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คณะวิทยาการจัดการ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการประกอบการ
: Bachelor of Business Administration
Program in Entrepreneurial Science
: บริหารธุรกิจบัณฑิต (วิทยาการประกอบการ)
: Bachelor of Business Administration (Entrepreneurial Science)
: บธ.บ. (วิทยาการประกอบการ)
: B.B.A. (Entrepreneurial Science)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ
5.2 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย
คณะวิทยาการจัดการ
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5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรความร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2564 เป็นต้นไป
สภาวิชาการเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 1 /2564 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในการประชุม 2 / 2564 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรได้รับการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 งานสายธุ ร กิ จ เช่ น เจ้ าของธุ ร กิ จ นั ก ลงทุ น ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ร พนั ก งานขององค์ ก รเอกชน
นักพัฒนาธุรกิจ นักวิเคราะห์ นักวางแผนกลยุทธ์องค์กร
8.2 งานในหน่วยงานราชการและหน่วยงานกากับของรัฐ เช่น พนักงานขององค์กรภาครัฐ
8.3 งานในหน่วยงานเอกชน และรัฐวิสาหกิจ
8.4 ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและย่อม (SMEs)
8.5 ผู้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ (Startup)

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิทยาการประกอบการ

3
9. ชื่อ ตาแหน่งวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับที่

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ

1

ผู้ช่วย
นางสาวรจนา แสงตาล
ศาสตราจารย์

บธ.ม.
วท.บ.

2

ผู้ช่วย
นายนวระ ทาสุวรรณ
ศาสตราจารย์

บธ.ม.
วท.ม.

3

อาจารย์

นางศศิกานต์ จรณะกรัณย์ *

4

-

นายสมนึก แสงเขียว **

5

-

นายรณภพ สังข์แก้ว **

สาขาวิชา

สถาบัน

บริหารธุรกิจ
เทคโนโลยีเซรามิกส์

บริหารธุรกิจ
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
และพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
บธ.บ. การจัดการธุรกิจ
พณ.ม. เทคโนโลยีการบริหาร
(การจัดการประยุกต์)
ศศ.บ. นิเทศศาสตร์ (การ
ประชาสัมพันธ์)
ศศ.ม รัฐศาสตร์
ศศ.บ. รัฐศาสตร์
ศศ.บ. รัฐศาสตร์

ปีที่จบ

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

2542
2536

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ

2544
2548

มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2542

วิทยาลัยครูจันทรเกษม

2536

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2544
2537

2540

2536

หมายเหตุ: * มีTranscript แนบท้ายประกอบในภาคผนวก หน้า 134
** บุคลากรของสถานประกอบการที่ทาหลักสูตรร่วม
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน (ต้องระบุที่เปิดสอนทุกแห่ง)
ห้องเรียนทฤษฏีและห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ และสถานประกอบการที่ทาการข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทซีพีออลล์ จากัด(มหาชน) และบริษัท
ในกลุ่มฯ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีเป็นแบบออฟไลน์และออนไลน์
ภาคทฤษฎี : จัดการเรียนการสอนที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ภาคปฏิ บั ติ : จั ด การฝึ ก ปฎิ บั ติ ง านในสถานประกอบการที่ ท าข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ จั น ทรเกษม กับ บริษั ท ซีพี ออลล์ จากัด(มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม,ร้านสะดวกซื้อ
7 - Eleven ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศไทยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ได้มีการกาหนดกรอบ
และแนวทางการพัฒนาเพื่อรองรับยุคการเปลี่ยนผ่านของเศรษฐกิจของโลกยุคใหม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และนโยบายด้านเศรษฐกิจของประเทศในการนาเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
คณะวิทยาการจัดการ
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ไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมใหม่ และเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจก่อให้เกิดการแข่งขันของธุรกิจ
และองค์กรต่าง ๆ ที่มุ่งหวังทรัพยากรบุคคลให้เกิดศักยภาพที่ดีมีทักษะความสามารถสูง และมีความเป็นผู้นา
ขององค์กรที่สมรรถนะสูงในตลาดแรงงาน ดังนั้น หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิทยาการประกอบการ
คณะวิทยาการจัดการจาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรให้มีควรสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
สถานการณ์ ความต้อ งการของตลาดแรงงานในด้ านการประกอบธุรกิ จทั้ งในและต่างประเทศ
ประเด็นความต้องการของแรงงานในการดาเนินธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงไป คือ การทาธุรกิจโดยใช้คนให้น้อยลง
แต่นาเทคโนโลยีให้มากขึ้น เป็นการประหยัดทรัพยากรด้านแรงงาน ตลอดจนความก้าวหน้าขององค์ค วามรู้
บริหารธุรกิจ การเป็น ผู้ประกอบการ ดังนั้น หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
คณะวิทยาการจัดการจาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรให้มีควรสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
นอกจากนี้ ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ มี ผ ลกระทบด้ า นเทคโนโลยี ที่ มี ผ ลต่ อ การพั ฒนาประเทศ คื อ
ความก้าวหน้ าทางเทคโนโลยี มีบ ทบาทส าคัญ ต่อการพัฒ นาเศรษฐกิจและสั ง คม รวมทั้งตอบสนองต่อการ
ดารงชีวิตของประชาชนมากยิ่งขึ้น ทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งเป็นทั้งโอกาสหรือภัยคุกคามใน
การพัฒนา อาทิ การจารกรรมข้อมูลธุรกิจหรือข้อมูลส่วนบุคคล ประเทศที่พัฒนาเทคโนโลยีได้ช้าจะกลายเป็นผู้
ซื้อและมีผลิตภาพต่า ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ และการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ไม่เท่าเทียมกันของกลุ่ม
คนในสังคมจะทาให้เกิดความเหลื่อมล้าในการพัฒนา จึงเป็นความท้าทายในการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่ ง ขั น และลดความเหลื่ อ มล้ าในการพั ฒ นาประเทศ ดั งนั้ น การพั ฒ นาความก้ า วหน้ า และการเข้ าถึ ง
เทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งที่มีความสาคัญในการสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประชาชนทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและวัฒนธรรมของคนไทยในการดาเนินชีวิตยุคปัจจุบันได้มีการ
นาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการติดต่อสื่อสาร การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการอานวย
ความสะดวกให้แก่ชีวิตประจาวัน หรือการเข้าถึงบริการต่างๆ จากภาคธุรกิจ รวมถึงการเป็นผู้ประกอบการของ
คนรุ่นใหม่ในการเป็นเจ้าของธุรกิจ ที่ประสบความสาเร็จตั้งแต่เยาว์วัย การต้องการความท้าทายของการทางาน
ที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างใคร หรือการต้องการประสบความสาเร็จด้วยตัวเอง ดังนั้น หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการจาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรให้มีควรสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ส าหรั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาวะด้านสั งคมและวัฒ นธรรมของประเทศไทย พบว่าโครงสร้าง
ประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น สังคมไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ วัยเด็กและแรงงานลดลง ผลิตภาพแรงงานต่า
ประชาชนได้ รั บ การคุ้ ม ครองทางสั ง คมเพิ่ ม ขึ้ น และมี ก ารจั ด สวั ส ดิ ก ารทางสั ง คมหลายรู ป แบบ แต่ ก ลุ่ ม
ผู้ด้อยโอกาสยังไม่สามารถเข้าถึงบริการทางสังคมได้อย่างทั่วถึง ความเหลื่อมล้าทางรายได้ของประชากรและ
โอกาส การเข้าถึงทรัพยากรเป็นปัญหาการพัฒนาประเทศ สังคมไทยเผชิญวิกฤตความเสื่อมถอยทางวัฒนธรรม
และจริยธรรม และมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย อีกทั้งคนไทยโดยเฉพาะเยาวชนรุ่นใหม่ มี
คณะวิทยาการจัดการ
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ความตื่นตัวในด้านการเป็นผู้ประกอบการหรือการเป็นเจ้าของธุรกิจ และให้ความสาคัญกับความรับผิดชอบต่อ
สังคมและธรรมาภิบาลมากขึ้น
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตร จึงจาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรใน
เชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของการบริหารจัดการเพื่อรองรับระบบการค้าเสรี
และการแข่งขันทางธุรกิจทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยการผลิตบุคลากรที่มีทักษะการบริหารจัดการซึ่ง
จาเป็นต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันทีและมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้ง
ด้านวิชาการและวิชาชีพรวมถึงความเข้าใจในผลกระทบของการดาเนินธุรกิจที่มีต่อสังคม โดยต้องปฏิบัติตน
อย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้
พัฒนาภูมิปัญญาพร้อมรับประชาคมอาเซียนและโลกาภิวัตน์
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ในการพัฒนาหลักสูตรได้มีการวางแผนและวิเคราะห์ ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทาง
สังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยมีดังนี้
(1) ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม
(2) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและถ่ายทอดสู่ชุมชนและสังคม
(3) บริการทางวิชาการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
(4) ทานุบารุง เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
(5) พัฒนาชุมชนและสังคม ที่สอดคล้องกับแนวทางตามพระราชโชบาย และนโยบายการพัฒนา
ประเทศ การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องเน้นและส่งเสริมการเรียนการสอนที่คานึงถึงคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาชีพ
โดยใส่ใจถึงผลกระทบต่อผู้ใช้บัณฑิตในสังคมและวัฒนธรรมไทย
หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิท ยาการประกอบการ ได้ พั ฒ นาหลั ก สู ต รเพื่ อ พั ฒ นา
ศักยภาพของบั ณ ฑิตโดยการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน (Work-Intergrated Learning:WIL)
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานสถานประกอบการต่าง ๆ ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ที่
จะช่วยให้นักศึกษามีโอกาสในการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะการทางานที่สัมพันธ์กับวิชาชีพได้เรียนรู้ชีวิตการ
ทางานอย่างแท้จริงก่อนสาเร็จการศึกษาและสามารถเป็นผู้ประกอบการที่ดีได้หลังจบการศึกษาและเป็นบัณฑิต
สายพันธุ์ใหม่ที่มีสรรถนะและศักยภาพที่สูง
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น ได้แก่
(1) รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาบูรณาการ กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กลุ่มสังคมศาสตร์ กลุ่มภาษาที่สาม
(2) รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มวิชาแกน เอกบังคับ และเอกเลือก
(3) รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ได้แก่ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/
แขนงวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิทยาการประกอบการ นักศึกษาวิชาอื่น ๆ
ภายในคณะวิทยาการจัดการ หรือคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยสามารถเลือกเรียนได้ในบางวิชาทั้งนี้ตามความ
สนใจโดยเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรี
13.3 การบริหารจัดการ
(1) รายวิชาที่สอนให้นักศึกษาในหลักสูตรอื่น
ไม่มี
(2) รายวิชาที่กาหนดให้นักศึกษาเรียนจากหลักสูตรอื่น
ACCT2303 การบัญชีและการเงินสาหรับผู้ประกอบการ
ECON1105 หลักเศรษฐศาสตร์
BCOM2302 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสาหรับผู้ประกอบการ
BCOM2303 การจัดการธุรกิจออนไลน์
BUSS3901 วิธีวิจัยวิทยาทางบริหารธุรกิจ
FINB1101 การเงินธุรกิจ
FINB4405 การเงินสาหรับผู้ประกอบการและการลงทุนของผู้ร่วมทุน
LAWS2503 กฎหมายและการภาษีอากร
MKRT1101 หลักการตลาด
MKRT4104 การตลาดดิจิทัลสาหรับผู้ประกอบการ
MNGT1101 หลักการจัดการและจริยธรรมทางธุรกิจ
MNGT3103 การวางแผนธุรกิจสาหรับผู้ประกอบการ
MNGT3110 การจัดการการดาเนินงาน
MNGT4104 การจัดการเชิงกลยุทธ์
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หมวดที่ 2
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและภาวะผู้นา ในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ บนพื้นฐาน
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ควบคู่ไปกับคุณธรรมจริยธรรม
1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ที่มีความรู้ด้านการ
บริหารจัดการธุรกิจที่มีคุณธรรมจริยธรรมและภาวะความผู้นา
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพในคิดวิเคราะห์ริเริ่ม
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ มีความรับผิดชอบต่อสังคม
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนามา
ประยุกต์ใช้ในการวางแผน การจัดการและเป็นผู้ประกอบการทีมีคุณภาพได้
4. เพื่อผลิตบัณฑิตทีมีทักษะด้านภาษาต่างประเทศและมีความสามารถด้านการสื่อสารข้าม
วัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสมและสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้
แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

1. พัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐาน
ตามเกณฑ์ที่ สกอ. กาหนดและ
สอดคล้องกับความต้องการภาค
ธุรกิจ

1. พั ฒ น าห ลั ก สู ต รตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
2. ติ ด ตามประเมิ น ผลหลั ก สู ต ร
อย่างสม่าเสมอ
3. ติ ด ตามความเปลี่ ย นแปลงใน
ความต้ อ งการของตลาดแรงงาน
ภาคธุรกิจ
4.สารวจความคิดเห็น หลักสูตรกับ
ผู้ประกอบการในตลาดแรงงาน

1.รายงานประเมินความพึงพอใจ
หลักสูตร
2.รายงานผลการดาเนินงานของ
หลักสูตร มคอ.7
3. เอกสารการลงนามเครือข่าย
ความร่วมมือกับภาคธุรกิจ
4.รายงานผลความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตจากสถาน
ประกอบการ

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิทยาการประกอบการ

8
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

2. ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

1. เพิ่ ม พู น ทั ก ษะอาจารย์ ใ นการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียน
เป็ น ศู น ย์ ก ลางแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ร ะ ห ว่ า ง ผู้ ส อ น กั บ ส ถ า น
ประกอบการที่ เข้ า ร่ ว มโครงการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
2. จัดการเรียนการสอนแบบ Work
Intergrated Learing(WIL) ที่ เ น้ น
ผู้ เ รี ย น เป็ น ศู น ย์ ก ลางก าห น ด
กิ จ กรรมการเรีย นผ่ า นระบบการ
ท างานและเรีย นรู้ ป ฎิ บั ติ จ ริ งจาก
สถานประกอบการ
3.การประเมินผลที่เน้นพัฒ นาการ
ข อ งผู้ เรี ย น ใน แ ผ น ก ารจั ด ท า
รายละเอียดของรายวิชา

3. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนที่ เหมาะสมกั บ การจั ด
การศึ ก ษาเชิ งบู ร ณาการกั บ การ
ท า ง า น ( Work-intergrated
Learing:WIL)

1.พั ฒ นาทั ก ษะอาจารย์ ใ นการ
จัดการเรียนรู้แบบ WIL เพื่อพัฒนา
รูปแบบการเรยนการสอน
2 . ป ร ะ ส า น ง า น ร่ ว ม มื อ กั บ
ผู้ ป ระกอบการหรือ เครือ ข่ ายภาค
ธุรกิจในการจัดการหลักสูตรWIL
3.ติดตามประเมินทักษะการจัดการ
เรี ย นรู้ และการประเมิ น ผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน

1. จานวนโครงการเพิ่มพูนทักษะ
อาจารย์
2. จานวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม
การเพิ่ ม พู น ทั ก ษะการจั ด การ
เรี ย นการสอนที่ เน้ น ผู้ เรี ย นเป็ น
ศูนย์กลาง
3. ผลการประเมินประสิทธิภ าพ
การเรี ย นการสอนที่ เน้ น ผู้ เรี ย น
เป็นศูนย์กลาง
4. ความพึ งพอใจของผู้ เรี ย นต่ อ
การเรี ย นการสอนที่ เน้ น ผู้ เรี ย น
เป็นศูนย์กลาง
5.จ าน วน ราย วิ ช าที่ ก าห น ด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
6 .จ า น ว น ร า ย วิ ช า ที่ ใช้ ก า ร
ประเมินผลที่เน้นพัฒ นาการของ
ผู้เรียน
1. จานวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม
การเพิ่ ม พู น ทั ก ษะการจั ด การ
เรี ย นรู้ ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้แบบWIL
2. ผลการประเมินประสิ ท ธิภ าพ
การจัด การเรียนรู้ตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
3. ความพึ งพอใจของผู้ เรีย นต่ อ
การจั ด การเรี ย นรู้ ข องอาจารย์
และนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ หลั ก สู ต ร
WIL

คณะวิทยาการจัดการ
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หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร
ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ ร ะบบการศึ ก ษาแบบทวิ ภ าค โดย 1 ปี ก ารศึ ก ษาแบ่ ง ออกเป็ น 2 ภาคการศึ ก ษาปกติ
ภาคการศึกษาปกติที่ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน- เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
กรกฎาคม – พฤศจิกายน
ภาคการศึกษาที่ 2
ธันวาคม – เมษายน
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
(1) ต้องสาเร็จการศึกษาะดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
(2) ต้องมีคุณสมบัติตามข้อกาหนดของสาขาวิชาที่สมัครเข้าศึกษา
(3) กรณีผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากต่างประเทศต้องมีใบ
เทียบวุฒิ และได้รับการรับรองว่าเทียบได้กับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
(4) มีทัศนคติที่ดีต่อการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการดมศึกษา
และ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมนว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 1)
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ความรู้ พื้ น ฐานด้ า นภาษาอั ง กฤษ คณิ ต ศาสตร์ บริ ห ารธุ ร กิ จ และทั ก ษะด้ า นการเป็ น
ผู้ประกอบการอยู่ในระดับต่า ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอกับการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา
การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษากับมัธยมศึกษามีความแตกต่างกัน ดังนั้น นักศึกษาใหม่อาจมีปัญหาในการ
ปรับตัว

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา /ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
(1) ข้อจากัดในการปรับตัวจากการเรียน

(2) ข้อจากัดทางด้านการใช้ภาษา

(3) ข้อจากัดทางคณิตศาสตร์

(4) ข้อจากัดทางการเป็นผู้ประกอบการและ
ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ

กลยุทธ์ในการดาเนินการแก้ไขปัญหา
1. จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาแรกเข้า โดยจัดให้มีกิจกรรมที่
สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นแก่นักศึกษา
2. จัดกิจกรรมพบที่ปรึกษาในทุกภาคการศึกษา เพื่อให้เกิด
การสร้างสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา
1. จั ด ให้ มี ก ารทดสอบความรู้ ท างด้ า นการใช้ ภ าษาทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. จั ด โครงการฝึ ก อบรมความรู้ ท างด้ า นการใช้ ภ าษาทั้ ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
1. จัด ให้ มี การทดสอบความรู้ท างด้านคณิ ต ศาสตร์ส าหรับ
นักศึกษาแรกเข้า
2. จัดโครงการฝึกอบรมความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์สาหรับ
นักศึกษาแรกเข้า
1. จั ด อบรมให้ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในแนวคิ ด ของการเป็ น
ผู้ประกอบการที่ดีทดสอบแวววัดความเป็นผู้ประกอบการ

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา
2.5.1 นักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา
เนื่องจากหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรร่วมผลิตจึงทาให้ จานวนรับนักศึกษาในแต่ละปีนั้นเป็นไปตาม
ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รร่ ว มผลิ ต ซึ่ งอาจมี ก ารปรับ เปลี่ ย นตามยุ ท ธศาสตร์ข ององค์ ก รหรือ การ
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอกขององค์กรธุรกิจ สาหรับจานวนนักศึกษา 30 คนนั้นเป็นจานวนที่
ทางหลักสูตรฯ ได้ประมาณการไว้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
จานวนนักศึกษาระดับ ปริญญาตรีชั้นปีที่ (คน)
1
2
3
4
รวม
จานวนนักศึกษาที่คาดว่า จะสาเร็จการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2564 2565 2566 2567 2568
30
30
30
30
30
28
28
28
28
27
27
27
26
26
30
58
85
111
111
26
26
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ
รายการ

(หน่วย : บาท)

2565

ปีงบประมาณ
2566

2567

2568

2,320,000
2,320,000
20,000

3,400,000
3,400,000
20,000

4,440,000
4,440,000
20,000

4,440,000
4,440,000
20,000

2564

ค่าบารุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
1,200,000
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับทั้งหมด
1,200,000
ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาต่อภาคเรียน 20,000
ต่อคน

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
ปีงบประมาณ
รายการ
ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินการ (ไม่รวม 3)
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข.งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม(ก) + (ข)
จานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ

2564

2565

2566

1,521,960
30,000
1,551,960

1,598,058
30,000
1,628,058

1,677,960
30,000
1,707,960

1,761,858 1,849,950
30,000
30,000
1,791,858 1,879,950

1,551,960
30
51,732

1,628,058
58
28,070

1,707,960
85
20,094

1,791,858 1,879,950
111
111
16,143
16,937

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

2567

2568
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ระบบการจัดการศึกษา
การจัดการเรียนการสอนแบบชั้น เรียน โดยทาการข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทซีพีออลล์ จากัด
(มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีเป็นแบบ
ออฟไลน์และออนไลน์
ภาคปฏิบัติจัดการฝึกปฎบัติงานในสถานประกอบการที่ทาข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด(มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม,ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ในเขต
กรุงเทพฯและปริมณฑล
2.7 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 2) (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 1)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
84
2.1 กลุ่มวิชาเอก
48
2.1.1 วิชาเอกบังคับ
42
2.1.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
6
2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า
36
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6
3.1.3 รายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
1) กลุ่มวิชาบังคับ
15
1.1) กลุ่มวิชาบูรณาการ
6
GEIG1001 ไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง
Thailand in a Changing World
GEIG1002 ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่
Citizenship in Contemporary World
คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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1.2) กลุ่มวิชาภาษา
GELT1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
GELE1001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
GELE1002 ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน
English for Work
2) กลุ่มวิชาเลือก
2.1) กลุ่มวิชาส่งเสริมสุขภาพ
GEHP1101 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercises for Health
GEHP1102 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
Physical Fitness Promotion for Health
2.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
GEHS1101 สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetics of Life
GEHS1102 การพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวิต
Self-Development for Happiness in Life
GEHS1103 จริยธรรมทางสังคมและการใช้เหตุผล
Social Morality and Reasoning
2.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
GESC1101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Information Technology and Communication
GESC1102 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
Sciences for Life
GESC1103 พืชพรรณเพื่อชีวิต
Plants for Life
GESC1104 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
Natural Resources and Environment for Life
GESC1105 ชีวิตกับเทคโนโลยี
Life and Technology
GESC1106 การคิดและการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อการดาเนินชีวิต
Thinking and Numeral Analysis for Living
คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

15
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)

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

หน่วยกิต
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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4) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
GESO1101 พลวัตสังคมไทย
Dynamics of Thai Society
GESO1102 พลวัตสังคมโลก
Dynamics of Global Society
GESO1103 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
Man and Environment
GESO1104 กฎหมายเพื่อการดาเนินชีวิต
Law for Living

3

5) กลุ่มวิชาภาษาที่สาม
GETL1101 ภาษาจีนในชีวิตประจาวัน
Chinese in Daily Life
GETL1102 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจาวัน
French in Daily Life
GETL1103 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวัน
Japanese in Daily Life
GETL1104 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจาวัน
Korean in Daily Life
GETL1105 ภาษาขแมร์ในชีวิตประจาวัน
Khmer in Daily Life
GETL1106 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจาวัน
Vietnamese in Daily Life

3

(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
2.1 กลุ่มวิชาเอก
2.1.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

84
48
42

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

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

ACCT2303 การบัญชีและการเงินสาหรับผู้ประกอบการ
Accounting and Finance for Entrepreneurs
BCOM2303 การจัดการธุรกิจออนไลน์
Online Business Management
BUSS3901 วิธีวิจัยวิทยาทางบริหารธุรกิจ
Research Methodology in Business Administration
คณะวิทยาการจัดการ

หน่วยกิต
3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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ECON1105 หลักเศรษฐศาสตร์
Principles of Economics
ENGL3701 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
English for Academic Purposes
ENGL3702 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทางวิชาชีพ
English for Specific Career Purposes
ENTR2101 วิทยาการประกอบการ
Entrepreneurial Science
ENTR3102 การสร้างธุรกิจใหม่สาหรับผู้ประกอบการ
Business Creation for Entrepreneurs
ENTR4901 สัมมนาทางวิทยาการประกอบการ
Seminar in Entrepreneurial Science
ENTR4902 การวิจัยทางวิทยาการประกอบการ
Research in Entrepreneurial Science
FINB1101 การเงินธุรกิจ
Business Finance
LAWS2503 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
Business Laws and Taxations
MKRT1101 หลักการตลาด
Principles of Marketing
MNGT1102 หลักการจัดการและจริยธรรมทางธุรกิจ
Principles of Management and Business Ethics
MNGT3110 การจัดการการดาเนินงาน
Operations Management
2.1.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า 6
BCOM2302 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดีจิทัลสาหรับผู้ประกอบการ
Application of Digital Technology for Entrepreneurs
ENTR2301 การจัดการองค์การในยุคดิจิทัล
Organization Management in Digital Era
ENTR3103 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและย่อม
Small and Medium Entreprises Management

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
3(0-6-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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MNGT3103 การวางแผนธุรกิจสาหรับผู้ประกอบการ
Business Planning for Entrepreneurs
ENTR3201 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมสาหรับผู้ประกอบการ
Creativity and Innovation for Enterpreneurs
ENTR4101 ภาวะผู้นาและการจัดองค์การเพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
Leaderships and Organization for Entrepreneurs
ENTR4201 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสาหรับผู้ประกอบการ
Logistics and Supply Chain Management for Entrepreneurs
FINB4405 การเงินสาหรับผู้ประกอบการและการลงทุนของผู้ร่วมทุน
Entrepreneurial Finance and Investment of Joint Venture
MKRT4104 การตลาดดิจิทัลสาหรับผู้ประกอบการ
Digital Marketing for Entrepreneurs
MNGT4104 การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
MNGT4202 การพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนและจริยธรรมทางธุรกิจ
Sustainable Business Development and Business Ethics
2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา
ไม่น้อยกว่า
ENTR1801 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิทยาการประกอบการ 1
Work-based Learning in Entrepreneurial Science 1
ENTR1802 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิทยาการประกอบการ 2
Work-based Learning in Entrepreneurial Science 2
ENTR2801 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิทยาการประกอบการ 3
Work-based Learning in Entrepreneurial Science 3
ENTR2802 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิทยาการประกอบการ 4
Work-based Learning in Entrepreneurial Science 4
ENTR3801 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิทยาการประกอบการ 5
Work-based Learning in Entrepreneurial Science 5
ENTR3802 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิทยาการประกอบการ 6
Work-based Learning in Entrepreneurial Science 6
ENTR4801 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิทยาการประกอบการ 7
Work-based Learning in Entrepreneurial Science 7
คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

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

36

หน่วยกิต
4(450)
4(450)
4(450)
4(450)
4(450)
4(450)
4(450)
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ENTR4802 เตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาวิทยาการประกอบการ
2(90)
Preparation for Co-operative Education in Entrepreneurial Science
ENTR4803 สหกิจศึกษาสาขาวิชาวิทยาการประกอบการ
6(540)
Co-operative Education in Entrepreneurial Science
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งศึ ก ษารายวิ ช าเลื อ กเสรี อย่ า งน้ อ ยจ านวน 6 หน่ ว ยกิ ต ที่ เห็ น ว่ า เป็ น
ประโยชน์ต่อวิชาชีพหรืออยู่ในความสนใจของนักศึกษา ทั้งนี้ต้องไม่ใช่รายวิชาในหลักสูตรที่เป็นวิชาเอกบังคับ
วิชาเอกเลือก และรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตในหลักสูตรของสาขาวิชา และต้องไม่ซ้ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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3.1.4 แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา

2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

วิชา

หน่วยกิต
6

MKRT1101 หลักการตลาด
MNGT1102 หลักการจัดการและจริยธรรมทางธุรกิจ

3
3

ENTR1801 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิทยาการ
ประกอบการ 1

4

16

ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา

2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

คณะวิทยาการจัดการ

วิชา

หน่วยกิต
6

ECON1105 หลักเศรษฐศาสตร์
FINB1101 การเงินธุรกิจ

3
3

ENTR1802 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิทยาการ
ประกอบการ 2

4

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

16
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา

2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

วิชา

หน่วยกิต
6

ACCT2303 การบัญชีและการเงินสาหรับผู้ประกอบการ
LAWS2503 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
ENTR2101 วิทยาการประกอบการ

3
3
2

ENTR2801 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิทยาการ
ประกอบการ 3

4

18

ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

คณะวิทยาการจัดการ

วิชา

หน่วยกิต
6

BCOM2303 การจัดการธุรกิจออนไลน์
ENGL3701 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ

3
3

ENTR2802 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิทยาการ
ประกอบการ 4

4

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

16
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ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา

2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

วิชา

หน่วยกิต
3

MNGT3110 การจัดการการดาเนินงาน
BUSS3901 วิธีวิจัยวิทยาทางบริหารธุรกิจ
ENGL3702 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ

3
3
3

ENTR3801 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิทยาการ
ประกอบการ 5

4
3
19

ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

คณะวิทยาการจัดการ

รหัสวิชา

วิชา

ENTR3102 การสร้างธุรกิจใหม่สาหรับผู้ประกอบการ
ENTR3802 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิทยาการ
ประกอบการ 6

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หน่วยกิต
3
2
3
4
3
15
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ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุม่ วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา

วิชา

ENTR4901 สัมมนาทางวิทยาการประกอบการ
ENTR4902 การวิจัยทางวิทยาการประกอบการ

2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ENTR4801 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิทยาการ
ประกอบการ 7
ENTR4802 เตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาวิทยาการ
ประกอบการ

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

หน่วยกิต

2
3
3
4
2

14

ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

รหัสวิชา

วิชา

ENTR4803 สหกิจศึกษาสาขาวิชาวิทยาการประกอบการ

หน่วยกิต

6

6

หมายเหตุ
ภาคทฤษฎี : จัดการเรียนการสอนที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ภาคปฏิบัติ : ร้าน 7-Eleven บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด(มหาชน)
คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ACCT2303

การบัญชีและการเงินสาหรับผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
Accounting and Finance for Entrepreneurs
ความหมาย วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการบัญชีและการเงิน วงจรการบัญชี งบ
การเงินของธุรกิจประเภทต่าง ๆ และการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีและการเงินเพื่อไปใช้
ในการตัดสินใจ

BCOM2302

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสาหรับผูป้ ระกอบการ
3(2-2-5)
Application of Digital Technology for Entrepreneurs
หลักการ ข้อปฏิบัติ สาหรับ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลเพื่อการประกอบการ
ธุรกิจสมัยใหม่ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอร์เน็ต ธุรกรรมทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิก ส์
การตลาดผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับการออกแบบและ
พัฒนาเว็บไซต์ทางการตลาด เพื่อตอบสนองต่อการประกอบการธุรกิจ

BCOM2303

การจัดการธุรกิจออนไลน์
3(2-2-5)
Online Business Management
การสร้างและการเปิดร้านค้าออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ การจดโดเมนและทะเบียน
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ การสร้างบัญชี อีเมลและบัญชีธนาคารทางออนไลน์ การโปรโมท
สินค้าด้วยระบบออนไลน์ การบริการด้วยระบบออนไลน์ การใช้ประโยชน์จากสังคมออนไลน์
และเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ในทางธุรกิ จ กฎหมายและภาษี อ ากรที่ เกี่ ยวข้ องกั บ การท าธุร กิ จ
ออนไลน์

BUSS3901

วิธีวิจัยวิทยาทางบริหารธุรกิจ
3(3-0-6)
Research Methodology in Business Administration
ความหมาย บทบาท ความสาคัญและประโยชน์ของการวิจัยทางธุรกิจ จรรยาบรรณ
ของนักวิจัย ประเภทของการวิจัยทางธุรกิจ ขั้นตอนการวิจัย การเลือกปัญหาการวิจัยการ
กาหนดจุดมุ่งหมาย การตั้งคาถามในการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร และเทคนิค
การตั้งสมมติฐาน การเลือกรูปแบบการวิจัย เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่
สอดคล้องกับการวิจัยแบบต่าง ๆ การเขียนเค้าโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยและ
การประเมินผลการวิจัย

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ECON1105

หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Economics
ความหมายของเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยการผลิต พฤติกรรมของผู้บริโภค พฤติกรรม
ของผู้ผลิต อุปสงค์ อุปทาน การกาหนดราคาในตลาดประเภทต่าง ๆ และศึกษาพฤติกรรม
ของปัจจัยทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ซึ่งเป็นตัวกาหนดรายได้ประชาชาติ พฤติกรรมส่วนรวมของ
การบริโภค การออม การลงทุน บทบาทของรัฐบาล การคลั ง นโยบายการเงินและการ
ธนาคาร

ENGL3701

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
คาศัพท์ ไวยากรณ์ และสานวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานวิชาการและการศึกษาขั้นสูง
ในศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา เน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในเชิงวิชาการ การอ่าน
และตีความ หนั งสื อ ตารา รายงานวิจัย บทคัดย่องานวิจัย บทความวิช าการ หรือผลงาน
วิชาการรูปแบบต่าง ๆ

ENGL3702

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทางวิชาชีพ
3(3-0-6)
English for Specific Career Purposes
ศึกษาคาศัพท์ ไวยากรณ์และสานวนภาษาอังกฤษ ที่ใช้สาหรับการประกอบอาชีพ
เน้ น ทั ก ษะการฟั ง พู ด อ่ า น และเขี ย นภาษาอั ง กฤษ เพื่ อ การสื่ อ สารในสถานการณ์ ที่
หลากหลายในการปฏิบัติงาน ตามบริบทของงานในสาขาวิชาชีพของศาสตร์นั้น ๆ

ENTR1801

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิทยาการประกอบการ 1
4(450)
Work-based Learning in Entrepreneurial Science 1
ฝึกปฏิบัติการความรู้ด้านการวิทยาการประกอบการในสถานประกอบการ ที่ทาง
สถาบันกาหนด โดยเนื้อหาของการฝึกปฏิบัติประกอบไปด้วยการเรียนรู้ฝึกปฏิบัติงานเบื้องต้น
ในระดับ พนั กงานฝึ กหั ด ในฝ่ ายงานต่าง ๆ ของสถานประกอบการตามที่ได้รับมอบหมาย
ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกปฏิ บัติงาน และพนักงานพี่เลี้ยงหรือครูฝึ กใน
สถานประกอบการ โดยมี ก ารประเมิ น ผลงานในรู ป แบบต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ รายงานการฝึ ก
ปฏิบัติงานผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงาน รายงานผลประเมินการปฏิบัติงาน
โดยหัวหน้างาน และการจัดทาโครงงานในรายวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ENTR1802

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิทยาการประกอบการ 2
4(450)
Work-based Learning in Entrepreneurial Science 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ENTR1801 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิทยาการประกอบการ 1
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารความรู้ ด้ า นวิ ท ยาการประกอบการในสถานประกอบการ ที่ ท าง
สถาบัน
กาหนด โดยเนื้อหาของการฝึกปฏิบัติประกอบไปด้วยการปฏิบัติงานระดับพนักงานปฏิบัติการ
ในส่ ว นที่ เพิ่ ม เติ ม จากรายวิ ช า ENTR1801 ในฝ่ า ยงานต่ า งๆ ของสถานประกอบการที่
มอบหมายให้ปฏิบัติงาน และมีเนื้อหาและคุณภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้นกว่ารายวิชาก่อน
หน้า ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกปฏิบัติงานและ พนักงานพี่เลี้ยงหรือครูฝึกใน
สถานประกอบการ โดยมีการประเมินผลงานในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่ทางหน่วยงานฝึกอบรม
และ สถานประกอบการก าหนด ได้ แ ก่ รายงานการฝึ ก ปฏิ บั ติ ง าน ผลการทดส อบ
ความสามารถใน การปฏิบัติงาน รายงานผลประเมินการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างาน และการ
จัดทาโครงงานใน รายวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ

ENTR2101

วิทยาการประกอบการ
2(0-4-2)
Entrepreneurial Science
ความสาคัญ สภาพการณ์ ลักษณะรูปแบบของธุรกิจขนาดย่อม ขนาดกลางและขนาด
ใหญ่ในประเทศไทย บทบาทหน้าที่การพัฒนาทักษะผู้ประกอบการธุรกิจ ลักษณะ คุณสมบัติ
จรรยาบรรณที่ดี ของผู้ประกอบการยุคใหม่ หลักการจัดการธุรกิจของตนเอง แนวทางการ
จัดตั้งธุรกิจ การจัดการการผลิตและการดาเนินงาน การจัดการห่วงโซ่อุปทานธุรกิจ การจัดหา
เงิน ทุ น การจั ด การตลาด การจัด การทางการเงิน และภาษี อากร การจัด รูป แบบองค์ การ
กฎหมายธุรกิจ และจริยธรรมทางธุรกิจ

ENTR2301

การจัดการองค์การในยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
Organization Management in the Digital Era
แนวคิด หลักการจัดองค์การ การจัดองค์การในยุคดิจิทัล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการจัดการองค์ การกาหนดเป้าหมาย การวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ การควบคุม การสื่อสารในองค์การ พฤติกรรมองค์การ วัฒนธรรม
องค์การ นวัตกรรมในองค์การ การพัฒนาองค์การดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลงสู่องค์การดิจิทัล
สาหรับผู้ประกอบการธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ENTR2801

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิทยาการประกอบการ 3
4(450)
Work-based Learning in Entrepreneurial Science 3
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ENTR1802 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิทยาการประกอบการ 2
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารความรู้ ด้ า นวิท ยาการประกอบการในสถานประกอบการ ที่ ท าง
สถาบันกาหนดโดยมีระดับการเรียนรู้ต่อจากการเรียนรู้จากรายวิชา ENTR1802 ในฝ่ายงาน
ต่าง ๆ ของสถานประกอบการที่มอบหมายให้ป ฏิบัติงาน และมีเนื้อหาและคุณภาพในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น กว่ารายวิชาก่อนหน้า การปฏิบัติงานในระดับพนักงานอาวุโส ฝ่ายงาน
ต่าง ๆ ที่ ได้ รั บ มอบหมายจากสถานประกอบการ ภายใต้ ก ารดู แ ลของอาจารย์ ที่ ป รึก ษา
ทางด้านการฝึกปฏิบั ติงานและพนักงานพี่เลี้ยงหรือครูฝึกในสถานประกอบการ โดยมีการ
ประเมิน ผลงาน ในรู ป แบบต่ าง ๆ ตามที่ ท างหน่ ว ยงานฝึ ก อบรมและสถานประกอบการ
กาหนด ได้แก่ รายงานการฝึ กปฏิบั ติงาน ผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบั ติงาน
รายงานผลประเมิน การปฏิบัติงานโดยหัวหน้างาน และการจัดทาโครงงานในรายวิชาการ
เรียนรู้ภาคปฏิบัติ

ENTR2802

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิทยาการประกอบการ 4
4(450)
Work-based Learning in Entrepreneurial Science 4
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ENTR2801 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิทยาการประกอบการ 3
ฝึ ก ปฏิ บั ติก ารความรู้ ด้ านวิท ยาการประกอบการ ในสถานประกอบการ ที่ ท าง
สถาบันกาหนดโดยมีระดับการเรียนรู้ต่อจากการเรียนรู้จากรายวิชา ENTR2801 ในฝ่ายงาน
ต่าง ๆ ของสถานประกอบการที่มอบหมายให้ปฏิบัติงาน และมีเนื้อหาและคุณภาพในการ
ปฏิ บั ติงานมากขึ้น กว่ารายวิช าก่อ นหน้ า การปฏิ บัติ งานระดั บพนักงานอาวุ โสที่มีระดั บ
ความสามารถและความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้นจากรายวิชาก่อนหน้า ในฝ่ายงานต่าง ๆ ที่ได้รับ
มอบหมายจากสถานประกอบการ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านการฝึ ก
ปฏิบัติงานและพนักงานพี่เลี้ยงหรือครูฝึกในสถานประกอบการ โดยมีการประเมินผลงานใน
รูปแบบต่าง ๆ ตามที่ทางหน่วยงานฝึกอบรมและสถานประกอบการกาหนด ได้แก่ รายงาน
การฝึกปฏิบั ติงาน ผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงาน รายงานผลประเมินการ
ปฏิบัติงานโดยหัวหน้างาน และการจัดทาโครงงานในรายวิชาฝึกปฏิบัติงาน

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ENTR3102

การสร้างธุรกิจใหม่สาหรับผู้ประกอบการ
2(0-4-2)
Business Creation for Entrepreneurs
การสร้างและการเกิดใหม่ของธุรกิจ แนวทางการสร้างทักษะผู้ประกอบการมือาชีพ
การวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ รกิ จ ปั ญ หาและโอกาสความเป็ น ไปได้ ข อง
ผู้ป ระกอบการ การศึกษาความเป็น ไปได้และการแสวงหาโอกาสใหม่ ในการสร้างธุรกิจใน
รูปแบบต่าง ๆ กระบวนการตั้งและเริ่มต้นธุรกิจใหม่ การพยากรณ์และวางแผนธุรกิจ แผนการ
ผลิตและการดาเนินงาน แผนการตลาด แผนการระดมทุน บทบาทและความรับผิดชอบของ
ผู้ร่วมทุน การพัฒนารูปแบบการทาธุรกิจเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มและมีความยั่งยืนด้วยนวัตกรรม

ENTR3103

การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3(3-0-6)
Small and Medium Enterprises Management
กระบวนการจั ด การที่ เป็ น ระบบในธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม การเป็ น
ผู้ประกอบการในระบบเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์ประเด็นและปัญหา ที่เกิด
ขึ้นกับการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การบูรณาการความรู้ด้านการจัดการทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสู่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การสร้างประสิทธิภาพในการ
จัดการสินทรัพย์ นวัตกรรมทางธุรกิจ และกลยุทธ์การพัฒนาแนวคิดใหม่ทางการจัดการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อสร้างมูลค่าและความยั่งยืนของกิจการ

ENTR3201

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมสาหรับผู้ประกอบการ
3(2-2-5)
Creativity and Innovation for Enterpreneurs
แนวคิดเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อ
พัฒนาสินค้าและบริการใหม่สาหรับการเริ่มต้นธุรกิจ กระบวนการคิดเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา
แนวคิ ด ใหม่ เพื่ อ สร้ างสรรค์ เป็ น นวั ต กรรม วิ ธี ก ารจั ด การความคิ ด สร้ างสรรค์ การสร้ า ง
นวัตกรรมธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ การนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ใน
เชิงพาณิชย์การสร้างมูลค่าและต่อยอดธุรกิจเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิผลขององค์การ

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ENTR3801

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิทยาการประกอบการ 5
4(450)
Work-based Learning in Entrepreneurial Science 5
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ENTR2802 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิทยาการประกอบการ 4
ฝึกปฏิบัติการความรู้ดา้ นวิทยาการประกอบการ ในสถานประกอบการ ที่ทางสถาบัน
กาหนด โดยมีระดับการเรียนรู้ต่อจากการเรี ยนรู้จากรายวิชา ENTR2802 ในฝ่ายงานต่าง ๆ
ของสถานประกอบการที่มอบหมายให้ปฏิบัติงาน และมีเนื้อหาและคุณภาพในการปฏิบัติงาน
มากขึ้นกว่ารายวิชาก่อนหน้า การปฏิบัติงานในระดับผู้ช่วยผู้จัดการแผนกหรือผู้ช่วยผู้จัดการ
ร้านค้าตามที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านการฝึกปฏิบัติงาน
และพนักงานพี่เลี้ยงหรือครูฝึกในสถานประกอบการ โดยมีการประเมินผลงานในรูปแบบต่าง
ๆ ตามที่ทางหน่วยงาน ฝึกอบรม และสถานประกอบการกาหนด ได้แก่ รายงานในการฝึก
ปฏิ บั ติ ง าน ผลการทดสอบ ความสามารถใน การปฏิ บั ติ ง าน รายงานผลประเมิ น การ
ปฏิบัติงานโดยหัวหน้างาน และการจัดทาโครงงานในรายวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ

ENTR3802

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิทยาการประกอบการ 6
4(450)
Work-based Learning in Entrepreneurial Science 6
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ENTR3801 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิทยาการประกอบการ 5
ฝึกปฏิบัติการความรู้ดา้ นวิทยาการประกอบการในสถานประกอบการที่ทางสถาบัน
กาหนด โดยมีระดับการเรียนรู้ต่อจากการเรียนรู้จากรายวิชา ENTR3801 ในฝ่ายงานต่างๆ
ของสถานประกอบการที่มอบหมายให้ปฏิบัติงาน และมีเนื้อหาและคุณภาพในการปฏิบัติงาน
งานมากขึ้น กว่ารายวิชาก่อนหน้า การปฏิบัติงานระดับหั วหน้างานในระดับผู้ช่วยผู้จัดการ
แผนกหรือผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านการฝึกปฏิบัติงาน
และพนักงานพี่เลี้ยงหรือครูฝึกในสถานประกอบการโดยมี การประเมินผลงานในรูปแบบ
ต่าง ๆ ตามที่ทางหน่วยงานฝึกอบรมและสถานประกอบการกาหนด ได้แก่ รายงานเวลา ใน
การฝึกปฏิบั ติงาน ผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงาน รายงานผลประเมินการ
ปฏิบัติงานโดยหัวหน้างาน และการจัดทาโครงงานในรายวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ
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ENTR4101

ภาวะผู้นาและการจัดองค์การเพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
3(3-0-6)
Leaderships and Organization for Entrepreneurs
หลั ก การผู้ น า ภาวะผู้ น า คุ ณ ลั ก ษณะผู้ น าทางธุรกิ จ บทบาทความเป็ น ผู้ น าของ
ผู้ประกอบการธุรกิจ ทักษะในการวางแผนงานและนโยบาย การจัดองค์การ การสร้างทีมงาน
การประสานงาน การสร้างแรงจูงใจ การจัดการความขัดแย้ง การเจรจาต่อรอง การสร้าง
วัฒ นธรรมองค์กร การพัฒนาระบบการทางาน การจัดการทันความเปลี่ยนแปลง และการ
เสริมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสมัยใหม่

ENTR4201

การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสาหรับผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
Logistics and Supply Chain Management for Entrepreneurs
บทบาทของโลจิส ติ กส์ และห่ ว งโซ่อุ ป ทาน ประเภทของโลจิส ติก ส์ การวางแผน
ด้านโลจิส ติกส์ การจัดซื้อการเก็บและการ กระจายสิ นค้าไปยังผู้ บริโภค การจัดการความ
ต้องการของลู กค้าในระบบโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและกลยุทธ์
สาหรับการจัดการโลจิสติกส์สาหรับผู้ประกอบการ

ENTR4801

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิทยาการประกอบการ 7
4(450)
Work-based Learning in Entrepreneurial Science 7
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ENTR3802 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิทยาการประกอบการ 6
ฝึกปฏิบัติการความรู้ดา้ นวิทยาการประกอบการในสถานประกอบการที่ทางสถาบัน
กาหนด โดยเนื้อหาของการฝึกปฏิบัติตาแหน่ง ระดับหัวหน้างาน หรือเทียบเท่าระดับหัวหน้า
แผนกหรือระดับผู้จัดการร้าน การบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การ
ดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านการฝึกปฏิบัติงาน และพนักงานพี่เลี้ยง หรือครูฝึกในสถาน
ประกอบการ โดยมีการประเมินผลงานในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่ทางหน่วยงานฝึกอบรมและ
สถานประกอบการกาหนด ได้แก่ รายงานการฝึกปฏิบัติงาน ผลการทดสอบความสามารถใน
การปฏิบัติงาน รายงานผลประเมินการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างาน และการจัดทาโครงงานใน
รายวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ

คณะวิทยาการจัดการ
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ENTR4802

เตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาวิทยาการประกอบการ
2(90)
Preparation for Co-operative Education in Entrepreneurial Science
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ENTR4801 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิทยาการประกอบการ 7
เตรียมความพร้อมก่อนสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ หน่วยงานต่าง ๆ อบรม
การทดสอบปฏิ บั ติ งานเตรี ย มความพร้อ มเกี่ ย วกั บ ทั ก ษะความรู้ ค วามสามารถทางด้ า น
วิทยาการประกอบการ การใช้ภ าษาและการสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปและอุปกรณ์ต่างๆ ที่จาเป็นในการทาสหกิจศึกษา ฝึกปฏิบัติการทาโครงงานคุณธรรม
จริยธรรมและจิตอาสา การพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัวให้เข้ากับสังคมและการทางานเป็น
ทีม

ENTR4803

สหกิจศึกษาสาขาวิชาวิทยาการประกอบการ
6(540)
Co-operative Education in Entrepreneurial Science
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ENTR4802 เตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาวิทยาการประกอบการ
สหกิจ ศึ กษาเพื่ อสร้า งประสบการณ์ ในวิช าชี พ วิท ยาการประกอบการ เน้ น การ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการโดยความร่วมมือของสานศึกษากับสถานประกอบการ มีการ
คัดเลือกนักศึกษาฝึกปฏิบัติการด้านการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจในสถานประกอบการ โดยมี
เนื้อหาของการฝึกปฏิบัติตาแหน่งหัวหน้างาน เทียบเท่าผู้จัดการแผนกหรือผู้จัดการร้าน โดยมี
การบูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เรียนมาในภาคทฤษฎี และจากการฝึกปฏิบัติงานทั้งหมด
เข้าด้วยกัน นักศึกษาจะต้องมีการทาโครงงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจ ภายใต้การดูแล
ของอาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกปฏิบัติงานและพนักงานพี่เลี้ยงหรือครูฝึกในสถาน ประกอบการ
โดยมีการประเมินผลงานในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ รายงานการฝึกปฏิบัติงาน ผลการทดสอบ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน รายงานผลประเมินการปฏิบัติงานโดยหัวหน้ างาน และการ
จัดทาโครงงานในรายวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ

ENTR4901

สัมมนาทางวิทยาการประกอบการ
2(0-4-2)
Seminar in Entrepreneurial Science
มุ่งศึกษาเชิงอภิปรายประเด็นเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ของการผู้ประกอบการธุรกิจ
สถานการณ์ ปั จ จุ บั น ของการจัดการธุรกิจและการเป็นผู้ ป ระกอบการในประเทศไทยและ
ประเทศอื่น ๆ ปัญหา กรณีศึกษา โดยใช้กรอบความคิดที่เคยศึกษามาในหลักสูตร การค้นคว้า
และนาเสนอประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านกลยุทธ์การจัดการธุรกิจ การสร้างสรรค์
และมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจ และกรณีศกึ ษาธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ ๆ เพื่อนาไปพัฒนาธุรกิจ
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ENTR4902

การวิจัยทางวิทยาการประกอบการ
3(0-6-3)
Research in Entrepreneurial Science
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน BUSS3901: วิธีวิจัยวิทยาทางบริหารธุรกิจ
ความหมาย บทบาท ประโยชน์ของการวิจัยสาหรับผู้ ประกอบการ จรรยาบรรณ
นักวิจั ยขั้น ตอนการทาวิจัย ปัญ หาการวิจัย กาหนดวัตถุประสงค์ สมมติฐานการวิจัย กลุ่ ม
ประชากรทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย วิธีการดาเนินการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์การใช้สถิติที่สอดคล้องกับการวิจัย สรุปลการวิจัย การเขียนรายงานและการนาเสนอ
ผลงานวิจัยและนาไปใช้ประโยชน์ในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

FINB1101

การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารการเงิน การจัดหาเงินทุนและการใช้คืนเงินทุน ระยะสั้น
ระยะปานกลาง และระยะยาว การบริหารเงินทุน การวิเคราะห์ทางการเงิน และจุดคุ้มทุน
การบริหารเงินสด ลูกหนี้ สินค้าคงเหลือ การคานวณค่าของเงินตามเวลา งบประมาณการ
ลงทุน และนโยบายการจ่ายเงินปันผล

FINB4405

การเงินสาหรับผู้ประกอบการและการลงทุนของผู้ร่วมทุน
3(3-0-6)
Entrepreneurial Finance and Investment of Joint Venture
แนวคิดในการวางแผนการเงินเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติในการเป็นผู้ประกอบการ
การจัดการทางการเงิน การคานวณมูลค่าของเงิน งบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การ
วางแผนเงินทุนระยะยาว การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การจัดหาเงินทุน การวิเคราะห์ ความ
เสี่ยงของโครงการลงทุนและประเมินภาพรวมการเงินขององค์กรสาหรับผู้ประกอบการรวมถึง
หลักเกี่ยวกับการลงทุน เครื่องมือทางการเงินประเภทต่าง ๆ ผลตอบแทนจากการลงทุน
ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนของผู้ร่วมทุน
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GEHP1101

การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Exercises for Health
ศึกษาความหมาย ขอบข่าย วัตถุประสงค์ และคุณประโยชน์ของการออกกาลังกาย
เพื่อสุขภาพ รวมไปถึงหลักการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพตามหลักวิทยาศาสตร์การออกกาลัง
กายโดยการเลือกปฏิบัติกิจกรรมทางกาย หรือการออกกาลังกายด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การ
เดิน การวิ่ง และการเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ เช่น เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน แชร์บอล เป็น
ต้น หลักโภชนศาสตร์และหลักการบริโภคอาหารเพื่อการมีสุขภาพ ที่ดี รวมไปถึงการป้องกัน
การบาดเจ็บและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการออกกาลังกาย

GEHP1102

การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Physical Fitness Promotion for Health
ศึกษาองค์ประกอบ ความหมายและความสาคัญ วิธีการทดสอบและประเมิน
หลักการและวิธีการฝึกปฏิบัติการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายที่ เกี่ยวข้องกับสุขภาพตาม
หลักวิทยาศาสตร์การกีฬา การนาหลักการโภชนาการและคานวณปริมาณอาหารสาหรับการ
สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย

GEHS1101

สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetics of Life
ศึก ษาความหมายของสุ น ทรีย ศาสตร์ และความงดงามของศาสตร์ท างดนตรี
นาฏศิลป์และศิลปะทั้งไทยและสากลให้เกิดความซาบซึ้งและเห็นคุณค่าของศาสตร์ทางความ
งาม สามารถวิเคราะห์ คุณค่าทางสุนทรียศิลป์ โดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่าอันเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนารสนิยม สามารถดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

GEHS1102

การพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวิต
3(3-0-6)
Self-Development for Happiness in Life
พฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ กั บ การพั ฒ นาตน องค์ ป ระกอบของพฤติ ก รรมพื้ น ฐานทาง
สรีรวิทยาที่ส่งผลต่อพฤติก รรมมนุษย์ พัฒนาการของมนุษย์ทุกช่วงวัย การศึกษาตนเอง
และการประเมิน ตนเองเพื่ อการพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ และการปรับ ตั ว ให้ เหมาะสมกั บ การ
เปลี่ยนแปลง การเสริมสร้างบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ในการทางาน สุขภาพจิตและการ
จัดการความเครียด การสร้างเสริมชีวิตให้มีความสุข
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GEHS1103

จริยธรรมทางสังคมและการใช้เหตุผล
3(3-0-6)
Social Morality and Reasoning
แนวคิดพื้น ฐานของมนุษย์ โลกทัศน์ ชีวทัศน์ การส่ งเสริมคุณ ธรรม จริยธรรม
การมี วินั ย ความรั บ ผิ ด ชอบ การพั ฒ นาปั ญ ญาตามหลั ก ศาสนธรรม การใช้ เหตุ ผ ลอย่ าง
สร้างสรรค์ เพื่อการดารงชีวิตในสังคมอย่างมีสันติสุข และสันติธรรม

GEIG1001

ไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง
3(2-2-5)
Thailand in a Changing World
รับรู้ความเปลี่ยนแปลงระยะยาวทั้งระบบโลกและประเทศไทย ในด้านเศรษฐกิจ
สังคมวัฒนธรรม และการเมือง ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของระบบกายภาพของผืนพิภพ
และสภาวะแวดล้ อม จนผลกระทบสื บเนื่องมาจากรูปแบบการพัฒ นาประเทศจวบจน
ปัจจุบัน และเข้าใจถึงมิติองค์กรในเชิงของวิวัฒนาการ โดยเฉพาะองค์กรภาครัฐและภาค
ธุรกิจ บริษัทข้ามชาติ พันธมิตรทางธุรกิจ (Alliance) ตลอดจนธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจเพื่อ
สั งคม (Social enterprises) และเศรษฐกิจพอเพี ยง เข้าใจถึงความเสี่ ย งและโอกาสของ
ประเทศไทย และสั งคมท้องถิ่น ในโลกและภู มิภ าคอาเซียน เข้าใจถึงความจาเป็ นในการ
ปรับปรุงบทบาทของมนุษย์ในการเปลี่ยนแปลง

GEIG1002

ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่
3(2-2-5)
Citizenship in Contemporary World
เข้าใจถึงบทบาทและความรับผิ ดชอบร่วมกันของมนุษย์ ต่อการเปลี่ ยนแปลงใน
ระดับโลก ภูมิภาค ประเทศและท้องถิ่น และตระหนักถึงความจาเป็นในการปรับบทบาทของ
ตนเอง ในฐานะความเป็ น พลเมื อ งไทยพลเมื อ งโลก (Global Thai Citizen) ตระหนั ก ถึ ง
บทบาทในการมีส่วนร่วม แก้ไขปัญหาสังคมด้วยการพัฒนาจิตสานึกด้านจิตอาสา และงานใน
บริบทพหุชาติพันธุ์ พหุวัฒนธรรม และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในยุคใหม่ ตลอดจนการใช้
สารสนเทศ (ICT) ใหม่ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวันและการประกอบสัมมาชีพ

GELE1001

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน เน้นการฟัง การพูด
เพื่ อ การสื่ อ สารขั้ น พื้ น ฐานในสถานการณ์ ต่ า งๆ ให้ มี ทั ก ษะในการอ่ า นสื่ อสิ่ ง พิ ม พ์ ใ น
ชีวิตประจาวัน สามารถเขียนประโยคพื้นฐานและข้อความสั้น ๆ เพื่อใช้ในการสื่อสาร
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GELE1002

ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน
3(3-0-6)
English for Work
ศึกษาคาศัพท์และภาษาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวกับตาแหน่งงานต่างๆ ในการ
ปฏิบั ติงาน อุป กรณ์ เครื่องใช้ในส านักงาน ตลอดจนมารยาทในการปฏิ บัติตนในสถานที่
ทางาน การรับโทรศัพท์รวมถึงงานเอกสารทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผู้เรียนมี
โอกาสในการฝึกฝนตน รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างในสานักงานของแต่ละ
ประเทศในอาเซียน

GELT1001

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
พั ฒ นาทั ก ษะทางภาษาเพื่ อ การสื่ อ สารและทั ก ษะการเขี ย นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ชีวิตประจาวัน โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา

GESC1101

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(3-0-6)
Information Technology and Communication
ศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
อินเตอร์เน็ตและโทรคมนาคม ระบบการจัดการสารสนเทศ การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โปรแกรมระบบและโปรแกรมส าเร็ จ รู ป ต่ า ง ๆ เพื่ อ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านกั บ การด าเนิ น
ชีวิตประจาวันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเคารพในสิทธิทางปัญญา และตระหนักถึงคุณธรรม
จริยธรรม และผลกระทบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

GESC1102

วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Sciences for Life
ศึกษาเรีย นรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความ
สาคัญของพลังงานต่อโลกและชีวิต การใช้สารเคมีในชีวิตประจาวันอย่างถูกต้องและเหมาะสม
ยาและสารเสพติด สาธารณภัย การประเมินและวิเคราะห์สุขภาพส่วนบุคคล การสร้างเสริม
สุขภาพเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

GESC1103

พืชพรรณเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Plants for Life
คุณและค่าของพืชพรรณที่มีต่อชีวิต และการจัดการทรัพยากรต่างๆ ตามแนวทาง
โครงการอนุ รักษ์พั น ธุกรรมพืช อัน เนื่ องมาจากพระราชดาริส มเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
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GESC1104

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Natural Resources and Environment for Life
ทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อ ม การอนุ รั ก ษ์ ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อทรัพยากรทางด้านกายภาพ ชีวภาพ
และการด ารงชี วิต ของมนุ ษ ย์ การมี ส่ ว นร่ว มในการจั ด การฟื้ น ฟู ส่ งเสริม บ ารุงรั ก ษา
คุ้มครองทรัพยากร ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

GESC1105

ชีวิตกับเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Life and Technology
ความก้ า วหน้ า และการพั ฒ นาเทคโนโลยี ในปั จ จุ บั น และอนาคต บทบาทและ
ผลกระทบของเทคโนโลยีต่ อ วิถีชี วิต เทคโนโลยี ด้ านเทคโนโลยี ชี ว ภาพ นาโนเทคโนโลยี
เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีสุขภาพและความปลอดภัย เทคโนโลยีสะอาด และการใช้
เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด

GESC1106

การคิดและการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
Thinking and Numeral Analysis for Living
กระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการให้เหตุผล อัตราส่วนและร้อยละ สกุลเงิน
และอัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี้ย ภาษี การแปลความหมายทางคณิตศาสตร์ การประยุกต์
คณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการตัดสินใจ และแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน

GESO1101

พลวัตสังคมไทย
3(3-0-6)
Dynamics of Thai Society
ความเป็ น มาและวิ วั ฒ นาการของสั ง คมไทย ในด้ า นการเมื อ งการปกครอง
เศรษฐกิ จ สั ง คมและวั ฒ นธรรม ศึ ก ษาเหตุ ก ารณ์ แ ละบุ ค คลส าคั ญ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
เปลี่ ยนแปลงทางสังคม เอกลั กษณ์ ของสังคมไทยและวัฒ นธรรมไทย ปลูกฝังแนวทางการ
ดาเนินชีวิตในสังคมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อรักษาและส่งเสริม
ความเป็นไทย
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GESO1102

พลวัตสังคมโลก
3(3-0-6)
Dynamics of Global Society
วิวัฒนาการของมนุษย์และสังคม อารยธรรม ระบบความคิด ระบบเศรษฐกิจ และ
ระบบการเมืองการปกครอง โดยเฉพาะกระแสความคิดภายใต้ระบอบประชาธิปไตยเน้นหลัก
สิทธิ เสรีภ าพ ความเสมอภาคและหน้าที่ของพลเมือง รวมทั้งวิเคราะห์ สถานการณ์ ความ
เปลี่ ย นแปลงต่าง ๆ ของสั งคมโลกและมี ผ ลกระทบต่อสั งคมไทย เพื่ อให้ รู้จั ก เข้าใจ และ
สามารถดารงชีวิตได้อย่างมีดุลยภาพและมีความเข้าใจในโลกปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมี
สานึกและความรับผิดชอบต่อความเป็นสังคมพลเมือง (Civil society) ทั้งในระดับชาติและ
ระดับโลกต่อไป

GESO1103

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
ศึกษาความหมาย ความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อม ที่มีอิทธิพลต่อการดารงชีวิตของ
มนุษย์ สร้างจิตสานึกสาธารณะในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้มนุษย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อหลักการพัฒนาสิ่ง แวดล้อม
อย่างยั่งยืน

GESO1104

กฎหมายเพื่อการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
Law for Living
ศึกษากฎหมายที่ส าคัญ ในการด าเนิ นชี วิต ได้แก่ รัฐ ธรรมนู ญ กฎหมายแพ่ งและ
พาณิ ช ย์ ว่ า ด้ ว ยบุ ค คล เอกเทศสั ญ ญา ทรัพ ย์ สิ น ครอบครัว และมรดก กฎหมายอาญา
กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาเบื้องต้น

GETL1101

ภาษาจีนในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Chinese in Daily Life
ทั ก ษะพื้ น ฐานภาษาจี น เบื้ อ งต้ น ด้ า นการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น ในหั ว ข้ อ ที่ ใช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน การกล่าวทักทาย การแนะนาตัว การกล่าวขอบคุณ การกล่าวขอโทษ กล่าวคา
อ าลา ถามและให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ วั น เวลา สถานที่ ดิ น ฟ้ า อากาศ และกิ จ กรรมใน
ชีวิตประจาวัน

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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GETL1102

ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
French in Daily Life
ทักษะพื้น ฐานภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น ด้านการฟั ง พู ด อ่าน เขียน ในหั วข้อที่ ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน การกล่าวทักทาย การแนะนาตัว การกล่าวขอบคุณ การกล่าวขอโทษ กล่าวคา
อ าลา ถามและให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ วั น เวลา สถานที่ ดิ น ฟ้ า อากาศ และกิ จ กรรมใน
ชีวิตประจาวัน

GETL1103

ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Japanese in Daily Life
ทั ก ษะพื้ น ฐานภาษาญี่ ปุ่ น เบื้ อ งต้ น ด้ านการฟั ง พู ด อ่าน เขีย น ในหั ว ข้ อที่ ใช้ ใน
ชีวิตประจาวัน การกล่าวทักทาย การแนะนาตัว การกล่าวขอบคุณ การกล่าวขอโทษ กล่าวคา
อ าลา ถามและให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ วั น เวลา สถานที่ ดิ น ฟ้ า อากาศ และกิ จ กรรมใน
ชีวิตประจาวัน

GETL1104

ภาษาเกาหลีในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Korean in Daily Life
ทั กษะพื้ น ฐานภาษาเกาหลี เบื้ องต้ น ด้านการฟั ง พู ด อ่ าน เขี ยน ในหั ว ข้ อ ที่ ใช้ ใน
ชีวิตประจาวัน การกล่าวทักทาย การแนะนาตัว การกล่าวขอบคุณ การกล่าวขอโทษ กล่าวคา
อ าลา ถามและให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ วั น เวลา สถานที่ ดิ น ฟ้ า อากาศ และกิ จ กรรมใน
ชีวิตประจาวัน

GETL1105

ภาษาขแมร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Khmer in Daily Life
ทั ก ษะพื้ น ฐานภาษาขแมร์ เบื้ อ งต้ น ด้ านการฟั ง พู ด อ่ าน เขี ย น ในหั ว ข้ อ ที่ ใช้ ใน
ชีวิตประจาวัน การกล่าวทักทาย การแนะนาตัว การกล่าวขอบคุณ การกล่าวขอโทษ กล่าวคา
อ าลา ถามและให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ วั น เวลา สถานที่ ดิ น ฟ้ า อากาศ และกิ จ กรรมใน
ชีวิตประจาวัน

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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GETL1106

ภาษาเวียดนามในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Vietnamese in Daily Life
ทักษะพื้นฐานภาษาเวียดนามเบื้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน การกล่าวทักทาย การแนะนาตัว การกล่าวขอบคุณ การกล่าวขอโทษ กล่าว
ค าอ าลา ถามและให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ วั น เวลา สถานที่ ดิ น ฟ้ า อากาศ และกิ จ กรรมใน
ชีวิตประจาวัน

LAWS2503

กฎหมายและการภาษีอากรธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Laws and Taxations
ศึกษาประมวลกฎหมายและภาษีอากรธุรกิจ ประกอบด้วยกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ว่า ด้วยบุคคล ทรัพย์สิน นิติกรรมและสัญญา ในส่วนที่เป็นพื้นฐานการทาธุรกิจและเอกเทศ
สัญ ญาที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการธุรกิจ นโยบายภาษี อากร หลั กเกณฑ์ในการเก็บ และการ
ปฎิบัติเกี่ยวกับภาษีอากรทางด้านสรรพากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลการ ภาษีมูลค่าเพิ่ม การ
วิเคราะห์คานวณภาษีอากร

MKRT1101 หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
ความหมาย ความสาคัญของการตลาด ในฐานะเป็นกิจกรรมหลักทางธุรกิจอย่าง
หนึ่งโดยกล่าวถึงการศึกษา แนวความคิดการตลาดยุค 1.0 ถึงการตลาดยุค 4.0 ปรัชญา
ทางการตลาด ส่วนประสมทางการตลาด ระบบการตลาด และเป้าหมาย แรงจูงใจ พฤติกรรม
ผู้บริโภคความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาด ประเภทของตลาด และตลาดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
MKRT4104 การตลาดดิจิทัลสาหรับผู้ประกอบการ
3(2-2-5)
Digital Marketing for Entrepreneurs
การทาการตลาดโดยการนาเสนอสินค้าและบริการผ่านสื่อดิจิทัล เพื่อสร้างการมีส่วน
ร่วมกับผู้บริโภคเพื่อเพิ่มยอดขาย โดยการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดบนสื่อสังคม
ออนไลน์ อินเทอร์เน็ต สาหรับผู้ประกอบการธุรกิจ การวิเคราะห์ความต้องการผู้บริโภค การ
ใช้เทคโนโลยีในการยกระดับการบริหารการตลาด การนาเสนอสินค้าและบริการบน
แพลตฟอร์มต่าง ๆ และการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิทยาการประกอบการ

38
MNGT1102

หลักการจัดการและจริยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Principle of Management and Business Ethics
แนวคิดองค์การและการจัดการ วิวัฒนาการทฤษฎีองค์การและการจัดการ แนวคิด
การจัดการสมัยใหม่ หน้าที่การจัดการ การวางแผน การจัดองค์การ การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ การสั่งการ และการควบคุมจริยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม การใช้หลัก
ธรรมาภิบาล ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมาภิบาลกับจริยธรรมในการจัดการธุรกิจ

MNGT3103

การวางแผนธุรกิจสาหรับผู้ประกอบการ
3(2-2-5)
Business Planning for Entrepreneurs
หลักการ แนวคิด และความสาคัญของแผนธุรกิจ ศึกษาเรียนรู้วิธีการเขียนแผน
ธุรกิจ รูปแบบของแผนธุรกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจ การหาข้อมูลเพื่อการ
ตัดสินใจการวิเคราะห์ตลาดลูกค้าและคู่แข่งขัน แผนการผลิตและการดาเนินงาน แผนการ
ตลาด แผนการเงินและการลงทุน แผนการบริหารจัดการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ
แผนธุรกิจ ฝึกปฏิบัติการเขียนแผนงานธุรกิจเพื่อพัฒนาต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการ และ
เพื่อใช้ในนาเสนอต่อสถาบันการเงินเพื่อระดมทุนในการประกอบการธุรกิจ

MNGT3110 การจัดการการดาเนินงาน
3(3-0-6)
Operations Management
แนวคิดของการจัดการการผลิตและการดาเนินงาน ปัจจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจใน
การดาเนินงาน ได้แก่ กลยุทธ์การดาเนินงาน การจัดองค์การเพื่อการผลิตและการบริการ
การออกแบบองค์การการผลิตและการบริการ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การจัดผังกระบวนการ
การวางแผนและการควบคุมกระบวนการผลิตและการดาเนินงาน ทาเลที่ตั้งและการวาง
แผนผั งโรงงาน การจัดการคุณ ภาพ การบารุงรักษา การจัดการสิ นค้าคงคลัง การจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน สายโซ่แห่งคุณค่าและการจัดส่งกาลังบารุงในการกระจายสินค้า

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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MNGT4104 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic Management
แนวคิดการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ ความแตกต่างของการวางแผนและ
การบริหารองค์ประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การกาหนดเป้าหมายของธุรกิจ
กระบวนการและเทคนิคการวางแผน การวางนโยบายธุรกิจ โครงสร้างสภาพแวดล้อมของ
อุตสาหกรรมและการแข่งขัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ตลอดจน
การจัดทากลยุทธ์ระดับองค์การ ระดับธุรกิจและระดับปฏิบัติการ การประเมินผลและการ
ควบคุมกลยุทธ์ตามตัวแบบ BSC เพื่อให้องค์การสามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของ สภาพแวดล้อม การนากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเกิดผลสัมฤทธิ์
MNGT4202

การพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนและจริยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Sustainable Business Development and Business Ethics
วิ ธี ก าร แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก าร ข อ งก าร พั ฒ น าที่ ยั่ งยื น ข อ งผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ทางธุรกิจ และจริยธรรมทางธุรกิจ หลักธรรมาภิบาลของการอยู่ร่วมกันของธุรกิจ ชุมชนสังคม
และสิ่งแวดล้อม การดาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม การใช้คุณค่าร่วมและประโยชน์ร่วมกันของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการเติบโตของธุรกิจ การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
พัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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3.2 ชื่อ สกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับที่

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ

1

ผู้ช่วย
นางสาวรจนา แสงตาล
ศาสตราจารย์

บธ.ม.
วท.บ.

2

ผู้ช่วย
นายนวระ ทาสุวรรณ
ศาสตราจารย์

บธ.ม.
วท.ม.

3

อาจารย์

นางศศิกานต์ จรณะ
กรัณย์**

4

-

นายสมนึก แสงเขียว*

5

-

นายรณภพ สังข์แก้ว*

สาขาวิชา

สถาบัน

บริหารธุรกิจ
เทคโนโลยีเซรามิกส์

บริหารธุรกิจ
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
และพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
บธ.บ. การจัดการธุรกิจ
พณ.ม. เทคโนโลยีการบริหาร
(การจัดการประยุกต์)
ศศ.บ. นิเทศศาสตร์
(การประชาสัมพันธ์)
ศศ.ม รัฐศาสตร์
ศศ.บ. รัฐศาสตร์
ศศ.บ. รัฐศาสตร์

ปีที่จบ

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

2542
2536

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ

2544
2548

มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2542

วิทยาลัยครูจันทรเกษม

2536

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2544
2537

2540

2536

หมายเหตุ: * มีTranscript แนบท้ายประกอบในภาคผนวก หน้า 134
**บุคลากรของสถานประกอบการที่ทาหลักสูตรร่วม
3.2.2 อาจารย์ประจา / ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
ตาแหน่งทาง
วิชาการ

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ

1

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

นายสิริพัฒน์ เสวิกุล

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

นายธีรโชติ สัตตาคม

การจัดการ
การจัดการองค์การ
โฆษณาประชาสัมพันธ์
การจัดการและบริหารองค์การ
การตลาด

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

24

2

ปร.ด.
บธ.ม.
ศศ.บ.
บธ.ม.
บธ.บ.

3

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

นางสาวอาจารีย์
ประจวบเหมาะ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

นางสาวศรินทร์
ขันติวัฒนะกุล

5

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

นางสาวนภัสสร
ตื่มสูงเนิน

บริหารธุรกิจ
การจัดการ
การบัญชี
การจัดการ
การจัดการ
การประชาสัมพันธ์
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
การตลาด

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยรังสิต

24

4

บธ.ด.
บธ.ม.
บช.บ.
ปร.ด
บธ.ม.
ศศ.บ.
บธ.ม.
บธ.บ.

ลาดับที่

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สาขาวิชา /สถาบัน

ภาระการสอน
ชม.ต่อ
สัปดาห์
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ลาดับที่

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

6

อาจารย์

นางสุมนา จันทราช

7

อาจารย์

นายชนินทร์
พุ่มบัณฑิต

8

อาจารย์

9

อาจารย์

10

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

11

อาจารย์

ชื่อ-นามสกุล

นางสาวดวงพร
คงพิกุล
นางสาวอาภาภรณ์
อังสาชน

นางสาวชลธิชา
ทิพยืปทุม

นางกัลยกร
กลายสุข

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สาขาวิชา /สถาบัน

บธ.ด.
บธ.ม.
บธ.บ.
ปร.ด.

การจัดการเชิงกลยุทธ์
บริหารธุรกิจ
การบริหารทั่วไป
การพัฒนาองค์กรและการ
จัดการสมรรถนะของมนุษย์
บธ.ม. การจัดองค์การ
ศศ.บ. การจัดการทั่วไป
วท.ม. การจัดการประยุกต์
บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์
วท.ด. ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการ
นวัตกรรม
วท.ม. ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
บธ.บ. การประกันภัยธุรกิจ
ปร.ด. การจัดการ
บธ.ม. การจัดการทั่วไป
บธ.ม. การตลาด
วท.บ. การบริหารธุรกิจเกษตร
(เกียรตินิยมอันดับ2)
ปร.ด การบริหารการพัฒนาทรัพยากร
. มนุษย์
ศศ.ม. การบริหารองค์การ
ค.บ. การสหกรณ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยบูรพา

บธ.บ.
บธ.ม.
บธ.ด.
บธ.ม.
วท.บ.
ค.บ.
พณ.ม.

บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ
การตลาด
เทคโนโลยีชีวภาพ
ภาษาไทย
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยรังสิต
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

24

บริหารธุรกิจ
การเงิน
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ
การตลาด

มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยเกษตครศาตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

24

(เกียรตินิยมอันดับ2)

12

อาจารย์

13

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

14

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

15

16

นางสาวอรนี
บุญมีนิมิตร
นายสิทธิ
วงศ์ทองคา
นางสาวอรุณรัตน์
คล้ายพงษ์

นางสาวอลิสา
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ประมวลกิจเจริญ
อาจารย์

นายก่อกุล กีฬาพัฒน์

คณะวิทยาการจัดการ

ภาระการสอน
ชม.ต่อ
สัปดาห์

บธ.ด.
บธ.ม.
วท.บ.
บธ.ด.
บธ.ม.
บธ.บ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สถาบันราชภัฏราชนครินทร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยปทุมธานี

24

24

24
24

24

24

มหาวิทยาลัยเกริก
วิทยาลัยครูจันทรเกษม
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ลาดับที่
17

18
19

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

ชื่อ-นามสกุล

อาจารย์

นางรัชนี ปุณโณทก

อาจารย์

นายอดิเทพ
ครุฑธามาศ
นางสาวปรางค์มณี
เดชคุ้ม

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สาขาวิชา /สถาบัน

ภาระการสอน
ชม.ต่อ
สัปดาห์

บธ.ด.
บธ.ม.
บธ.บ.
บธ.บ.
บธ.ม.

บริหารธุรกิจ
การเงินการธนาคาร
การจัดการทั่วไป
การตลาด
การตลาด

มหาวิทยาลัยรามึคาแหง
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

24

ปร.ด.
บธ.ม.
กศ.บ.

สหวิทยาการเพื่อการพัฒนา
การจัดการองค์การ
คหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

24

24

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ลาดับที่

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

1

อาจารย์

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

นายชัยพิชิต คาพิมพ์

วท.ม.

ไฟฟ้าอุตสาหกรรม

อส.บ.

วิทยาการสารสนเทศ

2

อาจารย์

นายอภิศักดิ์ เกตุขาว

วศ.ม.
วศ.บ.

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3

อาจารย์

นางสาววาริตา ตรีนุภาพ

วท.ม.

เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายจักรกฤษ การงาน

วท.บ.
วท.ม.

วิทยาการคอมพิวเตอร์
Internet and Ecommerce
สถิติ
ธรรมาภิบาล
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
เศรษฐศาสตร์เกษตร
การจัดการ
บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ

4

อาจารย์

5

รอง
ศาสตราจารย์

นางวริทธ์ณิศา
กิตติวิวัฒนพงศ์

6

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

นางสุภาพร ตันติสันติสม

คณะวิทยาการจัดการ

วท.บ.
ปร.ด.
ศศ.ม.
ศบ.
ปร.ด.
บธ.ม.
ศศ.บ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สถาบัน

ภาระการ
สอน ชม.ต่อ
สัปดาห์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้ า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

12

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

12

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
การที่ให้นักศึกษามีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามก่อนเข้าสู่การทางานจริง จะเป็นการเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้ใช้องค์ความรู้ที่เรียนมาจากภาคทฤษฎีทั้งหมดนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานจริงในองค์กรทั้ง
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ซึ่งทางหลักสูตรมีรายวิชาเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพหรือสห
กิจศึกษา อยู่ในโครงสร้างของหลักสูตร โดยนักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนสุดท้ายก่อนที่
จะสาเร็จการศึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
(1) มีทักษะในการปฏิบัติด้านบริหารธุรกิจ วิทยาการประกอบการ
(2) บูรณาการความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) มีมนุษยสัมพันธ์และทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี รวมทั้งสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน/
สถานประกอบการได้
(4) มีความสามารถในการเป็นผู้นา และผู้ตาม รวมทั้งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
อย่างสร้างสรรค์
(5) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร และมีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน
(6) มีความมั่นใจ ความกล้าในการแสดงออก และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนา
งานให้มคี ุณภาพยิ่งขึ้น
(7) สามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 ช่วงเวลา
ภาคเรียนที่ 1-2 ของชั้นปีที่ 1-4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
ข้อกาหนดในการทาโครงงานหรืองานวิจัย ต้องเป็นหั วข้อเกี่ยวข้องกับ วิทยาการประกอบการและ
บริหารธุรกิจ หรือเพื่อทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยต้องมีองค์การธุรกิจอ้างอิงและคาดว่าจะนาไปใช้ประโยชน์
ได้ และมีรายงานน าส่งตามรูป แบบที่ห ลั กสู ตรกาหนด หรือเป็นงานวิจัยที่มุ่งเน้นเพื่อพัฒ นาด้านวิทยาการ
ประกอบการและบริหารธุรกิจ
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
โครงงาน/งานวิจั ยที่นั กศึกษาสนใจ และสามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีด้านวิทยาการ
ประกอบการและบริหารธุรกิจมาประยุกต์ในการทาโครงงาน ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทาโครงงาน
มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทาเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
(1) สามารถทางานเป็นทีม
(2) มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ โปรแกรม ในการทาโครงงาน
(3) โครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาได้
(4) มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย
(5) สามารถทางานวิจัยเบื้องต้นเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางวิทยาการประกอบการได้
(6) สามารถเขียนผลงานวิจัยเพื่อการสื่อสารได้
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1-2 ชั้นปีที่ 1- 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
4 และ 5 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
(1) มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการให้นักศึกษาเป็นรายกลุ่ม
(2) กาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต์และ
ปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ
(3) อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาปรึกษาในการเลือกหัวข้อ และกระบวนการศึกษาค้นคว้า
(4) อาจารย์ที่ปรึกษาจัดทาบันทึกการให้คาปรึกษา
(5) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย จัดสิ่งอานวยความสะดวก และเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย
(6) จัดให้นักศึกษานาเสนอผลการศึกษาปากเปล่าต่ออาจารย์ที่ปรึกษาประจาวิชา
(7) จัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษานาเสนอผลงานต่ออาจารย์ประจารายวิชา
5.6 กระบวนการประเมินผล
(1) ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทาโครงงาน
(2) ประเมินผลจากการนาเสนอปากเปล่า และจากการเขียนรายงาน
(3) ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเองตามแบบฟอร์ม
(4) ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแบบฟอร์ม
(5) ผู้สอนและผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน
(6) การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนในการนาเสนอผลงาน
(7) ผู้ประสานงานรายวิ ชาประเมินผลการเรียนของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยความ
เห็นชอบของอาจารย์ประจารายวิชา
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หมวดที่ 4
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์การสอนหรือกิจกรรมของนักศึกษา

1.1 อัตลักษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจ
นักบริหารธุรกิจ บัณฑิตนักปฏิบัติ

- การส่งเสริมกิจกรรมด้วยงานวิจัย / โครงงานการแก้ปัญหา
- การทากิจกรรมการบริการวิชาการร่วมกับอาจารย์
- มีการแต่งกายที่เหมาะสม มีวาจาที่สุภาพ มีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง
- มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีความผูกพันต่อท้องถิ่น ภูมิใจใน
คุณค่าของความเป็นไทยและมีจิตสานึกของความเป็นคนดีของสังคม
1.2 ความสามารถด้าน ความคิดสร้างสรรค์ - จัดการเรียนการสอนรายวิชาเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์และ
และนวัตกรรม
นวัตกรรม
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการประกวดความคิดสร้างสรรค์เพื่อเป็นเวที
การแสดงทางความคิด
1.3 ความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี
- การอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สารสนเทศ
- การส่ งเสริมให้ นั กศึกษาค้นคว้า สื บ ค้น ข้อมูล ด้วยการเรียนการ
สอนระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Learning
- มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง การจัดการเรียนการสอนที่มีการ
เรียนรู้ด้วย ตนเอง
-การฝึ ก ปฏิ บั ติก ารท าธุรกิจ ออนไลน์ การท าธุรกรรมบนหน้ าจอ
คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน
1.4 มีจิตอาสารับใช้สังคมและส่วนรวม

1.5 มีคุณธรรม จริยธรรม และมี
จรรยาบรรณของนักบริหาร
คณะวิทยาการจัดการ

- จัดตั้งชมรมจิตอาสา เช่น ชมรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน สังคม และ
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
- กิจกรรมเข้าค่ายส่งเสริมจิตอาสาสาหรับนักบริหารธุรกิจ
- กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ และบริการวิชาการแก่สังคมของผู้เรียน
- มีจิตสานึกสาธารณะ การทางานเป็นทีมในชั้นเรียน การทา
โครงงานกลุ่ม
-มีจิตอาสา การจัดการเรียนการสอนที่สร้างความเข้าใจในความไม่
เท่าเทียมของมนุษย์ สร้างสถานการณ์จาลอง การทาโครงการกลุ่ม
- ผู้สอนจะสอดแทรกคุณธรรม และจริยธรรมให้แก่นักศึกษาในการ
บรรยายแต่ละรายวิชา
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คุณลักษณะพิเศษ

1.6 ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ

กลยุทธ์การสอนหรือกิจกรรมของนักศึกษา
- เปิดการเรียนการสอนเป็นวิชาบังคับในรายวิชาหลั กการจัดการ
และจริยธรรมทางธุรกิจ
- มีทักษะการเป็นผู้นาและทางานเป็นทีมการสอดแทรกในวิชาเรียน
การมอบหมายงานให้นักศึกษารับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆ
- จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในแต่ละภาคเรียน
- การทดสอบภาษาอังกฤษวัดผลก่อนสาเร็จการศึกษา
- เข้าฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษชั้นปี1-4
- การอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
-มี ค วามสามารถด้ า นการใช้ ภ าษ าต่ า งประเท ศอย่ า งน้ อ ย
2 ภาษา โดยจั ด ให้ มี วิ ช าเลื อ กในภาษาต่ า งๆ นอกเหนื อ จาก
ภาษาอังกฤษ

2. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ จ ากหลั ก สู ต รสู่ ร ายวิช า
(Curriculum Mapping)
2.1 ผลการเรียนรู้ในตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีความหมายดังนี้
2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถดาเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่นและ
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ เพื่อให้
นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม รวมทั้งอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมเพื่อ
แสดงตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาด้วย
(1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1) ซื่อตรงต่อหน้าที่ไม่คดโกง
2) ขยัน อดทน เพียรพยายามสู่ความสาเร็จ
3) เสียสละ มีน้าใจ สุภาพอ่อนน้อม
4) กตัญญูกตเวที
5) อนุรักษ์และสืบทอดเอกลักษณ์ที่ดีงามของไทย
6) สานึกรักต่อชาติและสถาบัน

คณะวิทยาการจัดการ
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(2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย
2) เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการกวดขันเรื่องการแต่งกายให้เป็นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
3) นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบ โดยในการทางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการ
เป็นผู้นากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม
4) ปลูกจิตสานึกความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทาการทุจริตในการสอบหรือการลอก
การบ้านของผู้อื่น
5) สอนคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในรายวิชา
6) สอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภิปรายร่วมกัน
7) สอนโดยการอ้างอิงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณแต่ละวิชาชีพ
8) การแสดงออกอันเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สอน
(3) วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากตารางเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย การส่งงานตาม
กาหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม
2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
3) จานวนผู้กระทาทุจริตในการสอบ
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
5) ผลการสอบในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรมโดยตรง
6) สังเกตการแสดงพฤติกรรมระหว่างผู้เรียนร่วมกันและกับผู้สอนทุกคน
7) การทางานเป็นกลุ่ม และรายงานผลงาน
2.1.2 ด้านความรู้
นั ก ศึ ก ษาต้ อ งมี ค วามรู้ แ ละความเข้ าใจในศาสตร์ ที่ เป็ น พื้ น ฐานของชี วิ ต และความรู้เกี่ ย วกั บ
สาขาวิชาที่ศึกษา เพื่อใช้ในการดารงชีพและช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้
(1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรู้และทักษะในสาขาที่ศึกษา และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้
2) มีความตระหนักรู้ในองค์ความรู้ของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
3) มีความรอบรู้และประสบการณ์กว้างขวาง
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(2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) บรรยายในชั้นเรียนและถามตอบ
2) อภิปรายเป็นกลุ่มโดยให้ผู้สอนตั้งคาถาม ตามเนื้อหาโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
3) สอนให้ค้นคว้าและทารายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม
4) เปรียบเทียบความรู้จากห้องเรียนกับประสบการณ์การปฏิบัติงานจริง
(3) วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ทดสอบทฤษฎีโดยการสอบและให้คะแนน
2) ประเมินจากรายงานที่ให้ค้นคว้า
3) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย
4) ประเมินด้วยแบบสังเกตพฤติกรรม
2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
สามารถประยุกต์ความรู้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาการสามารถ
บอกเล่าด้วยการวินิ จฉัยอย่างผู้รู้ สามารถสังเคราะห์และประยุกต์ใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์หรือสื่อต่างๆ ทาง
วิชาการ สามารถวางแผนอย่างเป็นอิสระ และดาเนินการโครงการสาคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการ
โดยประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
(1) ผลการเรียนรู้ทางด้านทักษะทางปัญญา
1) พึ่งพาตนเองและเป็นที่พึ่งพาของผู้อื่นได้
2) รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
3) มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4) สามารถคิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ใช้เหตุผลเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาได้
อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ
5) สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจที่
ถูกต้องเหมาะสม
6) มีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต
(2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) การเรียนรู้จากการแก้ปัญหา (Problem Based Learning : PBL)
2) การเรียนรู้รายบุคคล (Individual Study : IS)
3) การเรียนรู้จากการทางาน (Work Based Learning : WBL)
4) การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion)
5) การบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ประสบความสาเร็จในวิชาชีพ (Speakers)
คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิทยาการประกอบการ

49

(3) วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย
2) การสอบข้อเขียน
3) การเขียนรายงาน
4) การสัมมนา
5) การวิเคราะห์ และการวิจารณ์
6) การแสดงความคิดเห็นในและหน้าชั้นเรียน
2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
สามารถริ เริ่ ม อย่ า งสร้ า งสรรค์ แ ละจั ด การแก้ ไขข้ อ โต้ แ ย้ ง ปั ญ หา มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการ
ดาเนิ น งานของตนเอง และร่วมมือกับ ผู้ อื่นอย่างเต็มที่ แสดงออกซึ่งทักษะการเป็นผู้ นาและผู้ ตามได้อย่าง
เหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์
(1) การเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว บุ ค คลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ
1) มีความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ปัญหาชุมชนหรือสังคม
2) มีความตั้งใจดี และเจตนาที่ดีในการอาสาเข้าร่วมในเรื่องของส่วนรวมโดยสมัครใจไม่
มีการบังคับ
3) ตระหนักรู้และสานึกถึงประโยชน์ของส่วนรวม เห็นคุณค่าและดูแลรักษาสมบัติของ
ส่วนรวม
4) สามารถพึ่งพาตนเอง รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพหลักความเสมอภาค
เคารพสิทธิของผู้อื่น
(2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) กาหนดกิจกรรมการเรียนรู้แบบทีม (Team Based Learning)
2) กาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ ค้นคว้าหาข้อมูลโดยการสัมภาษณ์หรือต้องประสานงาน
กับผู้อื่น (Inquiry Based Learning)
3) การเรียนรู้โดยโครงการ (Project Based Learning)
4) การเรียนรู้เชิงบริการ (Service Learning)
5) กิจกรรมบทบาทสมมุติ (Simulation and Role play)
6) ศึกษาโดยใช้กรณีศึกษา (Case Study)
คณะวิทยาการจัดการ
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(3) วิธีการวัด และการประเมิน ผลการเรี ยนรู้ด้า นทักษะความสัมพั น ธ์ ระหว่า งบุค คลและ
ความรับ ผิดชอบ
1) ประเมินผลงานของกลุ่มและผลงานของผู้เรียนในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ทางาน
2) ประเมินตนเองและประเมินซึ่งกันและกัน
3) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน
4) ใช้ผลการประเมินจากการเรียนรู้เชิงบริการ
5) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย
2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับผู้ฟัง นาเสนอรายงานทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการจากสิ่งตีพิมพ์หรือสื่อต่างๆ ทางวิชาการและวิชาชีพ มีความสามารถในการประเมินผลอย่าง
มีวิจารณญาณ โดยใช้ข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
ตรวจสอบปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร สืบค้น รวบรวม วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ข้อมูลอย่างรู้เท่าทัน
2) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านการพูด และการเขียน
3) สามารถเลือกใช้รูปแบบของการนาเสนอที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้
4) มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ และสถิติ
(2) กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาโดยการสอบและสัมภาษณ์
2) แก้ปัญหาโจทย์โดยใช้คณิตศาสตร์หรือสถิติ
3) ฝึกใช้สถิติประมวลผลข้อมูลในการวิจัย
4) ใช้ตาราภาษาอังกฤษประกอบการเรียนการสอน
5) ฝึกให้ค้นคว้าหาข้อมูลจากระบบสารสนเทศ
6) ฝึกให้นาเสนอผลงานที่ค้นคว้าด้วยตนเองในรูปแบบต่างๆ
7) บูรณาการใช้คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์หรือสื่อต่างๆ ทุกรายวิชาได้
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(3) วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินผลโดยการสอบข้อเขียน และปากเปล่า
2) ประเมินผลจากการนาเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
3) ประเมินผลจากการใช้คอมพิวเตอร์
4) ผลการแก้ปัญหาโจทย์ทางคณิตศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ
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รายวิชา
1.1
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาบังคับ
1.1 กลุ่มวิชาบูรณาการ
GEIG1001 ไทยในโลกที่
เปลี่ยนแปลง
GEIG1002 ความเป็นพลเมืองในโลก
สมัยใหม่
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
GELT1001 ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร
GELE1001 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร
GELE1002 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ปฏิบัติงาน
กลุ่มวิชาเลือก
1.3 กลุ่มวิชาส่งเสริมสุขภาพ
GEHP1101 การออกกาลังกายเพือ่
สุขภาพ
GEHP1102 การสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ



แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก

ความรับผิดชอบรอง
4. ทักษะความสัมพันธ์
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคลและความ
ตัวเลขการสื่อสารและการ
รับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4
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รายวิชา

1.4 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
GEHS1101 สุนทรียภาพของชีวิต
GEHS1102 การพัฒนาตนเพื่อ
ความสุขของชีวิต
GEHS1103 จริยธรรมทางสังคม
และการใช้เหตุผล
1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
GESC1101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
GESC1102 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
GESC1103 พืชพรรณเพื่อชีวิต
GESC1104 ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
GESC1105 ชีวิตกับเทคโนโลยี
GESC1106 การคิดและการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5



























2. ความรู้
2.2

2.3
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3. ทักษะทางปัญญา
3.3 3.4
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3.6

4. ทักษะความสัมพันธ์
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคลและความ
ตัวเลขการสื่อสารและการ
รับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1

1.6 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
GESO1101 พลวัตสังคมไทย
GESO1102 พลวัตสังคมโลก
GESO1103 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
GESO1104 กฎหมายเพื่อการ
ดาเนินชีวิต
1.7 กลุ่มวิชาภาษาที่สาม
GETL1101 ภาษาจีนใน
ชีวิตประจาวัน
GETL1102 ภาษาฝรั่งเศสใน
ชีวิตประจาวัน
GETL1103 ภาษาญี่ปุ่นใน
ชีวิตประจาวัน
GETL1104 ภาษาเกาหลีใน
ชีวิตประจาวัน
GETL1105 ภาษาขแมร์ใน
ชีวิตประจาวัน
GETL1106 ภาษาเวียดนามใน
ชีวิตประจาวัน

1.2



1.3

1.4

1.5

2. ความรู้
1.6

2.1

3. ทักษะทางปัญญา

2.2

2.3

3.1 3.2

3.3 3.4































































3.5

4. ทักษะความสัมพันธ์
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคลและความ
ตัวเลขการสื่อสารและการ
รับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4
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3. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านหมวดวิชาเฉพาะ
3.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
3.1.1. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขขัดแย้งและลาดับ
ความสาคัญ
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมต่างๆที่มีผลต่อการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่ดี
ต่อสังคมและองค์กรภาคธุรกิจ
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพด้านการประกอบการ
3.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย
(2) เน้นการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและการแต่งกายให้เป็นตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(3) มอบหมายให้นักศึกษาทางานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผู้นา สมาชิกกลุ่มฝึกความรับผิดชอบ
(4) อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอน
(5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงบทบาทสมมติ
กรณีตัวอย่าง
(6) จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังจิตวิญญาณในการถือประโยชน์สังคมเป็นที่ตั้ง
(7) การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์
(8) จัดกิจกรรมยกย่องนักศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม ทาประโยชน์ต่อสังคม
3.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าเรียน การส่งงานที่ได้รับ
มอบหมาย การเข้าร่วมกิจกรรม
(2) ความมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
(3) การรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(4) พฤติกรรมการเรียนและการสอบ

คณะวิทยาการจัดการ
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3.2 ด้านความรู้
3.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการวิทยาการประกอบการ
ทัง้ ประยุกต์ความรู้ ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
(3) สามารถวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจทีมีผลต่อการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านวิทยาการประกอบการ
(5) เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ทักษะความชานาญทางด้านการเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจ
(6) มีความรู้ในแนวทางกว้างของสาขาวิชาบริหารธุรกิจเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง
และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาต่อยอดสร้างสรรค์ในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
(8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
(2) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรง
(3) จัดให้มีรายวิชาโครงงาน/การฝึกปฏิบัติ/การฝึกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ
3.2.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) การรายงาน/แผนงาน/โครงการ
(4) การนาเสนอผลงาน
(5) ประเมินจากผลงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา
3.3 ด้านทักษะทางปัญญา
3.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะในการเป็นผู้ประกอบการได้อย่างเหมาะสม
คณะวิทยาการจัดการ
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3.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ดา้ นทักษะทางปัญญา
(1) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝึกทักษะการคิด ทั้งในระดับบุคคลและกลุ่ม เช่น
อภิปรายกลุ่มการทากรณีศึกษาการโต้วาทีการจัดทาโครงการ ฯลฯ
(2) การประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการอธิบายสถานการณ์และสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเพื่อ
เสริมสร้างความเข้าใจในเนื้อหาวิชา
(3) จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงานจริง
3.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การเขียนรายงานของนักศึกษา
(2) การนาเสนอผลงาน
(3) การใช้ข้อสอบหรือแบบฝึกหัดที่ให้นักศึกษาคิดแก้ปัญหา
(4) การใช้แบบทดสอบ/สัมภาษณ์ที่ให้นักศึกษาได้ฝึกคิดแก้ปัญหา
3.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
3.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(2) สามารถใช้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์
ต่างๆในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์วิทยาการประกอบการมาชี้นาสังคมในประเด็นที่
เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบของงานในกลุ่ม
(5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะ ทั้งตนเองและของกลุ่ม
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
3.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการทางานเป็นกลุ่มและงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
(2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ
(3) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษย์สัมพันธ์ การเข้าใจวัฒนธรรมของ
องค์กร ฯลฯ ในรายวิชาต่างๆ
คณะวิทยาการจัดการ
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3.4.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(1) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะทากิจกรรมกลุ่ม
(2) การนาเสนอผลงานเป็นกลุ่ม
(3) ประเมินความสม่าเสมอการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
(4) ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(5) ประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียน
3.5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์
(2) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาด้านบริหารธุรกิจ โดยใช้สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของ
สื่อสารนาแสดงอย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
3.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ระหว่างผู้เรียน ผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ
(2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่หลากหลายและเหมาะสม
(3) จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนนาเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์และสถิติ
3.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ทักษะการพูดในการนาเสนอผลงาน
(2) ทักษะการเขียนรายงาน
(3) ทักษะการนาเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาการจัดการ
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(4) ความสามารถในการใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่ออธิบาย อภิปรายผลงานได้อย่าง
เหมาะสม
(5) เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาเชิงตัวเลข
3.2 ผลการเรียนรู้ในตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มเอกบังคับ
กลุ่มเอกเลือก และกลุ่มวิชาปฏิบัติและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขขัดแย้งและลาดับ
ความสาคัญ
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(6) สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีผลต่อการประกอบการธุรกิจและการจัดการ
ธุรกิจ
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
3.2.2 ความรู้
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการวิทยาการประกอบการ
ทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
(3) สามารถวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจทีมีผลต่อการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านวิทยาการประกอบการ
(5) เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ทักษะความชานาญทางด้านการเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจ
(6) มีความรู้ในแนวทางกว้างของสาขาวิชาบริหารธุรกิจเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง
และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาต่อยอดสร้างสรรค์ในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
(8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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3.2.3 ทักษะทางปัญญา
(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะในการจัดการธุรกิจและผู้ประกอบการได้อย่าง
เหมาะสม
3.2.4

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(2) สามารถใช้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์
ต่างๆในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบของงานในกลุ่ม
(5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะ ทั้งตนเองและของกลุ่ม
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

3.2.5

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
(2) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหา โดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ
การแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของ
การสื่อสารนาแสดงอย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม

คณะวิทยาการจัดการ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง




1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

รายวิชา

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3

4

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
5. ทักษะการ
บุคคล
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
และความรับผิดชอบ
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

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

กลุ่มวิชาเอกบังคับ
ACCT2303 การบัญชีและการเงินสาหรับผู้ประกอบการ



BCOM2303 การจัดการธุรกิจออนไลน์
BUSS3901 วิธีวิจัยวิทยาทางบริหารธุรกิจ
ECON1105 หลักเศรษฐศาสตร์






















































ENGL3701 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ

























ENGL3702 ภาษาอังกฤษเพือ่ วัตถุประสงค์เฉพาะทางวิชาชีพ

























ENTR2101 วิทยาการประกอบการ
ENTR3102 การสร้างธุรกิจใหม่สาหรับผู้ประกอบการ
ENTR4901 สัมมนาทางวิทยาการประกอบการ







ENTR4902 การวิจัยทางวิทยาการประกอบการ



FINB1101 การเงินธุรกิจ
LAWS2503 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
MKRT1101 หลักการตลาด















คณะวิทยาการจัดการ


















มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม













































MNGT1102 หลักการจัดการและจริยธรรมทางธุรกิจ
MNGT3110 การจัดการการดาเนินงาน
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1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

รายวิชา

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3

4

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
5. ทักษะการ
บุคคล
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
และความรับผิดชอบ
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

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

กลุ่มวิชาเอกเลือก
BCOM2302 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสาหรับ
ผูป้ ระกอบการ



ENTR2301 การจัดการองค์การในยุคดิจิทัล



ENTR3103 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม





MNGT3103 การวางแผนธุรกิจสาหรับผู้ประกอบการ









ENTR3201 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมสาหรับ
ผู้ประกอบการ
ENTR4101 ภาวะผู้นาและการจัดองค์การเพื่อเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ
FINB4405 การเงินสาหรับผู้ประกอบการและการลงทุน
ของผู้ร่วมทุน
MKRT4104 การตลาดดิจิทัลสาหรับผู้ประกอบการ



















MNGT4104 การจัดการเชิงกลยุทธ์





MNGT4202 การพัฒนาธุรกิจทีย่ ั่งยืนและจริยธรรมทาง
ธุรกิจ
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กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ENTR1801 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติดา้ นวิทยาการ
ประกอบการ 1

●

●
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1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

รายวิชา

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3
ENTR1802 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติดา้ นวิทยาการ
ประกอบการ 2
ENTR2801 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติดา้ นวิทยาการ
ประกอบการ 3
ENTR2802 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติดา้ นวิทยาการ
ประกอบการ 4
ENTR3801 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติดา้ นวิทยาการ
ประกอบการ 5
ENTR3802 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติดา้ นวิทยาการ
ประกอบการ 6
ENTR4801 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติดา้ นวิทยาการ
ประกอบการ 7
ENTR4802 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาวิทยาการ
ประกอบการ
ENTR4803 สหกิจศึกษาสาขาวิชาวิทยาการประกอบการ

4

5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
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●
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
5. ทักษะการ
บุคคล
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
และความรับผิดชอบ
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละชั้นปี และตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถโดยรวมสมรรถนะหลัก

1.
2.
3.
4.
5.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละชั้นปี
หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิทยาการประกอบการ
ชั้นปีที่ 1
มีความรู้และความเข้าใจหลักพื้นฐานแนวคิดของการประกอบธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น
สามารถปฏิบัติงานและเรียนรู้งานในสถานประกอบการในตาแหน่งพนักงานปฏิบัติการฝึกหัดได้
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสถานประกอบการในด้านในด้านประวัติความเป็นมา รูปแบบ
บทบาทหน้าที่ของธุรกิจการค้า และสภาพการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการประกอบการ
มีทักษะความรู้ความเข้าใจด้านการปฏิบัติงานเอกสารข้อมูลต่างๆขององค์การ
มีการพัฒ นาตนเองด้านบุคลิกภาพการแต่งกายที่ดี มารยาทในการบริการที่เหมาะสมกับการให้บริการ
ลูกค้า
ชั้นปีที่ 2

1. มีความรู้และความสามารถในบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้ประกอบการและการจัดการธุรกิจได้ที่ซับซ้อน
มากกว่าชั้นปีที่ 1
2. นาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในชั้นปีที่ 1 มาประยุกต์ใช้และวางแผนในการทางานในระดับอาวุโส
3. สามารถปฏิบัติงานและเรียนรู้ทักษะการเป็นผู้ประกอบการขั้นกลางในสถานประกอบการในตาแหน่ง
พนักงานอาวุโส
4. มีความสามารถในการวางแผนงาน การวิเคราะห์สภาพปัญหาในการทางาน การจัดเรียงลาดับขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้
5. มีก ารพั ฒ นาตนเองที่ ดี ขึ้ น จากชั้ น ปี ที่ 1 ด้ านบุ ค ลิ ก ภาพ การแต่ งกาย อารมณ์ การสื่ อ สารและการ
ให้บริการ
ชั้นปีที่ 3
1. มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์สาขาวิทยาวิทยาการประกอบการ ทักษะการปะกอบธุรกิจได้เป็นอย่างดี
2. นาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในชั้นปีที่ 1-2 มาปรับใช้ในการวิเคราะห์วางแผนในการทางานร่วมกับ
สถานประกอบการในระดับผู้บริหารระดับต้น
3. สามารถปฏิบัติงานและเรียนรู้ทักษะความสามารถในระดับผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าแผนก
4. มีความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์งาน การมอบหมายงาน การบังคับบัญชา การรายงานผลการปฏิ บัติงาน
การวางแผนการแก้ไขปัญหาในองค์การได้เป็นอย่างดี
5. มีการพัฒนาตนเองที่ดีขึ้นจากชั้นปีที่ 2 ด้านบุคลิกภาพ การแต่งกาย อารมณ์ การสื่อสารและการ
ให้บริการ ความเป็นผู้นา การนาเสนองาน การรายงานผลการปฏิบัติงานต่อที่ประชุม
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ชั้นปีที่ 4
1. มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ องค์ความรู้ นวัตกรรม กลยุทธ์ต่างๆของการเป็นผู้การประกอบการพร้อมที่
จะเข้าสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจได้
2. นาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ในชั้นปีที่ 1-2-3 มาปรับใช้ในการวิเคราะห์ วางแผนในการทางาน
ร่วมกับสถานประกอบการในระดับผู้บริหาร
3. สามารถปฏิบัติงานและเรียนรู้ทักษะความสามารถในระดับผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าแผนก
4. มีความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์งาน การพัฒนางานและนวัตกรรม การวางแผนให้เป็นระบบ และเพิ่ม
สมรรถนะองค์การในระดับดับและสูงขึ้น
5. มีก ารพั ฒ นาตนเองที่ ดี ขึ้ น จากชั้ น ปี ที่ 3 ด้ านบุ ค ลิ ก ภาพ การแต่ ง กาย อารมณ์ การสื่ อ สารและการ
ให้บริการ ความเป็นผู้นา ความคิดการสร้างสรรค์และนวัตกรรม การนาเสนองาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน
ต่อที่ประชุมแบบมืออาชีพ

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลักและรายวิชาของแต่ละชั้นปี
ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 2

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 3

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4

มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะความสามารถใน
การแก้ ปั ญ หาที่ เ ป็ น ระบบในระดั บ พนั ก งาน
ปฏิบัติการ เข้าใจในแนวคิดข้อปฏิบัติของการเป็น
พนั ก งานในองค์ ก าร เป็ น ผู้ ใต้ บั ง คั บ บั ญ ชาที่ ดี
สามารถทางานเป็นทีมได้

ทักษะความสามารถในระดับพนักงานอาวุโสที่มี
ประสบการณ์ ความรู้ ค วามสามารถในการ
วิเคราะห์ แก้ปั ญ หาในการทางานจั ดเรียงลาดั บ
ขั้นตอนปฏิบัติงานการตามที่ได้รับมอบหมายได้
ตามเป้าหมายที่วางไว้ได้เป็นอย่างดี

ทั ก ษะความสามารถในระดั บ ผู้ ช่ ว ย
หั ว หน้ า แผนก มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์
วิเคราะห์งานและวางแผนแก้ไขงานและ
ระบบโครงสร้างบริหารจัดการในองค์การ
ได้เป็นอย่างดี

ทักษะความสามารถในระดับหัวหน้าแผนก
หรื อ ผู้ ช่ ว ยผู้ จั ด การ บริ ห ารจั ด การและ
พั ฒ นางานและนวั ต กรรมให้ เป็ น ระบบมี
ประสิทธิภาพช่วยเพิ่มสมรรถนะองค์การใน
ระดับดี สร้างสรรค์องค์กรให้มีสมรรถนะที่
สูงขึ้น

สมรรถนะ

สมรรถนะ

สมรรถนะ

สมรรถนะ

สมรรถนะหลักที่ 1 ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์
สมรรถนะรองที่ 1.1 รู้เข้าใจในหลั กการแนวคิ ด
และธรรมชาติของการทาธุรกิจ วิเคราะห์ปัญหาได้
สมรรถนะรองที่ 1.2 ประยุกต์ใช้หลักการบริหาร
จัดการเพื่อแก้ไขปัญหา
สมรรถนะหลักที่ 2 ทักษะด้านการปฏิบัติการงาน
เอกสารข้อมูลต่างๆในองค์การ
สมรรถนะรองที่ 2.1 รู้และเข้าใจหลักการทางาน
เอกสารในสานักงาน

ส ม ร ร ถ น ะ ห ลั ก ที่ 5 ทั ก ษ ะ ก า ร ท า ง า น
เป็นทีม
สมรรถนะรองที่ 5.1 ให้ ความร่ว มมื อ ร่ว มใจใน
ทางานร่วมกับสมาชิกในองค์กรอย่างเต็มใจ
สมรรถนะรองที่ 5.2 ยอมรับหลักประชาธิปไตย
ในการเห็นชอบในหลักการและข้อตกลงร่วมกัน

สมรรถนะที่ 8 ทักษะการมอบหมายงาน
และการบริหาร
สมรรถนะรองที่ 8.1 มีความรับผิดชอบ
ต่อการมอบหมายงานและการบริหารงาน
สมรรถนะรองที่ 8.2 สามารถมอบหมาย
งานและรายงานผลการปฏิบั ติ การ การ
สื่ อสารไปยั งเพื่ อนร่ว มงานและหั ว หน้ า
สรรถนะรองที่ 5.3 เข้าร่วมกิจกรรมในการสร้าง งานในองค์กร
การทางานเป็นทีมเช่นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การ สมรรถนะที่ 9 ทักษะความเป็นผู้นา
เข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมต่างๆในองค์การ
สมรรถนะรองที่ 9.1 มีความรู้ความเข้าใจ
สมรรถนะรองที่ 2.2 สร้างงานเอกสารและเข้าใจ สมรรถนะที่ 6 ทักษะการวางแผนงาน
ในบทบาทหน้าที่ของภาวะความเป็นผู้นา
ระบบบริหารงานเอกสาร
สมรรถนะรองที่ 6.1 นาหลักการแนวคิดเกี่ยวกับ ในองค์การ

สม รรถน ะที่ 11 ทั ก ษ ะด้ าน ความ คิ ด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม
สมรรถนะรองที่ 11.1 วิเคราะห์สังเคราะห์
ความคิดสร้างสรรค์นามาประยุกต์ใช้ในการ
สร้างธุรกิจ
สมรรถนะรองที่ 11.2 รู้เข้าใจในความสาคัญ
ของการออกแบบความคิด และนวัตกรรม
นามาใช้ประโยชน์ในการสร้างธุรกิจ
ส ม ร ร ถ น ะ ที่ 12 ทั ก ษ ะ ก า ร เป็ น
ผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจ
สม รรถน ะรองที่ 12.1 น าท ฤ ษ ฏี แ ล ะ
หลั ก การแนวคิ ด การสร้ า งกลยุ ท ธ์ ธุ ร กิ จ
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สมรรถนะหลักที่ 3 ทักษะการแก้ปัญหา
สมรรถนะรองที่ 3.1 เข้าใจบทบาทหน้าที่ของการ
ทาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
สมรรถนะรองที่ 3.2 ประยุ ก ต์ ใ ช้ ท ฤษฎี แ ละ
หลักการด้านบริหารจัดการมาแก้ปัญหา
สมรรถนะหลักที่ 4 ทักษะการบริการมีใจให้บริการ
สมรรถนะรองที่ 4.1 สามารถให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล
รายละเอียดของสินค้าและบริการแก่ลูกค้าและผู้
มารับบริการด้วยความเต็มใจและมีใจให้บริการ
สมรรถนะรองที่ 4.2 ให้ บ ริ ก ารต้ อ นรั บ ด้ ว ย
อัธยาศัยไมตรีที่ดี และมีจิตสานึกในการให้บริการ
แบบมืออาชีพในการแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าได้
สมรรถนะรองที่ 4.3 มี ก ารพั ฒ นาตนเองด้ า น
บุ ค ลิ ก ภาพที่ ดี ใ นการให้ บ ริ ก าร รอยยิ้ ม และ
น้าเสียงไพเราะ แต่งกายเหมาะสมในการให้บริการ

คณะวิทยาการจัดการ

การวางแผนและกลยุทธ์มาใช้ในการแก้ไขและ
วางแผนในการทางานและการจัดทาแผน
งบประมาณ
สมรรถนะรองที่ 6.2 สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไข
แผนงานได้ตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์
สมรรถนะที่ 7 ทักษะการวิเคราะห์แก้ปัญหาและ
การจัดการด้านอารมณ์
สมรรถนะรองที่ 7.1 ประยุกต์ใช้หลักการ
ขั้นตอนและเหตุผลในการแก้ปญ
ั หาได้ตรง
ประเด็นโดยใช้เหตุผล
สมรรถนะรองที่ 7.2 รู้และเข้าใจหลักการ
วิเคราะห์แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัตงิ าน
ในรูปแบบสถานการณ์ต่างๆ
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สมรรถนะรองที่ 9.2 สามารถอภิ ป ราย
นาเสนอและสื่อสารให้ข้อเสนอแนะและ
ข้อโต้แย้งในที่ประชุมเชิงสร้างสรรค์
ส ม ร ร ถ น ะ ร อ งที่ 9.2 มี ก า ร จั ด ท า
แผนพัฒนาตนเองโดยการเข้าร่วมสัมมนา
อบรมเพิ่มพูนความรู้ทักษะความเป็นผู้นา
สมรรถนะที่ 10 ทั ก ษะการสื่ อ สารและ
การเจรจาต่อรอง
สมรรถนะรองที่ 10.1 พั ฒ นาทั ก ษะ
ความรู้ความเข้าใจในการสื่อสารภายใน
และภายนอกองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ
การสื่ อ สารหลากหลายช่ อ งทางที่ มี
ประสิทธิภาพ
สมรรถนะรองที่ 10.2 มี ค วามสามารถ
ทั ก ษ ะ ใน ก า ร เจ ร จ า ต่ อ ร อ ง เพื่ อ
ผลประโยชน์ธุรกิจกับลูกค้าและผู้มีส่วน
ได้เสียภายในองค์การ
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เพื่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน
สมรรถนะที่ 13 ทักษะการประเมินและการ
ตัดสินใจ
สมรรถนะรองที่ 13.1 วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
สารสนเทศ Big Data ที่จาเป็นมาสนับสนุน
การตัดสินในและแก้ปัญหาทางธุรกิจ
สมรรถนะรองที่ 13.2 สามารถปรับ เปลี่ย น
ข้อมูลสารสนเทศ งานวิจัยทางธุรกิจมาใช้ใน
การจัดทาแผนธุรกิจเพื่อขอสนับสนุนเงินทุน
ในการสร้างธุรกิจ
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แผนการเรียน
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาเอก)
(วิชาเอก)
1.หลักการจัดการและ
1.การเงินธุรกิจ
จริยธรรมทางธุรกิจ
2.วิทยาการ
2.หลักการบัญชี
ประกอบการ
3.หลักเศรษฐศาสตร์
3.กฎหมายและภาษี
4.การเรียนรู้ภาคปฏิบัติ อากร
ด้านการเป็น
4.การเรียนรู้
ผู้ประกอบการธุรกิจ1
ภาคปฏิบตั ิด้านการ
เป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจ2

แผนการเรียน
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาเอก)
(วิชาเอก)
1.ภาษาอังกฤษเพื่อ
1.การจัดการธุรกิจ
วัตถุประสงค์ทางวิชาการ ออนไลน์
2.การประยุกต์ใช้
2.การวางแผนธุรกิจ
เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการ สาหรับผู้ประกอบการ
ประกอบการ
3.การจัดการองค์การ
3.การสร้างธุรกิจใหม่
ในยุคดิจิทัล
สาหรับผู้ประกอบการ
4.การเรียนรู้
4.การเรียนรู้ภาคปฏิบัติ
ภาคปฏิบตั ิด้านการ
ด้านการเป็น
เป็นผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการธุรกิจ3
ธุรกิจ4

คณะวิทยาการจัดการ
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แผนการเรียน
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ด้าน(วิชาเอก)
(วิชาเอก)
1.การจัดการ
1.การวิจัยสาหรับ
ดาเนินงาน
ผู้ประกอบการ
2.ความคิด
2.การตลาดดิจิทลั เพื่อ
สร้างสรรค์และ
ผู้ประกอบการ
นวัตกรรมสาหรับ
3.การบัญชีเพื่อการ
ผู้ประกอบการ
จัดการ
3.วิธีวิจัยวิทยาทาง 4.การจัดการธุรกิจ
บริหารธุรกิจ
ครอบครัว
4.การเรียนรู้
5.การเรียนรู้
ภาคปฏิบตั ิด้านการ ภาคปฏิบตั ิด้านการ
เป็นผู้ประกอบการ เป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจ5
ธุรกิจ6
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แผนการเรียน
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน(วิชาเอก)
ด้าน(วิชาเอก)
1.การจัดการเชิงกล 1.สหกิจศึกษา
ยุทธ์
สาขาวิชาวิทยาการ
2.การเงินสาหรับ
ประกอบการ
ผู้ประกอบการและ
การลงทุนของผู้ร่วม
ทุน
3.การพัฒนาธุรกิจที่
ยั่งยืนและจริยธรรม
ทางธุรกิจ
4.การเรียนรู้
ภาคปฏิบตั ิด้านการ
เป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจ7
5.เตรียมสหกิจ
ศึกษาสาขาวิชา
วิทยาการ
ประกอบการ

หมวดที่ 5
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่า ด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในหลักสูตร
(1) ให้ กาหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่ วนหนึ่งของระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องทาความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และนาไปดาเนินการจน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
(2) การทวนสอบในระดั บ รายวิช าควรให้ นั กศึ กษาประเมิน การเรีย นการสอนในระดั บ รายวิช า
มีค ณะกรรมการพิ จ ารณาความเหมาะสมของข้ อสอบให้ เป็ น ไปตามแผนการสอน มีก ารประเมิ น ข้อสอบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
(3) การทวนสอบในระดั บ หลั ก สู ต รสามารถท าได้ โ ดยมี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถาบันอุดมศึกษาดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากทีน่ ักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการทาวิจัยสัมฤทธิผล
ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทาอย่างต่อเนื่องและนาผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการ
เรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กร
ระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะทาดาเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
(1) ภาวะการได้ งานท าของบั ณ ฑิ ต ประเมิ น จากบั ณ ฑิ ต แต่ ล ะรุ่ น ที่ จ บการศึ ก ษา ในด้ านของ
ระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงาน
อาชีพ
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(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการแบบส่งแบบสอบถาม เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลาต่าง ๆ
เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5 เป็นต้น
(3) การประเมิ น จากนั กศึ กษาเก่าที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่กาหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย
(4) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความ
พร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้
ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษมว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554
(ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 1)
3.1 เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา ผู้ที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้
(1) มีความประพฤติดี
(2) สอบผ่านในรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด
(3) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
(4) ไม่มีค่าธรรมเนียมต่าง ๆ หรือเงินอื่น ๆ ที่ต้องชาระตามที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
(5)
มีระยะเวลาศึกษาตามกาหนดของหลักสูตร และตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม เรื่องเกณฑ์ระดับมาตรฐานสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
3.2 นักศึกษามีสิทธิ์รับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้
(1) เรียนครบหน่วยกิต และรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ในหลักสูตร
(2) มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ากว่า 2.00
(3) ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 2 เท่า ของระยะการศึกษาที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
(4) ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย
(5) มีเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา
3.3 นักศึกษามีสิทธิ์แสดงความจานงขอสาเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้
(1) เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตร
(2) ผ่านกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(3) ให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุ ไว้ในข้อ 3.2.1 และ 3.2.2 ยื่นคาร้องแสดงความ
จานงขอสาเร็จการศึกษาต่อส่วนทะเบียนและประเมิ นผล ภายในมหาวิทยาลัยกาหนด มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการ
พิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติให้ปริญญา ในภาคการศึกษานั้น
คณะวิทยาการจัดการ
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หมวดที่ 6
การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศหรือแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ในประเด็นของนโยบายของมหาวิทยาลัย /
คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
1.2 สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการ
สอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ การฝึกอบรม การศึกษาดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2.การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริม
การสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
(1) การส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้
และคุณธรรม
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา
(3) ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นรอง
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หมวดที่ 7
การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐานหลักสูตร
มีการดาเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้
1.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
(1) มีอาจารย์ประจาหลักสูตรทาหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน
การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร
(2) มีอาจารย์ประจาหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คน ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ประจา
หลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตร ในเวลาเดียวกันไม่ได้
(3) อาจารย์ประจาหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ขั้นต่าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือมีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก าหนดในการพิ จ ารณาแต่ งตั้ ง ให้ บุ ค คลด ารงต าแหน่ งทางวิ ช าการอย่ า งน้ อ ย 1 รายการ
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
1.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใน
สาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง
1.3 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนดต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือ
อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี
2. บัณฑิต
จัดให้มีการผลิตบัณฑิตหรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ
มี คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 คื อ เป็ น ผู้ มี ค วามรู้
มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการดารงชีวิตในสังคมได้
อย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจมีความสานึกและความรับผิดชอบ ในฐานะพลเมืองและพลเมืองโลก ดังนี้
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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2.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
มีการสารวจภาวการณ์มีงานทาของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีภาคปกติ
ภาคพิเศษ ที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีนับจากวันที่สาเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่
สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
3. นักศึกษา
1.1 การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
1.1.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการดาเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตให้แก่นักศึกษา
ทุกคน โดยอาจารย์ในคณะที่ได้รับการแต่งตั้งจะกาหนดชั่วโมงว่าง (Office Hours) และช่องทางในการให้คาปรึกษา
เพื่ อให้ นั กศึกษาสามารถเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ คณะยังมีนักวิช าการศึกษาที่ทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางด้าน
วิชาการและนักกิจการนักศึกษาที่ทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางด้านการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมด้วย
1.1.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณี ที่ นั ก ศึก ษามี ความสงสั ย เกี่ ยวกับ ผลการประเมิ น ในรายวิช าใดสามารถที่ จ ะยื่น ค าร้องขอดู
กระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดู คะแนน และวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ หรือดาเนินการ
ตามคู่ มือ เรื่ องร้ อ งทุ กข์ /ร้อ งเรี ย น มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ จัน ทรเกษม พ.ศ.2559 โดยสามารถยื่ น เรื่องร้อ งทุ กข์ /
ร้องเรียน ณ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สานักงานอธิการบดี ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีก าว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พุทธศักราช 2546 และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552
1.2 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
หลั ก สู ต รฯ ได้ มี ก ารส ารวจความต้ อ งการของตลาดแรงงาน ความพึ งพอใจของผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต และ
การประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะวิทยาการจัดการทุกปี และนาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรฯ
1.3 การประกันคุณภาพด้านนักศึกษา
3.3.1 การรับนักศึกษา
เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษามีความโปร่งใส ชัดเจนและสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่
กาหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือกข้อมูล หรือวิธีการคัดเลือกนักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อม
ทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพื่อให้สามารถสาเร็จการศึกษาได้
ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด โดยดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(1) มีระบบ กลไกในการคัดเลือกนักศึกษา
(2) มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ /ดาเนินการ
(3) มีการประเมินกระบวนการ
(4) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
(5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
คณะวิทยาการจัดการ
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3.3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) มีระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษา
(2) มีการนาระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและดาเนินการ
(3) มีการประเมินกระบวนการ
(4) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
(5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
3.3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
ผลที่เกิดกับนักศึกษามีรายงานผลการดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) การคงอยู่ของนักศึกษา
(2) การสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา
(3) ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
4. อาจารย์
1.1 การบริหารคณาจารย์
1.1.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้อง
มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทขึ้ น ไปในสาขาวิ ช าหรื อ สาขาวิ ช าที่ เกี่ ย วข้ อ ง และต้ อ งมี ค ะแนนทดสอบ
ความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐาน
ความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจา
1.1.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนมีการประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนจัดการเรียนการสอน
ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุง
หลั ก สู ต ร ตลอดจนปรึ ก ษาหารื อ แนวทางที่ จ ะท าให้ บ รรลุ เป้ าหมายตามหลั ก สู ต ร และได้บั ณ ฑิ ต เป็ น ไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
1.1.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
(1) คณะวิทยาการจัดการ กาหนดสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าให้เป็นไปตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับ อุดมศึกษา สกอ. โดยที่อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่
เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา และมีอาจารย์ประจาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
(2) อาจารย์พิเศษต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงหรือมีวุฒิการศึกษาขั้นต่าระดับปริญญาโท หากมีวุฒิ
การศึกษาต่ากว่าปริญญาโทต้องมีประสบการณ์การทางานที่ เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี และให้
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาและการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
คณะวิทยาการจัดการ
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(3) วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องมีประสบการณ์การทางานในองค์กร หรือในสายงานที่เกี่ยวข้องกับ
รายวิชาที่เชิญมาบรรยาย โดยหลักสูตรฯ ได้กาหนดนโยบายว่ากึ่งหนึ่งของรายวิชาบังคับจะต้องมีการเชิญวิทยากร
มาบรรยาย
การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร
1.1.4 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ดาเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ดังต่อไปนี้
(1) มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์
(2) มีการนาระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและดาเนินงาน
(3) ประเมินกระบวนการการดาเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์
(4) มีการปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน
1.1.5 คุณภาพอาจารย์
(1) อาจารย์ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ร้อยละ 20 ขึ้นไป ของอาจารย์ประจาหลักสูตร
(2) อาจารย์ต้องมีตาแหน่งทางวิชาการร้อยละ 60 ขึ้นไป ของอาจารย์ประจาหลักสูตร
(3) มีค่ าร้อ ยละของผลรวมถ่ว งน้ าหนั กของผลงานทางวิช าการของอาจารย์ป ระจ าหลั กสู ต ร
ร้อยละ 20 ขึ้นไป
1.1.6 ผลที่เกิดกับอาจารย์
มีการรายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ ดังนี้
(1) การคงอยู่ของอาจารย์
(2) ความพึงพอใจของอาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

76
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 การบริหารหลักสูตร
หลักสูตรมีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะ โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานหลักสูตร และ
หัวหน้ าแขนง ทาหน้ าที่จัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการหลักสูตรให้ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร มีดังนี้
5.1.1 มีการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552
5.1.2 มีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะวิทยาการจัดการ คือ คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะกรรมการประจาหลักสูตร ทาหน้าที่บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีบุคลากรสายสนับสนุน ทาหน้าที่ประสานงานอานวยความสะดวกในการจัดการเรียน
การสอน และการบริหารทรัพยากรของคณะฯให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
5.1.3 มีคณะกรรมการประจาหลักสูตรทาหน้าที่กาหนดนโยบาย แผนงานและแผนปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้
(1) ร่วมกันกาหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยยึดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพในระดับอุดมศึกษา
(2) กาหนดคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา คุณลักษณะบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิต
ที่ต้องการ
(3) ดาเนิ น การพั ฒ นาและปรับปรุงหลั ก สู ต รให้ ส อดคล้ องกั บ สภาพสั งคมและมาตรฐานทาง
วิชาการและวิชาชีพ อีกทั้งแปลงหลักสูตรสู่กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการใช้หลักสูตร
(4) เสนออาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิ ชาที่เหมาะสมและเพียงพอกับจานวนนักศึกษา ทาการ
ประเมินประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
(5) ส่งเสริม สนับสนุนอาจารย์ในหลักสูตรให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
(6) รั บ ผิ ด ชอบในการก าหนดแหล่ ง ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ที่ เหมาะสม จั ด อาจารย์ นิ เทศ
เตรียมความพร้อมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
(7) จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ ในการสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ วัสดุ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์และอื่น ๆ อันจะเอื้อต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
5.2 การบริหารจัดการเรียนการสอน
5.2.1 การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดการเรียนการสอน
(1) ประชุมและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตรงหรือสั มพันธ์กับแขนงวิชาใน
หลักสูตร
(2) หลักสูตรมอบหมายผู้สอนเตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อการสอน
เอกสารประกอบการสอน และสิ่งอานวยความสะดวกอื่น ๆ รวมทั้งการติดตามผลการเรียนการสอนและการจัดทา
รายงาน
คณะวิทยาการจัดการ
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5.2.2 การติดตามการจัดการเรียนการสอน
(1) หลักสูตรจัดทาระบบสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอน เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรค และขีด
ความสามารถของผู้สอน
(2) หลั กสู ต รสนั บ สนุ น ให้ ผู้ ส อนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น ความใฝ่ รู้ของผู้ เรียน และใช้สื่ อ
ประสมอย่างหลากหลาย
(3) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน หลักสูตร/มหาวิทยาลัยจัดทาระบบการประเมินผลผู้สอน โดย
ผู้เรียน ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง และผู้สอนประเมินผลรายวิชา
(4) เมื่อสิ้ นสุ ดภาคการศึกษา หลั กสูตรติดตามผลการประเมินคุณ ภาพการสอนการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
(5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละปี หลักสูตรจัดทาร่างรายงานผลการดาเนินงานหลักสูตร
ประจาปี ซึ่งประกอบด้วย ผลการประเมิน คุณ ภาพการสอน รายงานรายวิช า ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา เสนอต่อคณบดี
(6) คณะกรรมการประจ าหลั ก สู ต รจัด ประชุ ม อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รเพื่ อวิ เคราะห์ ผ ลการ
ดาเนิ น งานหลักสู ตรประจาปี และใช้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงกลยุทธ์การสอน ทักษะของอาจารย์ผู้สอน และสิ่ ง
อานวยความสะดวกที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของหลักสูตร และจัดทารายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรเสนอ
คณบดี
5.3 การติดตามประเมินผลหลักสูตร
5.3.1 จัดทามาตรฐานการบริหารหลักสูตรให้บังเกิดประสิทธิผล
5.3.2 มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตก่อนสาเร็จการศึกษา
5.3.3 มีระบบการประเมินอาจารย์ชัดเจน และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
5.3.4 มีการประเมิน ความพึงพอใจของนั กศึกษาต่อหลั กสู ตรและการจัดการเรียนการสอนทุ กภาค
การศึกษา
5.3.5 มีการประเมิน คุณภาพหลักสูตร โดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนสาเร็จการศึกษาและผู้ใช้บัณฑิต
5.3.6 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับ ปรุงหลั กสู ตร ที่มี จานวนและคุณ สมบัติตามหลั กเกณฑ์ ของ สกอ.
เพื่อให้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยนาความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หลั กสู ต ร ได้แก่ ศิ ษ ย์ เก่ า ศิษ ย์ ปั จ จุ บั น และผู้ ใช้ บัณ ฑิ ต รวมทั้ งการเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสั งคมที่ มี
ผลกระทบต่อลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตมาประกอบการพิจารณา
5.4 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร
5.4.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ดาเนินการเกี่ยวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้
(1) หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร
(2) ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของวิชาการ
คณะวิทยาการจัดการ
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2.1) มีระบบ กลไกในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
2.2) มีการนาระบบกลไกสู่การปฏิบัติและดาเนินงาน
2.3) ประเมินกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
2.4) ปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน
5.4.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ดาเนินการเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
(1) กาหนดผู้สอน
(2) การกากับติดตาม และตรวจสอบการทา มคอ.3 – 4
(3) กากับกระบวนการเรียนการสอน
(4) จัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี
(5) บูรณาการพันธกิจต่าง ๆ เข้ากับการเรียนการสอน โดยดาเนินการดังต่อไปนี้
5.1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5.2) นาระบบกลไกสู่การปฏิบัติและดาเนินงาน
5.3) ประเมินกระบวนการ
5.4) ปรับปรุงบูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน
5.5) ดาเนินการตามวงจร PDCA
5.4.3 การประเมินผู้เรียน
ดาเนินการประเมินผู้เรียน ดังนี้
(1) ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(2) ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
(3) กากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ
มคอ.7) โดยดาเนินการ ดังนี้
3.1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน
3.2) มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและดาเนินงาน
3.3) ประเมินกระบวนการในการประเมินผู้เรียน
3.4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน
3.5) เรียนรู้โดยดาเนินการตามวงจร PDCA
6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
1.1 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
6.1.1 การบริหารงบประมาณ
มหาวิ ท ยาลั ย จั ด สรรงบประมาณประจ าปี ทั้ งงบประมาณแผ่ น ดิ น และเงิน รายได้ เพื่ อ จั ด ซื้ อ ต ารา
สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน
รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ
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6.1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
คณะวิ ท ยาการจั ด การมี ค วามพร้ อ มด้ า นหนั ง สื อ ต ารา และการสื บ ค้ น ผ่ า นฐานข้ อ มู ล ของ
มหาวิทยาลัย โดยมีสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอื่น ๆ
รวมถึงฐานข้อมูลทางวิชาการ และในระดับ คณะก็มีหนังสือ ตาราเฉพาะทางที่ให้ บริการอาจารย์และนักศึกษา
นอกจากนี้คณะฯ ยังมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ
(1) สถานที่และอุปกรณ์การสอน
การสอน การปฏิบัติการและการทาวิจัย ใช้อาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 9 และ อาคาร 9/1 ในการเรียนการสอน โดยมีรายละเอียดห้องปฏิบัติการและ
อุปกรณ์การสอน ดังนี้
1.1) ห้องปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์และอุปกรณ์หลักดังนี้
(1) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 200 เครื่อง 4 ห้อง
(2) ห้องเรียน
ขนาด 100 คน 1 ห้อง
ขนาด 60 คน 4 ห้อง
ขนาด 40 คน 1 ห้อง
ขนาด 30 คน 1 ห้อง
(3) ห้องประชุมสัมมนา
ขนาด 140 คน 1 ห้อง
ขนาด 100 คน 2 ห้อง
1.2) อุปกรณ์การศึกษา
(1) เครื่องฉายข้ามศีรษะ
จานวน 7 ชุด
(2) ชุดเครื่องขยายเสียง
จานวน 7 ชุด
(3) LCD Projector
จานวน 19 ชุด
(4) Notebook
จานวน 17 ตัว
1.3) ห้องคลินิกวิจัย มีคอมพิวเตอร์
จานวน 10 เครื่อง
1.4) ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง (E-Learning) คณะวิ ท ยาการจั ด การ ใช้ เอกสาร
ประกอบการศึกษาในห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมซึ่งให้บริการหนังสือ ตารา
วารสาร วิทยานิพนธ์ สิ่งพิมพ์ อื่น ๆ และโสตทัศนวัสดุทางด้านการตลาด และด้านอื่น ๆ ทุกสาขาที่มหาวิทยาลัย
เปิดสอนจานวนทั้งสิ้น 3,165 เล่ม ประกอบด้วย
- หนังสือภาษาไทย
จานวน 1,228 เล่ม
- หนังสือภาษาอังกฤษ
จานวน 128 เล่ม
- วารสารภาษาไทย
จานวน 78 เล่ม
- สื่อ CD,DVD
จานวน 97 เรื่อง
- งานวิจัย
จานวน 103 เรื่อง
- สารคดี
จานวน
81 เรื่อง
คณะวิทยาการจัดการ
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- เรื่องสั้น
จานวน 96 เล่ม
ซึ่งจาแนกเป็นหนังสือของแต่ละสาขาวิชา ได้ดังนี้
- สาขาวิชาการเงินการธนาคารและสาขาวิชาการบัญชี
จานวน 248 เล่ม
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
จานวน 162 เล่ม
- สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
จานวน 94 เล่ม
- สาขาวิชาการตลาด
จานวน 129 เล่ม
- สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
จานวน 256 เล่ม
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
จานวน 195 เล่ม
- สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
จานวน 17 เล่ม
- สาขาวิชานิเทศศาสตร์
จานวน 113 เล่ม
** มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างคณะ หลักสูตร สาขาวิชา และ แขนงวิชา
1.5) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนดูแลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และซอฟต์แวร์ที่ใช้ประกอบการสอน
ที่พร้อมใช้ปฏิบัติงาน
(2) สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย มีแหล่งความรู้ที่สนับสนุนวิชาการ
ทางด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี นิเทศศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ สานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมี หนังสือทางด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี นิเทศศาสตร์
คอมพิวเตอร์ มากกว่า 22,268 เล่ม มีวารสารวิชาการกว่า 85 รายการและวารสารที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์ การบัญชี นิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ อีกไม่น้อยกว่า 29 รายการ และมีฐานข้อมูลออนไลน์
ที่อยู่ในดัชนีอ้างอิงอีกไม่น้อยกว่า 23 ฐานข้อมูล
6.1.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
หลักสูตรบริห ารธุรกิจบั ณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจประสานงานกับสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซื้อหนังสือ และตาราที่เกี่ยวข้องเพื่อบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้าและ
ใช้ประกอบการเรียนการสอนในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมใน
การเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จาเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและ
บางหัวข้อก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือสาหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วย
นอกจากนี้ หลักสูตรได้จัดหาอุปกรณ์ที่จาเป็นอื่น ๆ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
เช่น ตาราและวารสารในสาขาวิช าที่เปิ ดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่
สอดคล้ องกับ สาขาวิช าที่ เปิ ด สอน สื่ อการเรียนการสอนส่ ว นบุ คคล วัส ดุ ครุภั ณ ฑ์ ที่ จ าเป็น ต่ อห้ อ งปฏิ บั ติก าร
เครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการต่อจานวนนักศึกษาในอัตราส่วน เป็นอย่างน้อย 1:1 เป็นต้น
6.1.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
คณะวิทยาการจัดการ
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คณะฯ มี เจ้ า หน้ า ที่ ป ระจ าห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง (E-Learning) ซึ่ งจะประสานงาน
การจัดซื้อจัดหาหนังสือ ตารา และทาหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ประจา
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ซึ่งจะอานวยความสะดวกในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และซอฟต์แวร์ที่ใช้ประกอบการสอนที่
พร้อมใช้ปฏิบัติงานของอาจารย์ รวมถึงทาหน้าที่ในการประเมินความเพียงพอและความต้องการของอาจารย์ที่มีต่อ
วัสดุที่ใช้ในห้องปฏิบัติการด้วย
6.1 การประกันคุณภาพด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ดาเนินการเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้
6.2.1 การมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.2.2 มีจานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
6.2.3 ปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

คณะวิทยาการจัดการ
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ตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินการ (Key Performance Indicators)
การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้กาหนดดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานดังนี้
ปี
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รอย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 80 มี ส่ ว นร่ ว มใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.2 ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ แ ห่ ง ชาติ หรื อ มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ส าขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มี ร ายละเอี ย ดของรายวิช า และรายละเอี ย ดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ า มี ) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่ า งน้ อ ยก่ อ น
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลั งสิ้ น สุ ดภาคการศึกษาที่ เปิ ดสอนให้ ครบ
ทุกรายวิชา
5. จั ดท ารายงานผลการดาเนิ น การของหลั กสู ตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่ ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ ามี ) อย่ างน้ อ ยร้อ ยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒ นา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ ใหม่ (ถ้ ามี ) ทุ ก คน ได้ รั บ การปฐมนิ เทศหรือ ค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จ านวนบุ ค ลากรสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน (ถ้ า มี ) ได้ รั บ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับ ความพึ งพอใจของนั กศึกษาปี สุ ดท้าย/บัณ ฑิ ตใหม่ ที่มีต่ อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
คณะวิทยาการจัดการ
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ปี
2564

ปี
2565

12. ระดับ ความพึงพอใจของผู้ ใช้บั ณ ฑิตที่มีต่อบัณ ฑิ ตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
13. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การวัดผล CERT
(B1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบ
14. มี นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ปี สุ ด ท้ า ยที่ ผ่ า นเกณฑ์ IC3 หรื อ
เทียบเท่า หรือตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
9
10
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่)
1–5 1-5
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ)
7
8

ปี
2566

ปี
2567

ปี
2568

X

10
1-5
8

X

X

X

X

13
1-5
11

14
1-5
12

เกณฑ์ประเมิน : หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ ตัวบ่งชี้
บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1 – 5) มีผลดาเนินการบรรลุเป้าหมาย ละมีจานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดาเนิน การบรรลุเป้าหมายไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

84

หมวดที่ 8
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
(1) มีการประชุมอาจารย์ ในสาขาวิชาฯ ร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคาแนะนา
หรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน
(2) มีการประเมินกลยุทธ์การสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และนาผลการประเมินมาวิเคราะห์
เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งของอาจารย์ผู้สอน และนาไปปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมโดยอาจารย์ผู้สอน
(3) อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ดชอบ/อาจารย์ ผู้ ส อนรายวิช า ขอรับ ความคิ ด เห็ น และข้อ เสนอแนะจาก
อาจารย์ท่านอื่น หลังจากการวางแผนกลยุทธ์การสอนสาหรับรายวิชา
(1)
ประเมินประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาในประเด็นวิธีการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์/สนทนากับกลุ่มนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอน
(2)

ประเมินจากการเรียนรู้ของนักศึกษา จากพฤติกรรมการแสดงออก การทากิจกรรม และ

ผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
(1)
ประเมินการสอนโดยนักศึกษา ในประเด็นวิธีการสอน ความตรงต่อเวลา การชี้แจง
เป้าหมายวัตถุประสงค์รายวิชา การชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อ การสอนของทุกรายวิชา
ในช่วงปลายภาคการศึกษา
1) ทดสอบการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอนสังเกตจากพฤติกรรมการแสดงออก
การทากิจกรรม และผลการสอบ
2 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสารวจข้อมูลจาก
2.1 นักศึกษาและบัณฑิต
2.2 ผู้ใช้บัณฑิต
2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ
2.4 อาจารย์ผู้สอน
2.5 กรรมการบริหารหลักสูตร
คณะวิทยาการจัดการ
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3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินผลการดาเนินงานตามดัชนีบ่งชี้ที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ได้รับการแต่งตั้ง
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมข้อมูล จะทาให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและรายวิชากรณีที่พบ
ปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดาเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆได้ทันที ซึ่งถือเป็นการปรับปรุงย่อยที่สามารถ
ดาเนินการได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา สาหรับ การปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระทาทุกๆ 4 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมี
ความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

คณะวิทยาการจัดการ
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เอกสารภาคผนวก

คณะวิทยาการจัดการ
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เอกสารหมายเลข 1

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2554

คณะวิทยาการจัดการ
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การกาหนดรหัสวิชาของสาขาวิชา
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มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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การกาหนดรหัสวิชาของหลักสูตร
หมู่วิชา วิทยาการประกอบการ
(ENTR)

ความหมายรหัสประจารายวิชา
1. ระบบรหัส
กาหนดรหัสวิชาใช้ระบบตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ 4 ตัว อักษรนาหมู่วิชา หรืออักษรย่อ
และตัวเลข 4 หลัก
2.การจัดหมวดวิชาและหมู่วิชา
ยึดหลัก 2 ประการ คือ
2.1 ยึดฐานกาเนิดของรายวิชา
2.2 ยึดสาระสาคัญ (Concept) ของคาอธิบายรายวิชา
3.รหัสวิชา ประกอบดัวย
2.1 อักษรภาษาอังกฤษ 4 ตัว เป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา/กลุ่มวิชา
2.2 ตัวเลขที่ 1 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี
2.3 ตัวเลขที่ 2 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา/แขนงวิชา
2.4 ตัวเลขที่ 3,4 บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังวิชา
4. หมวดวิชาและหมู่วิชาของอักษร
4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาบูรณาการ
GEIG
กลุ่มวิชาภาษา
GELT
กลุ่มวิชาส่งเสริมสุขภาพ
GEHP
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
GEHS
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
GESO
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
GESC
กลุ่มวิชาภาษาที่สาม
GETL

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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4.2 หมู่วิชาการจัดการซึ่งอยู่ในหมวดวิชาวิทยาการประกอบการ ได้จัดลักษณะ
เนื้อหาวิชาออกเป็นดังนี้
1. การประกอบการ
(ENTR-1--)
2. การจัดการค้าปลีกสมัยใหม่
(ENTR-2--)
3. การจัดการธุรกิจนวัตกรรม
(ENTR-3--)
4. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
(ENTR-8--)
5. การวิจัยสัมมนา
(ENTR-9--)
ชื่อวิชา
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7

รหัสปี 2563

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ENTR4901
ENTR4902
ENTR1801
ENTR1802
ENTR2801
ENTR2802
ENTR3801
ENTR3802
ENTR4801
ENTR4802
ENTR4803

ENTR2101
ENTR2301
ENTR3102
ENTR3103
ENTR3201
ENTR4101
ENTR4201

คณะวิทยาการจัดการ

หน่วยกิต

วิทยาการประกอบการ
การจัดการองค์การในยุคดิจิทัล
การสร้างธุรกิจใหม่สาหรับผู้ประกอบการ
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมสาหรับผู้ประกอบการ
ภาวะผู้นาและการจัดองค์กรเพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสาหรับ
ผู้ประกอบการ
สัมมนาทางวิทยาการประกอบการ
การวิจัยทางวิทยาการประกอบการ
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้าวิทยาการประกอบการ 1
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิทยาการประกอบการ 2
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิทยาการประกอบการ 3
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิทยาการประกอบการ 4
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิทยาการประกอบการ 5
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิทยาการประกอบการ 6
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิทยาการประกอบการ 7
เตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาวิทยาการประกอบการ
สหกิจศึกษาสาขาวิชาวิทยาการประกอบการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

2(0-4-2)
3(3-0-6)
2(0-4-2)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-4-2)
3(0-6-3)
4(450)
4(450)
4(450)
4(450)
4(450)
4(450)
4(450)
2(90)
5(540)

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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เอกสารหมายเลข 3

คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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เอกสารหมายเลข 4

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. ประวัติส่วนตัว
ตาแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ นางสาว
วัน เดือน ปี เกิด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รจนา แสงตาล
23 เมษายน 2513 อายุ 50 ปี

2. มวิชาการประวัติการศึกษา
2.1 ประวัติการศึกษา (เรียงจากคุณวุฒิสูงสุดตามลาดับ)
ระดับการศึกษาและ
สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา
ชื่อหลักสูตร
ปริญญาเอก
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีเซรามิกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ปีที่สาเร็จ
2542
2536

2.2 ชื่อวิทยานิพนธ์ที่ขอสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท
ความพึงพอใจของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล กรณีศึกษาเขตภาคเหนือตอนล่าง
2.3 ชื่อวิทยานิพนธ์ที่ขอสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก
3. ผลงานทางวิชาการ
3.1 ตารา/หนังสือ
3.2 บทความทางวิชาการ
รจนา แสงตาล.(2562). การจัดการกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคไทยแลนด์ 4.0 เอกสาร
เผยแพร่ผลงานวิชาการที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ, 3 (1). 8, มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
5 กรกฎาคม 2562. (หน้า185-192)
3.3 เล่มวิจัย
-

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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4. เกณฑ์มาตรฐานของผลงานทางวิชาการที่กาหนดของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยต้องเลือกเกณฑ์
มาตรฐานตามรายละเอียดของผลงานที่แนบท้าย นามาใส่ในตาราง
ลาดับ

1

ชื่อ-สกุล

ผศ.รจนา
แสงตาล

ผลงานทางวิชาการตามเล่มหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐาน
ปีที่เผยแพร่
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
(เลือกหมายเลขข้อ ผลงานทาง
(พิมพ์ตามรูปแบบบรรณานุกรม) จากเอกสารแนบท้าย วิชาการ
นาข้อมูลมาใส่ใน
ตาราง)
รจนา แสงตาล.(2562). การ
8
2562
จัดการกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในยุคไทยแลนด์ 4.0
เอกสารเผยแพร่ผลงานวิชาการที่
นาเสนอในการประชุมวิชาการ, 3
(1). 8, มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา. 5 กรกฎาคม
2562 (หน้า185-192).

5. ประวัติการทางาน (เรียงตามประวัติการทางานปัจจุบันลงไป)
ลาดับที่
ตาแหน่ง
สถานที่
1
อาจารย์ประจาตามสัญญา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2
อาจารย์ประจาตามสัญญา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
3
อาจารย์ประจาตามสัญญา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

เดือนที่
เผยแพร่
ผลงาน
ทาง
วิชาการ
กรกฎาคม

ระยะเวลา
ปี2551-ปัจจุบัน
ปี 2546 -2551
ปี 2544 -2546

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน (เรียงตามรหัสวิชา)
รหัสวิชา
MNGT1102
MNGT2103
MNGT4104
MNGT4404
MNGT3103
MNGT3110
ENTR2101
ENTR2301
ENTR3102
ENTR1801
ENTR1802
ENTR2801
ENTR2802
ENTR3801
ENTR3802
ENTR4801
ENTR4802

ชื่อวิชา
หลักการจัดการและจริยธรรมทางธุรกิจ
การจัดการยุคใหม่
การจดการเชิงกลยุทธ์
กลยุทธ์ธุรกิจ
การวางแผนธุรกิจสาหรับผู้ประกอบการ
การจัดการการดาเนินงาน
วิทยาการประกอบการ
การจัดการองค์การในยุคดิจิทัล
การสร้างธุรกิจใหม่สาหรับผู้ประกอบการ
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้าวิทยาการประกอบการ 1
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิทยาการประกอบการ 2
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิทยาการประกอบการ 3
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิทยาการประกอบการ 4
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิทยาการประกอบการ 5
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิทยาการประกอบการ 6
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิทยาการประกอบการ 7
เตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาวิทยาการประกอบการ

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(0-4-2)
3(3-0-6)
2(0-4-2)
4(450)
4(450)
4(450)
4(450)
4(450)
4(450)
4(450)
2(90)

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

113

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. ประวัติส่วนตัว
ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ
นวระ ทาสุวรรณ
วัน เดือน ปี เกิด
27 ตุลาคม 2518
อายุ 45 ปี
2. ประวัติการศึกษา (เรียงจากคุณวุฒิสูงสุดตามลาดับ)
ระดับการศึกษา/หลักสูตร
สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา
ปริญญาเอก
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและ
มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
บริหารธุรกิจบัณฑิต
การจัดการธุรกิจ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีที่สาเร็จ
2544
2548
2542

3. ผลงานทางวิชาการ
3.1 ตารา/หนังสือ
3.2 บทความทางวิชาการ
นวระ ทาสุวรรณ. การรับรู้และความพึงพอใจของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่มีต่อ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพไทยมั่นคงซึ่งจดทะเบียนแล้ว. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 3 ประจาปี
2563. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. 24 กรกฎาคม 2563. (หน้าที่ 16 - 24).
3.3 เล่มวิจัย
-

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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4. เกณฑ์มาตรฐานของผลงานทางวิชาการที่กาหนดของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยต้องเลือกเกณฑ์
มาตรฐานตามรายละเอียดของผลงานที่แนบท้าย นามาใส่ในตาราง
ลาดับ

1

ชื่อ-สกุล

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
นวระ ทาสุวรรณ

ผลงานทางวิชาการตามเล่มหลักสูตร
เกณฑ์มาตรฐาน
ปีที่
เดือนที่
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
(เลือกหมายเลขข้อ เผยแพร่ เผยแพร่
(พิมพ์ตามรูปแบบบรรณานุกรม) จากเอกสารแนบท้าย ผลงานทาง ผลงานทาง
นาข้อมูลมาใส่ใน
วิชาการ วิชาการ
ตาราง)
นวระ ทาสุวรรณ. การรับรู้และ
10
2563
กรกฎาคม
ความพึงพอใจของพนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่มี
ต่อกองทุนสารองเลี้ยงชีพไทย
มั่นคงซึ่งจดทะเบียนแล้ว. การ
ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม ครั้งที่ 3 ประจาปี
2563. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม. 24 กรกฎาคม 2563.
( หน้า 16 - 24)

5. ประวัติการทางาน (เรียงตามประวัติการทางานปัจจุบันลงไป)
ลาดับที่
ตาแหน่ง
สถานที่
1
พนักงานมหาวิทยาลัย
สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
สายวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2
อาจารย์ประจาตามสัญญา
สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
3
อาจารย์ประจาตามสัญญา
แขนงวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
4
พนักงานควบคุมเขตการขาย โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
5
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สานักงานจังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ระยะเวลา
ปี 2551-ปัจจุบัน
ปี 2547-2551
ปี 2545-2547
2544-2545
2542-2544

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน (เรียงตามรหัสวิชา)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
MNGT1102
หลักการจัดการและจริยธรรมทางธุรกิจ
MNGT2103
การจัดการยุคใหม่
MNGT3103
การวางแผนธุรกิจสาหรับผู้ประกอบการ
MNGT3110
การจัดการการดาเนินงาน
MNGT4104
การจัดการเชิงกลยุทธ์
ENTR2101
วิทยาการประกอบการ
ENTR2301
การจัดการองค์การในยุคดิจิทัล
ENTR4902
การวิจัยทางวิทยาการประกอบการ
ENTR1801
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้าวิทยาการประกอบการ 1
ENTR1802
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิทยาการประกอบการ 2
ENTR2801
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิทยาการประกอบการ 3
ENTR2802
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิทยาการประกอบการ 4
ENTR3801
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิทยาการประกอบการ 5
ENTR3802
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิทยาการประกอบการ 6
ENTR4801
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิทยาการประกอบการ 7
ENTR4802
เตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาวิทยาการประกอบการ

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
3(0-6-3)
4(450)
4(450)
4(450)
4(450)
4(450)
4(450)
4(450)
2(90)

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. ประวัติส่วนตัว
ตาแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ
วัน เดือน ปี เกิด

อาจารย์
นางศศิกานต์ จรณะกรัณย์
20 ธันวาคม 2516

2. ประวัติการศึกษา (เรียงจากคุณวุฒิสูงสุดตามลาดับ)
ระดับการศึกษา/หลักสูตร
สาขาวิชา
ปริญญาเอก
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการบริหาร
(การจัดการประยุกต์)
ศิลปศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตร์
(การประชาสัมพันธ์)

อายุ

47

ปี

สถาบันการศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
วิทยาลัยครูจันทรเกษม

ปีที่สาเร็จ
2540
2536

3. ผลงานทางวิชาการ
3.1 ตารา/หนังสือ
3.2 บทความทางวิชาการ
ศศิกานต์ จรณะกรัณย์. (2561). จากการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมถึงการสร้างคุณค่าร่วม: การอยู่
ร่วมกันอย่างยั่งยืนของธุรกิจและสังคม. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 13(1). 11
หน้า 32-42.
3.3 เล่มวิจัย
-

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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4. เกณฑ์มาตรฐานของผลงานทางวิชาการที่กาหนดของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยต้องเลือกเกณฑ์
มาตรฐานตามรายละเอียดของผลงานที่แนบท้าย นามาใส่ในตาราง
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ผลงานทางวิชาการตามเล่มหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐาน
ปีที่เผยแพร่ เดือนที่
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
(เลือกหมายเลขข้อ ผลงานทาง เผยแพร่
(พิมพ์ตามรูปแบบบรรณานุกรม) จากเอกสารแนบท้าย วิชาการ
ผลงาน
นาข้อมูลมาใส่ใน
ทาง
ตาราง)
วิชาการ
1 นางศศิกานต์
ศศิกานต์ จรณะกรัณย์.
9
2561
มกราคมจรณะกรัณย์
(2561). จากการแสดงความ
มิถุนายน
รับผิดชอบต่อสังคมถึงการสร้าง
คุณค่าร่วม: การอยู่ร่วมกันอย่าง
ยั่งยืนของธุรกิจและสังคม. วารสาร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม, 13(1). 11 หน้า
32-42.

5. ประวัติการทางาน (เรียงตามประวัติการทางานปัจจุบันลงไป)
ลาดับที่
ตาแหน่ง
สถานที่
1
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ตาแหน่ง อาจารย์

6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน (เรียงตามรหัสวิชา)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ENGL3701
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
ENGL3702
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ
MNGT1101
องค์การและการจัดการธุรกิจ
MNGT1102
หลักการจัดการและจริยธรรมทางธุรกิจ
MNGT2105
การจัดการและพฤติกรรมองค์การ
ENTR2301
การจัดการองค์การในยุคดิจิทัล
ENTR3103
การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ระยะเวลา
ปี 2541-ปัจจุบัน

หน่วยกิต
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(3-0-6)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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รหัสวิชา
ENTR3201
ENTR1801
ENTR1802
ENTR2801
ENTR2802
ENTR3801
ENTR3802
ENTR4801
ENTR4802
ENTR4803

คณะวิทยาการจัดการ

ชื่อวิชา
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมการจัดการ
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้าวิทยาการประกอบการ 1
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิทยาการประกอบการ 2
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิทยาการประกอบการ 3
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิทยาการประกอบการ 4
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิทยาการประกอบการ 5
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิทยาการประกอบการ 6
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิทยาการประกอบการ 7
เตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาวิทยาการประกอบการ
สหกิจศึกษาสาขาวิชาวิทยาการประกอบการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

หน่วยกิต
3(3-0-6)
4(450)
4(450)
4(450)
4(450)
4(450)
4(450)
4(450)
2(90)
6(540)

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. ประวัติส่วนตัว
ตาแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ
วัน เดือน ปี เกิด

นายสมนึก แสงเขียว
9 มิถุนายน พ.ศ. 2511 อายุ 51 ปี

2. ประวัติการศึกษา (เรียงจากคุณวุฒิสูงสุดตามลาดับ)
ระดับการศึกษา/หลักสูตร
สาขาวิชา
ปริญญาตรี/ศิลปศาสตรบัณฑิต
รัฐศาสตร์
ปริยญาโท/ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐศาสตร์

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

3. ประวัติการทางาน (เรียงตามประวัติการทางานปัจจุบันลงไป)
ลาดับที่
ตาแหน่ง
สถานที่
1
รองผู้จัดการฝ่าย
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บ.ซีพี ออลล์ จากัดมหาชน

4. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน (เรียงตามรหัสวิชา)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
MNGT 1102
หลักการจัดการและจริยธรรมทางธุรกิจ
ENTR1801
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้าวิทยาการประกอบการ 1
ENTR1802
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิทยาการประกอบการ 2
ENTR2801
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิทยาการประกอบการ 3
ENTR2802
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติดา้ นวิทยาการประกอบการ 4
ENTR3801
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิทยาการประกอบการ 5
ENTR3802
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิทยาการประกอบการ 6
ENTR4801
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิทยาการประกอบการ 7
ENTR4802
เตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาวิทยาการประกอบการ
NTR4803
สหกิจศึกษาสาขาวิชาวิทยาการประกอบการ

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ปีที่สาเร็จ
2537
2544

ระยะเวลา
ปี 2539-ปัจจุบัน
ระยะเวลา 25 ปี

หน่วยกิต
3(3-0-6)
4(450)
4(450)
4(450)
4(450)
4(450)
4(450)
4(450)
4(450)
4(450)

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. ประวัติส่วนตัว
ตาแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ
วัน เดือน ปี เกิด

นายรณภพ สังข์แก้ว
21 พฤษภาคม พ.ศ. 2511 อายุ 51 ปี

2. ประวัติการศึกษา (เรียงจากคุณวุฒิสูงสุดตามลาดับ)
ระดับการศึกษา/หลักสูตร
สาขาวิชา
ปริญญาตรี/ศิลปศาสตรบัณฑิต
รัฐศาสตร์

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

3. ประวัติการทางาน (เรียงตามประวัติการทางานปัจจุบันลงไป)
ลาดับที่
ตาแหน่ง
สถานที่
1
ผู้ช่วยผู้จัดการ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บ.ซีพี ออลล์ จากัดมหาชน

ปีที่สาเร็จ
2536
ระยะเวลา
ปี 2538-ปัจจุบัน
ระยะเวลา 26 ปี

4. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน (เรียงตามรหัสวิชา)
รหัสวิชา
MNGT 1102
ENTR1801
ENTR1802
ENTR2801
ENTR2802
ENTR3801
ENTR3802
ENTR4801
ENTR4802
ENTR4803

คณะวิทยาการจัดการ

ชื่อวิชา
หลักการจัดการและจริยธรรมทางธุรกิจ
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้าวิทยาการประกอบการ 1
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิทยาการประกอบการ 2
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิทยาการประกอบการ 3
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิทยาการประกอบการ 4
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติดา้ นวิทยาการประกอบการ 5
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิทยาการประกอบการ 6
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิทยาการประกอบการ 7
เตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาวิทยาการประกอบการ
สหกิจศึกษาสาขาวิชาวิทยาการประกอบการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

หน่วยกิต
3(3-0-6)
4(450)
4(450)
4(450)
4(450)
4(450)
4(450)
4(450)
4(450)
4(450)

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

121

เอกสารหมายเลข 5

รายงานผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต / ความพึงพอใจต่อหลักสูตร

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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รายงานผลการสารวจความคิดเห็น
ในการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการประกอบการ (Entrepreneurail Sceince)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 ความถี่ ร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป

ความถี่

ร้อยละ

รวม

90
117
207

43.5
56.5
100.0

44
130
33
207

21.3
62.8
15.9
100.0

45
60
24
78
207

21.7
29.0
11.6
37.7
100.0

38
94
70
5
207

18.4
45.4
33.8
2.4
100.0

57
53
97
207

27.5
25.6
46.9
100.0

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
17-25 ปี
26-40 ปี
41-60 ปี
รวม
3. ประสบการณ์ในการทางานของท่าน
1-3 ปี
4-6 ปี
7-10 ปี
10 ปีขึ้นไป
รวม
4. ประเภทองค์กรของท่าน
ราชการ
รัฐวิสาหกิจ
เอกชน
อืน่ ๆ
รวม
5. ขนาดองค์กรของท่าน
มีจานวนบุคลากร 1-50 คน
มีจานวนบุคลากร 51-200 คน
มีจานวนบุคลากรมากกว่า 200 คน
รวม

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
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จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 56.5เป็นเพศหญิง รองลงมาร้อยละ
43.5 เป็นเพศชาย อายุส่วนใหญ่ร้อยละ 62.8 มีอายุ 26-40 ปี รองลงมาร้อยละ 21.3 มีอายุ 17-25 ปี
และร้อยละ15.9 มีอายุ 41-60 ปี ประสบการณ์ในการทางานของท่านส่วนใหญ่ร้อยละ 37.7 มี 10 ปีขึ้นไป
รองลงมาร้อยละ 29.0 มี4-6 ปี ร้อยละ 21.7 มี 1-3 ปี และร้อยละ 11.6 มี 7-10 ปี ประเภทองค์กรของ
ท่านส่วนใหญ่ร้อยละ 45.4 เป็นรัฐวิสาหกิจ รองลงมาร้อยละ 33.8 เป็นเอกชน ร้อยละ 18.4 เป็นราชการ
และร้อยละ 2.4 เป็นอื่นๆ ขนาดองค์กรของท่านส่วนใหญ่ร้อยละ 46.9 มีจานวนบุคลากรมากกว่า 200 คน
ร้อยละ 27.5 มีจานวนบุคลากร 1-50 คน และร้อยละ 25.6 มีจานวนบุคลากร 51-200 คน ตามลาดับ

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพแวดล้อมและทิศทางในการเปิดหลักสูตร
คาถาม
1. หลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงงาน
2. บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษามีความยืดหยุน่ /หลากหลายในการเลือก
ทางาน
3. หลักสูตรมีความชัดเจนในการนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานใน
ปัจจุบัน
4. ท่านเห็นว่าหลักสูตรนี้มีประโยชน์ต่อผู้เรียนในการประกอบอาชีพ
ด้านธุรกิจมากน้อยเพียงใด
5. ท่านเห็นว่าหลักสูตรนี้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนใน
ปัจจุบันมากน้อยเพียงใด
6. ท่านเห็นว่าหลักสูตรนี้สอดคล้องกับตลาดงานที่จะรองรับมากน้อย
เพียงใด
7. ท่านเห็นว่าการศึกษาสาขาวิชาวิทยาการประกอบการ
(Entrepreneurail Sceince) จะช่วยให้ผู้เรียนจบมาแล้วมีโอกาสที่จะ
ได้ทางานในหน่วยงานที่ดีมากน้อยเพียงใด
8. ท่านเห็นว่าการศึกษาสาขาวิชาวิทยาการประกอบการ
(Entrepreneurail Sceince) จะช่วยให้ผู้เรียนจบมาแล้วมีโอกาสที่จะ
ได้ทางานได้ค่าตอบแทน (เงินเดือน) ดีมากน้อยเพียงใด
9. ท่านเห็นสมควรที่จะเปิดสาขาวิชาวิทยาการประกอบการ
(Entrepreneurail Sceince) มากน้อยเพียงใด

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ระดับความคิดเห็น
(S.D)
แปลผล
()
4.2512
.70689
มากที่สุด (3)
4.0918
.72826
มาก (10)
4.1739

.74306

มาก (8)

4.3092

.65438

มากที่สุด (1)

4.0918

.70109

มาก (9)

4.1787

.76446

มาก (6)

4.0531

.77088

มาก (11)

4.0145

.80338

มาก (13)

4.1739

.66733

มาก (7)
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คาถาม
10. สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมีความเหมาะสม
11. มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือ
12. คณะวิทยาการจัดการมีความเหมาะสมในการดาเนินการ
13. มีความสมบูรณ์ของทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ตา่ งๆ เช่น
อาคารเรียน และห้องสมุด
14. อาจารย์และบุคลากรมีความชานาญและมีความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
15. หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรทีไ่ ด้รับความนิยมในปัจจุบัน
16. หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรทีม่ ีตลาดแรงงานรองรับในอีก 5-10 ปี
ข้างหน้า
17. สาขาวิชาผู้ประกอบดิจิทัลเป็นสาขาวิชาที่มีอัตราการแข่งขันใน
อาชีพสูง
18. สาขาวิชาผู้ประกอบดิจิทัลเป็นสาขาวิชาที่มีอัตราค่าตอบแทนสูง
19. เป็นสาขาวิชาที่สามารถประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมได้
หลากหลาย
ภาพรวม

()
3.9662
4.0048
4.0338
3.8986

ระดับความคิดเห็น
(S.D)
แปลผล
.67824
มาก (16)
.71392
มาก (14)
.61044
มาก (12)
.74021
มาก (17)

3.8502

.65492

มาก (18)

3.9903
4.1884

.71047
.70247

มาก (15)
มาก (5)

4.2609

.67520

มากที่สุด (2)

3.8309
4.2126

.72098
.65599

มาก (19)
มากที่สุด (4)

4.0829

.70540

มาก

เบสท์ (Best, 1977: 14)

จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม
และทิศทางในการเปิดหลักสูตรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =4.0829) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมและทิศทางในการเปิดหลักสูตรอยู่
ในระดับมากที่สุด จานวน 5 ข้อ ได้แก่ หลักสูตรนี้มีประโยชน์ต่อผู้เรียนในการประกอบอาชีพด้านธุรกิจมาก
(  =4.3092) สาขาวิ ช าผู้ ป ระกอบดิ จิ ทั ล เป็ น สาขาวิ ช าที่ มี อั ต ราการแข่ ง ขั น ในอาชี พ สู ง (  =4.2609)
หลักสูตรสอดคล้องกับความต้ องการของตลาดแรงงงาน (  =4.2512) เป็นสาขาวิชาที่สามารถประกอบ
อาชีพหลักและอาชีพเสริมได้หลากหลาย (  =4.2126) หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่มีตลาดแรงงานรองรับใน
อีก 5-10 ปีข้างหน้า (  =4.1884) อยู่ในระดับมาก จานวน 14 ข้อ ได้แก่ หลักสูตรนี้สอดคล้องกับตลาด
งานที่จะรองรับมาก (  =4.1787) เห็นสมควรที่จะเปิดสาขาวิชาวิทยาการประกอบการ (Entrepreneurail
Sceince) มาก (  =4.1739) หลั ก สู ต รมี ค วามชั ด เจนในการน าไปประยุ ก ต์ ใช้ ในการท างานในปั จ จุ บั น
(  =4. 4.1739) หลักสูตรนี้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในปัจจุบันมาก (  =4.0918) บัณฑิตที่
สาเร็จการศึกษามีความยืดหยุ่น/หลากหลายในการเลือกทางาน (  =4.0918) การศึกษาสาขาวิชาวิทยาการ
ประกอบการ (Entrepreneurail Sceince) จะช่วยให้ผู้เรียนจบมาแล้วมีโอกาสที่จะได้ทางานในหน่วยงานที่
ดีมาก (  =4.0531) คณะวิทยาการจัดการมีความเหมาะสมในการดาเนินการ (  =4.0338) การศึกษา
สาขาวิชาวิทยาการประกอบการ (Entrepreneurail Sceince) จะช่วยให้ผู้เรียนจบมาแล้วมีโอกาสที่จะได้
ท างานได้ ค่ าตอบแทน (เงิ น เดื อ น) ดี ม าก (  =4.0145) มหาวิท ยาลั ย มี ชื่ อ เสี ย งและมี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ
คณะวิทยาการจัดการ
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(  =4.0048) หลั ก สู ต รนี้ เ ป็ น หลั ก สู ต รที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มในปั จ จุ บั น (  =3.9903) สถานที่ ตั้ ง ของ
มหาวิทยาลัยมีความเหมาะสม (  =3.9662) มีความสมบูรณ์ของทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ เช่น
อาคารเรียน และห้องสมุด (  =3.8986) อาจารย์และบุคลากรมีความช านาญและมีความพร้อมในการ
จั ด การเรี ย นการสอนในหลั ก สู ต ร (  =3.8502) สาขาวิ ช าผู้ ป ระกอบดิ จิ ทั ล เป็ น สาขาวิ ช าที่ มี อั ต รา
ค่าตอบแทนสูง (  =3.8309) ตามลาดับ

คณะวิทยาการจัดการ
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เอกสารหมายเลข 6

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
และบริษัทในกลุ่มฯ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คณะวิทยาการจัดการ
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คณะวิทยาการจัดการ
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คณะวิทยาการจัดการ
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คณะวิทยาการจัดการ
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เอกสารหมายเลข 7

ประวัติคุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตร จากสถานประกอบการ

คณะวิทยาการจัดการ
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คณะวิทยาการจัดการ
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คุณสมบัติและประสบการณ์อาจารย์ประจาหลักสูตรตามโครงการความร่วมมือ
ตามที่ บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ได้ส่งรายขื่อบุคลากร เพื่อเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
ประจาหลักสูตรตามโครงการความร่วมมือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการประกอบการ
จานวน 2 ท่าน ดังนี้รายชื่อต่อไปนี้
1. นายรณภพ สังข์แก้ว
2. นายสมนึก แสงเขียว
ซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์ตรงกับสาขาวิ ทยาการประกอบการ คือ ปฏิบัติงานด้านการ
อบรมในส่วนงานทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ฝึกอบรมพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ) ให้มีความรู้ความสามารถ
รองรับกับการดาเนินธุรกิจค้าปลีกและการประกอบการ ที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ
และตลาดแรงงาน โดยทั้ง 2 ท่านนี้ ทาหน้าที่อบรมในรายวิชา การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการด้านวิทยาการ
ประกอบการ 1 - 8 ซึ่งเน้นการปฏิบัติการความรู้ด้านวิทยาการประกอบการ โดยมีเนื้อหาและคุณภาพ
ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

คณะวิทยาการจัดการ
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คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

135

คณะวิทยาการจัดการ
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เอกสารหมายเลข 8

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เรื่อง เกณฑ์ระดับมาตรฐานสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
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เอกสารหมายเลข 9

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เรื่อง นโยบายการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

150

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

151

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

152

เอกสารหมายเลข 10

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558
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