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แบบรายงานขอ้มูลหลักสูตร (MU Degree Profile) 
    ภาษาไทย      : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
   ภาษาอังกฤษ    : Bachelor of Business Administration Program 
1.    ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
     ภาษาไทย      ช่ือเต็ม   :       หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
                 ช่ือย่อ    :       บธ.บ. 
     ภาษาอังกฤษ  ช่ือเต็ม   :       Bachelor of Business Administration 
                 ช่ือย่อ    :       B.B.A. 
2.   วิชาเอก   : ไม่ม ี
3.   จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า   ๑๒๙   หน่วยกิต  
 

หลักสตูรระดับปริญญาตรี
1.  ช่ือหลักสูตร 

(ภาษาไทย)      
(ภาษาอังกฤษ)  

2.  ช่ือปริญญา 
(ภาษาไทย)    
(ภาษาองักฤษ)  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
Bachelor of Business Administration Program 
 
บริหารธุรกิจบัณฑิต  
Bachelor of Business Administration  

ภาพรวมของหลักสูตร 
ประเภทของหลักสูตร ปริญญาตรี ทางวิชาการ
จํานวนหนว่ยกิต  ๑๒๙ หน่วยกิต 
ระยะเวลาการศึกษา / 
วงรอบหลักสูตร 

ระยะเวลาการศึกษา ๔ ปี /ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๕ ปี 

สถานภาพของ
หลักสูตรและ
กําหนดการเปิดสอน 

- เป็นหลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ปรับปรุงจากหลักสูตร ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
- เปิดสอนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

การใหป้รญิญา ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว
สถาบนัผู้ประสาท
ปรญิญา (ความรว่มมอื
กบัสถาบนัอืน่) 

- 
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๘๙ 
 

องคก์รท่ีใหก้ารรับรอง
มาตรฐาน 

- 

ข้อมูลเฉพาะของ
หลกัสตูร 

 

เป้าหมาย / วัตถุประสงค์ 
Purpose / Goals / 
Objectives 

เป้าหมายของหลักสูตร
      จัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ ประเมิน อธิบายสถานการณ์ทางธุรกิจ
ปัจจุบัน ออกแบบวิธีการ กลยุทธ์ ยุทธวิธี และแนวทางแก้ปัยหาทางธุรกิจ ตลอดจนสามารถ
ทํางานร่วมกันเป็นทีม ระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อีกทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม 
และมีจริยธรรมที่เหมาะสมทางธุรกิจ  
วัตถุประสงค์ 
      บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตจะได้รับการส่งเสริมให้มี
ความสามารถดังน้ี 

๑) วิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางธุรกิจและการจัดการด้วยพ้ืน ฐานความรู้ทางหน้าที่ของการ
บริหารธุรกิจ (Business Functional Knowledge) ที่สอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมือง 
๒) ออกแบบแผน วิธีการ กลยุทธ์ ยุทธวิธี และแนวทางแก้ปัญหาทางธุรกิจ และการจัดการ

ที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ 
๓) พัฒนาและดําเนินการโครงงานวิจัย เพ่ือแก้ประเด็นปัญหาทางธุรกิจด้วยกระบวนการ

ตัดสินใจด้านการบริหารและจัดการ 
๔) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม เพ่ือสนับสนุนการบริหารและจัดการ 
๕) ปฏิบ้ติงานร่วมกันเป็นทีม ระหว่างผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับงานด้านบริหารและจัดการ 
๖) ตระหนักรู้ และพร้อมมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการ เก่ียวกับประเด็นเรื่อง

ความหมายหลาก (Diversity) ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การ
และจริยธรรมทางธุรกิจ 

ลักษณะเฉพาะของ
หลักสูตร Distinctive 
Features 

๑) เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทีมุ่่งเน้นการฝึกทักษะการปฏิบัติงานควบคู่กับการศึกษาวิจัย
๒) เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทีมุ่่งเน้นการเรียนการสอน ควบคู่กับการศึกษาดูงานในสถาน

ประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชน 
๓) เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทีมุ่่งเน้นการทํางานร่วมกับชุมชน เพ่ือนําไปสู่การวิจัยและพัฒนา

ธุรกิจของชุมชน  
ระบบการศึกษา ใช้ระบบการศกึษาแบบหน่วยกิตทวิภาค ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล
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๙๐ 
 

เส้นทางความก้าวหน้า
ของผู้สําเร็จการศึกษา 

 

อาชีพสามารถประกอบ
ได้ 

ประกอบอาชีพในสายงานต่าง ๆ ที่สําคญัของทุกองค์การ ได้แก่ สายงานทรัพยากรมนุษย์ สาย
งานการตลาด สายงานการจัดซื้อ สายงานการผลิตและปฏิบัติการ และสายงานอ่ืน ๆ เช่น 

๑. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักบริหารทรพัยากรมนุษย์ นักวางแผนวิเคราะห์โครงการ 
เจ้าหน้าที่วางแผนกลยุทธ์การตลาด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

๒. ผู้ประกอบการธุรกิจหรือสานต่อกิจการของครอบครัวได้ 
๓. นักวิจัยธุรกิจเบ้ืองต้น เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในธุรกิจ 

การศึกษาต่อ 

สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโททั้งในและต่างประเทศ อาทิ 
๑) บริหารธุรกิจบัณฑิต ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์  

การจัดการ การเงิน การตลาด การผลิตและการปฏิบัติการ การจัดการโลจิสติกสแ์ละ
ห่วงโซ่อุปทาน 

๒) สาขาอ่ืน ๆ ที่เปิดรับคุณวุฒิด้านบริหารธุรกิจ เช่น  
การจัดการการท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ เศรษฐศาสตร ์รฐัประศาสน
ศาสตร์ ฯลฯ  

ปรัชญาการศกึษาใน
การบริหารหลักสตูร 

 

ปรัชญาการศึกษา 

ส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะ และความเช่ียวชาญด้านการ
บริหารและการจัดการที่ทันสมัยเป็นสากล สามารถเช่ือมโยงหาแนวทางแก้ปัญหาภายในองค์การ
จากผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม บนพ้ืนฐานของคุณธรรม 
จริยธรรม สอดคล้องกับสถานการณ์การบริหารและจัดการที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  

กลยุทธ์ / แนวปฏิบัติใน
การจัดการเรียนการสอน   

เน้นจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry approach) ซึ่งให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนรู้ตลอดเวลา ทั้งจากกิจกรรมในช้ันเรียน การทํางานท่ีได้รับมอบหมาย หรือกิจกรรม
เสริมหลักสูตร โดยมีผู้สอนเป็นผู้กระตุ้นให้คําแนะนําช่วยเหลือ อํานวยความสะดวกด้าน
ทรัพยากรและบรรยากาศการเรียนรู้ และมีการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experience-
based learning) ทั้งในสถานที่ของวิทยาเขตกาญจนบุรี การศึกษาดูงานนอกสถานที่และการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ รวมถึงการเรียนรู้ผ่านการแก้ไขปัญหา (Problem-based learning) ด้วย
ตัวของผู้เรียนเองอย่างเต็มรูปแบบในการทําโครงการวิจัย 

กลยุทธ์ /แนวปฏิบัติใน
การประเมินผลการเรียนรู้

     การประเมินผลการเรียนรู้โดยการประเมินการแสดงออกในการดําเนินงานตามกระบวนการ 
(Process performance) และคุณภาพของผลงาน (Output) ที่นักศึกษาจัดทําขึ้นโดยมีการ
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๙๑ 
 

ของนักศึกษา   ประเมินผลเป็นระยะๆ ระหว่างเรียน (Formative assessment) เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
พิจารณานําผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและพัฒนาศักยภาพของตนเอง และการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิเมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ (Summative evaluation) เพ่ือตรวจสอบผล
การเรียนรู้ตามมาตรฐานที่คาดหวังไว้ โดยเน้นให้ทั้งผู้เรียนและผู้สอนมีการสื่อสารถึงจุดมุ่งหมาย
ในการเรียน และรายละเอียดของการประเมินผล (วิธีการ เกณฑ์ สัดส่วนคะแนน) ที่ชัดเจน 
เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและการจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  

สมรรถะที่เสริมสร้างให้
นักศกึษาของหลกัสตูร 

 

Generic 
Competences 

    ๑) คิดวิเคราะห์หาทางแก้ปัญหาโดยใช้วิจารณญาณอย่างเป็นระบบ ด้วยหลักเหตุผล ตาม
กระบวนการสืบค้นทางวิทยาศาสตร์ 
     ๒) คิดเช่ือมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์อย่าง
เปิดกว้าง ซื่อตรง ด้วยการยอมรับในมุมมองที่แตกต่างกัน 
     ๓) ค้นคว้าและใช้สื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและมีจริยธรรม 
     ๔) สื่อสารกับผู้ร่วมงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สาธารณชน ในการบริหารและจัดการหลากหลาย
ทาง (Diversity) ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์การ ตลอดจนความมี
จริยธรรมทางธุรกิจ 
     ๕) ทํางานร่วมกันเป็นหมู่คณะด้วยความเคารพในบทบาทหน้าที่และสิทธิของสมาชิกในกลุ่ม
และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
     ๖) รับผิดชอบตนเองในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นไปตามมาตรฐาน และตาม
กรอบเวลาที่กําหนด 

Subject-Specific 
Competences  

    ๑ ) วิเคราะห์องค์ประกอบสําคัญอันเก่ียวข้องกับขอบเขตหน้าที่ ในการดําเนินธุรกิจ 
(Business Functional Knowledge) ที่สอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
ต้ังแต่เริ่มต้น และสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ 
     ๒) จัดทําแผนธุรกิจ และแนวทางการบริหารและจัดการ นําไปสู่การปฏิบัติ และสามารถ
สื่อสารข้อมูล เพ่ือช่วยตัดสินใจในการทํางาน โดยมีความรู้เก่ียวกับแนวโน้มในสถานการณ์
ปัจจุบัน และใช้ทักษะการบริหารด้านต่าง ๆ เพ่ือกําหนดทิศทางให้กับธุรกิจ 
     ๓) วัดผล ประเมินผล และอธิบายการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ พร้อมทั้งค้นหาโอกาส และ
สร้างแนวทางบริหาร จัดการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์การผ่านการวิจัยทางสังคม 
    ๔) พัฒนากระบวนการในการผลิตสินค้าและบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการในองค์การ
ธุรกิจได้ 
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ผลลัพธ์การเรยีนรู้ของบัณฑิต 
PLO1 ใช้ทักษะและความรู้พ้ืนฐานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติเพ่ืออธิบายเหตุและผลของ

สถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารธุรกิจได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
PLO2 วางแผน จัดการประเด็นปัญหาทางธุรกิจขององค์การ โดยใช้กระบวนการตัดสินใจ ด้านการบริหารจัดการซึ่ง

คํานึงถึงความหลากหลาย ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมขององค์การ และจริยธรรมทางธุรกิจ 
PLO3 ใช้ความรู้ทางหน้าที่หลักของการบริหารธุรกิจ (Business Functional Knowledge) ที่เช่ือมโยงไปสู่การวิเคราะห์ 

การออกแบบแนวทาง การวางแผน และการสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อน เพ่ือทําการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการได้ 
PLO4 อภิปรายปฏิสัมพันธ์ระหว่างความรู้ทางหน้าที่หลักของการบริหารธุรกิจ ที่เช่ือมโยงไปสู่แนวคิดเรื่องโลกาภิวัตน์

และเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับโลกได้ 
PLO5 ปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีม ระหว่างผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับงานด้านบริหารและจัดการได้ 
PLO6 ประเมินโอกาสและความท้าทายของสถานการณ์จริงทางธุรกิจ และจัดทําแนวทางแก้ไขปัญหาโดยใช้กรอบแนวคิด

ด้านการวิจัยทางธุรกิจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
PLO7 ออกแบบแนวคิดและปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแต่ละกรณีศึกษาทางธุรกิจ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


