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หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.2554
ชื่อสถาบัน
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะวิทยาการจัดการ
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป

1. ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
: Bachelor of Business Administration Program in Management

2. ชื่ อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อเต็ม

: บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
: Bachelor of Business Administration (Management)

ชื่อย่อ
ชื่อย่อ

: บธ.บ.(การจัดการ)
: B.B.A. (Management)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ ยวชาญเฉพาะของหลักสู ตร (ถ้ าไม่ มีไม่ ต้องระบุ)
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจ สาขาวิชาการจัดการเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ดา้ นการบริ หารจัดการ
ผูป้ ระกอบการ สามารถสื่ อสารและทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นในองค์การได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4. จํานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 133 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
เป็ นหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี 4 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี
พ.ศ.2548
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาไทย
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5.3 การรับเข้ าศึกษา
5.3.1 รับนักศึกษาไทย หากนักศึกษาต่างชาติมีความรู้ในภาษาไทยก็สามารถสมัครเข้า
ศึกษาได้
5.3.2 เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
5.3.3 เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี พ.ศ.2548
5.3.4 เป็ นไปตามประกาศว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของสถาบันที่จดั การเรี ยนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผู้สําเร็จการศึกษา
ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
หลั ก สู ตรปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2554 ปรั บ ปรุ งจากหลั ก สู ตรบริ หารธุ รกิ จ บั ณ ฑิ ต
สาขาการจัดการทัว่ ไป พ.ศ.2549 เปิ ดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2554 เป็ นต้นไป
สภาวิชาการเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2554
สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิ หลักสู ตรในการประชุม ครั้งที่ 4/2554 วันที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ. 2554
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญา
ตรี สาขาการจัดการในปี การศึกษา 2556 (หลังจากเปิ ดสอนแล้ว 2 ปี )
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสํ าเร็จการศึกษา
1. ผูป้ ระกอบการ
2. พนักงานในองค์การภาครัฐและเอกชน
3. นักธุรกิจ
4. ที่ปรึ กษาทางธุ รกิจ
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9. ชื่ อ ตําแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตร
ลําดับ ตําแหน่ ง
ที่ วิชาการ

1

ชื่อ - สกุล

อาจารย์ นางกัลยกร กลายสุข

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สถาบัน

ปี ทีจ่ บ

ปร.ด. การบริ หารการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

2553

ศศ.ม. การบริ หารองค์การ

มหาวิทยาลัยเกริ ก

2542

ค.บ. การสหกรณ์

วิทยาลัยครู จนั ทรเกษม

2528

University of Bridgeport

2539

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2519

(เกียรตินิยมอันดับ2)
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อาจารย์ นางสาววรรณา เรื องปราชญ์ M.B.A. Administration
พณ.บ. การบริ หาร
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อาจารย์ นายสรัล สัตตาคม

อาจารย์ นายนวระ ทาสุวรรณ

บธ.ม. การจัดการและบริ หาร มหาวิทยาลัยธุรกิจ
องค์การ
บัณฑิตย์
บธ.บ. การตลาด

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2533

บธ.ม. บริ หารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2544

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2542

บธ.ม. บริ หารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2544

วท.บ. เทคโนโลยีเซรามิกส์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บธ.บ.
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อาจารย์ นางสาวรจนา แสงตาล

2540

การจัดการธุรกิจ

พระนคร

2542

10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
ห้องเรี ยนทฤษฏีและห้องปฏิบตั ิการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม แขวงจันทรเกษม เขต
จตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร
11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ ําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 10 มีสาระสําคัญคือ ส่ งเสริ มธุ รกิ จใน
รู ปแบบต่าง ๆ เพื่อกระตุน้ และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ทดั เทียมกับยุคโลกาภิวตั น์ ในปั จจุบนั
การค้าในประเทศต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และระหว่างประเทศได้ถูกแนวทางการค้าเสรี ซึ่ ง
เป็ นการค้าที่ไร้ ขอบเขตพรมแดนระหว่างประเทศ ที่เกิดขึ้นอย่างมากมายหลายแห่ งในโลกและเป็ น
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แนวโน้มที่จะต้องเกิ ดและขยายตัวขึ้นในทัว่ ทุกดินแดน การดําเนิ นการการค้าในยุคการค้าเสรี เช่ นนี้
องค์กรธุ รกิจไม่วา่ จะเป็ นธุ รกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางหรื อขนาดใหญ่ เป็ นการค้าในระดับท้องถิ่นจนถึ ง
ระดับสากล ต่างต้องการองค์ความรู ้ เทคนิ ค เทคโนโลยี เครื่ องมือที่สร้างความสามารถในการแข่งขัน
ดัง นั้น หลัก สู ต รบริ หารธุ ร กิ จ สาขาการจัด การ คณะวิท ยาการจัดการ จึ ง มี ค วามจํา เป็ นต้อ งมี ก าร
ปรับปรุ งหลักสู ตรการเรี ยนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับยุคโลกาภิวตั น์และเพื่อสร้างบุคลากรทางการ
บริ หารธุ รกิจที่มีความรู ้ความเข้าใจและสามารถใช้เครื่ องมือทางการบริ หารธุ รกิจมาช่วยองค์กรธุ รกิจใน
ประเทศให้สามารถดําเนิ นธุ รกิจของตนเองได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยนําองค์ความรู้มาพัฒนาอาชี พ
อย่างยัง่ ยืน
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
เนื่ องจากสภาพแวดล้อมทางด้านสังคมและวัฒนธรรมของไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
กาลเวลา โดยเฉพาะสภาพสังคมและวัฒนธรรมไทย มีการเปลี่ยนแปลงทําให้ก่อปั ญหาในด้านต่างๆ
เช่น อาชญากรรม อัตราการเกิดของประชากรที่ลดลง ปั ญหาทางสังคม ปั ญหาการคลัง่ ไคล้วฒั นธรรม
ต่างชาติ ฯลฯ ซึ่ งล้วนเป็ นประเด็นหลัก ที่ทาํ ให้ หลัก สู ตรการจัดการเห็ นความสําคัญของปั ญหาที่
เกิดขึ้น จําเป็ นต้องมีการปรับปรุ งพัฒนาหลักสู ตรการจัดการ โดยมุ่งเน้นให้นกั ศึกษาเป็ นผูท้ ี่มีคุณธรรม
และจริ ยธรรม เป็ นพลเมืองที่ดีของสังคม มุ่งให้เป็ นสังคมแห่ งการเรี ยนรู้ ร่ วมส่ งเสริ ม และอนุ รักษ์
วัฒนธรรมอันดีงามของไทยไว้
11.3 สถานการณ์ ด้านความต้ องการตลาดแรงงานในประเทศและต่ างประเทศ
จากแนวโน้มอัตราการเกิดของประชากรโลก และของประเทศไทย ได้มีการเปลี่ยนแปลงใน
อัตราที่ลดลงอย่างต่อเนื่ อง ก่อให้เกิ ดความไม่สมดุลของจํานวนประชากร ในวัยต่างๆ โดยเฉพาะวัย
แรงงาน ซึ่ งเป็ นกําลังหลักในการขับเคลื่อนธุ รกิ จ ที่นับวันยิ่งทวีความรุ นแรงของปั ญหาที่เกิ ดขึ้นอยู่
เสมอ ทําให้เกิดปั ญหาการขาดแคลนแรงงาน ซึ่ งมีผลต่อภาคธุ รกิจที่จาํ เป็ นต้องใช้ทรัพยากรบุคคลเป็ น
หลักในการดําเนิ นธุ รกิจ หลักสู ตรเห็นความสําคัญในการปรับปรุ งพัฒนาหลักสู ตรให้สามารถรองรับ
กับตลาดแรงงานที่ลดลง โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของแรงงานให้เป็ นแรงงานที่มีคุณภาพและ
เป็ นที่ยอมรับของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ
11.4 ความก้ าวหน้ าทางวิชาการและเทคโนโลยี
ในยุคโลกาภิวตั น์ ที่ เทคโนโลยีมีอิทธิ พลและเป็ นส่ วนหนึ่ งในการดําเนิ นชี วิตของมนุ ษย์ใน
ปั จจุบนั และได้มีการนําเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเรี ยนรู้ การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้น
ทําให้หลักสู ตรจําเป็ นต้องมีการปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
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12. ผลกระทบจากข้ อ 11 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตรได้ มาตรฐานและทันกับสถานการณ์
จากผลกระทบจากสถานการณ์ ภายนอก ในการพัฒนาหลักสู ตรจึงจําเป็ นต้องพัฒนาหลักสู ตร
ในเชิ งรุ กที่มีศกั ยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวฒั นาการของการบริ หารจัดการ เพื่อรองรับ
ระบบการค้าเสรี และการแข่งขันทางธุ รกิจทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยการผลิ ตบุคลากรที่มี
ทัก ษะการบริ หารจัดการซึ่ งจํา เป็ นต้องมี ค วามพร้ อ มที่ จ ะปฏิ บ ตั ิ ง านได้ท นั ที และมี ศ ัก ยภาพสู ง ใน
การพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเข้าใจในผลกระทบของ
การดําเนิ นธุ รกิ จที่มีต่อสังคม โดยต้องปฏิบตั ิตนอย่างมืออาชี พ มีคุณธรรม จริ ยธรรม ซึ่ งเป็ นไปตาม
นโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้านมุ่งสู่ ความเป็ นเลิศในการสร้างความรู ้คู่คุณธรรมนําการวิจยั
รวมทั้งผลิตบัณฑิตที่ดีและเก่ง
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณ์หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย มีดงั นี้
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม
2. ผลิตบัณฑิตให้มีภูมิปัญญาที่มีศกั ยภาพสู่ มาตรฐานสากล
3. วิจยั และพัฒนาองค์ความรู ้ ภูมิปัญญาและถ่ายทอดสู่ สังคมเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
5. บริ การทางวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
6. เสริ มสร้าง ทํานุบาํ รุ ง และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมแก่สังคม
7. ส่ งเสริ มการพัฒนาสังคมให้สอดคล้องกับแนวทางพระราชดําริ
8. สร้างโอกาสในการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
การพัฒนาหลักสู ตรจึงต้องเน้นและส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนที่คาํ นึงถึงคุณธรรม
จริ ยธรรมทางวิชาชีพ โดยใส่ ใจถึงผลกระทบต่อผูใ้ ช้บณั ฑิตในสังคมและวัฒนธรรมไทย
13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอืน่ ทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรนีท้ เี่ ปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่
1.วิชาในกลุ่มวิชาแกนทางบริ หารธุ รกิจ
2.วิชาในกลุ่มวิชาศึกษาทัวไป
่
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่ ต้ องมาเรียน
1. องค์การและการจัดการธุรกิจ
2. การจัดองค์การและจริ ยธรรมทางธุ รกิจ
3. การจัดการการผลิตและดําเนิ นงาน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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13.3 การบริ หารจัดการ
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร ประสานงานกับอาจารย์ผแู้ ทนจากสาขาวิชาอื่นในคณะที่
เกี่ ย วข้อง ด้า นเนื้ อ หาสาระ การจัดตารางเรี ย นและสอน โดยความร่ วมมื อในการประสานงานกับ
สาขาวิชาอื่นนั้น เป็ นการเปิ ดโอกาส มิได้กาํ หนดเฉพาะหรื อเจาะจงกับคณะฯ ใด แต่ข้ ึนอยู่กบั ความ
จําเป็ นของหลักสู ตรอื่ น โดยหากมี ก ารบริ ก ารการเรี ยนการสอนให้หลักสู ตรอื่ น จะมี การเรี ยนและ
การประเมินผลปกติ ส่ วนการคิดภาระงานให้แก่หลักสู ตรใช้หลักเกณฑ์ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
1. แต่งตั้งผูป้ ระสานงานรายวิชาทุ กรายวิช า เพื่อทํา หน้าที่ ประสานงานกับ ภาควิช า
อาจารย์ผสู ้ อนและนักศึกษาในการพิจารณารายวิชา การจัดการเรี ยนการสอน และ
การประเมินผล
2. มอบหมายคณะกรรมการหลัก สู ตรการจัดการ ดํา เนิ นการเกี่ ย วกับ กระบวนการ
จัดการเรี ยนการสอนเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายรายวิชา
3. อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสู ตรประสานงานกับอาจารย์ผูส้ อน ด้านเนื้ อหาสาระให้
สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสํ าคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกระบวนการจัดการ เสริ มสร้างความเป็ น
ผูน้ าํ มีความรู ้ดี มีคุณธรรมและจริ ยธรรม สามารถดํารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุ ข
1.2 วัตถุประสงค์
1. ส่ งเสริ มและพัฒนานักศึกษาที่มีคุณภาพด้านวิชาการ มีภาวะผูน้ าํ จริ ยธรรมเพื่อให้
เป็ นนักการจัดการที่ดี สามารถใช้ชีวติ ในสังคมอย่างมีความสุ ข
2. สร้างองค์การให้เป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้และบริ หารจัดการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล
3. ส่ งเสริ มและพัฒนาบุคลากรให้มีศกั ยภาพทางวิชาการและมีคุณภาพชีวติ ที่ดี
4. สร้างเครื อข่ายและบริ การวิชาการระหว่างชุมชน องค์การภาครัฐและเอกชน
5. จัดกิจกรรมสื บสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6. ส่ งเสริ มอาจารย์และนักศึกษาให้มีการบูรณาการความรู้ดา้ นการจัดการเพื่อบริ การ
สังคม
2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง

แผนการพัฒนา/
เปลีย่ นแปลง

กลยุทธ์

1. ปรับปรุ งหลักสูตรตาม
1. ติดตามการปรับปรุ งหลักสูตรอย่าง
เกณฑ์ มาตรฐานของ สกอ.
สมํ่าเสมอ
และมาตรฐานวิชาชีพ
2. ประชุม/สัมมนาผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ประจําหลักสูตร
3. ติดตามความก้าวหน้าขององค์ความรู ้
ในวิชาชีพ
4. ติดตามความคาดหวังของสังคมต่อผู ้
ประกอบวิชาชีพ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
1. รายงานการประเมินหลักสูตร
2. เอกสารการปรับปรุ งหลักสูตร
3. ผลสรุ ปและผลการประเมินการ
ประชุมสัมมนา
4. รายวิชาในหลักสูตรที่สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพ
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แผนการพัฒนา/
เปลีย่ นแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้

2. ส่งเสริ มการจัดการเรี ยนการ 1. เพิ่มพูนทักษะอาจารย์ในการจัดการ
เรี ยน การสอนแบบ active learning
สอนให้เป็ น active learning
2. แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างอาจารย์
ผูส้ อนในรายวิชาต่างๆ
3. ประเมินประสิทธิภาพการเรี ยนการ
สอนแบบ active learning

1. จํานวนโครงการเพิ่มพูนทักษะ
อาจารย์
2. จํานวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมการ
เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรี ยน การ
สอนแบบ active learning
3. ผลการประเมินประสิ ทธิภาพ การ
เรี ยนการสอนแบบ active learning
4. ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อการเรี ยน
การสอนแบบ active learning

3. ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง

1. จํานวนโครงการเพิ่มพูนทักษะ
อาจารย์
2. จํานวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมการ
เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรี ยน การ
สอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
3. ผลการประเมินประสิ ทธิภาพการ
เรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
ศูนย์กลาง
4. ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อการเรี ยน
การสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
5. จํานวนรายวิชาที่กาํ หนดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
6. จํานวนรายวิชาที่ใช้การประเมินผลที่
เน้นพัฒนาการของผูเ้ รี ยน
7. ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อ
สารสนเทศที่สนับสนุนการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง

1. เพิ่มพูนทักษะอาจารย์ในการจัดการ
เรี ยน การสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
ศูนย์กลาง
2. แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างผูส้ อนจาก
best practice การเรี ยนการสอนที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
3. กําหนดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
และการประเมินผลที่เน้นพัฒนาการ
ของผูเ้ รี ยนในแผนการจัดทํา
รายละเอียดของรายวิชา
4. ประเมินประสิทธิภาพการเรี ยนการ
สอน ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
5. พัฒนาสารสนเทศที่สนับสนุนการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้

4. ปรับปรุ งวิธีการวัดและการ
ประเมินผล

1. เพิ่มพูนทักษะอาจารย์เกี่ยวกับ
วิธีการวัดและประเมินผล
2. กําหนดให้มีคณะกรรมการวิเคราะห์
ข้อสอบในทุกรายวิชา
3. กําหนดเกณฑ์ในการวัดและ
ประเมินแต่ละรายวิชา

5. ส่งเสริ มการจัดการเรี ยนรู ้
เพื่อให้บรรลุมาตรฐานผลการ
เรี ยนรู ้ ทุกด้าน

1. พัฒนาทักษะอาจารย์ในการจัดการ
เรี ยนรู ้และการประเมินผลการเรี ยนรู ้
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ด้านความรู ้
ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ทักษะในการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทั้งทักษะการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ
2. ติดตามประเมินทักษะอาจารย์ใน
การจัดการเรี ยนรู ้ และการ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ในแต่ละ
ด้าน

1. จํานวนโครงการเพิ่มพูนทักษะ อาจารย์
2. จํานวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมการ
เพิม่ พูนทักษะในการวัดและประเมินผล
3. รายงานการวิเคราะห์ขอ้ สอบ
4. ผลการวิเคราะห์ขอ้ สอบ
5. เกณฑ์การวัดและประเมินผล
6. จํานวนรายวิชาที่ใช้วธิ ีการวัดและ
ประเมินผลตามเกณฑ์ที่กาํ หนด
7. ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อระบบการ
วัดและประเมินผล
1. จํานวนโครงการเพิ่มพูนทักษะ อาจารย์
2. จํานวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมการ
เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรี ยนรู ้ตาม
มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้
3. ผลการประเมินประสิ ทธิภาพการจัดการ
เรี ยนรู ้ ตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้แต่ละ
ด้าน
4. ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อการจัดการ
เรี ยนรู ้ของอาจารย์
5. ผลการประเมินนักศึกษาในแต่ละ
มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้
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1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
1.1.1 ใช้ ร ะบบการศึ ก ษาแบบทวิ ภ าค โดยหนึ่ งปี การศึ ก ษา แบ่ ง ออกเป็ น 2 ภาค
การศึกษาปกติ โดยแต่ละภาคการศึกษา มีระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ หรื อ
เทียบเท่า หากมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้จดั เนื้อหาวิชาในสัดส่ วนที่สัมพันธ์
กัน โดยระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 8 สัปดาห์ และจํานวนหน่วยกิตไม่เกิน 9 หน่วยกิต
1.1.2 เป็ นไปตามข้อบัง คับ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ จันทรเกษม ว่า ด้วยการจัดการศึ ก ษา
ระดับปริ ญญาตรี พ.ศ.2548 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข2)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ให้เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2 การดําเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน- เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคเรี ยนที่ 1 มิถุนายน – ตุลาคม
ภาคเรี ยนที่ 2 พฤศจิกายน – มีนาคม
ภาคฤดูร้อน ให้เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
2.2.1 ต้องสําเร็ จการศึกษาไม่ต่าํ กว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหรื อ
เป็ นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับของการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2.2.3 ผ่านการเทียบโอนรายวิชา/ประสบการณ์ตามเกณฑ์ที่กาํ หนดโดยหลักสู ตรการ
จัดการ
การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่า
ด้วยการจัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข2)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
2.3.1 ความรู ้และทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างตํ่า
2.3.2 ความรู ้พ้ืนฐานด้านคณิ ตศาสตร์ ไม่เพียงพอที่เรี ยนในสาขาวิชาชีพ
2.3.3 การเรี ย นการสอนในระดับ อุ ด มศึ ก ษากับ มัธ ยมศึ ก ษามี ค วามแตกต่ า งกัน ดัง นั้น
นักศึกษาใหม่อาจมีปัญหาในการปรับตัว
2.4 กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา /ข้ อจํากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
2.4.1 นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนภาษาอังกฤษตํ่ากว่าเกณฑ์ที่กาํ หนด ให้ลงทะเบียนเรี ยน
รายวิชาภาษาอังกฤษเตรี ยมความพร้อม
2.4.2 จัดกิจกรรมเตรี ยมความพร้อมให้แก่นกั ศึกษาที่มีความรู ้พ้ืนฐานด้านคณิ ตศาสตร์ ต่าํ
2.4.3 จัดปฐมนิ เทศนักศึกษาใหม่
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี
จํานวนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีช้ ั นปี ที่ (คน)
1
2
3
4
รวม
จํานวนนักศึกษาทีค่ าดว่ า
จะสํ าเร็จการศึกษา

จํานวนนักศึกษาแต่ ละปี การศึกษา
2554
80
80

2555
80
80
160

2556
80
80
80
240

2557
80
80
80
80
320

2558
80
80
80
80
320

-

-

-

64

64

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ
รายการ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
เงินอุดหนุ นจากรัฐบาล
รวมรายรับทั้งหมด
ค่ าใช้ จ่ายของนักศึกษาต่ อภาคเรียน
ต่ อคน

(หน่ วย : บาท)
ปี งบประมาณ
2554
2555
2556
2557
456,,000 912,000 1,365,000 1,824,000
960,000
240,000 480,000 720,000
696,000 1,392,000 2,008,000 2,784,000
8,700

8,700

8,700

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

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

8,700

2558
1,824,000
960,000
2,784,000
8,700

(หน่ วย : บาท)

2554

2555

ปี งบประมาณ
2556
2557

2558

1,290,600 1,393,848 1,505,356
824,400 865,700 901,000
2,115,000 2,259,548 2,406,356

1,625,785
946,100
2,571,885

1,755,848
993,500
2,749,348

2,115,000 2,259,548 2,406,356
80
160
240
26,437.50 14,122.18 10,026.48

2,571,885
320
8,037.14

2,749,348
320
8,591.71

หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
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2.7 ระบบการจัดการศึกษา
จัดการศึกษาแบบชั้นเรี ยนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข2)
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี
พ.ศ. 2548 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข2)
3 หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 หน่ 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 กประสบการณ์
วิชาชี พ/สหกิจศึกษา ไม่ น้อยกว่า
เลือกเรียนจากข้ อ 2.3.1 หรือ ข้ อ 2.3.2
2.3.1 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
2.3.2 สหกิจศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
3.1.3 รายวิชาในโครงสร้ างหลักสู ตร
1.หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 กลุ่มวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เลือกเรียน
GESC1101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
Information Technology and Communication
GESC1102 วิทยาศาสตร์ เพื่อชีวติ
Sciences for Life
GESC1103 พืชพรรณเพื่อชีวิต
Plants for Life
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

30
97
45
45
30
15

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

7 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)
หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
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GESC1104 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเพื่อชีวติ
Natural Resources and Environment for Life
GESC1105 ชีวติ กับเทคโนโลยี
Life and Technology
GESC1106 การคิดและคณิ ตศาสตร์ ในชีวิตประจําวัน
Thinking and Mathematics in Daily Life
1.2 กลุ่มภาษา
วิชาบังคับ
GETH1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
Thai for Communication
GEEN1001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
English for Communication
วิชาเลือก
GEKR1101 ภาษาเกาหลีเบื้องต้นเพื่อการสื่ อสาร
Basic Korean for Communication
GEKM1101 ภาษาเขมรเบื้องต้นเพื่อการสื่ อสาร
Basic Khmer for Communication
GECN1101 ภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการสื่ อสาร
Basic Chinese for Communication
GEJP1101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่อการสื่ อสาร
Basic Japanese for Communication
GEFR1101 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นเพื่อการสื่ อสาร
Basic French for Communication
GEVN1101 ภาษาเวียดนามเบื้องต้นเพื่อการสื่ อสาร
Basic Vietnamese for Communication
GEEN1101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารขั้นสู ง
English for Advanced Communication
GEEN1102 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรี ยมความพร้อมสําหรับการสมัครงาน
English for Career Application
1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
วิชาบังคับ
GEHS1001 สารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้
Information for Learning
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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)
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วิชาเลือก
GEHS1101 สุ นทรี ยภาพของชีวติ
Aesthetics of Life
GEHS1102 การพัฒนาตนเพื่อความสุ ขของชีวิต
Self-Development for Happiness in Life
GEHS1103 จริ ยธรรมทางสังคมและการใช้เหตุผล
Social Morality and Reasoning
1.4 กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์
วิชาบังคับ
GESO1001 พลวัตสังคมไทย
Dynamics of Thai Society
วิชาเลือก
GESO1101 พลวัตสังคมโลก
Dynamics of Global Society
GESO1102 มนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม
Man and Environment
GESO1103 กฎหมายในชีวติ ประจําวัน
Law for Daily Life
GESO1104 เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้
Sufficiency Economy and Application
GESO1105 ธุรกิจสําหรับชีวิตประจําวัน
Business for Daily Life
กลุ่มวิชาพลานามัย
วิชาบังคับ
GEPA1001 การออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพ
Exercises for Health
GEPA1002 กีฬาประเภทบุคคล
Individual Sports

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

6 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2 หน่ วยกิต
2 หน่ วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
ACCT1103 หลักการบัญชีเบื้องต้น
Introduction to Principles of Accounting
ACCT3201 การบัญชีเพื่อการจัดการ
Managerial Accounting
APST2105 สถิติธุรกิจ
Business Statistics
BENG1101 ภาษาอังกฤษธุ รกิจ1
Business English 1
BENG1102 ภาษาอังกฤษธุ รกิจ 2
Business English 2
ECON1101 เศรษฐศาสตร์ จุลภาค 1
Microeconomics 1
ECON1102 เศรษฐศาสตร์ มหภาค 1
Macroeconomics 1
ECON3305 การวิเคราะห์เชิงปริ มาณทางธุ รกิจ
Quantitative Analysis in Business
FINB1101 การเงินธุ รกิจ
Business Finance
FINB2201 การภาษีอากรธุ รกิจ
Business Taxation
HRDM1101 การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
LAWS2501 กฎหมายธุ รกิจ
Business Laws
MKRT1101 หลักการตลาด
Principles of Marketing
MNGT1102 การจัดองค์การและจริ ยธรรมทางธุรกิจ
Organization Management and Business Ethics
MNGT3104 การจัดการการผลิตและดําเนินงาน
Production and Operation Management
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

97 หน่ วยกิต
45 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 เอกบังคับ
BCOM2202 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information System
MNGT3101 พฤติกรรมองค์การ
Organization Behavior
MNGT3103 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
Change and Innovation Management
MNGT3107 การจัดการโครงการ
Project Management
MNGT3108 การจัดการความรู ้
Knowledge Management
MNGT3401 การเป็ นผูป้ ระกอบการ
Entrepreneurship
MNGT3901 วิธีวจิ ยั วิทยาทางธุ รกิจ
Research Methodology in Business
MNGT4104 การจัดการเชิ งกลยุทธ์
Strategic Management
MNGT4901 สัมมนาทางการจัดการ
Seminar in Management
MNGT4902 การวิจยั ทางการจัดการ
Research Studies in Management
2.2.2 เอกเลือก
BCOM4501 การจัดการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
Electronics Commerce Management
MNGT2101 ทฤษฎีองค์การ
Organization theory
MNGT2301 การจัดการธุ รกิจระหว่างประเทศ
International Business Management
MNGT3102 การพัฒนาองค์การ
Organization Development
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

45 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

15 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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MNGT3105

การจัดการธุ รกิจขนาดกลางและย่อม
Small and Medium Business Management
MNGT3106 จริ ยธรรมทางธุ รกิจและธรรมาภิบาล
Business Ethics and Good Governance
MNGT3201 การจัดการความขัดแย้งและเจรจาต่อรอง

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

Conflict Management and Negotiation
MNGT3202 การสื่ อสารทางธุ รกิจ
MNGT3402
MNGT4101
MNGT4102
MNGT4110
MNGT4301
MNGT4302

3(3-0-6)

Business Communication
การจัดทําแผนธุรกิจ
Business Planning
การจัดการคุณภาพ
Quality Management
การจัดการข้ามวัฒนธรรม
Cross Cultural Management
การจัดการพนักงานสัมพันธ์
Employee Relations Management
การจัดการโลจิสติกส์
Logistics Management
สถานการณ์ปัจจุบนั ทางการจัดการธุ รกิจระหว่างประเทศ
Current Issues in International Business Management

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

2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
ไม่ น้อยกว่า 7 หน่ วยกิต
MNGT4801 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการจัดการ
2 (90)
Preparation for Occupational Practicum in Management
MNGT4802 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการจัดการ
5(350)
Occupational Practicum in Management
หรื อ
MNGT4803 การเตรี ยมสหกิจศึกษาการจัดการ
2(90)
Preparation for Co- operative Education in Management
MNGT4804 สหกิจศึกษาการจัดการ
6(540)
Co- operative Education in Management
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาใด ๆในหลักสู ตรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยไม่ซ้ าํ กับรายวิชาที่
เคยเรี ย นมาแล้ว และต้องไม่เป็ นรายวิชาที่กาํ หนดให้เรี ยนไม่นับหน่ วยกิ ตรวมในเกณฑ์การสํา เร็ จ
หลักสู ตรของสาขาวิชา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
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1.1.4 แผนการการศึกษา
ชั้ นปี ที่ 1

ภาคเรียนที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน

รหัสวิชา
วิชา
GESC1106 การคิดและคณิ ตศาสตร์ ใน
ชีวติ ประจําวัน

หน่ วยกิต
3(3-0-6)

GETH1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร

3(3-0-6)

GEEN1001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร

3(3-0-6)

GEPA1001 การออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพ

1(0-2-1)

BENG1101
ECON1101
MKRT1101
MNGT1102

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

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการและฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ภาษาอังกฤษธุ รกิจ 1
เศรษฐศาสตร์จุลภาค1
หลักการตลาด
การจัดองค์การและจริ ยธรรม
ทางธุ รกิจ

22

หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

21

ชั้ นปี ที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

รหัสวิชา
GEEN1101

วิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
ขั้นสู ง
สารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู้

หน่ วยกิต
3(3-0-6)

3(3-0-6)

GESO1105

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสาร
ธุ รกิจสําหรับชีวิตประจําวัน

ACCT1103
ECON1102

หลักการบัญชีเบื้องต้น
เศรษฐศาสตร์ มหภาค1

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

LAWS2501

กฎหมายธุ รกิจ

MNGT2101

ทฤษฎีองค์การ

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

GEHS1001
GESC1101

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการและฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

1(1-0-2)

3(3-0-6)
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ชั้ นปี ที่ 2

ภาคเรียนที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 วิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการและฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รหัสวิชา
GEHS1102

หน่ วยกิต
3(3-0-6)

GESO1001

วิชา
การพัฒนาตนเพื่อความสุ ขของ
ชีวติ
พลวัตสังคมไทย

APST2105
HRDM1101
MNGT3401
MNGT3101
MNGT2301

สถิติธุรกิจ
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
การเป็ นผูป้ ระกอบการ
พฤติกรรมองค์การ
การจัดการธุ รกิจระหว่างประเทศ

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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ชั้ นปี ที่ 2
ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการและฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รหัสวิชา
GEHS1101
GEPA1002

วิชา
สุ นทรี ยภาพของชีวิต
กีฬาประเภทบุคคล

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
1(0-2-1)

BENG1102

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

3(3-0-6)

FINB1101
MNGT3104

การเงินธุรกิจ
การจัดการการผลิตและ
ดําเนินงาน
การจัดการโครงการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การสื่ อสารทางธุ รกิจ

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

MNGT3107
BCOM2202
MNGT3202

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
22
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ชั้ นปี ที่ 3

ภาคเรียนที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการและ
ฝึ กประสบการณ์วชิ าชี พ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รหัสวิชา

วิชา

หน่ วยกิต
-

ECON3305
FINB2201
MNGT3103

การวิเคราะห์เชิงปริ มาณทางธุ รกิจ
ภาษีอากรธุรกิจ
การจัดการการเปลี่ยนแปลงและ
นวัตกรรม
วิธีวจิ ยั วิทยาทางธุ รกิจ
การจัดการคุณภาพ

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

MNGT3901
MNGT4101

3(3-0-6)
3(3-0-6)
15
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ชั้ นปี ที่ 3

ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการและ
ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รหัสวิชา

ACCT3201
MNGT3108
MNGT4104
MNGT4901
MNGT4902
MNGT4301

วิชา

การบัญชีเพื่อการจัดการ
การจัดการความรู ้
การจัดการเชิงกลยุทธ์
สัมมนาทางการจัดการ
การวิจยั ทางการจัดการ
การจัดการโลจิสติกส์

MNGT4801 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพการจัดการ
หรื อ
MNGT4803 การเตรี ยม
สหกิจศึกษาการจัดการ

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)
2(90)

2(90)
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ชั้ นปี ที่ 4

ภาคเรียนที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการและฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพ

รหัสวิชา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หน่ วยกิต
-

MNGT4802

MNGT4804
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

วิชา

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
การจัดการ
หรื อ
สหกิจศึกษาการจัดการ

5(350)

6(540)
5/6
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ชั้ นปี ที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการและฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

รวม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รหัสวิชา

วิชา

หน่ วยกิต
-

MNGT3102

การพัฒนาองค์การ

3(3-0-6)

MNGT3106

จริ ยธรรมทางธุ รกิจและ
ธรรมาภิบาล

3(3-0-6)
6
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
ACCT1103 หลักการบัญชี เบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
Introduction to Principles of Accounting
ความหมาย วัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี
หลักการและวิธีการบันทึกบัญชี ตามหลักการบัญชี คู่ การบันทึกบัญชี ตามวงจรบัญชี
การจัดทํารายงานการเงิ นของกิ จการขายสิ นค้า ผลิ ตสิ นค้าและให้บริ การ การนํา
ข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ในการจัดการและการบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม
ACCT3201

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

APST2105

สถิติธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Statistics
ความรู ้ เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ ตัวแปรสุ่ ม และการแจกแจงความน่าจะเป็ น
ของตัว แปรสุ่ ม ประชากร และการสุ่ ม ตัว อย่ า ง การประมาณค่ า การทดสอบ
สมมุติฐานการทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรผัน การวิเคราะห์การถดถอย
และสหพันธ์อย่างง่าย อนุกรมเวลา และเลขดัชนี และการประยุกต์ใช้ทางธุ รกิจ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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BCOM2202

ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
3(3-0-6)
Information System Management
แนวความคิดเกี่ ยวกับการจัดระบบสารสนเทศ อันจะเป็ นประโยชน์ในการ
จัดการ เนื้ อหาวิชาครอบคลุ มถึ งการวิเคราะห์ การออกแบบ และองค์ประกอบของ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและความสัม พันธ์ ระหว่างองค์ประกอบเหล่ า นั้น
บทบาทและหน้ า ที่ ข องระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด การภายในองค์ ก าร
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ และผลกระทบต่อสารสนเทศเพื่อการจัดการรวมถึง
การประยุ ก ต์ใ ช้ร ะบบสารสนเทศในการตัด สิ น ใจต่ า งๆ รวมถึ ง ระบบสํา นัก งาน
อัตโนมัติดว้ ย

BCOM4501

การจัดการพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิคส์
3(3-0-6)
Electronics Commerce for Entrepreneur
หลัก การบริ หารจัด การ รวมถึ ง กระบวนการจัด การการใช้ เ ทคโนโลยี
อิ น เตอร์ เน็ ต ในการพาณิ ชย์ ขั้ นตอนและสื่ อที่ ใ ช้ ใ นทางตลาดของพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิ คส์ การจัดชุ ดสิ นค้าข้อมูลและการกําหนดราคาตัวแทน การประยุกต์ใช้
งานสําหรับการค้าปลี กระหว่างธุ รกิ จกับธุ รกิ จ ระบบการชําระเงิน ความมัน่ คงทาง
คอมพิวเตอร์ การเข้ารหัสทางคอมพิวเตอร์ และความเป็ นส่ วนบุคคลและทรัพย์สินทาง
ปั ญญา

BENG1101 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(3-0-6)
Business English 1
คํา ศัพ ท์เ ฉพาะ และสํา นวนต่ า งๆ ในเนื้ อหาวิช าทางธุ รกิ จที่ หลากหลาย
ได้แก่ โครงสร้ างภายในองค์กรตําแหน่ง และหน้าที่การทํางานในองค์กร การติดต่อ
ทางโทรศัพ ท์ การ จัดเรี ย งกํา หนดการและการนัดหมาย การติ ดต่อธุ รกิ จด้า นสั ง คม
จดหมายธุ รกิจในสํานักงาน บันทึกสั้น จดหมายสั้น คําเตือน ป้ ายประกาศ จดหมาย
สอบถาม ตอบกลับ และสั่งสิ นค้า รวมทั้งการสมัครงาน
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BENG1102 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3(3-0-6)
Business English 2
วิชาบังคับก่ อน : BENG1101 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
คําศัพท์เฉพาะสํานวนต่างๆ ในเนื้อหาทางธุ รกิจโดยเน้นการค้าภายในและ
ระหว่า งประเทศ การดํา เนิ น ธุ รกิ จในสาขาอาชี พ ต่า งๆ และในสถานการณ์ ต่า งๆ
ได้แก่ การนําเข้า และการส่ งออก การขนส่ งสิ นค้า ธุ รกิจธนาคารและธุ รกิจโรงแรม
ระเบียบวาระการประชุ ม การเขียนบันทึกการประชุ มของบริ ษทั รายละเอียดของ
ผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ เกี่ ย วข้องกับ การโฆษณา บทความทางธุ รกิ จจากอิ นเตอร์ เน็ต และ
จดหมายร้องเรี ยนและประนีประนอม ฯลฯ
ECON1101

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

ECON1102

เศรษฐศาสตร์ มหภาค 1
3(3-0-6)
Macroeconomics 1
ความหมาย และวิธีการศึกษาเศรษฐศาสตร์ เป้ าหมาย และปั ญหาในทาง
เศรษฐศาสตร์ ม หภาค ศึ ก ษาพฤติ ก รรมของปั จ จัย ทางเศรษฐกิ จ ต่ า ง ๆ ซึ่ งเป็ น
ตัวกํา หนดรายได้ป ระชาชาติ และดุ ล ยภาพของรายได้ป ระชาชาติ เช่ น พฤติ ก รรม
ส่ วนรวมของการบริ โภค การออม การลงทุน บทบาทของรัฐบาล การว่าจ้างทํางาน
ระดับเงินเฟ้ อ เงินฝื ด นโยบายการเงินและการคลังในการรักษาเสถียรภาพของระบบ
เศรษฐกิ จ การค้าระหว่างประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิ จ ตลอดจนการประยุก ต์
เศรษฐศาสตร์ มหภาคเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
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ECON3305

การวิเคราะห์ เชิ งประมาณทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Quantity Analysis in business
วิชาบังคับก่ อน : APST2105 สถิติธุรกิจ
กระบวนการตัดสิ นใจและประโยชน์ของการใช้เทคนิ คทางคณิ ตศาสตร์ เชิ ง
ปริ ม าณเพื่ อ ช่ ว ยในการตัด สิ น ใจ ได้แ ก่ ความน่ า จะเป็ นแผนภูมิ เพื่ อการตัด สิ น ใจ
(Decision Trees) ตัวแบบเชิงสิ นค้าคงคลัง (Inventory Model) โปรแกรมเชิ งเส้นตรง
(Linear Programming) เทคนิ ค การประเมิ น ผลและการตรวจสอบโครงการ
(PERT/CRM) ตัวแบบมาร์ กอฟ (Markov Model) ทฤษฎีเกมส์ แถวรอคอยและการ
จําลองเหตุการณ์

FINB1101

การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
วิชาบังคับก่ อน : ACCT1101 การบัญชีข้นั ต้ น หรือ
ACCT1103 หลักการบัญชีเบือ้ งต้ น
ขอบเขต ลัก ษณะ บทบาทและหน้า ที่ ข องฝ่ ายการเงิ น ในธุ ร กิ จ ตลอดจน
เป้ าหมายและความสําคัญของการเงินธุ รกิจ โดยเน้นให้เข้าใจถึงหลักการเบื้องต้นใน
การจัดสรรเงินทุนภายในธุรกิจ การจัดหาเงินทุนมาเพื่อใช้ในการดําเนินการของธุ รกิจ
การวางแผนเกี่ ยวกับการเริ่ มลงทุนกิ จการ การขายกิ จการ การเพิ่มทุน นโยบายการ
จัดสรรกําไรและเงินปันผล

FINB2201

การภาษีอากรธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Taxation
วิชาบังคับก่ อน : ACCT1101 การบัญชีข้นั ต้ น หรือ
ACCT1103 หลักการบัญชีเบือ้ งต้ น
นโยบายภาษี อ ากร วิธี ก ารประเมิ นและการจัดเก็ บ ภาษี อ ากรต่ า งๆ ตาม
ประมวลรัษฎากร และภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษี
เงิ นได้ นิ ติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงิ นได้ หัก ณ ที่จ่าย ภาษี
ศุลกากร ภาษีสรรพาสามิต อากรแสตมป์ คํานวณภาษี การยื่นแบบรายการ และการ
เสี ยภาษีทางธุ รกิจ การอุทธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่ องภาษีอากรแต่ละประเภท
ปั ญหาต่างๆ ในเรื่ องภาษีอากรธุ รกิจ
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GECN1101

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

GEEN1001

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน เน้นการฟัง การพูด เพื่อ
การสื่ อสารขั้นพื้น ฐานในสถานการณ์ ต่า งๆ ให้มี ท กั ษะในการอ่า นสื่ อสิ่ ง พิ ม พ์ใ น
ชีวติ ประจําวัน 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 อสาร
โดยใช้ ศ ัพ ท์ และรู ป แบบของประโยคที่ ซับ ซ้ อ น การสนทนา อภิ ป รายโต้ต อบ
การนําเสนอ การอ่านข้อความที่ซบั ซ้อน บทความเชิงวิชาการ และตําราจากสื่ อต่าง ๆ
การเขี ย นประโยคระดับ ซับ ซ้อน เขี ย นข้อความตั้ง แต่ส องย่อหน้า และเขี ย นสรุ ป
สาระสําคัญของบทความทางวิชาการ

GEEN1102

ภาษาอังกฤษเพือ่ เตรียมความพร้ อมสํ าหรับการสมัครงาน
3(3-0-6)
English for Career Application
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรี ยมความพร้อมในการสมัครงาน การอ่านเอกสาร
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน การเขียนประวัติโดยย่อ การเขียนจดหมายสมัครงาน
และเอกสารที่ เกี่ ย วข้อ ง พัฒ นาทัก ษะการพู ด เพื่ อการเตรี ย มตัว สั ม ภาษณ์ แ ละ
การติดตามผลการสมัครงาน
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GEFR1101

ภาษาฝรั่งเศสเบือ้ งต้ นเพือ่ การสื่ อสาร
3(3-0-6)
Basic French for Communication
ทักษะพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อที่
ใช้ในชี วิตประจําวัน การกล่าวทักทาย การกล่าวขอบคุ ณ กล่าวขอโทษ กล่าวคํา
อํา ลา ถามและให้ข ้อมูล เกี่ ยวกับ วันเวลา สถานที่ ดิ นฟ้ าอากาศ และกิ จกรรมใน
ชีวติ ประจําวัน

GEHS1001

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

GEHS1101

สุ นทรียภาพของชี วติ
3(3-0-6)
Aesthetics of Life
ความหมายของสุ น ทรี ย ศาสตร์ และความงดงามของศาสตร์ ท างดนตรี
นาฏศิลป์ และศิลปะทั้งไทยและสากลให้เกิ ดความซาบซึ้ งและเห็นคุณค่าของศาสตร์
ทางความงาม สามารถวิเคราะห์ คุณค่าทางสุ นทรี ยศิลป์ โดยผ่านขั้นตอนการเรี ยนรู ้
เชิ งคุ ณค่า อันเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนารสนิ ยม สามารถดํารงตนอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุ ข

GEHS1102

การพัฒนาตนเพือ่ ความสุ ขของชีวติ
3(3-0-6)
Self-development for Happiness in Life
พฤติกรรมมนุ ษย์กบั การพัฒนาตน องค์ประกอบของพฤติกรรมพื้นฐานทาง
สรี รวิทยาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมมนุ ษย์ พัฒนาการของมนุ ษย์ทุกช่ วงวัย การศึกษา
ตนเอง และการประเมิ น ตนเองเพื่ อ การพัฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ และการปรั บ ตัว ให้
เหมาะสมกับ การเปลี่ ย นแปลง การเสริ ม สร้ า งบุ คลิ ก ภาพ มนุ ษ ย์สั ม พันธ์ ใ นการ
ทํางาน สุ ขภาพจิตและการจัดการความเครี ยด การสร้างเสริ มชีวติ ให้มีความสุ ข
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GEHS1103

จริยธรรมทางสั งคมและการใช้ เหตุผล
3(3-0-6)
Social Morality and Reasoning
แนวคิ ด พื้ น ฐานของมนุ ษ ย์ โลกทัศ น์ ชี ว ทัศ น์ การส่ ง เสริ มคุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรม การมี วินัย ความรั บ ผิดชอบ การพัฒ นาปั ญ ญาตามหลัก ศาสนธรรม
การใช้เหตุผลอย่างสร้างสรรค์ เพื่อการดํารง ชีวิตในสังคมอย่างมีสันติสุข และสันติ
ธรรม

GEJP1101

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

GEKM1101

ภาษาเขมรเบือ้ งต้ นเพือ่ การสื่ อสาร
3(3-0-6)
Basic Khmer for Communication
ทัก ษะพื้ น ฐานภาษาเขมรเบื้ อ งต้น ด้า นการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น
ในหัวข้อที่ใช้ในชี วิตประจําวัน การกล่าวทักทาย การกล่าวขอบคุ ณ กล่าวขอโทษ
กล่าวคําอําลา ถามและให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดินฟ้ าอากาศ และกิจกรรม
ในชีวติ ประจําวัน

GEKR1101

ภาษาเกาหลีเบือ้ งต้ นเพือ่ การสื่ อสาร
3(3-0-6)
Basic Korean for Communication
ทัก ษะพื้ น ฐานภาษาเกาหลี เ บื้ อ งต้น ด้า นการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น
ในหัวข้อที่ใช้ใน ชี วิตประจําวัน การกล่าวทักทาย การกล่าวขอบคุณ กล่าวขอโทษ
กล่าวคําอําลา ถามและให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดินฟ้ าอากาศ และกิจกรรม
ในชีวติ ประจําวัน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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GEPA1001

การออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพ
1(0-2-1)
Exercises for Health
หลักการออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพ การออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพ การทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย การออกกําลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพ
ทางจิ ต ตลอดจนสามารถนําการออกกําลังกายไปประยุ กต์ใช้ในชี วิ ตประจําวันได้
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

GEPA1002

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

GESC1101

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Information Technology and Communication
ระบบคอมพิ ว เตอร์ ระบบโทรคมนาคม ระบบการจัด การสารสนเทศ
การใช้งานโปรแกรมระบบ โปรแกรมสําเร็ จรู ปต่าง ๆ ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
และอิ นเทอร์ เน็ ต เพื่ อการศึ ก ษาค้นคว้า การทํา รายงาน การนํา เสนอผลงาน และ
ประยุกต์ใช้งานในชี วิตประจําวันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพโดยเคารพในสิ ทธิ ทางปั ญญา
จริ ยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

GESC1102

วิทยาศาสตร์ เพือ่ ชี วติ
3(3-0-6)
Sciences for Life
กระบวนการและการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การพัฒนาคุณภาพชี วิต
ความสัมพันธ์ของสุ ขภาพกับอาหาร การออกกําลังกาย ยาและสมุนไพร การใช้สารเคมี
ในชี วิตประจําวันอย่างถู กต้องและเหมาะสม ความสําคัญของพลังงานต่อโลกและชี วิต
ความปลอดภัยในการดําเนิ นชีวิต การส่ งเสริ มสุ ขภาพจิตและการป้ องกันสารเสพติด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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GESC1103

พืชพรรณเพือ่ ชี วติ
3(3-0-6)
Plants for Life
คุณค่าของพืชพรรณที่มีต่อชีวติ และการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ตามแนวทางโครงการ
อนุ รักษ์พนั ธุ กรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

GESC1104

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเพือ่ ชีวติ
3(3-0-6)
Natural Resources and Environment for Life
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม การอนุ รักษ์ ผลกระทบที่ เกิ ดขึ้นจาก
ความก้า วหน้า ด้า นวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ มี ต่อทรั พ ยากรทางด้า นกายภาพ
ชี วภาพ และการดํา รงชี วิตของมนุ ษ ย์การมีส่ วนร่ วมในการจัดการฟื้ นฟู ส่ ง เสริ ม
บํารุ งรักษา คุม้ ครองทรัพยากร ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน

GESC1105

ชี วติ กับเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Life and Technology
ความก้าวหน้าและการพัฒนาเทคโนโลยีในปั จจุบนั และอนาคต บทบาทและ
ผลกระทบของเทคโนโลยีต่ อวิถี ชี วิต เทคโนโลยีด้า นเทคโนโลยีชี ว ภาพ นาโน
เทคโนโลยี เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีสุขภาพและความปลอดภัย เทคโนโลยี
สะอาด และการใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด

GESC1106

การคิดและคณิตศาสตร์ ในชี วติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Thinking and Mathematics in Daily Life
การคิดและกระบวนการคิดของมนุ ษย์ รู ปแบบการคิด กระบวนการคิดทาง
คณิ ตศาสตร์ และการให้เหตุ การแปลความหมายและการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์
การเปรี ยบเที ย บหน่ ว ยวัด อั ต ราการเปลี่ ย นแปลงสกุ ล เงิ น ดอกเบี้ ย ภาษี
การประยุกต์คณิ ตศาสตร์ และสถิติ เพื่อการตัดสิ นใจ การคาดการณ์ และการแก้ไข
ปั ญหาในชีวติ ประจําวัน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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GESO1001

พลวัตสั งคมไทย
3(3-0-6)
Dynamics of Thai Society
ความเป็ นมาและวิวฒั นาการของสังคมไทย ในด้านการเมืองการปกครอง
เศรษฐกิ จ สังคมและวัฒนธรรม ศึกษาเหตุการณ์และบุคคลสําคัญที่มีอิทธิ พลต่อการ
เปลี่ ยนแปลงของสังคม ลักษณะพิเศษของสังคมไทยและวัฒนธรรมไทย ปลูกฝั ง
แนวทางการดําเนินชีวติ ในสังคมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรักษาและส่ งเสริ ม
คุณค่าความเป็ นไทย

GESO1101

พลวัตสั งคมโลก
3(3-0-6)
Dynamics of Global Society
วิ ว ฒ
ั นาการของมนุ ษ ย์แ ละสั ง คม อารยะธรรม ระบบความคิ ด ระบบ
เศรษฐกิ จ และระบบเมือง การปกครอง โดยเฉพาะกระแสความคิดภายใต้ระบอบ
ประชาธิ ปไตยเน้นหลักสิ ทธิ เสรี ภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ของพลเมือง รวมทั้ง
วิเคราะห์ ส ถานการณ์ ความเปลี่ ยนแปลงต่า งๆ ของสัง คมโลกและมีผลกระทบต่อ
สังคมไทย เพื่อให้รู้จกั เข้าใจ และสามารถดํารงชี วิตได้อย่างมีดุลยภาพและมี
ความเข้าใจในโลกปั จจุบนั และอนาคตได้อย่างมีสํานึกและความรับผิดชอบต่อความ
เป็ นสังคมพลเมือง (Civil society) ทั้งในระดับชาติและระดับโลกต่อไป

GESO1102

มนุษย์ กบั สิ่ งแวดล้ อม
3(3-0-6)
man and Environment
ความหมาย ความสํ า คัญ ของสิ่ งแวดล้ อ มและปั ญ หาสิ่ งแวดล้ อ มที่ มี
ผลกระทบต่อการดํารงชี วิตของมนุ ษย์ เพื่อสร้ างจิตสํานึ กสาธารณะในการอนุ รักษ์
การจัดการและการพัฒนาสิ่ งแวดล้อม ตามหลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยเน้นการมี
ส่ วนร่ วมของชุมชนและสังคม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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GESO1103

กฎหมายในชี วติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Law in Daily Life
กฎหมายสําคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตประจําวันที่พึงทราบ ทั้งใน
ระดับตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับ
กฎหมายสารบัญญัติและวิธี บ ญ
ั ญัติที่เกี่ ย วข้องกับ กิ จกรรมในชี วิตประจําวัน เห็ น
ความสํา คัญของกฎหมายในฐานะที่ เ ป็ นกติ ก าของสั ง คม และปฏิ บ ัติต นได้อย่า ง
ถูกต้องตามที่กฎหมายบัญญัติในฐานะที่เป็ นสมาชิกที่ดีของสังคม

GESO1104

เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ ใช้
3(3-0-6)
Sufficiency Economy and Application
แนวทางการศึ ก ษาและการวิ เ คราะห์ สั ง คมและเศรษฐกิ จ เพื่ อ นํา ไปสู่
การวิเคราะห์ววิ ฒั นาการของสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยเน้นให้
เห็ นถึ งอิทธิ พลของวัฒนธรรมและสถาบันที่มีต่อระบบสังคมและเศรษฐกิ จ ศึกษา
ปรั ช ญาแนวคิ ดเศรษฐกิ จพอเพีย ง และวิธี ก ารนํา ไปประยุก ต์ใ ช้ก ับ เศรษฐกิ จและ
สังคมไทย เพื่อนําไปสู่ ก ารพัฒนาที่ยงั่ ยืนและมี ภูมิคุ้มกัน นอกจากนี้ การศึกษายัง
ครอบคลุ มถึงการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ กรณี ศึกษา (Case Studies) ต่างๆ ที่มีการนํา
แนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ไปใช้กบั เหตุการณ์จริ ง

GESO1105

ธุรกิจสํ าหรับชี วติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Business for Daily Life
ลักษณะพื้นฐานและโครงสร้างของธุ รกิจประเภทต่างๆ และองค์ประกอบที่
ใช้ ใ นการประกอบธุ ร กิ จ ได้ แ ก่ ก ารจั ด การ การบัญ ชี การเงิ น การตลาด
การบริ หารงานบุ คคล การบริ หารสํานักงาน การบริ หารการผลิ ต ซึ่ งครอบคลุ มถึ ง
เอกสารธุ รกิ จประเภทต่างๆ แนวทางการประกอบธุ รกิจ ตลอดจนศึกษาปั ญหาและ
ประโยชน์ที่เกี่ ยวข้องในการดําเนิ นธุ รกิ จ จรรยาบรรณนักธุ รกิจเพื่อสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวติ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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GETH1001

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

GEVN1101

ภาษาเวียดนามเบือ้ งต้ นเพือ่ การสื่ อสาร
3(3-0-6)
Basic Vietnamese for Communication
ทักษะพื้นฐานภาษาเวียดนามเบื้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อ
ที่ใช้ในชี วิตประจําวัน การกล่าวทักทาย การกล่าวขอบคุณ กล่าวขอโทษ กล่าวคํา
อํา ลา ถามและให้ข ้อมูล เกี่ ยวกับ วันเวลา สถานที่ ดิ นฟ้ าอากาศ และกิ จกรรมใน
ชีวติ ประจําวัน

HRDM1101

การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Management
ความเป็ นมา ทฤษฎี และหลัก การในการจัดการทรั พยากรมนุ ษ ย์ ขอบข่า ย
หน้า ที่ ความรั บ ผิดชอบ และขั้นตอนในการจัดการทรั พยากรมนุ ษย์ การวางแผน
นโยบายทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การสรรหา การคัดเลือก การฝึ กอบรมและ
พัฒนา การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน แรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการและผลประโยชน์
เกื้ อกูล การบริ หารค่ าตอบแทน เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริ หารทรัพ ยากร
มนุ ษย์ ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์และจรรยาบรรณการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์

LAWS2501

กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Laws
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์วา่ ด้วยบุคคล นิ ติกรรมและสัญญาในส่ วน
ที่เป็ นพื้นฐานธุ รกิจ และเอกเทศสัญญา อันได้แก่ ซื้ อขาย ขายฝาก เช่าทรัพย์ เช่าซื้ อ
จ้างแรงงานจ้างทําของ ยืม ฝากทรัพย์ คํ้าประกัน จํานอง จํานํา ตัวแทน นายหน้า
ประกั น ภัย ตั๋ว เงิ น และกฎหมายอื่ น ที่ จ ํา เป็ นเบื้ อ งต้น กับ การทํา ธุ ร กิ จ ได้ แ ก่
เครื่ องหมายการค้า ลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิ บตั ร กฎหมายโรงงาน และสถานประกอบการ
เป็ นต้น
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MKRT1101 หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
ความหมาย และความสําคัญของการตลาด ในฐานะเป็ นกิ จกรรมหลักทาง
ธุ ร กิ จ อย่ า งหนึ่ ง โดยกล่ า วถึ ง แนวทางการศึ ก ษา แนวความคิ ด หรื อ ปรั ช ญาทาง
การตลาด ส่ วนผสมทางการตลาด ระบบการตลาดและเป้ าหมาย แรงจูงใจ พฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภค ความเข้าใจเกี่ยวกับส่ วนผสมการตลาด และประเภทของตลาด
MNGT1101

องค์ การและการจัดการธุรกิจ
3(3-0-6)
Organization and Business Management
แนวคิดองค์การและการจัดการ วิวฒั นาการทฤษฎีองค์การและการจัดการ
แนวคิดการจัดการสมัยใหม่ หน้าที่การจัดการ การวางแผน การจัดองค์การ การบริ หาร
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การสั่ ง การ และการควบคุ ม ทัก ษะการจัด การ แนวคิ ด การ
เปลี่ยนแปลงในองค์การ เครื่ องมือการบริ หารจัดการองค์การธุ รกิจ การจัดการตามแนว
พระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียง และกรณี ศึกษาการจัดการองค์การธุ รกิจประเภทต่างๆ

MNGT1102

การจัดองค์ การและจริยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Organization Management and Business Ethics
แนวคิ ดองค์การและการจัดการ วิวฒั นาการทฤษฎี องค์การและการจัดการ
แนวคิดการจัดการสมัยใหม่ หน้าที่การจัดการ การวางแผน การจัดองค์การ การบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์ การสัง่ การ และการควบคุม การสร้างจริ ยธรรมธุ รกิจ จรรยาบรรณ
ทางธุ รกิ จ ศึกษาความเป็ นมาและหลักการธรรมาภิบาลในองค์กรธุ รกิจ การใช้หลัก
ธรรมาภิบาล ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมาภิบาลกับจริ ยธรรมในการจัดการธุ รกิจ

MNGT1402

หลักธุรกิจเกษตร
3(3-0-6)
Principles of Agricultural Business
ความหมายและความสํา คัญ องค์ป ระกอบและประเภทของธุ รกิ จเกษตร
สิ นเชื่อเพื่อการเกษตร ข้อพิจารณาในการลงทุนทางการเกษตร ปั ญหาธุ รกิจเกษตร

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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MNGT2101

ทฤษฎีองค์ การ
3(3-0-6)
Organization Theory
วิชาบังคับก่ อน : MNGT1102 การจัดองค์ การและจริยธรรมทางธุรกิจ
วิวฒั นาการของทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การ การวิเคราะห์โครงสร้างขององค์การ
รู ป แบบต่า งๆ ทั้ง องค์ก ารรู ป นัย และอรู ป นัย การออกแบบองค์ก าร องค์ป ระกอบ
พื้นฐานของการออกแบบองค์การ จุดมุ่งหมายขององค์การ หน้าที่ อํานาจและอิทธิ พล
การติ ดต่อสื่ อสาร กระบวนการวินิจฉัยสั่งการสายการบังคับบัญชา การควบคุ มการ
ขัดแย้งและการศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงองค์การ ได้แก่ การปรับ
รื้ อระบบ

MNGT2102 การจัดองค์ การในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Organization
การบริ หารขั้นพื้นฐาน การกําหนดนโยบาย และการวางแผน การสรรหาและ
การจั ด บุ ค คลเข้ า ทํ า งาน การอํ า นวยการ การจู ง ใจ การบั ง คั บ บั ญ ชา และ
การติดต่อสื่ อสารภายในองค์กร การควบคุม ตลอดจนศึกษาหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ความสัม พันธ์ ข องหน่ วยงาน แต่ล ะหน่ วยงานที่ ป ระกอบกัน ภายในองค์ก ร ศึ ก ษา
รู ปแบบและประเภทการจัดโครงสร้างองค์การ ศึกษาการประยุกต์การจัดโครงสร้าง
องค์กร ให้เหมาะสมกับลักษณะการดําเนินธุ รกิจอุตสาหกรรม
MNGT2103 การบริหารจัดการยุคใหม่
3(3-0-6)
Modern Management
แนวคิดการบริ หารจัดการยุคใหม่ หน้าที่พ้ืนฐานของการจัดการ พฤติกรรม
องค์ก าร ระบบการจัด การสมัย ใหม่ การจัด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การจัด การธุ ร กิ จ
ระหว่างประเทศ จริ ยธรรมทางธุ รกิ จและธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม และ
ประเด็ น น่ า สนใจในปั จ จุ บ ัน เกี่ ย วกับ การบริ ห ารจัด การ ตลอดจนการประยุ ก ต์ใ ช้
สถานการณ์ต่างๆ
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MNGT2301 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Business Management
ความสําคัญ ความหมายของธุ รกิจระหว่างประเทศรู ปแบบธุ รกรรมกิจกรรม
และหลัก การของธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศ รวมถึ ง ปั จ จัย และสภาพแวดล้ อ มที่ มี
ผลกระทบต่อธุ รกิ จระหว่างประเทศ กระบวนการบริ หารการจัดการสํา หรั บธุ รกิ จ
ระหว่างประเทศในด้านการจัดการตลาด การจัดการด้านงานบุคคล การจัดการด้าน
การเงิน การจัดการข้ามวัฒนธรรม การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริ หาร
องค์กร รวมถึงปั ญหาและวิธีการแก้ไขปั ญหาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และ
ปั จจัยต่าง ๆ สําหรับธุ รกิจระหว่างประเทศ
MNGT2401

การจัดการฟาร์ มและธุรกิจเกษตร
3(3-0-6)
Farm Business Management
หลักการบริ หารจัดการฟาร์ มและธุ รกิจเกษตร ปั จจัยการผลิตการวางแผนการ
ผลิ ต การคาดการณ์ตลาด การซื้ อขายตลาดล่วงหน้า ลักษณะของธุ รกิจเกษตร การ
สร้ างเครื อข่ายธุ รกิ จ กลไกการตลาดเกษตร แหล่งผลิ ตและจําหน่ายสิ นค้าเกษตรที่
สําคัญ

MNGT2402

การจัดการธุรกิจเกษตร
3(3-0-6)
Agribusiness Management
บทบาทของธุ รกิ จเกษตรกับการพัฒนาประเทศ ประเภทของธุ รกิ จเกษตร
โครงสร้างธุ รกิจและการบริ หารงานแนวความคิด และเทคนิ คการจัดการสมัยใหม่ใน
ด้านต่างๆ ทั้งการผลิต การตลาดและพฤติกรรมสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อธุ รกิจ การ
ขยายและรั ก ษาฐานการตลาดเกษตร สถาบัน การเงิ น และแหล่ ง ทุ น ที่ เ กี่ ย วข้อ ง
จริ ยธรรมในการจัดการธุรกิจเกษตร

MNGT3101 พฤติกรรมองค์ การ
3(3-0-6)
Organization Behavior
พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การในรู ปของปั จเจกชนและกลุ่มซึ่ งมีผลกระทบต่อ
การบริ หารตลอดอิทธิ พลต่างๆ อันเกิดจากสภาพแวดล้อม ศึกษาถึงการใช้พลังงาน
ของกลุ่ ม ให้เป็ นประโยชน์ต่อองค์ก าร การสร้ า งขวัญและกํา ลัง ใจให้ก ับ บุ คคลใน
องค์การถึงการพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

43

MNGT3102

การพัฒนาองค์ การ
Organization Development
วิชาบังคับก่ อน : MNGT1101 องค์ การและการจัดการธุรกิจ

3(3-0-6)

แนวคิด องค์ประกอบ หลักการ ตลอดจนปั จจัยสําคัญในการพัฒนาองค์การ
อี ก ทั้ง นํา หลัก พฤติ ก รรมศาสตร์ การทํา งานเป็ นที ม มาประยุก ต์ใ ช้เพื่ อ การพัฒ นา
องค์การ เรี ยนรู ้เทคนิ คในการพัฒนาองค์การในรู ปแบบ วิธีการต่างๆ ปรับประยุกต์ให้
สอดคล้ อ งกับ สภาพการ นํา มาซึ่ งการเปลี่ ย นแปลงและพัฒ นาองค์ ก ารอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล
MNGT3103

การจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
3(3-0-6)
Change and Innovation Management
ภาพรวมของมิติในการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง วัฒนธรรม
และกระบวนการความคิดขององค์กรที่มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ขั้นตอนการ
สร้ างความมัน่ ใจของการเปลี่ ยนแปลง การดําเนิ นการเปลี่ ยนแปลง ปั จจัยทางด้า น
สังคม และมนุ ษย์ที่มีส่วนในการเปลี่ยนแปลง การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
และการเปลี่ ยนแปลงอย่างต่อเนื่ อง การประยุกต์นวัตกรรมการจัดการรู ปแบบใหม่ๆ
เพื่อเสริ มสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน

MNGT3104

การจัดการการผลิตและดําเนินงาน
3(3-0-6)
Production and Operation Management
แนวคิดและวิวฒั นาการของการจัดการการผลิต ปั จจัยเกี่ยวกับการตัดสิ นใจใน
การผลิ ต ได้แก่ การจัดองค์การเพื่อการผลิตและการบริ การ การออกแบบผลิตภัณฑ์
การวางแผนกําลังการผลิต กระบวนการผลิต การเลือกทําเลที่ต้ งั การจัดลําดับการผลิต
การควบคุมคุณภาพและปริ มาณ การบํารุ งรักษา การบริ หารสิ นค้าคงคลัง การจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน และการจัดส่ งกําลังบํารุ งในการกระจายสิ นค้า
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MNGT3105

การจัดการธุรกิจขนาดกลางและย่อม
3(3-0-6)
Small Business Management
ปั ญหาเกี่ ย วข้องในการดํา เนิ นงานธุ รกิ จขนาดย่อม คุ ณลัก ษณะของธุ รกิ จ
ขนาดย่อม ในด้านการจัดองค์การ การปฏิบตั ิงาน การเริ่ มต้นประกอบธุ รกิจขนาดย่อม
การลงทุน เงินทุน การควบคุม การบริ หารตลาด การผลิต การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์
การบริ หาร การติดต่อประสานงานในวงการธุ รกิจ และความสัมพันธ์ดา้ นกฎหมาย
ต่อหน่ วยงานของรัฐบาล การประเมินผลการดําเนิ นและการจัดทํากลยุทธ์สําหรั บ
ธุ รกิจขนาดย่อม แนวโน้มและบทบาทของธุ รกิจขนาดย่อมที่มีต่อเศรษฐกิจในประเทศ
ไทย

MNGT3106

จริยธรรมทางธุรกิจและธรรมาภิบาล
3(3-0-6)
Business Ethics and Good Governance
ความหมายและความสํ า คัญ ของจริ ยธรรมธุ ร กิ จ แนวคิ ด และที่ ม าของ
จริ ยธรรม เหตุผลที่ธุรกิจต้องมีจริ ยธรรม การสร้างจริ ยธรรมธุ รกิจ จรรยาบรรณทาง
ธุ รกิ จ ศึกษาความเป็ นมาและหลักการธรรมาภิบาลในองค์กรธุ รกิ จ การใช้หลักธรร
มาภิบาล ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมาภิบาลกับจริ ยธรรมในการจัดการธุ รกิจ

MNGT3107

การจัดการโครงการ
3(3-0-6)
Project Management
ลัก ษณะและความหมายของการวางแผน กระบวนการในการวางแผน
ประเภทของแผน ข้อ ดี แ ละข้อ จํา กัด ของการวางแผน บุ ค คลที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การ
วางแผน ลัก ษณะของแผนที่ ดี การวางแผนภายใต้ภาวการณ์ ที่ เปลี่ ย นแปลง การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลต่องานการวางแผนปฏิ บตั ิง าน การจัดทําโครงการ
เทคนิ คการวางแผนปฏิ บตั ิ งาน และการเลื อกใช้ก ารประเมินผลโครงการเกณฑ์การ
ตัดสิ นใจต่างๆ เพื่อการลงทุ นในโครงการ การวิเคราะห์ ค่า ใช้จ่า ยและผลตอบแทน
การลงทุนในโครงการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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MNGT3108

การจัดการความรู้
3(3-0-6)
Knowledge Management
ภาพรวมของการจัดการความรู้ แนวคิ ด หลัก การ และทฤษฎี ก ารจัดการ
ความรู้ และองค์การ แห่ งการเรี ยนรู้ การเรี ยนรู ้ ในระดับองค์การ ระดับทีมงานและ
ระดั บ บุ ค คล ความหมายและรู ปแบบ ของการจั ด การความรู ้ แหล่ ง ความรู้
องค์ประกอบและขั้นตอนในการจัดความรู ้ กระบวนการสร้ าง และแลกเปลี่ยนความรู้
กลวิธี เทคนิ ค และเครื่ องมื อการพัฒนาจัดการความรู้ กลยุท ธ์ ใ นการวางแผน และ
ปฏิ บตั ิ การจัดการความรู้ ในองค์การ รวมทั้งกรณี ศึกษาจากองค์การต่างๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ

MNGT3201

การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่ อรอง

3(3-0-6)

Conflict Management and Negotiation
สาเหตุและธรรมชาติของความขัดแย้งในองค์การ ปั ญหาและผลของความ
ขัดแย้งในองค์การ กระบวนการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ในองค์ก าร บทบาทของ
ผู ้บ ริ ห ารในการจัด การความขัด แย้ง เทคนิ ค และกระบวนการเจรจาต่ อ รองใน
สถานการณ์ ต่ า ง ๆ การวางกลยุ ท ธ์ ใ นการเจรจาต่ อ รองให้ บ รรลุ เ ป้ าหมายที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
MNGT3202 การสื่ อสารทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Communication
พื้นฐานการสื่ อสารทางธุ รกิ จที่ทนั สมัย เพื่อสร้ างเสริ ม ความเข้า ใจและฝึ ก
ทักษะใน 5 ด้านหลัก ประกอบด้วย การเรี ย นรู้ และสื่ อสารอย่างมืออาชี พ ด้านการ
ทํางานและความหลากหลายทางวัฒนธรรม การนําเสนองาน การสื่ อสารส่ วนบุคคล
ด้วยวาจาด้วยสื่ ออื่ นๆ ทักษะการฟั ง ที่ดี การสื่ อสารระหว่า งบุคคล หลักการเขีย น
รายงาน การสื่ อสารด้วยจดหมายและด้วยเครื่ องมือสื่ อสารอื่นๆ ตลอดจนการสื่ อสาร
ในกลุ่ม คน โดยเน้นการเรี ยนรู้ และทักษะการทํา งานเป็ นทีม ทักษะเกี่ ยวกับ การจัด
ประชุมที่มีประสิ ทธิ ภาพ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

46

MNGT3401

การเป็ นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
Entrepreneurship
ลักษณะ และคุ ณสมบัติของผูป้ ระกอบการที่ ดี หลักทฤษฎี และหลักปฏิ บตั ิ
ของการจัดการ ธุ รกิจของตนเอง เริ่ มจากธุ รกิจขนาดย่อม ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
แนวทางการจัดตั้งธุ รกิจ การบริ หารการผลิต การบริ หารเงินทุน การจัดการทางการเงิน
การจัดรู ปแบบองค์การ การว่าจ้างและประโยชน์ของธุ รกิจของธุ รกิจขนาดย่อม ขนาด
กลาง และขนาดใหญ่ ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ ลักษณะของธุ รกิจของประเทศไทยโดยมี
การสอดแทรกจริ ยธรรม จรรยาบรรณของนักธุ รกิ จ กฎหมายธุ รกิ จ ผลกระทบของ
ธุ รกิจต่อสิ่ งแวดล้อม และการเสริ มสร้างความคิดสร้างสรรค์เพื่อเกิดความคิดริ เริ่ ม
ของตนเอง

MNGT3402

การจัดทําแผนธุรกิจ
3(3 -0-6)
Business planning
หลักการ แนวคิด และความสําคัญของแผนธุ รกิ จ การจัดทําแผนธุ รกิ จ ที่
รู ป แบบและประเภทของแผนธุ ร กิ จ ต่ า งๆ การกํา หนดเป้ าหมายธุ ร กิ จ การวาง
โครงสร้างแผนธุ รกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุ รกิจ เสนอแนวคิดในการดําเนิ น
ธุ รกิจ การหาข้อมูลเพื่อการตัดสิ นใจ การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของแผนธุ รกิจเพื่อ
ใช้ในการประกอบการ โดยการนําเสนอโครงการและฝึ กปฏิบตั ิการเขียนแผนธุรกิจ

MNGT3501

การจัดการการผลิตทางการเกษตร
3(3-0-6)
Agricultural Production Management
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการผลิต และต้นทุนการผลิต การบริ หารจัดการ
การผลิตและต้นทุนการผลิต การวางแผน การจัดองค์กร การออกแบบขั้นตอนการผลิต การควบคุมการผลิตและต้นทุนการผลิต ปั จจัยที่มีผลต่อการผลิต การจัดการ
ปั ญหาสิ่ งแวดล้อม และปัญหาอื่นๆ ที่เกิดจากการผลิต

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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MNGT3502

การจัดการห่ วงโซ่ อุปทานสิ นค้ าเกษตร
3(3-0-6)
Agricultural Products Supply Chain and Logistic
การจัดระบบห่วงโซ่อุปทานผลผลิตทางการเกษตร การจัดซื้ อ จัดหาวัตถุดิบ
การวางแผนการผลิต
การบริ หารคลังสิ นค้า
การกระจายสิ นค้าโดยคํานึงถึง
ประสิ ทธิ ภาพของการขนส่ ง คุณภาพของสิ นค้า การบริ การ การลดต้นทุน และระบบ
สารสนเทศที่ใช้ในการบริ หารจัดการ

MNGT3901

วิธีวจิ ัยวิทยาทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Research Methodology in Business
วิชาบังคับก่ อน : APST2105 สถิติธุรกิจ
ความหมาย บทบาท ความสํา คัญ และประโยชน์ ข องการวิ จ ัย ทางธุ ร กิ จ
จรรยาบรรณของนักวิจยั ประเภทของการวิจยั ทางธุ รกิ จ ขั้นตอนการวิจยั การเลื อก
ปั ญหาการวิจยั การกําหนดจุดมุ่งหมาย การตั้งคําถามในการวิจยั ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง ตัวแปร และเทคนิคการตั้งสมมติฐาน การเลือกรู ปแบบการวิจยั เครื่ องมือและ
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่สอดคล้องกับการวิจยั แบบต่างๆ ฝึ กปฏิบตั ิในการใช้
คอมพิ ว เตอร์ ใ นการเตรี ย มข้อ มู ล และประมวลผลข้อ มู ล ฝึ กปฏิ บ ัติ ก ารเขี ย นเค้า
โครงการวิจยั การเขียนรายงานการวิจยั และการประเมินผลการวิจยั

MNGT4101 การจัดการคุณภาพ
3(3-0-6)
Quality Management
วิชาบังคับก่ อน : MNGT1101 องค์ การและการจัดการธุรกิจ
หลักการ แนวคิด ทฤษฏี และวิวฒั นาการของการบริ หารคุณภาพ ตลอดจน
แนวทางในการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพทั้ง องค์ก าร โดยคํา นึ ง ถึ ง ต้น ทุ น คุ ณ ภาพ และ
วิธี ป ฏิ บ ตั ิ ใ นการควบคุ ม คุ ณภาพในการผลิ ตสิ นค้า และบริ ก าร โดยเน้น ให้เห็ นถึ ง
วิธีปฏิ บตั ิในกิจการลักษณะต่างๆ กับศึกษาถึงเทคนิ คและเครื่ องมือต่างๆ ทางสถิติที่
นํามาใช้ในการควบคุมคุณภาพของการผลิตสิ นค้าและบริ การ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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MNGT4102 การจัดการข้ ามวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Cross Cultural Management
วิชาบังคับก่ อน : MNGT1101 องค์ การและการจัดการธุรกิจ
การบริ หารการจัดการของบริ ษทั ข้ามชาติ ที่มีลกั ษณะการบริ หารงานภายใต้
ความแตกต่างของปรัชญาในการบริ หาร การพัฒนาขีดความสามารถสมรรถวิสัยใน
ความร่ วมมือทางธุ รกิ จรวมทั้งธุ รกิ จสาขาต่างประเทศ วิเคราะห์ปัญหาที่เกิ ดขึ้นจาก
ความแตกต่างของวัฒนธรรม ระดับนานาประเทศ ตลอดจนการนํากลยุทธ์มาใช้ใน
การแก้ปัญหาเพื่อก่อให้เกิดการส่ งเสริ มและการสนับสนุนธุ รกิจข้ามชาติ
MNGT4103 อุตสาหกรรมสั มพันธ์
3(3-0-6)
Industrial Relation
วิชาบังคับก่ อน : HRDM1101 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ความสัมพันธ์ระหว่างธุ รกิ จกับคู่แข่ง ขันในอุตสาหกรรม ระหว่างองค์การ
ต่างๆในธุ รกิจ กระบวนการเจรจาต่อรอง การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างกับฝ่ าย
บริ หาร และองค์การต่างๆ ปั ญหาข้อพิพาทด้านแรงงาน กฎหมายแรงงาน นโยบาย
ด้า นแรงงานระหว่า งองค์ก ารในอุ ต สาหกรรม การสร้ า งความสั ม พัน ธ์ แ ละ การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างธุรกิจกับคู่แข่งขันในอุตสาหกรรม
MNGT4104 การจัดการเชิ งกลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic Management
แนวคิดและวิวฒั นาการการจัดการเชิงกลยุทธ์ องค์ประกอบของการวางแผน
กลยุทธ์ การวางนโยบายธุ รกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการแข่งขันทางธุ รกิจ
การกําหนดกลยุทธ์ กลยุทธ์ในการควบคุมและ ประเมินผลการดําเนินงาน กรณี ศึกษา
กลยุทธ์ขององค์การธุ รกิจประเภทต่างๆ ที่ประสบผลสําเร็ จ
MNGT 4105 การจัดการและการบริหารโครงการ
3(3-0-6)
Organization and Management Project
โครงการและการบริ ห ารโครงการ การริ เ ริ่ ม โครงการคัด เลื อ กโครงการ
ผูบ้ ริ ห ารโครงการ การจัด องค์ก ารโครงการ การวางแผนโครงการ การวางแผน
งบประมาณ เทคนิคการทําผังข่ายงาน การจัดสรรทรัพยากรโครงการการประสานงาน
การควบคุมดูแลติดตามโครงการ การประเมินผลและการยุติโครงการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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MNGT 4106 การดําเนินงานธุรกิจอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Business Operation
ธุ รกิ จอุตสาหกรรม รู ปแบบการดําเนิ นงานของธุ รกิจประเภทอุตสาหกรรม
ประเภทต่างๆ ตลาดสิ นค้าอุตสาหกรรมและงบการเงินเบื้องต้น การบริ หารหน่วยงาน
และบุคคล จริ ยธรรมในการดําเนินงานธุ รกิจอุตสาหกรรม การศึกษาความเป็ นไปได้
ในการลงทุนธุ รกิจอุตสาหกรรม การวิเคราะห์การลงทุนธุรกิจอุตสาหกรรม
MNGT 4107 การพัฒนาประสิ ทธิภาพการทํางานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Efficiency Development
ความหมายขอบเขตปรัชญาและอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเอง บุคลิกภาพ
และการสํารวจ บุคลิ กภาพ การปรับแต่งบุคลิ กภาพของตนเอง และผูอ้ ื่นตามความ
ต้องการของมนุษย์ค่านิยมการสํารวจและการแลกเปลี่ยนค่านิ ยม ค่านิยมที่สัมพันธ์กบั
การทํา งานวัฒนธรรมในการทํา งาน การตั้ง เป้ าประสงค์ข องชี วิตและการสํา รวจ
ความรู ้ สึก ปั ญหา อุปสรรคและวิธีการ อุปสรรคในการทํางานการสร้างความเชื่อมัน่
ในงานตนเองประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการทํางาน
MNGT 4108 กลยุทธ์ การบริ หารงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Management Strategy
หลัก การบริ ห ารเชิ ง กลยุ ท ธ์ การกํา หนดกลยุ ท ธ์ ใ นการบริ ห ารงานทาง
อุตสาหกรรม การนํากลยุทธ์มาสู่ การปฏิบตั ิ การตัดสิ นใจในการบริ หาร ความเป็ นผูน้ าํ
วัฒนธรรมและจรรยาบรรณของนักบริ หาร
MNGT 4109 การจัดการอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Management
หลัก การจัด การ การวางแผน การจัด การโครงการและองค์ก าร การจัด
บุ ค ลากร การควบคุ ม คุ ณ ภาพงาน การจัด ระบบการติ ด ต่ อ การสื่ อ สาร การจัด
สภาพแวดล้อมในการทํางาน การจัดการด้านการตลาด การจัดการด้านการเงิ นการ
จัดการด้านสิ่ งแวดล้อม การจัดการด้านความปลอดภัย การจัดการเชิงกลยุทธ์เบื้องต้น

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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MNGT4110

การจัดการพนักงานสั มพันธ์
3(3-0-6)
Employee Relations Management
กรอบแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ ยวข้องกับการจัดการพนักงานสัมพันธ์ท้ งั ในและ
ต่างประเทศ ปั จจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างฝ่ ายนายจ้างและฝ่ าย
ลู ก จ้า ง การกํา หนดนโยบายพนัก งานสั ม พัน ธ์ ใ นสถานประกอบการ การจัด การ
สหภาพแรงงาน กระบวนการเจรจาต่อรองระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง การระงับข้อ
พิ พ าท ศึ ก ษาถึ ง บทบาทของรั ฐ ที่ มี ต่ อ การพนัก งานสั ม พัน ธ์ โดยเฉพาะกฎหมาย
แรงงานและกฎหมายที่ เกี่ ยวกับ การจ้างงานของประเทศไทย รวมถึ งการวิเคราะห์
ประเด็นปั ญหาด้านแรงงานที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และบทบาทขององค์การระหว่าง
ประเทศที่มีผลต่อการจัดการพนักงานสัมพันธ์ของไทย

MNGT4301

การจัดการโลจิสติกส์
3(3-0-6)
Logistics Management
วิชาบังคับก่ อน : MNGT2301 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
แนวคิดและหลักการในการบูรณาการกระบวนการทางธุ รกิ จในทุกกิจกรรม
ที่ เ กี่ ย วกับ โลจิ ส ติ ก ส์ การวางแผนโลจิ ส ติ ก ส์ การเลื อ กทํา เลที่ ต้ ัง การพยากรณ์
การจัดซื้ อ จัดจ้าง การบริ หารสิ นค้าคงคลัง การผลิต การจัดเก็บ และการขนส่ ง

MNGT4302

สถานการณ์ ปัจจุบันทางการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
Current Issues in International Business Management
วิชาบังคับก่ อน : MNGT2301 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ประเด็ น สํ า คัญ ทางการจัด การ โดยใช้ ก ารบรรยายและการอภิ ป ราย
กรณี ศึกษารวมทั้งทําการค้นคว้ารายบุคคล เพื่อให้เข้าใจในประเด็นปั ญหาปั จจุบนั ทาง
การจัดการ เพื่ อ เพิ่ ม พูนทัก ษะในการแก้ปั ญหาที่ เกี่ ย วข้องกับ สาระสํา คัญทางการ
จัดการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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MNGT4402 การวางแผนและการประเมินโครงการทางการเกษตร
3(3-0-6)
Project Planning and Evaluation
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการวางแผน ประเภท เทคนิคและกระบวนการวางแผน
การจัดทําโครงการส่ งเสริ มและธุ รกิจเกษตร หลักการพิจารณาเลือกโครงการ หลักการ
เกี่ ยวกับทฤษฎี การประเมินโครงการ รู ปแบบของการประเมินโครงการส่ งเสริ มและ
ธุรกิจเกษตร
MNGT4501 การจัดการธุรกิจบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Management of Service in Tourism Industry
การจัด การธุ ร กิ จ การบริ การต่ า งๆ วิ ธี ก ารปฏิ บ ัติ ง านของบุ ค ลากรใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ พนักงานโรงแรม ผูป้ ระกอบการและพนักงาน
ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
MNGT4801 การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พการจัดการ
2(90)
Preparation for Occupational Practicum in Management
การประยุกต์หลักการ และทฤษฎีทางการจัดการ การศึกษาแนวโน้มสภาพ
การเปลี่ ยนแปลงในหน่วยงาน โดยการใช้กรณี ศึกษา สถานการณ์จาํ ลอง การเตรี ยม
ความพร้ อมเกี่ ยวกับทักษะ การใช้ภาษา การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยี การ
พัฒนาบุคลิกภาพ และการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม สามารถทํางานเป็ นทีมได้อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ การเสริ มสร้างจรรยาบรรณในวิชาชี พเพื่อเตรี ยมความพร้อมก่อนฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพ
MNGT4802

การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พการจัดการ
5(350)
Occupational Practicum in Management
วิชาบังคับก่ อน : MNGT4801 การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพการจัดการ
นักศึ กษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชี พด้านการจัดการ ในสถานประกอบการ
ในภาครั ฐ หรื อ เอกชนทั้ง ในและต่า งประเทศ ภายใต้ก ารควบคุ ม ดู แ ลของอาจารย์
นิ เทศก์ และผูบ้ ริ หารกิ จการเป็ น ผูค้ อยให้คาํ แนะนํา ซึ่ งอาจจัดให้ฝึกประสบการณ์
ทั้งหมด หรื อฝึ กประสบการณ์ และทําโครงการพิเศษ เพื่อให้เกิดความรู้ ทักษะ เจตคติ
และประสบการณ์เกี่ยวกับงานทางธุ รกิจ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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MNGT4803

การเตรียมสหกิจศึกษาการจัดการ
2(90)
Preparation for Co- operative Education in Management
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสห
กิจศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พ้ืนฐานและเทคนิคใน
การสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน
และการสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู ้พ้ืนฐานที่จาํ เป็ นสําหรับการไปปฏิบตั ิงานในสถาน
ประกอบการ ระบบบริ หารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิ คการนําเสนอ
โครงงานหรื อผลงานและการเขียนรายงานวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคม
การทํางาน การเตรี ยมความพร้อมสู่ ความสําเร็ จ

MNGT4804

สหกิจศึกษาการจัดการ
6(540)
Co- operative Education in Management
วิชาบังคับก่ อน : MNGT4803 การเตรียมสหกิจศึกษาการจัดการ
การฝึ กงานวิชาชี พที่เน้นการปฏิบตั ิในสถานประกอบการโดยความร่ วมมือ
ของสถานประกอบการและสถานศึกษาร่ วมกัน มีการคัดเลือก นักศึกษาปฏิบตั ิงาน
จริ ง ณ สถานประกอบเพื่อเรี ยนรู้ ป ระสบการณ์ ป ฏิ บตั ิ ง านจริ ง คุ ณสมบัติ ของ
บัณฑิ ตตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่ งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
แก่ทุก ๆ ฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง มีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานไม่ต่าํ กว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ
มี ก ารประเมิ นผลและนํา เสนอรายงานสหกิ จศึ ก ษาโดยมี ก ารพิ จ ารณาประเมิ นผล
ร่ วมกับสถานประกอบการ

MNGT4901

สั มมนาทางการจัดการ
3(2-2-5)
Seminar in Management
วิชาบังคับก่ อน : วิชาเอกของสาขาวิชาการจัดการไม่ น้อยกว่า 18 หน่ วยกิต
ปั ญหาการจัดการจาก กรณี ศึกษา เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริ งในองค์การ บทความ
หรื อเอกสาร สิ่ ง พิ ม พ์ต่ า งๆโดยการประมวลความรู้ ใ นทฤษฎี ก ารจัด การ นํา มา
ผสมผสานประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาหลัก ปั ญหารอง และแนวทางการแก้ไข
ที่เหมาะสม ตลอดจนอภิปรายประเด็นปั ญหาด้านจริ ยธรรมในการจัดการ โดยให้
นักศึกษาร่ วมกันระดมพลังสมอง อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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MNGT4902

การวิจัยทางการจัดการ
3(0-6-3)
Research studies in Management
วิชาบังคับก่ อน : MNGT3901 วิธีวจิ ัยวิทยาทางธุรกิจ
ทฤษฎี และรู ป แบบวิจ ัย ทางการจัด การ เลื อกหัว ข้อ ที่ จ ะทํา วิ จยั เสนอเค้า
โครงการวิจยั ดําเนินการวิจยั และเสนอผลงานการวิจยั

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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3.2 ชื่ อ สกุล ตําแหน่ ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจําหลักสู ตร
ลําดับ ตําแหน่ ง
ที่ วิชาการ

1

ชื่อ - สกุล

อาจารย์ นางกัลยกร กลายสุข*

คุณวุฒิ

สาขาวิชาและสถาบัน

ภาระงาน
สอน
ชั่วโมงต่ อปี

ปร.ด.

การบริ หารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

24

มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ศศ.ม.

การบริ หารองค์การ มหาวิทยาลัยเกริ ก

ค.บ.

(เกียรตินิยมอันดับ 2) การสหกรณ์
วิทยาลัยครู จนั ทรเกษม

2

อาจารย์ นางสาววรรณา เรื องปราชญ์

M.B.A.

Administration

24

University of Bridgeport

3

อาจารย์ นายสรัล สัตตาคม

พณ.บ.

การบริ หาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บธ.ม.

การจัดการและบริ หารองค์การ

30

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
บธ.บ.

การตลาด
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

4

อาจารย์ นายนวระ ทาสุวรรณ

บธ.ม.

บริ หารธุรกิจ

30

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บธ.บ.

การจัดการธุรกิจ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

5

อาจารย์ นางสาวรจนา แสงตาล

บธ.ม.

บริ หารธุรกิจ

30

มหาวิทยาลัยนเรศวร
วท.บ.

เทคโนโลยีเซรามิกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

หมายเหตุ : * ประธานหลักสู ตร
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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3.2.2 อาจารย์ ประจํา
ลําดับ
ที่
1

2

ตําแหน่ ง
วิชาการ

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชาและสถาบัน

รอง
นางรุ จิพชั ร์ กิตติววิ ฒั นพงศ์
ศาสตราจารย์

ศศ.ม.

ผูช้ ่วย
นางสุภาพร ตันติสนั ติสม
ศาสตราจารย์

บธ.ม.

เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เศรษฐศาสตร์การเกษตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การศึกษา – บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศบ.

ศศ.บ.
3

ผูช้ ่วย
นางสุดารัตน์ ปธานราษฎร์
ศาสตราจารย์

Ph.D.
MS.
บธ.บ.

4

5

ผูช้ ่วย
นายอาทิตย์ โก้สกุล
ศาสตราจารย์

อาจารย์

นางศศิกานต์ จรณะกรัณย์

ศศ.ม.
ค.บ.
พบ.ม.
ศศ.บ

6

อาจารย์

นายสิ ริพฒั น์ เสวิกลุ

บธ.ม.
ศศ.บ.

7

อาจารย์

นางสาวรจนา แสงตาล

บธ.ม.
วท.บ.

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Business education

ภาระงาน
สอน
ชั่วโมงต่ อปี
24

24

24

Sardar Patel University

Teacher Education

Sardar Patel University
การตลาด
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นโยบายการวางแผนและสังคม
มหาวิทยาลัยเกริ ก
สังคมศึกษา
วิทยาลัยครู สวนสุนนั ทา
เทคโนโลยีการบริ หาร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หาร
ศาสตร์
นิเทศศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ1)
สถาบันราชภัฎจันทรเกษม
การจัดการองค์การ
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
โฆษณาประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
เทคโนโลยีเซรามิกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

24

24

30

30
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ลําดับ
ที่

ตําแหน่ ง
วิชาการ

8

อาจารย์

ชื่อ - สกุล
นางสาวนภัสสร

ตื่มสูงเนิน

คุณวุฒิ

สาขาวิชาและสถาบัน

บธ.ม.

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
การตลาด
มหาวิทยาลัยรังสิ ต

บธ.บ.
9

อาจารย์

นางสาวอาจารี ย ์ ประจวบเหมาะ

บธ.ม.
บช.บ.

10

อาจารย์

นายอธิรินทร์ รัฐกิจวานิชย์

บธ.ม.
บธ.บ.

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

การจัดการ
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
การเงิน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การตลาด
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
การค้าระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ภาระงาน
สอน
ชั่วโมงต่ อปี
30

30

30
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3.5.3 อาจารย์ พเิ ศษ
ที่

1

2

ตําแหน่ ง
วิชาการ

ชื่อ – สกุล

ผูช้ ่วย
นายสุเทพ พันประสิ ทธิ์
ศาสตราจารย์

อาจารย์

นางรัตนา กลัน่ แกร

คุณวุฒิ

สาขาวิชา
และสถาบัน

ศศ.ม.

เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การเงิน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
บริ หารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บริ หารการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Public Administration
California State University
บริ หารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การบริ หารอาชีวศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ลาดกระบัง
การจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บริ หารทัว่ ไป
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
การจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
การจัดการทัว่ ไป
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

บธ.บ.
บธ.ม.
บธ.บ.

3

อาจารย์

นายบุญเกียรติ ชีวะภากร

ศษ.ม.
บธ.บ.

4

อาจารย์

นางสาวทัศริ นทร์ โสธรบุญ

M.P.A.
ร.บ.

5

อาจารย์

นายฐิติวฒ
ุ ิ สุนนานนท์

คอ.ม.

บธ.บ.
6

อาจารย์

นางสาวสุทศั นีย ์ กนกศิขริ น

บธ.ม.
ศศ.บ.

7

อาจารย์

นางสาวชิตวัน ขําโพธิ์

บธ.ม.
ศศ.บ.

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ภาระงาน
สอน
ชั่วโมงต่ อปี
12

12

12

12

12

12

12
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ที่
8

ตําแหน่ ง
วิชาการ
อาจารย์

ชื่อ – สกุล
นาวาตรี ศิลทั เหรี ยญมณี

คุณวุฒิ
ศศ.ม.
วท.บ.

9

อาจารย์

นายกษิภพ ฤทธิไชย

M.B.A.
วท.บ.

10

อาจารย์

นางกัลยกร กนกขจรกุล

บธ.ม.
น.บ.

11

อาจารย์

ดร.กฤษณภูมิ สุขศรี เกษม

Ph.D.
M.B.A.
บธ.บ.

12

อาจารย์

นางสาวรุ่ งอรุ ณ กระแสร์สินธุ์

บธ.ม.
บธ.บ.

13

อาจารย์

นายวสุ มละสาร

บธ.ม.
วศ.บ.

14

อาจารย์

นายเทิด ทองดี

บธ.ม.
บธ.บ.

15

อาจารย์

นางสาวพันแสง เรื องถิรเศรษฐ์

บธ.ม.
บธ.บ.

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สาขาวิชา
และสถาบัน
บริ หารองค์การ
มหาวิทยาลัยเกริ ก
บริ หารศาสตร์
โรงเรี ยนนายเรื ออากาศ
General Business
Texas Southern University
การจัดการศัตรู พืช
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การจัดการทัว่ ไป
วิทยาลัยเซาธ์อีสต์บางกอก
นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
ปรัชญา
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
General Business
University of Wales Cardiff
บัญชี
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การจัดการ
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
การจัดการทัว่ ไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม
วิศวอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
การจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
การจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลัยพายัพ

ภาระงานสอน
ชั่วโมงต่ อปี
12

12

12

12

12

12

12

12
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ที่
16

17

ตําแหน่ ง
วิชาการ

ชื่อ – สกุล

ผูช้ ่วย
นายบุญชู โสดา
ศาสตราจารย์

อาจารย์

นางสาวอรชา สกุลบุญมา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา
และสถาบัน

ภาระงานสอน
ชั่วโมงต่ อปี

M.P.A.

Governmental Administration
University of Northern Philippines
ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
International Business
University of Tasmania
สถิติประยุกต์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
การจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
การจัดการทัว่ ไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ธุรกิจศึกษา
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
บริ หารทัว่ ไป
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
การเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การจัดการทัว่ ไป
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
การจัดการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
Management
California State University
การตลาด
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
International Management
University of Reading
การจัดการการผลิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12

กศ.บ.
M.B.A
วท.บ.

18

อาจารย์

นางสาวหทัยรัตน์ ลิปิพันธ์

บธ.ม.
บธ.บ.

19

อาจารย์

นายธัชกร พันปี

บธ.ม.
ค.บ.

20

อาจารย์

พ.ต.นาวิน ปรี ชาณิ ชยกุล

บธ.ม.
บธ.บ.

21

อาจารย์

นางสาวอินธชา ประภาศิริลกั ษณ์

บธ.ม.
นศ.บ.

22

อาจารย์

นางสาวขวัญใจ เพิงระนัย

M.A.
บธ.บ.

23

อาจารย์

นางสาวอุทุมพร ศิริเจริ ญวิไล

M.S.C.
บธ.บ.

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

12

12

12

12

12

12

12
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ที่

ตําแหน่ ง
วิชาการ

24

อาจารย์

ชื่อ – สกุล

นายอภิเดช บุญชู

คุณวุฒิ

สาขาวิชา
และสถาบัน

ภาระงานสอน
ชั่วโมงต่ อปี

บธ.ม.

การจัดการทัว่ ไป
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
วิศวกรรมไฟฟ้ า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
วิทยาการจัดการอุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าลาดกระบัง
การจัดการอุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
Information System Management
Southeastern University
การจัดการ(คอมพิวเตอร์)
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
ธุรกิจการสื่ อสาร
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การจัดการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต

12

วศ.ม.
25

อาจารย์

นายประกิต ลังแท้

วท.ม.

บธ.บ.
26

อาจารย์

นางศราวดี ตรี เนตร

M.B.A
ศศ.บ.

27

อาจารย์

นางสาวพนิดา วัชระรังษี

บธ.ม.
วท.บ.

28

อาจารย์

นายอรรถพล ชุ่มมี

บธ.ม.
บธ.บ.

12

12

12

12

4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา)
4.1 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ของประสบการณ์ภาคสนาม
1) มีทกั ษะในการปฏิบตั ิดา้ นการจัดการ
2) บูรณาการความรู ้เพื่อนําไปแก้ปัญหาทางการจัดการ ได้อย่างเหมาะสม
3) มีมนุ ษย์สัมพันธ์และทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ดี รวมทั้งสามารถปรับตัวเข้ากับผูร้ ่ วมงาน/
สถานประกอบการได้
4) มีความสามารถในการเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม รวมทั้งแก้ปัญหาที่เกิ ดขึ้นในการปฏิบตั ิงาน
อย่างสร้างสรรค์
5) มีระเบียบวินยั ตรงเวลา และมีความซื่ อสัตย์ในการปฏิบตั ิงาน
6) เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

7) มีความกล้าในการแสดงออก และมีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ในการพัฒนางานให้มี
คุณภาพยิง่ ขึ้น
8) สามารถนําผลวิจยั มาประยุกต์ใช้ในงานด้านการจัดการ
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4.2 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปี การศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ ามี)
ข้อกําหนดในการทําโครงงานหรื องานวิจยั ต้องเป็ นหัวข้อเกี่ยวข้องกับการประยุกต์แนวคิดการ
จัดการเพื่ อธุ รกิ จ หรื อเพื่ อทํา นุ บ าํ รุ ง ศิ ล ปวัฒนธรรม โดยต้องมี องค์ก ารธุ รกิ จอ้า งอิ ง และคาดว่า จะ
นําไปใช้ประโยชน์ได้ โดยมีผรู ้ ่ วมโครงงานจํานวน 3-5 คน และมีรายงานนําส่ งตามรู ปแบบที่หลักสู ตร
กําหนด หรื อเป็ นงานวิจยั ที่มุ่งเน้นเพื่อพัฒนาด้านการจัดการธุรกิจ
5.1 คําอธิบายโดยย่ อ
โครงงาน/งานวิ จยั ที่ นัก ศึ ก ษาสนใจ และสามารถอธิ บ ายแนวคิ ดและทฤษฎี ก ารจัดการมา
ประยุกต์ในการทําโครงงาน ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทําโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทํา
เสร็ จภายในระยะเวลาที่กาํ หนด
5.2 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้
1) สามารถทํางานเป็ นทีม
2) มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่ องมือ โปรแกรม ในการทําโครงงาน
3) โครงงานสามารถเป็ นต้นแบบในการพัฒนาได้
4) มีความรู ้ความเข้าใจในกระบวนการวิจยั
5) สามารถทํางานวิจยั เบื้องต้นเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางการจัดการธุรกิจได้
6) สามารถเขียนผลงานวิจยั เพื่อการสื่ อสารได้
5.3 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของปี การศึกษาที่ 4
5.4 จํานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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5.5 การเตรียมการ
1) มอบหมายอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงการให้นกั ศึกษาเป็ นรายกลุ่ม
2) กํา หนดชั่ว โมงการให้ ค าํ ปรึ ก ษา ให้ข ้อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกับ โครงงานทางเว็บ ไซต์แ ละ
ปรับปรุ งให้ทนั สมัยเสมอ
3) อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาให้ ค ํา ปรึ ก ษาในการเลื อ กหัว ข้อ และกระบวนการศึ ก ษาค้น คว้า และ
ประเมินผล
4) อาจารย์ที่ปรึ กษาจัดทําบันทึกการให้คาํ ปรึ กษา
5) จัดสรรงบประมาณสนับสนุ นการวิจยั จัดสิ่ งอํานวยความสะดวก และเครื่ องมือที่ใช้ในการ
วิจยั
6) จัดให้นกั ศึกษานําเสนอผลการศึกษาปากเปล่าต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาประจําวิชา
7) จัดกิจกรรมเพื่อให้นกั ศึกษานําเสนอผลงานต่ออาจารย์ประจํารายวิชา
5.6 กระบวนการประเมินผล
1) ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทําโครงงาน
2) ประเมินผลจากการนําเสนอปากเปล่า และจากการเขียนรายงาน
3) ผูเ้ รี ยนประเมินผลการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองตามแบบฟอร์ ม
4) ผูส้ อนประเมินผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนตามแบบฟอร์ ม
5) ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนประเมินผลการเรี ยนรู้ร่วมกัน
6) การเข้าร่ วมกิจกรรมของผูเ้ รี ยนในการนําเสนอผลงาน
7) ผูป้ ระสานงานรายวิ ช าประเมิ น ผลการเรี ย นของผูเ้ รี ย นตามเกณฑ์ที่ ก ํา หนด โดยความ
เห็นชอบของอาจารย์ประจํารายวิชา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
1.1 คุณลักษณะพิเศษนักศึกษา หลักสู ตรการจัดการ
คุณลักษณะพิเศษ
1. มีความรู ้ทนั สมัย และมี
ความสามารถพัฒนาความรู ้เพื่อ
พัฒนาตนเองประยุกต์ใช้ในการ
ทํางานและสังคม

กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
รายวิชาเลือกที่เปิ ดสอนต้องต่อยอดความรู้พ้ืนฐานในภาค
บังคับ และปรับตามวิวฒั นาการของศาสตร์ การจัดการ
ตลอดจนมีกรณี ศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบนั ให้นกั ศึกษา
ค้นคว้าหาความรู ้เพื่อพัฒนาศักยภาพ

2. มีความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1. จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เข้ารับการทดสอบทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
3. จัดการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น การสื บค้นจากห้องสมุด จากฐานข้อมูล
ต่างๆ การจัดการเรี ยนแบบ e-learning

3. มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีวนิ ยั ตรงต่อ
เวลา ทําหน้าที่เป็ นพลเมืองดี
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และ
สังคม
4. มีจิตวิญญาณของการถือประโยชน์
ของเพื่อนมนุษย์

ส่ งเสริ มความรู ้ให้นกั ศึกษามีคุณธรรม จริ ยธรรมต่อวิชาชี พ
และสังคม โดยสอดแทรกในเนื้อหาวิชาจริ ยธรรมทางธุ รกิจ
และธรรมาภิบาลและในรายวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

1. จัดกิจกรรมในรายวิชากิจกรรมเสริ มหลักสู ตรที่เน้นการถือ
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
2. สนับสนุนงบประมาณในการทําโครงการที่เน้นการถือ
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
3. จัดกิจกรรมในการนําเสนอโครงการที่เน้นการถือประโยชน์
ของเพื่อนมนุษย์
4. สนับสนุนการร่ วมโครงการในวันถือประโยชน์ของเพื่อน
มนุษย์ของคณะ/มหาวิทยาลัย
5. สอดแทรกจิตสํานึกของการถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
ในการเรี ยนการสอน และการทํากิจกรรมของนักศึกษา
6. สนับสนุนการเข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม
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คุณลักษณะพิเศษ
5. มีภาวะผูน้ าํ มีทกั ษะการบริ หาร
จัดการ มีความรับผิดชอบตลอดจน
มีวนิ ยั ในตนเอง สามารถทํางาน
ร่ วมกันเป็ นหมู่คณะได้
6. มีความสามารถในการสื่ อสาร และ
กล้าแสดงออก

1.
2.
1.

2.

กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
กําหนดให้มีรายวิชาซึ่ งต้องทํางานเป็ นทีมงานและมี
หัวหน้าทีมในการทํารายงานตลอดจนการนําเสนอรายงาน
ฝึ กวินยั ในการเข้าห้องเรี ยนตรงต่อเวลาและเข้าเรี ยน
สมํ่าเสมอ
กําหนดให้รายวิชาต่างๆ มีการนําเสนองานในชั้นเรี ยน
และเปิ ดโอกาสให้มีการซักถามข้อสงสัยตลอดจน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่ วมกันในชั้นเรี ยน
มอบหมายงานให้นกั ศึกษาได้สืบค้นข้อมูลเพิม่ เติม
นอกเหนือจากความรู้ที่ได้รับในชั้นเรี ยนและเผยแพร่
ความรู ้ระหว่างเพื่อนนักศึกษาและผูท้ ี่สนใจ

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
ผลการเรี ยนรู้ 5 ด้ านจากหมวดวิชาเฉพาะหลักสู ตรการจัดการสู่ รายวิชา
2.1 ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักถึงความสําคัญในการใช้ชีวติ ภายใต้กรอบคุณธรรม จริ ยธรรม และ
วัฒนธรรมในสังคมไทย
2) มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และซื่อสัตย์สุจริ ต
3) มีสัมมาคารวะ ให้เกียรติ เคารพในสิ ทธิ มนุ ษยชนและยอมรับฟั งความคิดเห็นของ
ผูอ้ ื่น
4) เคารพกฎ ระเบี ย บ และข้อ บัง คับ ต่ า งๆ ขององค์ก รและสั ง คม รวมทั้ง มี ค วาม
รับผิดชอบต่อสังคม
5) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีส่วนร่ วมในกิ จกรรมเพื่อการพัฒนาตนเอง และ
วิชาชีพ
6) มีความสามารถในการแก้ไขปั ญหาด้านจริ ยธรรม โดยการตัดสิ นใจบนพื้นฐานของ
จริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชี พ และประโยชน์ของสังคม มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน
7) มีทศั นคติที่ดีต่อวิชาชีพและแสดงออกถึงคุณธรรมและจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงาน
2.1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) กําหนดให้มีวฒั นธรรมองค์กร เพื่อปลูกฝังให้นกั ศึกษามีระเบียบวินยั
2) เน้นการเข้าชั้นเรี ยนตรงเวลาและการแต่งกายให้เป็ นตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3) มอบหมายให้นกั ศึกษาทํางานเป็ นกลุ่ม ฝึ กการเป็ นผูน้ าํ สมาชิกกลุ่ม ฝึ กความ
รับผิดชอบ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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4) อาจารย์ผสู ้ อนสอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรมในการสอน
5) จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นการเรี ยนรู ้จากสถานการณ์จริ งบทบาทสมมติ
กรณี ตวั อย่าง
6) มีสื่อการเรี ยนการสอนที่เน้นคุณธรรม จริ ยธรรม
7) จัดกิจกรรมส่ งเสริ มการปลูกฝังจิตวิญญาณในการถือประโยชน์สังคมเป็ นที่ต้งั
8) การเป็ นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์
9) จัดกิจกรรมยกย่องนักศึกษาที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม ทําประโยชน์ต่อสังคม
2.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าเรี ยน การส่ งงานที่ได้รับ
มอบหมาย การเข้าร่ วมกิจกรรม
2) ความมีวนิ ยั และความพร้อมเพรี ยงของนักศึกษาในการเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ ม
หลักสู ตร
3) การรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4) พฤติกรรมการเรี ยนและการสอบ
2.2 ด้ านความรู้
2.2.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
1) มีความรู ้และความเข้าใจในสาขาวิชาการจัดการและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบตั ิอย่างกว้างขวาง เป็ นระบบ และทันต่อสถานการณ์โลก
2) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบตั ิ กฎ ระเบียบ ข้อกําหนดทางวิชาการ รวมถึงการ
ปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
3) สามารถนําความรู ้และทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนและแก้ปัญหาด้านการ
จัดการ
4) มีความรู ้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู ้ดา้ นการจัดการและศาสตร์ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
5) มีความรู ้ในกระบวนการและเทคนิคการวิจยั เพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู ้
ในงานอาชีพ
2.2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านความรู้
1) เน้นการเรี ยนการสอนที่เป็ น active learning
2) จัดให้มีการเรี ยนรู ้จากสถานการณ์จริ ง
3) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ หรื อมีประสบการณ์ตรง
4) จัดให้มีรายวิชาโครงงาน/การฝึ กปฏิบตั ิ/การฝึ กสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ
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2.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
1) การทดสอบย่อย
2) การสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
3) การรายงาน/แผนงาน/โครงการ
4) การนําเสนอผลงาน
5) ประเมินจากผลงานการปฏิบตั ิสหกิจศึกษา
2.3 ด้ านทักษะทางปั ญญา
2.3.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1) มี ค วามสามารถในการคิ ดค้น หาข้อเท็จจริ ง ทํา ความเข้า ใจ และประเมิ น ข้อ มู ล
สารสนเทศ แนวคิ ดและหลัก ฐานใหม่ ๆ จากแหล่ ง ข้อมู ล ที่ หลากหลาย และใช้
ข้อสรุ ปที่ได้ในการแก้ไขปัญหาหรื องานอื่นๆ
2) มีความสามารถประมวล และศึกษาข้อมูล เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และข้อ
โต้แย้ง รวมทั้ง หาแนวทางป้ องกันและแก้ไขปั ญหาได้อย่างเหมาะสมทั้งเชิงกว้าง
และเชิงลึก
3) มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ และประยุกต์ความรู ้ ความเข้าใจใน
แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์ โดยเฉพาะสามารถแก้ปัญหาทางการจัดการได้อย่างเหมาะสม
4) มีความสามารถในการประยุกต์ความรู ้และทักษะทางด้านการจัดการไปสู่ การ
ปฏิบตั ิงานจริ ง ตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
5) มีทกั ษะในการประมวลความคิดอย่างเป็ นระบบ
6) สามารถนําความรู ้ดา้ นนวัตกรรมทางการจัดการ และศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมา
พัฒนาทักษะการทํางานให้เกิดประสิ ทธิ ผล
2.3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) จัดกระบวนการเรี ยนการสอนที่ฝึกทักษะการคิด ทั้งในระดับบุคคลและกลุ่ม เช่น
อภิปรายกลุ่ม
การทํากรณี ศึกษา การโต้วาที การจัดทําโครงการ ฯลฯ
2) การประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการอธิ บายสถานการณ์และสิ่ งต่างๆ ที่อยูร่ อบตัวเพื่อ
เสริ มสร้างความเข้าใจในเนื้อหาวิชา
3) จัดกิจกรรมให้นกั ศึกษามีโอกาสปฏิบตั ิงานจริ ง
2.3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) การเขียนรายงานของนักศึกษา
2) การนําเสนอผลงาน
3) การใช้ขอ้ สอบหรื อแบบฝึ กหัดที่ให้นกั ศึกษาคิดแก้ปัญหา
4) การใช้แบบทดสอบ/สัมภาษณ์ที่ให้นกั ศึกษาได้ฝึกคิดแก้ปัญหา
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2.4 ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความสามารถในการสื่ อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย
2) ตระหนักในหน้าที่และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
3) ปฏิบตั ิตนได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
4) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร
5) สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นทั้งในฐานะผูน้ าํ และผูต้ ามได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
6) มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่ วมในการพัฒนาสังคมอย่าง
สมํ่าเสมอ
7) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกบั ผูร้ ่ วมงานในองค์กร และกับบุคคลทัว่ ไป
2.4.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นการทํางานเป็ นกลุ่มและงานที่ตอ้ งมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
2) จัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ในภาคปฏิบตั ิ
3) สอดแทรกเรื่ องความรับผิดชอบ การมีมนุษย์สัมพันธ์ การเข้าใจวัฒนธรรมของ
องค์กร ฯลฯ ในรายวิชาต่างๆ
2.4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะทํากิจกรรมกลุ่ม
2) การนําเสนอผลงานเป็ นกลุ่ม
3) ประเมินความสมํ่าเสมอการเข้าร่ วมกิจกรรมกลุ่ม
4) ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
5) ประเมินโดยเพื่อนร่ วมชั้นเรี ยน
2.5 ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สามารถระบุและนําเทคนิคทางสถิติหรื อคณิ ตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์
แปลความหมาย และเสนอแนวทางในการแก้ไขปั ญหาได้อย่างสร้างสรรค์
2) สามารถสื่ อสารทั้งการพูดและการเขียน ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3) รู ้จกั เลือกและใช้รูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับเรื่ องและผูฟ้ ังที่แตกต่าง
กันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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4) สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อเข้าถึง และเลือกสรรความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและ
ศาสตร์ อื่นๆ จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศทั้งระดับชาติและนานาชาติ
5) มีวจิ ารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารที่เหมาะสม
6) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อการรวบรวมข้อมูล แปลความหมาย และ
สื่ อสารข้อมูลข่าวสารและแนวความคิด
7) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
8) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลก โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การ
สื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) จัดการเรี ยนการสอนที่เน้นการฝึ กทักษะการสื่ อสารทั้งการพูด การฟั ง การเขียน ใน
ระหว่างผูเ้ รี ยน ผูส้ อน และผูเ้ กี่ยวข้องอื่นๆ
2) จัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสารที่หลากหลายและเหมาะสม
3) จัดประสบการณ์ให้ผเู ้ รี ยนนําเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติ
2.5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ทักษะการพูดในการนําเสนอผลงาน
2) ทักษะการเขียนรายงาน
3) ทักษะการนําเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4) ความสามารถในการใช้ทกั ษะทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติเพื่ออธิ บาย อภิปรายผลงานได้
อย่างเหมาะสม
5) เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้ มูลสารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์ ในการแก้ปัญหาเชิงตัวเลข
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3. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ จากหลั ก สู ต รสู่ รายวิ ช า
(Curriculum Mapping)
3.1 ผลการเรี ยนรู้ หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ซื่อสัตย์สุจริ ต
1.2 ขยัน อดทน อดกลั้น ประหยัดพอเพียง
1.3 มีวนิ ยั รู ้หน้าที่ ตรงเวลา รับผิดชอบ รู ้กาลเทศะ
1.4 เสี ยสละ มีน้ าํ ใจ มีจิตสาธารณะ
1.5 กตัญ�ู มีจิตสํานึกรักท้องถิ่น สถาบันและประเทศชาติ
1.6 สุ ภาพ อ่อนน้อม
1.7 รู ้รักสามัคคี และมีจิตสํานึ กประชาธิ ปไตย
1.8 มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
2. ด้ านความรู้
2.1 มีความรู้และประสบการณ์ ในสาขาวิชาที่ศึกษาและใฝ่ รู ้ในสถานการณ์
ต่างๆ
2.2 มีความรู ้ในหลักการวิจยั และพัฒนาองค์ความรู ้ในสาขาวิชาของตน
2.3 มีความรู้และประสบการณ์ในการแก้ปัญหาการทํางานได้
3. ด้ านทักษะทางปั ญญา
3.1 สามารถค้นคว้าหาความรู ้ขอ้ เท็จจริ ง และเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ตอ้ งการ
3.2. สามารถใช้ขอ้ มูลที่ได้จากการค้นคว้ามาศึกษาปัญหาและเสนอแนว
ทางแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
3.3 สามารถใช้ความรู ้จากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิมาใช้ปฏิบตั ิในงาน
ประจําและแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นและพัฒนางานประจําได้อย่างเหมาะสม
4. ด้ านความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีความสามารถในการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
4.2 มีภาวะผูน้ าํ ในการทํางานของกลุ่ม
4.3 มีความคิดริ เริ่ มในการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นในการทํางานของกลุ่ม
4.4 มีความรับผิดชอบต่ออาชี พมีน้ าํ ใจและเสี ยสละ พร้อมอุทิศตนใน
การทํางานเพื่อส่ วนรวม
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5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขการสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ดว้ ยกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ หรื อ
วิทยาศาสตร์ อย่างมีวิจารณญาณเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตได้
อย่างมีคุณภาพ
5.2 มีความรู ้และทักษะทางภาษาต่างประเทศและสามารถสื่ อสารได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
5.3 มีความรู ้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหา
ความรู ้เพื่อนําไปใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา / ผลการเรียนรู้
1.1
1.2
1.3
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลขการสื่ อสารและ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1
5.2 5.3

GESC1101 เทคโนโลยีสารสนเทศ











































GESC1102 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต











































GESC1103 พืชพรรณเพื่อชีวิต











































GESC1104 ทรัพยากรธรรมชาติ











































GESC1105 ชีวิตกับเทคโนโลยี











•































GESC1106 การคิดและ











































และการสื่ อสาร

และสิ่ งแวดล้อมเพื่อชีวิต

คณิ ตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา / ผลการเรี ยนรู้

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลขการสื่ อสารและ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1
5.2
5.3

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

GETH1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร











































GEEN1001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร











































GEKR1101 ภาษาเกาหลีเบื้องต้นเพื่อการ









































































































































































GEVN1101 ภาษาเวียดนามเบื้องต้นเพื่อ











































GEFR1101 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นเพื่อการ











































GEEN1101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร











































GEEN1102 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรี ยมความ











































หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชา ภาษา

สื่ อสาร

GEKM1101 ภาษาเขมรเบื้องต้นเพื่อการ
สื่ อสาร

GECN1101 ภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการ
สื่ อสาร

GEJP1101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่อการ
สื่ อสาร
การสื่ อสาร
สื่ อสาร

ขั้นสูง

พร้อมสําหรับการสมัครงาน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

1. คุณธรรม จริยธรรม

ยวิชา / ผลการเรียนรู้

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1
5.2 5.3

1.1
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชา มนุษยศาสตร์

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

GEHS1001 สารสนเทศเพื่อการ











































GEHS1101 l สุนทรี ยภาพของชีวิต











































GEHS1102 การพัฒนาตนเพื่อ





















































































เรี ยนรู้

ความสุขของชีวิต

GEHS1103 จริ ยธรรมทางสังคมและ
การใช้เหตุผล

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา / ผลการเรี ยนรู้
1.1 1.2
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชา สังคมศาสตร์

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1
5.2 5.3

GESO1001 พลวัตสังคมไทย











































GESO1101 พลวัตสังคมโลก











































GESO1102 มนุษย์กบั





















































































GESO1104 เศรษฐกิจพอเพียง











































GESO1105 ธุรกิจสําหรับ











































GEPA1001 การออกกําลังกาย











































GEPA1002 กีฬาประเภทบุคคล











































สิ่ งแวดล้อม

GESO1103 กฎหมายใน

ชีวิตประจําวัน
และการประยุกต์ใช้

ชีวิตประจําวัน
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชา พลานามัย
เพื่อสุขภาพ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
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ผลการเรี ยนรู้ 5 ด้ านจากหมวดวิชาแกนสู่ รายวิชา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีความรู ้ความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่าของความเป็ นคนดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม และมีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ
1.2 มีความขยัน อดทน ซื่ อสัตย์สุจริ ต มีวินยั ตรงต่อเวลา มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
1.3 มีภาวะผูน้ าํ และผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นทีม
1.4 สามารถแก้ไขปั ญหาความขัดแย้ง ประสานประโยชน์ บนพื้นฐานคุณธรรมและจริ ยธรรม
2. ความรู้
2.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีในเนื้ อหาวิชาที่ศึกษา
2.2 สามารถอธิ บาย วิเคราะห์ สังเคราะห์ องค์ความรู ้เพื่อการตัดสิ นใจ และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
2.3 มีความรู ้ในหลักการวิจยั และพัฒนาองค์ความรู ้ในสาขาวิชาของตน
2.4. สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้ความรู ้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 คิด ค้นหาข้อเท็จจริ ง และเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ตอ้ งการ
3.2 สามารถประมวล วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ และสรุ ป ข้อ มู ล เพื่ อ ใช้ใ นการแก้ไ ขปั ญ หา ได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ
3.3 คิดอย่างสร้างสรรค์ ทั้งเชิงรุ กเชิงรับ อย่างมีวจิ ารณญาณบนพื้นฐานของความถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์
3.4 สามารถประยุกต์ความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ นวัตกรรมหรื อศาสตร์ อื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อนํามาพัฒนา
ทักษะในการทํางานได้อย่างเหมาะสม
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีความสุ ข
4.2 สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร และมารยาททางสังคมได้อย่างเหมาะสม
4.3 ตระหนักในหน้าที่ ความรับผิดชอบ สามารถปฎิบตั ิตนได้เหมาะสมกับบทบาท สถานภาพ
การเป็ นผูน้ าํ ผูต้ าม และทีมงานที่ดี
4.4 มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีส่วนร่ วมในการพัฒนาองค์กร ชุมชนและสังคม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
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5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลขการสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถนําเครื่ องมือทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติมาใช้ในการวิเคราะห์ แปลความหมายและเสนอแนว
ทางการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
5.2 สามารถใช้เทคโนโลยี ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอข้อมูล
สารสนเทศ ได้อย่างเหมาะสม
5.3 มีความสามารถในการสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เลือกใช้รูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

รายวิชา / ผลการเรี ยนรู้

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลขการสื่ อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

ACCT1103 หลักการบัญชีเบื้องต้น
ACCT3201 การบัญชีเพื่อการจัดการ
APST2105 สถิติธุรกิจ
BENG1101 ภาษาอังกฤษธุรกิจ1
BENG1102 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
ECON1101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
ECON1102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
ECON3305 วิเคราะห์เชิงปริ มาณทางธุรกิจ
FINB1101 การเงินธุรกิจ























































































































































































































































































































































FINB2201 การภาษีอากรธุรกิจ
HRDM1101 การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
LAWS2501 กฎหมายธุรกิจ
MKRT1101 หลักการตลาด
MNGT1102 การจัดองค์การและจริ ยธรรมทางธุรกิจ
MNGT3104 การจัดการการผลิตและดําเนินงาน
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
o ความรับผิดชอบรอง
• ความรับผิดชอบหลัก
รายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาเอกบังคับ 30 หน่ วยกิต
BCOM2202 ระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ
MNGT3101 พฤติกรรมองค์การ
MNGT3103 การจัดการการ
เปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
MNGT3107 การจัดการโครงการ
MNGT3108 การจัดการความรู ้

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ าง
บุคคล
และความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
o • • • • o o • o • • o • o • o o o • • • o o o o o o o • • • •
o • o • • o • • o • • o o o • • o • o o o • • o • o

o •

• • • • • • • • o • • • • o • • • o • • • o o o • o • • • • o •
• • • o o • o • o • o • • • o o • • • o • • • o o o • • o • o o
o • • • • o o • • • • o • • • • • • o • • o • o o o • • • • o •

MNGT3401 การเป็ นผูป้ ระกอบการ o
• • • o • • • o • • o • o • • o • • o • • o • • o • • o • • o
MNGT3901 วิธีวจิ ยั วิทยาทาง
ธุรกิจ
MNGT4104 การจัดการเชิงกลยุทธ์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

• o • •

o • o • • • • • • • • • • • • o • o o • o o • • • o

o • • • o • • • o • • o • o • • o • o • • • • o o o • • • o o •
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ าง
บุคคล
และความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดวิชาเฉพาะ
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
MNGT4901 สัมมนาทางการจัดการ o • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • o • o • • • • • • • •
MNGT4902 การวิจยั ทางการ
o • • o o • o • o • • • o • o • • o • • o o • • • • o o o • • o
จัดการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
• ความรับผิดชอบหลัก
o ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาเอกเลือก 15 หน่ วยกิต
BCOM4501 การจัดการพาณิ ชย์
อิเล็คทรอนิคส์
MNGT2101 ทฤษฎีองค์การ
MNGT2301 การจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ
MNGT3102 การพัฒนาองค์การ
MNGT3105 การจัดการธุรกิจ
ขนาดกลางและย่อม
MNGT3106 จริ ยธรรมทางธุรกิจ
และธรรมาภิบาล
MNGT3201 การจัดการความ
ขัดแย้งและเจรจาต่อรอง
MNGT3206 การสื่ อสารทางธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ าง
บุคคล
และความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
o • • • • o o • • • • o • o o o • • • • • • • o o o o o • • • •
o • o • • o • • o • • o o o • • o • o o o • • o • o

o •

• • • • • • • • • o o o o o • • • • • • • • • • • • • • • o o o
o • o • • o • • o • • o o o • • o • o o o • • o • o
o •

o •

o o o • • o • o o o o • • • • • • • o o o • o • • o o o o

• • • • • • • o • • o o o o • • o • o • o • • • • o • • o o o o
o • • • • o o • o • o

• • • o •

• • • o •

• • • o •

• •

• • • • • o • • • o • o o • • • • • • • • • • • • o • • • • • •

หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

80

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ าง
บุคคล
และความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดวิชาเฉพาะ

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

MNGT3402 การจัดทําแผน
ธุรกิจ
MNGT4101 การจัดการคุณภาพ

o • o • • • • • o • • o • • • • • o o • o o • • • • o • • o • o

•

• o • • o • • • • o o • • o o o • • • • o o • • o

MNGT4102 การจัดการข้าม
วัฒนธรรม

• o •

MNGT4111 การจัดการพนักงาน
สัมพันธ์

o • • o • o • • o • o • o • • • • o o • o • • o o • o o • o o o

MNGT4301 การจัดการโลจิสติกส์
MNGT4303 สถานการณ์ปัจจุบนั
ทางการจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

• • o o • • • o • • o • o • • • • o o o o o o • • •

• • • • • • • • o • • • • o • • • o • • • o o o • o • • • • o •
• • • • • • • • • • • o • • • • • • o • • • • • • o • • • o o o

หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
• ความรับผิดชอบหลัก
o ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาปฏิบัตกิ ารและฝึ กประสบ
การณ์ วชิ าชีพ / สหกิจศึกษา
MNGT4802 การเตรี ยมฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพการจัดการ
MNGT4802 การฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพการจัดการ

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ าง
บุคคล
และความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

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

• • • • • o o •

• • o o o o • • o o • • o o o o o • • o o o o

• • • • • • • • • • • o o o • • • • • • • • • • • o • o • • o •

MNGT4803 การเตรี ยมสหกิจศึกษา
• • • • • o o •
• • o o o o • • o o • • o o o o o • • o o o o
การจัดการ
MNGT4804 สหกิจศึกษาการจัดการ • • • • • • • • • • • o o o • • • • • • • • • • • o • o • • o •

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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1. คุณธรรม จริยธรรม

ผลการเรียนรู้ 5 ด้ าน กลุ่มวิชาเอกบังคับและกลุ่มวิชาเอกเลือก
3.ทักษะทางปัญญา
2. ความรู้

1) ตระหนักถึงความสําคัญในการใช้ชีวติ ภายใต้กรอบ
คุณธรรม จริ ยธรรม และวัฒนธรรมในสังคมไทย
2) มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และซื่อสัตย์สุจริ ต
3) มีสมั มาคารวะ ให้เกียรติ เคารพในสิ ทธิมนุษยชนและ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
4) เคารพกฎ ระเบี ยบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กร
และสังคม รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม
5) มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ า ที่ และมี ส่ ว นร่ วมใน
กิจกรรมเพื่อการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ
6) มีความสามารถในการแก้ไขปั ญหาด้านจริ ยธรรม
โดยการตัดสิ นใจบนพื้นฐานของจริ ยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ และประโยชน์ของสังคม
มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน
7) มี ท ัศ นคติ ที่ ดี ต่ อวิชาชี พและแสดงออกถึ ง คุ ณธรรม
และจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงาน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

1) มีความรู ้และความเข้าใจในสาขาวิชาการจัดการและ
สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิอย่าง
กว้างขวาง เป็ นระบบ และทันต่อสถานการณ์โลก

2) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบตั ิ กฎ ระเบียบ
ข้อกําหนดทางวิชาการ รวมถึงการปรับเปลี่ยนตาม
กาลเวลาเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
3) สามารถนําความรู ้และทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในการ
วางแผนและแก้ปัญหาด้านการจัดการ
4) มีความรู ้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู ้ดา้ นการ
จัดการและศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
5) มีความรู ้ในกระบวนการและเทคนิคการวิจยั เพื่อแก้ไข
ปั ญหาและต่อยอดองค์ความรู ้ในงานอาชีพ

หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

1) มีความสามารถในการคิดค้นหาข้อเท็จจริ ง ทําความ
เข้าใจ และประเมิ นข้อมูลสารสนเทศ แนวคิ ดและ
หลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลที่ หลากหลาย และ
ใช้ขอ้ สรุ ปที่ได้ในการแก้ไขปั ญหาหรื องานอื่นๆ
2) มี ค วามสามารถประมวลและศึ ก ษาข้ อ มู ล เพื่ อ
วิเคราะห์สาเหตุของปั ญหา และข้อโต้แย้ง รวมทั้ง
หาแนวทางป้ องกั น และแก้ ไ ขปั ญหาได้ อ ย่ า ง
เหมาะสมทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก
3) มี ค วามสามารถในการวิเ คราะห์ สถานการณ์ และ
ประยุก ต์ค วามรู ้ ความเข้า ใจในแนวคิ ด หลัก การ
ทฤษฎีและกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการแก้ปัญหา
ได้อ ย่า งสร้ า งสรรค์ โดยเฉพาะสามารถแก้ปั ญ หา
ทางการจัดการได้อย่างเหมาะสม
4) มีความสามารถในการประยุกต์ความรู ้และทักษะ
ทางด้านการจัดการไปสู่การปฏิบตั ิงานจริ งตาม
สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
5) มีทกั ษะในการประมวลความคิดอย่างเป็ นระบบ
6) สามารถนําความรู ้ดา้ นนวัตกรรมทางการจัดการ และ
ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาทักษะการทํางานให้
เกิดประสิทธิผล
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ผลการเรียนรู้ 5 ด้ าน กลุ่มวิชาเอกบังคับและกลุ่มวิชาเอกเลือก
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

มีความสามารถในการสื่ อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย
ตระหนักในหน้าที่และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
ปฏิบตั ิตนได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร
สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นทั้งในฐานะผูน้ าํ และผูต้ ามได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่ วมในการพัฒนาสังคมอย่างสมํ่าเสมอ
มีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดีกบั ผูร้ ่ วมงานในองค์กร และกับบุคคลทัว่ ไป

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ

1) สามารถระบุและนําเทคนิคทางสถิติหรื อคณิ ตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการ
วิเคราะห์ แปลความหมาย และเสนอแนวทางในการแก้ไขปั ญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์
2) สามารถสื่ อสารทั้งการพูดและการเขียน ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3) รู ้จกั เลือกและใช้รูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับเรื่ องและผูฟ้ ังที่
แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อเข้าถึง และเลือกสรรความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและ
ศาสตร์อื่นๆ จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศทั้งระดับชาติและนานาชาติ
5) มีวจิ ารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารสามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
6) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อการรวบรวมข้อมูล แปลความหมาย
และสื่ อสารข้อมูลข่าวสารและแนวความคิด
7) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลก โดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
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หมวดที่ 5
หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548
(ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบ ถึงผลการเรี ยนรู ้ตามกรอบมาตรฐาน
หลักสู ตร
2.2 ภาควิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา
2.3 คณะกรรมการประจําคณะรับรองผลการประเมินของรายวิชา
2.4 ประเมินผลการฝึ กงาน/การปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ จากอาจารย์ผสู ้ อน ผูเ้ กี่ยวข้องในสถาน
ประกอบการ ผลงานของนักศึกษา
2.5 ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต
3. เกณฑ์ การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548
(ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2)
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หมวดที่ 6
การพัฒนาคณาจารย์

1. การเตรียมการสํ าหรับอาจารย์ ใหม่
1.1 ดําเนินการจัดปฐมนิ เทศอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู ้และเข้าใจ วัตถุประสงค์ นโยบายระดับหลักสู ตร คณะ
และมหาวิทยาลัย
1.2 ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู ้ สร้างเสริ มประสบการณ์เพื่อส่ งเสริ มการสอนและ
การวิจยั อย่างต่อเนื่อง
1.3 ส่ งเสริ มและสนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุม
ทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรื อต่างประเทศ หรื อการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู ้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) จัดแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาพื้นฐาน การสร้าง
อาจารย์มืออาชีพ การสอนแบบ active learning
2) มีโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ซึ่ งครอบคลุมทักษะการ
จัดการเรี ยนการสอนขั้นพื้นฐาน และขั้นสู ง การผลิตสื่ อการสอน รวมทั้งการวัดและการประเมินผล
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชี พด้ านอืน่ ๆ
1) สนับสนุนการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการบริ การวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู ้และ
คุณธรรม
2) ส่ งเสริ มและสนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณให้อาจารย์ทาํ ผลงานทางวิชาการมากขึ้น
3) ส่ งเสริ มและสนับสนุนงบประมาณในการทําวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนและในสาขาอาชีพ
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หมวดที่ 7
การประกันคุณภาพหลักสู ตร

1. การบริหารหลักสู ตร
1.1 กรรมการวิชาการระดับคณะดูแลคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนของหลักสู ตรในภาพรวม
1.2 มีคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร ทําหน้าที่ วางแผน ดําเนิ นการควบคุมคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอน
ประเมินผล ปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตร
1.3 มีอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร ทําหน้าที่วางแผนการจัดการเรี ยนการสอนร่ วมกับผูบ้ ริ หารคณะและ
อาจารย์ผสู ้ อน ติดตามและรวบรวมข้อมูลสําหรับใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรโดยกระทําทุกปี
อย่างต่อเนื่ อง
1.4 มีอาจารย์ผปู ้ ระสานงานรายวิชา ทําหน้าที่ จัดทํา มคอ.3 วางแผนการจัดการเรี ยนการสอนร่ วมกับอาจารย์
ผูส้ อน ดําเนินการจัดการเรี ยนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบเป็ นไปอย่างมีคุณภาพ
2 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะ/หลักสู ตรจัดสรรงบประมาณแผ่นดิ นและงบประมาณเงินรายได้เพื่อจัดซื้ อตํารา สื่ อการเรี ยนการสอน
โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยนและ
สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ ีอยู่เดิม
คณะฯ มีความพร้อมด้านหนังสื อ ตํารา และการสื บค้นผ่านฐานข้อมูลหอสมุดกลาง นอกจากนี้ ระดับคณะฯ
ยังมีหนังสื อ ตําราเฉพาะทางเพื่อใช้สาํ หรับค้นคว้า รวมทั้ง มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการ
เรี ยนการสอนอย่างเพียงพอ
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
ประสานงานกับสํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดซื้ อหนังสื อและตําราที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ให้บริ การอาจารย์และนักศึกษาสําหรับใช้ในการค้นคว้า และใช้ประกอบการเรี ยนการสอน การประสานงานจัดซื้ อ
หนัง สื อ นั้น อาจารย์ผูส้ อนแต่ ล ะรายวิ ช าจะมี ส่ ว นร่ ว มในการเสนอแนะรายชื่ อ ตลอดจนสื่ อ อื่ น ๆ ที่ จ ํา เป็ น
นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาก็มีส่วนร่ วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสื อด้วย
ในส่ วนของคณะฯ มีหอ้ งสมุดย่อยเพื่อบริ การหนังสื อ ตํารา หรื อวารสารเฉพาะทาง รวมทั้งคอมพิวเตอร์
และระบบอิ นเตอร์ เน็ตสําหรับให้บริ การอาจารย์และนักศึกษาได้ใช้ศึกษาค้นคว้า นอกจากนี้ ทางคณะฯจัดให้มี
ห้องเรี ยนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทนั สมัยเอื้อให้คณาจารย์ปฏิบตั ิงานสอนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
1) ประเมินความเพียงพอจากผูส้ อน ผูเ้ รี ยน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
2) จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการประเมิน
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ ใหม่
คัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่ตอ้ งมีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับ
ปริ ญญาโท/เอก ในสาขาการจัดการ หรื อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
คณาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรและผูส้ อนจะต้องปรับปรุ งร่ วมกันในการวางแผนจัดการเรี ยนการสอน
ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรี ยมไว้สําหรับการปรับปรุ ง
หลักสู ตร ตลอดจนปรึ กษาหารื อ หาแนวทางที่จะทําให้บรรลุเป้ าหมายตามหลักสู ตร และได้บณ
ั ฑิตเป็ นไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3 การแต่ งตั้งคณาจารย์ พเิ ศษ
การแต่ง ตั้ง คณาจารย์ที่ ส อนบางเวลาและอาจารย์พิเศษ จะคํา นึ ง ถึ ง คุ ณวุฒิ ประสบการณ์ และความรู ้
ความสามารถในรายวิชาที่จะแต่งตั้ง โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารคณะฯ
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง
ควรมีวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสู ตร
4.2 การเพิม่ ทักษะความรู้เพือ่ การปฏิบัติงาน
ควรมีความเข้าใจโครงสร้างหลักสู ตร และจําเป็ นต้องมีการฝึ กอบรมการปฏิบตั ิงานในหน้าที่รับผิดชอบ
5. การสนับสนุนและการให้ คําแนะนํานักศึกษา
5.1 การให้ คําปรึ กษาด้ านวิชาการ และอืน่ ๆ แก่นักศึกษา
คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิชาการให้แก่นกั ศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรี ยน
สามารถปรึ กษากับอาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ทุกคนต้องกําหนดชัว่ โมงให้คาํ ปรึ กษาเพื่อให้
นักศึกษาเข้าพบได้อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง และมีอาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อให้คาํ แนะนําในการจัดกิจกรรมแก่
นักศึกษา
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5.2 การอุทธรณ์ ของนักศึกษา
1) นักศึกษาสามารถยืน่ คําร้องเพื่อขออุทธรณ์ในกรณี ที่มีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนนและ
วิธีการประเมินผล
2) จัดช่องทางรับคําร้องเพื่อการขออุทธรณ์ของนักศึกษา
3) จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษาทั้งนี้ให้เป็ นไปตามระเบียบขั้นตอนของ
ทางมหาวิทยาลัย
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
1) มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตทุกปี เพื่อนําข้อมูลไปปรับปรุ งหลักสู ตร
2) มีการสํารวจการได้งานทําของบัณฑิตทุกปี
3) มีการสํารวจเพื่อประเมินความต้องการของตลาดงาน สังคม
7. ตัวบ่ งชี้ผลการดําเนินการ (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
(1) อาจารย์ประจําหลักสู ตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสู ตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสู ตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่ งชาติ หรื อมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผล
การดําเนิ นการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้ นสุ ดภาค
การศึกษาที่เปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสู ตรตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้ นสุ ดปี การศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

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
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน

ปี ที่ 1 ปี ที่ 2

เรี ยนรู ้ที่กาํ หนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ
25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุ ง การจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์
การสอนหรื อการประเมินผลการเรี ยนรู ้จากผลการประเมิน
การดําเนิ นงานที่รายงานในปี ก่อนหน้า
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรื อ
X
คําแนะนําด้านการจัดการเรี ยนการสอน (เฉพาะปี ที่มีการ
รับอาจารย์ใหม่)
(9) อาจารย์ประจําหลักสู ตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ X
และ/หรื อวิชาชีพอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง

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

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุ นการเรี ยนการสอน(ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการและ/หรื อวิชาชีพไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่
มีต่อคุณภาพหลักสู ตรเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ย ไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

X

รวมตัวบ่ งชี้ (ข้ อ) ในแต่ ละปี

8

10

10

11

12

1-5

1-5

1-5

1-5

1-5

7

8

8

9

10

ตัวบ่ งชี้บังคับ (ข้ อที)่
ตัวบ่ งชี้ผ่านรวม (ข้ อ)

X

เกณฑ์ ประเมิน : หลักสู ตรได้ม าตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่ง ชี้
บังคับ (ตัวบ่งชี้ ที่ 1-5) มีผลการดําเนิ นงานบรรลุเป้ าหมาย และมีจาํ นวนตัวบ่งชี้ ที่มีผลการดําเนิ นการบรรลุ
เป้ าหมายไม่นอ้ ยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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หมวดที่ 8
การประเมินและปรับปรุงดําเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
1) ประเมินรายวิชา โดยนักศึกษา
2) ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผูส้ อนหรื อระดับภาควิชา
3) ประเมินจากผลการเรี ยนของนักศึกษา
4) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบคําถามในชั้นเรี ยน
5) ดําเนินการวิจยั เพื่อการพัฒนากลยุทธ์การสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
1) นักศึกษาประเมินอาจารย์ผสู้ อนในแต่ละรายวิชา
2) สังเกตการณ์ โดยผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร/ประธานหลักสู ตร/ทีมผูส้ อน
3) รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผสู ้ อนและผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรเพื่อใช้ในการ
ปรับปรุ งกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป
4) คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา/ปรับปรุ งทักษะกล
ยุทธ์การสอน
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
1) ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรประเมินหลักสู ตรหลังสิ้ นสุ ดการสอนแต่ละปี โดยนักศึกษาในชั้นปี นั้นๆ
2) คณะประเมินหลักสู ตรโดยนักศึกษาชั้นปี สุ ดท้าย
3) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสู ตรบัณฑิตใหม่
4) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสู ตรโดยผูใ้ ช้บณั ฑิต
5) คณะประเมินหลักสู ตรโดยผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอก
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ดําเนินการประเมินผลการดําเนิ นงานตามตัวบ่งชี้
(Key Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
1) ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรจัดทํารายงานการประเมินผลหลักสู ตร
2) ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร และผูส้ อน จัดประชุม สัมมนา เพื่อนําผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุ ง
หลักสู ตร และกลยุทธ์การสอน
3) เชิญผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาและให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุ งหลักสู ตรและกลยุทธ์การสอน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ภาคผนวก

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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เอกสารหมายเลข 1
ตารางเปรี ยบเทียบหลักสู ตรเดิมและหลักสู ตรปรับปรุ ง
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การเปรี ยบเทียบหลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ (เดิม พ.ศ. 2549) กับ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554)
หลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2549

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

สาขาวิชาการจัดการทัว่ ไป
จํานวนหน่ วยกิต รวม

เหตุผล

สาขาวิชาการจัดการ
137หน่ วย
กิต

จํานวนหน่ วยกิต รวม

- ปรับชื่อสาขาวิชา
-ลดจํานวนหน่ วยกิต จาก
137 หน่ วยกิต เป็ น 133
หน่ วยกิต
30 หน่ วยกิต - ไม่ ปรับ
133หน่ วย
กิต

1. หมวดวิชาการศึกษาทัว่ ไป

30 หน่ วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และ
คณิ ตศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา

6 หน่วยกิต

1.3 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์

7 หน่วยกิต

1.3 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์

7 หน่วยกิต - ไม่ปรับ

1.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

6 หน่วยกิต

1.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

6 หน่วยกิต - ไม่ปรับ

1.5 กลุ่มวิชาพลานามัย

2 หน่วยกิต

1.5 กลุ่มวิชาพลานามัย

2 หน่วยกิต - ไม่ปรับ

2.หมวดวิชาเฉพาะด้ าน

106 หน่ วย
กิต

2.หมวดวิชาเฉพาะ

97 หน่ วย
กิต

-ลดจํานวนหน่ วยกิต จาก 106
หน่ วยกิต เป็ น 97 หน่ วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาแกน

54 หน่ วย
กิต

2.1 กลุ่มวิชาแกน

45 หน่ วย

ACCT1101 หลักการบัญชี 1

3(3-0-6)

ACCT1103 หลักการบัญชีเบื้องต้น

3(3-0-6)

ACCT3201 การบัญชีเพื่อการจัดการ

3(3-0-6)

ACCT3201 การบัญชีเพื่อการจัดการ

3(3-0-6)

-ลดจํานวนหน่ วยกิต จาก 54
หน่ วยกิต เป็ น 45
หน่ วยกิต
-เปลี่ยนชื่อวิชา
มติที่ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรวิชาแกน
- ไม่ปรับ

ECON1101 หลักเศรษฐศาสตร์

3(3-0-6)

-

1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิ ตศาสตร์
9 หน่วยกิต 1.2 กลุ่มวิชาภาษา

-

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

6 หน่วยกิต - ไม่ปรับ
9 หน่วยกิต - ไม่ปรับ

กิต

-

-

ECON1109 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1

3(3-0-6)

- ตัดออกจากวิชาแกน
มติที่ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรวิชาแกน
- เพิ่มรายวิชา
มติที่ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรวิชาแกน
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หลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2549
-

-

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ECON1002 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
3(3-0-6)

เหตุผล
- เพิ่มรายวิชา
มติที่ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรวิชาแกน

ENGL1701 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

3(3-0-6)

BENG1101 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

3(3-0-6)

- ไม่ปรับ

ENGL1702 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

3(3-0-6)

BENG1102 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

3(3-0-6)

- ไม่ปรับ

FINB1101 การเงินธุรกิจ

3(3-0-6)

FINB1101 การเงินธุรกิจ

3(3-0-6)

- ไม่ปรับ

FINB2201 การภาษีอากรธุรกิจ

3(3-0-6)

FINB2201 การภาษีอากรธุรกิจ

3(3-0-6)

- ไม่ปรับ

HRDM1101 การบริ หารทรัพยากร
มนุษย์
LAWS2501 กฎหมายธุรกิจ

3(3-0-6)

HRDM1101 การบริ หารทรัพยากรมนุษย์

3(3-0-6)

- ไม่ปรับ

3(3-0-6)

LAWS2501 กฎหมายธุรกิจ

3(3-0-6)

- ไม่ปรับ

MATH1611 คณิ ตศาสตร์ธุรกิจ

3(3-0-6)

-

-

MATH4607 การวิเคราะห์เชิง
ปริ มาณ
-

3(3-0-6)

-

-

MKRT1101 หลักการตลาด

-

- ตัดออกจากวิชาแกน
มติที่ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรวิชาแกน
- ตัดรายวิชาออก

ECON3305 การวิเคราะห์เชิงปริ มาณ
ทางธุรกิจ

3(3-0-6)

- เพิ่มรายวิชา

3(3-0-6)

MKRT1101 หลักการตลาด

3(3-0-6)

-ไม่ปรับ

MNGT1101 หลักการจัดการ

3(3-0-6)

MNGT1102 การจัดองค์การและ
จริ ยธรรมทางธุรกิจ

3(3-0-6)

MNGT3105 การจัดการการผลิต
และการดําเนินงาน

3(3-0-6)

MNGT3104 การจัดการการผลิตและ
ดําเนินงาน

3(3-0-6)

- ปรับชื่อ/คําอธิบายรายวิชา/
เนื้อหา
- คําอธิบายรายวิชาส่วนใหญ่
เหมือนเดิมแต่ปรับภาษาให้
กระชับและเพิ่มขอบเขต
เนื้อหาจริ ยธรรมทางธุรกิจ
- ปรับชื่อ/คําอธิบายรายวิชา/
เนื้อหา
- เพื่อให้มีความครอบคลุม
และเหมาะกับสถานการณ์
แข่งขันทางธุรกิจปั จจุบนั

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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หลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2549
MNGT3107 จริ ยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6)

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
-

-

เหตุผล
- ย้ายไปเอกเลือก

MNGT3901ระเบียบวิธีวจิ ยั ทาง
ธุรกิจ

3(3-0-6)

-

-

- ย้ายไปกลุ่มวิชาเอกบังคับ
- ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
วิชาแกน

MNGT4104 การจัดการเชิงกลยุทธ์

3(3-0-6)

-

-

- ย้ายไปเอกบังคับ

STAT2105 สถิติธุรกิจ

3(3-0-6)

APST2105 สถิติธุรกิจ

3(3-0-6)

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

28
หน่ วยกิต

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

30
หน่ วยกิต

BCOM3201การจัดการระบบ
สารสนเทศเพื่อธุรกิจ

3(3-0-6)

BCOM2202ระบบสารสนเทศเพือ่ การ
จัดการ

LAWS3703 กฎหมายแรงงาน
สัมพันธ์

3(3-0-6)

-

-

- ตัดรายวิชาออก

MNGT2101 ทฤษฎีองค์การ

3(3-0-6)

-

-

- ย้ายไปเอกเลือก

MNGT2301 การจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ
MNGT3101 พฤติกรรมองค์การ

3(3-0-6)

-

-

- ย้ายไปเอกเลือก

-

3(3-0-6)
-

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3(3-0-6)

- ไม่ปรับ
- เพิม่ จํานวนหน่ วยกิต จาก
28 หน่ วยกิต เป็ น 30 หน่ วยกิต
- ปรับชื่อ,รหัสวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา

MNGT3101 พฤติกรรมองค์การ

3(3-0-6)

-

ไม่ปรับ

MNGT3103 การจัดการการเปลี่ยนแปลง
และนวัตกรรม

3(3-0-6)

- ย้ายมาจากเอกเลือก
ปรับชื่อวิชา,คําอธิบายรายวิชา
และเพิ่มเนื้อหานวัตกรรมการ
จัดการ
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หลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2549
MNGT3106 การจัดการธุรกิจขนาด 3(3-0-6)
ย่อม
MNGT3108 การวางแผนและการ
3(3-0-6)
บริ หารโครงการ
-

-

MNGT3202 การเจรจาต่อรองทาง
ธุรกิจ

3(3-0-6)

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
-

-

MNGT3107 การจัดการโครงการ

3(3-0-6)

MNGT3108 การจัดการความรู ้

3(3-0-6)

-

-

-

-

MNGT3401 การเป็ นผูป้ ระกอบการ

3(3-0-6)

-

-

MNGT3901วิธีวจิ ยั วิทยาทางธุรกิจ

3(3-0-6)

MNGT4101 การจัดการคุณภาพ
-

MNGT4901 สัมมนาการจัดการ
ทัว่ ไป
-

3(3-0-6)

-

-

-

MNGT4104 การจัดการเชิงกลยุทธ์

3(3-0-6)

1(0-2-1)

MNGT4901 สัมมนาทางการจัดการ

3(2-2-5)

-

MNGT4902 การวิจยั ทางการจัดการ

3(0-6-3)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เหตุผล
- ย้ายไปกลุ่มวิชาเอกเลือก
- ปรับชื่อ,รหัสวิชา
- เพื่อความเหมาะสมและ
ความเป็ นสากล
- เพิ่มรายวิชาเพื่อให้นกั ศึกษา
เรี ยนเกี่ยวกับการจัดการ
ความรู ้ในองค์การ
- ย้ายไปเอกเลือก
- ย้ายมาจากกลุ่มวิชาเอกเลือก
- ตามมติที่ประชุมและ
ข้อเสนอของผูท้ รงคุณวุฒิ
วิพากษ์หลักสูตร
- ย้ายมาจากวิชาแกนปรับชื่อ
วิชา
- ย้ายไปกลุ่มวิชาเอกเลือก
-ย้ายมาจากวิชาแกน
- ปรับคําอธิบายรายวิชา/
เนื้อหา
- เพิ่มเนื้อหากรณี ศึกษากล
ยุทธ์ขององค์การธุรกิจ
ประเภทต่างๆ ที่ประสบ
ผลสําเร็ จ
- ปรับชื่อคําอธิบายรายวิชา /
จํานวนชัว่ โมง / จํานวนหน่วย
กิต
- ปรับชื่อ/ย้ายมาจากกลุ่มวิชา
เลือก
- เพื่อให้นกั ศึกษาหลักสูตรได้
ศึกษาวิจยั เฉพาะทางด้านการ
จัดการ
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หลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2549
12 หน่ วย
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
กิต

1.กลุ่มวิชาการประกอบการ

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
เหตุผล
15 หน่ วยกิต - เพิม่ จํานวนหน่ วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
จาก 12 หน่ วยกิต เป็ น 15
หน่ วยกิต
- ปรับกลุ่มวิชาออกทั้ง 3 กลุ่ม
เพื่อความเหมาะสม
BCOM4501 การจัดการพาณิ ชย์
3(3-0-6) - ปรับชื่อ,รหัสวิชาและ
อิเลคทรอนิคส์ ***
คําอธิบายรายวิชา

BCOM4505 พาณิ ชย์อิเลคทรอนิคส์
สําหรับผูป้ ระกอบการ

3(3-0-6)

FINB3403 การวางแผนและควบคุม
กําไร

3(3-0-6)

-

-

- ตัดรายวิชาออก

HRDM3103 การบริ หาร
ค่าตอบแทน
LAWS4509 กฎหมายเกี่ยวกับการ
จัดการธุรกิจ

3(3-0-6)

-

-

- ตัดรายวิชาออก

3(3-0-6)

-

-

3(3-0-6)

-

-

- ตัดรายวิชาออก
- เนื้อหารายวิชานี้บรรจุใน
LAWS2501 กฎหมายธุรกิจ
- ตัดรายวิชาออก

3(3-0-6)

-

-

- ตัดรายวิชาออก

MKRT3106 การตลาดสําหรับ
ผูป้ ระกอบการ
MKRT4305 การจัดการผลิตภัณฑ์
และตราสิ นค้า
-

-

MNGT3102 การพัฒนาองค์การ

3(3-0-6)

MNGT2101 ทฤษฎีองค์การ
MNGT2301 การจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ
MNGT3102 การพัฒนาองค์การ***

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

- ไม่ปรับ ย้ายมาจากเอกบังคับ
- ไม่ปรับ ย้ายมาจากเอกบังคับ

3(3-0-6)

- ไม่ปรับ

-

MNGT3105 การจัดการธุรกิจขนาด
กลางและย่อม

3(3-0-6)

- ย้ายมาจากกลุ่มวิชาเอกบัง
ตามมติที่ประชุมและข้อเสนอ
ของผูท้ รงคุณวุฒิวพิ ากษ์
หลักสูตร

-

MNGT3106 จริ ยธรรมทางธุรกิจและ
ธรรมาภิบาล

3(3-0-6)

- ย้ายมาจากวิชาแกน
- ปรับชื่อวิชา,รหัสวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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หลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2549
-

-

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
MNGT3201การจัดการความขัดแย้งและ 3(3-0-6)
การเจรจาต่อรอง

เหตุผล
-ย้ายจากเอกบังคับ
-ปรับชื่อ/รหัสวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา
- เพิ่มเนื้อหาในรายวิชาเรื่ อง
การจัดการความขัดแย้งเพื่อ
ความต่อเนื่องและครอบคลุม
การเรี ยนการสอน

-

-

MNGT3202 การสื่ อสารทางธุรกิจ

3(3-0-6)

- เพิ่มรายวิชา
เพื่อนักศึกษามีความรู ้ความ
เข้าใจพื้นฐานการสื่ อสารทาง
ธุรกิจที่ทนั สมัย และ
สอดคล้องกับคุณลักษณะ
บัณฑิตสาขาการจัดการ

MNGT3401 การเป็ นผูป้ ระกอบการ

3(3-0-6)

-

- ย้ายไปกลุ่มวิชาเอกบังคับ

MNGT3402 การวิเคราะห์และการ
ทําแผนธุรกิจ

3(3-0-6)

3(3-0-6)

- ปรับชื่อ
- เพื่อให้มีความกระชับและ
เข้าใจง่ายโดยเน้นเนื้อหาใน
การเขียนแผนธุรกิจและการ
นําไปใช้

MNGT3403 การจัดการธุรกิจแฟรน
ไชส์

3(3-0-6)

-

-

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

MNGT3402 การจัดทําแผนธุรกิจ

-

-

MNGT4101 การจัดการคุณภาพ ***

3(3-0-6)

- ตัดรายวิชาออก
- ย้ายมาจากกลุ่มวิชาเอกบังคับ
- ตามข้อเสนอของ
ผูท้ รงคุณวุฒิวพิ ากษ์หลักสูตร
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หลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2549
-

MNGT4401 การเพิ่มผลผลิตและ
คุณภาพ
MNGT4902 การวิจยั ทางการจัดการ
ทัว่ ไป

-

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
MNGT4301 การจัดการโลจิสติกส์
3(3-0-6)
***

เหตุผล
- เพิ่มรายวิชา
- เพื่อนักศึกษามีความรู ้
เกี่ยวกับ การวางแผน
โลจิสติกส์ การเลือกทําเลที่ต้ งั
การพยากรณ์ การจัดซื้อ และ
การขนส่ง

3(3-0-6)

-

-

- ตัดรายวิชาออก

3(0-6-3)

-

-

-

-

3(3-0-6)

-

-

- ปรับชื่อ/ย้ายไปกลุ่มเอก
บังคับ
- เพื่อให้นกั ศึกษาหลักสูตรได้
ศึกษาวิจยั เฉพาะทางด้านการ
จัดการ
- - ปรับกลุ่มวิชาออกทั้ง 3
กลุ่ม เพื่อความเหมาะสม
- ตัดรายวิชาออก

BCOM4504 พาณิ ชย์อิเลคทรอนิคส์
สําหรับธุรกิจระหว่างประเทศ ***
ECON3202 เศรษฐศาสตร์ระหว่าง
ประเทศ

3(3-0-6)

***

-

3(3-0-6)

-

-

***หมายถึง บรรจุรายวิชา
เรี ยบร้อยแล้ว
- ตัดรายวิชาออก

FINB4101 การเงินระหว่างประเทศ

3(3-0-6)

-

-

- ตัดรายวิชาออก

LAWS4314 กฎหมายการค้าระหว่าง
ประเทศ
MKRT3201 การตลาดระหว่าง
ประเทศ

3(3-0-6)

-

-

- ตัดรายวิชาออก

3(3-0-6)

-

-

MNGT3102 การพัฒนาองค์การ

3(3-0-6)

***

-

MNGT3301 การจัดการเพื่อการ
ส่งออกและการนําเข้า

3(3-0-6)

-

-

- ตัดรายวิชาออก
- รายวิชานี้จาํ เป็ นต้องเรี ยน
ต่อเนื่องจากMKRT1101วิชา
หลักการตลาด
***หมายถึง บรรจุรายวิชา
เรี ยบร้อยแล้ว
- ตัดรายวิชาออก

MNGT3302 การควบกิจการและ
การซื้อกิจการ

3(3-0-6)

-

-

- ตัดรายวิชาออก

2.กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ
ACCT4106 บัญชีระหว่างประเทศ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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หลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2549
MNGT3303 สภาพแวดล้อมธุรกิจ
3(3-0-6)
ระหว่างประเทศ
MNGT4102 การจัดการข้าม
3(3-0-6)
วัฒนธรรม
MNGT4301 การขนส่งระหว่าง
3(3-0-6)
ประเทศ

MNGT4303 สถานการณ์ปัจจุบนั
ทางการจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ
MNGT4902 การวิจยั ทางการจัดการ
ทัว่ ไป

3(3-0-6)

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
-

-

MNGT4102 การจัดการข้ามวัฒนธรรม

3(3-0-6)

-

-

MNGT4302 สถานการณ์ปัจจุบนั
ทางการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

3(3-0-6)

เหตุผล
- ตัดรายวิชาออก
- ไม่ปรับ
- ตัดรายวิชาออก
- เนื้อหาซํ้าซ้อนกับวิชา
MNGT4302 การจัดการ
โลจิสติกส์
- ปรับรหัสวิชา

BCOM4301 โปรแกรมประยุกต์
ด้านการบริ หารงานสํานักงาน

3(2-2-5)

-

-

- ปรับชื่อ/ย้ายไปกลุ่มเอก
บังคับ
-เพื่อให้นกั ศึกษาหลักสูตรได้
ศึกษาวิจยั เฉพาะทางด้านการ
จัดการ
- ปรับชื่อกลุ่มวิชาออกทั้ง 3
กลุ่ม
- ตัดรายวิชาออก

ITSC2506 เทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับการจัดสํานักงานอัตโนมัติ

3(2-2-5)

-

-

- ตัดรายวิชาออก

MKRT4306 การประชาสัมพันธ์
ธุรกิจและอุตสาหกรรม

3(3-0-6)

-

-

MNGT3102 การพัฒนาองค์การ

3(3-0-6)

***

-

MNGT 3104 การบริ หารความ
ขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลง

3(3-0-6)

-

-

- ตัดรายวิชาออก
- เนื้อหาซํ้าซ้อนกับวิชา
MNGT3203 การสื่ อสารและ
ลูกค้าสัมพันธ์
***หมายถึง บรรจุรายวิชา
เรี ยบร้อยแล้ว
- ย้ายไปเอกบังคับและปรับ
ชื่อ/คําอธิบายรายวิชา/เนื้อหา

MNGT3201 การจัดการสํานักงาน

3(3-0-6)

-

-

3(0-6-3)

3. กลุ่มวิชาการจัดการสํานักงาน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

-

-

-

-

- ตัดรายวิชาออก
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หลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2549
MNGT3203 การสื่ อสารและลูกค้า
3(3-0-6)
สัมพันธ์

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
-

-

เหตุผล
- ตัดรายวิชาออก

MNGT3204 การบริ หารพื้นที่และ
อาคาร

3(3-0-6)

-

-

MNGT4103 อุตสาหกรรมสัมพันธ์

3(3-0-6)

-

-

MNGT4201 การพัฒนาบุคลิกภาพ
เพื่องานสํานักงาน
MNGT4902 การวิจยั ทางการจัดการ
ทัว่ ไป

3(3-0-6)

-

-

3(0-6-3)

-

-

- ปรับชื่อ/ย้ายไปกลุ่มเอก
บังคับ
- เพื่อให้นกั ศึกษาหลักสูตรได้
ศึกษาวิจยั เฉพาะทางด้านการ
จัดการ

PSYC2211 จิตวิทยาธุรกิจ

3(3-0-6)

-

-

- ตัดรายวิชาออก

2.4 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ

7 หน่ วย
กิต
2(90)

MNGT4801 การเตรี ยมฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพการจัดการ
ทัว่ ไป
MNGT4802 การฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพการจัดการทัว่ ไป

5(225)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

2.4 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ

MNGT4801 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพการจัดการ
MNGT4802 การฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพการจัดการ

7/8 หน่ วย
กิต
2(90)

5(350)

- ตัดรายวิชาออก
นักศึกษาไม่เลือกเรี ยนแต่ได้
เพิ่มรายวิชาใหม่ที่ทนั สมัยให้
เลือกเรี ยนแทน
- ตัดรายวิชาออก
นักศึกษาไม่เลือกเรี ยนแต่ได้
เพิ่มรายวิชาใหม่ที่ทนั สมัยให้
เลือกเรี ยนแทน
- ตัดรายวิชาออก

เปลี่ยนชื่อวิชาใหม่
สอดคล้องกับการปรับชื่อ
หลักสูตร
เปลี่ยนชื่อวิชาใหม่ /
จํานวนชัว่ โมงฝึ กงาน
-เพื่อสอดคล้องกับการปรับชื่อ
หลักสูตรและปรับชัว่ โมง
ฝึ กงานเพิ่มขึ้นเพื่อให้นกั ศึกษา
เกิดความรู ้ ทักษะ เจตคติ และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับงานทาง
ธุรกิจ
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หลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2549
-

-

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

-

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
MNGT4803 การเตรี ยมสหกิจศึกษา
การจัดการ

2(90)

-

MNGT4804 สหกิจศึกษาการจัดการ

6(540)

6 หน่ วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

6 หน่ วยกิต

เหตุผล
- เพิ่มรายวิชา
- เพื่อนักศึกษาเรี ยนรู ้เทคนิค
ในการสมัครงานอาชีพและ
ความรู ้พ้นื ฐานที่จาํ เป็ นสําหรับ
การไปปฏิบตั ิงานในสถาน
ประกอบการการเพื่อการ
เตรี ยมความพร้อมสู่
ความสําเร็ จ
- เพิ่มรายวิชา
- การฝึ กงานวิชาชีพที่เน้น
การปฏิบตั ิในสถาน
ประกอบการโดยความ
ร่ วมมือของสถาน
ประกอบการและ
สถานศึกษาร่ วมกันเพื่อ
พัฒนาคุณสมบัติ
บัณฑิตตรงตามความ
ต้องการของสถาน
ประกอบการ
- ไม่ปรับ
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เอกสารหมายเลข 2
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ว่ าด้ วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘
------------------------------

โดยที่ เ ป็ นการสมควรออกข้อ บัง คับ เกี่ ย วกับ การจัด การศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาตรี ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จึงออกข้อบังคับไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรี ยกว่า ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับนักศึกษาภาคปกติที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๔๘ เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
“สภาวิชาการ” หมายถึง สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
“การจัดการศึกษา” หมายถึง การจัดการศึกษาภาคปกติตามหลักสู ตรของมหาวิทยาลัย หรื อ
หลักสูตรอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
“การศึ ก ษาในระบบ” หมายถึ ง การศึ ก ษาที่ ก าํ หนดจุ ด มุ่ ง หมาย วิ ธี ก ารศึ ก ษา หลัก สู ต ร
ระยะเวลาการศึกษา การวัดผลและประเมินผล ซึ่งเป็ นเงื่อนไขของการสําเร็ จการศึกษาที่แน่นอน
“การศึกษานอกระบบ” หมายถึง การศึกษาที่มีความยืดหยุน่ ในการกําหนดจุดมุ่งหมาย รู ปแบบ
วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดผลและประเมินผล ซึ่ งเป็ นไปตามเงื่อนไขสําคัญของการ
สําเร็ จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ
ของบุคคลแต่ละกลุ่ม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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“การศึกษาตามอัธยาศัย” หมายถึง การศึกษาที่ให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้ ดว้ ยตนเอง ตามความสนใจ
ศักยภาพ ความพร้ อมและโอกาส โดยศึ กษาจากบุค คล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่ อหรื อแหล่ง
ความรู้อื่นๆ
“อาจารย์ที่ ปรึ กษา” หมายถึ ง บุ ค คลที่ ม หาวิ ทยาลัย แต่ งตั้งให้ท าํ หน้า ที่ เ ป็ นที่ ป รึ ก ษาดูแ ล
สนับสนุนทางวิชาการ วิธีการเรี ยน ควบคุมโปรแกรมการเรี ยน และมีส่วนช่วยประเมินความก้าวหน้าในการ
เรี ยนของนักศึกษา
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาภาคปกติที่ศึกษาในวันทําการปกติของมหาวิทยาลัยและหรื อวัน
เวลาอื่นใด ซึ่งเป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
“ศูนย์การศึกษา” หมายถึง สถานที่ภายนอกมหาวิทยาลัยที่จดั การศึกษา
“วิทยาเขต” หมายถึง เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีคณะ สถาบัน สํานัก วิทยาลัย ศูนย์
ส่ วนราชการหรื อหน่ วยงานที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะตั้งแต่สองส่ วนราชการขึ้นไป ตั้งอยูใ่ น
เขตการศึกษานั้น ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
“การเรี ย นโดยสื่ อ ประสม” หมายถึ ง วิ ธี ก ารจัด การเรี ยนการสอนสํา หรั บ รายวิ ช าใน
หลักสูตร โดยผูเ้ รี ยนอาศัยวิธีเรี ยนจากชุดวิชาและสื่ อต่างๆ
“ระบบการศึ ก ษาทางไกล” หมายถึ ง วิ ธี ก ารจัด การศึ ก ษาสํา หรั บ รายวิ ช าในหลัก สู ต ร
มหาวิทยาลัย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมต่างๆ เป็ นสื่ อกลางในการถ่ายทอดความรู้
“สหกิจศึกษา” หมายถึง ระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการอย่างมี
ระบบ
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
“คณบดี” หมายถึง คณบดีคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ข้อ ๔ ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษา คุณสมบัติและการสมัคร
๔.๑ ผูม้ ีสิทธิ์ เข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
๔.๑.๑ หลักสูตรปริ ญญาตรี จะต้องเป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรื อเทียบเท่า
๔.๑.๒ หลักสูตรปริ ญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้องเป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรื อเทียบเท่าหรื อระดับอนุปริ ญญา (๓ ปี ) หรื อเทียบเท่า ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสู ตรของทบวงมหาวิทยาลัยหรื อตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอนุปริ ญญา พ.ศ. ๒๕๔๘

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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๔.๒ ผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาตามข้อ ๔.๑ ต้องมีคุณสมบัติตามข้อกําหนดของ
สาขาวิชาที่สมัครเข้าศึกษา
๔.๓ การสมัค รและการรั บ เข้า เป็ นนั ก ศึ ก ษา ให้ เ ป็ นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๕ ระบบการศึกษา
๕.๑ ระบบการจัด การศึ ก ษาใช้ร ะบบทวิ ภ าค โดย ๑ ปี การศึ ก ษาจัด การศึ ก ษา
แบ่งเป็ น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า ๑๕ สัปดาห์ และอาจจัด
การศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาและจํานวนหน่วยกิตมีสดั ส่วนเทียบเคียง
ได้กบั การศึกษาภาคการศึกษาปกติ
การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อนให้เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
๕.๒ มหาวิ ท ยาลัย จัด การศึ ก ษาด้ว ยระบบสหวิ ท ยาการ (Interdisciplinary
System) โดยคณะหรื อภาควิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาใด ให้มีหน้าที่อาํ นวยการศึกษาและวิจยั ในสาขาวิชา
นั้นๆ แก่นกั ศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ คณะหรื อภาควิชาต่างๆ จะไม่เปิ ดสอนรายวิชา ซํ้าซ้อนกัน
โครงสร้ า งหลัก สู ต ร จํา นวนหน่ ว ยกิ ต ให้ เ ป็ นไปตามประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่ องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๖ ระยะเวลาการศึกษา
๖.๑ หลักสู ตรปริ ญญาตรี ๔ ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปี การศึกษา และ สําเร็ จ
การศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา
๖.๒ หลักสู ตรปริ ญญาตรี ๕ ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๐ ปี การศึกษา และสําเร็ จ
การศึกษาได้ไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา
๖.๓ หลักสู ตรปริ ญญาตรี ๖ ปี ใช้เวลาศึ กษาไม่เกิ น ๑๒ ปี การศึกษา และสําเร็ จ
การศึกษาได้ไม่ก่อน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา
๖.๔ หลักสูตรปริ ญญาตรี (ต่อเนื่ อง) ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๔ ปี การศึกษาและสําเร็ จ
การศึกษาได้ไม่ก่อน ๔ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา
ข้อ ๗ การลงทะเบียนเรี ยน
๗.๑ การลงทะเบียนเรี ยน ให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่นอ้ ยกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่
เกิน ๒๒ หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
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๙ หน่วยกิต

สํา หรั บ การลงทะเบี ย นเรี ยนในภาคการศึ ก ษาฤดู ร้ อ นให้ ล งทะเบี ย นเรี ยนได้ไ ม่ เ กิ น

การลงทะเบียนเรี ยน ที่มีจาํ นวนหน่วยกิตมากกว่าหรื อน้อยกว่าที่กาํ หนดอาจทําได้
หากมีเหตุผลและความจําเป็ น แต่ตอ้ งได้รับอนุมตั ิจากคณบดี หรื อผูท้ ี่คณบดีมอบหมาย โดยผ่านความ
เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึ กษา
หน่ ว ยกิ ต ขั้น ตํ่า ที่ ก ํา หนดไว้ ไม่ ใ ช้ บัง คับ นั ก ศึ ก ษาที่ ศึ ก ษาครบทุ ก วิ ช าตาม
หลักสูตรของสาขาวิชานั้นๆ แต่ยงั มีวิชาที่สอบตก หรื อมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ที่กาํ หนด หรื อภาค
การศึกษาที่คาดว่าจะเป็ นภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนที่จะสําเร็ จการศึกษาตามหลักสูตร
๗.๒ ในการลงทะเบียนเรี ยน หากวิชาใดมีขอ้ กําหนดในหลักสูตรว่าต้องเคยศึกษา
วิ ช าใดมาก่ อ น (Pre-requisite) นัก ศึ ก ษาก็ จ ะต้อ งเคยศึ ก ษาและสอบไล่ ไ ด้วิ ช านั้น แล้ว จึ ง จะมี สิ ท ธิ์
ลงทะเบียนเรี ยน
๗.๓ นัก ศึ ก ษาที่ เ ข้า ศึ ก ษาในหลักสู ต รปริ ญ ญาตรี ต่ อ เนื่ อง จะลงทะเบี ย นเรี ย น
รายวิชาซํ้ากับรายวิชาที่ศึกษามาแล้วในระดับอนุปริ ญญาไม่ได้
๗.๔ การลงทะเบี ยนเรี ยนปกติ จะกระทําได้ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาแต่ละภาค
การลงทะเบียนล่าช้าจะกระทําได้ไม่เกิน ๑๔ วัน นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษาปกติหรื อไม่เกิน ๗ วัน นับจาก
วันเปิ ดภาคการศึกษาฤดูร้อน และจะต้องชําระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๗.๕ นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนภายใน ๑๔ วัน นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษาปกติ
หรื อภายใน ๗ วัน นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษาฤดูร้อน จะหมดสิ ทธิ์ ในการลงทะเบียนเรี ยนสําหรับภาค
การศึกษานั้น เว้นแต่มีเหตุผลและความจําเป็ น โดยได้รับอนุมตั ิจากคณบดี หรื อผูท้ ี่คณบดีมอบหมาย โดย
ผ่านความเห็ นชอบของอาจารย์ที่ปรึ กษา แต่ท้ งั นี้ ตอ้ งไม่เกิ น ๒๘ วัน นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษาปกติ
หรื อไม่เกิน ๑๔ วัน นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษาฤดูร้อน โดยเสี ยค่าปรับตามระเบียบ
๗.๖ ในภาคการศึกษาปกติใดหากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรี ยน จะต้องขอลา
พักการศึกษาสําหรับภาคการศึกษานั้น เพื่อรักษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษาภายใน ๓๐ วัน นับจากวัน
เปิ ดภาคการศึกษาโดยต้องชําระค่าธรรมเนี ยมเพื่อรั กษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษา หากไม่ปฏิบตั ิ ตาม
มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผูน้ ้ นั จากทะเบียนนักศึกษา
๗.๗ อธิ ก ารบดี อ าจอนุ ม ัติ ใ ห้ นัก ศึ ก ษาที่ ถูก ถอนชื่ อ ตามข้อ ๗.๖ กลับ เข้า เป็ น
นักศึกษาใหม่ได้ ถ้ามีเหตุผลอันสมควร โดยให้ถือว่าระยะเวลาที่ถกู ถอนชื่อนั้นเป็ นระยะเวลาพักการศึกษา
โดยนักศึกษาต้องชําระค่าธรรมเนี ยมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา รวมทั้งค่าธรรมเนี ยม
อื่น ๆ ที่คา้ งชําระเสมือนเป็ นผูล้ าพักการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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อธิ ก ารบดี จ ะไม่ อ นุ ม ัติ ใ ห้ ก ลับ เข้า เป็ นนั ก ศึ ก ษาตามวรรคหนึ่ ง หากพ้น
กําหนดเวลาสองปี นับจากวันที่นกั ศึกษาผูน้ ้ นั ถูกถอนชื่อจากทะเบียน
๗.๘ การลงทะเบียนเรี ยนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ชาํ ระค่าธรรมเนี ยมต่าง ๆ พร้อม
ทั้งยืน่ หลักฐานการลงทะเบียนนั้นต่อมหาวิทยาลัย
ข้อ ๘ การเพิ่มและถอนรายวิชา
การเพิ่มและถอนรายวิชา ต้องได้รับความยินยอมจากอาจารย์ที่ปรึ กษา ทั้งนี้ ให้ยื่น
หลักฐานการยินยอมนั้นต่อมหาวิทยาลัย
๘.๑ การเพิ่ ม รายวิ ช า จะกระทํา ได้ภ ายใน ๒ สัป ดาห์ แ รกนับ จากวัน เปิ ดภาค
การศึกษาปกติ หรื อภายใน ๑ สัปดาห์แรกนับจากวันเปิ ดภาคการศึกษาฤดูร้อน
๘.๒ การถอนรายวิชา จะกระทําได้ก่อนกําหนดการสอบปลายภาคไม่นอ้ ยกว่า ๒
สัปดาห์ สําหรับการศึกษาภาคการศึกษาปกติ หรื อก่อนกําหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์
สําหรับการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
การถอนรายวิชาภายในกําหนดเวลาเดียวกันกับการเพิ่มรายวิชาจะไม่ปรากฏอักษร
W (Withdraw) ในระเบียนผลการเรี ยน และจะได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืนแต่ถา้ ถอนรายวิชาหลังกําหนดเวลา
การเพิ่มรายวิชา นักศึกษาจะได้รับอักษร W และจะไม่ได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน
๘.๓ ขั้นตอนปฏิ บตั ิ ในการเพิ่มและถอนรายวิชา ให้เป็ นไปตามที่ กาํ หนดไว้ใน
ประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ ๙ การเรี ยนการสอน
๙.๑ มหาวิทยาลัยอาจตั้งศูนย์การศึกษาและวิทยาเขตได้ตามความเหมาะสม
๙.๒ การจัดการเรี ยนการสอนอาจทําได้ท้ งั ในเวลาราชการ และนอกเวลา
ราชการ และอาจจัดการเรี ยนโดยสื่ อประสมหรื อระบบการศึกษาทางไกล ทั้ง นี้ 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
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ภาคการศึกษาฤดูร้อน วันเปิ ดภาคการศึกษา เดือนเมษายน
วันปิ ดภาคการศึกษา เดือนพฤษภาคม
มหาวิทยาลัยอาจกําหนดวันเปิ ดและวันปิ ดภาคการศึกษาที่แตกต่างจากวรรคหนึ่ งก็
ได้ แต่ ต้องเป็ นไปตามความเหมาะสมและความต้องการของท้องถิ่ น และต้องสอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานของหลักสูตร และให้ทาํ เป็ นประกาศของมหาวิทยาลัย
๙.๔ การเปิ ดสอนสาขาวิ ช าใด ระดับ ใด ให้เ ป็ นไปตามเกณฑ์ม าตรฐานของ
หลักสู ตร โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ และรายงานผลการปฏิบตั ิงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
ทุกสิ้นปี การศึกษา
๙.๕ ให้อาจารย์ผสู้ อนจัดทําแนวการสอน เอกสารประกอบการสอน หรื อเอกสารคํา
สอน หรื อกําหนดตําราหลักทุกรายวิชาที่เปิ ดสอนให้แก่นกั ศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา
๙.๖ รายวิ ช าใดที่ เ ปิ ดสอนมากกว่า ๑ กลุ่ ม ในภาคเรี ย นเดี ย วกัน ให้ อ าจารย์
ผูส้ อนใช้แนวการสอน ข้อสอบ และใช้เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลเดียวกัน
๙.๗ ตําราหลักในรายวิชาที่เปิ ดสอน อาจเรี ยบเรี ยงโดยอาจารย์ของ มหาวิทยาลัย
หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอกก็ได้ โดยจะต้องมีขอบเขตของเนื้ อหาครอบคลุมหลักสูตร และระดับการศึกษา
๙.๘ มหาวิทยาลัยต้องสนับสนุ นการจัดหาหรื อผลิตสื่ อ เพื่อใช้ประกอบ การ
เรี ยนการสอน และพัฒนาโสตทัศนูปกรณ์พ้ืนฐาน สื่ อการเรี ยนการสอนให้มีมาตรฐานและเพียงพอกับ
จํานวนนักศึกษา
๙.๙ ให้ สํา นั ก วิ ท ยบริ การและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และสํา นั ก ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมอํานวยความสะดวกแก่นกั ศึกษาในรู ปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริ มให้นกั ศึกษามีโอกาสศึกษา ค้นคว้า
หาความรู้และประสบการณ์เพิ่มขึ้น
๙.๑๐ การนิ เ ทศการฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ สหกิ จ ศึ ก ษาให้ ค ณะแต่ ง ตั้ง
คณะกรรมการทําหน้าที่เป็ นผูด้ าํ เนิ นการกํากับ และควบคุมการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจ-ศึกษา
ให้มีประสิ ทธิภาพและคุณภาพ
๙.๑๑ คณะต้อ งจัด อาจารย์ที่ ป รึ กษา ทํา หน้ า ที่ ใ ห้ ค ํา ปรึ กษาด้า นวิ ช าการ
วิธีการเรี ยน ควบคุมแผนการเรี ยน และติดตามความก้าวหน้าในการเรี ยนของนักศึกษา
๙.๑๒ ให้คณะกรรมการประจําคณะ ทําหน้าที่กลัน่ กรอง ตรวจสอบ และให้ความ
เห็นชอบการประเมินผลการเรี ยน
๙.๑๓ ให้มีการโอนผลการเรี ยน และการยกเว้นการเรี ยนในรายวิชาที่ได้ศึกษาแล้ว
ในระดับเดียวกัน
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หลักเกณฑ์และวิธีปฏิ บตั ิ ในการขอโอนผลการเรี ยนและการยกเว้นการเรี ยนใน
รายวิช า ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการโอนผลการเรี ยนและการยกเว้นการเรี ยน ใน
รายวิชา และตามข้อกําหนดของแต่ละสาขาวิชา
ข้อ ๑๐ ให้มีการวัดผลการศึกษาระหว่างภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน ในทุกรายวิชา ที่มีการ
เรี ยนการสอนในแต่ละภาคเรี ยน
การวัดผลระหว่างภาคเรี ยน ใช้วิธีสอบย่อยและหรื อการทํารายงานและหรื อการ
สอบปฏิบตั ิและหรื อทํากิจกรรมตามที่กาํ หนดและหรื อการสอบกลางภาคเรี ยน โดยมีคะแนนเก็บระหว่าง
ร้อยละ ๔๐-๗๐ ของคะแนนรวมทั้งหมด หรื อตามมติของสภาวิชาการ
การวัดผลปลายภาคเรี ยน ใช้วิธีสอบข้อเขียนและหรื อสอบปฏิบตั ิ โดยมีคะแนน
อยูร่ ะหว่างร้อยละ ๓๐-๖๐ ของคะแนนรวมทั้งหมด หรื อตามมติของสภาวิชาการ
ข้อ ๑๑ ให้ใช้การประเมินผลการเรี ยนในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตร เป็ น ๒ ระบบ ดังนี้
(๑) ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็ น ๘ ระดับ
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ความหมายของผลการเรียน
ดีเยีย่ ม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ดีพอใช้ (Fairly Good)
พอใช้ (Fair)
อ่อน (Poor)
อ่อนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)

ค่าระดับคะแนน
๔.๐
๓.๕
๓.๐
๒.๕
๒.๐
๑.๕
๑.๐
๐.๐

ระบบนี้ ใช้สาํ หรับการประเมินผลการเรี ยนรายวิชาที่เรี ยนตามหลักสู ตร ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้
ต้องไม่ต่าํ กว่า “D”
นักศึกษาได้ค่าระดับคะแนนรายวิชาบังคับเป็ น “F” ต้องลงทะเบียนและ เรี ยนใหม่
จนกว่าจะสอบได้ และให้บนั ทึกลงในระเบียนแสดงผลการเรี ยน
สําหรั บวิชาเลือกถ้าได้ค่าระดับคะแนน “F” จะลงทะเบี ยนรายวิชานั้นซํ้าอีกหรื อ
เลือกรายวิชาอื่นแทนได้ และบันทึกลงในระเบียนแสดงผลการเรี ยน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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“C”
ระดับการประเมิน
PD
P
NP

สําหรับวิชาการฝึ กประสบการณ์วิชาชี พครู จะต้องได้ค่าระดับคะแนน ไม่ต่าํ กว่า
(๒) ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน กําหนดสัญลักษณ์การประเมินดังนี้
ความหมายของผลการเรียน
ค่าร้ อยละ
ผ่านดีเยีย่ ม (Pass with Distinction) ๙๐-๑๐๐
ผ่าน (Pass)
๕๐-๘๙
ไม่ผา่ น (No Pass)
๐-๔๙

ระบบนี้ ใช้สาํ หรับการประเมินรายวิชาเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาการ
ฝึ กประสบการณ์วิชาชี พ รายวิชาสหกิจศึกษา รายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรี ยนเพิ่มตามข้อกําหนดเฉพาะ
และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดให้เรี ยนเพิ่ม
รายวิชาที่ได้ผลประเมิน “NP” นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเรี ยนใหม่จนกว่าจะผ่าน
การประเมิน
สัญลักษณ์อื่น มีดงั นี้
Au (Audit) ใช้สาํ หรับการลงทะเบียนเพื่อร่ วมฟัง โดยไม่นบั หน่วยกิต
W (Withdraw) ใช้สาํ หรับการบันทึกหลังจากได้รับอนุมตั ิให้ถอนรายวิชานั้นก่อน
กําหนดการสอบปลายภาคไม่นอ้ ยกว่า ๒ สัปดาห์ รวมทั้งกรณี ที่นักศึกษาลาพักการศึกษาหรื อ ถูกสัง่ ให้
พักการศึกษา หลังจากลงทะเบียนเรี ยนในภาคเรี ยนนั้นแล้ว และรายวิชาเลือกที่ ได้รับอนุ มตั ิ ให้ไปเรี ยน
รายวิชาอื่นแทน
I (Incomplete) ใช้สาํ หรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ในรายวิชาที่
นักศึ กษายัง ทํางานไม่ เสร็ จตามกําหนด โดยมี เหตุผ ลสมควร เมื่ อสิ้ นภาคเรี ยน โดยผ ◌ู ◌้สอนต้องส่ ง
คะแนนที่มีอยูพ่ ร้อมแนบเกณฑ์การประเมินผล
นักศึกษาที่ได้ “I” ต้องดําเนิ นการขอรับการประเมิน เพื่อเปลี่ยนระดับค่าคะแนน
ให้เสร็ จสิ้ นภายในภาคเรี ยนถัดไป ถ้านักศึกษายังทํางานไม่เสร็ จ คณะกรรมการประจําคณะ จะพิจารณา
ผลงานที่คา้ งอยูเ่ ป็ นศูนย์ และประเมินผลการเรี ยนจากคะแนนที่มีอยูแ่ ล้ว ตามเกณฑ์ของอาจารย์ประจําวิชา
FM (Final Missing) ใช้บนั ทึกการประเมินในรายวิชาที่นักศึกษาขาดสอบปลาย
ภาค โดยผูส้ อนต้องส่งคะแนนที่มีอยูพ่ ร้อมแนบเกณฑ์การประเมินผล
นั ก ศึ ก ษาที่ ข าดสอบปลายภาค จะต้อ งสมัค รสอบและชํา ระค่ า ธรรมเนี ย ม
รายวิ ช าละ ๓๐๐ บาท ภายใน ๑๔ วัน หลัง จากเสร็ จ สิ้ น การสอบตามกํา หนดของมหาวิ ท ยาลัย
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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นักศึกษาที่ขาดสอบและไม่สมัครสอบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรื อสมัครและชําระเงินแต่ไม่มาสอบ
ตามที่ มหาวิทยาลัยกําหนด คณะกรรมการประจําคณะจะปรั บคะแนนส่ วนที่ เหลืออยู่ เป็ นศูนย์ แล้ว
ประเมินผลการเรี ยนจากคะแนนที่ มีอยู่ ตามเกณฑ์ของอาจารย์ประจําวิชา และในการยื่นคําร้ องขอสอบ
ปลายภาค ให้นกั ศึกษายืน่ คําร้องที่สาํ นักงานคณบดีในรายวิชาที่ตนเองเรี ยนอย◌ู ◌่เพื่อคณบดีพิจารณาต่อไป
กรณี มหาวิทยาลัยมีความจําเป็ น หรื อนักศึกษาเจ็บป่ วยจนไม่สามารถทําการสอบปลายภาค
ได้ คณบดีอาจพิจารณายกเว้นการชําระค่าธรรมเนียมการสอบได้
ข้อ ๑๒ รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรี ยน ตามข้อบังคับว่าด้วยการโอนผลการเรี ยนและ
ยกเว้นผลการเรี ยนให้ได้ผลการเรี ยนดังนี้
๑๒.๑ รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรี ยน จากการศึกษาในระบบให้ได้รับ ผลการ
เรี ยน “P”
๑๒.๒ รายวิช าที่ ไ ด้รั บ การยกเว้น การเรี ยน จากการศึ ก ษานอกระบบและหรื อ
การศึกษาตามอัธยาศัย ให้ได้ผลการเรี ยน ดังนี้
CS (Credits from Standardized Test) กรณี ได้หน่วยกิตจากการทดสอบ
มาตรฐาน (Standardized Test)
CE (Credits from Exam) กรณี ได้หน่วยกิต จากการทดสอบด้วยการสอบ
ที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน (Non-Standardized Test)
CT (Credits from Training) กรณี ได้หน่วยกิต จากการประเมิน
การศึกษา/อบรมที่ จดั โดยหน่ วยงานอื่ นที่ ไม่ใช่ สถาบันอุด มศึกษา (Evaluation of Non-Sponsored
Training)
CP (Credits from Portfolio) กรณี ได้หน่วยกิต จากการเสนอแฟ้ มสะสม
ผลงาน (Portfolio)
ข้อ ๑๓ การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คิดเป็ นเลข
ทศนิ ยม ๒ ตําแหน่ ง โดยไม่ปัดเศษ สําหรับรายวิชาที่ผลการเรี ยนเป็ น “I” หรื อ “FM” ไม่นาํ หน่วย
กิตมารวมเป็ นตัวหารเฉลี่ย
๑๓.๑ กรณี ที่สอบตกและต้องเรี ยนซํ้าในรายวิชาบังคับให้นับรวมทั้งหน่ วยกิตที่
สอบตกและเรี ยนซํ้าเพื่อใช้เป็ นตัวหาร
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สําหรับรายวิชาเลือก อาจเลือกเรี ยนวิชาเดิมหรื อวิชาอื่นแทนได้ และให้
นับหน่วยกิตที่สอบตกเป็ นตัวหารด้วย
๑๓.๒ กรณี ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรี ยนวิชาซํ้ากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว หรื อเรี ยน
วิชาที่ระบุไว้ในหลักสู ตรที่เทียบเท่า ให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนครั้ง
แรกเท่านั้น
ข้อ ๑๔ ผูท้ ี่สาํ เร็ จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้
๑๔.๑ มีความประพฤติดี
๑๔.๒ สอบผ่ า นในรายวิ ช าต่ า งๆ ครบตามหลัก สู ต รรวมทั้ง รายวิ ช าที่ สภา
มหาวิทยาลัยกําหนด
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 ิตนผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมีประกาศให้พน้
สภาพการเป็ นนักศึกษา
๑๖.๕ เมื่ อพ้นกําหนดเวลา ๒ สัปดาห์แรกของภาคเรี ยนแล้วยังไม่มาลงทะเบี ยน
เรี ยน หรื อไม่ได้มารักษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษา
นั ก ศึ ก ษาที่ พ ้น สภาพการเป็ นนั ก ศึ ก ษาอาจขอคื น สถานภาพการเป็ น
นักศึกษาได้ โดยได้รับอนุมตั ิจากอธิการบดีหรื อผูท้ ี่อธิการบดีมอบหมาย
๑๖.๖ นัก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นเรี ย นครบตามที่ ห ลัก สู ต รกํา หนด และได้ค่ า ระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๑.๘๐
๑๖.๗ เรี ยนครบหลักสูตรและได้รับอนุมตั ิให้สาํ เร็ จการศึกษาตามข้อ ๑๔
๑๖.๘ มีผลการเรี ยนอยูใ่ นเกณฑ์ขอ้ ใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑) ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๑.๖๐ เมื่ อสิ้ นภาคเรี ยน
ปกติภาคเรี ยนที่ ๒ นับแต่วนั เริ่ มเข้าเรี ยน
๒) ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๑.๘๐ ในภาคเรี ยนปกติที่
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
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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๓) นักศึกษาไม่ผา่ นการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพเป็ นครั้งที่ ๒
๑๖.๙ มีระยะเวลาการศึกษาเกินกําหนดเวลาตามข้อ ๖
ข้อ ๑๗ เมื่ อนักศึ กษาเรี ยนได้หน่ วยกิ ต ครบตามที่ กาํ หนดไว้ในหลักสู ตรแล้วและได้ค่ า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๑.๘๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ให้เลือกเรี ยนรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อทําค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมให้ถึง ๒.๐๐ ทั้งนี้ ต้องอยูใ่ นระยะเวลาที่กาํ หนด ตามข้อ ๖
ข้อ ๑๘ นักศึกษาที่ ทุจริ ตหรื อร่ วมทุจริ ตในการสอบรายวิชาใดให้นักศึกษาผูน้ ้ ันได้รับผล
การเรี 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) สอบได้ระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับ
อนุปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรื อประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเท่าไม่นอ้ ยกว่า ๓.๗๕
และเรี ยนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า ๓.๗๕ จะ
ได้รับเกียรตินิยมอันดับ ๑
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี (ต่อเนื่ อง) สอบได้ระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับ
อนุปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรื อประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเท่าไม่นอ้ ยกว่า ๓.๒๕ และ
เรี ยนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่นอ้ ยกว่า ๓.๒๕ จะได้รับ
เกียรตินิยมอันดับ ๒
๑๙.๒ สอบได้ในรายวิชาใดๆ ไม่ต่าํ กว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน หรื อไม่ได้
“NP” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน
๑๙.๓ มีระยะเวลาศึกษา
๑) นักศึกษามีเวลาเรี ยนไม่เกิน ๔ ภาคเรี ยนปกติติดต่อกัน สําหรับหลักสูตร
๒ ปี
๒) นั ก ศึ ก ษามี เ วลาเรี ยนไม่ เ กิ น ๘ ภาคเรี ยนปกติ ติ ด ต่ อ กัน สํา หรั บ
หลักสูตร ๔ ปี
๓) นัก ศึ ก ษามี เ วลาเรี ยนไม่ เ กิ น ๑๐ ภาคเรี ยนปกติ ติ ด ต่ อ กัน สํา หรั บ
หลักสูตร ๕ ปี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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หลักสูตร ๖ ปี

๔) นัก ศึ ก ษามี เ วลาเรี ย นไม่ เ กิ น ๑๒ ภาคเรี ย นปกติ ติ ด ต่ อ กัน สํา หรั บ

ข้อ ๒๐ นักศึกษาที่ขอยกเว้นผลการเรี ยนไม่มีสิทธิ์ ได้รับปริ ญญาเกียรตินิยม
ข้อ ๒๑ ให้คณะกรรมการประจําคณะเป็ นผูอ้ นุมตั ิการประเมินผลการศึกษา
ข้อ ๒๒ ค่าธรรมเนียมการศึกษา
การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกระบบทุกประเภท ให้เป็ นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ว่าด้วยการรับจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ข้อ ๒๓ การประเมินผล
๒๓.๑ ให้มหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารย์ผสู้ อนทุกภาคการศึกษาเพื่อให้
อาจารย์ผสู้ อนพัฒนาและปรับปรุ งคุณภาพการสอน
๒๓.๒ ให้มหาวิทยาลัยมี การประเมิ นผลการจัด การศึกษาทุกๆ ระยะ ๔ ปี เพื่อ
พัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนและพัฒนาหลักสูตร
ข้อ ๒๔ ให้อธิ การบดี เป็ นผูร้ ั กษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอาํ นาจออกระเบี ยบ ประกาศ
หรื อคําสัง่ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิตามข้อบังคับนี้
ในกรณี ที่มี ปัญหาเกี่ ย วกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิ การบดี มี อาํ นาจตี ค วามและ
วินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘

พลตรี

(สนัน่ ขจรประศาสน์)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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เอกสารหมายเลข 3
ไม่มีเอกสารแนบเนื่องจากหลักสู ตรยังไม่มีการจัดทํา
มาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.1

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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เอกสารหมายเลข 4
การกําหนดรหัสวิชาของสาขาวิชา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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การกําหนดรหัสวิชาของสาขาวิชา
ความหมายรหัสประจํารายวิชา
1. ระบบรหัส
กําหนดรหัสวิชาใช้ระบบตัวอักษรภาษอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ 4 ตัว อักษรนําหมู่วชิ า หรื ออักษร
ย่อและตัวเลข 4 หลัก
2. การจัดหมวดวิชาและหมู่วชิ า

ยึดหลัก 2 ประการ คือ
2.1 ยึดฐานกําเนิ ดของรายวิชา
2.2 ยึดสาระสําคัญ (Concept) ของคําอธิ บายรายวิชา

3. รหัสวิชา ประกอบดัวย
3.1 อักษรภาษาอังกฤษ 4 ตัว เป็ นหมวดวิชาและหมู่วชิ า/กลุ่มวิชา
3.2 ตัวเลขที่ 1 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรื อชั้นปี
3.3 ตัวเลขที่ 2 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา/แขนงวิชา
3.4 ตัวเลขที่ 3,4 บ่งบอกถึงลําดับก่อนหลังวิชา
4. หมวดวิชาและหมู่วชิ าของอักษร
4.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาพลานามัย
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

GETH
GEEN
GEHS
GESO
GEPA
GESC
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4.2 หมู่วชิ าคณะวิทยาการจัดการ
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
การตลาด
เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
การเงินการธนาคาร
การบัญชี
นิเทศศาสตร์
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การจัดการ
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

HRDM
MKRT
ECON
FINB
ACCT
COMM
TRHM
MNGT
BCOM

หมู่วชิ าการจัดการซึ่งอยู่ในหมวดวิชาการจัดการ ได้ จัดลักษณะเนือ้ หาวิชาออกเป็ นดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

การจัดการ
การจัดการนวัตกรรม
การจัดการธุ รกิจระหว่างประเทศ
การประกอบการ
การจัดการธุ รกิจเกษตร
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
การวิจยั สัมมนา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

(MNGT-1--)
(MNGT-2--)
(MNGT-3--)
(MNGT-4--)
(MNGT-5--)
(MNGT-8--)
(MNGT-9--)
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หมู่วชิ าสาขาการจัดการ

ลําดับ
ที่

รหัสวิชา

1

รหัสใหม่
รหัสเก่ า
ชื่อวิชา
MNGT1101 MNGT1101 องค์การและการจัดการธุรกิจ

หน่ วยกิต
3(3-0-6)

2
3
4
5
6

MNGT1102
MNGT1402
MNGT2101
MNGT2102

MNGT1401
MNGT1402
MNGT2101
MNGT2102

การจัดองค์การและจริ ยธรรมทางธุ รกิจ
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุ รกิจ
หลักธุ รกิจเกษตร
ทฤษฎีองค์การ
การจัดองค์การในงานอุตสาหกรรม

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

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

MNGT2103
MNGT2301
MNGT2401
MNGT2402
MNGT3101
MNGT3102
MNGT3103
MNGT3104
MNGT3105
MNGT3106
MNGT3107
MNGT3201
MNGT3202

MNGT2301
MNGT2401
MNGT2402
MNGT3101
MNGT3102
MNGT3103
MNGT3104
MNGT3105
MNGT3106
MNGT3107
MNGT3108
MNGT3201
MNGT3202
MNGT3203
MNGT3204
-

การจัดองค์การสมัยใหม่
การจัดการธุ รกิจระหว่างประเทศ
การจัดการฟาร์ มและธุ รกิจเกษตร
การจัดการธุ รกิจเกษตร
พฤติกรรมองค์การ
การพัฒนาองค์การ
มนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ
การจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
การจัดการผลิตและดําเนินงาน
การจัดการธุ รกิจขนาดกลางและย่อม
จริ ยธรรมทางธุ รกิจและธรรมาภิบาล
การจัดการโครงการ
การจัดการสํานักงาน
การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง
การสื่ อสารและลูกค้าสัมพันธ์
การบริ หารพื้นที่และอาคาร
การสื่ อสารทางธุ รกิจ

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

ลําดับ
ที่

รหัสใหม่

รหัสเก่ า

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

MNGT3401
MNGT3402
MNGT3501
MNGT3502
MNGT3901
MNGT4101
MNGT4102
MNGT4103
MNGT4104
MNGT4105
MNGT4106
MNGT4107
MNGT4108
MNGT4109
MNGT4110
MNGT4301
MNGT4302

MNGT3301
MNGT3302
MNGT3303
MNGT3401
MNGT3402
MNGT3403
MNGT3401
MNGT3402
MNGT3901
MNGT4101
MNGT4102
MNGT4103
MNGT4104
MNGT4105
MNGT4106
MNGT4107
MNGT4108
MNGT4109
MNGT4201
MNGT4303

การจัดการเพื่อการส่ งออกและการนําเข้า
การควบกิจการและการซื้ อกิจการ
สภาพแวดล้อมธุ รกิจระหว่างประเทศ
การเป็ นผูป้ ระกอบการ
การจัดทําแผนธุ รกิจสําหรับผูป้ ระกอบการ
การจัดการธุ รกิจแฟรนไชส์
การจัดการผลิตทางการเกษตร
การจัดการห่วงโซ่อุปทานสิ นค้าเกษตร
วิธีวจิ ยั วิทยาทางธุ รกิจ
การจัดการคุณภาพ
การจัดการข้ามวัฒนธรรม
อุตสาหกรรมสัมพันธ์
การจัดการเชิงกลยุทธ์
การจัดการและบริ หารโครงการ
การดําเนินงานธุรกิจอุตสาหกรรม
การพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการทํางานอุตสาหกรรม
กลยุทธ์การบริ หารงานอุตสาหกรรม
การจัดการอุตสาหกรรม
การจัดการพนักงานสัมพันธ์
การพัฒนาบุคลิกภาพ
การจัดการโลจิสติกส์
สถานการณ์ปัจจุบนั ทางการจัดการธุ รกิจระหว่างประเทศ

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)
3(3-0-6)

46
47
48
49

MNGT4401
MNGT4501
MNGT4801
MNGT4802

MNGT4402
MNGT4501
MNGT4801
MNGT4802

การวางแผนและการประเมินโครงการทางการเกษตร
การจัดการธุ รกิจบริ การในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการจัดการ

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(90)
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ลําดับ
ที่
50
51
52
53

รหัสวิชา
รหัสใหม่

รหัสเก่ า

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต

MNGT4803
การเตรี ยมสหกิจศึกษาการจัดการ
MNGT4804
สหกิจศึกษาการจัดการ
MNGT4901 MNGT4901 สัมมนาทางการจัดการ
MNGT4902 MNGT4902 การวิจยั ทางการจัดการ

3(450)
2(90)
6(540)
3(2-2-5)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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เอกสารหมายเลข 5
ผลงานทางวิชาการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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1. ดร. กัลยกร กลายสุ ข

ประวัตแิ ละผลงานอาจารย์

2.1 ตําแหน่ งทางวิชาการ

อาจารย์

2.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท

ชื่ อปริญญา(สาขาวิชา)
ค.บ.เกียรตินิยม(การสหกรณ์)
ศศ.ม.(การบริ หารองค์การ)

ชื่อสถาบัน
วิทยาลัยครู จนั ทรเกษม
มหาวิทยาลัยเกริ ก

ปริ ญญาเอก

ปร.ด.(การบริ หารการพัฒนา

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ปี พ.ศ. สํ าเร็จการศึกษา
2528
2542
2553

ทรัพยากรมนุษย์)
2.3 ภาระการสอน ประจําปี การศึกษา 2554
ภาคเรียนที่ 1/2554
รหัสวิชา ชื่ อวิชา
จํานวนหน่ วยกิต
รหัสวิชา
MNGT4101 การจัดการคุณภาพ 3 (3-0-6) MNGT4101
MNGT4901 สัมมนาทางการ
1 (0-2-1) MNGT4901
จัดการทัว่ ไป
MNGT3107 จริ ยธรรมทางธุ รกิจ 3 (3-0-6) MNGT3107
MNGT3202 การเจรจาต่อรอง
ทางธุ รกิจ

ภาคเรียนที่ 2/2554
ชื่อวิชา
จํานวนหน่ วยกิต
การจัดการคุณภาพ
3 (3-0-6)
สัมมนาทางการ
1 (0-2-1)
จัดการทัว่ ไป
จริ ยธรรมทางธุ รกิจและ 3 (3-0-6)
ธรรมาภิบาล

3 (3-0-6)

2.4 ผลงานทางวิชาการ
2.4.1 ตํารา หนังสื อ เอกสารประกอบการสอน บทความทางวิชาการและงานวิจัย
ตํารา หนังสื อ เอกสารประกอบการสอน
กัลยกร กลายสุ ขและคณะ. (2553) . เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักการจัดการ. กรุ งเทพฯ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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2.4.2 ประสบการณ์ การทํางาน
พ.ศ.2528
พ.ศ.2533
พ.ศ.2543
พ.ศ.2549 - 2550
พ.ศ.2549-ปั จจุบนั

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

อาจารย์ 1 ระดับ 3 วิทยาลัยครู มหาสารคาม
อาจารย์ 2 ระดับ 5 สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
อาจารย์ 2 ระดับ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประธานหลักสู ตรการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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2. อาจารย์ วรรณา เรื องปราชญ์
2.1 ตําแหน่ งทางวิชาการ
2.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่ อปริญญา (สาขาวิชา)
ปริ ญญาตรี
Diploma

ปริ ญญาโท

อาจารย์
ชื่อสถาบัน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Graduate School of Education,
Yokohama National University,
Japan
University of Bridgeport, CT,
MBA
(Business Administration) USA
พณ.บ (บริ หาร/การตลาด)
Higher Education
Administration

ปี พ.ศ. ทีส่ ํ าเร็จการศึกษา
2519
2530

2539

2.3 ภาระการสอน ประจําปี การศึกษา 2554
ภาคเรียนที่ 1/2554
ภาคเรียนที่ 2/2554
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
จํานวนหน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
จํานวนหน่ วยกิต
GESO1105 ธุ รกิจสําหรับชีวิตประจําวัน 3 (3-0-6) GESO1105 ธุ รกิจสําหรับชีวิตประจําวัน 3 (3-0-6)
MNGT1101 การจัดองค์การและ
3(3-0-6) MNGT1101 การจัดองค์การและ
3(3-0-6)
จริ ยธรรมทางธุ รกิจ
จริ ยธรรมทางธุ รกิจ
MNGT2101 ทฤษฎีองค์การ
3 (3-0-6) MNGT3107 จริ ยธรรมทางธุ รกิจและ 3 (3-0-6)
ธรรมาภิบาล
MNGT3107 จริ ยธรรมทางธุ รกิจ
3 (3-0-6)
2.4 ผลงานทางวิชาการ
2.4.1 ตํารา หนังสื อ เอกสารประกอบการสอน บทความทางวิชาการ
งานวิจัย
วรรณา เรื องปราชญ์และคณะ.(2551). การพัฒนาสื่ อมัลติมีเดียเพือ่ เสริมสร้ างด้ านคุณธรรม
(ความกตัญ�ูกตเวที) ของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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2.4.2 ประสบการณ์ การทํางาน
พ.ศ.2520
พ.ศ.2522
พ.ศ.2541
พ.ศ.2546
พ.ศ.2546
พ.ศ.2547
พ.ศ.2547
พ.ศ.2549
พ.ศ.2550 - ปั จจุบนั
พ.ศ.2551 – ปั จจุบนั

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หัวหน้าฝ่ ายบัญชีและงบประมาณ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สํานักนโยบายและแผน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Universities Science and Engineering Education Project (USEEP)
สํานักยุทธศาสตร์ ต่างประเทศ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
อาจารย์ประจํา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หัวหน้าสํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
กรรมการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
กรรมการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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3. นายสรัล สั ตตาคม

2.1 ตําแหน่ งทางวิชาการ
อาจารย์
2.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่ อปริญญา (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บธบ.(การตลาด)
ปริ ญญาตรี
บธม.(การจัดการและการ มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
ปริ ญญาโท
บริ หารองค์การ)
ปริ ญญาเอก

ปี พ.ศ.สํ าเร็จการศึกษา
2534
2541
-

2.3 ภาระการสอน ประจําปี การศึกษา 2554
ภาคเรียนที่ 1/2554
ภาคเรียนที่ 2/2554
รหัสวิชา ชื่ อวิชา
จํานวนหน่ วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา
จํานวนหน่ วยกิต
MNGT2102 การจัดองค์การใน
3(3-0-6) MNGT2102 การจัดองค์การใน
3(3-0-6)
งานอุตสาหกรรม
งานอุตสาหกรรม
MNGT4101 การจัดการคุณภาพ
3(3-0-6) MNGT4101 การจัดการคุณภาพ
3(3-0-6)
MNGT4102 การจัดการข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6) MNGT4102 การจัดการข้ามวัฒนธรรม3(3-0-6)
2.4 ผลงานทางวิชาการ
2.4.1 ตํารา หนังสื อ เอกสารประกอบการสอน บทความทางวิชาการและงานวิจัย
ตํารา หนังสื อ เอกสารประกอบการสอน
สรัล สัตตาคม.(2553). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการจัดองค์ การในงานอุตสาหกรรม.
กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
สรัล สัตตาคม และคณะ.(2554). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาธุรกิจสํ าหรับชีวติ
ประจําวัน. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
2.4.2 ประสบการณ์ การทํางาน
พ.ศ.2534
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริ ษทั แหลมทองอุตสาหกรรม จํากัด
พ.ศ.2535
พนักงานสิ นเชื่อ ส่ วนอํานวยสิ นเชื่อ
บมจ.ธนาคารกรุ งไทย สํานักงานใหญ่
พ.ศ.2542
อาจารย์ประจําตามสัญญา โปรแกรมบริ หารธุ รกิจ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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พ.ศ.2545
พ.ศ.2546
พ.ศ.2547
พ.ศ.2549
พ.ศ.2551-ปั จจุบนั
2.4.3 การฝึ กอบรม
มี.ค.-ก.ค.2548
ต.ค.2548
เม.ย.2548
ก.ย.2545
มี.ค.2548
มี.ค.-เม.ย.2551
ก.ย.2550
พ.ค.2553
พ.ย.2552
มิ.ย.-ก.ค.2552
ก.พ.-มี.ค.2552

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

อาจารย์ประจําตามสัญญา หลักสู ตรการจัดการทัว่ ไป
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
กรรมการและเลขานุการหลักสู ตรการจัดการทัว่ ไป
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
รองประธานหลักสู ตรการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ หลักสู ตรการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
การเป็ นผูป้ ระกอบการศูนย์บ่มเพาะธุ รกิจ
คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความรู ้เกี่ยวกับการส่ งออกและนําเข้า กรมส่ งเสริ มการส่ งออก
การจัดการเชิงกลยุทธ์และวิสยั ทัศน์ในการวางแผน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
ความรู ้เกี่ยวกับการประกันภัย กรมการประกันภัย
การวางแผนและควบคุมการผลิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การวิจยั เชิงคุณภาพ สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
การเจรจาต่อรองใน ค ศ.21 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
การวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู ้ใหม่ สถาบัน IMAT
HRD in Asia Conference สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
Super Brand Manager บริ ษทั กู๊ดคอมมูนิเคชัน่ จํากัด
นวัตกรรมการตลาดเชิงกลยุทธ์ บริ ษทั กู๊ดคอมมูนิเคชัน่ จํากัด
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4. นายนวระ ทาสุ วรรณ
2.1 ตําแหน่ งทางวิชาการ
2.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่ อปริญญา (สาขา)
ปริ ญญาตรี บธ.บ. (การจัดการธุ รกิจ)
ปริ ญญาโท บธ.ม. (บริ หารธุ รกิจ)
ปริ ญญาเอก

อาจารย์
ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
-

2.3 ภาระการสอน
ภาคเรียนที่ 1/2554
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จํานวนหน่ วยกิต รหัสวิชา
MNGT3901 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางธุ รกิจ 3(3-0-6) MNGT3901
MNGT3105 การจัดการการผลิตและ 3(3-0-6) MNGT3104
การดําเนิ นงาน
MNGT3403 การจัดการธุ รกิจ
3(3-0-6)
แฟรนไชส์

ปี พ.ศ. สํ าเร็จการศึกษา
2542
2544
-

ภาคเรียนที่ 2/2554
ชื่อวิชา
จํานวนหน่ วยกิต
วิธีวจิ ยั ทางวิทยาทางธุ รกิจ 3(3-0-6)
การจัดการการผลิตและ
3(3-0-6)
ดําเนินงาน

2.4 ผลงานทางวิชาการ
2.4.1 ตํารา หนังสื อ เอกสารประกอบการสอน บทความทางวิชาการและงานวิจัย
งานวิจัย
นวระ ทาสุ วรรรณ และคณะ.(2553). ความต้ องการสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม.
2.4.2 ประสบการณ์ ทาํ งาน
พ.ศ.2542
เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์นโยบายและแผน สํานักงานจังหวัดสุ โขทัย
กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ.2544
พนักงานควบคุมเขตการขาย โรงงานยาสู บ กระทรวงการคลัง
พ.ศ.2545-ปั จจุบนั
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ หลักสู ตรการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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5. อาจารย์รจนา แสงตาล
2.1 ตําแหน่ งทางวิชาการ
อาจารย์
2.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่ อปริญญา (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน
ปี พ.ศ.ทีส่ ํ าเร็จการศึกษา
2535
วท.บ.(เทคโนโลยีเซรามิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
ปริ ญญาตรี
2542
มหาวิทยาลัยนเรศวร
บธ.ม. (บริ หารธุ รกิจ)
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก

-

-

-

2.3 ภาระการสอน
ภาคเรียนที่ 1/2554
ภาคเรียนที่ 2 / 2554
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
จํานวนหน่ วยกิต รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จํานวนหน่ วยกิต
MNGT1102 การจัดองค์การและ
3(3-0-6) MNGT1102 การจัดองค์การและ
3(3-0-6)
จริ ยธรรมทางธุ รกิจ
จริ ยธรรมทางธุ รกิจ
MNGT2101 ทฤษฎีองค์การ
3(3-0-6) MNGT2101 ทฤษฎีองค์การ
3(3-0-6)
MNGT3201 การจัดการสํานักงาน 3(3-0-6)
MNGT4104 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
2.4 ผลงานทางวิชาการ
2.4.1 ตํารา หนังสื อ เอกสารประกอบการสอน บทความทางวิชาการและงานวิจัย
2.4.2 ประสบการณ์ การทํางาน
พ.ศ.2538
พนักงานออกแบบโครงการจัดสรรที่ดิน
บริ ษทั พี.เอส.แลนด์ แอนด์ เซอร์ วสิ จํากัด
พ.ศ.2542
หัวหน้าศูนย์บริ หารกิจการ บริ ษทั สยามเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด
พ.ศ.2544
อาจารย์ประจํา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
พ.ศ.2546-ปั จจุบนั
อาจารย์ประจํา หลักสู ตรการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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2.4.3 การฝึ กอบรม
ก.ย.2550
ต.ค.2551
พ.ย.2551
มิ.ย.2552
ส.ค.2552
มี.ค.2554

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

การจัดการความรู ้ (KM)
การจัดการเชิงกลยุทธ์สาํ หรับผูบ้ ริ หาร
การปรับตัวของผูป้ ระกอบการภายใต้เขตการค้าเสรี
การพัฒนาหลักสู ตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสิ นทร์
การจัดการความเปลี่ยนแปลง
ผูต้ รวจประเมิน งานประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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