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การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
อนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา
พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพ
2.2.1 วิชาบังคับ
2.2.2 วิชาเลือก
2.2.3 วิชาการฝึกงาน
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
รวม ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตรของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพ
2.2.1 วิชาบังคับ
2.2.2 วิชาเลือก
2.2.3 วิชาการฝึกงาน
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
รวม ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต

จานวนหน่วยกิต
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
จานวน 24 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
จานวน 33 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต
จานวน 24 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
จานวน 6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
จานวน 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : อนุปริญญาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
ภาษาอังกฤษ : Associate of Business
Administration Program in General
Management
ชื่ออนุปริญญา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : อนุปริญญาบริหารธุรกิจ
(สาขาวิชา การจัดการทั่วไป)
ชื่อย่อ : อ.บธ. (การจัดการทั่วไป)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Associate of Business Administration
(General Management)
ชื่อย่อ : A.B.A. (General Management)

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562

หมายเหตุ

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ
ภาษาอังกฤษ : Associate Program in Management

ชื่ออนุปริญญา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : อนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ

ปรับปรุงตามมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาในคราว
ประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560
การกาหนดชื่อปริญญาระดับอนุปริญญาว่า “อนุปริญญา”
แล้วตามด้วยชื่อสาขาวิชาและกาหนดใช้อักษรย่อว่า
“อ.(สาขาวิชา.....)” เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
อนุปริญญา พ.ศ. 2548

ชื่อย่อ : อ.(การจัดการ)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Associate Degree in Management
ชื่อย่อ : A.(Management)

ปรัชญาของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งพัฒนาด้านการจัดการ เน้นจริยธรรมทางธุรกิจ
นักการจัดการสมัยใหม่ เปี่ยมด้วยจริยธรรม
สร้างสรรค์อาชีพเพื่อชุมชน
และจิตสร้างสรรค์ธุรกิจชุมชน

ปรับปรุงให้สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
และการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556
ความสาคัญของหลักสูตร
- ไม่มี -

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
หมายเหตุ
ความสาคัญของหลักสูตร
เนื่ อ งจากการเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย และ ปรับปรุงให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
ก้ า วหน้ า อย่ า งรวดเร็ว ท าให้ ก ารจั ด การงานต่ า งๆมี ค วามสะดวก และความรู้ใหม่ ทางด้านการจัดการ
รวดเร็วมากขึ้น ลดขั้นตอนที่ฟุ่มเฟือย ลดการสูญเสียในการทางาน
จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่สาคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
และประสิ ทธิผ ลในเชิงการแข่งขันทั้ งแบบออนไลน์ และออฟไลน์
(แบบเผชิญหน้า) รวมทั้งการใช้หลายๆกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า หรือเป้าหมายขององค์กร
จากสถานการณ์ดั ง กล่ าว ทาให้ องค์กรต่า งๆมี แนวโน้ ม ที่ จ ะ
แข่งขันกันอย่างรุนแรงมากขึ้น จึงทาให้องค์กรต้องเตรียมความพร้อม
โดยเฉพาะด้านบุคคลากร ที่จาเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ความ
เข้าใจในพื้นฐานทางธุรกิจ มีทักษะในการทางาน การใช้เทคโนโลยี
และแสวงหาข้อมูลต่างๆ เพื่อนามาวิเคราะห์ ให้เหตุผล และนามา
บูรณาความรู้กับศาสตร์อื่น ๆ ในการปฏิบัติงาน
ดังนั้น หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562 จึงเปนหนึ่งในกลไกการพัฒนาองค์กรทั้งภาครัฐ
และภาคธุ ร กิ จ ทั้ ง ในระดั บ จั ง หวั ด และระดั บ ประเทศ โดยผลิ ต
บุคลากร ดานการจัดการที่มีความรู และทักษะในการ ปฏิบัติงานสู
ตลาดแรงงาน สามารถพั ฒนาตนเองและปฏิบัติงานภายใตกระแส
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ตลอดจนมีจิตบริการ
และรับผิดชอบต่อสังคม
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักทฤษฎีของศาสตร์ทางธุรกิจ
2. มีความชานาญในหน้าที่งานด้านต่างๆ ของศาสตร์การ
จัดการธุรกิจ
3. มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ
และจรรยาบรรณทางธุรกิจ
4. สามารถใช้ความรู้ ความเข้าใจในด้านการบริหารไปใช้ในการ
ประกอบธุรกิจส่วนบุคคลได้
5. มีทักษะทางด้านการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ในการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น
6. สามารถบูรณาการความรู้ทางด้านการจัดการธุรกิจ เพื่อให้
มีแนวคิดที่สมบูรณ์มากขึ้น
โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต
2.1 วิชาแกน
ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
2.2 วิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต
2.2.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
2.2.3 วิชาการฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. มีคุณธรรม จริยธรรม จิตบริการ และความรับผิดชอบ
2. มีความรู้พื้นฐานในการประกอบธุรกิจ ด้านการจัดการ การเงินและ
บัญชี การตลาด การผลิต งานบุคคล กฏหมายธุรกิจ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. มีทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และคิดริเริ่มสร้างสรรค์
4. มีทักษะการสื่อสาร การทางานร่วมกับผู้อื่น และมีบุคลิกภาพนัก
บริหารจัดการ
5. มีทักษะการใช้งานเทคโนโลยี และการวิเคราะห์เชิงตัวเลขในการ
จัดการธุรกิจ

โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 วิชาชีพ
2.1.1 วิชาบังคับ
2.2.2 วิชาเลือก
2.2.3 วิชาการฝึกงาน
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า 30
ไม่น้อยกว่า 57
จานวน 24
จานวน 33
จานวน 24
จานวน 6
จานวน 3
ไม่น้อยกว่า 3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หมายเหตุ
ปรับปรุงเพื่อมุ่งเม้นการพัฒนาผู้เรียน ตาม Learning
outcome ของหลักสูตร

จ านวนหน่ ว ยกิ ตของวิช าบั ง คั บลดลงจากไม่ น้อ ยกว่า 27
หน่วยกิต เป็นจานวน 24 หน่วยกิต โดยการยกเลิกรายวิชา
การควบคุ ม คุ ณ ภาพ และเปลี่ ย นกลุ่ ม วิ ช าการบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์ วิช าการเป็นผู้ ประกอบการธุรกิจ ชุ ม ชน
และเพิ่มวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และวิชาการ
จัดโครงการ
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
หมายเหตุ
เปรียบเทียบรายวิชา
1. หากมีการยกเลิกรายวิชา ให้ระบุข้อมูลเว้นว่างในช่องหลักสูตรเดิมและเว้นว่างในช่องหลักสูตรใหม่ พร้อมระบุในช่องหมายเหตุว่า “ยกเลิกรายวิชา”
2. หากเป็นรายวิชาใหม่ที่ไม่ได้มีการปรับปรุงจากรายวิชาเดิมที่มีอยู่ในหลักสูตรเดิม ให้ระบุข้อมูลในช่องหลักสูตรใหม่และเว้นว่างในช่องหลักสูตรเดิม พร้อมระบุในช่องหมายเหตุว่า
“รายวิชาใหม่”
วิชาแกนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ จานวน 24 หน่วยกิต
บธ 0101 หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6) หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
บธ 0102 หลักการจัดการ
3(3-0-6) หลักการจัดการ
3(3-0-6)
บธ 0103 หลักการตลาด
3(3-0-6) หลักการตลาด
3(3-0-6)
บธ 0104 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6) กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
บธ 0105 หลักการบัญชี
3(2-2-5) หลักการบัญชี
3(3-0-6) แก้ไขจานวนเวลาเรียนทฤษฎี ปฏิบัติ และศึกษาด้วยตนเอง
บธ 0106 หลักการเงิน
3(3-0-6) หลักการเงิน
3(3-0-6)
บธ 0107 โปรแกรมสาเร็จรูปทางธุรกิจ
3(2-2-5) ............................................................................................................ ยกเลิกรายวิชา
บธ 0108 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) ............................................................................................................ เปลี่ยนกลุ่มวิชาจากวิชาพื้นฐานวิชาชีพเป็นวิชาบังคับ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6) เปลี่ยนชื่อวิชา / ปรับปรุงเนื้อหา /
เปลี่ยนกลุ่มวิชาจากวิชาบังคับเป็นวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
การจัดการการดาเนินงาน
3(3-0-6) เปลี่ยนชื่อวิชา / ปรับปรุงเนื้อหา /
เปลี่ยนกลุ่มวิชาจากวิชาเลือกเป็นวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต
วิชาบังคับ จานวน 24 หน่วยกิต
บธ 0201 พื้นฐานการประกอบธุรกิจ
3(3-0-6) พื้นฐานการประกอบธุรกิจ
3(3-0-6)
บธ 0202 จิตวิทยาธุรกิจ
3(3-0-6) จิตวิทยาธุรกิจ
3(3-0-6)
บธ 0203 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(2-2-5) ............................................................................................................ เปลี่ยนชื่อวิชา / ปรับปรุงเนื้อหา /
เปลี่ยนกลุ่มวิชาจากวิชาบังคับเป็นวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
บธ 0204 ภาษีอากรธุรกิจ
3(3-0-6) ภาษีอากรธุรกิจ
3(3-0-6)
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บธ 0205 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน
บธ 0206 สถิติธุรกิจ
บธ 0207 การจัดการสานักงานสมัยใหม่
บธ 0208 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
บธ 0209 การควบคุมคุณภาพ

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
บธ 0210 การวางแผนและการควบคุมการจัดการ
3(2-2-5)
บธ 0211 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทางาน
3(3-0-6)
บธ 0212 จริยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
บธ 0213 ภาษาไทยธุรกิจ
3(3-0-6)
บธ 0214 การบริหารโครงการ
3(2-2-5)
บธ 0215 การจัดการการปฏิบัติงาน
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............................................................................................................
การวิจัยและสถิติทางธุรกิจ
3(2-2-5)
การจัดการสานักงานสมัยใหม่
3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3(2-2-5)
............................................................................................................
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
การจัดการโครงการ
3(2-2-5)

หมายเหตุ
เปลี่ยนกลุ่มวิชาจากวิชาบังคับเป็นวิชาเลือก
เปลี่ยนชื่อวิชา / ปรับปรุงเนื้อหา
ยกเลิกรายวิชา
เปลี่ยนกลุ่มวิชาจากวิชาพื้นฐานวิชาชีพเป็นวิชาบังคับ
เปลี่ยนชื่อวิชา / ปรับปรุงเนื้อหา /
เปลี่ยนกลุ่มวิชาจากวิชาเลือกเป็นวิชาบังคับ

วิชาเลือก จานวน 6 หน่วยกิต
............................................................................................................ ยกเลิกรายวิชา
............................................................................................................ ยกเลิกรายวิชา

............................................................................................................ ยกเลิกรายวิชา
............................................................................................................ ยกเลิกรายวิชา
............................................................................................................ เปลี่ยนชือ่ วิชา / ปรับปรุงเนื้อหา /
เปลี่ยนกลุ่มวิชาจากวิชาเลือกเป็นวิชาบังคับ
3(2-2-5) ............................................................................................................ เปลี่ยนชื่อวิชา / ปรับปรุงเนื้อหา /
เปลี่ยนกลุ่มวิชาจากวิชาเลือกเป็นวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(2-2-5) รายวิชาใหม่
โปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชี
3(1-4-4) รายวิชาใหม่
การตลาดดิจิทัล
3(2-2-5) รายวิชาใหม่
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5) รายวิชาใหม่
มัลติมีเดียและการประยุกต์ทางธุรกิจ
3(2-2-5) รายวิชาใหม่
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วิชาการฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
บธ 0216 การฝึกงาน
3(200 ชั่วโมง)
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ความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ
การจัดการธุรกิจเกษตร
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน
การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง
การติดต่อสื่อสารและการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
การจัดการเชิงกลยุทธ์
การจัดการโลจิสติกส์
วิชาการฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
การฝึกประสบการณ์
3(240 ชั่วโมง)

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

รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่
เปลี่ยนกลุ่มวิชาจากวิชาบังคับเป็นวิชาเลือก
รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่
เพิ่มชั่วโมงการฝึกปฏิบัติมากขึ้น

