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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
: Bachelor of Business Administration Program in Digital Marketing

: บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาดดิจิทัล)
: Bachelor of Business Administration (Digital Marketing)
: บธ.บ. (การตลาดดิจิทัล)
: B.B.A. (Digital Marketing)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 ประเภทหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.2 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
5.3 ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
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5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยตรงเฉพาะ
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลั กสูต รปรับ ปรุง พ.ศ. 2564 ปรั บ ปรุ งจากหลั กสู ต รบริ ห ารธุ รกิ จ พ.ศ. 2559 เปิ ด สอนในภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป
สภาวิชาการเห็นชอบในการประชุม ครั้งพิเศษที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รได้รั บ การเผยแพร่ ห ลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นักการตลาดดิจิทัล
8.2 นักวิจัยตลาดดิจิทัล
8.3 นักสื่อสารเนื้อหาคอนเทนต์
8.4 ผู้จัดการโซเชียลมีเดีย
8.5 ผู้เชี่ยวชาญด้าน Search Engine Marketing
8.6 นักวางแผนโฆษณาทางการตลาดดิจิทัล
8.7 เจ้าของธุรกิจ/ประกอบอาชีพส่วนตัว
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9. ชื่อ ตาแหน่งวิชาการ และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
ที่

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

1

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

2

อาจารย์

3

อาจารย์

4

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

5

อาจารย์

ชื่อ-สกุล

นายสิทธิ
วงศ์ทองคา
นายอดิเทพ
ครุฑธามาศ
นางสาวอรนี
บุญมีนิมิตร
นางสาวนภัสสร
ตื่มสูงเนิน
นายชนินทร์
พุ่มบัณฑิต

คุณวุฒิ

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

สาขาวิชา

บริหารธุรกิจ
การตลาด
เทคโนโลยีชีวภาพ
การตลาด
การตลาด
การตลาด
บริหารธุรกิจ
การจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ
การตลาด
การพัฒนาองค์การและการ
จัดการสมรรถนะของมนุ ษย์
การจัดการองค์การ
การจัดการทั่วไป

สถาบันการศึกษา

ปีที่จบ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2559
2543
2539
2549
2548
2541
2536
2545

มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยบูรพา

2539
2563

มหาวิทยาลัยศรีปทุ ม
สถาบันราชภัฏราชนครินทร์

2549
2546

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน (ต้องระบุที่เปิดสอนทุกแห่ง)
ห้องเรียนทฤษฎีและห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลั ยราชภัฏจันทรเกษม แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ในมิติทางด้านเศรษฐกิจนั้น มียุทธศาสตร์
หลักที่สาคัญอย่างหนึ่ง คือ การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เชื่อมโยงกับแผนพั ฒนาเศรษฐกิ จ
และสั งคมแห่งชาติ ฉบับ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ มี ยุ ท ธศาสตร์ สาคั ญ คื อ การเสริ ม สร้ างและพั ฒนา
ศักยภาพทุ นมนุษย์ และการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิ จและแข่งขันได้ อย่ างยั่ งยื น โดยแนวทางในการ
ขับ เคลื่ อนเศรษฐกิจ ของภาครัฐ ได้ด าเนินงานภายใต้ น โยบายที่ จ ะพั ฒนาเศรษฐกิ จ ใหม่ มุ่ งการขับ เคลื่ อน
เศรษฐกิ จด้ วยเทคโนโลยีและนวัต กรรมในทุกกลุ่ มอุ ตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุ่ม ธุรกิจ ดิจิ ทัล กลุ่ม การบริการ
และกลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการเกิด ใหม่ที่มีศักยภาพสู ง มี ผู้ป ระกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ กที่ เข้ม แข็ง เพื่ อ
เชื่อมโยงไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาวตามยุ ทธศาสตร์ชาติ “มั่นคง มั่ งคั่ง ยั่ งยืน” นอกจากนี้ การก้ าวสู่ยุ ค
เศรฐกิจ ดิจิ ทัล (Digital Economy) ของประเทศไทยที่ อยู่ บนพื้นฐานการใช้ เทคโนโลยี และการสื่อสารในการ
ดาเนิ นกิ จกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิ ต การขายสินค้า การเงิ น การขนส่ ง และการบริ การ ส่งผลให้
เกิด การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ ที่เอื้อให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายจากธุรกิ จที่มี ความสาคัญ ลดลงไปสู่ธุรกิจ ที่
เกิดขึ้นใหม่ ภายใต้สถานการณ์ที่รูป แบบการด าเนินธุรกิจ ที่มีการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและต่อเนื่ อง รวมถึง
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ภาครัฐยังมีนโยบายที่จะส่งเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจ ภายในกลุ่มจังหวัด ท้องถิ่น และชุมชนเมื อง ให้เป็นฐาน
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งให้สามารถพึ่งพาตนเอง โดยเน้นการส่งเสริม ความรู้ในด้านการพัฒนา
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ สร้างเครือข่ายตลาด และการเป็นผู้ประกอบการแก่คนในท้องถิ่นและชุมชน
จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิ จที่ กล่ าวมา การปรั บปรุงหลั กสู ตรบริ หารธุ รกิ จบั ณฑิ ต
สาขาวิ ชาการตลาดดิจิทั ล คณะวิ ท ยาการจั ด การ จึ ง มี แนวทางในการพั ฒนาหลั ก สู ต รฯ ให้ ค ลอบคลุ ม
สาระสาคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ ตามสาระสาคัญของยุ ทธศาสตร์
ชาติ โดยมุ่ งเน้นการพัฒนาก าลังคนให้ มีค วามรู้ และทั กษะด้ านการเป็ น นั กการตลาด การใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านการคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม ด้ านภาษาและการสื่อสารที่ เหมาะสมต่ อการดาเนินชีวิ ต
และการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล รวมถึงพั ฒนาทั กษะให้สอดคล้ องกั บ ความต้ องการในตลาดแรงงานอั น
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในยุคดิจิทัล
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ของเทคโนโลยีดิจิทั ลส่งผลให้ โครงสร้ างทางสังคม คุณค่ า
ค่านิยม และพฤติกรรมการดาเนินชีวิตประจาวัน การทางาน การเรียนการสอน การซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ
ของคนในสั งคมเปลี่ยนแปลงไปทั้ งในเชิงบวกและเชิงลบ จุด เด่ นที่เห็นได้ ชัด ของการใช้ เทคโนโลยีดิ จิทั ล คื อ
รูป แบบการด าเนินชีวิตที่ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น เห็ นได้ จากอิท ธิพลของเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social
Network) ที่ทาให้เกิดรูป แบบการด าเนินชีวิตใหม่ที่ปราศจากข้อจากัดด้านเวลา ด้านสถานที่ และช่ วยให้การ
ติด ต่ อสื่ อสารสามารถทาได้ทุก ที่ทุกเวลา เครื อข่ายสั งคมออนไลน์ ก่อให้การเปลี่ ย นแปลงด้ านความคิด และ
พฤติ กรรมของกลุ่ม คนในสังคมทุกระดับอย่างชัด เจน นอกจากนี้ หลายธุ รกิจ ทั่ว โลกได้ นาเทคโนโลยี ดิจิทั ลมา
ช่วยเปลี่ย นรูปแบบการดาเนินธุรกิจ (Digital Transformation) โดยเฉพาะการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ทาให้
เกิด การเปลี่ ยนแปลงรูป แบบธุรกิจเดิมจากแบบออฟไลน์เป็ นแบบออนไลน์ รวมถึงการเปลี่ ยนแปลงโครงสร้าง
ของกาลั งคนและแรงงานในภาคธุรกิจและอุ ต สาหกรรม โดยสายงานบางสายงานกาลั งจะถูกทดแทนด้ ว ย
เทคโนโลยีดิจิทัล ในขณะที่จ ะเกิดรูปแบบงานใหม่ที่กาลั งเป็นที่ นิยมในปัจจุบั น เช่น นักธุรกิจดิจิทั ล ยูทูป เบอร์
ผู้เชี่ยวชาญด้ านข้อมูล นักสร้างเนื้อหาทางการตลาดดิจิ ทัล เป็ นต้น อาชีพเหล่านี้ ต้องอาศัยความคิด สร้างสรรค์
ความรู้ในการประกอบธุรกิจ และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ตลอดเวลา
การเปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล สามารถส่ งผลกระทบในด้ านลบแก่ สัง คม การใช้
เทคโนโลยี ดิ จิทั ลในทางที่ ผิด พบเห็ นอยู่ ม ากมายในสั งคมไทย เช่ น ปั ญ หาการละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ ปั ญ หา
การกลั่นแกล้งหรือการให้ร้ายทางไซเบอร์ ปัญหาการบิ ดเบือนข้อมูล เป็ นต้น สาเหตุอาจมาจากการขาดความรู้
และความเข้าใจในด้านกฎหมายหรือข้อบังคับ การขาดความรับผิดชอบ การขาดคุณธรรมและจริยธรรมของคน
ในสังคม
ดังนั้น จากบริบ ทข้างต้ น หลั กสู ต รบริ ห ารธุ รกิ จ บั ณฑิ ต สาขาวิ ช าการตลาดดิ จิ ทั ล คณะ
วิทยาการจั ดการ ได้ตระหนักการเปลี่ยนแปลงทางสั งคม เทคโนโลยี และวัฒนธรรมดั งกล่าว จึ งมี แนวทางใน
การพัฒนาหลักสูต รโดยเน้นการพัฒนาคนให้มีทั กษะบัณฑิตด้ านการใช้เทคโนโลยี ดิจิ ทัลเพื่อนามาใช้การสร้าง
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มูลค่าเพิ่มทางธุรกิจแล้ว หลักสูต ร ยังเน้นในเรื่องของการพัฒนาทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และความสามารถใน
การปรับตัว ควบคู่ไปกับ การมีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ เป็นหลักสูตรที่ครอบคลุมการพัฒนาทักษะบัณฑิตแห่งศตวรรษที่ 21
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ภ ายนอกทั้งในระดับเศรษฐกิจ สังคมและวั ฒนธรรม
ประกอบกั บ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดั บ ปริ ญญาตรี พ.ศ. 2558 ได้
กาหนดให้ ทุ กหลักสูต ร ต้องมีการปรับปรุงตามรอบระยะเวลา เพื่ อตอบสนองการผลิต บั ณฑิต ให้ มีคุ ณภาพ
สอดคล้ องกั บ มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุ ด มศึ กษาแห่ งชาติ ตลาดแรงงาน ความก้ า วหน้ าของศาสตร์ และ
เทคโนโลยี รวมทั้งบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
หลักสูต รบริหารธุรกิจ บัณฑิต สาขาวิ ชาการตลาดดิจิทั ล คณะวิท ยาการจัด การมีค วามจาเป็ น
อย่างยิ่ งที่ต้ องปรับปรุงหลักสูตรให้มีค วามสอดคล้องและคลอบคลุ มสาระสาคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ ให้ มี
ความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ต ามสาระสาคัญ ของยุ ทธศาสตร์ ชาติ และรองรั บ การเปลี่ ย นแปลงของ
เศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะการสร้างบัณฑิต ให้มีคุณภาพโดยเน้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ สู่การเป็นนักการตลาดดิจิทั ล
สมัย ใหม่ สร้างความเข้าใจในการเริ่มต้นทาธุรกิจ ส่งเสริมให้เกิด เครื อข่ายความร่ วมมื อในด้านการสร้างสรรค์
และต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่การสร้างเทคโนโลยีและนวัต กรรมที่จ ะก่ อให้ เกิด การสร้ างความได้ เปรี ยบทางการ
แข่งขันของภาคธุรกิจ รวมถึงการประยุกต์องค์ค วามรู้ ที่จ ะก่ อให้เกิด การสร้ างประโยชน์ต่ อท้ องถิ่นและชุ มชน
หลักสูตรจึงมีแนวทางในการปรับ ปรุงที่ครอบคลุมและตอบสนองต่ อความต้องการบัณฑิต ที่จะเป็นนั กการตลาด
ดิจิทัลสมัยใหม่ รวมถึงตอบสนองต่อตลาดแรงงานของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยเน้นการผลิตบัณฑิตให้ มี
สมรรถนะและทักษะในด้านการเป็นนักการตลาดดิจิ ทัล ด้านการใช้เทคโนโลยี ด้ านภาษาและการสื่อสาร การมี
มนุษ ยสั มพั นธ์และความสามารถในการปรับตั ว และด้ านคุ ณธรรมและจริย ธรรมทางวิ ชาชีพซึ่ งจ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานที่ครอบคลุมในทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรม
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจั ดเป็ นมหาวิท ยาลั ยท้องถิ่นที่ด าเนิ นการภายใต้ วิสัย ทัศน์ คื อ
เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับทุกคน (Life Long Learning for All) เพื่อพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิ ต
ให้สอดคล้ องกับทิศ ทางการพัฒนาของประเทศ โดยใช้แนวทาง “ศาสตร์พระราชา” โดยมี พันธกิจในการผลิ ต
บัณฑิ ตให้มีค วามรู้ คู่คุณธรรม วิจัยและพัฒนาองค์ค วามรู้ ภูมิปั ญญาและถ่ายทอดสู่ชุม ชนและสังคม บริ การ
ทางวิ ชาการที่สอดคล้องกับ ความต้องการของชุม ชนและสังคม ท านุ บารุ ง เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
พัฒนาชุมชนและสังคมที่สอดคล้องกับ แนวทางตามพระราชดาริและนโยบายการพั ฒนาประเทศ และพัฒนาครู
และบุ ค ลากรทางการศึ กษาตามมาตรฐานวิ ช าชี พ ครู (ที่ ม า : การปรั บ ยุ ท ธศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
จันทรเกษมสู่ความเป็นเลิศ)
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มุ่งผลิตบัณฑิต ที่
สอดคล้องกับนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1) ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม นอกจากบัณฑิตจะมีความรู้ด้านบริหารธุรกิจ และทักษะ
การตลาดดิ จิทัล แล้ว บัณ ฑิต จะต้ องมีทัก ษะในด้ า นการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศ ทั กษะด้ านการสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษ รวมถึงการเป็นพลเมืองที่ดีตามบรรทั ดฐานของสั งคม มี ความเอื้ออาทร มีคุณธรรมจริย ธรรม มี
การเสริม สร้างวัฒนธรรมค่านิยมการทางานที่ คานึ งถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม ทางานเป็นทีม มีระเบีย บวินัย
ยอมรับความคิดเห็นต่าง ความมุมานะในการแสวงหาความรู้
2) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ภู มิปั ญญาและถ่ายทอดสู่ ชุม ชนและสั งคม บัณฑิต ในสาขาวิชา
การตลาดดิ จิ ทัล จะต้องผ่านการท าวิจัยเพื่อพั ฒนาองค์ ค วามรู้ ที่ เกี่ ย วข้องตามศาสตร์ ของสาขาวิ ชา โดยมี
สาระสาคั ญคือ พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ ของนั กการตลาดในมิ ติ ต่าง ๆ ส่ งเสริ มภู มิ ปั ญญาท้องถิ่น และ
เอกลั กษณ์ ของท้องถิ่น ด้วยการประยุกต์ทฤษฎีต่ าง ๆ ในหลักสูตร ร่ว มกับคณาจารย์ ในหลักสูต ร สถาบั นวิจั ย
และพัฒนา และชุมชนท้องถิ่น
3) บริการทางวิชาการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุม ชนและสังคม โดยเน้นให้บั ณฑิตได้
ทางานร่วมกับสังคมเชิงพื้นที่ด้วย (Area Base) รวมถึงการฝึกให้บัณฑิตสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนได้
4) ท านุบ ารุง เผยแพร่ศิลปะและวั ฒนธรรมไทย การส่งเสริ ม ให้บั ณฑิต เข้าร่ วมกิ จกรรมท านุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย อาทิเช่น วันสาคั ญ ทางศาสนา วันสาคั ญเกี่ย วเนื่ องกับ ชาติ พระมหากษั ตริ ย์
และพระบรมวงศานุวงศ์ เป็นต้น การจัดกิจกรรมให้บั ณฑิตเข้าร่ว มจะสามารถช่วยให้บัณฑิ ตตระหนักและเห็ น
คุณค่าของวัฒนธรรมไทย รวมถึงสามารถถ่ายทอดหรือเผยแพร่สู่สังคมต่อไปได้
5) พัฒนาชุม ชนและสังคม ที่สอดคล้ องกับ แนวทางตามพระราชดาริ และนโยบายการพัฒนา
ประเทศ ซึ่งหลักสูตรได้พัฒนาโดยน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็ นฐานในการพัฒนาหลั กสูตร โดย
มีเนื้อหาบางรายวิชาที่บูรณาการสอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางตามพระราชดาริต่าง ๆ
ผ่านการเรียนการสอน ให้เอื้อต่อการพัฒนาชุมชนและสังคม ในเขตพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบได้
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นทีเ่ ปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น ได้แก่
(1) รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่ว ไป ได้ แก่ กลุ่ มวิ ชาส่ งเสริ ม สุ ขภาพ กลุ่ ม วิชามนุษ ยศาสตร์
กลุ่มวิชาบูรณาการ กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กลุ่มสังคมศาสตร์ กลุ่มภาษาที่สาม
(2) รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มวิชาแกน เอกบังคับ และเอกเลือก
(3) รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ได้ แก่ รายวิชาในหลั กสูต รที่ เปิด สอนโดยคณะ/ภาควิ ชา/
สาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
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13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
รายวิชาที่เปิด สอนในหลักสูตรบริ หารธุรกิจ บัณฑิ ต นักศึกษาวิ ชาอื่น ๆ ภายในคณะวิท ยาการ
จัด การ หรื อคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิท ยาลัย สามารถเลือกเรีย นได้ใ นบางวิ ชาทั้งนี้ต ามความสนใจโดยเลื อก
เรียนเป็นวิชาเลือกเสรี
13.3 การบริหารจัดการ
(1) รายวิชาที่สอนให้นักศึกษาในหลักสูตรอื่น
MKRT1101 หลักการตลาด
(2) รายวิชาที่กาหนดให้นักศึกษาเรียนจากหลักสูตรอื่น
ACCT1104 การบัญชีสาหรับธุรกิจ
BISS1102 ซอฟต์แวร์ประยุกต์และอินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจดิจิทัล
BMGT1102 หลักการจัดการร่วมสมัยและจริยธรรมทางธุรกิจ
ECON1109 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการธุรกิจ
FINI1101 การเงินธุรกิจ
FINI2201 ภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ
HRDM1101 การจัดการทุนมนุษย์
ENGL3701 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
ENGL3702 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทางวิชาชีพ
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หมวดที่ 2
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตนักการตลาดดิจิทัล มืออาชีพ มีคุณธรรม วิทยาการทันสมัย ก้าวล้าเทคโนโลยี
1.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มคี วามรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่พร้อมสาหรับ
การปฏิบัติงานด้านการตลาดดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถบูรณาการความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ในงานทางการตลาดดิจิทัล
3) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มคี วามรู้ ความเข้าใจ สามารถคิดวิเคราะห์ วางแผน ออกแบบได้อย่างเป็ น
ระบบ สาหรับนาไปใช้ในการประกอบอาชีพในองค์การและอาชี พอิสระเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานของ สกอ. และมี
เป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่
ชัดเจน

กลยุทธ์
1. พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
2. ติดตามการปรับปรุงหลักสูตร
อย่างสม่าเสมอ
3. สารวจความคิดเห็นของ
ผู้ประกอบการในตลาดแรงงาน
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร
4. เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและ
เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตร

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. รายงานการวิพากษ์หลักสูตรจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ
2. รายงานประเมินความพึงพอใจ
หลักสูตร
3. รายงานผลการดาเนินงานของ
หลักสูตร มคอ.7
4. รายงานผลความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตจากสถานประกอบการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
2. พัฒนารูปแบบการสอน ด้วย
การบูรณาการรูปแบบต่าง ๆ
ตามเป้าหมายการผลิตบัณฑิต

กลยุทธ์
1. สอดแทรกทักษะการเรียนรู้ใ น
ศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษาใน
ทุกรายวิชา
2. นากระบวนการเรียนรู้เชิ ง
สร้างสรรค์และผลิตภาพมาใช้เป็น
หลักในการจัดการเรียนการสอน
3. พัฒนาบุคลากรในด้านการ
1. สนับสนุนบุคลากรในการ
เรียนการสอน การวิจัย การ
พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ
บริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น 2. สนับสนุนบุคลากรในการ
เพื่อให้เกิดทักษะและ
พัฒนาองค์ความรู้ด้วยการวิจัย
ประสบการณ์ที่สามารถนามา
3. สนับสนุนให้บุคลากรด้านการ
ประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน เรียนการสอนปฏิบัติงานบริการ
ได้
วิชาการแก่ชุมชน หรือองค์การ
ภายนอก

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. มคอ. 3
2. มคอ. 5
3. การจัดกิจกรรมนาเสนอผลงานของ
นักศึกษา

1. เอกสารประกอบการสอน/ตารา
2. รายงานความรู้ของบุคลากรเข้ารับ
การฝึกอบรม/เข้าร่วมการประชุม/
สัมมนา
3. รายงานการวิจัย/บทความวิจัย
4. รายงานผลการบริการวิชาการของ
บุคลากร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
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หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ ระบบการศึก ษาแบบทวิภ าค โดย 1 ปี การศึ กษาแบ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึ กษาปกติ ภาค
การศึกษาปกติที่ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการจั ด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 2) (ภาคผนวก เอกสารหมายเลข 2)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีจัดการเรียนการสอนช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน มีระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน- เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนธันวาคม - เมษายน
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนเมษายน - มิถุนายน
ภาคนอกเวลา
เรียนในวันจันทร์ อั งคาร พฤหัสบดี เวลา 17.30 – 21.30 น.
และเรียนในวันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 21.30 น.
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
(1) ต้องสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
(2) สาเร็จ การศึกษาระดับประกาศนี ยบั ตรวิชาชี พชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันที่ ก.พ. ให้การรับ รอง
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวส. สามารถเทียบโอนได้
(3) ต้องมีคุณสมบัติตามข้อกาหนดของสาขาวิชาที่สมัครเข้าศึกษา
(4) กรณีผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธ ยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่ าจากต่างประเทศต้องมี ใบเทีย บ
วุฒิ และได้รับการรับรองว่าเทียบได้กับระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
(5) ผ่านการเทียบโอนรายวิชา/ประสบการณ์ตามเกณฑ์ที่กาหนดโดยหลักสูตร
การคัดเลือ กผู้เ ข้า ศึก ษา ผ่านการคั ดเลือกตามเกณฑ์ของสานั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึกษา
และ/หรื อเป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับ ของการคัด เลือกของมหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ จั นทรเกษมว่ าด้ว ยการจั ด
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษาแรกเข้าจะมีความรู้พื้นฐานที่แตกต่างกัน และความรู้พื้นฐานของแต่ ละสาขาวิชา รวมถึงการ
เรี ย นการสอนในระดับ ระดับ อุดมศึกษากับมั ธ ยมศึ กษามี ค วามแตกต่ างกั น ซึ่ งอาจจะส่ งผลการปรั บ ตั ว ของ
นักศึกษาใหม่
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา /ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
กลยุทธ์ในการดาเนินการแก้ไขปัญหา
(1) ข้อจากัดในการปรับตัวจากการเรียน
1. จัด การปฐมนิเทศนั กศึกษาแรกเข้า โดยจั ด ให้ มี กิจ กรรมที่
สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นแก่นักศึกษา
2. จัด กิ จ กรรมพบที่ ป รึกษาในทุ กภาคการศึ กษา เพื่ อให้ เกิ ด
การสร้างสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา
3. จั ด กิ จ กรรมอบรมเตรี ย มความพร้ อมส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา
แรกเข้าของสาขาวิชา
(2) ข้อจากัดทางด้านการใช้ภาษา
1. จั ด ให้ มี ก ารทด สอบ ความรู้ ท างด้ า นการใ ช้ ภ าษาทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. จั ด โครงการฝึ ก อบรมความรู้ ท างด้ านการใช้ ภ าษาทั้ ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
3. จั ด กิ จ กรรมอบรมเตรี ย มความพร้ อมส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา
แรกเข้าของสาขาวิชา
(3) ข้อจากัดทางความรู้พื้นฐานของแต่ละ
1. จั ด กิ จ กรรมอบรมเตรี ย มความพร้ อ มส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา
สาขาวิชา
แรกเข้าของสาขาวิชา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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2.5 แผนการรับนักศึกษาภาคปกติ และผู้สาเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี
2.5.1 นักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาภาคปกติ
จานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ (คน)

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา(คน)
2564 2565 2566
2567
2568

1
2
3
4

80

80
68

80
68
62

รวม
จานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

80

148

210

80
68
62
59
269
59

80
68
62
59
269
59

2.5.2 นักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาภาคนอกเวลา
จานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ (คน)

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา(คน)
2564 2565 2566
2567
2568

1
2
3
4

40

40
34

40
34
31

รวม
จานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

40

74

105

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

40
34
31
30
135
30

40
34
31
30
135
30

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
ภาคปกติ
รายการ
ค่าบารุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับทั้งหมด

ปีงบประมาณ
2564
2565
2566
2567
1,616,000 2,819,600 3,917,000 4,961,300
1,616,000 2,819,600 3,917,000 4,961,300

2568
4,961,300
4,961,300

ปีงบประมาณ
2565
2566
2567
2,752,800 3,906,000 5,022,000
2,752,800 3,906,000 5,022,000

2568
5,022,000
5,022,000

ภาคนอกเวลา
รายการ
ค่าบารุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับทั้งหมด

2564
1,488,000
1,488,000

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
ภาคปกติ
รายการ
ก. งบดาเนิน การ
1. ค่าใช้จ่ ายบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ ายดาเนินงาน (ไม่รวม 3)
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ครุภัณฑ์
รวม (ก)+(ข)
จานวนนักศึกษา

2564

2565

ปีงบประมาณ
2566

2567

2568

2,603,040
54,130
2,657,170

2,733,192
54,130
2,787,322

2,869,852
54,130
2,923,982

3,013,345
54,130
3,067,475

3,164,012
54,130
3,218,142

2,657,170
80

2,787,322
148

2,923,982
210

3,067,475
269

3,218,142
269

2567

2568

ภาคนอกเวลา
รายการ
ก. งบดาเนิน การ
1. ค่าใช้จ่ ายบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ ายดาเนินงาน (ไม่รวม 3)
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ครุภัณฑ์
รวม (ก)+(ข)
จานวนนักศึกษา

2564

2565

ปีงบประมาณ
2566

2,603,040
54,130
2,657,170

2,733,192
54,130
2,787,322

2,657,170
40

2,787,322 2,923,982
74
105

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

99,644

37,667

2,869,852
54,130
2,923,982

27,847

3,013,345
54,130
3,067,475

3,164,012
54,130
3,218,142

3,067,475
135

3,218,142
135

22,722

23,838

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
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2.7 ระบบการจัดการศึกษา
จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัย ราชภั ฏจั นทรเกษมว่าด้ว ยการจั ดการศึกษาระดั บปริญ ญาตรี
พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 2) (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
1) กลุ่มวิชาแกน
2) กลุ่มวิชาเอก
(1) วิชาเอกบังคับ
(2) วิชาเอกเลือก
3) กลุ่มวิชาปฏิบัตกิ ารและฝึกประสบการณ์วิชาชีพไม่นอ้ ยกว่า
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี
3.1.3 รายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุ่มวิชาบังคับ
1.1) กลุ่มวิชาบูรณาการ
GEIG1001 ไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง
Thailand in a Changing World
GEIG1002 ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่
Citizenship in Contemporary World
1.2) กลุ่มวิชาภาษา
GELT1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
GELE1001 ภาษาอังกฤษเพื่ อการสื่อสาร
English for Communication
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

120 หน่วยกิต
30
84
24
53
47
6
7
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

30 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
9 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
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GELE1002 ภาษาอังกฤษเพื่ อการปฏิบัติงาน
English for Work
2) กลุ่มวิชาเลือก
2.1) กลุ่มวิชาส่งเสริมสุขภาพ
GEHP1101 การออกกาลังกายเพื่ อสุขภาพ
Exercises for Health
GEHP1102 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
Physical Fitness Promotion for Health
2.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
GEHS1101 สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetics of Life
GEHS1102 การพัฒนาตนเพื่ อความสุขของชีวิต
Self-Development for Happiness in Life
GEHS1103 จริยธรรมทางสังคมและการใช้เหตุผล
Social Morality and Reasoning
2.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
GESC1101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
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 การคิดและการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลขเพื่ อการดาเนิ นชีวิต
Thinking and Numeral Analysis for Living

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3(3-0-6)

15 หน่วยกิต
3 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)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

17
2.4) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
GESO1101 พลวัตสังคมไทย
Dynamics of Thai Society
GESO1102 พลวัตสังคมโลก
Dynamics of Global Society
GESO1103 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
Man and Environment
GESO1104 กฎหมายเพื่อการดาเนินชีวิต
Law for Living

3 หน่วยกิต
3(3-0-6)

2.5) กลุ่มวิชาภาษาทีส่ าม
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 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)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
84
1) กลุ่มวิชาแกน
24
ACCT1104 การบัญชีสาหรับธุรกิจ
Accounting for Business
BISS1102 ซอฟต์แวร์ประยุกต์และอินเทอร์ เน็ตเพื่องานธุรกิจดิจิทัล
Application Software and Internet for Digital Business
BMGT1102 การจัดการร่วมสมัยและจริยธรรมทางธุรกิจ
Contemporary Management and Business Ethics
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

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

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
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ECON1109 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการธุรกิจ
Managerial Economics for Business
FINI1101 การเงินธุรกิจ
Business Finance
FINI2201 ภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ
Taxation and Business Laws
HRDM1101 การจัดการทุนมนุษย์
Human Capital Management
MKRT1101 หลักการตลาด
Principles of Marketing

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

2) กลุ่มวิชาเอก
53 หน่วยกิต
2.1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ
47 หน่วยกิต
ENGL3701 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
ENGL3702 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทางวิชาชีพ
3(3-0-6)
English for Specific Career Purposes
MKRT1102 พฤติกรรมผู้บริโภค
3(3-0-6)
Consumer Behavior
MKRT2102 การจัดการการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Management
MKRT2104 การจัดการช่องทางการตลาดดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital Distribution Channels Management
MKRT2501 การออกแบบเนื้ อหาและแคมเปญบนการตลาดดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Marketing Content and Campaign Design
MKRT3101 การจัดการผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า และราคา
3(3-0-6)
Product Brand and Price Management
MKRT3201 การตลาดระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Marketing
MKRT3303 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrated Marketing Communication
MKRT3305 การตลาดเครือข่ายสั งคม
3(3-0-6)
Social Network Marketing
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
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MKRT3501 การตลาดผ่านเครื่ องมือค้นหา
Search Engine Marketing
MKRT3901 วิธีวิจัยวิทยาทางการตลาดดิจิทัล
Research Methodology in Digital Marketing
MKRT4302 การจัดกิจกรรมทางการตลาด
Marketing Event
MKRT4501 การตลาดดิจิทัล
Digital Marketing
MKRT4901 สัมมนาทางการตลาดดิจิทัล
Seminar in Digital Marketing
MKRT4902 การวิจัยทางการตลาดดิจิทัล
Research in Digital Marketing

3(2-2-5)

2.2) กลุ่มวิชาเอกเลือก
6
เลือกเรียนในรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
MKRT3102 การตลาดบริการ
Service Marketing
MKRT3401 การจัดการการขายและธุรกิจเครือข่าย
Sales Management and Network Marketing
MKRT3502 การตลาดสาหรับอุตสาหกรรมการกีฬา
Marketing for Sports Industry
MKRT4103 การตลาดเพื่อความยั่งยืน
Marketing for Sustainability

หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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) กลุ่มวิชาปฏิบัตกิ ารและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
7 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่ม 3.1) หรือ 3.2)
3.1) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาดดิจิทัล
MKRT4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาดดิจิทัล
2(90)
Preparation for Occupational Practicum in Digital Marketing
MKRT4802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาดดิจิทัล
5(350)
Occupational Practicum in Digital Marketing

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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3.2) วิชาสหกิจศึกษาทางการตลาดดิจิทัล
MKRT4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางการตลาดดิจิทัล
2(90)
Preparation for Co- operative Education in Digital Marketing
MKRT4804 สหกิจศึกษาทางการตลาดดิจิทัล
6(540)
Co-operative Education in Digital Marketing
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
นักศึก ษาจะต้อ งศึกษารายวิ ช าเลื อกเสรี อย่ างน้ อยจ านวน 6 หน่ ว ยกิ ต ที่ เ ห็ นว่ าเป็ น
ประโยชน์ ต่อวิชาชีพหรืออยู่ในความสนใจของนักศึ กษา ทั้งนี้ ต้องไม่ใช่ รายวิชาในหลั กสูตรที่เป็ นวิชาเอกบังคั บ
วิชาเอกเลื อก และรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่ นับ หน่ว ยกิ ต ในหลักสูต รของสาขาวิ ช า และต้ องไม่ ซ้ากั บ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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3.1.4 แผนการศึกษา
(1) ภาคปกติ
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน

รหัสวิชา

BISS1102
BMGT1102
ECON1109
HRDM1101
MKRT1101

วิชา

หน่วยกิต
6

ซอฟต์แวร์ประยุกต์และอินเทอร์ เน็ตเพื่องานธุรกิจดิจิทัล
หลักการจัดการร่วมสมัยและจริยธรรมทางธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการธุรกิจ
การจัดการทุนมนุ ษย์
หลักการตลาด

2.2 กลุ่มวิชาเอก
1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2. กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติก ารและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

3
3
3
3
3

21

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

รหัสวิชา

วิชา

หน่วยกิต
6

ACCT1104

การบัญชีสาหรับธุรกิจ

3

MKRT1102
MKRT2104
MKRT3305
MKRT4501

พฤติกรรมผู้บริโภค
การจัดการช่องทางการตลาดดิจิทัล
การตลาดเครือข่ายสังคม
การตลาดดิจิทัล

3
3
3
3

2. กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติก ารและ ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

21
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอก
1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา

FINI1101
ENGL3701
MKRT3101
MKRT3201
MKRT3303

วิชา

หน่วยกิต
6

การเงินธุรกิจ

3

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
การจัดการผลิตภัณฑ์ ตราสินค้ าและราคา
การตลาดระหว่างประเทศ
การสื่อสารการตลาดแบบบู รณาการ

3
3
3
3

2. กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติก ารและ ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

21

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

รหัสวิชา

ENGL3702
MKRT2102
MKRT2501

2. กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติก ารและ ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วิชา

หน่วยกิต
6

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทางวิชาชีพ
การจัดการการตลาด
การออกแบบเนื้อหาและแคมเปญบนการตลาดดิจิทัล

3
3
3
3

18

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

23
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอก
1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา

FINI2201
MKRT3901
MKRT3501

วิชา

หน่วยกิต
3

ภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ

3

วิธีวิจยั วิทยาทางการตลาดดิจิทัล
การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา

3
3
3

2. กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติก ารและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

15

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

2. กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติก ารและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ

รหัสวิชา

วิชา

หน่วยกิต
3

MKRT4302
MKRT4901
MKRT4902

การจัดกิจกรรมทางการตลาด
สัมมนาทางการตลาดดิจิทัล
การวิจัยทางการตลาดดิจิทัล

3
2
3

MKRT4801
หรือ
MKRT4803

การเตรีย มฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาดดิจิทัล
หรือ
เตรียมสหกิจศึกษาทางการตลาดดิจิทัล

2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

2
13

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
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ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอก
1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2. กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติก ารและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ

รหัสวิชา

MKRT4802
หรือ
MKRT4804

วิชา

หน่วยกิต

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาดดิจิทัล
หรือ
สหกิจศึกษาทางการตลาดดิจิทัล

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

5
6
5-6

ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอก
1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2. กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติก ารและ ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

รหัสวิชา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วิชา

หน่วยกิต

6
6
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(2) ภาคนอกเวลา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน

รหัสวิชา

BISS1102
BMGT1102
ECON1109
MKRT1101

วิชา

หน่วยกิต
3

ซอฟต์แวร์ประยุกต์และอินเทอร์ เน็ตเพื่องานธุรกิจ ดิจิทัล
หลักการจัดการร่วมสมัยและจริยธรรมทางธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการธุรกิจ
หลักการตลาด

2.2 กลุ่มวิชาเอก
1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2. กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

3
3
3
3

15

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

รหัสวิชา

MKRT1102
MKRT2104
MKRT4501
MKRT3305

2. กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติก ารและ ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วิชา

พฤติกรรมผู้บริโภค
การจัดการช่องทางการตลาดดิจิทัล
การตลาดดิจิทัล
การตลาดเครือข่ายสังคม

หน่วยกิต

3
3
3
3

12
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ภาคการศึกษาฤดูร้อน
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอก
1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2. กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติก ารและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

รหัสวิชา

HRDM1101

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วิชา

การจัดการทุนมนุ ษย์

หน่วยกิต
6
3

9

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

27
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1. กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอก
1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา

วิชา

หน่วยกิต

ACCT1104

การบัญชีสาหรับธุรกิจ

3

ENGL3701
MKRT3101
MKRT3201
MKRT3303

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
การจัดการผลิตภัณฑ์ ตราสินค้ าและราคา
การตลาดระหว่างประเทศ
การสื่อสารการตลาดแบบบู รณาการ

3
3
3
3

2. กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติก ารและ ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

15

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

รหัสวิชา

FINI1101

วิชา

หน่วยกิต

การเงินธุรกิจ

3

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทางวิชาชีพ
การจัดการการตลาด
การออกแบบเนื้อหาและแคมเปญบนการตลาดดิจิทัล

2. กลุ่มวิชาเอกเลือก

3
3
3
3

2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติก ารและ ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

15

ENGL3702
MKRT2102
MKRT2501

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
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ภาคการศึกษาฤดูร้อน
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอก
1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2. กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติก ารและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

รหัสวิชา

FINI2201

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วิชา

ภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ

หน่วยกิต
6
3

9
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ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอก
1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2. กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติก ารและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

รหัสวิชา

วิชา

หน่วยกิต
6

MKRT3901 วิธีวิจยั วิทยาทางการตลาดดิจิทัล
MKRT3501 การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา
เลือกเรียนในรายวิชาเอกเลือก

3
3
3

15

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

2. กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติก ารและ ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ

รหัสวิชา

วิชา

หน่วยกิต

MKRT4302 การจัดกิจกรรมทางการตลาด
MKRT4901 สัมมนาทางการตลาดดิจิทัล
MKRT4902 การวิจยั ทางการตลาดดิจิทัล

3
2
3

MKRT4801 การเตรีย มฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาด
หรือ
ดิจิทัล
MKRT4803
หรือ
เตรียมสหกิจศึกษาทางการตลาดดิจิทัล

2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

2

10

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
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ภาคการศึกษาฤดูร้อน
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอก
1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2. กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติก ารและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

รหัสวิชา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วิชา

หน่วยกิต
3

3
6

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
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ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอก
1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2. กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติก ารและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

รหัสวิชา

วิชา

หน่วยกิต

MKRT4802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาดดิจิทัล
หรือ
หรือ
MKRT4804 สหกิจศึกษาทางการตลาดดิจิทัล

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

5
6
5-6

ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอก
1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2. กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติก ารและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

รหัสวิชา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วิชา

หน่วยกิต
6

6

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
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ภาคการศึกษาฤดูร้อน
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอก
1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2. กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติก ารและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

รหัสวิชา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วิชา

หน่วยกิต

3
3

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ACCT1104

การบัญชีสาหรับธุรกิจ
3(3-0-6)
Accounting for Business
ความหมาย วัต ถุป ระสงค์ และประโยชน์ ข องการบั ญ ชี และการเงิ น วงจรบั ญ ชี
งบการเงินของธุรกิจประเภทต่ าง ๆ และการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี และการเงิ นเพื่ อไป
ใช้ในการตัดสินใจ

BISS1102

ซอฟต์แวร์ประยุกต์และอินเทอร์เน็ตเพือ่ งานธุรกิจดิจิทัล
3(2-2-5)
Application Software and Internet for Digital Business
แนวคิด เกี่ย วกับ รู ป แบบการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ดิ จิ ทั ล กระบวนการทางธุ ร กิ จ ดิ จิ ทั ล
เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้ซอฟต์ แวร์ป ระยุกต์ใ นงานธุรกิจดิ จิทั ล การใช้อินเทอร์เน็ต เพื่ อ
การสื่อสารและการสืบ ค้น การประยุกต์ ใช้ อินเทอร์ เน็ต และเว็ บ ในงานธุ รกิ จ ดิจิ ทั ล พื้ นฐาน
และการประยุกต์ใช้การประมวลผลแบบคลาวด์ สื่อสังคมออนไลน์ในงานธุรกิจดิจิทัล

BMGT1102

การจัดการร่วมสมัยและจริยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Contemporary Management and Business Ethics
วิวัฒนาการทฤษฎี การจัด การ แนวคิ ด การจั ดการร่ ว มสมัย กระบวนการจั ด การ
การวางแผน การจัดองค์การ การจั ดการทรั พยากรมนุษ ย์ การสั่ งการ และการควบคุม การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสาหรั บการจั ดการธุรกิ จ จริย ธรรมทางธุรกิจ และธรรมาภิ บาลในการ
จัดการธุรกิจ

ECON1109

เศรษฐศาสตร์เพือ่ การจัดการธุรกิจ
3(3-0-6)
Managerial Economics for Business
หลัก การพื้น ฐานของเศรษฐศาสตร์ ใ นการบริ ห ารจั ด การองค์ ก รธุ ร กิ จ แนวคิ ด
ขอบเขตของเศรษฐศาสตร์ว่าด้ วย มูลค่ า ราคา การจั ดการทรัพยากร พฤติกรรมของผู้บริโภค
ปัจจัยที่กาหนดอุปสงค์ อุปทาน ของสินค้าในตลาด ตลอดจนปัจจัยทางเศรษฐกิจที่สาคัญ เช่ น
การภาษีอากร การค้า การลงทุน นโยบายการเงิ นและนโยบายการคลั งที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เพื่อให้การดาเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
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ENGL3701

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
คาศัพท์ ไวยากรณ์ และสานวนภาษาอังกฤษที่ใช้ ในงานวิชาการและการศึกษาขั้นสู ง
ในศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา เน้ นทั กษะการฟัง พูด อ่ าน และเขียนในเชิงวิชาการ การอ่าน
และตีค วาม หนังสือ ต ารา รายงานวิ จั ย บทคั ด ย่ องานวิ จั ย บทความวิชาการ หรื อผลงาน
วิชาการรูปแบบต่าง ๆ

ENGL3702

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทางวิชาชีพ
3(3-0-6)
English for Specific Career Purposes
ศึกษาคาศัพท์ ไวยากรณ์และสานวนภาษาอังกฤษ ที่ใช้สาหรับการประกอบอาชี พ
เน้ น ทัก ษะการฟั ง พู ด อ่ า น และเขีย นภาษาอั ง กฤษ เพื่ อการสื่ อ สารในสถานการณ์ ที่
หลากหลายในการปฏิบัติงาน ตามบริบทของงานในสาขาวิชาชีพของศาสตร์นั้น ๆ

FINI1101

การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ACCT1104 การบัญชีสาหรับธุรกิจ
บทบาทหน้าที่ของผู้บริ หารการเงิน การจัด หาเงินทุน การวิเคราะห์งบการเงิ น มูลค่ า
ของเงินตามเวลา ความเสี่ย งและผลตอบแทน การจัด การสินทรั พย์ การจั ด หาเงิ นทุ นของ
ธุรกิจ ต้นทุนเงินทุนและโครงสร้างเงินทุน และนโยบายเงินปันผล

FINI2201

ภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Taxation and Business Laws
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ACCT1104 การบัญชีสาหรับธุรกิจ
ความรู้เกี่ยวกับการภาษีอากรธุรกิจ ประเภทต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกั บบุ คคลและธุรกิ จ
ประกอบด้วย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีมูลค่าเพิ่ ม และภาษี อื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึง
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เหมาะสมกับธุรกิจในยุคปัจจุบัน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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GEHP1101

การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Exercises for Health
ศึกษาความหมาย ขอบข่าย วัต ถุประสงค์ และคุณประโยชน์ของการออกกาลังกาย
เพื่อสุขภาพ รวมไปถึงหลักการออกกาลั งกายเพื่อสุ ขภาพตามหลักวิท ยาศาสตร์การออกกาลั ง
กายโดยการเลือกปฏิบัติกิจ กรรมทางกาย หรื อการออกกาลั งกายด้ ว ยวิ ธี การต่ าง ๆ เช่ น
การเดิน การวิ่ง และการเล่นกี ฬาประเภทต่ าง ๆ เช่น เทเบิลเทนนิ ส แบดมิ นตั น แชร์บ อล
เป็นต้น หลักโภชนศาสตร์และหลักการบริ โ ภคอาหารเพื่อการมี สุขภาพที่ดี รวมไปถึงการ
ป้องกัน การบาดเจ็บและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการออกกาลังกาย

GEHP1102

การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Physical Fitness Promotion for Health
ศึกษาองค์ป ระกอบ ความหมายและความสาคั ญ วิ ธี การทดสอบและประเมิ น
หลักการและวิธีการฝึกปฏิบัติ การสร้ างเสริม สมรรถภาพทางกายที่เกี่ ยวข้องกั บ สุขภาพตาม
หลักวิทยาศาสตร์การกีฬา การนาหลั กการโภชนาการและคานวณปริม าณอาหารสาหรั บการ
สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย

GEHS1101

สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetics of Life
ศึกษาความหมายของสุ น ทรี ย ศาสตร์ และความงดงามของศาสตร์ ท างดนตรี
นาฏศิลป์และศิลปะทั้งไทยและสากลให้เกิด ความซาบซึ้งและเห็ นคุณค่าของศาสตร์ทางความ
งาม สามารถวิเคราะห์ คุณค่าทางสุนทรียศิลป์ โดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิ งคุณค่าอันเป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนารสนิยม สามารถดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

GEHS1102

การพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวิต
3(3-0-6)
Self-Development for Happiness in Life
พฤติกรรมมนุษย์กับ การพัฒนาตน องค์ประกอบของพฤติ กรรมพื้นฐานทางสรีรวิทยา
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมมนุษย์ พั ฒนาการของมนุ ษ ย์ ทุ กช่ ว งวั ย การศึ กษาตนเอง และการ
ประเมินตนเองเพื่อการพัฒนาบุ คลิ กภาพ และการปรับ ตั วให้เหมาะสมกั บการเปลี่ ยนแปลง
การเสริมสร้างบุคลิกภาพ มนุษยสัม พันธ์ในการทางาน สุขภาพจิตและการจัดการความเครีย ด
การสร้างเสริมชีวิตให้มีความสุข
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GEHS1103

จริยธรรมทางสังคมและการใช้เหตุผล
3(3-0-6)
Social Morality and Reasoning
แนวคิดพื้นฐานของมนุษย์ โลกทัศ น์ ชีวทัศ น์ การส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม การมี
วินัย ความรับผิด ชอบ การพัฒนาปั ญญาตามหลั กศาสนธรรม การใช้ เหตุ ผลอย่างสร้างสรรค์
เพื่อการดารงชีวิตในสังคมอย่างมีสันติสุข และสันติธรรม

GEIG1001

ไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง
3(2-2-5)
Thailand in a Changing World
รับ รู้ค วามเปลี่ยนแปลงระยะยาวทั้ งระบบโลกและประเทศไทย ในด้ านเศรษฐกิ จ
สังคมวัฒนธรรม และการเมื อง ตลอดจนการเปลี่ ย นแปลงของระบบกายภาพของผืนพิ ภ พ
และสภาวะแวดล้อม จนผลกระทบสื บเนื่องมาจากรูปแบบการพั ฒนาประเทศจวบจนปัจจุบั น
และเข้าใจถึงมิติองค์กรในเชิงของวิวัฒนาการ โดยเฉพาะองค์กรภาครั ฐและภาคธุ รกิจ บริษั ท
ข้ามชาติ พันธมิต รทางธุรกิจ (Alliance) ตลอดจนธุ รกิ จขนาดย่อม ธุรกิจเพื่อสังคม (Social
enterprises) และเศรษฐกิจ พอเพีย ง เข้าใจถึงความเสี่ ย งและโอกาสของประเทศไทย และ
สังคมท้องถิ่นในโลกและภูมิภ าคอาเซีย น เข้าใจถึงความจ าเป็ นในการปรับ ปรุ งบทบาทของ
มนุษย์ในการเปลี่ยนแปลง

GEIG1002

ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่
3(2-2-5)
Citizenship in Contemporary World
เข้าใจถึงบทบาทและความรั บ ผิ ด ชอบร่ วมกั นของมนุ ษ ย์ ต่ อการเปลี่ ย นแปลงใน
ระดับโลก ภูมิภ าค ประเทศและท้องถิ่น และตระหนักถึงความจาเป็ นในการปรับบทบาทของ
ตนเอง ในฐานะความเป็นพลเมื องไทยพลเมื องโลก (Global Thai Citizen) ตระหนั กถึ ง
บทบาทในการมีส่วนร่ว ม แก้ไ ขปัญหาสั งคมด้ว ยการพั ฒนาจิต สานึกด้านจิตอาสา และงานใน
บริบทพหุชาติพันธุ์ พหุวัฒนธรรม และเสริม สร้างทั กษะการเรี ยนรู้ใ นยุคใหม่ ตลอดจนการใช้
สารสนเทศ (ICT) ใหม่ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวันและการประกอบสัมมาชีพ

GELE1001

ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
3(3-0-6)
English for Communication
พัฒนาทักษะภาษาอั งกฤษด้านการฟัง พู ด อ่าน และเขียน เน้นการฟัง การพู ด เพื่ อ
การสื่อสารขั้นพื้นฐานในสถานการณ์ ต่าง ๆ ให้มีทั กษะในการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจาวั น
สามารถเขียนประโยคพื้นฐานและข้อความสั้น ๆ เพื่อใช้ในการสื่อสาร
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GELE1002

ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน
3(3-0-6)
English for Work
ศึกษาค าศัพท์และภาษาที่ ใช้ในการปฏิบัติงาน ที่ เกี่ยวกับตาแหน่งงานต่ าง ๆ ในการ
ปฏิบัติงาน อุปกรณ์เครื่องใช้ในสานักงาน ตลอดจนมารยาทในการปฏิบั ติตนในสถานที่ทางาน
การรับ โทรศัพท์รวมถึงงานเอกสารทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็ นทางการ ผู้ เรียนมี โอกาสในการ
ฝึกฝนตน รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมที่มี ค วามแตกต่ างในสานั กงานของแต่ ละประเทศใน
อาเซียน

GELT1001

ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร
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

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
3(3-0-6)
Information Technology and Communication
ศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิ ว เตอร์ ระบบเครื อข่ายคอมพิ ว เตอร์
อินเตอร์เน็ตและโทรคมนาคม ระบบการจัดการสารสนเทศ การใช้งานเทคโนโลยี สารสนเทศ
โปรแกรมระบบและโปรแกรมส าเร็ จ รู ป ต่ า ง ๆ เพื่ อ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านกั บ การด าเนิ น
ชีวิต ประจาวันอย่างมีป ระสิ ทธิ ภาพ โดยเคารพในสิท ธิท างปั ญญา และตระหนักถึงคุณธรรม
จริยธรรม และผลกระทบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

GESC1102

วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Sciences for Life
ศึก ษาเรี ย นรู้ ก ระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี
ความสาคัญ ของพลังงานต่อโลกและชี วิ ต การใช้สารเคมี ในชีวิ ต ประจ าวั นอย่ างถูกต้องและ
เหมาะสม ยาและสารเสพติ ด สาธารณภั ย การประเมิ นและวิ เคราะห์ สุขภาพส่ ว นบุ ค คล
การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

GESC1103

พืชพรรณเพือ่ ชีวิต
3(3-0-6)
Plants for Life
คุณและค่าของพืชพรรณที่ มีต่ อชี วิต และการจัดการทรั พยากรต่าง ๆ ตามแนวทาง
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพื ชอั นเนื่ องมาจากพระราชด าริ สมเด็ จ พระเทพรัต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี
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GESC1104

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพือ่ ชีวิต
3(3-0-6)
Natural Resources and Environment for Life
ทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวด ล้ อ ม การอนุ รั ก ษ์ ผลกระทบ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
ความก้าวหน้าด้านวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่มี ต่อทรัพยากรทางด้ านกายภาพ ชี วภาพ
และการดารงชีวิตของมนุษย์ การมีส่วนร่ วมในการจัด การฟื้นฟู ส่งเสริม บารุงรั กษา คุ้ มครอง
ทรัพยากร ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

GESC1105

ชีวิตกับเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Life and Technology
ความก้ าวหน้า และการพั ฒนาเทคโนโลยี ใ นปั จ จุ บั นและอนาคต บทบาทและ
ผลกระทบของเทคโนโลยีต่ อวิ ถีชีวิ ต เทคโนโลยี ด้ านเทคโนโลยี ชีว ภาพ นาโนเทคโนโลยี
เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยี สุขภาพและความปลอดภัย เทคโนโลยี สะอาด และการใช้
เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด

GESC1106

การคิดและการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพือ่ การดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
Thinking and Numeral Analysis for Living
กระบวนการคิ ด วิ เคราะห์ เชิ งตั ว เลขและการให้ เ หตุ ผล อั ต ราส่ ว นและร้ อยละ
สกุ ลเงิ นและอั ต ราแลกเปลี่ ย น ดอกเบี้ ย ภาษี การแปลความหมายทางคณิ ต ศาสตร์
การประยุกต์คณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการตัดสินใจ และแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน

GESO1101

พลวัตสังคมไทย
3(3-0-6)
Dynamics of Thai Society
ความเป็น มาและวิ วั ฒ นาการของสั ง คมไทย ในด้ า นการเมื อ งการปกครอง
เศรษฐกิจ สั งคมและวัฒ นธรรม ศึ ก ษาเหตุ การณ์ และบุ ค คลส าคั ญ ที่ มี อิ ท ธิ พลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เอกลั กษณ์ของสั งคมไทยและวัฒนธรรมไทย ปลู กฝังแนวทางการ
ดาเนินชีวิตในสังคมตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ภูมิ ปัญญาท้ องถิ่น เพื่อรั กษาและส่งเสริ ม
ความเป็นไทย
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GESO1102

พลวัตสังคมโลก
3(3-0-6)
Dynamics of Global Society
วิวัฒนาการของมนุษย์และสั งคม อารยธรรม ระบบความคิด ระบบเศรษฐกิจ และ
ระบบการเมืองการปกครอง โดยเฉพาะกระแสความคิ ดภายใต้ระบอบประชาธิปไตยเน้นหลั ก
สิท ธิ เสรีภ าพ ความเสมอภาคและหน้าที่ ของพลเมือง รวมทั้ งวิเคราะห์ สถานการณ์ ค วาม
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของสังคมโลกและมี ผลกระทบต่ อสั งคมไทย เพื่ อให้รู้จั ก เข้าใจ และ
สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีดุ ลยภาพและมี ความเข้าใจในโลกปั จจุบั นและอนาคตได้ อย่ างมี
สานึกและความรับ ผิด ชอบต่อความเป็นสั งคมพลเมื อง (Civil society) ทั้ งในระดับชาติ และ
ระดับโลกต่อไป

GESO1103

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
ศึกษาความหมาย ความสั มพั นธ์ของสิ่งแวดล้อม ที่ มีอิท ธิพลต่อการดารงชีวิต ของ
มนุษย์ สร้างจิต สานึกสาธารณะในการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่ว มในการจัด การ
สิ่ง แวดล้ อม เพื่อ ให้ม นุ ษ ย์ มี คุ ณภาพชี วิ ต ที่ ดี โดยไม่ เ ป็ นอุ ป สรรคต่ อ หลั กการพั ฒ นา
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

GESO1104

กฎหมายเพือ่ การดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
Law for Living
ศึกษากฎหมายที่ สาคั ญ ในการด าเนิ นชี วิ ต ได้แก่ รั ฐ ธรรมนู ญ กฎหมายแพ่ งและ
พาณิช ย์ว่าด้ ว ยบุ ค คล เอกเทศสั ญ ญา ทรั พ ย์ สิน ครอบครั ว และมรดก กฎหมายอาญา
กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาเบื้องต้น

GETL1101

ภาษาจีนในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Chinese in Daily Life
ทักษะพื้ นฐานภาษาจี นเบื้ องต้ น ด้ า นการฟั ง พู ด อ่ าน เขี ย น ในหั ว ข้อ ที่ ใ ช้ ใ น
ชีวิต ประจาวัน การกล่าวทักทาย การแนะนาตัว การกล่ าวขอบคุณ การกล่าวขอโทษ กล่าว
ค าอ าลา ถามและให้ข้อ มู ล เกี่ ย วกั บ วั นเวลา สถานที่ ดิ น ฟ้ า อากาศ และกิ จ กรรมใน
ชีวิตประจาวัน
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GETL1102

ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
French in Daily Life
ทักษะพื้นฐานภาษาฝรั่ งเศสเบื้ องต้ นด้ านการฟั ง พู ด อ่ าน เขีย น ในหัว ข้อที่ ใ ช้ ใ น
ชีวิต ประจาวัน การกล่าวทักทาย การแนะนาตัว การกล่ าวขอบคุณ การกล่าวขอโทษ กล่าว
ค าอ าลา ถามและให้ข้อ มู ล เกี่ ย วกั บ วั นเวลา สถานที่ ดิ น ฟ้ า อากาศ และกิ จ กรรมใน
ชีวิตประจาวัน

GETL1103

ภาษาญีป่ ุ่นในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Japanese in Daily Life
ทักษะพื้นฐานภาษาญี่ ปุ่ น เบื้ อ งต้ นด้ านการฟั ง พู ด อ่ าน เขีย น ในหั ว ข้อที่ ใ ช้ ใ น
ชีวิต ประจาวัน การกล่าวทักทาย การแนะนาตัว การกล่ าวขอบคุณ การกล่าวขอโทษ กล่าว
ค าอ าลา ถามและให้ข้อ มู ล เกี่ ย วกั บ วั นเวลา สถานที่ ดิ น ฟ้ า อากาศ และกิ จ กรรมใน
ชีวิตประจาวัน

GETL1104

ภาษาเกาหลีในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Korean in Daily Life
ทักษะพื้นฐานภาษาเกาหลี เบื้ องต้ นด้ านการฟั ง พู ด อ่ าน เขีย น ในหั ว ข้อที่ ใ ช้ ใ น
ชีวิต ประจาวัน การกล่าวทักทาย การแนะนาตัว การกล่ าวขอบคุณ การกล่าวขอโทษ กล่าว
ค าอ าลา ถามและให้ข้อ มู ล เกี่ ย วกั บ วั นเวลา สถานที่ ดิ น ฟ้ า อากาศ และกิ จ กรรมใน
ชีวิตประจาวัน

GETL1105

ภาษาขแมร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Khmer in Daily Life
ทักษะพื้ น ฐานภาษาขแมร์ เบื้ องต้ นด้ านการฟั ง พู ด อ่ าน เขีย น ในหั ว ข้ อที่ ใ ช้ ใ น
ชีวิต ประจาวัน การกล่าวทักทาย การแนะนาตัว การกล่ าวขอบคุณ การกล่าวขอโทษ กล่าว
ค าอ าลา ถามและให้ข้อ มู ล เกี่ ย วกั บ วั นเวลา สถานที่ ดิ น ฟ้ า อากาศ และกิ จ กรรมใน
ชีวิตประจาวัน
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GETL1106

ภาษาเวียดนามในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Vietnamese in Daily Life
ทักษะพื้นฐานภาษาเวีย ดนามเบื้องต้ นด้านการฟั ง พูด อ่าน เขีย น ในหัว ข้อที่ ใช้ ใ น
ชีวิต ประจ าวัน การกล่ าวทั กทาย การแนะนาตั ว การกล่ า วขอบคุ ณ การกล่ าวขอโทษ
กล่าวค าอาลา ถามและให้ ข้อมู ลเกี่ ย วกั บ วั นเวลา สถานที่ ดิ น ฟ้ า อากาศ และกิ จ กรรม
ในชีวิตประจาวัน

HRDM1101

การจัดการทุนมนุษย์
3(3-0-6)
Human Capital Management
ความเป็นมาของการจั ด การทรั พยากรมนุ ษ ย์ จ นถึง กลยุ ท ธ์ การจั ด การทุ นมนุ ษ ย์
ยุทธศาสตร์ด้านทุนมนุษย์ การวิ เคราะห์และวางแผนอั ตรากาลัง การจัดการผลตอบแทนและ
สิท ธิป ระโยชน์ใ ห้เกิด ความเป็ นธรรมและบรรลุ เป้ าประสงค์ เชิ งประสิ ท ธิ ภ าพขององค์ กร
การสร้างขวัญ และแรงจูงใจในการปฏิ บั ติ งาน การบริ ห ารผลงาน การพั ฒนาและฝึ กอบรม
ทุนมนุษย์ การพัฒนาภาวะผู้นา การกาหนดเส้ นทางความก้าวหน้าทางอาชี พ จรรยาบรรณ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัด การทุนมนุ ษย์ การกาหนดค่านิย มร่ วมเพื่อสร้ างวัฒนธรรม
องค์กร การจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย และการสร้างความผูกพั น
ของทุนมนุษย์ในองค์กร

MKRT1101

หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
ความหมาย ประเภท ความสาคัญ ของการตลาด ในฐานะเป็นกิจกรรมหลักทางธุรกิ จ
โดยกล่า วถึงการศึกษาแนวคิ ด การตลาดยุ ค 1.0 ถึ งการตลาดยุ ค 4.0 ส่ ว นประสมทาง
การตลาด ระบบการตลาด และการตลาดเป้ าหมาย แรงจู งใจ พฤติ กรรมผู้ บ ริ โ ภค เพื่ อ
วางแผนและออกแบบส่วนประสมทางการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์

MKRT1102

พฤติกรรมผูบ้ ริโภค
3(3-0-6)
Consumer Behavior
ความหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้บริโภคกับการจัดการการตลาด ทฤษฎี
และรูป แบบพฤติกรรมผู้บ ริ โ ภค กระบวนการตัด สิ นใจซื้ อ ปั จ จั ยที่ มี อิทธิ พลต่อพฤติกรรม
ผู้บ ริโ ภคในยุค ปัจ จุบันรวมทั้ งปั จจั ยทางด้านสังคมและวั ฒนธรรม ปัจ จัย ส่ว นบุ คคล ปัจ จั ย
ด้านจิต วิทยา การวิเคราะห์ พฤติ กรรมผู้ บ ริ โภคในแง่จิ ต วิ ท ยา สั งคมวิท ยา มานุ ษ ยวิ ท ยา
เศรษฐศาสตร์ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคออนไลน์
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MKRT2102

การจัดการการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Management
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการด้านการตลาด เพื่อการวางแผนการตลาดเชิ ง
กลยุท ธ์ สาหรับ การเขียนแผนการตลาด การจั ด การส่ ว นประสมทางการตลาด การจั ด
องค์การทางการตลาด การประเมินผล และการควบคุมการตลาด

MKRT2104

การจัดการช่องทางการตลาดดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital Distribution Channels Management
แนวความคิดการจั ดการการจัด จาหน่าย สภาพแวดล้ อมที่ส่งผลกระทบต่อช่ องทาง
การตลาดดิจิทัล การวางแผนโครงสร้ างของช่ องทางการจั ด จ าหน่ าย การจั ด การห่ ว งโซ่
อุปทาน การพยากรณ์และการบริ หาร ค าสั่ งซื้ อ การจัด การโลจิสติกส์ทางการตลาด รวมทั้ ง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ใช้ ในระบบการกระจายสิ นค้ า และกลยุ ทธ์ การจัด การการจั ด
จาหน่าย

MKRT2501

การออกแบบเนื้อหาและแคมเปญบนการตลาดดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Marketing Content and Campaign Design
เน้น ฝึกทั กษะการเป็ นนั กสร้ างสรรค์ ก ารออกแบบเนื้ อ หาบนการตลาดดิ จิ ทั ล ที่
หลากหลาย เพื่อนาเสนอผ่ า นสื่ อออนไลน์ ไ ด้ อย่ างน่ าสนใจ ทั้ งในรู ป แบบข้อความ ภาพนิ่ ง
ภาพเคลื่อนไหว บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ศึกษาองค์ประกอบของแคมเปญการตลาดดิจิทัล การ
วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บ ริโ ภคในฐานะผู้ รับสาร การวางแผนช่ องทางการสื่ อสาร การวางแผน
งบประมาณ การกาหนดกลยุทธ์ และการวัดและประเมินผลความสาเร็จของแคมเปญ

MKRT3101

การจัดการผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า และราคา
3(3-0-6)
Product Brand and Price Management
ความหมาย ความสาคั ญ แนวความคิ ด ของผู้ บ ริ ห ารในการวางแผนและกาหนด
นโยบายผลิต ภัณฑ์และราคาประเภทของผลิ ต ภั ณ ฑ์ การกาหนดส่ ว นประสมผลิ ต ภั ณฑ์
บทบาทและหน้าที่ค วามรับผิ ดชอบของผู้จั ดการผลิ ตภั ณฑ์ การพั ฒนากลยุท ธ์การตลาดให้
สอดคล้องกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้าและนโยบายที่สาคัญใน
การสร้างตราสินค้า การวางต าแหน่ งผลิ ตภั ณฑ์ การพัฒนาผลิ ตภั ณฑ์ หลักการและวิ ธีการ
กาหนดราคาผลิตภัณฑ์ ปัจ จัยที่ มีอิทธิ พลต่ อการตั้งราคา เศรษฐศาสตร์ กับการตัด สินใจด้าน
ราคา อิท ธิพลของราคาที่มี ต่อพฤติกรรมผู้บ ริ โภค กลยุ ทธ์ ด้านราคา การกาหนดราคาตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ ปัญ หาเกี่ย วกั บผลิตภั ณฑ์ และราคา รวมถึงจริย ธรรมด้านผลิ ตภั ณฑ์ และ
การตั้งราคา
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MKRT3102

การตลาดบริการ
3(3-0-6)
Service Marketing
ความหมาย ความสาคัญ ลักษณะและขอบเขตของตลาดบริ การ ประเภทของตลาด
บริการ วิเคราะห์สถานการณ์ และสภาพแวดล้อมของตลาดบริการ พฤติกรรมของผู้ใ ช้บริการ
การบริหารความสัมพันธ์กับผู้ใ ช้บริการ คุ ณภาพบริการ ส่วนประสมการตลาดของผลิตภัณฑ์
บริ การ การวิเคราะห์ปัญหาทางการตลาด การวางแผนและกาหนดกลยุ ทธ์ ท างการตลาด
บริการ กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการด้านการตลาดบริการ

MKRT3201

การตลาดระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Marketing
ความสาคัญ และสภาพแวดล้ อมของการตลาดระหว่ างประเทศและระดั บ โลก
บทบาทและการด าเนินงานขององค์กรระหว่ างประเทศ นโยบายของประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน (AEC) และภูมิภ าคอื่ น ๆ รู ป แบบการเข้าสู่ ต ลาดต่ างประเทศ การวางแผนและ
กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในตลาดระหว่างประเทศ

MKRT3303

การสือ่ สารการตลาดแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrated Marketing Communication
ลักษณะทั่ว ไป และความสาคัญ ของการสื่ อสาร กระบวนการสื่อสารทางการตลาด
แบบบูรณาการ การวิเคราะห์ปัจจัยด้ านต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการสื่ อสารในรู ปแบบที่ห ลากหลาย
การวิเคราะห์ลักษณะและพฤติกรรมของผู้บริโ ภคเพื่อออกแบบรูป แบบการสื่อสารที่ เหมาะสม
ตลอดจนการใช้เครื่องมือการสื่ อสารทั้ งสื่ อหลั กและสื่ อรองผ่ านช่ องทางทั้ ง ออนไลน์ และ
ออฟไลน์ อย่างเหมาะสม

MKRT3305

การตลาดเครือข่ายสังคม
3(3-0-6)
Social Network Marketing
ความหมาย ความสาคัญ ประเภท และแนวความคิ ดเกี่ยวกั บเครือข่ายสังคม การนา
เครือข่ายสังคมมาใช้เพื่อเพิ่มศั กยภาพในการทาการตลาด กลยุท ธ์การตลาดเครื อข่ายสั งคม
พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม การสร้าง การรักษาความสั มพันธ์ กับ ลูกค้ า และการบริหาร
ข้อร้องเรียนผ่านเครือข่ายสังคม
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MKRT3401

การจัดการการขายและธุรกิจเครือข่าย
3(3-0-6)
Sale Management and Network Marketing
บทบาทหน้ าที่ การขายโดยบุ ค คล ศิ ลปะการขาย หน้ าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของ
ผู้บริหารการขาย การสรรหาและการคัด เลื อกพนักงานขาย การประเมิ นผลและควบคุม การ
ขาย เทคนิคการขายเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ความหมายและความสาคั ญของการขาย
ตรงและธุรกิจเครือข่าย ประเภทธุรกิจเครือข่ายในประเทศไทย แผนธุรกิ จเครือข่าย กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องและปัจจัยที่ทาให้ธุรกิจเครือข่ายประสบความสาเร็จ

MKRT3501

การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา
3(2-2-5)
Search Engine Marketing
พื้นฐานความรู้ที่จ าเป็นเพื่ อเพิ่ มอั นดั บการค้นหาของเว็ บไซต์ โดยเครื่ องมือ Search
Engine สาหรั บ การท าการตลาดดิ จิ ทั ล ทั้ ง แบบ SEO (Search Engine Optimizations)
และแบบ SEM (Search Engine Marketing) กลยุ ท ธ์ การใช้ คาค้ นหาและเทคนิ ค ที่จ าเป็ น
เพื่อให้เว็บไซด์ติดอันดับที่ดีบนหน้ าแสดงผลการค้นหา การเขียนคาโฆษณา ความสาคัญของ
คะแนนที่มีคุณภาพ การอ่านข้อมู ลสถิติ และนาข้อมู ลไปปรั บ ปรุ งแผนงาน รวมไปถึงการ
วิเคราะห์การตอบรับกลับมาให้ได้มากที่สุด

MKRT3502

การตลาดสาหรับอุตสาหกรรมการกีฬา
3(3-0-6)
Marketing for Sport Industry
การบริห ารจัดการด้ านการตลาดของธุ รกิจ ในอุ ต สาหกรรมการกีฬ า การวิ เคราะห์
และการวางแผนการตลาดธุ รกิ จด้ านการกี ฬ า พฤติ กรรมของผู้ เข้าชมกี ฬ า การประเมินผล
การตลาดการกีฬ า แนวโน้ ม และประเด็ นในปั จ จุ บันของการตลาดการกี ฬ าระดั บ ภู มิ ภ าค
อาเซียน ระดับ ทวีป และระดั บ โลก การประยุกต์ ใช้ ส่ วนประสมทางการตลาดด้ านการกี ฬ า
เพื่อส่งเสริมสิทธิประโยชน์การกีฬ า แผนธุ รกิ จและการพั ฒนาแผนกลยุท ธ์ใ นการสร้ างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจด้านการกีฬา โดยใช้เครื่องมือทางการตลาดยุคดิจิทัล

MKRT3901

วิธีวิจัยวิทยาทางการตลาดดิจิทัล
3(3-0-6)
Research Methodology in Digital Marketing
ความหมาย บทบาท ความสาคัญและประโยชน์ของการวิจัย ทางธุรกิจ จรรยาบรรณ
ของนักวิจัย ประเภทของการวิ จัย ทางธุ รกิ จ ขั้นตอนการวิ จัย การเลือกปั ญหาการวิ จัย การ
กาหนดจุดมุ่งหมาย การตั้งคาถามในการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร และเทคนิ ค
การตั้งสมมติฐาน การเลือกรู ปแบบการวิ จัย เครื่องมื อและวิธี การเก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติ ที่
สอดคล้องกับการวิจัยแบบต่าง ๆ การเขียนเค้าโครงการวิจัย
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MKRT4103

การตลาดเพื่อความยั่งยืน
3(3-0-6)
Marketing for Sustainability
ความหมาย ความสาคั ญ แนวคิ ด ในการด าเนิ นงานทางการตลาดที่ค านึงถึงลู กค้ า
ธุรกิจและสิ่งแวดล้อม การผลิตโดยใช้ทรัพยากรอย่ างคุ้มค่า ห่วงโซ่ อุปทานสี เขียว รวมถึงการ
ดาเนินงานของกิจการเพื่อสังคม และเครือข่ายผู้ บริโภคสีเขียว การใช้กลยุทธ์ และการจั ดการ
ทางการตลาดดิจิทั ล เพื่ อเปลี่ ย นแปลงพฤติ กรรมผู้ บ ริ โ ภคและธุ รกิ จ ให้ ค านึ งถึ งความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงนวัตกรรมที่ยั่งยืนองค์กรเพื่อประโยชน์ของชุมชน

MKRT4302

การจัดกิจกรรมทางการตลาด
3(2-2-5)
Marketing Event
แนวคิด ทฤษฎี วิ ธี ก ารและรู ป แบบการจั ด กิ จ กรรมทางการตลาด การจั ด การ
ออร์กาไนเซอร์เพื่อสร้างกระแสความสนใจของผู้บริ โภคต่อสินค้าและบริ การ ตลอดจนกลยุท ธ์
การเลือกเครื่องมือการจัดกิ จกรรมทางการตลาดที่เหมาะสมในยุคการตลาดแบบดิจิ ทัล เช่ น
กิจกรรมทางธุรกิจ กิจกรรมด้ านกี ฬา กิ จกรรมด้านศิลปวั ฒนธรรม กิจ กรรมขององค์ กรที่ไ ม่
แสวงหากาไร การบริหารคน การบริห ารเครื่องมือในแต่ละสถานการณ์ท างการตลาดที่ มีการ
เปลี่ยนแปลง

MKRT4501

การตลาดดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Marketing
ความหมายและแนวทางการตลาดดิ จิทั ล ทฤษฎี แนวคิด กระบวนการ การผนวก
รวมการตลาดออนไลน์และการตลาดออฟไลน์ เครื่ องมือสาคั ญ ต่าง ๆ ในการท าการตลาด
ดิจิทัล โดยมุ่งพัฒนาการจัดท าแผนการตลาด โดยวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมสภาพการแข่งขัน
และพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อกาหนดกลยุ ทธ์ ในการพัฒนาส่ว นประสมทางการตลาด รวมถึง
แนวทางการปฏิบัติตามแผน และการควบคุม การดาเนินงานทางการตลาดดิ จิทั ลให้ ประสบ
ความสาเร็จ

MKRT4801

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาดดิจิทัล
2(90)
Preparation for Occupational Practicum in Digital Marketing
การเตรียมความพร้ อมเกี่ ย วกั บ ทั กษะ การใช้ ภ าษา การใช้ ค อมพิ ว เตอร์ การใช้
เทคโนโลยี การพัฒนาบุคลิกภาพ และการปรับตั วเข้ากับสภาพแวดล้อม สามารถทางานเป็ น
ทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเสริม สร้างจรรยาบรรณในวิชาชีพเพื่ อเตรี ยมความพร้อม ก่อน
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
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MKRT4802

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทางการตลาดดิจิทัล
5(350)
Occupational Practicum in Digital Marketing
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: MKRT4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การตลาด
ดิจิทัล
การฝึกประสบการณ์ วิชาชี พด้ านการบริ ห ารธุรกิจ ในสถานประกอบการ ในภาครั ฐ
หรือเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์นิเทศก์

MKRT4803

การเตรียมสหกิจศึกษาทางการตลาดดิจิทัล
2(90)
Preparation for Co-operative Education in Digital Marketing
หลักการและแนวคิด เกี่ ยวกั บสหกิจ ศึกษากระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึ กษา
ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับ สหกิ จศึ กษา การเตรี ย มความพร้อมเกี่ย วกับ ทักษะ การใช้
ภาษา การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยี การพัฒ นาบุค ลิกภาพ และการปรั บตั วเข้ากั บ
สภาพแวดล้อม สามารถทางานเป็ นทีมได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ การเสริมสร้างจรรยาบรรณใน
วิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

MKRT4804

สหกิจศึกษาทางการตลาดดิจิทัล
6(540)
Co- operative Education in Digital Marketing
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: BUSS4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางการตลาดดิจิทัล
การฝึกงานวิชาชีพที่เน้ นการปฏิบั ติในสถานประกอบการโดยความร่วมมื อของสถาน
ประกอบการและสถานศึ กษาร่ ว มกั น มี การคั ด เลื อกนั กศึ กษาปฏิ บั ติ งานจริ ง ณ สถาน
ประกอบเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ปฏิ บัติงานจริง คุณสมบัติของบัณฑิ ตตรงตามความต้ องการ
ของสถานประกอบการ ซึ่งก่อให้ เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดแก่ ทุก ๆ ฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้องมีระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานไม่ต่ากว่า 1 ภาคการศึ กษาปกติ มี การประเมิ นผลและนาเสนอรายงานสหกิ จ
ศึกษาโดยมีการพิจารณาประเมินผลร่วมกับสถานประกอบการ

MKRT4901

สัมมนาทางการตลาดดิจิทัล
2(0-4-2)
Seminar in Digital Marketing
การบูรณาการความรู้ ทางการตลาดดิจิ ทั ล เพื่อนามาวิ เคราะห์ ปั ญ หาและประเด็ น
สาคัญทางการตลาดเน้นศึกษาปัจจัยการดาเนินงานด้านการตลาดดิจิทัลที่ป ระสบความสาเร็ จ
และความล้มเหลว โดยใช้วิธีการจัดสัม มนาและอภิปรายประเด็นที่ น่าสนใจ หรื อเป็นแนวโน้ ม
ที่สาคัญในอนาคต
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MKRT4902

การวิจัยทางการตลาดดิจิทัล
3(0-6-3)
Research in Digital Marketing
บทบาทและความสาคัญ ของการวิจั ยทางการตลาดดิ จิทั ลที่ มีต่ อธุ รกิ จ การกาหนด
เทคนิคและเครื่องมือในการวิจัยตลาดที่เหมาะสมกับสถานการณ์ทางการตลาดที่ เปลี่ยนแปลง
การใช้สถิ ติที่สอดคล้ องกับ การวิ จั ย แบบต่ าง ๆ การใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ใ นการเตรี ย มข้อมู ล
วิเคราะห์และประมวลผลข้อมู ล การประเมิ นผลการวิจั ย การเขีย นรายงานการวิ จั ย และ
กรณีศึกษาด้านการวิ จัยตลาดเฉพาะกรณี ศึกษา เพื่ อนาไปใช้ใ นการตั ด สินใจทางการตลาด
และธุรกิจออนไลน์
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3.2 ชื่อ สกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่ ตาแหน่งทาง
วิชาการ
1

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

2

อาจารย์

3

อาจารย์

4

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

5

อาจารย์

ชื่อ-สกุล

นายสิทธิ
วงศ์ทองคา
นายอดิเทพ
ครุฑธามาศ
นางสาวอรนี
บุญมีนิมิตร
นางสาวนภัสสร
ตื่มสูงเนิน
นายชนินทร์
พุ่มบัณฑิต

คุณวุฒิ

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

บธ.ม.
ศศ.บ.

สาขาวิชา

บริหารธุรกิจ
การตลาด
เทคโนโลยีชีวภาพ
การตลาด
การตลาด
การตลาด
บริหารธุรกิจ
การจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ
การตลาด
การพัฒนาองค์การ
และการจัดการ
สมรรถนะของมนุษย์
การจัดการองค์การ
การจัดการทั่วไป

สถาบันการศึกษา

ปีที่จบ

ชม.สอน/
ภาค
การศึกษา

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2559
2543
2539
2549
2548
2541
2536
2545

12

มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยบูรพา

2539
2563

มหาวิทยาลัยศรีปทุ ม
สถาบันราชภัฏราชนครินทร์

2549
2546

12
12
12

12

3.2.2 อาจารย์ประจา/ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
ที่

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

1

ผู้ช่วย
นายธีรโชติ
ศาสตราจารย์ สัตตาคม
อาจารย์
นางสาวดวงพร
คงพิกุล
ผู้ช่วย
นายนวระ
ศาสตราจารย์ ทาสุวรรณ

2
3

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

บธ.ม.
บธ.บ.
วท.ม.
บธ.บ.
วท.ม
บธ.ม
บธ.บ

4

อาจารย์

นางกัลยกร
กลายสุข

ปร.ด.
ศศ.ม.
ค.บ.
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การจัดการและบริ หาร
องค์การ การตลาด
การจัดการประยุกต์
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
เทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตและ
พาณิชอิเล็กทรอนิกส์
บริหารธุรกิจ
การจัดการธุรกิจ
การบริหารการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
การบริหารองค์การ
การสหกรณ์
(เกียรตินิยมอันดับ 2)

สถาบันการศึกษา

ชม.สอน/
ภาค
การศึกษา

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

12

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยปทุมธานี

12
12

12

มหาวิทยาลัยเกริก
วิทยาลัยครูจันทรเกษม
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ที่

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

ชื่อ-สกุล

5

ผู้ช่วย
นางสาวอาจารีย์
ศาสตราจารย์ ประจวบเหมาะ

6

อาจารย์

นางสาวชลธิชา
ทิพย์ประทุม

7

อาจารย์

นายชนินทร์
พุ่มบัณฑิต

8
9

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

10

อาจารย์

11

อาจารย์

12

อาจารย์

13

อาจารย์

นางสาวรจนา
แสงตาล
นางสาวนภัสสร
ตื่มสูงเนิน
นางศศิกานต์
จรณะกรัณย์
นางสุมนา
จันทราช
นายก่อกุล
กีฬาพัฒน์

นางสาวอรนี
บุญมีนิมิตร
14
ผู้ช่วย
นางปรางค์มณี
ศาสตราจารย์ เดชคุ้ม
15

อาจารย์

นางสาวชนิดา
ลีลาสุวรรณสิริ

คุณวุฒิ

บธ.ด.
บธ.ม.
บช.บ.
ปร.ด.
บธ.ม.
บธ.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา

บริหารธุรกิจ
การจัดการ
การบัญชี
การจัดการ
การตลาด
การจัดการทั่วไป
การบริหารธุรกิจเกษตร
(เกียรตินิยมอันดับ2)
ปร.ด. การพัฒนาองค์กรและการ
จัดการสมรรถนะของมนุ ษย์
บธ.ม. การจัดองค์การ
ศศ.บ. การจัดการทั่วไป
บธ.ม. บริหารธุรกิจ
วท.บ. เทคโนโลยีเซรามิกส์
บธ.ม. การจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ
บธ.บ. การตลาด
พณ.ม. เทคโนโลยีการบริหาร
ศศ.บ. นิเทศศาสตร์
บธ.ด. การจัดการเชิงกลยุทธ์
บธ.ม. การจัดการ
บธ.บ. การจัดการ
บธ.ด. การตลาด
บธ.ม. บริหารธุรกิจ
บธ.บ. การตลาด
บธ.ม. บริหารธุรกิจ
บธ.บ. บริหารธุรกิจ
ปร.ด. สหวิทยาการเพื่อการพัฒนา
บธ.ม. การจัดการองค์การ
กศ.บ. คหกรรมศาสตร์
บธ.ด. การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
และทรัพยากรมนุษย์
บธ.ม. การจัดการทั่วไป
ศศ.บ. สื่อสารมวลชน
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สถาบันการศึกษา

ชม.สอน/
ภาค
การศึกษา

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยบูรพา

12

12

12

มหาวิทยาลัยศรีปทุ ม
สถาบันราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยรังสิต
สถาบั นบัณ ฑิตพัฒ นบริ หารศาสตร์
วิทยาลัยครูจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยศรีปทุ ม
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

12
12

12
12

12

12
12

12
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ที่

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

16

อาจารย์

นายสุรเชษฐ์
จันทรงาม

ปร.ด.

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการศึก ษา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์

คอ.ม.
วท.บ.

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ชม.สอน/
ภาค
การศึกษา
12

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
การฝึ กประสบการณ์ ภ าคสนามก่ อนเข้ าสู่ การท างานจริ งเป็ น การเปิ ด โอกาสให้ นั กศึ กษาได้ ใช้
องค์ความรู้ที่เรียนมาจากภาคทฤษฎีทั้งหมดนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานจริงในองค์กรทั้งภาครัฐ รั ฐวิสาหกิ จ
และภาคเอกชน ดังนั้น หลักสูตรได้กาหนดกลุ่ มวิชาปฏิบั ติการและฝึ กประสบการณ์วิชาชี พเป็นวิชาบังคั บที่อยู่
ในโครงสร้ างของหลักสูตร โดยนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนวิชาฝึ กประสบการณ์ ทางวิ ชาชีพหรือสหกิจ ศึกษา
ในภาคเรียนสุดท้ายก่อนที่จะสาเร็จการศึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
(1) มีทักษะในการปฏิบัติด้านบริหารธุรกิจ
(2) บูรณาการความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) มีม นุษยสัม พันธ์และท างานร่ว มกั บ ผู้ อื่นได้ ดี รวมทั้ งสามารถปรั บ ตั ว เข้ากั บ ผู้ ร่ว มงาน/สถาน
ประกอบการได้
(4) มีค วามสามารถในการเป็นผู้นาและผู้ ต าม รวมทั้ งแก้ ปัญ หาที่ เกิ ด ขึ้นในการปฏิ บัติ งาน อย่ าง
สร้างสรรค์
(5) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร และมีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน
(6) มีความมั่นใจ ความกล้าในการแสดงออก และมีค วามคิด ริเริ่ม สร้ างสรรค์ ใ นการพัฒนางานให้ มี
คุณภาพยิ่งขึ้น
(7) สามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางเรียน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
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5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
ข้อก าหนดในการท าโครงงานหรื องานวิ จั ย ที่ นักศึ กษาสนใจซึ่ งจะต้ องเป็ น หั ว ข้อ ที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ
การศึ กษารู ปแบบงานด้านบริหารธุรกิจ การพั ฒนางานด้านบริห ารธุรกิจ หรือการสร้างนวัต กรรม โดยต้องมี
องค์การธุรกิจหรือชุมชนท้องถิ่นอ้างอิงและคาดว่ าจะนาไปใช้ประโยชน์ได้ มีขอบเขตโครงงานที่ สามารถทาเสร็ จ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด และมีรูปเล่มรายงานตามรูปแบบที่หลักสูตรกาหนด
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
โครงงานหรืองานวิจัยที่นักศึกษาสนใจ และสามารถศึกษา ค้นคว้า เก็บ รวบรวมข้อมู ล วิ เคราะห์
ข้อมูล สรุปผล เขียนรูปเล่มโครงงานหรืองานวิจัย และนาเสนอผลงานวิจัย
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจในการทางานวิจัยเบื้องต้น
(2) มีความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการ การสื่ อสาร การประสานงาน และ การทางานเป็นทีม
(3) มีทักษะด้านการวิเคราะห์ การสั งเคราะห์ และการรวบรวมข้อมูลเพื่ อช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้
(4) มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการทาโครงงานหรืองานวิจัย
(5) โครงงานหรืองานวิจัยสามารถเป็นต้นแบบที่สามารถไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ได้
(6) สามารถเขียนผลงานวิจัยหรือนาเสนอผลงานวิจัยได้
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 หรือ ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 3
5.4 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
(1) แต่งตั้งอาจารย์ที่ป รึกษาและกาหนดชั่ ว โมงการให้ค าปรึ กษา เพื่อให้ ค าแนะนาและค าปรึ กษา
โครงการหรืองานวิจัยให้นักศึกษาเป็นรายกลุ่ม
(2) กาหนดช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสาร บทความงานวิจัย หรื อตัว อย่างโครงงานหรืองานวิ จัยให้
นักศึกษาดาวน์โหลด
(3) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาตลอดการทาโครงการหรื องานวิจั ย เช่น การเลือกหัว ข้อ กระบวน
การศึกษาค้นคว้า การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผลงานวิจัย
(4) ติดตามความก้าวหน้าในการทางานของนักศึกษา
(5) นักศึกษานาเสนอโครงร่างของโครงการหรืองานวิจัยแก่คณะกรรมการ
(6) นักศึกษานาเสนอความก้าวหน้าและผลงานโครงการหรื องานวิจัยแก่คณะกรรมการ
5.6 กระบวนการประเมินผล
(1) ประเมินผลจากบันทึกความก้าวหน้าและการปรับปรุงในสมุดให้คาปรึกษา
(2) ประเมินผลจากการนาเสนอโครงการหรื องานวิจัยปากเปล่าแก่คณะกรรมการ
(3) ประเมินผลจากการรูปเล่มโครงการหรือรายงานการวิจัย
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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หมวดที่ 4
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์การสอนหรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. การเป็ น นักพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุ รกิ จ - บูรณาการกระบวนการเรียนการสอนกับงานวิจัย
นักบริ ห ารธุรกิจ สมัยใหม่ ผู้ป ระกอบการอิ สระ
- บู ร ณาการกระบวนการเรี ย นการสอนกั บ การ
บัณฑิตนักปฏิบัติ
บริการวิชาการ
- กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ กระตุ้ นให้ นักศึ กษา
คิ ด วางแผน ค้ น คว้ า ความรู้ แก้ ปั ญ หา ด้ ว ย
เทคโนโลยีใ หม่ ๆ และประเมินเพื่อปรับปรุงตนเอง
อยู่ตลอดเวลา
- ส่งเสริ ม ให้นักศึ กษาแต่งกายเหมาะสม ใช้ วาจาที่
สุภาพ มีสุขภาพพลานามัยที่ดี
- ส่งเสริ ม ให้ นักศึ กษามี ค วามภู มิ ใ จและเห็ นคุ ณค่ า
ของวัฒนธรรมไทย
2. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

- กิจกรรมการเรียนการสอนที่ กระตุ้นให้ นักศึ กษาใช้
เท ค โ นโ ลยี ส ารสนเท ศ ใ นการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล
ติด ต่ อสื่อสาร การส่ งงาน การเรี ย นการสอนแบบ
ออนไลน์
- กิจกรรมการอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
- กิจกรรมการเรีย นที่ให้นักศึกษาฝึ กปฏิบัติใ นการท า
ธุรกิจ ออนไลน์ การใช้ ซอฟต์แวร์ ป ระยุกต์ เพื่ องาน
ธุรกิจ

3. ความสามารถด้านการคิดเชิงออกแบบ การคิด
เชิงสร้างสรรค์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

- มอบหมายงานให้ นั กศึ กษาได้ ค้ น หาปั ญ หาและ
ความต้องการของคนในสังคมจากสถานการณ์ จริ ง
นาปัญ หาที่ ได้ม าคิด และออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหา
อย่างสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ
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กลยุทธ์การสอนหรือกิจกรรมของนักศึกษา
- กิ จ กรรมการอบรมกระบวนการความคิ ด เชิ ง
ออกแบบ การคิดเชิงสร้างสรรค์
- ส่งเสริ ม ให้ นักศึ กษาเข้าร่ ว มประกวดผลงานด้ าน
ความคิ ด สร้ างสรรค์ หรื อเวที ส่งเสริ ม ให้ เกิ ด การ
แสดงทางความคิด

4. การใช้ภาษาต่างประเทศและการสื่อสาร

- สร้ างสถานการณ์ ใ ห้ สื่อ สารภาษาต่ า งประเทศ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักศึกษาในชั้นเรียน
- กิจ กรรมอบรมเพิ่ มทั กษะการสื่อสารภาษาอั งกฤษ
หรือภาษาที่สาม
- จัด การเรี ย นการสอนภาษาต่ างประเทศในทุ ก ๆ
ภาคเรียน
- การทด สอบ ภ าษาอั ง กฤษวั ด ผลก่ อ นส าเร็ จ
การศึกษา
- สอดแทรกภาษาต่างประเทศในทุกรายวิ ชาที่ มีการ
เรียนการสอน

5. การมีมนุษย์สัมพันธ์และความสามารถในการ
ปรับตัว

- จัดกิจกรรมวันพบที่ปรึ กษา และกิจ กรรมพี่ พบน้อง
เพื่ อให้ นักศึ กษาได้ ท าความรู้ จั กกั น และแนะน า
การเรี ย นการสอน และการท ากิ จ กรรมหลั กสู ต ร
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
- สนับ สนุ นให้นักศึ กษาจั ดตั้ งชมรมจิ ตอาสา เพื่ อให้
นักศึกษาร่วมกันทางานโดยมีจุดมุ่งหมายช่วยเหลื อ
ชุมชน สังคม และผู้ด้อยโอกาส
- มอบหมายให้ นักศึ กษาทางานกลุ่ มเพื่ อให้เกิ ดการ
แบ่ งหน้ าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ และสร้ างทั กษะการ
เป็นผู้นาและผู้ตาม

6. มีคุณธรรม จริยธรรม และจริยธรรมทางวิชาชีพ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

- ผู้สอนจะสอดแทรกคุ ณธรรม และจริย ธรรมให้ แก่
นักศึกษาในการบรรยายแต่ละรายวิชา
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กลยุทธ์การสอนหรือกิจกรรมของนักศึกษา
- กาหนดรายวิ ช า หลั กการจั ด การร่ ว มสมั ย และ
จริ ย ธรรมทางธุ รกิ จ เป็ นวิชาแกนที่ นักศึ กษาต้ อง
เรียน
- ส่งเสริ มการเข้าร่ว มกิจ กรรมคุณธรรมจริยธรรมให้
นักศึกษา

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถดาเนิ นชีวิตร่วมกับผู้ อื่นในสังคมอย่ างราบรื่นและ
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่ ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ ย วกับ สิ่งต่อไปนี้ เพื่อให้
นักศึ กษาสามารถพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม รวมทั้งอาจารย์ ต้องมีคุณสมบัติด้ านคุ ณธรรม จริ ยธรรมเพื่ อ
แสดงตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาด้วย
(1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1) ซื่อตรงต่อหน้าที่ไม่คดโกง
2) ขยัน อดทน เพียรพยายามสู่ความสาเร็จ
3) เสียสละ มีน้าใจ สุภาพอ่อนน้อม
4) กตัญญูกตเวที
5) อนุรักษ์และสืบทอดเอกลักษณ์ที่ดีงามของไทย
6) สานึกรักต่อชาติและสถาบัน
(2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย
2) เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ ต รงเวลาตลอดจนการกวดขันเรื่ องการแต่ งกายให้ เป็ นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
3) นักศึกษาต้องมีค วามรับผิด ชอบ โดยในการทางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้ รู้หน้ าที่ของการเป็ น
ผู้นากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม
4) ปลู กจิ ต ส านึ ก ความซื่ อ สั ต ย์ โ ดยต้ องไม่ ก ระท าการทุ จ ริ ต ในการสอบหรื อ การลอก
การบ้านของผู้อื่น
5) สอนคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในรายวิชา
6) สอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภิปรายร่วมกัน
7) สอนโดยการอ้างอิงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณแต่ละวิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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8) การแสดงออกอันเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สอน
(3) วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากตารางเวลาของนักศึ กษาในการเข้าชั้ นเรี ย น การแต่งกาย การส่งงานตาม
กาหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม
2) ประเมินจากการมีวิ นัย และพร้ อมเพรี ย งของนั กศึ กษาในการเข้ าร่ ว มกิ จ กรรมเสริ ม
หลักสูตร
3) จานวนผู้กระทาทุจริตในการสอบ
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
5) ผลการสอบในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรมโดยตรง
6) สังเกตการแสดงพฤติกรรมระหว่างผู้เรียนร่วมกันและกับผู้สอนทุกคน
7) การทางานเป็นกลุ่ม และรายงานผลงาน
2.2 ด้านความรู้
นักศึกษาต้องมีค วามรู้และความเข้าใจในศาสตร์ ที่ เป็ นพื้ นฐานของชี วิ ต และความรู้ เกี่ ย วกั บ
สาขาวิชาที่ศึกษา เพื่อใช้ในการดารงชีพและช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้และทักษะในสาขาที่ศึกษา และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้
(2) มีความตระหนักรู้ในองค์ความรู้ของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
(3) มีความรอบรู้และประสบการณ์กว้างขวาง
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) บรรยายในชั้นเรียนและถามตอบ
(2) อภิปรายเป็นกลุ่มโดยให้ผู้สอนตั้งคาถาม ตามเนื้อหาโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
(3) สอนให้ค้นคว้าและทารายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม
(4) เปรียบเทียบความรู้จากห้องเรียนกับประสบการณ์การปฏิบัติงานจริง
2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ทดสอบทฤษฎีโดยการสอบและให้คะแนน
(2) ประเมินจากรายงานที่ให้ค้นคว้า
(3) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย
(4) ประเมินด้วยแบบสังเกตพฤติกรรม
2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
สามารถประยุกต์ความรู้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติได้ อย่างสอดคล้องกับเนื้ อหาวิชาการสามารถ
บอกเล่าด้วยการวินิจ ฉัยอย่างผู้รู้ สามารถสังเคราะห์และประยุกต์ใช้ ผลงานวิ จัย สิ่งตีพิม พ์หรื อสื่อต่าง ๆ ทาง
วิชาการ สามารถวางแผนอย่างเป็นอิสระ และดาเนินการโครงการสาคัญหรือโครงการวิจั ยค้นคว้าทางวิชาการ
โดยประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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2.3.1 ผลการเรียนรู้ทางด้านทักษะทางปัญญา
(1) พึ่งพาตนเองและเป็นที่พึ่งพาของผู้อื่นได้
(2) รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
(3) มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
(4) สามารถคิด เชื่อมโยงความสั ม พันธ์ ของสิ่งต่ าง ๆ ใช้เหตุผลเพื่ อใช้ ใ นการแก้ ปัญ หา
ได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ
(5) สามารถคิดวิเคราะห์ สั งเคราะห์ และประเมินข้อมู ลเพื่อใช้ป ระกอบการตั ดสิ นใจ
ที่ถูกต้องเหมาะสม
(6) มีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต
2.3.2 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)
2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย
(2) การสอบข้อเขียน
(3) การเขียนรายงาน
(4) การสัมมนา
(5) การวิเคราะห์ และการวิจารณ์
(6) การแสดงความคิดเห็นในและหน้าชั้นเรียน
2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
สามารถริเ ริ่ม อย่างสร้างสรรค์ และจั ด การแก้ ไ ขข้อโต้ แย้ ง ปั ญ หา มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการ
ดาเนิ นงานของตนเอง และร่ว มมือกับ ผู้อื่นอย่ างเต็ มที่ แสดงออกซึ่ งทักษะการเป็ นผู้ นาและผู้ ต ามได้ อย่าง
เหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์
2.4.1 การเรียนรู้ด้ า นทัก ษะความสั มพั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว บุ ค คลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ
(1) มีความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ปัญหาชุมชนหรือสังคม
(2) มีความตั้งใจดี และเจตนาที่ดีในการอาสาเข้าร่วมในเรื่องของส่วนรวมโดยสมัครใจไม่
มีการบังคับ
(3) ตระหนักรู้และสานึกถึงประโยชน์ ของส่ วนรวม เห็นคุณค่ าและดูแลรักษาสมบัติ ของ
ส่วนรวม
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(4) สามารถพึ่งพาตนเอง รั บ ผิด ชอบต่อตนเองและสั งคม เคารพหลั กความเสมอภาค
เคารพสิทธิของผู้อื่น
2.4.2 กลยุทธ์ก ารสอนที่ใช้ในการพั ฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสัมพั นธ์ร ะหว่ างบุ คคล
และความรับผิดชอบ
(1) กาหนดกิจกรรมการเรียนรู้แบบทีม (Team Based Learning)
(2) กาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ ค้ นคว้ าหาข้อมู ลโดยการสัม ภาษณ์หรื อต้องประสานงาน
กับผู้อื่น (Inquiry Based Learning)
(3) การเรียนรู้โดยโครงการ (Project Based Learning)
(4) การเรียนรู้เชิงบริการ (Service Learning)
(5) กิจกรรมบทบาทสมมุติ (Simulation and Role play)
(6) ศึกษาโดยใช้กรณีศึกษา (Case Study)
2.4.3 วิธีก ารวัดและการประเมิน ผลการเรียนรู้ด้ านทั กษะความสั มพัน ธ์ระหว่ างบุ คคลและ
ความรับผิดชอบ
(1) ประเมินผลงานของกลุ่มและผลงานของผู้เรียนในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ทางาน
(2) ประเมินตนเองและประเมินซึ่งกั นและกัน
(3) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน
(4) ใช้ผลการประเมินจากการเรียนรู้เชิ งบริการ
(5) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย
2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถสื่อสารได้อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเหมาะสมกั บ ผู้ ฟัง นาเสนอรายงานทั้ ง รู ป แบบที่ เป็ น
ทางการและไม่เป็นทางการจากสิ่งตีพิม พ์ห รื อสื่ อต่ าง ๆ ทางวิ ชาการและวิ ชาชี พ มี ค วามสามารถในการ
ประเมินผลอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้ข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการตรวจสอบปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้า นทักษะการวิเ คราะห์เ ชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร สืบ ค้น รวบรวม วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมู ล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ข้อมูลอย่างรู้เท่าทัน
(2) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านการพูด และการเขียน
(3) สามารถเลือกใช้รูปแบบของการนาเสนอที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้
(4) มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ และสถิติ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใ ช้ในการพั ฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์เ ชิงตั วเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาโดยการสอบและสัมภาษณ์
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(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

แก้ปัญหาโจทย์โดยใช้คณิตศาสตร์หรือสถิติ
ฝึกใช้สถิติประมวลผลข้อมูลในการวิจัย
ใช้ตาราภาษาอังกฤษประกอบการเรียนการสอน
ฝึกให้ค้นคว้าหาข้อมูลจากระบบสารสนเทศ
ฝึกให้นาเสนอผลงานที่ค้นคว้าด้วยตนเองในรูปแบบต่าง ๆ
บูรณาการใช้คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์หรือสื่อต่าง ๆ ทุกรายวิชาได้

2.5.3 วิธีก ารวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้า นทัก ษะการวิเคราะห์เชิ งตั วเลข การสื่อ สาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินผลโดยการสอบข้อเขียน และปากเปล่า
(2) ประเมินผลจากการนาเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
(3) ประเมินผลจากการใช้คอมพิวเตอร์
(4) ผลการแก้ปัญหาโจทย์ทางคณิตศาสตร์
หมวดวิชาแกนและวิชาเฉพาะ
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(1) มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่า แห่งอาชีพ และจริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ
(2) มีความรับผิดชอบ มีวินัย ซื่อสัตย์ ตรงเวลา เคารพและปฏิ บัติตามกฎ ระเบี ยบ และ
ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(3) มีสานึกสาธารณะ และมี ค วามเป็นพลเมื องที่ ดี ไม่ เอารั ด เอาเปรี ย บผู้ อื่น มี ค วาม
รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) อาจารย์ผู้ส อนต้ องสอดแทรกเรื่ อง คุ ณธรรม จริ ย ธรรมในการสอนทุ กรายวิ ช า
รวมทั้งฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะต้องส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดกับนักศึกษา
(2) ในหลักสูตรบังคับเรียนวิชา จริยธรรมทางธุรกิจ ในหมวดวิชาเฉพาะด้า น
(3) สนับสนุนให้นักศึกษาจั ดกิ จกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้ อม รวมถึง
กิจกรรมที่แสดงออกถึงความเสียสละและความพอเพียง
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) สังเกตพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีจ านวนเพิ่ม ขึ้น เช่น การเข้าเรียน ตรงเวลา จ านวน
ทุ จ ริ ต ในการสอบลดน้อยลง ความพร้อ มเพรี ย งในการเข้าร่ ว มโครงการหรื อ กิ จ กรรมของนั กศึ กษาความ
รับผิดชอบในหน้าที่ เป็นต้น
(2) การสอบข้อเขียนวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ
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(3) ประเมินจากความรับ ผิดชอบในงานที่ได้ รับ มอบหมายทั้ งงานเดี่ย วและงานกลุ่ม ใน
ด้านคุณภาพของงานและการมีส่ว นร่ว มในงานนั้ น ๆ ซึ่ งประกอบด้ว ย การประเมิ นตนเอง การประเมิ นโดย
เพื่อนร่วมชั้นหรือเพื่อนร่วมกลุ่ม และการประเมินโดยอาจารย์ผู้สอน
(4) ประเมินจากจานวนนักศึกษาที่ ทาการทุ จริต ในการสอบ หรื อกระทาผิ ดกฎระเบีย บ
ด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

2.2 ด้านความรู้
2.2.1. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้ในศาสตร์ของรายวิชาทางด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ
(2) สามารถเชื่อมโยงศาสตร์ ต่าง ๆ เข้ากับ การดาเนินชี วิต โดยเฉพาะทางด้านกระบวน
การการจั ด การและบริ ห ารธุ ร กิ จ ในด้ า นการวางแผน การจั ด โครงสร้ า งองค์ ก าร การปฏิ บั ติ ก าร
การควบคุ มและการประเมินผลการดาเนินงาน รวมทั้ งการปรับ ปรุ งแผนงานให้ สอดคล้องกั บสถานการณ์ ทาง
ธุรกิจ
(3) แสวงหาความรู้ตลอดชีวิต มี ความรู้ เกี่ย วกั บความก้าวหน้ าทางวิ ชาการและวิชาชี พ
ด้านการจัดการและบริห ารธุรกิจ รวมทั้งมีค วามเข้าใจอย่างเท่าทันในผลกระทบในสถานการณ์ที่ เปลี่ ยนแปลง
ของประเทศและสังคมโลก
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) การสอนเป็นลักษณะที่เน้นผู้ เรียนเป็นสาคัญ
(2) การบรรยายถึงเนื้อหาหลักของแต่ละวิชาซึ่งครอบคลุ มถึงสาระสาคัญของศาสตร์ด้าน
การจั ดการและบริหารธุรกิจ และ/หรือกระบวนการบริหารธุรกิจ และ/หรือศาสตร์ ที่เกี่ย วข้องกั บบริหารธุรกิ จ
และ/หรือความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพบริหารธุรกิจ
(3) ยกตัว อย่างกรณีศึกษาจริงในเชิ งวิ เคราะห์ และเน้นให้เกิ ดการนาไปประยุกต์ ใช้ ใ น
การท างาน กระตุ้นให้เกิด ความคิดตามหลักของเหตุ และผล ชี้ ใ ห้ เห็ นความสั ม พั นธ์ ระหว่ างทฤษฎี กับ การ
ประยุกต์ใช้ในโลกธุรกิจปัจจุบันเพื่อให้ง่ายในการเข้าใจ
(4) ส่งเสริม ให้ผู้เรียนมี ทั กษะความสามารถในการค้ นคว้ าด้ ว ยตนเองทั้ งในและนอก
ห้องเรี ยน มี การมอบหมายงานเพื่อให้ผู้เรียนได้มี การฝึ กฝนทั กษะด้านต่ างๆ รู้จั กวิ เคราะห์และแก้ ปัญ หาด้ว ย
ตนเอง มีการพัฒนาค้นหาความรู้แล้วมาเสนอเพื่อสร้างทักษะในการอภิ ปราย นาเสนอ และแลกเปลี่ย นเรี ยนรู้
ระหว่างกัน
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) การทดสอบ ได้แก่ การทดสอบย่อย การสอบกลางภาค และปลายภาค
(2) การประเมินผลสาเร็จ ของการปฏิ บั ติงานที่ไ ด้ รับมอบหมายทั้ งในลั กษณะของงาน
เดี่ยวและงานกลุ่มทั้งในรูปแบบการทารายงานและการนาเสนอปากเปล่า
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(3) การประเมินผลโดยสถานประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าไปเรีย นรู้ งาน
2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ทางด้านทักษะทางปัญญา
(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็นระบบ
(2) สามารถสืบ ค้น ตี ค วาม และประเมิ นสารสนเทศเพื่ อ ใช้ ใ นการแก้ ปั ญ หาอย่า ง
สร้างสรรค์
(3) มีทักษะภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บั ติ ต ามที่ รับ การฝึ ก ฝนตามเนื้ อหาสาระสาคั ญ
ของสาขาวิชา
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การสอนแบบการสัมมนา อภิปรายกลุ่ม
(2) การฝึกปฏิบัติทั้งในห้ องเรี ยน หรื อในสถานประกอบการ และการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพบริหารธุรกิจ
(3) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะวิชาชีพในด้านต่างๆ
(4) การสอนโดยใช้กรณีศึกษา โจทย์ปัญหา
(5) มอบหมายงานเพื่อให้นักศึกษาได้ค้นคว้า และหาคาตอบด้วยตนเอง
(6) ผู้สอนและผู้เรียนร่ว มกั นอภิป รายแนวทางแก้ปั ญหาในหลากหลายรู ปแบบ รวมถึง
อภิปรายถึง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในชั้นเรียน
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมิ นผลตามผลสาเร็ จ ของงานและความถูกต้ อ งเหมาะสมของสารสนเทศที่
นามาใช้
(2) ประเมินผลตามผลการดาเนินงานของงานที่ได้ รับมอบหมาย รวมไปถึงความถูกต้อง
เหมาะสมของทฤษฎีหรือแนวคิดที่นามาใช้
(3) ประเมินผลโดยการสอบ
(4) การประเมินผลจากรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ
(5) การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานที่มอบหมาย
2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 การเรียนรู้ด้า นทักษะความสั มพันธ์ ระหว่างตัวบุค คลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ
(1) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งรายบุคคลและงานกลุ่ม
(2) สามารถปรับตัว และท างานร่วมกับผู้อื่น ทั้ งในฐานะผู้ นา และสมาชิกในกลุ่มได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ
(3) วางตัวและแสดงความคิดเห็น ได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

61
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ ในการพั ฒนาการเรียนรู้ด้า นทัก ษะความสั มพัน ธ์ระหว่า ง
บุคคลและ ความรับผิดชอบ
(1) มอบหมายงานให้นักศึกษาได้ร่วมทาเป็นกลุ่ม
(2) จัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อให้สมาชิกได้ร่วมกันเสนอแนวทางแก้ปัญหา
(3) กาหนดแผนการส่งความคืบหน้าของงานและรายชื่อสมาชิกที่รับผิดชอบ
(4) ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิ จกรรมให้ทาเป็ นงานกลุ่ ม การทางานที่ ต้องประสานกั บ
นักศึกษา บุคลากร ของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
2.4.3 กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรี ยนรู้ด้า นทัก ษะความสัมพัน ธ์ระหว่า งบุ คคลและ
ความรับผิดชอบ
(1) ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและเพื่อนร่วมงาน
(2) ประเมินผลจากพฤติ กรรมและการแสดงออกของนั กศึ กษาในการนาเสนองานกลุ่ ม
ในชั้นเรียน
(3) ประเมินผลจากความคืบหน้าของงานที่ได้รับมอบหมาย
(4) การสัมภาษณ์ การรายงานหน้าชั้นเรียน
(5) สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างที่ทางานร่วมกัน
(6) ให้ผู้ร่วมงานของนักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผล
2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5. 1 ผลการ เรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะก ารวิ เ ครา ะห์ เ ชิ ง ตั ว เล ข กา รสื่ อ สาร แล ะ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอั งกฤษได้ อย่ างมีป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเลื อกใช้
รูปแบบที่เหมาะสมและจาเป็นต่อการทาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถเลือกประยุกต์ใช้ เทคนิคทางสถิติ หรือคณิต ศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
ในชีวิตประจาวันและการตัดสินใจทางธุรกิจ
(3) มีทั ก ษะพื้ น ฐานและประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
การนาเสนอ การสืบค้นข้อมูล เพื่อการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องอย่างรู้เท่าทั น สนับสนุนการดาเนินงานของ
ธุรกิจ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) จัด การเรี ย นการสอน หรื อ เอกสารการสอน บางส่ ว นเป็ น ภาษาอั ง กฤษ หรื อ
มอบหมายงานให้ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
(2) มอบหมายงานเพื่อให้นักศึกษาได้นาเสนอผลงานหน้าชั้นเรีย น
(3) มอบหมายงานเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหา
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2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินผลจากการสอบ การตอบคาถามและการนาเสนอผลงานของนักศึกษา
(2) ประเมินผลจากการนาเสนอผลงานหน้าชั้ นเรียน
(3) ประเมินผลจากผลสาเร็จของงาน
1. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum
Mapping)
3.1 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ซื่อตรงต่อหน้าที่ไม่คดโกง
(2) ขยัน อดทน เพียรพยายามสู่ความสาเร็จ
(3) เสียสละ มีน้าใจ สุภาพอ่อนน้อม
(4) กตัญญูกตเวที
(5) อนุรักษ์และสืบทอดเอกลักษณ์ที่ดีงามของไทย
(6) สานึกรักต่อชาติและสถาบัน
3.1.2 ด้านความรู้
(1) มีความรู้และทักษะในสาขาที่ศึกษา และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้
(2) มีความตระหนักรู้ในองค์ความรู้ของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
(3) มีความรอบรู้และประสบการณ์กว้างขวาง
3.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
(1) พึ่งพาตนเองและเป็นที่พึ่งพาของผู้อื่นได้
(2) รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
(3) มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
(4) สามารถคิด เชื่อมโยงความสัม พันธ์ของสิ่ งต่ าง ๆ ใช้เหตุผลเพื่อใช้ ในการแก้ ปัญ หาได้ อย่ าง
สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ
(5) สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมิ นข้อมู ลเพื่ อใช้ป ระกอบการตั ดสิ นใจที่ ถูกต้อง
เหมาะสม
(6) มีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต
3.1.4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ปัญหาชุมชนหรือสังคม
(2) มีความตั้งใจดี และเจตนาที่ดีใ นการอาสาเข้าร่ว มในเรื่องของส่วนรวมโดยสมัค รใจไม่มีการ
บังคับ
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(3) ตระหนัก รู้และสานึกถึ งประโยชน์ ข องส่ ว นรวม เห็ น คุ ณค่ าและดู แ ลรั ก ษาสมบั ติ ของ
ส่วนรวม
(4) สามารถพึ่งพาตนเอง รับผิ ดชอบต่ อตนเองและสังคม เคารพหลักความเสมอภาค เคารพ
สิทธิของผู้อื่น

3.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร สืบ ค้น รวบรวม วิ เคราะห์ และนาเสนอข้อมูลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ข้อมูลอย่างรู้เท่าทัน
(2) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านการพูด และการเขียน
(3) สามารถเลือกใช้รูปแบบของการนาเสนอที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้
(4) มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ และสถิติ
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แผนที่แ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่อ ผลการเรียนรู้จ ากหลักสู ตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิ ดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

รายวิชา

1.1

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

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.4 5.1 5.2 5.3 5.4

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาบังคับ
1.1 กลุ่มวิชาบูรณาการ
GEIG1001 ไทยในโลกที่
เปลี่ยนแปลง
GEIG1002 ความเป็นพลเมืองใน
โลกสมัยใหม่
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
GELT1001 ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร
GELE1001 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร
GELE1002 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ปฏิบัติงาน
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1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

รายวิชา

1.1

1.2

1.3

1.4







































































































GESC1102 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต

















GESC1103 พืชพรรณเพื่อชีวิต

















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

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.4 5.1 5.2 5.3 5.4

2. กลุ่มวิชาเลือก
2.1 กลุ่มวิชาส่งเสริมสุขภาพ
GEHP1101 การออกกาลังกายเพื่อ
สุขภาพ
GEHP1102 การสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
GEHS1101 สุนทรียภาพของชีวิต
GEHS1102 การพัฒนาตนเพื่อ
ความสุขของชีวิต
GEHS1103 จริยธรรมทางสังคม
และการใช้เหตุผล
2.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
GESC1101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

รายวิชา

1.1

1.2

1.3

GESC1104 ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต





GESC1105 ชีวิตกับเทคโนโลยี









GESC1106 การคิดและการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ
2.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
GESO1101 พลวัตสังคมไทย



GESO1102 พลวัตสังคมโลก



GESO1103 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
GESO1104 กฎหมายเพื่อการ
ดาเนินชีวิต
2.5 กลุ่มภาษาที่สาม
GETL1101 ภาษาจีนใน
ชีวิตประจาวัน
GETL1102 ภาษาฝรั่งเศสใน
ชีวิตประจาวัน
GETL1103 ภาษาญี่ปุ่นใน
ชีวิตประจาวัน

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



5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.4 5.1 5.2 5.3 5.4
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1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
4.1

4.2

4.3

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.4 5.1 5.2 5.3 5.4









































รายวิชา

GETL1104 ภาษาเกาหลีใน
ชีวิตประจาวัน
GETL1105 ภาษาขแมร์ใน
ชีวิตประจาวัน
GETL1106 ภาษาเวียดนามใน
ชีวิตประจาวัน

1.1

1.2

1.3

1.4

































คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

1.5

1.6

2.1

2.2

2.3

3.1 3.2

3.3

3.4

3.5
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3.2 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาแกนและวิชาเฉพาะ
3.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่า แห่งอาชีพ และจริยธรรม มีทัศนคติที่ดตี ่ออาชีพ
(2) มีความรับผิดชอบ มีวินัย ซื่อสัตย์ ตรงเวลา เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(3) มีสานึกสาธารณะ และมีความเป็นพลเมื องที่ดี ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง สั งคม และสิ่งแวดล้อม
3.2.2 ด้านความรู้
(1) มีความรู้ในศาสตร์ของรายวิชาทางด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ
(2) สามารถเชื่อมโยงศาสตร์ต่าง ๆ เข้ากับการดาเนินชีวิต โดยเฉพาะทางด้านกระบวนการ
การจัดการและบริหารธุรกิจ ในด้านการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การควบคุมและการ
ประเมินผลการดาเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ
(3) แสวงหาความรู้ตลอดชีวิต มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านการจัดการ
และบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความเข้าใจอย่างเท่าทันในผลกระทบในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและ
สังคมโลก
3.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็นระบบ
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
(3) มีทักษะภาคปฏิบัติตามที่รับการฝึกฝนตามเนื้อหาสาระสาคัญของสาขาวิชา
3.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งรายบุคคลและงานกลุ่ม
(2) สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่น ทั้งในฐานะผู้นา และสมาชิกในกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) วางตัวและแสดงความคิดเห็น ได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ
3.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่ างมีประสิทธิภาพ และเลือกใช้รูปแบบที่เหมาะสม
และจาเป็นต่อการทาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถเลื อ กประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคนิ ค ทางสถิ ติ ห รื อ คณิ ต ศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งเหมาะสม
ในชีวิตประจาวันและการตัดสินใจทางธุรกิจ
(3) มีทักษะพื้นฐานและประยุกต์ใ ช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติด ต่อสื่อสาร การนาเสนอ การสืบค้ น
ข้อมูล เพื่อการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องอย่างรู้เท่าทัน สนับสนุนการดาเนินงานของธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) หมวดวิชาแกน
● ความรับผิดชอบหลัก
○ ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกนบริหารธุรกิจ
ACCT1104 การบัญชีสาหรับธุ รกิจ
BISS1102 ซอฟต์แวร์ประยุกต์และ
อินเทอร์เน็ต เพื่องานธุรกิจดิจิทัล
BMGT1102 หลักการจัดการร่วมสมัยและ
จริยธรรมทางธุรกิจ
ECON1109 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
ธุรกิจ
FINI1101 การเงินธุรกิจ
FINI2201 ภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ
HRDM1101 การจัดการทุนมนุ ษย์
MKRT1101 หลักการตลาด

2

3

2. ความรู้

1

●

2

3. ทักษะทางปัญญา

3

●
●

●
●
●
●

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

1

2

3

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●
●
●

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิ ดชอบ
1
2
3

●
●
●
●

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3

●

●

●
●

●
●
●
●
●
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก
○ ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
ENGL3701 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
ทางวิชาการ
ENGL3702 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะทางวิชาชีพ
MKRT1102 พฤติกรรมผู้บริโภค
MKRT2102 การจัดการการตลาด
MKRT2104 การจัดการช่องทางการตลาด
ดิจิทัล
MKRT2501 การออกแบบเนื้อหาและ
แคมเปญบนการตลาดดิจิทัล
MKRT3101 การจัดการผลิตภัณฑ์ ตราสินค้ า
และราคา
MKRT3201 การตลาดระหว่างประเทศ
MKRT3303 การสื่อสารการตลาดแบบบู รณา
การ

2

3

2. ความรู้

1

2

3. ทักษะทางปัญญา

3

1

2

3

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิ ดชอบ
1
2
3

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3

●

●

○

●

●

●

●

○

●

●

●
●

●
●

●
●

○
○

●

●

●

○

●
●

●
●

●

●

●

●

●

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

●

○

●

○
○

○

●
●
●
○

●

●

○

●

●

●
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
MKRT3305 การตลาดเครือข่ายสังคม
MKRT3501 การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา
MKRT3901 วิธีวิจยั วิทยาทางการตลาด
ดิจิทัล
MKRT4302 การจัดกิจกรรมทางการตลาด
MKRT4501 การตลาดดิจิทัล
MKRT4901 สัมมนาทางการตลาดดิจิทัล
MKRT4902 การวิจัยทางการตลาดดิจิทัล

2
●
●

3

1

2

3. ทักษะทางปัญญา

3

●
○

○
●
●
●

2. ความรู้

1

2

●
●

3

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิ ดชอบ
1
2
3

○
○

●

●

●
●

○

●

○

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
●
●
●

●

●

○

●

○

○

●

○

○

●

●

○
●

●

●
●
●
●

กลุ่มวิชาเอกเลือก
MKRT3102 การตลาดบริการ
MKRT3401 การจัดการการขายและธุรกิจ
เครือข่าย
MKRT3502 การตลาดสาหรับอุตสาหกรรม
การกีฬา
MKRT4103 การตลาดเพื่อความยั่งยืน

○

●

●

●

○

○

●

●

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

●

●
●

○
○

●

●

●
○

●
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
2
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
MKRT4801 การเตรีย มฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางการตลาดดิจิทัล
MKRT4802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
การตลาดดิจิทัล
MKRT4803 การเตรีย มสหกิจศึกษาทาง
การตลาดดิจิทัล
MKRT4804 สหกิจศึกษาทางการตลาดดิจิทัล

3

2. ความรู้

1

2

3. ทักษะทางปัญญา

3

1

2
○

○

●

●

●

●

●

●

●

○

●

●

●

●

●

●

●

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิ ดชอบ
1
2
3
●
●

○

●
●

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

○

○

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
●

●

●

●

●

●

●

●
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละชั้นปี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
ชั้นปีที่ 1
1) มีค วามรู้ แ ละความเข้า ใจหลั ก พื้ น ฐานแนวคิ ด ของการ บริ ห ารธุ รกิ จ และการประกอบธุ ร กิ จ
ด้านการตลาดดิจิทัล
2) สามารถประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์สาเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ ทางการตลาดดิจิทัล
3) สามารถปฏิบัติงานในระดับผู้ใช้งานหรือพนักงานในองค์การได้
4) มีทักษะและในการปฏิบัติงานเอกสารข้อมูลต่าง ๆ ขององค์การ
5) มีทักษะในการด้านการสื่อสาร การมีมนุษย์สัมพันธ์ และความรับผิดชอบของตนเอง
ชั้นปีที่ 2
1) มีความรู้และความสามารถในบทบาทหน้าที่ของการบริหารธุรกิจที่ซับซ้อนมากกว่าชั้นปีที่ 1
2) นาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ในชั้นปีที่ 1 มาประยุกต์ใ ช้และออกแบบแนวคิ ดในการทางาน
ในระดับสูงขึ้น
3) สามารถปฏิบัติงานในระดับนักวิเคราะห์งานธุรกิจ ทางการตลาดดิจิทัลได้
4) สามารถวิเคราะห์ปัญหาในการทางาน มีค วามคิดสร้างสรรค์และนาเสนอแนวคิด ทางการตลาดดิจิทั ล
ที่เป็นไปในการทาธุรกิจ
5) มีการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นจากชั้นปีที่ 1 ด้านการสื่ อสาร การมีมนุษย์สัมพั นธ์ บุคลิกภาพ การควบคุ ม
อารมณ์ การให้บริการ และการนาเสนองานต่อที่สาธารณะได้
ชั้นปีที่ 3
1) มีความรู้และความสามารถในศาสตร์การบริหารธุ รกิจ ที่เชื่ อมโยงไปสู่การวิ เคราะห์ วางแผน พั ฒนา
และสื่อสารข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางการตลาดดิจิทัลได้
2) นาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ใ นชั้ นปีที่ 1-2 มาปรับ ใช้ใ นการวางแผนการทางานและพัฒนา
ต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการร่วมกับสถานประกอบการหรือชุมชนได้
3) สามารถปฏิบั ติง านและเรีย นรู้ ทั กษะความสามารถในระดั บ นั กวางแผน การบริ ห ารจั ด การ
และนักพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
4) มีทักษะทางการตลาดในการวางแผนการท างาน ทางานเป็นทีม การมอบหมายงาน การแก้ ไขปัญหา
การทางาน และการรายงานผลการทางาน
5) มีก ารพัฒ นาตนเองให้เ ป็ นนั กการที่ ดี ขึ้ น จากชั้ น ปี ที่ 2 ด้ า นการสื่ อสาร การมี ม นุ ษ ย์ สัม พั น ธ์
บุคลิกภาพ การควบคุมอารมณ์ การให้บริการ ความเป็นผู้นา การนาเสนองานต่อที่สาธารณะ และทางานเป็นทีมได้
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ชั้นปีที่ 4
1) มีค วามรู้ความเข้าใจในศาสตร์ องค์ ค วามรู้ นวั ตกรรม กลยุ ท ธ์ ต่ าง ๆ ของการเป็ น นั กการตลาด
พร้อมสาหรับการเป็นนักบริหารธุรกิจได้
2) นาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ในชั้ นปี ที่ 1-2-3 มาปรั บ ใช้ ใ นการวิ เคราะห์ ออกแบบแนวคิ ด
วางแผน ปรับปรุงกระบวนการ และสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมกับการบริหารธุรกิจได้
3) สามารถปฏิบัติงานและเรียนรู้ทักษะความสามารถในระดับผู้บริหารระดับหัวหน้างานเบื้องต้น
4) มีค วามคิด สร้ างสรรค์ วิ เคราะห์ งาน การพั ฒนางานและนวั ต กรรม การวางแผนให้ เป็ นระบบ
และเพิ่มสมรรถนะองค์การในระดับที่สูงขึ้น
5) มีการพัฒนาตนเองที่ดีขึ้นจากชั้นปี ที่ 3 ด้านการสื่ อสาร การมีมนุษ ย์สัมพันธ์ บุคลิกภาพ การควบคุ ม
อารมณ์ การให้บริการ ความเป็นผู้นา ความคิ ดสร้ างสรรค์ และนวั ต กรรม ท างานเป็นที ม และการนาเสนองาน
ต่อที่สาธารณะแบบนักการตลาดดิจิทัลมืออาชีพ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลักและแผนการเรียนของแต่ละชั้นปี
ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
มีความรู้ เข้าใจเรื่องธุรกิจ และการจัดการ
นวัตกรรมเบื้องต้น ในระดับผู้ใช้ระบบที่สามารถ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปและอินเทอร์เน็ต
เพื่องานการตลาดดิจิทัล

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 2
ทั ก ษะความสามารถในระดั บ นั ก วิ เคราะห์
การตลาดดิ จิ ทั ล ที่ มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์
สามารถพัฒ นาและ นาเสนอแนวคิดที่ เป็ นไป
ได้ทางการตลาดดิ จิทัล สามารถ สารวจความ
ต้องการทางการตลาดดิจิทัล สามารถ รายงาน
และวิเคราะห์ฐานข้อมูล
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลักที่ 1 ทักษะการเป็นนักการตลาด สมรรถนะหลักที่ 4 ทักษะการวิเคราะห์
สมรรถนะรองที่ 1.1 อธิบายหลักการของการ
ออกแบบกลยุทธ์การตลาด
ทาธุรกิจและการเป็นนักการตลาดดิจิทัล
สมรรถนะรองที่ 4.1 อธิบายหลักการ
สมรรถนะรองที่ 1.2 ประยุกต์ใช้หลักการ
วิเคราะห์ก ระบวนการทางการตลาดดิจิทัล
บริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ สมรรถนะรองที่ 4.2 เก็บรวบรวมความ
สมรรถนะรองที่ 1.3 เขียนแผนการตลาด
ต้องการทางการตลาดดิจิทัล
เบื้องต้น
สมรรถนะรองที่ 4.3 ออกแบบและสร้าง
ฐานข้อมูล
สมรรถนะหลักที่ 2 ทักษะการมีมนุษย์สัมพันธ์ สมรรถนะรองที่ 4.4 รู้หลักการออกแบบ
และความสามารถในการปรับตัว (Soft
หน้าจอ องค์ประกอบต่าง ๆ และรายงาน
Skills)
สมรรถนะรองที่ 2.1 สามารถสร้าง
สมรรถนะหลักที่ 5 ใช้สื่อดิจิทัลเพื่อนาเสนอ
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน ให้ความร่วมมือ งานทางการตลาดดิจิทัล
ร่วมใจในการท างานร่วมกับสมาชิก ในองค์การ สมรรถนะรองที่ 5.1 เข้าใจหลักการในการ
อย่างเต็มใจ
ประยุกต์การตลาดดิจิทัลเบื้องต้น
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 3
ทักษะความสามารถในระดั บนักจัดการทาง
การตลาดดิจิทัล

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4
พร้อมทาธุรกิจ SMEs หรือนักการตลาด
ดิจิทัล ที่สามารถพัฒนานวัตกรรมทาง
การตลาดดิจิทัล และทางานอย่างเป็นระบบ
ได้

สมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลักที่ 8 ทักษะด้านการพัฒนาและ
ทดสอบตลาด
สมรรถนะรองที่ 8.1 อธิบายหลักการใช้โปรแกรม
การตลาดดิจิทัลได้อย่างถูกต้อง
สมรรถนะรองที่ 8.2 ประยุกต์ ใช้โปรแกรมขั้นสูง
เพื่อไปใช้กับงานการตลาดดิจิทัล
สมรรถนะรองที่ 8.3 มีความรู้และความเข้าใจใน
หลักการและแนวทางในการดาเนินการทดสอบ
ตลาดดิจิทัล
สมรรถนะรองที่ 8.4 อธิบายผลการวิจัยตลาดดิจิทัล
และเขียนข้อเสนอหรือคาแนะนาเกี่ยวกับการตลาด
ดิจิทัลได้

สมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลักที่ 12 พัฒนาและประยุกต์ใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องกับการตลาดดิจิทัล
สมรรถนะรองที่ 12.1 พัฒนานวัตกรรมทาง
การตลาดดิจิทัลและนาไปประยุกต์ใช้
สมรรถนะรองที่ 12.2 เขียนรูปเล่มรายงาน
นวัตกรรมทางการตลาดดิจิทัล
สมรรถนะรองที่ 12.3 เขียนบทความวิชาการ
ด้านนวัตกรรมการตลาดดิจิทัล
สมรรถนะรองที่ 12.4 นาเสนอผลงานทาง
วิชาการด้านการตลาดดิจิทัล
สมรรถนะรองที่ 12.5 นานวัตกรรมทาง
การตลาดดิจิทัลไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจ หรือ
ชุมชนเพื่อให้เกิดประโยชน์
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สมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลักที่ 3 ทักษะการใช้เทคโนโลยี
สมรรถนะรองที่ 3.1 อธิบายหลักการทางาน
ของเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ต
สมรรถนะรองที่ 3.2 เลือกใช้เครื่องมือดิจิทัล ได้
ถูกต้องตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
สมรรถนะรองที่ 3.3 ใช้โปรแกรมเครื่องมือ
ดิจิทัลเพื่อการทางานได้

สมรรถนะหลัก
สมรรถนะรองที่ 5.2 ใช้สื่อดิจิทัลทาง
การตลาดได้อย่างเหมาะสมกับธุรกิจ
สมรรถนะรองที่ 5.3 ประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลเพื่อ
นาเสนองานทางธุรกิจ
สมรรถนะหลักที่ 6 ทักษะด้านการคิดเชิง
สร้างสรรค์และนวัตกรรมทางการตลาด
ดิจิทัล
สมรรถนะรองที่ 6.1 อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับ
การสร้างสรรค์ความคิ ดและนวัตกรรมทาง
การตลาดดิจิทัล
สมรรถนะรองที่ 6.2 วิเคราะห์และออกแบบ
แนวความคิดเพื่อใช้ในการพัฒนางานทาง
การตลาดดิจิทัล
สมรรถนะรองที่ 6.3 นาเสนอแนวคิด
นวัตกรรมทางการตลาดดิจิทัล
สมรรถนะหลักที่ 7 ทักษะด้านวัดและ
วิเคราะห์ ประสบการณ์ของผู้ใช้
สมรรถนะรองที่ 7.1 อธิบายแนวคิดและ
เทคนิคในการวัดวิเคราะห์ประสบการณ์ของ
ผู้ใช้
สมรรถนะรองที่ 7.2 เลือกเครื่องมือและ
โปรแกรมสาหรับ วัดวิเคราะห์ทางการตลาด
ดิจิทัล
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สมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลักที่ 9 ทักษะการดูแลกลยุทธ์ทาง
การตลาดดิจิทัล
สมรรถนะรองที่ 9.1 อธิบายหลักการตลาดดิจิทัล
สมรรถนะรองที่ 9.2 บริหารจัดการกลยุทธ์ทาง
การตลาดดิจิทัล
สมรรถนะหลักที่ 10 ทักษะการด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมทางวิชาชีพ
สมรรถนะรองที่ 10.1 ข้อกฎหมายและจริยธรรม
ดิจิทัลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
สมรรถนะรองที่ 10.2 บริหารจัดการด้านความ
มั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
สมรรถนะหลักที่ 11 ทักษะด้านภาษาและการ
สื่อสาร
สมรรถนะรองที่ 11.1 สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศกั บกลุ่มคนหลากหลายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
สมรรถนะรองที่ 11.2 ฟัง พูด อ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษสาหรั บงานวิชาการและเฉพาะทาง
วิชาชีพ
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แผนการเรียน
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชาเฉพาะด้าน หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาเอก)
(วิชาเอก)
1. ซอฟต์แวร์
1. การบัญชีสาหรับ
ประยุกต์และ
ธุรกิจ
อินเทอร์เน็ตเพื่องาน 2. พฤติกรรมผู้บริโภค
ธุรกิจดิจิทัล
3. การจัดการช่องทาง
2. หลักการจัดการ
การตลาดดิจิทัล
ร่วมสมัยและ
4. การตลาดดิจิทลั
จริยธรรมทางธุรกิจ
5. การตลาดเครือข่าย
3. เศรษฐศาสตร์เพื่อ สังคม
การจัดการธุรกิจ
4. การจัดการทุน
มนุษย์
5. หลักการตลาด

แผนการเรียน
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชาเฉพาะด้าน หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาเอก)
(วิชาเอก)
1. การเงินธุรกิจ
1. ภาษาอังกฤษเพื่อ
2. ภาษาอังกฤษเพื่อ วัตถุประสงค์เฉพาะ
วัตถุประสงค์ทาง
ทางวิชาชีพ
วิชาการ
2. การจัดการ
3. การจัดการ
การตลาด
ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า 3. การออกแบบเนื้อหา
และราคา
และแคมเปญบน
4. การตลาดระหว่าง การตลาดดิจิทัล
ประเทศ
4. วิชาเอกเลือก
5. การสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณา
การ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

แผนการเรียน
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาเอก)
(วิชาเอก)
1. ภาษีอากรและ
1. การจัดกิจกรรม
กฎหมายธุรกิจ
ทางการตลาด
2. วิธีวิจัยวิทยาทางการ 2. สัมมนาทางการตลาด
ตลาดดิจิทลั
ดิจิทัล
3. การตลาดผ่าน
3. การวิจัยทาง
เครื่องมือค้นหา
การตลาดดิจิทัล
4. วิชาเอกเลือก
4. การเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ทางการตลาดดิจิทัลหรือ
เตรียมสหกิจศึกษาทาง
การตลาดดิจิทัล

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

แผนการเรียน
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชาเฉพาะด้าน หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาเอก)
(วิชาเอก)
1. การฝึก
1. วิชาเลือกเสรี
ประสบการณ์วิชาชีพ 2. วิชาเลือกเสรี
ทางการตลาดดิจิทัล
หรือสหกิจศึกษาทาง
การตลาดดิจิทัล
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หมวดที่ 5
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่า ด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2554
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในหลักสูตร
(1) กาหนดระบบการทวนสอบผลสัม ฤทธิ์การเรี ย นรู้ของนักศึ กษาเป็ นส่ ว นหนึ่ งของระบบการประกั น
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องทาความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และนาไปดาเนินการจนบรรลุผล
สัมฤทธิ์ โดยผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
(2) การทวนสอบในระดับ รายวิชา กาหนดให้นักศึกษาเป็ นผู้ป ระเมินการเรี ยนการสอนในระดับรายวิชา
โดยมี การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้ เป็นไปตามแผนการสอนและมีการประเมิ น
ข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
(3) การทวนสอบในระดับหลักสูต ร กาหนดให้มี ระบบประกั นคุ ณภาพภายในสถาบั นอุ ด มศึ กษาโดย
ดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากที่นกั ศึกษาสาเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนั กศึกษาสาเร็จการศึ กษา โดยการท าการวิ จัยเพื่อวัดสั มฤทธิ์ผล
ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทาอย่างต่อเนื่อง เพื่ อนาผลการวิจัยที่ ได้ย้อนกลับ มาปรั บปรุงกระบวนการการ
เรี ยนการสอน และการพัฒนาหลักสูต รแบบครบวงจร รวมถึงกาหนดให้มี การประเมิ นคุ ณภาพของหลักสูต รและ
หน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล ซึ่งการวิจัยสามารถดาเนินการได้ ดังนี้
(1) ภาวะการได้งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิต แต่ละรุ่นที่จบการศึกษา โดยกาหนดการประเมินใน
ประเด็ นของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็ นต่ อความรู้ ความสามารถ ความมั่ นใจของบั ณฑิ ต ในการ
ประกอบการงานอาชีพ
(2) ความพึงพอใจของผู้ใ ช้บัณฑิต โดยการส่ งแบบสอบถามประเมิ นความพึ งพอใจในบั ณฑิ ต ที่ สาเร็ จ
การศึกษาจากสถาบันการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการนั้น ๆ
(3) การประเมินจากนักศึกษาเก่าที่ป ระกอบอาชีพ ในประเด็นความพร้ อมและความรู้ที่ได้รับจากหลักสูต ร
ที่เรีย น และองค์ค วามรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่กาหนดไว้ ในหลั กสู ต รและเกี่ ยวเนื่ องกั น การประกอบอาชี พของบัณฑิ ต
รวมทั้งเปิดโอกาสศิษย์เก่าได้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

79
(4) การประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ม าประเมินหลักสูตร หรื อการประเมินความเห็นของอาจารย์
พิเศษที่มี ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรีย น และคุณสมบัติ อื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับกระบวนการเรี ยนรู้ และการ
พัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏจั นทรเกษมว่า ด้ ว ยการจัด การศึกษา ระดั บ ปริญ ญาตรี (ฉบับ ที่ 2)
พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก เอกสารหมายเลข 2)
3.1 เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา ผู้ที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรต้องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้
(1) มีความประพฤติดี
(2) สอบผ่านในรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด
(3) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
(4) ไม่มีค่าธรรมเนียมต่าง ๆ หรือเงินอื่น ๆ ที่ต้องชาระตามที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
(5) มีระยะเวลาศึกษาตามกาหนดของหลักสูตร
และประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม เรื่ อ ง เกณฑ์ ร ะดั บ มาตรฐานสมรรถนะด้ า น
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
3.2 นักศึกษามีสิทธิร์ ับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้
(1) เรียนครบหน่วยกิต และรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ในหลักสูตร
(2) มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ากว่า 2.00
(3) ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 2 เท่า ของระยะการศึกษาที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
(4) ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย
(5) มีเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา
3.3 นักศึกษามีสิทธิแ์ สดงความจานงขอสาเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้
(1) เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรีย นตามหลักสูตร
(2) ผ่านกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(3) ให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุ ไว้ ในข้อ 3.2 ข้อ 1 และ 3.2 ข้อ 2 ยื่นค าร้ องแสดง
ความจานงขอสาเร็จการศึกษาต่อส่ว นทะเบีย นและประเมินผล ภายในมหาวิท ยาลั ยกาหนด มิฉะนั้นอาจไม่ไ ด้รับ
การพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติให้ปริญญา ในภาคการศึกษานั้น
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หมวดที่ 6
การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพื่อให้ความรู้ และความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะตลอดจน
ในหลักสูตรที่สอน
1.2 สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่ได้รับการเพิ่มพู นความรู้ สร้างเสริ มประสบการณ์เพื่ อส่งเสริ มการสอน
และการวิจั ยอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การสนับ สนุ นด้ านการศึ กษาต่ อ การฝึกอบรม การศึ กษาดู งานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) สนับ สนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ ได้รับการเพิ่มพู นความรู้ สร้างเสริม ประสบการณ์เพื่อส่ งเสริม การ
สอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง เช่น การสนั บ สนุ นด้ านการศึ กษาต่ อ การฝึ กอบรม การดู งานทางวิ ชาการและ
วิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
(2) ส่งแสริมและสนับ สนุนให้อาจารย์ เพิ่ ม พูนทั กษะเกี่ ยวกับ หลักสู ตร การจั ด การเรี ยนการสอน และ
การวัดและประเมินผล เช่น เทคนิคการสอนแบบใหม่ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอน การผลิตสื่ อการสอน
และภาษาต่างประเทศ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
(1) สนับสนุนให้อาจารย์ บูรณาการองค์ความรู้สู่ชุมชน ด้ว ยการวิ จัย บริการวิ ชาการ และการทานุบารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชนเพื่อพัฒนางานด้านธุรกิจแก่ชุมชน
(2) ส่งเสริม และสนับ สนุนให้อาจารย์ ทาวิจั ย สร้ างองค์ค วามรู้ ใ หม่ ในสาขาวิชาชี พ และเพื่ อพั ฒนาการ
เรียนการสอน
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาตนเองให้มีตาแหน่งทางวิชาการ
(4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ผลิต ผลงานทางวิ ชาการในรูป แบบต่ าง ๆ และการนาเสนอผลงาน
ในการประชุมวิชาการในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ
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หมวดที่ 7
การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐานหลักสูตร
มีการด าเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน หลักสูต รระดั บ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้
1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(1) มีอาจารย์ผู้รับ ผิด ชอบหลักสู ตรทาหน้ าที่ ในการบริ หารหลักสูต รและการเรี ยนการสอน ตั้ งแต่การ
วางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร
(2) มีอาจารย์ผู้รับ ผิด ชอบหลักสูตรไม่ น้อยกว่ า 5 คน ตลอดเวลาที่จั ดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตร ในเวลาเดียวกันไม่ได้
(3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิตรงหรื อสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ขั้นต่าปริญญาโท
หรื อเที ยบเท่ า หรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ ต่ ากว่ าผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิ ชาการที่ ได้ รับ การ
เผยแพร่ต ามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้ บุคคลดารงตาแหน่ง ทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน
รอบ 5 ปีย้อนหลัง
1.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใน
สาขาที่ ตรงหรือสัม พันธ์กับ สาขาวิชาที่เปิด สอน และต้องมีผลงานทางวิ ชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง
1.3 การปรับ ปรุงหลักสูต รตามรอบระยะเวลาที่ กาหนดต้ องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรื อ
อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี
2. บัณฑิต
จัดให้มีการผลิต บัณฑิตหรือการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนให้ ผู้เรี ยนมีความรู้ในวิชาการและวิ ชาชี พ มี
คุณลักษณะบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 คือ เป็นผู้มีค วามรู้ มีคุณธรรม
จริ ย ธรรม มี ความสามารถในการพัฒนาตนเอง สามารถประยุ กต์ใ ช้ ความรู้เพื่ อการด ารงชี วิ ตในสังคมได้ อย่ างมี
ความสุขทั้งร่างกายและจิตใจมีความสานึกและความรับผิดชอบ ในฐานะพลเมืองและพลเมืองโลก ดังนี้
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้าน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ทักษะความสั มพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับ ผิดชอบ ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
มีการสารวจภาวะการมีงานทาของบั ณฑิตที่สาเร็จ การศึกษาตามหลักสูตรระดั บปริญญาตรี ภาคปกติ
ภาคพิเศษ ที่ ไ ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิ สระภายใน 1 ปี นับจากวันที่ สาเร็ จ การศึ กษา เมื่ อเทีย บกั บบั ณฑิ ต
ที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
3. นักศึกษา
3.1 การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
3.1.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการดาเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ ชีวิตให้แก่นักศึกษา
ทุกคน โดยอาจารย์ในคณะที่ไ ด้รับการแต่งตั้งจะกาหนดชั่ วโมงว่าง (Office Hours) และช่องทางในการให้คาปรึกษา
เพื่ อให้ นักศึ กษาสามารถเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ คณะยั งมี นักวิ ชาการศึ กษาที่ท าหน้ าที่ เป็ นที่ป รึ กษาทางด้ าน
วิชาการและนักกิจการนักศึกษาที่ทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางด้านการจัดกิจกรรมเพิ่ม เติมด้วย
3.1.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามี ค วามสงสัย เกี่ ย วกั บ ผลการประเมิ นในรายวิ ช าใดสามารถที่ จ ะยื่ นค าร้ องขอดู
กระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนน และวิ ธีการประเมินของอาจารย์ใ นแต่ละรายวิชาได้ หรื อดาเนินการ
ตามคู่ มื อเรื่ องร้องทุกข์/ ร้องเรียน มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ จั นทรเกษม พ.ศ.2559 โดยสามารถยื่ นเรื่ องร้ องทุ กข์/
ร้องเรี ย น ณ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สานั กงานอธิ การบดี ทั้ งนี้เพื่ อให้ เป็ นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้ ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ ดี พุทธศักราช 2546 และระเบีย บสานักนายกรั ฐมนตรี ว่าด้ วยการ
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552
3.2 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
หลักสูตรฯ ได้ มีการสารวจความต้องการของตลาดแรงงาน ความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิ ต และการประชุ ม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะวิทยาการจัดการทุกปี และนาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรฯ
3.3 การประกันคุณภาพด้านนักศึกษา
3.3.1 การรับนักศึกษา
เกณฑ์ที่ใช้ใ นการคัดเลือกนักศึกษามีความโปร่งใส ชัด เจนและสอดคล้องกับ คุณสมบัติของนักศึกษาที่
กาหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือกข้อมูล หรือวิธีการคั ดเลือกนั กศึกษาให้ได้นักศึ กษาที่มีค วามพร้อม
ทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จ ะเรียน และมี เวลาเรี ยนเพีย งพอ เพื่อให้สามารถสาเร็จการศึกษาได้
ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด โดยดาเนินการ ดังต่อไปนี้
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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(1) มีระบบ กลไกในการคัดเลือกนักศึกษา
(2) มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ /ดาเนินการ
(3) มีการประเมินกระบวนการ
(4) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
(5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
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
4.1 การบริหารคณาจารย์
4.1.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบีย บและหลักเกณฑ์ของมหาวิ ทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่ จะต้อง
มี วุ ฒิก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทขึ้ น ไปในสาขาวิ ช าหรื อ สาขาวิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และต้ องมี ค ะแนนทดสอบ
ความสามารถภาษาอังกฤษได้ต ามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ใ นประกาศคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา เรื่ อง มาตรฐาน
ความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจา
4.1.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสู ตรและผู้ สอนมีการประชุ มร่ วมกั นเพื่ อวางแผนจั ดการเรียนการสอน
ประเมิ นผล และให้ค วามเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อเตรียมไว้สาหรั บการปรับปรุ ง
หลั กสู ต ร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่ จ ะท าให้ บ รรลุ เป้ าหมายตามหลั กสู ต ร และได้ บั ณฑิ ต เป็ นไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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4.1.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
(1) คณะวิทยาการจัดการ กาหนดสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าให้เป็นไปตามเกณฑ์
การประกั นคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดั บ อุด มศึ กษา สกอ. โดยที่อาจารย์ พิเศษต้องมี ชั่วโมงสอน
ไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา และมีอาจารย์ประจาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
(2) อาจารย์พิเศษต้องเป็นผู้มีป ระสบการณ์ ต รงหรือมี วุ ฒิการศึ กษาขั้นต่าระดับ ปริญ ญาโท หากมี
วุฒิการศึ กษาต่ากว่าปริญ ญาโทต้องมีประสบการณ์ การทางานที่ เกี่ ย วข้องกับ สาขาวิชาที่ สอนไม่ น้อยกว่ า 6 ปี
และให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาและการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
(3) วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจ ะต้องมีป ระสบการณ์การทางานในองค์ กร หรื อในสายงานที่ เกี่ ยวข้องกั บ
รายวิชาที่เชิญมาบรรยาย โดยหลักสูตรฯ ได้กาหนดนโยบายว่ากึ่ งหนึ่งของรายวิชาบังคับ จะต้องมี การเชิญ วิทยากร
มาบรรยาย
การประกันคุณภาพด้านอาจารย์
4.1.4 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ดาเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ดังต่อไปนี้
(1) มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์
(2) มีการนาระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและดาเนินงาน
(3) ประเมินกระบวนการการดาเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์
(4) มีการปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน
4.1.5 คุณภาพอาจารย์
(1) อาจารย์ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ร้อยละ 20 ขึ้นไป ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(2) อาจารย์ต้องมีตาแหน่งทางวิชาการร้อยละ 60 ขึ้นไป ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(3) มีค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิ ดชอบหลักสูต ร
ร้อยละ 20 ขึ้นไป
4.1.6 ผลที่เกิดกับอาจารย์
มีการรายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ ดังนี้
(1) การคงอยู่ของอาจารย์
(2) ความพึงพอใจของอาจารย์
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้ รียน
5.1 การบริหารหลักสูตร
หลักสูตรมีการบริหารหลักสูต รตามโครงสร้างคณะ โดยรองคณบดีฝ่ายวิ ชาการ ประธานหลักสู ตร และ
หัว หน้ าแขนง ท าหน้าที่จัดการเรียนการสอนและบริ ห ารจัด การหลั กสูต รให้ เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร มีดังนี้
5.1.1 มีการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี ตามกรอบ มาตรฐานคุณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552
5.1.2 มีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้ างคณะวิ ทยาการจั ดการ คื อ คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะกรรมการประจ าหลักสูต ร ทาหน้าที่บ ริห ารจัด การหลั กสู ตรให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ม าตรฐานและวัต ถุป ระสงค์
ของหลักสู ตร นอกจากนี้ยังมีบุคลากรสายสนับสนุน ทาหน้าที่ป ระสานงานอานวยความสะดวกในการจัด การเรีย น
การสอน และการบริหารทรัพยากรของคณะฯให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
5.1.3 มีคณะกรรมการประจาหลักสูตรทาหน้าที่กาหนดนโยบาย แผนงานและแผนปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้
(1) ร่วมกันกาหนดปรัชญาและวั ตถุประสงค์ ของหลั กสู ตรให้ สอดคล้องกั บแผนพัฒนาเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยยึดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพในระดับอุดมศึกษา
(2) กาหนดคุณสมบัติผู้เข้าศึ กษา คุ ณลักษณะบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาให้มี คุณลักษณะบัณฑิ ต
ที่ต้องการ
(3) ด าเนินการพัฒนาและปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต รให้ สอดคล้ อ งกั บ สภาพสั งคมและมาต รฐานทาง
วิชาการและวิชาชีพ อีกทั้งแปลงหลักสูตรสู่กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการใช้หลักสูตร
(4) เสนออาจารย์ผู้สอนในแต่ ละรายวิ ชาที่ เหมาะสมและเพีย งพอกั บจ านวนนั กศึ กษา ท าการ
ประเมินประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
(5) ส่งเสริม สนับสนุนอาจารย์ในหลักสูตรให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
(6) รับ ผิ ด ชอบในการก าหนดแหล่ งฝึ ก ประสบการณ์ วิ ชาชี พที่ เหมาะสม จั ด อาจารย์ นิ เทศ
เตรียมความพร้อมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
(7) จัดท าโครงการเพื่อขออนุมั ติงบประมาณ ในการสร้างปรั บปรุ งห้องปฏิบัติ การ วั สดุ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์และอื่น ๆ อันจะเอื้อต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
5.2 การบริหารจัดการเรียนการสอน
5.2.1 การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดการเรียนการสอน
(1) ประชุม และแต่งตั้งอาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ต รที่ มี คุณสมบั ติต รงหรือสั ม พั นธ์กับ สาขาวิ ชาใน
หลักสูตร
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(2) หลักสูตรมอบหมายผู้สอนเตรีย มความพร้ อมในเรื่องอุ ปกรณ์ การเรี ยนการสอน สื่อการสอน
เอกสารประกอบการสอน และสิ่งอานวยความสะดวกอื่น ๆ รวมทั้งการติ ดตามผลการเรีย นการสอนและการจัดท า
รายงาน
5.2.2 การติดตามการจัดการเรียนการสอน
(1) หลัก สูต รจัด ท าระบบสั งเกตการณ์ จั ด การเรี ย นการสอน เพื่ อให้ ท ราบปั ญ หา อุ ป สรรค
และขีดความสามารถของผู้สอน
(2) หลักสูต รสนับ สนุนให้ผู้ สอนจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ ที่ เน้ นความใฝ่ รู้ ของผู้ เรี ย น และใช้ สื่ อ
ประสมอย่างหลากหลาย
(3) เมื่อสิ้นสุ ด การเรี ยนการสอน หลั ก สู ต ร/มหาวิ ท ยาลั ย จั ด ท าระบบการประเมิ น ผลผู้ สอน
โดยผู้เรียน ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง และผู้สอนประเมินผลรายวิชา
(4) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา หลักสู ต รติ ด ตามผลการประเมิ นคุ ณภาพการสอนการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
(5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละปี หลักสูตรจั ดทาร่ างรายงานผลการดาเนินงานหลักสูต ร
ประจ าปี ซึ่ ง ประกอบด้ว ย ผลการประเมินคุ ณภาพการสอน รายงานรายวิ ชา ผลการทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ของ
นักศึกษา เสนอต่อคณบดี
(6) คณะกรรมการประจ าหลั กสู ต รจั ด ประชุ ม อาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ต ร เพื่ อวิ เคราะห์ ผลการ
ด าเนิ น งานหลั ก สู ต รประจ าปี แ ละใช้ ข้อ มู ล เพื่ อ การปรั บ ปรุ ง กลยุ ท ธ์ ก ารสอน ทั ก ษะของอาจารย์ ผู้ ส อน
และสิ่งอานวยความสะดวกที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของหลักสูตร และจัด ทารายงานผลการดาเนินงานหลักสูต ร
เสนอคณบดี
5.3 การติดตามประเมินผลหลักสูตร
5.3.1 จัดทามาตรฐานการบริหารหลักสูตรให้บังเกิดประสิทธิผล
5.3.2 มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตก่อนสาเร็จการศึกษา
5.3.3 มีระบบการประเมินอาจารย์ชัดเจน และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
5.3.4 มีการประเมินความพึงพอใจของนั กศึ กษาต่ อหลั กสู ต รและการจั ด การเรี ย นการสอนทุ กภาค
การศึกษา
5.3.5 มีการประเมิน คุณภาพหลักสูตร โดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนสาเร็จการศึกษาและผู้ใช้บัณฑิต
5.3.6 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับ ปรุ งหลั กสู ต ร ที่ มี จานวนและคุ ณสมบั ติ ต ามหลั กเกณฑ์ ของ สกอ.
เพื่อให้ มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยนาความคิด เห็นของผู้ทรงคุณวุ ฒิ และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของ
หลั กสู ต ร ได้ แก่ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจ จุบัน และผู้ ใ ช้ บั ณฑิ ต รวมทั้ งการเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ และสั งคมที่ มี
ผลกระทบต่อลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตมาประกอบการพิจารณา
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5.4 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร
5.4.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ดาเนินการเกี่ยวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้
(1) หลักคิดในการออกแบบหลักสู ตร ข้อมู ลที่ใ ช้ใ นการพัฒนาหลักสู ตรและวัตถุประสงค์ ของ
หลักสูตร
(2) ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของวิชาการ
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) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรีย นการสอน
5.2) นาระบบกลไกสู่การปฏิบัติและดาเนินงาน
5.3) ประเมินกระบวนการ
5.4) ปรับปรุงบูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน
5.5) ดาเนินการตามวงจร PDCA
5.4.3 การประเมินผู้เรียน
ดาเนินการประเมินผู้เรียน ดังนี้
(1) ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(2) ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนั กศึกษา
(3) กากับ การประเมินการจั ดการเรีย นการสอนและประเมิ นหลั กสู ตร (มคอ.5 มคอ.6 และ
มคอ.7) โดยดาเนินการ ดังนี้
3.1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน
3.2) มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและดาเนินงาน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

88
3.3) ประเมินกระบวนการในการประเมินผู้เรีย น
3.4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน
3.5) เรียนรู้โดยดาเนินการตามวงจร PDCA
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
6.1.1 การบริหารงบประมาณ
มหาวิ ท ยาลัยจั ด สรรงบประมาณประจ าปี ทั้ งงบประมาณแผ่ น ดิ นและเงิ นรายได้ เพื่ อจั ด ซื้ อ ต ารา
สื่อการเรี ย นการสอน โสตทัศ นูป กรณ์ และวั สดุค รุ ภัณฑ์ คอมพิ ว เตอร์เพื่อสนับ สนุนการเรี ย นการสอนในชั้ นเรี ย น
รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนั กศึกษา
6.1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
คณะวิ ท ยาการจั ด การมี ค วามพร้ อมด้ านหนั ง สื อ ต ารา และการสื บ ค้ น ผ่ า นฐานข้อ มู ล ของ
มหาวิท ยาลัย โดยมีสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศที่มี หนั งสื อด้ านการบริห ารจัด การและด้านอื่ น ๆ
รวมถึงฐานข้อมูล ทางวิชาการ และในระดับ คณะก็ มี ห นั งสื อ ตาราเฉพาะทางที่ ใ ห้ บริ การอาจารย์ และนักศึ กษา
นอกจากนี้คณะฯ ยังมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ
(1) สถานที่และอุปกรณ์การสอน
การสอน การปฏิบัติการและการท าวิจัย ใช้อาคารสถานที่ของมหาวิทยาลั ยราชภัฏจันทรเกษม
คณะวิท ยาการจัด การ อาคาร 9 และ อาคาร 9/1 ในการเรีย นการสอน โดยมี รายละเอี ยด ห้ องปฏิ บัติ การและ
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) เครื่องฉายข้ามศรีษะ
จานวน 7 ชุด
(2) ชุดเครื่องขยายเสียง
จานวน 7 ชุด
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(3) LCD Projector
จานวน 19 ชุด
(4) Notebook
จานวน 17 ตัว
1.3) ห้องคลินิควิจัย มีคอมพิวเตอร์
จานวน 10 เครื่อง
1.4) ห้องปฏิ บัติ การเรีย นรู้ ด้ ว ยตนเอง (E-Learning) คณะวิ ท ยาการจั ด การ ใช้ เ อกสาร
ประกอบการศึกษาในห้องสมุด คณะวิท ยาการจัด การ มหาวิท ยาลั ยราชภัฏจั นทรเกษมซึ่งให้ บริการหนั งสือ ต ารา
วารสาร วิ ทยานิพนธ์ สิ่งพิม พ์อื่น ๆ และโสตทัศนวัสดุท างด้ านการตลาด และด้านอื่ น ๆ ทุ กสาขาที่ม หาวิ ทยาลั ย
เปิดสอนจานวนทั้งสิ้น 3,165 เล่ม ประกอบด้วย
- หนังสือภาษาไทย
จานวน 1,228 เล่ม
- หนังสือภาษาอังกฤษ
จานวน 128 เล่ม
- วารสารภาษาไทย
จานวน 78 เล่ม
- สื่อ CD,DVD
จานวน 197 เรื่อง
- งานวิจัย
จานวน 103 เรื่อง
- สารคดี
จานวน 81 เรื่อง
- เรื่องสั้น
จานวน 96 เล่ม
ซึ่งจาแนกเป็นหนังสือของแต่ละสาขาวิชา ได้ดังนี้
- สาขาวิชาการเงินและการลงทุน และสาขาวิชาการบัญชี จานวน 248 เล่ม
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
จานวน 162 เล่ม
- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
จานวน 94 เล่ม
- สาขาวิชการตลาดดิจิทัล
จานวน 129 เล่ม
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
จานวน 256 เล่ม
- สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
จานวน 195 เล่ม
- สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
จานวน 17 เล่ม
- สาขาวิชานิเทศศาสตร์
จานวน 113 เล่ม
** มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างคณะ หลักสูตร สาขาวิชา และ สาขาวิชา
1.5) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับ สนุนดู แลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และซอฟต์แวร์ที่ใ ช้ประกอบการสอน
ที่พร้อมใช้ปฏิบัติงาน
(2) สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย มีแหล่งความรู้ที่สนับสนุ นวิชาการ
ทางด้ านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี นิเทศศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาอื่นที่ เกี่ย วข้อง ณ สานั ก
วิท ยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมี หนั งสื อทางด้านบริห ารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การบั ญชี นิ เทศศาสตร์
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คอมพิ วเตอร์ มากกว่า 22,268 เล่ม มีวารสารวิชาการกว่ า 85 รายการและวารสารที่ เกี่ ยวข้องกั บบริห ารธุรกิ จ
เศรษฐศาสตร์ การบัญชี นิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ อี กไม่น้อยกว่า 29 รายการ และมีฐานข้อมูลออนไลน์
ที่อยู่ในดัชนีอ้างอิงอีกไม่น้อยกว่า 23 ฐานข้อมูล
6.1.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ประสานงานกับ สานั กวิ ทยบริ การและเทคโนโลยี สารสนเทศ ในการ
จัดซื้อหนังสื อ และตาราที่เกี่ยวข้องเพื่อบริการให้อาจารย์และนั กศึกษาได้ ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรี ยนการสอน
ในการประสานการจัด ซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ ผู้สอนแต่ ละรายวิ ชาจะมีส่ว นร่ว มในการเสนอแนะรายชื่ อหนั งสื อ
ตลอดจนสื่ ออื่น ๆ ที่จ าเป็น นอกจากนี้อาจารย์ พิเศษที่ เชิ ญ มาสอนบางรายวิ ชาและบางหั ว ข้อก็ มี ส่ว นในการ
เสนอแนะรายชื่อหนังสือสาหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วย
นอกจากนี้ หลักสูต รได้จัดหาอุ ปกรณ์ ที่จาเป็นอื่น ๆ เพื่ อใช้ใ นการจัดการเรีย นการสอนของอาจารย์
เช่ น ต าราและวารสารในสาขาวิชาที่เปิ ด สอนทั้งภาษาไทยและภาษาต่ างประเทศ โปรแกรมหรือซอฟต์ แวร์ ที่
สอดคล้องกั บสาขาวิชาที่เปิด สอน สื่อการเรีย นการสอนส่วนบุ คคล วัสดุค รุภัณฑ์ ที่จาเป็นต่อห้องปฏิบัติการ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการต่อจานวนนักศึกษาในอัตราส่วน เป็นอย่างน้อย 1:1 เป็นต้น
6.1.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
คณะฯ มีเจ้าหน้าที่ป ระจ าห้องปฏิ บั ติ การเรี ย นรู้ด้ ว ยตนเอง (E-Learning) ซึ่ งจะประสานงานการ
จัดซื้อจัดหาหนังสือ ตารา และทาหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ต ารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ ประจาศูนย์
คอมพิ ว เตอร์ ซึ่งจะอานวยความสะดวกในการใช้ อุป กรณ์ อิเล็ กทรอนิ กส์ และซอฟต์แวร์ ที่ ใช้ ป ระกอบการสอนที่
พร้อมใช้ปฏิ บัติงานของอาจารย์ รวมถึงทาหน้าที่ในการประเมิ นความเพี ยงพอและความต้องการของอาจารย์ที่มีต่ อ
วัสดุที่ใช้ในห้องปฏิบัติการด้วย
6.2 การประกันคุณภาพด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ดาเนินการเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้
6.2.1 ดาเนินงานโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.2.2 มีจานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพีย งพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
6.2.3 ปรับปรุงกระบวนการดาเนิ นงานตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินผู้ เรีย น ดังนี้
1) มีระบบกลไกในการประเมินผู้ เรีย น
2) นาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและดาเนิ นการ
3) ประเมินกระบวนการประเมิ นผู้เรียน
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4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน
5) เรียนรู้โดยดาเนินการตามวงจร PDCA
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินการ (Key Performance Indicators)
การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้กาหนดดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานดังนี้
ปี
ปี
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ป ระจาหลักสูต รอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ว มใน
การประชุ มเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกั บ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุ ณวุ ฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี)
3 . มี ร ายละเอี ย ด ของรายวิ ช า และรายละเอี ย ด ขอ ง
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4
อย่ างน้ อยก่ อนการเปิด สอนในแต่ละภาคการศึ กษาให้ ค รบทุ ก
รายวิชา
4. จัด ทารายงานผลการด าเนินการของรายวิ ชา และรายงานผล
การด าเนิ นการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี ) ตามแบบ
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด ภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จั ด ท ารายงานผลการด าเนินการของหลั กสู ต ร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัม ฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิ นการ
ดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ปี
2564

ปี
2565

8. อาจารย์ ใ หม่ (ถ้ า มี ) ทุ กคน ได้ รั บ การปฐมนิ เ ทศหรื อ X
X
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับ การพัฒนาทางวิชาการ X
X
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จ านวนบุคลากรสนับ สนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้ รับ X
X
การพั ฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่ าร้ อยละ 50
ต่อปี
11. ระดับ ความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่ มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
13. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การวัดผล
CERT (B1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของนักศึ กษาชั้ นปีสุดท้ ายที่
เข้าสอบ
14. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์ IC3 หรื อ
เที ยบเท่ า หรือตามที่ม หาวิท ยาลัยกาหนด ไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ
50
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
9
10
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่)
1–5 1-5
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ)
7
8

ปี
2566

ปี
2567

ปี
2568

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

10
1-5
8

X

X

X

X

13
1-5
11

14
1-5
12

เกณฑ์ประเมิน : หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิ น ดังนี้ ตัวบ่งชี้บังคับ
(ตัวบ่งชี้ที่ 1 – 5) มีผลดาเนินการบรรลุเป้าหมาย ละมีจานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดาเนิน การบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี
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หมวดที่ 8
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
(1) การประชุม ร่ว มกัน ของอาจารย์ ใ นหลั ก สู ต ร/สาขาวิ ช าเพื่ อแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และขอ
คาแนะนาหรือข้อเสนอแนะจากอาจารย์ผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ หรือเพื่อนร่วมงานในด้านกลยุทธ์การสอน
(2) การประเมินกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ โดยนักศึกษา และนาผลการประเมินอาจารย์ม าวิเคราะห์
เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งและนาไปปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับอาจารย์ผู้สอน
(3) การประเมินประสิท ธิภ าพการเรีย นรู้ ของนั กศึ กษาในประเด็ นวิ ธีการจั ด การเรี ยนการสอนโดยใช้
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์/สนทนากับกลุ่มนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอน
(4) การประเมินการเรียนรู้ของนักศึ กษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การท ากิจ กรรม และผลการสอบ
เพื่อเป็นการบ่งชี้ความรู้และความเข้าใจในเนื้อหารายวิชาที่ได้ เรียน และนาผลการวัดประเมินผลของผู้เรียนมาเป็ น
ข้อมูลให้อาจารย์ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนในภาคการศึกษาถัดไป
(5) การท าวิจัยในชั้นเรียน เพื่อประเมินภาพรวมของการจัด การเรียนการสอนในแต่ ละรายวิชาหรื อกลุ่ ม
รายวิชา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
(1) ประเมินการสอนโดยนักศึกษา ในประเด็ น วิ ธี การสอน ความตรงต่ อเวลา การชี้ แจง เป้ าหมาย
วัต ถุป ระสงค์รายวิชา การชี้แจงเกณฑ์การประเมิ นผลรายวิ ชา และการใช้ สื่อการสอนของทุ กรายวิ ชาในช่ ว ง
ปลายภาคการศึกษา
(2) ทดสอบการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยอาจารย์ ผู้ สอนสั งเกตจากพฤติ กรรมการแสดงออก การท า
กิจกรรม และผลการสอบ
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปั จจุบั นและอาจารย์ ผู้สอน เพื่ อนาข้อมู ลมาทบทวนและปรับ ปรุงการ
จัดการแผนการเรียน การจัดการเรียนการสอน หรือเนื้อหารายวิชาที่อาจซ้าซ้อนไม่ทันสมัย
2.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษย์เก่า เพื่อติด ตามผลการนาความรู้และประสบการณ์ที่ไ ด้รับจากการศึ กษาใน
หลักสูตรไปใช้ในการทางาน
2.3 การประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใ ช้
บัณฑิตเกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
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3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่ งชี้ผลการด าเนิ นงานที่ ระบุ ใน หมวดที่ 7 ข้ อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 ท่าน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้ ง
จากมหาวิทยาลัย จากนั้นนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาใช้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
การรวบรวมข้อมูลทาให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้ งในภาพรวมและรายวิชา กรณีที่พบปัญหา
ของรายวิชาก็จะดาเนินการปรับ ปรุงรายวิชานั้นทันที ซึ่งถือเป็นการปรับปรุงย่อยที่สามารถดาเนินการได้ ตลอดเวลา
ที่พบปั ญหา เช่น แผนการสอน กิจ กรรมเสริ มหลักสู ตร เป็นต้ น การปรับ ปรุงหลั กสู ตร ตามเกณฑ์ม าตรฐานของ
สกอ. จะดาเนินการทุก 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
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ภาคผนวก

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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เอกสารหมายเลข 1

การเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เหตุผล

1. นายก่อกุล กีฬาพัฒน์

1. นางสาวอรนี บุญมีนิมิตร

เปลี่ยนแปลง

2. นายอดิเทพ ครุฑธามาศ

2. นายอดิเทพ ครุฑธามาศ

คงเดิม

3. ผศ.สิทธิ วงศ์ทองคา

3. ผศ.สิทธิ วงศ์ทองคา

คงเดิม

4. ผศ.นภัสสร ตื่มสูงเนิน

เปลี่ยนแปลง

5. นายชนินทร์ พุ่มบัณฑิต

เปลี่ยนแปลง

จานวนหน่วยกิต รวม

129 หน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา

30 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

จานวนหน่วยกิต รวม

120 หน่วยกิต

ปรับลดหน่วยกิต 9หน่วยกิต

30 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

ไม่ปรับ
ปรับตามนโยบายมหาวิทยาลัย

9 หน่วยกิต

1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
กลุ่มภาษา

9 หน่วยกิต

ปรับตามนโยบายมหาวิทยาลัย

1.3 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์

7 หน่วยกิต

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

3 หน่วยกิต

ปรับตามนโยบายมหาวิทยาลัย

1.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.5 กลุ่มวิชาพลานามัย

6 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาส่งเสริมสุขภาพ

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

ปรับตามนโยบายมหาวิทยาลัย
ปรับตามนโยบายมหาวิทยาลัย

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
กลุ่มวิชาบูรณาการ
6 หน่วยกิต

กลุ่มภาษาที่สาม
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
ACCT1103 หลักการบัญชี
ACCT3201 การบัญชีเพื่อ
การจัดการ

3 หน่วยกิต

รายวิชาใหม่เพื่อให้สอดคล้องตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552
เพิ่มจุดเน้นด้านภาษาตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย
ปรับลดหน่วยกิต 9 หน่วยกิต
ไม่ปรับ
ยุบรวมรายวิชาและเปลี่ยนรหัสวิชา
ชื่อวิชา และเนื้อหารายวิชาใหม่
เพื่อให้กระชับขึ้นและสามารถ
นาไปใช้งานได้จริง

93 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2. หมวดวิชาเฉพาะด้ าน
2.1 กลุ่มวิชาแกน
ACCT1104 การบัญชีสาหรับ
ธุรกิจ

ECON1105 หลัก
เศรษฐศาสตร์

3(3-0-6)

ECON1109 เศรษฐศาสตร์เพื่อ
การจัดการธุรกิจ

3(3-0-6)

เปลี่ยนรหัสวิขา ชื่อวิชา และคาอธิบาย
รายวิชาใหม่ เพื่อให้กระชับขึ้นและ
สามารถนาไปใช้งานได้จริง

FINB1101 การเงินธุรกิจ

3(3-0-6)

FINI1101 การเงินธุรกิจ

3(3-0-6)

FINB2201 การภาษีอากร
ธุรกิจ
LAWS2501 กฎหมายธุรกิจ
HRDM1101 การจัดการ
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
MKRT1101 หลักการตลาด
MNGT1102 หลักการ
จัดการและจริยธรรมทาง
ธุรกิจ
MNGT3110 การจัดการการ
ดาเนินงาน
BCOM1102 ระบบ
สารสนเทศออนไลน์ทาง
ธุรกิจ

3(3-0-6)

FINI2201 ภาษีอากรและ
กฎหมายธุรกิจ

3(3-0-6)

เปลี่ยนรหัสวิชาและเปลี่ยนเนื้อหา
รายวิชาใหม่
ยุบรวมรายวิชาและเปลี่ยนเนือ้ หา
รายวิชาใหม่

HRDM1101 การจัดการทุน
มนุษย์
MKRT1101 หลักการตลาด
BMGT1102 หลักการจัดการร่วม
สมัยและจริยธรรมทางธุ รกิจ

3(3-0-6)

BISS1102 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
และอินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ
ดิจิทัล

3(2-2-5)

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

84 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
3(3-0-6)

เหตุผล

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

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

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เปลี่ยนชื่อวิชาและเปลี่ยนเนื้อหา
รายวิชาใหม่
ปรับเนื้อหารายวิชาใหม่
เปลี่ยนรหัส ชื่อวิชาและปรับเนื้อหา
รายวิชาใหม่ โดยเพิ่มเนื้อหาในการ
เป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่
ตัดออกจากวิชาแกน
เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชาและเปลี่ยน
เนื้อหารายวิชา เพิ่มเนื้อหาการใช้
ซอฟต์แวร์บนคลาวด์ และการสื่อ
สังคมออนไลน์ที่นิยมใช้ในธุรกิจ
ปัจจุบัน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
53 หน่วยกิต 2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
47 หน่วยกิต
แขนงวิชาการตลาด
สาขาวิชาการตลาดดิจิ ทัล

ENGL3701 ภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางวิชาการ
ENGL3702 ภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ
MKRT1102 พฤติกรรม
ผู้บริโภค
MKRT2102 การจัดการ
การตลาด
MKRT2104 การจัดการการ
จัดจาหน่าย
MKRT3305 การตลาด
เครือข่ายสังคม

MKRT3101 การจัดการ
ผลิตภัณฑ์และราคา
MKRT3201 การตลาด
ระหว่างประเทศ
MKRT3303 การสื่อสารทาง
การตลาดเชิงบูรณาการ

BUSS3901 วิ ธีวิจัยวิท ยา
ทางการตลาด
MKRT4501 การตลาด
อิเล็กทรอนิกส์

เหตุผล

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

ไม่ปรับ

3(3-0-6)

ENGL3701 ภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางวิชาการ
ENGL3702 ภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ
MKRT1102 พฤติกรรมผู้บริโภค

เปลี่ยนชื่อสาขาตามคาแนะนา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ย้ายไปแกน 6 หน่วยกิต
ปรับลดหน่วยกิต 6 หน่วยกิต
ไม่ปรับ

3(3-0-6)

ปรับคาอธิบายรายวิชาใหม่

3(3-0-6)

MKRT2102 การจัดการการตลาด

3(3-0-6)

ปรับคาอธิบายรายวิชาใหม่

3(3-0-6)

MKRT2104 การจัดการช่องทาง
การตลาดดิจิทัล
MKRT3305 การตลาดเครือข่าย
สังคม
MKRT2501 การออกแบบเนื้อหา
และแคมเปญบนการตลาดดิจิทัล
MKRT3101 การจัดการผลิตภัณฑ์
ตราสินค้าและราคา
MKRT3201 การตลาดระหว่าง
ประเทศ
MKRT3303 การสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ
MKRT3501 การตลาดผ่าน
เครื่องมือค้นหา
MKRT3901 วิธีวิจัยวิท ยาทางการ
ตลาดดิจิทัล
MKRT4501 การตลาดดิจิทัล

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

ปรับชื่อวิชาและปรับคาอธิบาย
รายวิชาใหม่
ปรับคาอธิบายรายวิชาใหม่

3(2-2-5)

วิชาใหม่

3(3-0-6)

ปรับชื่อวิชาและปรับคาอธิบาย
รายวิชาใหม่
ปรับคาอธิบายรายวิชาใหม่

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

3(3-0-6)

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

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

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

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

ปรับชื่อวิชาและปรับคาอธิบาย
รายวิชาใหม่
วิชาใหม่

3(3-0-6)

เปลี่ยนชื่อวิชา

3(3-0-6)

เปลี่ยนชื่อวิชาและปรับคาอธิบาย
รายวิชาใหม่

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
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MKRT4302 การตลาดเชิง
3(2-2-5)
กิจกรรม
MKRT4901 สัมมนาทางการ
2(0-4-2)
ตลาด
MKRT4902 การวิจัยทาง
3(0-6-3)
การตลาด
MGNT4104 การจัดการ
3(3-0-6)
เชิงกลยุทธ์
ACCT3201 การบัญชีเพื่อการ
3(3-0-6)
จัดการ
BCOM1102 ระบบ
3(2-2-5)
สารสนเทศออนไลน์ทางธุรกิจ
ECON2301 การวิเคราะห์ทาง
3(3-0-6)
ธุรกิจ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
9 หน่วยกิต
แขนงวิชาการตลาด
MKRT3102 การตลาดสาหรับ
3(3-0-6)
ธุรกิจบริการ
MKRT3103 การจัดการค้า
3(3-0-6)
ปลีกและการค้าส่ง
MKRT3106 การตลาดสาหรับ
3(3-0-6)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
MKRT4302 การจัดกิจกรรม
3(2-2-5)
ทางการตลาด
MKRT4901 สัมมนาทางการ
2(0-4-2)
ตลาดดิจิทัล
MKRT4902 การวิจัยทาง
3(0-6-3)
การตลาดดิจิทัล
-

-

-

-

-

-

2.3 วิชาเอกเลือก
แขนงวิชาการตลาดดิจิทัล
MKRT3102 การตลาดบริการ

เหตุผล
ปรับชื่อวิชาและปรับคาอธิบาย
รายวิชาใหม่
ปรับชื่อวิชาและปรับคาอธิบาย
รายวิชาใหม่
ปรับชื่อวิชาและปรับคาอธิบาย
รายวิชาใหม่
ตัดออก
ย้ายไปแกนและรวมกับหลักการ
บัญชี เป็น การบัญชีสาหรับธุรกิจ
ย้ายไปแกนและเปลี่ยนชื่อวิชา ปรับ
คาอธิบายรายวิชา
ตัดออก

6 หน่วยกิต

ปรับลดหน่วยกิต 3 หน่วยกิต

3(3-0-6)

ปรับชื่อวิชาและปรับคาอธิบาย
รายวิชาใหม่
ตัดรายวิชาออก
ตัดรายวิชาออก

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

MKRT3401 การจัดการการ
ขายและธุรกิจเครือข่าย
MKRT3402 การจัดการลูกค้า
สัมพันธ์
MKRT3403 การจัดการโลจิ
สติกส์และห่วงโซ่ อุปทาน

3(3-0-6)

MKRT3404 การจัดการและการ
สร้างภาพลักษณ์ ตราผลิตภัณฑ์

MKRT3401 การจัดการการขาย
และธุรกิจเครือข่าย

3(3-0-6)

ปรับคาอธิบายใหม่

3(3-0-6)

ตัดรายวิชาออก

3(3-0-6)

ตัดรายวิชาออก

3(3-0-6)

ปรับรวมกับวิชาเอก
MKRT3502 การตลาดสาหรับ
อุตสาหกรรมการกีฬา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3(3-0-6)

วิชาใหม่

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

101
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
MKRT4103 การตลาดเพื่อ
3(3-0-6)
ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
MKRT4903 การวางแผน
3(3-0-6)
การตลาดเชิง กลยุทธ์
2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ 7-8 หน่วยกิต
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/
สหกิจศึกษา
BUSS4802 การฝึก
5(350)
ประสบการณ์วิชาชีพ
บริหารธุรกิจ
BUSS4803 การเตรียมสหกิจ
2(90)
ศึกษาบริหารธุรกิจ
BUSS4804 สหกิจศึกษา
6(540)
บริหารธุรกิจ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
MKRT4103 การตลาดเพื่อความ
3(3-0-6)
ยั่งยืน

เหตุผล
ปรับชื่อวิชาและปรับคาอธิบายใหม่

ตัดรายวิชาออก
2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา

7-8 หน่วยกิต ไม่ปรับ

MKRT4802 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพการตลาดดิจิทัล

5(350)

ปรับเป็นรหัสของสาขาวิชา

MKRT4803 การเตรียมสหกิจศึกษา
ดิจิทัล
MKRT4804 สหกิจศึกษาดิจิทัล

2(90)

ปรับเป็นรหัสของสาขาวิชา

6(540)

ปรับเป็นรหัสของสาขาวิชา

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

6 หน่วยกิต

ไม่ปรับ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

102
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

103

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

104

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

105

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

106

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

107

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

108

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

109

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

110

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

111

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

112

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

113

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

114

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

115

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

116

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

117

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

118
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การกาหนดรหัสวิชาของสาขาวิชา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

119

การกาหนดรหัสวิชาของหลักสูตรบริหารธุรกิจ กลุ่มวิขาการตลาดและธุรกิจออนไลน์
ความหมายรหัสประจารายวิชา
1. ระบบรหัสวิชา
กาหนดรหัสวิชาใช้ระบบตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ 4 ตัว อักษรนาหมู่วิชา หรืออักษรย่ อ และ
ตัวเลข 4 หลัก
2. การจัดหมวดวิชาและหมู่วิชา
ยึดหลัก 2 ประการ คือ
2.1 ยึดฐานกาเนิดของรายวิชา
2.2 ยึดสาระสาคัญ (Concept) ของคาอธิบายรายวิชา
3. รหัสวิชา ประกอบดัวย
3.1 อักษรภาษาอังกฤษ 4 ตัว เป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา/กลุ่มวิชา
3.2 ตัวเลขที่ 1 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี
3.3 ตัวเลขที่ 2 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้ อหาวิชา/สาขาวิชา
3.4 ตัวเลขที่ 3, 4 บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังวิชา
4. หมวดวิชาและหมู่วิชาของอักษร
4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาบูรณาการ
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษาที่สาม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

GEIG
GELT
GEHP
GEHS
GESO
GESC
GETL

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

120
กลุ่มที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อ
การตลาดทั่วไป
การตลาดระหว่างประเทศ
การสื่อสารการตลาด
การจัดการด้านการขาย
การตลาดเฉพาะด้าน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
โครงการ ปัญหาพิเศษ สัมมนา และการวิจัย

รหัส
(MKRT-1--)
(MKRT -2--)
(MKRT -3--)
(MKRT-4--)
(MKRT-5--)
(MKRT -8--)
(MKRT -9--)

หมู่วิชาการตลาดและธุรกิจออนไลน์
รหัสวิขา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
MKRT1101 MKRT1101
MKRT1102 MKRT1102
MKRT2104 MKRT2104
MKRT4501 MKRT4501
MKRT3101 MKRT3101
MKRT2102 MKRT2102
MKRT4103 MKRT4103
MKRT3201 MKRT3201
MKRT3303 MKRT3303
MKRT3305 MKRT3305
MKRT3401 MKRT3401
MKRT2501
MKRT3102 MKRT3102
MKRT4302 MKRT4302
MKRT3501
MKRT3503 MKRT3503
MKRT3503
MKRT3504
-

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

หลักการตลาด
พฤติกรรมผู้บริโภค
การจัดการช่องทางการตลาดดิจิทัล
การตลาดดิจิทัล
การจัดการผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า และราคา
การจัดการการตลาด
การตลาดเพื่อความยั่งยืน
การตลาดระหว่างประเทศ
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
การตลาดเครือข่ายสั งคม
การจัดการการขายและธุรกิจเครือข่าย
การออกแบบเนื้ อหาและแคมเปญบนการตลาดดิจิทัล
การตลาดบริการ
การจัดกิจกรรมทางการตลาด
การตลาดผ่านเครื่ องมือค้นหา
การตลาดสาหรับอุตสาหกรรมการกีฬา
การตลาดผ่านคลิปวิดิโอ
การตลาดบนอุปกรณ์ เคลื่อนที่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

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

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
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รหัสวิขา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
MKRT4901 MKRT4901
MKRT4902 MKRT4902
BUSS3901 MKRT3901
BUSS4801 MKRT4801
BUSS4802 MKRT4802
BUSS4803 MKRT4803
BUSS4804 MKRT4804

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

สัมมนาทางการตลาดดิจิทัล
การวิจัยทางการตลาดดิจิทัล
วิธีวิจัยวิทยาทางการตลาดดิจิทัล
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาดดิจิทัล
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาดดิจิทัล
การเตรียมสหกิจศึกษาทางการตลาดดิจิทัล
สหกิจศึกษาทางการตลาดดิจิทัล

2(0-4-2)
3(0-6-3)
3(3-0-6)
2(90)
5(350)
1-2
6(540)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

122
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คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

123

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

124

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

125

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

126

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

127

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

128

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

129
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

130

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. ประวัติส่วนตัว
ตาแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ
วัน เดือน ปี เกิด
เลขประจาตัวประชาชน
ที่อยู่ปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สิทธิ วงศ์ทองคา
10 มกราคม 2518
อายุ 45 ปี
3101400631xxx
590/123 หมูบ่ ้านอารียาเมทโทรเกษตร ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

2. ประวัติการศึกษา (เรียงจากคุณวุฒิสูงสุดตามลาดับ)
ระดับการศึกษา/หลักสูตร
สาขาวิชา
ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจ
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจ
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีชีวภาพ

สถาบันการศึกษา
ปีที่สาเร็จ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2559
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2543
มหาวิทยาลัยรังสิต
2539

2.2 ชื่อวิทยานิพนธ์ที่ขอสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจ Food delivery ในเขต
กรุงเทพมหานคร
2.3 ชื่อวิทยานิพนธ์ที่ขอสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก
ผลของความสาเร็จของสโมสรและการสื่อสารทางการตลาดต่อพฤติกรรมการเป็นผู้ ชมในการแข่งขัน
ฟุตบอลไทยลีก
3. ผลงานทางวิชาการ (ตามรูปแบบ APA และบรรณานุกรม) โดยให้ระบุรายชื่อผู้แต่งหรื อผู้เขียนบทความ ทุก
ท่านที่ร่วมในการจัดทาตารา หนังสือ บทความวิชาการและงานวิจัย
3.1 ตารา/หนังสือ
3.2 บทความทางวิชาการ
สิทธิ วงศ์ทองคา. (2562). แนวทางการพัฒนาการตลาดของแหล่ งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชนริม
คลองบางหลวง. เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 “วิทยาการ
จัดการ วิชาการ 2019 การจัดการนวัตกรรมสู่ การพัฒนาสั งคมที่ยั่งยืน. 13 หน้า, 202-214.
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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4. เกณฑ์มาตรฐานของผลงานทางวิชาการที่กาหนดของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรโดยต้องเลือกเกณฑ์
มาตรฐานตามรายละเอียดของผลงานที่แนบท้าย นามาใส่ในตาราง
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ผลงานทางวิชาการตามเล่มหลักสูตร
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
(พิมพ์ตามรูปแบบบรรณานุกรม)

1

ผศ.ดร.สิทธิ
วงศ์ทองคา

สิทธิ วงศ์ทองคา. (2562). แนว
ทางการพัฒนาการตลาดของแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชน
ริมคลองบางหลวง. เอกสารการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8
และนานาชาติ ครั้งที่ 1 “วิทยาการ
จัดการ วิชาการ 2019 การจัดการ
นวัตกรรมสู่การพัฒนาสั งคมที่ยั่งยืน.
13 หน้า, 202-214.

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เกณฑ์มาตรฐาน ปีที่เผยแพร่ เดือนที่
(เลือกหมายเลข ผลงานทาง เผยแพร่
ข้อจากเอกสาร
วิชาการ ผลงานทาง
แนบท้ายนา
วิชาการ
ข้อมูลมาใส่ใน
ตาราง)
10
2562
ก.พ.
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5. ประวัติการทางาน (เรียงตามประวัติการทางานปัจจุบันลงไป)
ลาดับที่
ตาแหน่ง
สถานที่
1
คณบดี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม
2
อาจารย์ประจาหลักสูตร
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
3
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
วิจัย
เกษม
4
รองคณบดีฝ่ายกิจการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
นักศึกษา
เกษม
5
ประธานหลักสูตร
สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน (เรียงตามรหัสวิชา)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
BUSS3901
ระเบียบวิธีวิทยาทางการวิจัย
MKRT3303
การสื่อสารทางการตลาด
MKRT4301
การจัดการออร์กาไนเชอร์
MKRT4902
การวิจัยทางการตลาด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ระยะเวลา
ปัจจุบัน
ปี 2545-ปัจจุบัน
ปี 2562-2563
ปี 2559-2562
ปี 2556-2559

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(0-6-3)
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. ประวัติส่วนตัว
ตาแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ
วัน เดือน ปี เกิด
เลขประจาตัวประชาชน
ที่อยู่ปัจจุบัน

อาจารย์
นายอดิเทพ ครุฑธามาศ
4 ตุลาคม 2524 อายุ 38 ปี
3800100418xxx
317/41 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

2. ประวัติการศึกษา
2.1 ประวัตกิ ารศึกษา (เรียงจากคุณวุฒิสูงสุดตามลาดับ)
ระดับการศึกษาและ
สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา
ชื่อหลักสูตร
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การตลาด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
การตลาด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปีที่สาเร็จ
2549
2548

2.2 ชื่อวิทยานิพนธ์ที่ขอสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท
ความต้องการต่อองค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชน์ อิเล็ กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเภทโรงแรม/
ที่พักของผู้ใช้ อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร
3. ผลงานทางวิชาการ (ตามรูปแบบ APA และบรรณานุกรม) โดยให้ระบุรายชื่อผู้แต่งหรื อผู้เขียนบทความทุกท่าน
ที่ร่วมในการจัดทาตารา หนังสือ บทความวิชาการและงานวิจัย
3.1 ตารา/หนังสือ
อดิเทพ ครุฑธามาศ. (2562). การจัดการการตลาด. กรุงเทพฯ: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม. 218 หน้า. 1-218.
3.2 บทความทางวิชาการ
อดิเทพ ครุฑธามาศ. (2562). ศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย.
วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 29(พิเศษ). 6 หน้า, 13-18.
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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3.3 เล่มวิจัย
4. เกณฑ์มาตรฐานของผลงานทางวิชาการที่กาหนดของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรโดยต้องเลือกเกณฑ์
มาตรฐานตามรายละเอียดของผลงานที่แนบท้าย นามาใส่ในตาราง
ลาดับ

1

ชื่อ-สกุล

ผลงานทางวิชาการตามเล่มหลักสูตร
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
(พิมพ์ตามรูปแบบบรรณานุกรม)

เกณฑ์มาตรฐาน ปีที่เผยแพร่
เดือนที่
(เลือกหมายเลข ผลงานทาง เผยแพร่
ข้อจากเอกสาร
วิชาการ ผลงานทาง
แนบท้ายนา
วิชาการ
ข้อมูลมาใส่ใน
ตาราง)
นายอดิเทพ อดิเทพ ครุฑ ธามาศ. (2562). ศักยภาพการ
10
2562
ก.ค.
ครุฑธามาศ ท่องเที่ยวโดยชุมชนพื้นที่ภาคใต้ของประเทศ
ไทย. ว าร สารวิ ชาก ารวิ ท ยาศ า สต ร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม, 29(พิเศษ).
6 หน้า, 13-18.

5. ประวัติการทางาน (เรียงตามประวัติการทางานปัจจุบันลงไป)
ลาดับที่
ตาแหน่ง
1
หัวหน้าแขนงวิชา
2
อาจารย์ประจาหลักสูตร

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สถานที่

ระยะเวลา
แขนงวิชาการตลาด
ปัจจุบัน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาการตลาด ปี 2555-ปัจจุบัน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม
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6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน (เรียงตามรหัสวิชา)
รหัสวิชา
MKRT1101
MKRT2102
MKRT3305

ชื่อวิชา
หลักการตลาด
การจัดการการตลาด
การตลาดเครือข่ายสังคม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. ประวัติส่วนตัว
ตาแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ
วัน เดือน ปี เกิด
เลขประจาตัวประชาชน
ที่อยู่ปัจจุบัน

อาจารย์
นางสาวอรนี บุญมีนิมิตร
28 มีนาคม 2515
อายุ 48 ปี
3570100924xxx
380/301 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
10900

2. ประวัติการศึกษา
2.1 ประวัตกิ ารศึกษา (เรียงจากคุณวุฒิสูงสุดตามลาดับ)
ระดับการศึกษาและชือ่ หลักสูตร
สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การตลาด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีที่สาเร็จ
2541
2536

2.2 ชื่อวิทยานิพนธ์ที่ขอสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท
พฤติกรรมการซื้อสินค้าที่ระลึกของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
3. ผลงานทางวิชาการ (ตามรูป แบบ APA และบรรณานุกรม) โดยให้ ระบุ รายชื่ อผู้ แต่ งหรื อ ผู้ เขีย นบทความ
ทุกท่านที่ร่วมในการจัดทาตารา หนังสือ บทความวิชาการและงานวิจัย
3.1 ตารา/หนังสือ 3.2 บทความทางวิชาการ
กฤษดา เชียรวัฒนสุข และอรนี บุญมีนิมิตร. (2560). การวิเคราะห์จาแนกกลุ่มลูกค้าโดยใช้มาตรฐานการ
ดาเนินงานด้านความรับ ผิด ชอบต่ อสั งคมในประเด็ นด้ านผู้ บ ริ โ ภคของธุ รกิ จ โรงแรมขนาดเล็ กใน
ประเทศไทย. วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ปริทัศน์, 12(1) , 16 หน้า, 29-44.
3.3 เล่มวิจัย
-

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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4. เกณฑ์มาตรฐานของผลงานทางวิชาการที่กาหนดของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรโดยต้องเลือกเกณฑ์
มาตรฐานตามรายละเอียดของผลงานที่แนบท้าย นามาใส่ในตาราง
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ผลงานทางวิชาการตามเล่มหลักสูตร
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
(พิมพ์ตามรูปแบบบรรณานุกรม)

1

อรนี
บุญมีนิมิตร

กฤษดา เชียรวัฒนสุข และอรนี
บุญมีนิมิตร. (2560). การวิเคราะห์
จาแนกกลุ่มลูกค้าโดยใช้มาตรฐานการ
ดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมในประเด็นด้านผู้บริโภคของ
ธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ กในประเทศ
ไทย. วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
ปริทัศน์, 12(1) , 16 หน้า, 29-44.

เกณฑ์มาตรฐาน ปีที่เผยแพร่ เดือนที่
(เลือกหมายเลข ผลงานทาง เผยแพร่
ข้อจากเอกสาร
วิชาการ ผลงานทาง
แนบท้ายนา
วิชาการ
ข้อมูลมาใส่ใน
ตาราง)
13
2560
ม.ค.

5. ประวัติการทางาน (เรียงตามประวัติการทางานปัจจุบันลงไป)
ลาดับที่
ตาแหน่ง
1
อาจารย์ประจาหลักสูตร
2

3

รองคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพและศูนย์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
หัวหน้าสานักงานคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ

สถานที่
สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ระยะเวลา
ปี 2541-ปัจจุบัน

คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ปี 2550-2553

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ปี 2554-2559
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6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน (เรียงตามรหัสวิชา)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
MKRT1101
หลักการตลาด
MKRT2104
การจัดการการจัดจาหน่าย
MKRT3201
การตลาดระหว่างประเทศ
MKRT4103
การตลาดเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
MKRT4901
สัมมนาทางการตลาด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-4-2)
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. ประวัติส่วนตัว
ตาแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ นางสาว
วัน เดือน ปี เกิด
เลขประจาตัวประชาชน
ที่อยู่ปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นภัสสร ตื่มสูงเนิ น
19 มิถุนายน 2515
อายุ 48 ปี
3480500376xxx
540 ซอยสีน้าเงิน ถนนประชาราษฎร์ 1 ซอย 38 บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

2. ประวัติการศึกษา
2.1 ประวัตกิ ารศึกษา (เรียงจากคุณวุฒิสูงสุดตามลาดับ)
ระดับการศึกษาและ
สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา
ปีที่สาเร็จ
ชื่อหลักสูตร
ปริญญาเอก
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2545
ระหว่างประเทศ
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
การตลาด
มหาวิทยาลัยรังสิต
2539
2.2 ชื่อวิทยานิพนธ์ที่ขอสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท
2.3 ชื่อวิทยานิพนธ์ที่ขอสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก
3. ผลงานทางวิชาการ
3.1 ตารา/หนังสือ
3.2 บทความทางวิชาการ
นวระ ทาสุวรรณ, รจนา แสงตาล, แวววารี ทองประดิษฐ, นภัสสร ตื่มสูงเนิ น, อาภาภรณ์ อังสาชน. (2563).
การรับรู้และความพึงพอใจของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่มีต่อกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพไทยมั่นคงซึ่งจดทะเบียนแล้ว. เอกสารการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. ครั้งที่ 3. จานวน 6 หน้า, 90-95.
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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3.3 เล่มวิจัย
4. เกณฑ์มาตรฐานของผลงานทางวิชาการที่กาหนดของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรโดยต้องเลือกเกณฑ์
มาตรฐานตามรายละเอียดของผลงานที่แนบท้าย นามาใส่ในตาราง
ลาดับ

1

ชื่อ-สกุล

นภัสสร ตื่มสูง
เนิน

ผลงานทางวิชาการตามเล่มหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐาน
ปีที่เผยแพร่
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
(เลือกหมายเลขข้อ ผลงานทาง
(พิมพ์ตามรูปแบบบรรณานุกรม) จากเอกสารแนบท้าย วิชาการ
นาข้อมูลมาใส่ใน
ตาราง)
นวระ ทาสุวรรณ, รจนา แสงตาล,
10
2563
แวววารี ทองประดิษฐ, นภัสสร ตื่ม
สูงเนิน, อาภาภรณ์ อังสาชน.
(2563). การรับรูแ้ ละความพึง
พอใจของพนักงานมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษมที่มีต่อกองทุน
สารองเลี้ยงชีพไทยมั่นคงซึ่งจด
ทะเบียนแล้ว. เอกสารการประชุม
วิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
ครั้งที่ 3. จานวน 6 หน้า, 90-95.

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เดือนที่
เผยแพร่
ผลงาน
ทาง
วิชาการ
ก.ค.
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5. ประวัติการทางาน (เรียงตามประวัติการทางานปัจจุบันลงไป)
ลาดับที่
ตาแหน่ง
สถานที่
1
พนักงานมหาวิทยาลัยสาย
มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วิชาการ
2
อาจารย์ประจาตามสัญญา
มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
3
พนักงานประจา
บริษัทเงินทุน ทรั พย์ธารง จากัด
4
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกจัดซื้อ
บริษัท อิมพีเรียลบางนา จากัด
6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน (เรียงตามรหัสวิชา)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
MNGT1102
หลักการจัดการและจริยธรรมทางธุรกิจ
MNGT2402
การเป็นผู้ประกอบการ
MNGT2301
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
MNGT4302
การจัดการธุรกิจในกลุ่มอาเซียน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ระยะเวลา
ปี 2551-ปัจจุบัน
ปี 2547-2551
ปี 2540
ปี 2539

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. ประวัติส่วนตัว
ตาแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ
วัน เดือน ปี เกิด
เลขประจาตัวประชาชน
ที่อยู่ปัจจุบัน

อาจารย์
นายชนินทร์ พุ่มบัณฑิต
22 มีนาคม 2520 อายุ 43 ปี
3200500079xxx
42/3 หมู่ที่ 8 ตาบลพานทอง อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160

2. ประวัติการศึกษา
2.1 ประวัตกิ ารศึกษา (เรียงจากคุณวุฒิสูงสุดตามลาดับ)
ระดับการศึกษาและ
สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา
ชื่อหลักสูตร
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การพัฒนาองค์การ และการ มหาวิทยาลัยบูรพา
จัดการสมรรถนะของมนุษย์
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
การจัดการองค์กร
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาบัณฑิต
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
การจัดการทั่วไป
สถาบัณราชภัฏราชนคริ นทร์

ปีที่สาเร็จ
2563
2549
2546

2.2 ชื่อวิทยานิพนธ์ที่ขอสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี
2.3 ชื่อวิทยานิพนธ์ที่ขอสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก
การพัฒนาต้นแบบสถานประกอบการสู่การจ้างงานและสวัสดิการคนพิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ
3. ผลงานทางวิชาการ (ตามรูปแบบ APA และบรรณานุกรม) โดยให้ระบุรายชื่อผู้แต่งหรื อผู้เขียนบทความทุกท่าน
ที่ร่วมในการจัดทาตารา หนังสือ บทความวิชาการและงานวิจัย
3.1 ตารา/หนังสือ –

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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3.2 บทความทางวิชาการ
ชนินทร์ พุ่มบัณฑิต และกรธวัฒน์ สกลคฤหเดช. (2563). รู ปแบบการจ้ างงานและสวัสดิการของผู้ พิการใน
ประเทศไทย, วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 15(1). 15 หน้า, 1-15
ชนินทร์ พุ่มบัณฑิต. (2561). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเทคนิคการสอนแบบกลุ่มเรีย นรู้ร่วมกั น
(Learning Together: LT) สาหรับการเรียนการสอนวิชาการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางธุรกิจในยุคไทย
แลนด์ 4.0. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 12 หน้า, 61-73.
3.3 เล่มวิจัย 4. เกณฑ์มาตรฐานของผลงานทางวิชาการที่กาหนดของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรโดยต้องเลือกเกณฑ์
มาตรฐานตามรายละเอียดของผลงานที่แนบท้าย นามาใส่ในตาราง
ลาดับ ชื่อ-สกุล ผลงานทางวิชาการตามเล่มหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐาน ปีที่เผยแพร่ เดือนที่
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
(เลือกหมายเลข ผลงานทาง เผยแพร่
(พิมพ์ตามรูปแบบบรรณานุกรม)
ข้อจากเอกสาร
วิชาการ ผลงานทาง
แนบท้ายนา
วิชาการ
ข้อมูลมาใส่ใน
ตาราง)
1
ชนินทร์ พุ่ม ชนินทร์ พุ่มบัณฑิต และกรธวัฒน์ สกล
9
2563
มกราคม
บัณฑิต คฤหเดช. (2563). รูปแบบการจ้าง
งานและสวัสดิการของผูพ้ ิการใน
ประเทศไทย, วารสารบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม,
15(1). 15 หน้า, 1-15
2
ชนินทร์ ชนิ น ทร์ พุ่ ม บัณ ฑิ ต . (2561). การ
9
2563
มกราคม
พุ่มบัณฑิต พัฒ นาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนโดย
เทคนิ ค ก ารสอนแบบกลุ่ ม เรี ย นรู้
ร่วมกัน (Learning Together: LT)
สาหรับการเรียนการสอนวิ ชาการคิ ด
สร้างสรรค์และนวัตกรรมทางธุรกิจใน
ยุค ไทยแลนด์ 4.0. มหาวิ ทยาลัย ราช
ภัฏจันทรเกษม, 12 หน้า, 61-73.
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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5. ประวัติการทางาน (เรียงตามประวัติการทางานปัจจุบันลงไป)
ลาดับที่
ตาแหน่ง
สถานที่
1
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2
อาจารย์ประจาตามสัญญาจ้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ระยะเวลา
ปี 2556-ปัจจุบัน
ปี 2555-2556

6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน (เรียงตามรหัสวิชา)
รหัสวิชา
MNGT3109
MNGT4112
MNGT3203
MNGT3103
MNGT4304
MNGT1102

ชื่อวิชา
การจัดการการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ
ทักษะสาหรับผู้บริหารมืออาชีพ
การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางธุรกิจ
การจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
หลักการจัดการและจริยธรรมทางธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

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

รายงานผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต/ความพึงพอใจต่อหลักสูตร

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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สรุปผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและ
คุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
การประเมินในครั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามคือ ผู้ใช้บัณฑิตทาการประเมินบัณฑิตจบการศึกษาในปีการศึกษา
2561 ความคิดเห็นของผู้ประกอบการเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยใช้หลักเกณฑ์การให้
คะแนนแบบประเมินในแต่ละข้อคาถามจะมี 5 ค าตอบให้ เลื อกและกาหนดน้าหนั กค าตอบแต่ ละข้อมีค่ าคะแนน
ดังนี้
5 คะแนน
หมายถึง
บัณฑิตมีคุณภาพมากที่สุด
4 คะแนน
หมายถึง
บัณฑิตมีคุณภาพมาก
3 คะแนน
หมายถึง
บัณฑิตมีคุณภาพปานกลาง
2 คะแนน
หมายถึง
บัณฑิตมีคุณภาพน้อย
1 คะแนน
หมายถึง
บัณฑิตมีคุณภาพน้อยที่สุด
โดยเกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ย มีดังนี้
4.50 – 5.00
หมายถึง
บัณฑิตมีคุณภาพมากที่สุด
3.50 – 4.49
หมายถึง
บัณฑิตมีคุณภาพมาก
2.50 – 3.49
หมายถึง
บัณฑิตมีคุณภาพบปานกลาง
1.50 – 2.49
หมายถึง
บัณฑิตมีคุณภาพน้อย
1.00 – 1.49
หมายถึง
บัณฑิตมีคุณภาพน้อยที่สุด
ผลการประเมิน มีดังนี้
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของบัณฑิตที่รับการประเมิน
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของบัณฑิตแต่ละหลักสูตรสาขาวิชาที่รับการประเมิน
ข้อมูลทั่วไป
จานวน
การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
การเงินการธนาคาร
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การตลาด
การจัดการ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

รวม

ร้อยละ

81
22
16
22
7
5
23
56

34.90
9.50
6.90
9.50
3.00
2.20
9.90
24.10

232

100.00

จากตารางที่ 1 พบว่า บัณฑิต ที่ไ ด้รับ การประเมิ นความพึ งพอใจจากผู้ป ระกอบการ ทั้ งหมด 232 คน
จานวนบั ณฑิต ที่ไ ด้รับ การประเมินมากที่สุดเป็นอั นดับ แรกคือ บัณฑิตสาขาวิชาการบั ญชี จานวน 81 คน คิด เป็ น
ร้อยละ 34.90 รองลงมาคือสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่ องเที่ ยว จ านวน 56 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.10 สาขาวิชาการ
จัด การ จานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 9.90 สาขาวิ ชาคอมพิ วเตอร์ ธุรกิจ จ านวน 22 คน คิด เป็นร้อยละ 9.50
สาขาวิชาการเงินการธนาคาร จ านวน 22 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 9.50 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุ รกิจ จานวน 16 คน
คิด เป็นร้ อยละ 6.90 สาขาวิชาการจัด การทรัพยากรมนุษ ย์ จานวน 7 คน คิ ด เป็นร้ อยละ 3.00 และสาขาวิ ชา
การตลาด จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.20 ตามลาดับ
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิต
ตารางที่ 2 ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของความพึ ง พอใจของผู้ ป ระกอบการที่ มี ต่ อ บั ณ ฑิ ต
คณะวิทยาการจัดการในภาพรวม
ความคิดเห็น
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์สุจริต และมีวินัย
มีวินัยและตรงต่อเวลา
มีจิตสาธารณะ
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านคุณธรรม
ด้านความรู้
ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มที่
มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้
มีความสามารถในการวางแผน จัดลาดับความสาคัญของงาน
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านความรู้
ด้านทักษะทางปัญญา
มีความใฝ่รู้ สนใจศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเติม
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
สามารถวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านทักษะทางปัญญา
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรและมารยาททางสังคมได้อย่างเหมาะสม
มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน
มีความสามารถในการเลือกรูปแบบในการสื่อสารและนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
มีความสามารถในการนาทักษะการคานวณมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจที่มีต่อบัณฑิต
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̅
𝑿

S.D.

ระดับ
คุณภาพ

4.66
4.53
4.74
4.65

0.55
0.72
0.50
0.49

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.48
4.34
4.28
4.36

0.62
0.65
0.69
0.57

มาก
มาก
มาก
มาก

4.49
4.25
4.18
4.31

0.63
0.69
0.69
0.58

มาก
มาก
มาก
มาก

4.75
4.72
4.76
4.74

0.45
0.52
0.47
0.40

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.55
4.33
4.28
4.39

0.60
0.66
0.72
0.58

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

4.50

0.44

มากที่สุด
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ตารางที่ 3 ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของความพึ ง พอใจของผู้ ป ระกอบการที่ มี ต่ อ บั ณ ฑิ ต
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด
ความคิดเห็น
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์สุจริต และมีวินัย
มีวินัยและตรงต่อเวลา
มีจิตสาธารณะ
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านคุณธรรม
ด้านความรู้
ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มที่
มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้
มีความสามารถในการวางแผน จัดลาดับความสาคัญของงาน
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านความรู้
ด้านทักษะทางปัญญา
มีความใฝ่รู้ สนใจศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเติม
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
สามารถวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านทักษะทางปัญญา
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรและมารยาททางสังคมได้อย่างเหมาะสม
มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน
มีความสามารถในการเลือกรูปแบบในการสื่อสารและนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
มีความสามารถในการนาทักษะการคานวณมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจที่มีต่อบัณฑิต
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̅
𝑿

S.D.

ระดับ
คุณภาพ

4.60
4.37
4.60
4.52

0.56
0.82
0.62
0.57

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

4.39
4.21
4.30
4.30

0.65
0.68
0.76
0.62

มาก
มาก
มาก
มาก

4.42
4.21
4.11
4.25

0.71
0.75
0.73
0.63

มาก
มาก
มาก
มาก

4.65
4.63
4.67
4.65

0.52
0.59
0.58
0.50

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.42
4.25
4.18
4.28

0.63
0.69
0.78
0.62

มาก
มาก
มาก
มาก

4.40

0.50

มาก
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เอกสารหมายเลข 7

เกณฑ์ระดับมาตรฐานสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

151

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

152

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

153

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

154

เอกสารหมายเลข 8

นโยบายการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
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