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มคอ. 2
รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเป็ นผู้ประกอบการ
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คณะวิทยาการจัดการ/สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
Bachelor of Business Administration Program in Entrepreneurship

2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

บริ หารธุ รกิจบัณฑิต (การเป็ นผูป้ ระกอบการ)
บธ.บ. (การเป็ นผูป้ ระกอบการ)
Bachelor of Business Administration (Entrepreneurship)
B.B.A. (Entrepreneurship)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ ยวชาญเฉพาะของหลักสู ตร (ถ้ ามี)
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
ตลอดหลักสู ตร เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 131 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
เป็ นหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี หลักสู ตร 4 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุ ดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552
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5.2 ภาษาทีใ่ ช้
จัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับทั้งนิสิต นักศึกษาไทย และนิสิต นักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่จดั การเรี ยนการสอน
โดยตรง
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ สู าเร็จการศึกษา
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจะได้รับปริ ญญาบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจาณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจ สาขาวิชาการเป็ นผู ้ ประกอบการ ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2554 กําหนดเปิ ด
สอนภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555 โดยหลักสู ตรนี้ปรับปรุ งมาจาก หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจ บัณฑิต
สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ พ.ศ. 2552
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ อนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสู ตร วันที่ 23 ตุลาคม 2554
คณะกรรมการสภาวิชาการ อนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสู ตร วันที่ 5 ธันวาคม 2554
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสู ตร วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตร
หลักสู ตร จะมีความพร้อม ในการ เผยแพร่ หลักสู ตรที่มี คุณภาพและมาตรฐาน ตามม าตรฐ าน
คุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชา การเป็ นผูป้ ระกอบการ ในปี การศึกษา 2557 หลังเปิ ดดําเนินการสอน
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554 สองปี
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
บัณฑิตสาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการสามารถนําความรู้ ที่ศึกษาไปใช้ในการประกอบอาชีพ
เช่น
1. เป็ นเจ้าของกิจการประกอบธุ รกิจในประเทศและต่างประเทศ
2. เป็ นผูป้ ระกอบการมืออาชีพในภาคเอกชนและภาครัฐบาล
3. เป็ นผูส้ ื บทอดธุ รกิจครอบครัว
4. เป็ นนักออกแบบผลิตภัณฑ์
5. เป็ นนักพัฒนาธุ รกิจ
6. เป็ นนักวิจยั ตลาด
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตร
สาขาวิชาการเป็ นผู้ประกอบการ
ที่
1

เลขประจาตัว
ประชาชน
3-7109-00115-37-6

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวรัชนก ปั ญญาสุพฒั น์

2

3-1015-01610-91-4

อาจารย์

นางสาวกฤษณา สุ่นสวัสดิ์
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3-1024-00019-68-5

อาจารย์

นายยิง่ ศักดิ์ พิทกั ษาไพศาล
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3-1024-00281-37-1

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

นางสาวนฤมล สุ่นสวัสดิ์

5

3-4805-00410-30-6

อาจารย์

นางสาวอัมพรพรรณ บุนนาค

คุณวุฒิการศึกษา
บธ.ม.(การประกอบการ), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554.
ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา),
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2548.
M.B.A. (Entrepreneurship), California State
University, U.S.A., 2551.
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี, 2546.
บธ.ม.(วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม),
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพฯ, 2550.
อส.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้ าอุตสาหกรรม), สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2542.
บธ.ม. (การจัดการและการบริ หารองค์การ),
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2545.
M.P.S.( Educational Management) , The University of
the Philippines, Los Banos, Philippines, 2529.
กศ.บ.(ภูมิศาสตร์-อังกฤษ) เกียรตินิยม, มหาวิทยาลัยศรี
นคริ นทรวิโรฒปทุมวัน, 2522.
บธ.ม. (การจัดการ), มหาวิทยาลัยรังสิ ต, 2546.
บธ.บ. (การจัดการ), มหาวิทยาลัยรังสิ ต, 2544.

10. สถานทีจ่ ัดการเรียนสอน
สถานที่ต้ งั ของมหาวิทยาลัยรา ชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็ นหลัก และสถานีทดลองภายนอก
มหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ของท้องถิ่น
11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การวางแผนหลักสู ตร พิจารณาจาก แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10
(2550 - 2554) ที่กล่ าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ทําให้ระบบการปฏิบตั ิงาน
ภายในองค์การต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานในสอดคล้องกับสภาพปั จจุบ ั
นโดยเฉพาะ การเป็ น
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ผูป้ ระกอบการ ต้องเน้นการเรี ยนรู้และการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงจากปั จจัยชี้ขาดการตัดสิ น
ความสามารถในการแข่งขันขององค์การและศักยภาพของธุ รกิจ
11.2 สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม (ที่มีผลทําให้เกิดความคิดที่จะให้มี
หลักสู ตร)
สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางสังคมแล ะวัฒนธรรม ที่ พิจารณาในการวางหลักสู ตรนั้นไ ด้
คํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังค มยุคการสื่ อสารไร้พ รมแดน การเป็ นผูป้ ระกอบซึ่งเป็ นธุ รกิจที่กาํ ลัง
ได้รับความนิยมในปัจจุบนั และ ในอนาคต จะมีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างจาก ปัจจุบนั อย่างมาก
โลกปั จจุบนั จะมีความเจริ ญก้าวหน้ามาก เช่น กา รพัฒนาด้านเทคโนโลยี พาณิ ชย์อี เล็ก ทรอนิกส์ การ
พัฒนาด้านการติดต่อสื่ อสาร การจัดทําแผนธุ รกิจ ดังนั้น ผูป้ ระกอบการในอนาคตต้องเตรี ยมความพร้อม
ของตนเองอยูเ่ สมอ จึงจะสามารถทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล โดยต้องมีคุณสมบัติที่เป็ นทักษะที่สาํ คัญ
อีก 5 ข้อ คือ
1. ทักษะด้านการบริ หารการเปลี่ยนแปลง
2. ทักษะด้านการแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจอย่างรอบด้าน
3. ทักษะด้านความคิดที่เป็ นระบบ
4. ทักษะการทํางานเป็ นทีม
5. ทักษะด้านการปรับปรุ งทํางานอย่างต่อเนื่อง
เป้ าห มายในการทํางานอย่างมีประสิ ทธิ ผลพ ร้อมทั้งมีความเป็ นมืออาชีพ มีความเข้าใจใน
ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริ ยธรรม ที่ ช่วยชี้นาํ และขับเคลื่อนให้การเปลี่ยนแปลง
เป็ นไปในรู ปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวติ ของสังคมไทยในประชาคมอาเซียน
11.3 สถานการณ์ดา้ นความต้องการผูป้ ระกอบการในประเทศและต่างประเทศ
แนวโน้มการเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ วทางเศรษฐกิจส่ งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงง าน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ตอ้ งการผูป้ ระกอบการ ที่มีศกั ยภาพที่ สามารถปฏิบตั ิงานในทาง สากล
มีความรู ้ความสามารถที่หลากหลายมากยิง่ ขึ้น ควรเน้นการเป็ นผูป้ ระกอบการ ประกอบ อาชีพอิสระ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความสามารถ การเป็ นผูป้ ระกอบการ จึงควรปรับปรุ งพัฒนาหลัก สู ตรให้สามาร ถ
ตอบสนองความต้องการตลาดแรงงาน
11.4 ความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี
จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการและศาสตร์ ต่าง ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง ทําให้เกิดเทคโนโลยี
หรื อนวัตกรรมต่าง ๆ ส่ งผลให้บุคคลต้องศึกษาหาความรู ้เพิม่ เติมในด้านผูป้ ระกอบการ เพื่อให้ส ามารถนํา
เทคโนโลยีหรื อนวัตกรรมต่าง ๆ มา ประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล จึงปรับปรุ งพัฒนาหลักสู ตรให้
สามารถตอบสนองต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล
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12. ผลกระทบจากข้ อ 11.1-11.4 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
การพัฒนาหลักสู ตรได้ตามมาตรฐานและทันกับสถานการณ์ตอ้ งพัฒนาหลักสู ตรในเชิงรุ กที่มี
ศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวฒั นาการของธุ รกิจและเทคโนโลยี เพื่อการรองรับการแข่งขัน
ทางด้านธุ รกิจทั้งในประเทศไทยและต่างป ระเทศ โดยบุคลากรในประเทศต้อง มีความรู้ความสามารถที่
พร้อมจะปฏิบตั ิงานได้ทนั ที มีศกั ยภาพสู งในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและ
วิชาชีพ รวมถึงมีความเข้าใจในผลกระทบของสภาวะเศรษฐกิจต่อสังคม โดยต้องปฏิบตั ิตนอย่างมือ
อาชีพ ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายและวิสั ยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้านมุ่งสู่ ความเป็ นเลิศใน การพัฒนาคน
การวิจยั รวมไปถึงการผลิตบัณฑิต ที่เก่งและดี มีคุณธรรมจริ ยธรรมทางวิชาชีพ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ผลกระทบจากสถานการณ์หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิ
จของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู ้คู่คุณธรรม
2. ผลิตบัณฑิตให้มีภูมิปัญญาที่มีศกั ยภาพสู่ มาตรฐานสากล
3. วิจยั และพัฒนาองค์ความรู ้ ภูมิปัญญาและถ่ายทอดสู่ สังคมเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
4. บริ การทางวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
5. เสริ มสร้าง ทํานุบาํ รุ ง และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม
6. ส่ งเสริ มการพัฒนาสังคมให้สอดคล้องกับแนวทางพระราชดําริ
7. สร้างโอกาสในการเรี ยนรู้ตลอดชีวติ
การพัฒนาหลักสู ตรเน้นการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
ประยุกต์ใช้ ความรู ้อย่าง
เหมาะสม สร้างเอกลักษณ์ของบัณฑิต ตอบสนองความต้องการของสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอืน่ ทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/สาขาวิชาอืน่ ของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรนี้ที่เปิ ดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสู ตรอื่น
- หมวดวิชาในกลุ่มวิชาศึกษาทัว่ ไป ได้แก่ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาส ตร์
กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรที่เปิ ดสอนให้ภาควิชา/หลักสู ตรอื่นต้องมาเรี ยน
- วิชาพื้นฐานวิชาชีพและกลุ่มวิชาเฉพ าะโดยเปิ ดเป็ นวิชาเลือกเสรี ใ ห้นิสิต นักศึกษาจาก
สาขาวิชาอื่นมาเลือกเรี ยนได้
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หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
ข้ อมูลประกอบหลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผู้ประกอบการ ประกอบด้ วย
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ มุ่งผลิตบัณฑิต ด้านการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ ที่มีวสิ ัยทัศน์ คุณภาพ ความรู้ความสามารถ ความชํานาญการ และคุณธรรมทางด้านการ
เป็ นผูป้ ระกอบการที่ดีมีคุณค่าต่อท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ
1.2 ความสาคัญ
การจัดการเรี ยนการสอนในด้านการเป็ นผูป้ ระกอบการ เพื่อให้นิสิต นักศึกษาได้รับการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ โดยศึกษา กระบวนการ การเป็ น ผูป้ ระกอบการ ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมสภาพ
ปัญหาและสนองต่อความต้องการของสังคมในปัจจุบนั สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานได้จริ ง
นิสิต นักศึกษามีพฒั นาการทางความรู้ ทักษะ เจตคติ สติปัญญาควบคู่กบั ความรับผิดชอบต่อสังคม
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริ ยธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพการเป็นผูป้ ระกอบการ
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.3.3 เพื่อผลิต บัณฑิต ให้มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การเป็ นผูป้ ระกอบการ และประยุกต์
ความรู ้สู่การปฏิบตั ิได้
1.3.4 เพือ่ ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถคิดอย่างเป็ นระบบ ประยุกต์ความรู ้ความเข้าใจและ
แก้ปัญหาได้ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
1.3.5 เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถสื่ อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
เหมาะสมกับสถานการณ์
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2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
แผนพัฒนา/เปลีย่ นแปลง
1. ปรับปรุ งหลักสู ตรสาขาการ
เป็ นผูป้ ระกอบการให้มีมาตรฐาน
ไม่ต่าํ กว่าเกณฑ์ที่สาํ นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนด
2. ปรับปรุ งหลักสู ตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
ธุ รกิจ และการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี

กลยุทธ์
- พัฒนาหลักสู ตรโดยมีพ้นื ฐาน
จากเกณฑ์มาตรฐานสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
- ติดตามประเมินหลักสู ตร
อย่างสมํ่าเสมอ
- ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ความต้องการของผูป้ ระกอบการ
และความก้าวหน้าด้าน
เทคโนโลยี,ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- เชิญผูเ้ ชี่ยวชาญ ภาครัฐ
ภาคเอกชนมามีส่วนร่ วมใน
การพัฒนาหลักสู ตร
3. พัฒนาบุคลากรด้านการเรี ยน - สนับสนุนบุคลากรด้านการ
การสอนและบริ การวิชาการ ให้มี เรี ยนการสอนและทํางานบริ การ
ประสบการณ์จากการนําความรู้ วิชาการแก่องค์กรภายนอก
ทั้งทางทฤษฏี และการปฏิบตั ิไป
ทํางานได้จริ ง

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
- เอกสารปรับปรุ งหลักสู ตร
- รายงานผลการประเมินหลักสู ตร
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริ หารหลักสู ตร
- รายงานประเมินความพึงพอใจใน
การใช้บณั ฑิตของสถาน
ประกอบการ
- สรุ ปรายงานการประชุมของผูม้ า
ส่ วนร่ วมในการพัฒนาหลักสู ตร

- ปริ มาณงานด้านการอบรม
สัมมนา งานวิจยั และบริ การวิชาการ
ต่อคณาจารย์ผสู ้ อนในหลักสู ตร
- คุณวุฒิที่จบการศึกษา
ประสบการณ์ การฝึ กอบรม
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดระบบการศึกษาเป็ นแบบทวิภาค ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึกษา
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรี ยนการสอนภาคฤดูร้อทัน้ งนี้ข้ ึนอยูกั่ บการพิจารณาของคณะกรรมการปร
ะจําหลักสู ตร
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ระยะเวลาการศึกษาให้เป็ นไปตามประกาศของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
2.2.1 สําเร็ จการศึกษาไม่ต่าํ กว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
2.2.2 สําเร็ จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2.2.3 สําเร็ จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) หรื ออนุปริ ญญาในสาขาที่
สัมพันธ์กนั โดยผ่านการคัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากําหนด และเป็ นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ องการจัดการศึกษาหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี
(ต่อเนื่อง ) ของ
สถาบันอุดมศึกษา พ .ศ.2553 ข้อ 3 ให้สถาบันอุดมศึกษาหรื อผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับ ปวส . หรื อ
อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า เข้าศึกษาในหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี (4 ปี ) ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผล
การเรี ยนระดับปริ ญญาเข้าสู่ การศึกษาในระบบ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็ นต้นไป
2.2.4 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวทิ ยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2.3 ปัญหาของนิสิต นักศึกษาแรกเข้ า
2.3.1 ปัญหาการปรับตัวจากการเรี ยนในระดับมัธยมศึกษามาเป็ นระดับอุดมศึกษา
2.3.2 ปัญหาด้านทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งจําเป็ นต้องใช้ในการเรี ยนรายวิชาใน สาขาวิชาการ
เป็ นผูป้ ระกอบการ
2.3.3 ปัญหาด้านทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ซ่ ึ งจําเป็ นต้องใช้ในการเรี ยนรายวิชาการจัดการ
2.3.4 ปั ญหาการพัฒนาแนวคิดทางด้านธุ รกิจการจัดการ
2.4 ยุทธศาสตร์ ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้ อกาหนดของนิสิต นักศึกษาในข้ อ 2.3
2.4.1 จัดปฐมนิเทศให้แก่นิสิต นักศึกษา การปรับตัวการเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
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2.4.2 จัดอาจารย์ ที่ปรึ กษา คณาจารย์ ผสู้ อน ดูแลเอาใจใส่ ให้คาํ แนะนํา และให้คาํ ปรึ กษา
แก่นิสิต นักศึกษาอย่างสมํ่าเสมอในมหาวิทยาลัย
2.4.3 กําหนดให้นิสิต นักศึกษาเรี ยนรู ้เพิ่มเติมด้วยตนเอง
2.5 แผนการรับนิสิต นักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี
ปี การศึกษา
2555
2556
2557
2558
2559

ปี ที่ 1
60
60
60
60
60

ปี ที่ 2
60
60
60
60

ปี ที่ 3 ปี ที่ 4
60
60
60
60
60

รวม
จํานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะจบการศึกษา
60 คาดว่าจะมีผจู ้ บการศึกษา ตามหลักสู ตร ปี ละ 60
120 คน เริ่ มจบการศึกษาปี 2558
180
240
240

หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงจํานวนนิสิต นักศึกษาที่รับเข้าขึ้นอยูก่ บั ศักยภาพของคณาจารย์ในสาขาวิชา
การเป็ นผูป้ ระกอบการ นโยบายของคณะวิทยาการจัดการ นโยบายของมหาวิทยาลัยฯ
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบํารุ งการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

2555
1,250,000
120,000
108,000
1,478,000

2556
1,558,000
240,000
119,100
1,917,100

ปี งบประมาณ
2557
1,843,000
360,000
130,000
2,333,000

2558
1,900,000
960,000
140,000
3,000,000

2559
1,885,083
960,000
154,910
2,999,993
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
หมวดเงิน

1. งบดําเนินการ
1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร
1.2 ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
1.3 ทุนการศึกษา
1.4 รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (1)
2. งบลงทุน
ค่าครุ ภณั ฑ์
รวม (2)
รวม (1) + (2)
จํานวนนิสิต นักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต
นักศึกษา

2555

2556

ปี งบประมาณ
2557

2558

2559

250,000
410,000
416,660
20,830
1,097,490

391,000
500,000
62,500
416,660
1,370,160

333,330
580,000
75,000
62,500
1,050,830

375,000
750,000
166,660
95,830
1,387,490

375,000
750,000
116,660
95,830
1,387,490

770,830
770,830
1,868,320
50
25,000

1,020,830
1,020,830
2,390,990
100
15,971

1,279,160
1,279,160
2,329,990
150
12,962

1,662,500
1,662,500
3,049,990
200
12,500

1,662,500
1,662,500
3,049,990
200
12,500

2.7 ระบบการจัดการศึกษา
เป็ นระบบการศึกษา แบบชั้นเรี ยน ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
นิสิต นั กศึกษา ที่เคยศึกษาใน สาขาวิชาอื่นหรื อ สถาบันอุดมศึกษาอื่นมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาใน
หลักสู ตรนี้ สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ ทั้งนี้เป็ นไปตามข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีรูปแบบ
การเทียบโอน 2 รู ปแบบ คือ
2.8.1 การเทียบโอนผลการเรี ยน หมายความว่า การขอเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาใน
ระดับเดียวกัน ที่ได้เคยศึกษามาแล้ว เพื่อใช้นบั เป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาในสาขาการเป็ น
ผูป้ ระกอบการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2.8.2 การเทียบโอนความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์ หมายความว่า การขอเทียบโอน
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากการศึกษานอ กระบบและ /หรื อการศึกษาตามอัธยาศัยของ นิสิต
นักศึกษาเพื่อนับเป็ นหน่วยกิตเทียบเท่ารายวิชาตาม หลักสู ตรการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา หลักเกณฑ์การเทียบโอนให้เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ และระเบียบของว่าด้วยการ
ศึกมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การศึกษาขั้นปริ ญญาบัณฑิต พ.ศ. 2550
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3. หลักสู ตร
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 131 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
โครงสร้างหลักสู ตร แบ่งเป็ นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาํ หนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตร
ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ไม่ น้อยกว่ า
1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.4) กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่ น้อยกว่ า
2.1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2) วิชาเฉพาะ
2.2.1) วิชาบังคับ
2.2.2) วิชาเลือก ไม่นอ้ ยกว่า
2.2.3) วิชาวิชาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่ น้อยกว่ า

30
9
6
6
9
95
45
50
30
15
5
6

หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่ วยกิต

หมวดวิชาโท
สาหรับนิสิต นักศึกษา หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผู้ประกอบการ
นิสิต นักศึกษา หลักสูตรบริ หาร ธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ เป็ นผูป้ ระกอบการ
ที่มีความประสงค์จะเลือกเรี ยนวิชาโทสาขาวิชาอื่นๆ หรื อวิชาโทหลักสูตรอื่นๆ สามารถเลือกลงทะเบียนเรี ยนกลุ่มวิชา
โท ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯได้
ทั้งนี้ นิสิต นักศึกษา ต้องแจ้งให้ทาง สาขาวิชาทราบก่อนจะเริ่ มเรี ยนในชั้นปี ที่ 3 และต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชาที่นิสิต นักศึกษาเลือกเรี ยนวิชาโทด้วย รายวิชาที่เลือกเรี ยนให้เป็ นไปตามข้อกําหนด
และเงื่อนไขของหลักสูตรวิชาโทของสาขาวิชาที่นิสิต นักศึกษาเลือก
สาหรับนิสิต นักศึกษา หลักสู ตรและสาขาอืน่ ๆ
นิสิต นักศึกษา หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต หลักสูตรเศรษฐศาสตร์
บัณฑิต และ หลักสูตร
บริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาอื่น ๆ ที่มีความประสงค์จะเลือกเรี ยนวิชาโท สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ ให้ เรี ยน
รายวิชาตามที่กาํ หนดไว้ไม่นอ้ ยกว่า 18 หน่วยกิต (รายวิชาต้องไม่ซ้ าํ กับที่เคยเรี ยนมาแล้ว)
นิสิต นักศึกษาหลักสูตรอื่นที่ไม่ใช่ หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิตและ หลักสูตรบริ หารธุรกิจ
บัณฑิต ให้เรี ยนรายวิชาตามที่กาํ หนดไว้ 21 หน่วยกิต
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3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ไม่ น้อยกว่ า
30
หน่ วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
9
หน่ วยกิต
2001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสารและการสื บค้นสารสนเทศ
3 (3-0-6)
Thai for Communication and Information Retrieval
2001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
3 (3-0-6)
English for Communication
2001103 ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน
3 (3-0-6)
Neighboring Language and Culture
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6
หน่ วยกิต
1002101 การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์
3 (3-0-6)
Human Behavior Development
2002102 สุนทรี ยนิยม
3 (3-0-6)
Aesthetic Appreciation
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6
หน่ วยกิต
2003101 สังคมไทยและสังคมโลก
3 (3-0-6)
Thai and Global Society
2003102 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
3 (3-0-6)
Natural Resources and Environments
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
9
หน่ วยกิต
4004101 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ
3 (2-2-5)
Science for Quality of Life
4004102 การคิดและการตัดสิ นใจ
3 (2-2-5)
Thinking and Decision Making
4004103 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ
3 (2-2-5)
Integrated Information Technology
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่ น้อยกว่ า
95
หน่ วยกิต
2.1 วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
45
3000201 สถิติธุรกิจ
Business Statistics
3000202 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
Business Communication in English 1
3000203 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
Business Communication in English 2
3000204 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการภาษีอากร

หน่ วยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
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Business Laws and Taxation
3001100 หลักการตลาด
Principles of Marketing
3002100 หลักการจัดการ
Principles of Management
3003400 การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
3004201 การจัดการการผลิตและปฏิบตั ิการ
Production and Operation Management
3005101 การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ
Application Software in Business
3061102 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
Microeconomics 1
3061103 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
Macroeconomics 1
3061301 การวิเคราะห์เชิงปริ มาณทางธุรกิจ
Business Quantitative Analysis
3011100 หลักการบัญชีเบื้องต้น
Fundamental Accounting
3011203 การเงินธุรกิจ
Business Finance
3011315 การบัญชีเพื่อการจัดการ
Managerial Accounting
2.2 วิชาเฉพาะ
50
2.2.1 วิชาบังคับ
30
3001301 การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสิ นค้า
Product and Brand Management
3003201 หลักการประกอบการ
Principles of Entrepreneur
3003203 การบริ หารทรัพยากรบุคคลสําหรับผูป้ ระกอบการ
Human Resourcs Management for Entrepreneur
3003302 การวิจยั สําหรับผูป้ ระกอบการ
Business Research for Entrepreneur
3003309 ยุทธศาสตร์การจัดการการตลาดสําหรับผูป้ ระกอบการ
Marketing Strategics Management for Entrepreneur
3003304 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
Small Business Management

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

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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3003305 ศิลปะการขายสําหรับผูป้ ระกอบการ
The Art of Selling for Entrepreneur
3003308 ยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ
International Trade strategy
3003402 การสัมมนาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
Seminar in Entrepreneurship
3003405 การจัดทาแผนและโครงการสาหรับผูป้ ระกอบการ
Planning and Project Management for Entrepreneur

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

2.2.2 วิชาเลือก ไม่ น้อยกว่ า
15
หน่ วยกิต
3001311 การจัดการค้าปลีก
3 (3-0-6)
Retail Management
3002215 จิตวิทยาธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Psychology
3002319 จริ ยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
3 (3-0-6)
Business Ethics and Social Responsibility
3002404 การเจรจาต่อรอง
3 (3-0-6)
Negotiation
3002405 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
3(3-0-6)
Human Relations in Organization
3003204 การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
3 (3-0-6)
Business Franchise
3003205 การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์และป้ ายฉลาก
3 (3-0-6)
Package and Logo Design
3003206 การจัดการธุรกิจครอบครัว
3 (3-0-6)
Family Business Management
3003301 การจัดการอุตสาหกรรมบริ การ
3 (3-0-6)
Service Industry Management
3003303 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
International Business Management
3003306 การพัฒนาประสิ ทธิภาพในการทํางาน
3 (3-0-6)
Efficiency Development in Working
3003307 การร่ วมทุนและการระดมทุน
3 (3-0-6)
Venture Capital and Private Equity Investing
3003310 การประกอบธุรกิจผ่านสื่ ออีเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
Electronic Commerce Business
3003403 การคุม้ ครองแรงงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน 3 (3-0-6)
Labor Protection Occupational Health and Safety in Work
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3003404 มาตรฐานและการทําป็ นมาตรฐาน
3 (3-0-6)
Standard and Standardization management
3004202 หลักการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3 (3-0-6)
Principles of Logistics and Supply Chain Management
2.2.3 วิชาฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ
5
3003401 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพด้านการเป็ นผูป้ ระกอบการ
Internship in Entrepreneurship

หน่ วยกิต
5 (0-350-0)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่ น้อยกว่ า
6
หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยไม่ซ้ าํ ซ้อนกับ
รายวิชาที่เคยเรี ยนมาแล้ว หรื อเทียบโอนผลการเรี ยนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการ
โอนผลการเรี ยนและการยกเว้นผลการเรี ยนรายวิชาฯ และต้องไม่เป็ นรายวิชาที่กาํ หนดให้เรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิตรวม
ในเกณฑ์ความสําเร็ จของหลักสูตร
หมวดวิชาโท
3003201 หลักการประกอบการ
Principles of Entrepreneurship
3003203 การบริ หารทรัพยากรบุคคลสําหรับผูป้ ระกอบการ
Human Resource Management for Entrepreneur
3003305 ศิลปะการขายสาหรับผูป้ ระกอบการ
The Art of Selling for Entrepreneur
3003309 ยุทธศาสตร์การจัดการการตลาดสําหรับผูป้ ระกอบการ
Marketing Strategic Management for Entrepreneur
3003407 การจัดทาแผนและโครงการสาหรับผูป้ ระกอบการ
Planning and Project Management for Entrepreneur
3003304 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
Small Business Management
3011203 การเงินธุรกิจ
Business Finance

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 (3-0-6)
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3.1.4 แผนการศึกษา
สาขาวิชาการเป็ นผู้ประกอบการจัดแผนการเรียนรายภาคในระบบทวิภาค ดังนี้
แผนการเรียนหลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการเป็ นผู้ประกอบการ
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทัว่ ไป 5 วิชา
วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
3002100 - หลักการจัดการ
รวม
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
3011100 - หลักการบัญชีเบื้องต้น
3061102 - เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
3000202 - ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3000201 - สถิติธุรกิจ
วิชาบังคับ
3003201 - หลักการประกอบการ
วิชาเลือก
รวม

นก.
15
3
3
18

นก.
12
3
3
3
3
3
3
3
18

รหัสวิชา

3001100

รหัสวิชา
3000203
3061103
3004201
3011203
3003203

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทัว่ ไป 5 วิชา
วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
- หลักการตลาด
รวม
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
- ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
- เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
- การจัดการการผลิตและปฏิบตั ิการ
- การเงินธุรกิจ
วิชาบังคับ
- การบริ หารทรัพยากรบุคคลสําหรับ
ผูป้ ระกอบการ

วิชาเลือก
รวม

นก.
15
3
3
18

นก.
12
3
3
3
3
3
3
3
18
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ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
3061301 - การวิเคราะห์เชิงปริ มาณทางธุรกิจ
3011315 - การบัญชีเพื่อการจัดการ
3005101 - การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ
วิชาบังคับ
3003309 - ยุทธศาสตร์การจัดการการตลาด
สําหรับผูป้ ระกอบการ
3001301 - การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสิ นค้า

วิชาเลือก
รวม

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
3003400 - การจัดการเชิงกลยุทธ์
วิชาบังคับ
3003405 - การจัดทําแผนและโครงการสําหรับ
ผูป้ ระกอบการ
3003402 - การสัมมนาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
วิชาเลือก เสรี
รวม

นก.
9
3

รหัสวิชา
3000204

3
3
6
3

3003302

3
3

3003304
3003305

6
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นก.
3
3

3003308
วิชาเลือก

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
- กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจและการภาษีอากร

นก.
3
3

วิชาบังคับ
- การวิจยั สําหรับผูป้ ระกอบการ

12
3

- การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
- ศิลปะการขายสําหรับ
ผูป้ ระกอบการ
- ยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ

3
3

รวม

รหัสวิชา
3003401

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
วิชาฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ
- การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพด้าน
การเป็ นผูป้ ระกอบการ

3
3
18

นก.
5
5

6
3
3
6
15

รวม

5
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
1002101 การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์
3 (3-0-6)
Human Behavior Development
หลักความเข้าใจชีวติ การเข้าใจตนเองและผูอ้ ื่น การพัฒนาตนเองให้เป็ นผูม้ ีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่
สมบูรณ์ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ การพัฒนจิตตปั ญญาศึกษา การบริ หารจัดการตนเอง การทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
การพัฒนาภาวะผูน้ าํ การพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม และการประยุกต์ใช้หลักธรรมในการดําเนินชีวติ
2001101 ภาษาไทยเพือ่ การสื่อสารและการสืบค้ นสารสนเทศ
3 (3-0-6)
Thai for Communication and Information Retrieval
การใช้ภาษ าไทยเพื่อการสื่ อสารอย่างสร้างสรรค์ การอ่านและการฟังเพื่อจับใจความ สรุ ปความ วิเคราะห์
ตีความ การพูด และการเขียนในรู ปแบบต่างๆ เพื่อการส่งสารอย่ างมีประสิ ทธิภาพ การค้นคว้าหาความรู ้จากแหล่ง
ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ
2001102 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร
3 (3-0-6)
English for Communication
เข้าใจ ตีความ บทฟังและบทอ่านที่พบเห็นในชีวติ ประจําวัน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ภาษาพูดและภาษาเขียน
ได้เหมาะสมกับบริ บทและวัฒนธรรม นําเสนอข้อมูลเป็ นภาษาอังกฤษทั้งที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการฝึ กกลยุทธ์
ด้านกระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อเสริ มสร้างศักยภาพในการสื่ อสารและการแสวงหาข้อมูล มีเจตคติที่ต่อ การ
เรี ยนภาษาและใช้ภาษาเพื่อการอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
2001103 ภาษาและวัฒนธรรมเพือ่ นบ้ าน
3 (3-0-6)
Neighboring Language and Culture
ลักษณะและความเป็ นมาของภาษาเพื่อนบ้าน วัฒนธรรมและประเพณี ของแต่ ละภาษา การออกเสี ยง /การเขียน
พยัญชนะและสระ พัฒนาทักษะทั้ ง 4 ด้าน คือ การฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเน้นที่ทกั ษะการฟัง พูด และอ่านเพื่อการ
สื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
2002102 สุ นทรียนิยม
3 (3-0-6)
Aesthetic Appreciation
ศาสตร์ความงามของศิลปะ 3 สาขา คือ ดนตรี ทัศนศิลป์ และศิลปะการแสดง ในแง่ของต้นกําเนิดพั ฒนาการ
วิธีการรับรู ้และประสบการณ์ทางสุ นทรี ยภาพในระดับรําลึก ระดับความคุน้ เคยและระดับความซาบซึ้ง
2003101 สังคมไทยและสังคมโลก
3 (3-0-6)
Thai and Global Society
พลวัตสังคมในมิติของสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองยุคโลกาภิวตั น์ โดยศึกษาสาเหตุ สถานการณ์
และผลกระทบต่อสังคมไทยและสังคมโลก การจัดการสังคมโดยดําเนินชีวติ ยึดหลักความพอเพียงเพื่อให้เกิดการปรับตัว
อย่างรู ้เท่าทันโลก
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2003102 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
3 (3-0-6)
Natural Resources and Environments
ความหมาย ความสําคัญของทรัพยาก รธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างมนุษย์กบั
สิ่ งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการและ
กิจกรรมที่ใช้วทิ ยากศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม นวัตกรรมเทคโนโลยี มาตรการต่างๆ ปั ญหา
และสถานการณ์ดา้ นสิ่ งแวดล้อมในปั จจุบนั การมีส่วนร่ วมและวิถีชีวติ ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของสิ่ งแวดล้อม
3000201 สถิตธิ ุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Statistics
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับสถิติ และการนําความรู ้ไปประยุกต์ใช้ จริ ยธรรมในการเก็บสถิติขอ้ มูล การ
เก็บรวบรวม และการนําเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม และการแจกแจงความน่าจะเป็ นของตัวแปร
สุ่มประชากร และการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่าการทดสอบสมมุติฐาน การทดสอบไคส์แควร์ การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน สถิตินอนพาราเมตริ ก การวิเคราะห์ สหสัมพันธ์ และการถดถอย
อนุกรมเวลา เลขดัชนี การพยากรณ์ และการตัดสิ นใจทางธุรกิจ
3000202 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3 (3-0-6)
Business Communication in English 1
รู ปแบบการสื่ อสารที่ใช้ในเชิงธุรกิจและในที่ทาํ งาน การใช้คาํ ศัพท์ และหลักการใช้คาํ พูดในเชิงธุรกิจ คําศัพท์
ทางธุรกิจต่างๆ ที่ใช้ในองค์กร คําศัพท์ในกลุ่มของตําแหน่งงาน และหน้าที่การทํางานต่างๆ รู ปแบบการสนทนาทาง
โทรศัพท์ การเลื่อนตําแหน่งงาน รู ปแบบการติดต่อประสานงานต่างๆ ในที่ทาํ งาน การฝากข้อความ การบันทึกข้อความ
สั้น ประกาศต่างๆ การเขียนจดหมายขอราคาสิ นค้า ใบเสนอราคา และการสัง่ ซื้อสิ น
ค้า รวมถึงรายละเอียด และ
กระบวนการสมัครงานในตําแหน่งต่างๆ
3000203 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3 (3-0-6)
Business Communication in English 2
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่ อน : 3000202 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
รู ปแบบการสื่ อสารทางธุรกิจโดยมุ่งเน้นการใช้ภาษาสากลทัว่ โลกใน การทําการค้าในประเทศ และระหว่าง
ประเทศที่มีความหลากหลายในแต่ละสายงาน การนําเข้า -ส่งออก การพาณิ ชย์นาวี ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจโรงแรม โดยจะ
ศึกษาถึงวิธีการสื่ อสารในรู ปแบบต่างๆ การเขียนรายงาน การนําเสนอรายละเอียดตัวสิ นค้า เครื่ องมือต่างๆ และ
เทคโนโลยีที่จาํ เป็ นในการดําเนิ นธุรกิจ อินเทอร์เน็ตระบบมาตรฐาน ISO การเขียนจดหมายตอบรับทางธุรกิจ การเขียน
จดหมายแสดงความไม่พอใจ เป็ นต้น
3000204 กฎหมายเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจและการภาษีอากร
3 (2-2-5)
Business Laws and Taxation
หลักกฎหมายทัว่ ไปเกี่ยวกับการจัดองค์กรธุรกิจ รู ปแบบองค์กรธุรกิจตามกฎหมายไทย ลักษณะกฎหมาย และ
การชําระบัญชี กฎหมายเกี่ยวกับ การประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ หลักกฎหมายซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ กูย้ มื คํ้าประกัน
จํานอง จํานํา ตัว๋ เงิน รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับตราสารทางการเงิน ทั้ง ตราสารทุน และตราสารหนี้ หลักการจัดเก็บภาษี
อากรตามประมวลรัษฎากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์
ภาษีโรงเรื อน ภาษีบาํ รุ งท้องที่และภาษีป้าย ความรับผิดชอบ และคุณธรรมของบุคคล และองค์กรธุรกิจในการเสี ยภาษี
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3001100 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
Principles of Marketing
ความหมาย ความสาํ คัญของการตลาดประเภทของตลาด แนวความคิดทางการตลาด ระบบการตลาด สิ่ งแวดล้อมทาง
การตลาด พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ระบบสารสมเทศทางการตลาด ส่วนประสมทางการตลาด และคุณธรรมจริ ยธรรมของนักการตลาด
3001311 การจัดการการค้ าปลีก
3 (3-0-6)
Retail Management
แนวทางการบริ หาร ค้าปลีก สถาบันการค้าปลีกและรู ปแบบการค้าปลีก สมัยใหม่ ที่ตรงกับพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภค การเลือกทําเลที่ต้ งั การออกแบบ และตกแต่ง การจัดองค์การและบริ หารทรัพยากร มนุษย์ การบริ หารสิ นค้า
การจัดซื้อ การกําหนดราคา ก ารส่งเสริ มการตลาด ตลอดจนการบริ การ ด้วยการบูรณาการณ์โซ่อุปทานและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการค้าปลีก การเป็ นผูป้ ระกอบการค้าปลีกที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
3001301 การบริหารผลิตภัณฑ์และตราสินค้ า
3 (3-0-6)
Product and Brand Management
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่ อน : 3001100 หลักการตลาด
หลักการ แนวคิด และนโยบายการจัดการผลิตภัณฑ์ และตราสิ นค้า การกําหนด กลยุทธ์ การจัดส่วน ประสม
ผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการบรรจุภณั ฑ์ นโยบายตราสิ นค้า การกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ วงจรชีวติ ผลิตภัณฑ์ ปั จ จัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาตราสิ นค้าและการสร้างภาพลักษณ์ตราสิ นค้า
บทบาทและความสามารถของหน่วยงานการตลาดในด้านการบริ หารตราสิ นค้า และการสร้างภาพลักษณ์ตราสิ นค้า
ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาผลิตภัณฑ์ และแนวทางแก้ไขภายใต้หลักจริ ยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
3002100 หลักการจัดการ
3 (3-0-6)
Principles of Management
ลักษณะทางการบริ หาร วิวฒั นาการของแนวความคิดและทฤษฎีในการบริ หาร สภาพแวดล้อมทางการบริ หาร
และหน้าที่ทางการบริ หาร คือ การวางแผน การจัดองค์การ การนําและการควบคุม โดยมุ่งเน้นที่ความสัมพันธ์ระหว่าง
หน้าที่ดงั กล่ าว แนวคิดการบริ หารทรัพยากรมนุษย์สาํ หรับผูบ้ ริ หารตามสายงาน คุณธรรมของผูบ้ ริ หาร ธรรมาภิบาล
รวมทั้งจริ ยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมของผูบ้ ริ หาร
3002307 จิตวิทยาธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Psychology
การใช้จิตวิทยาในการบริ หารธุรกิจ ความสามารถในการบริ หาร บุคลิกภาพแบบนักธุรกิจ ยุทธวิธีในการเข้าใจ
ผูอ้ ื่น การให้คาํ ปรึ กษา และชี้แนะการจูงใจผูร้ ่ วมงาน จิตวิทยาในการบริ หารงานในการแข่งขัน การปรับตัวทางสังคม
และการตัดสิ นใจในการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น จิตวิทยาของกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าทํางาน และจิตวิทยาของ
ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่ วมงาน
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3002312 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่ อสังคม
3 (3-0-6)
Business Ethics and Corporate Social Responsibility
แนวคิดที่มาของจริ ยธรรมและเหตุผลที่ธุรกิจต้องมีจริ ยธรรมรวมทั้งการสร้างจริ ยธรรมในองค์การธุรกิจ เน้น
จริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารและจริ ยธรรมของพนักงาน หลักธรรมาภิบาลในการจัดการธุรกิจ กรณี ตวั อย่างทางคุณธรรม
จริ ยธรรม การพัฒนาจิตสํานึกต่อส่วนรวม ท้องถิ่นและสังคม
3002319 การจัดการธุรกิจระหว่ างประเทศ
3 (3-0-6)
International Business Management
บทบาท และความสําคัญของธุรกิจระหว่ างประเทศ วิธีการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ การวิเคราะห์ถึงโอกาส
อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด การวิเคราะห์ และการดําเนินนโยบายในการแก้ปัญหาทางการจัดการของธุรกิจระหว่าง
ประเทศสภาวะแวดล้อม และยุทธศาสตร์ทางธุรกิจระหว่างประเทศ การศึกษาเปรี ยบเทียบการจัดการธุรกิจระหว่าทศ
งประเ
3002404 การเจรจาต่ อรอง
3 (3-0-6)
Negotiation
ความหมาย ลักษณะและแนวคิดที่สาํ คัญเกี่ยวกับการเจรจาต่อรอง รวมถึงองค์ประกอบของการเจรจาต่อรอง
เทคนิคสําคัญที่ใช้ในการเจรจาต่อรอง ศิลปะที่ใช้ในการเจรจาต่อรองและการประเมินกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางการจัดการ
3002405 มนุษยสัมพันธ์ ในองค์ การ
3(3-0-6)
Human Relations in Organization
ลักษณะแนวความคิด ขอบเขตและปั จจัยอันเป็ นพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลคณะและ
องค์การ ระบบทางสังคม ระบบทางเทคนิค ระบบทางการจัดการ ความมีประสิ ทธิผลทา งด้านองค์การ การสื่ อสาร
การขจัดความขัดแย้ง การสร้างเครื อข่ายส่วนบุคคล เครื อข่ายองค์การ
3003201 หลักการประกอบการ
3 (3-0-6)
Principles of Entrepreneurship
ความหมายของการประกอบการ รากฐานของการประก อบการ รู ปแบบการเป็ นเจ้าขอ งกิจการ หน้าที่ และ
ทักษะทางการบริ หาร การจัดองค์การ และการทํางานเป็ นทีม การผลิตสิ นค้า และบริ การคุณภาพ การพัฒนาและกระตุน้
จูงใจผูป้ ฏิบตั ิงาน หลักการตลาด การวางแผนยุทธศาสตร์การตลาด การบริ หารบัญชีและการเงิน ประเด็นด้านกฎหมาย
และ ภาษีอากร การจัดการแหล่งเงินทุน การจัดทําแผนธุรกิจ โอกาสท างสากลของการเป็ นผูป้ ระกอบการ การบริ หาร
คุณภาพแบบเบ็ดเสร็ จ (Total Quality Management) การนําความรุ่ งเรื องมาสู่กิจการ และการวางแผนสื บทอดกิจการ
3003203 การบริหารทรัพยากรบุคคลสาหรับผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
Human Resource Management for Entrepreneurship
ความเป็ นมา ทฤษฎี และหลักการในการบริ หารทรัพยากรบุคคล ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ
และขั้นตอนในการบริ หารทรัพยากร บุคคลสําหรับผูป้ ระกอบการ การวิเคราะห์งานการวางแผนกําลังคน การสรรหา
การคัดเลือก การฝึ กอบรม การพัฒนา การประเมินผล และปั จจัยที่เกี่ยวข้องกั บการบริ หารทรัพยากร บุคคลสําหรับ
ผูป้ ระกอบการ
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3003204 การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
3 (3-0-6)
Business Franchise
การประกอบธุรกิจเครื อข่าย การตลาดหลายระดับชั้น หลักการของการแฟรนไชส์ เหตุผลของการแฟรนไชส์
วิธีการเป็ นผูใ้ ห้สิทธิ วิธีการเป็ นผูร้ ับสิ ทธิ ความสัมพันธ์ของผูใ้ ห้สิทธิกบั ผูร้ ับสิ ทธิ ข้อตกลงและการทําข้อตกลง ช่อง
ทางการสื่ อสาร การเงินในการแฟรนไชส์ หลักเกณฑ์นโยบาย ยุทธศาสตร์ของการแฟรนไชส์ จริ ยธรรมในการ
ประกอบการแฟรนไชส์
3003205 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และป้ ายฉลาก
3 (3-0-6)
Package and Logo Design
หลักการ และวิธีปฏิบตั ิในการออกแบบภาชนะ ลักษณะการบรรจุภณ
ั ฑ์และป้ ายฉลากเพื่อผลทางด้านการค้าให้
มีประสิ ทธิภาพ ความปลอดภัย และประหยัดในการขนส่ง การใช้วสั ดุในการออกแบบหี บห่อ การวิเคราะห์การตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภณั ฑ์เพื่อการหาจุดเด่น จุดด้อยของผลิตภัณฑ์ และ บรรจุภณั ฑ์ การวางแผนการปฏิบตั ิงานร่ วมกับ
หน่วยงานอื่นๆ ผูผ้ ลิต ฝ่ ายผลิตสิ่ งโฆษณา ฝ่ ายส่งเสริ มการตลาด ฝ่ ายวางแผนขายได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3003206 การจัดการธุรกิจครอบครัว
3 (3-0-6)
Family Business Management
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจครอบครัว การบริ หารธุรกิจครอบครัว ด้านการวางแผน การจ้างงาน การ
ค่าตอบแทน การกํากับดูแลธุรกิจ บทบาทของสมาชิกในครอบครัว วัฒนธรรมของสมาชิกในครอบครัว การจัดการ
ความขัดแย้งภายในครอบครัว และกระบวนการสื บทอดธุรกิจครอบครัว
3003301 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
3 (3-0-6)
Service Industry Management
ความสําคัญของการบริ การ ลักษณะของการบริ การ คุณภาพการบริ การ โมเดลและยุทธศาสตร์การบริ การ
การบริ หารการตลาดบริ การ การประกันการฟื้ นฟูการบริ การ ยุทธศาสตร์ระดับโลกของอุตสาหกรรมบริ การ
เทคโนโลยีกบั การบริ การ
3003302 การวิจยั สาหรับผู้ประกอบการ
3 (2-2-5)
Business Research for Entrepreneur
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่ อน : 3000201 สถิตธิ ุรกิจและเป็ นนิสิต นักศึกษาฐานะปี ที่ 3
ขั้นตอนการดําเนินงานวิจยั ต่างๆ การเขียนโครงการวิจยั การกําหนดปั ญหาการวิจยั การวางแผนงานวิจยั การ
กําหนดวัตถุประสงค์ การสุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การเลือกใช้เครื่ องมือ
ทางการวิจยั การใช้ซอฟต์แวร์สาํ หรับวิเคราะห์ขอ้ มูล ทํารายงานการวิจยั นําเสนองานวิจยั
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3003304 การจัดการธุรกิจขนาดย่ อม
3 (3-0-6)
Small Business Management
ความหมายของธุรกิจขนาดย่อม โอกาสและผลได้ของการประกอบธุรกิจ คุณลักษณะ และความสามารถของ
ผูป้ ระกอบการ หลักกาจัดการ โครงสร้างองค์กร การสื่ อสาร การจัดหา การตลาดและการขาย การเงิน การบัญชี
การบริ หารทรัพยากรบุคคล การจัดการระบบข้อมูลและส ารสนเทศ การจัดการด้านสิ นค้าและสิ นค้าคงคลัง ประเด็น
ด้านกฎหมายและภาษี ปั จจัยเพื่อการบรรลุความสําเร็ จของธุรกิจขนาดย่อม
3003305 ศิลปะการขายสาหรับผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
The Art of Selling for Entrepreneur
ความสําคัญของการขาย การตลาดสําหรับนักขาย ผูน้ าํ สิ นค้าจากผูผ้ ลิตถึงผูบ้ ริ โภค งานขายประเภทต่างๆ
ความรู ้เกี่ยวกับคุณสมบัติของนักขาย ความรู ้เกี่ยวกับลูกค้า ความรู ้เกี่ยวกับสิ นค้า ความรู ้เกี่ยวกับบริ ษทั และการแข่งขัน
การแสวงหาผูม้ ่งุ หวัง การเตรี ยมตัวก่อนเข้าพบลูกค้า การเข้าพบลูกค้า การเสนอขาย หลักการและเทคนิคการจัดการกับ
ข้อโต้แย้ง การปิ ดการขาย การติดตามผล และการบริ การหลังการขาย ศิลปะการจูงใจ ศิลปะการขายปลีกในร้าน
จริ ยธรรม และความรับผิดชอบของนักขาย
3003306 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทางาน
3 (3-0-6)
Efficiency Development in Working
ความหมาย ขอบเขต ป รัชญา และอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเอง ผลิตภาพ คุณภาพ ประสิ ทธิภาพ และ
ประสิ ทธิผลในการทํางาน การตั้งเป้ าหมายของชีวติ และการทํางาน เจตคติ ค่านิยม วัฒนธรรมในองค์การ บุคลิกภาพ
การสร้างความเชื่อมัน่ ในตนเอง ความต้องการของมนุษย์ การติดต่อสื่ อสารในองค์การ การพิชิตปั ญหาแ ละอุปสรรคใน
การทํางาน
3003307 การร่ วมทุนและการระดมทุน
Venture Capital and private equity investing
หลักการและวิธีของการระดมทุน และการสร้างมูลค่าของธุรกิจ การตัดสิ นใจของธุรกิจ ตั้งแต่ช่วงก่อตั้ง
จนถึงการขายธุรกิจ เกี่ยวกับความเสี่ ยงและผลประโยชน์จากกา รลงทุน การร่ วมทุน และการระดมทุน การประเมิน
และการวิเคราะห์ และกลยุทธ์การต่อรองและการสร้างมุลค่ากลยุทธ์สาํ หรับธุรกิจ
3003308 ยุทธศาสตร์ การค้ าระหว่ างประเทศ
3 (3-0-6)
International trade strategy
ความสําคัญของการค้าระหว่างประเทศ ศักยภาพและอุปสรรคก ารเข้าตลาดโลก ข้อพิจารณาในการเข้าสู่
ตลาดโลก องค์การที่สมั พันธ์กบั การค้าระหว่างประเทศ การส่งออกทางอ้อม
การส่งออกทางตรง การให้สิทธิ์
(Franchise) การร่ วมทุน การลงทุนโดยตรง การทําสัญญาการบริ หาร การทําสัญญาจ้างผลิต การให้ใบอนุญาต พันธมิตร
เชิงธุรกิจ ยุทธศาสตร์ของอุตสาหกรรมบริ การในตลาดโลก ช่องทางการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ การควบรวมกิจการ
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3003309 ยุทธศาสตร์ การจัดการการตลาดสาหรับผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
Marketing Strategic Management for Entrepreneur
กระบวนการการกําหนดนโยบาย การกําหนดยุทธศาสตร์ทางการตลาด การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมทาง
การตลาด การแบ่งส่วนตลาด การกําหนดตลาดเป้ าหมาย การวางตําแหน่งตลาด ยุทธศาสตร์ดา้ นผลิตภัณฑ์
ยุทธศาสตร์ดา้ นสนนราคา ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริ มการตลาด ยุทธศาสตร์ดา้ นสถานที่
การใช้สื่อสังคม การกีฬา
กิจกรรมในการตลาด การวางแผนการตลาด การจัดทําแผนการตลาด
3003310 การประกอบธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
Electronic Commerce Business
การแนะ นําเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจผ่านอิ เล็กทรอนิกส์ กรอบแนวคิด และส่ว นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาและเน้นทั้งการวิ เคราะห์รูปแบบทางเลือกใหม่ของธุรกิจในมุมมองของธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดเล็ก เทคนิคการประเมิน เครื่ องมือ โครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการก่อตั้งพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
3003400 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
Strategic Management
แนวคิดการวางแผนและการบริ หารเชิงกลยุทธ์ ความแตกต่างของการบริ หารเชิงกล
ยุทธ์กบั การบริ หารเชิง
ยุทธศาสตร์ ขั้นตอนการบริ หารเชิงกลยุทธ์ การวางแผน การดําเนินการ การควบคุมและการประเมินผล การกําหนด
ทิศทางขององค์กร วิสยั ทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้ าหมายขององค์กร การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภาย
ในและ
ภายนอกองค์กร การวิเคราะห์สภาพตลาดและสภาพการแข่งขัน กลยุทธ์รวมของธุรกิจ การศึกษาเครื่ องมือ เทคนิคต่าง
ๆ ในการสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน หลักการบริ หารคุณภาพ ระบบบริ หารคุณภาพ องค์กรใฝ่ เรี ยนรู ้ การ
จัดการความรู ้ การบริ หารการเปลี่ยนแปลง บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
3003401 การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพด้ านการเป็ นผู้ประกอบการ
5 (0-350-0)
Internship in Entrepreneurship
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพด้านการเป็ นผูป้ ระกอบการในการควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึ กษา โดยนํา
ความรู ้ท้ งั ท างภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิที่ได้จากการศึกษาไปใช้สถานการณ์จริ ง จัดให้มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับการ
หลักการการฝึ กประสบการณ์ จัดให้มีการปั จฉิ มนิเทศเพื่ออภิปรายปั ญหาการฝึ กประสบการณ์ที่เกิดขึ้น และนําข้อมูลที่
ฝึ กประสบการณ์มาจัดทําบัณฑิตนิพนธ์
หมายเหตุ จํานวนชัว่ โมงการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพด้านการเป็ นผูป้ ระกอบการ ต้องไม่ต่าํ กว่า 350 ชัว่ โมง
3003402 การสัมมนาการเป็ นผู้ประกอบการ
3 (2-2-5)
Seminar in Entrepreneurship
แนวคิดในการนําทฤษฎีการเป็ นผูป้ ระกอบการสู่การปฏิบตั ิ ผูป้ ระกอบการกับการตลาด การผลิต ทรัพยากร
บุคคล การเงิน การบัญชี หน่วยงานภาครัฐ การภาษีอากร การเข้าถึงข่าวสาร การจัดการข้อมูลข่าวสาร ผลการดําเนิน
การของแผนธุรกิจ การดําเนินการของแผนการตลาด ปั ญหาจากการทบทวนการจัดการตามแผน ข้อเสนอแนะในการ
แก้ไขปั ญหา การรายงานผลการดําเนินงานตามแผน
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3003403 การคุ้มครองแรงงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน
3 (3-0-6)
Labour Protection , Occupational Health and Safety at Work
การใช้แรงงาน การตกลงเรื่ องการจ้างงาน ค่าตอบแทนการทํางาน สวัสดิการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมการทํางาน แ รงงานสัมพันธ์ การประกันสังคม เงินทดแทน การเลิกจ้าง ค่าชดเชย การทํางาน
ของคนต่างด้าว การระงับข้อพิพาทแรงงาน ศาลแรงงาน
3003404 มาตรฐานและการมาตรฐาน
3 (3-0-6)
Standard and Standardization
ความสําคัญของมาตรฐาน และการทําเป็ นมาตรฐาน สํานักงานมาตรฐา นระดับสากล การมาตรฐานและ
สํานักงานมาตรฐานของประเทศไทย มาตรฐานของสิ นค้า /บริ การ การจัดการ สภาพแวดล้อม ความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย แรงงาน ความรับผิดชอบต่อสังคม
3003405 การจัดทาแผนและโครงการสาหรับผู้ประกอบการ
3 (2-2-5)
Planning and Project Management for Entrepreneur
รู ปแบบของแผนยุทธศาสตร์ รู ปแบบของแผนยุทธวิธี รู ปแบบของแผนปฏิบตั ิ รู ปแบบของแผนการตลาด
กระบวนการและองค์ประกอบในการวางแผน แผนกับโครงการธุรกิจ การนําเสนอแผน ความขัดแย้งและการเจรจา
ต่อรอง การนําแผนธุรกิจแผนการตลาดสู่การดําเนินงาน ทรัพ ยากรและกําหนดการ งบประมาณและต้นทุน การตรวจ
ประเมินแผน และการควบคุม
3004201 การจัดการการผลิตและปฏิบัตกิ าร
3 (3-0-6)
Production and Operation Management
ลักษณะและความสําคัญของการผลิตและปฏิบตั ิการ ปั จจัยเกี่ยวกับ การตัดสิ นใจการผลิตซึ่งรวมถึง
ระบบการผลิตและการบริ การ การจัดองค์การเพื่อการผลิตและบริ การ การวางแผนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และกําลังการ
ผลิต การวางแผน กระบวนการผลิต และบริ การ การเลื อกสถานที่ต้ งั โรงงาน การควบคุมคุณภาพ และปริ มาณ
ระบบการบํารุ งรักษา ระบบการจัดซื้อ และระบบการควบคุมสิ นค้าคงเหลือ
3004202 หลักการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่ อุปทาน
3 (3-0-6)
Principles of Logistics and Supply Chain Management
ภาพรวมของการจัดการ โลจิสติกส์ กิจกรรมและความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมโลจิสติกส์ เพื่อให้เกิดการ
เชื่อมโยงในการบริ หารในโซ่อุปทาน เกิ ดการสร้างมูลค่าเพิม่ แก่ลูกค้าทุกกลุ่มจนถึงลูกค้ารายสุดท้าย ทรัพยากรและ
การบริ หารทรัพยากรโลจิสติกส์ การให้ความสําคัญกับต้นทุนในโลจิสติกส์ การวางแผนเครื อข่ายและการประเมิน
ความสามารถของโซ่อุปทาน
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3004305 การพยากรณ์ ทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Forecasting
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่ อน: 3000201 สถิตธิ ุรกิจ
วิธีการทางสถิติที่นิยมใช้ในการพยากรณ์และมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เหตุผลของเทคนิคการพยากรณ์
แต่ละวิธี และฝึ กฝนการใช้เครื่ องมือทางสถิติมาช่วยในการพยากรณ์ ตลอดจนศึกษามาต รการต่างๆ ในการประเมิน
ความเชื่อถือได้ของเทคนิคการพยากรณ์ที่ใช้ในแต่ละปั ญหา
3005101 การประยุกต์ ใช้ ซอฟต์ แวร์ ทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
Application Software in Business
คําสัง่ และวิธีการใช้ระบบปฏิบตั ิการโปรแกรมต่างๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ และกา
รใช้ง านโปรแกรม
ประกอบด้วย โปรแกรมประมวลผลคํา โปรแกรมตารางคํานวณ โปรแกรมการนําเสนองาน และการฝึ กปฏิบตั ิ
3011100 หลักการบัญชีเบือ้ งต้ น
3 (2-2-5)
Fundamental Accounting
หลักบัญชีคู่ การวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกรายการในสมุดรายวันขั้นต้น สมุดบัญชีแยกประเภท
กระดาษทําการ จัดทํางบทดลอง การปรับปรุ ง และปิ ดบัญชี การทํางบการเงินของกิจการให้บริ การและกิจการซื้อมาขาย
ไป และกิจการอุตสาหกรรมขนาดย่อม หลักคุณธรรมในการทําบัญชี
3011203 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Finance
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่ อน : 3011100 หลักการบัญชีเบือ้ งต้ น
ขอบเขต ลักษณะ บทบาท และหน้าที่ของฝ่ ายการเงินในธุรกิจ ตลอดจนเป้ าหมายและความสําคัญของ
การเงินธุรกิจ โดยเน้นให้เข้าใจถึงหลักการเบื้องต้นในการจัดสรรเงินทุนภายในธุรกิจ การจัดหาเงินทุนมาเพื่อใช้ในการ
ดําเนินการข องธุรกิจ การวางแผนการเงินที่เกี่ยวกับการเริ่ มลงทุนกิจการ การขายกิจการ การเพิ่มทุน นโยบายการ
จัดสรรกําไร และเงินปั นผล
3011315 การบัญชีเพือ่ การจัดการ
3 (2-2-5)
Managerial Accounting
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่ อน : 3011100 หลักการบัญชีเบือ้ งต้ น หรือ
3011102 การบัญชี 2
บทบาทของการบัญชีบริ หาร การบัญชีตน้ ต้น ต้นทุนมาตรฐาน การคิดต้นทุนตามกิจกรรมการงบประมาณ
การงบประมาณยืดหยุน่ การวิเคราะห์ตน้ ทุน -ปริ มาณ -กําไร การบัญชีตามความรับผิดชอบ การจัดทํารายงานตาม
ส่วนงาน การกําหนดราคา การใช้สารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการจัดการ
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3061102 เศรษฐศาสตร์ จุลภาค 1
3 (3-0-6)
Microeconomics 1
ความหมาย และความสําคัญ ของเศรษฐศาสตร์ ปั จจัยการผลิต พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค พฤติกรรมของผูผ้ ลิต
อุปสงค์ อุปทาน การกําหนดราคาในตลาดประเภ ทต่างๆ ของการจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่ปัจจัยการผลิตในรู ปของ
ค่าเช่า ค่าจ้าง ดอกเบี้ย และกําไร บทบาทของรัฐในทางเศรษฐกิจโดยทัว่ ไป
3061103 เศรษฐศาสตร์ มหภาค 1
3 (3-0-6)
Macroeconomics 1
ความหมายและความสําคัญของ พฤติกรรมของปั จจัยทางเศรษฐกิจต่างๆ
ซึ่งเป็ นตัวกําหนดรายได้
ประชาชาติ พฤติกรรมส่วนร่ วมของการบริ โภค การออม การลงทุน บทบาทของรัฐบาล การว่าจ้างทํางาน ระดับ
เงินเฟ้ อ เงินฝื ด การคลัง นโยบายการเงิน การค้าระหว่างประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ
3061301 การวิเคราะห์ เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Quantitative Analysis
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่ อน: 3000201 สถิตธิ ุรกิจ
กระบวนการตัดสิ นใจ และประโยชน์ของการใช้เทคนิคทางคณิ ตศาสตร์เชิงปริ มาณเพื่อช่วยในการตัดสิ นใจ
ทางธุรกิจ ความน่าจะเป็ นแผนภูมิกิ่งก้านต้นไม้เพื่อการตั ดสิ นใจ (Decision Trees) ตัวแบบเชิงสิ นค้าคงคลัง
(Inventory Model) โปรแกรมเชิงเส้นตรง (Linear Programming) เทคนิคการประเมินผล และการตรวจสอบโครงการ
(PERT/CPM) ตัวแบบของมาร์กอฟ (Markov Model) ทฤษฎีเกม (Game Theory) แถวรอคอย (Queuing) และการจําลอง
เหตุการณ์ (Simulation)
4004101 วิทยาศาสตร์ เพือ่ คุณภาพชีวติ
3 (2-2-5)
Science for Quality of Life
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้วทิ ยาศาสตร์ในการสื่ อสารและการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น การดูแล
รักษาสุขภาพ กิจกรรมทักษะการเสริ มสร้างสมรรถภาพทา งกาย การใช้เทคโนโลยีและ นวัตกรรมในการปรับปรุ ง
คุณภาพชีวติ ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
4004102 การคิดและการตัดสินใจ
3 (2-2-5)
Thinking and Decision Making
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ ความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ขอ้ มูลและข่าวสาร ตรรกศาสตร์
และการใช้เหตุผลกระบวนการตัดสิ นใจ กําหนดการเชิงเส้น และคณิ ตศาสตร์พ้นื ฐานสําหรับชีวติ ประจําวัน
4004103 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ
3 (2-2-5)
Integrated Information Technology
บทบาทความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ เท คโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครื อข่าย การเรี ยนรู ้และใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้งานอินเตอร์เน็ต จริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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3.2 ชื่ อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสู ตร สาขาวิชาการเป็ นผู้ประกอบการ
3.2.1 อาจารย์ ประจาหลักสู ตร
ที่

1

2

3

4

5

เลขประจาตัว
ประชาชน
3-7109-00115-37-6

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษา

บธ.ม.(การประกอบการ), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554.
นางสาวรัชนก ปั ญญาสุพฒั น์ ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา),
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2548.

M.B.A. (Entrepreneurship), California State
University, U.S.A., 2551.
3-1015-01610-91-4
อาจารย์
นางสาวกฤษณา สุ่นสวัสดิ์
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี, 2546.
บธ.ม.(วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม), มหาวิทยาลัย
กรุ งเทพ, 2550.
3-1024-00019-68-5
อาจารย์
นายยิง่ ศักดิ์ พิทกั ษาไพศาล
อส.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้ าอุตสาหกรรม), สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2542.
บธ.ม. (การจัดการและการบริ หารองค์การ), มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์, 2545
M.P.S.( Educational Management) , The University of
3-1024-00281-37-1 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นางสาวนฤมล สุ่นสวัสดิ์
The Philippines, Los Banos, Philippines,2529.
กศ.บ.(ภูมิศาสตร์-อังกฤษ) เกียรตินิยม, มหาวิทยาลัยศรี
นคริ นทรวิโรฒปทุมวัน, 2522.
บธ.ม. (การจัดการ), มหาวิทยาลัยรังสิ ต, 2546.
3-4805-00410-30-6
อาจารย์
นางสาวอัมพรพรรณ บุนนาค
บธ.บ. (การจัดการ), มหาวิทยาลัยรังสิ ต, 2544.
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3.2.2 อาจารย์ประจา
ที่

เลขประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ

1

3-8001-00403-66-0

รองศาสตราจารย์

นางสุนนั ทา เลาหนันทน์

2

3-101-801030-70-1

รองศาสตราจารย์

นางเอื้อมพร เธียรหิ รัญ

3

3-1018-00296-99-5

รองศาสตราจารย์

นายเกริ ก วยัคฆานนท์

4

3-1021-00761-56-4

รองศาสตราจารย์

นางศิริจนั ทร์ ศิริปทุมานันท์

5

3-3299-00144-22-0

รองศาสตราจารย์

นางรวงพร อิ่มผล

6

3-1898-00007-59-1

รองศาสตราจารย์

นางปรี ยานุช กิจรุ่ งโรจน์เจริ ญ

7

3-1005-00246-61-4

รองศาสตราจารย์

นายปรเมสฐ์ บุญศรี

8

3-1022-00778-17-5

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายกัมพล เชื้อแถว

9

4-1599-00002-33-6

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นางสุพรรณี จองวิวฒั สกุล

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษา
Ph.D. (การจัดการและการวางแผน), The University of
Alabama, U.S.A, 2526.
M.S in Ed. (การบริ หาร), Southern Illinois University,
U.S.A., 2522.
กศ.ม. (ภาษาและวรรณคดีองั กฤษ) (เกียรตินิยม),มศว.
ประสานมิตร, 2521.
ค.บ. (ภาษาและวรรณคดีองั กฤษ), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2515.
Cert. (Concept Towards Modernization), IATSS Forum,
Japan, 2532.
กศ.ม.(การแนะแนว), มศว.ประสานมิตร, 2523.
กศ.บ. (ชีววิทยา), มศว.มหาสารคาม, 2513.
ค.ม. (การบริ หารการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั,ย 2520.
ค.บ. (ชีววิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2514.
วท.ม.(การจัดการป่ าไม้), ม.เกษตรศาสตร์, 2528.
วท.บ.(เกษตรศาสตร์), ม.เกษตรศาสตร์, 2517.
ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์), ม.เกษตรศาสตร์, 2528.
บช.บ.( บัญชีการเงิน), ม.หอการค้าไทย, 2517.
บช.ม.(บัญชีตน้ ทุน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528.
บช.บ.( บัญชีการเงิน), ม.หอการค้าไทย, 2524.
ปร.ด. (การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น), ม.ราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา, 2552.
วท.ม.( เศรษฐศาสตร์เชิงปริ มาณ
), ม.เกษตรศาสตร์, 2533.
ค.บ., ( เศรษฐศาสตร์เชิงปริ มาณ) (เกียรตินิยม),ม.
รามคําแหง, 2524.
Ph.D. ( Economics), Universiti Utara Malaysia,
Malaysia, 2551.
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์), ม.เกริ ก, 2536.
ศษ.บ. (โสตทัศนศึกษา), ม.รามคําแหง, 2526.
ค.บ. (เศรษฐศาสตร์), ม.สุโขทัยธรรมาธิราช, 2540.
บธ.ม. (การบริ หารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ)
ม.ธรรมศาสตร์, 2548.
บธ.ม. (การบริ หารการตลาด) (เกียรตินิยมอันดับ 2), 2535.
บธ.บ. (การตลาด), ม.รามคําแหง, 2520.
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ที่

เลขประจาตัว
ประชาชน

10 3-1019-00124-38-0
11 3-1021-01023-80-0
12 3-1024-00281-37-1

13 3-1018-00177-17-1

14 3-1014-00943-31-4
15 3-1020-00210-60-4
16 3-3099-01845-13-2
17

3-1021-01320-81-2

18 3-1011-00231-11-4

19 3-1014-01278-40-3

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษา

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นางสาวชริ นพร กุลดิลกรัตน์ บธ.ม. (การบริ หารการตลาด), ม.ธุรกิจบัณฑิตย์, 2534.
บธ.บ. (การตลาด), ม.รามคําแหง, 2520.
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นางสาวเสาวณี เรื องไชยศรี บธ.ม.(การบริ หารการตลาด), ม.สยาม,2535.
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์การคลัง),ม.รามคําแหง,2526.
บธ.ม. (การจัดการและการบริ หารองค์การ), ม.ธุรกิจ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นางสาวนฤมล สุ่นสวัสดิ์
บัณฑิตย์, 2545.
M.P.S.(Educational Management), The University of
the Philippines, Los Banos, Philippines, 2529
กศ.บ.(ภูมิศาสตร์-อังกฤษ) (เกียรตินิยม), มศว.ปทุมวัน,
2522.
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นางโฉมฉาย จัน่ ถาวร
M.B.A.(Business Administration), Tarleton State
University, Texas, U.S.A. 2524.
บช.บ. (การบัญชี), วิทยาลัยการค้า, 2522.
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นางระวีพนั ธ์ สะอาดเอี่ยม
บธ.ม. (การเงิน), ม.ศรี ปทุม, 2543.
บช.บ.(การบัญชี),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525.
บธ.ม.(การบัญชี), ม.สยาม,2539.
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นางสิ ริรักษ์ ศรี เสวก
บธ.บ.(การบัญชี),ม.สยาม,2525.
บธ.ม. (การตลาด), ม.สยาม,2541.
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นางนพพร ลิ้มสุขวัฒน์
ศศ.บ. (บริ หารธุรกิจ),ม.เชียงใหม่,2522.
บธ.ม. (การจัดการทัว่ ไป), ม.สุโขทัยธรรมาธิราช, 2546.
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นางนงนุช อุณอนันต์
บธ.บ. (การจัดการทัว่ ไป), ม.สุโขทัยธรรมาธิราช, 2529.
อาจารย์
นางสาวณุศณี มีแก้วกุญชร Ph.D. (Business Administration) (Finance), The
University of Texas at Arlington, USA, 2532.
พบ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) (เกียรตินิยม),สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์, 2538.
บธ.บ. (บริ หารธุรกิจ) (เกียรตินิยม), ม.เกษตรศาสตร์, 2535.
บธ.ม. (การบริ หารธุรกิจ), ม.เชียงใหม่, 2550.
อาจารย์
นางเกษรา โพธิ์เย็น
ศศ.บ. (การจัดการทัว่ ไป), วิทยาลัยครู สวนดุสิต, 2537.

20 3-1009-03466-27-2

อาจารย์

นางสาวอาภา วรรณฉวี

21 5-3505-90011-18-7

อาจารย์

นายธีระวัฒน์ มิ่งขวัญ

พบ.ม. (การบริ หารทรัพยากรมนุษย์), สถาบันบัณฑิต
พัฒน บริ หารศาสตร์, 2539.
ศศ.บ. (การบริ หารรัฐกิจ), ม.รามคําแหง, 2525.
วท.ม. (เศรษฐศาสตร์การเกษตร), ม.เกษตรศาสตร์, 2532.
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์), ม.สุโขทัยธรรมาธิราช, 2543.
ค.บ. (เกษตรศาสตร์), ม.ราชภัฏอุบลราชธานี, 2525.
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ที่

เลขประจาตัว
ประชาชน

22 3-1002-02517-53-9

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษา

นางสาวสุภาพร
วุฒิการศึกษาหลังปริ ญญาโทมุ่งสุ่ความเป็ นผูน้ าํ ทาง
ปริ ญญาเศรษฐกุล การศึกษา,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2549.
บธ.ม. (การตลาด), ม.ศรี ปทุม, 2542.
บธ.บ. (การตลาด), ม.ธุรกิจบัณฑิตย์, 2537.
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู,มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา,2550.

23 3-1022-00535-63-9

อาจารย์

นางสาวเดือนเด่น วสุนนั ต์

บธ.ม. (การบริ หารการตลาด), ม.สยาม, 2540.
ศศ.บ. (การโรงแรมและการท่องเที่ยว), ม.สยาม, 2537.

24 3-1015-00158-22-8

อาจารย์

นายอรรถวิทย์
ศ.ม. ( เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หาร
เฉลียวเกรี ยงไกร ศาสตร์, 2545.
ศ.บ. (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์), ม.หอการค้าไทย, 2539.

25 3-7599-00867-06-0

อาจารย์

นางพรรณา พูนพิน

26 3-1012-01127-81-8

อาจารย์

นายธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

27 3-1022-00174-23-7

อาจารย์

นางสาวภัทิรา มาศมาลัย

28 3-7701-00243-98-1

อาจารย์

นายอุกฤต คูหพันธ์

29 3-1021-01339-11-4

อาจารย์

นายสรสิ นธุ์ ฉายสิ นสอน

30 3-4805-00410-30-6

อาจารย์

คอ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา), สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2539.
Cert., Basic Programmer, ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และ
ซอฟท์แวร์, 2540.
กศ.บ. (การศึกษา), มศว.ประสานมิตร, 2529.
บธ.ม. (การบริ หารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ),
ม.ธรรมศาสตร์, 2548.
อส.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้ าอุตสาหกรรม ), เกียรตินิยม ,
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2542.
M.B.A. (Finance & International Business), St. Thomas
University, U.S.A., 2540.
วท.บ. (สถิติ), ม.ศรี นคริ นทร์ฯ, 2537.
บธ.ม. (การบริ หารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ),
ม.ธรรมศาสตร์, 2548.
บช.บ. (การบัญชี), ม.ธรรมศาสตร์, 2544.

บธ.ม. (การบริ หารการตลาด), ม.ธุรกิจบัณฑิตย์, 2548.
ศศ.บ. (การจัดการทัว่ ไป) (การตลาด), สถาบันราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2540.
นางสาวอัมพรพรรณ บุนนาค บธ.ม. (การจัดการ), มหาวิทยาลัยรังสิ ต, 2546.
บธ.บ. (การจัดการ), มหาวิทยาลัยรังสิ ต, 2544.
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ที่

เลขประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ

31 3-1021-01425-00-2

อาจารย์

32 5-1002-00225-40-5

อาจารย์

33 3-1001-00708-73-4

อาจารย์

34 3-1021-01339-11-4

อาจารย์

35

3-1012-0746-83-7

อาจารย์

36 3-3601-00400-18-5

อาจารย์

37 3-1021-00774-25-9

อาจารย์

38 3-7109-00115-37-6

อาจารย์

ชื่อ-นามสกุล
ว่าที่ร้อยตรี สุเมธ ใจเย็น

คุณวุฒิการศึกษา

ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ),
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2551.
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ), ม.เทคโนโลยีราชมงคล
กรุ งเทพ, 2547.
นางสาววิชุณี สารสุวรรณ
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์), ม.เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ, 2552.
ศษ.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา), ม.เทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี, 2548.
นางสาวอารยา แสงมหาชัย M.B.A.(Business Administration), Australian Catholic
University, Australia, 2533.
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), สถาบันราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา, 2525.
นายพิทกั ษ์พงษ์ คมพุดซา
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ), สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2551
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์), สถาบันราชภัฏนครราชสิ ม, า
2545.
นางนิตยา มณี วงศ์
M.B.A. (Logistics Management), Royal Melbourne
Institute of Technology, Australia, 2541.
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), มศว.ปทุมวัน, 2532.
นางสาวธีร์วรา บวชชัยภูมิ
บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์), ม.รามคําแหง, 2552.
บธ.บ. อุตสาหกรรมการบริ การ (การขนส่ง),
ม. รามคําแหง, 2553.
ศศ.บ. การบริ หารงานทัว่ ไป (การบริ หารงานทัว่ ไป),
ม.ราชภัฏราชนคริ นทร์, 2543.
นายณัฐพนธ์ เกษสาคร
บธ.ม การจัดการโลจิสติกส์มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2552.
วท.บ( ฟิ สิ กส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546
นางสาวรัชนก ปั ญญาสุพฒั น์ บธ.ม.(การประกอบการ), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554.
ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา),
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2548.

หมายเหตุ : ประวัติ ภาระงานและผลงานทางวิชาการ ดูที่ภาคผนวก ข
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3.2.3 อาจารย์พเิ ศษ
ที่

ตาแหน่ งทางวิชาการ

ชื่อ-นามสกุล

1

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

นาฏยา แก้วอุทาน

2

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

นางบุหงา มณี ดาํ

3

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

นายสนัน่ มณี ดาํ

4

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

นางนิลาวรรณ์ สุดมี

5

อาจารย์

นางสุจิตรา แสงมณี

6

อาจารย์

นายวาริ นทร์ สิ นสูงสุด
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ศศ.ม. (สาขาเศรษฐศาสตร์แรงงานและการจัดการทรัพยากรมนุษย์),
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หมายเหตุ : ประวัติ ภาระงานและผลงานทางวิชาการ ดูที่ภาคผนวก ค
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4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา )
จากผลการประเ มินความพึงพอใจจากผูใ้ ช้บณั ฑิต มีความต้องการให้บณั ฑิตมีประสบการณ์
ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่ การทํางานจริ ง ดังนั้นในหลักสู ตรจึงมีรายวิชาการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ ซึ่งจัด
อยูใ่ นกลุ่มวิชาเอกเลือกแต่ในทางปฏิบตั ิแล้วมีความต้องการให้ นิสิต นักศึกษา ทุกคนลงทะเบียน
รายวิชาวิชานี้
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
ความคาดหวัง ในผลการเรี ยนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนิสิต นักศึกษา มีดงั นี้
4.1.1 ทักษะในการปฏิบตั ิงานสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ
ความจําเป็ นในการเรี ยนรู ้ทฤษฏีมากยิง่ ขึ้น
4.1.2 บูรณาการความรู ้ที่เรี ยนมาเพื่อนําไปแก้ปัญหาทางธุ รกิจโดยใช้ความรู ้ดา้ นการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรมาใช้ได้
4.1.3 มีมนุษย์สัมพันธ์และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
4.1.4 มีระเบียบวินยั ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสถานประกอบการได้มีความมัน่ ใจและกล้าแสดงออก และสามารถนําเสนอความคิด
สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงาน
4.2 ช่ วงเวลา
ภาคเรี ยนที่ 2 ของชั้นปี ที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลา ใน 1 ภาคการศึกษาและออกฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพในภาคฤดูร้อนของ
ชั้นปี ที่ 4 หรื อภาคเรี ยนสุ ดท้ายของการเรี ยน
5. ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
ข้อกําหนดในการทําโครงงานหรื อวิจยั ต้องเป็ นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุ กต์แนวคิดการ
จัดการเพื่อธุ รกิจ โดยต้องมีการนําองค์การธุ รกิจอ้างอิงและคาดว่าจะนําไปใช้ประโยชน์ได้ โดยมีผู ้
ร่ วมโครงงานไม่นอ้ ยกว่าจํานวน 3- 5 คน และมีรายงานนําส่ งตามรู ปแบบที่หลักสู ตรกําหนด หรื อ
เป็ นงานวิจยั ที่มุ่งเน้นเพื่อพัฒนาด้านการเป็ นผูป้ ระกอบการ
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
โครงงาน/งานวิจยั ที่นิสิต นักศึกษาสนใจและสามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฏีการจัดการมา
ประยุกต์ในการทําโครงงานประโยชน์ที่จะได้รับจากการทําโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทํา
เสร็ จภายในระยะเวลาที่กาํ หนด
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1. สามารถทํางานเป็ นทีม
2. มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่ องมือ โปรแกรม ในการทําโครงงาน
3. โครงงานสามารถเป็ นต้นแบบในการพัฒนาได้
4. มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจยั
5. สามารถทํางานวิจยั เบื้องต้นเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางการจัดการธุ รกิจได้
6. สามารถเขียนผลงานวิจยั เพื่อการสื่ อสารได้
5.3 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปี การศึกษาที่ 4
5.4 จานวนหน่ วยกิต
5 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
1. อาจารย์ที่ปรึ กษาให้คาํ ปรึ กษาในการเลือกหัวข้อ และกระบวนการศึก ษาค้นคว้า
และประเมินผล
2. กําหนดชัว่ โมงการให้คาํ ปรึ กษา ให้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทาง
เว็บไซต์ และปรับปรุ งให้ทนั สมัยเสมอ
3. อาจารย์ที่ปรึ กษาจัดทําบันทึกการให้คาํ ปรึ กษา
4. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจยั จัดสิ่ งอํานวยความสะดวก และเครื่ องมือ ที่
ใช้ในการวิจยั
5. จัดให้นิสิต นักศึกษานําเสนอผลการศึกษาปากเปล่าต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาประจําวิชา
6. จัดกิจกรรมเพื่อให้ นิสิต นักศึกษา นําเสนอผลงาน เป็ นรู ปเล่ม ต่ออาจารย์ประจํา
รายวิชา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากควา มก้าวหน้าในการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพที่บนั ทึกในสมุดให้คาํ ปรึ กษา
โดยอาจารย์ที่ปรึ กษาประเมินผลจากบัณฑิตนิพนธ์ที่ได้กาํ หนดรู ปแบบการนําเสนอตามระยะเวลาและ
นําเสนอผลการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพต่อสาธารณชน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต นักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. มีคุณธรรม/จริ ยธรรม/จรรยาบรรณ
วิชาชีพ

กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนิสิต นักศึกษา
1. สอดแทรกเนื้อหาทุกรายวิชาเกี่ยวกับจริ ยธรรม/
คุณธรรม/จรรยาบรรณวิชาชีพในรายวิชาและจัดกิจกรรม
เสริ ม
2. มีความรู้ความสามารถทางด้านการ
2. ส่ งเสริ มให้นิสิต นักศึกษาได้มีโอกาสจัดกิจกรรม
ประกอบธุ รกิจ และมีความรู้ดา้ นการ
ทางด้านธุ รกิจและฝึ กดําเนินงานทางด้านธุ รกิจตามรายวิชา
เป็ นผูป้ ระกอบการที่มีวสิ ัยทัศน์
ในหลักสู ตรและสถานประกอบการจริ งจัดอบรมด้าน
กว้างไกล
ธุ รกิจอย่างต่อเนื่อง
3. ทักษะการคิดวิเคราะห์และสามารถ
3. จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่มุ่งฝึ กการคิดวิเคราะห์
แก้ไขปั ญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้
การตอบคําถาม การอภิปรายและการนําเสนอความคิด
อย่างมีเหตุผล
4. ด้านภาวะผูน้ าํ /ความรับผิดชอบ/ความ 4. จัดกิจกรรมกลุ่มในรายวิชาต่างๆ เพื่อฝึ กให้นิสิต
มีระเบียบวินยั และความตรงต่อเวลา
นักศึกษาเป็ นผูน้ าํ และการเป็ นสมาชิกกลุ่มที่ดีในแต่ละ
กิจกรรมหมุนเวียนกันเป็ นหัวหน้าในการดําเนินกิจกรรม
ทุก ๆ คน มีส่วนร่ วมในการนําเสนอหน้าชั้นเรี ยน
เสริ มสร้างให้นิสิต นักศึกษากล้าแสดงความคิดเห็น
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้
2.1.1 มีคุณธรรมจริ ยธรรม
ซื่อสัตย์สุจริ ต
2.1.2 มีความกตัญญูกตเวทีต่อผูม้ ี
พระคุณ
2.1.3 มีระเบียบวินยั ตรงต่อเวลา
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
2.1.4 มีความเสี ยสละและมี
จิตสํานึกสาธารณะ

กลยุทธ์ การสอน
1. สอดแทรกการสอนเรื่ อง
คุณธรรม จริ ยธรรม คุณธรรม
ด้านความกตัญญู ซื่อสัตย์
สุ จริ ต การเคารพสิ ทธิ การมี
จิตอาสา
2. ปฏิบตั ิตามระเบียบวินยั
การเข้าชั้นเรี ยน การเคารพ
สิ ทธิของผูอ้ ื่น มีจิตอาสา

กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
1. สังเกตจากพฤติกรรมของนิสิต
นักศึกษา ระหว่างการเรี ยนการ
สอน
2. สถิติการเข้าเรี ยน การร่ วมมือใน
งานที่ได้รับมอบหมาย การ
ช่วยเหลือผูอ้ ื่น

2.2 ด้ านความรู้
ผลการเรียนรู้
2.2.1 มีความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชา
2.2.2 มีความสามารถในการ
แสวงหาความรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
2.2.3 มีความสามารถในการ
จัดการความรู ้ให้เป็ นหมวดหมู่
2.2.4 มีความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์
จริ ง

กลยุทธ์ การสอน
1. บรรยาย อภิปราย สัมมนา ตาม
หัวข้อแนวการสอน
2.ในการเรี ยนการสอน ใช้
บทบาทสมมุติ สาธิ ต ตัวอย่าง ใน
การเรี ยนการสอน
3. การมอบหมายงานให้ทาํ เป็ น
กลุ่ม

กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
1.การทดสอบด้วยแบบทดสอบ
คําถามทบทวนความเข้าใจ การ
สอบกลางภาค การสอบปลายภาค
เพื่อวัดความรู้
2.ประเมินโครงการการทํางานเป็ น
กลุ่ม
3. การมีส่วนร่ วมในชั้นเรี ยน การมี
ส่ วนร่ วมในการทํางานกลุ่ม
4. ผลการที่แสดงการวิเคราะห์ ใน
งานที่นาํ แนวคิดทฤษฎีมาใช้
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2.3 ด้ านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้
2.3.1 มีความสามารถวิเคราะห์
อธิ บายทางการบริ หารธุ รกิจและ
ศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.3.2 มีความสามารถในการสร้าง
มโนทัศน์เชื่อมโยงความรู้ที่ได้
ศึกษาค้นคว้าได้
2.3.3 มีความสามารถในการคิด
เชิงสนับสนุนโต้แย้งอย่างมี
เหตุผลรองรับ ศาสตร์อื่นๆ ได้
สัมพันธ์กนั อย่างสอดคล้อง

กลยุทธ์ การสอน
1. จัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนโดยยกประเด็นปัญหาเพื่อ
อภิปรายเชื่อมโยงกับศาสตร์ อื่น
2. มอบหมายให้คน้ คว้าความรู้
เป็ นรายบุคคล รายกลุ่ม
3. จัดทําโครงงาน นําเสนอผล
ของโครงงาน
4. จัดทดสอบย่อย ทดสอบ
กลางภาค ทดสอบปลายภาค

กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
1.การสังเกตพฤติกรรมใน
ห้องเรี ยน
2.รายงานการศึกษาค้นคว้า
3.ผลงานการนําเสนอผลโครงการ
4.ผลการสอบย่อย สอบกลางภาค
สอบปลายภาค

2.4 ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
2.4.1 มีความสามัคคีและสามารถ
ทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
2.4.2 มีความสามารถในการ
บริ หารจัดการและมีภาวะผูน้ าํ
2.4.3 มีความสามารถใช้ความรู้
ด้านการบริ หารธุ รกิจได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพมีปฏิสัมพันธ์และ
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
2.4.4 มีความรับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมายทั้งงานรายบุคคล
และงานกลุ่ม

กลยุทธ์ การสอน
1.สอดแทรกเรื่ องความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ระหว่างกลุ่ม ใน
การเรี ยนการสอน
2.มอบหมายให้คน้ คว้าเป็ น
รายบุคคล รายกลุ่ม เรื่ องความ
รับผิดชอบของคน
3.จัดทําโครงการเกี่ยวกับ
รายวิชาที่เรี ยน โดยจัดเป็ นทีม
ทํางาน

กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
1.สังเกตพฤติกรรมระหว่างการ
เรี ยนการสอน
2.ผลงานการค้นคว้าเรื่ อง
ความสัมพันธ์และความรับผิดชอบ
3.สังเกตพฤติกรรมการจัดทํา
โครงการ การมีส่วนร่ วม การ
ทํางานเป็ นทีม
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2.5 ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้
2.5.1 มีทกั ษะในการใช้ความรู้
ด้านการบริ หารธุ รกิจเชิงวิเคราะห์
ได้เป็ นอย่างดี
2.5.2 มีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.5.3 มีทกั ษะในการวิเคราะห์
ข้อมูลและตัวเลขเพื่อใช้ในการ
ตัดสิ นใจ
2.5.4 มีความรู ้เท่าทันสื่ อและ
ข้อมูลข่าวสาร

กลยุทธ์ การสอน
1. มอบหมายให้ทาํ งานใน
สถานการณ์จาํ ลอง
2. มอบหมายให้คน้ คว้าด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ให้ติดตามข่าวสารข้อมูลใน
รายวิชาที่เรี ยน

กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
1. รายงานผลการทํางานใน
สถานการณ์จาํ ลอง
2. ผลงานเสนอผลงานจากการ
สื บค้นด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. สังเกตการรู ้เท่าทันข่าวสาร
ข้อมูลในระหว่างเรี ยน
สังเกตการมีส่วนร่ วม แสดงความ
คิดเห็นของนิสิต นักศึกษา

3. สรุ ปมาตรฐานผลการเรียนรู้ และแผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้
มาตรฐานผลการเรี ยนรู้จาํ แนกเป็ น 2 ส่ วนคือ มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
และมาตรฐานผลการเรี ยนรู้หมวดวิชาเฉพาะ สรุ ปได้ดงั นี้
3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จําแนกเป็ น 6 ด้าน ดังนี้
3.1.1 ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
1) มีความซื่อสัตย์ สุ จริ ต
2) มีความกตัญญู กตเวที
3) มีความมีระเบียบวินยั รับผิดชอบต่อตัวเอง
4) มีความเสี ยสละ
5) มีความสามัคคี
3.1.2 ด้านความรู้
1) มีความรอบรู ้ในเนื้อหาวิชา
2) มีความสามารถในการแสวงหาความรู้
3) มีความสามารถในการจัดการความรู ้ให้เป็ นหมวดหมู่
4) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู ้ในสถานการณ์ใหม่และชีวติ จริ ง
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3.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
2) มีความสามารถในการสร้างมโนทัศน์
3) มีความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล
4) มีความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
5) มีความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
3.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความรับผิดชอบต่อสังคม
2) ทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
3) มีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตที่สมบูรณ์
4) มีความฉลาดทางอารมณ์
5) มีความสามารถในการบริ หารจัดการและภาวะผูน้ าํ
3.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทกั ษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสาร
2) มีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) มีทกั ษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและตัวเลขเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจ
4) รู ้เท่าทันสื่ อและข้อมูลข่าวสาร
3.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ หมวดวิชาเฉพาะ
3.2.1ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
1) มีคุณธรรมจริ ยธรรม ซื่อสัตย์สุจริ ต
2) มีความกตัญญูกตเวทีต่อผูม้ ีพระคุณ
3) มีระเบียบวินยั ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
4) มีความเสี ยสละและมีจิตสํานึกสาธารณะ
3.2.2 ด้านความรู้
1) มีความรู ้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา
2) มีความสามารถในการแสวงหาความรู ้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3) มีความสามารถในการจัดการความรู ้ให้เป็ นหมวดหมู่
4) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์จริ ง
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3.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1) มีความสามารถวิเคราะห์อธิ บายทางการบริ หารธุ รกิจและศาสตร์ อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
2) มีความสามารถในการสร้างมโนทัศน์เชื่อมโยงความรู้ที่ได้ศึกษาค้นคว้าได้
3) มีความสามารถในการคิดเชิงสนับสนุนโต้แย้งอย่างมีเหตุผลรองรับ
3.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความสามัคคีและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
2) มีความสามารถในการบริ หารจัดการและมีภาวะผูน้ าํ
3) มีความสามารถใช้ความรู ้ดา้ นการบริ หารธุ รกิจได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมี
ปฏิสัมพันธ์และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
4) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
3.2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทกั ษะในการใช้ความรู ้ดา้ นการบริ หารธุ รกิจเชิงวิเคราะห์ได้เป็ นอย่างดี
2) มีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) มีทกั ษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและตัวเลขเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจ
4) มีความรู ้เท่าทันสื่ อและข้อมูลข่าวสาร
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4. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
2.ด้านความรู้

1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา
1.1

1.2

1.3

1.4 1.5









4.ด้านทักษะความสัมพันธ์

3. ด้านทักษะปัญญา

2.1 2.2 2.3

2.4

3.1

3.2





































3.3

3.4

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิง

ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3.5

4.1

4.2









4.3

4.4

ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.5

5.1

5.2

5.3

5.4



































1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
2001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
และการสื บค้นสารสนเทศ
2001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่ อสาร
2001103 ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อน
บ้าน







1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

1002101 การพัฒนาพฤติกรรม
มนุษย์
2002102 สุนทรี ยนิยม

2003101 สังคมไทยและสังคมโลก
2003102 ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม











































































○





○











○

○

○

○

○

○





○

○









○



○













○

○

○

○























































































1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วทิ ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

4004101 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพ
ชีวิต
4004102 การคิดและการตัดสิ นใจ
4004103 เทคโนโลยีสารสนเทศ
บูรณาการ

























○















○

○
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1.ด้ านคุณธรรมจริยธรรม

2.ด้ านความรู้

3. ด้านทักษะปัญญา

รายวิชา

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

5.4

3000201 สถิติธุรกิจ





○















○







○







○

3000202 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1



○













○



○



○



○

○



○



3000203 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2



○













○



○



○



○

○



○







○



































○



○







○





○



○





○

○

○



3002100 หลักการจัดการ



○



○







○



○

○









○



○



3003400 การจัดการเชิงกลยุทธ์

○

○

○

○



○

○





○



○



○



○

○

○



3004201 การจัดการการผลิตและปฏิบตั ิการ



○



○











○







○

○

○







3005101 การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ ทางธุรกิจ

○

○



○









○

○

○

○

○

○

○

○



○

○

3061102 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1



























○



○





○

3061103 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1



























○



○





○

3061201 การวิเคราะห์เชิงปริ มาณทางธุ รกิจ

















○

○



○



○







○



3011100 หลักการบัญชีเบื้องต้น



○















○

○



○





○

○



○

3011203 การเงินธุรกิจ



○









○





○









○







○

3011315 การบัญชีเพื่อการจัดการ



○



○











○



○



○

○

○







2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ

3000204 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
และการภาษีอากร
3001100 หลักการตลาด
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1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคล
และความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

รายวิชา

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

5.4

○





○





○



○





○



○



○



○

○



○

○

○





○

○

○



○

○

○

○

○

○

○

○



○

○



○



○

○





○

○

○



○



○

○

○



○

○

○

○

○

○





○

○





○













○

○

○

○





○







○



○





○

○

○



○

○

○

○





○







○



○





○

○

○



2.2 วิชาเฉพาะด้ าน
2.2.1) วิชาบังคับ
3001301 การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสิ นค้า
3003201 หลักการประกอบการ
3003203 การบริ หารทรัพยากรบุคคลสําหรับ
ผูป้ ระกอบการ
3003302 การวิจยั สําหรับผูป้ ระกอบการ
3003309 ยุทธศาสตร์การจัดการการตลาด
สําหรับผูป้ ระกอบการ
3003304 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
3003305 ศิลปะการขายสําหรับ
ผูป้ ระกอบการ
3003308 ยุทธศาสตร์ การค้าระหว่างประเทศ



○



○





○

○

○

○









○

○

○

○



○

○

○

○



○

○





○

○

○



○

○

○

○

○



3003402 การสัมมนาการเป็ นผูป้ ระกอบการ

○

○

○

○



○

○

○



















○



3003405 การจัดทาแผนและโครงการสาหรับ
ผูป้ ระกอบการ

○

○

○

○



○

○

○







○

○

○
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1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่าง
บุคคล
และความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

รายวิชา

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

5.4



○











○



○





○

○



○



○










































































































































○

○

○





○





○

○









○



○



3003205การออกแบบบรรจุภณั ฑ์แะป้ล ายฉลาก



○

○







○

○





○

○

○



○



○

○



3003206การจัดการธุรกิจครอบครัว



○

○

○





○





○

○









○



○



3003301การจัดการอุตสาหกรรมบริ การ

○

○

○





○

○

○

○

○

○

○

○

○



○

○

○



3003303การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

○

○

○

○





○

○



○

○



○







○



○

3003306การพัฒนาประสิ ทธิภาพในการทํางาน

○

○



○





○



○

○

○



○

○

○

○

○

○

○

3003307การร่ วมลงทุนและการระดมทุน



○

○

○



○



○



○

○

○

○







○





3003310การประกอบธุรกิจผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ○

○

○

○





○

○

○

○

○

○

○

○







○



3003103 การคุม้ ครองแรงงาน อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในการทํางาน



○



○





○



○

○





○

○



○

○

○



3003404 มาตรฐานและการทําเป็ นมาตรฐาน

○

○



○



○

○

○



○

○

○

○



○

○

○

○



3004202 หลักการจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน







○

○



○





○

○

○

○



○

○



○

○

2.2.2) วิชาเลือก
3001311 การจัดการการค้าปลีก
3002215จิตวิทยาธุรกิจ
3002319จริ ยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบ
ทางสังคม
3002404การเจรจาต่อรอง
3002405มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
3003204การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
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1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่าง
บุคคล
และความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

รายวิชา

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

5.4



○































○



2.2.3) วิชาฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ
3003401การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพด้านการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ

หมายเหตุ :

สัญลักษณ์
สัญลักษณ์




หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนิสิต นักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ค่าระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็ จการศึกษาเป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนิสิต นักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนิสิต นักศึกษายังไม่ สาเร็จการศึกษา
กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนรู ้ของนิสิต นักศึกษา เป็ นส่ วนหนึ่งของระบบ
การประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา ที่จะต้องทําความเข้าใจตรงกันทั้งมหาวิทยาลัยและ
นําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูป้ ระเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
ทวนสอบในระดับรายวิชา ควรให้นิสิต นักศึกษาประเมินการเรี ยนการสอนในระดับรายวิชา
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็ นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบ
โดยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
ทวนสอบในระดับหลักสู ตร สามารถทําได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายใ
นสถาบันอุดมศึกษา
ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนิสิต นักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ของ นิสิต นักศึกษา ควรเน้นการทํา
วิจยั สัมฤทธิ ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทาํ อย่างต่อเนื่องและนําผลวิจยั ที่ได้ยอ้ นกลับมา
ปรับปรุ งกระบวนการการเรี ยน การสอนและหลักสู ตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสู ตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจยั อาจจะดําเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
(1) สภาวการณ์ได้งานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่ นที่จบการศึกษา ในด้าน
ของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู ้ ความสามารถ ความมัน่ ใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ
(2) ตรวจสอบจากผูป้ ระกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรื อ การแบบส่ งแบบสอบถาม
เพื่อประเมินความพึง พอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ
ในช่วงระยะเวลาต่างๆ เช่น ปี ที่ 1 ปี ที่ 5 เป็ นต้น
(3) ประเมินตําแหน่ง และหรื อความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
(4) ประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่ งแบบสอบถาม หรื อ สอบถามเมื่อมีโอกาสใน
ระดับความพึงพอใจ ในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติดา้ นอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษา
และเข้าศึกษาเพื่อปริ ญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
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(5) ประเมินจากนิสิต นักศึกษาเก่า ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู ้
จากสาขาวิชาที่เรี ยนรวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กาํ หนดในหลักสู ตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของ
บัณฑิต รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสู ตรให้ดียงิ่ ขึ้นด้วย
(6) ความเห็นจากผูท้ รงคุณวุฒิ ภายนอก ที่ประเมินหลักสู ตร หรื อ คณาจารย์ผสู้ อนหรื อใน
หลักสู ตร เป็ นอาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของ นิสิต นักศึกษา ในการเรี ยน และส มบัติอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรี ยนรู ้ และการพัฒนาองค์ความรู ้ของนิสิต นักศึกษา
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
ผูท้ ี่สาํ เร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้
1. เป็ นผูม้ ีความประพฤติดี
2. สอบได้ในรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสู ตร รวมทั้งรายวิชาที่สภากําหนดให้เรี ยนเพิ่ม
3. ได้ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า 2.00
4. มีเวลาเรี ยนไม่ต่าํ กว่า 6 ภาคเรี ยน ในการเรี ยนหลักสู ตร 4 ปี
5. มีสภาพเป็ นนิสิตไม่ต่าํ กว่า 6 ภาคเรี ยนปกติ
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 จัดปฐมนิเทศแนะแนวการเป็ นครู แก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู ้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย /สถาบัน คณะ ตลอดจนในหลักสู ตรที่สอน และการจัดทําประมวลรายวิชา (Course
Syllabus)
1.2 ให้อาจารย์ใหม่สังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ผมู ้ ีประสบการณ์
1.3 จัดเตรี ยมคู่มืออาจารย์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานให้อาจารย์ใหม่
1.4 กําหนดแนวทางให้มีการเพิ่มพูนความรู ้ สร้างเสริ มประสบการณ์เพื่อส่ งเสริ มการสอน
และการวิจยั อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการทําวิจยั สายตรงในสาขาการบริ หารธุ รกิจและการบริ หารทรัพยากร
มนุษย์เป็ นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ /หรื อต่างประเทศ หรื อการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมิ นผล
2.1.1 จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับรู ปแบบการจัดการเรี ยน การสอน วิธีการ
สอนกลยุทธ์ในการสอนและการวัดและการประเมินผลในรายวิชานั้น
2.1.2 สนับสนุนให้ผสู ้ อนร่ วมสัมมนาเชิงวิชาการในด้านการเรี ยนการสอน เพื่อ
แลกเปลี่ยนทัศนะ ความคิดเห็นกับผูส้ อนอื่นหรื อผูช้ าํ นาญการ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอืน่ ๆ
2.2.1 สนับสนุนให้ผสู ้ อนทํางานวิจยั ที่เป็ นประโยชน์ต่อชุมชน
2.2.2 พัฒนาให้ผสู ้ อนได้ศึกษาต่อเมื่อทํางานได้ระยะหนึ่ง และมีผลงานดีเด่น
2.2.3 ให้ผสู ้ อนมีส่วนร่ วมในการจัดทําหลักสู ตร ปรับปรุ งรายวิชา หรื อพัฒนา
หลักสู ตรใหม่
2.2.4 สนับสนุนให้ผสู ้ อนได้รับประสบการณ์จริ ง โดยส่ งไปฝึ กงานในสถาน
ประกอบการ และจัดสวัสดิการในการฝึ กงานให้ตามสมควร
2.2.5 สนับสนุนให้ผสู้ อนไปให้บริ การทางวิชาการที่ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และสังคมเพื่อให้สามารถนําประสบการณ์มาพัฒนาการเรี ยนการสอน
2.5.6 จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจยั
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การบริหารหลักสู ตร
ในการบริ หารหลักสู ตร จะมีคณะกรรมการประจําหลักสู ตร อันประกอบด้วยประธาน
หลักสู ตรและอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร โดยมีคณบดีเป็ นผูก้ าํ กับดูแลและคอยให้คาํ แนะนํา
ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบตั ิให้แก่ อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร
คณะกรรมการประจาหลักสู ตร
สาขาวิชาการเป็ นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
1.
2.
3.
4.
5.

อาจารย์อมั พรพรรณ บุนนาค
อาจารย์กฤษณา สุ่ นสวัสดิ์
อาจารย์ยงิ่ ศักดิ์ พิทกั ษาไพศาล
ผศ.ดร.นฤมล สุ่ นสวัสดิ์
อาจารย์รัชนก ปัญญาสุ พฒั น์

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

1.1 การเตรี ยมความพร้อมก่อนการเปิ ดการเรี ยนการสอน หลักสู ตร/ ผูร้ ับผิดชอบรายวิชา
มอบหมายผูส้ อนให้เตรี ยมความพร้อมในเรื่ องอุปกรณ์การเรี ยนการสอน สื่ อการสอน เอก
สาร
ประกอบการสอนและสิ่ งอํานวยความสะดวกอื่นๆ รวมทั้งการติดตามผลการเรี ยนการสอนและการ
จัดทํารายงาน
1.2 การติดตามการจัดการเรี ยนการสอน หลักสู ตร / ผูร้ ับผิดชอบรายวิชาจัดทําระบบ
สังเกตการณ์จดั การเรี ยนการสอน เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรค และขีดความสามารถของผูส้ อน
1.3 เมื่อ สิ้ นสุ ดการเรี ยนการสอน หลักสู ตร / ผูร้ ับผิดชอบรายวิชาจัดทําระบบการ
ประเมินผลผูส้ อนโดยผูเ้ รี ยน ผูส้ อนประเมินการสอนของตนเอง และประเมินผลรายวิชา
1.4 เมื่อสิ้ นสุ ดภาคการศึกษา สาขาวิ ชา/ ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร ติดตามผลการประเมิน
คุณภาพการสอนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนิสิต นักศึกษา
1.5 เมื่อสิ้ นสุ ดการเรี ยนการสอนในแต่ละปี ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรจัดทําร่ างรายงานผลการ
ดําเนินงานหลักสู ตรประจําปี ซึ่งประกอบด้วยผลการประเมินคุณภาพการสอน รายงานรายวิชา
ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนิสิต นักศึกษา เสนอต่อคณบดี
1.6 ประธาน สาขาวิชาร่ วมกับอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร จัดประชุมอาจารย์ประจํา
หลักสู ตรวิเคราะห์ผลการดําเนินงานหลักสู ตรประจําปี และใช้ขอ้ มูลเพื่อการปรับปรุ งกลยุทธ์การ
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สอนทักษะของอาจารย์ผสู ้ อนในการใช้กลยุทธ์การสอน และสิ่ งอํานวยความสะดวกที่ส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพของหลักสู ตร และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานหลักสู ตรเสนอคณบดี
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจําปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบบํารุ งการศึกษาอื่นๆ ให้
สาขาวิชาเพื่อเป็ นงบดําเนินการ (ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ ) และงบลงทุน (ปรับปรุ งต่อเติ มและ
ครุ ภณั ฑ์) อย่างเพียงพอในการสนับสนุนการเรี ยนการสอนให้มีคุณภาพ
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ ีอยู่เดิม
มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้าน หนังสื อ ตํารา และการสื บค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมี สํานัก
วิทยบริ การให้บริ การหนังสื อด้านการบริ หารธุ รกิจ และฐานข้อมูลที่จาํ เป็ นในการสื บค้น นอกจากนี้
คณะวิทยาการจัดการ มีอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอนและการศึกษาด้วย
ตนเอง
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
สาขาวิชาได้ประสานงานกับ สํานักวิทยบริ การ ในการจัดซื้ อหนังสื อ และตําราที่เกี่ยวข้อง
เพื่อบริ การให้อาจารย์ และนิสิต นักศึกษา ได้คน้ คว้า และใช้ประกอบการเรี ยนการสอน ในการ
ประสานการจัดซื้ อหนังสื อนั้น อาจารย์ผสู ้ อนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่ วมในการเสนอแนะรายชื่อ
หนังสื อ ตลอดจนสื่ ออื่น ๆ ที่จาํ เป็ น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบาง
หัวข้อ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสื อ สําหรับให้สาํ นักวิทยบริ การจัดซื้ อหนังสื อด้วย
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
ทางสาขาวิชาจะทําหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสื อ ตํารา และวารสารเฉพาะ
ทางด้าน การแป็ นผูป้ ระกอบการ และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ประจํา สํานักวิทยบริ การ ของ
มหาวิทย าลัย ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อทําการจัดซื้ อหนังสื อ นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ ด้าน
โสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งจะอํานวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความ
พอเพียงและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ดว้ ย
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
3.1.1 คุณสมบัติทวั่ ไปเป็ นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
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3.1.2 การคัดเลือกอาจารย์ใหม่เป็ นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ขอ มหาวิทยาลัย
โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวฒ
ุ ิ การศึกษาไม่ต่าํ กว่าระดับปริ ญญาโทด้านการ เป็ นผูป้ ระกอบการ หรื อ
สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสู ตร
3.2.1 จัดประชุม คณา จารย์ในสาขาวิชาเดื อนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผลกา
ดําเนินงานตามแผนงานประจําปี ของสาขาวิชา
3.2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุ งหลักสู ตร ซึ่ งทําหน้าที่ทบทวนการบริ หาร
หลักสู ตรทุกสิ้ นภาคการศึกษา และประจําปี เพื่อนําไปสู่ การปรับปรุ งหลักสู ตร
3.2.3 สํารวจความต้องการจากผูท้ ีเกี่ยวของเพื่อเป็ นข้อมูลในการปรับปรุ หลักสู ตร
3.3 การแต่ งตั้งคณาจารย์พเิ ศษ
3.3.1 มีนโยบายในการเชิญผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมาร่ วมสอนในบางรายวิชา และ
บางหัวข้อที่ตอ้ งการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรื อประสบการณ์ตรง
3.3.2 จัดระบบคัดกรองคณาจารย์ที่จะเชิญมาบรรยายบางเวลา และสอนพิเศษ
โดยกําหนดหลักเกณฑ์กว้าง ๆ เพื่อเป็ นแนวทางในการคั ดเลือก เช่น ผลงานทางวิชาการ เป็ น
ผูเ้ ชี่ยวชาญที่ยอมรับในวิชาชีพ เป็ นต้น
3.3.3 ขออนุมตั ิการเชิญตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
บุคลากรสายสนับสนุนมีวฒ
ุ ิข้ นั ตํ่าปริ ญญาตรี ที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบและมี
ความรู้ดา้ นเทคโนโลยีทางการศึกษา
4.2 การเพิม่ ทักษะความรู้ เพือ่ การปฏิบัติงาน
4.2.1 จัดการฝึ กอบรมในด้านการปฏิบตั ิงานในหน้าที่และการบริ หาร
4.2.2 จัดระบบการศึกษาดูงาน เพื่อให้เกิดความแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้การทํางานใน
หน่วยงานอื่น
4.2.3 สนับสนุนให้บุคลากรได้ร่วมงานกับอาจารย์ในโครงการการบริ การทางวิชาการ
และโครงการวิจยั ของสาขาวิชา
4.2.4 บุคลากรสามารถบริ การให้อาจารย์ใช้สื่อได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ ว
5. การสนับสนุนและการให้ คาแนะนานิสิต นักศึกษา
5.1 การให้ คาปรึกษาด้ านวิชาการ และอืน่ ๆ แก่ นิสิต นักศึกษา
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5.1.1 ให้คณาจารย์ทุกคนทําหน้าที่เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิชาการ และกิจกรรมแก่
นิสิต นักศึกษาและต้องจัดตารางเวลา (Office hour) ให้นิสิต นักศึกษาเข้าพบหรื อขอคําปรึ กษา
5.1.2 จัดระบบการสอนเสริ มให้แก่นิสิต นักศึกษาที่อ่อนด้อยในบางรายวิชา
5.1.3 จัดระบบแนะแนวเกี่ยวกับการเรี ยนการเลือกและวางแผนสําหรับอาชีพให้ นิสิต
นักศึกษา
5.2 การอุทธรณ์ ของนิสิต นักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดระบบที่เปิ ดโอกาสให้ นิสิต นักศึกษา อุทธรณ์ใ นเรื่ อง
ต่าง ๆโดยเฉพาะเรื่ องเกี่ยวกับวิชาการ โดยกําหนดเป็ นกฎระเบียบและกระบวนการในการ
พิจารณาคําอุทธรณ์เหล่านั้น โดยให้ นิสิต นักศึกษา ยืน่ คําร้องผ่านคณะ วิทยากา รจัดการ ตาม
แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากําหนด
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคมและหรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
6.1 คณะวิทยาการจัดการได้สาํ รวจความต้องการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บณั ฑิตเพื่อใช้เป็ นข้อมูลก่อนการพัฒนาหรื อปรับปรุ งหลักสู ตร
6.2 ประมาณการความต้องการแรงงานประจําปี จากภาวการณ์ได้งานทําของบัณฑิต และ
รายงานผลการสํารวจความต้องการแรงงานของทั้งภาครัฐและเอกชน
7. ตัวบ่ งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
7.1 มีการจัดทํารายละเอียดของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ . 2 ที่สอดคล้องกั บ กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
7.2 คณาจารย์ประจําหลักสู ตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วมใ นการวางแผน ติดตาม
และทบทวนการดําเนินงานหลักสู ตร
7.3 มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ 4 ก่อนการเปิ ดสอน
7.4 มีการจัดทํารายงานผ ลการดําเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ . 5 และ มคอ . 6
ภายใน 30 วันหลังสิ้ นสุ ดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา
7.5 การจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ . 7 ภายใน 60 วัน
หลังสิ้ นสุ ดปี การศึกษา
7.6 การพัฒนา / ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน หรื อ การประเมินผล
การเรี ยนรู้จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปี ที่แล้ว
7.7 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนิสิต นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ที่กาํ หนดใน
มคอ. 3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษา

56
7.8 อาจารย์ใหม่(ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรื อคําแนะนําด้านการจัดการเรี ยนหนึ่งครั้ง
7.9 อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ / หรื อวิชาชีพ อย่าง
น้อยปี ละหนึ่งครั้ง
7.10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน (ถ้ามี ) ได้รับการพัฒน าวิชาการ และ /
หรื อวิชาชีพไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
7.11 ระดับความพึงพอใจของนิสิต นักศึกษาปี สุ ดท้าย / บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาหลักสู ตร
เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม
7.12 ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตที่มีต่ อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
แผนติดตามประเมินผลการดาเนินงานในแต่ ละปี
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ประจําหลักสู ตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสู ตร

ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4 ปี ที่ 5










2. มีรายละเอียดของหลักสู ตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรื อมาตรฐานคุณวุฒิสาขา / วิชา (ถ้ามี)











3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิ ดการสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา











4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และมคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลัง 
สิ้ นสุ ดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา

































5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสู ตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน

หลังสิ้ นสุ ดปี การศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนิสิต นักศึกษาตามแบบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้
ที่กาํ หนดใน มคอ. 3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ด
สอนในแต่ละปี การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุ ง การจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอนหรื อการ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานในปี ก่อนหน้า
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8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรื อคําแนะนําด้านการจัดการ
เรี ยนการสอน (เฉพาะปี ที่มีการรับอาจารย์ใหม่)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
9. อาจารย์ประจําหลักสู ตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรื อวิชาชีพ
อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง











ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4 ปี ที่ 5




10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน(ถ้ามี)ได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการและ/หรื อวิชาชีพไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี





11. ระดับความพึงพอใจของนิสิต นักศึกษาปี สุ ดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสู ตรเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0





12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 ประเมินประสิ ทธิผลและปรับปรุงหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
1) ประเมินรายวิชา โดยนิสิต นักศึกษา
2) ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผูส้ อนหรื อระดับสาขาวิชา
3) ประเมินจากผลการเรี ยนของนิสิต นักศึกษา
4) ประเมินจากพฤติกรรมของ นิสิต นักศึกษา ในการอภิปราย การซักถามและการตอบ
คําถามในชั้นเรี ยน
5) ดําเนินการวิจยั เพื่อการพัฒนากลยุทธ์การสอน
6) ประธานหลักสู ตรและผูส้ อนจะนําผลการประเมินโดย รวบรวมปัญหา ข้อเสนอแนะ
เพื่อนําไปปรับปรุ งและรายงานผลต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
1) นิสิต นักศึกษาประเมินคณาจารย์ผสู ้ อนในแต่ละรายวิชา
2) สังเกตการณ์โดยผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร / ประธานหลักสู ตร/ทีมผูส้ อน
3) รายงานผลการประเมินทักษะ คณา จารย์ให้แก่อาจารย์ผสู ้ อนและผูร้ ับผิดชอบ
หลักสู ตรเพื่อใช้ในการปรับปรุ งกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป
4) คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของ คณาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพื่ อพัฒนา
ปรับปรุ งทักษะ กลยุทธ์การสอน
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม สาขาวิชาจะดําเนินการสํารวจข้อมูลจาก นิสิต นักศึกษา
ปี สุ ดท้าย ผูใ้ ช้บณั ฑิตและผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
การประเมินผลการ ดําเนินของหลักสู ตรต้องผ่านการประกันคุณภาพและการจัดการเรี ยน
การสอนตามมาตรฐานของหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี สาขาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ ง
4.1 ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรจัดทํารายงานการประเมินผลหลักสู ตร
4.2 ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร และผู้ สอน จัดประชุม สัมมนา เพื่อนําผลการประเมินมา
วางแผนปรับปรุ งหลักสู ตร และกลยุทธ์การสอน
4.3 เชิญผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาและให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุ งหลักสู ตรและกลยุทธ์
การสอน

