
โครงสร้างหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป  หลักสูตรปรับปรุง  2556 

โครงสร้างหลักสูตรจ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิตดังต่อไปนี้ 
 
โครงสร้างหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต) แบ่งออกเป็นหมวดวิชา ดังนี้  

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน 57 หน่วยกิต 
    2.1วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จ านวน 21 หน่วยกิต 
    2.2 วิชาชีพ จ านวน 36 หน่วยกิต 
      2.2.1  วิชาบังคับ  27 หน่วยกิต 
      2.2.2  วิชาเลือก  6 หน่วยกิต 
      2.2.3  วิชาการฝึกงาน  3 หน่วยกิต 
3.หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวน 3 หน่วยกิต 

รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
รายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        ไม่น้อยกว่า     จ านวน   30   หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาภาษา        ไม่น้อยกว่า     จ านวน   12   หน่วยกิต      
โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ศท 0101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

(Thai for Communication) 
3(2-2-5) 

ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 
(English for Communication 1) 

3 (2-2-5) 

ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 
(English for Communication 2) 

3 (2-2-5) 

ศท 0104 ทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ 
(English Speaking and Writing Skills) 

3 (2-2-5) 

ศท 0105 ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน 
(Languages of Neighboring Countries) 

3 (2-2-5) 

 
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                            ไม่น้อยกว่า     จ านวน   6   หน่วยกิต 

 โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ศท 0201 การศึกษาท่ัวไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ 

(General Education for Human Development) 
3 (2-2-5) 

ศท 0202 มนุษย์กับวัฒนธรรม 
(Human and Culture) 

3 (2-2-5) 



ศท 0203 สุนทรียภาพของชีวิต 
(Aesthetic Appreciation) 

3 (3-0-6) 

 
 3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                             ไม่น้อยกว่า     จ านวน   6   หน่วยกิต 
 โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ศท 0301 จังหวัดศึกษา 

(Province Studies) 
3 (2-2-5) 

ศท 0302 สังคมไทยกับการพัฒนา 
(Thai Social and Development) 

3 (2-2-5) 

ศท 0303 อาเซียนศึกษา 
(ASEAN Studies) 

3 (3-0-6) 

 
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์          ไม่น้อยกว่า      จ านวน   6   หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ศท 0401 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 

(Information Technology for Learning) 
3 (2-2-5) 

ศท 0402 การคิดและการตัดสินใจ 
(Thinking and Decision Making) 

3 (2-2-5) 

ศท 0403 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
(Life and Environment) 

3 (3-0-6) 

ศท 0404 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 
(Science for Life) 

3 (3-0-6) 

 
 ข.หมวดวิชาเฉพาะ        ไม่น้อยกว่า     จ านวน   57   หน่วยกิต 
  1)กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                          ไม่น้อยกว่า      จ านวน   24   หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
บธ 0101 หลักเศรษฐศาสตร์ 

(Principle of Economics) 
3(3-0-6) 

บธ 0102 หลักการจัดการ 
(Principle of Management) 

3(3-0-6) 

บธ 0103 หลักการตลาด 
(Principle of Marketing) 

3(3-0-6) 
 

บธ    1010  กฎหมายธุรกิจ 
(Business Law) 

3(3-0-6) 

บธ 0105 หลักการบัญชี 
(Principle of Accounting) 
 

3(2-2-5) 



บธ 0106 หลักการเงิน 
(Principle of Finance) 

3(3-0-6) 

บธ 0107  โปรแกรมส าเร็จรูปทางธุรกิจ 
(Business Program Package) 

3(2-2-5) 

บธ 1018   ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
(Management Information system) 

3(3-0-6) 

       รายวิชา บธ 1010 – 1016 เป็นวิชาบังคับ 

 

 2) กลุ่มวิชาชีพ       ไม่น้อยกว่า      จ านวน   36   หน่วยกิต
  2.1 วิชาบังคับ       ไม่น้อยกว่า      จ านวน   27   หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 บธ 0201 พ้ืนฐานการประกอบธุรกิจ 

(Fundamental of Business) 
3(3-0-6) 

บธ 0202 จิตวิทยาธุรกิจ 
(Business  Psychology) 

3(3-0-6) 

บธ 0203 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
(Human  Resource  Management) 

3(2-2-5) 

บธ 0204 ภาษีอากรธุรกิจ 
(Business Taxation) 

3(3-0-6) 

บธ 0205 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน 
(Business Community Entrepreneurship) 

3(2-2-5) 

บธ 0206 สถิติธุรกิจ 
(Business Statistics) 

3(2-2-5) 

บธ 0207 การจัดการส านักงานสมัยใหม่ 
(Modern Office Management) 

3(2-2-5) 

บธ 0208 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
(Business English) 

3(2-2-5) 

บธ 0209 การควบคุมคุณภาพ 
(Quality Control) 

3(2-2-5) 

2.2 วิชาเลือก                                     ไม่น้อยกว่า      จ านวน   6   หน่วยกิต 
         โดยให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
บธ 0210 การวางแผนและการควบคุมการจัดการ 

(Management Planning and Control) 
3(2-2-5) 

บธ 0211 การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน 
(Techniques in Training and Conference) 

3(3-0-6) 



บธ 0212 จริยธรรมทางธุรกิจ 

(Business Ethics) 
3(3-0-6) 
 

บธ 0213 ภาษาไทยธุรกิจ 
(Business Thai language) 

3(3-0-6) 

บธ 0214 การบริหารโครงการ 
(Project  Management) 

3(2-2-5) 

บธ 0215 การจัดการการปฏิบัตกิาร 
(Operations Management) 

3(2-2-5) 

   
 2.3 วิชาการฝึกงาน                                            ไม่น้อยกว่าจ านวน3  หน่วยกิต 

รหัสวิชา 
บธ 0216 

ชื่อรายวิชา 
การฝึกงาน 
(Practicum) 

น(ชั่วโมง) 
3(200) 

 
 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี (จ านวน 3 หน่วยกิต) 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาต่างๆ จากหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหรือหมวดวิชาเฉพาะในสาขาวิชาเดียวกัน
หรือต่างสาขาวิชาก็ได้ หรือเลือกจากหลักสูตรอ่ืนใดในระดับเดียวกันจากวิทยาลัยชุมชนอ่ืนๆ โดยไม่ซ้ าซ้อนกับ
วิชาที่เรียนมาแล้ว และต้องเป็นรายวิชาที่อยู่ในระดับเดียวกันกับที่ก าลังศึกษาอยู่ รายวิชาที่หลักสูตรระบุไม่ให้
นับหน่วยกิตในการขอจบหลักสูตรจะเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีไม่ได้ 

 
หลักเกณฑ์การใช้รหัสวิชาในหลักสูตร 
รายวิชาในหลักสูตรจะใช้ตัวอักษร 2 ตัว และตัวเลข 4 หลัก น าหน้าชื่อทุกรายวิชา มีความหมายดังนี้ 

        รหัสวิชาของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้เป็นไปตามที่หลักเกณฑ์ของวิทยาลัยชุมชนก าหนด
หลักเกณฑ์ก าหนดรหัสวิชาดังนี้ 

ศท            หมายถึง  กลุ่มสาชาวิชาหลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป 
              10            หมายถึง  ล าดับของสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ศท 10 xx   หมายถึง            ล าดับที่รายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                        
รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ  มีรหัสวิชาของสาขาวิชาการจัดการทั่วไป ให้เป็นไปตามที่หลักเกณฑ์ของวิทยาลัย
ชุมชนก าหนดหลักเกณฑ์ก าหนดรหัสวิชาดังนี้ 

บธ            หมายถึง     กลุ่มสาขาวิชาการจัดการทั่วไป อนุปริญญาบริหารธุรกิจ 
10            หมายถึง     ล าดับของสาขาวิชาในกลุ่ม 
บธ 10xx    หมายถึง     ล าดับที่รายวิชาของสาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

 

 
 


