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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๑
---------------------------ชื่อสถาบัน
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตกาญจนบุรี

หมวดที่ ๑. ข้อมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
:
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ
:
Bachelor of Business Administration Program
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม :
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ชื่อย่อ :
บธ.บ.
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :
Bachelor of Business Administration
ชื่อย่อ :
B.B.A.
๓. วิชาเอก
:
ไม่มี
๔. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า ๑๒๙ หน่วยกิต
๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ๔ ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘
๕.๒ ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
๕.๓ ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอน ใช้ตําราภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๕.๔ การรับเข้าศึกษา
๒
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รับนักศึกษาไทยและหรือ นักศึกษาต่างชาติที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน เข้าใจภาษาไทยเป็นอย่างดี โดยใช้
ข้ อ บั ง คั บ และระเบี ย บการคั ด เลื อ กผู้ เข้ า ศึ ก ษาของสํ า นั ก งานคณะกรรมการอุ ด มศึ ก ษา หรื อ ตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยมหิดล
๕.๕ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ประสานงานกั บ หน่ วยงานอื่นๆ ในเรื่องความรู้พิ เศษเฉพาะด้านโดยร่วมมื อระหว่างอาจารย์ผู้สอนในบาง
รายวิชากับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับ
สถาบันการศึกษาที่ต่างประเทศที่มีความตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล หรือวิทยาเขตกาญจนบุรี
๕.๖ การให้ปริญญาแก่ผสู้ ําเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
๖.๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ปรับปรุงจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) พ.ศ. ๒๕๕๕
เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
๖.๒ คณะทํางานวิพากษ์หลักสูตร พิจารณาหลักสูตร วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙
๖.๓ คณะกรรมการพัฒนาและกลัน่ กรองหลักสูตร วิทยาเขตกาญจนบุรี อนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสูตร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
๖.๔ คณะกรรมการประจําวิทยาเขตกาญจนบุรี อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
๖.๕ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
๖.๖ ที่ประชุมคณะกรรมการประจํา มหาวิทยาลัยมหิดล อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ ....... เมื่อวันที่ .........
๖.๗ สภามหาวิทยาลัยมหิดล อนุมตั ิหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ ...... เมื่อวันที่ .......
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรคุณภาพและมีมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี หลังจากผ่านการประเมินจากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแล้วเป็นระยะเวลาครึ่งหนึ่งของระยะเวลาการศึกษา
ตลอดหลักสูตรฯ (ปี ๒๕๖๓)
๘. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
ประกอบอาชีพในสายงานต่าง ๆ ที่สําคัญของทุกองค์การ ได้แก่ สายงานทรัพยากรมนุษย์ สายงานการตลาด สาย
งานการจัดซื้อ สายงานการผลิตและปฏิบัติการ และสายงานอื่น ๆ เช่น
๘.๑ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ นักวางแผนวิเคราะห์โครงการ เจ้าหน้าที่
วางแผนกลยุทธ์การตลาด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๘.๒ ผู้ประกอบการธุรกิจหรือสานต่อกิจการของครอบครัวได้
๓
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๘.๓ นักวิจัยธุรกิจเบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในธุรกิจ
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๙. ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ง คุณ วุฒิการศึกษา และผลงานทางวิชาการภายใน ๕ ปี
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ที่

ชื่อ-นามสกุล (๑)

๑ นายสุริยา บุตรพันธ์
เลขประจําตัวประชาชน
๓-๑๐๐๙-๐๐๕๔x-xx-x

๒ นายเฉลิมพล ศรีทอง
เลขประจําตัวประชาชน
๓-๖๐๐๙-๐๐๒๙x-xx-x

ตําแหน่ง
คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/
ทาง
ปีที่สาํ เร็จการศึกษา
วิชาการ
อาจารย์ วท.ม. จิตวิทยาชุมชน/๒๕๕๖/
ม.เกษตรศาสตร์
บธ.บ. การตลาด/๒๕๔๒/
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์

ปร.ด. การจัดการการท่องเที่ยว/๒๕๖๐/
ม.พะเยา
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ/๒๕๔๖/
ม.นเรศวร
บธ.บ. การจัดการธุรกิจ/๒๕๔๒/
ม.นเรศวร

๕

ผลงานทางวิชาการ
ล่าสุดในรอบ ๕ ปี (๒)
สุริยา บุตรพันธ์,
ทิพย์วัลย์ สุรินยา และ
สุปาณี สนธิรัตน.
(๒๕๕๗). ทัศนคติต่อ
งานพัฒนาชุมชน การ
เสริมสร้างพลังชุมชน
และผลการปฏิบัติงาน
อาสาสมัครพัฒนา
ชุมชนในชุมชน
คลองเตย. วารสาร
พัฒนาสังคม ปีที่ ๑๖
เล่ม ๑ หน้า ๖๐ – ๗๓.
เฉลิมพล ศรีทอง และ
เสรี วงษ์มณฑา.
(๒๕๖๐). การศึกษา
ศักยภาพการท่องเที่ยว
จังหวัดกาญจนบุรีใน
ฐานะเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ. วารสารวิชาการ
สถาบันรัชต์ภาคย์, ๑๑
(๒๔).
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๓ นายธีรพงษ์ เที่ยงสมพงษ์
เลขประจําตัวประชาชน
๓-๗๓๐๓-๐๐๑๔x-xx-x

อาจารย์

รป.ด. นโยบายสาธารณะและการจัดการ
ภาครัฐ/๒๕๕๙/ม.มหิดล
บธ.ม. การตลาด/๒๕๕๑/
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
บธ.บ. การตลาด/๒๕๔๒/
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

Teangsompong T.,
& Sirisunhirun S.,
Multi-level
structural equation
modeling for city
development
based on the
expectations of the
local population in
a special border
economic zone in
Western Thailand,
Kasetsart Journal of
Social Sciences,
2017)

๔ นางสาวพรปวีณ์ วรเศรษฐ์
พงศา
เลขประจําตัวประชาชน
๕-๕๕๐๕-๐๐๕๕x-xx-x

อาจารย์

บธ.ด. การจัดการ/๒๕๕๖
วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ/๒๕๕๖
บธ.ม. การเงิน /๒๕๕๑
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ/๒๕๔๖

พรปวีณ์ วรเศรษฐ์
พงศา.(๒๕๖๑). ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจ
โรงแรมขนาดกลางและ
ขนาดย่อม.
วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี Journal of
Kanchanaburi
Rajabhat University.
ปีที่ : 7 ฉบับที่ : 1
เลขหน้า : 111-121.
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๕ นายเกียรติศักดิ์ จันทร์แก้ว
เลขประจําตัวประชาชน
๑-๙๒๐๖-๐๐๐๓x-xx-x

อาจารย์

บธ.ม. บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม/๒๕๖๑
/ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วท.ม. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ/
๒๕๕๕/ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ
ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์-สารสนเทศ
ทั่วไป/๒๕๖๑/ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์-สารสนเทศ
สํานักงาน/๒๕๕๙/ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ/๒๕๕๑/ม.
สงขลานครินทร์

Chankaew,K.,
Piriyapornsiri,P.
(2017). Decision
Support System for
Life Assurance”
Proceeding of The
9th Hatyai National
and International
Conference, HatYai
University, Songkhla
Thailand.

๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ชั้นปีที่ ๑ จัดการเรียนการสอนที่ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา, ชั้นปีที่ ๒-๓ จัดการเรียนการสอนที่
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี และชั้นปีที่ ๔ จัดการเรียนการสอนที่ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
และ/หรือ มหาวิท ยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามความเหมาะสมและประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของ
นักศึกษา
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากการกําหนดยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๗๙) ภายใต้วิสัยทัศน์ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนําไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข
และตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระดับ
เศรษฐกิ จ นํ า ไปสู่ ค วามเชื่ อ มโยงกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ ๑๐ ด้าน ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ (๒) ยุทธศาสตร์
การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม (๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (๕) ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ (๗) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ (๘) ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม (๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาคเมือง และพื้ นที่ เศรษฐกิจ (๑๐) ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค โดยช่วงเวลา
๗
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พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ประเทศไทยยังคงประสบกับสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงทั้งจากภายใน และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่
สังคม ผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิต ความสามารถใน
การแข่งขัน คุณ ภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เป็นต้น ทําให้การพัฒ นาในช่วง แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
จึงจําเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สําคัญ ดังนี้ (๑) การน้อมนําและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูป
ประเทศ และ (๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยกําหนดทิศทางของประเทศ
เป็นประเทศไทย ๔.๐ มีเป้าหมายให้ประเทศไทยมีรายได้สูงขึ้น ประชาชนหลุดพ้นจากความยากจน ภายใต้แนวคิดในการ
ผลักดันให้ประเทศไทยกลายเป็น “ประเทศพัฒนาแล้วในปี ๒๕๖๓” สอดคล้องกับวิสัยทัศน์อาเซียน ๒๐๒๐ (เป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓) ๔ ข้อ คือ (๑) วงสมานฉันท์ แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (๒) หุ้นส่วนเพื่อการพั ฒ นาอย่างมี พ ลวัต
(๓) มุ่งปฏิสัมพันธ์กับประเทศภายนอก และ (๔) ชุมชนแห่งสังคมที่เอื้ออาทร
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนา ๔ ข้อ ดังนี้ (๑) เพื่อกระจาย
ความเจริญสู่ภูมิภาคให้สามารถสร้างโอกาสการประกอบอาชีพและการเพิ่มรายได้อย่างทั่วถึงนําไปสู่การยกระดับคุณภาพ
ชีวิตประชาชนและลดความเหลื่อมล้ําของคนในภาค (๒) เพื่อพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่สําหรับ
คนทุกลุ่มในสังคม โดยเน้นความปลอดภัย การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองมีมาตรฐาน บริการสาธารณะมีคุณภาพ และมี
ระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอย่างทั่วถึง (๓) เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างมีสมดุลและ
ได้รับการยอมรับจากชุมชน และ (๔) เพื่อเปิดพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนําไปสู่การกระจายความ
เจริญและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
จากความต้ อ งการดั ง กล่ าวในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ภายใต้ ก รอบการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ ง ชาติ
ฉบั บ ที่ ๑๒ จึงจําเป็ น อย่างยิ่งที่ จะต้องพั ฒ นาบุ ค ลากร และปรับ ปรุงหลักสู ต รบริห ารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการให้
สอดคล้องตามความต้องการดังกล่าว โดยเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการบริหารจัดการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารสมัยใหม่ การคิดวิเคราะห์ การสร้างภาวะผู้นํา การเพิ่ มทั กษะความเป็ นผู้ประกอบการ และเพิ่ มพู น
ประสิทธิภาพด้านการตัดสินใจและขีดความสามารถในการแข่งขันกับองค์กร ต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการในอนาคต
มีการกําหนดนโยบายธุรกิจ การวางแผนและจัดการเชิงกลยุทธ์ระดับต่างๆ ในองค์กร การบริหารโครงการ การจัดการ
โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจน การเพิ่มพูนประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยา
เขตกาญจนบุรี จัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ ซึ่งมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน คือ เป็นแหล่งผลิตและแปรรูปสินค้า
เกษตรที่ ได้ มาตรฐาน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ภายใต้ ยุท ธศาสตร์ร่วม ๓ ข้อ คือ (๑) การส่งเสริมความ
ปลอดภัยในการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐาน (๒) การเพิ่มศักยภาพในการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์อย่างสร้างสรรค์ และ (๓) กระชับความสัมพันธ์ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยา
๘
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เขตกาญจนบุรี ตั้งอยู่บนพื้นที่ของจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการค้าขายชายแดน และมีบริบทความเชื่อมโยงชายแดนใน
อนาคต จากบ้าน พุน้ําร้อน ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ซึ่งถูกยกระดับให้เป็นด่านถาวรในปัจจุบัน เชื่อมโยงไปยัง
เขตเศรษฐกิจพิเศษท่ าเรือน้ําลึกทวาย ภาครัฐตะนาวศรี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมี ยนมาร์ ในการพั ฒ นาปัจจุบันจุด
เชื่อมโยงดังกล่าวอยู่ระหว่างการสร้างเส้นทางใหม่ คือ เส้นทางมอเตอร์เวย์บางใหญ่ – กาญจนบุรี ที่สามารถเชื่อมต่อการ
ขนถ่ายสินค้า จากท่าเรือน้ําลึกทวาย ผ่านจังหวัดกาญจนบุรี ไปยัง แหลมฉบับ จังหวัดระยอง เชื่อมต่อ ๒ มหาสมุทรคือ
มหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแปซิฟิกเข้าด้วยกัน และคาดการณ์ว่าจะเป็นประตูเศรษฐกิจในภูมิภาคตะวันตกของ
ประเทศ และเป็นเส้นทางการค้าแห่งใหม่ของโลก ข้อมูลจากของกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสํานัก
ยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่ สศช., ๒๕๕๘ ได้สรุปข้อมูลมูลค่าการค้าชายแดนของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
๑๐ จังหวัด พบว่าในปี ๒๕๕๗ จังหวัดกาญจนบุรี มีมูลค่าการค้าชายแดน ๑๑๖,๕๕๔ ล้านบาท ซี่งมีมูลค่าการค้ามากเป็น
อันดับ ๒ ของประเทศ รองจากจังหวัดสงขลา และยังพบว่า จังหวัดกาญจนบุรี มีฐานการผลิตสินค้าทางการเกษตร เกษตร
อุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมด้านพลังงานที่สําคัญของประเทศ พร้อมทั้งยังมีผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม จํานวน
๑,๖๐๘ แห่ง ซึ่งมีทั้งผู้ประกอบการเกี่ยวกับอาหารแปรรูป อุตสาหกรรมโลหะ ขนส่ง พลาสติก และพลังงาน เป็นต้น
(ข้อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม, ๒๕๕๙) ทั้งนี้จังหวัดกาญจนบุรี ยังมีอุตสาหกรรมทางด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามและสําคัญที่สุดของประเทศ
มีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวจํานวนมาก โดยเฉพาะบริษัทนําเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท ขนส่ง และร้านของ
ฝากของที่ระลึก ซึ่งกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัด
นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้วิสัยทัศน์ เมืองแห่งการท่องเที่ยว ศูนย์กลางการค้าภาคตะวันตก
สู่สากล สังคมอยู่เย็นเป็นสุข กําหนดยุทธศาสตร์ ๓ ด้าน คือ (๑) ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและวิถีวัฒนธรรมชุมชนอย่างยั่งยืน (๒) ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล และ (๓) ส่งเสริมความ
เป็นเมืองน่าอยู่ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นส่วนสําคัญต่อการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
กาญจนบุรี
จากโอกาสการพั ฒ นาด้ านเศรษฐกิ จดั งกล่ าวข้างต้ น พบว่า มหาวิท ยาลัย มหิ ด ล วิท ยาเขตกาญจนบุ รี เป็ น
มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ใกล้เขตพื้นที่โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดปริมณฑลใกล้กรุงเทพมหานคร จึงมีโอกาสดําเนิน
ภารกิจให้สอดคล้องความต้องการกับนโยบายดังกล่าวข้างต้นได้มากที่สุด ดังนั้น การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อรองรับ
การพัฒนาดังกล่าวจึงมีความจําเป็นและเร่งด่วน ที่ต้องพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการค้าภายในประเทศ
การค้าระหว่างประเทศ และการของค้าของโลก ตลอดจนการเตรียมความพร้อมต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ และ
การแย่ งชิ งแรงงานที่ มี ศั ก ยภาพ ดั งนั้ น จึงเป็ น โอกาสของหลัก สู ตรบริห ารธุรกิ จบั ณ ฑิ ต ที่ จ ะผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มีค วามรู้
ความสามารถ ให้แข่งขันได้ในระดับจังหวัด ภูมิภาค และประเทศ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเพื่อการเป็น
ปัญญาของแผ่นดินต่อไป
๙
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๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จากสถานการณ์โลกปัจจุบันที่มีการสื่อสารไร้พรมแดน มีการค้าขายผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในยุคตลาด
ดิจิทัล ส่งผลให้ประชาชนจํานวนมากของประเทศไทยเปิดรับแบบอย่างทางวัฒนธรรมจากทั้งสังคมตะวันตกและสังคม
ตะวันออกด้วยกันเอง เช่น ญี่ ปุ่น จีน เกาหลี ฯลฯ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดําเนินชีวิต เกิดความหลากหลายเชิง
วัฒนธรรมและอัตลักษณ์แบบผสมผสานขึ้นบนพื้นฐานขององค์ประกอบทางวัฒนธรรมอาจเรียกได้ว่า “วัฒนธรรมโลก”
นอกจากนี้ สถานการณ์ทางสังคมปัจจุบัน มักพบกับความขัดแย้งทั้งในระดับองค์การและสังคมทั่ว ๆ ไป ปัญหาทางสังคม
มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ความไม่มีวินัย เกิดความขัดแย้งต่อชุมชนและสังคม อีกทั้งการรวมตัวของประชาคมอาเซียน
ก่ อ ให้ เกิ ด ข้ อ ตกลง กฎ กติ ก า ร่ ว มกั น ได้ แ ก่ (๑) การเคารพและคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและเสรี ภ าพขั้ น พื้ น ฐาน
(๒) การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์ชองประชาชนรุ่นปัจจุบันและอนาคต (๓) พัฒนาความเป็นอยู่ที่ดี การดํารงชีวิต
และสวัสดิการของประชาชนเพื่อสร้างประชาคมอาเซียน (๔) เป็นประชาคมที่มีความรับผิดชอบทางสังคม (๕) เสริมสร้าง
พลังประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งแห่งประชาคมอาเซียน (๖) เพิ่มพูนความเป็นอยู่ที่ดีและการดํารงชีวิตของ
ประชาชนอาเซียนด้วยการให้ประชาชนมีโอกาสที่ทัดเทียมกันในการเข้าถึงการพัฒนามนุษ์ สวัสดิการสังคม และความ
ยุติธรรม (๗) ส่งเสริมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ทุกภาคส่วนของสังคมได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วม และได้รับ
ประโยชน์จากการรวมตัวและการสร้างประชาคมอาเซียน จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมใน
ประเทศที่กล่าวมา ส่งผลให้ฝ่ายวางแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ กําหนดยุทธศาสตร์แห่งชาติสําหรับส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๖๔) โดยมีวิสัยทัศน์เพื่อนําประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เกิดการเตรียมความพร้อมให้คนไทยทุกคนได้มี
คุ ณ ภาพสามารถปรั บ ตั ว รองรั บ สั งคมสู งวั ย และบริบ ทการพั ฒ นาในอนาคต รั ก ษาทุ น ทางธรรมชาติ แ ละคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา มีระบบบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอํานาจ และมีส่วนร่วมจากประชาชน มีความ
มั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภั ย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ ที่ ดี และเพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อ
ประเทศไทย ตลอดจนลดความเลื่อมล้ําทางสังคมลง คือแนวทางการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยใน
อนาคต จากสถานการณ์และเหตุผลดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้ต้องเร่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศ ให้มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ สามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบัน สร้างให้เป็นผู้มีความรู้ควบคู่กับ
คุ ณ ธรรม จริย ธรรม เป็ น คนที่ มี ค วามคิ ด สร้างสรรค์ มี ค วามเอื้ อ อาทร มี จิต สาธารณะ และมี วิถี ในการดํ ารงชี วิต ที่
สอดคล้องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนวทางของมหาวิทยาลัยที่
ต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นคนดี มีปัญหา นําพาสุข เพื่อรับใช้สังคมพร้อมที่จะเป็นปัญญาของแผ่นดินต่อไป
๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
๑๐
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จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของมนุษย์ให้สามารถขับเคลื่อนประเทศ ภายใต้การพัฒนา ๕ ด้าน คือ (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุด
พ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัย
อย่ า งมี คุ ณ ภาพ (๓) การลดความเหลื่ อ มล้ํ าทางสั ง คม โดยยกระดั บ รายได้ แ ละสร้ า งโอกาสในการประกอบอาชี พ
(๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกของ
เมือง การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และจัดตั้งเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (๕) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ การสร้างความโปร่งใส การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
ให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอ สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๔ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ ๙ ด้าน คือ (๑) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการศึกษา (๒) ยุทธศาสตร์การ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การระดั บ สถานศึ ก ษา (๓) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารกระจายอํ า นาจไปสู่ ส ถานศึ ก ษา
(๔) ยุ ท ธศาสตร์การส่ งเสริม การมี ส่ วนร่วมจากทุ กภาคส่ว นของสังคม (๕) ยุท ธศาสตร์การปรับ ระบบและกลไกการ
บริหารงานบุ คคล (๖) ยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบทรัพ ยากรและการเงินเพื่ อการศึกษา (๗) ยุทธศาสตร์การพัฒ นา
หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลผู้เรียน (๘) ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากําลังคน
เพื่อสนองตอบตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ (สถาบันอาชีวศึกษา/สถาบันอุดมศึกษา) และ (๙) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
โดยแผนพัฒนาการศึกษากําหนดให้การเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีทักษะ ๗ ประการ
คือ (๑) ต้องกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ (๒) เป็นได้ทั้งผู้นํา ผู้ตาม และผู้ช่วย ในทุกสถานการณ์ พร้อม
ทํางานที่ท้าทาย โดยมองประโยชน์องค์กรมากกว่าประโยชน์ตนเอง (๓) สามารถคิดและทําได้เองโดยไม่ต้องรอคําสั่ง
(๔) ต้องมุ่งมั่นที่จะทํางานให้สําเร็จ และได้ผลลัพธ์ตามที่ตั้งไว้ (๕) มีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการศึกษาเข้า
สู่การทํางาน (๖) มีคุณสมบัติการทํางานแบบมืออาชีพ ตรงต่อเวลา รักษามารยาทในการทํางานอยู่เสมอ และมีความ
อดทนอดกลั้น สามารถแยกแยะเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับงานออกได้ และ (๗) มีความสามารถในการสื่อสารที่เป็นระบบรู้จัก
ลําดับความสําคัญ ในการสื่อสารให้ผู้รับสารสามารถเข้าใจได้ในทันที สามารถโน้มน้าวผู้รับสารให้คล้อยตามได้ และมี
ความสามารถทางด้ า นภาษาอั ง กฤษ หรื อ ภาษาที่ ส าม นอกจากนี้ ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ต้องพิจารณาข้อมูลที่สําคัญเพิ่มเติมดังนี้
๑๒.๑.๑ การกระจายความรู้สู่ ป ระชาชนในท้ อ งถิ่ น โดยมี ม หาวิ ท ยาลั ย ในภู มิ ภ าคเป็ น เสมื อ นจุ ด
ศูนย์กลางของการเรียนรู้ของชุมชนที่ต่อเนื่องตลอดชีวิต
๑๒.๑.๒ การพัฒนาศักยภาพของคน ในความรู้ทางด้านเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศในระดับสากล
๑๒.๑.๓ การส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพ และมูลค่าผลผลิตของสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น
และวิสาหกิจชุมชน และสนับสนุนการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่นที่ยั่งยืน บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑๑
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๑๒.๑.๔ การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม และภูมิ
ปัญญาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน
๑๒.๑.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการค้าชายแดนระหว่าง
ภูมิภาค ทั้งทวิภาคี และพหุภาคี ตลอดจนประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
๑๒.๑.๖ ส่งเสริม การเรียนการสอนแบบสหวิท ยาการ โดยเชื่ อมโยงและแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ระหว่าง
สาขาวิชาบริหารธุรกิจกับสาขาวิชาอื่น ๆ ในวิทยาเขตกาญจนบุรี ได้แก่ วิทยาศาสตร์เกษตร อุตสาหกรรมอาหาร ชีววิทยา
เชิงอนุรักษ์ วิศวกรรมศาสตร์ ธรณีศาสตร์ และการบัญชี เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์เกิดความรอบรู้ สามารถทํางาน
ร่วมกัน เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม
จากผลกระทบในสถานการณ์ดังกล่าวจึงมีการพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้
ตามวิวัฒนาการของการจัดการ และรองรับการแข่งขันในระบบการค้าเสรีที่จะเข้ามา มีบทบาทมีผลกระทบต่อธุรกิจ
ภายในประเทศทุกระดับ โดยการผลิตบุคลากรทางด้านบริหารธุรกิจที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในองค์การทางธุรกิจ
หรือภาครัฐ มีความเข้าใจในสถานการณ์ทางธุรกิจ สามารถนําหรือพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เข้ามาประยุกต์ใช้สร้างข้อ
ได้เปรียบเชิงการแข่งขันหรือเครื่องมือที่สร้างความโดดเด่น ในกิจการธุรกิจเชิงกลยุทธ์ และเหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์
อย่างมีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ
ทั้ งนี้ เพื่ อให้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุท ธศาสตร์ นโยบาย และพั น ธกิ จ ดั งกล่ าวข้ างต้ น หลั ก สูต รบริห ารธุ รกิ จ บั ณ ฑิ ต
จึ งพั ฒ นารายวิ ช าในหลั ก สู ต รให้ ต รงกั บ ความต้ อ งการตลาดแรงงาน โดยผู้ เรีย นสามารถเลื อ กเรี ย นแบบตลาดวิ ช า
ประกอบด้วย ๓ กลุ่มวิชา ได้แก่ รายวิชาทางการจัดการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว รายวิชาทางการจัดการการตลาด
และธุรกิจระหว่างประเทศ และรายวิชาทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ที่สอดคล้องต่อความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศต่อไป
๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
การพัฒนาหลักสูตรได้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยโดยสร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ
ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรมบนพื้นฐานของคุณธรรม เพื่อสังคมไทย และประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ ดั่งปณิธานที่ว่า
“ปัญญาของแผ่นดิน” โดยวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล คือ การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก โดยลักษณะของบัณฑิต
อันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ๔ ประการ ได้ คือ
๑. T-Shaped breadth and depth รู้แจ้งรู้จริงทั้งด้านกว้างและด้านลึก
๒. Globally Talented มีทักษะ ประสบการณ์ สามารถแข่งขันได้ระดับโลก
๓. Socially Contributing มีจิตสาธารณะ สามารถทําประโยชน์ให้สังคม
๔. Entrepreneurially Minded กล้าคิด กล้าทํากล้าตัดสินใจ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ในทางที่ถูกต้อง โดย
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มุ่งสร้างความเป็นเลิศในการเรียนรู้ยุคใหม่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
ดังพันธกิจมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีไว้ดังนี้
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- ด้านการเรียนการสอน
- ด้านการวิจัย
- ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม
ทั้งนี้การพัฒนาหลักสูตรได้พัฒนาให้สอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาเขตกาญจนบุรีอันประกอบด้วยดังนี้
๑๒.๒.๑ สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ
- เพื่อสร้างและพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน
- เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในระดับสากลและตอบสนองต่อความต้องการของ
ชุมชนและสังคม
- เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์/เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
- ความก้าวหน้าทางวิชาชีพบุคลากร
๑๒.๒.๒ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
- เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
- เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการสื่อสารภายในและสู่ภายนอกองค์กร
- เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีระบบการทํางานที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
- เพื่อบริหารทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
๑๒.๒.๓ พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและบุคลากร
- เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรมีความรักและผูกพันต่อสถาบัน
- เพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน
- เพื่อสร้างแรงจูงใจของนักศึกษาและบุคลากรเข้าสู่สถาบัน
- เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ และมี ส่ ว นร่ ว มในการทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
๑๒.๒.๔ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
- เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิทยาเขต
- เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาพัฒนาทักษะและประสบการณ์ทางวิชาชีพ
- เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรมีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม
- เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม
- เพื่อเพิ่มภาพลักษณ์ที่ชัดเจนของวิทยาเขตสู่สังคม
๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
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กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
• กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ได้แก่ มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ มมศท
๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ และมมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ หรือเลือก
จากรายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นรายวิชาในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป
• กลุ่มวิชาภาษา ได้แก่ ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ
๑ ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒ ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓ ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษ
ระดับ ๔ และ กญภอ ๒๐๑ ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารองค์กร หรือเลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา
ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
• กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ได้แก่ วทคณ ๑๗๐ คณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์พื้นฐานประยุกต์ได้
และกญศท ๒๖๑ การจัดการสารสนเทศและการประยุกต์คอมพิวเตอร์ หรือเลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
• กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ได้แก่ สมสค ๑๐๘ ระบบกฎหมายไทย และ ศศพฐ ๑๔๖ การพัฒนา
บุคลิกภาพ หรือเลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็น
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
• กลุ่มวิชาสุขภาพ และนันทนาการ ได้แก่ วกศท ๑๐๑ แอโรบิคเพื่อสุขภาพ หรือ วกศท ๑๐๒ โยคะเพื่อ
สุ ข ภาพ หรื อ วกศท ๑๑๒ ลี ล าศ หรือ เลื อ กจากรายวิ ช าในกลุ่ ม วิช าสุ ข ภาพ และนั น ทนาการ ที่ ส ภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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หมวดที่ ๒. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
๑. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑.๑ ปรัชญา ความสําคัญของหลักสูตร
หลักสูตรนี้จะเสริมสร้างให้นกั ศึกษามีความรู้ ความชํานาญในสาขาวิชาชีพ ทางด้านบริหารธุรกิจและการจัดการ
ตลอดจนเพิ่มพูนความรู้ดังกล่าว จนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผูท้ ี่มพี ื้น
ความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าที่มคี วามสนใจวิทยาการด้านนี้ หลักสูตรนี้มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้
และเชี่ยวชาญในวิทยาการในแขนงต่างๆ เพื่อสนองตอบความต้องการของประเทศในกระแสโลกาภิวัตน์และสอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายและปณิธานของมหาวิทยาลัยมหิดล
๑.๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑.๒.๑ วิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางด้านบริหารธุรกิจและการจัดการ ด้วยพื้นฐานความรู้ทางหน้าที่หลักของ
การบริหารธุรกิจ (Business Functional Knowledge) ที่สอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
๑.๒.๒ ออกแบบแผน วิธีการ กลยุทธ์ ยุทธวิธี และแนวทางแก้ปัญหาทางธุรกิจและการจัดการที่มีความ
เหมาะสมกับสถานการณ์
๑.๒.๓ พัฒนาและดําเนินโครงงานวิจัย เพื่อแก้ประเด็นปัญหาทางธุรกิจด้วยกระบวนการตัดสินใจด้านการ
บริหารและจัดการ
๑.๒.๔ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการบริหารและจัดการ
๑.๒.๕ ปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีม ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานด้านบริหารและจัดการ
๑.๒.๖ ตระหนักรู้ และพร้อมมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการ เกี่ยวกับประเด็นเรื่องความหลากหลาย
(Diversity) ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การ และจริยธรรมทางธุรกิจ
๑.๓ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program–level Learning Outcomes: PLOs)
PLO1 : ใช้ทักษะและความรู้พื้นฐานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติเพื่ออธิบายเหตุและผล
ของสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจได้เหมาะสมกับสถานการณ์
PLO2 : วางแผน จัดการประเด็นปัญหาทางธุรกิจขององค์การ โดยใช้กระบวนการตัดสินใจ ด้านการบริหารจัดการ
ซึ่งคํานึงถึงความหลากหลาย ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมขององค์การ และจริยธรรมทางธุรกิจ
PLO3 :ใช้ความรู้ทางหน้าที่หลักของการบริหารธุรกิจ (Business Functional Knowledge) ที่เชื่อมโยงไปสู่การ
วิเคราะห์ การออกแบบแนวทาง การวางแผน และการสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อน เพื่อทําการตัดสินใจด้านการ
บริหารจัดการได้
PLO4 : อภิปรายปฏิสัมพันธ์ระหว่างความรู้ทางหน้าที่หลักของการบริหารธุรกิจ ที่เชื่อมโยงไปสู่แนวคิดเรื่องโลกาภิ
วัตน์และเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับโลกได้
๑๕
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PLO5 : ปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีม ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานด้านบริหารและจัดการได้
PLO6 : ประเมินโอกาสและความท้าทายของสถานการณ์จริงทางธุรกิจ และจัดทําแนวทางแก้ไขปัญ หาโดยใช้
กรอบแนวคิดด้านการวิจัยทางธุรกิจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
PLO7 : ออกแบบแนวคิดและปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแต่ละกรณีศึกษาทางธุรกิจ

๒. แผนพัฒนาปรับปรุง
กลยุทธ์
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
- ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตให้ - พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจาก
มีมาตรฐานไม่ต่ํากว่าที่ สกอ. กําหนด
หลักสูตรในระดับสากล ที่ทันสมัย
- เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ และเอกชน
มามี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
- ประสานความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ําเสมอ
- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลง
ขององค์การ

- พั ฒ นาบุ ค ลากรด้ านการเรี ย นการสอน
ก ารวิ จั ย แ ล ะบ ริ ก ารวิ ช าก าร ให้ มี
ประสบการณ์ จากการนํ าความรู้ท างการ
จัดการไปใช้ประโยชน์จริง
- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- รายงานผลการประเมินความพึง
พ อ ใจ ใน ก า ร ใช้ บั ณ ฑิ ต ข อ ง
ผู้ประกอบการ
- ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต มี ค วามพึ ง พอใจใน
ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ
ในการทํางาน โดยเฉลี่ย ในระดับดี
- รายงานผลการฝึกประสบการณ์
วิ ช า ชี พ ใ น ร า ย วิ ช า ก า ร ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ
- นักศึกษาอย่างน้อยร้อยละ ๑๐๐
ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
- รายงานผลการประเมินความพึง
ต้องการของผู้ประกอบการในภาค
พ อ ใจ ใน ก า ร ใช้ บั ณ ฑิ ต ข อ ง
ธุรกิจ และภาครัฐ
ผู้ประกอบการ
- ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต มี ค วามพึ ง พอใจใน
ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ
ในการทํางาน โดยเฉลี่ย ในระดับดี
- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียนการ
- ปริมาณงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่
สอนให้ทํางาน วิจัย และบริการ
จํานวน ๑ : ๓ เรื่อง/คน/ปี
วิชาการ แก่องค์กรภายนอก
การศึกษา และบริการวิชาการไม่
น้อยกว่า ๑ ครัง้ /คน/ปีการศึกษา
- ห ลั ก สู ต รส่ งเส ริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษ าฝึ ก - เล่มหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
ต้องการของชุมชน สังคม และกระแสโลกา ประสบการณ์ วิ ช าชี พ และนํ า ความรู้
ภิ วั ต น์ และเป็ น หลั ก สู ต รที่ มี ค วามเป็ น จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนา
สหวิทยาการมากยิ่งขึ้น โดยเชื่อมโยง และ สู่ ง านวิ จั ย เพื่ อ แก้ ปั ญ หาสั ง คม หรื อ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร ะหว่ า งหลั ก สู ต ร องค์การ
บริหารธุรกิจบัณฑิต กับหลักสูตรอื่นๆ ใน - หลักสูตรส่งเสริมให้นักศึกษามีกิจกรรม
วิทยาเขต เสริมให้บัณ ฑิตมีความเข้มแข็ง ร่ ว มกั น แบบสหวิ ท ยาการ โดยมี ก าร
ทางวิช าการและมี มุ ม มองเชิ งสร้างสรรค์ เชื่ อ มโยง และแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ กั บ
มุ่งนวัตกรรมและมีความได้เปรียบในการ ศาสตร์อื่น ๆ ได้แก่ ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
เรียนรู้ มากกว่าหลักสูตรเดิม
วิ ศ วกรรมสิ่ ง แวดล้ อ มฯ ธรณี ศ าสตร์
เทคโนโลยี ก ารอาหาร วิ ท ยาศาสตร์
การเกษตร และการบัญชี โดยมุ่งเน้นให้
นั ก ศึ ก ษา มี กิ จ กรรมความรู้ ร่ ว มกั น
ซึ่งจะทําให้นักศึกษาของหลักสูตรได้รับ
ประโยชน์ แ ละเป็ น การสร้ า งความ
ร่วมมือระหว่างคณาจารย์ และนักศึกษา
ของแต่ ล ะสาขาวิ ช า ในวิ ท ยาเขตฯ
ที่เพิ่มขึ้น

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

หมวดที่ ๓.
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
๑. ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑ ระบบ
ระบบการศึกษาเป็นระบบหน่วยกิตทวิภาค และเป็นการศึกษาเต็มเวลาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ สามารถจัดแบ่งเป็น ๒ ภาคการศึกษา หนึ่งภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ การศึกษาภาคฤดูร้อนกําหนดให้มีระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิต เทียบเคียง
กันได้เท่ากับการศึกษาภาคปกติ
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
๑๗
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มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสูตร
๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
มีการเทียบโอนหน่วยกิตในระบบทวิภาค ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสูตร
๒. การดําเนินการหลักสูตร
๒.๑ วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอนในวันและเวลาราชการ สําหรับนักศึกษาภาคปกติ ในกรณีที่ใช้วิทยากรพิเศษจาก
บุคคลภายนอก อาจจัดให้เรียนนอกเวลาราชการ
ภาคต้น
เดือนสิงหาคม
– ธันวาคม
ภาคปลาย
เดือนมกราคม
– พฤษภาคม
๒.๒ คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าศึกษา
๒.๒.๑ ต้องสําเร็จการศึ ก ษาไม่ ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเที ยบเท่ าแผนการเรียนวิท ยาศาสตร์คณิตศาสตร์ หรือ ศิลปศาสตร์–คณิตศาสตร์ (ศิลป์–คํานวณ) และมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล
๒.๒.๒ หรือ/ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และเป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๒.๒.๓ กรณีเป็นนักศึกษาชาวต่างชาติต้องสามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทย ได้เป็นอย่างดี
๒.๓ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
๒.๓.๑ ทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ของนักศึกษามีไม่เท่าเทียมกัน
๒.๓.๒ ขาดทักษะและความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่เพียงพอต่อการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
๒.๔ กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓
ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
กลยุทธ์ในการดําเนินการแก้ไขปัญหา
- ทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ของนักศึกษามีไม่ ๑. ปรับพื้นฐานความรู้ให้กับนักศึกษา
เท่าเทียมกัน
๒. รับนักศึกษาที่จบสายตรงวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
และ/หรือ สายศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์
- ขาดทักษะและความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่เพียงพอต่อ ๑. ปรับพื้นฐานความรู้ในภาษาอังกฤษให้กบั นักศึกษา
การเรียน
๒. จัดการเรียนการสอน หรือเสริมความรู้ให้กับ
นักศึกษา ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
๓. สนับสนุนแหล่งเรียนรู้ด้านภาษา
ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษาที่เพิ่มขึ้น
๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผู้สาํ เร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี
๑๘
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จํานวนนักศึกษา
จํานวนที่คาดว่าจะรับ (คน)
จํานวนที่คาดว่าจะจบการ (คน)
จํานวนสะสม (คน)

๒๕๖๑
๖๐
๖๐

จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๑๒๐
๑๘๐
๒๔๐

๒๕๖๕
๖๐
๖๐
๒๔๐

๒.๖ งบประมาณตามแผน
ด้านการลงทุน
๒.๖.๑ ความคุ้มทุน/ความคุ้มค่า
 รายรับต่อคน/ตลอดหลักสูตร
จํานวน
๖๑,๓๕๐ บาท
 ค่าใช้จ่ายต่อคน/ตลอดหลักสูตร จํานวน
๖๐,๙๑๐
บาท
 จํานวนนักศึกษาน้อยสุดที่คุ้มทุน จํานวน
๖๐
คน
 จํานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรับ จํานวน
๖๐
คน
หลักสูตรมีความคุ้มทุนและเกิดความคุ้มค่า
เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่จะสร้างมูลค่าและคุณค่าต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติ ในการส่งเสริม
และสนับสนุนบุคลากรในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ในอนาคต

๒.๖.๒ การคิดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิต (บาท/ต่อปีการศึกษา)
๑) ค่าใช้จ่ายในการผลิต

รายจ่าย
ประเภทรายจ่าย

ปีการศึกษา
จํานวน น.ศ (คน)

๒๕๖๑
๖๐

ก. งบบุคลากร

๑๙

๒๕๖๒
๑๒๐

๒๕๖๓
๑๘๐

๒๕๖๔
๒๔๐
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เงินเดือนอาจารย์ประจํา (๓๐,๐๐๐ บาท * ๗ คน * ๑๒ เดือน)
ข. งบดําเนินการ
ค่าตอบแทนสอนอาจารย์พิเศษ
ค่าเดินทาง
กิจกรรมเสริมหลักสูตรและโครงการพัฒนานักศึกษา (เทอมละ
๑,๐๐๐ บาท/นักศึกษา ๑ คน)
โครงการนิเทศก์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (๒,๐๐๐ บาท /
นักศึกษาปีสี่ ๑ คน)
โครงการพัฒนาอาจารย์ (๗ คน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาทต่อปี)
ค่าวัสดุ (ปีละ ๓๐๐ บาท ต่อนักศึกษา ๑ คน)
ค่าเช่าสถานที่จัดการเรียนการสอน (ศาลายา)
ค่าสาธารณูปโภค (๓,๕๐๐ บาท /น.ศ ๑ คน / ปี)
ค. งบลงทุน
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ (๑,๕๐๐ บาท/ น.ศ ๑ คน/ ปี)
รวมรายจ่าย
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

๒,๕๒๐,๐๐๐

๒,๕๒๐,๐๐๐

๒,๕๒๐,๐๐๐

๒,๕๒๐,๐๐๐

๗๒,๐๐๐
๑๒๐,๐๐๐

๑๔๔,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๒๔๐,๐๐๐

๑๘๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๖๐,๐๐๐

๓๒๔,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๔๘๐,๐๐๐

-

-

-

๑๒๐,๐๐๐

๓๕,๐๐๐
๑๘,๐๐๐
๙๑,๘๐๐
๒๑๐,๐๐๐

๓๕,๐๐๐
๓๖,๐๐๐
๙๑,๘๐๐
๔๒๐,๐๐๐

๓๕,๐๐๐
๕๔,๐๐๐
๙๑,๘๐๐
๖๓๐,๐๐๐

๓๕,๐๐๐
๗๒,๐๐๐
๙๑,๘๐๐
๘๔๐,๐๐๐

๙๐,๐๐๐
๓,๑๕๖,๘๐๐
๕๒,๖๑๓

๑๘๐,๐๐๐
๓,๖๙๖,๘๐๐
๓๐,๘๐๗

๒๗๐,๐๐๐
๔,๑๗๐,๘๐๐
๒๓,๑๗๑

๓๖๐,๐๐๐
๔,๘๗๒,๘๐๐
๒๐,๓๐๓

ค่าใช้จา่ ยตลอดหลักสูตรในการผลิตบัณฑิต ๑ คน
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรในการผลิตบัณฑิต ๑ คน / ปีการศึกษา
* ค่าเช่าสถานที่จัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ซึ่งเรียนที่วิทยาเขตศาลายา
** ค่าสาธารณูปโภคคิดถัวเฉลี่ย ๓,๕๐๐ บาทต่อนักศึกษา ๑ คนต่อปี
*** ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คิดถัวเฉลี่ย ๑,๕๐๐ บาทต่อนักศึกษา ๑ คนต่อปี

๖๐,๙๑๐
๑๕,๒๒๘

๒) รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา/และอื่นๆ

รายรับ
ประเภทรายรับ

ปีการศึกษา

๒๕๖๑

๒๐

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔
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จํานวน น.ศ (คน)
ค่าบํารุงการศึกษา (๕๙๕ บาท/คน/เทอม)
ค่าลงทะเบียน (บรรยาย@๑๒๐/cr, ปฏิบัติ @๒๔๐/cr.)
ค่าธรรมเนียมพิเศษ (๓,๕๐๐ บาท/คน/เทอม @ ๙๐%)
งบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล (หมวดเงินเดือน)
รวมรายรับ

๖๐
๗๑,๔๐๐
๖๔,๘๐๐
๓๗๘,๐๐๐
๒,๕๒๐,๐๐๐
๓,๐๓๔,๒๐๐

รายรับตลอดหลักสูตรต่อบัณฑิต ๑ คน (บาท)
รายรับต่อบัณฑิต ๑ คน / ปีการศึกษา

๑๒๐
๑๔๒,๘๐๐
๒๗๓,๖๐๐
๗๕๖,๐๐๐
๒,๕๒๐,๐๐๐
๓,๖๙๒,๔๐๐

๑๘๐
๒๑๔,๒๐๐
๕๐๔,๐๐๐
๑,๑๓๔,๐๐๐
๒,๕๒๐,๐๐๐
๔,๓๗๒,๒๐๐

๒๔๐
๒๘๕,๖๐๐
๕๙๐,๔๐๐
๑,๕๑๒,๐๐๐
๒,๕๒๐,๐๐๐
๔,๙๐๘,๐๐๐

๖๑,๓๕๐
๑๕,๓๓๘

๒.๗ ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต
 อื่นๆ (ระบุ)
๒.๘ การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือ
การพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

๒๑
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หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
๓.๑ หลักสูตร
๓.๑.๑ จํานวนหน่วยกิต จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๙ หน่วยกิต
๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ปรากฏดังนี้
๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
๓๐ หน่วยกิต
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๑๖ หน่วยกิต
๑. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
๗ หน่วยกิต
๒. กลุ่มวิชาภาษา
๙ หน่วยกิต
รายวิชาเลือกที่หลักสูตรกําหนด
๑๕ หน่วยกิต
๓. กลุม่ วิชาภาษา
๓ หน่วยกิต
๔. กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
๕ หน่วยกิต
๕. กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
๕ หน่วยกิต
๖. กลุม่ วิชาสุขภาพ และนันทนาการ
๒ หน่วยกิต
๒) หมวดวิชาเฉพาะ
๙๒ หน่วยกิต
๑. กลุ่มวิชาแกน (วิชาพื้นฐานวิชาชีพ)
๓๖ หน่วยกิต
๒. กลุ่มวิชาเอก
๕๖ หน่วยกิต
๒.๑ กลุม่ วิชาบังคับ (๓๘ หน่วยกิต)
๒.๒ กลุม่ วิชาเลือก (๑๘ หน่วยกิต)
๓) หมวดวิชาเลือกเสรี
๖ หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า
๑๒๙ หน่วยกิต
หมายเหตุ : ๑) วิชาเฉพาะด้าน ในหมวดวิชาเฉพาะ นักศึกษาต้องเรียนกลุ่มวิชาบังคับ จํานวน ๓๘ หน่วยกิต และ
กลุ่มวิชาเลือก โดยรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต
๒) นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ จํานวน ๑ หน่วยกิต
ก่อนลงฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกงานจริง ณ สถานประกอบการ
ก. ตัวอักษร ๔ ตัว มีความหมาย ดังนี้
รหัสรายวิชาประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขรวม ๗ หลัก ๔ หลักแรกเป็นตัวอักษร และ ๓ หลักหลังเป็น
ตัวเลข มีความหมายดังนี้
(๑) ตัวอักษร ๔ หลัก มีความหมาย ดังนี้
๒๒
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ตัวอักษร ๒ หลักแรก เป็นอักษรย่อของมหาวิทยาลัยคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต ในมหาวิทยาลัย/มหิดล
ที่รับผิดชอบจัดสอนในรายวิชานั้น
o หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
MU (มม)
หมายถึง
รายวิชาที่จัดร่วมระหว่างทุกคณะโดยมหาวิทยาลัยมหิดล
LA (ศศ)
หมายถึง
รายวิชาของคณะศิลปศาสตร์
SC (วท)
หมายถึง
รายวิชาของคณะวิทยาศาสตร์
SH (สม)
หมายถึง
รายวิชาของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
EN (สว)
หมายถึง
รายวิชาของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
SP (วก)
หมายถึง
รายวิชาของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
KA (กญ)
หมายถึง
รายวิชาของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
ตัวอักษร ๒ หลักหลัง เป็นอักษรย่อของหน่วยงาน/ภาควิชา/คณะ/สาขาวิชา/วิทยาลัยใน
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่รับผิดชอบจัดสอนในรายวิชานั้น
GE (ศท)
หมายถึง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
EN (ภอ)
หมายถึง
TH (ภท)
หมายถึง
ภาควิชาภาษาไทย
SS (สค)
หมายถึง
ภาควิชาสังคมศาสตร์
FE (พฐ)
หมายถึง
วิชาพื้นฐาน
BM (บจ)
หมายถึง
วิชาแกนของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิทยาเขตกาญจนบุรี
BA (บธ),
หมายถึง
กลุ่มวิชาบังคับ และกลุ่มวิชาบังคับเลือกของหลักสูตรบริหารธุรกิจ
MG (กจ), ID (สห)
วิทยาเขตกาญจนบุรี
ข. ตัวเลข ๓ ตัว ตามหลังอักษรย่อของรายวิชา
๒
๑

XXX
๓

เลขหลักที่ ๑ ชั้นปีที่ศึกษา เช่น กญบจ ๑๐๐ หลักการตลาด “๑” หมายถึง ชั้นปีที่ ๑ เป็นต้น
เลขหลักที่ ๒ เป็นการกําหนดกลุ่มวิชาแกน (กญบจ) กลุ่มวิชาบังคับ (กญบธ) ประกอบด้วย หมวดตัวเลขดังนี้
กลุ่มวิชาแกน (กญบจ)
๒๓
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๐ กลุ่มวิชาด้านบัญชี
๑ กลุ่มวิชาด้านกฎหมาย
๒ กลุ่มวิชาด้านเศรษฐศาสตร์
๓ กลุ่มวิชาด้านเชิงปริมาณและสถิติ
๔ กลุ่มวิชาด้านบริหารธุรกิจ
กลุ่มวิชาเอก (กญบธ)
๕ - ๖ กลุ่มวิชาบังคับ
๗ – ๙ กลุ่มวิชาบังคับเลือก
เลขหลักที่ ๓ เป็นการเรียงลําดับตามกลุ่มวิชาแกน (กญบจ) กลุ่มวิชาเอก (กญบธ)
หมายเหตุ : หมวดวิชาเลือกเสรี ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
จํานวนหน่วยกิตรวม อย่างน้อย ๖ หน่วยกิต โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือ
คณะกรรมการประจําหลักสูตร
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๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร
๓.๑.๓.๑ กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๓.๑.๓.๑.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
o
มมศท ๑๐๑
MUGE 101
มมศท ๑๐๒
MUGE 102
มมศท ๑๐๓
MUGE 103

๓๐ หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
๗ หน่วยกิต
การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
๒ (๑-๒-๓)
General Education for Human Development
2 (1-2-3)
สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
๓ (๒-๒-๕)
Social Studies for Human Development
3 (2-2-5)
ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
๒ (๑-๒-๓)
Arts and Sciences for Human Development
2 (1-2-3)

o กลุ่มวิชาภาษา
วิชาภาษาไทย จํานวน ๓ หน่วยกิต
*ศทภท ๑๐๑
ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
LATH 101
Art of Thai Language in Communication

๙ หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)

วิชาภาษาอังกฤษ จํานวน ๖ หน่วยกิต
**ศทภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)
LAEN 103
English Level 1
**ศทภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒
๓ (๒-๒-๕)
LAEN 10
English Level 2
3 (2-2-5)
๓ (๒-๒-๕)
**ศทภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓
LAEN 105
English Level 3
3 (2-2-5)
**ศทภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔
๓ (๒-๒-๕)
LAEN 106
English Level 4
3 (2-2-5)
* เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไปที่จัดการเรียนการสอนต่อเนื่องทั้ง ๒ ภาคการศึกษา
** รายวิชาภาษาอังกฤษ ลงทะเบียนเรียนตามความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา
*** วิชากลุ่มภาษาอังกฤษ จํานวน ๖ หน่วยกิต จัดกลุ่มการเรียนการสอนตามผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
เป็นรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ ๑-๔ หรือเลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นรายวิชา
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๒๕
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๓.๑.๓.๑.๒ รายวิชาทีห่ ลักสูตรกําหนด

๑๕
หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
o กลุ่มวิชาภาษา
๓
หน่วยกิต
กญสห 240 ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารองค์กร
๓ (๒-๒-๕)
English for Organizational Communications
KAID 240
3 (2-2-5)
o กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๕
หน่วยกิต
วทคณ ๑๗๐ คณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์พื้นฐานประยุกต์ได้
๒ (๒-๐-๔)
SCMA 170
Applicable Basic Mathematics and Statistics
2 (2-0-4)
กญศท ๒๖๑ การจัดการสารสนเทศและการประยุกต์คอมพิวเตอร์
๓ (๒-๓-๕)
KAGE 261
Information management and Computer applications
3 (2-3-5)
หรือเลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นรายวิชา
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
o กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
๕
หน่วยกิต
สมสค ๑๐๘ ระบบกฎหมายไทย
๒ (๒-๐-๔)
SHSS 108
Thai Legal System
2 (2-0-4)
๓ (๓-๐-๖)
กญศท 301
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
KAGE 301
Interdespinary for Suitable Development
3 (3-0-6)
๒๖
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หรือเลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นรายวิชา
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
o กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ
๒
หน่วยกิต
วกศท ๑๒๗ แอโรบิคเพื่อสุขภาพ
๒ (๑-๒-๓)*
SPGE 127
Aerobics for Health
2 (1-2-3)*
วกศท ๑๒๘ โยคะเพื่อสุขภาพ
๒ (๑-๒-๓)*
SPGE 128
Yoga for Health
2 (1-2-3)*
วกศท ๑๓๔ ลีลาศ
๒ (๑-๒-๓)*
SPGE 134
Social Dance
2 (1-2-3)*
หมายเหตุ : * วิชากลุ่มสุขภาพและนันทนาการ ให้เลือกจํานวน ๑ หน่วยกิต หรือเลือกจากรายวิชา
ในกลุ่มวิชาสุขภาพ ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

๓.๑.๓.๑.๒ หมวดวิชาเฉพาะด้าน
๑. วิชาแกน (กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ)

๙๒ หน่วยกิต
๓๖ หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๖ หน่วยกิต
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)
๓ หน่วยกิต
๓ (๓-๐-๖)

o วิชาแกนทางด้านบัญชี
กญบจ ๑๐๐ หลักการบัญชี
KABM 100
Principles of Accounting
กญบจ ๒๐๑ การบัญชีเพื่อการจัดการ
KABM 201
Managerial Accounting
o วิชาแกนทางด้านกฎหมาย
กญบจ ๒๑๐ กฎหมายธุรกิจ
๒๗
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KABM 210
Business Law
3 (3-0-6)
o วิชาแกนทางด้านเศรษฐศาสตร์
๓ หน่วยกิต
กญบจ ๒๒๐ เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
๓ (๓-๐-๖)
KABM 220
Managerial Economics
3 (3-0-6)
o วิชาแกนทางด้านเชิงปริมาณและสถิติ
๖ หน่วยกิต
กญบจ ๒๓๐ คณิตศาสตร์ธุรกิจ
๓ (๓-๐-๖)
KABM 230
Business Mathematics
3 (3-0-6)
กญบจ ๓๓๑ สถิติธุรกิจ
๓ (๓-๐-๖)
KABM 331
Business Statistics
3 (3-0-6)
o วิชาแกนทางด้านบริหารธุรกิจ
๑๘ หน่วยกิต
กญบจ ๑๔๐ องค์การและการจัดการ
๓ (๓-๐-๖)
KABM 140
Organization and Management
3 (3-0-6)
กญบจ ๑๔๑ หลักการตลาด
๓ (๓-๐-๖)
KABM 141
Principles of Marketing
3 (3-0-6)
กญบจ ๒๔๒ การเงินธุรกิจ
๓ (2-2-5)
KABM 242
Business Finance
3 (2-2-5)
กญบจ ๒๔๓ การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
๓ (๒-๒-๕)
KABM 243
Production and Operation Management
3 (2-2-5)
กญบจ ๓๔๔ การวิจัยธุรกิจ
๓ (๒-๒-๕)
KABM 344
Business Research
3 (2-2-5)
กญบจ ๓๔๕ จริยธรรมธุรกิจ
๓ (๓-๐-๖)
KABM 345
Business Ethics
3 (3-0-6)
หมายเหตุ : ในรายวิชา กญบจ ๓๔๔ การวิจัยธุรกิจ นักศึกษาต้องผ่านการเรียนรายวิชา กญบจ ๓๓๑ สถิติธุรกิจ
มาก่อน จึงจะลงทะเบียนเรียนได้ หรือ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
๒. กลุ่มวิชาเอก

๕๖ หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๓๘ หน่วยกิต
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

๒.๑ กลุ่มวิชาบังคับ
กญบธ ๒๕๐ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resources Management
KABA 250
๒๘
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กญบธ ๒๕๑ การจัดการของผู้ประกอบการ
๓ (๓-๐-๖)
KABA 251
Management of Entrepreneur
3 (3-0-6)
กญบธ ๒๕๒ พฤติกรรมองค์การ
๓ (๓-๐-๖)
KABA 252
Organizational Behavior
3 (3-0-6)
กญบธ ๒๕๓ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
๓ (๓-๐-๖)
KABA 253
Management Information System
3 (3-0-6)
กญบธ ๒๕๔ การจัดการโครงการ
๓ (๓-๐-๖)
KABA 254
Project Management
3 (3-0-6)
กญบธ ๓๕๕ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
๓ (๓-๐-๖)
KABA 355
International Business Management
3 (3-0-6)
กญบธ ๓๕๖ การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
๓ (๓-๐-๖)
KABA 356
Logistic and Supply Chain Management
3 (3-0-6)
กญบธ ๓๕๗ การจัดการธุรกิจดิจิทัลและตลาดอิเล็กทรอนิกส์
๓ (๒-๒-๕)
KABA 357
Digital Business Management and Digital Marketing
3 (2-2-5)
กญกจ ๓๕๘ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
๓ (๒-๒-๕)
KAMG 358
Business English
3 (2-2-5)
กญบธ ๓๕๙ เตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
๑ (๑-๒-๓)
KABA 359
Preparation for Field Experience
1 (1-2-3)
กญบธ ๔๖๐ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
๑ (๐-๓-๑)
KABA 460
Field Experience
1 (0-3-1)
กญบธ ๔๖๑ การจัดการเชิงกลยุทธ์
๓ (๓-๐-๖)
KABA 461
Strategic Management
3 (3-0-6)
กญบธ ๔๖๒ สัมมนาการจัดการ
๓ (๒-๒-๕)
KABA 462
Seminar in Management
3 (2-2-5)
กญบธ ๔๖๓ โครงงานขั้นสูงด้านการจัดการ
๓ (๒-๒-๕)
KABA 463
Senior Project for Management
3 (2-2-5)
หมายเหตุ :
๑) ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชากญบธ ๓๕๙ เตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ก่อน
ลงทะเบียนเรียน กญบธ ๔๖๐ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
๒๙
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๒)

ในภาคการศึกษาที่ ๑ ของชั้นปีที่ ๔ ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา กญบธ ๔๖๐ การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ทั้งนี้ให้มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการจริงในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม หรือ
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
๓) วิช า กญบธ ๔๖๐ การฝึ ก ประสบการณ์ วิช าชี พ ใช้ เวลาในการฝึ ก ไม่ น้ อ ยกว่า ๒๔๐ ชั่ วโมง จํานวน ๑
หน่วยกิต จะมีผลเกรดเป็นผ่าน (S) และไม่ผ่าน (U) เท่านั้น
๔) ในภาคการศึกษาที่ ๒ และชั้นปีที่ ๔ ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชา กญบธ ๔๖๓ โครงงานขั้นสูงด้านการ
จัดการ และต้องลงทะเบียนภายหลังจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเสร็จสิ้นแล้ว
๒.๒ กลุ่มวิชาเลือก
๑๘ หน่วยกิต
กญบธ ๒๗๐ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
๓ (๓-๐-๖)
KABA 270 Introduction to Tourism Industry
3 (3-0-6)
กญบธ ๒๗๑ การจัดการธุรกิจบริการสําหรับธุรกิจไมซ์
๓ (๓-๐-๖)
KABA 271 Service Management for MICE
3 (3-0-6)
กญบธ ๒๗๒ การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
๓ (๓-๐-๖)
KABA 272 Product and Price Management
3 (3-0-6)
กญบธ ๒๗๓ การจัดการความเสี่ยง
๓ (๓-๐-๖)
KABA 273 Risk Management
3 (3-0-6)
กญบธ ๓๗๐ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
๓ (๓-๐-๖)
KABA 370 Consumer Behavior Analysis
3 (3-0-6)
กญบธ ๓๗๑ ลักษณะและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
๓ (๓-๐-๖)
KABA 371 Characteristics and Tourist Behavior
3 (3-0-6)
กญบธ ๓๗๒ การจัดการการตลาดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
๓ (๓-๐-๖)
KABA 372 Marketing Management for Tourism Industry
3 (3-0-6)
กญกจ ๓๗๓ ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
๓ (๓-๐-๖)
KAMG 373 English for Tourism and Services Industry
3 (3-0-6)
กญบธ ๓๗๔ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๓ (๓-๐-๖)
KABA 374 Human Resource Development
3 (3-0-6)
กญบธ ๓๗๕ การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
๓ (๓-๐-๖)
KABA 375 Integrated Marketing Communication
3 (3-0-6)
กญบธ ๓๗๖ กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ
๓ (๓-๐-๖)
KABA 376 International Marketing Strategy
3 (3-0-6)
๓๐
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กญบธ ๓๗๗
KABA 377
กญบธ ๓๗๘
KABA 378
กญบธ ๓๗๙
KABA 379
กญบธ ๓๘๐
KABA 380
กญบธ ๓๘๑
KABA 381
กญบธ ๓๘๒
KABA 382
กญบธ ๓๘๓
KABA 383
กญบธ ๓๘๔
KABA 384
กญบธ ๓๘๕
KABA 385

การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง
Innovation and Change Management
หัวข้อพิเศษทางด้านบริหารธุรกิจ
Special Topic for Adminstration
การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
Recruitment and Selection of Human Resources
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
Sustainable Tourism
การจัดการผลการปฏิบัติงาน
Performance Management
การจัดการค่าตอบแทน
Compensation Management
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Information System
พนักงานสัมพันธ์และกฎหมายแรงงาน
Employee Relations and labor laws
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว
Tourism and Service Business Information systems

๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)

หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในกลุ่มวิชาบังคับเลือกอย่างน้อย ๖ วิชา หรืออย่างน้อย ๑๘ หน่วยกิต
๓.๑.๓.๑.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี

๖

หน่วยกิต

หมายเหตุ : รายวิ ช าเสรี นั ก ศึ ก ษาสามารถเลื อ กเรี ย นรายวิ ช าต่ า ง ๆ ที่ เปิ ด สอนภายในมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลหรื อ
สถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการประจําหลักสูตร

๓๑
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๓.๑.๔ แสดงแผนการศึกษา

ศศภท ๑๐๐
มมศท ๑๐๑
มมศท ๑๐๒
มมศท ๑๐๓
ศศภอ xxx
วทคณ ๑๗๐
กญบจ ๑๔๐

ศศภท ๑๐๐
มมศท ๑๐๑
มมศท ๑๐๒
มมศท ๑๐๓

ปีที่ ๑ / ภาคการศึกษาที่ ๑
ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
ภาษาอังกฤษระดับ x
คณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์พื้นฐานประยุกต์ได้
องค์การและการจัดการ
รวม

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๓ (๒-๒-๕)*
๒ (๑-๒-๓)*
๓ (๒-๒-๕)*
๒ (๑-๒-๓)*
๓ (๒-๒-๕)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๓-๐-๖)
๑๘ หน่วยกิต

ปีที่ ๑ / ภาคการศึกษาที่ ๒
ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๐ (๐-๐-๐)*
๐ (๐-๐-๐)*
๐ (๐-๐-๐)*
๐ (๐-๐-๐)*
๓๒
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สมสค ๑๐๘
ศศภอ xxx
กญบจ ๑๐๐
กญบจ ๑๔๑
วกศท ๑๒๗
วกศท ๑๒๘
วกศท ๑๓๔

ระบบกฎหมายไทย
ภาษาอังกฤษระดับ x
หลักการบัญชี
หลักการตลาด
แอโรบิคเพื่อสุขภาพ หรือ
โยคะเพื่อสุขภาพ หรือ
ลีลาศ หรือ รายวิชาในกลุ่มสุขภาพและนันทนาการ
รวม
หมายเหตุ : * เป็นวิชาที่เรียนต่อเนื่องตลอด ๒ ภาคการศึกษา

ปีที่ ๒ / ภาคการศึกษาที่ ๑
กญสห ๒๔๐
กญศท ๒๖๑
กญบจ ๒๑๐
กญบจ ๒๓๐
กญบจ ๒๔๒
กญบธ ๒๕๑
กญบธ ๒๕๒

ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารองค์กร
การจัดการสารสนเทศและการประยุกต์คอมพิวเตอร์
กฎหมายธุรกิจ
คณิตศาสตร์ธุรกิจ
การเงินธุรกิจ
การจัดการของผู้ประกอบการ
พฤติกรรมองค์การ
รวม

ปีที่ ๒ / ภาคการศึกษาที่ ๒
กญบจ ๒๐๑ การบัญชีเพื่อการจัดการ

๒ (๒-๐-๔)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๓-๐-๖)
๒ (๑-๒-๓)

๑๓ หน่วยกิต

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๓-๕)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๒๑ หน่วยกิต

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๓ (๒-๒-๕)
๓๓

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
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กญบจ ๒๒๐
กญบจ ๒๔๓
กญบธ ๒๕๐
กญบธ ๒๕๓
กญบธ ๒๕๔
กญบธ xxx

เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การจัดการโครงการ
วิชาเลือก ๑
รวม

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (x-x-x)
๒๑ หน่วยกิต

หมายเหตุ :
(๑) นักศึกษาสามารถเลือกเรียนทุกรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกได้ หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร

กญศท ๓๐๑
กญบจ ๓๓๑
กญบจ ๓๔๕
กญบธ ๓๕๖
กญบธ ๓๕๗
กญบธ xxx

ปีที่ ๓ / ภาคการศึกษาที่ ๑
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
สถิติธุรกิจ
จริยธรรมธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทาน
การจัดการธุรกิจดิจิทัลและตลาดอิเล็กทรอนิกส์
วิชาเลือก ๒
รวม
๓๔

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (x-x-x)
๑๘ หน่วยกิต
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กญกจ ๓๕๘
กญบจ ๓๔๔
กญบธ ๓๕๕
กญบธ ๓๕๙
กญบธ xxx
กญบธ xxx

ปีที่ ๓ / ภาคการศึกษาที่ ๒
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
การวิจัยธุรกิจ
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
เตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วิชาเลือก ๓
วิชาเลือก ๔
รวม

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติค้นคว้า)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๑-๒-๓)
๓ (x-x-x)
๓ (x-x-x)
๑๖ หน่วยกิต

หมายเหตุ :
(๑) นักศึกษาสามารถเลือกเรียนทุกรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกได้ หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
(๒) ก่อนลงฝึกประสบการณ์วิชาชีพจริง ในสถานประกอบการ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
กญบธ ๓๕๙ เตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
(๓) ภายหลังจากเรียนวิชา กญบธ ๓๕๙ เตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จึงอนุญาตให้นักศึกษา
ลงฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ ในเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม โดยใช้เวลาในการฝึกฯ ต้องไม่น้อยกว่า ๒๔๐
ชั่วโมง หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร

ปีที่ ๔ / ภาคการศึกษาที่ ๑
กญบธ ๔๖๐ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กญบธ ๔๖๑ การจัดการเชิงกลยุทธ์

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๑ (๐-๓-๑)
๓ (๓-๐-๖)
๓๕

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
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กญบธ xxx
กญบธ xxx

วิชาเลือก ๕
วิชาเลือก ๖

๓ (x-x-x)
๓ (x-x-x)
๑๐ หน่วยกิต

รวม

หมายเหตุ : (๑) ภายหลังจากนักศึกษาลงฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการจริงเสร็จสิ้น ให้ลงทะเบียนเรียน
รายวิชา กญบธ ๔๖๐ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในภาคการศึกษาที่ ๑ ชั้นปีที่ ๔
(๒) ผลการเรียนวิชา กญบธ ๔๖๐ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จะมีผลเกรดเป็น ผ่าน (S) และไม่ผ่าน (U)
เท่านั้น

กญบธ ๔๖๒
กญบธ ๔๖๓
XXXX xxx
XXXX xxx

ปีที่ ๔ / ภาคการศึกษาที่ ๒
สัมมนาการจัดการ
โครงงานขั้นสูงด้านการจัดการ
วิชาเลือกเสรี ๑
วิชาเลือกเสรี ๒
รวม

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (x-x-x)
๓ (x-x-x)
๑๒ หน่วยกิต

หมายเหตุ : รายวิชาเสรีนักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการประจําหลักสูตร

๓๖
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๓.๑.๖ คําอธิบายรายวิชา
๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๑. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)

มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
MUGE101 General Education for Human Development
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ความหมาย ความสําคัญ และความสัมพันธ์ของวิชาศึกษาทั่วไปกับวิชาชีพ / วิชาเฉพาะ ความเชื่อมโยง
สั ม พั น ธ์ระหว่างพฤติกรรมกับ คุ ณ สมบั ติของจิตใจความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สั งเคราะห์ อย่ างมีวิจารณญาณ
คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์/ สถานการณ์/ปัญหา และการ
สังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์/ สถานการณ์ เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น
และสังคม การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา
The meaning, significance, and relation of General Education to other vocational
/specific subjects; the relation between behavior and mentality; critical thinking; the qualifications of
ideal graduates; analysis of causes and consequences of events / situations / problems; synthesis of
solutions to, precautions against, or improvements in those events / situations to benefit individuals
and their community; and the application of knowledge to solve the problems of case studies
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
๓ (๒-๒-๕)
MUGE102 Social Studies for Human Development
3 (2-2-5)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : หลักการและทฤษฏีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ / เหตุการณ์ / ปัญหาที่สําคัญของสังคมไทยและ
สังคมโลก อาทิ วิวัฒนาการของอารยธรรมและเหตุการณ์สําคัญในประวัติศาสตร์ ระบบการเมืองการปกครอง ระบบ
เศรษฐกิ จ ระบบสุ ข ภาพ การวิ เคราะห์ เหตุ ปั จ จั ย และผลกระทบของเหตุ ก ารณ์ / สถานการณ์ / ปั ญ หา และการ
สังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหาหรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ / เพื่อคุณประโยชน์ต่อ
ตนเอง ผู้อื่น และสังคม การประยุกต์ความรู้เพื่อเสอนแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา
Basic princliples and theory in relation to events / situations / major problems of the
Thai and global communities, for example, evolution of civilization; important events in
๓๗
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historical,political and public administration systems; the economic and health systems, etc.;analysis
of causes and consequences of events / situations / problems; synthesis of solution to, precautions
against, or improvements in those events / situations to benefit individuals and their community; and
the application of knowledge to solve the problems of case studies

มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
๒ (๑-๒-๓)
MUGE103 Arts and Sciences for Human Developments
2 (1-2-3)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : มนุษยภาพในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหาเกี่ยวกับวิวัฒนาการที่สําคัญ
ทางด้านศิลปะวิทยาการของประเทศไทยและของโลก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบ
ของเหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนา
เหตุการณ์ / สถานการณ์ / เพื่อคุณประโยชน์ ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไข
ปัญหากรณีศึกษา
Humankind is the past, present and future; events / situations / problems in relation to
the evolution of the arts and sciences in the Thai and global communities; concepts of the
sufficiency economy; analysis of causes and consequences of events / situations / problems;
synthesis of solutions to, precautions against, or improvements in those events / situations to benefit
individuals and their community; and the application of knowledge to solve the problems of cause
studies
๒. กลุ่มวิชาภาษา
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๓ (๒-๒-๕)
LATH 100 Arts of Using Thai Language in Communication
3 (2-2-5)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ศิลปะการใช้ภาษาไทย ทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการคิด
เพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
๓๘
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Art of using Thai language and of speaking, listening, reading, writing, and thinking
skills for accurate and appropriate communication.
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑
๓ (๒-๒-๕)
LAEN 103 English Levels 1
3 (2-2-5)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ไวยากรณ์ และศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาในชีวิตประจําวัน ในลักษณะของ
การบูรณาการทักษะพื้นฐานทั้งสี่ทักษะ (การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน) และการสื่อสารในชั้นเรียน
Grammar and vocabulary in the context of daily life language use, dealing with
integration in four basic skills (listening, speaking, reading, and writing) and classroom communication
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒
๓ (๒-๒-๕)
LAEN 104 English Levels 2
3 (2-2-5)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : คําศัพท์ สํานวน ไวยากรณ์ และการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคมปัจจุบัน ทักษะการสนทนาใน
กลุ่มย่อย ทักษะการเขียนในระดับย่อหน้า และกลยุทธ์ในการอ่าน
Vocabulary, expressions, grammar, and contextualized social language; essential
communicative skills in small groups; writing practice at a paragraph level; and reading strategies
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓
๓ (๒-๒-๕)
LAEN 105 English Levels 3
3 (2-2-5)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : การอ่านข้อความและการเขียนทั้งระดับประโยค และระดับย่อหน้าที่เกี่ยวกับสัดส่วน ความถี่ และความ
น่าจะเป็น รูปร่าง การวัด การเปรียบเทียบและการเปรียบต่าง คําจํากัดความและการจําแนก การเขียนอย่างมีเอกภาพ
การใช้คําเชื่อม การฟังเพื่อจับใจความสําคัญ การฟังเพื่อรายละเอียด จําเพาะและทําการอนุมาน
Reading passage and writing at sentence and paragraph levels about proportion,
frequency and probability , shape , measurement, comparison and contrast, definition and
classification ; coherence, unity and transition ; listening comprehension ; listening for the main idea;
listening for specific details ; and making inferences
๓๙
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ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔
๓ (๒-๒-๕)
LAEN 106 English Levels 4
3 (2-2-5)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : บู รณาการในทั กษะทั้งสี่ (การฟั ง การพู ด การอ่ าน การเขียน) การฟั งเพื่ อจับ ใจความสํ าคัญ และใน
รายละเอียด การอภิปรายตามหัวข้อที่กําหนด การอ่านบท อ่านในเรื่องที่หลากหลายและทําการสรุปและเขียนอย่างมี
ระบบในระดับประโยค และระดับย่อหน้าซึ่งเกี่ยวกับประเด็นที่สัมพันธ์กับบทที่อ่าน
Integration in four language skills : listening, speaking, reading and writing ; listening
comprehension for main ideas and detailed information ; topic-oriented discussion; reading passages
on various topics and making conclusions; and writing systematically about particular issues of those
topics at the sentence and paragraphs levels
กญสห ๒๔๐ ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารองค์กร
๓ (๒-๒-๕)
KAID 240 English for Organizational Communications
3 (2-2-5)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ไวยกรณ์ คําศัพท์ สํานวน และกลยุทธ์การเรียนรู้ในลักษณะของทักษะพื้นฐานทั้งสี่ภาษาในด้านการพูด
การฟัง การอ่าน และการเขียน รวมไปถึงการเข้าใจการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเพื่อใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร
องค์กร
Grammar, vocabulary, expressions and learning strategies of four basic skills in English
including speaking, listening, reading, and writing, as well as, intercultural communication, being
relevant to organizational communications
๓. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
วทคณ ๑๗๐ คณิตศาสตร์และสถิตศิ าสตร์พื้นฐานประยุกต์ได้
๒ (๒-๐-๔)
SCMA 170 Applicable Basic Mathematics and Statistics
2 (2-0-4)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : แนวคิดเชิงคณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์ ทักษะและเทคนิคที่ประยุกต์ได้ในชีวิตประจําวัน ระบบสมการ
เชิงเส้น เมทริกซ์ กําหนดการเชิงเส้น เซตและหลักการนับ ความน่าจะเป็นและการตัดสินใจ
Mathematical and statistical concepts, skills and techniques applicable in everyday life:
systems of linear equations, matrices, linear programming, sets and counting principles, probability
and decision
๔๐
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กญศท ๒๖๑ การจัดการสารสนเทศและการประยุกต์คอมพิวเตอร์
๓ (๒-๓-๕)
KAGE 261 Information management and Computer applications
3 (2-3-5)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วิวัฒ นาการและประวั ติ ข องเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ พื้ น ฐานการทํ างานของระบบเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์
ส่วนประกอบสําคัญของเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการและการใช้งาน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและกติกาในการเชื่อมต่อ โครงสร้างของเว็บ และภาษาที่ใช้ในการติดต่อที่
เรียกว่าเอชทีเอ็มแอล เครื่องมือค้นหาข้อมูลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การทํางานของอีเมล์และการใช้งาน ความปลอดภัย
บนเครื อ ข่ ายอิ น เตอร์ เน็ ต การจั ด การสารสนเทศ ซอฟต์ แ วร์ ด้ า นการประมวลผลคํ า ซอฟต์ แ วร์ ป ระเภทกระดาน
อิเล็กทรอนิคส์ ซอฟต์แวร์สําหรับการนําเสนอ
Evolution and history of computers, Fundamental concepts of computer systems,
Computer main components, Operating systems and the usage, Computer networks and
interconnection, Internet and its connecting protocols, Structure of web and its language called
HTML, Search engines for Internet. E-mail mechanism and its usage, Internet security, information
management, Word processing software. Electronic spreadsheet software, Presentation software
๔. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สมสค ๑๐๘ ระบบกฎหมายไทย
๒ (๒-๐-๔)
SHSS 108 Thai legal system
2 (2-0-4)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ปรัชญา ที่ ม าของกฎหมาย แนะนํ าทางกฎหมาย ระบบกฎหมายไทยและสากล กฎหมายแพ่ งและ
พาณิชย์ กฎหมายอาญา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ กฎหมายปกครอง และระบบกระบวนการ
ยุติธรรมไทย
Philosophy and sources of laws. Introduction to Law, International and Thai legal
system, civil and commercial code, criminal Law, Constitution of Kingdom of Thailand B.E. 2540
administration law and Thai Criminal justice system
กญศท ๓๐๑ สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
KAGE 301 Interdespinary for Suitable Development
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ๔๑

๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สํานักวิชาสหวิทยาการ

กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการสหวิทยาการ เครื่องมือและวิธีการศึกษาชุมชนแบบมีส่วนร่วม วิธีการ
นําข้อมู ล ชุม ชนมาวิเคราะห์ ปัญ หา การพั ฒ นาอย่างยั่งยืน ทั้ งในด้ านสังคม เศรษฐกิ จ และสิ่ งแวดล้ อม ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
Integrated interdisciplinary learning; materials and methods in participatory community
study; community analysis; sustainable development including social, economy, and environment;
Sufficiency Economy concept; project-based learning
๕. กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ
วกศท ๑๒๗ แอโรบิคเพื่อสุขภาพ
SPGE 127 Aerobic for Health
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : -

๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)

หลั ก วิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ าและการประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการออกกํ า ลั ง กายแบบแอโรบิ ก เพื่ อ สุ ข ภาพ
ความสํ าคั ญ ของการออกกํ าลั งกายแบบแอโรบิ ก ประโยชน์ หลั ก การพื้ น ฐานของการฝึ ก เต้ น แอโรบิ ก ทั ก ษะการ
เคลื่อนไหวในการเต้นแอโรบิก ความปลอดภัย และกิจกรรมแอโรบิกรูปแบบอื่นๆ เช่น แอโรบิกในน้ํา ศิลปะการต่อสู้
ประกอบเพลง สเต็ปแอโรบิก นิวบอดี้ และบู๊ท แคมป์
Sport science principles and their application to aerobic for health; aerobic exercise
significance; benefits and basic principles of aerobic dance training; skills of aerobic dance
movements, safety, and Aerobic activities such as water aerobics, martial art with music, step aerobic,
new body and boot camp
วกศท ๑๒๘ โยคะเพื่อสุขภาพ
SPGE 128 Yoga for Health
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : -

๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)

หลั กวิท ยาศาสตร์การกี ฬ าและการประยุ ก ต์ ใช้ ในการออกกํ าลังกายแบบโยคะเพื่ อ สุข ภาพ ประวัติ
ความหมาย สถานที่และอุปกรณ์ และประโยชน์ ของการฝึกโยคะ การเตรียมพร้อมของร่างกาย การยืดเหยียดข้อต่อและ
กล้ามเนื้อ เทคนิคการเกร็งและคลายกล้ามเนื้อ การฝึกท่าอาสนะต่างๆ การควบคุมลมหายใจ ปราณายามะ การผ่อน
คลายอย่างลึกและความปลอดภัยในการฝึก
Sport science principles and their application to yoga for health; history; meaning;
training locations and equipment; and benefits of yoga; body preparation; joint and muscle stretching;
๔๒
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techniques of muscle contraction and relaxation; practice of Asana (body position/posture), breathing
control, Pranayama, deep relaxation and yoga training safety
วกศท ๑๓๔ ลีลาศ
SPGE 134 Social Dances
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : -

๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)

หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการประยุกต์ใช้ในลีลาศ ประโยชน์ กติกา มารยาท การแต่งกาย ความ
ปลอดภัย และทักษะเบื้องต้นในการเต้นลีลาศ เช่น จังหวะวอลซ์ คิวบัน-รัมบ้า ช่า ช่า ช่า และ ไจว์
Sport science principles and their application to social dance; cultural significance;
benefits; rules and regulations; safety and uniforms; basic skill of waltz, Cuban-rumba and cha cha cha
and Jive
๒) หมวดวิชาเฉพาะ
๑. กลุ่มวิชาแกน (กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ)
วิชาบัญชี
หน่วยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)

กญบจ ๑๐๐ หลักการบัญชี
KABM 100 Principles of Accounting
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : แนวความคิดพื้นฐานทางการบัญชี วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการขั้นพื้นฐานในการบันทึกบัญชีตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป การปรับปรุงบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด และการจัดทํางบการเงินเพื่อแสดงฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานของกิจการ ตลอดจนประโยชน์และข้อจํากัดของข้อมูลทางการบัญชี บทบาทของการบัญชีที่
มีต่อสังคม จริยธรรมของวิชาชีพบัญชี
Basic accounting principles; accounting procedures of recording, concepts of
measuring the accounting transactions according to general accepted accounting standards, adjusting
entries and correction of errors and financial statements preparation in order to present financial
positions and result of operations; the usefulness and limitations of accounting information; the role
of accounting in the society; the ethics of accountants
กญบจ ๒๐๑ การบัญชีเพื่อการจัดการ

๓ (๒-๒-๕)
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KABM 201 Managerial Accounting
3 (2-2-5)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญบจ ๑๐๐ หลักการบัญชี หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญ ชีเพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์ในการบริหาร แนวความคิด
เกี่ยวกับต้นทุนเพื่อใช้ในการวางแผน ควบคุมและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของฝ่ายบริหาร การใช้
ประโยชน์ของงบการเงิน เพื่อใช้วิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน ผลของการเปลี่ยนแปลงระดับราคาต่อ
งบการเงิน แนวความคิดเกี่ยวกับต้นทุนและการจัดทํางบประมาณเพื่อการวางแผน ควบคุมและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร
Collecting and analyzing management accounting data for the managerial tasks, costing
concepts for efficiency and effectiveness administrative planning; control and decision making,
utilization of financial statement in order to analyze financial positions and result of operations; the
effect of price adjustment on financial statements; costing concepts and budget preparation for
managerial planning control and decision making
วิชากฎหมาย
กญบจ ๒๑๐ กฎหมายธุรกิจ
๓ (๓-๐-๖)
KABM 210 Business Law
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : หลักและวิธีปฏิบัติที่กฎหมายบัญญัติไว้เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน บริษัทและเอกเทศสัญญา หลักกฎหมาย
เกี่ยวกับการจัดตั้ง อํานาจหน้าที่การดําเนินงาน การเลิกห้างหุ้นส่วนและบริษัท กฎหมายเอกเทศสัญญา ลักษณะซื้อขาย
ตั๋วเงิน เช่าทรัพย์และเช่าซื้อ
Principles and practice of laws of partnership company and specific contracts; laws of
authorization in operations, termination of partnership and company; laws of specific contracts in
buying and selling financial draft, hire property and hire purchase
วิชาเศรษฐศาสตร์
กญบจ ๒๒๐ เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
๓ (๓-๐-๖)
KABM 220 Managerial Economics
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : โลกาภิวัตน์ การวัดความสามารถทางเศรษฐกิจ ปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การวางแผนการเงินส่วน
บุคคล การประมาณการและการพยากรณ์อุปสงค์ การผลิต และต้นทุนการผลิต การตั้งราคา โครงสร้างตลาด การแข่งขัน
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โดยไม่ใช้ราคา การประเมินการลงทุน การตัดสินใจของหน่วยธุรกิจ การตัดสินใจภายใต้สภาวการณ์ความเสี่ยงและความ
ไม่แน่นอน การตัดสินใจของภาครัฐ
Globalization, measuring economic performance, the factors of economic environment,
personal finance plan, demand estimation and forecasting, production and cost estimation, pricing,
market structure, non-price competition, investment appraisal, business unit decision, decision making
under risk and uncertainty, public sector decisions

วิชาเชิงปริมาณและสถิติ
กญบจ ๒๓๐ คณิตศาสตร์ธุรกิจ
๓ (๓-๐-๖)
KABM 230 Business Mathematics
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วทคณ ๑๗๐ คณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์พื้นฐานประยุกต์ได้
หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในทางธุรกิจ คัลคูลัส ฟังก์ชั่น ความชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชั่น การหา
ค่าสูงสุดและต่ําสุดของฟังก์ชั่น อินทิเกรชั่น ลําดับและอนุกรม คณิตศาสตร์การเงิน
Application of theory and knowledge in mathematics to business, calculus, function,
differential formula, maximum and minimum of function related to business, integration, sequence
and series, mathematical finance
กญบจ ๓๓๑ สถิติธุรกิจ
๓ (๓-๐-๖)
KABM 331 Business Statistics
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วทคณ ๑๗๐ คณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์พื้นฐานประยุกต์ได้
หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
การประยุกต์ใช้วิชาสถิติพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการและการวิจัยทางธุรกิจ ประกอบด้วย สถิติกับการ
ตั ด สิ น ใจทางธุ ร กิ จ การแจกแจงความน่ า จะเป็ น และตั ว แปรสุ่ ม สถิ ติ พ รรณา การสํ า รวจตั ว อย่ า ง การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ถดถอยและสหสัมพันธ์ การ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ การทดสอบไคกําลังสอง การวิเคราะห์อนุกรมเวลาเลขดัชนี และการตัดสินใจเชิงสถิติ
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Applying basic statistics to business management and research, including statistics for
business decision making, probability distributions and random variables, descriptive statistics,
sampling, parameter estimation, hypothesis testing, analysis of variance, regression and correlation
analysis, multiple regression analysis, chi-square test, time series analysis, index number, and
statistical decision making.
วิชาบริหารธุรกิจ
กญบจ ๑๔๐ องค์การและการจัดการ
๓ (๓-๐-๖)
KABM 140 Organization and Management
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ทฤษฎีองค์การ โครงสร้างองค์การ สุขภาพองค์การ การสร้างองค์การแห่งความสุข หลักในการบริหาร
หน้าที่ของผู้บริหารในด้านที่เกี่ยวกับการวางแผน การจัดองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การอํานวยการ การจูงใจ
การสื่อสาร การประสานงาน และการควบคุมงานให้ดําเนินตามนโยบายที่ได้วางไว้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจการ
Organization theory, organizational structure, organizational health, creating happy
organization, principles of management, the roles of managers in planning, organizing, staffing,
directing, motivating, communicating, coordinating and controlling in order to achieve the organization
goals
กญบจ ๑๔๑ หลักการตลาด
๓ (๓-๐-๖)
KABM 141 Principles of Marketing
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : แนวคิดและทฤษฎีของการตลาด ลักษณะและขอบเขตของการตลาด กลยุทธ์การตลาด ระบบการตลาด
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด จริยธรรมทางการตลาด ระบบสารสนเทศทางการตลาด การวิจัยการตลาด
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด การกําหนดตลาดเป้าหมาย การกําหนดตําแหน่งการตลาด กลยุทธ์
ผลิตภัณฑ์ การตั้งราคา การจัดการช่องทางการจัดจําหน่าย การส่งเสริมการขาย การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การ
โฆษณา การประชาสัมพันธ์ การขายโดยใช้พนักงานขาย การตลาดทางตรง การจัดการการความสัมพันธ์ลูกค้า การตลาด
ระดับโลก
Concepts and theories of marketing; the nature and scope of marketing; marketing
strategy; marketing system; marketing environment analysis; marketing ethics; marketing information
system; marketing research; consumers behavior analysis; market segmentation; market targeting;
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market positioning; product strategy; pricing; distribution channel management; integrated marketing
communication; advertising; public relation; personal selling; sales promotion; direct marketing;
customer relationship management; global marketing
กญบจ ๒๔๒ การเงินธุรกิจ
๓ (๒-๒-๕)
KABM 242 Business Finance
3 (2-2-5)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญบจ ๑๐๐ หลักการบัญชี หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
หลักการบริหารการเงินของผู้บริหารการเงินธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย การสร้างมูลค่าเพิ่มของกิจการ
ภายใต้สภาพแวดล้อมต่างๆ ทางการเงิน การวิเคราะห์การเงิน ขั้นพื้นฐานการวางแผนและควบคุมการเงิน การบริหารและ
จัดการสิน ทรัพย์ต่าง ๆ การจัดส่วนผสมทางการเงิน การจัดหาเงิน ทุ นระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว การ
พิจารณาการลงทุน โครงสร้างของเงินทุนและนโยบายเงินปันผล
The principles of financial management for business of financial managers in order to
perform their best to maximize the enterprise value under financial environments; the basic financial
analysis; financial planning and control; asset management; financial component; arrangement of
short, medium, and long term capital, investment decisions, capital structures and dividend policies
กญบจ ๒๔๓ การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
๓ (๒-๒-๕)
KABM 243 Production and Operation Management
3 (2-2-5)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ธรรมชาติและความสําคัญของการจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ ปัจจัยและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ตัดสินใจการผลิต ระบบการผลิต การจัดองค์การเพื่อการผลิตและการวางแผนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และกําลังการผลิต การ
วางแผน กระบวนการผลิต การบริหารและควบคุมห่วงโซ่อุปทาน การจัดการเครือข่ายลอจิสติกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Nature and importance of production management and operations, factors and criteria
of production decision making, the production systems, organization management of manufacturing
and planning products and production capacity, planning production processes and controlling supply
chain, effective management of logistics network
๓ (๒-๒-๕)
กญบจ ๓๔๔ วิจัยธุรกิจ
KABM 344 Business Research
3 (2-2-5)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญบจ 331 สถิติธุรกิจ หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
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ศึกษาความหมาย บทบาทและประโยชน์ของการวิจัยทางธุรกิจ จรรยาบรรณของนักวิจัย ประเภทของการ
วิจัยทางธุรกิจ ขั้นตอนการวิจัย การเลือกปัญหาการวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัย เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง ตัวแปรและ
สมมติฐานการวิจัย การออกแบบการวิจัย การสร้างเครื่องมือวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติเพื่อการวิจัย การ
วิเคราะห์ข้อมูล การนําคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการเตรียมข้อมูล และประมวลผลข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย
Studying the meaning, roles and benefits of business research, research ethics, types of
business research, research process, research problem selection, research proposal writing, sampling
techniques, variables and research hypothesis, research design, research tools, data collection
methods, statistics for research, data analysis, data preparation, application of computer for analysis,
research report writing
กญบจ ๓๔๕ จริยธรรมธุรกิจ
๓ (๓-๐-๖)
KABM 345 Business Ethics
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ความหมาย คุณค่า และมาตรฐานของจริยธรรมและจรรยาบรรณ ความรับผิดชอบ และหน้าที่ขององค์การ
ธุรกิจ องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณ และการพัฒนาจริยธรรมและจรรยาบรรณในองค์กรธุรกิจ
การประเมินจริยธรรมและจรรยาบรรณในองค์การและบุคลากร
Meaning, value, and standards ethics, responsibilities and functions of business
organizations, components influencing ethics and ethics development in business organization, ethics
evaluation in organization and personnel

๒. กลุ่มวิชาเอก
๒.๑ กลุ่มวิชาบังคับ
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หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
กญบธ ๒๕๐ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
๓ (๓-๐-๖)
KAMG 250 Human Resources Management
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญบจ 140 องค์การและการจัดการ หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
แนวคิดเกี่ยวกับ การจัดการทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ กลยุท ธ์การจัดการทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ การจั ดการความ
หลากหลายของกําลังแรงงาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ การวางแผนและพัฒนาอาชีพ การจัดการผลการปฏิบัติงาน การจัดการค่าตอบแทน สุขภาพและความปลอดภัย
พนักงานสัมพันธ์และการเจรจาต่อรอง กฎหมายแรงงาน
Concepts of the human resource management, the human resource management
strategy, workforce diversity management; human resource planning, the recruitment, selection,
training and the human resource development; career planning, career development, performance
management, compensation management; safety and health, employee relation and collective
bargaining, labor laws
กญบธ ๒๕๑ การจัดการของผู้ประกอบการ
๓ (๓-๐-๖)
KABA 251 Management of Entrepreneur
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญบจ 140 องค์การและการจัดการ และ กญบจ ๑๔๑ หลักการตลาด
หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
บทบาทความสำคัญของธุรกิจขนาดย่อม การเป็นผู้ประกอบการและจริยธรรมทางธุรกิจ การเริ่มต้นธุรกิจ
รูปแบบธุรกิจและการเลือกวิธีดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจและแผนกุลยุทธ์ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และจัดองค์การ
การจัดการเงินทุ นและการบั ญ ชี การตลาดเชิงกลยุท ธ์ การออกแบบผลิ ตภั ณ ฑ์ และการสร้างแบรนด์ นโยบายราคา
นโยบายการจัดจำหน่ายและกระจายสินค้า การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ การจัดการ ดำเนินงาน การบริหารความ
เสี่ยงและการประกันภัย การตลาดธุรกิจขนาดย่อมระดับโลก และกฎหมายเกี่ยวกับ ธุรกิจขนาดย่อม
The role and importance of small business, entrepreneurship and business ethic, the
startup, business form and selecting means of business operation; business plan and strategic plan,
human resources management and organizing; funding management and accounting, strategic
marketing, product design and branding; price policy, channel of distribution and physical distribution
policy; integrated marketing communication, operation management, risk management and insurance,
global marketing in small business, and law of small business
๔๙
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กญบธ ๒๕๒ พฤติกรรมองค์การ
๓ (๓-๐-๖)
KABA 252 Organizational Behavior
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญบจ ๑๔๐ องค์การและการจัดการ หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
การวิเคราะห์ความแตกต่างของปัจเจกบุคคล การเรียนรู้ การรับรู้ การจูงใจ พฤติกรรมของปัจเจกบุคคล
ปฏิสัมพันธ์ของบุคคลในกลุ่ม บรรทัดฐานกลุ่ม การจัดการความขัดแย้ง รูปแบบภาวะผู้นํา การติดต่อสื่อสาร ความสัมพันธ์
และกลุ่มที่มีผลกระทบต่อกระบวนการการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ
An analysis of individual differences; learning; perception; motivation; behaviors of
individuals; interactions of persons in group; group norms; conflict management; leadership patterns;
communications; relationships and groups affecting the process of organizational changes and
development
กญบธ ๒๕๓ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
๓ (๓-๐-๖)
KABA 253 Management Information System
3 (3-0-6)
คําอธิบายรายวิชา : ความสํ า คั ญ ของระบบสารสนเทศ การวิ เคราะห์ ค วามต้ อ งการของผู้ ใช้ ส ารสนเทศและพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศในการจัดการ การประมวลผลสารสนเทศ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศภายในองค์การ, ระบบ
สารสนเทศข้ามองค์การ และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ผลกระทบของเทคโนโลยีด้านระบบสารสนเทศต่อการจัดการ
และตัดสินใจระดับองค์การ
The importance of information systems; users’ requirement analysis and the
development information system for management; Information processing, computer network;
Enterprise information systems; interorganizational information systems and the decision support
system; the effects of the information system on management and decision making at the
organization level
กญบธ ๒๕๔ การจัดการโครงการ
KABM 254 Project Management

๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๕๐
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วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : การวางแผนโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการ การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การวางแผนปฏิบัติการ และการ
ดําเนินการตามแผน การจัดลําดับขั้นตอนการดําเนินงาน การควบคุม และติดตามโครงการ และการประเมินผลโครงการ
ในภาคสนาม และการนําเสนอผลกรณีศึกษา
Project planning, feasibility of project; an analysis of break-even points, operational
planning and implementation, sequences of operations; controlling and monitoring the project,
evaluating the project in the field and case study presentations

กญบธ ๓๕๕ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
๓ (๓-๐-๖)
KABA 355 International Business Management
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญบจ ๑๔๐ องค์การและการจัดการ หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
หลักและวิธีการดําเนินธุรกิจกับบริษัทข้ามชาติ รูปแบบการเข้าสู่ธุรกิจระหว่างประเทศ ตัวแบบ และ
กลยุทธ์ในการจัดการบริษัทข้ามชาติ หน้าที่ทางธุรกิจในการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ได้แก่ การตลาดระหว่างประเทศ
การเงินระหว่างประเทศ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการเปรียบเทียบ นโยบายธุรกิจระหว่างประเทศ
Principles and methods of doing business with multinational companies; modes of
international business entry; models and strategies of multinational corporate management; business
functions in international business management for example international marketing, international
finance, and human resource management; comparative management; and international business
policy
กญบธ ๓๕๖ การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
๓ (๓-๐-๖)
KABA 356 Logistic and Supply Chain Management
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญบจ ๒๔๓ การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ หรือได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการหลักสูตร
ความหมายและหลักการของการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน แนวความคิดที่เกี่ยวข้อง เช่น ห่วงโซ่
อุปทาน การขนส่ง การจัดซื้อ การส่งมอบ การผลิต การกระจายสินค้า การบริการ ซอฟต์แวร์สําหรับการจัดการโลจิสติกส์
และห่วงโซ่อุปทาน ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๕๑
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Definitions and principles of supply chain management and logistics and its related
concepts such as supply chain transportation, procurement, delivery, production, distribution,
services, software for the logistic management and the efficient supply chain
กญบธ ๓๕๗ การจัดการธุรกิจดิจิทัล และตลาดอิเล็กทรอนิกส์
๓ (๒-๒-๕)
KABA 357 Digital Business Management and Digital Marketing
3 (2-2-5)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญบจ ๑๔๑ หลักการตลาด และกญบจ ๒๕๓ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
แนวคิดการจัดการธุรกิจดิจิตอล ความรู้และทักษะที่จําเป็นสําหรับการตลาดดิจิทัลขององค์กร เครื่องมือ
ดิจิทัล การวางแผน การปฏิบัติการ การวัดและประเมินผล แนวคิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือ
ค้ น หา การจ่ า ยต่ อ คลิ ก ประเภทของโฆษณา การตลาดทางจดหมายอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ การตลาดแบบไวรั ล การ
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ การตลาดพันธมิตร และสื่อสังคม เป็นต้น
Digital business management concepts, skills and knowledge necessary for digital
marketing within organizations, digital tools, planning, implementing, measurement and evaluation;
other relevant concepts, for the example, SEO, PPC, ad types, e-mail marketing, viral marketing,
online PR, affiliate marketing and social media
กญกจ ๓๕๘ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
๓ (๒-๒-๕)
KAMG 358 Business English
3 (2-2-5)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑ และศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๒
หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษขั้นสูง เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจสมัยใหม่ โดยใช้ การใช้สื่อการสอนจากของ
จริง บทบาทสมมุติ กิจกรรมเสมือนจริง การเตรียมโครงการทางธุรกิจ เขียนรายงานและนําเสนอข้อมูลในที่ประชุมและ
สัมมนา รวมไปถึง การตระหนักเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ในบริบทของธุรกิจระหว่างประเทศ
Advanced English skills for modern business communications by employing authentic
materials, role plays, simulations, business proposal preparation, write, and present business projects
in meetings and seminars as well as recognizing intercultural communication within the international
business contexts
กญบธ ๓๕๙

เตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
๕๒
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KABA 359 Preparation for Field Experience
1 (1-2-3)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ต้องเรียนหมวดวิชาเฉพาะด้าน ในหมวดวิชาแกน และหมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ครบทุกรายวิชา หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
การเตรียมตัวเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ เริ่มตั้งแต่การเลือกสถานประกอบการที่
เหมาะสม การเขียนจดหมายสมัครงานและเทคนิคการสัมภาษณ์งาน การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทสังคม จริยธรรม
วิชาชีพ ทักษะพื้นฐานสําหรับผู้ปฏิบัติงาน การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล อธิบายและสรุปผลการศึกษา โดย
สามารถเขียนและนําเสนอผลงานได้ ตลอดจนเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร อาชีวอนามัย มาตรฐานและความปลอดภัยใน
สถานประกอบการ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและสถานประกอบการ
Student preparation on both theoretical skill for working in the private sector; contact
and selection of suitable workplace; preparation for job recruitment, resume writing and job interview
techniques, personality development and good social manner training; professional ethics, basic
competency for organizations, data collection and analysis, interpretation, discussion, and summary;
report writing and presentations, marketing and agro-business management skills, psychology and
organization culture; quality control and standardization of production, sanitary and standard for work
safety in the workplace, low involved in labor rights and workplace regulations
กญบธ ๔๖๐ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
๑ (๐-๓-๑)
KABA 460 Field Experience
1 (0-3-1)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญบธ ๓๕๙ เตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการบริหารธุรกิจในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจ
เอกชน ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนําความรู้ทั้งทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้
ในสถานการณ์จริง จัดให้มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึกประสบการณ์ก่อนที่จะไปฝึกปฏิบัติงาน และ
ระหว่างปฏิบัติงานต้องจัดทํารายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และนําเสนอผลงานในการสัมมนาระหว่างนักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา หรือ อาจารย์นิเทศ หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วเพื่ออภิปรายปัญหาการฝึกประสบการณ์ ที่
เกิดขึ้น และเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
This subject aims to enhance students’ professional experience in the government or
business workplace within the supervision of the academic advisors; The students must be able to
apply their knowledge and skills in the real work situation; The orientation will be provided to
students prior to their placement in a selected workplace; students are required to submit a report of
๕๓
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their work study and give a presentation in a seminar between the classmates and academic advisors
at the end of the course
กญบธ ๔๖๑ การจัดการเชิงกลยุทธ์
๓ (๓-๐-๖)
KABA 461 Strategic Management
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญบจ ๑๔๐ องค์การและการจัดการ, กญบจ ๑๔๑ หลักการตลาด,
กญบจ ๒๔๒ การเงินธุรกิจ และกญบจ ๒๔๓ การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
การวิเคราะห์ ปัญ หาและสภาพแวดล้อมทั้ งภายในและภายนอกองค์การ เพื่อกําหนดนโยบายธุรกิจ
กําหนดกลยุทธ์ทาง ธุรกิจและการประสานความรู้ในแขนงวิชาต่าง ๆ มาใช้ในการแก้ปัญ หา เพื่อสามารถบริหารการ
เปลี่ ย นแปลงอย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ การวิเคราะห์ จุด แข็ งและจุ ด อ่ อ นของหน่ วยงาน การจัด สรรทรัพ ยากรตลอดจน
การศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจริงของหน่วยงานธุรกิจและองค์การประเภทต่าง ๆ โดยใช้กรณีศึกษา
An analysis of the problem and the environment both inside and outside the
organization; definions business policies and strategy, including the coordination of knowledge in
different fields to solve the problem; managing change effectively to analyze the strengths and
weaknesses of the agency; resource allocation as well as the real problem of business units and
organizations of various types, using case studies
กญบธ ๔๖๒ สัมมนาการจัดการ
๓ (๒-๒-๕)
KABA 462 Seminar in Management
3 (2-2-5)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ต้องเรียนหมวดวิชาเฉพาะด้าน ในหมวดวิชาแกน และหมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ครบทุกรายวิชา หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการจัดการทางธุรกิจ แนวความคิด กระบวนการ และวิธีการ
แก้ไขปัญหาทางการจัดการ ฝึกปฏิบัติในการแสดงความคิดเห็นและกระบวนการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ของการจัดการ
รวมทั้ งต้ อ งทํ าการค้ น คว้ าข้ อ มู ล และรายงานประเด็ น หั วข้ อ ที่ ส นใจหรื อ ได้ รับ มอบหมายเพื่ อ นํ า เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
กรณีศึกษา
Studying and analyzing problems occurred in the business management system,
concepts, process and management solutions; Practising in expressing opinions and decision-making
process in various fields of management; The need for research data, issues and topics of interest or
authorized to present to the conference
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กญบธ ๔๖๓ โครงงานขั้นสูงด้านการจัดการ
๓ (๒-๒-๕)
KABA 463 Senior Project for Management
3 (2-2-5)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญบจ ๓๓๑ สถิติธุรกิจ กญบจ 344 การวิจัยธุรกิจ กญบธ ๓๕๙ เตรียมความพร้อมก่อนฝึก
ประสบการวิชาชีพ และ กญบธ ๔๖๐ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการหลักสูตร
ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการจัดการทางธุรกิจ แนวความคิด กระบวนการ และวิธีการ
แก้ไขปัญหาทางการจัดการ ฝึกปฏิบัติในการแสดงความคิดเห็นและกระบวนการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ของการจัดการ
รวมทั้ งต้ อ งทํ าการค้ น คว้าข้ อ มู ล และรายงานประเด็ น หั วข้ อ ที่ ส นใจหรื อ ได้ รับ มอบหมายเพื่ อ นํ า เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
กรณีศึกษา
The study and analysis of problems occurred in thebusiness management system;
concepts process and management solutions; practice in the point of view and decision-making
process in various fields of management; the need for research data; issues and topics of interest or
authorized to present to the conference
๒.๒ กลุ่มวิชาเลือก
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

กญบธ ๒๗๐ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
KABA 270 Introduction to Tourism Industry
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การพัฒนาการท่องเที่ยวและแนวโน้มในอนาคต ผลกระทบของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นโยบาย
ของรัฐต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว องค์การและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยและ
ของโลก
The fundamentals of tourism by emphasizing on the impact of the tourism industry on
the economy, sociality, and environmental; tourism industry’s components, governmental policies
affecting tourism promotion and organizations; regulations relating to tourism industry of both
Thailand and the world
กญบธ ๒๗๑ การจัดการธุรกิจบริการสําหรับธุรกิจไมซ์

๓ (๓-๐-๖)
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KABA 271 Service Management for MICE
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ความหมาย ลักษณะและแนวคิดของธุรกิจไมซ์ บทบาท ความสําคัญ มาตรฐานสากล จริยธรรมของการ
ประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมนานาชาติและงานแสดงสินค้าทั้งระดับชาติ และนานาชาติ ขั้นตอน
ทํางานของแต่ละองค์ประกอบและความเชื่อมโยงกันขององค์ประกอบต่างๆ การเตรียมความพร้อมก่อนจัดงาน การ
จั ด การแผนงาน การดํ าเนิ น การระหว่ างการจั ด งาน การจั ด การสถานที่ จั ด งาน บทบาทของผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง การ
ดําเนินการหลังการจัดงาน การประเมินผล การรายงานผล
Definitions, characteristics and concepts of MICE business, role, significance,
international standards; ethics of meetings, incentive travel, conventions, and exhibitions at the
national and international levels; working procedures and therelationship between each component,
pre-event preparations, project management, venues management, stakeholder roles, post-event
operations, evaluations, summary reports
กญบธ ๒๗๒ การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
๓ (๓-๐-๖)
KABA 272 Product and Price Management
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญบจ ๑๔๑ หลักการตลาด
แนวคิดการจัดส่วนประสมผลิตภัณฑ์ ในตลาดระหว่างประเทศ นโยบายผลิตภัณฑ์ นโยบายตราสินค้า
การวางตําแหน่งผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การสร้างความภักดีต่อตราสินค้า สาเหตุที่
ผลิตภัณฑ์ล้มเหลว ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกําหนดเรื่องราคาในตลาดระหว่างประเทศ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เรื่องราคา วัตถุประสงค์และนโยบายราคา กลยุทธ์ราคาเพื่อการแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงราคา โดยใช้หลักต้นทุนตาม
กิจกรรม
Product mix concepts in international markets, product policies, brand policies,
product positioning, the new product development, product life cycle, brand loyalty creation; causes
of product failure, factors affecting pricing in international markets; factors affecting pricing decisions,
pricing objectives and policies, pricing strategies for competitions, price changing according to Activity
Base Costing principles
กญบธ ๒๗๓ การจัดการความเสี่ยง
KABA 273 Risk Management
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : -

๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
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ประเภทและผลกระทบของความเสี่ยงที่มีต่อการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน โดยศึกษาถึงการวางแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง การปฏิบัติตามแผน และการประเมินผล ตลอดจนเทคนิคการป้องกันความเสี่ยง การศึกษา
กรอบแนวคิดในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและความ
คุ้มค่าของกิจการ ทั้งการจัดความเสี่ยงแบบดั้งเดิมและการจัดการความเสี่ยงทางเลือก การทําสัญญาประกันภัยและการใช้
ประกันเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารความเสี่ยง
Types and impact of risks in the management of public and private organizations through
planning, implementation and evaluation including techniques of risk aversion; a conceptual
framework for risk management stressing the relation between effective risk management and
enterprise value. An examination of both traditional and alternative risk management methods;
Insurance contracts and discussions how insurance instruments can be used to manage risk will be
reviewed
กญบธ ๓๗๐ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
๓ (๓-๐-๖)
KABA 370 Consumer Behavior Analysis
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : บทบาทและความสําคัญของผู้บริโภคในตลาดระหว่างประเทศ การวิจัยผู้บริโภคการแบ่งกลุ่มผู้บริโภค
ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค การจูงใจ บุคลิกภาพ การรับรู้ การเรียนรู้ ทัศนคติ วัฒนธรรม
วัฒ นธรรมย่ อย วัฒ นธรรมข้ ามชาติ ครอบครัวและชั้น ทางสังคม นวัตกรรม กระบวนการตัดสินใจของผู้บ ริโภคการ
ติดต่อสื่อสารและความรับผิดชอบต่อสังคม
Roles and importance consumers in international markets, consumer research,
consumer segmentation; factors influencing consumers decision-making, motivation, personality,
perception; learning, attitudes, culture, subculture, cross-cultural international, family and social
classes, innovations, consumer decision processes; communication and social responsibility
๓ (๓-๐-๖)
กญบธ ๓๗๑ ลักษณะและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
KABA 371 Characteristics and Tourist Behavior
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมและศาสนา การจําแนกประเภทของ
นักท่องเที่ยวตาม วัย เพศ สถานภาพทางเศรษฐกิจสังคม และวัตถุประสงค์ เพื่อจัดเตรียมบริการการท่องเที่ยวที่ดี จนได้
พบความต้องการและความจําเป็นของนักท่องเที่ยว
๕๗
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The behavior of tourists from different cultural and religious backgrounds; the
classification of tourists by age, sex, socio-economic status and objectives in order to provide a better
tourism service to meet the demands and needs of the tourists
กญบธ ๓๗๒ การจัดการทางการตลาดในอุตสากรรมการท่องเที่ยว
๓ (๓-๐-๖)
KABA 372 Marketing Management for Tourism Industry
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ความหมายและความสําคัญของการตลาดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การจัดลําดับความสําคัญของ
ตลาดเป้าหมาย การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน ลักษณะของตลาด การแบ่งส่วนตลาดและ
ความต้องการของลูกค้าประเภทต่าง ๆ การวางแผนพัฒนาการตลาด การกําหนดกลยุทธ์ และการส่งเสริมการตลาด
สํ า หรั บ การท่ อ งเที่ ย วและบริ ก าร พร้ อ มทั้ งศึ ก ษาปั ญ หาที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ตลาดของธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย ว กรณี ศึ ก ษา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน
Meaning and elements of marketing in the tourism business; the priorities of the target
market, an analysis of the situations and the competitive environment; the nature of the market,
market segmentation and customer’s demand for different types of market development planning,
strategy and promoting marketing for travel and services; the study of problems related to marketing
of tourism business; ccase study of the tourism industry in the community
กญกจ ๓๗๓ ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
๓ (๓-๐-๖)
KAMG 373 English for Tourism and Services Industry
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ไวยกรณ์ คํ า ศั พ ท์ สํ า นวน และกลยุ ท ธ์ ก ารเรี ย นรู้ ใ นลั ก ษณะของการบู ร ณาการทั ก ษะพื้ น ฐาน
ภาษาอังกฤษในด้านการพูด การฟัง การอ่านและการเขียน ซึ่งนําไปประยุกต์ทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการ
บริการ
Grammar, vocabulary, expressions and learning strategies of four skills in English
including speaking, listening, reading, and writing applicable for commutations for tourism and services
industry
กญบธ ๓๗๔
KABA 374

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Development

๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
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วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาเป็นรายบุคคล การพัฒนาอาชีพ การจัดการผลการปฏิบัติงาน
และการพั ฒ นาองค์ ก าร ศึ ก ษาบทบาทและสมรรถนะของการพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ วิธีก ารปฏิ บั ติ ในการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์
Human resource development, individual development, career development,
performance management and organization development, roles and competencies in human
resource development, practices of human resource development
กญบธ ๓๗๕ การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
๓ (๓-๐-๖)
KABA 375 Integrated Marketing Communication
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญบจ ๑๔๑ หลักการตลาด
ลักษณะทั่วไป และความสําคัญของการสื่อสาร กระบวนการสื่อสารทางการตลาด รูปแบบของการ
สื่อสารโดยใช้เครื่องการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การขายโดยใช้พนักงานขาย การส่งเสริมการขาย และตลาดทางตรง
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งการวางแผนใช้เครื่องมือในการสื่อสารทางการตลาดอย่างบูรณาการในการ
นําเสนอผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย งบประมาณและทรัพยากรของบริษัท
General characteristics and the importance of communication, the marketing
communication process, the format of marketing advertisement, public relations, personal selling,
sales promotion and direct marketing both internal and external; techniques and tools of integrated
marketing communication in target group, budget and resources of the company

กญบธ ๓๗๖ กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ
๓ (๓-๐-๖)
KABA 376
International Marketing Strategy
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญบจ ๑๔๑ หลักการตลาด
บทบาทและวิวัฒนาการของการตลาดระหว่างเทศ ผลกระทบของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง กฎหมายและวัฒนธรรมที่มีต่อการตลาดระหว่างประเทศ การตัดสินใจที่เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด
ระหว่างประเทศ การวางแผน และนโยบายการตลาดระหว่างประเทศ การดําเนินการทางการตลาด สภาพธุรกิจระหว่าง
ประเทศ การควบคุมสภาพทางการตลาดระหว่างประเทศ การวิจัยการตลาดระหว่างประเทศ องค์การรัฐบาลและเอกชน
ที่อํานวยความสะดวกด้านนําเข้าและส่งออก
๕๙
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The roles and evolution of international marketing; impacts of economic, social,
political, legal, and cultural environment on international marketing, international marketing mix
decision, international marketing planning and policy; marketing operations and control of
international business corporation, sources of data, and international marketing research, government
and private organizations facilitating import and export
กญบธ ๓๗๗ การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง
๓ (๓-๐-๖)
KABA 377
Innovation and Change Management
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมซึ่งส่งผลโดยตรงต่อองค์การ และทําให้องค์การต้อง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานให้สอดคล้องกับนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา โดยเน้นการพัฒนาระบบและ
วิธีการทํางาน เพื่อนําไปสู่วิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์การที่กําหนดไว้
A study of economic and social changes affecting organizations and the organizational
development styles according with the innovations; by focusing on the system development and
working method for leading to the vision and goal occurred all the time of organizational purpose
กญบธ ๓๗๘ หัวข้อพิเศษทางด้านบริหารธุรกิจ
๓ (๓-๐-๖)
KABA 378
Special Topic for Adminstration
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ และ/หรือเกี่ยวข้องกับด้านบริหารธุรกิจ
Important issues related to the management and/or relating to business administation
กญบธ ๓๗๙ การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
๓ (๓-๐-๖)
KABA 379
Recruitment and Selection of Human Resources
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญบธ ๒๕๐ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน กระบวนการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อกระบวนการคัดเลือก ประเภทของการทดสอบเพื่อการจ้างงาน กลยุทธ์ในการทดสอบและการสัมภาษณ์บุคคล
เข้าทํางาน การนําหลักสมรรถนะเข้ามาใช้ในการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์

๖๐
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Human resource planning, job analysis, recruitment, and selection process of human
resources; factors a effecting the selection process; types of employment tests, testing and
interviewing strategy, competency based recruitment and selection
กญบธ ๓๘๐ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
๓ (๓-๐-๖)
KABA 380
Sustainable Tourism
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ความหมาย ความเป็นมาของการพัฒนา แนวคิดหลักของการท่องเที่ยวยั่งยืน สถานการณ์และแนวโน้ม
ในปัจจุบัน องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการท่ องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการท่ องเที่ยว เชิงนิเวศ กระบวนการวางแผน
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมทั้งกฎหมายและข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวยั่งยืน
The definition, evolution, major concepts of sustainable tourism; current situation and
trends, relevant component of sustainable tourism and ecotourism; planning process for sustainable
tourism including laws and regulations related to the concept of sustainable tourism
กญบธ ๓๘๑ การจัดการผลการปฏิบัติงาน
๓ (๓-๐-๖)
KABA 381
Performance Management
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญบธ ๒๕๐ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
ระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานและระบบรางวัล ระบบผลงานและการวางแผนกลยุทธ์ การระบุ
ผลงานและการเลื อ กวิ ธี ก ารในการวั ด ผลงาน การวั ด ผลและพฤติ ก รรม การรวบรวมสารสนเทศเกี่ ย วกั บ ผลงาน
การนําระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานไปปฏิบัติ การจัดการผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาพนักงาน ทักษะการ
จัดการผลการปฏิบัติงาน ระบบรางวัลและประเด็นทางกฎหมาย การจัดการผลงานของทีม
The performance management and reward systems, the performance management
process; the performance management and strategic planning, defining the performance and choosing
a measurement approach, measuring results and behaviors, gathering performance information,
implementing the performance management system; performance management and employee
development, performance management skills; the reward systems and legal issues, managing team
performance
กญบธ ๓๘๒
KABA 382

การจัดการค่าตอบแทน
Compensation Management

๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๖๑
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วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญบธ ๓๘๑ การจัดการผลการปฏิบัติงาน หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
การจัดการค่าตอบแทน ทั้งในส่วนที่เป็นค่าจ้าง เงินเดือน สวัสดิการ และผลประโยชน์เกื้อกูลทั้งที่เป็นตัว
เงินและไม่เป็นตัวเงิน การจัดการค่าจ้างแบบยืดหยุ่น การประเมินค่างาน การวิเคราะห์งาน การทําการสํารวจค่าจ้าง การ
ออกแบบค่าตอบแทนที่จูงใจ
Compensation management, wage, salary, welfare and benefit both monetary and nonmonetary, flexibility wage management, job evaluation, job analysis, pay survey, incentive
compensation program and design
กญบธ ๓๘๓ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์
๓ (๒-๒-๕)
KABA 383
Human Resource Information System
3 (2-2-5)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ความสําคัญของระบบสารสนเทศด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สถาปัตยกรรมสารสนเทศทางการ
จั ดการทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การจัด การฐานข้ อมู ล ด้ านการจัด การทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ การนํ าความรู้ด้านสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์มาประมวลผลสารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผนและตัดสินใจในบริหารองค์การ การรักษาความ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ จริยธรรมกับการทํางานด้านระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาองค์การ
The importance of the human resource information systems; the Information
architecture of the human resource management; Database of Human Resource Management. Using
information skill and human resource database to information processing for planning and decision
making on management; security of the information systems, ethics in the use of the human resource
information system; using information technology for the organization development
กญบธ ๓๘๔ พนักงานสัมพันธ์และกฎหมายแรงงาน
๓ (๓-๐-๖)
KABA 384
Employee Relations and labor laws
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญบธ ๒๕๐ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
พนักงานสัมพันธ์และแรงงานสัมพันธ์เปรียบเทียบ ระบบแรงงานสัมพันธ์ ได้แก่ คนงานและสหภาพแรงงาน
นายจ้างและผู้จัดการนายจ้างและภาครัฐ การเจรจาต่อรองร่วมกั น ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน ได้แ ก่
พระราชบัญ ญั ติแรงงานสัมพันธ์ พระราชบัญ ญั ติคุ้มครองแรงงาน พระราชบัญ ญั ติประกันสังคม พระราชบั ญ ญั ติเงิน
ทดแทน
๖๒
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Employee relations and comparative labor relations; the employee relation system
such as workers and labor unions, employers and government; collective bargaining, labor laws such
as the Labor Relations Act. , the Labor Protection Act. , the Social Security Act. , the Workmen’ s
Compensation Fund Act
กญบธ ๓๘๕ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว
๓ (๒-๒-๕)
KABA 385
Tourism and Service Business Information systems
3 (2-2-5)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางธุรกิจบริการ และการท่องเที่ยว ความหมายและบทบาทของระบบ
สารสนเทศแบบต่าง ๆ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ ตัวอย่างระบบสารสนเทศ
สําหรับงานแบบต่างๆ การประเมินผลระบบงานที่สร้างขึ้น แนวคิดในการควบคุมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว รวมถึงรู้จักซอฟต์แวร์ที่ใช้สําหรับการรับจองห้องพัก
ระบบงานต้อนรับส่วนหน้า ระบบงานส่วนหลัง ระบบการควบคุมภายใน และงานบริการลูกค้าในรูปแบบต่างๆ
The basic concepts of tourism and service business information systems, meanings and
roles of different information systems, elements of the information systems, processes of information
system development, examples of information systems for different purposes, evaluation of new
information systems, applications of the information technology in the tourism and service business;
as well as the usage of various the softwares in the front-office system, the back-office system,
internal control system, and various types of customer service system

๓.๒ ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
๓.๒.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
ตําแหน่ง
คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/
ที่
ชื่อ-นามสกุล (๑)
ทาง
ปีที่สาํ เร็จการศึกษา
วิชาการ
๑ นายเกียรติศักดิ์ จันทร์แก้ว
เลขประจําตัวประชาชน
๑-๙๒๐๖-๐๐๐๓x-xx-x

อาจารย์ บธ.ม. บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม/๒๕๖๑
วท.ม. ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ/
๒๕๕๕
ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์-สารสนเทศ

๖๓

ผลงานทางวิชาการ
ล่าสุดในรอบ ๕ ปี (๒)
Chankaew,K., Piriyapornsiri,P.
(2017). Decision Support
System for Life Assurance”
Proceeding of The 9th Hatyai
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ที่

ชื่อ-นามสกุล (๑)

ตําแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/
ปีที่สาํ เร็จการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ
ล่าสุดในรอบ ๕ ปี (๒)

ทั่วไป/๒๕๖๑
ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์-สารสนเทศ
สํานักงาน/๒๕๕๙
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ/๒๕๕๑
อาจารย์ ปร.ด. การจัดการการท่องเที่ยว/๒๕๖๐
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ/๒๕๔๖
บธ.บ. การจัดการธุรกิจ/๒๕๔๒

National and International
Conference, HatYai University,
Songkhla Thailand.

๔ นายภวินท์ธนา เจริญบุญ
เลขประจําตัวประชาชน
๓-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์ ศศ.ม. การจัดการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว/๒๕๕๓ /ม.นเรศวร
บธ.บ. การตลาด/๒๕๔๖/
ม.ราชภัฎกาญจนบุรี

๕ นายสุริยา บุตรพันธ์
เลขประจําตัวประชาชน
๓-๑๐๐๙-๐๐๕๔x-xx-x

อาจารย์ วท.ม. จิตวิทยาชุมชน/๒๕๕๖
บธ.บ. การตลาด/๒๕๔๒

ภวินท์ธนา เจริญบุญ และคณะ.
(๒๕๕๙). ปัจจัยส่วนผสมทาง
การตลาด ความคาดหวังและความ
ต้องการของเกษตรกรที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ปรับปรุง
คุณภาพดิน. (ทุนวิจัยจากซูมิโตโม
คอร์ปอเรชั่นประเทศญี่ปุ่น)
สุริยา บุตรพันธ์, ทิพย์วัลย์ สุรินยา
และ สุปาณี สนธิรัตน. (๒๕๕๗).
ทัศนคติต่องานพัฒนาชุมชน การ
เสริมสร้างพลังชุมชน และผลการ

๒ นายเฉลิมพล ศรีทอง
เลขประจําตัวประชาชน
๓-๖๐๐๙-๐๐๒๙x-xx-x

๓ นายธีรพงษ์ เทีย่ งสมพงษ์
เลขประจําตัวประชาชน
๓-๗๓๐๓-๐๐๑๔x-xx-x

เฉลิมพล ศรีทอง และเสรี วงษ์
มณฑา. (๒๕๖๐). การศึกษา
ศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัด
กาญจนบุรีในฐานะเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ. วารสารวิชาการสถาบันรัชต์
ภาคย์, ๑๑(๒๔).
อาจารย์ รป.ด. นโยบายสาธารณะและการจัดการ ธีรพงษ์ เที่ยงสมพงษ์. (๒๕๕๗).
ภาครัฐ/๒๕๕๙
แบรนด์นายจ้าง กลยุทธ์ทุนมนุษย์
บธ.ม. การตลาด/๒๕๕๑
และการนําเสนอคุณค่าของพนักงาน.
บธ.บ. การตลาด/๒๕๔๒
วารสารมหาวิทยาลัยธนบุร.ี ปีที่ ๘
ฉบับที่ 16 (พฤษภาคม – สิงหาคม
๒๕๕๗)
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ที่

ชื่อ-นามสกุล (๑)

๖ นางสาวพรปวีณ์ วรเศรษฐ์
พงศา
เลขประจําตัวประชาชน
๕-๕๕๐๕-๐๐๕๕x-xx-x

ตําแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/
ปีที่สาํ เร็จการศึกษา

อาจารย์ บธ.ด. การจัดการ/๒๕๕๖
วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ/๒๕๕๖
บธ.ม. การเงิน /๒๕๕๑
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ/๒๕๔๖

๖๕

ผลงานทางวิชาการ
ล่าสุดในรอบ ๕ ปี (๒)
ปฏิบัติงานอาสาสมัครพัฒนาชุมชน
ในชุมชนคลองเตย. วารสารพัฒนา
สังคม ปีที่ ๑๖ เล่ม ๑ หน้า ๖๐ –
๗๓.
พรปวีณ์ วรเศรษฐ์พงศา.(๒๕๖๑).
ปัจจัยที่มอี ิทธิพลต่อผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมขนาด
กลางและขนาดย่อม.
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาญจนบุรี Journal of
Kanchanaburi Rajabhat
University. ปีที่ : ๗ ฉบับที่ : ๑
เลขหน้า : ๑๑๑-๑๒๑.
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๓.๒.๒ คณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรที่เป็นอาจารย์ประจําในสังกัดสํานักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตกาญจนบุรี
๓.๒.๓ อาจารย์ประจําจากคณะต่างๆ ดังนี้
๓.๒.๓.๑ คณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๓.๒.๓.๒ คณาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๓.๒.๓.๓ คณาจารย์จากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๓.๒.๓.๔ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล ที่สอนในวิชาศึกษาทั่วไปหรือวิชาเลือกเสรี
๓.๒.๔ อาจารย์พิเศษ
ลําดับ
ชื่อ – นามสกุล
วุฒิการศึกษา และ สังกัด
๑
อาจารย์ ดร.สันติธร ภูริภักดี
Ph.d. Strategic Management
มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒
อาจารย์ ดร.ชนิดาภา ดีสุขอนันต์
บธ.ด. บริหารธุรกิจ
นักวิชาการอิสระ/ผู้ประกอบการ
๓
อาจารย์ ดร.ชมพูนุท แต้เฮง
ศศ.ด. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
นักวิชาการอิสระ
๔
อาจารย์ ประทีป ฉายลี
ศ.ม. เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
นักวิชาการอิสระ
๕
อาจารย์ ระชานนท์ ทวีผล
ศศ.ม. การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยศิลปากร
๖
อาจารย์ อิทธิโชติ โชติกุณฑ์พันธุ์
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์
นักวิชาการอิสระ
๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม/การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
จากการสอบถามข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์การทํางานก่อนเข้าสู่
อาชีพ ดังนั้นจึงได้กําหนดรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในหลักสูตร ซึ่งจะจัดอยู่ในวิชาเลือก ในหมวดวิชาเฉพาะ
โดยก่ อ นฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ นั ก ศึ ก ษาต้ อ งลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช า กญบธ ๓๕๙ เตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ
๔.๑ มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
(๑) มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎีและหลักการ
การจัดการมากยิ่งขึ้น
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(๒) มีความสามารถบูรณาการความรู้ที่ได้เรียนมาเพื่อนําไปแก้ปัญหาทางการจัดการให้กับหน่วยงานได้อย่าง
เหมาะสม
(๓) มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการจัดการในการปฏิบัติงานได้
(๔) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น
(๕) มีระเบี ยบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒ นธรรมขององค์ กร ตลอดจนสามารถปรับตั วให้เข้ากั บสถาน
ประกอบการได้
(๖) มีความกล้าในการแสดงออก และนําความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
(๗) มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด เขียน คิดวิเคราะห์ประมวลผล
๔.๒ ช่วงเวลา
ให้ นักศึกษาลงฝึกประสบการณ์ จริง ณ สถานประกอบการทั้งภาครัฐ/เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ในช่วงเดือน
มิถุนายน-กรกฎาคม หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร และต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ ๑ ของปี
การศึกษาที่ ๔ เพื่อนําเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อคณะกรรมการหลักสูตร
๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน
(๑) จัดเต็มเวลาในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม หรือ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
(๒) ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา กญบธ ๓๕๙ เตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จํานวน ๑
หน่วยกิต ในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษาที่ ๓
(๓) ลงทะเบียนในรายวิชา กญบธ ๔๖๐ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในภาคการศึกษาที่ ๑ ของปีการศึกษา
ที่ ๔
๔.๔ การเตรียมพร้อม
นักศึกษาต้องผ่านเงื่อนไขที่สาขาวิชาและสถานประกอบการกําหนด ผ่านการอบรมการเตรียมความพร้อม
ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรายวิชา กญบธ ๓๕๙ เตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 80
ชั่วโมง
๔.๕ กระบวนการประเมินผล
ประเมินจากการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพและการนําเสนอทั้งรูปแบบงานประจําและงานวิจัย รวมทั้ง
ประเมินจากรายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และ/หรือ การนําเสนอปากเปล่า โดยอาศัยรูบริก และได้มีประสบการณ์การ
นําเสนอแบบโปสเตอร์ โดยอาจารย์นิเทศ อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
๕. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
เป็นการศึกษาค้นคว้าโดยใช้กระบวนการศึกษาหาความรู้อย่างเป็นระบบในเรื่องที่สนใจซึ่งจะต้องอยู่ในขอบเขต
ด้านบริหาร หรือการจัดการ และเป็นไปตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบและกํากับดูแล
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จากอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อสิ้นสุดการศึกษาจะต้องนําเสนอรายงานผลการศึกษาและข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาต่อ
คณะกรรมการสอบ
๕.๑ คําอธิบายโดยย่อ
โครงงานหรืองานวิจัยต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์การ สามารถประยุกต์ใช้หลักการ
ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ ในการวิเคราะห์ ออกแบบ แก้ไข และพัฒ นาระบบการดําเนินงานขององค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมีขอบเขตโครงงานที่สามารถทําเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้
(๑) การประยุกต์ใช้ทฤษฏี หลักการทางวิชาการทางบริหารธุรกิจ
(๒) สามารถนําผลจากการจัดทําโครงงานหรืองานวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือสามารถเป็นต้นแบบใน
การพัฒนาต่อได้
(๓) สามารถทํางานเป็นทีม สามารถปรับตัวทํางานร่วมกับผู้อื่น
(๔) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การสื่อสารด้วยภาษาเขียนและภาษาพูด
๕.๓ ช่วงเวลา ภาคการศึกษาที่ ๒ ของปีการศึกษาที่ ๔
๕.๔ จํานวนหน่วยกิต ๓ หน่วยกิต
๕.๕ การเตรียมการ
(๑) การวางแผนและการจัดเตรียมอาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์การทํางานในด้าน
การบริหารจัดการ มาให้ความรู้และถ่ายถอดประสบการณ์การปฏิบัติงานต่างๆ ในหมวดวิชาเฉพาะเพื่อให้นักศึกษาได้
เรียนรู้วิธีการ และลักษณะการทํางานจริงในด้านการจัดการ เพื่อนําไปเป็นข้อมูลในการจัดทําโครงงานหรืองานวิจัย
(๒) กําหนดชั่วโมงการให้คําปรึกษา จัดทําบันทึกการให้คําปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต์
และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา
(๓) จัดเตรียมหนังสือเอกสารตําราด้านการบริหาร การจัดการ และสาขาอื่นๆ ไว้เพื่อศึกษาค้นคว้า
๕.๖ กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทําโครงงานหรืองานวิจัย ที่บันทึ กในสมุดให้คําปรึกษาโดยอาจารย์ที่
ปรึกษาและประเมินผลจากรายงานที่ได้กําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลานําเสนอเนื้อหาสาระ โดยโครงงานหรือ
งานวิจัยดังกล่าวนั้นต้องสามารถนําไปใช้ในการทํางานหรือนําไปพัฒนากระบวนการ หรือปรับปรุงระบบบริหารและ
จัดการได้จริง และการจัดสอบการนําเสนอที่มีคณะกรรมการสอบไม่ต่ํากว่า ๓ คน
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หมวดที่ ๔.
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
ด้านบุคลิกภาพ
- มีการสอดแทรกเรื่อง การแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิคการเจรจา
สื่อสาร การมีมนุษ ยสัม พันธ์ที่ดี และการวางตัวในการทํางานในบาง
รายวิชาที่เกี่ยวข้อง และในกิจกรรมปัจฉิม นิ เทศ ก่อนที่ นักศึ ก ษาจะ
สําเร็จการศึกษา
ด้านภาวะผู้นํา และความรับผิดชอบ
- กํ าหนดให้ มี ร ายวิ ช าซึ่ ง นั ก ศึ ก ษาต้ อ งทํ า งานเป็ น กลุ่ ม และมี ก าร
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง
กําหนดหัวหน้ากลุ่มในการทํารายงานตลอดจน กําหนดให้ทุกคนมีส่วน
ร่วมในการนําเสนอรายงาน เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะ
ผู้นําและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี
- มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้า
ในการดําเนินกิจกรรม เพื่อฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ
- มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาเข้าเรียน
อย่างสม่ําเสมอการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้าในการแสดง
ความคิดเห็น
ด้านความรู้ทันสมัย ใฝ่รู้ และมี
-รายวิชาเลือกที่เปิดสอนต้องต่อยอดความรู้พื้นฐานในภาคบังคับและ
ความสามารถพัฒนาความรู้ เพื่อพัฒนา
ปรับตามวิวัฒนาการของศาสตร์มีโจทย์ปัญ หาที่ท้าทายให้นักศึกษา
ตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคม
ค้นคว้าหาความรู้ในการพัฒนาศักยภาพ
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมทํากิจกรรมกับสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานที่สามารถให้ความรู้และพัฒนาประสบการณ์การทํางาน
และวิชาการ
ด้านการคิดวิเคราะห์และเลือกวิธีการ
-ทุกรายวิชาต้องมีโจทย์ปัญหา แบบฝึกหัด หรือโครงงานให้
แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบและ
นักศึกษาได้ฝกึ คิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปญ
ั หา แทนการท่องจํา
เหมาะสม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
-มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคม และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
จรรยาบรรณวิชาชีพ
กับการกระทําความผิดเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมทางธุรกิจ
๖๙

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สํานักวิชาสหวิทยาการ

๒. ความสัมพันธ์ระหว่าง ผลลัพธ์การเรียนรูร้ ะดับหลักสูตร กับมาตรฐานวิชาชีพ หรือ มาตรฐานอุดมศึกษาแห่งชาติ
(แสดงในภาคผนวก ๓)

๓. ผลลัพธ์การเรียนรูร้ ะดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร

กลยุทธ์การสอน

PLO1 : ใช้ ทั ก ษะและความรู้ พื้ น ฐาน
ด้ าน สั งค ม ศ าส ต ร์ ม นุ ษ ย ศ าส ต ร์
คณิ ตศาสตร์ และสถิติเพื่ ออธิบายเหตุ
และผลของสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การบ ริ ห ารธุ ร กิ จ ได้ เ ห ม าะสม กั บ
สถานการณ์

การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์ การ
อภิปรายกลุ่มย่อย การศึกษาดูงาน
ในสถานประกอบการจริ ง การ
ค้ น คว้าหาความรู้เพิ่ ม เติ ม ทั้ งแบบ
เดี่ยวและแบบกลุ่ม การนําเสนอต่อ
หน้ า บุ ค คลทั่ ว ไปและบุ ค คลใน
วงการเดียวกัน
การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์ การ
อ ภิ ป ราย ก ลุ่ ม ย่ อ ย ก ารส าธิ ต
ก า ร ศึ ก ษ า ดู ง า น ใ น ส ถ า น
ประกอบการจริ ง การค้ น คว้ า หา
ความรู้ เพิ่ ม เติ ม ทั้ ง แบบเดี่ ย วและ
แบบกลุ่ ม การนํ า เสนอต่ อ หน้ า
บุ ค คลทั่ ว ไปและบุ ค คลในวงการ
เดี ย ว กั น มี Problem based
project
ชั้ น ปี ที่ ๑ บรรยาย อภิ ป รายกลุ่ ม
ชั้ น ปี ที่ ๒ บรรยาย ศึ ก ษาดู ง าน
อธิปรายเป็นรายบุคคล
ชั้นปี ๓-๔ บรรยาย อภิปรายกลุ่ ม
กรณีศึกษา การค้นคว้าทํารายงาน

PLO2 : วางแผน จั ด การป ระเด็ น
ปั ญ หาทางธุ ร กิ จ ขององค์ ก าร โดยใช้
กระบวนการตัดสินใจ ด้านการบริหาร
จั ด การซึ่ ง คํ า นึ ง ถึ ง ความหลากหลาย
ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
ขององค์การ และจริยธรรมทางธุรกิจ

PLO3 :ใช้ ค วามรู้ ท างหน้ า ที่ ห ลั ก ของ
ก า ร บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ ( Business
Functional Knowledge) ที่ เชื่อมโยง
ไป สู่ ก ารวิ เ ค ราะห์ ก ารอ อ ก แ บ บ
แนวทาง การวางแผน และการสื่อสาร
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กลยุทธ์การวัด
และประเมินผล
สอบข้อเขียนแบบอัตนัย การใช้รูบิกใน
การประเมิ น ผลรายงานต่าง ๆ รวมถึ ง
การนํ า เสนองาน การทดสอบก่ อ น
ระหว่าง และหลังการเรียน การประเมิน
กันเองภายในกลุ่ม

สอบข้อเขียนแบบอัตนัย การใช้รูบิกใน
การประเมิ น ผลรายงานต่าง ๆ รวมถึ ง
การนํ า เสนองาน การทดสอบก่ อ น
ระหว่าง และหลังการเรียน การประเมิน
กันเองภายในกลุ่ม การสังเกตการมีส่วน
ร่วม การใช้รูบิกในการประเมินข้อเสนอ
โครงการ รายงานฉบับเต็ม รวมถึงการ
นําเสนองาน
- สอบข้อเขียน
- การประเมิ น เล่ ม รายงานรายบุ ค คล
ตามรูบิค
- การสั ง เกตการมี ส่ ว น ร่ ว มใน การ
อภิปรายกลุ่มของผู้สอน
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กลยุทธ์การสอน

ข้ อ มู ล ที่ ซั บ ซ้ อ น เพื่ อ ทํ าการตั ด สิ น ใจ และการนําเสนอรายงาน
ด้านการบริหารจัดการได้
PLO4 :อภิ ป รายปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ค ว าม รู้ ท างห น้ า ที่ ห ลั ก ข อ งก า ร
บริ ห ารธุ ร กิ จ ที่ เชื่ อ มโยงไปสู่ แ นวคิ ด
เรื่ อ งโลกาภิ วั ต น์ แ ละเศรษฐกิ จ ระดั บ
ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับโลก
ได้
PLO5 : ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั น เป็ น ที ม
ระหว่างผู้มี ส่ วนเกี่ ย วข้ อ งกั บ งานด้ าน
บริหารและจัดการได้

PLO6 : ประเมินโอกาสและความท้า
ทายของสถานการณ์จริงทางธุรกิจ และ
จัดทําแนวทางแก้ไขปัญหาโดยใช้กรอบ
แนวคิดด้านการวิจัยทางธุรกิจได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม

PLO7 : ออกแบบแนวคิดและปรับปรุง
กระบวนการต่ า ง ๆ ที่ เหมาะสมและ
สอดคล้ อ งกั บ แต่ ล ะกรณี ศึ ก ษาทาง
ธุรกิจ

ชั้ น ปี ที่ ๑ บรรยาย อภิ ป รายกลุ่ ม
ชั้ น ปี ที่ ๒ บรรยาย ศึ ก ษาดู ง าน
อธิปรายเป็นรายบุคคล
ชั้นปี ๓-๔ บรรยาย อภิ ปรายกลุ่ม
กรณีศึกษา การค้นคว้าทํารายงาน
และการนําเสนอรายงาน
การทํางานแบบกลุ่มและแบบเดี่ยว
การนําเสนอต่อหน้าบุคคลทัว่ ไป
และบุคคลในวงการเดียวกันทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้ง
การฝึกปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ
บริหารธุรกิจ
ชั้นปีที่ ๑ บรรยาย อภิปรายกลุ่ม
ชั้นปีที่ ๒-๓ บรรยาย อภิปรายกลุ่ม
การศึ ก ษาจากกรณี ศึ ก ษา การ
ค้นคว้าและการทําการสํารวจตลาด
อย่างง่าย การทํารายงาน และการ
นําเสนอ
ชั้นปีที่ ๔ อภิปรายกลุ่มและ การทํา
วิจัยจากประสบการณ์ ที่ ได้รับจาก
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การทํางานแบบกลุ่มและแบบเดี่ยว
การค้ น คว้ า หาความรู้ เพิ่ ม เติ ม ทั้ ง
แบ บ เดี่ ยวแ ละแบ บ กลุ่ ม ก าร
นํ า เสนอต่ อ หน้ า บุ ค คลทั่ ว ไปและ
๗๑

กลยุทธ์การวัด
และประเมินผล
- ประเมินเล่มรายงานกลุ่มตามรูบิค
- ประเมินการนําเสนองานกลุ่มตามรูบิค
- สอบข้อเขียน
- การสั ง เกตการมี ส่ ว น ร่ ว มใน การ
อภิปรายกลุ่มของผู้สอน
- ประเมินเล่มรายงานตามรูบิค
- ประเมินการนําเสนอตามรูบิค
การใช้ รู บิ ก ในการประเมิ น ผลรายงาน
ต่ า งๆรวมถึ ง การนํ า เสนองาน การ
ประเมินกันเองภายในกลุ่ม การประเมิน
จากผู้ดูแลจากสถานประกอบการ

- สอบข้อเขียน
- การสั ง เกตการมี ส่ ว น ร่ ว มใน การ
อภิปรายกลุ่มของผู้เรียน
- ประเมินเล่มรายงานตามรูบิค
- ประเมินการนําเสนอตามรูบิค

การใช้ รูบิ ก ในการประเมิ น ผลรายงาน
ต่ า งๆ รวมถึ ง การนํ า เสนองาน การ
ประเมินกันเองภายในกลุ่ม การทดสอบ
ก่อน ระหว่าง และหลังการเรียน
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร

กลยุทธ์การสอน
บุคคล

๗๒

กลยุทธ์การวัด
และประเมินผล
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หมวดที่ ๕.
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาใช้การให้ระดับเกรดเป็นไปตามประกาศใน ภาคผนวก ๘ และจะต้องมี
การเผยแพร่รายละเอียดของการประเมินผล (สิ่งที่ประเมิน วิธีการประเมิน สัดส่วน ช่วงเวลา) ที่ชัดเจน ให้นักศึกษาได้รับ
ทราบ การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยหลักเกณฑ์การให้ระดับคะแนน
๑.๑ สัญลักษณ์ที่มีแต้มประจํา ผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาอาจจะแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ ซึ่งมีแต้ม
ประจํา ดังนี้
ความหมาย
แต้มคะแนน
สัญลักษณ์
A
ดีเยี่ยม
4.00
B+
ดีมาก
3.50
B
ดี
3.00
C+
ค่อนข้างดี
2.50
C
พอใช้
2.00
D+
อ่อน
1.50
D
อ่อนมาก
1.00
F
ตก
0.00
๑.๒ สัญลักษณ์ที่ไม่มีแต้มประจํา ผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาอาจจะแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ ซึ่งมีแต้ม
ประจํา ดังนี้
สัญลักษณ์
ความหมาย
S
พอใจ
U
ไม่พอใจ
I
รอการประเมินผล
P
การศึกษายังไม่สิ้นสุด
W
ถอนการศึกษา
AU
การศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต
X
ยังไม่ได้รับผลการประเมิน
T
การโอนหน่วยกิต
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๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา
ให้กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องทําความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และนําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้
ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
การทวนสอบในระดั บ รายวิชาควรให้ นั กศึ กษาประเมิ น การเรียนการสอนในระดับ รายวิชามีค ณะกรรมการ
พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษาดําเนินการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการทําวิจัยสัมฤทธิผลของการ
ประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทําอย่างต่อเนื่องและนําผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และ
หลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการทําวิจัย
อาจจะดําเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
(๑) ภาวะการได้งานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของระยะเวลาในการ
หางานทํา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
(๒) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความ
พึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลาต่าง ๆ เช่น
ปีที่ ๑ ปีที่ ๕ เป็นต้น
(๓) การประเมินตําแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
(๔) การประเมินจากบัณฑิต ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียนรวมทั้ง
สาขาอื่น ๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้
เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย
(๕) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของ
นักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้
ของนักศึกษา
(๖) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ อาทิ (๑) จํานวนโครงงานที่สามารถนําผลไปดําเนินงานได้ (๒)
จํานวนงานวิจัยของนักศึกษาที่นําผลการวิจัยไปปรับปรุงในการทํางาน (๓) จํานวนรางวัลทางสังคมและ
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วิชาชีพ (๔) จํานวนกิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม (๕) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กร ที่ทํา
ประโยชน์ต่อสังคม
๓. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
๓.๑ นักศึกษาที่มีสิทธิได้รับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้
๓.๑.๑ เรียนครบหน่วยกิต และรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ในหลักสูตร
๓.๑.๒ มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ํากว่า ๒.๐๐
๓.๑.๓ ใช้ เวลาการศึกษาไม่ เกิน ๒ เท่ าของระยะเวลาการศึก ษาที่ กําหนดไว้ในหลั กสู ตร ทั้ งนี้ ไม่ นั บ
ระยะเวลาการลาพักการศึกษา
๓.๑.๔ ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย
๓.๑.๕ ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๓.๒ นักศึกษาที่มีสิทธิแสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้
๓.๒.๑ เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร
๓.๒.๒ ผ่านกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๓.๒.๓ ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล
๓.๒.๔ ให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุ ไว้ใน ๓.๒.๑ ๓.๒.๒ และ ๓.๒.๓ ยื่นคําร้องแสดง
ความจํานงขอสําเร็จการศึกษาต่อส่วนทะเบียนและประเมินผล ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะนั้นอาจไม่ได้
รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติให้ปริญญา ในภาคการศึกษานั้น
๔. การอุทธรณ์ของนักศึกษา
นักศึกษาสามารถอุทธรณ์กรณีไม่เห็นด้วยกับผลการศึกษาในระหว่างภาคการเรียนหรือหลังจบภาคเรียน ตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยยื่นคําร้องทั่วไปต่องานการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เพื่อขอ
อุทธรณ์เกี่ยวกับผลการศึกษาในรายวิชาที่ลงทะเบียนภายใน ๑๕ วัน หลังจากประกาศผลการศึกษาตามปฏิทินการศึกษา
ทั้งนี้ งานการศึกษาจะดําเนินการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพิจารณาการอุทธรณ์ผลการศึกษา และจะแจ้ง
สรุปผลการพิจารณาให้นักศึกษาทราบในลําดับต่อไป โดยผ่านเจ้าหน้าที่งานการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
กาญ จนบุ รี ห้ อ ง ๒ ๒ ๒ ๑ หรื อ ติ ด ต่ อ ผ่ า นเพจงานการศึ ก ษ ามหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล วิ ท ยาเขตกาญ จนบุ รี
(www.ka.mahidol.ac.th)

๗๕

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สํานักวิชาสหวิทยาการ

หมวดที่ ๖. การพัฒนาคณาจารย์
๑. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
๑.๑ มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/สถาบัน/
คณะ/วิทยาเขต ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทาง
วิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
๑.๓ มีระบบอาจารย์พี่เลี้ยง
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ
การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาศึกษาต่อเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้
มีความทันสมัยตลอดเวลา
๒) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
๑) สนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
๒) ส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณให้อาจารย์ทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา
๓) ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น การทํ าวิ จั ย ทั้ งการวิจั ยในสาขาอาชี พ และการวิจั ย เพื่ อ พั ฒ นาการเรีย นการสอน
ตลอดจนให้แรงจูงใจแก่ผู้ที่มีผลงานทางวิชาการอย่างประจักษ์
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หมวดที่ ๗. การประกันคุณภาพหลักสูตร
๑. การกํากับมาตรฐาน
การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้
๑) การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยแต่งตั้งจากอาจารย์ประจําหลักสูตร และมีภาระหน้าที่ในการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบจํานวน ๕ คน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้คือ
มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชา และต้องมีผ ลงานทางวิชาการที่ ไม่ใช่ ส่วนหนึ่งของการศึก ษาเพื่ อรับปริญ ญา และเป็น ผลงานทาง
วิชาการที่ด้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
๒) การวางแผน การพัฒนา และการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด โดยมีการวางแผน มีการประเมิน
และรายงานผลการดํ าเนิ น งานของหลัก สู ต รทุ กปี ก ารศึ ก ษา (มคอ.๗) และนํ าข้ อ มู ล ที่ ได้ ไปปรับ ปรุงพั ฒ นา
หลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกรอบ ๕ ปี
๓) การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาข้อ ๑-๕ ดังนี้
๔) กําหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผนติดตามและทบทวน
การดําเนินงานหลักสูตร
๕) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
และ/หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา
๖) มีรายละเอียดของรายวิชา และ/หรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๓ และ/หรือ มคอ.
๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา
๗) มีการรายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและ/หรือรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
ตามแบบ มคอ. ๕ และ/หรือ มคอ. ๖ ภายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
๘) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบมคอ.๗ ภายใน ๖๐ วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา
ในกรณีที่สาขาวิชามีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.๑) แล้วให้สาขาวิชาดําเนินการตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในกรอบมาตรฐาน
ดังกล่าว
๒. บัณฑิต
บัณฑิตที่พึงประสงค์ต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
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๑) เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม
๒) มีความรู้ในด้านบริหารและการจัดการตามความเหมาะสมของสาขาวิชาการจัดการ
๓) มีทักษะด้านปัญญา สามารถคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ เสนอแนวความคิด และ/หรือประเมินค่าอย่างสร้างสรรค์
รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ทักษะและ/หรือความรู้ความเข้าใจทางวิชาการในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
มีทักษะภาคปฏิบัติตามที่ได้รับการฝึกฝน
๔) มีทักษะความสัม พันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ โดยมี ความรับผิ ดขอบในงานที่ ได้ รับมอบหมาย
สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมและปรับตัวทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
๕) มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับปัญหาและกลุ่ม
ผู้ฟังที่ต่างกัน สามารถใช้เทคนิคพื้นฐานทางสถิติ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการสื่อสาร และ
สืบค้นข้อมูล
๓. นักศึกษา
มีกระบวนการรับนักศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนว
การคงงอยู่ การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนนักศึกษาดังต่อไปนี้
๑) กระบวนการรับนักศึกษา
สาขาวิชามีการกําหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าศึกษา ดังนี้
๑.๑ ต้ อ งสํ า เร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต่ํ า กว่ า มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย หรื อ เที ย บเท่ า แผนการเรี ย น
วิท ยาศาสตร์- คณิ ตศาสตร์ หรือศิล ปศาสตร์–คณิ ตศาสตร์ (ศิล ป์ –คํ านวณ) และมี คุณ สมบั ติอื่นๆ ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยมหิดล
๑.๒ หรือ/ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และเป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด (รับตรง)
๒) การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา สาขาวิชาฯ ได้ดําเนินการตามกระบวนการต่อไปนี้ ได้แก่
๒.๑ ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
๒.๒ ผ่านระบบ และเกณฑ์การคัดเลือกของมหาวิทยาลัยมหิดล และ/หรือ เกณฑ์การคัดเลือก
ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
๓) การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยสาขาวิชามีระบบและกลไกเพื่อนําไปสู่การปฏิบัติงานโดย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผนเพื่อวางกลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อน
เข้าศึกษาและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้แก่อาจารย์ประจําในสาขาวิชา
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๔) การให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การสําเร็จการศึกษาสาขาวิชาฯมีระบบและกลไก
เกี่ยวกับการดูแลให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาเพื่อให้มีแนวโน้มอัตราการคงอยู่ และอัตราการสําเร็จ
การศึกษาในระดับที่สูง ดังนี้
๔.๑ การกําหนดอาจาร์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อกําหนดระบบและ
กลไกการดูแลให้คําปรึกษาทางด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาสําหรับนักศึกษา
๔.๒ การดูแลนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาใช้คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาโดยมีอาจารย์ในสาขาวิชาฯเป็นกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา
และในกรณีที่นักศึกษาในความดูแลมีปัญหาที่เกินความสามารถของอาจารย์ที่ปรึกษาจะให้คําปรึกษาได้ อาจารย์จะส่ง
ต่อไปยังคณะกรรมการประจําหลักสูตร และ/หรือ คณะกรรมการด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
ต่อไป
๔.๓ การนัดพบนักศึกษา เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษามีนักศึกษาในความดูแล อาจารย์จะเป็นผู้นัด
หมายนักศึกษาในความดูแลเพื่อมาพบ ๔-๕ ครั้งต่อหนึ่งภาคการศึกษา เพื่อให้คําปรึกษาในเรื่อง เกี่ยวกับการเรียนการ
สอนหรือช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องอื่น ๆ ของนักศึกษาต่อไป
การติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาในความดูแล อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้กําหนดวันเวลาให้
นักศึกษาเข้าพบ นอกจากวันเวลาที่อาจารย์กําหนดนักศึกษาสามารถนัดหมายวันเวลากับอาจารย์ที่ปรึกษาและเข้าพบเพื่อ
ขอคําปรึกษาได้
๔.๔ ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา นั ก ศึ ก ษาสามารถยื่ น ร้ อ งเรี ย น
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนต่อหัวหน้าสาขา และหัวหน้าสาขาวิชานําเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร
และหาทางแก้ไข หากที่ประชุมกรรมการบริหารฯ แก้ไขไม่ได้ให้พิจารณาส่งต่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และ/หรือ
คณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีเพื่อหาวิธีการแก้ไขต่อไป
๔. อาจารย์
๑) ระบบและกลไกการรับอาจารย์ใหม่ มีดังนี้
๑.๑ คณะกรรมการประจําหลักสูตรประชุมร่วมกัน เพื่อวางแผนและตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ประจํา
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์หรือระเบียบของ สกอ. และ/หรือ ตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้นจึง
สํารวจจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่คงอยู่ อาจารย์ประจําหลักสูตรที่จะเกษียณหรือลาออก เพื่อวางแผนอัตรากําลัง
ในอนาคต
๑.๒ หากอัตรากําลังไม่เพียงพอ สาขาวิชาเสนอขออนุมัติรับอาจารย์เพิ่มต่อคณะวิชา และมหาวิทยาลัย
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
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๑.๓ มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่โดยพิจารณาคุณสมบัติให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และมีการสอบคัดเลือก โดยสอบข้อเขียน และ/หรือสอบสัมภาษณ์ และสาธิตการสอน
๑.๔ นอกจากนี้ ส าขาฯยั งได้ ม อบหมายให้ อ าจารย์ ป ระจํ าหลั ก สู ต รที่ มี ป ระสบการณ์ เป็ น พี่ เลี้ ย งให้
คําแนะนําเกี่ยวกับการเรียนการสอน
๒) ระบบและกลไกการบริหารและการพัฒนาอาจารย์
อาจารย์ผู้รับผิดขอบหลักสูตรมีการวางแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตรและมีระบบส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ในด้านต่างๆ ดังนี้
๒.๑ จั ด โครงการอบรมสํ าหรั บ อาจารย์ ใหม่ เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ในด้ านเทคนิ ค วิ ธี ก ารสอน การวั ด ผล
ประเมินผล ตลอดจนจรรยาบรรรณและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
๒.๒ จัดโครงการอบรมด้านการวิจัย การทําผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ประจํา
ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้น เพื่อส่งผลต่อคุณภาพของหลักสูตร
๒.๓ กํ าหนดให้ อ าจารย์ ป ระจํ าจั ด ทํ าแผนเพื่ อ พั ฒ นาตนเองในด้ านการศึ ก ษาต่ อ การสร้างผลงาน
วิชาการ/การวิจัย และควบคุมกํากับให้อาจารย์ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้
๒.๔ จัดสรรงบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการอบรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพอาจารย์ทั้งในด้านการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ การวิจัยและการสร้างผลงานวิชาการ

๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
กระบวนการออกแบบหลักสูตร ประกอบไปด้วย การสํารวจสถานการณ์ ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม การสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและภาวะการมีงานทําของบัณฑิต และการสํารวจความพึงพอใจของ
ศิษ ย์เก่าและศิษ ย์ปัจจุบันต่อหลักสูตร เพื่ อนําผลมาใช้ในการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนถึงงการจัดทํ า
รายวิชาให้ทันสมัย
การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การดําเนินงานด้านการเรียนการสอนของ
หลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะพิจารณาแผนการศึกษาของนักศึกษาแต่ละกลุ่มแต่
ละชั้นปีเพื่อวางแผนกําหนดรายวิชาที่จะเปิดสอน เวลาเรียน-เวลาสอบ และผู้สอน ทั้งรายกลุ่มวิชาบังคับ และวิชาเลือกซึ่ง
รายวิชาเลือกที่จะเปิดสอนนี้ สาขาวิชาได้ให้นักศึกษาเป็นผู้เสนอให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณา หลังจาก
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาที่จะเปิดสอนแล้ว อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนจะประชุมร่วมกันเพื่อ
กําหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยการจัดผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษานั้นได้พิจารณาทั้งจากความรู้ ความสามารถใน
เนื้อหาวิชาและประสบการณ์ในการสอน ซึ่งถือว่ามีความสําคัญเป็นอันดับต้น ๆ รวมถึงพิจารณาเรื่องเวลาเรียน-เวลาสอบ
๘๐
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ที่ไม่ซ้ําซ้อนกับวิชาในสาขาอื่นๆ ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในฐานะวิชาโทหรือวิชาเลือกเสรี ตารางเวลาที่เหมาะสมทั้ง
กับผู้เรียนและผู้สอน
การประเมินผู้เรียน มีระบบ กลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
โดยมีระบบ/ขั้นตอนการประเมินผู้เรียนซึ่งปรากฏอยู่ในคู่มือแนวทางการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และมี
กลไก คือ คู่มือแนวทางการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่ทําหน้าที่
กํากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาฯ ได้นําระบบ-กลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดําเนินงาน โดย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารประจําหลักสูตรเพื่อ
กํากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มีการกําหนดเกณฑ์
การประเมิน โดยระบุไว้ใน มคอ.๓ ของรายวิชาที่เปิดสอนอย่างชัดเจน ภายใน ๓๐ วัน ก่อนเปิดภาคการศึกษา
ในส่ ว นของผู้ ส อนอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในแต่ ล ะรายวิ ช าที่ เปิ ด สอนในปี ก ารศึ ก ษานั้ น ๆ ของหลั ก สู ต รฯ
จะดําเนินการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา ตามกลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้าน หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาแล้ว
ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชา ดําเนินการจัดทํารายงานผลการจัดการเรียนการสอนหรือมคอ.๕ ของรายวิชา ภายใน ๓๐
วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ภายใต้การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ
๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
สาขาวิชาฯ จัดให้มีการประชุมเพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกท่านกําหนดสิ่ง
สนั บสนุ นการเรียนรู้ที่ จําเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน และสาขาวิชาฯนํ าเสนอต่อคณะวิชาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการ

๗. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ตามแนวทางของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จํานวน ๑๒ ตัวบ่งชี้
ปีการศึกษา
ตัวบ่งชีผ้ ลการดําเนินงานและเป้าหมาย
ปีที่ ๑ ปีที่ ๒ ปีที่ ๓ ปีที่ ๔ ปีที่ ๕
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๘๑
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ปีการศึกษา
ปีที่ ๑ ปีที่ ๒ ปีที่ ๓ ปีที่ ๔ ปีที่ ๕
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

ตัวบ่งชีผ้ ลการดําเนินงานและเป้าหมาย
๑. อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รอย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ ๘๐
มี ส่ ว นร่ ว มในการประชุ ม เพื่ อ วางแผน ติ ด ตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
๒. รายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้อง
กั บ กรอบ มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ แ ห่ ง ชาติ หรื อ มาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
๓. มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช าและรายละเอี ย ดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ
มคอ.๔ อย่ า งน้ อ ยก่ อ นการเปิ ด สอนในแต่ ล ะภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
๔. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดําเนินการของประสบการณ์ ภาคสนาม (ถ้ามี)
ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วั น หลั ง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
๕. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรี ย นรู้ ที่ กํ า หนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถ้ า มี )
อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือ การประเมิ น ผลการเรีย นรู้ จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว

๘๒
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ปีการศึกษา
ปีที่ ๑ ปีที่ ๒ ปีที่ ๓ ปีที่ ๔ ปีที่ ๕
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานและเป้าหมาย
๘. อาจารย์ ใหม่ (ถ้ า มี ) ทุ ก คน ได้ รั บ การปฐมนิ เทศหรื อ
คําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน
๙. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/
หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
๑๐. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๕๐ ต่อปี
๑๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่
มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนน
เต็ม ๕.๐
๑๒. ระดั บ ความพึ งพอใจของผู้ ใช้บั ณ ฑิ ตที่ มี ต่อ บั ณ ฑิ ต ใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐




































เกณฑ์ประเมิน : หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้
(๑) ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑-๕) มีผลการดําเนินการบรรลุเป้าหมาย และ
(๒) จํานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดําเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ๘๐% ของตัวบ่งชี้รวมทัง้ หมดของแต่ละปี
(๓) การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถ้ามี)
อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(๔) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
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หมวดที่ ๘. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนั้น พิจารณา
จากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุก ๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการ
ทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้น
เรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่
หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถทําให้ผู้เรียนเข้าใจได้ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน
การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป
หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป
๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นักศึก ษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุท ธ์การสอนการตรงต่อเวลา
การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมิ นหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทํ า เมื่อนั กศึกษาเรียนอยู่ในชั้น ปีที่ ๔ และ ต้องออกปฏิ บัติงานใน
รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในด้านบริหาร หรือจัดการ เป็นเวลา ๒-๔ เดือนซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์จะไป
นิเทศก์นักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินความรู้ของนักศึกษาว่าสามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ มีความรับผิดชอบ และยัง
อ่อนด้อยในด้านใด ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการ
การจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา อีกทั้งประเมินจากการรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร
พิจารณาจากผลการประเมินจากสถานประกอบการที่ นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงาน ในชั้นปี ที่ ๔ นอกจากนั้นการประเมิน
หลักสูตร ยังรวมไปถึงการรับฟังข้อคิดเห็นจากบุคคลทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องดังนี้
๒.๑ นักศึกษาทั้งหมดของหลักสูตร
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๒.๒ บัณฑิตของหลักสูตร
๒.๓ ผู้ทรงคุณวุฒิ
๒.๔ ผู้ประเมินคุณภาพในระดับสาขาวิชาฯ และ/หรือภาควิชาฯ และ/หรือ ระดับคณะฯ และ/หรือระดับวิทยาเขตฯ
และ/หรือ ระดับมหาวิทยาลัย และจากผู้ประเมินจากภายนอก
๓. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาประจํ า ปี ตามดั ช นี บ่ ง ชี้ ผ ลการดํ า เนิ น งานที่ ร ะบุ ในหมวดที่ ๗ ข้ อ ๗ โดย
คณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
ทั้ งนี้ มหาวิ ท ยาลั ย ได้ กํ าหนดให้ ทุ ก หลั ก สู ต รมี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ ทั น สมั ย แสดงการปรับ ปรุงดั ช นี ด้ าน
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ ๓ ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
ทุก ๕ ปี
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมข้อมูล จะทําให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชา กรณีที่
พบปั ญ หาของรายวิชาก็สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันทีซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการ
ปรับปรุงย่อยนั้นควรทําได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระทําทุก ๕ ปี ทั้งนี้เพื่อให้
หลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต นอกจากนี้ยังมีกระบวนการทบทวนผลการ
ประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน ดังนี้
๔.๑ รวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะ จากการประเมินของนักศึกษา ผูใ้ ช้บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิ
๔.๒ วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการรวบรวม เสนอแนะ และการประเมินผล โดยคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
๔.๓ จัดทําแผนการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์หลักสูตร
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ภาคผนวกแสดงในเล่มหลักสูตร (มคอ.๒)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
ภาคผนวก ๑
ภาคผนวก ๒

ภาคผนวก ๓

ภาคผนวก ๔

แบบรายงานข้อมูลหลักสูตรมหาวิทยาลัยมหิดล (MU Degree Profile)
๒.๑ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อย
(PLOs และ SubPLOs ของหลักสูตร)
๒.๒ ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ตารางแสดงความสัมพันธ์ เปรียบเทียบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)
กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ของชาติ
 เปรียบเทียบกับระดับวุฒิการศึกษา คือ ระดับ ๒- ปริญญาตรี
ระดับ ๔- ปริญญาโท
ระดับ ๖- ปริญญาเอก
หรือ
 เปรียบเทียบกับ มคอ.๑ ในกรณีที่สภาวิชาชีพ/สมาคมวิชาการของสาขาวิชา
ได้กําหนดมาตรฐานวิชาชีพ/สาขาวิชา ระดับชาติไว้เป็น มคอ.๑
แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
แสดงด้วยสัญญลักษณ์ I, R, P, M, และ A

ภาคผนวก ๕

สาระสําคัญในการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕

ภาคผนวก ๖

รายละเอียดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร
และอาจารย์พิเศษ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒
ของมหาวิทยาลัยมหิดล และ ประกาศ/ข้อบังคับเกี่ยวกับการศึกษาของส่วนงาน
คําสั่งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการ หรือผู้รับผิดชอบกระบวนการ
กลั่นกรองหลักสูตรของส่วนงาน
เอกสารเกี่ยวกับความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและนอกประเทศ (MOU) (ถ้ามี)

ภาคผนวก ๗
ภาคผนวก ๘
ภาคผนวก ๙
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ภาคผนวก ๑
แบบรายงานข้อมูลหลักสูตร (MU Degree Profile)
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แบบรายงานข้อมูลหลักสูตร (MU Degree Profile)
ภาษาไทย
:
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ
:
Bachelor of Business Administration Program
1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม :
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ชื่อย่อ :
บธ.บ.
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :
Bachelor of Business Administration
ชื่อย่อ :
B.B.A.
2. วิชาเอก
:
ไม่มี
3. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า ๑๒๙ หน่วยกิต
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
1. ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
2. ชื่อปริญญา
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
ภาพรวมของหลักสูตร
ประเภทของหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิต
ระยะเวลาการศึกษา /
วงรอบหลักสูตร
สถานภาพของ
หลักสูตรและ
กําหนดการเปิดสอน
การให้ปริญญา
สถาบันผูป้ ระสาท
ปริญญา (ความร่วมมือ
กับสถาบันอืน่ )

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
Bachelor of Business Administration Program
บริหารธุรกิจบัณฑิต
Bachelor of Business Administration
ปริญญาตรี ทางวิชาการ
๑๒๙ หน่วยกิต
ระยะเวลาการศึกษา ๔ ปี /ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๕ ปี
- เป็นหลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ปรับปรุงจากหลักสูตร ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
- เปิดสอนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว
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องค์กรที่ให้การรับรอง
มาตรฐาน
ข้อมูลเฉพาะของ
หลักสูตร
เป้าหมายของหลักสูตร
จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ ประเมิน อธิบายสถานการณ์ทางธุรกิจ
ปัจจุบัน ออกแบบวิธีการ กลยุทธ์ ยุทธวิธี และแนวทางแก้ปัยหาทางธุรกิจ ตลอดจนสามารถ
ทํางานร่วมกันเป็นทีม ระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อีกทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
และมีจริยธรรมที่เหมาะสมทางธุรกิจ
วัตถุประสงค์
บั ณ ฑิ ต ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาจากหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต จะได้ รั บ การส่ ง เสริ ม ให้ มี
ความสามารถดังนี้
๑) วิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางธุรกิจและการจัดการด้วยพื้น ฐานความรู้ทางหน้าที่ของการ
เป้าหมาย / วัตถุประสงค์
บริหารธุรกิจ (Business Functional Knowledge) ที่ สอดคล้องกั บ บริบ ททางเศรษฐกิจ
Purpose / Goals /
สังคม และการเมือง
Objectives
๒) ออกแบบแผน วิธีการ กลยุทธ์ ยุทธวิธี และแนวทางแก้ปัญหาทางธุรกิจ และการจัดการ
ที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์
๓) พัฒนาและดําเนินการโครงงานวิจัย เพื่อแก้ประเด็นปัญหาทางธุรกิจด้วยกระบวนการ
ตัดสินใจด้านการบริหารและจัดการ
๔) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการบริหารและจัดการ
๕) ปฏิบ้ติงานร่วมกันเป็นทีม ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานด้านบริหารและจัดการ
๖) ตระหนั ก รู้ และพร้ อ มมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารและจั ด การ เกี่ ย วกั บ ประเด็ น เรื่ อ ง
ความหมายหลาก (Diversity) ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การ
และจริยธรรมทางธุรกิจ
๑) เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทมี่ ุ่งเน้นการฝึกทักษะการปฏิบัติงานควบคู่กับการศึกษาวิจัย
ลักษณะเฉพาะของ
๒) เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทมี่ ุ่งเน้นการเรียนการสอน ควบคู่กับการศึกษาดูงานในสถาน
หลักสูตร Distinctive
ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน
Features
๓) เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทมี่ ุ่งเน้นการทํางานร่วมกับชุมชน เพื่อนําไปสู่การวิจัยและพัฒนา
ธุรกิจของชุมชน
ระบบการศึกษา
ใช้ระบบการศึกษาแบบหน่วยกิตทวิภาค ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล
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เส้นทางความก้าวหน้า
ของผู้สําเร็จการศึกษา

อาชีพสามารถประกอบ
ได้

การศึกษาต่อ

ประกอบอาชีพในสายงานต่าง ๆ ที่สําคัญของทุกองค์การ ได้แก่ สายงานทรัพยากรมนุษย์ สาย
งานการตลาด สายงานการจัดซื้อ สายงานการผลิตและปฏิบัติการ และสายงานอื่น ๆ เช่น
๑. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ นักวางแผนวิเคราะห์โครงการ
เจ้าหน้าที่วางแผนกลยุทธ์การตลาด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒. ผู้ประกอบการธุรกิจหรือสานต่อกิจการของครอบครัวได้
๓. นักวิจัยธุรกิจเบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในธุรกิจ
สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโททั้งในและต่างประเทศ อาทิ
๑) บริหารธุรกิจบัณฑิต ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการ การเงิน การตลาด การผลิตและการปฏิบัติการ การจัดการโลจิสติกส์และ
ห่วงโซ่อุปทาน
๒) สาขาอื่น ๆ ที่เปิดรับคุณวุฒิด้านบริหารธุรกิจ เช่น
การจัดการการท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสน
ศาสตร์ ฯลฯ

ปรัชญาการศึกษาใน
การบริหารหลักสูตร
ส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะ และความเชี่ยวชาญด้านการ
บริหารและการจัดการที่ทันสมัยเป็นสากล สามารถเชื่อมโยงหาแนวทางแก้ปัญหาภายในองค์การ
ปรัชญาการศึกษา
จากผลกระทบทางเศรษฐกิ จ สั งคม วั ฒ นธรรม และสิ่ ง แวดล้ อ ม บนพื้ น ฐานของคุ ณ ธรรม
จริยธรรม สอดคล้องกับสถานการณ์การบริหารและจัดการที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
เน้นจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry approach) ซึ่งให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนรู้ตลอดเวลา ทั้งจากกิจกรรมในชั้นเรียน การทํางานที่ได้รับมอบหมาย หรือกิจกรรม
เสริ ม หลั ก สู ต ร โดยมี ผู้ ส อนเป็ น ผู้ ก ระตุ้ น ให้ คํ า แนะนํ า ช่ ว ยเหลื อ อํ า นวยความสะดวกด้ า น
กลยุทธ์ / แนวปฏิบัติใน
ทรัพยากรและบรรยากาศการเรียนรู้ และมีการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experienceการจัดการเรียนการสอน
based learning) ทั้งในสถานที่ของวิทยาเขตกาญจนบุรี การศึกษาดูงานนอกสถานที่และการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ รวมถึงการเรียนรู้ผ่านการแก้ไขปัญหา (Problem-based learning) ด้วย
ตัวของผู้เรียนเองอย่างเต็มรูปแบบในการทําโครงการวิจัย
กลยุทธ์ /แนวปฏิบัติใน
การประเมินผลการเรียนรู้โดยการประเมินการแสดงออกในการดําเนินงานตามกระบวนการ
การประเมินผลการเรียนรู้ (Process performance) และคุณ ภาพของผลงาน (Output) ที่ นั กศึ กษาจั ดทํ าขึ้ น โดยมีก าร
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ของนักศึกษา

ประเมินผลเป็นระยะๆ ระหว่างเรียน (Formative assessment) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
พิจารณานําผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและพัฒนาศักยภาพของตนเอง และการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ (Summative evaluation) เพื่อตรวจสอบผล
การเรียนรู้ตามมาตรฐานที่คาดหวังไว้ โดยเน้นให้ทั้งผู้เรียนและผู้สอนมีการสื่อสารถึงจุดมุ่งหมาย
ในการเรียน และรายละเอี ยดของการประเมิน ผล (วิธีการ เกณฑ์ สัดส่วนคะแนน) ที่ ชัดเจน
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและการจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

สมรรถะที่เสริมสร้างให้
นักศึกษาของหลักสูตร

Generic
Competences

Subject-Specific
Competences

๑) คิดวิเคราะห์หาทางแก้ปัญหาโดยใช้วิจารณญาณอย่างเป็นระบบ ด้วยหลักเหตุผล ตาม
กระบวนการสืบค้นทางวิทยาศาสตร์
๒) คิดเชื่อมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์อย่าง
เปิดกว้าง ซื่อตรง ด้วยการยอมรับในมุมมองที่แตกต่างกัน
๓) ค้นคว้าและใช้สื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและมีจริยธรรม
๔) สื่อสารกับผู้ร่วมงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สาธารณชน ในการบริหารและจัดการหลากหลาย
ทาง (Diversity) ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคม และสิ่ ง แวดล้ อ มขององค์ ก าร ตลอดจนความมี
จริยธรรมทางธุรกิจ
๕) ทํางานร่วมกันเป็นหมู่คณะด้วยความเคารพในบทบาทหน้าที่และสิทธิของสมาชิกในกลุ่ม
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๖) รับผิดชอบตนเองในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นไปตามมาตรฐาน และตาม
กรอบเวลาที่กําหนด
๑) วิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบสํ า คั ญ อั น เกี่ ย วข้ อ งกั บ ขอบเขตหน้ า ที่ ใ นการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ
(Business Functional Knowledge) ที่สอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ตั้งแต่เริ่มต้น และสามารถเป็นผู้ประกอบการได้
๒) จัดทําแผนธุรกิจ และแนวทางการบริหารและจัดการ นําไปสู่การปฏิบัติ และสามารถ
สื่ อ สารข้ อ มู ล เพื่ อ ช่ ว ยตั ด สิ น ใจในการทํ างาน โดยมี ค วามรู้เกี่ ย วกั บ แนวโน้ ม ในสถานการณ์
ปัจจุบัน และใช้ทักษะการบริหารด้านต่าง ๆ เพื่อกําหนดทิศทางให้กับธุรกิจ
๓) วัดผล ประเมินผล และอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ พร้อมทั้งค้นหาโอกาส และ
สร้างแนวทางบริหาร จัดการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์การผ่านการวิจัยทางสังคม
๔) พัฒนากระบวนการในการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการในองค์การ
ธุรกิจได้
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต
PLO1 ใช้ทักษะและความรู้พื้นฐานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติเพื่ออธิบายเหตุและผลของ
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจได้เหมาะสมกับสถานการณ์
PLO2 วางแผน จัดการประเด็นปัญ หาทางธุรกิจขององค์การ โดยใช้กระบวนการตัดสินใจ ด้านการบริหารจัดการซึ่ง
คํานึงถึงความหลากหลาย ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมขององค์การ และจริยธรรมทางธุรกิจ
PLO3 ใช้ความรู้ทางหน้าที่หลักของการบริหารธุรกิจ (Business Functional Knowledge) ที่เชื่อมโยงไปสู่การวิเคราะห์
การออกแบบแนวทาง การวางแผน และการสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อน เพื่อทําการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการได้
PLO4 อภิปรายปฏิสัมพันธ์ระหว่างความรู้ทางหน้าที่หลักของการบริหารธุรกิจ ที่เชื่อมโยงไปสู่แนวคิดเรื่องโลกาภิวัตน์
และเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับโลกได้
PLO5 ปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีม ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานด้านบริหารและจัดการได้
PLO6 ประเมินโอกาสและความท้าทายของสถานการณ์จริงทางธุรกิจ และจัดทําแนวทางแก้ไขปัญหาโดยใช้กรอบแนวคิด
ด้านการวิจัยทางธุรกิจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
PLO7 ออกแบบแนวคิดและปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแต่ละกรณีศึกษาทางธุรกิจ
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ภาคผนวก ๒
๒.๑ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อย
(PLOs และ SubPLOs ของหลักสูตร)
๒.๒ ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้
ระดับหลักสูตร กับคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
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ตารางภาคผนวก ๒.๑ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อย (SubPLOs)
PLOs statements
Sub-PLOs statements
PLO1 : ใช้ ทั ก ษะและความรู้ พื้ น ฐานด้ า น ๑) อธิบายความรู้พื้นฐานทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ คณิตศาสตร์
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ และสถิติ
สถิติเพื่ออธิบายเหตุและผลของสถานการณ์ที่ ๒) ประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานตามหลักการบริหารธุรกิจ และศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจได้เหมาะสมกับ เกี่ยวข้อง เพื่ออธิบายเหตุและผลในด้านการบริหารธุรกิจอย่างเป็นองค์
สถานการณ์
รวม ได้ตามหลักวิชาการและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
PLO2 : วางแผน จัดการประเด็นปัญหาทาง ๑) วิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ ข้ อ มู ล ทางธุ ร กิ จ ขององค์ ก าร โดยใช้
ธุ ร กิ จ ขององค์ ก าร โดยใช้ ก ระบวนการ กระบวนการตั ด สิ น ใจด้ า นการบริ ห ารจั ด การ ซึ่ ง คํ า นึ ง ถึ ง ความ
ตัดสินใจ ด้านการบริหารจัดการซึ่งคํานึงถึง หลากหลาย (Diversity) ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคม สิ่ ง แวดล้ อ มของ
ความหลากหลาย ความรับผิดชอบต่อสังคม องค์การ (CSR) และจริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics)
สิ่งแวดล้อมขององค์การ และจริยธรรมทาง ๒) จัดลําดับความสําคัญของประเด็นปัญหาทางด้านบริหารธุรกิจ โดย
คํานึงถึงผลกระทบในมุมมองต่าง ๆ
ธุรกิจ
๓) วางแผนจัดการปัญหาทางธุรกิจ โดยใช้หลักการจัดกระบวนการและ
การจั ด การความเสี่ ย งอย่ า งเป็ น องค์ ร วม เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ผ ลของ
องค์การและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
๔) ใช้กรอบแนวคิดเรื่องความหลากหลาย (Diversity) ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การ (CSR) และจริยธรรมทางธุรกิจ
(Business Ethics) ที่เชื่อมโยงไปสู่บรรทัดฐานทางวัฒนธรรมและเข้าใจ
กฎหมายและข้อบังคับ ที่มีผลต่อประเด็นปัญหาทางธุรกิจ
PLO3 :ใช้ ค วามรู้ ท างหน้ า ที่ ห ลั ก ของการ ๑) อธิบายกระบวนการสื่อสาร และอธิบายพฤติกรรมเชิงอวัจนภาษา
บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ ( Business Functional และการฟังที่มีผลต่อการสื่อสารที่เกี่ยวกับความรู้ทางหน้าที่หลักของการ
Knowledge) ที่ เชื่ อ มโยงไปสู่ ก ารวิ เคราะห์ บริหารธุรกิจ
การออกแบบแนวทาง การวางแผน และการ ๒) วิ เคราะห์ แ ละสั งเคราะห์ ข้ อ มู ล ทางธุ ร กิ จ โดยการเขี ย นแนวทาง
สื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อน เพื่อทําการตัดสินใจ แก้ปัญหา หรือข้อแนะนําที่ชัดเจน เพื่อนําไปสู่การตัดสินใจที่เหมาะสม
ด้านการบริหารจัดการได้
กับความท้าทายทางธุรกิจ
๓) ใช้ทักษะการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ในบริบททางธุรกิจ เพื่อระบุ
ปัญหา เสนอทางเลือก ประเมินผลทางเลือก และนําไปสู่แนวทางการ
แผนเชิงกลยุทธ์ของบริษัท
PLO4 :อภิ ป รายปฏิ สัม พั น ธ์ ระหว่างความรู้ ๑) อธิบายคุณลักษณะของปฏิสัมพันธ์ระหว่างความรู้ทางหน้าที่หลัก
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PLOs statements
ทางหน้ า ที่ ห ลั ก ของการบริ ห ารธุ ร กิ จ ที่
เชื่ อ มโยงไปสู่ แ นวคิ ด เรื่ อ งโลกาภิ วั ต น์ แ ละ
เศรษฐกิจระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และ
ระดับโลกได้

Sub-PLOs statements
ของการบริ ห ารธุ ร กิ จ ที่ เชื่ อ มโยงไปสู่ แ นวคิ ด เรื่ อ งโลกาภิ วั ต น์ แ ละ
เศรษฐกิจระดับโลก
๒) ทํ า การตั ด สิ น ใจเพื่ อ ประเมิ น ผลกระทบของโลกาภิ วั ต น์ และ
เศรษฐกิจระดับโลก ที่มีผลต่อการดําเนินธุรกิจ โดยใช้ความรู้ทางหน้าที่
หลักของการบริหารธุรกิจ (Business Functional Knowledge)

PLO5 : ปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีม ระหว่างผู้ ๑ ) ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ง าน โดยใช้ ทั กษ ะความสั ม พั น ธ์ ร ะห ว่ า งบุ คคล
มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานด้านบริหารและจัดการ (Interpersonal Skills) และทั กษ ะในการป รั บ ตั ว (Adaptability
Skills) ในสถานที่ทํางาน
ได้
๒) อธิ บ ายความเชื่ อ มโยงระหว่ า งความรู้ ท างหน้ า ที่ ห ลั ก ของการ
บริ ห ารธุ ร กิ จ ไปสู่ ก ารฝึ ก ประสบการณ์ วิช าชี พ (Field Experience)
และการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work integrated
learning: WIL)
PLO6 : ประเมิ น โอกาสและความท้ า ทาย ๑) ฝึกปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์พื้นฐานที่
ของสถานการณ์จริงทางธุรกิจ และจัดทําแนว เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น ชุดโปรแกรม MS-Office, Windows, SPSS
ทางแก้ไขปัญหาโดยใช้กรอบแนวคิดด้านการ ๒) สร้างกรอบแนวคิดการวิจัยทางธุรกิจ และแนวทางการค้นหาประเด็น
วิจัยทางธุรกิจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ปัญหาทางหน้าที่หลักของการบริหารธุรกิจ
๓) ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และข้อจํากัด ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหา
ทางหน้าที่หลักของการบริหารธุรกิจ
๔) เปรี ยบเที ย บระเบี ยบวิธีก ารวิจัย ทางธุรกิ จ เทคนิ ค ทางสถิ ติ และ
วิธีการสํารวจภาคสนามที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแต่ละกรณีศึกษา
ทางธุรกิจ
PLO7 : ออกแบบแนวคิ ด และปรั บ ปรุ ง ๑) เสนอแนวทาง แผนการ และกระบวนการผลิตสิ น ค้ าและบริก าร
ก ระบ วน ก ารต่ าง ๆ ที่ เห ม าะส ม แ ล ะ ในแต่ละกรณีศึกษาทางธุรกิจ ที่สามารถตอบโจทย์การแก้ปัญหาได้
๒) อธิบายแนวคิดเชิ งระบบ (Systematic Approaches) บนพื้นฐาน
สอดคล้องกับแต่ละกรณีศึกษาทางธุรกิจ
ของความรู้ ท างหน้ า ที่ ห ลั ก ของการบริ ห ารธุ ร กิ จ เพื่ อ สร้ า งแผนการ
บริหารจัดการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับประเด็นปัญหาทางหน้าที่
หลักของการบริหารธุรกิจ
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ตารางภาคผนวก ๒.๒ ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร กับคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล

๑.
๒.
๓.
๔.

Program Learning Outcome /
4 Graduate Attributes
T-Shaped Breathe & Depth – รู้แจ้ง รู้จริง
ทั้งด้านกว้างและด้านลึก
Globally Talented – มีทักษะ ประสบการณ์
สามารถแข่งขันได้ระดับโลก
Socially Contributing – มีจิตสาธารณะ
สามารถทําประโยชน์ให้สังคม
Entrepreneurially Minded – กล้าคิด กล้า
ทํา กล้าตัดสินใจ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ในทางที่
ถูกต้อง

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7
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ภาคผนวก ๓
ตารางแสดงความสัมพันธ์เปรียบเทียบระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)
กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.)
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ตารางภาคผนวก ๓
ความสัมพันธ์ระหว่าง ผลลัพธ์การเรียนรูร้ ะดับหลักสูตร (PLOs) กับ มคอ.
*ระบุว่าหลักสูตรเทียบสมรรถนะกับ
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5
มคอ.ระดับใด หรือกับ มคอ. ๑
ด้านที่ ๑ ด้านคุณธรรมจริยธรรม
๑.๑ สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ
โดยใช้ดุลยพินิจบุคคล ทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น ค่านิยม     
พื้นฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ
๑.๒ แสดงออกซึ่ งพฤติ ก รรมทางด้ านคุ ณ ธรรมและจริย ธรรม
อาทิ มี วิ นั ย มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต เสี ย สละ เป็ น
   
แบบอย่างที่ดี
๑.๓ เข้าใจผู้อื่น และเข้าใจโลก
    
ด้านที่ ๒ ด้านความรู้
๒.๑ มีความรอบรู้ในเนื้อหาหลักในรายวิชาที่ศึกษา
   
๒.๒ สามารถบู ร ณาการความรู้ ใ นศาสตร์ อื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
รายวิชาที่ศึกษาตระหนัก รู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่  
 
เกี่ยวข้อง
๒.๓ ตระหนั ก ในธรรมเนี ย มปฏิ บั ติ กฎระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ ที่
    
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
ด้านที่ ๓ ด้านทักษะทางปัญญา
๓.๑ คิดวิเคราะห์และให้เหตุผลได้อย่างมีประสิท ธิภาพ : การ
วิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินข้อมูลและแนวคิดจาก 
  
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
๓.๒ การตัดสินจากข้อมูลที่มีและการตัดสินใจบนพื้นฐานของ
   
เหตุผลได้
๓.๓ ประยุกต์ความรู้และทักษะในการจัดการเชิงกระบวนการได้
๓.๔ สามารถศึ ก ษาปั ญ หาที่ ค่ อ นข้ า งซั บ ซ้ อ นและเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์โดยคํานึงถึงความรู้ทาง
 
 
ภาคทฤษฎี ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการ
ตัดสินใจ
๙๙

PLO6 PLO7
























ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สํานักวิชาสหวิทยาการ

*ระบุว่าหลักสูตรเทียบสมรรถนะกับ
มคอ.ระดับใด หรือกับ มคอ. ๑
๓.๕ นั ก ศึ ก ษาสามารถใช้ วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านประจํ า และหา
แนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
ด้านที่ ๔ ด้านทั กษะความสัมพั น ธ์ระหว่างบุ คคลและความ
รับผิดชอบ
๔.๑ มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบน
พื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม
๔.๒ มี ส่ ว นช่ ว ยและเอื้ อ ต่ อ การแก้ ปั ญ หาในกลุ่ ม ได้ อ ย่ า ง
สร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นผู้นําหรือสมาชิกของกลุ่ม
๔.๓ รับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตนเอง
และอาชีพ
๔.๔ สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้นําในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจน
และต้องใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา
ด้านที่ ๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ สามารถศึ ก ษาและทํ า ความเข้ า ใจในประเด็ น ปั ญ หา
สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
๕.๒ ใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
ประมวลผลแปลความหมาย และนําเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่าง
สม่ําเสมอ
๕.๓ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในการพูด การ
เขี ย น สามารถเลื อ กใช้ รู ป แบบของการนํ า เสนอที่ เหมาะสม
สําหรับกลุ่มบุคคลที่ แตกต่างกันได้

๑๐๐

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7
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ภาคผนวก ๔
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
๔.๑ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรสูร่ ายวิชา
(Curriculum Mapping)

๑๐๑

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สํานักวิชาสหวิทยาการ

ตารางภาคผนวก ๔.๑ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรูร้ ะดับหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
รหัสวิชา ชื่อวิชา *

จํานวน Program-Level Learning Outcomes (PLOs)
หน่วยกิต PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7

(รายวิชาชัน้ ปีที่ ๑ ภาคต้น)
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
ศศภอ xxx ภาษาอังกฤษระดับ x
วทคณ ๑๗๐ คณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์พื้นฐานประยุกต์ได้
กญบจ ๑๔๐ องค์การและการจัดการ
(รายวิชาชั้นปีที่ ๑ ภาคปลาย)
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
สมสค ๑๐๘ ระบบกฎหมายไทย
ศศภอ xxx ภาษาอังกฤษระดับ x
กญบจ ๑๐๐ หลักการบัญชี
กญบจ ๑๔๑ หลักการตลาด
วกศท ๑๒๗ แอโรบิคเพื่อสุขภาพ หรือ
วกศท ๑๒๘ โยคะเพื่อสุขภาพ หรือ
วกศท ๑๓๔ ลีลาศ
(รายวิชาชั้นปีที่ 2 ภาคต้น)
กญสห ๒๔๐ ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารองค์กร
กญศท ๒๖๑ การจัดการสารสนเทศและการประยุกต์
คอมพิวเตอร์
กญบจ ๒๐๐ กฎหมายธุรกิจ
กญบจ 230 คณิตศาสตร์ธุรกิจ
กญบจ 242 การเงินธุรกิจ
กญบจ ๒๕๑ การจัดการของผู้ประกอบการ
กญบธ 252 พฤติกรรมองค์การ

๓ (๒-๒-๕)
๒ (๑-๒-๓)
๓ (๒-๒-๕)
๒ (๑-๒-๓)
๓ (๒-๒-๕)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๓-๐-๖)

I
I

๐ (๐-๐-๐)
๐ (๐-๐-๐)
๐ (๐-๐-๐)
๐ (๐-๐-๐)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๓-๐-๖)
๒ (๑-๒-๓)

I
I

๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๓-๕)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

๑๐๒

I

I
I
I
I

I

I
I

I
I

I
I
I
I
I

R
R

I
R
I

R

I
I
I
I

I
I
I

I

I

I
I
I
I

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

I

I
I
I

R
P

R
R

I
I

I
R
R

R

I
R

I

R

R

I

I

I
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รหัสวิชา ชื่อวิชา *
(รายวิชาชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย)
กญบจ ๒๐๑ การบัญชีเพื่อการจัดการ
กญบจ ๒๒๐ เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
กญบจ ๒๔๓ การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
กญบธ ๒๕๐ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
กญบธ ๒๕๓ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
กญบธ ๒๕๔ การจัดการโครงการ
กญบธ xxx วิชาบังคับเลือก ๑
(รายวิชาชั้นปีที่ 3 ภาคต้น)
กญศท ๓๐๑ สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กญบจ ๓๓๑ สถิติธุรกิจ
กญบจ ๓๔๕ จริยธรรมธุรกิจ
กญบธ ๓๕๖ การจัดการโลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทาน
กญบธ ๓๕๙ การจัดการธุรกิจดิจิทัลและตลาดอิเล็กทรอนิกส์
กญบธ xxx วิชาบังคับเลือก ๒
(รายวิชาชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย)
กญกจ ๓๕๘ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
กญบจ ๓๔๔ การวิจัยธุรกิจ
กญบธ ๓๕๕ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
กญบธ ๓๕๙ เตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กญบธ xxx วิชาบังคับเลือก ๓
กญบธ xxx วิชาบังคับเลือก ๔
(รายวิชาชั้นปีที่ 4 ภาคต้น)
กญบธ ๔๖๐ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กญบธ ๔๖๑ การจัดการเชิงกลยุทธ์
กญบธ xxx วิชาบังคับเลือก ๕
กญบธ xxx วิชาบังคับเลือก ๖
(รายวิชาชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย)
กญบธ ๔๖๒ สัมมนาการจัดการ
กญบธ ๔๖๓ โครงงานขั้นสูงด้านการจัดการ
XXXX xxx วิชาเลือกเสรี ๑

จํานวน Program-Level Learning Outcomes (PLOs)
หน่วยกิต PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (x-x-x)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (x-x-x)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๑-๒-๓)
๓ (x-x-x)
๓ (x-x-x)
๑ (๐-๓-๑)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (x-x-x)
๓ (x-x-x)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (x-x-x)

๑๐๓

R
R
R

I
R
I

I
I

R
I

E
I
R

R
R
R

R/P
P
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P
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R

R

R

P

R
P
P

R
R
M
P

M
M

M
M

R

R
R

M
A

R

R
R
P
P
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P
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A
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รหัสวิชา ชื่อวิชา *
XXXX xxx

วิชาเลือกเสรี ๒

รหัสวิชา ชื่อวิชา *

จํานวน Program-Level Learning Outcomes (PLOs)
หน่วยกิต PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7
๓ (x-x-x)

จํานวน Program-Level Learning Outcomes (PLOs)
หน่วยกิต PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7

กลุ่มวิชาเลือก
กญบธ ๒๗๐
กญบธ ๒๗๑
กญบธ ๒๗๒
กญบธ ๒๗๓
กญบธ ๓๗๐
กญบธ ๓๗๑
กญบธ ๓๗๒
กญบธ ๓๗๓
กญบธ ๓๗๔
กญบธ ๓๗๕
กญบธ ๓๗๖
กญบธ ๓๗๗
กญบธ ๓๗๘
กญบธ ๓๗๙
กญบธ ๓๘๐

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
การจัดการธุรกิจบริการสําหรับธุรกิจไมซ์
การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
การจัดการความเสี่ยง
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
ลักษณะและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
การจัดการการตลาดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
การบริการ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ
การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง
หัวข้อพิเศษทางด้านบริหารธุรกิจ
การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

๑๐๔
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I
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I
I
I
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M

P
M

P

P
R
M

M
M
M

I

I
I

I
I
I
I

I
I
R
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P
R
R
M
M
M
M

M

I
I
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M
R
M
M
M
M

I
I
I
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M
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M
M
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รหัสวิชา ชื่อวิชา *

จํานวน Program-Level Learning Outcomes (PLOs)
หน่วยกิต PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7

กลุ่มวิชาเลือก
กญบธ ๓๘๑
กญบธ ๓๘๒
กญบธ ๓๘๓
กญบธ ๓๘๔
กญบธ ๓๘๕

การจัดการผลการปฏิบัติงาน
การจัดการค่าตอบแทน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์
พนักงานสัมพันธ์และกฎหมายแรงงาน
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจบริการและการ
ท่องเที่ยว

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๒-๒-๕)

๑๐๕

M
R
R

R
M
R

R

M
M
R
M
R

M

M
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ภาคผนวก ๕
สาระสําคัญในการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ
ฉบับ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕

๙๐
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การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ฉบับ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
---------------------------------------------๑. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๒๒
มกราคม ๒๕๕๖
๒. สภามหาวิทยาลัย / สถาบัน ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว ในคราวประชุม ครั้งที่๔๖๔ เมือ่ วันที่ ๑๙
กันยายน ๒๕๕๖
๓. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
เป็นต้นไป
๔. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข
๑) เป็นไปตามวงรอบของการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
๒) เป็นการพัฒนาปรับปรุงตามแนวทางของการจัดการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสําคัญ
(Outcome-based learning) ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล เพือ่ การยกระดับเป็นมหาวิทยาลัย
ระดับโลก
๓) เป็นการพัฒนาปรับปรุงให้ได้บัณฑิตที่ตอบสนองกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์
เก่า อาจารย์ และนักศึกษาปัจจุบัน) ที่เปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของโลก และมีคุณสมบัติบัณฑิต
อันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
๕. สาระสําคัญในการปรับปรุงแก้ไข
การปรับปรุงหลักสูตรใหม่ในครั้งนี้ ได้มีการปรับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฯ มีการปรับจํานวน
หน่วยกิตในบางรายวิชาให้มีความกระชับและมีการปรับปรุงเพิ่มรายวิชาที่สําคัญเพื่อให้มคี วามครอบคลุมและ
ตอบสนองกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และจัดลําดับบางรายวิชาใหม่
๕.๑ ปรับปรุงเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่
ปรับปรุงตามสถานการณ์ปัจจุบันดังนี้
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
๑. เป้าหมายของหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
๑. เป้าหมายของหลักสูตร
๙๑

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สํานักวิชาสหวิทยาการ

บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
ไม่มี

๒. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในสาขาวิชา
การจัดการ และมีทักษะความสามารถ
ทางด้านบริหาร และจัดการ ประกอบ
กับความรู้ทางด้านวิชาชีพนั้น ๆ
๒) เพื่ อเพิ่ ม ทางเลือกทางการศึกษา และ
การประกอบอาชีพให้แก่บัณฑิต
๓) เพื่อผลิตบัณฑิตรองรับการขยายตัวของ
ธุ ร กิ จ แ น วให ม่ ใน สั งค ม ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงแบบพลวัต

บริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
จั ด การเรี ย นรู้ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นสามารถวิ เ คราะห์
ประเมิ น อธิ บ ายสถานการณ์ ท างธุ ร กิ จ ปั จ จุ บั น ออกแบบวิ ธี ก าร
กลยุทธ์ ยุทธวิธี และแนวทางแก้ปัญ หาทางธุรกิจ ตลอดจนสามารถ
ทํ า งานร่ ว มกั น เป็ น ที ม ระหว่ า งผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง อี ก ทั้ ง มี ค วาม
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และมีจริยธรรมที่เหมาะสมทางธุรกิจ
๒. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
บัณ ฑิ ตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณ ฑิ ตจะ
ได้รับการส่งเสริมให้มีความสามารถดังนี้
๑) วิเคราะห์ ป ระเด็น ปั ญ หาทางธุรกิจและการจั ดการด้วยพื้ น
ฐานความรู้ ท างหน้ า ที่ ข องการบริ ห ารธุ ร กิ จ (Business
Functional Knowledge) ที่ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ บ ริ บ ท ท าง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
๒) ออกแบบแผน วิธีการ กลยุทธ์ ยุทธวิธี และแนวทางแก้ปัญหา
ทางธุรกิจ และการจัดการที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์
๓) พัฒนาและดําเนินการโครงงานวิจัย เพื่อแก้ประเด็นปัญ หา
ทางธุ ร กิ จ ด้ ว ยกระบวนการตั ด สิ น ใจด้ า นการบริ ห ารและ
จัดการ
๔) ใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่ เหมาะสม เพื่ อ
สนับสนุนการบริหารและจัดการ
๕) ปฏิบ้ติงานร่วมกันเป็นทีม ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงาน
ด้านบริหารและจัดการ
๖) ตระหนั กรู้ และพร้อมมี ส่วนร่วมในการบริห ารและจัดการ
เกี่ ย วกั บ ประเด็ น เรื่ อ งวามหมายหลาก (Diversity) ความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มขององค์ ก ารและ
จริยธรรมทางธุรกิจ

๕.๒ รายวิ ช าของหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต (การจั ด การ) หลั ก สู ต ร พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอปิ ด รายวิ ช าในหลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วย
กญกจ ๒๐๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓ (๓-๐-๖)
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กญกจ ๔๒๑ สหกิจศึกษา
๙ (๐-๒๗-๐)
กญกจ ๓๔๒ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
๓ (๓-๐-๖)
กญกจ ๓๐๑ การจัดการความเสี่ยง
๓ (๓-๐-๖)
๕.๓ รายวิชาที่ ขอเปิ ดใหม่ จํ านวน ๖ รายวิชา (รายละเอี ยดการปรับ ปรุงหลั กสูตรฯ แสดงในตารางภาคผนวกที่ ๕
การปรับ ปรุงหลักสูตรเปรียบเที ย บหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ กั บ หลักสูต รบริหารธุรกิจบั ณ ฑิ ต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๑) โดยสามารถสรุปสาระสําคัญและแสดงคําอธิบายรายวิชาสําหรับรายวิชาใหม่ดังนี้โดยมีรายละเอียดดังนี้
กญบธ ๓๕๗ การจัดการธุรกิจดิจิทัล และตลาดอิเล็กทรอนิกส์
๓ (๒-๒-๕)
๑ (๑-๒-๓)
กญบธ ๓๕๙ เตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กญบธ ๔๖๓ โครงงานขั้นสูงด้านการจัดการ
๓ (๒-๒-๕)
กญบธ ๒๗๑ การจัดการธุรกิจบริการสําหรับธุรกิจไมซ์
๓ (๓-๐-๖)
กญบธ ๓๗๗ การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง
๓ (๓-๐-๖)
กญบธ ๓๗๘ หัวข้อพิเศษทางด้านบริหารธุรกิจ
๓ (๓-๐-๖)
๓
รายวิชา ได้แก่
๕.๒.๑ กลุ่มรายวิชาบังคับ
กญบธ ๓๕๗ การจัดการธุรกิจดิจิทัล และตลาดอิเล็กทรอนิกส์
๓ (๒-๒-๕)
KABA 357 Digital Business Management and Digital Marketing
3 (2-2-5)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : แนวคิดการจัดการธุรกิจดิจิตอล ความรู้และทักษะที่จําเป็นสําหรับการตลาดดิจิทัลขององค์กร เครื่องมือ
ดิจิทัล การวางแผน การปฏิบัติการ การวัดและประเมินผล แนวคิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือ
ค้ น หา การจ่ า ยต่ อ คลิ ก ประเภทของโฆษณา การตลาดทางจดหมายอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ การตลาดแบบไวรั ล การ
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ การตลาดพันธมิตร และสื่อสังคม เป็นต้น
Digital Business Management concepts, skills and knowledge necessary digital marketing
within organizations; digital tools; planning; implementing; measurement and evaluation; other
relevant concepts, for example, SEO, PPC, ad types, e-mail marketing, viral marketing, online PR,
affiliate marketing and social media
กญบธ ๓๕๙ เตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
๑ (๑-๒-๓)
KABA 359 Preparation for Field Experience
1 (1-2-3)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ต้องเรียนหมวดวิชาเฉพาะด้าน ในหมวดวิชาแกน และหมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ทางการจัดการ ครบทุกรายวิชา หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
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การเตรียมตัวเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ เริ่มตั้งแต่การเลือกสถานประกอบการที่
เหมาะสม การเขียนจดหมายสมัครงานและเทคนิคการสัมภาษณ์งาน การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทสังคม จริยธรรม
วิชาชีพ ทักษะพื้นฐานสําหรับผู้ปฏิบัติงาน การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล อธิบายและสรุปผลการศึกษา โดย
สามารถเขียนและนําเสนอผลงานได้ ตลอดจนเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร อาชีวอนามัย มาตรฐานและความปลอดภัยใน
สถานประกอบการ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและสถานประกอบการ
Student preparation on both theoretical skill for working in the private sector; contact
and selection of suitable workplace, preparation for job recruitment, resume writing and job interview
techniques, personality development and good social manner training, professional ethics, basic
competency for organization, data collection and analysis, interpretation, discussion, and summary,
report writing and presentation, marketing and agro-business management skills, psychology and
organization culture, quality control and standardization of production, sanitary and standard for work
safety in the workplace, low involved in labor rights and workplace reguration

กญบธ ๔๖๓ โครงงานขั้นสูงด้านการจัดการ
๓ (๒-๒-๕)
KABA 463 Senior Project for Management
3 (2-2-5)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญบจ ๓๓๑ สถิติธุรกิจ กญบจ ๓๔๔ การวิจัยธุรกิจ กญบธ ๓๕๙ เตรียมความพร้อมก่อนฝึก
ประสบการวิชาชีพ และ กญบธ ๔๖๐ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการหลักสูตร
ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการจัดการทางธุรกิจ แนวความคิด กระบวนการ และวิธีการ
แก้ไขปัญหาทางการจัดการ ฝึกปฏิบัติในการแสดงความคิดเห็นและกระบวนการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ของการจัดการ
รวมทั้ งต้ อ งทํ าการค้ น คว้ าข้ อ มู ล และรายงานประเด็ น หั วข้ อ ที่ ส นใจหรื อ ได้ รั บ มอบหมายเพื่ อ นํ า เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
กรณีศึกษา
Study and analyze problems occur in business management system Concepts process
and management solutions. Practice in point of view and decision-making process in various fields of
management. The need for research data. Issues and topics of interest or authorized to present to
the conference
๙๔
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๕.๒.๒ รายวิชากลุ่มวิชาเลือก
๓
รายวิชา ได้แก่
กญบธ ๒๗๑ การจัดการธุรกิจบริการสําหรับธุรกิจไมซ์
๓ (๓-๐-๖)
KABA 271 Service Management for MICE
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ความหมาย ลักษณะและแนวคิดของธุรกิจไมซ์ บทบาท ความสําคัญ มาตรฐานสากล จริยธรรมของการ
ประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมนานาชาติและงานแสดงสินค้าทั้งระดับชาติ และนานาชาติ ขั้นตอน
ทํางานของแต่ละองค์ประกอบและความเชื่อมโยงกันขององค์ประกอบต่างๆ การเตรียมความพร้อมก่อนจัดงาน การ
จั ด การแผนงาน การดํ าเนิ น การระหว่ างการจั ด งาน การจั ด การสถานที่ จั ด งาน บทบาทของผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง การ
ดําเนินการหลังการจัดงาน การประเมินผล การรายงานผล
Definitions, characteristics and concepts of MICE business, role, significance,
international standards, ethics of meetings, incentive travel, conventions, and exhibitions in national
and international level, working procedures and relationship between each component, pre-event
preparations, project management, venues management, stakeholder roles, post-event operations,
evaluations, summary reports
กญบธ ๓๗๗ การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง
๓ (๓-๐-๖)
KABA 377 Innovation and Change Management
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมซึ่งส่งผลโดยตรงต่อองค์การ และทําให้องค์การต้อง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานให้สอดคล้องกับนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา โดยเน้นการพัฒนาระบบและ
วิธีการทํางาน เพื่อนําไปสู่วิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์การที่กําหนดไว้
To study of Economic and Social change are direct effected to organization and
organizational development styles according with innovations through every time. By focusing system
development and working method for leads to vision and goal of organizational purpose
กญบธ ๓๗๘ หัวข้อพิเศษทางด้านบริหารธุรกิจ
๓ (๓-๐-๖)
KABA 378 Special Topic for Adminstration
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ และ/หรือเกี่ยวข้องกับด้านบริหารธุรกิจ
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Important issues related to the management and/or in Adminstration
๕.๒.๓ เพิ่มรายวิชากลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
๑
รายวิชา ได้แก่
กญศท ๓๐๑ สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๓ (๓-๐-๖)
KAGE 301 Interdespinary for Suitable Development
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการสหวิทยาการ เครื่องมือและวิธีการศึกษาชุมชนแบบมีส่วนร่วม วิธีการ
นํ าข้อมู ล ชุม ชนมาวิเคราะห์ ปัญ หา การพั ฒ นาอย่างยั่งยืน ทั้ งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
Integrated interdisciplinary learning; materials and methods in participatory community
study; community analysis; sustainable development including social, economy, and environment;
Sufficiency Economy concept; project-based learning
๕.๒.๔ เพิ่มรายวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๑
รายวิชา ได้แก่
กญศท ๒๖๑ การจัดการสารสนเทศและการประยุกต์คอมพิวเตอร์
๓ (๒-๓-๕)
KAGE 261 Information management and Computer applications
3 (2-3-5)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วิวัฒ นาการและประวั ติ ข องเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ พื้ น ฐานการทํ างานของระบบเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์
ส่วนประกอบสําคัญของเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการและการใช้งาน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและกติกาในการเชื่อมต่อ โครงสร้างของเว็บ และภาษาที่ใช้ในการติดต่อที่
เรียกว่าเอชทีเอ็มแอล เครื่องมือค้นหาข้อมูลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การทํางานของอีเมล์และการใช้งาน ความปลอดภัย
บนเครื อ ข่ ายอิ น เตอร์ เน็ ต การจั ด การสารสนเทศ ซอฟต์ แ วร์ ด้ า นการประมวลผลคํ า ซอฟต์ แ วร์ ป ระเภทกระดาน
อิเล็กทรอนิคส์ ซอฟต์แวร์สําหรับการนําเสนอ
Evolution and history of computers, Fundamental concepts of computer systems,
Computer main components, Operating systems and the usage, Computer networks and
interconnection, Internet and its connecting protocols, Structure of web and its language called
HTML, Search engines for Internet. E-mail mechanism and its usage, Internet security, information
management, Word processing software. Electronic spreadsheet software, Presentation software
๖. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิมและเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปรากฏดังนี้
๙๖
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หมวดวิชา

๑. ระดับปริญญาตรี
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ มนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ
 หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน
กลุ่มวิชาบังคับ
วิชาเลือก
 หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ ยกว่า

เกณฑ์มาตรฐานฯ
หลักสูตรบริหารธุรกิจ
กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
ก่อน
หลัง
(หลักสูตรบริหารธุรกิจ ปี ๒๕๖๑) ปรับปรุง
ปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๖๑
ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
๓๐
๓๑
๑๒
๑๒
๑๒
๑๒
๕
๕
๑
๒
๙๐
๙๒
๓๖
๓๖
๓๓
๓๘
๒๑
๑๘
๖
๖
๑๒๖
๑๒๙

ตารางภาคผนวกที่ ๕ การปรับปรุงหลักสูตรเปรียบเทียบหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
บริหารธุรกิจบัณฑิต
รายละเอียดการ
หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
ปรับปรุง/แก้ไข

โครงสร้างหลักสูตร
๑. จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า ๑๒๖ หน่วยกิต
๒. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกิต
๒.๑. รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด ๑๖ หน่วยกิต
๒.๑.๑. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
๗ หน่วยกิต
๒.๑.๒. กลุ่มวิชาภาษา ๑๒ หน่วยกิต
๒.๒. รายวิชาที่หลักสูตรกําหนด ๑๑ หน่วยกิต
๒.๒.๑. กลุ่มวิชาภาษา ๖ หน่วยกิต
๒.๒.๒. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

๑. จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า ๑๒๙ หน่วยกิต
๒. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกิต
๒.๑. รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด ๑๖ หน่วยกิต
๒.๑.๑. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
๗ หน่วยกิต
๒.๑.๒. กลุ่มวิชาภาษา ๙ หน่วยกิต
๒.๒. รายวิชาที่หลักสูตรกําหนด ๑๕ หน่วยกิต
๒.๒.๑. กลุ่มวิชาภาษา ๓ หน่วยกิต
๒.๒.๒. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

๙๗

จํานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร
เพิ่มขึ้น ๑ หน่วยกิต
คงเดิม
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บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕
๕ หน่วยกิต
๒.๒.๓. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
๗ หน่วยกิต
๒.๒.๔ กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ ๑ หน่วยกิต
๓ หมวดวิชาชีพเฉพาะ ๙๐ หน่วยกิต
๓.๑ กลุ่มวิชาแกน ๓๖ หน่วยกิต
๓.๒ กลุ่มวิชาบังคับ ๓๓ หน่วยกิต
๓.๓ กลุ่มวิชาบังคับเลือก ๒๑ หน่วยกิต
๔. หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต

บริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
๕ หน่วยกิต
๒.๒.๓. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
๕ หน่วยกิต
๒.๒.๔ กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ ๒ หน่วยกิต
๓ หมวดวิชาชีพเฉพาะ ๙๒ หน่วยกิต
๓.๑ กลุ่มวิชาแกน ๓๖ หน่วยกิต
๓.๒ กลุ่มวิชาบังคับ ๓๘ หน่วยกิต
๓.๓ กลุ่มวิชาบังคับเลือก ๑๘ หน่วยกิต
๔. หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต

รายละเอียดการ
ปรับปรุง/แก้ไข

จากเดิม ๓ กลุ่ม
รวมเป็น ๑ กลุ่ม

คงเดิม

ความหมายของรหัสวิชา
ตัวอักษร ๔ ตัว
๒ ตัวแรก แสดงถึงชื่อย่อคณะ/สถาบันที่รับผิดชอบจัดการเรียน
การสอน
๒ ตัวหลัง เป็นอักษรย่อชื่อรายวิชา ภาควิชา หรือหลักสูตรที่
รับผิดชอบ
ตัวเลข ๓ ตัวตามหลังตัวอักษร
๑. เลขตัวแรก (หลักร้อย) แสดงถึงระดับชั้นปีที่กําหนดให้ศึกษา
รายวิชานั้น
เลขหลักที่ ๒ เป็นการกําหนดกลุ่มวิชาแกน (กญพณ) กลุ่มวิชา
บังคับ และวิชาบังคับเลือก (กญกจ) โดยกลุ่มวิชาแกน (กญพณ)
ประกอบด้วย หมวดตัวเลขดังนี้
๐ - กลุ่มบัญชี
๑ - กลุ่มกฎหมาย
๒ - กลุ่มเศรษฐศาสตร์
๓ - กลุ่มเชิงปริมาณ และสถิติ
๔-๙ - กลุ่มบริหารธุรกิจ (วิชาการเงิน , วิชาการจัดการการผลิต
, วิชาการตลาด, วิชาการปฏิบัติการ วิชาการจัดการและ
องค์การ และวิชาจริยธรรม) อาทิ กญพณ ๓๔๑ การวิจัยธุรกิจ
จัดอยู่ในกลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ
กลุ่มวิชาชีพบังคับ (กญกจ) ประกอบด้วย หมวดตัวเลขดังนี้
๐-๑ - วิชาชีพบังคับจํานวน ๑๑ วิชา ประกอบด้วย ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการทรัพยากร
มนุษย์ การจัดการของผู้ประกอบการ พฤติกรรมองค์การ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การจัดการความเสี่ยง การ
จัดการโครงการ การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
การจัดการเชิงกลยุทธ์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ สัมมนาการจัดการ
อาทิเช่น กญกจ ๒๐๒ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ , กญกจ

ตัวอักษร ๔ ตัว
๒ ตัวแรก แสดงถึงชื่อย่อคณะ/สถาบันที่รับผิดชอบจัดการเรียน
การสอน
๒ ตัวหลัง เป็นอักษรย่อชื่อรายวิชา ภาควิชา หรือหลักสูตรที่
รับผิดชอบ

คงเดิม

ตัวเลข ๓ ตัวตามหลังตัวอักษร
ตัวเลข ๓ ตัวตามหลังตัวอักษร
๑. เลขตัวแรก (หลักร้อย) แสดงถึงระดับชั้นปีที่กําหนดให้ศึกษา
รายวิชานั้น
๒. เลขตัวที่สอง (หลักสิบ) แสดงถึงกลุ่มวิชา ดังนี้
เลขหลักที่ ๒ เป็นการกําหนดกลุ่มวิชาแกน (กญบจ) กลุ่มวิชา
บังคับ (กญบธ) ประกอบด้วย หมวดตัวเลขดังนี้
กลุ่มวิชาแกน (กญบจ)
๐ กลุ่มวิชาด้านบัญชี
๑ กลุ่มวิชาด้านกฎหมาย
๒ กลุ่มวิชาด้านเศรษฐศาสตร์
๓ กลุ่มวิชาด้านเชิงปริมาณและสถิติ
๔ กลุ่มวิชาด้านบริหารธุรกิจ
กลุ่มวิชาเอก (กญบธ)
๕ - ๖ กลุ่มวิชาบังคับ
๗ – ๙ กลุ่มวิชาบังคับเลือก

ปรับปรุงรหัสวิชาใน
กลุ่มวิชาบังคับและ
เลือกจากเดิม
๓ - กลุ่มการจัดการ
ธุรกิจบริการและ
การท่องเที่ยว
๔ - กลุ่มการจัดการ
การตลาดและธุรกิจ
ระหว่างประเทศ
๕ - กลุ่มการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์

เลขหลักที่ ๓ (หลักหน่วย) แสดงถึงอนุกรมรายวิชา

๙๘

ให้เหลือเพียงรหัส
เดียว โดยปรับปรุง
๕-๖ เป็นกลุ่มบังคับ
และปรับปรุงรหัส
๗-๙ เป็นวิชาเลือก
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บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕

บริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

รายละเอียดการ
ปรับปรุง/แก้ไข

๓๐๔ การจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็นต้น
๒ - กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ประกอบด้วย รายวิชา กญกจ ๔๒๑ สหกิจศึกษา และ กญกจ
๔๒๒ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กลุ่มวิชาบังคับเลือก(กญกจ)
ประกอบด้วย หมวดตัวเลข ดังนี้
๓ - กลุ่มการจัดการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว
๔ - กลุ่มการจัดการการตลาดและธุรกิจระหว่างประเทศ
๕ - กลุ่มการจัดการทรัพยากรมนุษย์
โดยตัวเลขดังกล่าวอยู่ในลําดับที่ ๒ ของหมวดเลข ๓ หลักหลัง
อาทิเช่น กญกจ ๔๔๓ กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ ซึ่งจัด
อยู่ในกลุ่มวิชาชีพเลือกทางด้านการจัดการ การตลาดและธุรกิจ
ระหว่างประเทศ เป็นต้น
(๓) เลขตัวที่สาม (หลักหน่วย) แสดงถึงอนุกรมรายวิชา

รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกิต
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ๗ หน่วยกิต

รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกิต
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ๗ หน่วยกิต

มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์

มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
๒ (๑-๒-๓)

มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์

คงเดิม
๒ (๑-๒-๓)

มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
๓ (๒-๒-๕)

มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์

คงเดิม
๓ (๒-๒-๕)

มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
๒ (๑-๒-๓)

๒ (๑-๒-๓)

กลุ่มวิชาภาษา ๑๒ หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษา ๑๒ หน่วยกิต

ศศภอ ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ศศภอ ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๓ (๒-๒-๕)

ศศภอ xxx ภาษาอังกฤษระดับ x

คงเดิม

คงเดิม
๓ (๒-๒-๕)

ศศภอ xxx ภาษาอังกฤษระดับ x
๓ (๒-๒-๕)

ศศภอ xxx ภาษาอังกฤษระดับ x

คงเดิม
๓ (๒-๒-๕)

ศศภอ xxx ภาษาอังกฤษระดับ x
๓ (๒-๒-๕)

กญภอ ๒๐๑ ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารองค์กร

คงเดิม
๓ (๒-๒-๕)

กญ ๒๔๐ ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารองค์กร
๓ (๒-๒-๕)

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ๖ หน่วยกิต

เปลี่ยนรหัสวิชา
๓ (๒-๒-๕)

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ๖ หน่วยกิต

๙๙

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สํานักวิชาสหวิทยาการ

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕

บริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

ศศพฐ ๑๔๖ การพัฒนาบุคลิกภาพ

รายละเอียดการ
ปรับปรุง/แก้ไข

กญศท ๓๐๑ สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๓ (๓-๐-๖)

รายวิชาเปิดใหม่
๓ (๓-๐-๖)

หรือรายวิชาที่เปิดสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
เสนอรายวิชาและนักศึกษาสามารถเลือกได้
สมสค ๑๐๘ ระบบกฎหมายไทย

สมสค ๑๐๘ ระบบกฎหมายไทย
๓ (๓-๐-๖)

คงเดิม
๓ (๓-๐-๖)

หรือรายวิชาที่เปิดสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
เสนอรายวิชาและนักศึกษาสามารถเลือกได้

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ๕ หน่วยกิต

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ๕ หน่วยกิต

วทคณ ๑๗๐ คณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์พื้นฐานประยุกต์ได้
วทคณ ๑๗๐ คณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์พื้นฐานประยุกต์ได้
คงเดิม
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
วทคร ๑๐๑ วิทยาศาสตร์บูรณาการ
กญศท ๒๖๑ การจัดการสารสนเทศและการประยุกต์
เปลี่ยนรายวิชา
๓ (๓-๐-๖)
คอมพิวเตอร์
๓ (๒-๓-๕)

กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ ๑ หน่วยกิต
วกศท xxx รายวิชากลุ่มสุขภาพและนันทนาการ

กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ ๒ หน่วยกิต
วกศท xxx รายวิชากลุ่มสุขภาพและนันทนาการ

หมวดวิชาชีพเฉพาะ ๙๐ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน ๓๖ หน่วยกิต

หมวดวิชาชีพเฉพาะ ๙๒ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน ๓๖ หน่วยกิต

กญพณ ๑๐๑ หลักการบัญชี

กญบจ ๑๐๐ หลักการบัญชี

เปลี่ยนรหัส และ
๑ (๐-๒-๑)
๒ (๑-๒-๓) หน่วยกิต
เช่น วกศท ๑๐๑ แอโรบิคเพื่ อสุขภาพ ๑ (๐-๒-๑) เป็น วกศท ๑๒๗ แอโรบิ คเพื่ อสุขภาพ ๒ (๑-๒-๓), วกศท ๑๐๒ โยคะเพื่ อ
สุขภาพ ๑ (๐-๒-๑) เป็น วกศท ๑๒๘ โยคะเพื่อสุขภาพ ๒ (๑-๒-๓) หรือ วกศท ๑๑๒ ลีลาศ ๑ (๐-๒-๑) เป็น วกศท ๑๓๔ ลีลาศ ๒
(๑-๒-๓) หรือเรีย นรายวิชาอื่ น ๆที่ ได้ รับ การอนุมัติ จากสภามหาวิท ยาลัย ให้ จัดอยู่ ในหมวดวิ ชาศึ กษาทั่ วไปในกลุ่ม สุ ขภาพและ
นันทนาการ หรืออยู่ในดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

๓ (๓-๐-๖)
กญพณ ๒๐๑ การบัญชีเพื่อการจัดการ

๓ (๓-๐-๖)
กญบจ ๒๐๑ การบัญชีเพื่อการจัดการ

๓ (๓-๐-๖)
กญพณ ๒๑๑ กฎหมายธุรกิจ

เปลี่ยนรหัสวิชา
๓ (๓-๐-๖)

กญบจ ๒๑๐ กฎหมายธุรกิจ
๓ (๓-๐-๖)

กญพณ ๒๒๑ เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ

เปลี่ยนรหัสวิชา
๓ (๓-๐-๖)

กญบจ ๒๒๐ เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
๓ (๓-๐-๖)

กญพณ ๒๓๑ คณิตศาสตร์ธุรกิจ

เปลี่ยนรหัสวิชา
๓ (๓-๐-๖)

กญบจ ๒๓๐ คณิตศาสตร์ธุรกิจ
๓ (๓-๐-๖)

กญพณ ๓๓๑ สถิติธุรกิจ

เปลี่ยนรหัสวิชา

เปลี่ยนรหัสวิชา
๓ (๓-๐-๖)

กญบจ ๓๓๑ สถิติธุรกิจ

๑๐๐

เปลี่ยนรหัสวิชา

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สํานักวิชาสหวิทยาการ

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕

บริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
๓ (๓-๐-๖)

กญพณ ๑๔๑ องค์การและการจัดการ

๓ (๓-๐-๖)
กญบจ ๑๔๐ องค์การและการจัดการ

๓ (๓-๐-๖)
กญพณ ๑๔๒ หลักการตลาด

เปลี่ยนรหัสวิชา
๓ (๓-๐-๖)

กญบจ ๑๔๑ หลักการตลาด
๓ (๓-๐-๖)

กญพณ ๒๔๑ การเงินธุรกิจ

เปลี่ยนรหัสวิชา
๓ (๓-๐-๖)

กญบจ ๒๔๒ การเงินธุรกิจ
๓ (๓-๐-๖)

กญพณ ๒๔๒ การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ

เปลี่ยนรหัสวิชา
๓ (๒-๒-๕)

กญบจ ๒๔๓ การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
๓ (๓-๐-๖)

กญพณ ๓๔๑ การวิจัยธุรกิจ

เปลี่ยนรหัสวิชา
๓ (๒-๒-๕)

กญบจ ๓๔๔ การวิจัยธุรกิจ
๓ (๓-๐-๖)

กญพณ ๓๔๒ จริยธรรมธุรกิจ

เปลี่ยนรหัสวิชา
๓ (๒-๒-๕)

กญบจ ๓๔๕ จริยธรรมธุรกิจ
๓ (๓-๐-๖)

กลุ่มวิชาบังคับ ๓๓ หน่วยกิต
กญกจ ๒๐๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓ (๓-๐-๖)
กญกจ ๒๐๒ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
๓ (๓-๐-๖)
กญกจ ๒๐๓ การจัดการของผู้ประกอบการ
๓ (๓-๐-๖)
กญกจ ๒๐๔ พฤติกรรมองค์การ
๓ (๓-๐-๖)
กญกจ ๒๐๕ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
๓ (๓-๐-๖)
กญกจ ๓๐๒ การจัดการโครงการ
๓ (๓-๐-๖)
กญกจ ๓๐๑ การจัดการความเสี่ยง

รายละเอียดการ
ปรับปรุง/แก้ไข

เปลี่ยนรหัสวิชา
๓ (๓-๐-๖)

กลุ่มวิชาบังคับ จํานวน ๓๘ หน่วยกิต
ปิดรายวิชา
กญบธ ๒๕๐ การจัดการทรัพยากรมนุษย์

เปลี่ยนรหัสวิชา
๓ (๓-๐-๖)

กญบธ ๒๕๑ การจัดการของผู้ประกอบการ

เปลี่ยนรหัสวิชา
๓ (๓-๐-๖)

กญบธ ๒๕๒ พฤติกรรมองค์การ

เปลี่ยนรหัสวิชา
๓ (๓-๐-๖)

กญบธ ๒๕๓ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

เปลี่ยนรหัสวิชา
๓ (๓-๐-๖)

กญบธ ๒๕๔ การจัดการโครงการ

เปลี่ยนรหัสวิชา
๓ (๓-๐-๖)

กญบธ ๓๕๕ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

ย้ า ยรายวิ ช า การ
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖) จั ด การความเสี่ ย ง
เป็ น วิ ช าเลื อ ก และ
ท ดแท น ด้ ว ยการ
จั ด ก า ร ธุ ร กิ จ
ระหว่างประเทศ
กญกจ ๓๐๓ การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
กญบธ ๓๕๖ การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
เปลี่ยนรหัสวิชา
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
กญบธ ๓๕๗ การจัดการธุรกิจดิจิทัลและตลาดอิเล็กทรอนิกส์
เปิดรายวิชาใหม่
๓ (๒-๒-๕)

๑๐๑

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สํานักวิชาสหวิทยาการ

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕

บริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

กญกจ ๓๐๕ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

รายละเอียดการ
ปรับปรุง/แก้ไข

กญกจ ๓๕๘ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
๓ (๓-๐-๖)

กญกจ ๓๐๕ การจัดการเชิงกลยุทธ์

เปลี่ยนรหัสวิชา
๓ (๒-๒-๕)

กญบธ ๔๖๑ การจัดการเชิงกลยุทธ์
๓ (๓-๐-๖)

กญกจ ๔๐๑ สัมมนาการจัดการ

๓ (๓-๐-๖)
กญบธ ๔๖๒ สัมมนาการจัดการ

๓ (๓-๐-๖)

กลุ่มวิชาเลือก ๒๑ หน่วยกิต

เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา

๓ (๒-๒-๕)
กญบธ ๓๕๙ เตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เปิดรายวิชาใหม่
๑ (๑-๒-๓)

กลุ่มวิชาเลือก ๑๘ หน่วยกิต

กญกจ ๔๒๑ สหกิจศึกษา

ปิดรายวิชา
๙ (๐-๒๗-๐)

กญกจ ๔๒๒ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

กญบธ ๔๖๐ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

๓ (๓-๐-๖)

กญกจ ๒๓๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
๓ (๓-๐-๖)

กญกจ ๓๓๑ ลักษณะและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
๓ (๓-๐-๖)
กญกจ ๓๓๒ การจัดการทางการตลาดในธุรกิจโรงแรมและ
ท่องเที่ยว
๓ (๓-๐-๖)

เปลี่ยนรหัสวิชาใหม่
๑ (๐-๓-๑) ย้ายจากเลือกมา
เป็นกลุ่มวิชาบังคับ
ให้ผล S/U
กญบธ ๒๗๐ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เปลี่ยนรหัสวิชา
๓ (๓-๐-๖)
กญบธ ๒๗๑ การจัดการธุรกิจบริการสําหรับธุรกิจไมซ์
เปิดรายวิชาใหม่
๓ (๓-๐-๖)
กญบธ ๓๗๑ ลักษณะและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
เปลี่ยนรหัสวิชา
๓ (๓-๐-๖)
กญบธ ๓๗๒ การจัดการการตลาดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เปลี่ยนรหัส และชื่อ
๓ (๓-๐-๖) วิชาใหม่ พร้อม
ปรับปรุงย่อย
กญบธ ๓๘๕ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจบริการและการ
เปลี่ยนรหัสวิชา
ท่องเที่ยว
๓ (๒-๒-๕)
กญบธ ๓๘๐ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
เปลี่ยนรหัสวิชา
๓ (๓-๐-๖)
กญกจ ๓๗๓ ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ เปลี่ยนรหัสวิชา
การบริการ
๓ (๓-๐-๖)
กญบธ ๓๗๐ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
เปลี่ยนรหัสวิชาใหม่
๓ (๓-๐-๖) และปรับปรุงย่อย
กญบธ ๒๗๒ การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
เปลี่ยนรหัสวิชาใหม่
๓ (๓-๐-๖) และปรับปรุงย่อย
ปิดรายวิชา

กญกจ ๔๓๑ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจบริการและการ
ท่องเที่ยว
๓ (๓-๐-๖)
กญกจ ๔๓๒ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
๓ (๓-๐-๖)
กญกจ ๔๓๓ ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
การบริการ
๓ (๓-๐-๖)
กญกจ ๒๔๑ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดระหว่าง
ประเทศ
๓ (๓-๐-๖)
กญกจ ๓๔๑ การจัดการผลิตภัณฑ์และราคาในตลาดระหว่าง
ประเทศ
๓ (๓-๐-๖)
กญกจ ๓๔๒ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
๓ (๓-๐-๖)
กญกจ ๔๔๑ การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
กญบธ ๓๗๕ การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ

๑๐๒

เปลี่ยนรหัสวิชา
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บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕

บริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
๓ (๓-๐-๖)

กญกจ ๔๔๒ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

รายละเอียดการ
ปรับปรุง/แก้ไข
๓ (๓-๐-๖)

กญบธ ๓๕๕ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

๓ (๓-๐-๖)
กญกจ ๔๔๓ กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ
๓ (๓-๐-๖)

กญกจ ๒๕๑ การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
๓ (๓-๐-๖)
กญกจ ๓๕๑ การจัดการผลการปฏิบัติงาน
๓ (๓-๐-๖)
กญกจ ๓๕๒ การจัดการค่าตอบแทน
๓ (๓-๐-๖)
กญกจ ๔๕๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๓ (๓-๐-๖)
กญกจ ๔๕๒ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์
๓ (๓-๐-๖)
กญกจ ๔๕๓ พนักงานสัมพันธ์และกฎหมายแรงงาน
๓ (๓-๐-๖)
กญกจ ๓๐๑ การจัดการความเสี่ยง
๓ (๓-๐-๖)

เปลี่ยนรหัสวิชา
๓ (๓-๐-๖) พร้อมย้ายจากวิชา
เลือกเป็นวิชาบังคับ
กญบธ ๓๗๖ กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ
เปลี่ยนรหัสวิชา
๓ (๓-๐-๖)
กญบธ ๓๗๗ การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง
วิชาเปิดใหม่
๓ (๓-๐-๖)
กญบธ ๓๗๘ หัวข้อพิเศษทางด้านบริหารธุรกิจ
วิชาเปิดใหม่
๓ (๓-๐-๖)
กญบธ ๓๗๙ การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
เปลี่ยนรหัสวิชา
๓ (๓-๐-๖)
กญบธ ๓๘๑ การจัดการผลการปฏิบัติงาน
เปลี่ยนรหัสวิชา
๓ (๓-๐-๖)
กญบธ ๓๘๒ การจัดการค่าตอบแทน
เปลี่ยนรหัสวิชา
๓ (๓-๐-๖)
กญกจ ๓๗๔ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เปลี่ยนรหัสวิชา
๓ (๓-๐-๖)
กญบธ ๓๘๓ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์
เปลี่ยนรหัสวิชา
๓ (๒-๒-๕)
กญบธ ๓๘๔ พนักงานสัมพันธ์และกฎหมายแรงงาน
เปลี่ยนรหัสวิชา
๓ (๓-๐-๖)
กญบธ ๒๗๓ การจัดการความเสี่ยง
เปลี่ยนรหัสวิชา
๓ (๓-๐-๖) และย้ายจากกลุ่ม
บังคับ เป็นวิชา
เลือก

หมวดวิชาเลือกเสรี
นั ก ศึ ก ษาเลื อ กเรี ย นรายวิ ช าอื่ น ๆ ที่ เปิ ด สอนในระดั บ
นั ก ศึ ก ษาเลื อ กเรี ย นรายวิ ช าอื่ น ๆ ที่ เ ปิ ด สอนในระดั บ
ปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่คณะกรรมการหลักสูตรฯ ปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่คณะกรรมการหลักสูตรฯ
เห็นสมควร
เห็นสมควร

๑๐๓
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สํานักวิชาสหวิทยาการ

ภาคผนวก ๖
รายละเอียดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ประจําหลักสูตร และอาจารย์พิเศษ

๑๐๔

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
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ก. อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตร
๑. ชื่อ-นามสกุล
ยศ. / ตําแหน่งทางวิชาการ
สังกัด
สถานที่ทํางาน

เกียรติศักดิ์ จันทร์แก้ว
อาจารย์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

๒. ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีที่สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงลําดับจาก
คุณวุฒิสูงสุด ถึงระดับปริญญาตรี)
คุณวุฒิ
ปร.ด.
วท.ม.
บธ.ม.
วท.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.

สาขาวิชา
สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
พ.ศ.
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหิดล
กําลังศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
๒๕๕๕
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
๒๕๖๑
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่
๒๕๕๑
สารสนเทศศาสตร์-สารสนเทศสํานักงาน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๒๕๕๙
สารสนเทศศาสตร์-สารสนเทศทั่วไป
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๒๕๖๑

๓. งานวิจัยทีส่ นใจ หรือมีความชํานาญการ
- Polynomial Artificial Neural Network
- Genetic Algorithm
- Office Information System
- Management Information System
- Business Research
- Human Resource Information System
- Information Technology
- E-Commerce, E-Business, E-Tourist
- Information Technology and Computer Programming
๑๐๕

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
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๔. ผลงานวิจยั หรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)
๑) Chankaew, K., Nitsuwat, S. (2011). “Comparison of Forecast Results of Palm Oil Price
Series using Neural Network and Polynomial Artificial Neural Networks", Proceeding of
the 12th Graduate Conference, KhonKaen University, Thailand.
๒) Chankaew, K., Nitsuwat, S. (2011).“ Artificial Neural Network Model for Forecasting a
Polynomial Quantity to Export rice" , interdisciplinary research of the South " for
sustainable Development for Interdisciplinary, Southern College of Technology,
Journal, 4(1). 17-128.
๓) Chankaew, K., Nitsuwat, S. (2011).“ Artificial Neural Network Model for Forecasting a
Polynomial Quantity to Export Rice" , Proceeding of the Interdisciplinary research,
Southern College of technology, Nakonsritammarat, Thailand.
๔) Chankaew, K. , Nitsuwat, S. (2012). “ Prediction of Palm Oil Price Time Series using
Polynomial Artificial Neural Network and Genetic Algorithm” . Proceeding of the
National Conference on Computer and Information Technology, King’ s Mongkut
University of Technology North Bangkok, Pattaya Chonburi, Thailand.
๕) Chankaew, K., Piriyapornsiri, P. (2014).“ An Analysis of Factors that Affect the Price of
Rice in Thailand by using a Regression Analysis. " Proceeding of the National
Conference, Nakhon Pathom Rajabhat University, Thailand.
๖) Chankaew, K., Piriyapornsiri, P. (2014).“ Polynomial Neural Network to Factor Analysis
for Justmin Rice of Thailand. " Proceeding of The National Conference, Naresuan
University, Phitsanulok, Thailand.
๗) Chankaew, K., Piriyapornsiri, P. (2015).“ Trends in domestic rice prices". Proceeding of
The National Conference, Suratthani Rajabhat University, Thailand.
๘) Kanasood, A and Chankaew,K. (2015). “ Price of Gold in Thailand. ” Proceeding of
8th Business Management Making Organizations Robust and Resourceful Price of
Songkla University, Hatyai Campus
๙) Chankaew, K., Kanasoot, A., P. (2016). “The Palm Oil Price 2017" Proceeding of the
10th research Ubon Ratchathani, Ubon University, Thailand.

๑๐๖
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๑๐) Chankaew, K. , Piriyapornsiri, P. (2017). “ Decision Support System for Life
Assurance”
Proceeding of The 9th Hatyai National and International
Conference, HatYai University, Songkhla Thailand.
๑๑) Chankaew, K., Sangraweepun, T. (2018). “The Demographic Factors and Promotion
Patterns of Robinson Department Store That Affect Consumer Purchasing Behavior in
Bangkok Province” Proceeding of the Development of innovation for local
development in Thailand 4.0. Rajamangala University of Technology Lanna, Masod
Campus, Thailand, P.201-P209.
๑๒) Chankaew, K., , T. (2018). “ ชื่อเรื่อง” Proceeding of the ชื่องาน .Hadyai University Hadyai
Songkhla, Thailand, P.201-P209.

๕. ภาระงานสอน
๕.๑ ภาระงานสอนในปัจจุบัน
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
จํานวนหน่วยกิต
ที่
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
๑ กญพญ ๓๔๒ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
๓ (๓-๐-๖)
๒ กญพญ ๔๐๑ สัมมนาทางการจัดการ
๓ (๓-๐-๖)
๓ กญพญ ๔๒๑ ระบบสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว
๓ (๓-๐-๖)
๔ กญพญ ๔๒๓ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
๓ (๓-๐-๖)
๕.๒ ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบด้วย
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
จํานวนหน่วยกิต
ที่
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
๑ กญบธ ๓๕๙ การจัดการธุรกิจดิจิทัลและตลาดอิเล็กทรอนิกส์
๓ (๓-๐-๖)
๒ กญบธ ๔๖๒ สัมมนาทางการจัดการ
๓ (๒-๒-๕)
๓ กญบธ ๔๖๓ โครงงานขั้นสูงด้านการจัดการ
๓ (๒-๒-๕)
๔ กญบธ ๓๘๓ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์
๓ (๓-๐-๖)
๕ กญบธ ๓๘๕ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจบริการและการ
๓ (๒-๒-๕)
๑๐๗

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
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ท่องเที่ยว
๖. อื่น ๆ
- กรรมการตัดสินสินค้า OTOP ดีเด่นระดับชาติ ร่วมกับกรมพัฒนาชุมชน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘

๑. ชื่อ-นามสกุล
ยศ. / ตําแหน่งทางวิชาการ
สังกัด
สถานที่ทํางาน

นายเฉลิมพล ศรีทอง
อาจารย์ ดร.
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

๒. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
ปร.ด.
วท.ม.
บธ.บ.

สาขาวิชา
การจัดการการท่องเที่ยว
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการธุรกิจ

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
๑๐๘

พ.ศ.
๒๕๖๐
๒๕๔๖
๒๕๔๒

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สํานักวิชาสหวิทยาการ

๓. งานวิจัยทีส่ นใจ หรือมีความชํานาญการ
- การบริหาร และจัดการทางธุรกิจ
- การพัฒนาการท่องเที่ยว
- การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
- การตลาดเพื่อการท่องเที่ยว
- การพัฒนาระบบงานด้วยคอมพิวเตอร์
- การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางธุรกิจ
๔. ผลงานวิจยั หรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)
 ผลงานทางวิชาการ
๑) ศัก ยภาพเศรษฐกิ จชุมชนของกลุ่ม จังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ เพื่ อรองรับ การพั ฒ นาแนงระเบียง
เศรษฐกิจตอนใต้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. การจัดประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ
ครั้งที่ ๒ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗.
๒) เกี ย รติ ศั ก ดิ์ จั น ทร์ แ ก้ ว . เฉลิ ม พล ศรี ท อง และพิ จั ก ษณ์ พิ ริ ย ะพรสิ ริ , “แนวโน้ ม ราคาข้ า วหอมมะลิ
ภายในประเทศ”. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. ๒๕๕๘.
๓) เกียรติศักดิ์ จันทร์แก้ว. เฉลิมพล ศรีทอง และพิจักษณ์ พิริยะพรสิริ, “การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาท
เทียมแบบโพลิโนเมียลเพื่อการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาข้าวหอมมะลิในประเทศไทย”. การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัย สร้างความรู้สู่อาเซียน มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๕๗.
๔) เฉลิม พล ศรีท อง และเสรี วงษ์ ม ณฑา. (๒๕๖๐). กลยุท ธ์การพั ฒ นาการท่ องเที่ ยวจั งหวัด กาญจนบุ รี:
เชื่อมโยงประเทศไทยกับเมืองทวายสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์. วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สารวิน
, ๘(๑), ๑๓๙-๑๖๖.
๕) เฉลิมพล ศรีทอง และเสรี วงษ์มณฑา. (๒๕๖๐). การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีใน
ฐานะเขตเศรษฐกิจพิเศษ. วารสารวิชาการสถาบันรัชต์ภาคย์, ๑๑(๒๔).
 ผลงานวิจัย
๑) โครงการศึกษาศักยภาพทางเศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ เพื่อรองรับการพัฒนา
แนวระเบี ย งเศรษฐกิ จ ตอนใต้ (Southern Economic Corridor) สู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นการ
ดําเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๕๖.

๑๐๙

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สํานักวิชาสหวิทยาการ

๒) โครงการศักษาผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน. การดําเนินงาน
ของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๕๗.
๓) โครงการพัฒนาการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างเครือข่ายสําหรับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑.
การดําเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๕๘.
๕. ภาระงานสอน
๕.๑ ภาระงานสอนในปัจจุบัน
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
ที่
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
๑ กญศท ๒๖๑
การจัดการสารสนเทศและการประยุกต์คอมพิวเตอร์
๒ กญกจ ๒๐๑
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓ กญกจ ๒๐๕
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
๔ กญกจ ๓๓๒
การจัดการการตลาดในธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว

จํานวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
๓(๒-๓-๕)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

๕.๒ ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบด้วย
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
ที่
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
๑ กญศท ๒๖๑
การจัดการสารสนเทศและการประยุกต์คอมพิวเตอร์
๒ กญกจ ๒๐๕
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
๓ กญกจ ๓๓๒
การจัดการการตลาดในธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว
4 กญบธ ๔๖๓
โครงงานขั้นสูงด้านการจัดการ

จํานวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
๓(๒-๓-๕)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๒-๒-๕)

๖. อื่น ๆ
๑) โครงการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๐ และการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ ๙ ในหัวข้อ “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand ๔.๐”
(RMUT Driving Innovation for Thailand 4.0) วั น ที่ ๑-๓ สิ งหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเรื อ รั ษ ฎา อ.เมื อ ง จ.ตรัง ,
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย.

๑๑๐

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สํานักวิชาสหวิทยาการ

๒) โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “การท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน” วันที่ ๒๘๒๙ มิถนุ ายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง, ๒๕๖๑, ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิประจําห้องนําเสนอ.
๓) โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร,ี ๒๕๕๕ – ปัจจุบนั ,วิทยากรและที่ปรึกษา.
๔) โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วันที่ ๒๑ มิถุนายน
๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลกําแพงแสน อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม, ๒๕๖๑, วิทยากร.
๕) โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วันที่ ๒๒ มิถุนายน
๒๕๖๑ ณ ศาลาประชาคม ต.ห้วยม่วง อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม, ๒๕๖๑, วิทยากร.
๖) โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง บรรยายกลุ่ม
หัตกรรม วันที่ ๑๒-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ จ.ประจวบคีรีขันธ์, ๒๕๖๑, วิทยากร.
๗) โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง บรรยายกลุ่ม
อาหาร ๒๖-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ จ.ราชบุรี, ๒๕๖๑, วิทยากร.
๘) โครงการฝึ ก อบรมทั กษะอาชี พ “ธุรกิ จ จากการปลูก ผัก ไฮโดรโปนิ กส์ แ บบออร์ แ กนิ กส์ และความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุนในการประกอบอาชีพ” มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, ๒๕๖๐, วิทยากร.
๙) วิทยากรโครงการอบรมพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ และผู้ประกอบการ OTOP ๑๗-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ
จังหวัดราชบุรี, ๒๕๖๐, วิทยากร.
๑๐) ตรวจเครื่องมือวิจัย (แบบสอบถาม) เรื่อง ภาพลักษณ์ตราสินค้าและกลยุทธ์การตลาดบริการที่มีผลต่อ
แนวโน้มการตัดสินใจใช้บริการสปาแบบการเลือกของผู้บริโภค Gen C, ๒๕๖๐, ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเครื่องมือ.
๑๑) โครงการการฝึกอบรม หัวข้อ “จิตวิทยาการสร้าง และพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสาร และ
แรงจูงใจในการทํางาน” จัดโดย โรงเรียนนายร้อยตํารวจ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม, ๒๕๕๗, วิทยากร.

๑๑๑

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
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๑. ชื่อ-นามสกุล
ยศ. / ตําแหน่งทางวิชาการ
สังกัด
สถานที่ทํางาน

ธีรพงษ์ เที่ยงสมพงษ์
อาจารย์, ดร
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

๒. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
รป.ด.
บธ.ม.
บธ.บ.

สาขาวิชา
สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ มหาวิทยาลัยมหิดล
การตลาด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การตลาด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พ.ศ.
๒๕๕๙
๒๕๕๑
๒๕๔๒

๓. งานวิจัยทีส่ นใจ หรือมีความชํานาญการ
- Marketing Strategy and International Marketing
- Marketing Research and Consumer Behavior
- Integrated Marketing Communication
- Human Resource Management and Human Capital
- Organizational Development and Human Resource Development
- Strategic Management
- Organizational Behavior
- Small Business Management and Entrepreneurship
- Public Management
- Multi-level, Single-level Structural Equation Modeling by Using AMOS, LISREL, and Mplus
- Qualitative Research, Quantitative Research, and Mixed Method
- Education Policy for Human Resource Development
- Social and Economic Development Policy
๔. ผลงานวิจยั หรือผลงานทางวิชาการ
 ผลงานวิจัย
๑๑๒

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
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๑) Teangsompong T., & Sirisunhirun S., Multi-level structural equation modeling for city
development based on the expectations of the local population in a special border
economic zone in Western Thailand, Kasetsart Journal of Social Sciences, 2017)
๒) สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ และคณะ. (๒๕๕๗). การนํานโยบายสาธารณะสู่การปฏิบัติ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบ
การดําเนินนโยบายแท็บเล็ตพีซีในห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ กับห้องเรียนนวัตกรรมชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๔ ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร. พ.ศ. ๒๕๕๗. วารสารสหศาสตร์ ปีที่ : ๑๔ ฉบับที่ : ๒ เลขหน้า
: ๒๐๘-๒๓๑ (๒๕๕๗) (ผู้ร่วมวิจัย)
 ผลงานทางวิชาการ
๓) ธีรพงษ์ เที่ยงสมพงษ์. (๒๕๕๗). แบรนด์นายจ้าง กลยุทธ์ทุนมนุษย์ และการนําเสนอคุณค่าของพนักงาน.
วารสารมหาวิทยาลัยธนบุรี. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑๖ (พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๗)
๔) เฉลิมพล ศรีทอง และธีรพงษ์ เที่ยงสมพงษ์. (๒๕๕๗). ศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 1 เพื่อรองรับการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. การจัดประชุม
วิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๒ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย. ๒๘ มีนาคม
๒๕๕๗.
 หนังสือ / ตํารา
๑) ธีรพงษ์ เที่ยงสมพงษ์. (๒๕๖๑). การจัดการของผู้ประกอบการ. พิมพ์ครั้งที่ ๑. นครปฐม :
มหาวิทยาลัยมหิดล.
๕. ภาระงานสอน
๕.๑ ภาระงานสอนในปัจจุบัน
ที่

รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)

๑
๒
๓
๔

กญกจ ๒๐๒
กญกจ ๔๔๑
กญกจ ๓๐๔
กญกจ ๔๔๓

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
การจัดการของผู้ประกอบการ
การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
การจัดการเชิงกลยุทธ์
กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ

๕.๒ ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบด้วย
ที่
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
๑๑๓

จํานวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

จํานวนหน่วยกิต
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(ภาษาไทย)
๑
๒
๓
๔

กญบธ 251
กญบธ 375
กญบธ 461
กญบธ 376

(ภาษาไทย)
การจัดการของผู้ประกอบการ
การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
การจัดการเชิงกลยุทธ์
กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

๖. อื่น ๆ
๑) โครงการวิจัย “สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสุขภาวะและความปลอดภัยในการ
ทํางาน เพื่อคุณภาพชีวิตคนทํางานในพื้นที่ภาคตะวันออกแบบมีส่วนร่วม” กระทรวงแรงงาน ร่วมกับสมาคมผู้นําการ
เปลี่ ย นแปลงเพื่ อ พั ฒ นาแรงงาน (Healthy and Safety Thailand). ระยะเวลาดํ าเนิ น การ (๒๕๖๑ - ๒๕๖๒)
งบประมาณ ๑๕.๐๘ ล้านบาท. ผู้ร่วมวิจัย กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี ๒๕๖๑.
๒) ผู้ท รงคุณ วุฒิ ตรวจเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (แบบสอบถาม) ในดุษ ฎีนิพนธ์ ให้นักศึกษาปริญ ญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน ๑ ราย (อ.รชต
หวังจันทร์). ๒๕๖๑.
๓) โครงการประชุมวิชาการระดับชาติทางการจัดการ ครั้งที่ ๑ มหาวิทยาลัยทักษิณ หัวข้อ “การจัดการ
ความท้าทายในยค ๔.๐” ระหว่างวันที่ ๒๙ -๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมนิว ซีซัน สแควร์ อําเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา. ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความวิจัยและบทความวิชาการ.
๔) โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและพั ฒ นาเทคโนโลยีการท่องเที่ยวที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วันที่ ๒๑
มิ ถุ น ายน ๒๕๖๑ ณ ห้ อ งประชุ ม องค์ การบริห ารส่ ว นตํ า บลกํ าแพงแสน อ.กํ าแพงแสน จ.นครปฐม, ๒๕๖๑,
วิทยากร.
๕) โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและพัฒ นาเทคโนโลยีการท่องเที่ยวที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วันที่ ๒๒
มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ศาลาประชาคม ต.ห้วยม่วง อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม, ๒๕๖๑, วิทยากร.
๖) โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง บรรยาย
กลุ่มหัตถกรรม วันที่ ๑๒-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ จ.ประจวบคีรีขันธ์, ๒๕๖๑, วิทยากร.
๗) โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง บรรยาย
กลุ่มอาหาร ๒๖-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ จ.ราชบุรี, ๒๕๖๑, วิทยากร.
๘) โครงการอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ และผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มอาหาร ๑๗-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ
จังหวัดราชบุรี, ๒๕๖๐, วิทยากร.
๑๑๔
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๙) ผู้ท รงคุณ วุฒิ ตรวจเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (แบบสอบถาม) ในดุษ ฎีนิพนธ์ ให้นักศึกษาปริญ ญาเอก
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษ ฎี บัณ ฑิต (นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ) คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน ๓ ราย (อ.ศักดา ขจรบุญ, อ.อิทธิโชตน์ โชติกุลพันธุ์, นายบุรเทพ โชคธ
นานุกูล). ๒๕๖๐-๒๕๖๑
๑๐) สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ และธีรพงษ์ เที่ยงสมพงษ์. (๒๕๕๖). นโยบายการศึกษากับมาตรฐานวิชาชีพ
ทางออกสําหรับการเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน. วารสารสห
ศาสตร์ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๖). บทความวิชาการ.
๑๑) ธีรพงษ์ เที่ยงสมพงษ์, วิไลลักษณ์ อยู่สําราญ, และอารี ผสานสินธุวงศ์. (2013). Factor Analysis on
Competency of Professional Autonomy for Undergraduate Social Work Students in Thailand
Case Study : Thammasat University and Huachiew Chalermprakiet University. วารสารสังคมภิวัฒน์ ปี
ที่ ๓ ฉบับที่ ๓ (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๕). บทความวิจัย.
๑๒) ธีรพงษ์ เที่ยงสมพงษ์ และคณะ. (๒๕๕๕). ปัจจัยของการคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวไร่พื้นเมืองในหมู่บ้าน
มอญ ตําบลห้วยเขย่ง อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี. การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ ๕๐ (ISBN: 9786167522937) ๓๑ มกราคม – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕.
๑๓) Teerapong Teangsompong and Others. (2009). Role of Knowledge Management and
Sufficient Economy Community on Strengthening of Morality and Sustainable Living Skills of
Undergraduates, Poster Presentation.
๑๔) ธี ร พงษ์ เที่ ย งสมพงษ์ และศิ ริ รั ต น์ ชุ ณ หคล้ า ย. (๒๕๕๖). เทคนิ ค การวิ เคราะห์ เส้ น ทาง (Path
Analysis) เบื้องต้น เพื่อศึกษานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.
มหาวิทยาลัยมหิดล. บทความวิชาการ.
๑๕) ธีรพงษ์ เที่ ย งสมพงษ์ และโชคชั ย สุ ท ธาเวศ. (๒๕๕๗). รัฐ ประศาสนศาสตร์ส ร้างสรรค์กั บ กรอบ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยในการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. มหาวิทยาลัยมหิดล. บทความวิชาการ.
๑๖) ธีรพงษ์ เที่ยงสมพงษ์. (๒๕๕๗). คลินิกภาษีกระทรวงการคลัง กับตัวแบบการยอมรับนวัตกรรมการ
ให้บริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. มหาวิทยาลัยมหิดล.
บทความวิชาการ.
๑๗) ปิยทิพย์ ปิยพั นธุ์ และคณะ (๒๕๕๘). การพัฒนาสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้สําหรับบทปฏิบัติการ
ชีววิทยาระดับมัธยมปลายในจังหวัดกาญจนบุรี โดยความร่วมมือของครูผู้สอนชีววิทยาและหลักสูตรชีววิทยาเชิง
อนุรักษ์. ทุนวิจัยเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.). ผู้ร่วมวิจัย.
๑๑๕
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๑. ชื่อ-นามสกุล
ยศ. / ตําแหน่งทางวิชาการ
สังกัด
สถานที่ทํางาน
๒. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
บธ.ด.
วศ.ม.
บธ.ม.
วศ.บ

พรปวีณ์ วงเศรษฐ์พงศา
อาจารย์, ดร
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การจัดการ
วิศวกรรมอุตสาหการ
การเงิน
วิศวกรรมอุตสาหการ

พ.ศ.
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๑
๒๕๔๖

๓. งานวิจัยทีส่ นใจ หรือมีความชํานาญการ
- Quality Management System/Cost reduction
- Financial Planning, Financial Analysis
- Structure Equation Model(SEM) and Multi Factors Analysis by Using Mplus, Amos, Lisrel
- SPSS
๔. ผลงานวิจยั หรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)
 ผลงานทางวิชาการ
๑) Hong Kong International Conference on Social Science (HKICSS), 2015 "The Accountant
Manager’s Competencies in Asians Economics Community" (Paper ID-456)
๒) Tokyo Japan International Academic Conference, 6-8 December,2016 “The Influence
of Good Corporate Governance on the Financial Performance Case Study: Companies
Listed on the Stock Exchange of Thailand Year 2013-2015”
 ผลงานวิจัย
๑) พรปวีณ์ วรเศรษฐ์พงศา.(๒๕๖๑). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมขนาดกลางและ
ขนาดย่ อ ม. วารสารวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กาญจนบุ รี Journal of Kanchanaburi Rajabhat
University. ปีที่ : ๗ ฉบับที่ : ๑ เลขหน้า : ๑๑๑-๑๒๑.
๑๑๖
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๒) สุชาติ ปรักทยานนท์ และ พรปวีณ์ วรเศรษฐ์พงศา. (๒๕๖๑). แบบจําลองการประมาณประสิทธิภาพของ
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ (The practical
model for estimating stock performance on the stock exchang of Thailand using the
Logistic regression analysis). วารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่: ๒๕๖๑ มิถุนายน – เมษายน ๑๐๒ ฉบับที่ ๓๒
เลขหน้า ๑๒๕-๑๑๓.
๓) Pornpawee Worasatepongsa (2016), "The Influence of Good Corporate Governance on the
Financial Performance Case Study: Companies Listed on SET Year 2013-2015" , The SIJ
Transactions on Industrial, Financial & Business Management ( IFBM) , The Standard
International Journals (The SIJ), Vol. 5, No. 1, Pp. 01-04.
๔) Worasatepongsa and Desukanan. " The Accountant Manager’ s Competencies in Asians
Economics Community".the International Journal of Business Management & Research;ISSN
(Print): 2249-6920;E-ISSN:2249-8036;Impact Factor(JCC): 5.3125; IC value (Index Copernicus):
3.0; NAAS Rating: 3.07 (Best Paper Awards)
๕) Worasatepongsa and Desukanan. (2016). The knowledge measurement model provided to
the ASEAN Economic Community. International Journal of the Computer, the Internet and
Management Vol.25 No.3 (September-December, 2016) pp. 40-43.
๕. ภาระงานสอน
๕.๑ ภาระงานสอนในปัจจุบัน
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
จํานวนหน่วยกิต
ที่
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
๑ กญพญ ๒๔๑ การเงินธุรกิจ
๓ (๓-๐-๖)
๒ กญพญ ๓๓๑ สถิติธุรกิจ
๓ (๓-๐-๖)
๓
กญพญ ๒๔๒ การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
๓ (๓-๐-๖)
๔
กญพญ ๓๔๔ วิจัยธุรกิจ
๓ (๓-๐-๖)
๕
กญพญ ๔๒๑ สหกิจศึกษา
๙ (๐-๒๗-๐)
๕.๒ ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบด้วย
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
ที่
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
๑ กญบจ ๒๔๒ การเงินธุรกิจ
๑๑๗

จํานวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
๓ (๒-๒-๕)
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ที่
๒
๓
๔
๕

รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)
กญบจ ๓๓๑
กญบจ ๒๔๓
กญบจ ๓๔๔
กญบธ ๔๖๓

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
สถิติธุรกิจ
การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
วิจัยธุรกิจ
โครงงานขั้นสูงด้านการจัดการ

จํานวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)

๖. อื่น ๆ
๑) หัวหน้าโครงการ ชื่อโครงการศึกษาผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน แล้วเสร็จ
เมื่อ กันยายน ๒๕๕๗ งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐บาท จากกระทรวงมหาดไทย
๒) หัวหน้าโครงการวิจัย: ชื่อโครงการปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงานของโรงแรมขนาดกลางและขนาดย่อมใน
ประเทศไทย งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท จากเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหิดล
๓) หัวหน้าโครงการวิจัย: การปรับปรุงระบบคุณภาพในองค์การภาครัฐ หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๖ (แล้วเสร็จ)
๔) หัวหน้าโครงการวิจัย: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ใน
ประเทศไทย หน่วยงานมหาวิทยาลัยปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ (แล้วเสร็จ)
๕) หัวหน้าโครงการวิจัย: เรื่อง ความสัมพันธ์ของระดับภาระผูกพันการดําเนินงานของธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์และการศึกษาอัตราส่วนมาตรฐาน (แล้วเสร็จ ๒๕๕๓)
๖) ผู้ร่วมวิจัย: เรื่องการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของหลักทรัพย์ที่สร้างโดยใช้ปัจจัยพื้นฐานระหว่างปีงบประมาณ
๒๕๔๘-๒๕๕๒ (แล้วเสร็จ ๒๕๕๓)
๗) ผู้ร่วมวิจัย: โครงการการศึกษาศักยภาพชุมชนในการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ (แล้วเสร็จ)

๑๑๘
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๑. ชื่อ-นามสกุล
ยศ. / ตําแหน่งทางวิชาการ
สังกัด
สถานที่ทํางาน
๒. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
ปร.ด.
ศศ.ม.
บธ.บ.

ภวินท์ธนา เจริญบุญ
อาจารย์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

สาขาวิชา
การจัดการ
การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
การตลาด

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

พ.ศ.
กําลังศึกษา
๒๕๕๓
๒๕๔๖

๓. งานวิจัยทีส่ นใจ หรือมีความชํานาญการ
- การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
- การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
- การบริหารงานและจัดการเกี่ยวกับธุรกิจบริการ
- การจัดการองค์การ
- กลยุทธ์การตลาดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
- การพัฒนาบุคลิกภาพ
- งานพิธีกร
๔. ผลงานวิจยั หรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)
 ผลงานทางวิชาการ
 ผลงานวิจัย
๑) รณภพ เจริญบุญ. (๒๕๕๘) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อจังหวัดกาญจนบุรี
๒) ภวินท์ธนา เจริญบุญ และคณะ. (๒๕๕๙). ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด ความคาดหวังและความต้องการ
ของเกษตรกรที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดิน. (ทุนวิจัยจากซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น
ประเทศญี่ปุ่น)
๓) เรขา ศรีสมบู รณ์ และคณะ. (๒๕๕๓). โครงการศึกษาความเป็ นไปได้ในการเลือกช่องทางและวิธีการที่
๑๑๙
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เหมาะสมเพื่อการขนส่งสินค้าผ่านแดนระยะสั้นกาญจนบุรี-ทวาย. โครงการที่ปรึกษาแก่สํานักงานพาณิชย์
จังหวัดกาญจนบุรี.
๔) รุ่งทิพย์ ไทยสม และคณะ. (๒๕๕๓). โครงการการส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์เพื่อนําไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของภาคกลางตอนล่างอย่างยั่งยืน. โครงการที่ปรึกษาแก่
สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี.
๕) เฉลิมพล ศรีทอง และคณะ. (๒๕๕๖). โครงการศึกษาศักยภาพทางเศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่ า ง ๑ เพื่ อ รองรั บ การพั ฒ นาแนวระเบี ย งเศรษฐกิ จ ตอนใต้ (Southern Economic Corridor)
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. (การดําเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑
กระทรวงมหาดไทย)
๖) อรวี บุนนาค และ รณภพ เจริญบุญ. (๒๕๕๗). กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและศักยภาพด้าน
การท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน. (ทุนอุดหนุนการวิจัยคณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
๗) พรปวีณ์ วรเศรษฐ์พงศา และคณะ. (๒๕๕๗). โครงการศึกษาผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ เพื่อสร้างความสามารถใน
การแข่ ง ขั น อย่ า งยั่ ง ยื น . (การดํ า เนิ น งานของศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารร่ ว มกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคกลางตอนล่ า ง ๑
กระทรวงมหาดไทย)
๘) อรวี บุนนาค และ รณภพ เจริญบุญ. (๒๕๕๘). แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด
กาญจนบุรีเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๙) อํานาจ เจรีรัตน์ และคณะ. (๒๕๕๘). โครงการพัฒนาการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างเครือข่ายสําหรับ
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑. (การดําเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑
กระทรวงมหาดไทย
๑๐) จตุ รงค์ จั น ทร์สี่ ทิ ศ และคณะ. (๒๕๕๙). การสํารวจรวบรวมพั น ธ์ พ ริก และนํ าไปใช้ป ระโยชน์ ท างด้ าน
สมุนไพรอาหาร และไม้ดอกไม้ประดับ ในจังหวัดกาญจนบุรีแบบครบวงจร. (สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ)
 บทความทางวิชาการ
๑) อรวี บุนนาค และรณภพ เจริญบุญ. “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อ
”รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจําปี ๒๕๕๖ หัวข้อ “ชุมชนท้องถิ่น: ฐานรากการพัฒนาประชาคมอาเซียน” ณ โรงแรมเซ็นทาราแอนด์
๑๒๐
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คอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น.
๒) อนั ญ ญา กรรณสูต เกียรติศักดิ์ จัน ทร์แก้ว และภวินท์ธนา เจริญ บุ ญ . (2560) “การวิเคราะห์ตัวแบบที่
เหมาะสมเกี่ยวกับแนวโน้มของราคาทองคําแท่ง” การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการครั้งที่
๑๐ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
๓) อนัญญา กรรณสูต เกียรติศักดิ์ จันทร์แก้ว และภวินท์ธนา เจริญบุญ (2560) “แนวโน้มราคาปาล์มน้ํามัน”
การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัยครั้งที่ ๙ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.

๕. ภาระงานสอน
๕.๑ ภาระงานสอนในปัจจุบัน
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
จํานวนหน่วยกิต
ที่
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
๑ กญพณ ๑๔๑ องค์การและการจัดการ
๓ (๓-๐-๖)
๒ กญกจ ๒๓๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
๓ (๓-๐-๖)
๕.๒ ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบด้วย
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
ที่
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
๑ กญบจ ๑๔๐ องค์การและการจัดการ
๒ กญบธ ๔๖๓ โครงงานขั้นสูงด้านการจัดการ
๓ กญบธ ๓๘๐ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

จํานวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๓-๐-๖)

๖. อื่น ๆ
๑) รณภพ เจริญ บุ ญ . (๒๕๕๓). การพัฒ นาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณสะพานข้ามแม่น้ําแควจังหวัดกาญจนบุรีเพื่ อ
ตอบสนองต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวร.
๑๒๑
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๒) รณภพ เจริญบุญ. (๒๕๕๔). การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและพัฒนาแผนการตลาดของผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก
สมุนไพร. (ทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล).
๓) ที่ปรึกษาชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ปัจจุบัน)
๔) ที่ปรึกษาด้านการบริหารและการจัดการองค์การบริษัทเรืองขจร เอ็นเตอร์ไพรส์จํากัด (พ.ศ. ๒๕๕๘ -ปัจจุบัน)
๕) ที่ปรึกษาด้านการบริหารและการจัดการองค์การบริษัทเอเชีย พราวด์ คอร์ปปอเรชั่นจํากัด (พ.ศ. ๒ ๕ ๕ ๘ ปัจจุบัน)
๖) กรรมการพัฒนาสถานที่ผลิตอาหารมาตรฐาน Primary GMP ของ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (พ.ศ.
๒๕๕๘)
๗) ที่ปรึกษาหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ปัจจุบัน)
๘) วิทยากรบรรยายหัวข้อ บุคลิกภาพกับการสื่อสารสําหรับผู้นํา จัดโดยสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
(พ.ศ. ๒๕๕๗)
๙) อาจารย์พิเศษโรงเรียนนายร้อยตํารวจ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗)
๑๐) อาจารย์พิเศษวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี (พ.ศ. ๒๕๕๖)
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๑. ชื่อ-นามสกุล
ยศ. / ตําแหน่งทางวิชาการ
สังกัด
สถานที่ทํางาน

สุริยา บุตรพันธ์
อาจารย์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

๒. ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีที่สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงลําดับจาก
คุณวุฒิสูงสุด ถึงระดับปริญญาตรี)
คุณวุฒิ
ปร.ด.
วท.ม.
บธ.บ.

สาขาวิชา
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
จิตวิทยาชุมชน
การตลาด

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พ.ศ.
กําลังศึกษา
๒๕๕๖
๒๕๔๒

๓. งานวิจัยทีส่ นใจ หรือมีความชํานาญการ
๑) การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาชุมชน การส่งเสริมจริยธรรมทางธุรกิจ และการจัด
สวัสดิการเพื่อชุมชนและสังคม
๒) พฤติกรรมองค์การและจิตวิทยาการเรียนรู้ การสร้างแรงบันดาลใจ แรงจูงใจ การเสริมสร้างพลัง และการ
สร้างการมีส่วนร่วม
๓) การจั ด การศึ กษานอกระบบและการเรีย นรู้สําหรับ ผู้ใหญ่ ผ่านการจั ด การเรีย นรู้แ บบ Active Learning
(Project-based Learning, Activity-Based Learning, Experiential Learning)
๔) การจัดการของผู้ประกอบการ การจัดทําแผนธุรกิจและแผนวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) เช่น
OTOP วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และกองทุนหมู่บ้าน/กองทุนชุมชน
๔. ผลงานวิจยั หรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)
 ผลงานทางวิชาการ
 ผลงานวิจัย
๑) โครงการร่วมวิจัยด้านสหสาขาวิชาเพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศ (Multi Disciplinary
research on important public health problem) กับ วิทยาลัยการสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (๒๕๕๕).
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๒) Butrapun S. (2011). The Youth Friendly Service Model Provide for Youth and
Communities people in Slum areas at Bangkok and Pattaya Chon buri.
๓) การศึกษาการพัฒนาศักยภาพการรวมกลุ่มแม่วัยทีน (แม่วัยใส) เพื่อการเสริมสร้างความเข้าใจและส่งเสริม
การอยู่ร่วมกันของสมาชิกในชุมชนคลองเตย กรุงเทพมหานคร (๒๕๕๘)
๔) สุริยา บุตรพันธ์, ทิพย์วัลย์ สุรินยา และ สุปาณี สนธิรัตน. (๒๕๕๗). ทัศนคติต่องานพัฒนาชุมชน การ
เสริมสร้างพลังชุมชน และผลการปฏิบัตงิ านอาสาสมัครพัฒนาชุมชนในชุมชนคลองเตย. วารสารพัฒนา
สังคม ปีที่ ๑๖ เล่ม ๑ หน้า ๖๐ – ๗๓.
๕) นันทวัน ยันตะดิลก, สุริยา บุตรพันธ์. (๒๕๕๙). บทความสรุปโครงการพัฒนาอาสาสมัครให้ความรูส้ ุข
ภาวะดีเริ่มทีน่ มแม่และการบริโภคผักผลไม้ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน จังหวัดกาญจนบุรี.
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
๑) หัวหน้าโครงการวิจัย : การพัฒนาระบบบริการศูนย์บริการที่เป็นมิตรแก่เยาวชน (Youth Friendly Services)
พื้นที่จังหวัดชลบุรี
๒) รายงานวิจัยชุมชน : โครงการพัฒนาอาสาสมัครให้ความรู้สุขภาวะดีเริ่มที่นมแม่และการบริโภคผักผลไม้ให้ได้
ตามเกณฑ์มาตรฐาน จังหวัดกาญจนบุรี (๒๕๕๙)
๕. ภาระงานสอน
๕.๑ ภาระงานสอนในปัจจุบัน
ที่
๑
๒
๓
๔

รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)
กญกจ ๒๐๓
กญกจ ๒๐๔
กญพณ ๓๔๒
กญกจ ๔๔๑

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
การจัดการของผู้ประกอบการ
พฤติกรรมองค์การ
จริยธรรมธุรกิจ
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

จํานวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

๕.๒ ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบด้วย
ที่

รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
๑๒๔

จํานวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง)
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๑
๒
๓
๔

กญบธ ๒๕๒
กญบธ ๒๕๐
กญบจ ๓๔๕
กญบธ ๓๕๕

พฤติกรรมองค์การ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
จริยธรรมธุรกิจ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

๖. อื่น ๆ
๑) วิทยากรบริการวิชาการโครงการอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ และผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มอาหาร ๑๗-๑๙
พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดราชบุรี, ๒๕๖๐.
๒) วิทยากรบริการวิชาการและคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ โครงการส่งเสริมการพัฒ นา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละผู้ ป ระกอบการ OTOP เครื อ ข่ า ยภาคกลางตอนล่ า ง บรรยายกลุ่ ม หั ต ถกรรม วั น ที่ ๑๒-๑๔
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.
๓) วิทยากรบริการวิชาการและคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ โครงการส่งเสริมการพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง บรรยายกลุ่มอาหาร ๒๖-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ จ.ราชบุรี, ๒๕๖๑.
๔) ทีมงานวิชาการ โครงการวิจัย “สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสุขภาวะและความ
ปลอดภัยในการทํางาน เพื่อคุณภาพชีวิตคนทํางานในพื้นที่ภาคตะวันออกแบบมีส่วนร่วม” กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ
สมาคมผู้นําการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาแรงงาน (Healthy and Safety Thailand). ระยะเวลาดําเนินการ (๒๕๖๑ ๒๕๖๒) งบประมาณ ๑๕.๐๘ ล้านบาท. ผู้ร่วมวิจัย กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี ๒๕๖๑.
๕) โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและพั ฒ นาเทคโนโลยีการท่องเที่ยวที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วันที่ ๒๑
มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลกําแพงแสน อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม, ๒๕๖๑, วิทยากร.
๖) โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและพัฒ นาเทคโนโลยีการท่องเที่ยวที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วันที่ ๒๒
มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ศาลาประชาคม ต.ห้วยม่วง อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม, ๒๕๖๑, วิทยากร.
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๑. ชื่อ-นามสกุล อนัญญา กรรณสูต
ยศ. / ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์, ดร.
สังกัด
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สถานที่ทาํ งาน
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
๒. ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีที่สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงลําดับจาก
คุณวุฒิสูงสุด ถึงระดับปริญญาตรี)
คุณวุฒิ
นศ.ด.
ว.ม.
ออ.บ.

สาขาวิชา
การสื่อสารตราสินค้า
การสื่อสารการตลาด
การออกแบบอุตสาหกรรม

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๓. งานวิจัยทีส่ นใจ หรือมีความชํานาญการ
- กลยุทธ์การสร้างและการสื่อสารตราสินค้า
- ภาพลักษณ์ตราสินค้า
๑๒๖

พ.ศ.
๒๕๕๖
๒๕๔๕
๒๕๔๒
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- คุณค่าตราสินค้า/คุณภาพการบริการ
- การวิจัยปฏิบัติการเพื่อศึกษาการสร้างตราสินค้าภายใน – การสร้างให้พนักงานเป็นผู้สื่อสารแบรนด์สลู่ ูกค้า
(Action Research for Study Internal Branding– How to Make Employees Live the Brand.)
- พฤติกรรมผู้บริโภค
- นวัตกรรมการบริการ (Service Innovation Research)
๔. ผลงานวิจยั หรือผลงานทางวิชาการ )ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘(
 ผลงานทางวิชาการ
 ผลงานวิจัย
๑) หั ว หน้ า โครงการวิ จั ย : ชื่ อ โครงการ “PERCEPTION OF 5-STAR OTOP NON-FOOD HERB BRAND
IMAGE OF THE BANGKOKIAN” ได้รับการคัดเลือกให้นําเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
the 4th International Conference on Business, Economics, Management and Marketing.
University of Oxford, United Kingdom. ทั้งนี้งานวิจัยดังกล่าวได้รับงบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
จากเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหิดล (แล้วเสร็จ พ.ศ.๒๕๕๙)
๒) หัวหน้าโครงการวิจัย: ชื่อโครงการ “การพัฒนามาตรวัดคุณค่าตราสินค้าในธุรกิจบริการร้านอาหารฟาสต์
ฟู้ด /การรับรู้คุณค่าตราสินค้าในมุมมองของผู้บริโภค ในธุรกิจบริการร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด” วารสารการ
ประชาสัมพันธ์และการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (แล้วเสร็จ พ.ศ.๒๕๕๙)
๓) หั ว หน้ า โครงการวิ จั ย : ชื่ อ โครงการ “Thai Cuisine in Singapore: A Case Study of Sensory
Perception and Brand Loyalty” นํ า เส น อ ใน งา น 2016 ANPOR Annual Conference, Le
Meridien Angkor, Cambodia ณ ประเทศกัมพูชา (แล้วเสร็จ พ.ศ.๒๕๕๙)
๔) ผู้ร่วมวิจัยในโครงการวิจัย: ชื่อโครงการศึกษาผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน
อย่างยั่งยืน งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท จากกระทรวงมหาดไทย (แล้วเสร็จ พ.ศ.๒๕๕๗)
 บทความทางวิชาการ
๑) "PERCEPTION OF 5-STAR OTOP NON-FOOD HERB BRAND IMAGE OF THE BANGKOK" at the
4th International Conference on Business Economics Management and Marketing at
Oxford University, UK during August 12-18, 2017

๑๒๗

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
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๒) “การพัฒนามาตรวัดคุณค่าตราสินค้าในธุรกิจบริการร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด /การรับรู้คุณค่าตราสินค้าในมุมมอง
ของผู้บริโภค ในธุรกิจบริการร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด” วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา คณะนิเทศ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กําลังอยู่ระหว่างการตีพิมพ์)
๓) “Thai Cuisine in Singapore: A Case Study of Sensory Perception and Brand Loyalty” (กํ า ลั งอยู่
ระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์)
๔) “การวิเคราะห์ตัวแบบที่เหมาะสมเกี่ยวกับแนวโน้มของราคาทองคําแท่ง” ตีพิมพ์ใน วารสารการประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้านการบริหารจัดการครั้งที่ ๘ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๒๕๖๐
๕) “แนวโน้มราคาปาล์มในปี ๒๕๖๐” ตีพิมพ์ใน วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ ๑๐
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๖) “การศึกษาเรื่องการรับรู้ทางประสาทสัมผัสต่อร้านอาหารไทย ของผู้บริโภคชาวสิงคโปร์และความสัมพันธ์กับ
ปัจจัยภูมิหลัง” ตีพิมพ์ใน วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา ฉบับที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2556
๕. ภาระงานสอน
๕.๑ ภาระงานสอนในปัจจุบัน
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
ที่
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
๑
กณพณ ๑๔๒ หลักการตลาด
๒
กญกจ ๒๔๑ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาด
ระหว่างประเทศ
๓
กญกจ ๓๔๑ การจัดการผลิตภัณฑ์และราคาในตลาด
ระหว่างประเทศ
๔
กญกจ ๓๓๑ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

๕.๒ ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบด้วย
๑๒๘

จํานวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
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ที่

รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)

๑
๒
๓

กญบจ ๑๔๑
กญบธ ๓๗๐
กญบธ ๒๗๒

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
หลักการตลาด
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

จํานวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

๖. อื่น ๆ
๑. “การศึ ก ษาการทํ า ซี เอสอาร์ โดยใช้ แ นวคิ ด enlightened self-interest ของ JAMES E. GRUNIG
พร้อมกรณีศึกษานอก-ในประเทศไทย” ตีพิมพ์ใน วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา ภาควิชาการ
ประชาสัมพันธ์และการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๔, ๒๕๕๓.
อาจารย์พิเศษ
ลําดับ
ชื่อ – นามสกุล
๑
อาจารย์ ดร.สันติธร ภูริภักดี
๒

อาจารย์ ดร.ชนิดาภา ดีสุขอนันต์

๓

อาจารย์ ดร.ชมพูนุท แต้เฮง

๔

อาจารย์ ประทีป ฉายลี

๕

อาจารย์ ระชานนท์ ทวีผล

๖

อาจารย์ อิทธิโชติ โชติกุณฑ์พันธุ์

วุฒิการศึกษา และ สังกัด
Ph.d. Strategic Management
มหาวิทยาลัยศิลปากร
บธ.ด. บริหารธุรกิจ
นักวิชาการอิสระ/ผู้ประกอบการ
ศศ.ด. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
นักวิชาการอิสระ
ศ.ม. เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
นักวิชาการอิสระ
ศศ.ม. การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยศิลปากร
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์
นักวิชาการอิสระ

๑๒๙
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ภาคผนวก ๗
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒
(ฉบับที่ ๑-๘)
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวย วินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
- ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรือ
่ ง มาตรฐานความรูภ
 าษาอังกฤษ
ของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.
๒๕๖๐

๑๓๐

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สํานักวิชาสหวิทยาการ

๑๓๑

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สํานักวิชาสหวิทยาการ

๑๓๒

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สํานักวิชาสหวิทยาการ

๑๓๓

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สํานักวิชาสหวิทยาการ

๑๓๔

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สํานักวิชาสหวิทยาการ

๑๓๕

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สํานักวิชาสหวิทยาการ

๑๓๖

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สํานักวิชาสหวิทยาการ

๑๓๗

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สํานักวิชาสหวิทยาการ

๑๓๘

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สํานักวิชาสหวิทยาการ

๑๓๙

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สํานักวิชาสหวิทยาการ

๑๔๐

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สํานักวิชาสหวิทยาการ

๑๔๑

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สํานักวิชาสหวิทยาการ

๑๔๒

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สํานักวิชาสหวิทยาการ

๑๔๓

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สํานักวิชาสหวิทยาการ

๑๔๔

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สํานักวิชาสหวิทยาการ

๑๔๕

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สํานักวิชาสหวิทยาการ

๑๔๖

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สํานักวิชาสหวิทยาการ

๑๔๗

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สํานักวิชาสหวิทยาการ

๑๔๘

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สํานักวิชาสหวิทยาการ

๑๔๙

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สํานักวิชาสหวิทยาการ

๑๕๐

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สํานักวิชาสหวิทยาการ

๑๕๑

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สํานักวิชาสหวิทยาการ

๑๕๒

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สํานักวิชาสหวิทยาการ

๑๕๓

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สํานักวิชาสหวิทยาการ

๑๕๔

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สํานักวิชาสหวิทยาการ

๑๕๕

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สํานักวิชาสหวิทยาการ

๑๕๖

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สํานักวิชาสหวิทยาการ

๑๕๗

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สํานักวิชาสหวิทยาการ

๑๕๘

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สํานักวิชาสหวิทยาการ

๑๕๙

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สํานักวิชาสหวิทยาการ

๑๖๐

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สํานักวิชาสหวิทยาการ

๑๖๑

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สํานักวิชาสหวิทยาการ

๑๖๒

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สํานักวิชาสหวิทยาการ

ภาคผนวก ๘
คําสัง่ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการ
หรือผูร บ
ั ผิดชอบกระบวนการพิจารณากลัน
่ กรองหลักสูตรของสวน
งาน

๑๖๓

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สํานักวิชาสหวิทยาการ

๑๖๔

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สํานักวิชาสหวิทยาการ

๑๖๕

