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ข้อมูลทั่วไป 
 
1. ชื่อหลักสูตร 
 ชื่อภาษาไทย :  หลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
 ชื่อภาษาอังกฤษ :  Associate Program in Logistics  Management 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ไทย):  อนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
 ชื่อย่อ (ไทย) :  อ. (การจัดการโลจิสติกส์) 

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Associate Degree in Logistics Management 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ):  A. (Logistics  Management) 
 

3. จ านวนหน่วยกิตที่เรียน 
 จ านวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  90 หน่วยกิต 
 
 

4. รูปแบบของหลักสูตร 
4.1 รูปแบบ 
     หลักสูตรอนุปริญญา 3 ปี ระดับท่ี 1 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
4.2 ภาษาที่ใช้ 
     ภาษาไทย 
4.3 การับเข้าศึกษา  
     รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทย 
4.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืน 

                  ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นในการปรับปรุงหลักสูตรดังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
2. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 
3. สภาหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร 
4. สมาคมผู้ประกอบการขนส่งและโลจิสติกส์มุกดาหาร   
5. ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร   
6. ห้างสรรพสินค้าโรบินสันจ ากัด จังหวัดมุกดาหาร   

4.5 การปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ให้อนุปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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5. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 5.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ปรับปรุงจากหลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา 
การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน  พ.ศ. 2556 

5.2 สภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารเห็นชอบและอนุมัติการจัดการเรียนการสอน ในการประชุมครั้งที่ 
5/2562 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 
 5.3 เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
 5.4 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 9 
กรกฎาคม 2562 
 

6. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ในปี พ.ศ. 2563 
 

7. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
7.1 ผู้ประกอบการโลจิสติกส์น าเข้าและส่งออกสินค้าในชุมชน  
7.2 ผู้ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ ตัวแทนขนส่งทางบก ทางทะเล หรือทางอากาศ 

 7.3 เจ้าหน้าที่ และพนักงานของรัฐ ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค   
7.4 พนักงานภาคเอกชน ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า ฝ่ายควบคุมวัตถุดิบ  

ฝ่ายซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ ฝ่ายการขนส่ง 
 

8. อาจารยผู้์รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ เลขบัตรประจ าตัว
ประชาชน 

 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
(ศ. รศ. ผศ.) 

คุณวุฒิการศึกษา ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

1 3-4404-00516-XX-X นายทิวากร  เหล่าลือชา  ศศ.บ.การจัดการ
ทั่วไป 
บธ.ม. การจัดการ 
บธ.ด.การจัดการ 
 

สรภ.มหาสาคาม 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
ม.ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

2541 
2546 
2558 

2 3-4905-00361-XX-X นางสาวพิริยาพร  สุวรรณไตรย์  ค.บ.ธุรกิจศึกษา 
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 
กศ.ม.ธุรกิจศึกษา 

สรภ.เชียงใหม่ 
สรภ.นครราชสีมา 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

2540 
2544 
2547 

3 3-4402-00163-XX-X 
 

นางสายฝน  แกว้วรานนท์ชยั  วศ.บ.เครื่องกล 
วศ.ม.วิศวอุตสาหการ 
 

ม.เกษตรศาสตร์ 
Asian Institute of 
Technology (AIT) 

2533 
2544 

 

9. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
 

10. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
       10.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ประเทศสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association  of  Southeast  Asia  Nation 
หรือ ASEAN : อาเซียน)จะมีการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2558โดยมีเป้าหมายให้
อาเซียนมีตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน โดนมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานมีฝีมืออย่างเสรี 
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และการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมการรวมกลุ่มสาขาส าคัญของอาเซียนให้เป็น
รูปธรรม เพ่ือรองรับกับโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater  
Mekomg  Subregion : GMS) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือส่งเสรมให้เกิดการขายตัวทางการค้าและการลงทุน 
ตามแนวพ้ืนที่ ระเบี ยงเศรษฐกิจแนวตะวันออก -ตะวันตก (East-West Economic Corridor : EWEC)              
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้มีนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน (Savan - Seno 
Special  Economic Zone)  เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และการบริการแห่งหนึ่งในภูมิภาค โดย
อาศัย จุดเด่นในด้านที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน ซึ่งตั้งอยู่บนเส้นทางหมายเลข 9 อันเป็นส่วนหนึ่ง 
ของแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor- EWEC) ในการดึงดูด และ
ส่งเสริมการลงทุน และสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือเอ้ืออ านวยให้เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน- เซโน เป็น
แหล่งอุตสาหกรรมที่ทันสมัยของประเทศ ช่วยสร้างอาชีพและยกระดับความรู้ความสามารถด้านฝีมือแรงงาน 
ในอุตสาหกรรมของประเทศ 
 
       10.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 สภาพแวดล้อมของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารตั้งอยู่ใกล้กับชายแดนของประเทศไทย ซึ่งมีจุดผ่านแดน
ถาวร/ชั่วคราว และจุดผ่อนปรนเป็นจ านวนมาก สภาพสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านกับประเทศ
ไทยที่มีความใกล้เคียงกัน และความต้องการบุคลากรด้านการจัดการโลจิสติกส์ ยังคงมีค่อนข้างสูง นักศึกษา
สามารถศึกษาหาความรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนที่เป็นกรณีตัวอย่าง ศึกษาดูงานในพ้ืนที่ และการฝึก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการในพ้ืนที่  
 
 10.3 สถานการณ์หรือการพัฒนาของประเทศ 

ในประเทศไทยรัฐบาลมีนโยบายของในการสร้างความร่วมมือทางการค้า และการลงทุนกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน รวมถึงกลุ่มประเทศอาเซียน การเปิดเสรีทางการค้า และการเคลื่อนย้ายการท างานของแรงงาน ท าให้
เกิดการแข่งขันทางธุรกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศไทยอย่างมาก ธุ รกิจโลจิสติกส์ สามารถสร้างรายได้
ให้กับชุมชนที่อยู่บริเวณชายแดนไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน และสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศไทยอย่างมหาศาล    
การผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดนจึงมีความส าคัญ 
อย่างยิ่ง เพ่ือรองรับความต้องการบุคลากรด้านนี้ และเป็นรากฐานที่ยั่งยืนในการพัฒนาประเทศต่อไป   
 
11.ผลกระทบจากข้อ 10.1-10.3 ต่อการพัฒนาหลักสูตร และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

11.1 การพัฒนาหลักสูตร 
มีความจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรเชิงรุกที่มีศักยภาพในการผลิตบุคลากรด้านการจัดการโลจิสติกส์  เพ่ือ

สนองความต้องการก าลังคนที่ยังมีความขาดแคลนอยู่อีกมากในภาคธุรกิจ โดยก าลังคนที่ผลิตนั้นจะต้องมีความ
พร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานที่จะไปปฏิบัติ 

การพัฒนาหลักสูตรเชิงรุกที่มีศักยภาพในด้านการผลิตบุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถด้านการ
จัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน เพ่ือสนองความต้องการบุคลากรที่ยังขาดแคลนจ านวนมาก  วิทยาลัย
ชุมชนมุกดาหารเล็งเห็นความส าคัญในการผลิตบุคลากรให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพ
สูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานที่ปฏิบัติ รวมถึงมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น
ได ้
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 11.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 

ด้วยวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จัดตั้งขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน ดังนั้นตามท าเลที่ตั้งของ
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารที่อยู่ในพ้ืนที่ซึ่งติดกับชายแดนของประเทศไทย การผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
อนุปริญญาที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเป็นสาเหตุ
ในการจัดท าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ขึ้น นอกจากนี้วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารสามารถเชิญบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถ หรือมีประสบการณ์ตรงในด้านนี้มาเป็นวิทยากรพิเศษ เกิดเป็นความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน  

12. ความสัมพันธ์กับหลักสูตร  
 12.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 วิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 12.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
 ไมมี่ 
 12.3 การบริหารจัดการ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานกับอาจารย์ ผู้แทนจากสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ด้านเนื้อหา 
สาระ การจัดตารางเรียน ตารางสอบ และความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ 
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หมวดที ่2 

ข้อมูลเฉพาะหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร   
       นักการจัดการโลจิสติกส์ สร้างสรรค์คุณค่า เชื่อมชีวิต  เชื่อมชุมชน และเชื่อมโลก 

 1.2 ความส าคัญ 
        เป็นหลักสูตรที่สร้างคนคุณภาพทางด้านโลจิสติกส์ให้กับชุมชน เป็นก าลังส าคัญใสการพัฒนา
ชุมชนทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือไปสู่การพัฒนาประเทศ 

      1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
         เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะดังนี้ 

1.3.1  มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่รู้ ทัศนคติที่สร้างสรรค์และรับผิดชอบ 
1.3.2  มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์ และการเป็นผู้ประกอบการ 
1.3.3  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการโลจิสติกส์ในชุมชน 
1.3.4  มีทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการโลจิสติกส์ 
1.3.5. สามารถคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์และแก้ปัญหา 

 
2.แผนการพัฒนา/ปรับปรุง 
  

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
-ปรับปรุงหลักสูตรการจัดการ 
โลจิสติกส์ให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์
ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ก าหนด 
-ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน
และผู้ประกอบการ 
 
 

-ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
ต้องการของผู้ประกอบการด้าน 
โลจิสติกส์ 
-ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 
-ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
ต้องการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น 
ชุมชน ส่วนราชการ และสถาน
ประกอบการ 
 

-เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
-รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
-รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
-รายงานความพึงพอใจของผู้เรียน
ต่อความรู้ และความทันสมัยของ
หลักสูตร 
-รายงานการติดตามผู้ส าเร็จ
การศึกษาสาขาวิชาการจัดการ 
โลจิสติกส์ 
-รายงานความพึงพอใจของนายจ้าง 
และหน่วยงานที่รับผู้ส าเร็จ
การศึกษาเข้าท างาน 
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หมวดที ่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 และคณุสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับวิทยาลัยชุมชน 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
  - พ้ืนฐานความรู้ด้านคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์มีความแตกต่างกันมาก 
  - มีการว่างเว้นจากการศึกษาในระบบเป็นระยะเวลานาน 
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา ข้อ 2.3  
  จัดสอบวัดความพ้ืนฐานใน 5 รายวิชา คือ รายวิชาวิทยาศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์ รายวิชา
ภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาไทย และรายวิชาคอมพิวเตอร์ หากสอบไม่ผ่านเกณฑ์ตามท่ีวิทยาลัยก าหนด จะต้อง
เข้าเรยีนปรับพื้นฐานเฉพาะรายวิชาที่ไม่ผ่าน 
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

จ านวนนักศึกษา จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
2562 2563 2564 2565 2566 

ช้ันปีท่ี 1 90 90 90 90 90 
ช้ันปีท่ี 2 - 90 90 90 90 
ช้ันปีท่ี 3 - - 90 90 90 
รวม 90 180 270 270 270 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 90 90 90 
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2.6 งบประมาณตามแผน 
 

งบประมาณ ภาคการศึกษา รวม 
1/2562 2/2562 1/2563 2/2563 1/2564 2/2564 1/2565 2/2565 1/2566 2/2566 

1.ค่าตอบแทนผู้สอน 194,000 206,550 413,100 413,100 607,500 534,600 607,500 534,600 607,500 534,600 4,653,450 
2.ค่าวัสดุการศึกษา 36,000 36,000 72,000 72,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 864,000 
3.ค่าบ ารุงสถานที่ 13,500 13,500 27,000 27,000 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 324,000 
รวมทั้งสิ้น 246,210 258,895 514,945 514,945 758,800 685,630 758,800 685,630 758,800 685,630 5,868,285 
คชจ.ต่อหัวนักศึกษา 2,710 2,845 2,845 2,845 2,800 2,530 2,800 2,530 2,800 2,530 27,235 

 
2.7 ระบบการศึกษา 
  แบบชั้นเรียน และหรือจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อดิจิทัล 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต 
  เป็นไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษา พ.ศ. 2560 
 
3.หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
  3.1 หลักสูตร 
      3.1.1 จ านวนหน่วยกิต 
    หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
      3.1.2 โครงสร้างของหลักสูตร 
   โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับท่ีก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548 ดังนี้ 

   3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้ 

3.1.2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า  57 หน่วยกิต 

          1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ   จ านวน      18 หน่วยกิต 
          2) กลุ่มวิชาชีพ    จ านวน      39 หน่วยกิต 
            2.1) วิชาบังคับ   จ านวน      24 หน่วยกิต 
            2.2) วิชาเลือก   จ านวน      12 หน่วยกิต 
            2.3) วิชาฝึกงาน   จ านวน        3 หน่วยกิต 

3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 
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 3.1.3 รายวิชา 
       3.1.3.1 การก าหนดรหัสวิชา 
   ก.หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 
   ศท  XX  XX 
 
                                                                         ล าดับทีข่องรายวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไป                               
       รหัสกลุ่มวิชา 
       01 กลุ่มวิชาภาษา 
       02 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
       03 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์และเทคโนโลย ี
       อักษรย่อหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
   
   ข.หมวดวิชาเฉพาะ 

                    กล  XX  XX 
 
                                                                         ล าดับที่ของรายวิชาในสาขาวิชา  
       ล าดับที่ของสาขาวิชา 
       อักษรย่อของสาขาวิชา 
            
  3.1.3.2 รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
    ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   (1) กลุ่มวิชาภาษา                ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  
   รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา                 หน่วยกิต (ท-ป-ศ) 
   ศท 0101  ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปัญญา          3 (2-2-5) 
   GE 0101  Thai for Intellectual Development   
   ศท 0102  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1          3 (2-2-5) 
   GE 0102  English for Communication 1    
   ศท 0103  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2          3 (2-2-5) 
   GE 0103  English for Communication 2    
   ศท 0104  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน         3 (2-2-5) 
   GE 0104  Development of Speaking  and Writing Skills 
   ศท 0105  ปัญญาจากวรรณกรรม           3 (2-2-5) 
   GE 0105  Wisdom through Literature 
   ศท 0106  ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ          3 (2-2-5) 
   GE 0106  English through Recreation 
   ศท 0107  ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน            3 (2-2-5)
   GE 0107  Neighboring Countries Language 
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  (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  
   รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา                 หน่วยกิต (ท-ป-ศ) 
   ศท 0201  จังหวัดศึกษา             3 (2-2-5)
   GE 0201  Province  Studies 
   ศท 0202  ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต           3 (2-2-5)
   GE 0202  Art and Skills for Self Development 
   ศท 0203  พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม          3 (2-2-5)
   GE 0203  Civics and Social Responsibility  
   ศท 0204  พลังแผ่นดิน             3 (2-2-5) 
   GE 0204  Vitality of the Land    
 
  (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
   รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา                 หน่วยกิต (ท-ป-ศ) 
   ศท 0301  เข้าใจดิจิตอล             3 (2-2-5) 
   GE 0301  Digital Literacy    
   ศท 0302  การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา  3 (2-2-5) 
   GE 0302  Creative Thinking and Problem Solving   
   ศท 0303  วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพ่ือชีวิต  3 (2-2-5) 
   GE 0303  Science and Environment for Life 
   ศท 0304  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป   3 (2-2-5) 
   GE 0304  Computer Program   
   ศท 0305  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   3 (2-2-5) 
   GE 0305  Mathematics in Daily Life    
   
แนวทางการจัดการเรียนการสอน 
  1) รายวิชาบังคับ            จ านวน 24 หน่วยกิต 
  กลุ่มวิชาภาษา               จ านวน 9 หน่วยกิต 
  รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา    หน่วยกิต (ท-ป-ศ) 
   ศท 0101  ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปัญญา          3 (2-2-5) 
   GE 0101  Thai for Intellectual Development   
   ศท 0102  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1          3 (2-2-5) 
   GE 0102  English for Communication 1    
   ศท 0103  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2          3 (2-2-5) 
   GE 0103  English for Communication 2    
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   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์           จ านวน 9 หน่วยกิต 
   รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา                 หน่วยกิต (ท-ป-ศ) 
   ศท 0201  จังหวัดศึกษา             3 (2-2-5)
   GE 0201  Province  Studies 
   ศท 0202  ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต           3 (2-2-5)
   GE 0202  Art and Skills for Self Development 
   ศท 0203  พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม          3 (2-2-5) 
   GE 0203  Civics and Social Responsibility    
 

 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี    จ านวน 6 หน่วยกิต 
   รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา                   หน่วยกิต (ท-ป-ศ) 
   ศท 0301  เข้าใจดิจิตอล             3 (2-2-5) 
   GE 0301  Digital Literacy    
   ศท 0303  วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพ่ือชีวิต  3 (2-2-5) 
   GE 0303  Science and Environment for Life 
 
  2) วิชาเลือก       จ านวน 6 หน่วยกิต 
  รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา                   หน่วยกิต (ท-ป-ศ) 
   ศท 0302  การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา  3 (2-2-5) 
   GE 0302  Creative Thinking and Problem Solving   
   ศท 0305  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   3 (2-2-5) 
   GE 0305  Mathematics in Daily Life    
 
  ข.หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า  57 หน่วยกิต 
          1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ   จ านวน      12 หน่วยกิต 
    รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา   หน่วยกิต (ท-ป-ศ) 
   กล 1201   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ   3 (3-0-6) 
   LM 1201 Introduction to Business Management 
   กล 1202   หลักเศรษฐศาสตร์     3 (3-0-6) 
   LM 1202 Principles of Economic 
   กล 1203   หลักการตลาด      3 (3-0-6) 
   LM 1203 Principles of Marketing 
   กล 1204   หลักการบัญชี     3 (2-2-5) 
   LM 1204 Principles of Accounting 
   กล 1205   หลักการเงิน     3 (3-0-6) 
   LM 1205 Principles of Finance 
   กล 1206   กฎหมายธุรกิจ      3 (3-0-6) 
   LM 1206 Business Laws 
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          (2) กลุ่มวิชาชีพ      จ านวน     46 หน่วยกิต 

(2.1) วิชาบังคับ              ไม่น้อยกว่า  24 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา   หน่วยกิต (ท-ป-ศ) 

        (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
   กล 1207   การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน   3 (3-0-6) 
   LM 1207 Logistics and Supply Chain Management  
   กล 1208   การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง   3 (2-2-5) 
   LM 1208 Warehouse and Inventory Management 
   กล 1209   การขนส่งและการกระจายสินค้า    3 (2-2-5) 
   LM 1209 Transportation  and  Distribution 
   กล 1210   กฎหมายพิธีการน าเข้าและส่งออก    3 (3-0-6) 
   LM 1210 Law of Import - Export Procedures 
   กล 1211   ตัวแทนออกของ               3 (2-2-5) 
   LM 1211 Customs  Broker 
   กล 1212   การจัดการโลจิสติกส์ชุมชน    3 (2-2-5) 
   LM 1212 Community Logistics  Management 
   กล 1213   ธุรกิจดิจิทัล      3 (2-2-5) 
   LM 1213 Digital Business 
   กล 1214   การวิจัยทางโลจิสติกส์     3 (2-2-5) 
   LM 1214 Research in Logistics 
 

 (2.2) วิชาเลือก           จ านวน 18  หน่วยกิต 
 รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา   หน่วยกิต (ท-ป-ศ) 

        (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
   กล 1215  ระบบสารสนเทศส าหรับโลจิสติกส์    3 (2-2-5) 
   LM 1215 Information System for Logistics 
   กล 1216   การบริหารการจัดซื้อ     3 (2-2-5) 
   LM 1216 Purchasing Management 
   กล 1217   การจัดการผลิตและปฏิบัตกิาร    3 (2-2-5) 
   LM 1217 Production and Operation Management 
   กล 1218   การบรรจุภัณฑ์      3 (2-2-5) 
   LM 1218 Packaging 
   กล 1219   การบริหารลูกค้าสัมพันธ์     3 (3-0-6) 
   LM 1219 Customer Relationship Management 
   กล 1220   สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์    3 (1-4-4) 
   LM 1220 Seminar in Logistics Management  
   กล 1221 การตลาดการค้าชายแดน     3 (2-2-5) 
   LM 1221 Cross-border Trade Marketing 
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   กล 1222   การจัดการทรัพยากรมนุษย์    3 (3-0-6) 
   LM 1222 Human Resource Management 
   กล 1223   การจดัการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  3 (3-0-6) 
   LM 1223 Environment and Safety Management  
   กล 1224   การประกอบการธุรกิจชุมชน   3 (3-0-6) 
   LM 1224 Business Community   
                               กล 1225   หัวข้อคัดสรรด้านการจัดการโลจิสติกส์  3 (2-2-5) 
   LM 1225 Selected Topic in Logistics Management  

กล 1226   หัวข้อคัดสรรด้านการจัดการโลจิสติกส์  3 (2-2-5) 
   LM 1226 Selected Topic in Logistics Management  
 

(2.3) วิชาการฝึกงาน      จ านวน  3 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา       หน่วยกิต (ท-ป-ศ) 

                      (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
   กล 0127   การฝึกประสบการณ์                  3 (ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง) 
   LM 0127 Field  Experience 
 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                         ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนรายวิชาต่างๆ จากหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหรือหมวดวิชาเฉพาะในสาขาวิชา

เดียวกันหรือต่างสาขาวิชาก็ได้ หรือเลือกจากหลักสูตรอ่ืนใดในระดับเดียวกันจากวิทยาลัยชุมชนอ่ืนๆ โดยไม่
ซ้ าซ้อนกับรายวิชาที่เรียนมาแล้ว  ส่วนรายวิชาที่หลักสูตรระบุไม่ให้นับหน่วยกิตในการขอจบหลักสูตรจะเลือก
เรียนเป็นวิชาเลือกเสรีไม่ได้โดยไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

  
3.1.4 แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร 
 

หมวดวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2  ชั้นปีที่ 3 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

1 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

2 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

1 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

2 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

1 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

2 

1.หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 3 3 6 6 6 6 
2.หมวดวิชาเฉพาะ 57 หน่วยกิต       
   2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 18 หน่วยกิต 6 6 3 3 - - 
   2.2 กลุ่มวชิาชีพ 39 หน่วยกิต       
       1) วิชาบังคับ 24 หน่วยกิต 3 6 6 3 6 - 
       2) วิชาเลือก  12 หน่วยกิต 3 - - - 3 6 
       3) วิชาฝึกงาน 3 หน่วยกิต - - - - - 3 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต - - - 3 - - 

รวม 15 15 15 15 15 15 
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3.1.5 แผนการศึกษาในแต่ละชั้นปี 

 
         ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1  
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ท-ป-ศ) 

ศึกษาทัว่ไป ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา 3 (2-2-5) 
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ กล 1201   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ 3 (3-0-6) 
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ กล 1206 กฎหมายธรุกิจ 3 (3-0-6) 
วิชาชีพ (วิชาบังคับ) กล 1211 การจัดการโลจิสติกส์ชุมชน 3 (2-2-5) 
วิชาชีพ (วิชาเลือก) กล XXXX XXXXX 3 (X-X-X) 

รวม 15 (X-X-X) 
 

ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ท-ป-ศ) 

ศึกษาทั่วไป ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 1 3 (2-2-5) 
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ กล 1203 หลักการตลาด 3 (3-0-6) 
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ กล 1205 หลักการเงิน 3 (3-0-6) 
วิชาชีพ (วิชาบังคับ) กล 1210 กฎหมายพิธีการน าเข้าและส่งออก 3 (3-0-6) 
วิชาชีพ (วิชาบังคับ) กล 1208 การจัดการคลังสินค้าและสินคา้คงคลงั 3 (2-2-5) 

รวม 15 (13-4-28) 
 

         ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1  
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ท-ป-ศ) 

ศึกษาทั่วไป ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3 (2-2-5) 
ศึกษาทั่วไป ศท 0201 จังหวัดศึกษา 3 (2-2-5) 
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ กล 1204 หลักการบญัชี 3 (2-2-5) 
วิชาชีพ (วิชาบังคับ) กล 1209 การขนส่งและการกระจายสินค้า   3 (2-2-5) 
วิชาชีพ (วิชาบังคับ) กล 1212 การวิจัยทางโลจิสติกส ์ 3 (2-2-5) 

รวม 15 (10-10-25) 
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ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ท-ป-ศ) 

ศึกษาทั่วไป ศท 0301 การเข้าใจดิจิทลั 3 (2-2-5) 
ศึกษาทั่วไป ศท 0303 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 3 (2-2-5) 
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ กล 1202 หลักเศรษฐศาสตร ์ 3 (3-0-6) 
วิชาชีพ (วิชาบังคับ) กล 1207 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3 (2-2-5) 
วิชาเลือก (เสรี) กล XXXX XXXXX 3 (X-X-X) 

รวม 15 (X-X-X) 
 
         ปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1  
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ท-ป-ศ) 

ศึกษาทั่วไป ศท XXXX XXXXX 3 (X-X-X) 
ศึกษาทั่วไป ศท XXXX XXXXX 3 (X-X-X) 
วิชาชีพ (วิชาบังคับ) กล 1211 ตัวแทนออกของ 3 (2-2-5) 
วิชาชีพ (วิชาบังคับ) กล 1213 ธุรกิจดิจิทัล 3 (2-2-5) 
วิชาชีพ (วิชาเลือก) กล XXXX XXXXX 3 (X-X-X) 

รวม 15 (X-X-X) 
 

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ท-ป-ศ) 

ศึกษาทั่วไป ศท 0201 พลเมืองกับความรับผดิชอบต่อสังคม 3 (2-2-5) 
ศึกษาทั่วไป ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต 3 (2-2-5) 
วิชาชีพ (วิชาเลือก) กล XXXX XXXXX 3 (X-X-X) 
วิชาชีพ (วิชาเลือก) กล XXXX XXXXX 3 (X-X-X) 
ฝึกงาน กล 1227 การฝึกประสบการณ ์ 3 (300 ช่ัวโมง) 

รวม 15 (X-X-X) 
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3.1.6 ค าอธิบายรายวิชา 
                                              หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 
 

กลุ่มวิชาภาษา 
   ศท 0101  ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา          3 (2-2-5) 
   GE 0101  Thai for Intellectual Development   

การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียน ทักษะการสื่อสาร การจับใจความส าคัญในการอ่านและการฟัง การมีวิจารณญาน 

วิเคราะห์ ตีความและประเมินค่า การฟังเชิงลึก สุนทรียสนทนา ความมีสุนทรียภาพทางภาษา 

การใช้ภาษาไทยในการแสวงหาความรู้ และสร้างสรรค์ 
 

   ศท 0102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1          3 (2-2-5) 
   GE 0102  English for Communication 1  

ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นคาศัพท์ ส านวน โครงสร้าง
พ้ืนฐาน และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เพ่ือติดต่อสื่อสารในชีวิตประจาวัน 

 

   ศท 0103  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2          3 (2-2-5) 
   GE 0103  English for Communication 2 

ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นค าศัพท์ ส านวน โครงสร้าง
ระดับกลาง และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เพ่ือติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการท างาน  
หมายเหตุ : ต้องผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 มาก่อน 
 

   ศท 0104  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน         3 (2-2-5) 
   GE 0104  Development of Speaking  and Writing Skills 

ความส าคัญของทักษะการสื่อสาร การพูดอย่างเป็นทางการ การเล่าเรื่องเพ่ือสร้างแรง
บันดาลใจ การนาเสนอความคิดเห็นอย่างเป็นระบบ การนาเสนอผลงาน การเขียนความเรียง 

การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและการท างาน และการเขียนสรุปความ ฝึกปฏิบัติการ
พัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 

 

   ศท 0105  ปัญญาจากวรรณกรรม           3 (2-2-5) 
   GE 0105  Wisdom through Literature 

วรรณกรรม คุณค่า และสุนทรียภาพจากวรรณกรรม  การอ่าน การคิดวิเคราะห์ 
ประเมินค่า โลกทัศน์ ค่านิยม ความเชื่อ เพ่ือเชื่อมโยงมนุษย์กับผลงานสร้างสรรค์ด้าน
วรรณกรรม จากวรรณกรรมคัดสรร 
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   ศท 0106  ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ          3 (2-2-5) 
   GE 0106  English through Recreation 

ฝึกทักษะการฟังและการพูด โดยใช้กิจกรรรมนันทนาการเป็นสื่อช่วยในการถ่ายทอด
ความหมาย การน าค าศัพท์ สานวน ประโยค และการออกเสียง สามารถสื่อความคิดและ
ความหมายได้ถูกต้อง 

 

   ศท 0107  ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน                    3 (2-2-5)
   GE 0107  Neighboring Countries Language 

ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ค าศัพท์และสานวนที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา (เลือกภาษาประเทศเพ่ือนบ้านภาษาใดภาษาหนึ่งที่
ใกล้กับที่ตั้งของวิทยาลัยชุมชน ภาษาเขมร (Khmer Language) ภาษาจีน (Chinese) ภาษา
ลาว (Laotian) ภาษามาเลเซีย (Bahasa Malaysia) หรือภาษาพม่า (Burmese) 

 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   ศท 0201  จังหวัดศึกษา             3 (2-2-5)
   GE 0201  Province  Studies 

บริบทชุมชนและจังหวัดของตนเอง ความเป็นชุมชนและความเข้มแข็งของชุมชน 

การศึกษาชุมชน เครื่องมือส าหรับปฏิบัติการเรียนรู้ชุมชนในภาคสนาม ปัญหาและแนวทางการ
พัฒนาชุมชน และการมสี่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 

 

   ศท 0202  ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต           3 (2-2-5)
   GE 0202  Art and Skills for Self Development 

การวางจุดมุ่งหมายและการจัดการชีวิต ปัญญาทางอารมณ์  หลักธรรมที่ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต ภาวะผู้น า การรู้จักใช้เงิน การพัฒนาตนและการเห็นคุณค่าแห่งตน สุนทรียภาพของ
ชีวิต การเรียนรู้บุคคล ในชุมชนที่เป็นแบบอย่างการด าเนินชีวิต และดารงชีวิตอย่างมีความสุข 

 

   ศท 0203  พลเมืองกบัความรับผิดชอบต่อสังคม          3 (2-2-5)
   GE 0203  Civics and Social Responsibility  

ความเป็นพลเมือง สิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรม หน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม คุณค่าและเอกลักษณ์ที่ดีงามอย่างไทย  การมีจิตอาสา และส านึกสาธารณะ การมีส่วน
ร่วมในระบบประชาธิปไตย วิเคราะห์ปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม และเสนอแนวทาง
แก้ปัญหาในสังคมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม  การจัดทาโครงการในบทบาทหน้าที่ของ
พลเมือง 

 
   ศท 0204  พลังแผ่นดิน             3 (2-2-5) 
   GE 0204  Vitality of the Land    

ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช (ร.9) หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอันเนื่องมาจากพระ
ราชดาริ การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาหรือการจัดทาโครงงาน 
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 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
   ศท 0301  เข้าใจดิจิตอล             3 (2-2-5) 
   GE 0301  Digital Literacy  

ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  การสื่อสารในยุคดิจิทัล การทาธุรกรรม
ออนไลน์ สังคมออนไลน์ การเรียนรู้และการสืบค้นจากสื่อดิจิทัล การวิเคราะห์และรู้เท่าทันสื่อ 

น าเสนอในรูปแบบดิจิทัล  ผลกระทบ ความปลอดภัย  คุณธรรมจริยธรรม  และกฎหมาย              

ที่เก่ียวข้องกับการใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

   ศท 0302  การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา  3 (2-2-5) 
   GE 0302  Creative Thinking and Problem Solving  

การคิดสร้างสรรค์  เทคนิค เครื่องมือ และกระบวนการคิดสร้างสรรค์  การฝึกคิด
สร้างสรรค์ วิธีการแก้ปัญหา กระบวนการฝึกการคิดแก้ปัญหา 

 

   ศท 0303  วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  3 (2-2-5) 
   GE 0303  Science and Environment for Life 

กระบวนการคิดและการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ มนุษย์และสิ่งแวดล้อม ผลกระทบ
จากปัญหาสิ่งแวดล้อม วิกฤตพลังงาน ภาวะโลกร้อน และสารมลพิษในสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 

   ศท 0304  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป   3 (2-2-5) 
   GE 0304  Computer Program   

โปรแกรมส าเร็จรูปในการทางาน การใช้งานและบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ ฝึกโปรแกรม
ประมวล ผลคา ตารางค านวณ และการนาเสนองาน ในการพิมพ์และจัดทารูปแบบเอกสาร 
การแสดงผลด้วยกราฟ การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น การสร้างการนาเสนองาน การท า
มัลติมีเดีย 

 
  ศท 0305  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   3 (2-2-5) 
  GE 0305  Mathematics in Daily Life    

วิธีคิดและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การให้เหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย การวัดใน
มาตราวัดต่างๆ การหาพ้ืนที่ผิวและปริมาตร อัตราส่วนและร้อยละ การค านวณภาษี ก าไร ค่า
เสื่อมราคา ดอกเบี้ย และส่วนลด ขั้นตอนในการส ารวจข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  การ
วิเคราะห์ข้อมูลและการนาเสนอข้อมูลเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และการตัดสินใจเชิงสถิติ
เบื้องต้น 
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หมวดวิชาเฉพาะ 
 

  กล 1201    ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ   3 (3-0-6) 
  LM 1201  Introduction to Business Management 

แนวคิด ทฤษฎี การจัดการธุรกิจ การวางแผน การปฏิบัติการ การน า การควบคุม 
และประเมินผล สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ  ทรัพยากรการจัดการธุรกิจ  กระบวนการจัดการ
ธุรกิจ และจริยธรรมทางธุรกิจ 

 
  กล 1202    หลักเศรษฐศาสตร์     3 (3-0-6) 
  LM 1202  Principles of Economic 

ความรู้ทั่วไปทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน ดุลยภาพของตลาด ความยืดหยุ่น        
อุปสงค์ อุปทาน การผลิต ต้นทุนและรายรับการผลิต ตลาดและการก าหนดราคา รายได้
ประชาชาติ ส่วนประกอบของรายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร  การคลังสาธารณะ 
การค้าระหว่างประเทศ วัฎจักรเศรษฐกิจ และการพัฒนาเศรษฐกิจ  

  กล 1203    หลักการตลาด      3 (3-0-6) 
  LM 1203  Principles of Marketing 

แนวคิด หลักการ หน้าที่ทางการตลาด สภาพแวดล้อมการตลาด กิจกรรมทาง
การตลาด  ลักษณะของตลาด  ส่วนประสมทางการตลาด กลยุทธ์การตลาด  การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ส าหรับการตลาด จริยธรรมทางการตลาด  

  กล 1204    หลักการบัญชี     3 (2-2-5) 
  LM 1204  Principles of Accounting 

หลักการ แม่บทการบัญชี สมการบัญชี  การวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกรายการค้า
ในสมุดรายวัน  สมุดบัญชีแยกประเภท งบทดลอง และกระดาษท าการ การปรับปรุงบัญชี  
ปิดบัญชี การท างบการเงิน จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

 
  กล 1205    หลักการเงิน     3 (3-0-6) 
  LM 1205  Principles of Finance 

 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการทางการเงินของธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางการเงิน 
ทฤษฎีการเงินเบื้องต้น การวิเคราะห์ทางการเงิน การบริหารสินทรัพย์ของธุรกิจ มูลค่าของเงิน
ตามเวลา   การจัดหาเงินทุน ต้นทุนเงินทุนของธุรกิจ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทน 
การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน  ในการด าเนินงานด้านการเงิน 

หมายเหตุ ต้องผ่านวิชาหลักการบัญชี 
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  กล 1206    กฎหมายธุรกิจ      3 (3-0-6) 
  LM 1206  Business Laws 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทางธุรกิจ ว่าด้วยการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่า
ทรัพย์ เช่าซื้อ ละเมิด จ้างแรงงาน จ้างท าของ ฝากทรัพย์ ค้ าประกัน จ านอง จ าน า ยืม         
ขายฝาก ตัวแทน นายหน้า ตั๋วเงิน ห้างหุ้นส่วน บริษัท ทรัพย์สินทางปัญญา การเขียนสัญญา 
ล้มละลาย และจริยธรรมทางกฎหมายธุรกิจ 

  
  กล 1207    การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน   3 (3-0-6) 
  LM 1207  Logistics and Supply Chain Management   

หลักการและการด าเนินการของโลจิสติกส์ในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมโซ่อุปทาน
และแนวคิดการบริหารโซ่อุปทาน การประเมินความสามารถของโซ่อุปทาน การบริหารโซ่
อุปทานทั่วโลก 

 
กล 1208    การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง   3 (2-2-5) 

  LM 1208  Warehouse and Inventory Management 
การออกแบบระบบคลังสินค้า กระบวนการปฏิบัติการคลังสินค้า การใช้เทคโนโลยีและ

อุปกรณ์ในการจัดการคลังสินค้า โครงสร้างสินค้าคงคลัง การพยากรณ์ความต้องการและการ
วางแผน ระดับการจัดเก็บสินค้าคงคลัง การตรวจนับสินค้าคงคลัง การค านวณจุดสั่งซื้อและ
ปริมาณการสั่งซื้อ 

 
กล 1209    การขนส่งและการกระจายสินค้า    3 (2-2-5) 

  LM 1209  Transportation  and  Distribution 
บทบาทและความส าคัญของการขนส่ง การขนส่งทางน้ า การขนส่งทางอากาศ การ

ขนส่งทางรถไฟ การขนส่งทางท่อ และการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ปัจจัยในการพิจารณา
เลือกรูปแบบวิธีการขนส่ง แนวคิดการบริหารจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า 

 
กล 1210    กฎหมายพิธีการน าเข้าและส่งออก   3 (3-0-6) 

  LM 1210  Law of Import - Export Procedures 
กฎหมายและระเบียบพิธีการน าเข้าและส่งออก  พิธีการศุลกากรระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

จรรยาบรรณตัวแทนออกของ  

  กล 1211    ตัวแทนออกของ     3 (2-2-5) 
  LM 1211  Custom Broker 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฎิบัติงานของตัวแทนออกของ  กฎหมายศุลกากร พิกัด
อัตราศุลกากร กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า  ราคาศุลกากร  พิธีการศุลกากรระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
การส าแดงใบขนสินค้าขาเข้า-ใบขนสินค้าขาออก การตรวจปล่อยสินค้าขากเข้า-ตรวจปล่อย
สินค้าขาออก พิธีการศุลกากรเฉพาะเรื่อง พิธีการส่วนบุคคล เอกสิทธิ์ และใบสุทธิน ากลับ พิธี
การศุลกากรทางอากาศยาน พิธีการศุลกากรทางไปรษณีย์ สิทธิประโยชน์ทางศุลกากร และ
จรรยาบรรณตัวแทนออกของ 
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  กล 1212    การจัดการโลจิสติกส์ชุมชน    3 (2-2-5) 
  LM 1212  Community Logistics  Management 

การพัฒนาแนวคิดการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในธุรกิจมาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการโลจิสติกส์ในชุมชน  บทบาทของโลจิสติกส์และซัพพลายเชนต่อเศรษฐกิจในชุมชน การ
วิเคราะห์ธุรกิจเพ่ือการจัดการโลจิสติกส์ในชุมชน การด าเนินงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลาย
เชนในชุมชน ประกอบด้วย การจัดหา การจัดซื้อ การจัดการสินค้าคงคลัง การผลิต การขนส่ง 
การให้บริการลูกค้า ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการน าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ของ
ระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมาใช้ในการจัดการโลจิสติกส์ในชุมชน กรณีศึกษาและการ
พัฒนาแผนธุรกิจโลจิสติกส์ในชุมชน 

 
  กล 1213    ธุรกิจดิจิทัล      3 (2-2-5) 
  LM 1213  Digital Business 

ความรู้ ความเข้าใจ แนวคิดเกี่ยวกับการท าธุรกิจดิจิทัล การวิเคราะห์และการเลือกใช้
ธุรกิจตลาดดิจิทัล การท าธุรกิจผ่านสื่อดิจิทัล พฤติกรรมของลูกค้า การวางแผนการตลาด  ช่อง
ทางการขายสินค้าออนไลน์ การสื่อสารการตลาดออนไลน์ การใช้โปรแกรมเพ่ือธุรกิจออนไลน์ 

 
  กล 1214    การวิจัยทางโลจิสติกส์     3 (2-2-5) 
  LM 1214  Research in Logistics 

แนวคิด หลักการการวิจัย กระบวนการวิจัยเบื้องต้นทางธุรกิจโลจิสติกส์ การพัฒนา
โจทย์วิจัย การออกแบบกระบวนการวิจัย เครื่องมือและเทคนิคการวิจัย รายงานการวิจัย และ
การน าเสนอผลการวิจัย 

 
  กล 1215   ระบบสารสนเทศส าหรับโลจิสติกส์   3 (2-2-5) 
  LM 1215  Information System for Logistics 

บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อระบบการจัดการโลจิสติกส์และ 
โซ่อุปทาน การฝึกใช้โปรแกรมประยุกต์ในการจัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลัง การขนส่งและ
การกระจายสินค้า  การเชื่อมโยงฐานข้อมูลของการไหลของกิจกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ทั้งระบบ 

 
  กล 1216    การบริหารการจัดซื้อ     3 (2-2-5) 
  LM 1216  Purchasing Management 

ระบบการจัดซื้อทางด้านอุตสาหกรรมและการค้า บทบาทของการจัดซื้อในการบริหาร
โซ่อุปทาน การพัฒนากลยุทธ์ในการจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาแนวคิดในการ
จัดการของซัพพลายเออร์ การสร้างพันธมิตรและความร่วมมือทางการจัดซื้อ กรณีศึกษา 
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  กล 1217    การจัดการผลิตและปฏิบัติการ    3 (2-2-5) 
  LM 1217  Production and Operation Management 

การวิเคราะห์ การวางแผน และการควบคุมในระบบการผลิต กลยุทธ์ด้านการบริหาร
จัดการผลิต การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การเลือกท าเลที่ตั้ง การวางผังโรงงาน การออกแบบ
กระบวนการและผลิตภัณฑ์ การออกแบบงานและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริหารและ
การควบคุมด้านคุณภาพ หลักการด าเนินงานในการแก้ไขปัญหาการผลิต 

 
  กล 1218    การบรรจุภัณฑ์      3 (2-2-5) 
  LM 1218  Packaging 

แนวคิดการบรรจุหีบห่อ การออกแบบและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส าหรับพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ การเลือกใช้อุปกรณ์ในการล าเลียงและขนย้ายอย่างมีประสิทธิภาพ เทคนิคเชิง
คุณภาพในการลดต้นทุนของบรรจุภัณฑ์ 

 
  กล 1219    การบริหารลูกค้าสัมพันธ์    3 (3-0-6) 
  LM 1219  Customer Relationship Management 

ความหมาย แนวคิดการการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ในการด าเนินธุรกิจ การจัดการ
ฐานข้อมูลลูกค้า การติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมลูกค้า การวางแผนการบริหารลูกค้า
สัมพันธ์ การสร้างความภักดีในสินค้าและบริการ การดูแลลูกค้า การสร้างจุดเด่นในสินค้าและ
บริการ จรรยาบรรณและความรับผิดชอบของการตลาด 

 
  กล 1220    สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์    3 (1-4-4) 
  LM 1220  Seminar in Logistics 

การจัดการความรู้ในประเด็น ปัญหา หรือผลการวิจัยทางการจัดการโลจิสติกส์           
ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสนอแนวทางการแก้ปัญหา   

 
  กล 1221  การตลาดการค้าชายแดน    3 (2-2-5) 
  LM 1221  Cross-border Trade Marketing 

บทบาทและความส าคัญของการตลาดการค้าชายแดน  สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบ
ต่อการจัดการทางด้านการตลาดการค้าชายแดน  หน่วยงานส าคัญของตลาดการค้าชายแดน  
วัฒนธรรมและพฤติกรรมของผู้บริโภคระหว่างประเทศ  การจัดโปรแกรมผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจ าหน่าย  การส่งเสริมการตลาด กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด  การขยายตลาด และการ
ควบคุมกิจกรรมการตลาดการค้าชายแดน 

 
  กล 1222    การจัดการทรัพยากรมนุษย์    3 (3-0-6) 
  LM 1222  Human Resource Management 

แนวคิด หลักการ ทฤษฎี ปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์  การ
วิเคราะห์งาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและคัดเลือก  การฝึกอบรมและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์
เกื้อกูล แรงงานสัมพันธ์ จรยิธรรมทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
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  กล 1223    การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  3 (3-0-6) 
  LM 1223  Environment and Safety Management  

แนวคิดการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยผลกระทบที่เกิดจากการจัดการ 
โลจิสติกส์ต่อสิ่งแวดล้อมและแนวทางแก้ไข ความส าคัญของความปลอดภัยในระบบการ
จัดการโลจิสติกส์ บทบาทหน้าที่ของพนักงานในการรักษาความปลอดภัย ระบบความปลอดภัย
ของการขนส่ง ระบบและขั้นตอนการควบคุม 

 
  กล 1224    การประกอบการธุรกิจชุมชน     3 (3-0-6) 
  LM 1224  Business Community  

แนวคิดเกี่ยวกับชุมชน ธุรกิจชุมชน และการประกอบธุรกิจชุมชน แนวทางและ
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจชุมชน บทบาทและลักษณะของการประกอบการธุรกิจชุมชน 
ที่ดี ความส าคัญของธุรกิจชุมชนที่มีต่อสังคมและเศรษฐกิจ การพัฒนาแนวคิดทางการตลาด
ส าหรับธุรกิจชุมชน สภาพแวดล้อมทางการตลาดส าหรับธุรกิจชุมชน กลยุทธ์ทางการตลาด
ส าหรับธุรกิจชุมชน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารผลิตภัณฑ์ การบริหารการเงิน การ
บริหารการจ าหน่าย การบริหารส่งเสริมการตลาด และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับการ
ประกอบธุรกิจชุมชน  

 
  กล 1225    หัวข้อคัดสรรด้านการจัดการโลจิสติกส์              3 (2-2-5) 
  LM 1225  Selected Topic in Logistics Management 

เลือกประเด็นที่เก่ียวข้องกับการจัดการโลจิสติกส์ น ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
 
  กล 1226    หัวข้อคัดสรรด้านการจัดการโลจิสติกส์              3 (2-2-5) 
  LM 1226  Selected Topic in Logistics Management 

เลือกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโลจิสติกส์ น ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
 
  กล 1227    การฝึกประสบการณ์          3 (ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง) 
  LM 1227  Field Experience 

จัดท าแผนและฝึกปฏิบัติงานด้านการจัดการโลจิสติกส์ ในหน่วยงานธุรกิจด้าน         
โลจิสติกส์ โดยมีอาจารย์ประจ าวิชาและผู ้แทนที่รับผิดชอบของหน่วยงานเป็นที ่ปรึกษา 
ประเมินผลการฝึกประสบการณ์เพ่ือการปรับปรุง 
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3.2 อาจารย์ผู้สอน 
 3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  

ล าดับ หมายเลขบัตร
ประชาชน 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 

 
 
1 
 

 
 
3-4404-00516-XX-X 

 
 
นายทิวากร  เหล่าลือชา 

- -ศศ.บ.การจัดการทั่วไป  
สรภ.มหาสาคาม ปี พ.ศ. ท่ีจบ 2541 
-บธ.ม. การจัดการ 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ปี พ.ศ. ท่ีจบ 2546 
-บธ.ด.การจัดการ  
ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี พ.ศ. ท่ีจบ 
2558 

 
 
2 
 

 

 
 
3-4905-00361-XX-X 

 
 
นางสาวพิริยาพร  สุวรรณไตรย ์

- -ค.บ.ธุรกิจศึกษา  
สรภ.เชียงใหม่ ปี พ.ศ. ท่ี จบ 2540 
-ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
สรภ.นครราชสีมา ปี พ.ศ. ท่ีจบ 2544 
-กศ.ม.ธุรกิจศึกษา 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ปี พ.ศ. ท่ีจบ 2547 

 
3 
 

 
3-4402-00163-XX-X 
 

 
นางสายฝน  แก้ววรานนท์ชัย 

 วศ.บ.เครื่องกล  
ม.เกษตรศาสตร ์
วศ.ม.วิศวอุตสาหการ   
Asian Institute of Technology (AIT) 
 

 
 

3.2.2 อาจารย์ประจ า 
 

ช่ือ สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเรจ็การศึกษา 
   สถาบัน ปี 

นายศศิพงษา จันทรสาขา 
 

บธ.บ. 
บธ.ม. 

การบัญชี 
 

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

2521 
2539 

นายสุรยิะ  พิศิษฐอรรถการ 
 

ศศ.บ. 
ศศ.ม. 

เศรษฐศาสตร ์
พัฒนาสังคม 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
สถาบัณฑติพัฒนาบริหารศาสตร ์

2524 
2538 

นางสาวเยาวตรี ศรีหาวงศ์ 
 

ศศ.บ. 
ศศ.ม. 

การจัดการทั่วไป (บัญช ี
หลักสตูรและการสอน 

ม.ราชภัฎวไลอลงวกรณ ์
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

2536 
2546 

นางสาวดารินี  บุตดีวงศ ์
 

ค.บ. 
นศ.ม. 

ภาษาอังกฤษ 
การโฆษณา 

สถานราชภฏัสกลนคร 
มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

2540 
2546 

นางสาวกิตติกา  เที่ยงธรรม 
 

บช.บ. 
บธ.ม. 

การบัญชี 
การบัญชี 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต 

2541 
2546 

นางมยุรา  ค าปาน 
 

วท.บ. 
วท.ม. 

เทคโนโลยีชีวภาพ 
เทคโนโลยีชีวภาพ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2542 
2545 

นายธีระวัฒน์  สุวรรณพันธ ์
 

คบ. 
รป.ม. 

สังคมศึกษา 
รัฐประศาสนศาสตร ์

ม.ราชภัฎสกลนคร 
มหาวิทยาลยัอีสาน 

2540 
2552 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
 

ชื่อ สกุล ต าแหน่ง/ คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา 
 สถานที่ท างาน   สถาบัน ปี 

นายธนโชติ โชติบุญยศักดิ ์ รองประธานหอการค้าจังหวัด
มุกดาหาร 

บธ.บ. 
 

การจัดการ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 2554 

นายเชิดศักดิ์  ยงกิจถาวร กรรมการสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดมุกดาหาร 

บธ.บ. 
 

การตลาด มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2540 

นางร าไพพรรณ  เหล่าลือชา 
 

ผู้ประกอบการ ศศ.บ. 
บธ.ม. 
ป. 

การจัดการทั่วไป (บัญชี) 
บัญชีการเงิน 
ตวัแทนออกของ 

ม.ราชภัฏมหาสารคาม 
ม.เกษตรศาสตร ์
สมาคม ITTI  

2544 
2553 
2560 

นางมัลลิกา โภคสวัสดิ ์
 

ข้าราชการบ านาญ 
อดีตครเูชี่ยวชาญ  

ค.บ. ภาษาไทย วิทยาลัยครสูกลนคร 2524 

นายสมศักดิ์  สีบุญเรือง 
 

เลขาธิการหอการค้าจังหวัด
มุกดาหาร 

บธ.บ. การจัดการทั่วไป ม.ราชภัฏสกลนคร 
 

2551 

นางสุพรรณี  ทองน้อย 
 

นักวิชาการเงินและบญัชี 
วิทยาลัยชุมนมุกดาหาร 

ศศ.บ. 
บธ.ม. 

การจัดการทั่วไป (บัญชี) 
- 

ม.ราชภัฏอุบลราชธานี 
ม.ราชภัฏชัยภูม ิ

2541 
2554 

นางสาววนิดา สังคะลุน 
 

พนักงานราชการ 
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 

ศศ.บ. 
บธ.ม. 

การจัดการทั่วไป 
- 

ม.ราชภัฏอุบลราชธานี 
ม.ราชภัฏชัยภูม ิ

2548 
2554 

นางสาวสุนันทา พิลาวุธ 
 

พนักงานราชการ 
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 

บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ม.ราชภัฏสกลนคร 
 

2556 

นายกุนจันทร์ สิงหส์ ุ นักวิชาการแรงงานช านาญการ 
สังกัดส านักงานสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัด
มุกดาหาร 

ศศ.ม. 
 
น.บ.  
ศษ.บ. 

 ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
(พัฒนาสังคม) 
.นิติศาสตร์บณัฑิต   
ศึกษาศาสาตร์บณัฑิต 
(การศึกษานอกระบบ)  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 
  

2544 
 

2540 
2535 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา) (ถ้าม)ี  

จากผลการประเมินความพึงพอใจจากสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนในการฝึก
ประสบการณ์ก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาการฝึกประสบการณ์เป็นภาคบังคับ  

4.1. ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์การฝึกงาน  
                 ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์การฝึกงานของนักศึกษา มีดังนี ้ 

     4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความ
จ าเป็น ในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น  

     4.1.2 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือนาไปพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม  
     4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี  
     4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับ  

สถานประกอบการได้  
     4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได ้ 
4.2 ช่วงเวลา  

ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 3  
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4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา (ในวันปกติ จ านวนชั่วโมงการฝึกงานไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง)  
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)  

-ไม่มี- 
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หมวดที ่4  
ผลการเรียนรู้ 

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
ในการจัดการโลจิสติกส์ 

1. มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า จัดท ารายงานใน
เรื่องท่ีเกีย่วกับเทคโนโลยีโลจสิติกส์ใหม่ๆ 

2. มีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา
เกี่ยวกับการจัดการ 

2.มอบหมายให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม 
น าเสนอ และรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มอ่ืนๆ 

3.มีจิตบริการและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน 3.กิจกรรมการให้บริการด้านโลจิสติกส์แก่ชุมชน 
4.สร้างวัฒนธรรมองค์กรภายในสาขาวิชา ให้มี
ความเอ้ือเฟ้ือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

  
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 

2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1 ผลการเรียนรู้ 

  1) มีระเบียบวินัย ประพฤติตนตามระเบียบของสังคม  
  2) ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง และผู้อ่ืน 
  3) ขยันหมั่นเพียร อดทน  ใฝ่เรียนรู้   
  4) ประหยัด อดออม และเลือกใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
  2.2.2 กลยุทธ์การสอน 
  1) การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยการบูรณาการเข้ากับรายวิชา 
  2) การเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบ 
  3) จัดท าโครงงานที่สะท้อนถึงคุณธรรมและจริยธรรม 
  2.2.3 กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 
   1) ใช้แบบสังเกตพฤติกรรมโดยอาจารย์ผู้สอน กลุ่มเพ่ือนนักศึกษา  
   2) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมและผลงานของนักศึกษา 
   3) ผู้เรียนประเมินตนเอง 
 2.2 ด้านความรู้ 
 2.2.1 ผลการเรียนรู้ 
   1) มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาในการเรียนรู้และพัฒนาปัญญาได้อย่างต่อเนื่อง 
   2) มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ สังคม และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
   3) มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผล
กระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
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   4) มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 
 2.2.2 กลยุทธ์การสอน 
  1) กิจกรรมเน้นผู้เรียนมีบทบาทในการคิดและการกระท าด้วยตนเอง หรือการกระท าเป็นกลุ่ม 
  2) กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ สรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง และ
น าเสนอความรู้ได้ 
  3) เรียนรู้จากสถานการณ์จริง การท ากิจกรรมโครงการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
  4) ฝึกทักษะต่าง ๆ ที่เป็นจุดเน้นของแต่ละรายวิชา 
 2.2.3 กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 
  1) การก าหนดสัดส่วนน้ าหนักการประเมิน ของแต่ละผลลัพธ์การเรียนรู้ 
  2) การประเมินย่อยเพือ่ปรับปรุง พัฒนา และการประเมินผลรวม 
  3) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
  4) การประเมินผลงานที่มอบหมาย  
  
 2.3  ทักษะทางปัญญา 
 2.3.1 ผลการเรียนรู้ 
  1) รู้จักคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า เชื่อมโยงความคิดอย่างองค์รวม  
  2) สามารถระบุประเด็นปัญหา วางแผน   
  3) สามารถเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา  
  4) สามารถก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาอย่างมีคุณค่าและสร้างสรรค์ 
 2.3.2 กลยุทธ์การสอน 
  1) การฝึกทักษะย่อย 
  2) การจัดท าโครงการ หรือโครงงาน โดยการมอบหมายท างานเป็นกลุ่ม 
  3) การอภิปรายกลุ่ม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  4) ฝึกคิดด้วยวิธีการต่าง ๆ 
 2.3.3 กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 
  1) การประเมินผลงานที่มอบหมาย 
   2) ประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาทักษะต่าง ๆ 
   3) ประเมินการท างานร่วมกัน 
 

2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 2.4.1 ผลการเรียนรู้ 
  1) มีความสามัคคี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน   
  2) มีความสามารถท างานอย่างมีส่วนร่วม มีภาวะผู้น าและผู้ตาม 
   3) มีจิตสาธารณะ เสียสละ เห็นคุณค่าแห่งการแบ่งปัน 
   4) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน สังคม และส่วนรวม สามารถพ่ึงตนเองได้ 
 2.4.2 กลยุทธ์การสอน 
  1) การมอบหมายงาน หรือโครงการ 
  2) การฝึกการท างานเป็นทีม 
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  3) ฝึกบทบาทภาวะผู้น า และผู้ตาม 
 
 2.4.3 กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 
  (1) ประเมินกระบวนการการท างานเป็นกลุ่ม 
  (2) ประเมินผลงานของกลุ่ม 
  (3) ประเมินภาวะผู้น า และผู้ตาม 
 
 2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ 
  1) ใช้วิธีทางคณิตศาสตร์และสถิติพ้ืนฐาน   
  2) มีการศึกษาค้นคว้าและน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 

 3) มีทักษะในการสื่อสารและใช้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  2.5.2 กลยุทธ์การสอน 
   1) ฝึกปฏิบัติ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
   2) ฝึกการน าเสนอและการประเมินผลงานต่าง ๆ 
   3) ฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน 
  2.5.3 กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 
  1) ประเมินกระบวนการปฏิบัติ 
  2) ประเมินจากผลงานที่ปฏิบัติ 
  3) ประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาทักษะต่าง ๆ 
 

3. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในหมวดวิชาเฉพาะ 
 3.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  3.1.1 ผลการเรียนรู้ 

1)  มีคุณธรรมและจริยธรรมในอาชีพ 
2) มีความรับผิดชอบ 
3) มีความคิดเชิงบวกและทัศนคติที่สร้างสรรค์ 
4) มีความใฝ่รู้ 

3.1.2 กลยุทธ์การสอน 
1) การร่วมกันก าหนดกฎกติกาและข้อบังคับในชั้นเรียนร่วมกัน 
2) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงาม ด้วยการชื่นชมนักศึกษาที่มีพฤติกรรมที่ดี 

และติดตาม ตักเตือนนักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
3) การมอบหมายหน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม 

3.1.3 กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 
1) ประเมินจากการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบในชั้นเรียนอย่างสม่ าเสมอ และน าผล

ประเมินไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
2) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในงานของตนเองและ 

งานกลุ่ม 
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3) ประเมินจากเหตุการณ์ทุจริตในงานที่ได้รับมอบหมายและการทดสอบ เช่น การ
ทุจริตการสอบ การคัดลอกงานผู้อื่น เป็นต้น 

 

 3.2 ด้านความรู้ 
3.2.1 ผลการเรียนรู้ 

1) มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์ 
2) มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโลจิสติกส์ 
3) มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวการเป็นผู้ประกอบการ 
4) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการโลจิสติกส์ในชุมชน 

       3.2.2 กลยุทธ์การสอน 
1) จัดการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และการ

ประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง เช่น การวิเคราะห์กรณีศึกษา การเขียนแผนธุรกิจ 
เป็นต้น 

2) จัดการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 

                   3.2.3 กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 
1) งในระหว่างด าเนินการจัดามสภาพที่เป็นจริประเมินผลต กิจกรรมการเรียนการสอน 

เช่น ประเมินกระบวนการท างาน ผลงาน และแบบฝึกหัด เป็นต้น 
2) ประเมินผลจากการทด คการศึกษาสอบย่อยและการทดสอบปลายภา  

  

             3.3 ทักษะทางปัญญา 
   3.3.1 ผลการเรียนรู้ 

1) มีทักษะการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
2) ทักษะการใช้เทคโนโลยี 
3) ทักษะการแก้ปัญหา 
4) ทักษะการปฏิบัติการโลจิสติกส์ 

   3.3.2 กลยุทธ์การสอน 
1) กรณีศึกษาที่กระตุ้นให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชา เพ่ือ
การแก้ไขปัญหา 
2) การอภิปรายกลุ่ม การระดมสมอง และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงใน

สถานการณ์ต่างๆ 
                     3.2.3 กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 

1) ประเมินผลตามสภาพที่เป็นจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น การ
อภิปราย การระดมสมอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ การบูรณาการความรู้และทักษะ เป็นต้น 

2) ประเมินผลจากการทดสอบปลายภาคการศึกษา ที่เน้นให้นักศึกษาแก้ปัญหา 
อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหา โดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา 

 
 3.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  3.4.1 ผลการเรียนรู้ 

1) มีความเข้าใจ เห็นคุณค่าของผู้อื่น และท างานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ 
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    2) สามารถสื่อสารและประสานการท างานกับเพื่อนร่วมงานและชุมชนได้ 
     3) มีความรับผิดชอบจิตอาสาในงานที่ได้รับมอบหมาย 
     4) มีในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนและกลุ่มงาน 
  3.4.2 กลยุทธ์การสอน 

มอบหมายให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม ที่ต้องประสานงานกับผู้ อ่ืน หรือค้นคว้ า 
หาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผู้ที่มีประสบการณ์ ตลอดจนการน าเสนอผลงานใน
ชั้นเรียน และการรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลอ่ืนๆ ในชั้นเรียน 

          3.4.3 กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 
1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการท างานร่วมกับเพ่ือน

ในชั้นเรียน 
2) ประเมินจากความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ผลสัมฤทธิ์ของงาน ปัญหา 

ที่เกิดขึ้นในการท างาน และการประสานงานทั้งภายในกลุ่มและกับบุคคลอ่ืน 
 
 3.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  3.5.1 ผลการเรียนรู้ 
                            1) สามารถวิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลทางสถิติในทางธุรกิจ 
                            2) สามารถสื่อสารและเลือกรูปแบบการน าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                            3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                            4) มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้และการจัดการ 
  3.5.2 กลยุทธ์การสอน 

1) ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีเพ่ือการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมใน
หลากหลายสถานการณ์ 

 2) มอบหมายงานให้วิเคราะห์ข้อมูลด้านธุรกิจ และจัดให้อยู่ในรูปแบบสารสนเทศที่
เหมาะสม 

3) นำเสนอผลงานจากการค้นคว้าข้อมูลด้วยการสื ่อสารในรูปแบบต่างๆ และใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการน าเสนอ 

  3.5.3 กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 
1) ระเมินผลจากการใช้เทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางป

เทคโนโลยี มาพัฒนาธุรกิจติที่เก่ียวข้องหรือคณิตศาสตร์และสถิ ที่ทันสมัย 
2) ประเมินผลจากความสามารถในการอธิบาย สื่อสารถึงแนวความคิดการด าเนิน

ธุรกิจ ข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้ระบบการจัดการ และเทคโนโลยี กรณีศึกษาต่างๆ ที่มี
การน าเสนอในชั้นเรียน ความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็น 
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3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping)  
  ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผดิชอบรอง 

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 

รายวิชา 
1.ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
กลุ่มวชิาภาษา                     
ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา                      
ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 1                     
ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 2                     
ศท 0104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน                      
ศท 0105 ปัญญาจากวรรณกรรม                     
ศท 0106 ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ                      
ศท 0107ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน                      
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                     
ศท 0201 จังหวัดศึกษา                     
ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต                     
ศท 0203 พลเมืองกับความรับผดิชอบต่อสังคม                     
ศท 0204 พลังแผ่นดิน                     
กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี                     
ศท 0301 เข้าใจดิจิตอล                      
ศท 0302 การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา                     
ศท 0303 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต                     
ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป                     
ศท 0305 คณิตศาสตร์ในชีวติประจ าวัน                     
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หมวดวิชาเฉพาะ 
 

รายวิชา 
1.ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
กล 1201  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ                     
กล 1202  หลักเศรษฐศาสตร์                      
กล 1203  หลักการตลาด                     
กล 1204  หลักการบัญช ี                     
กล 1205  หลักการเงิน                      
กล 1206  กฎหมายธุรกิจ                       
กล 1207  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน                      
กล 1208  การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง                      
กล 1209  การขนส่งและการกระจายสินค้า                     
กล 1210  กฎหมายพิธีการน าเข้าและส่งออก                       
กล 1211  ตัวแทนออกของ                      
กล 1212  การจัดการโลจิสติกส์ชุมชน                      
กล 1213  ธุรกิจดิจิทัล                       
กล 1214  การวิจัยทางโลจิสติกส์                       
กล 1215 ระบบสารสนเทศส าหรบัโลจสิติกส์                       
กล 1216  การบริหารการจดัซื้อ                      
กล 1217  การจัดการผลิตและปฏิบัติการ                      
กล 1218  การบรรจุภณัฑ ์                     
กล 1219  การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์                     
กล 1220  สัมมนาการจัดการโลจสิติกส ์                     
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รายวิชา 
1.ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
กล 1221 การตลาดการค้าชายแดน                     
กล 1222 การจัดการทรัพยากรมนุษย์                      
กล 1223 การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย                     
กล 1224 การประกอบการธุรกิจชุมชน                     
กล 1225 หัวข้อคัดสรรด้านการจดัการโลจสิติกส ์                     
กล 1226 หัวข้อคัดสรรด้านการจดัการโลจสิติกส ์                     
กล 1227 การฝึกประสบการณ ์                     
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หมวดที ่5 

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1.กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดและการประเมินผลการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยเรื่องการ
จัดการศึกษาต่ ากว่าปริญญา พ.ศ. 2560  
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

2.1.1 การทวนสอบระดับรายวิชา  
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรู้ของแต่ละ

รายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม ในแต่ละภาคการศึกษาให้จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาที่
สอน การประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนรู้ในรายวิชาพร้อมปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ โดยมี
หัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ. 5 (รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา) 

กระบวนการหรือขั้นตอนการทวนสอบระดับรายวิชา 
(1) ด าเนินการทวนสอบทุกรายวิชาที่เปิดสอน  
(2) ตรวจสอบผลการให้คะแนนแต่ละส่วนตามที่ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ใน 

มคอ.3 และ มคอ.4 ของแต่ละรายวิชา โดยพิจารณาการให้คะแนนจากรายงาน ชิ้นงานหรือผลงาน จากการ
เรียนรู้ การประเมินพฤติกรรมจากการท ากิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบ แบบประเมินตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ด้านต่าง ๆ หรือแบบประเมินงานอ่ืน ๆ ที่มอบหมายของรายวิชา 

(3) ใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากรายงานผลการจัดการเรียนรู้ของรายวิชา มคอ.5 และ มคอ.6  
ที่อาจารย์ประจ าวิชาจัดท า เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา มาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบ 

(4) จัดท ารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาประจ าภาคการศึกษา ที่
แสดงให้เห็นในภาพรวมว่าคุณภาพของการจดัการเรียนรู้ของรายวิชาเป็นอย่างไร  ผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในแต่ละรายวิชาในระดับใด พร้อมแสดงข้อมูลหรือหลักฐานที่ยืนยันว่าผู้เรียนบรรลุตาม
มาตรฐานที่ก าหนด  

2.1.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร 
(1) แต่งตัง้คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 

  - กรรมการจากส านักวิชาการ 
  - กรรมการจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  - ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา นั้น ๆ  

(2) บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
- ก าหนดกระบวนการหรือขั้นตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับ   

หลักสูตร เพ่ือการตรวจสอบและประเมินความส าเร็จของการผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ 
- ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานการทวนสอบประจ าปีการศึกษาที่มีผู้ส าเร็จการศึกษา 

โดยก าหนดรายละเอียดของกิจกรรมและระยะเวลาที่ต้องด าเนินการของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
- ก าหนดข้อมูล แหล่งข้อมูล และผู้ให้ข้อมูล ที่ต้องเก็บรวบรวมและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้อง

ทราบเพ่ือการเตรียมพร้อม ได้แก่ รายงานผลการจัดการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)  คณะกรรมการ
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บริหารหลักสูตร   แหล่งฝึกปฏิบัติผู้ใช้บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาและการปฏิบัติงาน
ของผู้ส าเร็จการศึกษาหลังจากส าเร็จการศึกษา 

- ด าเนินการทวนสอบตามกระบวนการหรือขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
- จัดท ารายงานผลการทวนสอบประจ าปีการศึกษา  

(3) กระบวนการหรือขั้นตอนการทวนสอบระดับหลกัสูตร 
- ก าหนดลักษณะข้อมูล แหล่งข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล ที่สามารถน ามาใช้วิเคราะห์

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทุกด้านตามมาตรฐานการเรียนรู้สาขาวิชา  เพ่ือประเมิน
ความส าเร็จของการผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพของวิทยาลัยชุมชน 

-  พัฒนาเครื่องมือ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้ด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลตามที่ก าหนดไว้ 

- ใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากรายงานผลการจัดการเรียนรู้ของรายวิชา มคอ.5 และ 
มคอ.6 และข้อมูลจากรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดท า
เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา มาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบ 

    -  จัดท ารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้ส าเร็จการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา ที่แสดงให้เห็นในภาพรวมว่า คุณภาพของการจดัการเรียนรู้ของหลักสูตรเป็นอย่างไร 
ผู้ส าเร็จการศึกษาบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรครบถ้วนเพียงใด พร้อมแสดงข้อมูล
หรือหลักฐานที่ยืนยันว่าบรรลุตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 เป็นไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาของ
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560 
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หมวดที ่6 

การพัฒนาอาจารย์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพ่ือชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตร และแนะน าอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ได้แก่ คู่มือหลักสูตร คู่มือนักศึกษา กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และคู่มือปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์  

1.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมประชุมของทางวิทยาลัยชุมชน เพ่ือทราบถึงปรัชญา พันธกิจ และ
วิสัยทัศน์ ของการจัดการศึกษา  

1.3 ชี้แจงแนวทางในการจัดการเรียนการสอน แนวทางในการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
การจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6)  

1.4 จัดการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล รวมถึงการ 
บูรณาการเทคโนโลยีกับการเรียนการสอน  
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย ์
  2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
   2.1.1 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ์ การสอน และการประเมินผล จากหน่วยงานทั้งภายในและหน่วยงานภายนอก  
   2.1.2 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม สัมมนาทางวิชาการเพ่ือประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ให้
เกดิประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน  
                     2 .1 .3  จั ด ให้ มี ก ารแลก เป ลี่ ยน เรี ยน รู้ โดย ใช้ วิ ธี ก ารจั ด การความรู้  (Knowledge 
Management) เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดประสบการณ์และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนและการบริหารหลักสูตร  
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
    2.2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาการเรียนการสอนและท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่  
    2.2.2 ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
หลักสูตร  
    2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนและบริการสังคม  
     2.2.4 ส่งเสริมให้อาจารย์มีโอกาสไปศึกษาหรือเข้าฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพัฒนาตนเองและเพ่ิม
คุณวุฒิ 
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หมวดที ่7  
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1.การก ากับมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร ดังนี้  

1.1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3 คน และเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกินกว่า 1 
หลักสูตรไม่ได้ และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

1.2 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 3 คน 
และในจ านวนนั้นต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวนอย่างน้อย 1 คน  
  1.3 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือ
อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี 
 
2.บัณฑิต 
  คุณภาพบัณฑิต  
 หลักสูตรมุ่งพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน โดยการประเมินและ 
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในขณะที่นักศึกษาก าลังศึกษา และประเมินผลการมีงานท า 
ตลอดจนความพึงพอใจและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มีการจัดการเพ่ือติดตามการประเมินผลและ การ
ทวนสอบเพ่ือการแก้ไขปรับปรุง เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เป็นไป
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอนุปริญญา และมาตรฐานผลการเรียนรู้ อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) คุณธรรมจริยธรรม 2) 
ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคุณลักษณะพิเศษ ตามท่ีหลักสูตรก าหนด  

หลักสูตรพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน  สังคม และหรือ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีกลไกขบัเคลื่อนการด าเนินงาน ดังนี้  

1. ติดตาม ส ารวจความต้องการจ าเป็นของผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง  
2. ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิตท่ีจบการศึกษา ในหลักสูตร  
3. จัดการประชุมโดยเชิญผู้ใช้บัณฑิตเข้ามามีส่วนร่วมในการวิพากษ์หลักสูตร  
4. สร้างความเชี่ยวชาญให้กับนักศึกษา ด้วยการลงมือท าด้วยการเรียนรู้จาก การท างาน (Work-

based Learning)  
5. จัดกิจกรรมเสริม ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน สังคมไทยและสังคมโลก ติดตามสถานการณ์

และวิกฤติทางการจัดการโลจิสติกส์  
6. จัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีจิตสาธารณะ โดยการบริการชุมชน ด้วยองค์ความรู้ทางด้านการ

จัดการโลจิสติกส์ให้กับชุมชน  
7. เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การท างานแบบมีส่วนร่วม และการสร้างเครือข่ายชุมชน การ

เรียนรู้ทางวิชาชีพ 
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3.นักศึกษา 

จัดการประชุมวางแผนการรับนักศึกษาใหม่ การประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่โดยการใช้รถแห่ 
การแจกใบปลิว การติดป้ายประชาสัมพันธ์ การส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ตามหน่วยงานต่าง  ๆ และการ 
แนะแนวการศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยม และศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย การเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษาโดยการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ การควบคุมการ
ดูแล การให้ค าปรึกษาวิชาการ ตลอดจนถึงส าเร็จการศึกษา โดยการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละสาขาวิชาให้
ค าปรึกษากับนักศึกษา 
4.อาจารย ์

มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ การคัดเลือกอาจารย์ ตามคุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา
และมีการก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
5.หลักสูตร 

มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง การออกแบบ
หลักสูตร ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชา การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละ
รายวิชา การประเมินผู้เรียน การก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย การจัด
กิจกรรม การเรียนการสอน ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 
6.สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 มีระบบการด าเนินงานของวิทยาลัยเพ่ือความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งความพร้อมทาง
กายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากร ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
7.ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ระบุตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจ าปี
ตามตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  หรือตัวบ่งชี้ที่หลักสูตรพัฒนาขึ้นเอง 
โดยครอบคลุมหมวด 1 – หมวด 6 

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 
 เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปี่ท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

x x x x  

2. มีรายละเอียดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคณุวุฒิสาขา / สาขาวิชา (ถ้ามี) 

x x x x  

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแตล่ะภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x  

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ. 5 และมคอ. 6 ภายใน 30 
วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปดิสอนให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x  

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 
วัน หลังสิ้นสดุปีการศึกษา 

x x x   

6. มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด
ใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนใน
แต่ละปีการศึกษา 

x x x   

7. มีการพัฒนา / ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 ปี
ที่แล้ว 

- x x   

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ไดร้บัการปฐมนิเทศ หรือ ค าแนะน าดา้นการ
จัดการเรียนการสอน 

x x x   

9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ / หรือ 
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

x x x   

10. จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพฒันาวิชาการ 
และ / หรือ วิชาชีพ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ต่อปี 

x x x   

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย / บณัฑติใหม่ ท่ีมีตอ่คุณภาพ
หลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 

- - x x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ที่มตี่อบัณฑติใหม่  
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - x x 

เกณฑ์ประเมิน : หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้   
         ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ ที่มีผล
ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวมโดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับ 
และตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี  
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หมวดที ่8  
        การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
 1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน  

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ก าหนดให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอนตาม มคอ.3 ของแต่ละรายวิชา 

และให้ผู้ประสานรายวิชาประเมินกลยุทธ์การสอนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการสอนในครั้งต่อไป จากนั้นให้
น าเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือด าเนินการต่อไป ด้านกระบวนการ น าผลการประเมินไปปรับปรุง 
สามารถท าโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงและก าหนดประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนน าไป
ปรับปรุงและรายงานต่อไป  

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
  1.2.1 ประเมินความคิดเห็นของนักศึกษา  
  1.2.2 ประเมินตนเองโดยอาจารย์ผู้สอน  
  1.2.3 การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตรและหรืออาจารย์ผู้สอน  

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยการส ารวจความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถาม  
2.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาและความสอดคล้องของความรู้ที่เรียนกับงานที่ท า  
2.2 ความต้องการของสถานประกอบการในด้านองค์ความรู้ของหลักสูตร  
2.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
3.1 มีการควบคุมภายในของหน่วยงานที่เกี่ยวกับคุณภาพของหลักสูตร  
3.2 มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในทุกปี  
3.3 มีการประเมินเพ่ือประกันคุณภาพการศึกษา โดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (สมศ.) ทุก 5 ปี  
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  

4.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยเชิญอาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์พิเศษ  
เพ่ือน าผลการประเมินมาด าเนินการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร ทุก 5 ปี  

4.2 จัดให้มีการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญทุก 5 ปี  
4.3 ผ่านความเห็นชอบจากอนุกรรมการวิชาการ และสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 

  


