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หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
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ชื่อสถาบัน
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

1.ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

2. ชื่ อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะวิทยาการจัดการ
หมวดที่ 1. ข้ อมูลทัว่ ไป
: หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
: Bachelor of Business Administration Program in
Business Computer

: บริ หารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
: Bachelor of Business Administration (Business Computer)
: บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
: B.B.A. (Business Computer)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ ยวชาญเฉพาะของหลักสู ตร (ถ้ าไม่ มีไม่ ต้องระบุ)
เป็ นหลัก สู ต รที่ มุ่ ง สร้ า งความรู้ ค วามเข้า ใจและทัก ษะในด้า นคอมพิ ว เตอร์ แ ละหลัก การ
ทางด้านธุรกิจให้แก่นกั ศึกษา โดยเป็ นการสอนทั้งทฤษฎีและหลักการพื้นฐานทางศาสตร์ คอมพิวเตอร์
โดยเฉพาะความรู ้ทางด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ควบคู่
ไปกับ การสอนหลัก การการทํา ธุ ร กิ จการบริ ห ารจัดการองค์ก รธุ รกิ จ โดยเสริ ม สร้ า งศัก ยภาพให้
นักศึกษาสามารถนําความรู ้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ไปประยุกต์รวมกับความรู้
ทางด้านธุ รกิจ เพื่อมีความรู้ความสามารถและทักษะ ในการวิเคราะห์ระบบงานธุ รกิจการเลือก และ
จัดทําระบบงานคอมพิวเตอร์ ที่เหมาะสมกับธุ รกิ จนั้นๆ ตลอดจนบริ หารจัดการให้มีการใช้ระบบงาน
คอมพิวเตอร์ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งนี้ ยังมุ่งเน้นทักษะการทํางานเป็ นทีม และความรับผิดชอบใน
การทํางาน
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4. จํานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
ไม่นอ้ ยกว่า 133 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รูปแบบ
หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี 4 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ.
2548
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับนักศึกษาไทย
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของสถาบันที่จดั การเรี ยนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผู้สําเร็จการศึกษา
ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554 ปรับปรุ งจากหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
พ.ศ. 2549 เปิ ดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปี พ.ศ. 2554 เป็ นต้นไป
สภาวิชาการเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 4 / 2554 วันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2554
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 4 /2554 วันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
ปี การศึกษา 2556 (หลังจากเปิ ดสอนแล้ว 2 ปี )
8. อาชี พทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสํ าเร็จการศึกษา
(1) นักวิชาการ หรื อ เจ้าหน้าที่สายงานที่เกี่ยวกับข้องกับคอมพิวเตอร์
(2) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์
(3) นักโปรแกรม
(4) นักพัฒนาเว็บไซต์
(5) ผูด้ ูแลโครงการคอมพิวเตอร์
(6) ผูด้ ูแลระบบและฐานข้อมูล
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9. ชื่ อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตร

ลําดับที่

ตําแหน่ ง
ทางวิชาการ

1.

อาจารย์

2.

อาจารย์

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

นายสมเอก ชุณหประเสริ ฐ*

วท.ม.

นายอุดมศักดิ์ แย้มขะมัง

บธ.บ.
วท.ม.

วท.ม.

การจัดการวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
การตลาด
เทคโนโลยีสาร
สนเทศ
เทคโนโลยีสาร
สนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์

บธ.บ.

ระบบสารสนเทศ

นางสาวภัทรมน กล้าอาษา

บธ.ม.

นางสาวนันทินี สุ ดโททอง

บธ.บ.
วท.ม.

เทคโนโลยีสาร
สนเทศ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เทคโนโลยีสาร
สนเทศ
คณิ ตศาสตร์

วท.บ.
3.

4.

5.

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

นางสาวณัฐกานต์ ช้อยสุ ชาติ

วท.บ.

สถาบันการศึกษา

ปี ที่สําเร็จ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

2538

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2534
2550

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า
ธนบุรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หาร
ศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล
Shiller International
University ,UK
มหาวิทยาลัยเซ็นต์จอห์น
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หาร
ศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2543
2554
2547
2543
2539
2550
2546

* ประธานหลักสู ตร
10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน (ต้ องระบุที่เปิ ดสอนทุกแห่ ง)
ห้องเรี ยนทฤษฏี และห้องปฏิ บตั ิการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ
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11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ ําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่พิจารณาในการวางแผนหลักสู ตรเป็ นไป
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 -2554) ที่กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อให้เกิดความ
จําเป็ นที่จะต้องมีการบริ หารจัดการความรู้และการพัฒนาสังคมเข้าสู่ สังคมแห่งความรู้ สามารถสร้าง
และใช้องค์ความรู ้ ท้ งั มี อยู่เดิ ม และจากการแสวงหาความรู้ ใหม่ในการพัฒนาบุ คลากรของประเทศ
มุ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศกั ยภาพการแข่งขันในระดับโลก อินเทอร์ เน็ตที่เป็ นระบบเครื อข่าย
ที่ทาํ ให้เกิดการเชื่อมโยงระบบประมวลผล และสร้างการสื่ อสารในระดับบุคคลและองค์กร สามารถ
สร้างประโยชน์แก่องค์กรธุ รกิจได้ดว้ ยบริ การต่างๆ ที่มีในระบบด้วยการเชื่ อมโยงระบบการค้าแบบ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ปยัง องค์ ก รธุ ร กิ จ อื่ น ๆ นํ า มาซึ่ งประสิ ทธิ ภ าพความรวดเร็ ว ถู ก ต้อ งแม่ น ยํา
ขยายขอบเขตของการค้าออกไปจากเดิม และยังเป็ นแหล่งที่สามารถค้นหาฐานความรู้ต่างๆ ที่จะนํามา
เป็ นประโยชน์ต่อการปรับปรุ งการดําเนินธุ รกิจในยุคการค้าเสรี ได้อีกด้วย
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
11.2.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ
ปั จจุบนั การค้าในประเทศต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และระหว่างประเทศ
ได้ถูกแนวทางการค้าเสรี ซ่ ึ งเป็ นการค้าที่ไร้ ขอบเขตพรมแดนระหว่างประเทศ ดังตัวอย่างที่เกิ ดเขต
การค้าเสรี หรื อเขตเศรษฐกิจเสรี ข้ ึนอย่างมากมายหลายแห่ งในโลกและเป็ นแนวโน้มที่จะต้องเกิดและ
ขยายตัวขึ้ นในทัว่ ทุ กดิ นแดน การดําเนิ นการการค้าในยุคการค้าเสรี เช่ นนี้ องค์กรธุ รกิ จไม่ว่าจะเป็ น
ธุ รกิ จขนาดเล็ก กลางหรื อขนาดใหญ่ เป็ นการค้าในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับสากล ต่างต้องการองค์
ความรู ้ เทคนิ ค เทคโนโลยี เครื่ องมื อที่ ส ร้ า งความสามารถในการแข่ ง ขัน ซึ่ ง ระบบประมวลผล
เทคโนโลยีสารสนเทศ เครื อข่ายการสื่ อสาร และตัวข้อมูลหรื อสารสนเทศเอง ล้วนแต่เป็ นเครื่ องมือ
ทรัพย์สินที่ทวีความจําเป็ นเพื่อใช้สร้างความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์กรธุ รกิจในระดับต่างๆ
การสื่ อสารข้อมูลโดยเฉพาะอินเตอร์ เน็ตเป็ นระบบเครื อข่ายได้เข้ามาเชื่อมโยงระบบประมวลผล และ
สร้ างการสื่ อสารในระดับบุคคลและองค์กร สามารถสร้ างประโยชน์แก่องค์กรธุ รกิ จได้ด้วยบริ การ
ต่างๆ ที่มีในระบบด้วยการเชื่ อมโยงระบบการค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังองค์กรธุ รกิจอื่นๆ นํามาซึ่ ง
ประสิ ทธิ ภาพความรวดเร็ วถูกต้องแม่นยํา ขยายขอบเขตของการค้าออกไปจากเดิม และยังเป็ นแหล่งที่
สามารถค้นหาฐานความรู ้ต่างๆ ที่จะนํามาเป็ นประโยชน์ต่อการปรับปรุ งการดําเนินธุ รกิจในยุคการค้า
เสรี ได้อีกด้วย
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11.2.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
การใช้ ง านระบบสารสนเทศ ทั้ งคอมพิ ว เตอร์ และระบบสื่ อสาร
ผ่านอินเทอร์ เน็ตที่มีความกว้างขวางครอบคลุมพื้นที่สาธารณะ ยังอาจมีภยั คุกคามที่อาจเกิดขึ้นกับการ
ดําเนิ นธุ รกิ จจากระบบดังกล่าวอาทิเช่น การรุ กรานข้อมูล ความลับทางการค้า ความเสี ยหาย ที่อาจ
เกิดขึ้นแก่ท้ งั ซอฟต์แวร์ และฮาร์ ดแวร์โดยเฉพาะข้อมูล สารสนเทศ ซึ่ งภัยดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้จากทั้ง
ภายนอกองค์กรและจากภายในองค์กรด้วยความตั้งใจและความพลั้งเผลอ สถิติดา้ นอาชญากรรม การ
กระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ และในระบบธุ รกรรมทางอิ เล็กทรอนิ กส์ เกิ ดเพิ่มขึ้นมากมายตาม
ปริ มาณการใช้งานนักคอมพิวตอร์ ที่จะทํางานให้แก่องค์กรจะต้องเป็ นผูท้ ี่มีความเข้าใจในความสําคัญ
ของทรั พย์สินด้า นสารสนเทศและระบบขององค์กรและเป็ นผูท้ ี่ มี คุณธรรม จริ ย ธรรมในวิช าชี พ
ปฏิบตั ิงานให้แก่องค์กรด้วยคุณธรรมและคุณภาพสามารถปกป้ องทรัพย์สินและใช้ทรัพย์สินเหล่านั้น
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
12. ผลกระทบจากข้ อ 11 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกจึงจําเป็ นต้องพัฒนาหลักสู ตรในเชิ งรุ กที่มีศกั ยภาพ
และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวฒั นาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ และรองรับการแข่งขันในระบบ
การค้าเสรี ที่จะเข้ามามีบทบาท มีผลกระทบต่อธุ รกิจภายในประเทศในทุกระดับ โดยการผลิตบุคลากร
ทางคอมพิวเตอร์ ที่มีความพร้อมที่จะปฏิบตั ิงานในองค์กรทางธุ รกิจ มีความเข้าใจในสถานการณ์ทาง
ธุ รกิจ สามารถนําหรื อพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เข้ามาใช้ให้เป็ น ข้อได้เปรี ยบหรื อเครื่ องมือที่สร้าง
ความสามารถในกิจการธุ รกิจ รวมถึงการดูแลระบบประมวลผลให้สามารถทํางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
มีความสามารถในการปรับตัวเรี ยนรู้เทคโนโลยีใหม่เพื่อประยุกต์ใช้กบั องค์กรธุ รกิจ และมีคุณธรรม
จริ ยธรรมในวิชาชีพ
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
การพัฒนาหลักสู ตรได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่เน้น การเป็ นสถาบัน
การเรี ยนรู้ พลวัตรระดับแนวหน้าในการผลิ ตบัณฑิ ต และพัฒนาบุคลากรที่มีมาตรฐานคุ ณภาพการ
อุดมศึกษา และการสร้ างความเป็ นเลิศในการประยุกต์เทคโนโลยี และพัฒนานวัตกรรมอีกทั้งยังเป็ น
ภาระหนึ่ งของพันธกิ จของมหาวิทยาลัยที่มีไว้ เพื่อผลิ ตบัณฑิ ตและพัฒนาบุ คลากร ศึ กษาวิจยั เพื่อ
พัฒนาความรู ้และนวัตกรรม บริ การวิชาการแก่สังคมพัฒนาองค์การ ธรรมาภิบาล เพิ่มขีดความ
สามารถของระบบและกลไกการประกันคุ ณภาพและการจัดการความรู ้ ทาํ นุ บาํ รุ ง ศิ ลปวัฒนธรรม
ประยุกต์เทคโนโลยีที่เหมาะสมและพัฒนานวัตกรรม
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13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอืน่ ทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรนีท้ เี่ ปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่ ได้ แก่
13.1.1 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ได้แก่ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิชาพลานามัย
13.1.2 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มวิชาบริ หารธุ รกิจ และกลุ่มวิชาภาษา
13.1.3 รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ได้แก่ รายวิชาในหลักสู ตรที่เปิ ดสอนโดยคณะ/
ภาควิชา/สาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่ ต้ องมาเรี ยน วิชาที่สอนให้
สาขาวิชาอืน่ ในคณะบริหารธุรกิจ ได้ แก่
BCOM1101 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
BCOM2202 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
BCOM3622 คอมพิวเตอร์ สาํ หรับนักเศรษฐศาสตร์
BCOM4204 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
BCOM4501 การจัดการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
13.3 การบริ หารจัดการ
อาจารย์ผูร้ ั บ ผิดชอบหลัก สู ตร ประกอบด้วย ประธานหลัก สู ตรและอาจารย์ป ระจํา
หลักสู ตร มีหน้าที่สําคัญในการจัดการเรี ยนการสอน และบริ หารงานด้านวิชาการให้เป็ นไปตามแผน
ดําเนินงานด้านวิชาการ รวมทั้งการประสานงานกับคณะที่ให้บริ การสอน และ คณะที่รับบริ การสอน
จากคณะวิท ยาการจัดการ ในส่ วนของตารางสอน เนื้ อหาสาระรายวิช า การวัดและประเมิ นผล
เพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิ และการดําเนินงานต่าง ๆ ตามข้อบังคับ คําสั่ง และประกาศ
ของมหาวิทยาลัยและคณะ
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หมวดที่ 2
ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสํ าคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
ผลิ ต บัณ ฑิ ต ให้ เ ป็ นผู ้มี ค วามรู ้ ความเชี่ ย วชาญในการนํา วิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์
มาประยุกต์ใช้ทางด้านธุ รกิจเพื่อประกอบอาชี พ ทั้งในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจและเอกชน
และเป็ นผูม้ ีวนิ ยั คุณธรรม จริ ยธรรม ศีลธรรม และมนุษยสัมพันธ์อนั ดี มีความมานะ อดทน ขยันและสู้
งานโดยไม่ยอ่ ท้อ
1.2 วัตถุประสงค์
1. มีความรู ้ ความซื่ อสัตย์ และมีทศั นคติที่ดีต่อตนเอง และ วิชาชีพและเป็ นที่ยอมรับ
ของสังคม
2. มีคุณลักษณะพึงประสงค์ของหลักสู ตร คณะและมหาวิทยาลัย และให้ได้ตาม
มาตรฐานตามวิชาชีพ
3. มีความรู ้ความชํานาญทางเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับธุ รกิจ อุตสาหกรรม
4. มีความสามารถออกแบบ พัฒนา วิเคราะห์ และบริ หารจัดการระบบสารสนเทศ
ทางธุ รกิจ
5. มีความพร้อมในการนําความรู ้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ
2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง
(1) พัฒนาระบบการบริ หาร
หลักสู ตรโดยมุ่งผลการเรี ยนรู้
ของนักศึกษา

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้

- ประชุมชี้แจงและมอบ
หมายความรับผิดชอบต่อ
ผลการเรี ยนรู ้ให้อาจารย์
ประจําวิชา
- จัดอบรมเกี่ยวกับกลยุทธ์
การจัดการเรี ยนการสอน
และ การผลิตสื่ อการสอน
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- รายละเอียดรายวิชา
และรายงานวิชาทุกรายวิชา

- มีการผลิตสื่ อการสอนทุกรายวิชา
- ผลการประเมินการของอาจารย์
ผู้ สอนอยูโ่ ดยเฉลี่ยไม่นอ้ ย กว่า 3.5
คะแนนจากคะแนนเต็ม 5.0
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แผนการพัฒนา/ เปลีย่ นแปลง

(2 ) พัฒนาหลักสู ตรสาขาวิชา
ระบบสารสนเทศให้มี
มาตรฐานไม่ต่าํ กว่าที่ สกอ.
กําหนด

กลยุทธ์
- ติดตามผลการเรี ยนรู ้ของ
นักศึกษาโดยคณะกรรม
การการบริ หารหลักสู ตร
- หลักสู ตรโดยยึดตาม
มาตรฐานของสมาคม
คอมพิวเตอร์
(ACM/IEEE)
- ติดตามประเมินหลักสู ตร
อย่างสมํ่าเสมอ

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
- รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของ
นักศึกษาและจัดทํารายงานหลักสู ตรทุก
ปี การศึกษา
- หลักสู ตรได้มีการรับรองจาก สกอ.

- รายงานผลการ ดําเนินการหลักสู ตร
ประจํา ปี ผลการประเมิ น ผูใ้ ช้บ ัณฑิ ต มี
ความพึงพอใจในการด้านทักษะความรู้
ความสามารถในการทํางานโดยเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเฉลี่ย 5.0
- รายงานการประชุมทบทวนหลักสู ตร
- เชิญผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ
โดยผูท้ รงคุณวุฒิ ผูใ้ ช้บณั ฑิต บัณฑิต
และเอกชนมามีส่วนร่ วม
ใหม่ และ นักวิชาการ
ในการพัฒนาหลักสู ตร
- ประชุมชี้แจงให้กบั อาจารย์ - รายงานการจัดทํารายละเอียดรายวิชา
(3) พัฒนาบุคลากรด้านการ
และรายงานรายวิชาทุกวิชา
เรี ยนการสอนให้มีความรู ้ความ และมอบหมายความ
รับผิด ชอบต่อผลการเรี ยนรู้
ชํานาญในการสอนและทาง
ด้านการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้อาจารย์ประจําวิชา
อย่างสมํ่าเสมอ
- ติดตามผลการเรี ยนรู ้ของ - รายงานการทบทวนสอบผลสัมฤทธิ์
นักศึกษาโดยคณะกรรม
ของนักศึกษาและจัดทํารายงาน
การบริ หารหลักสู ตร
หลักสู ตรทุกปี การศึกษา
- จํานวนอาจารย์ที่ได้รับการอบรมและ
- สนับสนุนอาจารย์ให้รับ
การอบรมพัฒนาทักษะและ พัฒนาทักษะและความรู ้ต่างๆอย่าง
สมํ่าเสมอ
องค์ความรู ้ต่างๆ อย่าง
สมํ่าเสมอ
- จํานวนบทความที่ เผยแพร่ ผลงานทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 บทความ/ปี
การศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวกหมายเลข 2)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ให้เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ใช้ระบบทวิภาค โดยรับเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาที่ศึกษาในระดับประกาศนียบัตร
ขั้นสู ง หรื อ ระดับปริ ญญาตรี ตามข้อบังคับว่าด้วยการเทียบโอนหน่วยกิต ของมหาวิทยาลัย
2 การดําเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน- เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน มิถุนายน - กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
ภาคการศึกษาที่ 3 ให้เป็ นไปตามประกาศ ของมหาวิทยาลัย
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
1) สําเร็ จการศึกษาไม่ต่าํ กว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
2) สําเร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง สาขาวิชาการบัญชี จาก
สถาบันที่ กพ. ให้การรับรอง
3) ผ่า นการคัดเลื อ กตามเกณฑ์ของสํา นัก งานคณะกรรมการอุ ดมศึ ก ษาและ/หรื อ
เป็ นไป ตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือก (รับตรง) ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
4) ผ่านการเทียบโอนรายวิชา/ประสบการณ์ตามเกณฑ์ที่กาํ หนด
การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
พ.ศ. 2548 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า (ถ้ ามี)
ปั ญหาด้านการปรับตัวจากการเรี ยนในระดับมัธยมศึกษา มาเป็ นการเรี ยนที่มีรูปแบบ
แตกต่างไปจากเดิมที่คุน้ เคย มีสังคมที่กว้างขึ้น มีกิจกรรมทั้งการเรี ยนในห้องเรี ยนและกิจกรรมเสริ ม
ในสาขาวิชา นักศึกษาต้องสามารถจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม นอกจากนี้ นกั ศึกษายังขาดทักษะความรู ้
ด้านภาษาอังกฤษ
2.4 กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา /ข้ อจํากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
จัด ปฐมนิ เ ทศนัก ศึ ก ษาใหม่ และแนะนํา การวางแผนชี วิ ต เทคนิ ค การเรี ย นใน
มหาวิทยาลัย และการบริ หารเวลามอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึ กษาในการทําหน้าที่ดูแลตักเตือน
ช่ ว ยเหลื อ และให้ ค าํ แนะนํา นัก ศึ ก ษา รวมทั้ง จัด กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การดู แ ลนัก ศึ ก ษา เช่ น
การประชุ มนักศึกษา พบผูป้ กครอง ติดตามผลการเรี ยนของนักศึกษา เป็ นต้น มีการทดสอบ ทักษะ
ความรู้ พ้ื นฐานด้า นภาษาอังกฤษและคณิ ตศาสตร์ ของนักศึกษาใหม่ และ จัดหลักสู ตรอบรมเสริ ม
ภาษาอังกฤษ ให้แก่นกั ศึกษาที่ขาดทักษะความรู ้พ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษในระหว่างภาคการศึกษา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี
จํานวนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีช้ ันปี ที่ (คน)
1
2
3
4
รวม
จํานวนนักศึกษาทีค่ าดว่ า
จะสํ าเร็จการศึกษา

2554
80

80

จํานวนนักศึกษาแต่ ละปี การศึกษา
2555
2556
2557
80
80
80
80
80
80
80
80
80
160
240
320
70

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

2558
80
80
80
80
530
70
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ
รายการ
ค่าบํารุ งการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
เงินอุดหนุ นจากรัฐบาล
รวมรายรับทั้งหมด
ค่ าใช้ จ่ายต่ อนักศึกษาต่ อภาค
เรียน / คน

2554
456,000
280,000
736,000

2555
912,000
560,000
1,472,000

9,200

9,200

ปี งบประมาณ
2556
2557
1,368,000 1,824,000
840,000 1,120,000
2,208,000 2,944,000
9,200

9,200

2558
1,824,000
1,120,000
2,924,000
9,200

2.6.2 งบประมาณรายจ่ าย
รายการ
ก.งบดําเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายดําเนินการ(ไม่รวม3)
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุ ภณั ฑ์
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา *
ค่ าใช้ จ่ายต่ อหัวนักศึกษา

2553

ปี งบประมาณ
2554
2555

2556

2557

756,000 817,128 882,499 953,099 1,029,347
724,000 760,200 798,210 838,120 880,030
1,480,600 1,577,328 1,680,709 1,791,219 1,909,377
1,480,000 1,577,328 1,680,709 1,791,219 1,909,377
80
160
240
320
320
18,500
9,858.30 7,002.95 5,597.56 5,966.80

2.7 ระบบการจัดการศึกษา
จัดการศึกษาแบบชั้นเรี ยนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี
พ.ศ. 2548 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2)
3 หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่ น้อยกว่ า
133 หน่ วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
30 หน่ วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
97 หน่ วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
45 หน่ วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเอก
45 หน่ วยกิต
2.2.1 เอกบังคับ
30 หน่ วยกิต
2.2.2 เอกเลือก
15 หน่ วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ/สหกิจศึกษา
ไม่ น้อยกว่า
7 หน่ วยกิต
เลือกเรียนจากข้ อ 2.3.1 หรือ ข้ อ 2.3.2
2.3.1 การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ
7 หน่ วยกิต
2.3.2 สหกิจศึกษา
7
หน่ วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่ วยกิต
3.1.3 รายวิชาในโครงสร้ าหลักสู ตร
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
30 หน่ วยกิต
1.1 กลุ่มวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เลือกเรียน
6 หน่ วยกิต
GESC1101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Information Technology and Communication
GESC1102 วิทยาศาสตร์ เพื่อชีวติ
3(3-0-6)
Sciences for Life
GESC1103 พืชพรรณเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Plants for Life

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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GESC1104 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
Natural Resources and Environment for Life
GESC1105 ชีวติ กับเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Life and Technology
GESC1106 การคิดและคณิ ตศาสตร์ ในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Thinking and Mathematics in Daily Life
1.2 กลุ่มภาษา
9 หน่ วยกิต
วิชาบังคับ
6 หน่ วยกิต
GEEN1001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
GETH1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
วิชาเลือก
3 หน่ วยกิต
GECN1101 ภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Basic Chinese for Communication
GEEN1101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารขั้นสู ง
3(3-0-6)
English for Advanced Communication
GEEN1102 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรี ยมความพร้อมสําหรับ
3(3-0-6)
การสมัครงาน
English for Career Application
GEFR1101 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Basic French for Communication
GEJP1101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Basic Japanese for Communication
GEKM1101 ภาษาเขมรเบื้องต้นเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Basic Khmer for Communication
GEKR1101 ภาษาเกาหลีเบื้องต้นเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Basic Korean for Communication
GEVN1101 ภาษาเวียดนามเบื้องต้นเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Basic Vietnamese for Communication

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
วิชาบังคับ
GEHS1001 สารสนเทศเพื่อการเรี ยน
Information for Learning
วิชาเลือก
GEHS1101 สุ นทรี ยภาพของชีวิต
Aesthetics of Life
GEHS1102 การพัฒนาตนเพื่อความสุ ขของชีวติ
Self-Development for Happiness in Life
GEHS1103 จริ ยธรรมทางสังคมและการใช้เหตุผล
Social Morality and Reasoning
1.4 กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์
วิชาบังคับ
GESO1001 พลวัตสังคมไทย
Dynamics of Thai Society
วิชาเลือก
GESO1101 พลวัตสังคมโลก
Dynamics of Global Society
GESO1102 มนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม
Man and Environment
GESO1103 กฎหมายในชีวติ ประจําวัน
Law in Daily Life
GESO1104 เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้
Sufficiency Economy and Application
GESO1105 ธุรกิจสําหรับชีวิตประจําวัน
Business for Daily Life

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

7 หน่วยกิต
1 หน่ วยกิต
1(1-0-2)
6 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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1.5 กลุ่มวิชาพลานามัย
วิชาบังคับ
GEPA1001 การออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพ
Exercises for Health
GEPA1002 กีฬาประเภทบุคคล
Individual Sports
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
ACCT1103 หลักการบัญชีเบื้องต้น
Introduction to Principles of Accounting
ACCT3201 การบัญชีเพื่อการจัดการ
Managerial Accounting
APST2105 สถิติธุรกิจ
Business Statistics
BENG1101 ภาษาอังกฤษธุ รกิจ1
Business English 1
BENG1102 ภาษาอังกฤษธุ รกิจ 2
Business English 2
ECON1101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
Microeconomics 1
ECON1102 เศรษฐศาสตร์ มหภาค 1
Macroeconomics 1
ECON3305 การวิเคราะห์เชิงปริ มาณทางธุ รกิจ
Quantitative Analysis in Business
FINB1101 การเงินธุรกิจ
Business Finance
FINB2201 การภาษีอากรธุ รกิจ
Business Taxation
HRDM1101 การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
LAWS2501 กฎหมายธุ รกิจ
Business Laws
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

2 หน่ วยกิต
2 หน่ วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)

45 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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MKRT1101 หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
MNGT1102 การจัดองค์การและจริ ยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Organization Management and Business Ethics
MNGT3104 การจัดการการผลิตและดําเนินงาน
3(3-0-6)
Production and Operation Management
2.2 กลุ่มวิชาเอก
45 หน่ วยกิต
2.2.1 เอกบังคับ
30 หน่ วยกิต
BCOM1701 หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
3(2-2-5)
Principles of Basic Programming
BCOM2103 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีสาํ หรับธุ รกิจ 3(2-2-5)
Data Structure and Methodology for Business
BCOM2104 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 3(2-2-5)
ทางธุ รกิจ
Analysis and Design for Information System
in Business
BCOM2201 การพัฒนาฐานข้อมูลธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Database Development
BCOM2202 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
3(3-0-6)
Information System Management
BCOM2702 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Object Oriented Programming in Business
BCOM3401 เครื อข่ายและการสื่ อสารข้อมูลทางธุ รกิจ
3(3-0-6)
Network and Data Communication for Business
BCOM3901 หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
3(3-0-6)
Special Topics in Business Computer
BCOM4601 ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศเพื่อธุ รกิจ 3(3-0-6)
Information Security Sytems for Business
BCOM4901 สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3(2-2-5)
Seminars in Business Computer

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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2.2.2 เอกเลือก
15 หน่ วยกิต
ให้ นักศึกษาเลือกเรียนในหมวดวิชาต่ อไปนีไ้ ม่ น้อยกว่ า 15 หน่ วยกิต
กลุ่มวิชาการจัดการระบบสารสนเทศ
BCOM3102 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Computer System Organization
BCOM4101 การบริ หารโครงการซอฟต์แวร์ ทางธุ รกิจ 3(3-0-6)
Software Project Management for Business
BCOM4202 ระบบการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ
3(2-2-5)
Enterprise Resource Planning System
BCOM4203 การจัดการกระบวนการธุ รกิจ
3(2-2-5)
Business Process Management
BCOM4205 คลังข้อมูลทางธุ รกิจ
3(2-2-5)
Datawarehouse for Business
BCOM4206 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการห่วงโซ่ 3(3-0-6)
อุปทาน
Information Technology for Supply Chain Management
BCOM4303 ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์ดา้ นมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Software Usage Skills for Multimedia
BCOM4304 โปรแกรมประยุกต์โอเพนซอร์ ซ
3(2-2-5)
Open Source Application Software
BCOM4501 การจัดการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
Electronic Commerce Management
BCOM4703 การเขียนโปรแกรมแบบวิชวลสําหรับงานธุ รกิจ 3(2-2-5)
Visual Language Programming for Business
Application
BCOM4704 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวาสําหรับงานธุ รกิจ 3(2-2-5)
Java Language Programming for Business
Application

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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BCOM4705 การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บสําหรับงานธุ รกิจ 3(2-2-5)
Web Application Development for Business
Application
BCOM4902 การวิจยั ทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
3(0-6-3)
Research Studies in Business Computer
2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ/สหกิจศึกษา
ไม่ น้อยกว่า
7 หน่ วยกิต
BCOM4801 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
2 (90)
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
Preparation for Occupational Practicum in Business
Computer
BCOM4802 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ 5(350)
Occupational Practicum in Business Computer
หรือ
BCOM4803 การเตรี ยมสหกิจศึกษาทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ 1(45)
Preparation for Co- operative Education in
Business Computer
BCOM4804 สหกิจศึกษาทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
6(540)
Co-operative Education in Business Computer
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่ วยกิต
ให้เลื อกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ในหลักสู ตรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
โดยไม่ซ้ าํ กับรายวิชาที่เคยเรี ยนมาแล้ว และต้องไม่เป็ นรายวิชาที่กาํ หนดให้เรี ยนไม่นบั หน่วยกิตรวม
ในเกณฑ์การสําเร็ จหลักสู ตรของสาขาวิชา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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3.1.4 แผนการเรี ยน

ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

ชั้นปี ที่ 1
รหัสวิชา
GESC1106

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต

GEEN1001
GETH1001
GEPA1001
GEPA1002
GEHS1001

การคิดและคณิ ตศาสตร์ ใน
ชีวติ ประจําวัน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
การออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพ
กีฬาประเภทบุคคล
สารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู้

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(1-0-2)

ACCT1103

หลักการบัญชีเบื้องต้น

3(3-0-6)

BCOM1701

หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

3(2-2-5)

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รวม
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ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

ชั้นปี ที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต

GEEN1101
GEHS1101
GESO1001

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารชั้นสู ง
สุ นทรี ยภาพของชีวิต
พลวัตสังคมไทย

3(2-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

MKRT1102
HRDM1101

หลักการตลาด
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์

3(3-0-6)
3(3-0-6)

BCOM2103

โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
สําหรับธุ รกิจ

3(2-2-5)

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รวม
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ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

ชั้นปี ที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต

GESO1105

ธุรกิจสําหรับชีวิตประจําวัน

3(3-0-6)

FINB1101
APST2105
ECON1101
BENG1101

การเงินธุรกิจ
สถิติธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์ จุลภาค1
ภาษาอังกฤษธุ รกิจ 1

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

BCOM2104

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

3(2-2-5)

รวม

21

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

BCOM2202
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3(3-0-6)
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ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

ชั้นปี ที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต

GEHS1102

การพัฒนาตนเพื่อความสุ ข
ของชีวติ

3(3-0-6)

FINB2201
ECON1102
MNGT1102

การภาษีอากรธุ รกิจ
เศรษฐศาสตร์ มหภาค 1
การจัดการองค์การและ
จริ ยธรรมทางธุ รกิจ
ภาษาอังกฤษธุ รกิจ 2

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
ทางธุ รกิจ
การพัฒนาฐานข้อมูลธุ รกิจ

3(2-2-5)

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน

BENG1102

3(3-0-6)

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
BCOM2702
BCOM2201
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รวม

3(2-2-5)
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ชั้นปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต

GESC1101

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสาร

3(3-0-6)

ACCT3201
MNGT3104

การบัญชีเพื่อการจัดการ
การจัดการการผลิตและดําเนินงาน

3(3-0-6)
3(3-0-6)

BCOM3401

เครื อข่ายและการสื่ อสารข้อมูลทาง
ธุรกิจ

3(3-0-6)

BCOM4501
BCOM3102
BCOM4101

การจัดการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์
ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์ ดา้ น
มัลติมีเดีย

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

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก

2.4 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน

ชั้นปี ที่ 3
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต

LAWS2501
ECON3305

กฎหมายธุรกิจ
การวิเคราะห์เชิงปริ มาณทางธุ รกิจ

3(3-0-6)
3(3-0-6)

BCOM3901
BCOM4901

หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
สัมมนาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

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

BCOM4705

การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บสําหรับ
งานธุ รกิจ

3(2-2-5)

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก

2.4 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รวม

3
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ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

ชั้นปี ที่ 4
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต

BCOM4601

ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศเพื่อ
ธุรกิจ

3(3-0-6)

BCOM4902

การวิจยั ทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

3(0-6-3)

BCOM4801

การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รวม

2(90)
3
11
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ชั้นปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ

รหัสวิชา

BCOM4802
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ชื่อวิชา

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทาง
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
รวม

หน่ วยกิต

5(350)

5
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
ACCT1103

หลักการบัญชี เบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
Introduction to Principles of Accounting
ความหมาย วัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี
หลักการและวิธีการบันทึกบัญชี ตามหลักการบัญชี คู่ การบันทึกบัญชี ตามวงจรบัญชี
การจัดทํา รายงานการเงิ นของกิ จการขายสิ นค้า ผลิ ตสิ นค้าและให้บ ริ ก ารการนํา
ข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ในการจัดการและการบัญชี ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ACCT3201

การบัญชี เพือ่ การจัดการ
3(3-0-6)
Managerial Accounting
วิชาบังคับก่ อน : ACCT1103 หลักการบัญชีเบือ้ งต้ น
การพัฒนาและการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการบัญชี เพื่อไปใช้ในการวางแผน
การควบคุ มและการตัดสิ นใจ โดยศึกษาเกี่ ยวกับการบัญชี ตน้ ทุนรวมและการบัญชี
ต้นทุน ผันแปร การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณต้นทุน กําไร การวิเคราะห์
ต้น ทุ น ภาษี แ ละข้อ จํา กัด ของข้อ มู ล ต่ า งๆการจัด ทํา งบประมาณ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงทางการเงินและงบกระแสเงินสด

APST2105

สถิติธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Statistics
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิต ตัวแปรสุ่ ม และการแจกแจงความน่ าจะเป็ น
ของตัว แปรสุ่ ม ประชากร และการสุ่ ม ตัว อย่า ง การประมาณค่า การทดสอบ
สมมุติฐาน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การ
ถดถอย และสหพันธ์อย่างง่าย อนุกรมเวลา และเลขดัชนี และการประยุกต์ใช้ทาง
ธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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BCOM1101 หลักเบือ้ งต้ นเกีย่ วกับระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
Principles of Information Systems
ความรู ้ เบื้องต้นเกี่ ยวกับระบบสารสนเทศ บทบาทและองค์ประกอบของ
ระบบสารสนเทศในองค์ก ร รู ป แบบและโครงสร้ า งระบบสารสนเทศ ระบบ
สารสนเทศย่อ ยทางธุ ร กิ จ การเข้า ถึ ง ระบบสารสนเทศ การประยุ ก ต์ใ ช้ร ะบบ
สารสนเทศ เพื่อการบริ หารงาน การสื่ อสารข้อมูลในระบบสารสนเทศ และระบบ
เครื อข่าย
หมายเหตุ : เปิ ดสอนให้ นักศึกษาสาขาอืน่ เรียน
BCOM1701

หลักการเขียนโปรแกรมเบือ้ งต้ น
3(2-2-5)
Principles of Basic Programming
องค์ประกอบ กฎเกณฑ์การใช้งาน และรู ปแบบของคําสั่งต่างๆ โดยใช้ภาษา
ใดภาษาหนึ่งตามที่กาํ หนด ชนิ ดของข้อมูลที่เป็ นมาตรฐาน ข้อมูลประเภทโครงสร้าง
ระเบียน แถวลําดับ การกําหนดเงื่อนไข คําสั่งทํางานซํ้า คําสั่งในการเลือกปฏิบตั ิงาน
โปรแกรมย่อยทั้งที่เป็ นแบบมาตรฐานและที่เขียนขึ้นมาใช้งานเอง ศึกษาตัวอย่าง
โปรแกรมและทดลองเขียนโปรแกรมด้วยตนเอง

BCOM2103 โครงสร้ างข้ อมูลและขั้นตอนวิธีสําหรับธุรกิจ
3(2-2-5)
Data Structure and Methodology in Business
วิชาบังคับก่ อน : BCOM1701 หลักการเขียนโปรแกรมเบือ้ งต้ น
โครงสร้างข้อมูลแบบต่างๆ ทั้งแบบเชิงเส้น อาร์ เรย์ ลิงค์ลิสต์ แสตกคิวและ
แบบไม่ใช่เชิ งเส้น ต้นไม้ กราฟ เครื อข่าย การนําโครงสร้างข้อมูลไปประยุกต์ใช้
ในงานต่างๆ เทคนิคการเรี ยงลําดับ ค้นหาข้อมูล การออกแบบและการวิเคราะห์
อัลกอริ ทึม หลักพื้นฐานการจัดหน่วยความจํา และสามารถนําไประยุกต์ใช้ในงาน
ธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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BCOM2104 การวิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3(2–2–5)
System Analysis and Design for Information Systems in Business
วิชาบังคับก่ อน: BCOM1701 หลักการเขียนโปรแกรมเบือ้ งต้ น
ระบบการประมวลผลข้อมูล และวงจรการพัฒนาออกระบบ ระเบี ย บวิธี
เครื่ องมือในการวิเคราะห์ระบบ แบบจําลองเชิงวัตถุ ผังงาน ตารางและการตัดสิ นใจ
การกําหนดปั ญหาและการศึกษาความเป็ นไปได้ของระบบ การวิเคราะห์ความคุม้ ค่า
ในการลงทุ น การออกแบบข้อมูลนํา เข้า และการแสดงผลลัพ ธ์ ของระบบ การ
ออกแบบฐานข้อมูลการออกแบบฟอร์ ม การนําเสนอรายงาน การบํารุ งรักษาระบบ
และการจัดทําเอกสารต่าง ๆ การนําไปใช้ และการประเมินผล เพื่อสามารถนําไปใช้
ในงานธุ รกิจ
BCOM2201

การพัฒนาฐานข้ อมูลธุรกิจ
3(2–2–5)
Business Database Development
ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับวิธีการเก็บข้อมูลโดยการใช้ไฟล์เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ฐานข้อมูล ฐานข้อมูลประเภทต่างๆ ปั ญหาที่อาจเกิดขึ้นกับการใช้ฐานข้อมูลและไฟล์
ในการจัดเก็บข้อมูล ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการออกแบบและใช้งานฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์ (Relational Database) เรี ยนรู้คาํ สั่งของภาษา SQL : Structure Query
Language เพื่อใช้งานและจัดการกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ โดยใช้โปรแกรมจัดการ
ฐานข้อมูล DBMS : Database Management System เพื่อสามารถนําไปประยุกต์ใช้
ในงานธุ รกิจ

BCOM2202

ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
3(3-0-6)
Information System Management
แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศ อันจะเป็ นประโยชน์ในการ
จัดการ เนื้ อหาวิชาครอบคลุมถึงการวิเคราะห์ การออกแบบ และองค์ประกอบของ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น
บทบาทและหน้ า ที่ ข องระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด การภายในองค์ ก าร
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ และผลกระทบต่อสารสนเทศเพื่อการจัดการ รวมถึง
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในการตัดสิ นใจงานต่าง ๆ รวมถึงระบบสํานักงาน
อัตโนมัติดว้ ย

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

30
BCOM2702

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Object Oriented Programming in Business
วิช าบั งคั บ ก่ อ น: BCOM1701
หลัก การเขี ยนโปรแกรมเบื้องต้ น
ความเป็ นมาในรู ปแบบการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยให้ความสําคัญ
กับ วัตถุ ซึ่ งสามารถนํามาประกอบกัน โดยแลกเปลี่ยนข่าวสารเพื่อนํามาประมวลผล
และส่ งข่าวสารที่ได้ให้วตั ถุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทาํ งานต่อไป และเป็ นการเขียน
โปรแกรมแบบเชิ งกระบวนการ โดยให้ความสําคัญกับขั้นตอนกระบวนการที่ท าํ
โดยแบ่งโปรแกรมออกเป็ นส่ วนๆตามลําดับขั้นตอนการทํางานซึ่ งแนวคิดการเขียน
โปรแกรมเชิ ง วัต ถุ น้ ั นต้ อ งให้ ค วามสํ า คัญ กับ ข้ อ มู ล และพฤติ ก รรมของวัต ถุ
และความสัมพันธ์กนั ระหว่างวัตถุกนั มากกว่า หรื อ สามารถนําไปประยุกต์ทางธุรกิจ

BCOM3102

โครงสร้ างระบบคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Computer System Organization
ระบบคอมพิวเตอร์ หน่วยความจํา หน่วยประมวลผล หน่วยรับและแสดงผล
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบดังกล่าว โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์ และระบบ
การสื่ อสาร Clients, Servers, ระบบหน่วยบันทึกข้อมูล , ศูนย์ขอ้ มูล ระบบเครื อข่าย
อินเตอร์ เนต ระบบปฎิบตั ิการ ชนิดของดีไวส์ ระบบไฟล์และการเก็บการอินเตอร์ เฟส
กับผูใ้ ช้ ระบบซอฟต์แวร์ ประยุกต์

BCOM3401

เครือข่ ายและการสื่ อสารข้ อมูลทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Data Communication amd Network for Business
การสื่ อสารข้อมูล อุปกรณ์ การสื่ อสารข้อมูล การสื่ อสารข้อมูลด้วยเครื อข่าย
คอมพิ ว เตอร์ ท้ งั แบบใช้ส ายสั ญ ญาณและไร้ ส ายสั ญ ญาณ มาตรฐาน สากลและ
โปรโตคอลต่างๆ ในการสื่ อสารข้อมูลด้วยเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สถาปั ตยกรรมของ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบรักษาความปลอดภัยในเครื อข่าย การออกแบบติดตั้ง
ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สําหรับงานธุ รกิจ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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BCOM3622

คอมพิวเตอร์ สําหรับนักเศรษฐศาสตร์
3(2-2-5)
Computer for Economists
การใช้ง านโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ Microsoft Excel โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เพื่อการวิจยั โปรแกรมคอมพิวเตอร์ E-views หรื อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการประยุกต์ใช้ในทางเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ การวิเคราะห์ค่าสถิติใน
งานวิจยั การวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติ การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของโครงการลงทุน
เพื่อประกอบการตัดสิ นใจในการดําเนิ นโครงการ รวมถึ งการประมวลผล และการ
นําเสนอผลงาน
หมายเหตุ : เปิ ดสอนให้ นักศึกษาสาขาอืน่ เรียน

BCOM3901

หัวข้ อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
3(3-0-6)
Special Topics in Business Computer
วิชาบังคับก่ อน : วิชาเอกบังคับไม่ น้อยกว่า 18 หน่ วยกิต
ให้นกั ศึกษาคิดหัวข้อโครงงานทางทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ขึ้นมา 1 โครงงาน
โดยให้นกั ศึกษาประยุกต์ใช้ความรู ้ที่เรี ยนมา เพื่อออกแบบและพัฒนาโปรแกรมหรื อ
ระบบงานที่ใช้งานได้จริ ง นักศึกษาจะต้องวิเคราะห์ปัญหา กําหนดวิธีการแก้ปัญหา
และออกแบบระบบโดยใช้หลักการต่างๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ เช่ น การสื่ อสาร
ข้อ มู ล และเครื อข่ า ย อัล กอริ ทึ ม และโครงสร้ า งข้อ มู ล ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ระบบ
ฐานข้อมูล และอื่นๆ นักศึกษาจะเป็ นคนเลือกอาจารย์ที่ปรึ กษาซึ่ งจะเป็ นผูแ้ นะนําให้
คําปรึ กษานักศึกษาไปตลอดการพัฒนาโครงงาน นักศึกษาจะต้องจัดทํารายงานและ
นําเสนอโครงงานซึ่ งเป็ นการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับโครงงานของนักศึกษา

BCOM4101

การบริ หารโครงการซอฟต์ แวร์ ทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Software Project Management
การบริ หารโครงการซอฟต์แวร์ ท้ งั ด้านการจัดการ วงจรชี วิตของการพัฒนา
ซอฟต์ แ วร์ กกระบวนการบริ หารโครงการซอฟต์ แ วร์ การวางแผนโครงการ
ซอฟต์แวร์ ในเรื่ องการประเมินต้นทุน เรื่ องการจัดตารางเวลา การควบคุมโครงการที่
รวมไปถึ ง การประกัน คุ ณ ภาพ การวิ เ คราะห์ แ ละการบริ ห ารความเสี่ ย ง การจัด
โครงสร้างทีมงาน การจัดสรรผูร้ ่ วมโครงการ และการดําเนิ นการโครงการซอฟต์แวร์
การวัดและประเมิ นผลการพัฒนาซอฟต์แวร์ การบริ หารโครงการซอฟต์แวร์ ตาม
หลักการซี เอ็มเอ็ม (CMM) เพื่อใช้ในองค์กรธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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BCOM4202

ระบบการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ
3(2-2-5)
Enterprise Resource Planning System
วิชาบังคับก่ อน : BCOM2301 ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
ความสํ า คัญ ของการวางแผนทรั พ ยากรวิ ส าหกิ จ และการบู ร ณาการ
สารสนเทศในองค์ก าร หลัก การสํา คัญของระบบงานในการวางแผนทรั พ ยากร
วิสาหกิ จ การปรั บปรุ ง กระบวนการทางธุ รกิ จ แนวทางการเลื อกและการจัดสร้ า ง
ระบบ ปั จจัยที่มีผลต่อความสําเร็ จ ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการวางแผนทรัพยากร
วิสาหกิจกับโดยประยุกต์ใช้กบั สารสนเทศทางธุ รกิจ และ การบริ หารห่วงโซ่อุปทาน

BCOM4203

การจัดการกระบวนการธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Process Management
วิชาบังคับก่ อน : BCOM2301 ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
แนวความคิดและวิธีการจัดการกระบวนการธุ รกิจ เข้าใจถึงกระบวนการใน
องค์กร การน◌ิยามแบ่งชนิด การชี้ กระบวนการหลักการทําโมเดลกระบวนการ การ
จัด ทํา เอกสารอธิ บ ายกระบวนการ การประเมิ น กระบวนการ การปรั บ ปรุ ง
กระบวนการ การออกแบบกระบวนการใหม่ การจัดการกับการเปลี่ยนแปลง การใช้
เทคโนโลยีส ารสนเทศ กับ การจัด การปรั บ ปรุ ง กระบวนการกรณี ศึ ก ษาของการ
บริ หารกระบวนการธุ รกิจการสาธิ ตโดยใช้ระบบ ERP

BCOM4205

คลังข้ อมูลทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Datawarehouse for Business
วิชาบังคับก่ อน: BCOM2202 การพัฒนาฐานข้ อมูลธุรกิจ
แนวคิ ดของคลังข้อมูลและมาร์ ทข้อมูล คิวบ์ขอ้ มูลขั้นแนะนํา โครงสร้าง
รู ปแบบต่างๆ และการประมวลผลเชิ งวิเคราะห์ออนไลน์ในฐานข้อมูลแบบพหุ มิติ
การวิ เคราะห์ และการออกแบบสถาปั ตยกรรมของคลัง ข้อ มูล การทํา ให้เกิ ดคลัง
ข้อมูล เทคโนโลยีคลังข้อมูลและการประยุกต์ใช้กบั กรณี ศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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BCOM4204

ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(2-2-5)
Human Resource Information System
แนวคิดเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ในการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ การจัดเก็บ
ข้อมูลที่ จาํ เป็ นในการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ วิธีการจัดเก็บเพื่อประโยชน์ในการ
ค้นหาและเรี ยกใช้ขอ้ มูล การนําคอมพิวเตอร์ และเครื่ องมือต่าง ๆ มาช่วยในการ
จัดเก็บข้อมูลลักษณะข้อสนเทศเกี่ยวกับงานบุคคลที่ใช้ในการวางแผน และตัดสิ นใจ
ของผูบ้ ริ หาร
หมายเหตุ : เปิ ดสอนให้ นักศึกษาสาขาอืน่ เรียน

BCOM4206

เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การจัดการโซ่ อุปทาน
3(3-0-6)
Information Technology for Supply Chain Management
ความหมายของโซ่อุปทาน ความสําคัญของการจัดซื้ อ การจัดซื้ อจากแหล่ง
ภายนอก การจัดซื้ อแบบทันเวลา การจัดซื้ อระหว่างประเทศ การเลือกผูเ้ สนอขาย การ
ประเมินและการวิเคราะห์แหล่งผูข้ าย การตรวจเยีย่ มแหล่งผูข้ าย การจัดส่ งสิ นค้า การ
ประเมินทางเลือกของการจัดส่ ง แถบรหัส การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิ กส์
การวางแผน ความต้องการการจัดจําหน่ าย การขนส่ งแบบทันเวลาและการรี เอนจิ
เนียริ่ ง โดยเน้นการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้งาน

BCOM4303

ทักษะการใช้ ซอฟท์แวร์ ด้านมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Skills of Animation and Multimedia Software
ความเป็ นมา องค์ป ระกอบของมัล ติ มี เ ดี ย และอุ ป กรณ์ ม ัล ติ มี เ ดี ย การ
ประยุก ต์ใ ช้ง านมัล ติ มี เดี ย ศึ ก ษาองค์ป ระกอบของมัล ติ มี เดี ย ในแต่ล ะด้า น ได้แก่
ไฮเปอร์ เท็กซ์ และไฮเปอร์ มีเดี ย ตัวอักษรและรู ปแบบตัวอักษร ภาพนิ่ ง เอนนิ เมชั่น
เสี ย ง และวิ ดีโ อ รวมถึ ง การพัฒ นาระบบมัล ติ มี เ ดี ย การใช้ง านระบบเครื อ ข่ า ยที่
เกี่ยวข้องกับมัลติมีเดียและสตรี มมิ่งมีเดีย

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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BCOM4304

โปรแกรมประยุกต์ โอเพนซอร์ ซ
3(2-2-5)
Open Source Application Software
ความเป็ นมาการนํา ซอฟต์แวร์ เสรี หรื อ ซอฟต์แวร์ โอเพ่น ซอร์ ซ มาใช้
ประยุก ต์ใ ช้ง านอย่า งถู ก ลิ ข สิ ท ธิ์ ผูใ้ ช้ห รื อ ผูพ้ ฒ
ั นา สามารถนํา มานํา ซอฟท์แวร์
โอเพ่น ซอร์ ซ มาใช้ง านแก้ไ ข แจกจ่า ย โดยสามารถนํา มาปรั บ ปรุ ง พัฒนา หรื อ
ประยุกต์ใ นการทํางาน เพื่อลดค่า ใช้จ่า ย และเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภาพการทํา งานให้ก ับ
องค์กร

BCOM4501

การจัดการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
Electronic Commerce Management
หลักการเบื้องต้นของระบบอินเตอร์ เน็ต โครงสร้างพื้นฐานของระบบการค้า
อิเล็กทรอนิ กส์ และหลักการเบื้ องต้นในการจัดการทางธุ รกิจรู ปแบบใหม่ ประเภท
ของระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อ EDI
ระบบการรั บ -จ่ า ยเงิ นบนอิ นเตอร์ เน็ ต ระบบความปลอดภัย ปั ญหาอุ ป สรรคของ
การค้าอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาและจัดตั้งเวบไซต์ การจดโดเมนเนม รวมทั้งศึกษา
ระบบการจัดส่ ง สิ นค้า การขนส่ ง สิ นค้า การตลาดอิ เล็ก ทรอนิ กส์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และศึกษาเทคโนโลยีการค้าอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต

BCOM4601

ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศเพือ่ ธุรกิจ
3(2-2-5)
Information Security Systems for Business
วิชาบังคับก่ อน : BCOM3401 เครือข่ ายและการสื่ อสารข้ อมูลทางธุรกิจ
ระบบความปลอดภัย การเข้ารหัส การวิเคราะห์รหัส มาตรฐานการเข้ารหัส
ข้อมู ล เทคนิ ค การสร้ า งรหัส และข้อตกลงในการสื่ อสาร การจัดการระบบรหัส
สาธารณะ ลายเซ็นแบบดิจิตอล ระบบความปลอดภัยของแฟ้ มข้อมูล การเข้าไปใน
ระบบฐานข้อมูล ระบบการตรวจหาผูบ้ ุกรุ ก แบบจําลองความมัน่ คงของสารสนเทศ
การปฏิเสธการให้บริ การ หลักการตรวจสอบ การเข้ารหัส การใช้คียก์ บั สารสนเทศ
การควบคุมการเข้าถึง กฎแห่งสิ ทธิ์ มาตรฐานความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
สําหรับงานธุ รกิจ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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BCOM4703 การเขียนโปรแกรมภาษาวิชวลสํ าหรับงานธุรกิจ
3(2–2–5)
Visual Language Programming for Business Application
วิชาบังคับก่ อน : BCOM1701 หลักการเขียนโปรแกรมเบือ้ งต้ น
หลั ก พื้ น ฐานของการเขี ย นโปรแกรมภาษาวิ ช วล ส่ ว นประกอบและ
คุณลักษณะ การสร้างฟอร์ มและเมนู การประมวลผลฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรม
โดยใช้ภาษาแบบวิชวลสําหรับการพัฒนางานธุ รกิจ
BCOM4704

การเขียนโปรแกรมจาวาสํ าหรับงานธุรกิจ
3(2-2-5)
Java Language Programming for Business Application
วิชาบังคับก่ อน : BCOM1701 หลักการเขียนโปรแกรมเบือ้ งต้ น
หลักพื้นฐานของการเขียนแปรแกรมภาษาจาวา โดยศึกษาโครงสร้ างและ
ไวยากรณ์ คําสั่งภาษาจาวา เครื่ องมือช่วยเขียนโปรแกรมภาษาจาวา และปฏิบตั ิการ
เขียนโปรแกรมขนาดเล็ก สําหรับงานธุรกิจ

BCOM4705

การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บสํ าหรับงานธุรกิจ
3(2–2–5)
Web Programming Development for Business Application
วิชาบังคับก่ อน : BCOM1701 หลักการเขียนโปรแกรมเบือ้ งต้ น
แนวคิดและหลักการในการออกแบบเว็บ โครงสร้างของเว็บไซต์ การจัดทํา
หน้าเว็บ และการเชื่ อมโยง การพัฒนาเว็บด้วยภาษาและโปรแกรมต่างๆ การพัฒนา
แอพลิเคชันบนอินเตอร์ เน็ต โครงสร้างการทํางาน และการเขียนโปรแกรมของ Web
Server และ Web Client การบันทึกข้อมูลผ่านฟอร์ ม การเชื่อมต่อกับโปรแกรมบน
เว็บเซิ ร์ฟเวอร์ การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บไซต์โดยเชื่ อมต่อฐานข้อมูลเพื่อพัฒนา
ระบบงานธุ รกิจการค้าบนอินเตอร์ เน็ต

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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BCOM4801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
2(90)
Preparation for Occupational Practicum in Business Computer
วิชาบังคับก่ อน : ต้ องเรียนวิชาบังคับไม่ น้อยกว่ า 18 หน่ วยกิต
การประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ การศึกษาแนวโน้ม
สภาพการเปลี่ ยนแปลงในหน่ วยงานทางธุ รกิ จ โดยการใช้กรณี ศึกษาสถานการณ์
จําลอง การเตรี ยมความพร้อมเกี่ยวกับทักษะ การใช้ภาษา การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้
เทคโนโลยี การพัฒนาบุคลิ กภาพ และการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม สามารถ
ทํางานเป็ นที มได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การเสริ มสร้ างจรรยาบรรณในวิชาชี พ เพื่อ
เตรี ยมความพร้อมก่อนออกฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

BCOM4802

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
5(350)
Occupational Practicum in Business Computer
วิชาบังคับก่ อน : BCOM4801 การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พทาง
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
จัดให้นกั ศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชี พด้านคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ในสถาน
ประกอบการในภาครัฐหรื อเอกชน ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์นิเทศก์ และ
ผูบ้ ริ หารกิ จการเป็ นผูค้ อยให้คาํ แนะนํา ซึ่ งอาจจัดให้ฝึกประสบการณ์ท้ งั หมด หรื อ
ฝึ กประสบการณ์ แ ละทํา โครงการพิ เ ศษ เพื่ อ ให้เ กิ ด ความรู้ ทัก ษะ เจตคติ และ
ประสบการณ์ ทั้งในและต่างประเทศ

BCOM4803 เตรียมสหกิจศึกษาทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
1(45)
Preparation for Co-operative Education in Business Computer
วิชาบังคับก่ อน : ต้ องเรียนวิชาบังคับไม่ น้อยกว่า 18 หน่ วยกิต
หลักการแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนและขั้นตอนของสหกิจศึกษา
ระเบียบข้อบังคับเกี่ ยวกับสหกิ จศึกษา การเตรี ยมความพร้ อมด้านวิชาการ ทักษะ
วิชาชีพและจริ ยธรรมที่จาํ เป็ นก่อนไปปฏิบตั ิงานที่สถานประกอบการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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BCOM4804 สหกิจศึกษาทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
6(540)
Co-operative Education in Business Computer
วิชาบังคับก่ อน : BCOM4803 เตรียมสหกิจศึกษา
การจัด การศึ ก ษาให้นัก ศึ ก ษาได้ไ ปปฏิ บ ตั ิ ง านในสถานประกอบการใน
ระหว่างที่กาํ ลังศึกษาอยู่ เพื่อให้นกั ศึกษาได้เชื่ อมโยงการเรี ยนรู ้ ในห้องเรี ยนกับ
ประสบการณ์จากการปฏิบตั ิงานจริ งในสถานประกอบการ โดยปฏิบตั ิงานเต็มเวลา
มีการประเมินผลและการรับรองการปฏิบตั ิงานจากสถานประกอบการ และจาก
อาจารย์ที่ปรึ กษา
BCOM4901

สั มมนาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
3(3-0-6)
Seminar in Business Computer
วิชาบังคับก่ อน : เรียนวิชาเอกบังคับไม่ น้อยกว่า 18 หน่ วยกิต
การสัมมนาในหัวข้อเรื่ องที่เกี่ยวกับวิวฒั นาการและความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโน โลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ การรับการถ่ายทอดประสบการณ์จากการทํางาน
ของวิทยากร และหรื อการเข้าไปศึกษาจากการปฏิบตั ิงานจริ งในองค์การ

BCOM4902

การวิจัยทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
3(2-2-5)
Research Studies in Business Computer
วิชาบังคับก่ อน : BCOM3901 หัวข้ อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
นักศึกษาจะทําโครงงานต่อเนื่ องมาจากการเสนอโครงงาน จากวิชาหัวข้อ
พิเศษทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ โดยให้เป็ นโปรแกรม หรื อระบบที่เสร็ จสมบูรณ์ และ
สามารถใช้งานได้จริ ง นักศึกษาจะต้องจัดทํารายงาน และนําเสนอโครงงาน ซึ่ งเป็ น
การสอบปากเปล่าเกี่ยวกับโครงงานของนักศึกษา

BENG1101

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(3-0-6)
Business English 1
คํา ศัพ ท์เฉพาะ และสํา นวนต่า งๆ ในเนื้ อหาวิช าทางธุ รกิ จที่ หลากหลาย
ได้แก่ โครงสร้างภายในองค์กรตําแหน่งและหน้าที่การทํางานในองค์กร การติดต่อ
ทางโทรศัพท์ การจัดเรี ยงกําหนดการและการนัดหมาย การติดต่อธุ รกิจด้านสังคม
จดหมายธุ รกิจในสํานักงาน (บันทึกสั้น จดหมายสั้น คําเตือน ป้ ายประกาศ) จดหมาย
สอบถาม ตอบกลับ และสั่งสิ นค้า รวมทั้งการสมัครงาน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

38
BENG1102

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3(3-0-6)
Business English 2
วิชาบังคับก่ อน : BNGL1701 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
คําศัพท์เฉพาะสํานวนต่างๆ ในเนื้อหาทางธุ รกิจโดยเน้นการค้าภายในและ
ระหว่า งประเทศ การดําเนิ นธุ รกิ จในสาขาอาชี พ ต่า งๆ และในสถานการณ์ ต่า งๆ
ได้แก่ การนํา เข้า และการส่ ง ออก การขนส่ ง สิ น ค้า ธุ รกิ จธนาคารและธุ ร กิ จ
โรงแรม ระเบี ย บวาระการประชุ ม การเขี ย นบัน ทึ ก การประชุ ม ของบริ ษัท
รายละเอี ย ดของผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การโฆษณา บทความทางธุ ร กิ จ จาก
อินเตอร์ เน็ต และจดหมายร้องเรี ยนและประนีประนอม ฯลฯ

ECON1101

เศรษฐศาสตร์ จุลภาค 1
3(3-0-6)
Microeconomics 1
ความหมายของเศรษฐศาสตร์ ปั จ จัย การผลิ ต พฤติ ก รรมของผู้บ ริ โ ภค
พฤติกรรมของผูผ้ ลิต อุปสงค์ อุปทาน ทฤษฎีการผลิต ต้นทุน การกําหนดราคาใน
ตลาดประเภทต่าง ๆ ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ ยวกับตลาดปั จจัยการผลิต แนวคิดเบื้ องต้น
เกี่ยวกับความล้มเหลวของตลาด

ECON1102

เศรษฐศาสตร์ มหภาค 1
3(3-0-6)
Macroeconomics 1
ความหมายและวิธี ก ารศึ ก ษาเศรษฐศาสตร์ เป้ าหมายและปั ญหาในทาง
เศรษฐ ศาสตร์ ม หภาค ศึ ก ษาพฤติ ก รรมของปั จ จัย ทางเศรษฐกิ จ ต่ า งๆ ซึ่ งเป็ น
ตัวกําหนดรายได้ประชาชาติและดุ ลยภาพของรายได้ประชาชาติ เช่ น พฤติกรรม
ส่ วนรวมของการบริ โภค การออม การลงทุน บทบาทของรัฐบาล การว่าจ้างทํางาน
ระดับเงินเฟ้ อ เงินฝื ด นโยบายการเงินและการคลังในการรักษาเสถียรภาพของระบบ
เศรษฐกิ จ การค้าระหว่างประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ ตลอดจนการประยุกต์
เศรษฐศาสตร์ มหภาคเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ECON3305

การวิเคราะห์ เชิ งปริมาณทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Quantitative Analysis in Business
วิชาบังคับก่ อน : APST2105 สถิติธุรกิจ
กระบวนการตัดสิ นใจและประโยชน์ของการใช้เทคนิ คทางคณิ ตศาสตร์ เชิ ง
ปริ ม าณเพื่อช่ วยในการตัดสิ นใจ ได้แก่ ความน่ า จะเป็ นแผนภูมิเพื่อการตัดสิ นใจ
(Decision Trees) ตัวแบบเชิงสิ นค้าคงคลัง (Inventory Model) โปรแกรมเชิ งเส้นตรง
(Linear Programming)เทคนิ ค การประเมิ น ผลและการตรวจสอบโครงการ
(PERT/CPM) ตัวแบบมาร์ กอฟ (Markov Model) ทฤษฎีเกมส์ แถวรอคอยและการ
จําลองเหตุการณ์

FINB1101

การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
วิชาบังคับก่ อน : ACCT1101 การบัญชี ข้ันต้ น หรือ
ACCT1103 หลักการบัญชีเบือ้ งต้ น
บทบาทและจุดมุ่งหมายในการบริ หารทางการเงิน การวิเคราะห์และวางแผน
ทางการเงิ น การบริ ห ารเงิ น ทุ นหมุ น เวีย น การบริ ห ารเงิ นสด ลู ก หนี้ และสิ น ค้า
การศึกษาค่าของเงินตามเวลา โครงการลงทุน วิธีการจัดหาเงินทุนระยะสั้น ระยะปาน
กลาง และระยะยาว จากตลาดเงินและตลาดทุน และนโยบายการจ่ายเงินปั นผล

FINB2201

การภาษีอากรธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Taxation
วิชาบังคับก่ อน : ACCT1103 หลักการบัญชีเบือ้ งต้ น
ความรู ้ เกี่ยวกับการภาษีอากรธุ รกิจประเภทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบุคคล และ
ธุ รกิจ ประกอบด้วย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม
และภาษีอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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GECN1101

ภาษาจีนเบือ้ งต้ นเพือ่ การสื่ อสาร
3(3-0-6)
Basic Chinese for Communication
ทักษะพื้นฐานภาษาจีนเบื้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อที่ใช้ใน
ชีวติ ประจําวัน การแนะนําตัว การกล่าวทักทาย การกล่าวขอบคุณ การกล่าวขอโทษ
กล่าวคําอําลา ถามและให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดินฟ้ าอากาศ และกิจกรรม
ในชีวติ ประจําวัน

GEEN1001

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน เน้นการฟัง การพูด เพื่อ
การสื่ อสารขั้นพื้นฐานในสถานการณ์ ต่า งๆให้มี ท กั ษะในการอ่า นสื่ อสิ่ ง พิ ม พ์ใ น
ชี วิตประจํา วัน สามารถเขี ย นประโยคพื้ นฐาน และข้อความสั้ น ๆ เพื่อใช้ใ นการ
สื่ อสาร

GEEN1101

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสารขั้นสู ง
3(3-0-6)
English for Advanced Communication
ทักษะในการใช้ภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในระดับสู ง การสื่ อสาร
โดยใช้ศพั ท์ และรู ปแบบของประโยคที่ซับซ้อน การสนทนา อภิปรายโต้ตอบ การ
นําเสนอ การอ่านข้อความที่ซับซ้อน บทความเชิงวิชาการ และตําราจากสื่ อต่าง ๆ
การเขี ย นประโยคระดับ ซับซ้อน เขีย นข้อความตั้ง แต่ส องย่อหน้า และเขี ย นสรุ ป
สาระสําคัญของบทความทางวิชาการ

GEEN1102

ภาษาอังกฤษเพือ่ เตรียมความพร้ อมสํ าหรับการสมัครงาน
3(3-0-6)
English for Career Application
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรี ยมความพร้อมในการสมัครงาน การอ่านเอกสาร
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน การเขียนประวัติโดยย่อ การเขียนจดหมายสมัคร
งานและเอกสารที่ เกี่ ยวข้อง พัฒนาทักษะการพูดเพื่อการเตรี ยมตัวสัมภาษณ์และ
การติดตามผลการสมัครงาน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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GEFR1101

ภาษาฝรั่งเศสเบือ้ งต้ นเพือ่ การสื่ อสาร
3(3-0-6)
Basic French for Communication
ทักษะพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อที่
ใช้ในชีวติ ประจําวัน การกล่าวทักทาย การกล่าวขอบคุณ กล่าวขอโทษ กล่าวคําอําลา
ถามและให้ ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ วัน เวลา สถานที่ ดิ น ฟ้ าอากาศ และกิ จ กรรมใน
ชีวติ ประจําวัน

GEHS1001

สารสนเทศเพือ่ การเรียนรู้
1(1-0-2)
Information for Learning
ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศ แหล่ ง สารสนเทศในการศึ ก ษา
ค้นคว้าภายในสถาบันการศึกษาและแหล่งสารสนเทศอื่น ๆ วิธีการสื บค้นฐานข้อมูล
ต่าง ๆ การรวบรวมสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และวิธีการนําเสนอ
ผลการศึกษาค้นคว้าตามรู ปแบบมาตรฐาน

GEHS1101

สุ นทรียภาพของชีวติ
3(3-0-6)
Aesthetics of Life
ความหมายของสุ น ทรี ย ศาสตร์ และความงดงามของศาสตร์ ท างดนตรี
นาฏศิลป์ และศิลปะทั้งไทยและสากลให้เกิดความซาบซึ้ งและเห็นคุณค่าของศาสตร์
ทางความงาม สามารถวิเคราะห์ คุณค่าทางสุ นทรี ยศิลป์ โดยผ่านขั้นตอนการเรี ยนรู้
เชิ งคุ ณค่า อันเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนารสนิยม สามารถดํารงตนอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุ ข

GEHS1102

การพัฒนาตนเพือ่ ความสุ ขของชีวติ
3(3-0-6)
Self-Development for Happiness of Life
พฤติกรรมมนุษย์กบั การพัฒนาตน องค์ประกอบของพฤติกรรมพื้นฐานทาง
สรี รวิทยาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมมนุ ษย์ พัฒนาการของมนุ ษย์ทุกช่ วงวัย การศึกษา
ตนเอง และการประเมิ น ตนเองเพื่ อ การพัฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ และการปรั บ ตัว ให้
เหมาะสมกับการเปลี่ ย นแปลง การเสริ มสร้ างบุ คลิ ก ภาพ มนุ ษ ย์สัม พันธ์ ใ นการ
ทํางาน สุ ขภาพจิตและการจัดการความเครี ยด การสร้างเสริ มชีวติ ให้มีความสุ ข

\
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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GEHS1103

จริยธรรมทางสั งคมและการใช้ เหตุผล
3(3-0-6)
Social Morality and Reasoning
แนวคิดพื้นฐานของมนุษย์ โลกทัศน์ ชีวทัศน์ การส่ งเสริ มคุณธรรม
จริ ยธรรม การม◌วี นิ ยั ความรับผิดชอบ การพัฒนาปั ญญาตามหลักศาสนธรรม การ
ใช้เหตุผลอย่างสร้างสรรค์ เพื่อการดํารงชีวติ ในสังคมอย่างมีสันติสุข และสันติธรรม

GEJP1101

ภาษาญีป่ นเบื
3(3-0-6)
ุ่ อ้ งต้ นเพือ่ การสื่ อสาร
Basic Japanese for Communication
ทักษะพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นด้านการฟั ง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อที่
ใช้ในชี วิตประจําวัน การกล่าวทักทาย การกล่าวขอบคุณ กล่าวขอโทษ กล่าวคํา
อําลา ถามและให้ข ้อมูลเกี่ ย วกับวันเวลา สถานที่ ดิ นฟ้ าอากาศ และกิ จกรรมใน
ชีวติ ประจําวัน

GEKM1101

ภาษาเขมรเบือ้ งต้ นเพือ่ การสื่ อสาร
3(3-0-6)
Basic Khmer for Communication
ทักษะพื้นฐานภาษาเขมรเบื้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อที่ใช้
ในชีวติ ประจําวัน การกล่าวทักทาย การกล่าวขอบคุณ กล่าวขอโทษ กล่าวคําอําลา
ถามและให้ ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ วัน เวลา สถานที่ ดิ น ฟ้ าอากาศ และกิ จ กรรมใน
ชีวติ ประจําวัน

GEKR1101

ภาษาเกาหลีเบือ้ งต้ นเพือ่ การสื่ อสาร
3(3-0-6)
Basic Korean for Communication
ทักษะพื้นฐานภาษาเกาหลีเบื้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อที่
ใช้ในชี วิตประจําวัน การกล่าวทักทาย การกล่าวขอบคุณ กล่าวขอโทษ กล่าวคํา
อําลา ถามและให้ข ้อมูลเกี่ ย วกับวันเวลา สถานที่ ดิ นฟ้ าอากาศ และกิ จกรรมใน
ชีวติ ประจําวัน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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GEPA1001

การออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพ
1(0-2-1)
Exercises for Health
หลักการออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพ การออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพ การทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย การออกกําลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทาง
จิต ตลอดจนสามารถนําการออกกําลังกายไปประยุกต์ใช้ในชี วิตประจําวันได้ เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวติ

GEPA1002

กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)
Individual Sports
ทักษะการเล่นกีฬา และมารยาทการเล่นกีฬาประเภทบุคคลตามความสนใจและ
ความต้องการของผูเ้ รี ยน เพื่อการพัฒนา ร่ างกาย อารมณ์ สังคมและจิ ตใจ ให้สามารถ
นําเอาการเล่นกีฬาเป็ นทักษะทางสังคม และการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์

GESC1101

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Information Technology and Communication
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคม ระบบการจัดการสารสนเทศ การ
ใช้ งานโปรแกรมระบบ โปรแกรมสําเร็ จรู ปต่าง ๆ ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และ
อิ นเทอร์ เน็ ต เพื่ อการศึ ก ษาค้นคว้า การทํา รายงาน การนํา เสนอผลงาน และ
ประยุกต์ใช้งานในชี วิตประจําวันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพโดยเคารพในสิ ทธิ ทางปั ญญา
จริ ยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

GESC1102

วิทยาศาสตร์ เพือ่ ชี วติ
3(3-0-6)
Sciences for Life
กระบวนการและการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การพัฒนาคุ ณภาพ
ชี วิต ความสัมพันธ์ ของสุ ขภาพกับอาหาร การออกกําลังกาย ยาและสมุ นไพร การใช้
สารเคมีในชี วิตประจําวันอย่างถูกต้องและเหมาะสม ความสําคัญของพลังงานต่อโลก
และชีวิต ความปลอดภัยในการดําเนิ นชี วิต การส่ งเสริ มสุ ขภาพจิตและการป้ องกันสาร
เสพติด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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GESC1103

พืชพรรณเพือ่ ชี วติ
3(3-0-6)
Plants for Life
คุณค่าของพืชพรรณที่มีต่อชีวิต และการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ตามแนวทางโครง
การอนุ รักษ์พนั ธุ กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

GESC1104

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเพือ่ ชีวิต
3(3-0-6)
Natural Resources and Environment for Life
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม การอนุ รักษ์ ผลกระทบที่เกิ ดขึ้นจาก
ความก้าวหน้า ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีต่อทรั พยากรทางด้า นกายภาพ
ชี วภาพ และการดํารงชี วิตของมนุ ษย์การมีส่ วนร่ วมในการจัดการฟื้ นฟู ส่ งเสริ ม
บํารุ งรักษา คุม้ ครองทรัพยากร ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน

GESC1105

ชี วติ กับเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Life and Technology
ความก้าวหน้าและการพัฒนาเทคโนโลยีในปั จจุ บนั และอนาคต บทบาท
และผลกระทบของเทคโนโลยีต่อวิถีชีวิต เทคโนโลยีดา้ นเทคโนโลยีชีวภาพ นาโน
เทคโนโลยี เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีสุขภาพและความปลอดภัย เทคโนโลยี
สะอาด และการใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด

GESC1106

การคิดและคณิตศาสตร์ ในชี วิตประจําวัน
3(3-0-6)
Thinking and Mathematics in Daily Life
การคิดและกระบวนการคิดของมนุษย์ รู ปแบบการคิด กระบวนการคิดทาง
คณิ ตศาสตร์ และการให้เหตุ การแปลความหมายและการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์
การเปรี ย บเที ย บหน่ วยวัด อัต ราการเปลี่ ย นแปลงสกุ ล เงิ น ดอกเบี้ ย ภาษี การ
ประยุก ต์ค ณิ ตศาสตร์ และสถิ ติ เพื่อการตัดสิ นใจ การคาดการณ์ และการแก้ใ ข
ปั ญหาในชีวติ ประจําวัน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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GESO1001

พลวัตสั งคมไทย
3(3-0-6)
Dynamics of Thai Society
ความเป็ นมาและวิวฒั นาการของสังคมไทย ในด้านการเมืองการปกครอง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ศึกษาเหตุการณ์และบุคคลสําคัญที่มีอิทธิ พลต่อการ
เปลี่ ยนแปลงของสังคม ลักษณะพิเศษของสังคมไทยและวัฒนธรรมไทย ปลูกฝั ง
แนวทางการดํา เนิ นชี วิต ในสั ง คมตามปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพีย ง เพื่ อรั ก ษาและ
ส่ งเสริ มคุณค่าความเป็ นไทย

GESO1101

พลวัตสั งคมโลก
3(3-0-6)
Dynamics of Global Society
วิวฒั นาการของมนุษย์และสังคม อารยธรรม ระบบความคิด ระบบเศรษฐ
กิ จ และระบบเมื อ ง การปกครอง โดยเฉพาะกระแสความคิ ด ภายใต้ร ะบอบ
ประชาธิ ป ไตยเน้น หลัก สิ ท ธิ เสรี ภ าพ ความเสมอภาคและหน้า ที่ ข องพลเมื อ ง
รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของสังคมโลกและมีผลกระทบ
ต่อสังคมไทย เพื่อให้รู้จกั เข้าใจ และสามารถดํารงชี วิตได้อย่างมีดุลยภาพและมี
ความเข้าใจในโลกปั จจุบนั และอนาคตได้อย่างมีสํานึกและความรับผิดชอบต่อความ
เป็ นสังคมพลเมือง (Civil society) ทั้งในระดับชาติและระดับโลกต่อไป

GESO1102

มนุษย์ กบั สิ่ งแวดล้ อม
3(3-0-6)
Man and Environment
ความหมาย ความสํ า คัญ ของสิ่ ง แวดล้ อ มและปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มที่ มี
ผลกระทบ ต่อการดํารงชี วิตของมนุ ษย์ เพื่อสร้างจิตสํานึ กสาธารณะในการอนุ รักษ์
การจัดการและการพัฒนาสิ่ งแวดล้อม ตามหลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยเน้นการมี
ส่ วนร่ วมของชุมชนและสังคม
กฎหมายในชี วติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Law in Daily Life
กฎหมายสําคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตประจําวันที่พึงทราบ ทั้งใน
ระดับตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายสารบัญญัติและวิธีสบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในชี วิตประจําวัน เห็ น
ความสํา คัญของกฎหมายในฐานะที่ เป็ นกติ ก าของสัง คม และปฏิ บ ตั ิ ตนได้อย่า ง
ถูกต้องตามที่กฎหมายบัญญัติในฐานะที่เป็ นสมาชิกที่ดีของสังคม

GESO1103

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

46
GESO1104

เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ ใช้
3(3-0-6)
Sufficiency Economy and Application
แนวทางการศึกษาและการวิเคราะห์สังคมและเศรษฐกิ จ เพื่อนําไปสู่ การ
วิเคราะห์วิวฒั นาการของสังคมและเศรษฐกิ จที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยเน้นให้
เห็ นถึ งอิทธิ พลของวัฒนธรรมและสถาบันที่มีต่อระบบสังคมและเศรษฐกิจ ศึกษา
ปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิ จพอเพียง และวิธี การนําไปประยุกต์ใช้ก บั เศรษฐกิ จและ
สังคมไทย เพื่อนําไปสู่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืนและมีภูมิคุม้ กัน นอกจากนี้ การศึกษายัง
ครอบคลุ มถึ งการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ กรณี ศึกษา (Case Studies) ต่างๆ ที่มีการนํา
แนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ไปใช้กบั เหตุการณ์จริ ง

GESO1105

ธุรกิจสํ าหรับชี วติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Business for Daily Life
ลักษณะพื้นฐานและโครงสร้างของธุ รกิจประเภทต่างๆ และองค์ประกอบที่
ใช้ใ นการประกอบธุ ร กิ จ ได้แ ก่ ก ารจัดการ การบัญชี การเงิ น การตลาด การ
บริ หารงานบุ ค คล การบริ หารสํา นัก งาน การบริ หารการผลิ ต ซึ่ ง ครอบคลุ ม ถึ ง
เอกสารธุ รกิจประเภทต่างๆ แนวทางการประกอบธุ รกิจ ตลอดจนศึกษาปั ญหาและ
ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องในการดําเนิ นธุ รกิ จ จรรยาบรรณนักธุ รกิจเพื่อสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวติ

GETH1001

ภาษาไทยเพือ่ การสื่ อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
ทัก ษะทางภาษาเพื่ อ การสื่ อสารและทั ก ษะการเขี ย นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ชีวติ ประจําวัน โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา

GEVN1101

ภาษาเวียดนามเบือ้ งต้ นเพือ่ การสื่ อสาร
3(3-0-6)
Basic Vietnamese for Communication
ทักษะพื้นฐานภาษาเวียดนามเบื้องต้นด้านการฟั ง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อ
ที่ใช้ในชี วิตประจําวัน การกล่าวทักทาย การกล่าวขอบคุณ กล่าวขอโทษ กล่าวคํา
อําลา ถามและให้ข ้อมูลเกี่ ย วกับวันเวลา สถานที่ ดิ นฟ้ าอากาศ และกิ จกรรมใน
ชีวติ ประจําวัน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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HRDM1101

การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Management
ความเป็ นมา ทฤษฏี และหลัก การในการจัด การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
ขอบข่ า ยหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ และขั้น ตอนในการจัด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
การวางแผนนโยบายทรัพยากรมนุ ษย์ การวิเคราะห์งาน การสรรหา การคัดเลื อก
การฝึ กอบรมและพัฒนา การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน แรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการ
และผลประโยชน์เกื้ อกูล การบริ หารค่า ตอบแทนเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่ อการ
บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ปั จ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การจัด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์แ ละ
จรรยาบรรณการบริ หารทรัพยากรมนุษย์

LAWS2501

กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Laws
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ว่าด้วยบุคคล นิ ติกรรมและสัญญา ใน
ส่ วนที่เป็ นพื้นฐานธุรกิจ และเอกเทศสัญญา อันได้แก่ ซื้ อขาย ขายฝาก เช่าทรัพย์ เช่า
ซื้ อ จ้า งแรงงานจ้า งทํา ของ ยื ม ฝากทรั พ ย์ คํ้า ประกัน จํา นอง จํา นํา ตัว แทน
นายหน้า ประกันภัย ตัว๋ เงิ น และกฎหมายอื่ นที่ จาํ เป็ นเบื้ องต้นกับ การทํา ธุ รกิ จ
ได้แ ก่ เครื่ อ งหมายการค้า ลิ ข สิ ท ธิ์ สิ ท ธิ บ ัต ร กฎหมายโรงงาน และสถาน
ประกอบการ เป็ นต้น

MKRT1101 หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
ศึกษาความหมาย และความสําคัญของการตลาด ในฐานะเป็ นกิจกรรมหลัก
ทางธุ รกิ จอย่างหนึ่ ง โดยกล่าวถึงแนวทางการศึกษา แนวความคิดหรื อปรัชญาทาง
การตลาด ส่ วนผสมทางการตลาด ระบบการตลาดและเป้ าหมาย แรงจูงใจ พฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภค ความเข้าใจเกี่ยวกับส่ วนผสมการตลาด และประเภทของตลาด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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MNGT1102 การจัดองค์ การและจริยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Organization Management and Business Ethics
แนวคิ ดองค์การและการจัดการ วิวฒั นาการทฤษฎีองค์การและการจัดการ
แนวคิ ดการจัดการสมัย ใหม่ หน้า ที่ ก ารจัดการ การวางแผน การจัดองค์ก าร การ
บริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ การสั่งการ และการควบคุ ม การสร้ า งจริ ยธรรมธุ รกิ จ
จรรยาบรรณทางธุ รกิจ ศึกษาความเป็ นมาและหลักการธรรมาภิบาลในองค์กรธุ รกิจ
การใช้หลัก ธรรมาภิ บาล ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมาภิ บ าลกับจริ ยธรรมในการ
จัดการธุ รกิจ
MNGT3104

การจัดการการผลิตและดําเนินงาน
3(3-0-6)
Production and Operation Management
แนวคิดและวิวฒั นาการของการจัดการการผลิต ปั จจัยเกี่ยวกับการตัดสิ นใจ
ในการผลิ ต ได้แ ก่ การจัด องค์ ก ารเพื่ อ การผลิ ต และการบริ การ การออกแบบ
ผลิ ตภัณ ฑ์ การวางแผนกํา ลังการผลิ ต กระบวนการผลิ ต การเลื อกทํา เลที่ ต้ งั การ
จัดลําดับการผลิต การควบคุมคุณภาพและปริ มาณ การบํารุ งรักษา การบริ หารสิ นค้า
คงคลัง การจัดการห่ วงโซ่ อุปทาน และการจัดส่ งกําลังบํารุ งในการกระจายสิ นค้า

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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3.2 ชื่ อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจําหลักสู ตร
ที่
ตําแหน่ ง/ชื่ อ – สกุล
คุณวุฒิ
สาขาวิชาและสถาบัน
1

นายสมเอก ชุณหประเสริ ฐ

วท.ม.
บธ.บ.

2 นายอุดมศักดิ์ แย้มขะมัง

วท.ม.
วท.บ.

3 นางสาวณัฐกานต์ ช้อยสุ ชาติ

วท.ม.
บธ.บ.

4 นาวสาวภัทรมน กล้าอาษา

บธ.ม.
บธ.บ.

5

นางสาวนันทินี สุ ดโททอง

วท.ม.
วท.บ.

ภาระการสอน
ชม.ต่ อปี
30
การจัดการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การตลาด
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
30
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
30
วิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
ระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
30
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Schiller International University, UK
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเซ็นต์จอหน์
30
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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3.2.2 อาจารย์ ประจํา
ที่
ตําแหน่ง/ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชาและสถาบัน

1

วท.ม.

การจัดการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การตลาด
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า
ธนบุรี
วิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
ระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Schiller International
University, UK
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเซ็นต์จอหน์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

นายสมเอก ชุณหประเสริ ฐ

บธ.บ.
2

นายอุดมศักดิ์ แย้มขะมัง

วท.ม.
วท.บ.

3 นางสาวณัฐกานต์ ช้อยสุ ชาติ

วท.ม.
บธ.บ.

4

นาวสาวภัทรมน กล้าอาษา

บธ.ม.

บธ.บ.
5

นางสาวนันทินี สุ ดโททอง

วท.ม.
วท.บ.

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ภาระการสอน
ชม.ต่อปี
30

30

30

30

30
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3.2.3 อาจารย์ พเิ ศษ
ที่

ตําแหน่ ง/ชื่ อ – สกุล

คุณวุฒิ

คอ.ม. คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
นาย โสภณ ทับแวว
Phd. Economic (Logistics)
เทคโนโลยีการจัดการระบบ
สารสนเทศ
Magadh University
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
นางสาว ธี ราพร เรื อนจํารู ญ
คอ.ม. คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยมหานคร
นาย ก่อศักดิ์ นพรัตน์เรื องเด่น วท.ม. วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นาย ชาญณรงค์ เกื้อกิจ
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
พระจอมเกล้าลาดกระบัง
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
กระทรวงกลาโหม

1 นางสาว กาญจนา จิตรปฏิมา

2

3

4

5

สาขาวิชาและสถาบัน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ภาระการ
สอนชม.ต่ อ
ปี
16

16

16

16

16
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ที่

ตําแหน่ ง/ชื่ อ – สกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชาและสถาบัน

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
โรงเรี ยนนายเรื ออากาศ
7 นายสุ กิจ สุ ริยชัยกุล
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
8 นางสาวอรวรรณ สุ ขวัฒนะกุล วท.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และการสื่ อสาร
มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
9 นายทินกฤต นิลพัฒน์
วท.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และการสื่ อสาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
6 นาย ศักดา เอี่ยมสะอาด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ภาระการ
สอนชม.ต่ อ
ปี
16

16

16

16
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4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ ามี)
4.1 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ของประสบการณ์ภาคสนาม
เพื่อให้นกั ศึกษามีประสบการณ์ในวิชาชี พก่อนเข้าสู่ การทํางานจริ ง ดังนั้น หลักสู ตรจึงมี
รายวิชาเกี่ยวกับการฝึ กประสบการณ์ทางวิชาชีพ หรื อ สหกิจศึกษา อยูใ่ นโครงสร้างของหลักสู ตร
ซึ่งนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรี ยนในภาคเรี ยนสุ ดท้ายก่อนที่จะสําเร็ จการศึกษา
4.2 ช่ วงเวลา
ความคาดหวังในผลการเรี ยนรู ้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดงั นี้
(1) ทัก ษะในการปฏิ บ ัติ ง านจากสถานประกอบการ ตลอดจนมี ค วามเข้า ใจใน
หลักการ ความจําเป็ นในการเรี ยนรู ้ทฤษฎีมากยิง่ ขึ้น
(2) บู ร ณาการความรู้ ที่ เ รี ย นมาเพื่ อ นํา ไปแก้ปั ญ หาทางธุ ร กิ จ โดยใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศเป็ นเครื่ องมือได้อย่างเหมาะสม
(3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ดี
(4) มี ระเบี ย บวินัย ตรงเวลา และเข้า ใจวัฒ นธรรมขององค์ก ร ตลอดจนสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสถานประกอบการได้
(5) มีความกล้าในการแสดงออก และนําความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงาน
ได้
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ จัดให้ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษาที่
4 หรื อ ภาคฤดูร้อน ปี การศึกษาที่ 4 นักศึกษาจะต้องเรี ยนและสอบผ่านวิชาในกลุ่มวิชาเอก ไม่นอ้ ยกว่า
3 ใน 4
5. ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ ามี)
ตามข้อกําหนดในคู่มือการทําโครงงานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม
5.1 คําอธิบายโดยย่ อ
วิจยั ทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ เป็ นการทําโครงงานปฏิ บตั ิเพื่อการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบงานคอมพิวเตอร์ เพื่อช่ วยแก้ปัญหาทางธุ รกิ จต่างๆ ที่น่าสนใจ และได้รับความเห็ นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึ กษา โดยมุ่งเน้นให้นกั ศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาเพื่อจัดทําเป็ นข้อกําหนดรายละเอียด
ซอฟต์แวร์ (Software Specification) และนําไปปฏิบตั ิเพื่อการสร้างซอฟต์แวร์ ของระบบงานที่ได้
วิเคราะห์และออกแบบไว้แล้วโดยเน้นให้นกั ศึกษาสามารถสร้างซอฟต์แวร์ และต้องมีการสอบปาก
เปล่า โดยอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงานเป็ นผูพ้ ิจารณาโครงงาน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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5.2 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้
นักศึกษาสามารถทํางานเป็ นทีม มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่ องมือ โปรแกรม ในการทํา
โครงงาน โครงงานสามารถเป็ นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้
5.3 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปี ที่ 4
5.4 จํานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกําหนดชั่วโมงการให้คาํ ปรึ กษา จัดทําบันทึกการให้คาํ ปรึ กษา ให้ขอ้ มูลข่าวสาร
เกี่ยวกับโครงงานพัฒนาระบบสารสนเทศ และปรับปรุ งให้ทนั สมัยเสมอ อีกทั้งมีตวั อย่างโครงงานให้
ศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมิ นผลจากความก้า วหน้า ในการทํา โครงงาน ที่ บ นั ทึ ก ในสมุ ดให้ค าํ ปรึ ก ษา โดย
อาจารย์ที่ปรึ กษา และประเมินผลจากรายงานที่ได้กาํ หนดรู ปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา นําเสนอ
โปรแกรมและการทํา งานของระบบ โดยโครงงานดัง กล่ า วต้อ งสามารถทํา งานได้ใ นเบื้ อ งต้น
โดยเฉพาะการทํางานหลักของโปรแกรม โดยการจัดสอบการนําเสนอ ต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงาน
.
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หมวดที่ 4
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
ระบุลกั ษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยทัว่ ๆ ไปที่สถาบัน คณะ
หรื อภาควิชา พยายามพัฒนาให้มีข้ ึนในตัวของนักศึกษาหลักสู ตรนี้ เช่ น บัณฑิตซึ่ งมีความสามารถ
พิเศษเฉพาะในการแก้ไขปั ญหาได้อย่างสร้ างสรรค์ มีความสามารถในความเป็ นผูน้ าํ อย่างโดดเด่น
หรื อมีความมุ่งมัน่ ในการให้บริ การสาธารณะ หรื อมีทกั ษะทาง IT ในระดับสู ง ในแต่ละคุณลักษณะ
ดังกล่าว ชี้ให้เห็นถึงกลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษาที่จะใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะเหล่านั้น
คุณลักษณะพิเศษ
(1) มีคุณธรรม จริ ยธรรม ถ่อมตนและทําหน้าที่เป็ น
พลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม

กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
การสอดแทรกในวิช าเรี ย นที่ เกี่ ย วข้องกับ
จริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เช่น การใช้
สิ นค้ามี ลิ ขสิ ท ธิ์ ไม่ล อกเลี ยนแบบผลงาน
ผู้ อื่ น การประกอบวิ ช าชี พที่ ค ํ า นึ งถึ ง
ผลกระทบต่อสังคม
การมอบหมายงานในวิ ช าที่ ต้ อ งอาศั ย
ค ว า ม รู ้ ท า ง ท ฤ ษ ฎี ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ม า
ประกอบการดําเนินงาน

(2)มีความรู ้พ้ืนฐานในศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาคทฤษฎี และภาคปฎิบตั ิอยูใ่ นเกณฑ์ดี สามารถ
ประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ
และศึกษาต่อในระดับสู ง
(3) มีความรู ้ทนั สมัย ใฝ่ รู ้ และมีความสามารถพัฒนา การทํากิจกรรมที่แสดงออกถึงความคิด
ความรู ้ เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคม สร้างสรรค์ เช่น การนําเสนอผลิตภัณฑ์
ชิ้นงาน โครงงานแนวใหม่
(4) คิดเป็ น ทําเป็ น และเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้อย่าง การมอบหมายงานที่เป็ นโครงงาน เป็ น
เป็ นระบบและเหมาะสม
ระบบครบวงจร การทํากิจกรรมที่ตอ้ งมี
การจัดสรรงาน คน และเวลา
(5) มีความสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น มีทกั ษะการ การทํางานเป็ นทีม การทําโครงงานในวิชา
บริ หารจัดการและทํางานเป็ นหมู่คณะ
เรี ยน
(6) รู ้จกั แสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองและสามารถ
การมอบหมายงานที่ตอ้ งศึกษาค้นคว้าด้วย
ติดต่อสื่ อสารกับผูอ้ ื่นได้เป็ นอย่างดี
ตนเอง และการนําเสนอผลงานที่ได้ศึกษา
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คุณลักษณะพิเศษ
(7) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศในการสื่ อสารและใช้เทคโนโลยีได้
ดี
(8) มีความสามารถวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง
และปรับปรุ งระบบคอมพิวเตอร์ ให้ตรงตาม
ข้อกําหนด

กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
การทํา กิ จ กรรมที่ มี ก ารสื่ อสารโดยใช้
เทคโนโลยี เช่ น การรั บ ส่ ง ข้อ ความผ่า น
ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์
มอบหมายงานที่ตอ้ งมีการวิเคราะห์ระบบ
หรื อ นํา เทคโนโลยีม าใช้ใ ห้เ หมาะสมกับ
ง า น โ ด ย ใ ช้ ก ร ณี ศึ ก ษ า จ า ก ส ถ า น
ประกอบการจริ ง

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริ ยธรรมเพื่อให้สามารถดําเนิ นชี วิตร่ วมกับผูอ้ ื่ นใน
สังคมอย่างราบรื่ น และเป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม นอกจากนั้นคอมพิวเตอร์ เป็ นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับ ความมัน่ คงของประเทศ ความปลอดภัย ในชี วิต ความสํา เร็ จทางธุ รกิ จ ผูพ้ ฒ
ั นาและ/หรื อ ผู ้
ประยุกต์โปรแกรมจําเป็ นมีความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขา
อื่นๆ อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่ องที่เกี่ ยวกับสิ่ งต่อไปนี้ ท้ งั 7 ข้อ เพื่อให้
นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ที่ศึกษา รวมทั้งอาจารย์ตอ้ ง
มีคุณสมบัติดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรมอย่างน้อย 7 ข้อตามที่ระบุไว้
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ และซื่ อสัตย์สุจริ ต
(2) มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(3) มีภาวะความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไข
ข้อขัดแย้งและลําดับความสําคัญ
(4) เคารพสิ ทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ ต่อบุคคลองค์กรและ
สังคม
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
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2.1.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดให้มีวฒั นธรรมองค์กร เพื่อเป็ นการปลูกฝังให้นกั ศึกษามีระเบียบวินัย
โดยเน้นการเข้าชั้นเรี ยนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็ นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุ่มนั้นต้องฝึ กให้รู้หน้าที่ของการเป็ นผูน้ าํ กลุ่ม
และการเป็ นสมาชิ กกลุ่ม มีความซื่ อสัตย์โดยต้องไม่กระทําการทุจริ ตในการสอบหรื อลอกการบ้าน
ของผูอ้ ื่ น เป็ นต้น นอกจากนี้ อาจารย์ผูส้ อนทุ กคนต้องสอดแทรกเรื่ องคุ ณธรรม จริ ยธรรมในการ
สอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทาํ ดี
ทําประโยชน์แก่ส่วนรวม เสี ยสละ
2.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- ประเมิ น จากการตรงเวลาของนัก ศึ ก ษาในการเข้า ชั้น เรี ย น การส่ ง งานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่ วมกิจกรรม
- ประเมิ นจากการมีวินัยและพร้ อมเพรี ยงของนักศึ กษาในการเข้าร่ วมกิ จกรรม
เสริ มหลักสู ตร
- ปริ มาณการกระทําทุจริ ตในการสอบ
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
นักศึกษาต้องมีความรู ้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาในสาขาคอมพิวเตอร์ มีคุณธรรม
จริ ยธรรมและความรู ้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้นต้องเป็ นสิ่ งที่นกั ศึกษาต้องรู ้เพื่อใช้ประกอบอาชีพ
และช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู ้ตอ้ งครอบคลุมสิ่ งต่อไปนี้
(1) มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้ อหาสาขาวิชา
ที่ศึกษา
(2) สามารถวิเคราะห์ ปัญหา เข้าใจและอธิ บ ายความต้องการทางคอมพิวเตอร์
รวมทั้งประยุกต์ความรู ้ ทักษะ และการใช้เครื่ องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปั ญหา
(3)สามารถวิ เ คราะห์ ออกแบบ ติ ด ตั้ ง ปรั บ ปรุ งและ/หรื อประเมิ น ระบบ
องค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ ให้ตรงตามข้อกําหนด
(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวฒั นาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
การนําไปประยุกต์
(5) รู ้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู ้ ความชํานาญทางคอมพิวเตอร์ อย่างต่อเนื่ อง
(6) มีความรู ้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และ
เข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ
(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรื อการประยุกต์ซอฟต์แวร์ ที่ใช้งานได้จริ ง
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(8) สามารถบูรณาการความรู ้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู ้ในศาสตร์ อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องการทดสอบมาตรฐานนี้สามารถทําได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละวิชาในชั้น
เรี ยน ตลอดระยะเวลาที่นกั ศึกษาอยูใ่ นหลักสู ตร
2.2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การสอนในหลากหลายรู ปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ใช้ทาง
ปฎิบตั ิในสภาพแวดล้อมจริ ง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามลักษณะ
ของรายวิ ช าตลอดจนเนื้ อ หาสาระของรายวิ ช านั้น ๆ นอกจากนี้ ควรจัด ให้ มี ก ารเรี ยนรู้ จ าก
สถานการณ์ จริ งโดยการศึกษาดูงานหรื อเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็ นวิทยากรพิเศษ
เฉพาะเรื่ องตลอดจนฝึ กปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ
2.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและการปฏิบตั ิของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ
- การทดสอบย่อย
- การสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
- ประเมินจากรายงานที่นกั ศึกษาจัดทํา
- ประเมินจากแผนธุ รกิจหรื อโครงการที่นาํ เสนอ
- ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรี ยน
- ประเมินจากรายวิชาด้านการฝึ กประสบการณ์หรื อสหกิจศึกษา
2.3 ทักษะทางปั ญญา
2.3.1 ผลการเรี ยนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพึ่งตนเองได้เมื่อจบ
การศึกษาแล้ว ดังนั้นนักศึกษาจําเป็ นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปั ญญาไปพร้อมกับคุณธรรม
จริ ยธรรม และความรู ้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารย์ตอ้ งเน้นให้นกั ศึกษา
คิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนใน
ลักษณะท่องจํา นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปั ญญาดังนี้
(1) คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
(2) สามารถสื บค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปั ญหา
อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุ ปประเด็นปั ญหาและความต้องการ
(4)สามารถประยุกต์ความรู ้และทักษะกับการแก้ไขปั ญหาทางคอมพิวเตอร์ ได้อย่าง
เหมาะสม
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2.3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
กรณี ศึกษาทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การอภิปรายกลุ่มให้นกั ศึกษา
มีโอกาสปฏิบตั ิจริ ง
2.3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
กลยุท ธ์ ก ารประเมินผลการเรี ย นรู้ ด้า นทักษะทางปั ญญานี้ ส ามารถทําได้ โดยการ
ออกข้อสอบที่ให้นกั ศึกษาแก้ปัญหา อธิ บายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการ
ประยุก ต์ความรู ้ ที่เรี ย นมา หลี กเลี่ ยงข้อสอบที่ เป็ นการเลื อกคําตอบที่ ถูกมาคําตอบเดี ยวจากกลุ่ ม
คําตอบที่ให้มา ไม่ควรมี คาํ ถามเกี่ ยวกับนิ ยามต่าง ๆ ประเมินตามสภาพจริ งจากผลงาน และการ
ปฏิ บ ัติ ข องนัก ศึ ก ษา เช่ น ประเมิ น จากการนํา เสนอรายงานในชั้น เรี ย น การทดสอบโดยใช้
แบบทดสอบหรื อสัมภาษณ์ เป็ นต้น
2.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชี พซึ่ งส่ วนใหญ่ตอ้ งเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จกั มา
ก่อนคนที่มาจากสถาบันอื่น ๆ และคนที่จะมาเป็ นผูบ้ งั คับบัญชา หรื อคนที่จะมาอยู่ใต้บงั คับบัญชา
ความสามารถที่ จ ะปรั บ ตัวให้เข้า กับ กลุ่ ม คนต่า ง ๆ เป็ นเรื่ องจํา เป็ นอย่า งยิ่ง ดัง นั้นอาจารย์ต้อ ง
สอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่าง ๆ ต่อไปนี้ให้นกั ศึกษาระหว่างที่สอนวิชา หรื ออาจให้
นักศึกษาไปเรี ยนวิชาที่มีทีคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้
(1) สามารถสื่ อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์
ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผูน้ าํ หรื อในบทบาทของผูร้ ่ วมทีมทํางาน
(3) สามารถใช้ความรู ้ในศาสตร์ มาชี้นาํ สังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
(5) สามารถเป็ นผูร้ ิ เ ริ่ ม แสดงประเด็น ในการแก้ไ ขสถานการณ์ ท้ ัง ส่ ว นตัว และ
ส่ วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรี ยนรู้ ท้ งั ของตนเองและทางวิชาชี พ อย่า ง
ต่อเนื่อง
2.4.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคล
และความรับผิดชอบ ใช้การสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมให้มีการทํางานเป็ นกลุ่ม การทํางานที่ตอ้ ง
ประสานงานกับผูอ้ ื่น ข้ามหลักสู ตร หรื อต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรื อผูม้ ี
ประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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- สามารถทํางานกับผูอ้ ื่นได้เป็ นอย่างดี
- มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
- สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบตั ิงานได้เป็ น
อย่างดี

- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูร้ ่ วมงานในองค์กรและกับบุคคลทัว่ ไป มีภาวะผูน้ าํ
2.4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- คุณสมบัติต่าง ๆ นี้สามารถวัดร่ วมกับคุณสมบัติในข้อ 5.1, 5.2, และ 5.3 ได้ใน
ระหว่างการทํากิจกรรรมร่ วมกัน
- ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงาน
กลุ่มในชั้นเรี ยน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วน
ชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูลที่ได้
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
นักศึกษาต้องมีทกั ษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขั้นตํ่าดังนี้
(1) มี ทกั ษะในการใช้เครื่ องมือที่จาํ เป็ นที่มีอยู่ในปั จจุบนั ต่อการทํางานที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์
(2) สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปั ญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์ หรื อ
การแสดงสถิติประยุกต์ต่อปั ญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบ
ของสื่ อการนําเสนออย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
2.5.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การ
สื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุท ธ์ การสอนที่ใ ช้ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการ
สื่ อสารนี้อาจทําได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นกั ศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพของวิธี
แก้ปัญหา และให้นาํ เสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพ ต่อนักศึกษาใน
ชั้นเรี ยน อาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ใน
รายวิชาต่าง ๆ ให้นกั ศึกษาได้วเิ คราะห์สถานการณ์จาํ ลอง และสถานการณ์เสมือนจริ ง และนําเสนอ
การแก้ปั ญ หาที่ เ หมาะสม เรี ย นรู้ เ ทคนิ ค การประยุ ก ต์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในหลากหลาย
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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สถานการณ์
2.5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมิ น จากเทคนิ ค การนํา เสนอโดยใช้ท ฤษฎี การเลื อ กใช้เ ครื่ อ งมื อ ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อคณิ ตศาสตร์ และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง
(2) ประเมิ นจากความสามารถในการอธิ บ าย ถึ งข้อจํากัด เหตุ ผลในการเลื อกใช้
เครื่ องมือต่างๆ การอภิปราย กรณี ศึกษาต่างๆที่มีการนําเสนอต่อชั้นเรี ยน
3. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ จากหลัก สู ต รสู่ รายวิช า
(Curriculum Mapping)
3.1 ผลการเรี ยนรู้ หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
3.1.1 ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1. ซื่อสัตย์สุจริ ต
2. ขยัน อดทน อดกลั้น ประหยัดพอเพียง
3. มีวนิ ยั รู ้หน้าที่ ตรงเวลา รับผิดชอบ รู ้กาลเทศะ
4. เสี ยสละ มีน้ าํ ใจ มีจิตสาธารณะ
5. กตัญ�ู มีจิตสํานึกรักท้องถิ่น สถาบันและประเทศชาติ
6. สุ ภาพ อ่อนน้อม
7. รู ้รักสามัคคี และมีจิตสํานึกประชาธิ ปไตย
8. มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
3.1.2 ด้ านความรู้
1. มีความรู ้และประสบการณ์ ในสาขาวิชาที่ศึกษาและใฝ่ รู ้ในสถานการณ์ต่างๆ
2. มีความรู ้ในหลักการวิจยั และพัฒนาองค์ความรู ้ในสาขาวิชาของตน
3. มีความรู ้และประสบการณ์ในการแก้ปัญหาการทํางานได้
3.1.3 ด้ านทักษะทางปั ญญา
1. สามารถค้นคว้าหาความรู ้ขอ้ เท็จจริ ง และเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ตอ้ งการ
2. สามารถใช้ขอ้ มูลที่ได้จากการค้นคว้ามาศึกษาปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขได้
อย่างสร้างสรรค์
3. สามารถใช้ความรู ้จากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิมาใช้ปฏิบตั ิในงานประจําและ
แก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นและพัฒนางานประจําได้อย่างเหมาะสม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

62

ส่ วนรวม

3.1.4 ด้ านความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีความสามารถในการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
2. มีภาวะผูน้ าํ ในการทํางานของกลุ่ม
3. มีความคิดริ เริ่ มในการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นในการทํางานของกลุ่ม
4. มีความรับผิดชอบต่ออาชีพมีน้ าํ ใจและเสี ยสละ พร้อมอุทิศตนในการทํางานเพื่อ

3.1.5 ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลขการสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ดว้ ยกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ หรื อ
วิทยาศาสตร์ อย่างมีวจิ ารณญาณเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ
2. มีความรู ้และทักษะทางภาษาต่างประเทศและสามารถสื่ อสารได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
3. มีความรู ้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู ้เพื่อ
4. นําไปใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

61
แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง


1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา / ผลการเรี ยนรู้
1
2
3
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์

GESC1101 เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่ อสาร

GESC1102 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
GESC1103 พืชพรรณเพื่อชีวิต
GESC1104 ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมเพื่อชีวิต

GESC1105 ชีวิตกับเทคโนโลยี
GESC1106 การคิดและ

คณิ ตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน



2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

4

5

6

7

8

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลขการสื่ อสารและการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา / ผลการเรียนรู้

2. ความรู้

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชา ภาษา
1. วิชา GETH 1001 ภาษาไทยเพื่อการ
สื่ อสาร
2. วิชา GEEN 1001 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่ อสาร
3. วิชา GEEN 1101 ภาษาอังกฤษเพือ่ การ
สื่ อสารขั้นสู ง
4. วิชา GEEN 1102 ภาษาอังกฤษเพื่อ
เตรี ยมพร้อมสําหรับการสมัครงาน
5. วิชา GECN 1101 ภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อ
การสื่ อสาร
6. วิชา GEFR 1101 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น
เพื่อการสื่ อสาร
7. วิชา GEJP 1101 ภาษาญี่ปนเบื
ุ่ ้องต้นเพื่อ
การสื่ อสาร
8. วิชา GEKM 1101ภาษาเขมรเบื้องต้นเพื่อ
การสื่ อสาร
9. วิชา GEKR 1101 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น
เพื่อการสื่ อสาร
10. วิชา GEVN 1101 ภาษาเวียดนาม
เบื้องต้นเพื่อการสื่ อสาร

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3
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2. ความรู้

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา / ผลการเรียนรู้

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชา มนุษยศาสตร์
1. วิชา GEHS 1001 สารสนเทศเพื่อการ
เรี ยนรู ้
2.วิชาGEHS 1101 สุ นท รี ยภาพของชีวติ
3. วิชา GEHS 1102 การพัฒนาตนเพื่อ
ความสุขของชีวิต
4. วิชา GEHS 1103 จริ ยธรรมทางสังคม
และการใช้เหตุผล

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา / ผลการเรียนรู้

2. ความรู้

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชา สังคมศาสตร์

1. วิชา GESO 1001 พลวัตคมไทย
2. วิชา GESO 1101 พลวัตสังคมโลก 
3. วิชา GESO 1102 มนุษย์กบั

สิ่ งแวดล้อม
4. วิชา GESO 1103 กฎหมายใน

ชีวิตประจําวัน
5. วิชา GESO 1104 เศรษฐกิจ

พอเพียงและการประยุกต์ใช้
6. วิชา GESO 1105 ธุรกิจสําหรับ

ชีวิตประจําวัน
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชา พลานามัย
1. วิชา GEPA 1001 ออกกําลังการ

เพื่อสุขภาพ
2. วิชา GEPA 1002 กีฬาประเภท

บุคคล

2.1

2.2

3. ทักษะทางปัญญา

2.3

3.1

3.2

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3
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3.2 ผลการเรี ยนรู้ในตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชาในหมวดวิชา เฉพาะกลุ่มวิชาแกนบริหารธุรกิจ
3.2.1 ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1. มีความรู ้ความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่าของความเป็ นคนดี มีคุณธรรม
จริ ยธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
2. มี ค วามขยัน อดทน ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี วิ นั ย ตรงต่ อ เวลา มี จิ ต สาธารณะ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
3. มีภาวะผูน้ าํ และผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นทีม
4. สามารถแก้ไขปั ญหาความขัดแย้ง ประสานประโยชน์ บนพื้นฐานคุณธรรมและ
จริ ยธรรม
3.2.2 ด้ านความรู้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีในเนื้ อหาวิชาที่ศึกษา
2. สามารถอธิ บ าย วิเ คราะห์ สั ง เคราะห์ องค์ความรู้ เ พื่ อ การตัด สิ น ใจและ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
3. มีความรู้ และพัฒนาองค์ความรู ้ในสาขาวิชาของตน
4. สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้ความรู ้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับสาขาวิชาอื่นที่
เกี่ยวข้อง
3.2.3 ด้ านทักษะทางปัญญา
1. คิด ค้นหาข้อเท็จจริ ง และเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ตอ้ งการ
2. สามารถประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุ ปข้อมูลเพื่อใช้ในการแก้ไข
ปั ญหาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. คิดอย่างสร้างสรรค์ ทั้งเชิงรุ กเชิงรับ อย่างมีวิจารณญาณบนพื้นฐานของความ
ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์
4. สามารถประยุกต์ความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ นวัตกรรมหรื อศาสตร์ อื่นที่
เกี่ยวข้องเพื่อนํามาพัฒนาทักษะในการทํางานได้อย่างเหมาะสม
3.3.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ได้อย่างมีความสุ ข
2. สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร และมารยาททางสังคมได้อย่าง
เหมาะสม
3. ตระหนักในหน้าที่ ความรับผิดชอบ สามารถปฎิบตั ิตนได้เหมาะสมกับ
บทบาท สถานะภาพ การเป็ นผูน้ าํ ผูต้ าม และทีมงานที่ดี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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4. มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ อง มีส่วนร่ วมในการพัฒนาองค์กร ชุมชนและ
สังคม

3.2.5 ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขการสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถนําเครื่ องมือทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติมาใช้ในการวิเคราะห์ แปล
ความหมายและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
2. สามารถใช้เทคโนโลยี ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย
และนําเสนอข้อมูลสารสนเทศ ได้อย่างเหมาะสม
3. มีความสามารถในการสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เลือกใช้รูปแบบการนําเสนอ
ที่เหมาะสม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) หมวดวิชาแกน
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง


รายวิชา / ผลการเรี ยนรู้
ACCT1103 หลักการบัญชีเบื้องต้น
ACCT3201 การบัญชีเพื่อการจัดการ
APST2105 สถิติธุรกิจ
BENG1101 ภาษาอังกฤษธุรกิจ1
BENG1102 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
ECON1101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
ECON1102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
ECON3305 การวิเคราะห์เชิงปริ มาณทางธุรกิจ
FINB1101 การเงินธุรกิจ
FINB2201 การภาษีอากรธุรกิจ
HRDM1101 การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
LAWS2501 กฎหมายธุรกิจ
MKRT1101 หลักการตลาด
MNGT1102 การจัดองค์การและจริ ยธรรมทาง
ธุรกิจ
MNGT3104 การจัดการการผลิตและดําเนินงาน



1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา

1.1

1.2

1.3

1.4
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2.2

2.3

2.4

3.3

3.4

4.1
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5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลขการสื่ อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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3.3 ผลการเรี ยนรู้ ในตารางแผนทีก่ ระจายความรับผิดชอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่
รายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาเอกและกลุ่มวิชาปฏิบัติและฝึ กประสบการวิชาชีพ)
3.3.1 คุณธรรม จริยธรรม
1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ และซื่ อสัตย์สุจริ ต
2. มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3. มีภาวะความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามที่ดี สามารถทํางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไข
ขัดแย้งและลําดับความสําคัญ
4. เคารพสิ ทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพ ในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ความเป็ นมนุษย์
5. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
6. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ ต่อบุคคลองค์กร และสังคม
7. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
3.3.2 ความรู้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาํ คัญในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา
2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและจริ ยธรรมความต้องการทางคอมพิวเตอร์
รวมทั้งประยุกต์ความรู ้ และการใช้เครื่ องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปั ญหา
3. สามารถวิเคราะห์ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุ งระบบคอมพิวเตอร์ ให้ตรงตาม
ข้อกําหนด
4. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ แลวิวฒั นาการคอมพิวเตอร์
5. รู ้เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู ้ ความชํานาญทางคอมพิวเตอร์ อย่างต่อเนื่ อง
6. มีความรู ้ในแนวทางกล้างของสาขาวิชาที่ตอ้ งศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ
7. มีประสบการณ์ในการพัฒนาและหรื อประยุกต์ซอฟต์แวร์ ที่ใช้งานได้จริ ง
8. สามารถบูรณาการความรู ้ในที่ศึกษากับความรู ้ในศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.3.3 ทักษะทางปั ญญญา
1. คิดอย่างมีวจิ ารณญาและเป็ นระบบ
2. สามารถสื บค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
3. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ สรุ ปประเด็นปั ญหาและความต้องการ
4. สามารถประยุกต์ความรู ้และทักษะในการแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ ได้อย่าง
เหมาะสม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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3.3.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถสื่ อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. สามารถใช้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์
ต่างๆในกลุ่มทั้งในบทบาทของผูน้ าํ หรื อในบทบาทของผูร้ ่ วมทีมทํางาน
3. สามารถใช้ความรู ้ในศาสตร์ มาชี้นาํ สังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4. มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบของงานในกลุ่ม
5. สามารถเป็ นผูร้ ิ เริ่ มแลดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ท้งั ส่ วนตัวและส่ วนรวม
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะ ทั้งตนเองและของกลุ่ม
6. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
3.3.5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทกั ษะในการใช้เครื่ องมือที่จาํ เป็ นที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ต่อการทํางานที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์
2. สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขหปั ญหา โดยใช้สารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์หรื อ
การแสดงสถิติประยุกต์ต่อปั ญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
3. สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบ
ของสื่ อสารนําแสดงอย่างเหมาะสม
4. สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความรับผิดชอบ

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

2 3 4 5 6 1

2

3

4

○
○

○
○

●
●

กลุ่มวิชาเอกบังคับ
BCOM1701 หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
BCOM2103 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
สําหรับธุ รกิจ
BCOM2104 การวิเคราะห์ และออกแบบ
ระบบสารสนเทศเพื่อธุ รกิจ
BCOM2201 การพัฒนาฐานข้อมูลธุ รกิจ
BCOM 2202 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
BCOM2702 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุทาง
ธุ รกิจ
BCOM 3401 เครื อข่ายคอมพิวเตอร์และการ
สื่ อสารข้อมูลทางธุ รกิจ
BCOM3901 หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์
ธุ รกิจ

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

●
●

●
●

○
○

○
○

●
○

○
○

●
●

○
○

●
●

○
○

○
○

●
●

○
○

○

○

●

○

○

●

●

●

●

○

○

○

●

●

○

●

●

●

●

●

○

○

○

○

○

○

○

●

●

○

○

○

○

●

○

●

○

○

○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

●
○

●
○

●
●

○
●

○
○

○
○

○
●

○
○

○
●

○
○

○
●

○
○

○
○

○

○

○

○

○

○

○

●

●

●

○

○

●

○

○

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

○

○

○

○

○

○
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความรับผิดชอบ

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

2 3 4 5 6 1

2

3

4

○

○

●

●

○

○

○

●

●

○

●

●

○

○

○

●

○

○
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○

●

○

○

○

○

○ ○

○
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●

○

○

○

○

○

○

○

○

●

○

○

○

○ ○

○

●

BCOM1102 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์

○

○

○

○

○

○

○

●

●

●

○

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○

○

●

BCOM4101 การบริ หารโครงงานซอฟต์แวร์
ทางธุ รกิจ
BCOM4202 ระบบการวางแผนทรัพยากร
วิสาหกิจ
BCOM4203 การจัดการกระบวนการธุ รกิจ
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○ ○
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BCOM 4601 ความมัน่ คงของระบบ
สารสนเทศทางธุ รกิจ
BCOM 4901 สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
กลุ่มวิชาเอกเลือก

BCOM4205 คลังข้อมูลทางธุ รกิจ
BCOM4206 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
จัดการโซ่อุปทาน
BCOM4303 ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์ดา้ น
มัลติมีเดีย

BCOM4304 โปรแกรมประยุกต์โอเพน
ซอร์ซ
BCOM4501 การพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

BCOM4703 การเขียนโปรแกรมภาษาวิชวลเพื่อ
งานธุรกิจ
BCOM4704 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวาเพื่อ
งานธุรกิจ
BCOM4705 การพัฒนาโปรแกรมเบนว็บเพิ่องาน
ธุรกิจ

BCOM4902 การวิจยั ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
กลุ่มวิชาปฏิบัตกิ ารและฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ
BCOM4801 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BCOM4802 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BCOM4803 การเตรี ยมสหกิจศึกษา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BCOM4804 สหกิจศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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รายวิชา

1. คุณธรรมและจริยธรรม

1 2 3 4
5
6 7
กลุ่มวิชากลุ่มวิชาปฏิบตั ิการ และฝึ กประสบการณ์วิชาชี พ
BCOM4801 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์
   

 
วิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BCOM4802 การฝึ กประสบการณ์วิชาชี พ
   

 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BCOM4803 การเตรี ยมสหกิจศึกษาทาง
   

 
คอมพิวเตอร์
BCOM4804 สหกิจศึกษาทางคอมพิวเตอร์
   

 
ธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

2. ความรู้

4. ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทางปั ญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่ อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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หมวดที่ 5
หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี พ.ศ.
2548 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ สําเร็จการศึกษา
ให้กาํ หนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ การเรี ย นรู้ ของนัก ศึก ษาเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องทําความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และ
นําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่ งผูป้ ระเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
การทวนสอบในระดับ รายวิช าควรให้นัก ศึ ก ษาประเมิ นการเรี ย นการสอนในระดับ
รายวิช า มี ค ณะกรรมการพิ จารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็ นไปตามแผนการสอน มี ก าร
ประเมินข้อสอบโดยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
การทวนสอบในระดับ หลัก สู ต รสามารถทํา ได้โ ดยมี ร ะบบประกัน คุ ณ ภาพภายใน
สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสํ าเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการทําวิจยั
สัม ฤทธิ ผลของการประกอบอาชี พ ของบัณฑิ ต ที่ ทาํ อย่า งต่ อเนื่ องและนํา ผลวิจยั ที่ ไ ด้ย อ้ นกลับ มา
ปรับปรุ งกระบวนการการเรี ยนการสอน และหลักสู ตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสู ตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจยั อาจจะทําดําเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
1) ภาวะการได้งานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่ นที่จบการศึกษา ในด้าน
ของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็ นต่อความรู้ ความสามารถ ความมัน่ ใจของบัณฑิ ตในการ
ประกอบการงานอาชีพ
2) การตรวจสอบจากผู้ป ระกอบการ โดยการขอเข้า สั ม ภาษณ์ หรื อ การแบบส่ ง
แบบสอบถาม เพื่ อ ประเมิ น ความพึ ง พอใจในบัณ ฑิ ต ที่ จ บการศึ ก ษาและเข้า ทํา งานในสถาน
ประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลาต่างๆ เช่น ปี ที่ 1 ปี ที่ 5 เป็ นต้น
3) การประเมินตําแหน่ง และหรื อความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่ งแบบสอบถาม หรื อ สอบถามเมื่อมีโอกาส
ในระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติดา้ นอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษา
และเข้าศึกษาเพื่อปริ ญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
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5) การประเมินจากนักศึกษาเก่า ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู ้
จากสาขาวิชาที่เรี ยน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กาํ หนดในหลักสู ตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชี พของ
บัณฑิต รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสู ตรให้ดียงิ่ ขึ้นด้วย
6) ความเห็ นจากผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสู ตร หรื อ เป็ นอาจารย์พิเศษ
ต่อความพร้ อมของนักศึกษาในการเรี ยน และสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรี ยนรู ้ และการ
พัฒนาองค์ความรู ้ของนักศึกษา
7) ผลงานของนักศึกษาที่วดั เป็ นรู ปธรรมได้ซ่ ึ ง อาทิ (ก) จํานวนโปรแกรมสําเร็ จรู ปที่
พัฒนาเองและวางขาย, (ข) จํานวนสิ ทธิ บตั ร, (ค) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชี พ, (ง) จํานวน
กิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ, (จ) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทาํ ประโยชน์
ต่อสังคม
3. เกณฑ์ การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี พ.ศ.
2548 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2)
3.1 นักศึกษามีสิทธิ์รับปริญญา ต้ องมีคุณสมบัติครบถ้ วน ดังต่ อไปนี้
3.1.1 เรี ยนครบหน่วยกิต และรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ในหลักสู ตร
3.1.2 มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสู ตร ไม่ต่าํ กว่า 2.00
3.1.3 ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 2 เท่า ของระยะการศึกษาที่กาํ หนดไว้ในหลักสู ตร
3.1.4 ไม่มีพนั ธะด้านหนี้สินใดๆกับมหาวิทยาลัย
3.1.5 มีเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา
3.2 นักศึกษามีสิทธิ์แสดงความจํานงขอสํ าเร็จการศึกษา ต้ องมีคุณสมบัติครบถ้ วนดังนี้
3.2.1 เป็ นนักศึกษาภาคการศึกษาสุ ดท้ายที่ลงทะเบียนเรี ยนตามหลักสู ตร
3.2.2 ผ่านกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3.2.3 ให้นกั ศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุ ไว้ใขข้อ 3.2.1 และ 3.2.2 ยื่นคํา
ร้องแสดงความจํานง ขอสําเร็ จการศึกษาต่อส่ วนทะเบียนและประเมินผล ภายในมหาวิทยาลัยกําหนด
มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจรณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมตั ิให้ปริ ญญา ในภาคการศึกษา
นั้น
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หมวดที่ 6
การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสํ าหรับอาจารย์ ใหม่
1) ส่ งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริ มประสบการณ์เพื่อส่ งเสริ มการสอนและ
การวิจยั อย่างต่อเนื่ องโดยผ่านการทําวิจยั สายตรง ในสาขาวิชาที่ไม่ใช่ วิจยั ในแนวคอมพิวเตอร์ ศึกษา
เป็ นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร
ต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรื อต่างประเทศหรื อการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลให้ทนั สมัย
2.การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) ส่ งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริ มประสบการณ์เพื่อส่ งเสริ มการ
สอนและการวิจยั อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทําวิจยั สายตรงในสาขาวิชาที่ไม่ใช่วจิ ยั ในแนวคอมพิวเตอร์
ศึก ษาเป็ นอันดับ แรก การสนับ สนุ นด้านการศึ กษาต่อ ฝึ กอบรม ดูง านทางวิช าการและวิช าชี พ ใน
องค์กรต่าง ๆ การประชุ มทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรื อต่างประเทศ หรื อการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์
2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลให้ทนั สมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชี พด้ านอืน่ ๆ
1) การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมบริ การวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู ้
และคุณธรรม
2) มี ก ารกระตุ ้น อาจารย์ท ํา ผลงานทางวิ ช าการสายตรงในสาขาวิช าเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3) ส่ งเสริ มการทําวิจยั สร้างองค์ความรู ้ใหม่เป็ นหลักและเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน
และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ เป็ นรอง
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หมวดที่ 7
การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การบริ หารหลักสู ตร
มีอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรจํานวน 5 ท่าน มีคณบดีเป็ นผูก้ าํ กับดูแลและคอยให้
คําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบตั ิ โดยดําเนินการบริ หารหลักสู ตร ดังนี้
1) ก่อนเปิ ดภาคเรี ยน มีการประชุ มคณาจารย์ที่สอนในวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ เพื่อ
ยืนยันการจัดตารางสอนและมอบหมายให้คณาจารย์เตรี ยมความพร้ อมในเรื่ องเครื่ องมือ อุ ปกรณ์
ประกอบการเรี ยนการสอน สื่ อการสอน เอกสารประกอบการสอนต่างๆ
2) ในระดับคณะ ฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสู ตรในทุกๆ ด้าน
3) ในหนึ่งภาคการศึกษา จัดให้มีการประเมินผลการสอนอย่างน้อยสองครั้งคือ กลาง
ภาค และ ปลายภาค
4) แจ้งผลการประเมินให้อาจารย์ผสู้ อนทราบหลังการประกาศผลการสอบแต่ละครั้ง
เพื่อทําการปรับปรุ งการสอน
5) เมื่อสิ้ นสุ ดการเรี ยนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ส่ งผลสรุ ปการประเมินให้
คณะและคณาจารย์ทราบ เพื่อทําการปรับปรุ งต่อไป
6) แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุ งหลักสู ตรทุก 5 ปี เพื่อทําการประเมินและปรับปรุ ง
หลักสู ตรต่อไป
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
ในการดําเนิ นงานตามหลักสู ตร จะใช้อาคารที่มีอยู่ของมหาวิทยาลัย และค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับบุคลากร งบลงทุนจะขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลเช่นกัน สําหรับหมวดค่าใช้สอยและเงิ น
อุดหนุนจะขอรับการสนับสนุนจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยซึ่ งเป็ นรายรับจากค่าหน่วยกิตนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ ีอยู่เดิม
คณะมีความพร้อมด้านหนังสื อ ตํารา และการสื บค้นผ่านฐานข้อมูลหอสมุดกลางและ
ระดับคณะยังมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอนอย่างเพียงพอ
1) สถานที่และอุปกรณ์การสอน
ใช้อาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะวิทยาการจัดการ ใช้อาคาร
9,9/1 ในการเรี ยนการสอน โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ห้องปฏิบตั ิการพร้อมครุ ภณั ฑ์และอุปกรณ์หลักดังนี้
(1) ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
ขนาด 160 เครื่ อง
4 ห้อง
(2) ห้องเรี ยน
ขนาด 100 คน
1 ห้อง
ขนาด 60 คน
4 ห้อง
ขนาด 40 คน
1 ห้อง
ขนาด 30 คน
1 ห้อง
(3) ห้องประชุมสัมมนา
ขนาด 140 คน
1 ห้อง
ขนาด 100 คน
2 ห้อง
อุปกรณ์การศึกษา
(1) เครื่ องฉายข้ามศรี ษะ
จํานวน 7 ชุด
(2) ชุดเครื่ องขยายเสี ยง
จํานวน 7 ชุด
(3) เครื่ องเล่น VDO/DVD
จํานวน 3 เครื่ อง
(4) LCD Projector
จํานวน 19 ชุด
(5) Notebook
จํานวน 17 ตัว
(6) เครื่ องฉายแผ่นทึบ
จํานวน 4 เครื่ อง
** มีการใช้ทรัพยากรร่ วมกันระหว่าง คณะ,สาขาวิชา
2) ห้องปฏิบตั ิการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง (E-Learning)
ใช้เอกสารประกอบการศึกษาในห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษมซึ่ งให้บริ การหนังสื อ ตํารา วารสาร วิทยานิพนธ์ สิ่ งพิมพ์อื่นๆ และโสตทัศนวัสดุทางด้าน
การตลาด และด้านอื่นๆ ทุกสาขาที่มหาวิทยาลัยเปิ ดสอนจํานวนทั้งสิ้ น 3,165 เล่ม ประกอบด้วย
- หนังสื อภาษาไทย
จํานวน 1,228 เล่ม
- หนังสื อภาษาอังกฤษ
จํานวน 128 เล่ม
- วารสารภาษาไทย
จํานวน 78 เล่ม
- สื่ อ CD,DVD
จํานวน 197 เรื่ อง
- งานวิจยั
จํานวน 103 เรื่ อง
- สารคดี
จํานวน 81 เรื่ อง
- เรื่ องสั้น
จํานวน 96 เล่ม
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ซึ่งจําแนกเป็ นหนังสื อของแต่ละสาขาวิชา ได้ดงั นี้
- สาขาวิชาการเงินการธนาคารและสาขาวิชาการบัญชี
จํานวน 248 เล่ม
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
จํานวน 162 เล่ม
- สาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
จํานวน 94 เล่ม
- สาขาวิชการตลาด
จํานวน 129 เล่ม
- สาขาวิชาการจัดการทัว่ ไป
จํานวน 256 เล่ม
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
จํานวน 195 เล่ม
- สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
จํานวน 17 เล่ม
- สาขาวิชานิเทศศาสตร์
จํานวน 113 เล่ม
3) ห้องคลีนิควิจยั มีความอพิวเตอร์
จํานวน 10 เครื่ อง
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
สิ่ งส นั บ ส นุ นก ารเรี ย นก ารส อนที่ สํ า คั ญ ของส าขาวิ ช า คอมพิ ว เตอร์ ธุ รกิ จ
คือ ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ เนื่องจากเป็ นหลักสู ตรที่ตอ้ งเตรี ยมความพร้อมให้แก่บณ
ั ฑิตส่ วนใหญ่
ในการทํางานจริ ง จึงมีความจําเป็ นที่นกั ศึกษาต้องมีประสบการณ์การใช้ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
ให้เกิ ดความเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีทกั ษะในการประยุกต์ใช้ความรู ้ทางเทคโนโลยีสารน
เทศเพื่อไปประกอบวิชาชี พ รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศทั้งห้องสมุดและอินเตอร์ เน็ตและสื่ อ
การสอนสําเร็ จรู ป เช่น วีดีทศั น์วิชาการ กรณี ศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงสื่ อประกอบการ
เรี ยนการสอนที่จดั เตรี ยมโดยผูส้ อน ดังนั้นต้องมีทรัพยากรขั้นตํ่าเพื่อจัดการเรี ยนการสอน ดังนี้
1) มีหอ้ งเรี ยนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทนั สมัยเอื้อให้คณาจารย์สามารถปฏิบตั ิงานสอน
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2) มีห้องปฏิ บตั ิการที่มีความพร้อม สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิ ดสอนอย่างพอเพียงต่อการ
เรี ยนการสอน
3) มีห้องสมุดหรื อแหล่งความรู้และสิ่ งอํานวยความสะดวกในการสื บค้นความรู้ผ่านระบบ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ตลอดจนมี ห นัง สื อ ตํา ราและวารสารในสาขาวิ ช าที่ เ ปิ ดสอนทั้ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องในจํานวนที่เหมาะสม โดยจํานวนตําราที่เกี่ยวข้องต้องมีมากกว่าจํานวน
คู่มือ
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2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การเตรี ยมความพร้อมสนับสนุนการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรให้เป็ นไปตาม
- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ องเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ.
2548 ข้อ 14 ว่าด้วยการประกันคุณภาพของหลักสู ตร
- ประกาศ คณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่ องแนวปฏิ บตั ิตามหลัก เกณฑ์การขอเปิ ดและ
ดําเนินการหลักสู ตรระดับปริ ญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ.2548
- ประกาศ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ งมาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษา พ.ศ.2549 ว่ า ด้ว ย
มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริ หารการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและ
พัฒนาสังคมฐานความรู ้และสังคมแห่งการเรี ยนรู ้
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ ใหม่
1) อาจารย์ป ระจํา ต้อ งมี คุ ณ วุฒิ เ ป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ งเกณฑ์
มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ.2548
2) มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของหลักสู ตร
3) มีความรู ้ มีทกั ษะในการจัดการเรี ยนการสอน และการประเมินผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา
และมีประสบการณ์ทาํ วิจยั หรื อ ประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
คณาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร และผูส้ อน จะต้องประชุ มร่ วมกันในการวางแผนจัดการ
เรี ยนการสอน ประเมิ นผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ
เตรี ยมไว้สําหรับการปรับปรุ งหลักสู ตร ตลอดจนปรึ กษาหารื อแนวทางที่จะทําให้บรรลุเป้ าหมายตาม
หลักสู ตร และได้บณั ฑิตเป็ นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3 การแต่ งตั้งคณาจารย์ พเิ ศษ
สัดส่ วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ให้เป็ นไปตามเกณฑ์การประกันคุ ณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา สกอ.
สําหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสําคัญมาก เพราะจะเป็ นผูถ้ ่ายทอดประสบการณ์ตรงจาก
การปฏิบตั ิมาให้กบั นักศึกษา ดังนั้นคณะกําหนดนโยบายว่ากึ่งหนึ่งของรายวิชาบังคับจะต้องมีการเชิญ
อาจารย์พิเศษหรื อวิทยากร มาบรรยายอย่างน้อยวิชาละ 3 ชัว่ โมงและอาจารย์พิเศษนั้น ไม่วา่ จะสอน
ทั้งรายวิชาหรื อบางชัว่ โมงจะต้องเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ตรง หรื อมีวฒ
ุ ิการศึกษาอย่างตํ่าปริ ญญาโท
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4. การบริ หารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง
บุคลากรสายสนับสนุ นควรมีวุฒิข้ นั ตํ่าปริ ญญาตรี ที่เกี่ ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ
และมีความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.2 การเพิม่ ทักษะความรู้ เพือ่ ปฏิบัติงาน
1) มี ก ารพัฒนาอาจารย์ใ ห้มี พฒั นาการเพิ่ม พูนความรู้ สร้ างเสริ ม ประสบการณ์ ใ นสาขา
คอมพิวเตอร์ ธุรกิ จ หรื อสาขาที่เกี่ ยวข้องในกรณี การเรี ยนรู้แบบบูรณาการ เพื่อส่ งเสริ มการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนให้อาจารย์มีผลงานวิจยั ที่สามารถตีพิมพ์ในระดับชาติเพิ่มขึ้น โดยอาจร่ วมมือ
กับอาจารย์ต่างสถาบัน การสนับสนุ นสามารถทําได้ในรู ปของการให้ค่าเดิ นทางไปเสนอผลงานทาง
วิชาการ การให้เงินพิเศษเพิ่มเมื่อมีบทความวิชาการตีพิมพ์ใน วารสารเป็ นที่ยอมรับ รวมทั้งการอาจลด
ภาระงานสอนให้เหมาะกับเวลาที่ใช้เพื่อเพิม่ พูนความรู ้ ประสบการณ์ และการทําวิจยั
2) ในกรณี ที่ อาจารย์ไ ม่ถ นัดในการเพิ่ม พูนความรู้ โดยผ่า นการทํา วิจยั ได้ หน่ วยงานอาจ
สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่ วมกับภาคธุ รกิจในช่วงปิ ดภาคการศึกษา เพื่อให้อาจารย์ได้มีประสบการณ์จริ ง
ในการพัฒนาแนวคิดตามสาขาวิชา
3) บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสู ตร และจะต้องสามารถบริ การให้
อาจารย์สามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวก
5. การสนับสนุนและการให้ คําแนะนํานักศึกษา
5.1 การให้ คําปรึ กษาด้ านวิชาการและอืน่ ๆ แก่นักศึกษา
ควรเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญจากภาคธุ รกิจ หรื อภาคราชการที่มีประสบการณ์ตรงในรายวิชาต่าง ๆ
มาเป็ นอาจารย์พิเศษ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นกั ศึกษา คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาทาง
วิชาการให้แก่นกั ศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรี ยนสามารถปรึ กษากับอาจารย์ที่ปรึ กษา
ทางวิ ช าการได้ โดยอาจารย์ข องคณะทุ ก คนจะต้อ งทํา หน้า ที่ อ าจารย์ที่ ป รึ ก ษาทางวิช าการให้แ ก่
นักศึกษา และทุกคนต้องกําหนดชั่วโมง (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาเข้าศึกษาเข้าปรึ กษาได้
นอกจากนี้ตอ้ งมีที่ปรึ กษากิจกรรมเพื่อให้คาํ ปรึ กษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแก่นกั ศึกษา
5.2 การอุทธรณ์ ของนักศึกษา
กรณี ที่นกั ศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถที่จะยืน่ คําร้อง
ขอดูกระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
สําหรับความต้องการของตลาดแรงงานสังคมในสาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจนั้น คาดว่ามีความ
ต้องการกําลังคนด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ คณะฯ โดยความร่ วมมือ
จากมหาวิทยาลัย จัดการสํารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตรวมทั้งข้อมูล
ผลความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตสาขาคอมพิวเดอร์ ธุรกิจนั้นพบว่า คะแนนอยูใ่ นระดับดี (ผลจากการ
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ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาอยูใ่ นระดับ 3) และมีการนําข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุ ง
หลักสู ตร รวมถึงการศึกษาข้อมูลวิจยั อันเกี่ยวเนื่ องกับการประมาณความต้องการของตลาดแรงงาน
เพื่อนํามาใช้ในการวางแผนการรับนักศึกษา
7. ตัวบ่ งชี้ผลการดําเนินการ( Key Performance Indicators)
การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้กาํ หนดดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ดังนี้
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3

ปี ที่ 4 ปี ที่ 5

(1) อาจารย์ประจําหลักสู ตรอย่างน้อยร้อยละ80 มีส่วนร่ วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสู ตร
(2) มีรายระเอียดตามหลักสู ตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานคุณวุฒิสาชา/สาขาวิชา

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

(3) มีรายระเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม
( ถ้า) มีตามแบบ มคอ.3และมคอ.4อย่างน้อยในการเปิ ดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนิ นการของรายวิชา และ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)ตามแบบ มคอ.5 & 6 ภายใน
30 วัน หลังสิ้ นสุ ดการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

(5)จัดทํารายงานผลการดําเนิ นการของหลักสู ตร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้ นสุ ดปี การศึกษา

×

×

×

×

×

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรี ยนรู ้ ที่กาํ หนดใน มคอ. 3 & 4 (ถ้ามี)อย่างน้อยร้อยละ 25
ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรื อ การประเมินผลการเรี ยนรู้ จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ 7.ปี ที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่(ถ้ามี)ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรื อ
คําแนะนําด้านการจัดการเรี ยนการสอน

×
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน

ปี ที่ 1 ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

ปี ที่ 4 ปี ที่ 5

(9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรื อวิชาชีพ อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง

×

×

×

×

×

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน) ถ้ามี(ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรื อวิชาชี่พ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50
กว่าปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้าย/บัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

×

×

×

×

×

×

×

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

×

(13) นักศึกษามีงานทําภายใน1ปี หลังจากสําเร็ จการศึกษาไม่
ตํ่ากว่าร้อยละ 80

×

(14) บัณฑิตที่ได้งานทําได้รับเงินเดือนเริ่ มต้นไม่ต่าํ กว่าเกณฑ์
ก.พ. กําหนด
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี

×

ตัวบ่งชี้บงั คับ (ข้อที่)
ตัวบ่งชี้ตอ้ งผ่านรวม (ข้อ)

9

10

10

11

14

1–5 1-5

1-5

1-5

1-5

8

9

11

7

8

เกณฑ์ ประเมิน : หลักสู ตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้
ตัวบ่งชี้บงั คับ (ตัวบ่งชี้ ที่ 1 – 5) มีผลดําเนิ นการบรรลุเป้ าหมาย และมีจาํ นวนตัวบ่งชี้ ที่มีผลดําเนิ น
การบรรลุเป้ าหมาย ไม่นอ้ ยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี
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หมวดที่ 8
การประเมินและปรับปรุ งการดําเนินการของหลักสู ตร
ควรคํานึงถึงประเด็นต่างๆในหมวด 1-7 และเชื่อมโยงสู่ การประเมินการจัดการเรี ยนการสอน
ในประเด็นสําคัญๆที่สะท้อนถึ งคุ ณภาพบัณฑิ ตที่คาดหวังโดยประเด็นเหล่านี้ จะถูกนํามาใช้ในการ
ประเมินคุณภาพและมาตรฐานของหลักสู ตรเพื่อรับรองมาตรฐาน
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
การเรี ยนการสอนควรเป็ นไปในลักษณะที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ มีการบรรยายถึงเนื้ อหาของ
แต่ ล ะวิ ช าและแนะนํา ให้ ผูเ้ รี ย นทํา การค้น คว้า หรื อ ทํา ความเข้า ใจประเด็ น ปลี ก ย่อ ยด้ว ยตนเอง
นอกจากนี้ การสอนควรเน้นการได้มาซึ่ งทฤษฎี และกฎเกณฑ์ต่า งๆ ในเชิ งวิเคราะห์ และชี้ ให้เห็ น
ความสัมพันธ์ระกว่างทฤษฎีและปรากฎการณ์ต่างๆในการดําเนินธุ รกิจ ให้ผเู้ รี ยนมีโอกาสใช้เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ เพื่อฝึ กทักษะให้เกิ ดความชํานาญ ซึ่ งอยูใ่ นกระบวนการเรี ยนการสอน มีการมอบหมาย
งานเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้มีการฝึ กฝนทักษะด้านต่างๆ รู้จกั วิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีการพัฒนา
ค้นหาความรู ้แล้วมาเสนอเพื่อสร้างทักษะในการอภิปรายและนําเสนอ
นอกจากนั้นควรสอดแทรกเนื้ อหา/กิจกรรมที่ส่งเสริ มด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ในรู ปแบบการ
เรี ยนการสอนเหล่านี้ จะทําให้ผูเ้ รี ยนเกิดทักษะในการเรี ยนรู้ ทักษะในการวิจยั และการแก้ปัญหา มี
ความรู ้ในเรื่ องที่ตนเองสนใจ มีทกั ษะในการนําเสนอและอภิปรายโดยใช้เทคโนโลยีในการสื่ อสารกับ
ผูอ้ ื่ น ทัก ษะการใช้ภ าษาไทยและภาษาต่า งประเทศ ยอมรั บ ฟั ง ความคิ ดเห็ นของผูอ้ ื่ นและเป็ นผูม้ ี
คุณธรรมและจริ ยธรรมในตนเองและวิชาชีพ
ในการประเมิ น กลยุ ท ธ์ ก ารสอนเพื่ อ ให้ มี ก ารพัฒ นาการสอนให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิ ผลมากยิง่ ขึ้น จะมีการนํากระบวนการดังต่อไปนี้มาใช้
- มี ก ารประเมิ นผลของอาจารย์โดยนัก ศึ ก ษา และนํา ผลการประเมิ นมาวิเคราะห์ เพื่อหา
จุดอ่อนและจุดแข็งของอาจารย์ผสู้ อน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม โดยอาจารย์
แต่ละท่าน
- มี ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องนัก ศึ ก ษาโดยอาจารย์ผู้ส อน เช่ น การสอบ หรื อ การ
ปฏิ บตั ิ งานกลุ่ม เป็ นต้น และนําผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนจุดแข็งในการ
เรี ย นรู ้ ข องนักศึ ก ษาเพื่อปรับ กลยุทธ์ การสอนให้เหมาะสมกับ นักศึ กษาแต่ละชั้นปี โดย
อาจารย์แต่ละท่าน
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- มีการประชุมคณาจารย์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะระหว่างอาจารย์ เพื่อถ่าย
ทอดความเข้าใจเกี่ยวกับความสามารถของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี และแลกเปลี่ยกลยุทธ์ ใน
การสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
ให้นกั ศึกษาได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน
และการใช้สื่อในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
1) การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม โดยสํารวจข้อมูลจาก
- นักศึกษาปั จจุบนั (ชั้นปี ที่ 4)
- ศิษย์เก่า
- ผูท้ รงคุณวุฒิ
- ผูใ้ ช้บณั ฑิต
2) สํารวจสัมฤทธิ ผลของบัณฑิต
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
การประเมินผลการดําเนินงานตามดัชนีบ่งชี้ที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยจะถือว่าประสบผล
สําเร็ จในการดําเนินงานเมื่อได้รับผลการประเมินดังต่อไปนี้
1) จํานวนนักศึกษาที่สําเร็ จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสู ตรไม่น้อยกว่าร้ อยละ 95
จํานวนนักศึกษาที่คงอยูใ่ นชั้นปี ที่ 2
2) จํานวนนักศึกษาที่ตกออกไม่เกินร้อยละ 5 ของจํานวนนักศึกษาที่คงอยูใ่ นชั้นปี ที่ 2
3) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาด้านคุณภาพการสอนและสิ่ งอํานวยความสะดวกเฉลี่ยไม่
ตํ่ากว่า 4 ในมาตรประเมินค่า 5 ระดับ
4) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตเฉลี่ยไม่ต่าํ กว่า 3.5 ในมาตรประเมินค่า 5 ระดับ
5) ไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 80 ของบัณฑิตที่ได้งานทําภายใน 6 เดือนหลังสําเร็ จการศึกษา
6) ไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 25 ของอาจารย์ที่ผา่ นการอบรมหลักสู ตรด้านการสอนและการประเมินผล
7) ไม่ต่ าํ กว่าร้ อยละ 90 ของอาจารย์ใหม่ที่มีความพึงพอใจในหลักสู ตรปฐมนิ เทศเกี่ยวกับ
เทคนิคการสอนและการวัดผล
8) บุคลากรฝ่ ายสนับสนุนทุกคนผ่านการอบรมเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิหน้าที่
อย่างน้อยคนละ 6 ชัว่ โมงต่อปี
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมข้อมูล จะทําให้ทราบปั ญหาของการบริ หารหลักสู ตรทั้งในภาพรวมและ
รายวิชากรณี ที่พบปั ญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุ งรายวิชานั้นๆได้ทนั ที ซึ่ งถือเป็ น
การปรับปรุ งย่อยที่สามารถดําเนิ นการได้ตลอดเวลาที่พบปั ญหา สําหรับการปรับปรุ งหลักสู ตรนั้นจะ
กระทําทุกๆ 4 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสู ตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บณั ฑิต
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ภาคผนวก
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เอกสารหมายเลข 1
ตารางเปรียบเทียบหลักสู ตรเดิมและหลักสู ตรปรับปรุ ง
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สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

จํานวนหน่ วยกิต รวม
1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

137 หน่ วย
กิต
30 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต

จํานวนหน่ วยกิต รวม

เหตุผล

133 หน่ วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30 หน่ วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และ
คณิ ตศาสตร์

6 หน่วยกิต

-เปลี่ยนชื่ อหมวดวิชา / รหัส
วิชา
- เปลี่ยนชื่ อกลุ่มวิชา / วิชา
และปรับปรุ ง

1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร

9 หน่วยกิต

1.2 กลุ่มวิชาภาษา

9 หน่วยกิต

-เปลี่ยนชื่ อกลุ่มวิชา/ วิชาและ
ปรับปรุ งเนื้ อหา

1.3 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์

7 หน่วยกิต

1.3 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์

7 หน่วยกิต

- เปลี่ยนชื่ อวิชาและปรับปรุ ง
เนื้อหา

1.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

6 หน่วยกิต

1.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

6 หน่วยกิต

-เปลี่ยนชื่ อวิชาและปรับปรุ ง
เนื้อหา

1.5 กลุ่มวิชาพลานามัย

2 หน่วยกิต

1.5 กลุ่มวิชาพลานามัย

2 หน่วยกิต

- เพิ่มกลุ่มวิชาพลานามัย
จํานวน 2 หน่วยกิต

97 หน่ วยกิต

- เปลี่ยนชื่ อหมวดวิชา

2.หมวดวิชาเฉพาะด้าน

101 หน่ วย
กิต

2.หมวดวิชาเฉพาะ

- ลดจํานวนหน่วยกิต จาก 106
หน่วยกิต เป็ น 101หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน

54 หน่ วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาแกน

45 หน่ วยกิต - เปลีย่ นชื่อกลุ่มวิชาเนือ้ หา
บังคับเป็ นชื่ อกลุ่มวิชาแกน
- ลดจํานวนหน่ วยกิต จาก 54
หน่ วยกิต เป็ น 45 หน่ วยกิต

ACCT1101 หลักการบัญชี 1

3(3-0-6)

ACCT1103 การบัญชี ช้ นั ต้น

3(3-0-6)

- เปลี่ยนชื่ อวิชาและคําอธิ บาย
รายวิชา สาขาบัญชี

ACCT1101 บัญชีเพื่อการจัดการ

3(3-0-6)

ACCT3201 การบัญชี เพื่อการจัดการ

3(3-0-6)

- คงเดิม สาขาบัญชี

STAT2105 สถิติธุรกิจ

3(3-0-6)

APST2105 สถิติธุรกิจ

3(3-0-6)

- เปลี่ยนรหัสวิชา

ECON1101 หลักเศรษฐศาสตร์

3(3-0-6)

3(3-0-6)

- ตัดทิ้ง

ECON1101 เศรษฐ ศาสตร์ จุลภาค 1

3(3-0-6)

ECON1102 เศรษฐศาสตร์ มหภาค 1

3(3-0-6)

ECON3305 วิเคราะห์เชิ งปริ มาณทาง
ธุรกิจ

3(3-0-6)

- เพิ่มรายวิชาใหม่และ
คําอธิบายใหม่
- เพิ่มรายวิชาใหม่และ
คําอธิบายใหม่
- เพิม่ รายวิชาใหม่และ
คําอธิบายใหม่

-
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สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

เหตุผล

ENGL1701 ภาษาอังกฤษธุรกิจ1

3(3-0-6)

BENG1101 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

3(3-0-6)

- เปลี่ยนรหัสวิชา

ENGL1702 ภาษาอังกฤษธุรกิจ2

3(3-0-6)

BENG1102 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

3(3-0-6)

- เปลี่ยนรหัสวิชา

FIBN1101 การเงินธุรกิจ

3(3-0-6)

FINB1101 การเงินธุรกิจ

3(3-0-6)

- เปลี่ยนคําอธิ บายรายวิชา

FIBN2201 การภาษีอากรธุรกิจ

3(3-0-6)

FIBN2201 การภาษีอากรธุรกิจ

3(3-0-6)

- เปลี่ยนคําอธิ บายรายวิชา

HRDM1101 การบริ หารทรัพยากร
มนุษย์
LAWS2501 กฎหมายธุรกิจ

3(3-0-6)

3(3-0-6)

- เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชาใหม่

3(3-0-6)

HRDM1101 การบริ หารทรัพยากร
มนุษย์
LAWS2501 กฎหมายธุรกิจ

3(3-0-6)

- ไม่ปรับ

MKRT1101 หลักการตลาด

3(3-0-6)

MKRT1101 หลักการตลาด

3(3-0-6)

- ไม่ปรับ

MNGT1101 หลักการจัดการ

3(3-0-6)

3(3-0-6)

- - เปลี่ยนรหัสวิชา/ชื่ อวิชา
และเนื้อหาวิชา
- เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชาใหม่

MGNT3105 การจัดการผลิตและ
ดําเนินงาน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

MGNT1102 การจัดการองค์การ
และจริ ยธรรมทางธุ รกิจ
3(3-0-6)
MGNT3104 การจัดการผลิตและ
ดําเนิ นงาน
28 หน่ วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

3(3-0-6)
30 หน่ วยกิต

CSOC1202 การเขียนโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์

3(2–2–5)

BCOM1701 หลักการเขียน
โปรแกรมเบื้องต้น

3(2-2-5)

ITSC3301 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

3(2–2–5)

BCOM2702 การเขียนโปรแกรม
เชิ งวัตถุทางธุรกิจ

3(2-2-5)

COSC2202 โครงสร้างข้อมูล

3(2–2–5)

BCOM2103 โครงสร้างข้อมูลและ
ขั้นตอนวิธีสาํ หรับธุรกิจ

3(2-2-5)

COSC2501 การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ 1

3(2–2–5)

3(2–2–5)

COSC2201 ฐานข้อมูลเบื้องต้น

3(2–2–5)

BCOM2104 การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบสารสน เทศเพื่อการ
จัดการ
BCOM2201 การพัฒนาฐานข้อมูล
ธุรกิจ

BCOM3201 การจัดการระบบ
สารสนเทศเพื่อธุรกิจ

3(3–0–6)

BCOM2202 ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ

3(3-0-6)

BCOM3409 เครื อข่ายและการสื่ อสาร
ข้อมูลทางธุรกิจ

3(3–0–6)

BCOM3401 เครื อข่ายและการ
สื่ อสารข้อมูลทางธุรกิจ

3(3–0–6)

BCOM3901 ระเบียบวิธีวิจยั ทาง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3(2-2-5)

BCOM3901 หัวข้อพิเศษทาง
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

3(3-0-6)

3(2–2–5)

- เพิม่ หน่ วยกิต
- เปลี่ยนรหัสวิชา/ชื่ อวิชา และ
เนื้อหาวิชา เพื่อให้มีความ
ทันสมัย ตาม มคอ. 1
- เปลี่ยนรหัสวิชา/ชื่ อวิชา และ
เนื้อหาวิชา เพื่อให้มีความ
ทันสมัย ตาม มคอ. 1
- เปลี่ยนรหัสวิชา/ชื่ อวิชา และ
เนื้อหาวิชา เพื่อให้มีความ
ทันสมัย ตาม มคอ. 1
- เปลี่ยนรหัสวิชา/ชื่ อวิชา และ
เนื้อหาวิชา เพื่อให้มีความ
ทันสมัย ตาม มคอ. 1
- เปลี่ยนรหัสวิชา/ชื่ อวิชา และ
เนื้อหาวิชา เพื่อให้มีความ
ทันสมัย ตาม มคอ. 1
- เปลี่ยนรหัสวิชา/ชื่ อวิชา และ
เนื้อหาวิชา เพื่อให้มีความ
ทันสมัย ตาม มคอ. 1
- เปลี่ยนชื่ อวิชา และเนื้ อหา
วิชา เพื่อให้มีความทันสมัย
ตาม มคอ. 1
- เปลี่ยนชื่ อวิชา และ เนื้ อหา
วิชา เพื่อให้มีความทันสมัย
ตาม มคอ. 1
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สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

เหตุผล

BCOM4601 การควบคุมตรวจสอบและ
การรักษาความปลอดภัยของการทํา
ธุรกิจทางอิเล็กทรอนิ กส์
BCOM3901 สัมมนาทางคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

3(3–0–6)

BCOM4601 ความปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ

3(3-0-6)

3(3–0–6)

BCOM4901 สัมมนาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

3(3-2-5)

2.3 วิชาเอกเลือก

12 หน่ วยกิต

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก

15 หน่ วยกิต

BCOM3102 โครงสร้ างระบบ
คอมพิวเตอร์
BCOM4101 การบริ หารโครงการ
ซอฟต์แวร์ ทางธุรกิ จ

3(2-2-5)

BCOM4101 การบริ หารโครงการด้าน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

BCOM4202 การออกแบบฐานข้อมูล
และการบริ หารธุรกิจ

BCOM3301 การประยุกต์ใช้งานด้าน
ธุรกิจด้วยมัลติมีเดีย

3(3–0–6)

3(3–0–6)

3(2–2–5)

BCOM3501 การจัดการธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์

3(3–0–6)

BCOM4201 การเขียนโปรแกรมแบบ
วิชวล

3(2–2–5)

ISC3301 การเขียนโปรแกรมเว็บและ
ฐานข้อมูล

3(2–2–5)

3(3-0-6)

BCOM4202 ระบบการวางแผน
ทรัพยากรวิสาหกิจ
BCOM4203 การจัดการ
กระบวนการธุรกิจ
BCOM4205 คลังข้อมูลทางธุรกิจ

3(2-2-5)

BCOM4206 เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการจัดการโซ่อุปทาน
BCOM4303 ทักษะการใช้
ซอฟต์แวร์ ดา้ นมัลติมีเดีย

3(3-0-6)

BCOM4304 โปรแกรมประยุกต์
โอเพนซอร์ ส
BCOM4501 การจัดการพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิ กส์

3(2-2-5)

BCOM4703 การเขียนโปรแกรม
แบบวิชวลสําหรับงานธุรกิจ

3(2-2-5)

BCOM4704 การเขียนโปรแกรม
จาวาสําหรับงานธุ รกิจ

3(2-2-5)

BCOM4705 การพัฒนาบน
โปรแกรมเว็บสําหรับงานธุรกิจ

3(2-2-5)

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

3(2-2-5)

3(3-0-6)

- เปลี่ยนชื่ อวิชา และเนื้ อหา
วิชา เพื่อให้มีความทันสมัย
ตาม มคอ. 1
- เปลี่ยนรหัสวิชาเนื้ อหาวิชา
เพื่อให้มีความทันสมัย ตาม
มคอ. 1
- เพิ่มวิชา เพื่อให้มีความ
ทันสมัย ตาม มคอ. 1
- เปลี่ยนชื่ อวิชา และเนื้ อหา
วิชา เพื่อให้มีความทันสมัย
ตาม มคอ. 1
- เพิ่มวิชา เพื่อให้มีความ
ทันสมัย ตาม มคอ. 1
- เพิ่มวิชา เพื่อให้มีความ
ทันสมัย ตาม มคอ. 1
เปลี่ยนรหัสวิชา/ชื่ อวิ ชา และ
เนื้อหาวิชา เพื่อให้มีความ
ทันสมัย ตาม มคอ. 1
- เพื่มวิชา เพื่อให้มีความ
ทันสมัย ตาม มคอ. 1
- เปลี่ยนรหัสวิชา/ชื่ อวิชา และ
เนื้อหาวิชา เพื่อให้มีความ
ทันสมัย ตาม มคอ. 1
- เพิ่มวิชา เพื่อให้มีความ
ทันสมัย ตาม มคอ. 1
- เปลี่ยน/รหัส และ เนื้ อหา
วิชา เพื่อให้มีความทันสมัย
ตาม มคอ. 1
- เปลี่ยนรหัสวิชา/ชื่ อวิชา และ
เนื้อหาวิชา เพื่อให้มีความ
ทันสมัย ตาม มคอ. 1
- เปลี่ยนรหัสวิชา/ชื่ อวิชา และ
เนื้ อหาวิชา เพื่อให้มีความ
ทันสมัย ตาม มคอ. 1
เปลี่ยนรหัสวิชา/ชื่ อวิชา และ
เนื้ อหาวิชา เพื่อให้มีความ
ทันสมัย ตาม มคอ. 1
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หลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2549
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
BCOM4902 วิจยั ทางคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
2.4 กลุ่มวิชาการปฎิบัติการและฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ
BCOM4801 การเตรี ยมฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BCOM4802 การฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

7 หน่ วยกิต
2(90)

5(225)

BCOM4902 วิจยั ทางคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
2.4 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ
BCOM4801 การเตรี ยมฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชี พคอมพิว เตอร์
ธุรกิจ
BCOM4802 การฝึ กประสบ การณ์
วิชาชี พคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
BCOM4803 เตรี ยมสหกิจศึกษาทาง
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
BCOM4805 สหกิจศึกษาทาง
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่ วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

เหตุผล
3(0-6-3)

- เปลี่ยนเนื้ อหาวิชา เพื่อให้มี
ความทันสมัย ตาม มคอ. 1

7 /8 หน่ วยกิต
2(90)

- ไม่ปรับ

5(350)

- เพิ่มชัว่ โมง

1(45)

- เพิม่ รหัสวิชา/ชื่ อวิชา และ
เนื้อหาวิชา เพื่อให้มีความ
ทันสมัย ตาม มคอ. 1
- เพิ่มรหัสวิชา/ชื่ อวิชา และ
เนื้อหาวิชา เพื่อให้มีความ
ทันสมัย ตาม มคอ. 1
- ไม่ปรับ

6(540)

6 หน่ วยกิต
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เอกสารหมายเลข 2 ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ว่ าด้ วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘
------------------------------

โดยที่เป็ นการสมควรออกข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่ งพระราชบัญญัติ
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ จันทรเกษม จึ ง ออกข้อบังคับไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรี ยกว่า ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการ
จัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับนักศึกษาภาคปกติที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่
๑ ปี การศึกษา ๒๕๔๘ เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
“สภาวิชาการ” หมายถึง สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
“การจัด การศึ ก ษา” หมายถึ ง การจัด การศึ ก ษาภาคปกติ ต ามหลัก สู ต รของ
มหาวิทยาลัย หรื อหลักสูตรอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
“การศึ ก ษาในระบบ” หมายถึ ง การศึ ก ษาที่ ก าํ หนดจุ ด มุ่ ง หมาย วิ ธี ก ารศึ ก ษา
หลักสูตร ระยะเวลาการศึกษา การวัดผลและประเมินผล ซึ่งเป็ นเงื่อนไขของการสําเร็ จการศึกษาที่
แน่นอน
“การศึ ก ษานอกระบบ” หมายถึ ง การศึ ก ษาที่ มี ค วามยื ด หยุ่น ในการกํา หนด
จุดมุ่งหมาย รู ปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดผลและประเมินผล ซึ่ ง
เป็ นไปตามเงื่ อ นไขสํา คัญ ของการสํา เร็ จ การศึ ก ษา โดยเนื้ อ หาและหลัก สู ต รจะต้อ งมี ค วาม
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม
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“การศึกษาตามอัธยาศัย” หมายถึง การศึกษาที่ให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง ตาม
ความสนใจ ศัก ยภาพ ความพร้ อ มและโอกาส โดยศึ ก ษาจากบุ ค คล ประสบการณ์ สั ง คม
สภาพแวดล้อม สื่ อหรื อแหล่งความรู้อื่นๆ
“อาจารย์ที่ปรึ กษา” หมายถึง บุคคลที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ทาํ หน้าที่เป็ นที่ปรึ กษา
ดูแลสนับสนุ นทางวิชาการ วิธีการเรี ยน ควบคุม โปรแกรมการเรี ยน และมี ส่ วนช่ วยประเมิ น
ความก้าวหน้าในการเรี ยนของนักศึกษา
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาภาคปกติที่ศึกษาในวันทําการปกติของมหาวิทยาลัย
และหรื อวันเวลาอื่นใด ซึ่งเป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
“ศูนย์การศึกษา” หมายถึง สถานที่ภายนอกมหาวิทยาลัยที่จดั การศึกษา
“วิ ทยาเขต” หมายถึ ง เขตการศึ กษาของมหาวิ ทยาลัย ที่ มี ค ณะ สถาบัน สํา นัก
วิทยาลัย ศูนย์ส่วนราชการหรื อหน่วยงานที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะตั้งแต่สองส่ วน
ราชการ ขึ้นไป ตั้งอยูใ่ นเขตการศึกษานั้น ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
“การเรี ยนโดยสื่ อประสม” หมายถึง วิธีการจัดการเรี ยนการสอนสําหรับรายวิชา
ใน หลักสูตร โดยผูเ้ รี ยนอาศัยวิธีเรี ยนจากชุดวิชาและสื่ อต่างๆ
“ระบบการศึ ก ษาทางไกล” หมายถึ ง วิ ธี ก ารจัด การศึ ก ษาสําหรั บ รายวิ ช าใน
หลักสู ตรมหาวิทยาลัย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมต่างๆ เป็ นสื่ อกลางในการ
ถ่ายทอดความรู้
“สหกิ จ ศึ ก ษา” หมายถึ ง ระบบการศึ ก ษาที่ เ น้ น การปฏิ บั ติ ง านในสถาน
ประกอบการอย่างมีระบบ
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
“คณบดี” หมายถึง คณบดีคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ข้อ ๔ ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษา คุณสมบัติและการสมัคร
๔.๑ ผูม้ ีสิทธิ์ เข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
๔.๑.๑ หลักสูตรปริ ญญาตรี จะต้องเป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
๔.๑.๒ หลักสู ตรปริ ญญาตรี (ต่ อเนื่ อง) จะต้องเป็ นผูส้ ําเร็ จ
การศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู งหรื อเที ยบเท่าหรื อระดับอนุ ปริ ญญา (๓ ปี ) หรื อ
เที ย บเท่ า ตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รของทบวงมหาวิ ท ยาลั ย หรื อตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริ ญญา พ.ศ. ๒๕๔๘
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๔.๒ ผู้ส มัค รเข้า เป็ นนัก ศึ ก ษาตามข้อ ๔.๑ ต้อ งมี คุ ณ สมบัติ ต าม
ข้อกําหนดของสาขาวิชาที่สมัครเข้าศึกษา
๔.๓ การสมัครและการรั บเข้าเป็ นนักศึกษา ให้เป็ นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๕ ระบบการศึกษา
๕.๑ ระบบการจัด การศึ ก ษาใช้ร ะบบทวิ ภ าค โดย ๑ ปี การศึ ก ษาจัด
การศึกษา แบ่งเป็ น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า
๑๕ สัปดาห์ และอาจจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาและจํานวนหน่วยกิต
มีสดั ส่วนเทียบเคียง ได้กบั การศึกษาภาคการศึกษาปกติ
การจั ด การศึ ก ษาภาคการศึ ก ษาฤดู ร้ อ นให้ เ ป็ นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย
๕ . ๒ ม ห า วิ ท ย า ลั ย จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ด้ ว ย ร ะ บ บ ส ห วิ ท ย า ก า ร
(Interdisciplinary System) โดยคณะหรื อภาควิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาใดให้มีหน้าที่อาํ นวย
การศึกษาและวิจยั ในสาขาวิชานั้นๆ แก่นกั ศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ คณะหรื อภาควิชาต่างๆ
จะไม่เปิ ดสอนรายวิชา ซํ้าซ้อนกัน
โครงสร้ า งหลั ก สู ต ร จํ า นวนหน่ ว ยกิ ต ให้ เ ป็ นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่ องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๖ ระยะเวลาการศึกษา
๖.๑ หลักสูตรปริ ญญาตรี ๔ ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปี การศึกษา และ
สําเร็ จการศึกษา ได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา
๖.๒ หลักสู ตรปริ ญญาตรี ๕ ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิ น ๑๐ ปี การศึกษา
และสําเร็ จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา
๖.๓ หลักสูตรปริ ญญาตรี ๖ ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๒ ปี การศึกษา และ
สําเร็ จการศึกษาได้ ไม่ก่อน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา
๖.๔ หลักสูตรปริ ญญาตรี (ต่อเนื่ อง) ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๔ ปี การศึกษา
และสําเร็ จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๔ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา
ข้อ ๗ การลงทะเบียนเรี ยน
๗.๑ การลงทะเบียนเรี ยน ให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่นอ้ ยกว่า ๙ หน่วย
กิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
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ได้ ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต

สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนในภาคการศึกษาฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรี ยน

การลงทะเบียนเรี ยน ที่มีจาํ นวนหน่วยกิตมากกว่าหรื อน้อยกว่าที่กาํ หนด
อาจทําได้หากมีเหตุผลและความจําเป็ น แต่ตอ้ งได้รับอนุมตั ิจากคณบดี หรื อผูท้ ี่คณบดีมอบหมาย
โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึ กษา
หน่วยกิตขั้นตํ่าที่กาํ หนดไว้ ไม่ใช้บงั คับนักศึกษาที่ศึกษาครบทุกวิชาตาม
หลักสูตรของสาขาวิชานั้นๆ แต่ยงั มีวิชาที่สอบตกหรื อมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ที่กาํ หนด
หรื อภาคการศึกษาที่คาดว่าจะเป็ นภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนที่จะสําเร็ จการศึกษาตามหลักสูตร
๗.๒ ในการลงทะเบี ยนเรี ยน หากวิชาใดมี ขอ้ กําหนดในหลักสู ตรว่า
ต้อง เคยศึกษาวิชาใดมาก่อน (Pre-requisite) นักศึกษาก็จะต้องเคยศึกษาและสอบไล่ได้วิชานั้น
แล้ว จึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรี ยน
๗.๓ นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริ ญญาตรี ต่อเนื่ อง จะลงทะเบียน
เรี ยนรายวิชาซํ้ากับรายวิชาที่ศึกษามาแล้วในระดับอนุปริ ญญาไม่ได้
๗.๔ การลงทะเบียนเรี ยนปกติ จะกระทําได้ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษา
แต่ละภาค การลงทะเบี ยนล่าช้าจะกระทําได้ไม่เกิน ๑๔ วัน นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษาปกติ
หรื อ ไม่เกิน ๗ วัน นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษาฤดูร้อน และจะต้องชําระค่าธรรมเนี ยมตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
๗.๕ นักศึ กษาที่ ไม่ ได้ลงทะเบี ย นภายใน ๑๔ วัน นับจากวันเปิ ดภาค
การศึกษาปกติ หรื อภายใน ๗ วัน นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษาฤดูร้อน จะหมดสิ ทธิ์ ในการ
ลงทะเบียนเรี ยนสําหรับภาคการศึกษานั้น เว้นแต่มีเหตุผลและความจําเป็ น โดยได้รับอนุมตั ิจาก
คณบดี หรื อผูท้ ี่คณบดีมอบหมาย โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึ กษา แต่ท้ งั นี้ตอ้ งไม่เกิน
๒๘ วัน นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษาปกติ หรื อไม่เกิน ๑๔ วัน นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษาฤดู
ร้อน โดยเสี ยค่าปรับตามระเบียบ
๗.๖ ในภาคการศึ ก ษาปกติ ใ ดหากนัก ศึ ก ษาไม่ ไ ด้ล งทะเบี ย นเรี ย น
จะต้องขอลาพัก การศึ กษาสําหรั บภาคการศึ ก ษานั้น เพื่อรั ก ษาสถานภาพการเป็ นนักศึ กษา
ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษา โดยต้องชําระค่าธรรมเนี ยมเพื่อรักษาสถานภาพ
การเป็ นนักศึกษา หากไม่ปฏิบตั ิตามมหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผูน้ ้ นั จากทะเบียนนักศึกษา
๗.๗ อธิการบดีอาจอนุมตั ิให้นกั ศึกษาที่ถกู ถอนชื่อตามข้อ ๗.๖ กลับเข้า
เป็ นนักศึกษาใหม่ได้ ถ้ามีเหตุผลอันสมควร โดยให้ถือว่าระยะเวลาที่ถกู ถอนชื่อนั้นเป็ นระยะเวลา
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พัก การศึ ก ษา โดยนัก ศึ ก ษาต้อ งชํา ระค่ า ธรรมเนี ย มเพื่ อ ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ นนัก ศึ ก ษา รวมทั้ง
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่คา้ งชําระเสมือนเป็ นผูล้ าพักการศึกษา
อธิการบดีจะไม่อนุมตั ิให้กลับเข้าเป็ นนักศึกษาตามวรรคหนึ่ ง หาก
พ้นกําหนดเวลาสองปี นับจากวันที่นกั ศึกษาผูน้ ้ นั ถูกถอนชื่อจากทะเบียน
๗.๘ การลงทะเบียนเรี ยนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ชาํ ระค่าธรรมเนี ยม
ต่าง ๆ พร้อมทั้งยืน่ หลักฐานการลงทะเบียนนั้นต่อมหาวิทยาลัย
ข้อ ๘ การเพิ่มและถอนรายวิชา
การเพิ่มและถอนรายวิชา ต้องได้รับความยินยอมจากอาจารย์ที่ปรึ กษา
ทั้งนี้ ให้ยนื่ หลักฐานการยินยอมนั้นต่อมหาวิทยาลัย
๘.๑ การเพิ่มรายวิชา จะกระทําได้ภายใน ๒ สัปดาห์แรกนับจากวันเปิ ด
ภาคการศึกษาปกติ หรื อภายใน ๑ สัปดาห์แรกนับจากวันเปิ ดภาคการศึกษาฤดูร้อน
๘.๒ การถอนรายวิชา จะกระทําได้ก่อนกําหนดการสอบปลายภาคไม่
น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ สําหรับการศึกษาภาคการศึกษาปกติ หรื อก่อนกําหนดสอบปลายภาคไม่
น้อยกว่า ๑ สัปดาห์ สําหรับการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
การถอนรายวิชาภายในกําหนดเวลาเดี ยวกันกับการเพิ่ม รายวิชาจะไม่
ปรากฏอักษร W (Withdraw) ในระเบียนผลการเรี ยน และจะได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน แต่ถา้ ถอน
รายวิชา หลังกําหนดเวลาการเพิ่มรายวิชา นักศึกษาจะได้รับอักษร W และจะไม่ได้รับเงิ นค่า
หน่วยกิตคืน
๘.๓ ขั้น ตอนปฏิ บัติ ใ นการเพิ่ ม และถอนรายวิ ช า ให้ เ ป็ นไปตามที่
กําหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ ๙ การเรี ยนการสอน
๙.๑ มหาวิ ท ยาลัย อาจตั้ง ศู น ย์ก ารศึ ก ษาและวิ ท ยาเขตได้ต ามความ
เหมาะสม
๙.๒ การจัด การเรี ย นการสอนอาจทํา ได้ท้ ัง ในเวลาราชการและ
นอกเวลาราชการ และอาจจัดการเรี ยนโดยสื่ อประสมหรื อระบบการศึกษาทางไกล ทั้งนี้ ให้
เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

98

๙.๓ กําหนดวันเปิ ดและปิ ดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีดงั นี้
ภาคการศึกษาที่ ๑
วันเปิ ดภาคการศึกษา เดือนมิถุนายน
วันปิ ดภาคการศึกษา เดือนตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ ๒
วันเปิ ดภาคการศึกษา เดือนพฤศจิกายน
วันปิ ดภาคการศึกษา เดือนมีนาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน วันเปิ ดภาคการศึกษา เดือนเมษายน
วันปิ ดภาคการศึกษา เดือนพฤษภาคม
มหาวิทยาลัยอาจกําหนดวันเปิ ดและวันปิ ดภาคการศึกษาที่แตกต่างจาก
วรรคหนึ่ งก็ได้ แต่ตอ้ งเป็ นไปตามความเหมาะสมและความต้องการของท้องถิ่น และต้อง
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร และให้ทาํ เป็ นประกาศของมหาวิทยาลัย
๙.๔ การเปิ ดสอนสาขาวิชาใด ระดับใด ให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของหลักสู ตร โดยผ่านความเห็ นชอบจากสภาวิช าการ และรายงานผลการปฏิบตั ิ ง านให้สภา
มหาวิทยาลัยทราบทุกสิ้นปี การศึกษา
๙.๕ ให้อาจารย์ผูส้ อนจัดทําแนวการสอน เอกสารประกอบการสอน
หรื อเอกสารคําสอน หรื อกําหนดตําราหลักทุกรายวิชาที่ เปิ ดสอนให้แก่นักศึกษาในแต่ละภาค
การศึกษา
๙.๖ รายวิช าใดที่ เ ปิ ดสอนมากกว่า ๑ กลุ่ ม ในภาคเรี ย นเดี ยวกัน ให้
อาจารย์ ผูส้ อนใช้แนวการสอน ข้อสอบ และใช้เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลเดียวกัน
๙.๗ ตําราหลักในรายวิชาที่ เปิ ดสอน อาจเรี ยบเรี ยงโดยอาจารย์ของ
มหาวิ ท ยาลัย หรื อ ผูเ้ ชี่ ย วชาญภายนอกก็ไ ด้ โดยจะต้อ งมี ข อบเขตของเนื้ อ หาครอบคลุ ม
หลักสูตร และระดับการศึกษา
๙.๘ มหาวิทยาลัยต้องสนับสนุนการจัดหาหรื อผลิตสื่ อ เพื่อใช้ประกอบ
การเรี ยนการสอน และพัฒนาโสตทัศนูปกรณ์พ้ืนฐาน สื่ อการเรี ยนการสอนให้มีมาตรฐานและ
เพียงพอกับจํานวนนักศึกษา
๙.๙ ให้สาํ นักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรมอํานวยความสะดวกแก่นักศึ กษาในรู ปแบบต่ างๆ เพื่อส่ งเสริ ม ให้นักศึ กษามี
โอกาสศึกษา ค้นคว้าหาความรู้และประสบการณ์เพิ่มขึ้น
๙.๑๐ การนิ เ ทศการฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พ สหกิ จศึ กษา ให้ค ณะ
แต่งตั้งคณะกรรมการทําหน้าที่เป็ นผูด้ าํ เนินการกํากับ และควบคุมการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
และสหกิจ-ศึกษาให้มีประสิ ทธิภาพและคุณภาพ
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๙.๑๑ คณะต้องจัดอาจารย์ที่ปรึ กษา ทําหน้าที่ให้คาํ ปรึ กษาด้านวิชาการ
วิธีการเรี ยน ควบคุมแผนการเรี ยน และติดตามความก้าวหน้าในการเรี ยนของนักศึกษา
๙.๑๒ ให้คณะกรรมการประจําคณะ ทําหน้าที่ กลัน่ กรอง ตรวจสอบ
และ ให้ความเห็นชอบการประเมินผลการเรี ยน
๙.๑๓ ให้มีการโอนผลการเรี ยน และการยกเว้นการเรี ยนในรายวิชาที่
ได้ศึกษาแล้วในระดับเดียวกัน
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิในการขอโอนผลการเรี ยนและการยกเว้นการ
เรี ยนในรายวิชา ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการโอนผลการเรี ยนและการยกเว้น
การเรี ยน ในรายวิชา และตามข้อกําหนดของแต่ละสาขาวิชา
ข้อ ๑๐ ให้มีการวัดผลการศึกษาระหว่างภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน ในทุ ก
รายวิชา ที่มีการเรี ยนการสอนในแต่ละภาคเรี ยน
การวัดผลระหว่างภาคเรี ยน ใช้วิธีสอบย่อยและหรื อการทํารายงานและ
หรื อการสอบปฏิบตั ิและหรื อทํากิจกรรมตามที่กาํ หนดและหรื อการสอบกลางภาคเรี ยน โดยมี
คะแนนเก็บระหว่างร้อยละ ๔๐-๗๐ ของคะแนนรวมทั้งหมด หรื อตามมติของสภาวิชาการ
การวัดผลปลายภาคเรี ยน ใช้วิธีสอบข้อเขียนและหรื อสอบปฏิบตั ิ โดยมี
คะแนนอยูร่ ะหว่างร้อยละ ๓๐-๖๐ ของคะแนนรวมทั้งหมด หรื อตามมติของสภาวิชาการ
ข้อ ๑๑ ให้ใช้การประเมิ นผลการเรี ยนในรายวิชาต่ างๆ ตามหลักสู ตร เป็ น ๒
ระบบ ดังนี้
(๑) ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็ น ๘ ระดับ
ระดับคะแนน
ความหมายของผลการเรียน
ค่าระดับคะแนน
A
ดีเยีย่ ม (Excellent)
๔.๐
B+
ดีมาก (Very Good)
๓.๕
B
ดี (Good)
๓.๐
C+
ดีพอใช้ (Fairly Good)
๒.๕
C
พอใช้ (Fair)
๒.๐
D+
อ่อน (Poor)
๑.๕
D
อ่อนมาก (Very Poor)
๑.๐
F
ตก (Fail)
๐.๐
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ระบบนี้ ใช้สาํ หรับการประเมินผลการเรี ยนรายวิชาที่เรี ยนตามหลักสูตร
ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ตอ้ งไม่ต่าํ กว่า “D”
นักศึกษาได้ค่าระดับคะแนนรายวิชาบังคับเป็ น “F” ต้องลงทะเบียนและ
เรี ยนใหม่จนกว่าจะสอบได้ และให้บนั ทึกลงในระเบียนแสดงผลการเรี ยน
สําหรับวิชาเลือกถ้าได้ค่าระดับคะแนน “F” จะลงทะเบียนรายวิชานั้นซํ้า
อีกหรื อเลือกรายวิชาอื่นแทนได้ และบันทึกลงในระเบียนแสดงผลการเรี ยน
สําหรับวิชาการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู จะต้องได้ค่าระดับคะแนน
ไม่ต่าํ กว่า “C”
(๒) ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน กําหนดสัญลักษณ์การประเมินดังนี้
ระดับการประเมิน
ความหมายของผลการเรียน
ค่าร้ อยละ
PD
ผ่านดีเยีย่ ม
๙๐-๑๐๐
(Pass with Distinction)
P
ผ่าน (Pass)
๕๐-๘๙
NP
ไม่ผา่ น (No Pass)
๐-๔๙
ระบบนี้ ใช้สาํ หรับการประเมินรายวิชาเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชี พ
รายวิชาการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาสหกิจศึกษา รายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรี ยนเพิ่ม
ตามข้อกําหนดเฉพาะ และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดให้เรี ยนเพิ่ม
รายวิชาที่ได้ผลประเมิน “NP” นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเรี ยนใหม่
จนกว่าจะผ่านการประเมิน
สัญลักษณ์อื่น มีดงั นี้
Au (Audit) ใช้สาํ หรับการลงทะเบียนเพื่อร่ วมฟัง โดยไม่นบั หน่วยกิต
W (Withdraw) ใช้สาํ หรับการบันทึกหลังจากได้รับอนุ มตั ิให้ถอนราย
วิชานั้นก่อนกําหนดการสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ รวมทั้งกรณี ที่นักศึกษาลาพัก
การศึกษาหรื อถูกสั่งให้พกั การศึกษา หลังจากลงทะเบียนเรี ยนในภาคเรี ยนนั้นแล้ว และรายวิชา
เลือกที่ได้รับอนุมตั ิให้ไปเรี ยนรายวิชาอื่นแทน
I (Incomplete) ใช้สาํ หรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ในราย วิชา
ที่ นักศึกษายังทํางานไม่เสร็ จตามกําหนด โดยมีเหตุผลสมควร เมื่อสิ้ นภาคเรี ยน โดยผ◌ู ◌้สอน
ต้องส่งคะแนนที่มีอยูพ่ ร้อมแนบเกณฑ์การประเมินผล
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นักศึกษาที่ได้ “I” ต้องดําเนิ นการขอรับการประเมิน เพื่อเปลี่ยนระดับ
ค่าคะแนนให้เสร็ จสิ้นภายในภาคเรี ยนถัดไป ถ้านักศึกษายังทํางานไม่เสร็ จ คณะกรรมการประจํา
คณะ จะพิจารณาผลงานที่คา้ งอยูเ่ ป็ นศูนย์ และประเมินผลการเรี ยนจากคะแนนที่มีอยูแ่ ล้ว ตาม
เกณฑ์ของอาจารย์ประจําวิชา
FM (Final Missing) ใช้บนั ทึกการประเมินในรายวิชาที่นกั ศึกษาขาด
สอบปลายภาค โดยผูส้ อนต้องส่งคะแนนที่มีอยูพ่ ร้อมแนบเกณฑ์การประเมินผล
นักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค จะต้องสมัครสอบและชําระค่าธรรมเนียม
รายวิชาละ ๓๐๐ บาท ภายใน ๑๔ วัน หลังจากเสร็ จสิ้ นการสอบตามกําหนดของมหาวิทยาลัย
นักศึกษาที่ขาดสอบและไม่สมัครสอบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรื อสมัครและชําระเงินแต่
ไม่มาสอบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด คณะกรรมการประจําคณะจะปรับคะแนนส่ วนที่เหลืออยู่
เป็ นศูนย์ แล้วประเมินผลการเรี ยนจากคะแนนที่มีอยู่ ตามเกณฑ์ของอาจารย์ประจําวิชา และใน
การ ยื่นคําร้องขอสอบปลายภาค ให้นกั ศึกษายื่นคําร้องที่สาํ นักงานคณบดีในรายวิชาที่ตนเอง
เรี ยนอย◌ู ◌่ เพื่อคณบดีพิจารณาต่อไป
กรณี มหาวิทยาลัยมี ค วามจําเป็ น หรื อนักศึกษาเจ็บป่ วยจนไม่ สามารถทําการ
สอบ ปลายภาคได้ คณบดีอาจพิจารณายกเว้นการชําระค่าธรรมเนียมการสอบได้
ข้อ ๑๒ รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรี ยน ตามข้อบังคับว่าด้วยการโอนผลการ
เรี ยนและยกเว้นผลการเรี ยนให้ได้ผลการเรี ยนดังนี้
๑๒.๑ รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรี ยน จากการศึกษาในระบบ ให้
ได้รับ ผลการเรี ยน “P”
๑๒.๒ รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรี ยน จากการศึกษานอกระบบและ
หรื อการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ได้ผลการเรี ยน ดังนี้
CS (Credits from Standardized Test) กรณี ได้หน่วยกิต จาก
การทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test)
CE (Credits from Exam) กรณี ได้หน่วยกิต จากการทดสอบ
ด้วยการสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน (Non-Standardized Test)
CT (Credits from Training) กรณี ได้หน่ วยกิ ต จากการ
ประเมิน การศึกษา/อบรมที่จดั โดยหน่ วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา (Evaluation of
Non-Sponsored Training)
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CP (Credits from Portfolio) กรณี ได้หน่วยกิต จากการเสนอ

แฟ้ มสะสมผลงาน (Portfolio)
ข้อ ๑๓ การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้
คิดเป็ นเลขทศนิ ยม ๒ ตําแหน่ ง โดยไม่ปัดเศษ สําหรั บรายวิชาที่ผลการเรี ยนเป็ น “I” หรื อ
“FM” ไม่นาํ หน่วยกิตมารวมเป็ นตัวหารเฉลี่ย
๑๓.๑ กรณี ที่สอบตกและต้องเรี ยนซํ้าในรายวิชาบังคับ ให้นบั รวมทั้ง
หน่วยกิตที่สอบตกและเรี ยนซํ้าเพื่อใช้เป็ นตัวหาร
สําหรับรายวิชาเลือก อาจเลือกเรี ยนวิชาเดิมหรื อวิชาอื่นแทนได้
และให้นบั หน่วยกิตที่สอบตกเป็ นตัวหารด้วย
๑๓.๒ กรณี ที่นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนวิชาซํ้ากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว
หรื อเรี ย นวิช าที่ ร ะบุไว้ในหลักสู ตรที่ เที ยบเท่ า ให้นับหน่ วยกิ ตและค่ าระดับคะแนนเฉพาะ
รายวิชาที่ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น
ข้อ ๑๔ ผูท้ ี่สาํ เร็ จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้
๑๔.๑ มีความประพฤติดี
๑๔.๒ สอบผ่านในรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่
สภามหาวิทยาลัยกําหนด
๑๔.๓ ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า ๒.๐๐
๑๔.๔ มีระยะเวลาศึกษา ตามข้อ ๖
ข้อ ๑๕ วันสําเร็ จการศึกษากําหนด ๑๔ วัน หลังจากการสอบปลายภาควัน
สุดท้าย
ข้อ ๑๖ การพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
๑๖.๑ ตาย
๑๖.๒ ลาออก
๑๖.๓ ขาดคุณสมบัติของผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษา
๑๖.๔ ปฏิ บัติ ต นผิ ด ระเบี ย บของมหาวิ ท ยาลัย และมหาวิ ท ยาลัย มี
ประกาศให้พน้ สภาพการเป็ นนักศึกษา
๑๖.๕ เมื่ อพ้นกําหนดเวลา ๒ สัปดาห์แรกของภาคเรี ยนแล้วยังไม่ม า
ลงทะเบียนเรี ยน หรื อไม่ได้มารักษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษา
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นักศึกษาที่พน้ สภาพการเป็ นนักศึกษาอาจขอคืนสถานภาพการ
เป็ นนักศึกษาได้ โดยได้รับอนุมตั ิจากอธิการบดีหรื อผูท้ ี่อธิการบดีมอบหมาย
๑๖.๖ นักศึกษาลงทะเบียนเรี ยนครบตามที่หลักสูตรกําหนด และได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๑.๘๐
๑๖.๗ เรี ยนครบหลักสูตรและได้รับอนุมตั ิให้สาํ เร็ จการศึกษาตามข้อ
๑๔
๑๖.๘ มีผลการเรี ยนอยูใ่ นเกณฑ์ขอ้ ใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑) ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๑.๖๐ เมื่อสิ้น
ภาคเรี ยนปกติภาคเรี ยนที่ ๒ นับแต่วนั เริ่ มเข้าเรี ยน
๒) ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๑.๘๐ ในภาค
เรี ยนปกติที่ ๔ ที่ ๖ ที่ ๘ ที่ ๑๐ ที่ ๑๒ ที่ ๑๔ ที่ ๑๖ ที่ ๑๘ ที่ ๒๐ ที่ ๒๒ และที่ ๒๔ นับแต่วนั เริ่ ม
เข้าเรี ยน
๓) นักศึกษาไม่ผา่ นการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเป็ นครั้งที่ ๒
๑๖.๙ มีระยะเวลาการศึกษาเกินกําหนดเวลาตามข้อ ๖
ข้อ ๑๗ เมื่อนักศึ กษาเรี ยนได้หน่ วยกิ ต ครบตามที่ กาํ หนดไว้ในหลักสู ตรแล้ว
และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๑.๘๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ให้เลือกเรี ยนรายวิชาเพิ่มเติม
เพื่อทําค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง ๒.๐๐ ทั้งนี้ ต้องอยูใ่ นระยะเวลาที่กาํ หนด ตามข้อ ๖
ข้อ ๑๘ นักศึกษาที่ทุจริ ตหรื อร่ วมทุจริ ตในการสอบรายวิชาใดให้นกั ศึกษาผูน้ ้ นั
ได้รับผลการเรี ยน F ในรายวิชานั้น และให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี
ข้อ ๑๙ ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้
๑๙.๑ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สอบได้ระดับคะแนนเฉลี่ยจาก
การศึกษา ไม่นอ้ ยกว่า ๓.๗๕ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ ๑
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สอบได้ระดับคะแนนเฉลี่ยจาก
การศึกษา ไม่นอ้ ยกว่า ๓.๒๕ แต่ไม่ถึง ๓.๗๕ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ ๒
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี (ต่อเนื่ อง) สอบได้ระดับคะแนนเฉลี่ย
จากระดับอนุปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรื อประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเท่าไม่
น้อ ยกว่ า ๓.๗๕ และเรี ย นครบตามหลัก สู ต รได้ค่ า ระดับ คะแนนเฉลี่ ย จากการศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัย ไม่นอ้ ยกว่า ๓.๗๕ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ ๑
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นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี (ต่อเนื่อง) สอบได้ระดับคะแนนเฉลี่ย
จากระดับอนุปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรื อประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเท่าไม่
น้อ ยกว่ า ๓.๒๕ และเรี ยนครบตามหลัก สู ต รได้ค่ า ระดับ คะแนนเฉลี่ ย จากการศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัย ไม่นอ้ ยกว่า ๓.๒๕ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ ๒
๑๙.๒ สอบได้ในรายวิชาใดๆ ไม่ต่าํ กว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน
หรื อไม่ได้ “NP” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน
๑๙.๓ มีระยะเวลาศึกษา
๑) นัก ศึ ก ษามี เ วลาเรี ย นไม่ เ กิ น ๔ ภาคเรี ย นปกติ ติ ด ต่ อ กัน
สําหรับ หลักสูตร ๒ ปี
๒) นัก ศึ ก ษามี เ วลาเรี ย นไม่ เ กิ น ๘ ภาคเรี ย นปกติ ติ ด ต่ อ กัน
สําหรับ หลักสูตร ๔ ปี
๓) นักศึ กษามี เวลาเรี ย นไม่ เ กิ น ๑๐ ภาคเรี ย นปกติ ติด ต่ อ กัน
สําหรับหลักสูตร ๕ ปี
๔) นักศึ กษามี เวลาเรี ยนไม่ เกิ น ๑๒ ภาคเรี ย นปกติ ติด ต่ อกัน
สําหรับหลักสูตร ๖ ปี
ข้อ ๒๐ นักศึกษาที่ขอยกเว้นผลการเรี ยนไม่มีสิทธิ์ได้รับปริ ญญาเกียรตินิยม
ข้อ ๒๑ ให้คณะกรรมการประจําคณะเป็ นผูอ้ นุมตั ิการประเมินผลการศึกษา
ข้อ ๒๒ ค่าธรรมเนียมการศึกษา
การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกระบบทุกประเภท ให้เป็ นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการรับจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ข้อ ๒๓ การประเมินผล
๒๓.๑ ให้มหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารย์ผสู้ อนทุกภาค
การศึกษาเพื่อให้อาจารย์ผสู้ อนพัฒนาและปรับปรุ งคุณภาพการสอน
๒๓.๒ ให้มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการจัดการศึกษาทุกๆ ระยะ ๔
ปี เพื่อพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนและพัฒนาหลักสูตร
ข้อ ๒๔ ให้อธิการบดีเป็ นผูร้ ักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอาํ นาจออก
ระเบียบ ประกาศหรื อคําสัง่ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิตามข้อบังคับนี้
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ในกรณี ที่มีปั ญหาเกี่ ยวกับการปฏิ บัติ ตามข้อบัง คับนี้ ให้อ ธิ การบดี มี อ าํ นาจ
ตีความ และวินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘
พลตรี
(สนัน่ ขจรประศาสน์)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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เอกสารหมายเลข 3 ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสู ตรกับองค์
ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี เฉพาะหลักสู ตรทีม่ มี าตรฐานคุณวุฒิ มคอ.1 เท่ านั้น
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
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ลําดับ
1

รายวิชาในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
พื้นฐานคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

2

พื้นฐานการเขียนโปรแกรม

3

โครงสร้างข้อมูลและ
อัลกอริ ทึม

องค์ ความรู้ ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
- บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสาร
- ประวัติของคอมพิวเตอร์และการสื่ อสาร
- ระบบดิจิทลั
- องค์ประกอบคอมพิวเตอร์
- ซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ
- แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์
- ข้อมูลและการบริ หารข้อมูล
- เครื อข่ายและการสื่ อสา
- อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ
- ระบบประมวลผล
– ภัยคุกคามและความมัน่ คงของระบบ
- จริ ยธรรมและสังคมไซเบอร์
- หลักสําคัญเกี่ยวกับโปรแกรม
- การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์
- การพัฒนาโปรแกรมเพื่อทํางาน บน
ระบบต่าง ๆ

-โครงสร้างข้อมูล
- การค้นหาข้อมูล
- การเรี ยงลําดับข้อมูล

รายวิชาในหลักสู ตร
GESC1101 เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสาร
GEHS1001 สารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้
BCOM3102 โครงสร้างระบบคอม พิว
เตอร์
BCOM2702 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
ทางธุรกิจ
BCOM3401 เครื อข่ายและการสื่ อสาร
ข้อมูลทางธุรกิจ
BCOM2201 การพัฒนาฐานข้อมูลธุรกิจ

BCOM1701 หลักการเขียนโปรแกรม
เบื้องต้น
BCOM2702 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
ทางธุรกิจ
BCOM4704 การเขียนโปรแกรมภาษาจา
วาสําหรับงานธุรกิจ
BCOM4703 การเขียนโปรแกรมภาษา
วิชวลสําหรับงานธุรกิจ
BCOM2103 โครงสร้างข้อมูลและ
ขั้นตอนวิธีสาํ หรับธุรกิจ

- การประยุกต์โครงสร้างข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา
ธุรกิจ

4

การเขียนโปรแกรมระบบ
เว็บและระบบสารสนเทศ

- ภาษามาตรฐานของเว็บ
- การสร้างโปรแกรมฝั่งแม่ข่าย
- การออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ ช้
- กลไกคุกกี้และการสร้างเว็บที่เก็บสถานะ
- การสร้างเว็บแบบสแตติกและไดนามิก
- ระบบประมวลผลร่ วมกับฐานข้อมูล
- สภาวะแวดล้อมของเว็บแอพพลิเคชัน
– ข้อคํานึงถึงด้านความมัน่ คงของ
ระบบงาน

BCOM4705 การพัฒนาโปรแกรมบน
เว็บสําหรับงานธุรกิจ
BCOM2201 การพัฒนาฐานข้อมูลธุรกิจ
BCOM4704การเขียนโปรแกรมภาษา
จาวาสําหรับงานธุรกิจ
BCOM4703 การเขียนโปรแกรมภาษา
วิชวลสําหรับงานธุรกิจ
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ลําดับ

รายวิชาในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ

องค์ ความรู้ ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

รายวิชาในหลักสู ตร

5

ระบบฐานข้อมูล

- หลักสําคัญของระบบฐานข้อมูล - ภาษา
เอสคิวแอล
- สถาปั ตยกรรมของระบบฐานข้อมูล
- การออกแบบฐานข้อมูล
– คุณสมบัติของฐานข้อมูล
– ความมัน่ คงของฐานข้อมูล
- ระบบจัดการฐานข้อมูล
– การดูแลระบบฐานข้อมูล

BCOM2201 การพัฒนาฐานข้อมูลธุรกิจ
BCOM4205 คลังข้อมูลทางธุรกิจ

6

ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ

- พื้นฐานของระบบสารสนเทศและ
โครงสร้างพื้นฐาน
- กลยุทธ์การนําระบบสารสนเทศเพื่อใช้
ปรับเปลี่ยนองค์กรและการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ
- องค์การและการจัดการ
- การบริ หารทรัพย์สินระบบสารสนเทศ
- บทบาทของระบบสารสนเทศในองค์การ
- ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจ คลังข้อมูล
และเหมืองข้อมูล
- การบูรณการระบบสารสนเทศ

MNGT1102 การจัดการองค์การและ
จริ ยธรรมทางธุรกิจ
BCOM2104 การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
BCOM2202 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ
BCOM4101 การบริ หารโครงการ
ซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ
BCOM4205 คลังข้อมูลทางธุรกิจ
BCOM4202 การวางแผนทรัพยา กร
วิสาหกิจ

7

การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ

- องค์ประกอบของระบบ
- เอกสารความต้องการ
– ทางเลือกวิธีการพัฒนาระบบ
- การออกแบบระบบ
- กระบวนการพัฒนาระบบ
- การสร้างซอฟต์แวร์ตน้ แบบ
- การวิเคราะห์ความต้องการ
- เอกสารทางเทคนิคของการออกแบบ
- แผนภาพแสดงแบบจําลอง
- การนําเสนอผลการวิเคราะห์และออกแบบ

BCOM2104 การวิเคราะห์และออก แบบ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
BCOM4202 การวางแผนทรัพยากร
วิสาหกิจ
BCOM2201 การพัฒนาฐานข้อมูลธุรกิจ
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ลําดับ
8

รายวิชาในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์

9

ความมัน่ คงของระบบ
สารสนเทศ

10

โครงงานระบบสารสนเทศ
ทางธุรกิจ

11

ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์

องค์ ความรู้ ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
- แนวคิดและองค์ประกอบของระบบ
เครื อข่าย
- ระบบเครื อข่ายระดับและประเภทต่าง ๆ
- มาตรฐานแบบจําลองโอเอสไอ - การ
จัดการเครื อข่าย
- โทโพโลยี อุปกรณ์เครื อข่าย
- ภัยคุกคามและการจัดการความมัน่ คงของ
เครื อข่าย
- โพรโทคอลและสื่ อสัญญาณ
- ประเภทของภัยคุกคามและการป้ องกัน
- การพิสูจน์ทราบในระบบคอมพิวเตอร์
- นโยบายและการปฏิบตั ิเพื่อความมัน่ คง
ของระบบ
- การจัดการและการบริ การด้านความมัน่ คง
- ใช้ความรู ้รวบยอดจากที่ได้เรี ยนมา และ
การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เพื่อศึกษาความ
ต้องการ วิเคราะห์ ออกแบบและจัดสร้าง
ระบบงานสารสนเทศทางธุรกิจ นําเสนอ
และจัดทําเอกสารทางเทคนิค โดยใช้ กรณี
ตัวอย่าง
เพื่อให้ผศู ้ ึกษามีความสามารถในการใช้
ซอฟต์แวร์สาํ เร็ จรู ปทางธุรกิจหรื อประยุกต์
ซอฟต์แวร์สาํ เร็ จรู ปทัว่ ไปเป็ นเครื่ องมือใน
งานธุรกิจแต่ละด้านได้อย่างเหมาะสม โดย
แทรกการสาธิตการใช้ซอฟต์แวร์ อยูใ่ นภาค
บรรยาย และ/หรื อดําเนินการปฏิบตั ิใน
ภาคปฏิบตั ิของวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะใน
วิชาเอกของสาขาวิชาระบบสารสนเทศทาง
ธุรกิจ

รายวิชาในหลักสู ตร
GESC1101 เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสาร
BCOM3401 เครื อข่ายและการสื่อสาร
ข้อมูลทางธุรกิจ
BCOM4501 การจัดการพาณิ ชย์อิเล็ก
ทรอนิกส์

BCOM4601 ความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศเพื่อธุรกิจ
BCOM2201 การพัฒนาฐานข้อมูลธุรกิจ
BCOM4501 การจัดการพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์
BCOM3901 หัวข้อพิเศษทางคอมพิว
เตอร์ธุรกิจ
BCOM4901 สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BCOM4902 วิจยั ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

BCOM4206 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การจัดการโซ่อุปทาน
BCOM4202 การวางแผนทรัพยากร
วิสาหกิจ
BCOM4203 การจัดการกระบวน การ
ธุรกิจ
BCOM4303 ทักษะการใช้ซอฟต์ แวร์
ด้านมัลติมีเดีย
BCOM4304 โปรแกรมประยุกต์โอเพน
ซอร์ซ
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เอกสารหมายเลข 4 การกําหนดรหัสวิชา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ (BCOM)
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การกําหนดรหัสวิชาของสาขาวิชา
หมู่วชิ า คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
(BCOM)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

พื้นฐานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ระบบสารสนเทศด้านต่าง ๆ
โปรแกรมประยุกต์ดา้ นต่าง ๆ
ระบบเครื อข่ายและการสื่ อสารข้อมูล
อินเตอร์ เน็ตและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ความปลอดภัยและการตรวจสอบระบบ
การพัฒนาซอฟต์แวร์และการเขียนโปรแกรม
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
โครงการ ปั ญหาพิเศษ สัมมนา และการวิจยั

(BCOM_1_ _)
(BCOM_2_ _)
(BCOM_3_ _)
(BCOM_4_ _)
(BCOM_5_ _)
(BCOM_6_ _)
(BCOM_7_ _)
(BCOM_8_ _)
(BCOM_9_ _)
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BCOM_ _ _ _
BCOM
ตัวเลขตําแหน่งแรก

การกําหนดรหัสของสาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
ความหมาย
ความหมาย

เป็ นรายวิชาที่เปิ ดสอนโดยหลักสู ตรสาขา
ความเหมาะสมสําหรับนักศึกษาชั้นปี ต่าง ๆ เช่น
BCOM1101 สําหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 1
BCOM2102 สําหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 2 เป็ นต้น
ตัวเลขตําแหน่งแรก
ความหมาย
1
หมายถึงวิชาที่เป็ นพื้นฐาน
2
หมายถึงวิชาที่เกี่ยวข้องกับการนําไปประยุกต์ใช้
3
หมายถึงวิชาที่ใช้ในการวิเคราะห์
8
หมายถึงวิชาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
9
หมายถึงวิชาสัมมนาและการวิจยั
ตัวเลขตําแหน่งที่สามและสี่
ความหมาย
ลําดับของรายวิชา
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หมู่วชิ าการคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ BCOM
รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่ า
BCOM1101
BCOM1701
COSC1202
BCOM2103
COSC2202
BCOM2104 BCOM3401
BCOM2201
COSC2201
BCOM2202 BCOM3201
BCOM2702
ITSC3301
BCOM3102
BCOM3401 BCOM3401
BCOM3622
BCOM3901 BCOM3901
BCOM4101 BCOM4101
BCOM4202 BCOM4202
BCOM4203
BCOM4205 BCOM4204
BCOM4204 BCOM4204
BCOM4206
BCOM4303 BCOM3303
BCOM4304
BCOM4501 BCOM3501
BCOM4601 BCOM4610
BCOM4703
BCOM4704
BCOM4705
BCOM4801 BCOM4801
BCOM4802 BCOM4802
BCOM4803

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต

หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีสาํ หรับธุรกิจ
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การพัฒนาฐานข้อมูลธุรกิจ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารธุ รกิจ
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุทางธุ รกิจ
โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์
เครื อข่ายและการสื่ อสารข้อมูลทางธุ รกิจ
คอมพิวเตอร์ สาํ หรับนักเศรษฐศาสตร์
หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
การบริ หารโครงการซอฟต์แวร์ ทางธุ รกิจ
ระบบการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ
การจัดการกระบวนการธุรกิจ
คลังข้อมูลทางธุ รกิจ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการโซ่อุปทาน
ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์ ดา้ นมัลติมีเดีย
โปรแกรมประยุกต์โอเพนซฮร์ซ
การจัดการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศเพื่อธุ รกิจ
การเขียนโปรแกรมภาษาวิชวลสําหรับงานธุ รกิจ
การเขียนโปรแกรมภาษาจาวาสําหรับงานธุ รกิจ
การพัฒนาโปรแกรมเว็บสําหรับงานธุ รกิจ
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
เตรี ยมสหกิจศึกษาทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(0-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(90)
5(350)
1(45)
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รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่ า
BCOM4804
BCOM4901 BCOM4901
BCOM4902 BCOM4902

ชื่อวิชา
สหกิจศึกษาทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
สัมมนาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
การวิจยั ทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

หน่ วยกิต
6(540)
3(2-2-5)
3(0-6-3)
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เอกสารหมายเลข 5
ผลงานทางวิชาการ
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ประวัตผิ ลงานอาจารย์
1. อาจารย์ สมเอก ชุ ณหประเสริฐ
2.1 ตําแหน่ งวิชาการ
อาจารย์
2.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่ อปริญญา
ชื่อสถาบัน
ปริ ญญาตรี บธ.บ. (การตลาด)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริ ญญาโท วท.ม.(การจัดการทาง
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ )
2.3 ภาระการสอน ประจําปี 2554
รหัสวิชา

ภาคเรียนที่ 1/2554
ชื่อวิชา

BCOM3201 การจัดการระบบ
สารสนเทศเพื่อธุ รกิจ
BCOM3202 การจัดการระบบ
สารสนเทศทาง
การเงิน
BCOM4901 สัมมนาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

หน่ วยกิต

รหัสวิชา

ปี พ.ศ. สํ าเร็จการศึกษา
2534
2538

ภาคเรียนที่ 2/2554
ชื่อวิชา

หน่ วยกิต

3 (3-0-6) BCOM1101 หลักการเกี่ยวกับ
3 (3-0-6)
ระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6) BCOM3201 การจัดการระบบ
3 (3-0-6)
สารสนเทศ เพื่อธุ รกิจ
1 (0-2-1) BCOM3202 การจัดการระบบ
สารสนเทศทาง
การเงิน
3 (0-6-3) BCOM4902 การวิจยั ทาง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3 (3-0-6)

BCOM4902 การวิจยั ทาง
3 (0-6-3)
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
2.4 ผลงานทางวิชาการ
2.4.1 ผลงานวิจัย
วรรณา เรื่ องปราชญ์ และ สมเอก ชุณหประเสริ ฐ,(2546).การบูรณามัลติมีเดียด้ าน
คุณธรรม ความกตัญ�ูกตเวที.กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
สมเอก ชุณหประเสริ ฐ.ลิขสิ ทธิ์ ระบบซอฟต์แวร์ (2550). ระบบประเมินผล
การศึกษาเพือ่ การประกันคุณภาพการศึกษา.กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม.
วราภรณ์ นันติยกุล และ สมเอก ชุณหประเสริ ฐ,(2550), การพัฒนาระบบ
มัลติมีเดียในรายวิชา ฟิ สิ กส์ 1.กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
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2.4.2 ตํารา หนังสื อ เอกสารประกอบการสอน บทความวิชาการ
สมเอก ชุณหประเสริ ฐ.(2550). การจัดการะบบเครือข่ ายและการสื่ อข้ อมูล.กรุ งเทพฯ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
_____________ . (2550). เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการระบบ
สารสนเทศเพือ่ ธุรกิจ.กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
2.4.3 ประสบการณ์ การทํางาน
พ.ศ. 2534
เจ้าหน้าที่บริ หารผลิตภัณฑ์ บริ ษทั แมนดอมเซลส์ จํากัด
พ.ศ. 2535
เจ้าหน้าที่บริ หารผลิตภัณฑ์ บริ ษทั สยามวลา จํากัด
พ.ศ. 2538
เจ้าหน้าที่การตลาด บริ ษทั เทเลคอมเอเชีย (มหาชน) จํากัด
พ.ศ. 2542
เจ้าหน้าที่วศิ กรขายอาวุโส บริ ษทั เจ็บเซ่น แอนด์ เจสเซ่น
จํากัด
พ.ศ. 2544
ผูจ้ ดั การฝ่ ายลูกค้า บริ ษทั เวิร์ลอินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี
จํากัด
พ.ศ. 2546
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด บริ ษทั พิสเทค เทคโนโลยี จํากัด
พ.ศ. 2552
ประธานหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ. 2552
วิทยากร บรรยาย โรงเรี ยนนายร้อยตํารวจ สามพราน
พ.ศ. 2553
วิทยากร การพัฒนาเว็บไชต์ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย
พ.ศ. 2554
วิทยากร ระบบสารสนเทศบริ หารทรัพยากร ฝ่ ายพัฒนาการ
บุคคลา กรุ งเทพมหานคร
พ.ศ. 2554
ประธานหลักสู ตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
พ.ศ. 2554
คณะกรรมการบริ หาร คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
2.4.4 การฝึ กอบรม
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2550

ระบบปฏิบตั ิการลินุกซ์ FreeBSD มหาวิทยาราชภัฏพิบูล
สงคราม
การบริ หารเว็บไชต์ดว้ ย Post Nuke มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
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พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554

กลยุทธ์มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
การประกันคุณภาพการศึกษา
ซอฟต์แวร์ ดา้ นการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
การพัฒนาเว็บด้วยภาษา PHP Asiasoft Co,Ltd
อบรมการสถิติเพื่องานวิจยั ด้วยโปรแกรม SPSS for
Windows
การพัฒนาระบบด้วย PHP Ronrean.com
Datamining จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การเขียนบทความ งานวิจยั มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
อบรมนักวิจยั ทางสังคมศาสตร์
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2. อาจารย์ อุดมศักดิ์ แย้ มขะมัง
2.1 ตําแหน่ งวิชาการ
2.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่ อปริญญา
ปริ ญญาตรี

อาจารย์
ชื่อสถาบัน

วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ปริ ญญาโท วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
2.3 ภาระการสอน ประจําปี 2554
รหัสวิชา

ภาคเรียนที่ 1/2554
ชื่อวิชา

หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า
ธนบุรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รหัสวิชา

ปี พ.ศ. สํ าเร็จ
การศึกษา
2545

ภาคเรียนที่ 2/2554
ชื่อวิชา

2550

หน่ วยกิต

BCOM3401 การจัดการเครื อข่าย
3 (2-2-5) BCOM3401 การจัดการเครื อข่าย 3 (2-2-5)
และการสื่ อสารข้อมูล
และการสื่ อสารข้อมูล
ทางธุ รกิจ
ทางธุ รกิจ
2.4 ผลงานทางวิชาการ
2.4.1 ผลงานวิจัย
อุดมศักดิ์ แย้มขะมัง.(2553).ระบบบํารุ งรักษาเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ .กรุ งเทพฯ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
2.4.2 ตํารา หนังสื อ เอกสารประกอบการสอน บทความวิชาการ
__________.(2550).เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพือ่
ธุรกิจ . กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
2.4.3 ประสบการณ์ การทํางาน
พ.ศ. 2547 เจ้าหน้าที่เทคนิคคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนสุ นนั ทา
พ.ศ. 2549 ผูจ้ ดั การฝ่ ายไอที โรงพยาบาลพญาไท
พ.ศ. 2552 อาจารย์ประจํา สาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม
2.4.4 การฝึ กอบรม
พ.ศ. 2553 อบรมการสถิติเพื่องานวิจยั ด้วยโปรแกรม SPSS for Windows
พ.ศ. 2554 อบรมนักวิจยั ทางสังคมศาสตร์
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3. อาจารย์ ณฐั กานต์ ช้ อยสุ ชาติ
2.1 ตําแหน่ งวิชาการ
2.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ

อาจารย์

ชื่ อปริญญา

ชื่อสถาบัน

ปริ ญญาตรี

บธ.บ.(ระบบสารสนเทศ)

ปริ ญญาโท

วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์ )

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หาร
ศาสตร์

ปี พ.ศ. สํ าเร็จ
การศึกษา
2547
2554

2.3 ภาระการสอน ประจําปี 2554

รหัสวิชา
-

ภาคเรียนที่ 1/2554
ชื่ อวิชา
-

ภาคเรียนที่ 2/2554
ชื่อวิชา

หน่ วย รหัสวิชา
กิต
BCOM2301 โครงสร้างข้อมูลและ
ขั้นตอนวิธีสาํ หรับ
ธุรกิจ

หน่ วยกิต
3 (2-2-5)

2.4 ผลงานทางวิชาการ
2.4.1 ผลงานวิจัย
ณัฐกานต์ ช้อยสุ ชาติ.(2554).การประยุกต์ ใช้ เทคนิค constraint satisfaction problem
กับการจัดตารางเวลาสอบกลางภาคและปลายภาค กรณีศึกษาคณะสถิติประยุกต์ .
กรุ งเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ .
2.4.2 ตํารา หนังสื อ เอกสารประกอบการสอน บทความวิชาการ
_______.(2554).เอกสารประกอบการสอนวิชาโครงสร้ างข้ อมูลและขั้นตอนวิธี
สํ าหรับธุรกิจ . กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
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4. อาจารย์ ภัทรมน กล้ าอาษา
2.1 ตําแหน่ งวิชาการ
2.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่ อปริญญา

อาจารย์
ชื่อสถาบัน

ปี พ.ศ. สํ าเร็จ
การศึกษา
2539
2543

ปริ ญญาตรี บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยเซ็นต์จอห์น
ปริ ญญาโท บธ.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) Shiller International
University,UK
2.3 ภาระการสอน ประจําปี 2554
ภาคเรียนที่ 1/2554
ภาคเรียนที่ 2/2554
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่ วยกิต
BCOM4902 การวิจยั ทาง
3 (0-6-3) BCOM2103 โครงสร้างข้อมูลและ
3 (2-2-5)
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
ขั้นตอนวิธีสาํ หรับธุรกิจ
BCOM3301 การประยุกต์ใช้งาน 3 (2-2-5) BCOM4705 การพัฒนาโปรแกรมบน 3 (2-2-5)
ทางธุ รกิจด้วย
เว็บสําหรับงานธุ รกิจ
มัลติมีเดีย
BCOM3501 การจัดการธุ รกรรม 3 (2-2-5 )
อิเล็กทรอนิกส์
2.4 ผลงานทางวิชาการ
2.4.1 ผลงานวิจัย
2.4.2 ตํารา หนังสื อ เอกสารประกอบการสอน บทความวิชาการ
______.(2550).เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพือ่
ธุรกิจ . กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
2.4.3 ประสบการณ์การทํางาน
พ.ศ. 2548
อาจารย์ โรงเรี ยนสยามคอมพิวเตอร์ และภาษา
พ.ศ. 2549
อาจารย์ประจําสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
พ.ศ. 2552 - ปั จจุบนั
อาจารย์ประจํา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม
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2.4.4 การฝึ กอบรม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2554

อบรมการสร้างเว็บไซต์การจัดการความรู ้
อบรม Web Design and Development (Photoshop &
Dreamweaver CS3)
อบรมการสถิติเพื่องานวิจยั ด้วยโปรแกรม SPSS for
Windows
อบรมนักวิจยั ทางสังคมศาสตร์

123

5. อาจารย์ นันทินี สุ ดโททอง
2.1 ตําแหน่ งวิชาการ
2.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่ อปริญญา

อาจารย์
ชื่อสถาบัน

ปริ ญญาตรี วท.บ. (คณิ ตศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
ปริ ญญาโท วท.ม. (เทคโลยีสารสนเทศ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หาร
ศาสตร์
2.4 ภาระการสอน ประจําปี 2554
รหัสวิชา

ภาคเรียนที่ 1/2554
ชื่อวิชา

BCOM2104 การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ
สารสนเทศเพื่อธุ รกิจ
BCOM3201 การจัดการระบบ
สารสนเทศเพื่อธุ รกิจ

หน่ วยกิต

รหัสวิชา

ปี พ.ศ. สํ าเร็จ
การศึกษา
2546
2550

ภาคเรียนที่ 2/2554
ชื่อวิชา

หน่ วยกิต

3 (2-2-5) BCOM2103 โครงสร้างข้อมูลและ 3 (2-2-5)
ขั้นตอนวิธีสาํ หรับ
ธุรกิจ
3 (3-0-0) BCOM4705 การพัฒนาโปรแกรม 3 (2-2-5)
บนเว็บสําหรับงาน
ธุรกิจ
3 (2-2-5)

BCOM4202 การจัดการออกแบบ
ระบบฐานข้อมูลเพื่อ
การบริ หารธุ รกิจ
BCOM3902 การวิจยั ทาง
3 (0-6-3)
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
2.5 ผลงานทางวิชาการ
2.4.1 ผลงานวิจัย
2.4.2 ตํารา หนังสื อ เอกสารประกอบการสอน บทความวิชาการ
_______.(2550).เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพือ่
ธุรกิจ : กรุ งเทพฯ.มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

124

2.4.3 ประสบการทํางาน
พ.ศ. 2552

2.4.4 การฝึ กอบรม
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2554

อาจารย์ประจํา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

การประกันคุณภาพการศึกษา
อบรมการวิจยั ในชั้นเรี ยน
อบรมการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน
อบรมการใช้สถิติข้นั สู งเพื่องานวิจยั

