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ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

:
:

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะวิทยาการจัดการ
หมวดที่ 1
ข้ อมูลทัว่ ไป

1. ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:

หลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
Bachelor of Economics Program in Business Economics

2. ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อย่อ (ไทย)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)

:
:
:
:

เศรษฐศาสตรบัณฑิต(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
Bachelor of Economics (Business Economics)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
B.Econ. (Business Economics)

3. วิชาเอก/ความเชี่ ยวชาญเฉพาะของหลักสู ตร
หลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิ จ เป็ นหลักสู ตรที่ ผลิ ตบัณฑิ ตให้มี
ความรู ้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ได้อย่างเหมาะสม และทํางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่นในองค์กรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4. จํานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
ไม่นอ้ ยกว่า 133 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี หลักสู ตร 4 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ.
2548
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5.2 ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่จดั การเรี ยนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ สู ํ าเร็จการศึกษา
ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
6.1หลัก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2554 ปรั บ ปรุ ง จากหลัก สู ต รศิ ล ปศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2549
6.2 สภาวิชาการเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 5 /2554 วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
6.3 สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 6 / 2554 วันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2554
6.4 เปิ ดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2554
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
หลัก สู ต รมี ค วามพร้ อ มเผยแพร่ คุ ณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ร ะดับ ปริ ญ ญาตรี
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ ในปี การศึกษา 2556 (หลังจากเปิ ดสอนแล้ว 2 ปี )
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสํ าเร็จการศึกษา
8.1 เศรษฐกร
8.2 พนักงานธนาคาร นักการเงิน ในสถาบันการเงิน
8.3 นักวิเคราะห์ นักวางแผน และนักวิจยั ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
8.4 นักวิเคราะห์แผนงาน/โครงการ
8.5 พนักงานบริ ษทั ในหน่วยงานเอกชนต่างๆ
8.6 นักวิชาการ
8.7 นักการเมือง
8.8 เจ้าของธุ รกิจ/ประกอบอาชีพส่ วนตัว
ฯลฯ
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9. ชื่ อ ตําแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสู ตร

ลําดับ ตําแหน่ ง
ชื่อ-นามสกุล
ที่ ทางวิชาการ
1.
อาจารย์ นายทรงยศ พงศ์โรจน์เผ่า*

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ศ.ม.

พัฒนาการ
เศรษฐกิจ
เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ
การตลาด
เศรษฐศาสตร์
สหกรณ์
บริ หารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์
สหกรณ์
การเงิน
เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ
ทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ
การตลาด

ศ.บ.

2.

3.

4.

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

นางสุ นทรี แก้วสอน

บธ.บ.
ศศ.ม.

นางสาวศศิพิมล แสงจันทร์

ศศ.บ.
ศศ.ม.

นายสุ รินทร์ สมคํา

บธ.บ.
พบ.ม.
ศ.บ.

5.

อาจารย์

นายพงษ์รัตน์ วิสิทธิ์

ศ.ม.
บธ.บ.

สถาบันการศึกษา

ปี ทีส่ ํ าเร็จ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

2542

มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช

2546

มหาวิทยาลัยรังสิ ต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2539
2528

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2518
2537

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

2522
2539

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2528

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2540

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2535

หมายเหตุ * ประธานหลักสูตร

10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
ห้องเรี ยนทฤษฎี และห้องปฏิ บตั ิ การของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม แขวงจันทรเกษม เขต
จตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร
11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ ําเป็ นในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปั จจุบนั เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจได้เข้ามามีอิทธิ พลต่อชี วิตประจําวันของเรามากขึ้นเรื่ อย ๆ
สื่ อมวลชนแขนงต่าง ๆ ได้มีการนําข่าวทางเศรษฐกิจ และบทความทางเศรษฐศาสตร์ มาเสนอกันมากขึ้น
แม้แต่หนังสื อพิมพ์รายวัน ซึ่ งปกติแล้วหน้าหนึ่งมักลงข่าวเกี่ยวกับคดีฆาตกรรม อุบตั ิเหตุ หรื อข่าว
ประหลาด ๆ ปั จจุบนั ได้เริ่ มลงข่าวทางเศรษฐกิจมากขึ้น เช่น ข่าวเกี่ยวกับการลดค่าเงินบาท ดุลการค้า การ
ประกันราคา ภาวะเงินเฟ้ อ การว่างงาน มูลค่ารายได้ประชาชาติ เป็ นต้น สําหรับประชาชนโดยทัว่ ไปได้เริ่ ม
มีการพูดคุยถึงปั ญหาทางเศรษฐกิจ และวิพากษ์วจิ ารณ์ถึงผลดีผลเสี ยของนโยบายทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลได้
ประกาศใช้ ยิ่งไปกว่านั้น เรามักจะเห็ นข้อสรุ ปว่าปั ญหาทางสังคมและการเมืองที่สาํ คัญก็มกั จะมีผลต่อ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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เนื่องมาจากปั ญหาทางเศรษฐกิจ
ดังนั้นในปั จจุบนั ไม่เฉพาะแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลซึ่ งทําหน้าที่รับผิดชอบเรื่ องเศรษฐกิจหรื อ
นักวิชาการเท่านั้น ที่จะต้องศึกษาและทําความเข้าใจเศรษฐศาสตร์ ประชาชนทุกคนก็ควรมีส่วนเรี ยนรู้
เศรษฐศาสตร์ ดว้ ย อาจกล่าวได้วา่ นับแต่น้ ี ไป "ผู้ใดจะปฏิเสธว่ าไม่ รู้ เศรษฐศาสตร์ ไม่ ได้ " เช่นเดียวกับคํา
กล่าวที่วา่ "ผู้ใดจะปฏิเสธว่ าไม่ ร้ ูกฎหมายไม่ ได้ " ทั้งนี้ เพราะว่าเรื่ องเศรษฐกิจได้ทวีความยุง่ ยากซับซ้อนขึ้น
ตามลําดับ ความเจริ ญก้าวหน้าของสังคม ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในหรื อนอกประเทศ รวมทั้ง
นโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยหรื อรัฐบาลต่างประเทศย่อมมีผลกระทบต่อสภาพความเป็ นอยูข่ อง
พวกเราทุกคนทั้งทางตรงและทางอ้อม
การเรี ยนเศรษฐศาสตร์ จะช่วยให้เราเข้าใจเหตุการณ์และปั ญหาทางเศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน
เพื่อที่เราจะได้ตดั สิ นใจและเลือกทางเดินได้ถูกต้อง การอาศัยสามัญสํานึกเป็ นเครื่ องมือเพื่อช่วยให้เข้าใจสิ่ ง
ที่มีความยุง่ ยากซับซ้อนเช่นเรื่ องเศรษฐกิจย่อมไม่เพียงพอ และมักปรากฏอยูเ่ สมอ ๆ ที่มีการอาศัยความรู ้จาก
สามัญ สํ า นึ ก เพื่ อ เข้า ใจเหตุ ก ารณ์ แ ละปั ญ หาทางเศรษฐกิ จ ซึ่ งทํา ให้เ กิ ด ความหลงผิด แต่ ก ารอาศัย
เศรษฐศาสตร์ เป็ นเครื่ องมือย่อมเป็ นหนทางที่จะเข้าใจเหตุการณ์ตลอดจนแนวทางแก้ไขปั ญหาทางเศรษฐกิจ
ที่ชอบด้วยเหตุผล
ในแง่ ของการให้ค วามรู ้ พ้ืนฐานอันเป็ นประโยชน์ในการประกอบอาชี พนั้น ความรู ้ ท าง
เศรษฐศาสตร์ ไ ม่ใ ช่ มี ค วามสํ า คัญเฉพาะการประกอบอาชี พ ทางเศรษฐศาสตร์ หรื อธุ รกิ จเท่ า นั้น แต่
เศรษฐศาสตร์ ยงั มีบทบาทสําคัญในการช่ วยปูพ้ืนฐานอันเป็ นประโยชน์ในการประกอบอาชี พด้านต่าง ๆ
เช่น การเมือง การปกครอง กฎหมาย แพทย์ วิศวกร เป็ นต้น
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
11.2.1 สังคมโลกาภิวตั น์ เปิ ดเสรี ทางการค้าและการเคลื่อนย้ายการทํางานอาชีพ ทําให้เกิด
การแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ
11.2.2 สังคมปั จจุบนั มีความเจริ ญทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลข่าวสารและการสื่ อสาร
เป็ นสังคมแห่งความรู ้ ที่แข่งขันกันด้วยความรู้ความสามารถ การผลิตบุคลากรระดับกําหนดนโยบายและ
การวางแผนที่มีความรู ้ความสามารถทางด้านเศรษฐศาสตร์ จึงมีความจําเป็ น
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
12.1.1 พัฒนาหลักสู ตรให้ตอบสนองความต้องการของประเทศทางด้านกําลังคนและความรู้
ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์
12.1.2 ปรับปรุ งหลักสู ตรให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมและ
เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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12.1.3 ให้ความสําคัญในเรื่ องของคุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ การทํางานเป็ นทีมและ
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั งานที่รับผิดชอบ โดยคํานึงถึงกฎหมายของประเทศ และกฎหมายสากล
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
จากผลกระทบของความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ที่มุ่งสู่ การเป็ นศูนย์กลางแห่งการเรี ยนรู ้ ทําให้จาํ เป็ นต้องมีการพัฒนาหลักสู ตรเพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้ทนั
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณธรรมและมีจิตสํานึกในการพัฒนาสังคม
13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอืน่ ทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่
13.1.1 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ได้แก่ รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และรายวิชาใน
กลุ่มวิชาพลานามัย
13.1.2 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่ รายวิชาในกลุ่มวิชาบริ หารธุรกิจ และรายวิชาในกลุ่ม
วิชาภาษา
13.1.3 รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ได้แก่ รายวิชาในหลักสู ตรที่เปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/
สาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนเพือ่ ให้ บริการภาควิชา/หลักสู ตรอื่นเรียน
ECON1101 เศรษฐศาสตร์ จุลภาค 1 (Microeconomics 1)
ECON1102 เศรษฐศาสตร์ มหภาค 1(Macroeconomics 1)
ECON1105 หลักเศรษฐศาสตร์ (Principles of Economics)
ECON1106 เศรษฐศาสตร์ เบื้องต้น (Introduction to Economics)
ECON1107 เศรษฐศาสตร์ ทวั่ ไป (General Economics)
ECON3202 เศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม (Natural Resources and
Environmental Economics)
ECON3205 เศรษฐศาสตร์ การเกษตร (Agricultural Economics)
ECON3305 การวิเคราะห์เชิงปริ มาณทางธุ รกิจ (Quantitative Analysis in Business)
ECON4301 เศรษฐกิจไทยกับโลกาภิวตั น์ (Thai Economy and Globalization)
13.3 การบริหารจัดการ
ดําเนิ นการโดยคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรซึ่ งมีประธานหลักสู ตรเป็ นผูร้ ับผิดชอบหลัก
โดยทํางานประสานกับคณบดีคณะวิทยาการจัดการ การดําเนินงานด้านวิชาการอยูภ่ ายใต้กฎเกณฑ์ของฝ่ าย
วิชาการมหาวิทยาลัย และหลักสู ตรได้ดาํ เนินการในเรื่ องดังต่อไปนี้
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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13.3.1 กําหนดอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบในแต่ละรายวิชา
13.3.2 ประสานงานกับ อาจารย์ผูแ้ ทนจากสาขาวิช าอื่ น ๆ ในคณะที่ เ กี่ ย วข้อ ง ได้แ ก่
คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ที่ให้บริ การการสอนวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
13.3.3 จัดทํารายละเอียดของหลักสู ตร รายละเอียดของรายวิชา อธิ บายเนื้อหาสาระ การจัด
ตารางเวลาเรี ย นและสอบ และความสอดคล้องกับ มาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ตามมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับ
ปริ ญญาตรี เพื่อเป็ นมาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรี ยนการสอน

หมวดที่ 2
ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสํ าคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญาของหลักสู ตร
ผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งด้านสติปัญญาและคุณธรรม มีความรู ้ในเชิงทฤษฎี และสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
การเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
1.2 วัตถุประสงค์ เพือ่ ผลิตบัณฑิตให้ มีคุณลักษณะ ดังนี้
1.2.1 มีคุณธรรมนําความรู ้ โดยมุ่งเน้นให้เข้าใจปัญหาพื้นฐานและกลไกการทํางานของระบบ
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในส่ วนที่ตรงต่อประเด็นของปัญหาในสังคมไทย
1.2.2 มีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
1.2.3 มีองค์ความรู ้ดา้ นเศรษฐศาสตร์ ที่มีความทันสมัย มีความสามารถในการนําความรู ้ในทาง
ทฤษฎีและเครื่ องมือทางด้านเศรษฐศาสตร์ ไปวิเคราะห์แก้ไขปั ญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมได้
1.2.4 มีความเชี่ยวชาญและมีความสามารถในการปฎิบตั ิงานตลอดจนการทําวิจยั เพื่อเป็ น
เครื่ องมือในการพัฒนาองค์กรและหน่วยธุรกิจ
2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
1.ปรับปรุ งหลักสู ตรให้สอดคล้อง 1.1 ทบทวนข้อกําหนดเฉพาะของ - เอกสารปรับปรุ งหลักสู ตร
กับมาตรฐานของ สกอ.กําหนด
หลักสู ตรเพื่อตรวจสอบ
ความสอดคล้องกับมาตรฐาน
ของ สกอ.
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
2.ปรับปรุ งหลักสู ตรให้สอดคล้อง 2.1 ติดตามการเปลี่ยนแปลงความ
ต้องการกําลังคนในภาคธุรกิจ
กับความต้องการของสังคมและ
เพือ่ เป็ นข้อมูลในการพัฒนา
การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ
หลักสู ตร
ไทยและโลก
2.2 เชิญผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั ภาครัฐ
และเอกชนมามีส่วนร่ วมใน
การพัฒนาหลักสู ตร
2.3 ติดตามประเมินหลักสู ตร
อย่างสมํ่าเสมอ
3.ปรับปรุ งระบบอาจารย์ที่ปรึ กษา 3.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ให้มุ่งผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนรู ้ของ
เพื่อเตรี ยมความพร้อมด้าน
นักศึกษา
การปรับตัวและเทคนิคการ
เรี ยนรู ้
3.2 อาจารย์ที่ปรึ กษาติดตามผล
การเรี ยนรู ้ของนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใช้บณั ฑิตของ
ผูป้ ระกอบการ
- ผลการวิจารณ์ประสิ ทธิ ภาพของ
หลักสู ตรจากผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอก
- รายงานผลการประเมินหลักสู ตร

- จํานวนนักศึกษาคงอยูใ่ นปี ที่ 2
ไม่นอ้ ยกว่า 80%
- จํานวนนักศึกษาสอบผ่าน
(ระดับคะแนนสะสมไม่ต่าํ กว่า
2.00) ในแต่ละชั้นปี ไม่นอ้ ย
กว่า 80%

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

8

หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสู ตร
การจัดการศึกษาเป็ นแบบทวิภาคโดยใน 1 ปี การศึกษาประกอบด้วย 2 ภาคการศึกษาคือ ภาค
การศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ในหนึ่ งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์
ตามข้อ บัง คับ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ จัน ทรเกษมว่า ด้ว ยการจัด การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2548
(ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคเรี ยนที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม
ภาคเรี ยนที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม
ภาคฤดูร้อน
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษาและวิธีการคัดเลือก
2.2.1 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
(1) ต้องสําเร็ จการศึกษาไม่ต่าํ กว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
(2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(3) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2)
2.2.2 การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
ปั ญหาการปรับตัวจากการเรี ยนในระดับมัธยมศึกษามาเป็ นการเรี ยนในระดับอุดมศึกษาที่มี
รู ป แบบแตกต่า งจากเดิ ม โดยที่ นัก ศึ ก ษาจะมี สั ง คมที่ ก ว้า งขึ้ น ต้องรั บ ผิดชอบตนเองมากขึ้ น รวมทั้ง มี
กิจกรรมทั้งการเรี ยนในห้องและกิ จกรรมเสริ มหลักสู ตรที่นกั ศึกษาต้องสามารถบริ หารเวลาให้เหมาะสม
นอกจากนี้คือปั ญหาด้านพื้นฐานความรู ้ของนักศึกษาแรกเข้าไม่เท่ากัน
2.4 กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา / ข้ อจํากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
ปั ญหาการปรับตัว

กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา
กําหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึ กษาคอยดูแลเอาใจใส่ อย่างใกล้ชิด รวมทั้งมี
นักศึกษารุ่ นพี่คอยให้คาํ แนะนําในเรื่ องการใช้ชีวติ ในมหาวิทยาลัย
วิธีการเรี ยนรู ้ในมหาวิทยาลัย
มีการให้คาํ แนะนําจากอาจารย์ที่ปรึ กษา นักศึกษารุ่ นพี่ และอาจารย์ที่
สอนวิชาการต่าง ๆ
การใช้ชีวติ
นักศึกษาจะได้รับคําแนะนําจากทุกคนที่เกี่ยวข้อง การเข้าร่ วมในชมรม
ต่าง ๆ ที่ตนเองสนใจ
ปั ญหาพื้ นฐานทางภาษาอังกฤษ จัดให้มีการอบรมวิชาพื้นฐานดังกล่าวในภาคฤดูร้อน หรื อในระหว่าง
คณิ ตศาสตร์
การศึ ก ษาเพื่อ เตรี ย มความพร้ อมก่ อ นเรี ย นและเพื่ อพัฒนาศัก ยภาพ
นักศึกษาระหว่างการเรี ยน
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ระดับชั้นปี
ชั้นปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ 2
ชั้นปี ที่ 3
ชั้นปี ที่ 4
รวม
จํา นวนบั ณ ฑิ ต ที่ ค าดว่ า จะสํ า เร็ จ
การศึกษา

2554
60
60
-

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

จํานวนนักศึกษาแต่ละปี การศึกษา
2555
2556
2557
60
60
60
60
60
60
60
60
60
120
180
240
-

-

-

2558
60
60
60
60
240
48
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
รายการ
ค่าบํารุ งการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับทั้งหมด
ค่ า ใช้จ่ า ยของนัก ศึ ก ษาต่ อ
ภาคเรี ยนต่อคน

2554
342,000
180,000
522,00
8,700

ปี งบประมาณ
2556
2557
1,026,000
1,368,000
540,000
720,000
1,566,00
2,088,000
8,700
8,700

2555
684,000
360,000
1,044,000
8,700

2558
1,368,000
720,000
2,088,000
8,700

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
รายการ
ก. งบดําเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายดําเนินการ (ไม่รวม 3)
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข.งบลงทุน
ค่าครุ ภณ
ั ฑ์
รวม(ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

2554

2555

ปี งบประมาณ
2556

1,580,760
79,300
1,660,060

1,707,799
83,300
1,790,521

1,843,799
87,500
1,931,299

1,991,303
91,900
2,083,203

2,150,608
96,500
2,247,108

1,660,060
60
27,668

1,790,521
120
14,921

1,931,299
180
10,729

2,083,203
240
8,680

2,247,108
240
9,363

2557

2558

2.7 ระบบการศึกษา
จัดการศึกษาแบบชั้นเรี ยนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2)
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย (ถ้ ามี)
หลักเกณฑ์การเทียบโอนให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผู้สอน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่ น้อยกว่า 133 หน่ วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 เอกบังคับ
2.2.2 เอกเลือก
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพไม่ น้อยกว่ า
เลือกเรี ยนจากข้ อ 2.3.1 หรือข้ อ 2.3.2
2.3.1 การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พ
2.3.2 สหกิจศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
3.1.3 รายวิชาในโครงสร้ างหลักสู ตร
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เลือกเรียน
GESC1101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
Information Technology and Communication
GESC1102 วิทยาศาสตร์ เพื่อชีวติ
Sciences for Life
GESC1103 พืชพรรณเพื่อชีวติ
Plants for Life
GESC1104 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเพื่อชีวติ
Natural Resources and Environment for Life
GESC1105 ชีวติ กับเทคโนโลยี
Life and Technology
GESC1106 การคิดและคณิ ตศาสตร์ ในชีวติ ประจําวัน
Thinking and Mathematics in Daily Life
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

30
97
48
42
30
12
7

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

7 หน่ วยกิต
8 หน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต

30 หน่ วยกิต
6 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)
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1.2 กลุ่มวิชาภาษา
วิชาบังคับ
GEEN1001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
English for Communication
GETH1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
Thai for Communication
วิชาเลือก
GECN1101 ภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการสื่ อสาร
Basic Chinese for Communication
GEEN1101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารขั้นสู ง
English for Advanced Communication
GEEN1102 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรี ยมความพร้อมสําหรับการสมัครงาน
English for Career Application
GEFR1101 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นเพื่อการสื่ อสาร
Basic French for Communication
GEJP1101
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่อการสื่ อสาร
Basic Japanese for Communication
GEKM1101 ภาษาเขมรเบื้องต้นเพื่อการสื่ อสาร
Basic Khmer for Communication
GEKR1101 ภาษาเกาหลีเบื้องต้นเพื่อการสื่ อสาร
Basic Korean for Communication
GEVN1101 ภาษาเวียดนามเบื้องต้นเพื่อการสื่ อสาร
Basic Vietnamese for Communication
1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
วิชาบังคับ
GEHS1001 สารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู้
Information for Learning
วิชาเลือก
GEHS1101 สุ นทรี ยภาพของชีวิต
Aesthetics of Life
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

9 หน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
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)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
7 หน่ วยกิต
1 หน่ วยกิต
1(1-0-2)
6 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
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GEHS1102
GEHS1103

การพัฒนาตนเพื่อความสุ ขของชีวติ
Self-Development for Happiness in Life
จริ ยธรรมทางสังคมและการใช้เหตุผล
Social Morality and Reasoning

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

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 ธุรกิจสําหรับชีวติ ประจําวัน
Business for Daily Life

6 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3(3-0-6)

1.5 กลุ่มวิชาพลานามัย
วิชาบังคับ
GEPA1001 การออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพ
Exercises for Health
GEPA1002 กีฬาประเภทบุคคล
Individual Sports

2 หน่ วยกิต
2 หน่ วยกิต
1(0-2-1)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
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3(3-0-6)
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3(3-0-6)
3(3-0-6)

1(0-2-1)
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2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
ACCT1103 หลักการบัญชีเบื้องต้น
Introduction to Principles of Accounting
BCOM3622 คอมพิวเตอร์ สาํ หรับนักเศรษฐศาสตร์
Computer for Economists
BENG1101 ภาษาอังกฤษธุ รกิจ 1
Business English 1
BENG1102 ภาษาอังกฤษธุ รกิจ 2
Business English 2
ECON1101 เศรษฐศาสตร์ จุลภาค 1
Microeconomics 1
ECON1102 เศรษฐศาสตร์ มหภาค 1
Macroeconomics 1
ECON1103 คณิ ตศาสตร์ สาํ หรับนักเศรษฐศาสตร์ 1
Mathematics for Economists1
ECON1104 สถิติสาํ หรับนักเศรษฐศาสตร์ 1
Statistics for Economists 1
ECON1201 คณิ ตศาสตร์ สาํ หรับนักเศรษฐศาสตร์ 2
Mathematics for Economists 2
ECON1202 สถิติสาํ หรับนักเศรษฐศาสตร์ 2
Statistics for Economists 2
ECON2201 เศรษฐศาสตร์ จุลภาค 2
Microeconomics 2
ECON2202 เศรษฐศาสตร์ มหภาค 2
Macroeconomics 2
FINB1101
การเงินธุ รกิจ
Business Finance
LAWS2501 กฎหมายธุ รกิจ
Business Laws
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

97 หน่ วยกิต
48 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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
MNGT1101

หลักการตลาด
Principles of Marketing
องค์การและการจัดการธุรกิจ
Organization and Business Management

2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 เอกบังคับ
ECON2101 ประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
History of Economic Thought
ECON3201 เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร
Economics of Money and Banking
ECON3203 เศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ
International Economics
ECON3204 เศรษฐศาสตร์ การคลัง
Public Finance Economics
ECON3301 เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
Business Economics
ECON3302 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน
Project and Program Analysis
ECON3306 เศรษฐมิติเพื่อการธุ รกิจ
Econometrics for Business
ECON3901 วิธีวจิ ยั วิทยาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
Research Methodology in Business Economics
ECON4901 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
Seminar in Business Economics
ECON4902 การวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
Research Studies in Business Economics
2.2.2 เอกเลือก
ECON2203 เศรษฐศาสตร์ การพัฒนา
Development Economics
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
42 หน่ วยกิต
30 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(2-2-5)
3(0-6-3

ไม่ น้อยกว่า 12 หน่ วยกิต
3(3-0-6)

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
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ECON3202
ECON3205
ECON3206
ECON3207
ECON3208
ECON3209
ECON3210
ECON3211
ECON3212
ECON3213
ECON3303
ECON3304
ECON4101
ECON4301
ECON4302

เศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
Natural Resources and Environmental Economics
เศรษฐศาสตร์ การเกษตร
Agricultural Economics
เศรษฐศาสตร์ สหกรณ์
Co-operative Economics
เศรษฐศาสตร์การจัดการอุตสาหกรรม
Industrial Management Economics
เศรษฐศาสตร์ การเงินระหว่างประเทศ
International Monetary Economics
เศรษฐกิจสร้างสรรค์และนวัตกรรม
Creative Economy and Innovation
เศรษฐศาสตร์ ที่ดิน
Land Economics
เศรษฐศาสตร์ ทอ้ งถิ่น
Regional Economics
เศรษฐศาสตร์ ชนบท
Rural Economics
เศรษฐศาสตร์ ภูมิภาคและเมือง
Regional and Urban Economics
เศรษฐศาสตร์ การจัดการความเสี่ ยง
Risk Management Economics
เศรษฐศาสตร์ กลยุทธ์
Strategic Economics
ธรรมาภิบาลและจริ ยธรรมสําหรับนักเศรษฐศาสตร์
Good Governance and Ethics for Economists
เศรษฐกิจไทยกับโลกาภิวตั น์
Thai Economy and Globalization
เศรษฐศาสตร์ การขนส่ ง
Economics of Transportation

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

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)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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ECON4303
ECON4304
ECON4305
ECON4306

เศรษฐศาสตร์ การลงทุนและตลาดทุน
Economics of Investment and Capital Market
ประเด็นเศรษฐศาสตร์ ร่วมสมัยที่เลือกสรร
Selected Current Topics in Economics
เศรษฐศาสตร์ การภาษีอากร
Economics of Taxation
เศรษฐศาสตร์ แรงงาน
Labor Economics

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

2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พ / สหกิจศึกษา เลือกเรียนไม่ น้อยกว่ า 7 หน่ วยกิต
ECON4801 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์
2(90)
Preparation for Occupational Practicum in Economics
ECON4802 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางเศรษฐศาสตร์
5(350)
Occupational Practicum in Economics
หรือ
ECON4803 การเตรี ยมสหกิจศึกษาเศรษฐศาสตร์
2(90)
Preparation for Co-operative Education in Economics
ECON4804 สหกิจศึกษาเศรษฐศาสตร์
6(540)
Co-operative Education in Economics
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ในหลักสู ตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยไม่ซ้ าํ กับรายวิชาที่เคยเรี ยนมาแล้ว
และต้องไม่เป็ นรายวิชาที่กาํ หนดให้เรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็ จหลักสู ตรของหลักสู ตร
สาขาวิชานี้

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา

ชั้นปี ที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน

รหัสวิชา
GESC1101
GEEN1001
GEHS1001
GESC1106
GEPA1101

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
สารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู้
การคิดและคณิ ตศาสตร์ในชีวติ ประจําวัน
การออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพ

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

BENG1101
ECON1101
ECON1103

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
คณิ ตศาสตร์สาํ หรับนักเศรษฐศาสตร์ 1

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

2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 เอกบังคับ
2.2.2 เอกเลือก
2.3กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการและฝึ กประสบการณ์วิชาชี พ

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน

20

ชั้นปี ที่ 1
รหัสวิชา
GEEN1101
GEPA1002

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารขั้นสู ง
กีฬาประเภทบุคคล

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
1(0-2-1)

ACCT1103
ECON1102
ECON1104
ECON1201
MKRT1101

หลักการบัญชีเบื้องต้น
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
สถิติสาํ หรับนักเศรษฐศาสตร์ 1
คณิ ตศาสตร์สาํ หรับนักเศรษฐศาสตร์ 2
หลักการตลาด

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

2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 เอกบังคับ
2.2.2 เอกเลือก
2.3กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการและฝึ กประสบการณ์วิชาชี พ

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

รวม
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ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน

ชั้นปี ที่ 2
รหัสวิชา
GEHS1101
GESO1101
GETH1001

ชื่อวิชา
สุนทรี ยภาพของชีวติ
พลวัตสังคมไทย
ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

BENG1102
ECON1202
ECON2201

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
สถิติสาํ หรับนักเศรษฐศาสตร์ 2
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2

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

2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 เอกบังคับ
2.2.2 เอกเลือก
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการและ
ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2. กลุ่มวิชาแกน

2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 เอกบังคับ
2.2.2 เอกเลือก
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการและ
ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

รวม

18

ชั้นปี ที่ 2
รหัสวิชา
GEHS1102
GESO1104

ชื่อวิชา
การพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวติ
เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

BCOM3622 คอมพิวเตอร์สาํ หรับนักเศรษฐศาสตร์
ECON2202 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2
FINB1101 การเงินธุรกิจ

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

ECON2101

3(3-0-6)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

ประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์

รวม

18
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ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 เอกบังคับ

ชั้นปี ที่ 3
รหัสวิชา

2.2.2 เอกเลือก

2.3 กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการและ
ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

หน่ วยกิต

LAWS2501 กฎหมายธุรกิจ
MNGT1101 องค์การและการจัดการธุรกิจ

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

ECON3203
ECON3204
ECON3306
ECON3201

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

2.2.2 เอกเลือก
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการและ
ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 เอกบังคับ

ชื่อวิชา

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
เศรษฐศาสตร์การคลัง
เศรษฐมิติเพื่อการธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร

รวม

18

ชั้นปี ที่ 3
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต

ECON3301
ECON3901
ECON3206
ECON3205
ECON4302

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วิธีวจิ ยั วิทยาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
เศรษฐศาสตร์การเกษตร
เศรษฐศาสตร์การขนส่ง

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

ECON4303

เศรษฐศาสตร์การลงทุนและตลาดทุน
รวม

3(3-0-6)
18
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ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 เอกบังคับ

2.2.2 เอกเลือก
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการและ
ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 เอกบังคับ
2.2.2 เอกเลือก
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการและ
ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

ชั้นปี ที่ 4
รหัสวิชา

ECON3302
ECON4901
ECON4902
ECON4301
ECON4801
ECON4803
ECON3202

ชื่อวิชา

การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน
สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
การวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
เศรษฐกิจไทยและโลกาภิวตั น์
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
เศรษฐศาสตร์ หรือ
การเตรี ยมฝึ กสหกิจศึกษาเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม
รวม

หน่ วยกิต

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(0-6-3)
3(3-0-6)
2(90)
2(90)
3(3-0-6)
17

ชั้นปี ที่ 4
รหัสวิชา

ECON4802
ECON4804

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต

การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์
หรื อ
สหกิจศึกษาเศรษฐศาสตร์

5(350)
6(540)

รวม

5/6
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
ACCT1103

หลักการบัญชีเบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
Introduction to Principles of Accounting
ความหมาย วัต ถุ ป ระสงค์ข องการบัญ ชี ประโยชน์ ข องข้อ มู ล ทางการบัญ ชี
หลัก การและวิธี ก ารบัน ทึ ก บัญ ชี ต ามหลัก การบัญ ชี คู่ ก ารบัน ทึ ก บัญ ชี ต ามวงจรบัญ ชี
การจัดทํางบทดลอง กระดาษทําการ งบการเงินสําหรับกิ จการซื้ อขายสิ นค้าและกิ จการ
ให้บริ การการบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม

BCOM3622

คอมพิวเตอร์ สําหรับนักเศรษฐศาสตร์
3(2-2-5)
Computer for Economists
การใช้งานโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ Microsoft Excel โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพื่อการวิจยั โปรแกรมคอมพิวเตอร์ E-views หรื อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
การประยุกต์ใช้ในทางเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ การวิเคราะห์ค่าสถิติในงานวิจยั การวิเคราะห์
ทางเศรษฐมิติ การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของโครงการลงทุนเพื่อประกอบการตัดสิ นใจ
ในการดําเนินโครงการ รวมถึงการประมวลผล และการนําเสนอผลงาน

BENG1101

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(3-0-6)
Business English 1
ความรู ้พ้ืนฐานทางด้านธุ รกิจ ซึ่ งเน้นที่การสื่ อสารภายในสํานักงาน คําจํากัดความ
ทางด้านธุ รกิจ และสํานวนต่าง ๆ ซึ่ งมีความหลากหลายจะถูกนํามาใช้โดยผ่านหัวข้อเรื่ อง
ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการภายในสํานักงาน พนักงานและหน้าที่ การโทรศัพท์ การจัดการ
และการนัดหมาย การติดต่อทางสังคม การตอบรับจดหมายธุ รกิจ (บันทึกสั้น, จดหมาย
ธุ รกิจ, ประกาศย่อย และประกาศทัว่ ไป) จดหมายสอบถาม ใบเสนอราคา และใบสั่งซื้ อ
ตลอดจนการสมัครงาน

BENG1102

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3(3-0-6)
Business English 2
วิชาบังคับก่ อน : BENG1101 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
การศึกษาโลกธุ รกิจ โดยมุ่งเน้นการค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศใน
หลากหลายสถานการณ์ เช่น การนําเข้า-ส่ งออก การขนส่ ง ธุ รกรรมทางธนาคาร การ
ติดต่อธุ รกิ จทางโรงแรม ระเบียบวาระการประชุ มและบันทึกการประชุ ม รายงานบริ ษทั
การโฆษณาสิ นค้า ธุ รกิจในโลกอินเทอร์ เน็ต จดหมายร้องเรี ยน และการประนี ประนอม
เป็ นต้น

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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ECON1101

เศรษฐศาสตร์ จุลภาค 1
3(3-0-6)
Microeconomics 1
ความหมายของเศรษฐศาสตร์ ปั จจัยการผลิต พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค พฤติกรรม
ของผูผ้ ลิต อุปสงค์ อุปทาน ทฤษฎีการผลิต ต้นทุน การกําหนดราคาในตลาดประเภทต่าง ๆ
ทฤษฏีเบื้องต้นเกี่ยวกับตลาดปัจจัยการผลิต แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับความล้มเหลวของตลาด

ECON1102

เศรษฐศาสตร์ มหภาค 1
3(3-0-6)
Macroeconomics 1
ความหมายและวิธีการศึกษาเศรษฐศาสตร์ เป้ าหมายและปั ญหาในทางเศรษฐศาสตร์
มหภาค ศึกษาพฤติกรรมของปั จจัยทางเศรษฐกิจต่างๆ ซึ่ งเป็ นตัวกําหนดรายได้ประชาชาติ
และดุ ลยภาพของรายได้ประชาชาติ เช่น พฤติกรรมส่ วนรวมของการบริ โภค การออม
การลงทุน บทบาทของรัฐบาล การว่าจ้างทํางาน ระดับเงินเฟ้ อ เงินฝื ด นโยบายการเงิ น
และการคลังในการรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ การค้าระหว่างประเทศ และการ
พัฒนาเศรษฐกิจ ตลอดจนการประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ มหภาคเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

ECON1103

คณิตศาสตร์ สําหรับนักเศรษฐศาสตร์ 1
3(3-0-6)
Mathematics for Economists 1
กฎเกณฑ์ ท างคณิ ต ศาสตร์ พ้ื น ฐาน พี ช คณิ ต เชิ ง เส้ น แคลคู ล ัส ของฟั ง ก์ ชัน
เมตริ กซ์ ดี เ ทอร์ มิ นั น ต์ เพื่ อ นํ า ไปประยุ ก ต์ ในทฤษฎี เ ศรษฐศาสตร์ จุ ล ภาค และ
เศรษฐศาสตร์ มหภาค และการตัดสิ นใจทางธุ รกิ จ เพื่อที่จะหาเส้นอุปสงค์และอุปทาน
อย่างง่าย การหาจุดดุลยภาพ ราคาดุลยภาพ ปริ มาณดุลยภาพ เส้นต้นทุนตามความหมาย
ทางเศรษฐศาสตร์ ชนิดต่างๆ การหาจุดการผลิตที่ก่อให้เกิด กําไรสู งสุ ด ต้นทุนตํ่าสุ ด

ECON1104

สถิติสําหรับนักเศรษฐศาสตร์ 1
3(3-0-6)
Statistics for Economists 1
ความหมายของสถิ ติ ทฤษฎี ค วามน่ า จะเป็ น การทดสอบสมมติ ฐ านการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การวิเคราะห์เส้นถดถอยอย่างง่าย และการประยุกต์ใช้
ทางด้านเศรษฐศาสตร์ และธุ รกิจ เพื่อที่จะหาความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ที่มีต่ออุปสงค์
อุปทานตลาด การวิเคราะห์เพื่อประมาณค่า และเส้นถดถอยอย่างง่ายของผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศ การหาสมการการออม การลงทุน การหาสัมประสิ ทธิ์ จีนีอย่างง่าย การ
หาดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภค ดัชนีราคาผูผ้ ลิต ดัชนีราคาค้าส่ ง การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจเรื่ อง
การเกิดและแนวทางแก้ไขเงินเฟ้ อ เงินฝื ด และวัฏจักรเศรษฐกิจ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

24

ECON1105

หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Economics
ความหมายของเศรษฐศาสตร์ ปั จจัยการผลิต พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค พฤติกรรม
ของผูผ้ ลิต อุปสงค์ อุปทาน การกําหนดราคาในตลาดประเภทต่าง ๆ และศึกษาพฤติกรรม
ของปั จจัยทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นตัวกําหนดรายได้ประชาชาติ พฤติกรรมส่ วนรวม
ของการบริ โภค การออม การลงทุน บทบาทของรัฐบาล การคลัง นโยบายการเงินและ
การธนาคาร

ECON1106

เศรษฐศาสตร์ เบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
Introduction to Economics
ความหมายและความสําคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีการผลิต พฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภค ตลาด ทฤษฎี ราคา รายได้ประชาชาติ การเงิ น การธนาคารการคลังและการค้า
ระหว่างประเทศ

ECON1107

เศรษฐศาสตร์ ทวั่ ไป
3(3-0-6)
General Economics
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในชี วิตประจําวัน เพื่อประกอบธุ รกิจการจัดหาและ
ใช้ทรัพยากรการบริ โภค การผลิต ตลาด สถาบันการเงิน การภาษีอากร การค้าการลงทุน
ปั ญหาเศรษฐกิจและแนวทางการแก้ไขปัญหา

ECON1201

คณิตศาสตร์ สําหรับนักเศรษฐศาสตร์ 2
3(3-0-6)
Mathematics for Economists 2
วิชาบังคับก่ อน : ECON1103 คณิตศาสตร์ สําหรับนักเศรษฐศาสตร์ 1
ทฤษฎีทางคณิ ตศาสตร์ ที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้วิชาเศรษฐศาสตร์ เชิ งลึก ได้แก่
ทฤษฎี อุ ป สงค์ แ ละอุ ป ทาน ทฤษฎี พ ฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภค และทฤษฎี ก ารผลิ ต การหา
อรรถประโยชน์สูงสุ ด การคํานวณหาดุลยภาพของทฤษฎีของเคนส์ และทฤษฎีคลาสสิ ก
การหาค่าตํ่าสุ ดและค่าสู งสุ ดอย่างละเอียด อนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั หนึ่ งตัวและหลายตัว การ
อินทิเกรต รวมทั้งกฎเกี่ยวกับการดิฟเฟอเรนเชียล

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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ECON1202

สถิติสําหรับนักเศรษฐศาสตร์ 2
3(3-0-6)
Statistics for Economists 2
วิชาบังคับก่ อน : ECON1104 สถิติสําหรับนักเศรษฐศาสตร์ 1
ทฤษฎี ทางสถิ ติที่สามารถนํามาประยุกต์ในวิชาเศรษฐศาสตร์ เชิ งลึ ก ได้แก่ การ
คํานวณหาอัตราเงินเฟ้ อ อัตราความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ การว่างงาน การคํานวณหา
GDP deflator เส้ น IS-LM-BP การทดสอบตัว กํา หนดของผลิ ต ภัณ ฑ์ ม วลรวม
ภายในประเทศ ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ การหาช่วงความเชื่ อมัน่ และการพยากรณ์
ทางเศรษฐกิจ แบบจําลองสมการถดถอยที่ไม่เป็ นเส้นตรง อนุกรมเวลาและเลขดัชนี การ
ทดสอบไค-สแควส์ การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวน รวมการวิ เ คราะห์ ถ ดถอยและ
สหสัมพันธ์ พหุ คูณ เพื่อนํามาอธิ บายทิศทางเศรษฐกิจตามแนวทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ของ
สํานักเคนส์และสํานักคลาสสิ ก

ECON2101

ประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
History of Economic Thought
วิวฒั นาการของแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ตั้งแต่สมัยก่ อนคลาสสิ คจนถึ งสมัย
กลางศตวรรษที่ 20 เช่น แนวคิดเกษตรนิยม พาณิ ชย์นิยม คลาสสิ ก นีโอคลาสสิ ก เคนส์
สังคมนิยม โพสต์เคนส์เซี ยน เศรษฐศาสตร์ สถาบัน และแนวความคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์
ในปั จจุ บนั โดยให้ค วามสํา คัญต่อปรั ชญาพื้นฐาน สาระสํา คัญของแนวคิ ดและสภาพ
ปั ญหาเศรษฐกิจที่มีผลต่อแนวคิดในแต่ละยุคสมัย

ECON2201

เศรษฐศาสตร์ จุลภาค 2
3(3-0-6)
Microeconomics 2
วิชาบังคับก่ อน : ECON1101 เศรษฐศาสตร์ จุลภาค 1
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค วิเคราะห์แบบนับหน่ วย และวิเคราะห์แบบเรี ยงลําดับ หลักอุป
สงค์และอุปทาน ทฤษฎีการผลิต การผสมปั จจัยการผลิตที่เสี ยต้นทุนตํ่าสุ ด ทฤษฎีตน้ ทุน
ระยะสั้นและระยะยาว ลักษณะของโครงสร้างของตลาดประเภทต่างๆ การตั้งราคา ทฤษฎี
เกมเบื้องต้น การกําหนดราคาปั จจัยภายใต้โครงสร้ างตลาดสิ นค้าและตลาดปั จจัยประเภท
ต่ าง ๆ ดุ ลยภาพทัว่ ไป สวัสดิ การเบื้ องต้นทฤษฏี เกี่ ย วกับ ความล้ม เหลวของตลาด และ
เครื่ องมือในการแก้ปัญหา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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ECON2202

เศรษฐศาสตร์ มหภาค 2
3(3-0-6)
Macroeconomics 2
วิชาบังคับก่ อน : ECON1102 เศรษฐศาสตร์ มหภาค 1
วิธีการคํานวณรายได้ประชาชาติ ด้านรายได้ รายจ่าย และผลผลิต แบบจําลอง
ดุลยภาพร่ วมในตลาดผลผลิต ตลาดเงิน และตลาดเงินตราต่างประเทศ (แบบจําลอง IS–
LM–BP) การเปลี่ ยนแปลงภาวะดุลยภาพ ตลาดผลผลิตและตลาดแรงงานแบบจําลองอุป
สงค์มวลรวมและอุปทานมวลรวมในระบบเศรษฐกิ จแบบปิ ดและแบบเปิ ด ภาวะเงินเฟ้ อ
เงินฝื ด การว่างงาน และนโยบายรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ทฤษฏีการเจริ ญเติบโตทาง
เศรษฐกิ จ ทฤษฏี ว ฎั จัก รธุ ร กิ จ ที่ แ ท้จ ริ ง ตลอดจนการประยุ ก ต์ท ฤษฏี เ ศรษฐศาสตร์
มหภาคมาวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ

ECON2203

เศรษฐศาสตร์ การพัฒนา
3(3-0-6)
Development Economics
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ลักษณะพื้นฐาน โครงสร้าง
และปั ญหาของประเทศที่กาํ ลังพัฒนา แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจ ปั จจัยด้าน
เศรษฐกิจและปั จจัยอื่นๆ ที่มีอิทธิ พลต่อการพัฒนา การพัฒนาเกษตรกรรมและการพัฒนา
ชนบท การพัฒนาอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ประชากร การศึกษา และ
สุ ขภาพอนามัย การออม การลงทุน การค้า การลงทุน และหนี้ต่างประเทศ ปั ญหาและ
ทางเลือกของการพัฒนาเศรษฐกิจ

ECON3201

เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร
3(3-0-6)
Economics of Money and Banking
ทฤษฎี เ งิ น ตรา ปริ มาณเงิ น และสิ น เชื่ อ ในระบบเศรษฐกิ จ ปริ มาณเงิ น ใน
ความหมายแคบ และปริ มาณเงินในความหมายกว้าง วิวฒั นาการของการเงิน และระบบ
การเงิน บทบาทของเงินและนโยบายการเงิน ประเภทของธนาคาร หน้าที่และบทบาทต่อ
ปริ มาณเงิน การสร้างและทําลายเงินฝาก บทบาทและการกํากับ ดูแลสถาบันการเงินโดย
ธนาคารกลาง บทบาทและหน้าที่ของตลาดทุน การกํากับตลาดทุน การชําระเงินระหว่าง
ประเทศ สถาบันประกันเงินฝาก

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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ECON3202

เศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
3(3-0-6)
Natural Resources and Environmental Economics
การประยุกต์ใช้หลักการทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อใช้กบั ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม การจําแนกและหลักการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้เครื่ องมือทาง
เศรษฐศาสตร์ ต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมรวมทั้งผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจและสังคมในนโยบายการพัฒนาสิ่ งแวดล้อม แนวทางการแก้ไข และบรรเทา
ปั ญหาซึ่ งเกิดจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม การวิเคราะห์และประเมิน
โครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับปั ญหาและการพัฒนา
สิ่ งแวดล้อมของประเทศไทย

ECON3203

เศรษฐศาสตร์ ระหว่ างประเทศ

3(3-0-6)

International Economics
วิชาบังคับก่ อน : ECON1101 เศรษฐศาสตร์ จุลภาค 1
ECON1102 เศรษฐศาสตร์ มหภาค 1
ทฤษฎี ก ารค้า ระหว่า งประเทศ และนโยบายของรั ฐ บาลเกี่ ย วกับ การควบคุ ม
สิ น ค้า เข้า และสิ น ค้า ออก การค้า ระหว่า งประเทศกับ การพัฒ นาเศรษฐกิ จ การแก้ไ ข
ดุ ล การค้า และการชํา ระเงิ นระหว่างประเทศ การลงทุ นระหว่างประเทศ พิธี การทาง
กฎหมายและการดําเนิ นการของสถาบันการเงินระหว่างประเทศ และความร่ วมมือทาง
กลุ่มเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ECON3204

เศรษฐศาสตร์ การคลัง
3(3-0-6)
Public Finance Economics
วิธีการจัดทํางบประมาณของรัฐบาล โดยเน้นปั ญหา เกี่ยวกับรายรับ รายจ่าย การ
จัดสรรทรัพยากร การกระจายรายได้ ความสัมพันธ์ของการคลังกับธุ รกิจ และการรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การจัดทํางบประมาณประจําปี นโยบายการจัดหารายได้ การ
ใช้จ่ายของรัฐบาล และนโยบายการบริ หารหนี้สาธารณะ
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ECON3205

เศรษฐศาสตร์ การเกษตร
3(3-0-6)
Agricultural Economics
ขอบเขตของวิ ช าเศรษฐศาสตร์ บทบาทการเกษตรต่ อ การพัฒ นาเศรษฐกิ จ
โครงสร้ างทางเศรษฐกิจการเกษตร ปั ญหาด้านการเกษตร หลักเศรษฐศาสตร์ และแนวคิด
ทฤษฎีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร สิ นเชื่อการตลาด และราคาผลผลิตการเกษตร การ
บริ โ ภค วิ ถี ก ารตลาดสิ น ค้า เกษตร สหกรณ์ ก ารเกษตร ธุ ร กิ จ การเกษตร การสร้ า ง
มูลค่าเพิ่ม นโยบายของการเกษตรทางการค้าระหว่างประเทศ และการผลิต

ECON3206

เศรษฐศาสตร์ สหกรณ์
3(3-0-6)
Co-operative Economics
ประวัติความคิ ดและทฤษฎี การสหกรณ์ พัฒนาการของสหกรณ์ ในประเทศไทย
บทบาทรัฐในการสหกรณ์ การจัดตั้งและการจัดการสหกรณ์ การพัฒนาชนบท การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมโดยวิธีการสหกรณ์ ประสบการณ์ดา้ นการพัฒนาโดยวิธีการสหกรณ์
ในประเทศไทย เกาหลีใต้ จีน ญี่ปุ่น และบางประเทศในยุโรป

ECON3207

เศรษฐศาสตร์ การจัดการอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Management Economics
บทบาทและความสํา คัญของอุตสาหกรรม วัตถุ ประสงค์ของการทํา ธุ รกิ จทาง
อุตสาหกรรม อํานาจผูกขาดในอุตสาหกรรม การเคลื่อนไหวของราคา ภาวะการตลาด
ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็ น
แนวทางในการวางแผน การลงทุน และการส่ งเสริ มการขยายตลาดพร้อมทั้งการวิเคราะห์
ถึงปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางแก้ไข

ECON3208

เศรษฐศาสตร์ การเงินระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Monetary Economics
ทฤษฎีและนโยบายการเงินระหว่างประเทศในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน
ระหว่างประเทศ ดุลการชําระเงินระหว่างประเทศ ตลาดปริ วรรตเงินตรา ทฤษฎีอตั รา
แลกเปลี่ยน ความเสี่ ยงและการคาดการณ์อตั ราแลกเปลี่ยน ตลาดการเงินระหว่างประเทศ
และหนี้ระหว่างประเทศ
นโยบายเศรษฐศาสตร์ มหภาคและความร่ วมมือทางการเงิน
ระหว่างประเทศ แบบจําลองการเงินระหว่างประเทศ ประเด็นร่ วมสมัยทางการเงิน
ระหว่างประเทศ
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ECON3209

เศรษฐกิจสร้ างสรรค์ และนวัตกรรม
3(3-0-6)
Creative Economy and Innovation
นวัตกรรมในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ สํานักต่าง ๆ แบบจําลองสําหรับการวิเคราะห์
นวัต กรรม การวิเคราะห์ โครงการที่ เกี่ ย วข้องกับ นวัต กรรม การวิเ คราะห์ ก ารจัด การ
นวัตกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์ ผลกระทบของนวัตกรรมและการสร้างคุณค่าที่มีต่อธุ รกิจ
และระบบเศรษฐกิจ

ECON3210

เศรษฐศาสตร์ ทดี่ ิน
3(3-0-6)
Land Economics
ทรัพยากรธรรมชาติที่ดิน ส่ วนประกอบของที่ดินทางการเกษตร ลักษณะพิเศษ
ของที่ดินในฐานะปั จจัยการผลิต อุปทานที่ดิน อุปสงค์ที่ดิน การใช้ที่ดิน การถือครองที่ดิน
ผลของการถือครองที่ดิน ที่มีผลต่อการพัฒนาการเกษตร ปั ญหาการถือครองที่ดินใน
ประเทศไทย

ECON3211

เศรษฐศาสตร์ ท้องถิ่น
3(3-0-6)
Regional Economics
กิจกรรมทางเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นและชุมชน ทฤษฎีวา่ ด้วยทําเลที่ต้งั ถิ่นฐาน
วิเคราะห์การเคลื่อนย้ายระหว่างท้องถิ่น วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่น การ
วิเคราะห์ปัจจัยการผลิต และผลผลิตในท้องถิ่น มาตรการแก้ไขความไม่เท่าเทียมกัน
ระหว่างท้องถิ่น โดยศึกษาเป็ นรายกรณี แต่ละท้องถิ่น

ECON3212

เศรษฐศาสตร์ ชนบท
3(3-0-6)
Rural Economics
ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมชนบท การมีส่วนร่ วมทางด้านการผลิตการตลาด
และการบริ โภคของประชากรในชนบท บทบาทของภาครัฐบาลและภาคเอกชนในการ
พัฒนาเศรษฐกิจชนบท การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจในชนบทไทย รวมทั้ง
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในอนาคต
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ECON3213

เศรษฐศาสตร์ ภูมิภาคและเมือง
3(3-0-6)
Regional and Urban Economics
ทฤษฎีการกําเนิดของเมือง ทฤษฎีวา่ ด้วยทําเลที่ต้งั ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ
การใช้ที่ดินและผลตอบแทนจากการใช้ประโยชน์ของที่ดินในรู ปแบบต่าง ๆ ตลาดที่อยู่
อาศัย การขนส่ ง โครงสร้างของเมือง ขนาดของเมืองที่เหมาะสม ลักษณะปั ญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้นในเมือง และการวางแผนการเจริ ญเติบโตของเมือง ส่ วนในระดับภูมิภาค ศึกษาการ
เจริ ญเติบโตและการกําหนดรายได้ของแต่ละภูมิภาค ความแตกต่างของการกระจายรายได้
ความหนาแน่นของประชากร และนโยบายเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค

ECON3301

เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Economics
วิธีการประยุกต์หลักและทฤษฎี เศรษฐศาสตร์ เพื่อใช้ในด้านธุ รกิ จ ได้แก่ การ
พยากรณ์ ทางเศรษฐศาสตร์ และธุ รกิจ เช่น อุปสงค์และอุปทานสําหรับตลาดต่าง ๆ การ
สํารวจตลาด การวางแผนการผลิ ต การวิเคราะห์ตน้ ทุน การตั้งราคาในตลาดประเภท
ต่างๆ การวิเคราะห์นโยบายการให้สินเชื่อและการตัดสิ นใจในการลงทุน การศึกษากรณี
ต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

ECON3302

การวิเคราะห์ โครงการและแผนงาน
3(3-0-6)
Project and Program Analysis
หลักและวิธีการวางแผนระดับโครงการและระดับแผนงาน การบริ หารโครงการ
และแผนงาน หลักและวิธีการประเมินโครงการและแผนงาน ศึกษาความเป็ นไปได้ของ
โครงการ การวิเคราะห์ตน้ ทุน และประโยชน์ท้ งั โครงการของรัฐและเอกชน การวัด
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของโครงการและแผนงาน การกําหนดทางเลือกของโครงการ
หลักและขั้นตอนการตัดสิ นใจเกี่ยวกับโครงการและแผนงาน การวิเคราะห์โครงการโดย
ประชาชนมีส่วนร่ วม การวิเคราะห์ Cost – Benefit Ratio วิเคราะห์เชิงระบบในโครงการ
และแผนงาน
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ECON3303

เศรษฐศาสตร์ การจัดการความเสี่ ยง
3(3-0-6)
Risk Management Economics
ความหมายและขอบเขตของเศรษฐศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ ยง ดัชนี ช้ ี นาํ ทาง
เศรษฐกิจ ดัชนี พอ้ งทางเศรษฐกิจ และสัญญาณเตือนภัยทางเศรษฐกิจ ความเสี่ ยงประเภท
ต่างๆ เช่น ความเสี่ ยงจากความผันผวนของราคาในตลาด ความเสี่ ยงทางการเงิน ความ
เสี่ ยงทางด้านสิ่ งแวดล้อม ความเสี่ ยงจากด้านปฏิบตั ิการ เป็ นต้น เทคนิคประเมินความเสี่ ยง
(Risk Assessment) การหลีกเลี่ยงความเสี่ ยง (Risk Aversion) การจัดการและการตัดสิ นใจ
ทางธุ รกิ จ บนพื้น ฐานความเสี่ ย ง การประเมิ น ผลกระทบของความเสี่ ย งทั้ง วิธี ก ารเชิ ง
คุณภาพและการประยุกต์ใช้วธิ ี การเชิงปริ มาณ

ECON3304

เศรษฐศาสตร์ กลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic Economics
แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมของบริ ษทั และโครงสร้างของตลาด การใช้เครื่ องมือ
ทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์และตัดสิ นใจของธุ รกิจ ปั จจัยที่เป็ นตัวกําหนด
ความสามารถในการเเข่งขัน กระบวนการพัฒนาคลัสเตอร์ เครื่ องมือที่จะนําไปสู่ ความ
ได้เปรี ยบในเชิ งการแข่งขันและส่ งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย และการ
สร้างความได้เปรี ยบเชิงการแข่งขันของชาติ

ECON3305

การวิเคราะห์ เชิ งปริมาณทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Quantitative Analysis in Business
วิชาบังคับก่ อน : APST2105 สถิติธุรกิจ
กระบวนการตัดสิ นใจและประโยชน์ของการใช้เทคนิคทางคณิ ตศาสตร์ เชิง
ปริ มาณเพื่อช่วยในการตัดสิ นใจ ได้แก่ ความน่าจะเป็ น แผนภูมิเพื่อการตัดสิ นใจ (Decision
Trees) ตัวแบบเชิ งสิ นค้าคงคลัง (Inventory Model) โปรแกรมเชิ ง เส้ นตรง (Linear
Programming) เทคนิคการประเมินผลและการตรวจสอบโครงการ(PERT/CPM) ตัวแบบ
มาร์ กอฟ(Markov Model) ทฤษฎีเกมส์ แถวรอคอยและการจําลองเหตุการณ์
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ECON3306

เศรษฐมิติเพือ่ การธุรกิจ
3(3-0-6)
Econometrics for Business
วิชาบังคับก่ อน : ECON1202 สถิติสําหรับนักเศรษฐศาสตร์ 2
ทฤษฎีเศรษฐมิติ โดยเน้นสมการเดี่ยวและระบบสมการ การสร้างตัวแบบการ
เลือกวิธีการประมวลค่าที่ดีที่สุด การพยากรณ์และเทคนิคการจําลองค่าโดยศึกษากรณี
ตัวอย่างเพื่อประยุกต์ใช้ในธุรกิจ

ECON3901

วิธีวจิ ัยวิทยาทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
3(3-0-6)
Research Methodology in Business Economics
วิชาบังคับก่ อน : ECON1202 สถิติสําหรับนักเศรษฐศาสตร์ 2
หลักการและขั้นตอนต่าง ๆ ในการทําการวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์ โดยเน้นให้ทราบ
ถึงวิธีการปฏิ บตั ิตามขั้นตอนต่าง ๆ ของการวิจยั การเลือกปั ญหาทางเศรษฐกิจ การตั้งข้อ
สมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดระเบียบข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลการใช้
คอมพิ วเตอร์ เป็ นเครื่ องมื อในการทําวิ จ ัย เพื่ อค้นหาคําตอบหรื อพิ สู จน์ องค์ ความรู้ ทาง
เศรษฐศาสตร์ การสรุ ปผลและเสนอผลงานวิจยั และจริ ยธรรมของนักวิจยั

ECON4101

ธรรมาภิบาลและจริยธรรมสํ าหรับนักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
Good Governance and Ethics for Economists
นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจ กฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับธุ รกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับธุ รกิ จในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศในยุคการค้าเสรี ไร้ พรมแดน ปรัชญา บทบาท หน้าที่ความ
รั บ ผิ ด ชอบของนัก เศรษฐศาสตร์ ต่ อ สั ง คม จริ ย ธรรมธุ ร กิ จ ที่ มี ต่ อ ลู ก ค้า ลู ก จ้า ง และ
สาธารณชน ผลกระทบของหลักการและเหตุผลของกฎหมายต่อจริ ยธรรมทางธุ รกิจ

ECON4301

เศรษฐกิจไทยกับโลกาภิวตั น์
3(3-0-6)
Thai Economy and Globalization
ระบบเศรษฐกิ จ ไทยภาพกว้า งได้แ ก่ พัฒ นาการของเศรษฐกิ จ มหภาค
องค์ป ระกอบของเศรษฐกิ จไทย การทํางานของระบบเศรษฐกิ จไทย การวิเคราะห์
พัฒนาการของเศรษฐกิจโลก ทฤษฎีและแนวคิดที่อธิ บายปรากฏการณ์ของโลกาภิวตั น์
ผลกระทบของปรากฏการณ์ โลกาภิ ว ตั น์ ท้ ังในเชิ งบวกและเชิ งลบต่ อเศรษฐกิ จโลกและ
เศรษฐกิจของประเทศไทย ตลอดจนปั ญหาเศรษฐกิจและสังคมในชี วติ ประจําวัน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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ECON4302

เศรษฐศาสตร์ การขนส่ ง
3(3-0-6)
Economics of Transportation
วิเคราะห์ปัญหา และนโยบายการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ และผลิตผลสําเร็ จรู ป ปัญหา
อัตราค่าระวาง การใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์การขนส่ ง การนําทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มา
วิเคราะห์การบริ หารงานคลังสิ นค้า การควบคุมสิ นค้าคงเหลือ และการเลือกใช้บริ การขนส่ ง

ECON4303

เศรษฐศาสตร์ การลงทุนและตลาดทุน
3(3-0-6)
Economics of Investment and Capital Market
ความหมาย และขอบเขตของเศรษฐศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุน
ในตลาดเงินและตลาดทุน เพื่อการตัดสิ นใจลงทุนให้มีความเหมาะสมกับสถานะและแผน
ในอนาคตของธุ รกิจ โดยให้ความสําคัญกับการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อผลตอบแทนจาก
การลงทุนในตราสารประเภทต่างๆ การประเมินความเสี่ ยงและอัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุน รวมถึ งการทําความเข้าใจกับแนวโน้มและพัฒนาการใหม่ ๆ ของตราสาร ตลาด
การเงิน และพัฒนาการทางอิเลคทรอนิคส์ของตลาด ตลอดจนกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน

ECON4304

ประเด็นเศรษฐศาสตร์ ร่วมสมัยทีเ่ ลือกสรร
3(3-0-6)
Selected Current Topics in Economics
วิเคราะห์เฉพาะเรื่ องที่เป็ นหัวข้อที่น่าสนใจในทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ หัวข้อเรื่ อง
เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภาคการศึกษา ซึ่ งจะประกาศล่วงหน้าเป็ นคราว ๆ ไป

ECON4305

เศรษฐศาสตร์ การภาษีอากร
3(3-0-6)
Economics of Taxation
เกณฑ์การวิเคราะห์ ภาษี ภาระภาษี ใ นกรอบดุ ล ยภาพเฉพาะส่ วนและดุ ลยภาพ
ทัว่ ไป ผลกระทบด้านพฤติกรรมของภาษีหลักต่าง ๆ ได้แก่ ภาษีเงินได้ ภาษีบริ โภค ภาษี
ทรั พย์สิ น ภาษี ระหว่างประเทศ บทบาทการคลังของรั ฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่ นใน
ระบบเศรษฐกิจ นโยบายการคลัง และการก่อหนี้สาธารณะ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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ECON4306

เศรษฐศาสตร์ แรงงาน
3(3-0-6)
Labor Economics
วิเคราะห์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เกี่ยวกับอุปทานและอุปสงค์แรงงานขององค์การ
ธุ รกิจและของตลาด การกําหนดค่าจ้างและการว่าจ้างแรงงานในตลาดแข่งขันและตลาดที่
ขาดการแข่งขัน บทบาทของสหภาพแรงงาน สมาคมนายจ้างและรัฐบาลในตลาดแรงงาน
ตลอดจนนโยบายการเพิ่มรายได้และสวัสดิการของแรงงาน

ECON4801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์
2(90)
Preparation for Occupational Practicum in Economics
การเตรี ยมความพร้ อมของผูเ้ รี ยน ก่อนออกฝึ กประสบการณ์วิชาชี พในด้านการ
รับรู ้ ลักษณะและโอกาสในการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ ทักษะ เจตคติ
แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ เศรษฐกิจและธุ รกิจ

ECON4802

การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพเศรษฐศาสตร์
5(350)
Occupational Practicum in Economics
วิชาบังคับก่ อน : ECON4801 การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางเศรษฐศาสตร์
การฝึ กประสบการณ์วิชาชี พด้านธุ รกิ จในหน่ วยงานของรัฐ หรื อธุ รกิจเอกชนที่
เหมาะสมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ได้รับความรู ้ ทักษะ เจตคติและประสบการณ์ใน
อาชีพด้านเศรษฐกิจและธุ รกิจ

ECON4803

การเตรียมสหกิจศึกษาเศรษฐศาสตร์
2(90)
Preparation for Co-operative Education in Economics
หลักการ แนวคิดและปรัชญาสหกิจศึกษา กระบวนการและระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ ยวข้องกับระบบสหกิจศึกษา เทคนิ คการสมัครงานและการสอบสัมภาษณ์ ความรู้
พื้นฐานในการปฎิบตั ิงานในสถานประกอบการ เพื่อนําไปพัฒนาตนเองตามมาตรฐาน
วิชาชี พแต่ละสาขาวิชา เช่น การปรับตัวในสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่ อสาร มนุษยสัมพันธ์ การทํางานเป็ นทีม โครงสร้างการ
ทํางานในองค์กร งานธุ รการในสํานักงาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และ
ระบบบริ หารคุณภาพงานคุณภาพในสถานประกอบการ การเสริ มทักษะและจริ ยธรรมใน
วิชาชี พเฉพาะสาขาวิชา แนวทางการจัดทําโครงการ การรายงานผลการปฏิบตั ิงาน การ
เขียนรายงานโครงการ และการนําเสนอผลงานโครงการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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ECON4804

สหกิจศึกษาเศรษฐศาสตร์
6(540)
Co-operative Education in Economics
วิชาบังคับก่ อน : ECON4803 การเตรียมสหกิจศึกษาเศรษฐศาสตร์
การฝึ กงานวิชาชีพที่เน้นการปฏิบตั ิในสถานประกอบการ โดยความร่ วมมือของ
สถานประกอบการและสถานศึกษาร่ วมกัน มีการคัดเลื อกนักศึกษาปฏิ บตั ิงานจริ ง ณ
สถานประกอบการ เพื่อเรี ยนรู้ประสบการณ์ปฏิบตั ิงานจริ ง คุณสมบัติของบัณฑิตตรงตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่ ง ก่ อให้เกิ ดประโยชน์สู ง สุ ดแก่ ทุ ก ๆ ฝ่ ายที่
เกี่ยวข้อง มีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานไม่ต่าํ กว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ มีการประเมินผล
และนําเสนอรายงานสหกิจศึกษา

ECON4901

สั มมนาทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
3(2-2-5)
Seminar in Business Economics
วิชาบังคับก่ อน : ECON 3901 วิธีวจิ ัยวิทยาทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจและวิชาเอก
ของสาขาเศรษฐศาสตร์ ไม่ น้อยกว่ า 18 หน่ วยกิต
แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการ องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสัมมนา และ
ศึกษาปั ญหาทางเศรษฐกิจที่เป็ นประเด็นในปั จจุบนั โดยนําปั ญหาต่าง ๆ มาวิเคราะห์และ
อภิปรายในกลุ่มพร้อมทั้งให้สรุ ปออกมาเป็ นรายงานผลการสัมมนา โดยให้อยูใ่ นแผนการ
แนะนําและควบคุมของผูบ้ รรยาย

ECON4902

การวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
3(0-6-3)
Research Studies in Business Economics
วิชาบังคับก่ อน : ECON3901 ระเบียบวิธีวจิ ัยทางเศรษฐศาสตร์
และ BCOM3622 คอมพิวเตอร์ สําหรับนักเศรษฐศาสตร์
การทําและนําเสนอโครงการวิจยั และการทําการวิจยั เกี่ยวกับปั ญหาทางเศรษฐกิจ
และธุ รกิ จ ตลอดจนการนําเสนอผลงานวิจยั โดยอยู่ภายใต้คาํ แนะนําและควบคุ มของ
ผูบ้ รรยาย

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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FINB1101

การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
วิชาบังคับก่ อน : ACCT1101 การบัญชีช้ ันต้ น 1 หรือ
ACCT1103 หลักการบัญชีเบือ้ งต้ น
บทบาทและจุดมุ่งหมายในการบริ หารทางการเงิน
การวิเคราะห์และวางแผน
ทางการเงิน การบริ หารเงินทุนหมุนเวียน การบริ หารเงินสด ลูกหนี้ และสิ นค้า การศึกษา
ค่าของเงินตามเวลา โครงการลงทุน วิธีการจัดหาเงินทุนระยะสั้น ระยะปานกลาง และ
ระยะยาวจากตลาดเงินและตลาดทุน และนโยบายการจ่ายเงินปันผล

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 และกิจกรรมใน
ชีวติ ประจําวัน

GEEN1001

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน เน้นการฟัง การพูด เพื่อการ
สื่ อสารขั้นพื้นฐานในสถานการณ์ต่างๆ ให้มีทกั ษะในการอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ในชีวิตประจําวัน
สามารถเขียนประโยคพื้นฐาน และข้อความสั้น ๆ เพื่อใช้ในการสื่ อสาร

GEEN1101

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสารขั้นสู ง
3(3-0-6)
English for Advanced Communication
ทักษะในการใช้ภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในระดับสู ง การสื่ อสารโดย
ใช้ศพั ท์ และรู ปแบบของประโยคที่ซบั ซ้อน การสนทนา อภิปรายโต้ตอบ การนําเสนอ
การอ่านข้อความที่ซบั ซ้อน บทความเชิงวิชาการ และตําราจากสื่ อต่าง ๆ การเขียน
ประโยคระดับซับซ้อน เขียนข้อความตั้งแต่สองย่อหน้า และเขียนสรุ ปสาระสําคัญของ
บทความทางวิชาการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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GEEN1102

ภาษาอังกฤษเพือ่ เตรียมความพร้ อมสํ าหรับการสมัครงาน
3(3-0-6)
English for Career Application
ทัก ษะภาษาอัง กฤษเพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการสมัค รงาน การอ่า นเอกสาร
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน การเขียนประวัติโดยย่อ การเขียนจดหมายสมัครงานและ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาทักษะการพูดเพื่อเตรี ยมตัวสัมภาษณ์และการติดตามผลการ
สมัครงาน

GEFR1101

ภาษาฝรั่งเศสเบือ้ งต้ นเพือ่ การสื่ อสาร
3(3-0-6)
Basic French for Communication
ทักษะพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อที่ใช้
ในชีวติ ประจําวัน การกล่าวทักทาย การกล่าวขอบคุณ กล่าวขอโทษ กล่าวคําอําลา ถาม
และให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดินฟ้ าอากาศ และกิจกรรมในชีวิตประจําวัน

GEHS1001

สารสนเทศเพือ่ การเรียนรู้
1(1-0-2)
Information for Learning
ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้า
ภายในสถาบันการศึกษาและแหล่งสารสนเทศอื่นๆ วิธีการสื บค้นฐานข้อมูลต่าง ๆ การ
รวบรวมสารสนเทศเพื่อการศึ กษาค้นคว้าด้วยตนเอง และวิธีการนําเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้าตามรู ปแบบมาตรฐาน

GEHS1101

สุ นทรียภาพของชี วติ
3(3-0-6)
Aesthetics of Life
ความหมายของสุ นทรี ยศาสตร์ และความงดงามของศาสตร์ ทางดนตรี นาฏศิลป์
และศิลปะทั้งไทยและสากลให้เกิดความซาบซึ้ง และเห็นคุณค่าของศาสตร์ ทางความงาม
สามารถวิเคราะห์ คุณค่าทางสุ นทรี ยศิลป์ โดยผ่านขั้นตอนการเรี ยนรู ้เชิงคุณค่า อันเป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนารสนิ ยม สามารถดํารงตนอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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GEHS1102

การพัฒนาตนเพือ่ ความสุ ขของชีวติ
3(3-0-6)
Self-Development for Happiness in Life
พฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ก ับ การพัฒนาตน องค์ป ระกอบของพฤติ ก รรมพื้ นฐานทาง
สรี รวิทยาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมมนุษย์ พัฒนาการของมนุษย์ทุกช่วงวัย การศึกษาตนเอง
และการประเมิ น ตนเองเพื่ อ การพัฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ และการปรั บ ตัว ให้ เ หมาะสมกับ
การเปลี่ยนแปลง การเสริ มสร้างบุคลิกภาพมนุ ษย์สัมพันธ์ในการทํางาน สุ ขภาพจิตและ
การจัดการความเครี ยด การสร้างเสริ มชีวติ ให้มีความสุ ข

GEHS1103

จริยธรรมทางสั งคมและการใช้ เหตุผล
3(3-0-6)
Social Morality and Reasoning
แนวคิดพื้นฐานของมนุษย์ โลกทัศน์ ชีวทัศน์ การส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
การมีวนิ ยั ความรับผิดชอบ การพัฒนาปั ญญาตามหลักศาสนธรรม การใช้เหตุผลอย่าง
สร้างสรรค์ เพื่อการดํารงชี วิตในสังคมอย่างมีสันติสุข และสันติธรรม

GEJP1101

ภาษาญีป่ ุ่ นเบือ้ งต้ นเพือ่ การสื่ อสาร
3(3-0-6)
Basic Japanese for Communication
ทักษะพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นด้านการฟั ง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อที่ใช้ใน
ชีวติ ประจําวัน การกล่าวทักทาย การกล่าวขอบคุณ กล่าวขอโทษ กล่าวคําอําลา ถามและ
ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดินฟ้ าอากาศ และกิจกรรมในชีวติ ประจําวัน

GEKM1101

ภาษาเขมรเบือ้ งต้ นเพือ่ การสื่ อสาร
3(3-0-6)
Basic Khmer for Communication
ทักษะพื้นฐานภาษาเขมรเบื้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อที่ใช้ใน
ชีวติ ประจําวัน การกล่าวทักทาย การกล่าวขอบคุณ กล่าวขอโทษ กล่าวคําอําลา ถาม และ
ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดินฟ้ าอากาศ และกิจกรรมในชี วติ ประจําวัน

GEKR1101

ภาษาเกาหลีเบือ้ งต้ นเพือ่ การสื่ อสาร
3(3-0-6)
Basic Korean for Communication
ทักษะพื้นฐานภาษาเกาหลีเบื้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อที่ใช้ใน
ชีวติ ประจําวัน การกล่าวทักทาย การกล่าวขอบคุณ กล่าวขอโทษ กล่าวคําอําลา ถามและ
ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดินฟ้ าอากาศ และกิจกรรมในชีวติ ประจําวัน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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GEPA1001

การออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพ
1(0-2-1)
Exercises for Health
หลักการออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพ การออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพ การทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย การออกกําลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางจิต
ตลอดจนสามารถนํา การออกกํา ลังกายไปประยุก ต์ใ ช้ในชี วิตประจําวันได้ เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวติ

GEPA1002

กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)
Individual Sports
ทักษะการเล่นกีฬา และมารยาทการเล่นกีฬาประเภทบุคคลตามความสนใจและความ
ต้องการของผูเ้ รี ยน เพื่อการพัฒนา ร่ างกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจ ให้สามารถนําเอาการเล่น
กีฬาเป็ นทักษะทางสังคม และการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์

GESC1101

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Information Technology and Communication
ระะบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคม ระบบการจัดการสารสนเทศ การใช้
งานโปรแกรมระบบ โปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ต่ า ง ๆ ระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ และ
อินเทอร์ เน็ ต เพื่อการศึกษาค้นคว้า การทํารายงาน การนําเสนอผลงาน และประยุกต์ใช้
งานในชี วิตประจําวันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพโดยเคารพในสิ ทธิ ทางปั ญญาจริ ยธรรมในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

GESC1102

วิทยาศาสตร์ เพือ่ ชี วติ
3(3-0-6)
Sciences for Life
กระบวนการและการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความสัมพันธ์ของสุ ขภาพและอาหาร การออกกําลังกาย ยาและสมุนไพร การใช้สารเคมีใน
ชีวติ ประจําวันอย่างถูกต้องและเหมาะสม ความสําคัญของพลังงานต่อโลกและชี วิต ความ
ปลอดภัยในการดําเนินชีวิต การส่ งเสริ มสุ ขภาพจิตและการป้ องกันสารเสพติด

GESC1103

พืชพรรณเพือ่ ชี วติ
3(3-0-6)
Plants for Life
คุ ณค่าของพื ชพรรณที่มีต่อชี วิต และการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ตามแนวทางโครงการ
อนุรักษ์พนั ธุ กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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GESC1104

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเพือ่ ชีวติ
3(3-0-6)
Natural Resources and Environment for Life
ทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้อม
การอนุ รัก ษ์ ผลกระทบที่ เกิ ดขึ้ นจาก
ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีต่อทรัพยากรทางด้านกายภาพ ชี วภาพ
และการดํา รงชี วิตของมนุ ษ ย์การมี ส่วนร่ วมในการจัดการฟื้ นฟู ส่ ง เสริ ม บํา รุ งรั ก ษา
คุม้ ครองทรัพยากร ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

GESC1105

ชี วติ กับเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Life and Technology
ความก้าวหน้า และการพัฒนาเทคโนโลยีในปั จจุ บนั และอนาคต บทบาทและ
ผลกระทบของเทคโนโลยี ต่ อ วิ ถี ชี วิ ต เทคโนโลยี ด้ า นเทคโนโลยี ชี ว ภาพ นาโน
เทคโนโลยี เทคโนโลยีพ ลังงาน เทคโนโลยีสุ ข ภาพและความปลอดภัย เทคโนโลยี
สะอาด และการใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด

GESC1106

การคิดและคณิตศาสตร์ ในชี วิตประจําวัน
3(3-0-6)
Thinking and Mathematics in Daily Life
การคิ ดและกระบวนการคิ ดของมนุ ษ ย์ รู ป แบบการคิ ด กระบวนการคิ ดทาง
คณิ ต ศาสตร์ แ ละการให้ เ หตุ การแปลความหมายและการสื่ อ สารทางคณิ ต ศาสตร์
การเปรี ยบเทียบหน่วยวัด อัตราการเปลี่ ยนแปลงสกุลเงิน ดอกเบี้ย ภาษี การประยุกต์
คณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ เพื่ อ การตัด สิ น ใจ การคาดการณ์ และการแก้ใ ขปั ญ หาใน
ชีวติ ประจําวัน

GESO1001

พลวัตสั งคมไทย
3(3-0-6)
Dynamics of Thai Society
ความเป็ นมาและวิวฒั นาการของสัง คมไทย ในด้า นการเมื องการปกครอง
เศรษฐกิ จ สั ง คมและวัฒนธรรม ศึ ก ษาเหตุ ก ารณ์ และบุ ค คลสํา คัญที่ มี อิท ธิ พ ลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ลักษณะพิเศษของสังคมไทยและวัฒนธรรมไทย ปลูกฝังแนวทาง
การดําเนินชีวติ ในสังคมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรักษาและส่ งเสริ มคุณค่าความ
เป็ นไทย

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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GESO1101

พลวัตสั งคมโลก
3(3-0-6)
Dynamics of Global Society
วิวฒั นาการของมนุษย์และสังคม อารยธรรม ระบบความคิด ระบบเศรษฐกิจ และ
และระบบเมือง การปกครอง โดยเฉพาะกระแสความคิดภายใต้ระบอบประชาธิ ปไตย
เน้ น หลัก สิ ท ธิ เสรี ภ าพ ความเสมอภาคและหน้า ที่ ข องพลเมื อ ง รวมทั้ง วิ เ คราะห์
สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของสังคมโลกและมีผลกระทบต่อสังคมไทย เพื่อให้
รู ้จกั เข้าใจ และสามารถดํารงชีวติ ได้อย่างมีดุลยภาพและมีความเข้าใจในโลกปั จจุบนั และ
อนาคตได้อย่างมีสํานึ กและความรับผิดชอบต่อความเป็ นสังคมพลเมือง (Civil society)
ทั้งในระดับชาติและระดับโลกต่อไป

GESO1102

มนุษย์ กบั สิ่ งแวดล้ อม
3(3-0-6)
Man and Environment
ความหมาย ความสําคัญของสิ่ งแวดล้อมและปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อ
การดํารงชี วติ ของมนุษย์ เพื่อสร้างจิตสํานึกสาธารณะในการอนุรักษ์ การจัดการและการ
พัฒนาสิ่ งแวดล้อม ตามหลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยเน้นการมีส่วนร่ วมของชุมชนและ
สังคม

GESO1103

กฎหมายในชี วติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Law in Daily Life
กฎหมายสําคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวติ ประจําวันที่พึงทราบ ทั้งในระดับ
ตนเอง ครอบครัว ชุ มชน และประเทศ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับกฎหมาย
สารบัญญัติและวิธีสบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในชีวิตประจําวัน เห็นความสําคัญของ
กฎหมายในฐานะที่เป็ นกติกาของสังคม และปฏิ บตั ิตนได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมาย
บัญญัติในฐานะที่เป็ นสมาชิกที่ดีของสังคม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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GESO1104

เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ ใช้
3(3-0-6)
Sufficiency Economy and Application
แนวทางการศึกษาและการวิเคราะห์สังคมและเศรษฐกิจ เพื่อนําไปสู่ การวิเคราะห์
วิวฒั นาการของสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยเน้นให้เห็นถึงอิทธิ พล
ของวัฒ นธรรมและสถาบัน ที่ มี ต่ อ ระบบสั ง คมและเศรษฐกิ จ ศึ ก ษาปรั ช ญาแนวคิ ด
เศรษฐกิ จพอเพียง และวิธีการนําไปประยุกต์ใช้กบั เศรษฐกิจและสังคมไทย เพื่อนําไปสู่
การพัฒนาที่ ย งั่ ยืนและมี ภูมิคุ้ม กัน นอกจากนี้ ก ารศึก ษายัง ครอบคลุ ม ถึ ง การวิเคราะห์
ผลสัมฤทธิ์ กรณี ศึกษา (Case Studies) ต่างๆ ที่มีการนําแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎีใหม่ไปใช้กบั เหตุการณ์จริ ง

GESO1105

ธุรกิจสํ าหรับชี วติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Business for Daily Life
ลักษณะพื้นฐานและโครงสร้างของธุ รกิจประเภทต่างๆ และองค์ประกอบที่ใช้ใน
การประกอบธุรกิจ ได้แก่การจัดการ การบัญชี การเงิน การตลาด การบริ หารงานบุคคล
การบริ หารสํานักงาน การบริ หารการผลิต ซึ่ งครอบคลุมถึงเอกสารธุ รกิจประเภทต่างๆ
แนวทางการประกอบธุ รกิจ ตลอดจนศึกษาปั ญหาและประโยชน์ที่เกี่ยวข้องในการดําเนิน
ธุ รกิจ จรรยาบรรณนักธุรกิจเพื่อสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิต

GETH1001

ภาษาไทยเพือ่ การสื่ อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
ทักษะทางภาษาเพื่อการสื่ อสารและทักษะการเขียนที่เกี่ยวข้องกับชีวติ ประจําวัน
โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา

GEVN1101

ภาษาเวียดนามเบือ้ งต้ นเพือ่ การสื่ อสาร
3(3-0-6)
Basic Vietnamese for Communication
ทักษะพื้นฐานภาษาเวียดนามเบื้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อที่ใช้
ในชีวติ ประจําวัน การกล่าวทักทาย การกล่าวขอบคุณ กล่าวขอโทษ กล่าวคําอําลา ถาม
และให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดินฟ้ าอากาศ และกิจกรรมในชีวิตประจําวัน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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LAWS2501

กฎหมายธุ รกิจ
3(3-0-6)
Business Laws
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ว่าด้วยบุคคล ทรัพย์สิน นิ ติกรรมและสัญญา
ในส่ วนที่ เป็ นพื้ นฐานธุ รกิ จและเอกเทศสั ญญา อันได้แก่ ซื้ อขาย ขายฝาก เช่ า ทรั พ ย์
เช่ าซื้ อ จ้างแรงงาน จ้างทําของ ยืมฝากทรัพย์ คํ้าประกัน จํานอง จํานํา หุ ้นส่ วน บริ ษทั
ประกันภัย ตัว๋ เงินและกฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญาเบื้องต้น

MKRT1101

หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
ความหมาย และความสําคัญของการตลาด ในฐานะเป็ นกิจกรรมหลักทางธุ รกิจ
อย่ า งหนึ่ ง โดยกล่ า วถึ ง แนวทางการศึ ก ษา แนวความคิ ด หรื อ ปรั ช ญาทางการตลาด
ส่ วนผสมทางการตลาด ระบบการตลาดและเป้ าหมาย แรงจูงใจ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ความ
เข้าใจเกี่ยวกับส่ วนผสมการตลาด และประเภทของตลาด

MNGT 1101 องค์ การและการจัดการธุรกิจ
3(3-0-6)
Organization and Business Management
แนวคิ ด องค์ก ารและการจัด การ วิว ฒ
ั นาการทฤษฎี อ งค์ก ารและการจัด การ
แนวคิดการจัดการสมัยใหม่ หน้าที่การจัดการ การวางแผน การจัดองค์การ การบริ หาร
ทรัพยากรมนุ ษย์ การสั่งการ และการควบคุม ทักษะการจัดการ แนวคิดการเปลี่ยนแปลง
ในองค์การ เครื่ องมือการบริ หารจัดการองค์การธุ รกิ จ การจัดการตามแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง และกรณี ศึกษาการจัดการองค์การธุ รกิจประเภทต่างๆ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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3.2 ชื่ อ ตําแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1. อาจารย์ ประจําหลักสู ตร
ลําดับ
ที่
1.

ตําแหน่ ง
ทางวิชาการ

อาจารย์

ชื่อ-นามสกุล
นายทรงยศ พงศ์โรจน์เผ่า *

คุณวุฒิ
ศ.ม.
ศ.บ.
บธ.บ.

2.

อาจารย์

นางสุ นทรี แก้วสอน

ศศ.ม.
ศศ.บ.

3.

อาจารย์

นางสาวศศิพิมล แสงจันทร์

ศศ.ม.
บธ.บ.

4.

อาจารย์

นายสุ รินทร์ สมคํา

พบ.ม.
ศ.บ.

5.

อาจารย์

นายพงษ์รัตน์ วิสิทธิ์

ศ.ม.
บธ.บ.

สาขาวิชาและสถาบัน
พัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
การตลาด
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การเงิน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
การตลาด
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ภาระการสอน
ต่ อภาคเรียน
15

12

12

12

15

หมายเหตุ * ประธานหลักสูตร

3.2.2 อาจารย์ ประจํา
ลําดับ
ตําแหน่ ง
ที่
ทางวิชาการ
1. อาจารย์

ชื่อ-นามสกุล
นายทรงยศ พงศ์โรจน์เผ่า

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

คุณวุฒิ
ศ.ม.

สาขาวิชาและสถาบัน

พัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
บธ.บ. การตลาด
มหาวิทยาลัยรังสิ ต

ภาระการสอน
ต่ อภาคเรียน
15
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ลําดับ
ที่
2.

ตําแหน่ ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

ชื่อ-นามสกุล
นางสุ นทรี แก้วสอน

คุณวุฒิ

สาขาวิชาและสถาบัน

ศศ.ม.

เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การเงิน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
การตลาด
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
University of Bielefeld, Federal
Republic of Germany
เศรษฐศาสตร์(หลักสู ตรภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์(หลักสู ตรภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศศ.บ.
3.

อาจารย์

นางสาวศศิพิมล แสงจันทร์

ศศ.ม.
บธ.บ.

4.

อาจารย์

นายสุ รินทร์ สมคํา

พบ.ม.
ศ.บ.

5.

อาจารย์

นายพงษ์รัตน์ วิสิทธิ์

ศ.ม.
บธ.บ.

6.

รอง
ศาสตราจารย์

นายสังศิต พิริยะรังสรรค์

ด.บ.

ศ.ม.
ศ.บ.

ภาระการสอน
ต่ อภาคเรียน
12

12

12

15

3

3.2.3 อาจารย์ พเิ ศษ
ลําดับ
ตําแหน่ ง
ชื่อ-นามสกุล
ที่
ทางวิชาการ
1 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นางสาวบังอร พลเตชา

คุณวุฒิ

สาขาวิชาและสถาบัน

Ph.D.

Education Administration
Southern Illinois University at
Carbondaic
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภูมิศาสตร์
วิทยาลัยวิทยาการประสานมิตร

ศศ.ม.
กศ.บ.

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

ภาระการสอน
ต่ อภาคเรียน
3
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ลําดับ
ตําแหน่ ง
ชื่อ-นามสกุล
ที่
ทางวิชาการ
2 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายศรี เพชร เลิศเชฐ

คุณวุฒิ

สาขาวิชาและสถาบัน

วท.ม.

เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เศรษฐศาสตร์เกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
เศรษฐศาสตร์เกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การพัฒนาธรรมมาภิบาล
มรภ.จันทรเกษม
เศรษฐศาสตร์การเมือง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
การพัฒนาธรรมมาภิบาล
มรภ.จันทรเกษม
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

วท.บ.
3

อาจารย์

นายชินวัฒน์ รัตนวนิช

ศศ.ม.
วท.บ.

4

อาจารย์

นางสาวนุสรา นาคคํา

ศศ.ม.
ศศ.บ.

5

อาจารย์

นายรัตพงษ์ สอนสุ ภาพ

ป.ร.ด.
ศ.ม.
ศ.บ.

6

อาจารย์

นายศรัณย์ ธิติลกั ษณ์

ป.ร.ด.
ศ.ม.
ศ.บ.

ภาระการสอน
ต่ อภาคเรียน
3

3

3

3

3

4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา)
จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ต มีความต้องการให้บณ
ั ฑิ ตมีประสบการณ์ ใน
วิ ช าชี พ ก่ อ นเข้า สู่ ก ารทํา งานจริ ง ดัง นั้น ในหลัก สู ต รจึ ง มี ร ายวิ ช าการฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ ทาง
เศรษฐศาสตร์ เป็ นภาคบังคับ
4.1. มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรี ยนรู ้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดงั นี้
4.1.1 มี ทกั ษะในการปฏิ บตั ิงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ
ความจําเป็ นในการเรี ยนรู ้การประยุกต์ใช้จากทฤษฎีมากยิง่ ขึ้น
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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4.1.2 สามารถบูรณาการความรู ้ที่เรี ยนมาเพื่อนําไปแก้ปัญหาทางธุ รกิจโดยใช้ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์
เป็ นเครื่ องมือได้อย่างเหมาะสม
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ดี
4.1.4 มีระเบี ยบวินัย ตรงเวลา เข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สถานประกอบการได้
4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออก และนําความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปี ที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยย่ อ
การทํางานวิจยั คือการที่นกั ศึกษาทํางานภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึ กษางานวิจยั โดย
การประยุกต์ใช้ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์ เป็ นหลักในการดําเนินงานดังกล่าว เช่น การวางแผนการผลิต พฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภค การพัฒนาเศรษฐกิจ เป็ นต้น โดยมีจาํ นวนผูร้ ่ วมวิจยั 3-4 คน และมีรายงานที่ตอ้ งนําส่ งตามรู ปแบบ
และระยะเวลาที่หลักสู ตรกําหนดอย่างเคร่ งครัด
5.2 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้
5.2.1 มีองค์ความรู ้จากการทําโครงงาน
5.2.2 สามารถแก้ไขปั ญหาโดยวิธีวจิ ยั
5.2.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นข้อมูล
5.2.4 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการวิเคราะห์สถิติ ข้อมูล และอภิปรายผล
5.2.5 สามารถปรับตัวในการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
5.2.6 สามารถนําเสนอและสื่ อสารด้วยภาษาพูดและภาษาเขียน
5.3 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปี ที่ 4
5.4 จํานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
อาจารย์ที่ปรึ กษากําหนดชัว่ โมงการให้คาํ ปรึ กษา จัดทําบันทึกการให้คาํ ปรึ กษา ติดตามการทํางาน
ของนักศึกษา ให้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจยั ทางเว็บไซด์และปรับปรุ งให้ทนั สมัยเสมอ อีกทั้งมีตวั อย่าง
งานวิจยั ให้ศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 ประเมินคุณภาพโครงงานวิจยั โดยอาจารย์ประจําวิชาและอาจารย์ที่ปรึ กษา
5.6.2 ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการทํางานวิจยั ซึ่ งบันทึกในสมุดการให้คาํ ปรึ กษา
โดยอาจารย์ที่ปรึ กษา และประเมินผลจากรายงานที่ได้กาํ หนดรู ปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา
5.6.3 ประเมินผลการทํางานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการทํางาน ผลงานที่เกิด
ในแต่ละขั้นตอนและรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึ กษา

หมวดที่ 4
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
ผลการเรียนรู้ 5 ด้ านจากหลักสู ตรหมวดวิชาเฉพาะสู่ รายวิชา
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา (หมวดวิชาเฉพาะ)
คุณลักษณะพิเศษ
1. ด้านบุคลิกภาพ

กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
จัดให้มีการรณรงค์เรื่ องการแต่งกายที่ถูกระเบียบของ
นัก ศึ ก ษา กิ จ กรรมการพัฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพโดยเชิ ญ
วิทยากรจากภายนอกมาบรรยายและสาธิ ตเกี่ ย วกับ
การแต่งกาย การเดิน การสื่ อสาร การแต่งหน้า การมี
มนุษยสัมพันธ์ การวางตัวในสังคม กิจกรรมเตรี ยมตัว
ก่ อ นออกไปฝึ กประสบการณ์ กิ จ กรรมปฐมนิ เ ทศ
ก่อนออกไปฝึ กประสบการณ์ กิ จกรรมปั จฉิ มนิ เทศ
หลังฝึ กประสบการณ์ และกิจกรรมปั จฉิ มนิเทศก่อนที่
จะสําเร็ จการศึกษา
2. ด้านภาวะผูน้ าํ และความรับผิดชอบตลอดจนมี กําหนดเป็ นนโยบายของหลักสู ตรในการจัดการเรี ยน
วินยั ในตนเอง
การสอนในแต่ ล ะรายวิ ช าต้อ งเน้น เรื่ อ งภาวะผูน้ ํา
ความรับผิดชอบ การทํางานเป็ นทีม การเข้าเรี ยนตรง
เวลา การเข้า เรี ย นสมํ่า เสมอ การมี ส่ ว นร่ ว มในชั้น
เรี ยน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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คุณลักษณะพิเศษ
3. จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
กําหนดเป็ นนโยบายของหลักสู ตรให้อาจารย์ผูส้ อน
ในรายวิชาต่าง ๆ ต้องสอดแทรกการให้ความรู้ เรื่ อง
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชี พทางเศรษฐศาสตร์
รวมทั้ง ผลกระทบที่ เกิ ดขึ้ น ต่ อเศรษฐกิ จ และสัง คม
จากการไม่มีจริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ านหมวดวิชาเฉพาะ
2.1 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริ ยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สามารถดําเนินชีวิต
ร่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมได้อย่างราบรื่ น โดยอาจารย์ที่สอนต้องปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีและสอดแทรกเรื่ องที่
เกี่ยวกับคุณธรรม จริ ยธรรมในรายวิชาที่สอนทั้ง 4 ข้อต่อไปนี้ เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม และ
จริ ยธรรมไปพร้อมกับวิชาการต่าง ๆ ที่ศึกษา
1. มีความรู ้ความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่าของความเป็ นคนดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม
และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2. มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์สุจริ ต มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
3. มีภาวะความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
และจัดลําดับความสําคัญ
4. เคารพสิ ทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี ของ
ความเป็ นมนุษย์
2.1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. กําหนดให้อาจารย์ผสู้ อนปลูกฝังให้นกั ศึกษามีระเบียบวินยั โดยเน้นการเข้าชั้นเรี ยน
ให้ตรงเวลา การส่ งงานภายในเวลาที่กาํ หนด ตลอดจนการแต่งกายให้เป็ นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. การทํางานกลุ่ม สอนให้นกั ศึกษารู ้หน้าที่ของการเป็ นผูน้ าํ กลุ่มและการเป็ นสมาชิก
กลุ่ม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3. อาจารย์ผสู ้ อนทุกคนสอดแทรกเรื่ องคุณธรรม จริ ยธรรมในการสอนทุกรายวิชา เพื่อ
ให้นกั ศึกษามีความซื่ อสัตย์สุจริ ตทั้งต่อตนเองและสังคม
4. ให้นกั ศึกษาจัดกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม และจัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม
จริ ยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทาํ ดี ทําประโยชน์แก่ส่วนรวมและมีความเสี ยสละ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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2.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรี ยน การส่ งงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่ วมกิจกรรม
2. ประเมินจากการมีวนิ ยั และพร้อมเพรี ยงของนักศึกษาในการเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ ม
หลักสู ตร
3. ประเมินจากการกระทําทุจริ ตในการสอบ
4. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
5. สังเกตพฤติกรรมระหว่างทํากิจกรรมที่กาํ หนด ด้วยการกําหนดคะแนนในเรื่ อง
คุณธรรม จริ ยธรรมให้เป็ นส่ วนหนึ่งของคะแนนความประพฤติของนักศึกษา นักศึกษาที่คะแนนความ
ประพฤติไม่ผา่ นเกณฑ์ อาจต้องทํากิจกรรมเพื่อสังคมเพิ่มก่อนจบการศึกษา
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
นักศึกษาต้องมีความรู ้เกี่ยวกับเนื้ อหาวิชาในหลักสู ตรอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตรงตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา(มคอ.) โดยมีความรู ้ครอบคลุมสิ่ งต่าง ๆ ดังนี้
1. มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาํ คัญในเนื้ อหาวิชาที่ศึกษา
2. สามารถอธิ บาย วิเคราะห์ ระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจและ
ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งประยุกต์ ความรู ้ ทักษะ และการใช้เครื่ องมือทางเศรษฐศาสตร์ ได้อย่าง
เหมาะสมกับการแก้ไขปั ญหา
3. สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวฒั นาการทางเศรษฐศาสตร์ รวมทั้งการนําไป
ประยุกต์ใช้
4. พัฒนาความรู ้ ความชํานาญทางเศรษฐศาสตร์ อย่างต่อเนื่อง
5. มีความรู ้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษา เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
6. มีประสบการณ์การประยุกต์เครื่ องมือเศรษฐศาสตร์ ที่ใช้งานธุ รกิจได้จริ ง
7. สามารถบูรณาการความรู ้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู ้ในศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านความรู้
1. ใช้การสอนในหลากหลายรู ปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ และ
ประยุกต์ใช้ทางการปฏิบตั ิในสภาพแวดล้อมจริ ง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ให้เป็ นไป
ตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้ อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ
2. จัดให้มีการเรี ยนรู ้จากสถานการณ์จริ งโดยการศึกษาดูงานหรื อเชิ ญผูเ้ ชี่ยวชาญที่มี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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ประสบการณ์ตรงมาเป็ นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่ อง ตลอดจนฝึ กปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ
3. การมอบหมายให้นกั ศึกษาค้นคว้าทํารายงานในรายวิชาต่าง ๆ
2.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและการปฏิบตั ิของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ
1. การทดสอบย่อย
2. การสอบกลางภาคและปลายภาค
3. ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละรายวิชา ทั้งที่เป็ นผลงานเดี่ยว ผลงาน
กลุ่ม โครงการที่นาํ เสนอ และการนําเสนอในชั้นเรี ยน
4. ประเมินจากการมีส่วนร่ วมกิจกรรมประจําภาคเรี ยนประจําปี ของหลักสู ตร
5. ประเมินจากผลงานวิจยั ของนักศึกษาก่อนสําเร็ จการศึกษา
6. ประเมินจากการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางเศรษฐศาสตร์
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและสามารถนําความรู ้ไปประกอบอาชีพได้ โดยเป็ น
คนดี มีคุณธรรม จริ ยธรรมและมีความรู ้ในสาขาวิชาที่เรี ยน นักศึกษาต้องมีทกั ษะทางปั ญญา ซึ่ งหมายถึงการ
เข้าใจอย่างถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู ้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความแตกต่างทาง
ทฤษฎีได้ โดยอาจารย์ตอ้ งเน้นให้นกั ศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปั ญหา วิธีการแก้ปัญหา
รวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจํา นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพื่อให้
เกิดทักษะทางปั ญญาดังนี้
1. คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ถูกต้องเที่ยงตรงและคิดอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถสื บค้น ตีความ และประเมินข้อมูลเศรษฐกิจ เพื่อใช้ในการแก้ไขปั ญหาอย่าง
สร้างสรรค์
3. สามารถวิเคราะห์ / สังเคราะห์ สรุ ปประเด็นปั ญหาและแนวทางการแก้ไขปั ญหา
4. สามารถประยุกต์ความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ นวัตกรรมหรื อศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อ
นํามาพัฒนาทักษะในการทํางานได้อย่างเหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1. ศึกษาจากกรณี ศึกษา การประยุกต์เครื่ องมือเศรษฐศาสตร์ กบั ธุ รกิจ กระบวนการจัดการ
และการทํางานเป็ นทีม
2. มอบหมายงานที่ส่งเสริ มการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์
3. การอภิปรายกลุ่ม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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2.3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. ประเมินตามสภาพจริ งจากผลงานและการปฏิบตั ิของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการ
นําเสนอรายงานในชั้นเรี ยน
2. ประเมินจากการทดสอบที่ให้นกั ศึกษาวิเคราะห์/สังเคราะห์ปัญหา อธิ บายแนวคิดของ
การแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู ้ที่เรี ยนมา
2.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึ กษาต้องออกไปประกอบอาชี พซึ่ งส่ วนใหญ่ตอ้ งเกี่ ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จกั มาก่อน
คนที่ มาจากสถาบันอื่น ๆ คนที่จะมาเป็ นผูบ้ งั คับบัญชา คนที่จะมาอยู่ใต้บงั คับบัญชา ความสามารถที่จะ
ปรั บ ตัว ให้ เ ข้า กับ กลุ่ ม บุ ค คลต่ า ง ๆ เป็ นเรื่ องจํา เป็ นอย่ า งยิ่ ง ดัง นั้ นอาจารย์ต้อ งสอดแทรกทัก ษะ
ความสัม พันธ์ ระหว่างบุ คคลและความรั บผิดชอบในการจัดการเรี ยนการสอนในแต่ละรายวิชา เพื่อให้
นักศึกษามีคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้
1. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้
อย่างมีความสุ ข พัฒนาบุคลิกภาพตนเองให้เข้ากับผูร้ ่ วมงานได้อย่างเหมาะสมทุกระดับ
2. สามารถสื่ อสาร ตอบโต้ และแสดงความคิดเห็นได้อย่างดี ในประเด็นปั ญหาที่เกิด
ขึ้นกับสังคมได้
3. สามารถที่จะเป็ นผูน้ าํ หรื อผูต้ าม ตามสถานการณ์และปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
สังคมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
4. มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองต่อองค์กรและสังคม
5. มีความรู ้ ความสามารถ และทักษะที่จาํ เป็ นต่อการปฏิบตั ิงานในทุกสถานะ และ
สามารถที่จะพัฒนาตนเองให้มีความมัน่ คงทางอารมณ์และการใช้สติปัญญาได้อย่างมีกาลเทศะ
2.4.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคล
และความรับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมให้มีการทํางานเป็ นกลุ่ม การทํางานที่ตอ้ งประสานงาน
กับผูอ้ ื่น การทํางานเป็ นทีม โดยจัดกิจกรรมร่ วมกันในวาระและโอกาสต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในวัฒนธรรม
ประเพณี โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ เพื่อนักศึกษาจะได้มีความสามารถดังนี้
1. สามารถทํางานเป็ นทีมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
2. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ตรงเวลา เสี ยสละ อดทน ซื่อสัตย์ ยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่น และมุ่งมัน่ ในผลสําเร็ จของงานเป็ นหลัก
3. สามารถเข้าใจคนอื่น เข้าใจความแตกต่างของมนุษย์ วัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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ท้องถิ่น และมารยาทสังคมโดยทัว่ ไป
4. มีภาวะผูน้ าํ ที่ผรู ้ ่ วมงานให้ความศรัทธา ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีของเพื่อนร่ วมงาน
2.4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุ่ม
ในชั้นเรี ยน
2. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ และความ
ครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล

ดังนี้

2.5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึกษาต้องมีทกั ษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่ อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นตํ่า

1. สามารถนําเครื่ องมือทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติไปใช้ในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในทางธุ รกิจ
2. สามารถใช้เทคโนโลยีในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และ
นําเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
3. สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั้งการพูดและการเขียน เลือกใช้รูปแบบการ
นําเสนอและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
2.5.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นกั ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์จาํ ลองและ
สถานการณ์เสมือนจริ ง และนําเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
2. จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้เทคนิคการประยุกต์ท้งั ด้านการใช้สถิติและคณิ ตศาสตร์ ในการ
วิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ และเทคนิคการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์
2.5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและ
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่ องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรื อคณิ ตศาสตร์ และสถิติที่เกี่ยวข้อง
2. ประเมินจากการให้นกั ศึกษาวิเคราะห์ปัญหา และนําเสนอแนวคิดพร้อมกับรายงาน
ผลของการแก้ปัญหา ที่ใช้เครื่ องมือทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติในชั้นเรี ยน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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3. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum
Mapping)
3.1 ผลการเรี ยนรู้ ในตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จาก
หลักสู ตรสู่ รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป มีความหมายดังนี้
3.1.1 คุณธรรม 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 ความรู้
1. มีความรู้และประสบการณ์ ในสาขาวิชาที่ศึกษาและใฝ่ รู ้ในสถานการณ์ต่างๆ
2. มีความรู ้ในหลักการวิจยั และพัฒนาองค์ความรู ้ในสาขาวิชาของตน
3. มีความรู้และประสบการณ์ในการแก้ปัญหาการทํางานได้
3.1.3 ทักษะทางปั ญญา
1. สามารถค้นคว้าหาความรู ้ขอ้ เท็จจริ ง และ เข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ตอ้ งการ
2. สามารถใช้ขอ้ มูลที่ได้จากการค้นคว้ามาศึกษาปั ญหาและเสนอแนวทางแก้ไขได้อย่าง
สร้างสรรค์
3. สามารถใช้ความรู ้จากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิมาใช้ปฏิบตั ิในงานประจําและแก้ไข
ปั ญหาที่เกิดขึ้นและพัฒนางานประจําได้อย่างเหมาะสม
3.1.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบ
1. มีความสามารถในการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
2. มีภาวะผูน้ าํ ในการทํางานของกลุ่ม
3. มีความคิดริ เริ่ มในการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นในการทํางานของกลุ่ม
4. มีความรับผิดชอบต่ออาชี พ มีน้ าํ ใจ และเสี ยสละ พร้อมอุทิศตนในการทํางานเพื่อ
ส่ วนรวม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

55

3.1.5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลขการสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ดว้ ยกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ หรื อวิทยาศาสตร์
อย่างมีวจิ ารณญาณเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ
2. มีความรู ้และทักษะทางภาษาต่างประเทศและสามารถสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. มีความรู ้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู ้เพื่อนําไป
ใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1

2

3

4

5

6

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

7

8

1

2

3

1

2

3

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1

2

3

4

5.ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ
ใช้ เทคโนโลยีสาร
สนแทศ
1
2
3

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
GESC1101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
GESC1102 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวติ
GESC1103 พืชพรรณเพื่อชีวติ
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GESC1104 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเพื่อชีวติ
GESC1105 ชีวติ กับเทคโนโลยี
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GESC1106 การคิดและคณิ ตศาสตร์ในชีวติ ประจําวัน
1. 2 กลุ่มวิชาภาษา





































































































































































































































































































วิชาบังคับ
GEEN1001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
GETH1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
วิชาเลือก
GECN1101 ภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการสื่ อสาร
GEEN1101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารขั้นสู ง
GEEN1102 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรี ยมความพร้อม
สําหรับการสมัครงาน
GEFR1101 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นเพื่อการสื่ อสาร
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1
GEJP1101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่อการสื่ อสาร
GEKM1101 ภาษาเขมรเบื้องต้นเพื่อการสื่ อสาร
GEKR1101 ภาษาเกาหลีเบื้องต้นเพื่อการสื่ อสาร
GEVN1101 ภาษาเวียดนามเบื้องต้นเพื่อการสื่ อสาร
1. 3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
วิชาบังคับ
GEHS1001 สารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้
วิชาเลือก
GEHS1101 สุนทรี ยภาพของชีวติ
GEHS1102 การพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวติ
GEHS1103 จริ ยธรรมทางสังคมและการใช้เหตุผล
1.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
วิชาบังคับ
GESO1001 พลวัตสังคมไทย
วิชาเลือก
GESO1101 พลวัตสังคมโลก
GESO1102 มนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

2

3

4

5

6

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

7

8

1

2

3

1

2

3

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1

2

3

4

5.ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ
ใช้ เทคโนโลยีสาร
สนแทศ
1
2
3
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1
GESO1103 กฎหมายในชีวติ ประจําวัน
GESO1104 เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้
GESO 1105 ธุรกิจสําหรับชีวติ ประจําวัน
1.5 กลุ่มวิชาพลานามัย
วิชาบังคับ
GEPA1001 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
GEPA1002 กีฬาประเภทบุคคล

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

2

3

4

5

6

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

7

8

1

2

3

1

2

3

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1

2

3

4

5.ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ
ใช้ เทคโนโลยีสาร
สนแทศ
1
2
3
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3.2 ผลการเรี ยนรู้ ในตารางแผนที่แสดงการกระจายความรั บผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จาก
หลักสู ตรสู่ รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ มีความหมายดังนี้
3.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
1. มีความรู ้ความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่าของความเป็ นคนดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม
และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2. มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์สุจริ ต มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
3. มีภาวะความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
จัดลําดับความสําคัญ
4. เคารพสิ ทธิ และรั บฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ ศรี ของ
ความเป็ นมนุษย์
3.2.2 ความรู้
1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาํ คัญในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา
2. สามารถอธิ บ าย วิ เ คราะห์ ระบบองค์ ป ระกอบต่ า ง ๆ ของระบบเศรษฐกิ จ และ
ปรากฏการณ์ ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่ องมือทางเศรษฐศาสตร์ ได้อย่าง
เหมาะสมกับการแก้ไขปั ญหา
3. สามารถติ ดตามความก้า วหน้า และวิวฒั นาการทางเศรษฐศาสตร์ รวมทั้ง การนํา ไป
ประยุกต์ใช้
4. พัฒนาความรู ้ ความชํานาญทางเศรษฐศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
5. มี ค วามรู ้ ใ นแนวกว้า งของสาขาวิ ช าที่ ศึ ก ษา เล็ ง เห็ น การเปลี่ ย นแปลง และเข้า ใจ
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
6. มีประสบการณ์การประยุกต์เครื่ องมือเศรษฐศาสตร์ ที่ใช้งานธุ รกิจได้จริ ง
7. สามารถบูรณาการความรู ้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู ้ในศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.2.3 ทักษะทางปัญญา
1. คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ถูกต้องเที่ยงตรงและคิดอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถสื บค้น ตีความ และประเมินข้อมูลเศรษฐกิจ เพื่อใช้ในการแก้ไขปั ญหาอย่าง
สร้างสรรค์
3. สามารถวิเคราะห์ / สังเคราะห์ สรุ ปประเด็นปั ญหาและแนวทางการแก้ไขปั ญหา
4. สามารถประยุกต์ความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ นวัตกรรมหรื อศาสตร์ อื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อ
นํามาพัฒนาทักษะในการทํางานได้อย่างเหมาะสม
3.2.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้
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อย่างมีความสุ ข พัฒนาบุคลิกภาพตนเองให้เข้ากับผูร้ ่ วมงานได้อย่างเหมาะสมทุกระดับ
2. สามารถสื่ อสาร ตอบโต้ และแสดงความคิดเห็นได้อย่างดี ในประเด็นปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับสังคมได้
3. สามารถที่จะเป็ นผูน้ าํ หรื อผูต้ าม ตามสถานการณ์และปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
สังคมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
4. มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองต่อองค์กรและสังคม
5. มีความรู ้ ความสามารถ และทักษะที่จาํ เป็ นต่อการปฏิบตั ิงานในทุกสถานะ และ
สามารถที่จะพัฒนาตนเองให้มีความมัน่ คงทางอารมณ์และการใช้สติปัญญาได้อย่างมีกาลเทศะ
3.2.5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถนําเครื่ องมือทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติไปใช้ในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในทางธุ รกิจ
2. สามารถใช้เทคโนโลยีในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และ
นําเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
3. สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั้งการพูดและการเขียน เลือกใช้รูปแบบการ
นําเสนอและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
ACCT1103 หลักการบัญชีเบื้องต้น
BENG1101 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
BENG1102 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
BCOM3622 คอมพิวเตอร์สาํ หรับนักเศรษฐศาสตร์
FINB1101 การเงินธุรกิจ
LAWS2501 กฎหมายธุรกิจ
MKRT1101 หลักการตลาด
MNGT1101 องค์การและการจัดการธุรกิจ
ECON1102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
ECON1103 คณิ ตศาสตร์สาํ หรับนักเศรษฐศาสตร์1
ECON1104 สถิติสาํ หรับนักเศรษฐศาสตร์ 1
ECON1201 คณิ ตศาสตร์สาํ หรับนักเศรษฐศาสตร์ 2
ECON1202 สถิติสาํ หรับนักเศรษฐศาสตร์ 2
ECON2201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัว
เลข การสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2

3

4

1
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5

6

7

1

2
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รายวิชา

ECON2202 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 เอกบังคับ
ECON2101 ประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
ECON3201 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
ECON3203 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
ECON3204 เศรษฐศาสตร์การคลัง
ECON3301 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ECON3302 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน
ECON3901 วิธีวจิ ยั วิทยาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ECON4901 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ECON4902 การวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์
2.2.2 เอกเลือก
ECON2203 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
ECON3202 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม
ECON3205 เศรษฐศาสตร์การเกษตร
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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5. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัว
เลข การสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3























































































































































































































































































































































































































































































































































































































2. ความรู้

1. คุณธรรม จริยธรรม

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา
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รายวิชา

ECON3206 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
ECON3207 เศรษฐศาสตร์การจัดการอุตสาหกรรม
ECON3208 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ
ECON3209 เศรษฐกิจสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ECON3210 เศรษฐศาสตร์ที่ดิน
ECON3211 เศรษฐศาสตร์ทอ้ งถิ่น
ECON3212 เศรษฐศาสตร์ชนบท
ECON3213 เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมือง
ECON3303 เศรษฐศาสตร์การจัดการความเสี่ ยง
ECON3304 เศรษฐศาสตร์กลยุทธ์
ECON4101 ธรรมาภิบาลและจริ ยธรรมสําหรับ
นักเศรษฐศาสตร์
ECON4301 เศรษฐกิจไทยกับโลกาภิวตั น์
ECON4302 เศรษฐศาสตร์การขนส่ง
ECON4303 เศรษฐศาสตร์การลงทุนและตลาดทุน
ECON4304 ประเด็นเศรษฐศาสตร์ร่วมสมัยที่เลือกสรร
ECON4305 เศรษฐศาสตร์การภาษีอากร
ECON4306 เศรษฐศาสตร์แรงงาน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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5. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัว
เลข การสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2
3















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2. ความรู้

1. คุณธรรม จริยธรรม

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา
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รายวิชา

2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัตกิ ารและฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ
ECON4801 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพเศรษฐศาสตร์
ECON4802 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
เศรษฐศาสตร์
ECON4803 การเตรี ยมสหกิจศึกษาเศรษฐศาสตร์
ECON4804 สหกิจศึกษาเศรษฐศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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5. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัว
เลข การสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3

















































































































































































1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา
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หมวดที่ 5
หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็ จการศึกษาเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการ
จัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ สําเร็จการศึกษา
ให้กาํ หนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนรู ้ของนักศึกษาเป็ นส่ วนหนึ่งของระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องทําความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบันและนําไปดําเนินการ
จนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่ งผูป้ ระเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นกั ศึกษาประเมินการเรี ยนการสอนในระดับรายวิชา มี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็ นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดย
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
การทวนสอบในระดั บ หลั ก สู ตรสามารถทํ า ได้ โ ดยมี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถาบันนอุดมศึกษา ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสํ าเร็จการศึกษา
การกํา หนดกลวิธี ก ารทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ข องนัก ศึ ก ษา ควรเน้น การทํา วิจ ัย
สัมฤทธิ ผลของการประกอบอาชี พของบัณฑิต ที่ทาํ อย่างต่อเนื่ องและนําผลวิจยั ที่ได้ยอ้ นกลับมาปรับปรุ ง
กระบวนการการเรี ยนการสอน และหลักสู ตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสู ตรและ
หน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจยั อาจจะดําเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
2.2.1 ภาวะการได้งานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่ นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมัน่ ใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ
2.2.2 การตรวจสอบจากผูป้ ระกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรื อ การส่ งแบบสอบถามเพื่อ
ประเมิ น ความพึ ง พอใจในบัณ ฑิ ต ที่ จ บการศึ ก ษาและเข้า ทํา งานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในช่ ว ง
ระยะเวลาต่าง ๆ เช่น ปี ที่ 1 ปี ที่ 5 เป็ นต้น
2.2.3 การประเมินตําแหน่ง และหรื อความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
2.2.4 การประเมิ นจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่ งแบบสอบถามหรื อสอบถามเมื่อมี โอกาส
เกี่ยวกับความพึงพอใจในด้านความรู ้ ความพร้อม และคุณสมบัติดา้ นอื่น ๆ ของบัณฑิตที่จะสําเร็ จการศึกษา
และเข้าศึกษาเพื่อปริ ญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
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2.2.5 การประเมินจากนักศึกษาเก่าที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู ้ จาก
สาขาวิชาที่เรี ยน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กาํ หนดในหลักสู ตร ที่เกี่ยวเนื่ องกับการประกอบอาชี พของบัณฑิต
รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสู ตรให้ดียงิ่ ขึ้นด้วย
2.2.6 ความเห็ นจากผูท้ รงคุ ณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสู ตร หรื อเป็ นอาจารย์พิเศษต่อ
ความพร้อมของนักศึกษาในการเรี ยนและคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรี ยนรู ้และการพัฒนา
องค์ความรู ้ของนักศึกษา
2.2.7 ผลงานของนักศึกษาที่วดั เป็ นรู ปธรรมได้ อาทิ (1) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ
(2) จํานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ (3) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทาํ
ประโยชน์ต่อสังคม
3. เกณฑ์ การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
การวัดผลและการสําเร็ จการศึกษาเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการ
จัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2)

หมวดที่ 6
การพัฒนาคณาจารย์

1. การเตรียมการสํ าหรับอาจารย์ ใหม่
1.1 มี ก ารปฐมนิ เ ทศแนะแนวการเป็ นครู แ ก่ อ าจารย์ใ หม่ ใ ห้ มี ค วามรู้ แ ละเข้า ใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย / สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสู ตรที่สอน
1.2 อบรมเทคนิ ควิธีการสอน การใช้สื่ อ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผูเ้ รี ยน การวิจยั เพื่อ
พัฒนาการสอน การจัดทํารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน
1.3 กําหนดอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อช่วยเหลือและให้คาํ ปรึ กษา
1.4 ทดลองสอน ประเมินการสอน
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่ งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริ มประสบการณ์เพื่อส่ งเสริ มการสอน
และการวิจยั อย่างต่อเนื่ อง สนับสนุนส่ งเสริ มการศึกษาต่อ การฝึ กอบรม การศึกษาดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรื อต่างประเทศหรื อการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์
2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลให้ทนั สมัย
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชี พด้ านอืน่ ๆ
2.2.1 การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมบริ การวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู ้ และ
คุณธรรม
2.2.2 มีการกระตุน้ อาจารย์ทาํ ผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2.2.3 ส่ งเสริ มการทําวิจยั สร้างองค์ความรู ้ใหม่เป็ นหลักและเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนและมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็ นรอง
2.2.4 จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจยั
2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่ วมกลุ่มวิจยั ต่าง ๆ ของคณะ
2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่ วมกิจกรรมบริ การวิชาการต่าง ๆ ของคณะ

หมวดที่ 7
การประกันคุณภาพหลักสู ตร

1. การบริหารหลักสู ตร
ในการบริ หารหลักสู ตร มีคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร 5 คน ซึ่ งประกอบด้วยประธานหลักสู ตร
และอาจารย์ประจําหลักสู ตรอีก 4 คน โดยมีคณบดีเป็ นผูก้ าํ กับดูแลและคอยให้คาํ แนะนําตลอดจนกําหนด
นโยบายปฏิบตั ิ โดยดําเนินการบริ หารหลักสู ตร ดังนี้
เป้าหมาย
การดําเนินการ
1. พัฒนาหลักสู ตรให้ทนั สมัย 1. ปรับปรุ งหลักสู ตรให้ทนั สมัย โดยมี
โดยอาจารย์และนักศึกษา
การพิจารณาปรับปรุ งหลักสู ตรทุก ๆ
สามารถก้าวทันต่อความ
4 ปี
ก้าวหน้าทางวิชาการและ
2. ปรับปรุ งหลักสู ตรให้สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเป็ น
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผูน้ าํ ในการสร้างองค์ความรู้ 3. จัดแนวทางการเรี ยนในวิชาเรี ยนให้
ใหม่ ๆ ทางวิชาการหรื อ
มีท้ งั ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ และ
วิชาชีพเฉพาะทาง
มีแนวทางการเรี ยนหรื อกิจกรรม
ประจําวิชาให้นกั ศึกษาได้ศึกษา
ความรู้ที่ทนั สมัยด้วยตนเอง

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

การประเมินผล
1. หลักสู ตรสามารถอ้างอิงกับ
มาตรฐานที่กาํ หนด มีความ
ทันสมัยและมีการปรับปรุ ง
สมํ่าเสมอ
2. จํานวนวิชาเรี ยนที่มีภาค
ปฏิบตั ิและวิชาเรี ยนที่มีแนว
ทางให้นกั ศึกษาได้ศึกษา
ค้นคว้าความรู ้ใหม่ได้ดว้ ย
ตนเอง
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เป้าหมาย
การดําเนินการ
4. จัดให้มีผสู้ นับสนุนการเรี ยนรู้และ
2. กระตุน้ ให้นกั ศึกษาเกิด
หรื อผูช้ ่วยสอน เพื่อกระตุน้ ให้นกั ศึกษา
ความใฝ่ รู้ มีแนวทางการ
เกิดความใฝ่ รู ้
เรี ยนที่สร้างทั้งความรู ้
ความสามารถในวิชาการ 5. กําหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิ
ไม่ต่าํ กว่าปริ ญญาโทหรื อเป็ นผูม้ ี
วิชาชีพที่ทนั สมัย
ประสบการณ์หลายปี มีจาํ นวน
3. ตรวจสอบและปรับปรุ ง
คณาจารย์ประจําไม่นอ้ ยกว่าเกณฑ์
หลักสู ตรให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน
มาตรฐาน
6. สนับสนุนให้อาจารย์ผสู้ อนเป็ นผูน้ าํ
4. มีการประเมินมาตรฐาน
ของหลักสู ตรอย่างสมํ่าเสมอ ทางวิชาการและหรื อเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพเฉพาะด้าน
7. ส่ งเสริ มให้อาจารย์ประจําหลักสู ตร
ไปดูงานด้านหลักสู ตรหรื อวิชาการที่
เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
8. มีการประเมินหลักสู ตรอย่างสมํ่าเสมอ
9. จัดทําฐานข้อมูลทางด้านนักศึกษา
อาจารย์ อุปกรณ์ เครื่ องมือวิจยั
งบประมาณ ความร่ วมมือกับ
ต่างประเทศ ผลงานทางวิชาการ
10. ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสู ตรและการเรี ยนการสอน
โดยบัณฑิตที่สาํ เร็ จการศึกษา

การประเมินผล
3. จํานวนและรายชื่อคณาจารย์
ประจํา ประวัติอาจารย์ดา้ น
คุณวุฒิ ประสบการณ์ และ
การพัฒนาอบรมของอาจารย์
4. จํานวนบุคคลากรผูส้ นับสนุน
การเรี ยนรู ้
5. ผลการประเมินการเรี ยนการ
สอนอาจารย์ผสู้ อน
6. ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ที่ประกอบด้วยอาจารย์ภาย
ในคณะฯ ทุก 2 ปี
7. ประเมินผลโดยบัณฑิต
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาทุก ๆ 2 ปี

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจําปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้ อตํารา สื่ อการ
เรี ยนการสอน โสตทัศนูปกรณ์และวัสดุครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรี ยนการสอน
ในชั้นเรี ยนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ ีอยู่เดิม
คณะมีความพร้อมด้านหนังสื อ ตํารา และการสื บค้นผ่านฐานข้อมูลหอสมุดกลางและระดับคณะ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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ยังมีหนังสื อ ตําราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะยังมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุ นการจัดการเรี ยนการสอนอย่างพอเพียง
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
ประสานงานกับสํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซื้ อและตําราที่เกี่ยวข้อง
เพื่อบริ การให้อาจารย์และนักศึกษาได้คน้ คว้า และใช้ประกอบการเรี ยนการสอน ในการประสานการจัดซื้ อ
หนังสื อนั้น อาจารย์ผสู ้ อนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่ วมในการเสนอแนะรายชื่ อ ตลอดจนสื่ ออื่น ๆ ที่จาํ เป็ น
นอกจากนี้ อาจารย์พิ เศษที่ เชิ ญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มี ส่วนร่ วมในการเสนอแนะรายชื่ อ
หนังสื อด้วย
ในส่ วนของคณะฯ มีห้องสมุดย่อย เพื่อบริ การหนังสื อ ตํารา หรื อวารสารเฉพาะทาง รวมทั้ง
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์ เน็ตสําหรับให้อาจารย์และนักศึกษาได้ใช้ศึกษาค้นคว้า และคณะฯ ได้จดั
มี ห้ องเรี ย นที่ มี สื่ อการสอนและอุ ป กรณ์ ที่ ท ันสมัย เอื้ อ ให้ค ณาจารย์ส ามารถปฏิ บ ัติ ง านสอนได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มี เจ้า หน้าที่ ประจําห้องสมุ ดของคณะฯ ซึ่ ง จะประสานงานการจัดซื้ อจัดหาหนัง สื อเพื่ อเข้า
สํา นัก วิท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และทํา หน้า ที่ ป ระเมิ นความพอเพี ย งของหนัง สื อ ตํา รา
นอกจากนี้ มีเจ้าหน้าที่ดา้ นโสตทัศนูปกรณ์ ซึ่ งจะอํานวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้วยังต้อง
ประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ดว้ ย โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
เป้าหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
1. รวบรวมจัดทําสถิติจาํ นวน
จั ด ใ ห้ มี ห้ อ ง เ รี ย น ห้ อ ง 1. จัดให้มีหอ้ งเรี ยนที่มีความพร้อมใช้
เครื่ องมืออุปกรณ์ต่อหัวนักศึกษา
ปฏิ บ ัติ การ ระบบเครื อ ข่ า ย งานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งในการ
ชัว่ โมงการใช้งานห้องปฏิบตั ิการ
อุ ป ก ร ณ์ ก า ร ท ด ล อ ง สอน การบันทึกเพื่อเตรี ยมจัดสร้าง
และเครื่ องมือ
ทรั พ ยากร สื่ อและช่ อ งทาง สื่ อสําหรับการทบทวนการเรี ยน
การเรี ยนรู ้ ที่เพียบพร้อม เพื่อ 2. จัดเตรี ยมห้องปฏิบตั ิการทดลองที่มี 2. จํานวนนักศึกษาลงเรี ยนในวิชา
ที่มีการฝึ กปฏิบตั ิดว้ ยอุปกรณ์
สนับ สนุ น ทั้ง การศึ ก ษาใน เครื่ องมือทันสมัย
ต่าง ๆ
ห้ อ งเรี ยน นอกห้ อ งเรี ยน 3. จัดให้มีเครื อข่ายและห้องปฏิบตั ิการ
และเพื่ อ การเรี ยนรู้ ไ ด้ด้ว ย คอมพิวเตอร์ ที่นกั ศึกษาสามารถศึกษา 3. สถิติของจํานวนหนังสื อตํารา
และสื่ อดิจิทลั ที่มีให้บริ การ และ
ต น เ อ ง อ ย่ า ง เ พี ย ง พ อ มี หาความรู ้เพิ่มเติมได้ตนเองด้วย
สถิติการใช้หนังสื อตํารา สื่ อดิจิทลั
จํานวนและประสิ ทธิภาพที่เหมาะสม
ประสิ ทธิ ภาพ
4. ผลสํารวจความพึงพอใจของ
เพียงพอ
4. จัดให้มีหอ้ งสมุดให้บริ การทั้งหนังสื อ นักศึกษาต่อการให้บริ การ
ทรัพยากรเพื่อการเรี ยนรู ้และ
ตํารา สื่ อดิจิทลั เพื่อการเรี ยนรู้
การปฏิบตั ิการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ ใหม่
มีการคัดเลื อกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่
จะต้องมีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริ ญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรื อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
คณาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรและผูส้ อน จะต้องประชุ มร่ วมกันในการวางแผนจัดการเรี ยน
การสอน ประเมิ นผลและให้ความเห็ นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรี ยมไว้
สําหรับการปรับปรุ งหลักสู ตร ตลอดจนปรึ กษาหารื อแนวทางที่จะทําให้บรรลุเป้ าหมายตามหลักสู ตร และ
ได้บณั ฑิตเป็ นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3 การแต่ งตั้งคณาจารย์ พเิ ศษ
สําหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสําคัญมาก เพราะจะเป็ นผูถ้ ่ายทอดประสบการณ์ตรงจาก
การปฏิบตั ิมาให้กบั นักศึกษา ดังนั้นคณะฯ จึงกําหนดนโยบายว่าบางรายวิชาจะมีการเชิ ญอาจารย์พิเศษมา
บรรยายและขณะเดี ยวกันได้มีการเชิ ญผูม้ ีประสบการณ์ตรงในสาขาวิชานั้น ๆ มาบรรยายให้นกั ศึกษาฟั ง
อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง อาจารย์พิเศษนั้น ไม่วา่ จะสอนทั้งรายวิชาหรื อบางชัว่ โมงจะต้องเป็ นผูม้ ี
ประสบการณ์ตรง หรื อมีวฒ
ุ ิการศึกษาอย่างตํ่าปริ ญญาโท
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิข้นั ตํ่าปริ ญญาตรี ที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ และมี
ความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศหรื อเทคโนโลยีทางการศึกษา
4.2 การเพิม่ ทักษะความรู้ เพือ่ การปฏิบัติงาน
บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสู ตร และจะต้องสามารถบริ การให้อาจารย์
สามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวก ซึ่ งจําเป็ นต้องให้มีการฝึ กอบรมเฉพาะทาง เช่น ให้เข้าใจแนว
ปฏิบตั ิงานของสาขาวิชาต่าง ๆ
5. การสนับสนุนและการให้ คําแนะนํานักศึกษา
5.1 การให้ คําปรึกษาด้ านวิชาการ และอืน่ ๆ แก่นักศึกษา
คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิชาการให้แก่นกั ศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาใน
การเรี ยนสามารถปรึ กษากับอาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องทําหน้าที่
อาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิชาการให้แก่นกั ศึกษา และทุกคนต้องกําหนดชัว่ โมงว่าง (Office Hours) เพื่อให้
นักศึกษาเข้าปรึ กษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึ กษากิจกรรมเพื่อให้คาํ ปรึ กษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแก่
นักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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5.2 การอุทธรณ์ ของนักศึกษา
กรณี ที่นกั ศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถที่จะยืน่ คําร้องขอ
ดูกระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
สํ า หรั บ ความต้อ งการกํา ลัง คนสาขาเศรษฐศาสตร์ น้ ัน คาดว่ า มี ค วามต้อ งการกํา ลัง คนด้า น
เศรษฐศาสตร์ สูงมาก จากรายงานวิจยั ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้กาํ หนดระดับความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ตของผูป้ ระกอบการโดยเฉลี่ยอยูใ่ นระดับดี ทั้งนี้ คณะฯ โดยความร่ วมมือจากมหาวิทยาลัย
จัดการสํารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต เพื่อนําข้อมูลมาใช้ประกอบการ
ปรับปรุ งหลักสู ตร รวมถึงการศึกษาข้อมูลวิจยั อันเกี่ยวเนื่องกับการประมาณความต้องการของตลาดแรงงาน
เพื่อนํามาใช้ในการวางแผนการรับนักศึกษา
7. ตัวบ่ งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน(Key Performance Indicators) ของหลักสู ตร
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
ปี ที่ 1 ปี ที่ 2
1. อาจารย์ประจําหลักสู ตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่ วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสู ตร
2. มีรายละเอียดของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรื อ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ. 5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้ นสุ ดภาค
การศึกษาที่เปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

ปี ที่ 3

ปี ที่ 4

ปี ที่ 5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

ปี ที่ 4

ปี ที่ 5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5. จัดทํารายงานผลการดําเนิ นการของหลักสู ตร ตามแบบ
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้ นสุ ดปี การศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรี ยนรู ้ที่กาํ หนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
7. มีการพัฒนา / ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน
กลยุทธ์การสอน หรื อ การประเมินผลการเรี ยนรู ้ จากผล
การประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปี ที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิ เทศหรื อ
คําแนะนําด้านการจัดการเรี ยนการสอน
9. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ / หรื อวิชาชีพอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุ นการเรี ยนการสอน (ถ้ามี)
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ / หรื อวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้าย / บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสู ตร เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
13. นักศึกษามีงานทําภายใน 1 ปี หลังจากสําเร็ จการศึกษา
ไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 70
14. บัณฑิตที่ได้งานทําได้รับเงินเดือนเริ่ มต้นไม่ต่าํ กว่า
เกณฑ์ ก.พ. กําหนด
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี

10

10

10

11

14

ตัวบ่งชี้บงั คับ (ข้อที่)

1-5

1-5

1-5

1-5

1-5

ตัวบ่งชี้ตอ้ งผ่านรวม (ข้อ)

8

8

8

9

11
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X
X
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เกณฑ์ ประเมิน : หลักสู ตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้
บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1 – 5) มีผลดําเนินการบรรลุเป้ าหมาย และมีจาํ นวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดําเนินการบรรลุ
เป้ าหมาย ไม่นอ้ ยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี

หมวดที่ 8
กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
(1) การประเมิ นจากตัวผูเ้ รี ยนโดยอาจารย์ผูส้ อนจะต้องประเมินผูเ้ รี ยนในทุก ๆ หัวข้อว่ามี
ความเข้าใจหรื อไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปราย
โต้ตอบจากนักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรี ยน ซึ่ งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวมาข้างต้น
แล้ว ก็จะสามารถประเมินเบื้องต้นได้วา่ ผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจหรื อไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถทําให้ผเู ้ รี ยน
เข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน
(2) ประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และนําผลการประเมินมาวิเคราะห์ เพื่อหา
จุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผสู้ อน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม โดยอาจารย์แต่ละท่าน
(3) มีการประชุมคณาจารย์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะระหว่างอาจารย์เพื่อถ่ายทอด
ความเข้าใจเกี่ยวกับความสามารถในการเรี ยนรู้ของนักศึกษาแต่ละชั้นปี และแลกเปลี่ยนกลยุทธ์ในการสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
ให้นกั ศึกษาประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน การ
ตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้ าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อในทุก
รายวิชา โดยประเมินทุกภาคการศึกษา
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
การประเมิ นหลัก สู ต รในภาพรวมนั้นจะกระทํา เมื่ อนัก ศึ ก ษาเรี ย นอยู่ช้ ันปี ที่ 4 และอาจต้อ ง
ปฏิบตั ิงานในรายวิชาการฝึ กประสบการณ์วิชาชี พเป็ นเวลา 4 เดือน ซึ่ งจะเป็ นช่วงเวลาที่อาจารย์จะไปนิเทศ
นักศึกษาตลอดจนติดตามประเมินความรู้ของนักศึกษาว่าสามารถปฏิบตั ิงานได้หรื อไม่ มีความรับผิดชอบ
และยัง อ่ อ นด้อ ยในด้า นใด ซึ่ งจะมี ก ารรวบรวมข้อ มู ล ทั้ง หมดเพื่ อ การปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาหลัก สู ต ร
ตลอดจนปรับปรุ งกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
ประเมินผลการดําเนิ นงานตามดัชนีบ่งชี้ ที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยจะถือว่าประสบผลสําเร็ จใน
การดําเนินงานเมื่อได้รับผลการประเมินดังต่อไปดังนี้
3.1.1 จํานวนนักศึกษาที่สาํ เร็ จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสู ตร ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของ
จํานวนนักศึกษาที่คงอยูใ่ นชั้นปี ที่ 2
3.1.2 จํานวนนักศึกษาที่ตกออกไม่เกินร้อยละ 5 ของจํานวนนักศึกษาที่คงอยูใ่ นชั้นปี ที่ 2
3.1.3 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาด้านคุณภาพการสอนและสิ่ งอํานวยความสะดวกเฉลี่ยไม่
ตํ่ากว่า 4 ในมาตรประเมินค่า 5 ระดับ
3.1.4 ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตเฉลี่ย ไม่ต่าํ กว่า 3.5 ในมาตรประเมินค่า 5 ระดับ
3.1.5 ไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 80 ของบัณฑิตที่ได้งานทําภายใน 6 เดือนหลังสําเร็ จการศึกษา
3.1.6 ไม่ ต่ ํา กว่ า ร้ อ ยละ 25 ของอาจารย์ที่ ผ่ า นการอบรมหลัก สู ต รด้า นการสอนและการ
ประเมินผล
3.1.7 ไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 90 ของอาจารย์ใหม่ที่มีความพึงพอใจในหลักสู ตรปฐมนิเทศเกี่ยวกับเทคนิค
การสอนและวัดผล
3.1.8 บุคลากรสายสนับสนุ นทุกคนผ่านการอบรมเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิหน้าที่อย่าง
น้อยคนละ 6 ชัว่ โมงต่อปี
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ งหลักสู ตร และแผนกลยุทธ์ การสอน
จากการรวบรวมข้อมูล จะทําให้ทราบปั ญหาของการบริ หารหลักสู ตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละ
รายวิชา กรณี ที่พบปั ญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดําเนิ นการปรับปรุ งรายวิชานั้นๆ ได้ทนั ที ซึ่ งถือเป็ นการ
ปรับปรุ งย่อยที่สามารถดําเนินการได้ตลอดเวลาที่พบปั ญหา สําหรับการปรับปรุ งหลักสู ตรนั้นจะกระทําทุก ๆ
4 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสู ตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บณั ฑิต

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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ภาคผนวก

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

76

เอกสารหมายเลข 1
ตารางเปรียบเทียบหลักสู ตรเดิมและหลักสู ตรปรับปรุง
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ตารางเปรี ยบเทียบหลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2549 กับหลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
หลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2549
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
หลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ

จํานวนหน่ วยกิตรวม

131 หน่ วยกิต จํานวนหน่ วยกิตรวม

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

30 หน่ วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

1.1 กลุ่มวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
วิชาบังคับ
GESC1001 การคิดและการตัดสิ นใจ
วิชาเลือก
GESC1101 เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสาร
GESC1102 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวติ
GESC1103 พืชพรรณเพื่อชีวติ
GESC1104 ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมเพื่อชีวติ

6 หน่ วยกิต

1.1 กลุ่มวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

1.2 กลุ่มวิชาภาษา

9 หน่ วยกิต

วิชาบังคับ

6 หน่ วยกิต

เหตุผล

ไม่ น้อยกว่ า เพิ่มหน่วยกิตจาก
133 หน่ วยกิต 131 หน่วยกิตเป็ น
133 หน่วยกิต
30 หน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต

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

GESC1101 เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสาร
GESC1102 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวติ
GESC1103 พืชพรรณเพื่อชีวติ
GESC1104 ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมเพื่อชีวติ
GESC1105 ชีวติ กับเทคโนโลยี
GESC1106 การคิดและคณิ ตศาสตร์ใน
ชีวติ ประจําวัน
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
วิชาบังคับ

3(3-0-6)

ปรับเนื้อหา

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

ปรับเนื้อหา

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

รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่

9 หน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต

GETH1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร

3(3-0-6)

GETH1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร

3(3-0-6)

GEEN1001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร

3(3-0-6)

GEEN1001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร

3(3-0-6)

วิชาเลือก
GEEN1101 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาตน
GEEN1104 ภาษาอังกฤษเพื่อ
นันทนาการ
GEEN1105 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

3 หน่ วยกิต

วิชาเลือก

3 หน่ วยกิต

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

ตัดวิชานี้ออก
ตัดวิชานี้ออก

3(3-0-6)

ตัดวิชานี้ออก
รายวิชาใหม่

GECN1101 ภาษาจีนเบื้องต้นเพือ่ การ
สื่ อสาร
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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GEEN1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
ระดับสูง
GEEN1103 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรี ยม
ความพร้อมสําหรับการ
สมัครงาน

1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
วิชาบังคับ
GEHS1001 สารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้
วิชาเลือก
GEHS1101 สุนทรี ยภาพของชีวติ
GEHS1102 การพัฒนาตนเพือ่ ความสุขของ
ชีวติ
GEHS1103 จริ ยธรรมทางสังคมและการ
ใช้เหตุผล
1.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
วิชาบังคับ
GESO1001 พลวัตสังคมไทย
วิชาเลือก
GESO1101 พลวัตสังคมโลก
GESO1102 มนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม
GESO1103 กฎหมายในชีวติ ประจําวัน

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

7 หน่ วยกิต
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)

GEEN1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่ อสารขั้นสูง
GEEN1103 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรี ยม
ความพร้อมสําหรับการ
สมัครงาน
GEFR1101 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นเพื่อ
การสื่ อสาร
GEJP1101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพือ่ การ
สื่ อสาร
GEKM1101 ภาษาเขมรเบื้องต้นเพื่อการ
สื่ อสาร
GEKR1101 ภาษาเกาหลีเบื้องต้นเพื่อ
การสื่ อสาร
GEVN1101 ภาษาเวียดนามเบื้องต้นเพื่อ
การสื่ อสาร
1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
วิชาบังคับ
GEHS1001 สารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้
วิชาเลือก
GEHS1101 สุนทรี ยภาพของชีวติ
GEHS1102 การพัฒนาตนเพื่อความสุขของ
ชีวติ
GEHS1103 จริ ยธรรมทางสังคมและ
การใช้เหตุผล
1.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
วิชาบังคับ
GESO1001 พลวัตสังคมไทย
วิชาเลือก
GESO1101 พลวัตสังคมโลก
GESO1102 มนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม
GESO1103 กฎหมายในชีวติ ประจําวัน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

เหตุผล

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

3(3-0-6)

รายวิชาใหม่

3(3-0-6)

รายวิชาใหม่

3(3-0-6)

รายวิชาใหม่

3(3-0-6)

รายวิชาใหม่

3(3-0-6)

รายวิชาใหม่

7 หน่ วยกิต
1 หน่ วยกิต
1(1-0-2)
6 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ปรับเนื้อหา

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)

ปรับเนื้อหา
ปรับเนื้อหา
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1.5 กลุ่มวิชาพลานามัย
วิชาบังคับ
GEPA1001 การออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพ
GEPA1002 กีฬาประเภทบุคคล
2. หมวดวิชาเฉพาะ

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

2.1 กลุ่มวิชาแกน
ACCT1101 หลักการบัญชี 1

48 หน่ วยกิต
3(3-0-6)

COSC3601 โปรแกรมประยุกต์ดา้ นสถิติ
วิจยั
FINB1101 การเงินธุรกิจ
LAWS2501 กฎหมายธุรกิจ
MNGT1401 ความรู ้เบื้องต้นในการ
ประกอบธุรกิจ

3(3-0-6)

MKRT1101 หลักการตลาด
ENGL1701 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
ENGL1702 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
ECON2101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1

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

ECON2102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1

3(3-0-6)

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

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

เหตุผล

GESO1104 เศรษฐกิจพอเพียงและการ
3(3-0-6) รายวิชาใหม่
ประยุกต์ใช้
GESO1105 ธุรกิจสําหรับชีวติ ประจําวัน 3(3-0-6) รายวิชาใหม่
1.5 กลุ่มวิชาพลานามัย
2 หน่ วยกิต
2 หน่ วยกิต
GEPA1001 การออกกําลังกายเพื่อ
1(0-2-1)
สุขภาพ
GEPA1002 กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
97 หน่ วยกิต เพิม่ หน่วยกิตจาก
95 หน่วยกิตเป็ น
97 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
48 หน่ วยกิต
ACCT1103 หลักการบัญชีเบื้องต้น
3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา/
ชื่อวิชา/ปรับเนื้อหา
BCOM3622 คอมพิวเตอร์สาํ หรับ
3(3-0-6) เปลี่ยนรายวิชา
นักเศรษฐศาสตร์
FINB1101 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6) ปรับเนื้อหา
LAWS2501 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
MNGT1101 องค์การและการจัดการ
3(3-0-6) - เปลี่ยนรายวิชา
ธุรกิจ
ปรับชื่อ/คําอธิบาย
รายวิชา/เนื้อหา
MKRT1101 หลักการตลาด
3(3-0-6)
BENG1101 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(3-0-6)
BENG1102 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3(3-0-6)
ECON1101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา
ปรับเนื้อหาเพื่อ
ความทันสมัย
ECON1102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา
ปรับเนื้อหาเพื่อ
ความทันสมัย
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เหตุผล

ECON1107 เศรษฐคณิ ตศาสตร์ 1

3(3-0-6)

ECON1103 คณิ ตศาสตร์สาํ หรับ
นักเศรษฐศาสตร์ 1

3(3-0-6)

ECON1108 สถิติเศรษฐศาสตร์ 1

3(3-0-6)

ECON1104 สถิติสาํ หรับ
นักเศรษฐศาสตร์ 1

3(3-0-6)

ECON2107 เศรษฐคณิ ตศาสตร์ 2

3(3-0-6)

ECON1201 คณิ ตศาสตร์สาํ หรับ
นักเศรษฐศาสตร์ 2

3(3-0-6)

ECON2108 สถิติเศรษฐศาสตร์ 2

3(3-0-6)

ECON1202 สถิติสาํ หรับ
นักเศรษฐศาสตร์ 2

3(3-0-6)

ECON3101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2

3(3-0-6)

ECON2201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2

3(3-0-6)

ECON3102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2

3(3-0-6)

ECON2202 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2

3(3-0-6)

2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 เอกบังคับ

30 หน่ วยกิต 2.2 กลุ่มวิชาเอก
28 หน่ วยกิต
2.2.1 เอกบังคับ
ECON2101 ประวัติแนวคิดทาง
เศรษฐศาสตร์

ECON2201 เศรษฐศาสตร์การเงินการ
ธนาคาร

3(3-0-6)

ECON2202 เศรษฐศาสตร์การเกษตร

3(3-0-6)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

ECON3201 เศรษฐศาสตร์การเงิน
การธนาคาร

เปลี่ยนรหัสวิชา
และชื่อวิชาตาม
คําแนะนําของ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
เปลี่ยนรหัสวิชา
และชื่อวิชาตาม
คําแนะนําของ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
เปลี่ยนรหัสวิชา
และชื่อวิชาตาม
คําแนะนําของ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
เปลี่ยนรหัสวิชา
และชื่อวิชาตาม
คําแนะนําของ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
เปลี่ยนรหัสวิชา
ปรับเนื้อหาเพื่อ
ความเหมาะสม
เปลี่ยนรหัสวิชา
ปรับเนื้อหาเพื่อ
ความเหมาะสม

45 หน่ วยกิต
33 หน่ วยกิต
3(3-0-6) รายวิชาใหม่ตาม
คําแนะนําของ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
3(3-0-6)
เปลี่ยนรหัสวิชา
ปรับเนื้อหาเพื่อ
ความทันสมัย
ย้ายไปอยูเ่ อกเลือกคาม
คําแนะนําของผูท้ รง คุณ วุฒิ
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ECON3202 เศรษฐศาสตร์ระหว่าง
ประเทศ

3(3-0-6)

ECON3207 เศรษฐศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์

3(3-0-6)

ECON3220 เศรษฐศาสตร์การคลัง

3(3-0-6)

ECON3204 เศรษฐศาสตร์การคลัง

3(3-0-6)

ECON3205 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

3(3-0-6)

ECON3301 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

3(3-0-6)

ECON3303 การวิเคราะห์โครงการและ
แผนงาน

3(3-0-6)

ECON3302 การวิเคราะห์โครงการ
และแผนงาน

3(3-0-6)

ECON3306 เศรษฐมิติเพื่อการธุรกิจ

3(3-0-6)

ECON3901 วิธีวจิ ยั วิทยาทาง
เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ

3(3-0-6)

ECON4901 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ

3(0-6-3)

ECON4902 การวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ

3(0-6-3)

ECON3901 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทาง
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

3(3-0-6)

ECON3305 การวิเคราะห์เศรษฐกิจไทย

3(3-0-6)

ECON4901 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ

1(0-2-1)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

ECON3203 เศรษฐศาสตร์ระหว่าง
ประเทศ

เหตุผล

3(3-0-6)

เปลี่ยนรหัสวิชา

ตัดรายวิชาออกตาม
คําแนะนําของ
ผูท้ รงคุณวุฒิ

เปลี่ยนรหัสวิชา/
ปรับเนื้อหาเพื่อ
ความทันสมัย
เปลี่ยนรหัสวิชา/
ปรับเนื้อหาเพื่อ
ความทันสมัย
เปลี่ยนรหัสวิชา/
ปรับเนื้อหาเพื่อ
ความทันสมัย
ย้ายจากเอกเลือกมา
เป็ นเอกบังคับ
คําแนะนําของ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ปรับชื่อวิชา/ปรับ
เนื้อหาเพื่อความ
ทันสมัย
ย้ายจากเอกบังคับไป
เป็ นเอกเลือกตาม
คําแนะนําของ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ปรับเนื้อหา และ
เพิ่มหน่วยกิตเพื่อ
ความเหมาะสม
เปลี่ยนชื่ อวิชา ย้าย
จากเอกเลือกมาเป็ น
เอกบังคับตามคําแนะ
นําของผูท้ รงคุณวุฒิ
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หลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2549
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
2.2.2 เอกเลือก
12 หน่ วยกิต
ECON2204 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
การเกษตร

3(3-0-6)

ECON2219 เศรษฐศาสตร์ส่ิ งแวดล้อม

3(3-0-6)

ECON2210 เศรษฐศาสตร์การจัดการ
อุตสาหกรรม

3(3-0-6)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
หลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
2.2.2 เอกเลือก
ไม่ น้อยกว่ า
12 หน่ วยกิต
ECON2203 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
3(3-0-6)

เหตุผล

ECON3202 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร
3(3-0-6)
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

เปลี่ยนรหัสวิชา/
ชื่อวิชา/ปรับเนื้ อหา
ตามคําแนะนําของ
ผูท้ รงคุณวุฒิและ
เพื่อความทันสมัย
ของเนื้อหา
เปลี่ยนรหัสวิชา
และย้ายจากเอก
บังคับมาเป็ นเอก
เลือกตาม
คําแนะนําของ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
รายวิชาใหม่ตาม
คําแนะนําของ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
เปลี่ยนรหัสวิชา/
ปรับเนื้อหาตาม
คําแนะนําของผูใ้ ช้
บัณฑิตและ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
เปลี่ยนรหัสวิชา
ย้ายจากเอกบังคับ
มาเป็ นเอกเลือก
รายวิชาใหม่ตาม
คําแนะนําของ
ผูท้ รงคุณวุฒิ

ECON3205 เศรษฐศาสตร์การเกษตร

3(3-0-6)

ECON3206 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

3(3-0-6)

ECON3207 เศรษฐศาสตร์การจัดการ
อุตสาหกรรม

3(3-0-6)

ECON3208 เศรษฐศาสตร์การเงิน
ระหว่างประเทศ

3(3-0-6)

ECON3209 เศรษฐกิจสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม

3(3-0-6)

เปลี่ยนรหัสวิชา/ปรับ
เนื้อหาตามคําแนะนํา
ของผูท้ รงคุณวุฒิและ
เพื่อความทันสมัยของ
เนื้อหา
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ECON2215
ECON2217
ECON2218
ECON2220

หลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2549
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
หลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ

เศรษฐศาสตร์ที่ดิน
เศรษฐศาสตร์ทอ้ งถิ่น
เศรษฐศาสตร์ชนบท
เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและ
เมือง

ECON3211 เศรษฐศาสตร์การขนส่ง

ECON2213 เศรษฐศาสตร์การภาษี
อากร

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

3(3-0-6)

3(3-0-6)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

ECON3210เศรษฐศาสตร์ที่ดิน
ECON3211เศรษฐศาสตร์ทอ้ งถิ่น
ECON3212เศรษฐศาสตร์ชนบท
ECON3213เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและ
เมือง
ECON3303 เศรษฐศาสตร์การจัดการ
ความเสี่ ยง

เหตุผล

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

เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา

3(3-0-6)

รายวิชาใหม่ตาม
คําแนะนําของผูใ้ ช้
บัณฑิต
รายวิชาใหม่ตาม
คําแนะนําของ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
รายวิชาใหม่ตาม
คําแนะนําของ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ย้ายจากเอกบังคับ
มาเป็ นเอกเลือก
เปลี่ยนรหัสวิชา
ปรับเนื้อหาตาม
คําแนะนําของ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
เปลี่ยนรหัสวิชา/
ปรับเนื้อหาตาม
คําแนะนําของผูใ้ ช้
บัณฑิต
รายวิชาใหม่ตาม
คําแนะนําของผูใ้ ช้
บัณฑิต
รายวิชาใหม่ตาม
คําแนะนําของ
ผูท้ รงคุณวุฒิ

ECON3304 เศรษฐศาสตร์กลยุทธ์

3(3-0-6)

ECON4101 ธรรมาภิบาลและจริ ยธรรม
สําหรับนักเศรษฐศาสตร์

3(3-0-6)

ECON4301 เศรษฐกิจไทยกับ
โลกาภิวตั น์

3(3-0-6)

ECON4302 เศรษฐศาสตร์การขนส่ง

3(3-0-6)

ECON4303 เศรษฐศาสตร์การลงทุน
และตลาดทุน

3(3-0-6)

ECON4304 ประเด็นเศรษฐศาสตร์
ร่ วมสมัยที่เลือกสรร

3(3-0-6)

ECON4305 เศรษฐศาสตร์การภาษี
อากร

3(3-0-6)

เปลี่ยนรหัสวิชา/ปรับ
เนื้อหาเพื่อความทันสมัย
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หลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2549
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
ECON3204 เศรษฐศาสตร์แรงงาน
3(3-0-6)

ECON2103 เศรษฐมิติเบื้องต้น

3(3-0-6)

ECON2104 ทฤษฎีและนโยบายการค้า
ระหว่างประเทศ

3(3-0-6)

ECON2203 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
การเกษตร

3(3-0-6)

ECON2205 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
การเกษตร

3(3-0-6)

ECON2207 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ

3(3-0-6)

ECON2208 เศรษฐศาสตร์การศึกษา

3(3-0-6)

ECON2209 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

3(3-0-6)

ECON2211 เศรษฐศาสตร์การเงินธุรกิจ

3(3-0-6)

ECON2216 เศรษฐศาสตร์การประมง

3(3-0-6)

ECON2221 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

3(3-0-6)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
หลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
ECON4306 เศรษฐศาสตร์แรงงาน
3(3-0-6)

เหตุผล

เปลี่ยนรหัสวิชา/
ปรับเนื้อหาเพื่อ
ความทันสมัย
ตัดวิชานี้ออก
คําแนะนําของ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ตัดวิชานี้ออก
เพราะเนื้อหา
ซํ้าซ้อน
ตัดวิชานี้ออก
เพราะเนื้อหา
ซํ้าซ้อน
ตัดวิชานี้ออก
เพราะเนื้อหา
ซํ้าซ้อน
ตัดวิชานี้ออก
เพราะเนื้อหาไม่
เกี่ยวข้อง
ตัดวิชานี้ออก
เพราะเนื้อหาไม่
เกี่ยวข้อง
ตัดวิชานี้ออก
เพราะเนื้อหา
ซํ้าซ้อน
ตัดวิชานี้ออก
เพราะเนื้อหา
ซํ้าซ้อน
ตัดวิชานี้ออก
เพราะเนื้อหาไม่
เกี่ยวข้อง
ตัดวิชานี้ออกเพราะ
เนื้อหาไม่เกี่ยวข้อง
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หลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2549
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
ECON3212 เศรษฐมิติเพื่อการธุรกิจ
3(3-0-6)

ECON3213 เศรษฐศาสตร์แรงงาน
ระหว่างประเทศ

3(3-0-6)

ECON3215 เศรษฐศาสตร์การลงทุน
ระหว่างประเทศ

3(3-0-6)

ECON3216 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

3(3-0-6)

ECON3217 เศรษฐศาสตร์การผลิต

3(3-0-6)

ECON3218 เศรษฐศาสตร์การจัดการ

3(3-0-6)

ECON3304 การวิเคราะห์ราคาผลิตผล
ทางการเกษตร

3(3-0-6)

ECON3306 เศรษฐศาสตร์การผันแปร
ทางการเงิน

3(3-0-6)

ECON4301 การพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจ

3(3-0-6)

ECON4902 การวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ

3(0-6-3)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
หลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ

เหตุผล

ย้ายจากเอกเลือกไป
เป็ นเอกบังคับตาม
คําแนะนําของ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ตัดวิชานี้ออก
เพราะเนื้อหาไม่
เกี่ยวข้อง
ตัดวิชานี้ออก
เพราะเนื้อหา
ซํ้าซ้อน
ตัดวิชานี้ออก
เพราะเนื้อหา
ซํ้าซ้อน
ตัดวิชานี้ออก
เพราะเนื้อหา
ซํ้าซ้อน
ตัดวิชานี้ออก
เพราะเนื้อหา
ซํ้าซ้อน
ตัดวิชานี้ออก
เพราะเนื้อหา
ซํ้าซ้อน
ตัดวิชานี้ออก
เพราะเนื้อหา
ซํ้าซ้อน
ตัดวิชานี้ออก
เพราะเนื้อหา
ซํ้าซ้อน

ปรับชื่อ และย้ายจาก
เอกเลือกไปเป็ นเอก
บังคับตามคําแนะนํา
ของผูท้ รงคุณวุฒิ
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หลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2549
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบตั กิ ารและ
7 หน่ วยกิต
ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ
ECON4801 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์
2(90)
วิชาชีพทางเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ
ECON4802 การฝึ กประสบการณ์
5(225)
วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

3. วิชาเลือกเสรี

6 หน่ วยกิต

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
หลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบตั กิ ารและฝึ ก
ไม่ น้อยกว่ า
ประสบการณ์ วชิ าชีพ / สหกิจศึกษา
7 หน่ วยกิต
ECON4801 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์
2(90)
วิชาชีพเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ
ECON4802 การฝึ กประสบการณ์
5(350)
วิชาชีพเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ
ECON4803 การเตรี ยมสหกิจศึกษา
2(90)
เศรษฐศาสตร์
ECON4804 สหกิจศึกษา
6 (540)
เศรษฐศาสตร์
3. วิชาเลือกเสรี
6 หน่ วยกิต

เหตุผล

เพิม่ จํานวนชัว่ โมง
การฝึ กงาน
รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่
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เอกสารหมายเลข 2
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ว่ าด้ วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘
------------------------------

โดยที่ เ ป็ นการสมควรออกข้อ บัง คับ เกี่ ย วกับ การจัด การศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่ งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จึงออกข้อบังคับไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อ บัง คับ นี้ เ รี ย กว่า ข้อบังคับมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ จัน ทรเกษม ว่า ด้ว ยการ
จัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ ให้ใช้บงั คับนักศึกษาภาคปกติที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑
ปี การศึกษา ๒๕๔๘ เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
“สภาวิชาการ” หมายถึง สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
“การจัดการศึกษา” หมายถึง การจัดการศึกษาภาคปกติตามหลักสู ตรของมหาวิทยาลัย
หรื อหลักสูตรอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
“การศึกษาในระบบ” หมายถึง การศึกษาที่กาํ หนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร
ระยะเวลาการศึกษา การวัดผลและประเมินผล ซึ่งเป็ นเงื่อนไขของการสําเร็ จการศึกษาที่แน่นอน
“การศึกษานอกระบบ” หมายถึง การศึกษาที่มีความยืดหยุน่ ในการกําหนดจุดมุ่งหมาย
รู ปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดผลและประเมินผล ซึ่ งเป็ นไปตามเงื่อนไข
สําคัญของการสําเร็ จการศึกษา โดยเนื้ อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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“การศึกษาตามอัธยาศัย” หมายถึง การศึกษาที่ให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง ตามความ
สนใจ ศักยภาพ ความพร้ อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม
สื่ อหรื อแหล่งความรู้อื่นๆ
“อาจารย์ที่ปรึ กษา” หมายถึง บุคคลที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ทาํ หน้าที่เป็ นที่ปรึ กษาดูแล
สนับสนุนทางวิชาการ วิธีการเรี ยน ควบคุมโปรแกรมการเรี ยน และมีส่วนช่วยประเมินความก้าวหน้า
ในการเรี ยนของนักศึกษา
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาภาคปกติที่ศึกษาในวันทําการปกติของมหาวิทยาลัยและ
หรื อวันเวลาอื่นใด ซึ่งเป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
“ศูนย์การศึกษา” หมายถึง สถานที่ภายนอกมหาวิทยาลัยที่จดั การศึกษา
“วิทยาเขต” หมายถึง เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีคณะ สถาบัน สํานัก วิทยาลัย
ศูนย์ ส่ วนราชการหรื อหน่ วยงานที่เรี ยกชื่ ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะตั้งแต่สองส่ วนราชการ
ขึ้นไป ตั้งอยูใ่ นเขตการศึกษานั้น ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
“การเรี ยนโดยสื่ อประสม” หมายถึง วิธีการจัดการเรี ยนการสอนสําหรับรายวิชาใน
หลักสูตร โดยผูเ้ รี ยนอาศัยวิธีเรี ยนจากชุดวิชาและสื่ อต่างๆ
“ระบบการศึกษาทางไกล” หมายถึง วิธีการจัดการศึกษาสําหรับรายวิชาในหลักสู ตร
มหาวิทยาลัย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมต่างๆ เป็ นสื่ อกลางในการถ่ายทอดความรู้
“สหกิจศึกษา” หมายถึง ระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ
อย่างมีระบบ
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
“คณบดี” หมายถึง คณบดีคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ข้อ ๔ ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษา คุณสมบัติและการสมัคร
๔.๑ ผูม้ ีสิทธิ์ เข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
๔.๑.๑ หลัก สู ต รปริ ญ ญาตรี จะต้อ งเป็ นผู้สํา เร็ จ การศึ ก ษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
๔.๑.๒ หลัก สู ต รปริ ญญาตรี (ต่ อ เนื่ อ ง) จะต้อ งเป็ นผู้สํ า เร็ จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรื อเทียบเท่าหรื อระดับอนุปริ ญญา (๓ ปี ) หรื อเทียบเท่า
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรของทบวงมหาวิทยาลัยหรื อตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริ ญญา พ.ศ. ๒๕๔๘
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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๔.๒ ผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาตามข้อ ๔.๑ ต้องมีคุณสมบัติตามข้อกําหนด
ของสาขาวิชาที่สมัครเข้าศึกษา
๔.๓ การสมัครและการรั บเข้าเป็ นนักศึกษา ให้เป็ นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๕ ระบบการศึกษา
๕.๑ ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปี การศึกษาจัดการศึกษา
แบ่งเป็ น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า ๑๕ สัปดาห์ และ
อาจจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน ซึ่ งมีระยะเวลาศึกษาและจํานวนหน่วยกิตมีสัดส่ วนเทียบเคียง
ได้กบั การศึกษาภาคการศึกษาปกติ
การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อนให้เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
๕.๒ มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาด้วยระบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary
System) โดยคณะหรื อภาควิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาใด ให้มีหน้าที่อาํ นวยการศึกษาและวิจยั ใน
สาขาวิชานั้นๆ แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ คณะหรื อภาควิชาต่างๆ จะไม่เปิ ดสอนรายวิชา
ซํ้าซ้อนกัน
โครงสร้ า งหลัก สู ต ร จํา นวนหน่ ว ยกิ ต ให้เ ป็ นไปตามประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่ องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๖ ระยะเวลาการศึกษา
๖.๑ หลัก สู ต รปริ ญญาตรี ๔ ปี ใช้เ วลาศึ ก ษาไม่ เ กิ น ๘ ปี การศึ ก ษา
และสําเร็ จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา
๖.๒ หลัก สู ต รปริ ญ ญาตรี ๕ ปี ใช้เ วลาศึ ก ษาไม่ เ กิ น ๑๐ ปี การศึ ก ษา
และสําเร็ จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา
๖.๓ หลัก สู ต รปริ ญญาตรี ๖ ปี ใช้ เ วลาศึ ก ษาไม่ เ กิ น ๑๒ ปี การศึ ก ษา
และสําเร็ จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา
๖.๔ หลักสู ตรปริ ญญาตรี (ต่ อเนื่ อ ง) ใช้เ วลาศึ กษาไม่ เกิ น ๔ ปี การศึ กษา
และสําเร็ จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๔ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา
ข้อ ๗ การลงทะเบียนเรี ยน
๗.๑ การลงทะเบียนเรี ยน ให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่น้อยกว่า ๙ หน่ วยกิ ต
และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต

สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนในภาคการศึกษาฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรี ยนได้

การลงทะเบี ยนเรี ยน ที่ มีจาํ นวนหน่ วยกิ ตมากกว่าหรื อน้อยกว่าที่ กาํ หนด
อาจทําได้หากมีเหตุผลและความจําเป็ น แต่ตอ้ งได้รับอนุ มตั ิ จากคณบดี หรื อผูท้ ี่คณบดีมอบหมาย
โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึ กษา
หน่ วยกิ ตขั้นตํ่าที่ กาํ หนดไว้ ไม่ ใช้บัง คับนักศึ กษาที่ ศึกษาครบทุ กวิช าตาม
หลักสู ตรของสาขาวิชานั้นๆ แต่ยงั มีวิชาที่สอบตก หรื อมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ที่กาํ หนด
หรื อภาคการศึกษาที่คาดว่าจะเป็ นภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนที่จะสําเร็ จการศึกษาตามหลักสูตร
๗.๒ ในการลงทะเบี ยนเรี ยน หากวิช าใดมี ข ้อกําหนดในหลักสู ตรว่าต้อง
เคยศึ ก ษาวิ ช าใดมาก่ อน (Pre-requisite) นักศึ กษาก็จะต้องเคยศึ กษาและสอบไล่ไ ด้วิช านั้นแล้ว
จึงจะมีสิทธิ์ ลงทะเบียนเรี ยน
๗.๓ นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริ ญญาตรี ต่อเนื่ อง จะลงทะเบียนเรี ยน
รายวิชาซํ้ากับรายวิชาที่ศึกษามาแล้วในระดับอนุปริ ญญาไม่ได้
๗.๔ การลงทะเบี ย นเรี ย นปกติ จะกระทําได้ก่อ นวันเปิ ดภาคการศึ ก ษา
แต่ละภาค การลงทะเบี ยนล่าช้าจะกระทําได้ไม่เกิน ๑๔ วัน นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษาปกติหรื อ
ไม่เกิน ๗ วัน นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษาฤดูร้อน และจะต้องชําระค่าธรรมเนี ยมตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
๗.๕ นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนภายใน ๑๔วัน นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษา
ปกติ หรื อภายใน ๗ วัน นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษาฤดูร้อน จะหมดสิ ทธิ์ ในการลงทะเบียนเรี ยน
สําหรั บภาคการศึกษานั้น เว้นแต่มีเหตุ ผลและความจําเป็ น โดยได้รับอนุ มตั ิ จากคณบดี หรื อผูท้ ี่
คณบดีมอบหมาย โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึ กษา แต่ท้ งั นี้ตอ้ งไม่เกิน ๒๘ วัน นับจากวัน
เปิ ดภาคการศึกษาปกติ หรื อไม่เกิน ๑๔ วัน นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษาฤดูร้อน โดยเสี ยค่าปรับตาม
ระเบียบ
๗.๖ ในภาคการศึกษาปกติใดหากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรี ยน จะต้อง
ขอลาพักการศึกษาสําหรับภาคการศึกษานั้น เพื่อรักษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษาภายใน ๓๐ วัน
นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษา โดยต้องชําระค่าธรรมเนี ยมเพื่อรักษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษา หาก
ไม่ปฏิบตั ิตามมหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผูน้ ้ นั จากทะเบียนนักศึกษา
๗.๗ อธิการบดีอาจอนุมตั ิให้นกั ศึกษาที่ถกู ถอนชื่อตามข้อ ๗.๖ กลับเข้าเป็ น
นักศึกษาใหม่ได้ ถ้ามี เหตุผลอันสมควร โดยให้ถือว่าระยะเวลาที่ ถูกถอนชื่ อนั้นเป็ นระยะเวลาพัก
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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การศึกษา โดยนักศึกษาต้องชําระค่าธรรมเนี ยมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา รวมทั้งค่าธรรมเนี ยม
อื่น ๆ ที่คา้ งชําระเสมือนเป็ นผูล้ าพักการศึกษา
อธิการบดีจะไม่อนุมตั ิให้กลับเข้าเป็ นนักศึกษาตามวรรคหนึ่ง หากพ้น
กําหนดเวลาสองปี นับจากวันที่นกั ศึกษาผูน้ ้ นั ถูกถอนชื่อจากทะเบียน
๗.๘ การลงทะเบียนเรี ยนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ชาํ ระค่าธรรมเนี ยมต่าง ๆ
พร้อมทั้งยืน่ หลักฐานการลงทะเบียนนั้นต่อมหาวิทยาลัย
ข้อ ๘ การเพิ่มและถอนรายวิชา
การเพิ่มและถอนรายวิชา ต้องได้รับความยินยอมจากอาจารย์ที่ปรึ กษา ทั้งนี้
ให้ยนื่ หลักฐานการยินยอมนั้นต่อมหาวิทยาลัย
๘.๑ การเพิม่ รายวิชา จะกระทําได้ภายใน ๒ สัปดาห์แรกนับจากวันเปิ ดภาค
การศึกษาปกติ หรื อภายใน ๑ สัปดาห์แรกนับจากวันเปิ ดภาคการศึกษาฤดูร้อน
๘.๒ การถอนรายวิชา จะกระทําได้ก่อนกําหนดการสอบปลายภาคไม่นอ้ ย
กว่า ๒ สัปดาห์ สําหรับการศึกษาภาคการศึกษาปกติ หรื อก่อนกําหนดสอบปลายภาคไม่นอ้ ยกว่า ๑
สัปดาห์ สําหรับการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
การถอนรายวิชาภายในกําหนดเวลาเดียวกันกับการเพิ่มรายวิชาจะไม่ปรากฏ
อักษร W (Withdraw) ในระเบียนผลการเรี ยน และจะได้รับเงินค่าหน่ วยกิตคืน แต่ถา้ ถอนรายวิชา
หลังกําหนดเวลาการเพิ่มรายวิชา นักศึกษาจะได้รับอักษร W และจะไม่ได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน
๘.๓ ขั้นตอนปฏิบตั ิในการเพิ่มและถอนรายวิชา ให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้
ในประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ ๙ การเรี ยนการสอน
๙.๑ มหาวิทยาลัยอาจตั้งศูนย์การศึกษาและวิทยาเขตได้ตามความเหมาะสม
๙.๒ การจัดการเรี ยนการสอนอาจทําได้ท้ งั ในเวลาราชการ และนอกเวลา
ราชการ และอาจจัดการเรี ยนโดยสื่ อประสมหรื อระบบการศึกษาทางไกล ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
๙.๓ กําหนดวันเปิ ดและปิ ดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีดงั นี้
ภาคการศึกษาที่ ๑
วันเปิ ดภาคการศึกษา เดือนมิถุนายน
วันปิ ดภาคการศึกษา เดือนตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ ๒
วันเปิ ดภาคการศึกษา เดือนพฤศจิกายน
วันปิ ดภาคการศึกษา เดือนมีนาคม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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ภาคการศึกษาฤดูร้อน วันเปิ ดภาคการศึกษา เดือนเมษายน
วันปิ ดภาคการศึกษา เดือนพฤษภาคม
มหาวิทยาลัยอาจกําหนดวันเปิ ดและวันปิ ดภาคการศึกษาที่แตกต่างจากวรรค
หนึ่งก็ได้ แต่ตอ้ งเป็ นไปตามความเหมาะสมและความต้องการของท้องถิ่น และต้องสอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร และให้ทาํ เป็ นประกาศของมหาวิทยาลัย
๙.๔ การเปิ ดสอนสาขาวิชาใด ระดับใด ให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ
หลักสูตร โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ และรายงานผลการปฏิบตั ิงานให้สภามหาวิทยาลัย
ทราบทุกสิ้นปี การศึกษา
๙.๕ ให้อาจารย์ผูส้ อนจัดทําแนวการสอน เอกสารประกอบการสอน หรื อ
เอกสารคําสอน หรื อกําหนดตําราหลักทุกรายวิชาที่เปิ ดสอนให้แก่นกั ศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา
๙.๖ รายวิชาใดที่เปิ ดสอนมากกว่า ๑ กลุ่ม ในภาคเรี ยนเดียวกัน ให้อาจารย์
ผูส้ อนใช้แนวการสอน ข้อสอบ และใช้เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลเดียวกัน
๙.๗ ตํา ราหลัก ในรายวิ ช าที่ เ ปิ ดสอน อาจเรี ย บเรี ย งโดยอาจารย์ข อง
มหาวิทยาลัย หรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญภายนอกก็ได้ โดยจะต้องมี ขอบเขตของเนื้ อหาครอบคลุมหลักสู ตร
และระดับการศึกษา
๙.๘ มหาวิทยาลัย ต้องสนับสนุ นการจัด หาหรื อผลิตสื่ อ เพื่อใช้ประกอบ
การเรี ยนการสอน และพัฒนาโสตทัศนู ปกรณ์ พ้ืนฐาน สื่ อการเรี ยนการสอนให้มีมาตรฐานและ
เพียงพอกับจํานวนนักศึกษา
๙.๙ ให้สาํ นักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรมอํานวยความสะดวกแก่นกั ศึกษาในรู ปแบบต่างๆ เพื่อส่ งเสริ มให้นกั ศึกษามีโอกาสศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้และประสบการณ์เพิ่มขึ้น
๙.๑๐ การนิ เทศการฝึ กประสบการณ์วิชาชี พ สหกิจศึกษา ให้คณะแต่งตั้ง
คณะกรรมการทําหน้าที่เป็ นผูด้ าํ เนินการกํากับ และควบคุมการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาให้มีประสิ ทธิภาพและคุณภาพ
๙.๑๑ คณะต้อ งจัด อาจารย์ที่ ปรึ ก ษา ทําหน้าที่ ให้ค าํ ปรึ กษาด้านวิ ช าการ
วิธีการเรี ยน ควบคุมแผนการเรี ยน และติดตามความก้าวหน้าในการเรี ยนของนักศึกษา
๙.๑๒ ให้ค ณะกรรมการประจําคณะ ทําหน้าที่ กลัน่ กรอง ตรวจสอบและ
ให้ความเห็นชอบการประเมินผลการเรี ยน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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๙.๑๓ ให้มีการโอนผลการเรี ยน และการยกเว้นการเรี ยนในรายวิชาที่ ได้
ศึกษาแล้วในระดับเดียวกัน
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิในการขอโอนผลการเรี ยนและการยกเว้นการเรี ยน
ในรายวิชา ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการโอนผลการเรี ยนและการยกเว้นการเรี ยน
ในรายวิชา และตามข้อกําหนดของแต่ละสาขาวิชา
ข้อ ๑๐ ให้มีการวัดผลการศึกษาระหว่างภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน ในทุกรายวิชา
ที่มีการเรี ยนการสอนในแต่ละภาคเรี ยน
การวัดผลระหว่างภาคเรี ยน ใช้วิธีสอบย่อยและหรื อการทํารายงานและหรื อ
การสอบปฏิบตั ิและหรื อทํากิจกรรมตามที่กาํ หนดและหรื อการสอบกลางภาคเรี ยน โดยมีคะแนนเก็บ
ระหว่างร้อยละ ๔๐-๗๐ ของคะแนนรวมทั้งหมด หรื อตามมติของสภาวิชาการ
การวัดผลปลายภาคเรี ยน ใช้วิธีสอบข้อเขี ยนและหรื อสอบปฏิบตั ิ โดยมี
คะแนนอยูร่ ะหว่างร้อยละ ๓๐-๖๐ ของคะแนนรวมทั้งหมด หรื อตามมติของสภาวิชาการ
ข้อ ๑๑ ให้ใช้การประเมินผลการเรี ยนในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตร 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
ระบบนี้ ใช้สําหรั บการประเมิ นผลการเรี ย นรายวิช าที่ เรี ยนตามหลักสู ตร
ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ตอ้ งไม่ต่าํ กว่า “D”
นักศึกษาได้ค่าระดับคะแนนรายวิช าบังคับเป็ น “F” ต้องลงทะเบี ย นและ
เรี ยนใหม่จนกว่าจะสอบได้ และให้บนั ทึกลงในระเบียนแสดงผลการเรี ยน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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สําหรับวิชาเลือกถ้าได้ค่าระดับคะแนน “F” จะลงทะเบียนรายวิชานั้นซํ้าอีก
หรื อเลือกรายวิชาอื่นแทนได้ และบันทึกลงในระเบียนแสดงผลการเรี ยน
สําหรั บวิ ช าการฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พครู จะต้องได้ค่ าระดับคะแนน
ไม่ต่าํ กว่า “C”
(๒) ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน กําหนดสัญลักษณ์การประเมินดังนี้
ระดับการประเมิน
ความหมายของผลการเรียน
ค่าร้ อยละ
PD
ผ่านดีเยีย่ ม (Pass with
๙๐-๑๐๐
Distinction)
P
ผ่าน (Pass)
๕๐-๘๙
NP
ไม่ผา่ น (No Pass)
๐-๔๙
ระบบนี้ ใช้สํา หรั บ การประเมิ น รายวิ ช าเตรี ย มฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ
รายวิชาการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาสหกิจศึกษา รายวิชาที่หลักสู ตรบังคับให้เรี ยนเพิ่มตาม
ข้อกําหนดเฉพาะ และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดให้เรี ยนเพิ่ม
รายวิชาที่ได้ผลประเมิน “NP” นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเรี ยนใหม่จนกว่า
จะผ่านการประเมิน
สัญลักษณ์อื่น มีดงั นี้
Au (Audit) ใช้สาํ หรับการลงทะเบียนเพื่อร่ วมฟัง โดยไม่นบั หน่วยกิต
W (Withdraw) ใช้สาํ หรับการบันทึกหลังจากได้รับอนุ มตั ิให้ถอนรายวิชา
นั้นก่อนกําหนดการสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ รวมทั้งกรณี ที่นักศึกษาลาพักการศึกษา
หรื อ ถูกสัง่ ให้พกั การศึกษา หลังจากลงทะเบียนเรี ยนในภาคเรี ยนนั้นแล้ว และรายวิชาเลือกที่ได้รับ
อนุมตั ิให้ไปเรี ยนรายวิชาอื่นแทน
I (Incomplete) ใช้สาํ หรั บบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ในรายวิชาที่
นักศึกษายังทํางานไม่เสร็ จตามกําหนด โดยมีเหตุผลสมควร เมื่อสิ้นภาคเรี ยน โดยผ◌ู ◌้สอนต้องส่ ง
คะแนนที่มีอยูพ่ ร้อมแนบเกณฑ์การประเมินผล
นัก ศึ ก ษาที่ ไ ด้ “I” ต้อ งดํา เนิ น การขอรั บ การประเมิ น เพื่ อ เปลี่ ย นระดับ
ค่าคะแนนให้เสร็ จสิ้ นภายในภาคเรี ยนถัดไป ถ้านักศึกษายังทํางานไม่เสร็ จ คณะกรรมการประจํา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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คณะ จะพิจารณาผลงานที่ คา้ งอยู่เป็ นศูนย์ และประเมิ นผลการเรี ยนจากคะแนนที่ มีอยู่แล้ว ตาม
เกณฑ์ของอาจารย์ประจําวิชา
FM (Final Missing) ใช้บนั ทึกการประเมินในรายวิชาที่นกั ศึกษาขาดสอบ
ปลายภาค โดยผูส้ อนต้องส่งคะแนนที่มีอยูพ่ ร้อมแนบเกณฑ์การประเมินผล
นักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค จะต้องสมัครสอบและชําระค่าธรรมเนี ยม
รายวิช าละ ๓๐๐ บาท ภายใน ๑๔ วัน หลังจากเสร็ จสิ้ น การสอบตามกํา หนดของมหาวิ ทยาลัย
นัก ศึ ก ษาที่ ข าดสอบและไม่ ส มัค รสอบตามที่ ม หาวิ ท ยาลัย กํา หนด หรื อ สมัค รและชํา ระเงิ น แต่
ไม่มาสอบตามที่ ม หาวิทยาลัยกําหนด คณะกรรมการประจําคณะจะปรั บคะแนนส่ วนที่ เหลืออยู่
เป็ นศูนย์ แล้วประเมินผลการเรี ยนจากคะแนนที่มีอยู่ ตามเกณฑ์ของอาจารย์ประจําวิชา และในการ
ยืน่ คําร้องขอสอบปลายภาค ให้นกั ศึกษายื่นคําร้องที่สาํ นักงานคณบดีในรายวิชาที่ตนเองเรี ยนอย◌ู ◌่
เพื่อคณบดีพิจารณาต่อไป
กรณี มหาวิทยาลัยมีความจําเป็ น หรื อนักศึกษาเจ็บป่ วยจนไม่สามารถทํา
การสอบปลายภาคได้ คณบดีอาจพิจารณายกเว้นการชําระค่าธรรมเนียมการสอบได้
ข้อ ๑๒ รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรี ยน ตามข้อบังคับว่าด้วยการโอนผลการเรี ยน
และยกเว้นผลการเรี ยนให้ได้ผลการเรี ยนดังนี้
๑๒.๑ รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรี ยน จากการศึกษาในระบบ ให้ได้รับ
ผลการเรี ยน “P”
๑๒.๒ รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรี ยน จากการศึกษานอกระบบและหรื อ
การศึกษาตามอัธยาศัย ให้ได้ผลการเรี ยน ดังนี้
CS (Credits from Standardized Test) กรณี ได้หน่วยกิต จากการ
ทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test)
CE (Credits from Exam) กรณี ได้หน่วยกิต จากการทดสอบด้วย
การสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน (Non-Standardized Test)
CT (Credits from Training) กรณี ได้หน่วยกิต จากการประเมิน
การศึกษา/อบรมที่จดั โดยหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา (Evaluation of Non-Sponsored
Training)
CP (Credits from Portfolio) กรณี ได้หน่วยกิต จากการเสนอแฟ้ ม
สะสมผลงาน (Portfolio)
ข้อ ๑๓ การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

97

ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คิดเป็ น
เลขทศนิ ยม ๒ ตําแหน่ ง โดยไม่ปัดเศษ สําหรับรายวิชาที่ผลการเรี ยนเป็ น “I” หรื อ “FM” ไม่นาํ
หน่วยกิตมารวมเป็ นตัวหารเฉลี่ย
๑๓.๑ กรณี ที่ ส อบตกและต้อ งเรี ย นซํ้า ในรายวิ ช าบัง คับ ให้ นั บ รวมทั้ง
หน่วยกิตที่สอบตกและเรี ยนซํ้าเพื่อใช้เป็ นตัวหาร
สําหรั บ รายวิช าเลื อก อาจเลื อ กเรี ย นวิช าเดิ ม หรื อ วิช าอื่ น แทนได้
และให้นบั หน่วยกิตที่สอบตกเป็ นตัวหารด้วย
๑๓.๒ กรณี ที่นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนวิชาซํ้ากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว หรื อ
เรี ย นวิชาที่ ร ะบุไว้ในหลักสู ตรที่ เที ย บเท่า ให้นับหน่ วยกิ ตและค่าระดับคะแนนเฉพาะรายวิช าที่
ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น
ข้อ ๑๔ ผูท้ ี่สาํ เร็ จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้
๑๔.๑ มีความประพฤติดี
๑๔.๒ สอบผ่ า นในรายวิ ช าต่ า งๆ ครบตามหลัก สู ต ร รวมทั้ง รายวิ ช าที่
สภามหาวิทยาลัยกําหนด
๑๔.๓ ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า ๒.๐๐
๑๔.๔ มีระยะเวลาศึกษา ตามข้อ ๖
ข้อ ๑๕ วันสําเร็ จการศึกษากําหนด ๑๔ วัน หลังจากการสอบปลายภาควันสุดท้าย
ข้อ ๑๖ การพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
๑๖.๑ ตาย
๑๖.๒ ลาออก
๑๖.๓ ขาดคุณสมบัติของผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษา
๑๖.๔ ปฏิบตั ิตนผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมีประกาศให้
พ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา
๑๖.๕ เมื่ อ พ้น กํา หนดเวลา ๒ สั ป ดาห์ แ รกของภาคเรี ยนแล้ว ยัง ไม่ ม า
ลงทะเบียนเรี ยน หรื อไม่ได้มารักษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษา
นักศึกษาที่พน้ สภาพการเป็ นนักศึกษาอาจขอคืนสถานภาพการเป็ น
นักศึกษาได้ โดยได้รับอนุมตั ิจากอธิการบดีหรื อผูท้ ี่อธิการบดีมอบหมาย
๑๖.๖ นักศึกษาลงทะเบียนเรี ยนครบตามที่หลักสูตรกําหนด และได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๑.๘๐
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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๑๖.๗ เรี ยนครบหลักสูตรและได้รับอนุมตั ิให้สาํ เร็ จการศึกษาตามข้อ ๑๔
๑๖.๘ มีผลการเรี ยนอยูใ่ นเกณฑ์ขอ้ ใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑) ผลการประเมิ น ได้ค ะแนนเฉลี่ ย สะสมตํ่า กว่า ๑.๖๐ เมื่ อ สิ้ น
ภาคเรี ยนปกติภาคเรี ยนที่ ๒ นับแต่วนั เริ่ มเข้าเรี ยน
๒) ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๑.๘๐ ในภาคเรี ยน
ปกติที่ ๔ ที่ ๖ ที่ ๘ ที่ ๑๐ ที่ ๑๒ ที่ ๑๔ ที่ ๑๖ ที่ ๑๘ ที่ ๒๐ ที่ ๒๒ และที่ ๒๔ นับแต่วนั เริ่ มเข้าเรี ยน
๓) นักศึกษาไม่ผา่ นการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพเป็ นครั้งที่ ๒
๑๖.๙ มีระยะเวลาการศึกษาเกินกําหนดเวลาตามข้อ ๖
ข้อ ๑๗ เมื่อนักศึกษาเรี ยนได้หน่วยกิต ครบตามที่กาํ หนดไว้ในหลักสูตรแล้วและได้
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๑.๘๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ให้เลือกเรี ยนรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อทําค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง ๒.๐๐ ทั้งนี้ ต้องอยูใ่ นระยะเวลาที่กาํ หนด ตามข้อ ๖
ข้อ ๑๘ นักศึกษาที่ทุจริ ตหรื อร่ วมทุจริ ตในการสอบรายวิชาใดให้นกั ศึกษาผูน้ ้ นั ได้รับ
ผลการเรี ยน F ในรายวิชานั้น และให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี
ข้อ ๑๙ ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
๑๙.๑ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สอบได้ระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษา
ไม่นอ้ ยกว่า ๓.๗๕ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ ๑
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สอบได้ระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษา
ไม่นอ้ ยกว่า ๓.๒๕ แต่ไม่ถึง ๓.๗๕ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ ๒
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี (ต่อเนื่ อง) สอบได้ระดับคะแนนเฉลี่ยจาก
ระดับอนุปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรื อประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเท่าไม่นอ้ ยกว่า
๓.๗๕ และเรี ยนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่นอ้ ยกว่า
๓.๗๕ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ ๑
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี (ต่อเนื่ อง) สอบได้ระดับคะแนนเฉลี่ยจาก
ระดับอนุปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรื อประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเท่าไม่นอ้ ยกว่า
๓.๒๕ และเรี ยนครบตามหลักสู ตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อย
กว่า ๓.๒๕ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ ๒
๑๙.๒ สอบได้ในรายวิช าใดๆ ไม่ ต่ าํ กว่า “C” ตามระบบค่ าระดับคะแนน
หรื อไม่ได้ “NP” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน
๑๙.๓ มีระยะเวลาศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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หลักสูตร ๒ ปี
หลักสูตร ๔ ปี
หลักสูตร ๕ ปี

๑) นักศึกษามีเวลาเรี ยนไม่เกิ น ๔ ภาคเรี ยนปกติติดต่อกัน สําหรั บ
๒) นักศึกษามีเวลาเรี ยนไม่เกิน ๘ ภาคเรี ยนปกติติดต่อกัน สําหรับ
๓) นักศึกษามีเวลาเรี ยนไม่เกิน ๑๐ ภาคเรี ยนปกติติดต่อกัน สําหรับ
๔) นักศึกษามีเวลาเรี ยนไม่เกิน ๑๒ ภาคเรี ยนปกติติดต่อกัน สําหรับ

หลักสูตร ๖ ปี
ข้อ ๒๐ นักศึกษาที่ขอยกเว้นผลการเรี ยนไม่มีสิทธิ์ได้รับปริ ญญาเกียรตินิยม
ข้อ ๒๑ ให้คณะกรรมการประจําคณะเป็ นผูอ้ นุมตั ิการประเมินผลการศึกษา
ข้อ ๒๒ ค่าธรรมเนียมการศึกษา
การเก็บค่ าธรรมเนี ย มการศึ กษาทุ กระบบทุ กประเภท ให้เป็ นไปตามระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการรับจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ข้อ ๒๓ การประเมินผล
๒๓.๑ ให้มหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารย์ผสู้ อนทุกภาคการศึกษา
เพื่อให้อาจารย์ผสู้ อนพัฒนาและปรับปรุ งคุณภาพการสอน
๒๓.๒ ให้มหาวิทยาลัยมี การประเมินผลการจัดการศึกษาทุกๆ ระยะ ๔ ปี
เพื่อพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนและพัฒนาหลักสูตร
ข้อ ๒๔ ให้อธิ การบดี เป็ นผูร้ ักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอาํ นาจออกระเบียบ
ประกาศหรื อคําสัง่ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิตามข้อบังคับนี้
ในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามข้อบังคับนี้ ให้อธิ การบดีมีอาํ นาจตี ความ
และวินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘

พลตรี

(สนัน่ ขจรประศาสน์)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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เอกสารหมายเลข 3
การกําหนดรหัสวิชาของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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การกําหนดรหัสวิชาของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
ECON_ _ _ _
ECON
ตัวเลขตําแหน่งแรก

ความหมาย
ความหมาย

ตัวเลขตําแหน่งที่สอง

ความหมาย

ตัวเลขตําแหน่งที่สามและสี่

เป็ นรายวิชาที่เปิ ดสอนโดยหลักสู ตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ความเหมาะสมสําหรับนักศึกษาชั้นปี ต่างๆ เช่น
ECON1101 สําหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 1
ECON2101 สําหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 2 เป็ นต้น
1 หมายถึงวิชาที่เป็ นวิชาพื้นฐาน
2 หมายถึงวิชาที่เกี่ยวข้องกับการนําไปประยุกต์ใช้
3 หมายถึงวิชาที่ใช้ในการวิเคราะห์
8 หมายถึงวิชาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
9 หมายถึงวิชาสัมมนาและการวิจยั

ความหมาย

ลําดับของรายวิชา

ความหมายของเลขรหัสการจัดชั่ วโมงเรียน
ตัวเลขตําแหน่งแรก
หมายถึง
จํานวนหน่วยกิต
ตัวเลขตําแหน่งที่สอง หมายถึง
ชัว่ โมงทฤษฎี
ตัวเลขตําแหน่งที่สาม หมายถึง
ชัว่ โมงปฏิบตั ิ
ตัวเลขตําแหน่งที่สี่
หมายถึง
ชัว่ โมงการศึกษานอกเวลา
หน่วยกิต
ชัว่ โมงทฤษฎี
ชัว่ โมงปฏิบตั ิ
ชัว่ โมงการศึกษานอกเวลา

3 (3 -0 -6 )
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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หมู่วชิ า เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ (ECON)
หมู่วชิ าเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ ได้ จัดลักษณะเนือ้ หาวิชาออกเป็ นดังนี้
1. วิชาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ (ทฤษฎี/หลักการ)
2. วิชาที่เกี่ยวข้องกับการนําไปประยุกต์ใช้
3. วิชาที่ใช้ในการวิเคราะห์
4. วิธีวจิ ยั วิทยาทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
5. สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
6. การวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
7. การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเศรษฐศาสตร์
8. การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเศรษฐศาสตร์
9. การเตรี ยมสหกิจศึกษาเศรษฐศาสตร์
10. สหกิจศึกษาเศรษฐศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

(ECON-1--)
(ECON-2--)
(ECON-3--)
(ECON3901)
(ECON4901)
(ECON4902)
(ECON4801)
(ECON4802)
(ECON4803)
(ECON4804)
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รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
ECON1101 ECON 2101
ECON1102 ECON 2102
ECON1103
ECON 1107
ECON 1108
ECON1104
ECON 1105 ECON 1101
ECON 1106 ECON 1102
ECON 1107 ECON 1105
ECON1201
ECON 2107
ECON1202
ECON 2108
ECON2101
ECON2201 ECON 3101
ECON2202 ECON 3102
ECON2203 ECON 2214
ECON3201 ECON 2201
ECON3202 ECON 2219
ECON3203 ECON 3202
ECON3204 ECON 3220
ECON3301 ECON 3205
ECON3302 ECON 3303
ECON3901
ECON 3901
ECON4301
ECON 3305

หมู่วชิ า เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ (ECON)
ชื่อวิชา

หน่วยกิต

เศรษฐศาสตร์ จุลภาค 1
เศรษฐศาสตร์ มหภาค 1
คณิ ตศาสตร์ สาํ หรับนักเศรษฐศาสตร์ 1
เศรษฐศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ 1
สถิติเศรษฐศาสตร์ 1
สถิติสาํ หรับนักเศรษฐศาสตร์ 1
หลักเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ เบื้องต้น
เศรษฐศาสตร์ ทว่ั ไป
คณิ ตศาสตร์ สาํ หรับนักเศรษฐศาสตร์ 2
เศรษฐคณิ ตศาสตร์ 2
สถิติสาํ หรับนักเศรษฐศาสตร์ 2
สถิติเศรษฐศาสตร์ 2
ประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ จุลภาค 2
เศรษฐศาสตร์ มหภาค 2
เศรษฐศาสตร์ การพัฒนา
เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร
เศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
เศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ
เศรษฐศาสตร์ การคลัง
เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน
วิธีวจิ ยั วิทยาทางเศรษฐศาสตร์
ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
เศรษฐกิจไทยกับโลกาภิวตั น์
การวิเคราะห์เศรษฐกิจไทย

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

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

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)
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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รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่ า
ECON3205 ECON 2202
ECON3206
ECON3207 ECON 2210
ECON3208 ECON 3207
ECON3209
ECON3303
ECON3304
ECON4101
ECON4302
ECON4303
ECON4304
ECON4305 ECON 2213
ECON4306 ECON 3204
ECON4801 ECON 4801
ECON4802 ECON 4802
ECON4803
ECON4804
ECON4901 ECON 4901
ECON4902 ECON 4902

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต

เศรษฐศาสตร์ การเกษตร
เศรษฐศาสตร์ สหกรณ์
เศรษฐศาสตร์การจัดการอุตสาหกรรม
เศรษฐศาสตร์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
เศรษฐกิจสร้างสรรค์และนวัตกรรม
เศรษฐศาสตร์ การจัดการความเสี่ ยง
เศรษฐศาสตร์ กลยุทธ์
ธรรมาภิบาลและจริ ยธรรมสําหรับนักเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์
เศรษฐศาสตร์การลงทุนและตลาดทุน
ประเด็นเศรษฐศาสตร์ ร่วมสมัยที่เลือกสรร
เศรษฐศาสตร์ การภาษีอากร
เศรษฐศาสตร์แรงงาน
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเศรษฐศาสตร์
การเตรี ยมสหกิจศึกษาเศรษฐศาสตร์
สหกิจศึกษาเศรษฐศาสตร์
สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
การวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ

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)
3(3-0-6)
2(90)
5(350)
2(90)
6(540)
3(0-6-3)
3(0-6-3)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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เอกสารหมายเลข 4
ผลงานทางวิชาการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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ประวัติและผลงานอาจารย์
1.อาจารย์ สุนทรี
แก้วสอน
2.1 ตําแหน่ งทางวิชาการ
2.2 ประวัติการศึกษา

อาจารย์

ระดับ
ปริ ญญาตรี

ชื่ อปริญญา (สาขาวิชา)
ศิลปศาสตรบัณฑิต
(บริ หารธุ รกิจ)
ปริ ญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
ปริ ญญาเอก
-

ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี พ.ศ.สํ าเร็จการศึกษา
2518

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2528

-

-

2.3 ภาระการสอน ประจําปี การศึกษา 2554
ภาคเรี ยนที่ 1/2554
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ECON1101 เศรษฐศาสตร์ จุลภาค1
ECON1102 เศรษฐศาสตร์ มหภาค1

ภาคเรี ยนที่ 2/2554
หน่วยกิต รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3(3-0-6) ECON1102 เศรษฐศาสตร์ มหภาค1
3(3-0-6)

ECON4901 สัมมนาทาง
เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
ECON4902 วิจยั ทางเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ

1(0-2-1)

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3(0-6-3)

2.4 ผลงานทางวิชาการ
2.4.1 ตํารา หนังสื อ เอกสารประกอบการสอน บทความทางวิชาการและงานวิจัย
ตํารา หนังสื อ เอกสารประกอบการสอน
สุ นทรี แก้วสอน.(2550). เศรษฐศาสตร์ จุลภาค1. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
.(2550). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาเศรษฐศาสตร์ มหภาค1. กรุ งเทพฯ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
.(2551). หลักเศรษฐศาสตร์ . กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
.(2551). เศรษฐศาสตร์ จุลภาค1. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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งานวิจัย
สุ นทรี แก้วสอน และคณะ.(2546). การประเมินผลสั มฤทธิ์โครงการประสานพลัง
แผ่ นดินเอาชนะยาเสพติด : กรณีศึกษาเขตจอมทอง. กรุ งเทพฯ : สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
.(2551). การพัฒนาการเรียนรู้วชิ าเศรษฐศาสตร์ เบือ้ งต้ นของนักศึกษากลุ่ม 102 โดยใช้
แบบฝึ กปฏิบัติ. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
.(2553). ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิต
ทีส่ ํ าเร็จการศึกษาจากหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปี การศึกษา 2551-2552.
กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
.(2553). การพัฒนาผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ จุลภาค 1 ของนักศึกษา
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจชั้ นปี ที่ 1 โดยใช้ แผนผังความคิด. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม.
2.4.2 ประสบการณ์ การทํางาน
พ.ศ. 2521
พ.ศ. 2522
พ.ศ. 2527
พ.ศ. 2537
พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2554 - ปั จจุบนั

นักวิชาการศึกษา 3 กองการฝึ กหัดครู กรมการฝึ กหัดครู
นักวิชาการศึกษา 4 กองการฝึ กหัดครู กรมการฝึ กหัดครู
นักวิชาการศึกษา 5 กองการฝึ กหัดครู กรมการฝึ กหัดครู
นักวิชาการศึกษา 6 กองส่ งเสริ มวิทยฐานะครู กรมการฝึ กหัดครู
นักวิชาการศึกษา 7(ว) สํานักพัฒนาการฝึ กหัดครู
สํานักงานสภาสถาบันาชภัฏ
นักวิชาการศึกษา 8(ว) สํานักพัฒนาการฝึ กหัดครู
สํานักงานสภาสถาบันาชภัฏ
อาจารย์ 3 ระดับ 8 อาจารย์ประจําโปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประธานหลักสู ตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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2.4.3 ประวัติการฝึ กอบรม
ก.ค. 2539
ส.ค. 2539
ก.ย. 2539
พ.ค. 2541
ส.ค. 2541
ก.ย. 2546
พ.ค. 2549
พ.ค. 2552
ส.ค. 2553
มี.ค. 2554

2.4.4 การศึกษาดูงาน
ต.ค. 2546

พ.ย. 2551
ต.ค. 2552
มี.ค. 2553
พ.ค. 2554

ส.ค. 2554

อบรมคอมพิวเตอร์ หลักสู ตร Lotus 1-2-3
อบรมคอมพิวเตอร์ หลักสู ตร Microsoft Excel
อบรมคอมพิวเตอร์ หลักสู ตร Window Thai Edition
อบรมหลักสู ตรการพัฒนาบุคลากร
อบรมหลักสู ตรการพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอน
อบรมหลักสู ตรการพัฒนาวิสัยทัศน์ผบู ้ ริ การอุดมศึกษาในยุค
โลกาภิวตั น์
อบรมหลักสู ตร SPSS for Window เบื้องต้น
อบรมการบริ หารความเสี่ ยง
การอบรมวิจยั ในชั้นเรี ยน
อบรมการเข้าสู่ ตาํ แหน่งทางวิชาการ
อบรมเทคนิคการออกข้อสอบที่ดี

Study Tour : Collaboration between Private Sector and University in
Research Development East West Center and University of Hawaii
Study Tour : Higher Education Administration
Arizona State University
Study Tour : Higher Education Standard and Evaluation
Sam Houston University
ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยกวางสี นอมอล สาธารณรัฐประชาชนจีน
ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยเรซูเมกัน ประเทศญี่ปุ่น
ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยนันยาง ประเทศสิ งค์โปร์
นิเทศนักศึกษาและศึกษาดูงานที่ Budapest Business School, College of
Commerce, Catering and Tourism และ Nocotel Hotel ณ บูดาเปสต์
ประเทศฮังการี
ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัย Yonsei ประเทศเกาหลี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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2.อาจารย์ ศศิพมิ ล
แสงจันทร์
2.1 ตําแหน่ งทางวิชาการ
อาจารย์
2.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริ ญญา (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน
ปริ ญญาตรี บริ หารธุ รกิจบัณฑิต (การเงิน)
มหาวิทยาลัยธุ รกิจ
บัณฑิตย์
ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตร
(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
ศาสตร์
ปริ ญญาเอก
-

ปี พ.ศ.สําเร็ จการศึกษา
2522
2537
-

2.3 ภาระการสอน ประจําปี การศึกษา 2554
ภาคเรี ยนที่ 1/2554
ภาคเรี ยนที่ 2/2554
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จํานวนหน่วยกิต รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จํานวนหน่วยกิต
ECON1102 เศรษฐศาสตร์ มหภาค 1
3
ECON3301 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
3
ECON3204 เศรษฐศาสตร์ การคลัง
3
ECON1102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 3
2.4 ผลงานทางวิชาการ
2.4.1 งานวิจัย
ศศิพิมล แสงจันทร์ . (2554). ความพึงพอใจของผู้ประกอบการทีม่ ีต่อบัณฑิตของคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
2.4.2 ประสบการณ์ การทํางาน
พ.ศ. 2538
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ. 2539
รองหัวหน้าการเงิน สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ. 2540
กรรมการประจําโปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ. 2540
รองคณบดีฝ่ายแผนงาน คณะวิทยาการจัดการ
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ. 2540
หัวหน้าพัสดุคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

110

พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2550
2.4.3 การฝึ กอบรม
พ.ค. 2540
พ.ย. 2542
ต.ค. 2545
พ.ย. 2551
ธ.ค. 2552
ส.ค. 2553
มี.ค. 2553
ส.ค. 2554

รองคณบดีฝ่ายบริ หารและแผนงาน คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
กรรมการประจําหลักสู ตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
อบรมเทคนิคการออกข้อสอบ สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
อบรมเทคนิคการสอนเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
อบรมวิจยั ในชั้นเรี ยน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
อบรมการบริ หารความเสี่ ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
อบรมการวางแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
อบรมการสอนวิชาวิจยั มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยนันยาง ประเทศสิ งค์โปร์
ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัย Yonsei ประเทศเกาหลี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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3.อาจารย์สุรินทร์
สมคํา
2.1 ตําแหน่ งทางวิชาการ
อาจารย์
2.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่ อปริญญา (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน
ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ทฤษฎี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
เศรษฐศาสตร์ )
ปริ ญญาโท พัฒนบริ หารศาสตรมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
หารศาสตร์
ปริ ญญาเอก
-

ปี พ.ศ.สํ าเร็จการศึกษา
2528
2539
-

2.3 ภาระการสอน ประจําปี การศึกษา 2554
ภาคเรี ยนที่ 1/2554
ภาคเรี ยนที่ 2/2554
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จํานวนหน่วยกิต รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จํานวนหน่วยกิต
ECON1103 คณิ ตศาสตร์ สาํ หรับนัก
ECON1102 เศรษฐศาสตร์มหภาค1 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์ 1
3(3-0-6)
ECON1105 หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6) ECON2103 คณิ ตศาสตร์ สาํ หรับนัก
เศรษฐศาสตร์ 2
3(3-0-6)
2.4 ผลงานทางวิชาการ
2.4.1 งานวิจัย
สุ รินทร์ สมคํา.(2541). การติดตามผลบัณฑิตโปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ.2540-2541. กรุ งเทพฯ : สถาบันราชภัฏ
จันทรเกษม.
สุ รินทร์ สมคํา.(2541). สํ ารวจความต้ องการศึกษาแขนงวิทยุ-โทรทัศน์ คณะวิทยาการจัดการ
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ.2541. กรุ งเทพฯ : สถาบันราชภัฏ
จันทรเกษม
สุ รินทร์ สมคํา.(2545). การจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้ นผลงานของสถาบันราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ.2545. กรุ งเทพฯ : สถาบันราชภัฏจันทรเกษม.

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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2.4.2 ประสบการณ์ การทํางาน
พ.ศ. 2537
เจ้าหน้าที่อาํ นวยสิ นเชื่อ 1 อํานวยสิ นเชื่อธุรกิจสาย 5 ฝ่ ายอํานวยสิ นเชื่อ
ธนาคารสหธนาคาร จํากัด
พ.ศ. 2539
เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส ฝ่ ายการเงินและบัญชี
บริ ษทั โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด
พ.ศ. 2540
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารการเงิน บริ ษทั คาเธ่ยล์ าแพลน จํากัด
พ.ศ. 2542
กรรมการประจําโปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ. 2549
กรรมการประจําหลักสู ตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2.4.3 การฝึ กอบรม
พ.ศ. 2545
โครงการศึกษาวิจยั เพื่อเตรี ยมสู่ บณั ฑิตศึกษา สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ. 2547
โครงการอบรมการใช้สถิติข้ นั สู งเพื่อการวิจยั โปรแกรม SPSS for Windows
คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2549
อบรมผูป้ ระเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา หลักสู ตรที่ 2 รุ่ นที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
พ.ศ. 2550
โครงการฝึ กอบรมหลักสู ตรการิ วเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรม EViews
ศูนย์วจิ ยั เศรษฐศาสตร์ ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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4.อาจารย์พงษ์ รัตน์
วิสิทธิ์
2.1 ตําแหน่ งทางวิชาการ
อาจารย์
2.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริ ญญา (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน
ปี พ.ศ.สําเร็ จการศึกษา
ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต(บริ หารธุรกิจเกษตร) มหาวิทยาลัยราชมงคล
2535
ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
2539
(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
ปริ ญญาเอก
2.3 ภาระการสอน ประจําปี การศึกษา 2554
ภาคเรี ยนที่ 1/2554
รหัสวิชา
ชื่อวิชา จํานวนหน่วยกิต
ECON1101
เศรษฐศาสตร์ จุลภาค1 3(3-0-6)
ECON1102
เศรษฐศาสตร์ มหภาค1 3(3-0-6)

ภาคเรี ยนที่ 2/2554
รหัสวิชา
ชื่อวิชา จํานวนหน่วยกิต
ECON1102 เศรษฐศาสตร์ มหภาค1 3(3-0-6)
ECON1105 หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)

2.4 ผลงานทางวิชาการ
2.4.1 งานวิจัย

2.4.2 ประสบการณ์การทํางาน
พ.ศ. 2539
ผูต้ รวจสอบภายใน ธนาคารกรุ งเทพพาณิ ชยการ จํากัด
พ.ศ. 2543
กรรมการประจําโปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ. 2549
กรรมการประจําหลักสู ตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ. 2554
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2.4.3 การฝึ กอบรม
ต.ค. 2548
ศึกษาดูงานที่วทิ ยาลัยโปลีเทคนิค ประเทศมาเลเซีย
พ.ย. 2552
หลักสู ตรการสอนเรื่ อง “การวิเคราะห์ความเสี่ ยงทางการเงิน”
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มี.ค. 2553
ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยนันยาง ประเทศสิ งค์โปร์
ส.ค. 2554
ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัย Yonsei ประเทศเกาหลี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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5.อาจารย์ทรงยศ พงศ์ โรจน์ เผ่ า
2.1 ตําแหน่ งทางวิชาการ
อาจารย์
2.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริ ญญา (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน
ปริ ญญาตรี บริ หารธุ รกิจบัณฑิต(การตลาด)
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิต
(พัฒนาการเศรษฐกิจ)
พัฒนบริ หารศาสตร์
ปริ ญญาเอก
2.3 ภาระการสอน ประจําปี การศึกษา 2554
ภาคเรี ยนที่ 1/2554
รหัสวิชา
ชื่อวิชา จํานวนหน่วยกิต
ECON1101 เศรษฐศาสตร์ จุลภาค1 3(3-0-6)
ECON1105 หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)

ปี พ.ศ.สําเร็ จการศึกษา
2539
2542
-

ภาคเรี ยนที่ 2/2554
รหัสวิชา
ชื่อวิชา จํานวนหน่วยกิต
ECON1102 เศรษฐศาสตร์ มหภาค1 3(3-0-6)
ECON1104 สถิติสาํ หรับนักเศรษฐศาสตร์ 1
3(3-0-6)

2.4 ผลงานทางวิชาการ
2.4.1 ตํารา หนังสื อ เอกสารประกอบการสอน บทความทางวิชาการ
ทรงยศ พงศ์โรจน์เผ่า.(2550). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาสถิติเศรษฐศาสตร์1.
กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
2.4.2 ประสบการณ์ การทํางาน
พ.ศ. 2545
กรรมการและเลขานุการประจําโปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ. 2549
กรรมการและเลขานุการประจําหลักสู ตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ. 2550
ที่ปรึ กษาฝ่ ายการตลาดและการจัดพิมพ์ บริ ษทั สร้างสรรค์บุค๊ ส์ จํากัด
พ.ศ. 2550
ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ. 2554
ประธานหลักสู ตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ. 2554
ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
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2.4.3 การฝึ กอบรม
ต.ค. 2548
พ.ย. 2552
มี.ค. 2553
ส.ค. 2554

ศึกษาดูงานที่วทิ ยาลัยโปลีเทคนิค ประเทศมาเลเซีย
หลักสู ตรการสอนเรื่ อง “การวิเคราะห์ความเสี่ ยงทางการเงิน”. ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยนันยาง ประเทศสิ งค์โปร์
ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัย Yonsei ประเทศเกาหลี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

