการปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชนภายใต้
กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ 
อาคาร ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ ที่ผ่านมานั้น 
 ๒.  การด าเนินการ 

ในการนี้ นายคมสัน  คูสินทรัพย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ขอรายงานสรุปผลการเข้า
ร่วมประชุมสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง “ทิศทางการปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชนภายใต้กระทรวงการ
อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”ต่อกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนทราบและให้ข้อเสนอต่อไป  
ตามรายละเอียดปรากฏดังนี้ 



 
๑๑ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๔ 
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ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม   

ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

วาระที่  ๔ .๓  เรื่อง สรุปผลการด าเนิน โครงการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ผ่ านระบบ                        
MCC Moodle E-Learning  

สรุปเรื่อง 
๑. ความเป็นมา 

     ด้วยศูนย์เทคโนโลยีฯ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้ด าเนินการจัดอบรมโครงการระบบการเรียนการ
สอนออนไลน์ผ่านระบบ MCC Moodle E-Learning แล้วเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นั้น    

 ๒.  การด าเนินการ 
ในการนี้ ศูนย์เทคโนโลยีฯ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอรายงานสรุปผลการจัดอบรมโครงการ

ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ  MCC Moodle E-Learning เสนอต่อกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอนทราบ ตามรายละเอียดปรากฏดังนี้ 
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ในการอบรมครั้งนี้จะเน้นในเรื่องการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ส าหรับอาจารย์ประจ าและ
อาจารย์พิเศษ เนื้อหาการอบรมจะเป็นในลักษณะ MOOC Moodle Google Classroom และในที่ประชุมได้ให้
นโยบายแก่อาจารย์ผู้สอนให้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ตั้งแต่ภาคเรียนนี้เป็นต้นไป ในส่วนตัวชี้วัดให้อาจารย์ผู้สอน
ประจ าใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อยท่านละ ๑ วิชา  
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม   

ที่ประชุมมีมติรับทราบ และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
- ส าหรับนักศึกษาท่ีไม่สามารถเข้าเรียนได้ครบตามเกณฑ์ ๗๐% ควรให้ระบบนี้ช่วยในการนับเวลาเรียน 
- เมื่อมีการเรียนทางออนไลน์แล้ว ควรมีการสอบทางออนไลน์ได้ด้วย 
- ให้มีการขยายผลวิธีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์จากอาจารย์ประจ าสู่อาจารย์พิเศษ ซึ่งมีประโยชน์

มากจากการเรียนการสอนในลักษณะนี้ 
 
วาระท่ี ๔.๔ เรื่อง สรุปผลการด าเนินโครงการแนะแนวการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนการใช้

ระบบทะเบียนออนไลน์และระบบห้องสมุด วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ และโครงการนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 
๑. ความเป็นมา 

     ตามที่ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้ด าเนินจัดโครงการแนะแนวการจัดการศึกษา
วิทยาลัยชุมชนแม่ ฮ่องสอนการใช้ระบบทะเบียนออนไลน์และระบบห้องสมุด วิทยาลัยชุมชนแม่ ฮ่องสอน              
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ และโครงการนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ แล้วนั้น  

 ๒.  การด าเนินการ 
ในการนี้ ส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงขอรายงานสรุปผลการจัดโครงการการแนะ

แนวการจัดการศึกษาวิทยาลั ยชุมชนแม่ ฮ่องสอนการใช้ ระบบทะเบี ยนออนไลน์ และระบบห้ องสมุ ด                                        
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ และโครงการนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา           
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ เสนอต่อกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนทราบ ตามรายละเอียดปรากฏดังนี้ 

กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเป็นเวลา ๒ วัน ซึ่งก็คือ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษานั่นเอง เป้าประสงค์
หลัก คือ ให้นักศึกษาทราบบริบทของวิทยาลัยชุมชน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ี สกอ.ก าหนด ๕ ด้าน ได้แก่   

๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
๒) ด้านความรู้  
๓) ด้านทักษะปัญญา  
๔) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
๕) ทักษะด้านวิเคราะห์และตัวเลข การศึกษา และการใช้เทคโนโลยี  
 



 
๑๙ 

 

กิจกรรมที่ 1 ถอดบทเรยีน 
“บริบทและแหล่งเรียนรู้ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน” 

อุปกรณ์ :  
- กระดาษ A4 กลุ่มละ 3 แผ่น  
- ปากกามาร์คเกอร์ จานวน 3 สี  
- เทปกาวย่น  
 
กติกา :  
- ทุกคนในกลุ่มร่วมกันเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผ่านมาท้ังวันคือ “บริบทและแหล่งเรียนรู้ของวิทยาลัย
ชุมชนแม่ฮ่องสอน”  
- ส่งตัวแทนออกมานาเสนอ  
 
สรุปประเด็น :  
1. บริบทและระบบการศึกษา กฎระเบียบข้อบังคับภายในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  
2. การใช้งานระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชนด้านงานทะเบียน วัดผลและประเมินผลนักศึกษา  
3. คูม่ือกิจกรรมนักศึกษา  
4. ศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพ่ือชีวิตและสังคม  
5. ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน  
6. ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา  
7. พิพิธภัณฑ์มีชีวิตแม่ฮ่องสอน  
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กิจกรรมที่ 2 เป็ดเจ้าปัญหา 
“ทุกคนต้องช่วยกัน รักษาพ้ืนที่ให้ได้นานท่ีสุด” 

 
 
 

 
อุปกรณ์ :  
- กระดาษ A4 จานวนแผ่นมากกว่าจานวนผู้เล่น 1 แผ่น  
- เครื่องดนตรี  
- นกหวีด  
 
กติกา :  
- เป็ดจะเดินด้วยความเร็วคงที่ สม่าเสมอ - ทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการวิ่ง ไม่มีใครผูกขาดเกม  
- ห้ามเคลื่อนย้ายพ้ืนที่ - ห้ามยืนสองพ้ืนที่  
- ห้ามก้าวไปแล้วย้อนกลับมาพ้ืนที่เดิม - ห้ามกีดขวางหรือทาร้ายเป็ด  
- เล่นทั้งหมด 5 รอบ  
 
ผลจากการทากิจกรรม (ความรู้สึกของคนที่เสียบ้าน)  
- ไม่น่าก้าวออกจากบ้านตัวเองเลย - อยากจะช่วยเพื่อน สุดท้ายตัวเองต้องเสียบ้าน  
- เชื่อเพ่ือน เลยพลาด - ไม่เป็นไรเอาใหม่  
 
ผลจากการทากิจกรรม (ความรู้สึกของคนที่ไม่เสียบ้าน)  
- เสียใจกับการสูญเสียบ้าน - อยากให้กาลังใจ อย่าท้อ  
- ขาดการสื่อสารที่เข้าใจ - เราต้องมีการวางแผน ไม่ว่าจะทาอะไรก็ตาม  
 
สรุปผลของการทากิจกรรม :  
- สนุก - ตื่นเต้น  
- เครียด - ระแวง  
- สั่น (กลัวเป็ด) - กลัวเสียพ้ืนที่  
- พยายามรักษาบ้านให้เพ่ือน - เป็นบทเรียนหลังสูญเสียบ้าน  
- การสื่อสารระหว่างบุคคล  
 



 
๒๔ 

 

สิ่งท่ีได้รับจาการทากิจกรรม :  
- ความมีน้าใจ - การเห็นอกเห็นใจกัน จากการอยู่ร่วมกัน  
- การให้กาลังใจกันและกัน - การสื่อสาร (การทางานเป็นทีม)  
- การวางแผนก่อนการทากิจกรรม - ประสบการณ์ท่ีสามารถนามาพัฒนากิจกรรมให้ดีข้ึน  
- สามารถสรุปผลการจัดกิจกรรมได้  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๕ 

 

กิจกรรมที่ 3 การรู้จักตวัตน 
อุปกรณ์ :  
- กระดาษฟลิปชาร์ท กลุ่มละ 2 แผ่น  
- ปากกามาร์คเกอร์ จานวน 3 สี  
- เทปกาวย่น  

กติกา :  
- นากระดาษลิปชาร์ทมาติดกัน 2 แผ่น  
- ตัวแทน 1 คน นอนบนลิปชาร์ทและช่วยกันวาดรูปคนบนลิปชาร์ท  
- ตั้งชื่อบุคคลที่เราวาด  
- ทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นและบรรยายคุณสมบัติบุคคลในลิปชาร์ท  
- ส่งตัวแทนออกมานาเสนอ  

กลุ่มที่ 1 อาเภอเมือง “คุณครูกระดาษทราย”  
- มีเหตุผล ฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน - ชอบทาความดีและช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม  
- ไม่เป็นภาระของผู้อ่ืน - ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัว  
- มีความเสียสละ - มีความจริงใจ มองโลกในแง่ดี  
- มีรอยยิ้มที่สดใสให้แก่คนรอบข้าง - พัฒนาตนเองอยู่เสมอ  
- ทาแต่สิ่งที่ถูกต้อง - ทาตามความฝันของตนเอง เพ่ือให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ  

กลุ่มที่ 2 อาเภอเมือง “น้องพอดี”  
- ฉลาด มีเหตุผล - รูปร่างดี เรียบร้อย  
- พูดเพราะ มีเสน่ห์ - มีความรับผิดชอบ  
- มีความเสียสละ - มีความขยันและอดทน  
- มีความซื่อสัตย์ - มีมิตรไมตรี มีน้าใจต่อผู้อ่ืน  
- มีความกตัญญูกตเวที - ไม่ลืมตัว  
- ตั้งใจเรียนและชอบอ่านหนังสือ - ตรงต่อเวลา  
- ประหยัดและอดออม - อารมณ์ดี ชอบร้องเพลง เล่นกีฬาวอลเลย์บอล  

กลุ่มที่ 3 อาเภอเมือง “นายสมหวัง”  
- ตั้งใจเรียนและเรียนให้จบ - มีความมุ่งมั่น คิดก้าวไกล  
- พูดจาในสิ่งที่ดีงามและยิ้มแย้มแจ่มใส - มีความเสียสละ  
- มีคุณธรรม จริยธรรม - นาพาเพ่ือนไปให้ถึงจุดหมาย  
- มีความขยัน เข้มแข็งและอดทน - ใช้ชีวิตแบบพอเพียง  
- ทางานสุจริตและช่วยเหลือสังคม - รักบ้านเกิด  
- ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีสติ  
 



 
๒๖ 

 

กลุ่มที่ 4 อาเภอปางมะผ้า “นาดะ” (สวยงาม)  
- รับผิดชอบต่องาน - มีฝีมือในการทามาหากินจิตใจดี  
- เป็นคนตรงต่อเวลา - เป็นคนรักการอ่าน  
- รักความยุติธรรม - รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
- ชอบช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม - ชอบความท้าทาย  
- ชอบการร้องเพลงและการเต้นรา - ชอบทาอาหาร  
- ภายนอกอาจดูไม่ดี แต่อยากให้ดูที่ภายในจิตใจหรือการกระทา  

กลุ่มที่ 5 อาเภอขุนยวม “สายน้าฝน”  
- คิดด ีทาดี - แก้ปัญหาอย่างมีระบบ  
- มุ่งม่ัน ตั้งใจ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค - เชื่อมั่นในตนเอง  
- มีทัศนคติที่ดี - มีความเป็นผู้นา  
- มีวิสัยทัศน ์- มีความรับผิดชอบ  
- มีความขยัน เข้มแข็ง อดทน - มีเหตุผลและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  
- มีความเสียสละ - มีมารยาท เรียบร้อย  
- มีหัวใจรักสถาบัน ใจกว้างอ่อนน้อมถ่อมตน - มีคุณธรรม จริยธรรม  
- ชอบช่วยเหลือผู้อื่นและมีจิตสาธารณะ - ให้เกียรติผู้อื่น  
- ยืนหยัดบนความถูกต้อง พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า ไม่ว่าจะเจออุปสรรคแค่ไหนก็ตาม  

กลุ่มที่ 6 อาเภอแม่สะเรียง “ชบา”  
- เป็นคนสวย - ภายนอกเข้มแข็ง ภายในอ่อนโยน  
- มีความเป็นผู้นา - มีความรับผิดชอบและพ่ึงพาตนเองได้  
- มีความม่ันใจในตนเอง - มีความเสียสละ  
- มีระเบียบวินัย - มีน้าใจ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น  
- มีมารยาทเรียบร้อย - กล้าเผชิญปัญหาในทุกสถานการณ์  
- ไม่กลัวความลาบาก - อารมณ์ดี  

สรุปผลของการทากิจกรรม :  
- มีเหตุผล รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน - มีน้าใจ / เสียสละ / ช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม  
- มีความขยัน อดทน / ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค - มีความรับผิดชอบ  
- มีความซื่อสัตย์สุจริต / ทาแต่สิ่งที่ถูกต้อง - มีความกตัญญูกตเวที / แบ่งเบาภาระครอบครัว  
- มีระเบียบวินัย - มีมารยาท / พูดจาไพเราะ  
- ตรงต่อเวลา - พัฒนาตนเองอยู่เสมอ  

สิ่งท่ีได้รับจาการทากิจกรรม : อัตลักษณ์ด้านคุณธรรมของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  
“มีวินัย ซื่อสัตย ์รับผิดชอบ จิตอาสา” 
 
 



 
๒๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๘ 

 

กิจกรรมที่ 4 เป้าหมายและความคาดหวัง 
อุปกรณ์ :  
- กระดาษฟลิปชาร์ท จานวน 4 แผ่น  
- กระดาษโพสอิท 3 สี  
- ปากกา / ปากกามาร์คเกอร์  
- เทปกาวย่น  

กติกา :  
- นากระดาษลิปชาร์ทมาติดกัน 4 แผ่น  
- วาดรูปเป็นวงกลมซ้อนกัน 3 วงกลม  
- วงกลมที่3 สีชมพู เราจะนาความรู้ที่ได้มาเรียนที่วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนแล้วกลับไปพัฒนาอะไรในชุมชนที่เราของ
ตนเอง  
- วงกลมที่ 2 สีส้ม ครอบครัวมีความคาดหวังอะไรในตัวเราที่ได้มาเรียนวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  
- วงกลมที่3 สี การที่เรามาเรียนวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เราคาดหวังอะไรในตนเอง  

ความคาดหวังของชุมชน (สีชมพู) :  
- นาความรู้และประสบการณ์ไปต่อยอดในชุมชนและบอกต่อกับคนที่สนใจอยากเรียนต่อ แต่ไม่มีโอกาส  

- เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กในชุมชนในการศึกษาต่อ  

- กลับไปพัฒนาเด็กในชุมชนให้มีความรู้ความสามารถ รู้จักช่วยเหลือตนเอง ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน  
- พัฒนาตัวเอง เพ่ือที่จะก้าวเป็นผู้นาที่ดีในชุมชน  

- เป็นผู้นาในการตัดสินใจที่จะพัฒนาชุมชนให้เกิดความสามัคคีและก้าวทันโลกสมัยใหม่  

- คาดหวังจะเป็นครู เพ่ือกลับไปสอนน้อง ๆ ที่หมู่บ้าน  

- ทาความดี รักชุมชน ช่วยเหลือสังคม และมีชีวิตอยู่อย่างพอเพียง  

- สร้างชุมชนให้มีความสามัคคี เข้มแข็งและมีคุณภาพ  

- รักษาวัฒนธรรมของคนในชุมชน  

- จัดการชุมชนให้มีความเป็นระเบียบมากยิ่งข้ึน เช่น ขยะในชุมชน  

ความคาดหวังของครอบครัว (สีส้ม) :  
- การได้มาเรียนที่วิทยาลัยชุมชนจะทาให้ชีวิตดีขึ้น ครอบครัวภูมิใจและมีหน้าที่การงานที่ดี  

- ทาตามความฝันของตนเอง อยากให้พ่อแม่สบายและภาคภูมิใจ เพ่ือเป็นเสาหลักของครอบครัว  

- เป็นตัวอย่างให้ครอบครัวและเห็นความสาคัญของการศึกษา  

- สร้างความม่ันคงให้ครอบครัว สามารถเลี้ยงดูและเป็นที่พ่ึงของคนในครอบครัว  

- เพ่ือเพ่ิมความรู้และเอาความรู้ที่ได้ไปต่อยอดด้านการงาน เพ่ิมรายได้ ทาให้ครอบครัวเป็นสุข  

- เพ่ือหาประสบการณ์ เพ่ือกลับไปสอนลูกหลานให้ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน  



 
๒๙ 

 

ความคาดหวังของตนเอง (สีเขียว) :  
- มีหน้าที่การงานที่ดี อนาคตที่ดี ประสบความสาเร็จ สามารถเลี้ยงดูคนท่ีเรารักได้  

- รักในอาชีพที่ตนเองทา ตั้งใจทางาน และตั้งใจเรียนให้จบ  

- ได้รับความรู้ ประสบการณ์ต่าง ๆ มาพัฒนาตนเอง เพ่ืออนาคตท่ีดี  

- มีความเป็นผู้นาและมีความมั่นใจในตนเอง  

- ยกระดับตัวเองให้คนรอบข้างเห็นถึงความสาเร็จของการเรียน ไม่ว่าเรียนอะไรทุกอย่างคือความรู้  

- อยากเป็นครู และทาหน้าที่ให้ดีที่สุดเมื่อได้รับโอกาส  

- สร้างความภูมิใจให้ตัวเอง โดยตั้งใจเรียนให้จบ  

 



 
๓๐ 

 

กจิกรรมสักการะพญาสิงหนาทราชา เดินขึน้ดอยกองมู และฟังธรรมทีว่ดัพระธาตุดอยกองมู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓๑ 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม   

ที่ประชุมมีมติรับทราบ และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
- เป็นกิจกรรมที่ดีมาก ซึ่งเป็นกระบวนการที่สามารถดึงความคิดของนักศึกษาออกมาได้ว่าการที่เขามา

เรียนกับวิทยาลัยชุมชนแล้ว เขาสามารถน าไปพัฒนาตนเอง พัฒนาครอบครัว พัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม 
ได้อย่างไร 

- ความคาดหวังที่ได้จากนักศึกษาครั้งนี้จะลงสู่หน่วยจัดการศึกษาแต่ละอ าเภอ เพ่ือให้หน่วยจัดการศึกษา
แต่ละอ าเภอน าไปพัฒนากิจกรรมตามความคาดหวังของนักศึกษาต่อไป 

- อยากให้วิทยาลัยชุมชนเข้าไปแนะแนวให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่ใกล้จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย 
- ให้ส านักวิชาการตั้งงบประมาณเพ่ือลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ และแนะแนวการศึกษาต่อในวิทยาลัยชุมชน

แม่ฮ่องสอน ในพ้ืนที่แต่ละอ าเภอ เนื่องจากกระแสการเรียนร่วมกับท างานในปัจจุบันมีมากข้ึน 
- ให้ส านักวิชาการท าแบบส าเร็จว่าที่นักศึกษาเข้ามาเรียนในวิทยาลัยชุมชนนั้น นักศึกษาทราบข้อมูลการ

รับสมัครมาจากสื่อทางใด 
 
วาระท่ี ๔.๕  เรื่อง แม่ฮ่องสอนฟอรัม : การประชุมวิเคราะห์ปัญหา และก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อการ 

            พัฒนาทางด้านการเกษตรอย่างย่ังยืน 
สรุปเรื่อง  

๑. ความเป็นมา 
ตามที่ ส ก ว ./มช ./วชช .มส ./ศู น ย์ พั ฒ น าการ เมื อ งภ าคพ ล เมื อ งส ถาบั น พ ระป ก เกล้ า                  

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะด าเนินการร่วมกันจัดเวที แม่ฮ่องสอนฟอรัม : การประชุมวิเคราะห์ปัญหา และก าหนดแนว
ทางแก้ไขปัญหาเพ่ือการพัฒนาทางด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน วันที่ ๓๐ มิถุนายน เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ ณ อาคาร
ดงรักวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เป้าหมายมีเกษตรกรเข้าร่วมประชุม ๑๐๐ คน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการ
ประชุมครั้งนี ้คือ 

๑. ข้อมูลปัญหาและแนวทางการพัฒนาเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
๒. ผลการศึกษาความต้องการทางด้านบริการวิชาการของเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะได้ใช้เป็น

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรรองรับเกษตรกร 
๓. เกิดการประสานความร่วมมือของส่วนราชการ ประชาชน ภาคธุรกิจ และภาคการศึกษาในการ

พัฒนาและแก้ไขปัญหาของเกษตรกร 
๔. ได้โจทย์วิจัยด้านการเกษตรที่ตรงกับปัญหาและความต้องการของพ้ืนที่ 
๕. วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนมีบทบาทในการแก้ไขและชี้น าสังคม  

 ๒. การด าเนินการ 
  ในการนี้ ดร.โยธิน  บุญเฉลย ต าแหน่งรองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  ขอแจ้งต่อ

กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนทราบ ตามรายละเอียดปรากฏดังนี้ 



 
๓๒ 

 

 กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่วิทยาลัยชุมชนท าร่วมกับภาคีเครือข่าย เกิดจากประเด็นที่ว่าจังหวัด
แม่ฮ่องสอนควรมีเวทีการน าเอาปัญหาของชุมชน มาหาทางออกในเชิงนโยบาย วิเคราะห์และก าหนดแนวทางเพ่ือ
ยกระดับเกษตรกรให้มีความยั่งยืน โดย สกว.สนับสนุนงบประมาณค่าพาหนะ ศูนย์พัฒนาการเมือง สนับสนุน
ค่าอาหารและอาหารว่าง วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน สนับสนุนเรื่องกระบวนการ เป้าหมาย ๑๐๐ คน  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
๓๓ 

 

ก าหนดการ 

ประชุม Mae Hong Son Forum:  

การประชุมวิเคราะห์ปัญหาและก าหนดแนวทางพัฒนาการเกษตรจังหวดัแม่ฮ่องสอนอย่างยั่งยืน   

วันที่ 30  มิถุนายน  2562 เวลา 08.30 -15.30 น. 
ณ ห้องประชุมอาคารดงรัก วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

 

08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียนประชุม 
09.00 – 09.15 น. กล่าวต้อนรับ(โดยนายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ) 

เปิดการประชุม (โดย อาจารย์สุเทพ นุชทรวง ประธานคณะกรรมการสภา 
วชช.มส. ) 

09.15 – 12.00 น.  ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม (โดย รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา) 
ชี้แจงกระบวนการประชุมกลุ่มย่อย และด าเนินการประชุมกลุ่มย่อย 5 กลุ่มดังนี้ 
กลุ่มท่ี 1.อ าเภอเมือง 1. วิทยากรโดย (อ.เอกภาวี ขัติครุฑ ,นายวิทิต พิชญสถิต) 
กลุ่มท่ี 2.อ าเภอเมือง 2. วิทยากรโดย (อ.วาสนา เกษอินทร์ อ.มณีนาค ศิริบุญ) 
กลุ่มที่ 3.อ าเภอปาย ปางมะผ้า วิทยากรโดย (ชูชัย. ศรัทธาธรรม อ.พรศักดิ์ ค า
ทอง) 
กลุ่มท่ี 4.อ าเภอขุนยวม วิทยากรโดย (อ.พนา ชอบขุนเขา ,อ.วัลลภ สุวรรณอ าภา) 
กลุ่มท่ี 5.อ าเภอแม่ลาน้อย แม่สะเรียง และสบเมย  
          วิทยากรโดย (นายชาญชัย วิทยาพูน นางสาวอภิฤดี มั่นคง) 
เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาอุปสรรคพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับ 
เกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
(โดย อ.ดร.โยธิน. บุญเฉลย และ อ.ดร.สายบัว. เข็มเพชร) 

12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น.  น าเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย 
14.30 – 15.30 น.  อภิปรายปัญหาทั่วไปและสรุปผล 

(โดย รศ.ดร.ศักดิ์ดา  จงแก้ววัฒนา และ อ.ดร.โยธิน บุญเฉลย)  
 
หมายเหตุ: บริการอาหารว่างเวลา 10.30 น.และ 14.30 น. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม   

ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 
 
 



 
๓๔ 

 

วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี ๕.๑   เรื่อง หลักสูตรอนุปริญญา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

สรุปเรื่อง  
๑. ความเป็นมา 

ด้วย สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาที่มีระยะเวลาครบรอบการ
ปรับปรุงหลักสูตร จ านวน ๘ สาขาวิชา และบัดนี้ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรเสร็จสิ้นแล้วจ านวน ๖ สาขาวิชา 
ประกอบด้วยสาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์ และสาขาวิชาอิสลามศึกษา โดยสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับ
อนุปริญญา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน นั้น  

๒. การด าเนินการ 
  ในการนี้  ส านั กวิชาการ วิทยาลั ยชุมชนแม่ ฮ่องสอน ได้ น าหลักสู ตรระดับอนุป ริญ ญ า                      

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการบัญชี มาจัดท า
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) และจัดท าแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ 
และสาขาวิชาการบัญชี ตาม รายละเอียดปรากฏดังนี้ 

การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
อนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ 

ฉบับปรับปรุง 2562 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
สาขาวิชา   การจัดการ 
     
     หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชือ่หลักสูตร 

ชื่อภาษาไทย:               หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ 
ชื่อภาษาอังกฤษ:  Associate Program in Management   

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ชื่อเต็ม (ไทย):                 อนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ 
ชื่อย่อ (ไทย):  อ.(การจัดการ)  
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):             Associate Degree in Management   
ชื่อย่อ (อังกฤษ):              A.(Management) 
 

3. จ านวนหน่วยกิตที่เรียน 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
 

4. รูปแบบของหลักสูตร 
4.1 รูปแบบ  

หลักสูตรอนุปริญญา 3 ปี ระดับท่ี 1 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
4.2 ภาษาที่ใช้ 

ภาษาไทย 
 4.3 การรับเข้าศึกษา 

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนและเข้าใจภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
 4.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่นหรือหน่วยงานอ่ืน 
  -ไม่มี- 
 4.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้อนุปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
5. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

5.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
5.2 เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2562 
5.3. สภาวิทยาลัยชุมชนอนุมัติการจัดการเรียนการสอน ในการประชุมครั้งที่........./.........เมื่อวันที่........../......../........... 
5.4 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่............./.............เมื่อวันที่........../......../......... 



 
๓๙ 

 

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552    

ในปีการศึกษา 2564 

 
6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ สามารถเป็นนักบริหารจัดการที่ปฏิบัติงาน    
ในหน่วยงานของรัฐบาล เช่น เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ในฝ่ายงานธุรการ เจ้าหน้าที่ในฝ่ายงานบริหารบุคคล เป็นต้น และ
หน่วยงานเอกชน ในต าแหน่งงาน เช่น พนักงานธุรการ พนักงานในฝ่ายงานคลังสินค้า พนักงานในฝ่ายงานการผลิต พนักงาน
ในฝ่ายงานการตลาด เป็นต้น รวมทั้งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว 

 
7. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  

ชื่อ-สกลุ 
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
ต าแหน่ง

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ
สูงสุด 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ปี 

อิศรา  จันทิมางกูร 352060001xxxx - บธ.ม. การบริหารและการ
จัดการธุรกจิ 

มหาวิทยาลยันเรศวร 2548 

บธ.บ. การบริหารงานบคุคล มหาวิทยาลยัพายัพ 2545 
นพรตัน์  สิทธิโชคธนารักษ ์ 350990122xxxx - ศษ.ม. เศรษฐศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2549 

บธ.บ. เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงใหม ่

2546 

กมล  วิริยะภาพ 358040013xxxx - บธ.ม. บริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 2547 
บธ.บ. การจัดการทั่วไป วิทยาลัยครเูชียงใหม ่ 2522 

 
8. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

   วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
 

9. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
9.1. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

จากเป้าหมายในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่มุ่งเน้นให้คนไทยทุกกลุ่มวัยมีทักษะ         
และความรู้ความสามารถที่จะเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ ให้คนไทยมีการเรียนรู้พร้อมรับบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ รวมถึงให้คนไทยมีจิตส านึกพลเมืองที่มีทัศนคติและพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมไทย นอกจากนี้ รัฐบาลยังต้องการสร้างโมเดลใหม่ เพ่ือปฏิรูป
เศรษฐกิจของประเทศ และน าพาประชาชนไปสู่โมเดลประเทศไทย 4.0 เพ่ือสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยการสร้าง
ความเข้มแข็งจากภายในด้วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy) ซึ่งจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้ง 3 มิติ คือ 

มิติแรก คอื เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 



 
๔๐ 

 

มิติที่สอง คือ เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 

มิติที่สาม คือ เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตไปสู่การเน้นภาคบริการ 
จากสถานการณ์ดังกล่าว ท าให้ศาสตร์ด้านการจัดการจ าเป็นต้องปรับตัวให้มีความทันสมัย โดยเปลี่ยน

จากแรงงานที่มีทักษะปานกลางไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีทักษะสูงขึ้นเพ่ือให้สามารถใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ มีแนวทางสนับสนุนและส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะตรงตามที่องค์กรต้องการตามสถานการณ์ในปัจจุบัน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ มีความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจและสังคม สามารถน าไปปฏิบัติงานด้านการจัดการองค์กร และด าเนิน
ธุรกิจได้ นอกจากนี้ การจัดการศึกษาของหลักสูตร มุ่งเน้นจะพัฒนาผู้เรียนให้เป็น ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ โดยมีการเรียนรู้ด้านวิชาการ ทักษะ การท างานเป็นทีม และทักษะชีวิตที่ดี 

9.2. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
จากสถานการณ์ ในปัจจุบันที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ท าให้ในอนาคตสังคมไทยอาจเกิดปัญหา 

การขาดแคลนคนวัยท างาน ในขณะเดียวกันความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็เข้าสู่สังคมมากขึ้น จึงมี
ความพยายามที่จะน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินธุรกิจ ท าให้ประชาชนต้องปรับเปลี่ยนแนวความคิดและแนว
ทางการด าเนินชีวิตตามกระแสการพัฒนาทางสังคม รวมถึงการลงทุนจากต่างชาติที่มากขึ้นจนท าให้แนวทางการด ารงชีวิต
ของประชาชนจะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ ยังพบว่าสังคมไทยใน
ปัจจุบันยังมีปัญหาหลายด้าน เช่น การขาดคุณธรรม จริยธรรม และการจัดการศึกษาที่ยังไม่ได้คุณภาพ จนส่งผล
กระทบต่อชุมชนและท้องถิ่น ดังนั้นการวางแผนและพัฒนาหลักสูตรทางศึกษาจะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจและความ
เป็นผู้น า การท างานร่วมกับผู้ อ่ืน ในการเปลี่ยนแปลงหรือสร้างทักษะในการบริหารจัดการ จากการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งในด้านการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมในท้องถิ่นและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมในท้องถิ่น เพ่ือเป็นผู้น าในองค์กรและ
น าความรู้ไปพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมต่อไป 

 
10. ผลกระทบจากข้อ 9.1 – 9.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

10.1 การพัฒนาหลักสูตร 
ในการวางแผนและพัฒนาหลักสูตรจะค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จ าเป็นจะต้องบูรณาการความรู้จากสาขาวิชาต่าง ๆ พร้อมทั้งขับเคลื่อนด้วยภาค
ธุรกิจ เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าและการพัฒนาของประเทศ ส่งผลให้หลักสูตรอนุปริญญา การจัดการต้องด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้เป็นไปความต้องการของตลาดแรงงาน ตลอดจนตอบสนองการพัฒนาศักยภาพบุคคลตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 
2579) ภายใต้บริบทของวิทยาลัยชุมชน ที่มุ่งพัฒนาคนในชุมชนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ความสามารถด้านสื่อสารและการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต ที่มุ่งเน้นให้สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้
งานได้จริงในชีวิตประจ าวัน และการพัฒนางานของตนเองให้มีศักยภาพ ก้าวทันและปรับตัวต่อสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

 
 



 
๔๑ 

 

10.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
จากผลกระทบสถานการณ์ภายนอกมีความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่จะต้องมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ทางด้านการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญา เพ่ือเตรียมความพร้อมของนักศึกษาส าหรับการศึกษาต่อ
ปริญญา และการประกอบอาชีพที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน      

เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม วัฒนธรรม และระบบ
เศรษฐกิจ มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ สนับสนุนการใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม่ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาและสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่
ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไปในอนาคต 
 
11. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

11.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

11.2 การบริหารจัดการ 
ให้บริการหลักสูตรอ่ืนในรายวิชาการบริหารธุรกิจ เช่น รายวิชาหลักการจัดการ หลักเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
การจัดการสมัยใหม่ เปี่ยมด้วยจริยธรรม และจิตสร้างสรรค์ธุรกิจชุมชน  

1.2 ความส าคัญของหลักสูตร            
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ทันสมัยและก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ท าให้การจัดการงานต่าง  ๆ                

มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ลดขั้นตอนที่ฟุ่มเฟือย ลดการสูญเสียในการท างาน จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญในการขับเคลื่อน
องค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในเชิงการแข่งขันทั้งแบบออนไลน์ และออฟไลน์(แบบเผชิญหน้า) รวมทั้งการ
ใช้หลาย ๆ กลยุทธ์ในการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า หรือเป้าหมายขององค์กร  

จากสถานการณ์ดังกล่าว ท าให้องค์กรต่าง ๆ มีแนวโน้มที่จะแข่งขันกันอย่างรุนแรงมากขึ้น จึงท าให้
องค์กรต้องเตรียมความพร้อม โดยเฉพาะด้านบุคคลากรที่จ าเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจในพ้ืนฐานทางธุรกิจ             
มีทักษะในการท างาน การใช้เทคโนโลยี และแสวงหาข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ให้เหตุผล และน ามาบูรณาความรู้กับ
ศาสตร์อื่น ๆ ในการปฏิบัติงาน  

ดังนั้น หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 จึงเป็นหนึ่งในกลไก                    
การพัฒนาองค์กรทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ ทั้งในระดับจังหวัด และระดับประเทศ โดยผลิตบุคลากรด้านการจัดการที่มี
ความรูและทักษะในการปฏิบัติ งานสูตลาดแรงงาน สามารถพัฒนาตนเองและปฏิบัติ งานภายใต้กระแส                
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนตลอดเวลา ตลอดจนมีจิตบริการ และรับผิดชอบต่อสังคม    
  1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถและคุณลักษณะ ดังนี้ 
                     (1)  มีคุณธรรม จริยธรรม จิตบริการ และความรับผิดชอบ  

    (2)  มีความรู้พื้นฐานในการประกอบธุรกิจ ด้านการจัดการ การเงินและบัญชี การตลาด การผลิต 
           งานบุคคล กฎหมายธุรกิจ และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
    (3)  มีทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
    (4)  มีทักษะการสื่อสาร การท างานร่วมกับผู้อ่ืน และมีบุคลิกภาพนักบริหารจัดการ 
    (5)  มีทักษะการใช้งานเทคโนโลยี และการวิเคราะห์เชิงตัวเลขในการจัดการธุรกิจ 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง 
กับความต้องการของธุรกิจ   
และสถานการณ์ทางธุรกิจที่
เปลี่ยนแปลงไป 

- ติดตามความเปลีย่นแปลงตามความต้องการ
ของผู้ประกอบการด้านบริหารธุรกิจ 

- รายงานผลการประเมิน   
ความพึงพอใจของผู้ประกอบการ
ที่มีต่อความรู้ ทักษะ ความสามารถ 
ในการท างานของผู้ส าเร็จ
การศึกษา โดยเฉลี่ยในระดับดี 

- ปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา 
สาขาวชิาการจัดการให้มีมาตรฐาน
ไม่ต่ ากว่าที่กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ก าหนด 

- พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ มคอ.1   
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
- ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 
- น าผลที่ได้จาก มคอ.7 มาด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 
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หมวดที่ 3 
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 

ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

- ไม่มี – 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

- ไม่มี – 
2. การด าเนินการของหลักสูตร 
 2.1 ระยะเวลาของการด าเนินการเรียนการสอน 
  2.1.1 ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนมิถุนายน – เดือนพฤศจิกายน 
  2.1.2 ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนธันวาคม – เดือนพฤษภาคม 
  2.1.3 ตลอดการศึกษาในหลักสูตรใช้เวลาการศึกษาได้ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา และส าเร็จการศึกษาได้
ไม่ก่อน 5 ภาคการศึกษาปกติ 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช่วงชั้นที่ 4 หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่า และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับวิทยาลัยชุมชน 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
ขาดทักษะและความรู้พื้นฐาน ที่น ามาใช้กับสาขาวิชาการจัดการ 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา ข้อ 2.3  
 มีการทดสอบวัดความรู้ พ้ืนฐานก่อนเปิดภาคเรียน และจัดให้มีการเรียนปรับพ้ืนฐานวิชาความรู้            

ที่เกี่ยวข้องส าหรับนักศึกษาที่ทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย                   
วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 2 - 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 3 - - 30 30 30 

รวม 30 60 90 90 90 
จ านวนนักศึกษาคาดว่าจะจบการศึกษา - - 30 30 30 
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2.6 งบประมาณตามแผน 
งบประมาณ 1/2562 2/2562 1/2563 2/2563 1/2564 รวม 

1. ค่าตอบแทนผู้สอน 97,200 97,200 97,200 97,200 97,200 486,000 
2. ค่าวัสดุการศึกษา 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 202,500 
3. ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 22,500 

รวมทั้งสิ้น 142,200 142,200 142,200 142,200 142,200 711,000 
 
 2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบชั้นเรียน 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต 
  2.8.1 เป็นไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษา พ.ศ. 2560  
  2.8.2 เป็นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน         ระดับ
ปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 และประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ข้อแนะน าเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการ
เทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา  
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต 
   หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต  

3.1.2 โครงสร้างของหลักสูตร  
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548  ดังนี้ 
  1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
  2.  หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต 

 2.1 วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  จ านวน  24 หน่วยกิต 
 2.2 วิชาชีพ    จ านวน  33 หน่วยกติ 

                   2.2.1 วิชาบังคับ   จ านวน  24 หน่วยกิต 
                   2.2.2 วิชาเลือก   จ านวน    6 หน่วยกิต 
                   2.2.3 วิชาการฝึกงาน       จ านวน    3 หน่วยกิต 
   3.  หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 

  3.1.3 รายวิชา 
   3.1.3.1 การก าหนดรหัสวิชา 

มีหลักเกณฑ์ก าหนดรหัสวิชา ดังนี้ 
 พยัญชนะ 2 หลักแรก กจ  หมายถึง   ตัวย่อรหัสสาขาวิชา 
 เลขรหัส หลักท่ี 3 - 4  xx   หมายถึง   รหัสสาขาวิชา 
 เลขรหัส หลักท่ี 5 - 6  xx   หมายถึง   ล าดับที่ของรายวิชา 
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   3.1.3.2  รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต 

(1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ    จ านวน  24 หน่วยกิต 
    รหัสวิชา ชื่อรายวิชา    น(ท-ป-ศ) 
    กจ  1001 หลักเศรษฐศาสตร์    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 การจัดการการด าเนินงาน       3(3-0-6) 
    MN 1008 Operations Management 
    (2) วิชาชีพ จ านวน      33  หน่วยกิต 
                           (2.1) วิชาบังคับ           จ านวน      24  หน่วยกิต 
    รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา      น(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 ภาษอีากรธุรกิจ                            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 
                            กจ  1015 การจัดการส านักงานสมัยใหม่             3(2-2-5)  
    MN 1015 Modern Office Management 
                                       กจ  1016        ภาษาอังกฤษธุรกิจ                         3(2-2-5) 
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                      MN 1016          Business English 
 
                                     (2.2) วิชาเลือก                   จ านวน            6  หน่วยกิต 
    จัดให้เลือกเป็นกลุ่มวิชาต่อไปนี้เพื่อส่งเสริมทักษะเฉพาะทางหรือเลือกข้ามกลุ่มได้  
    รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา   น(ท-ป-ศ) 
    กลุ่ม 1 การบัญชี  
    กจ  1017   การบัญชีเพื่อการจัดการ                         3(2-2-5)  
                                       MN 1017           Management Accounting 
                                       กจ  1018           โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี               3(1-4-4) 
                                       MN 1018           Accounting Software 
                                     กลุ่ม 2  ธุรกิจดิจิทัล 
    กจ  1019          การตลาดดิจิทัล                                   3(2-2-5) 
    MN 1019          Digital Marketing 
    กจ  1020          พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                            3(2-2-5) 
    MN 1020          E-Commerce 
    กจ  1021          มัลติมีเดียและการประยุกต์ทางธุรกิจ           3(2-2-5) 
    MN 1021          Multimedia and Applications for Business 
                                  กลุ่ม 3 ผู้ประกอบการ   
    กจ  1022 ความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ                     3(2-2-5)  
  MN 1022 Creative Thinking for Business 
    กจ  1023 การจัดการธุรกิจเกษตร      3(3-0-6) 
    MN 1023 Agro Business Management 
    กจ  1024 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน     3(2-2-5) 
    MN 1024 Entrepreneurship of Community Business 
    กจ  1025 การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์     3(3-0-6) 
    MN 1025          Real Estate Management    
   กลุ่ม 4 การจัดการสมัยใหม่ 
  กจ  1026 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง    3(3-0-6)  
   MN 1026          Management of Innovation and Change 
  กจ  1027 การติดต่อสื่อสารและการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 3(2-2-5)  
  MN 1027          Business Communication and Negotiation 
  กจ  1028 การจัดการเชิงกลยุทธ์    3(3-0-6) 
  MN 1028 Strategic Management 
                                       กจ  1029          การจัดการโลจิสติกส์                               3(3-0-6) 
                                       MN 1029          Logistic Management 

          กลุ่ม 5 อ่ืน ๆ 
                            กจ  1030          หวัข้อคัดสรรด้านการจัดการ               3(x-x-x) 
                            MN 1030          Selected Topic in Management 



 
๔๗ 

 

         กจ  1031          หวัข้อคัดสรรด้านการจัดการ               3(x-x-x) 
                                   MN 1031          Selected Topic in Management 
 
(2.3) วิชาการฝึกงาน    จ านวน        3  หน่วยกิต 
    รหัสวิชา              ชื่อรายวิชา    (ชั่วโมง) 
    กจ  1032 การฝึกประสบการณ์     3(240) 
    MN 1032 Field Experience 

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
  เลือกเรียนรายวิชาต่างๆ ในสาขาวิชาเดียวกันหรือต่างสาขาวิชาก็ได้ หรือเลือกจากหลักสูตรอ่ืนใดใน
ระดับเดียวกันจากวิทยาลัยชุมชนอื่นๆ โดยไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาที่เรียนมาแล้ว ส่วนรายวิชาที่หลักสูตรระบุไม่ให้นับ
หน่วยกิตในการขอจบหลักสูตรจะเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีไม่ได้ โดยมีจ านวนหน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  
 
3.1.3 ค าอธิบายรายวิชา 
 กจ  1001 หลักเศรษฐศาสตร์                                    3(3-0-6) 
          MN 1001                                 Principles of Economics 
          ความรู้ทั่วไปทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน ดุลยภาพของตลาด ความยืดหยุ่นอุปสงค์ อุปทาน การผลิต ต้นทุน
และรายรับการผลิต ตลาดและการก าหนดราคา รายได้ประชาชาติ ส่วนประกอบของรายได้ประชาชาติ การเงินการ
ธนาคาร การคลังสาธารณะ การค้าระหว่างประเทศ วัฎจักรเศรษฐกิจ และการพัฒนาเศรษฐกิจ 
   

          กจ  1002                                        หลักการจัดการ                                     3(3-0-6) 
          MN 1002                               Principles of Management 
           แนวคิด ทฤษฎีหลักการจัดการ กระบวนการจัดการธุรกิจ การวางแผน การจัดองค์การ การน า การควบคุม   การ
ติดตามและประเมินผล การสื่อสารในองค์การ เทคนิคการจัดการ การประยุกต์หลักการจัดการในงานอาชีพ  ความ
รับผิดชอบต่อสังคม และจริยธรรมทางธุรกิจ 
 

กจ  1003      หลักการตลาด                                       3(3-0-6) 
          MN 1003                                Principles of Marketing 

แนวคิด หลักการ หน้าที่ทางการตลาด สภาพแวดล้อมการตลาด กิจกรรมทางการตลาด ลักษณะของตลาด พฤติกรรม
ของผู้บริโภค ส่วนประสมทางการตลาด กลยุทธ์การตลาด การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ส าหรับการตลาด จริยธรรม
ทางการตลาด การตลาดเพื่อสังคม 

 

          กจ  1004                                       กฏหมายธุรกิจ                                       3(3-0-6) 
MN 1004                                       Business Laws 

          ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทางธุรกิจ ว่าด้วยการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ละเมิด จ้าง
แรงงาน จ้างท าของ ฝากทรัพย์ ค้ าประกัน จ านอง จ าน า ยืม ขายฝาก ตัวแทน นายหน้า ตั๋วเงิน ห้างหุ้นส่วน บริษั ท 
ทรัพย์สินทางปัญญา การเขียนสัญญา ล้มละลาย และจริยธรรมทางกฎหมาย 
 

กจ  1005     หลักการบัญชี                                           3(2-2-5) 
          MN 1005                              Principles of Accounting 



 
๔๘ 

 

หลักการ แม่บทการบัญชี สมการบัญชี การวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวัน สมุดบัญชีแยก
ประเภท งบทดลอง และกระดาษท าการ การปรับปรุงบัญชี ปิดบัญชี การท างบการเงินของกิจการให้บริการและกิจการซื้อ
มาขายไป และการบัญชีส าหรับกิจการที่เข้าจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

กจ  1006     หลักการเงิน                                             3(3-0-6) 
          MN 1006                               Principles of Finance 
          ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการทางการเงินของธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางการเงิน ทฤษฎีการเงินเบื้องต้น การ
วิเคราะห์ทางการเงิน การบริหารสินทรัพย์ของธุรกิจ มูลค่าของเงินตามเวลา การจัดหาเงินทุน ต้นทุนเงินทุนของธุรกิจ 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน  ในการด าเนินงานด้านการเงิน 
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 

 

กจ  1008   การจัดการการด าเนนิงาน                                      3(3-0-6) 
          MN 1008                         Operations Management 
           ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการด าเนินงาน สินค้า บริการ วงจรการให้บริการ การเลือกท าเลที่ตั้ง           การ
วางแผนก าลังการผลิต การวางผังสถานประกอบการ การพยากรณ์การผลิต การจัดการคุณภาพเบื้องต้น การจัดการห่วงโซ่
อุปทาน การจัดการสินค้าคงคลัง การออกแบบงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน การจัดการบ ารุงรักษาและความปลอดภัย และ
แนวคิดอุตสาหกรรม 4.0 
 

กจ  1009   พื้นฐานการประกอบธุรกิจ                                      3(3-0-6)  
          MN 1009                         Fundamental of Business 
          ลักษณะของธุรกิจประเภทต่าง ๆ องค์ประกอบที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ       การ
จัดการ การตลาด การผลิต การบริหารบุคคล การบัญชีและการเงิน การบริหาร เอกสารทางธุรกิจ แนวทาง            การ
ประกอบธุรกิจ การประกันภัย และปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณของนักธุรกิจ เรียนรู้จากกรณีศึกษา ผู้
ประสบความส าเร็จทางธุรกิจ 
 

กจ  1010    ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ                              3(3-0-6) 
          MN 1010                      Management Information System 
          แนวคิดระบบสารสนเทศและโครงสร้างพ้ืนฐานด้ าน เทคโน โลยีสารสน เทศ การจัดการข้อมู ล       
ระบบสารสนเทศในทางธุรกิจ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบปัญญาประดิษฐ์ การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของดิจิทัล (Digital transformation) การรักษาความมั่นคงปลอดภัย จริยธรรม
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

กจ  1011   การวิจัยและสถิติทางธุรกิจ                            3(2-2-5) 
          MN 1011                       Research and Statistics Business 



 
๔๙ 

 

          สถิติพรรณนา สถิติอ้างอิง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป กระบวนการวิจัยเบื้องต้นทางธุรกิจ   การ
น าเสนอผลการวิจัย และจัดท ารายงานการวิจัยทางธุรกิจ  
 

กจ  1012         ภาษีอากรธุรกิจ                                          3(3-0-6) 
          MN 1012                              Business Taxation   
          ความรู้เกีย่วกับภาษีอากร หน้าที่ผู้เสียภาษี ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่
จ่าย ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีท้องถิ่น หลักเกณฑ์ในการค านวณภาษีอากรและการยื่นแบบแสดง
รายการเสียภาษี รวมถึงปัญหาเกี่ยวกับภาษีอากรธุรกิจ 
 

กจ  1013         การจัดการโครงการ                                    3(2-2-5) 
          MN 1013                              Project Management 
          ความรู้ทั่ ว ไป เกี่ ยวกับ โครงการ การวางแผนโครงการ การศึ กษาความเป็ น ไป ได้ ของโครงการ   
การเขียนโครงการ งบประมาณโครงการ การบริหารความเสี่ยงของโครงการ การพัฒนาทีมโครงการ การควบคุม
โครงการ การประเมินโครงการ ฝึกปฏิบัติจัดการโครงการ  
  

กจ  1014            จิตวิทยาธุรกิจ                                           3(3-0-6) 
          MN 1014                              Business Psychology 
          แนวคิด ทฤษฎีจิตวิทยา การประยุกต์จิตวิทยาในการจัดการธุรกิจ การพัฒนาบุคลิกภาพ การเข้าใจผู้อ่ืน การ
ให้ค าปรึกษาและชี้แนะ การจูงใจและการเสริมแรงในการบริหารงานเพ่ือการด าเนินธุรกิจ การปรับตัวทางสังคม    และการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน และการจัดการความขัดแย้ง 

 

กจ  1015            การจัดการส านักงานสมัยใหม่                                  3(2-2-5) 
          MN 1015                         Modern Office Management 
          แนวคิดในการจัดการส านักงาน ส านักงานเสมือนจริง (co-working space) บทบาทและหน้าที่ส านักงานทั้ง
ในภาครัฐและภาคเอกชน กระบวนการจัดการส านักงาน การจัดผังส านักงาน การจัดสภาพแวดล้อมในส านักงาน การ
บริหารงานเอกสาร อุปกรณ์ส านักงาน ระเบียบวิธีการปฏิบัติงานส านักงาน การจัดการข้อมูลสารสนเทศ การจัด
ระบบงานภายในส านักงาน และการน าเครื่องมือที่ทันสมัยเข้ามาสนับสนุนงานส านักงานอย่างมีประสิทธิภาพ และฝึก
ปฏิบัติงานส านักงาน 
 

กจ  1016        ภาษาอังกฤษธุรกิจ                                         3(2-2-5) 
          MN 1016                                Business English 
          โครงสร้าง ศัพท์ และส านวนภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการ การเขียนประวัติส่วนตัวโดยย่อ การจดบันทึกช่วย
จ า โต้ตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และฝึกปฏิบัติ 
 

กจ  1017    การบัญชีเพื่อการจัดการ                                         3(2-2-5) 
           MN 1017                       Management Accounting 
          บทบาทของการบัญชีเพ่ือการจัดการ แนวความคิดและประเภทของต้นทุน การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณและ
ก าไร วิเคราะห์งบการเงิน การจัดท างบประมาณ การใช้สารสนเทศทางการบัญชีเพ่ือการจัดการและตัดสินใจในการ
ด าเนินงานทางธุรกิจ 
หมายเหตุ ต้องผ่านวิชาหลักการบัญชี 
 



 
๕๐ 

 

กจ  1018            โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี                               3(1-4-4) 
          MN 1018               Accounting Software  
          แนวคิดเก่ียวกับโปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้จัดท าบัญชี บันทึกข้อมูลทางการบัญชี ระบบบัญชีแยกประเภท สินค้า
คงคลัง ขาย ลูกหนี้ เจ้าหนี้ เงินเดือน รายงานข้อมูลทางการบัญชี และฝึกปฏิบัติ 

กจ  1019          การตลาดดิจิทัล                                           3(2-2-5) 
          MN 1019                                Digital Marketing 

แนวความคิดทางด้านการตลาด การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการตลาดกับการบริหารเทคโนโลยี การตลาด
ดิจิทัลและการตลาดออนไลน์ การตลาดกลไกสืบค้น รายได้ต่อคลิก(Pay Per Click) การวิเคราะห์      การวางแผน 
และกลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทัล การตลาดโดยการอาศัยการแสดงผล อีเมล์ สื่อสังคม อุปกรณ์เคลื่อนที่  

 

กจ  1020         พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                                    3(2-2-5) 
          MN 1020                                    E-Commerce 
          ความรูพ้ืนฐานทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พฤติกรรมผู้บริโภค รูปแบบการให้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ระบบการช าระเงิน การสร้างร้านค้าออนไลน์ การสร้างธุรกิจผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ การจดทะเบียนโดเมน  การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ส าหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  กฎหมายพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

กจ  1021   มัลติมีเดียและการประยุกต์ทางธุรกิจ                         3(2-2-5) 
          MN 1021                  Multimedia and Applications for Business 
          แนวคิดในการสร้างสื่อ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบการสร้างสื่อ หลักการด้านกราฟิก    
เสียง และภาพเคลื่อนไหว การประยุกต์ใช้โปรแกรมมัลติมีเดียเพ่ือใช้ในธุรกิจ การประเมินคุณภาพของมัลติมีเดีย 
คุณธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวข้องในการสร้างมัลติมีเดีย 
  

กจ  1022     ความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ                                3(2-2-5) 
          MN 1022                        Creative Thinking for Business 
          แนวคิดของความคิดสร้างสรรค์ ลักษณะของผู้มีความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการและการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
ความคิดนอกกรอบ การฝึกคิดในเชิงบวก ออกแบบและใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นธุรกิจ กรณีศึกษาที่เกี่ยวกับ
ความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ การฝึกสร้างผลงานธุรกิจด้วยกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ 
   

กจ  1023   การจัดการธุรกิจเกษตร                                         3(3-0-6) 
          MN 1023                       Agro Business Management 
          ความหมาย ความส าคัญและลักษณะเฉพาะของระบบธุรกิจเกษตร การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม    ที่
มีผลกระทบต่อการจัดการธุรกิจเกษตร ทั้งในด้านการตลาด จัดหาวัตถุดิบ การแปรรูป  การสร้างมูลค่าเพ่ิม  การเงิน 
ทรัพยากรมนุษย์และการจัดการระบบสารสนเทศ สมาร์ทฟาร์มมิ่ง การวิเคราะห์โครงการธุรกิจเกษตรและ
แนวนโยบายของรัฐในการพัฒนาธุรกิจเกษตร  
 

   กจ  1024  การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน                               3(2-2-5) 
          MN 1024                 Entrepreneurship of Community Business 
          แนวคิดธุรกิจชุมชน คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินการธุรกิจชุมชน การจัดตั้งธุรกิจชุมชน แนวทางการจัดการธุรกิจชุมชนและปัจจัยความส าเร็จ 



 
๕๑ 

 

จริยธรรมทางธุรกิจ กฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจชุมชน ผลกระทบของธุรกิจต่อชุมชน และฝึกปฏิบัติการประกอบการ
ธุรกิจ   

กจ  1025   การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์                              3(3-0-6) 
          MN 1025                           Real Estate Management    
          ความหมายประเภทของอสังหาริมทรัพย์ การท านิติกรรมของอสังหาริมทรัพย์ แนวโน้มความต้องการ
อสังหาริมทรัพย์ การประเมินค่าและค านวณความคุ้มค่าในอสังหาริมทรัพย์ ศึกษาประสบการณ์การจัดการธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์จากกรณีศึกษา 
 

กจ  1026                      การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง                  3(3-0-6) 
          MN 1026                        Management of Innovation and Change 
          ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนวัตกรรม แนวคิดการจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง กระบวนการจัดการนวัตกรรม   แนว
ทางการจัดนวัตกรรมสู่ธุรกิจโดยใช้พ้ืนฐานของความคิดสร้างสรรค์ กลยุทธ์ในการจัดการเพ่ือการเปลี่ยนแปลง ทรัพย์สินทางปัญญา 
  

กจ  1027         การติดต่อสื่อสารและการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ               3(2-2-5) 
          MN 1027                      Business Communication and Negotiation   
          ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบและรูปแบบการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ   การ
เจรจาต่อรอง กระบวนการในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ คุณลักษณะของนักเจรจาต่อรองที่ประสบความส าเร็จ ศิลปะ   การ
เจรจาต่อรอง แนวทางการเจรจาต่อรองทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม การฝึกปฏิบัติและการใช้กรณีศึกษา 
 

กจ  1028             การจัดการเชิงกลยุทธ์                                 3(3-0-6) 
          MN 1028                                  Strategic Management 
          แนวคิด กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การวางแผนเชิงกลยุทธ์  
เครื่องมือทางธุรกิจ การก าหนดกลยุทธ์ขององค์การ การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ 
 

กจ  1029             การจัดการโลจิสติกส์                                  3(3-0-6) 
          MN 1029                                   Logistic Management  
           แนวคิด ประเภทและรูปแบบ บทบาทหน้าที่ กระบวนการ การจัดซื้อ การจัดหา การจัดการคลังสินค้า   และ
ศูนย์กระจายสินค้า การจัดการบรรจุภัณฑ์และหีบห่อสินค้า การจัดการขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการจัด การโลจิ
สติกส์ ความเสี่ยงในงานโลจิสติกส์ 
 

                     กจ  1030                             หัวข้อคัดสรรด้านการจัดการ           3(x-x-x) 
          MN 1030                       Selected Topic in Management 
          เลือกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ น ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
 

          กจ  1031                              หัวข้อคัดสรรด้านการจัดการ           3(x-x-x) 
          MN 1031                      Selected Topic in Management 
          เลือกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ น ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
 

กจ  1032             การฝึกประสบการณ์                        3(240) 
          MN 1032                                     Field Experience 



 
๕๒ 

 

          ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือองค์การ เริ่มการจัดท าแผนการฝึกที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ กระบวนการท างาน การประเมินผลการท างาน และการปรับปรุงคุณภาพงาน ภายใต้ค าแนะน าช่วยเหลือของ
ผู้มีประสบการณ์   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๕๓ 

 

หมวดที่ 4 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1.1 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยใน

การจัดการ 
- ฝึกปฏิบัติการใช้งานเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ  
- สืบค้น แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ 

1.2 มีความสามารถในการวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการ 

- ให้นักศึกษาวิเคราะห์และแก้ปัญหาจากกรณีศึกษา ด้วยการท างาน
เป็นกลุ่ม น าเสนอ และรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มอื่น ๆ 

1.3 มีจิตบริการและสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่น 

-จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการพัฒนาธุรกิจชุมชนร่วมกับชุมชน   

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  ผลการเรียนรู้ 

(1) มีระเบียบ วินัย ความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
(2) มีจิตบริการ 
(3) ปฏิบัติตนตามจริยธรรมทางธุรกิจ  

กลยุทธ์การสอน 
(1) การร่วมกันก าหนดกฎกติกาและข้อบังคับในชั้นเรียน 
(2) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม ด้วยการชื่นชมนักศึกษาที่มีพฤติกรรมที่ดี และติดตาม 

ตักเตือนนักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
(3) การมอบหมายหน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(1) ประเมินจากการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบในชั้นเรียนอย่างสม่ าเสมอ และน าผลประเมิน   ไป

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
(2) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในงานของตนเองและงานกลุ่ม 
(3) ประเมินจากความสุจริตในงานที่ได้รับมอบหมายและการทดสอบ เช่น การไม่ทุจริตในการสอบ 

และการไม่คัดลอกงานผู้อื่น เป็นต้น 
 

 2.2 ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ 

(1) มีความรู้ ความเข้าใจพ้ืนฐานการประกอบธุรกิจ 
(2) มีความรู้ ความเข้าใจแนวคิดทางการจัดการสมัยใหม่   
(3) ประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการจัดการ   

     กลยุทธ์การสอน 



 
๕๔ 

 

(1) จัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และการประยุกต์ใช้  ใน
สถานการณ์จริง เช่น การวิเคราะห์กรณีศึกษา และการเขียนแผนธุรกิจ เป็นต้น 

(2) จัดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เช่น การศึกษาดูงานและการเชิญวิทยากรที่มี
ประสบการณ์ตรงเฉพาะเรื่อง 
                    วิธีการวัดและประเมินผล 

(1) ประเมินผลตามสภาพจริงในระหว่างด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียน  เช่น ประเมิน
กระบวนการท างาน ผลงาน และแบบฝึกหัด เป็นต้น 

(2) ประเมินผลจากการทดสอบปลายภาค และทดสอบย่อย 
  
             2.3 ทักษะทางปัญญา 
   ผลการเรียนรู้ 

(1) สามารถแสวงหาความรู้ทางการจัดการจากแหล่งต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง 
(2) สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางด้านการจัดการธุรกิจได้ 
(3) มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถบูรณาการใช้นวัตกรรมทางการจัดการธุรกิจได้อย่างเหมาะสม 

   กลยุทธ์การสอน 
(1) กรณีศึกษาที่กระตุ้นให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชา เพ่ือการแก้ไขปัญหา 
(2) การอภิปรายกลุ่ม การระดมสมอง และการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงใน

สถานการณ์ต่าง ๆ 
                     วิธีการวัดและประเมินผล 

(1) ประเมินผลตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น การอภิปราย การ
ระดมสมอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ การบูรณาการความรู้และทักษะ เป็นต้น 

(2) ประเมินผลจากการทดสอบปลายภาคการศึกษา ที่เน้นให้นักศึกษาประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพ่ือ
การแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหา  

 
 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  ผลการเรียนรู้ 

(1) มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
(2) สามารถสื่อสารและประสานการท างานกับเพื่อนร่วมงานและชุมชนได้ 
(3) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 

  กลยุทธ์การสอน 
(1) มอบหมายให้นักศึกษาท างานกลุ่ม ที่เน้นการประสานงานกับผู้อื่น  
(2) ค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผู้ที่มีประสบการณ์  
(3) การน าเสนอผลงานในชั้นเรียน และการรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลอ่ืน ๆ ในชั้นเรียน 

   วิธีการวัดและประเมินผล 
(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการท างานร่วมกับเพ่ือนในชั้นเรียน 
(2) ประเมินจากความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ผลสัมฤทธิ์ของงาน การแก้ปัญหาในการ

ท างาน และการประสานงานทั้งภายในและภายนอกกลุ่ม 
 



 
๕๕ 

 

 2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ผลการเรียนรู้ 

(1) สามารถวิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลทางสถิติธุรกิจ 
(2) สามารถสื่อสารและเลือกรูปแบบการน าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้และการจัดการธุรกิจ 

  กลยุทธ์การสอน 
(1) ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีเพ่ือการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม      ใน

หลากหลายสถานการณ์ 
(2) มอบหมายงานให้วิเคราะห์ข้อมูลด้านธุรกิจ และจัดให้อยู่ในรูปแบบสารสนเทศที่เหมาะสม 
(3) นำเสนอผลงานจากการค้นคว้าข้อมูลด้วยการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ และใช้เทคโนโลยี

ที่ทันสมัย 
  วิธีการวัดและประเมินผล 

(1) ประเมินผลจากการใช้เทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยี หรือคณิตศาสตร์และสถิติท่ีเกี่ยวข้องมาพัฒนาธุรกิจสมัยใหม่ 

(2) ประเมินผลจากความสามารถในการอธิบาย สื่อสารถึงแนวคิดการด าเนินธุรกิจข้อจ ากัด 
เหตุผลในการเลือกใช้ระบบการจัดการ เทคโนโลยีและกรณีศึกษาต่าง ๆ โดยการน าเสนอในชั้นเรียนที่มีเนื้อหา
ครบถ้วนชัดเจนและตรงประเด็น 
 

 
 



 
๕๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๕๗ 

 

การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี 

 



 
๕๘ 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
สาขาวิชา   การบัญชี 
     
     หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
12. ชื่อหลักสูตร 
 ชื่อหลักสูตร    หลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาการบัญชี  
 ชื่อภาษาอังกฤษ   Associate Program in Accountancy 
 
2. ชื่ออนุปริญญา 
 ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)   อนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี 

ชื่อย่อ(ภาษาไทย)   อ.(การบัญชี) 
 ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)   Associate Degree in Accountancy 
 ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ)    A.(Accountancy) 
 
3. วิชาเอก ไม่มี 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียน 

ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  91  หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

หลักสูตรอนุปริญญา  3 ปี ระดับที่ 1 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
5.2 ภาษาที่ใช้ 

ภาษาไทย 
 5.3 การรับเข้าศึกษา 

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศท่ีใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างด ี
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่นหรือหน่วยงานอ่ืน 
  -ไม่มี- 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้อนุปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
 
 



 
๖๑ 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  
6.2 เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
6.3 สภาวิทยาลัยชุมชนอนุมัติการจัดการเรียนการสอน ในการประชุมครั้งที่........./.........เมื่อวันที่........../......../........... 
6.4 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่............./.............เมื่อวันที่........../......../......... 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพแลมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี ใน

ปีการศึกษา  2564 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพบัญชี ได้ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543  และ

พระราชบัญญัติวิชาชีพ พ.ศ.2547 และวิชาชีพอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในลักษณะของการประกอบวิชาชีพอิสระ และการเข้า
ท างานในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

 
9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  

ชื่อ-สกุล 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ 
สูงสุด 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

จาก ปี 
นางสาววัชรี  วีระแก้ว 357090018xxxx ครูผู้ช่วย บธ.ม. การเงิน

และบัญช ี
ม.เวสเทริ์น 2559 

   บธ.บ. การบัญชี มรภ.เชียงราย 2546 

นางสาวนนัทพร  โพธาบุตร 310220119xxxx นักวิชาการ
พัสด ุ

บธ.ม. 
 

การเงิน
และบัญช ี

ม.เวสเทริ์น 
 

2559 

   บธ.บ. การบัญชี มรภ.เชียงใหม่ 2549 

นางนวลอนงค์  นามวงค ์ 350190005xxxx ผู้ช่วยฝ่าย บธ.ม. การบัญชี สถาบันเทคโนโลยี   
ราชมงคล วิทยาเขต
ภาคพายัพ 

25xx 
 

   บธ.บ. การบัญชี ม.เชียงใหม ่ 25xx 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

จัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และหน่วยจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การวางแผนหลักสูตรเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) รวมทั้งการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community)   ซ่ึงประเทศไทย
ยังคงต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในหลายบริบท เช่น การเปลี่ยนแปลงการพัฒนาในกระแสโลกาภิวัฒน์ 



 
๖๒ 

 

การรวมตัวของกลุ่มเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินของโลก การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างก้าว
กระโดด การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเคลื่อนย้ายของคนอย่างเสรี และการเปลี่ยนแปลง 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ส่งผลให้บุคลากรในทุกสาขาวิชาชีพในประเทศไทยต้อง
เผชิญกับภาวะการแข่งขันจากผู้ประกอบวิชาชีพ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาสาขาวิชา
บัญชี ให้มีความรู้ ความสามารถ และเสริมสร้างความพร้อมของภาคแรงงานใหม่เพ่ือรองรับการเติบโตทางการค้า       
การลงทุนมุ่งพัฒนาศักยภาพและทักษะฝีมือให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ แก่แรงงาน 

11.2. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
เนื่องจากประเทศไทยยังคงมีปัญหาทางด้านคุณภาพการศึกษาและระดับสติปัญญาของเด็กแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) จึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มี
คุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร และได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้าง
โอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้ สังคมไทยยังเผชิญกับ
วิกฤตความเสื่อมถอยด้านคุณธรรมและจริยธรรม เนื่องจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ท าให้สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษาและ
สถาบันศาสนามีบทบาทในการอบรมเลี้ยงดู ให้ความรู้ ปลูกฝังศีลธรรมให้มีคุณภาพและจริยธรรมลดน้อยลง น า ไปสู่
ค่านิยมและพฤติกรรมที่เน้นวัตถุนิยมและบริโภคนิยมเพ่ิมมากขึ้น การพัฒนาสังคมไทยสู่ความยั่งยืนจึงมุ่งเน้นให้บุคคล 
ตระหนักถึงความส าคัญของคุณธรรมจริยธรรม ประกอบวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อสังคม ในการ
ปรับปรุงหลักสูตร จึงได้ให้ความส าคัญกับสถานการณ์ และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงวัฒนธรรม เพ่ือก าหนด
เป้าหมายผู้ส าเร็จการศึกษาให้ตรงกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศชาติอย่างแท้จริง และกระตุ้นให้เห็นถึงความส าคัญใน
กระบวนการจัดการศึกษาที่สอดรับกับเป้าหมายดังกล่าว 

 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 – 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
ปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองความจ าเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เน้นการพัฒนา

ศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ทางวิชาชีพบัญชี เข้าถึงองค์ความรู้และพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาชีพได้อย่างต่อเนื่อง 
สามารถบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับวิชาชีพบัญชีได้อย่างเหมาะสม และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง    ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการทางการเงิน ธุรกรรมต่าง ๆ ในตลาดโลก รวมทั้งการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา ในด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุ่งจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นก าลังคนที่มีความรู้ส าหรับอนาคต      มี
สมรรถนะการเรียนรู้ พร้อมปรับตัวเข้ากับโลกท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อน มีความสามารถสร้างสรรค์ การ
เปลี่ยนด้านบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีคุณค่า สร้างสัมมาชีพ และมีส่วนร่วมสร้างสรรค์การ
เป ลี่ ย น แป ล งชุ ม ชน ให้ พั ฒ น าอย่ า งยั่ งยื น  ดั งนั้ น ก าร พั ฒ น าห ลั ก สู ต รอนุ ป ริญ ญ า  ส าข าวิ ช าบั ญ ชี 
จึงมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะด้านการบัญชี เพ่ือพัฒนาคุณภาพทักษะแรงงานรองรับ
เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่น การ
พัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้างศักยภาพบุคคล ตอบสนองและสอดคล้องต่อความต้องการและการประกอบอาชีพของ
ท้องถิ่นและชุมชน ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไป 

 
 

   



 
๖๓ 

 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 
การบริหารจัดการด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งมีหัวหน้าสาขาเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดย

ท างานประสานกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของสาขาวิชา จัดท ารายละเอียดของหลักสูตร  รายละเอียดของ
รายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม อธิบายเนื้อหาสาระ การจัดตารางเวลาเรียนและตารางสอบ เพ่ือเป็น
มาตรฐานในการติดตาม และประเมินคุณภาพการเรียนการสอน 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

สร้างนักปฏิบัติด้านการบัญชี มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ รู้เท่าทันเทคโนโลยี ตามความต้องการของชุมชน
และสังคม 

1.2 ความส าคัญของหลักสูตร            
งานบัญชีเป็นงานที่มีความจ าเป็นส าหรับทุกธุรกิจ ปัจจุบันธุรกิจมีการขยายตัวหลากหลายรูปแบบ  

มีผู้ประกอบการใหม่ในระดับชุมชนที่ยังขาดความรู้ในด้านการบัญชีเพ่ือใช้ในการประเมินฐานะทางการเงิน และผลการ
ด าเนินงาน ประกอบกับหน่วยงานภาครัฐให้การส่งเสริมในการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนรวมทั้งปัจจุบันกรมสรรพากร
ก าหนดนโยบายให้มีการจัดท าบัญชีค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงและสมควร ส าหรับบุคคลธรรมดาที่ ประกอบธุรกิจการ
พาณิชย์ ซึ่งต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านบัญชี และน าเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี    มาประยุกต์ใช้ให้
ทันสมัย และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ  
 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เพ่ือให้นักศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1.3.1 มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  
1.3.2 มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาวิชาชีพทางด้านบัญชี และการบริหารธุรกิจและสามารถน าความรู้ไป

ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ 
1.3.3 มีทักษะวิชาชีพทางด้านบัญชี การคิดวิเคราะห์และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
1.3.4 มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
1.3.5 มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านบัญชี  

2. แผนการพัฒนา/ปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของธุรกิจและ       
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย ทันต่อ  
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 

- ติดตาม ประเมินและปรับปรุง
หลักสูตรทุก ๆ  5 ปี 

- เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชน
มามีส่วนร่วมในการปรับปรุงหลกัสูตร 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลง           
ในความต้องการของผู้ประกอบการ
ด้านธุรกิจ 

- เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ

ของผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา 

- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน  
การสอนและบริการวิชาการให้มี
ประสบการณ์จากการน าความรู้
ทางการบัญชีไปปฏิบัติงานจริง 

 

- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน   
การสอนโดยส่งบุคลากรฝึกอบรม
จากหน่วยงานภายนอก 

- จัดให้มีการบริการทางวิชาการ     
แก่บุคคลภายนอก 

- ปริมาณงานบริการวิชาการต่ออาจารย์
ในหลักสูตร 

- จ านวนอาจารย์ที่เข้ารับการฝึกอบรม
ทางด้านวิชาการบัญชี 
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หมวดที่ 3 
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 

ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

-ไม่มี- 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

- ไม่มี – 
 

2. การด าเนินการของหลักสูตร 
 2.1 ระยะเวลาของการด าเนินการเรียนการสอน 
  2.1.1 ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนมิถุนายน – เดือนพฤศจิกายน 
  2.1.2 ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนธันวาคม – เดือนพฤษภาคม 
  2.1.3 ตลอดการศึกษาในหลักสูตรใช้เวลาการศึกษาได้ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา และส าเร็จการศึกษาได้
ไม่ก่อน 5 ภาคการศึกษาปกติ 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช่วงชั้นที่ 4 หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเทา่ และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับวิทยาลัยชุมชน 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
ขาดทักษะและความรู้พื้นฐานทางด้านการคิดและการค านวณที่เพียงพอ 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา ข้อ 2.3  
จัดให้มีการเรียนปรับพ้ืนฐานความรู้ในทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักศึกษาที่จบประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) สาขาอ่ืนและนักศึกษาที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 2 - 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 3 - - 30 30 30 

รวม 30 60 90 90 90 
จ านวนนักศึกษาคาดว่าจะจบการศึกษา - - 30 30 30 
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2.6 งบประมาณตามแผน 
งบประมาณ 1/2562 2/2562 1/2563 2/2563 1/2564 รวม 

1. ค่าตอบแทนผู้สอน 97,200 97,200 97,200 97,200 97,200 486,000 
2. ค่าวัสดุการศึกษา 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 202,500 
3. ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 22,500 

รวมทั้งสิ้น 142,200 142,200 142,200 142,200 142,200 711,000 
 2.7 ระบบการศึกษา 
  () แบบชั้นเรียน 
  (   ) แบบทางไกลผ่านสื่อเป็นหลัก 
  (   ) แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
  (   ) แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-leaning) 
  (   ) แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
  (   ) แบบอ่ืนๆ(ระบุ)........................................................................................................... ................ 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต 
  2.8.1 เป็นไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษา พ.ศ. 2560  
  2.8.2 เป็นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา
เข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 และประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ข้อแนะน าเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบ
โอนผลการเรียนระดับปริญญา 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต 
   หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต  
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า 58 หน่วยกิต 

 (1) วิชาพ้ืนฐาน    จ านวน     21 หน่วยกิต 
 (2) วิชาชีพ/วิชาเฉพาะด้าน  จ านวน     37 หน่วยกิต 

- วิชาบังคับ   จ านวน     24 หน่วยกิต 
- วิชาเลือก          จ านวน       9 หน่วยกิต 
- วิชาการฝึกงาน      จ านวน       4 หน่วยกิต 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 
  3.1.3 รายวิชา 
   3.1.3.1 การก าหนดรหัสวิชา 

มีหลักเกณฑ์ก าหนดรหัสวิชา ดังนี้ 
 พยัญชนะ 2 หลักแรก บช  หมายถึง   ตัวย่อรหัสสาขาวิชา 
 เลขรหัส หลักท่ี 3 - 4  xx   หมายถึง   รหัสสาขาวิชา 
 เลขรหัส หลักท่ี 5 - 6  xx   หมายถึง   ล าดับที่ของรายวิชา 



 
๖๗ 

 

3.1.3.2  รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
    รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ                         ไม่น้อยกว่า  58 หน่วยกิต 

(1) กลุ่มวิชาพื้นฐาน                  จ านวน  21  หน่วยกิต 
รหัสรายวิชา      ชื่อรายวิชา                              น(ท-ป-ศ) 

บช  1301 หลักเศรษฐศาสตร์ 3 (3-0-6) 
AC  1301 Principles of Economics  
บช  1302 หลักการจัดการ 3 (3-0-6) 
AC  1302 Principles of  Management  
บช  1303 หลักการตลาด 3 (3-0-6) 
AC  1303 Principles of  Marketing  
บช  1304 กฎหมายธุรกิจ 3 (3-0-6) 
AC  1304 Business Laws  
บช  1305 หลักการบัญชี  3 (2-2-5) 
AC  1305 Principles of Accounting  
บช  1306 หลักการเงิน 3 (3-0-6) 
AC  1306 Principles of Finance  
บช  1307 การภาษีอากร                                                3 (2-2-5) 
AC  1307 Taxation  

(2) กลุ่มวิชาชีพ/วิชาเฉพาะด้าน     จ านวน   37  หน่วยกิต 
      (2.1) วิชาบังคับ     จ านวน   24  หน่วยกิต 
                รหัสรายวิชา         ชื่อรายวิชา          น(ท-ป-ศ) 

บช 1308 การบัญชีภาษีอากร 3 (2-2-5) 
AC 1308 Tax Accounting  
บช 1309 การบัญชีชั้นกลาง 1 3 (2-2-5) 
AC 1309 Intermediate Accounting 1  
บช 1310 การบัญชีชั้นกลาง 2 3 (2-2-5) 
AC 1310 Intermediate Accounting 2  
บช 1311 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3 (2-2-5) 
AC 1311 Management  Accounting  
บช 1312 โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 3 (2-2-5) 
AC 1312 Accounting Software  Program  
บช 1313 การบัญชีต้นทุน 3 (2-2-5) 
AC 1313 Cost Accounting  
บช 1314 การบัญชีชั้นสูง 1 3 (2-2-5) 
AC 1314 Advanced Accounting 1  
บช 1315 การบัญชีชั้นสูง2  3 (2-2-5) 
AC 1315 Advanced Accounting 2  
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(2.2) วิชาเลือก                   ไม่น้อยกว่า   9   หน่วยกิต 
                รหัสรายวิชา      ช่ือรายวิชา          น(ท-ป-ศ) 

บช 1316 การบัญชีเฉพาะกิจการ 3 (2-2-5) 
AC 1316 Accounting for Specified Enterprise  
บช 1317 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ 3 (2-2-5) 
AC 1317 Accounting for Government Unit  
บช 1318 นักบัญชีกับกิจการเพ่ือสังคม 3 (2-2-5) 
AC 1318 Accountant and Social Enterprise  
บช 1319 การตรวจสอบและควบคุมภายใน 3 (2-2-5) 
AC 1319 Internal Audit and Internal Control  
บช 1320  
AC 1320 

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
Accounting Information System  

3 (2-2-5) 

บช 1321 การสอบบัญชี 3 (3-0-6) 
AC 1321 Auditing  
บช 1322 หัวข้อคัดสรรด้านการบัญชี 3 (x-x-x) 
AC 1322 Selected Topic in Accountancy  
บช 1323 หัวข้อคัดสรรด้านการบัญชี 3 (x-x-x) 
AC 1323 Selected Topic in Accountancy  

   (2.3) วิชาการฝึกงาน       4  หน่วยกิต 
              รหัสรายวิชา   ชื่อรายวิชา            น(ชม.) 

บช 1324 ฝึกประสบการณ์     4 (360) 
AC 1324 Field Experience  

 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 
  ให้เลือกเรียนรายวิชาต่าง ๆ จากหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหรือหมวดวิชาเฉพาะในสาขาวิชาเดียวกันหรือ
ต่างสาขาวิชาก็ได้ หรือเลือกจากหลักสูตรอ่ืนใดในระดับเดียวกันจากวิทยาลัยชุมชนอ่ืน ๆ โดยไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาที่
เรียนมาแล้ว ส่วนรายวิชาที่หลักสูตรระบุไม่ให้นับหน่วยกิตในการขอจบหลักสูตรจะเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีไม่ได้
โดยไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 
3.1.3 ค าอธิบายรายวิชา 
 

บช  1301 หลักเศรษฐศาสตร์ 3 (3-0-6) 
AC  1301 Principles of Economics  

 ความรู้ทั่วไปทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน ดุลยภาพของตลาด ความยืดหยุ่นอุปสงค์  อุปทาน
การผลิต ต้นทุนและรายรับการผลิต ตลาดและการก าหนดราคา รายได้ประชาชาติ ส่วนประกอบของรายได้
ประชาชาติ การเงินการธนาคาร การคลังสาธารณะ การค้าระหว่างประเทศ วัฎจักรเศรษฐกิจ และการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

 



 
๖๙ 

 

บช  1302 หลักการจัดการ 3 (3-0-6) 
AC  1302 Principles of  Management  

         แนวคิด ทฤษฎีหลักการจัดการ กระบวนการจัดการธุรกิจ การวางแผน การจัดองค์การ การน า การควบคุม 
การติดตามและประเมินผล การสื่อสารในองค์การ เทคนิคการจัดการ การประยุกต์หลักการจัดการในงานอาชีพ 
ความรับผิดชอบต่อสังคม และจริยธรรมทางธุรกิจ 

 

บช  1303 หลักการตลาด 3 (3-0-6) 
AC  1303 Principles of  Marketing  

แนวคิด หลักการ หน้าที่ทางการตลาด สภาพแวดล้อมการตลาด กิจกรรมทางการตลาด ลักษณะ
ของตลาด พฤติกรรมของผู้บริโภค ส่วนประสมทางการตลาด กลยุทธ์การตลาด การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ส าหรับการตลาด จริยธรรมทางการตลาด การตลาดเพื่อสังคม 

 

บช  1304 กฎหมายธุรกิจ 3 (3-0-6) 
AC  1304 Business Laws  

 ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ว่าด้วยการประกอบธุรกิจ  ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการซื้อขาย 
และแลกเปลี่ยนให้เช่าทรัพย์สิน เช่าซื้อ จ้างแรงงาน  จ้างท าของ ฝากทรัพย์ ค้ าประกัน จ านอง จ าน า 
ตัวแทน นายหน้า กฎหมายเกี่ยวกับตั๋วเงิน ห้างหุ้นส่วน บริษัท พระราชบัญญัติล้มละลาย พระราชบัญญัติ
โรงงาน กฎหมายการค้าโลก ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ  

 

บช  1305 หลักการบัญชี  3 (2-2-5) 
AC  1305 Principles of  Accounting  

 กรอบแนวคิดทางการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SME) การวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกรายการในสมุดรายวันขั้นต้น สมุดบัญชีแยกประเภท การจัดท า
งบทดลอง การปรับปรุง การปิดบัญชี และกระดาษท าการ การจัดท ารายงานทางการเงินของกิจการ
ให้บริการและกิจการซื้อมาขายไป และจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี  

 

บช  1306 หลักการเงิน 3 (3-0-6) 
AC  1306  Principles of Finance  

          ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการทางการเงินของธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางการเงิน ทฤษฎีการเงินเบื้องต้น 
การวิเคราะห์ทางการเงิน การบริหารสินทรัพย์ของธุรกิจ มูลค่าของเงินตามเวลา  การจัดหาเงินทุน ต้นทุน
เงินทุนของธุรกิจ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนในการด าเนินงานด้านการเงิน 
และการเงินระหว่างประเทศ  
 

บช  1307 การภาษีอากร 3 (2-2-5) 
AC  1307 Taxation  

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร การค านวณตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ประมวลรัษฎากร
ก าหนดไว้ของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
อากรแสตมป ์ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร ภาษีอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และวิธียื่นแบบแสดงรายการ 

 
 



 
๗๐ 

 
 

บช  1308 การบัญชีภาษีอากร 3 (2-2-5) 
AC  1308 Tax Accounting  

ความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติงานทางการบัญชีและการภาษีอากร การจัดท า
กระดาษท าการเพ่ือค านวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร การค านวณและปรับปรุงก าไรสุทธิทางบัญชีให้
เป็นก าไรสุทธิทางภาษีอากร และภาษีเงินได้รอตัดบัญชี การค านวณภาษี หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพ่ิม และ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ การจัดท ารายงานและแนวทางการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี  

 

บช  1309 การบัญชีชั้นกลาง 1 3 (2-2-5) 
  AC  1309 Intermediate Accounting 1  
 หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ การจ าแนกประเภทสินทรัพย์ การรับรู้และการวัดมูลค่า
สินทรัพย์ การตีราคาสินทรัพย์ การจัดแบ่งส่วนสินทรัพย์เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี        
การด้อยค่าของสินทรัพย์ การแสดงรายการสินทรัพย์ในงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล การบัญชีเกี่ยวกับ
ลูกหนี้ เงินลงทุน ตั๋วเงิน สินค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการกู้ยืม 

 

บช  1310 การบัญชีชั้นกลาง 2 3 (2-2-5) 
  AC  1310 Intermediate Accounting 2  
 หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินและส่วนของเจ้าของ ประกอบด้วยการจ าแนกประเภท
หนี้สินในงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล การบัญชีเกี่ยวกับเจ้าหนี้ เงินเดือนและค่าจ้างแรงงานค้างจ่าย 
ผลประโยชน์พนักงาน หนี้สินหมุนเวียน หนี้สินไม่หมุนเวียน ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและ
สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น การบัญชีเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน การบัญชีเกี่ยวกับบริษัทจ ากัด และบริษัทมหาชน
จ ากดั การจัดท างบกระแสเงินสด 
          หมายเหตุ ต้องผ่านวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1  

 

บช  1311 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3 (2-2-5) 
  AC  1311 Management  Accounting   

บทบาทและวัตถุประสงค์ของการบัญชีเพ่ือการจัดการและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของงบ
การเงินเพ่ือการตัดสินใจ  ความสัมพันธ์ระหว่างรายการในงบการเงิน  การวิ เคราะห์ งบการเงิน       
การจัดท างบประมาณ การจัดท ารายงานเสนอฝ่ายบริหาร การใช้ข้อมูลทางบัญชีเพ่ือวางแผน การวิเคราะห์
ผลต่างเพ่ือการควบคุมและตัดสินใจ กฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแบบฝึกปฏิบัติทางการบัญชี และกรณีศึกษา 

 

บช  1312 โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 3 (2-2-5) 
  AC  1312 Accounting Software  Program  

องค์ประกอบและโครงสร้างหลักของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบัญชีในการประมวลข้อมูลทางการบัญชี การเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีตามลั กษณะ
การด าเนินงานของธุรกิจ โดยฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีที่นิยมใช้ในปัจจุบัน  

 



 
๗๑ 

 

บช  1313 การบัญชีต้นทุน 3 (2-2-5) 
  AC  1313 Cost Accounting  
 บทบาทของการบัญชีต้นทุนในองค์กรธุรกิจ ศัพท์และความหมายของต้นทุนต่าง ๆ ระบบบัญชีที่ใช้
บันทึกต้นทุน วิธีการบัญชีและการควบคุมวัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายการผลิต ระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งท า 
ระบบต้นทุนช่วงการผลิต วิธีการบัญชีเกี่ยวกับของเสียการสิ้นเปลือง งานที่บกพร่อง เศษซาก การบัญชี
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตผลพลอยได้ ระบบต้นทุนมาตรฐาน 
  

บช  1314 การบัญชีชั้นสูง 1 3 (2-2-5) 
  AC  1314 Advanced Accounting 1  
 การบัญชีส าหรับกิจการร่วมการงาน  ธุรกิจฝากขาย ธุรกิจขายผ่อนช าระ ธุรกิจให้เช่า ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ งานก่อสร้างตามสัญญา กองทุนและกิจการที่ไม่แสวงหาก าไร การแก้ไขข้อผิดพลาด
ทางการบัญชี การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การจัดท างบการเงินจากรายการที่บันทึกไว้ไม่สมบูรณ์ 
 

บช  1315 การบัญชีชั้นสูง 2 3 (2-2-5) 
  AC  1315        Advanced Accounting 2  

การบัญชีส านักงานใหญ่และสาขา เงินลงทุนในบริษัทร่วม เงินลงทุนในบริษัทย่อย การรวมกิจการ
ในรูปแบบต่าง ๆ การจัดท างบการเงินรวม งบกระแสเงินสดรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น    
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ การด าเนินธุรกิจด้านการลงทุน การบัญชีส าหรับการแปลงค่ารายการที่เป็น
เงินตราต่างประเทศ 

หมายเหตุ ต้องผ่านวิชาการบัญชีชั้นสูง 1 
          

บช  1316 การบัญชีเฉพาะกิจการ 3 (2-2-5) 
  AC  1316 Accounting for Specified Enterprise  
 หลักการและวิธีการปฏิบัติทางบัญชี ระบบการด าเนินงานส าหรับธุรกิจประเภทต่าง ๆ ที่มี
ลักษณะเฉพาะ เช่น สถาบันทางการเงิน  ธุรกิจประกันภัย  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  ธุรกิจให้เช่าธุรกิจโรงแรม 
และธุรกิจอ่ืน ๆ  มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้ง
กรณีศึกษา  

 

บช  1317 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ 3 (2-2-5) 
  AC  1317 Accounting for Government Unit  

ความหมาย วัตถุประสงค์ แนวคิดและพัฒนาการด้านการบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ นโยบายการ
บัญชีและมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ระบบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีหน่วยงานภาครัฐ การจัดท า
รายการทางการเงินของหน่วยงานภาครัฐและงบการเงินของแผ่นดิน                                                     

 

บช  1318 นักบัญชีกับกิจการเพื่อสังคม 3 (2-2-5) 
AC  1318 Accountant and Social Enterprise  

ความหมาย ความส าคัญ หลักการเป็นผู้ประกอบการกิจการเพ่ือสังคม กระบวนการบริหารจัดการ
เพ่ือสังคม เรียนรู้กิจการเพ่ือสังคมในรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้จากกิจกรรมเพ่ือสังคม
ต้นแบบ น าเสนอแนวทางสร้างสรรค์ จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม ฝึกจัดท าแผนธุรกิจเพื่อสังคม  



 
๗๒ 

 

พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติร่วมกับชุมชน     
บช  1319 การตรวจสอบและควบคุมภายใน 3 (2-2-5) 

  AC  1319 Internal Audit and Internal Control  
 ความรู้พ้ืนฐานการตรวจสอบภายใน มาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน จรรยาบรรณวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน การก ากับดูแลกิจการ
ตามหลักธรรมาภิบาล การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรตามแนวคิดของ COSO 

 

บช  1320 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3 (2-2-5) 
  AC  1320 Accounting Information System  
 หลักการและแนวคิดของระบบสารสนเทศทางการบัญชี โครงสร้างและส่วนย่อยของระบบบัญชี
ตามความต้องการของธุรกิจ การวางแผน การวิเคราะห์ การออกแบบ และการเลือกใช้ระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี การควบคุมและการตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบัญชี การจัดท ารายงานเพ่ือการ
ควบคุมและตัดสินใจของระบบงานในองค์การธุรกิจ  

 

บช  1321 การสอบบัญชี 3 (3-0-6) 
  AC  1321 Auditing  

วัตถุประสงค์ของการสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี บทบาทและความรับผิดชอบของผู้สอบ
บัญชี จริยธรรมแห่งวิชาชีพ การวางแผนการสอบบัญชีและการวางแนวการตรวจสอบความเสี่ยงในการสอบ
บัญชี การประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายใน หลักฐานการสอบบัญชี วิธีการตรวจสอบและการรวบรวม
หลักฐาน การบันทึกผลการตรวจสอบ การสรุปผลการตรวจสอบและรายงานการสอบบัญชี 

 

บช  1322 หัวข้อคัดสรรด้านการบัญชี     3 (x-x-x) 
  AC  1322 Selected Topic in Accountancy  
          เลือกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี น ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

 

บช  1323 หัวข้อคัดสรรด้านการบัญชี     3 (x-x-x) 
  AC  1323 Selected Topic in Accountancy  
          เลือกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี น ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

 

 บช   1324 ฝึกประสบการณ์ 4 (360 ชม.) 
   AC  1324 Field Experience  

ฝึกทักษะอาชีพทางด้านวิชาชีพบัญชีในสถานประกอบการหรือองค์การ   เริ่มจากการจัดท าแผน   
การฝึกที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์  กระบวนการท างาน การประเมินผลการท างาน และ          
การปรับปรุงคุณภาพงาน ภายใต้ค าแนะน า ช่วยเหลือของผู้มีประสบการณ์ 

 
 
 
 
 



 
๗๓ 

 

หมวดที่ 4 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. ซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อหน้าที่  - มอบหมายงานกลุ่ม และรายบุคคล  

- ให้ท ากิจกรรม/โครงการ ที่ เกี่ ยวกับการสร้างเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม 
- ร่วมกันก าหนดกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง และความรับผิดชอบ 
- สร้างแรงจูงใจโดยการยกย่องและให้รางวัล 

2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบัญชี 

- สอนโดยการให้ปฏิบัติจริง  
 

 
2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมิน (หมวดวิชาเฉพาะ) 
       2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

   ผลการเรียนรู้ 
(1) มีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต 
(2) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(3) มีจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

    กลยุทธ์การสอน 
(1) มอบหมายงานให้รับผิดชอบ  
(2) การอภิปรายโดยใช้กรณีศึกษาจากสถานการณ์ปัจจุบัน   

   กลยุทธ์การประเมินผล 
(1) ประเมินพฤติกรรมในห้องเรียน  
(2) สังเกตพฤติกรรม การมีส่วนร่วม การแสดงความคิดเห็น การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและการ

ร่วมกิจกรรมกลุ่ม   
(3) ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

    2.2 ด้านความรู้  
   ผลการเรียนรู้ 

(1) มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดทฤษฎี หลักการและวิธีการทางด้านบัญชี  
(2) มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดทฤษฎี หลักการและวิธีการทางด้านบริหารธุรกิจ 
(3) มีความรู้ความเข้าใจทางด้านเทคนิคในการปฏิบัติทางด้านบัญชี 
(4) สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา 

  กลยุทธ์การสอน 
(1) ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ  
(2) เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 
(3) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงและการฝึกปฏิบัติ 



 
๗๔ 

 

 กลยุทธ์การประเมินผล  
(1) การทดสอบย่อย กลางภาค ปลายภาค    
(2) ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย 
(3) ประเมินจากการน าเสนองาน 
(4) ประเมินจากการฝึกปฏิบัติ 

 
2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

 ผลการเรียนรู้ 
(1) สามารถค้นคว้าข้อมูลหลักฐาน แนวคิดต่างๆ ในการวิเคราะห์และแกป้ัญหาได้ด้วยตนเอง 
(2) สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านบัญชีและด้านอ่ืน ๆ ที่สัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ มีเหตุผลและ

สร้างสรรค์  
(3) สามารถคิดวิเคราะห์และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี   

      กลยุทธ์การสอน 
(1) การสอนโดยใช้กรณีศึกษา โจทย์ปัญหา และอภิปรายกลุ่ม 
(2) การฝึกปฏิบัติ 
(3) การฝึกงานในสถานประกอบการ  

      กลยุทธ์การประเมินผล  
(1) ประเมินจากการสอนโดยใช้กรณีศึกษา โจทย์ปัญหา และอภิปรายกลุ่ม 
(2) ประเมินจากการฝึกปฏิบัติ  
(3) ประเมินจากการฝึกงานในสถานประกอบการ  

 
      2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ 
(1) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรม

ขององค์กรได้เป็นอย่างดี 
(2) สามารถให้ความร่วมมือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหากับสถานการณ์ต่าง ๆ    ทั้ง

ในบทบาทของผู้น าและผู้ร่วมทีมงาน 
(3) สามารถพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานของตนเองอย่างต่อเนื่อง   

กลยุทธ์การสอน 
(1) สอนโดยการใช้กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการท างานเป็นกลุ่ม  
(2) ส่งเสริมให้มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
(3) ส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อื่น 

กลยุทธ์การประเมินผล 
(1) ประเมินตามสภาพจริงจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการท างานกลุ่ม 
(2) ประเมินจากการน าเสนองานกลุ่ม 
(3) สังเกตจากพฤติกรรมการมีภาวะผู้น าและผู้ร่วมทีมงาน จากการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

 
 



 
๗๕ 

 

2.5 ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ 

(1) มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพ่ือการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ทางด้านบัญชีและอ่ืนๆ  
(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบ      การ

น าเสนอท่ีเหมาะสมกับปัญหาและสถานการณ์ 
(3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ 
กลยุทธ์การสอน 

 (1) ฝึกวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและแก้ปัญหาเชิงเหตุผล 
(2) มอบหมายงาน เพ่ือให้นักศึกษาพัฒนาความสามารถในการสื่อสารและน าไปประยุกต์ใช้ 

   (3) ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การประเมินผล 

(1) ประเมินผลจากการวิเคราะห์การแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 
(2) ประเมินผลจากการน าเสนองานอย่างเข้าใจ 
(3) ประเมินผลจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

 
 
 
 



 
๗๖ 

 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัต ิ
มติที่ประชุม  
 ที่ประชุมมีมติอนุมัติ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  

- ให้มีการแก้ไขในข้อ ๙.๒ ในส่วนสถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับแม่ฮ่องสอน ทั้ง ๒ หลักสูตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๗๗ 

 

วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
วาระท่ี  ๖.๑ เรื่องการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง  
 ๑. ความเป็นมา 
  ด้วยการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนด าเนินการจัดประชุมเป็นประจ าทุก
เดือน โดยทุกเดือนจะมีการก าหนดวันให้คณะกรรมการสภาพิจารณาเห็นชอบ 

๒. การด าเนินการ 
 ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนก าหนดจัดการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ในวันศุกร์ ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาก าหนดวันประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ ฮ่องสอน                       
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ประจ าเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
มติที่ประชุม 

ประชุมวันอังคาร ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน 
 
ปิดการประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.  
      ลงชื่อ    ผู้บันทึกการประชุม 
              (นางพิมพกานต์  เชาวลิต) 

   นักวิชาการศึกษา 
 

 
ลงชื่อ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                        (ดร.โยธิน  บุญเฉลย) 
        รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
๗๘ 

 

 

 
ภาคผนวก 
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การประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


