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ภาพรวมของหลักสูตร 
ประเภทของหลกัสตูร ปริญญาตรี ทางวิชาการ  
จํานวนหนวยกติ  ๑๒๙ หนวยกิต 
ระยะเวลาการศึกษา / 
วงรอบหลักสูตร 

ระยะเวลาการศึกษา ๔ ป /ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๕ ป 

สถานภาพของหลกัสตูรและ
กําหนดการเปดสอน 

- เปนหลักสูตรปรับปรุงป พ.ศ. ๒๕๖๑ ปรับปรุงจากหลักสูตร ป พ.ศ. ๒๕๕๕ 
- เปดสอนในภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๑ เปนตนไป 

การใหปริญญา ใหปริญญาเพียงสาขาเดียว 
สถาบันผูประสาทปริญญา 
(ความรวมมือกับสถาบันอืน่) 

- 

องคกรที่ใหการรับรอง
มาตรฐาน 

- 

ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร  

เปาหมาย / วัตถุประสงค 
Purpose / Goals / 
Objectives 

เปาหมายของหลักสูตร 
      จัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนสามารถวิเคราะห ประเมิน อธิบายสถานการณทาง
ธุรกิจปจจุบัน ออกแบบวิธีการ กลยุทธ ยุทธวิธี และแนวทางแกปยหาทางธุรกิจ ตลอดจน
สามารถทํางานรวมกันเปนทีม ระหวางผูท่ีมีสวนเก่ียวของ อีกท้ังมีความรับผิดชอบตอ
สังคม สิ่งแวดลอม และมีจริยธรรมท่ีเหมาะสมทางธุรกิจ  
 



วัตถุประสงค 
      บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตจะไดรับการสงเสริมใหมี
ความสามารถดังนี้ 

๑) วิเคราะหประเด็นปญหาทางธุรกิจและการจัดการดวยพ้ืน ฐานความรูทางหนาท่ี
ของการบริหารธุรกิจ (Business Functional Knowledge) ท่ีสอดคลองกับบริบท
ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
๒) ออกแบบแผน วิธีการ กลยุทธ ยุทธวิธี และแนวทางแกปญหาทางธุรกิจ และการ

จัดการท่ีมีความเหมาะสมกับสถานการณ 
๓) พัฒนาและดําเนินการโครงงานวิจัย เพ่ือแกประเด็นปญหาทางธุรกิจดวย

กระบวนการตัดสินใจดานการบริหารและจัดการ 
๔) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเหมาะสม เพ่ือสนับสนุนการบริหารและ

จัดการ 
๕) ปฏิบตัิงานรวมกันเปนทีม ระหวางผูมีสวนเก่ียวของกับงานดานบริหารและจัดการ 
๖) ตระหนักรู และพรอมมีสวนรวมในการบริหารและจัดการ เก่ียวกับประเด็นเรื่อง

ความหมายหลาก (Diversity) ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของ
องคการและจริยธรรมทางธุรกิจ 

ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร 
Distinctive Features 

๑) เปนหลักสูตรปริญญาตรีท่ีมุงเนนการฝกทักษะการปฏิบัติงานควบคูกับการ
ศึกษาวิจัย 

๒) เปนหลักสูตรปริญญาตรีท่ีมุงเนนการเรียนการสอน ควบคูกับการศึกษาดูงานใน
สถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชน 

๓) เปนหลักสูตรปริญญาตรีท่ีมุงเนนการทํางานรวมกับชุมชน เพ่ือนําไปสูการวิจัยและ
พัฒนาธุรกิจของชุมชน  

ระบบการศึกษา ใชระบบการศึกษาแบบหนวยกิตทวิภาค ตามขอบังคบัของมหาวิทยาลัยมหิดล 
เสนทางความกาวหนาของ
ผูสําเร็จการศึกษา 

 

อาชีพสามารถประกอบได 

ประกอบอาชีพในสายงานตาง ๆ ท่ีสําคัญของทุกองคการ ไดแก สายงานทรัพยากรมนุษย 
สายงานการตลาด สายงานการจัดซ้ือ สายงานการผลิตและปฏิบัติการ และสายงานอ่ืน ๆ 
เชน 

๑) นักวิเคราะหนโยบายและแผน นักบริหารทรัพยากรมนุษย นักวางแผนวิเคราะห
โครงการ     

๒) เจาหนาท่ีวางแผนกลยุทธการตลาด เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
๓) ผูประกอบการธุรกิจหรือสานตอกิจการของครอบครัวได 
๔) นักวิจัยธุรกิจเบื้องตน เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งในธุรกิจ 

 
 
 

การศึกษาตอ สามารถศึกษาตอในระดับปริญญาโทท้ังในและตางประเทศ อาทิ 



๑) บริหารธุรกิจบัณฑิต ดานการจัดการทรัพยากรมนุษย  
การจัดการ การเงิน การตลาด การผลิตและการปฏิบัติการ การจัดการโลจิสติกส
และหวงโซอุปทาน 

๒) สาขาอ่ืน ๆ ท่ีเปดรับคุณวุฒิดานบริหารธุรกิจ เชน  
การจัดการการทองเท่ียว เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ เศรษฐศาสตร รัฐ
ประศาสนศาสตร ฯลฯ  

ปรัชญาการศึกษาในการ
บริหารหลักสูตร 

 

ปรัชญาการศึกษา 

       หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี มุงผลิต
บัณฑิตใหเปนคนดี มีความรู ความเปนผูนําในทางวิชาการ มีทักษะและมีจริยธรรมใน
วิชาชีพ สรางและพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง มีความมุงม่ันท่ีจะรับใชชุมชนและสังคม 
สนองความตองการ ท้ังภาครัฐและเอกชน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ใชการเรียนการ
สอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ (Student-centered learning) หลักสูตรฯ เขาใจในความ
แตกตางของการเรียนรูของนักศึกษาแตละบุคคล สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดท้ังในฐานะ
ผูนําและผูตาม คณาจารยเปนผูจัดสรรองคความรูพ้ืนฐานและกระตุนใหนักศึกษาเกิดการ
เรียนรูดวยตนเอง เพ่ือใหนักศึกษาจบเปนบัณฑิตท่ีตรงตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 

กลยุทธ / แนวปฏิบัติในการ
จัดการเรียนการสอน   

       เนนจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (Inquiry approach) ซ่ึงใหผูเรียนมีสวน
รวมในกิจกรรมการเรียนรูตลอดเวลา ท้ังจากกิจกรรมในชั้นเรียน การทํางานท่ีไดรับ
มอบหมาย หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยมีผูสอนเปนผูกระตุนใหคําแนะนําชวยเหลือ 
อํานวยความสะดวกดานทรัพยากรและบรรยากาศการเรียนรู และมีการจัดการเรียนรูผาน
ประสบการณ (Experience-based learning) ท้ังในสถานท่ีของวิทยาเขตกาญจนบุรี 
การศึกษาดูงานนอกสถานท่ีและการฝกประสบการณวิชาชีพ รวมถึงการเรียนรูผานการ
แกไขปญหา (Problem-based learning) ดวยตัวของผูเรียนเองอยางเต็มรูปแบบในการ
ทําโครงการวิจัย 
 

กลยุทธ /แนวปฏิบัติในการ
ประเมินผลการเรียนรูของ
นักศึกษา   

      การประเมินผลการเรียนรูโดยการประเมินการแสดงออกในการดําเนินงานตาม
กระบวนการ (Process performance) และคุณภาพของผลงาน (Output) ท่ีนักศึกษา
จัดทําข้ึนโดยมีการประเมินผลเปนระยะๆ ระหวางเรียน (Formative assessment) เพ่ือ
เปดโอกาสใหผูเรียนไดพิจารณานําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขขอบกพรองและพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง และการประเมินผลสัมฤทธิ์ เ ม่ื อสิ้ นสุ ดการจัดการเรียนรู 
(Summative evaluation) เพ่ือตรวจสอบผลการเรียนรูตามมาตรฐานท่ีคาดหวังไว โดย
เนนใหท้ังผูเรียนและผูสอนมีการสื่อสารถึงจุดมุงหมายในการเรียน และรายละเอียดของ
การประเมินผล (วิธีการ เกณฑ สัดสวนคะแนน) ท่ีชัดเจน เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมและ
การจัดการเรียนรูท่ีเปนไปตามจุดมุงหมายอยางมีประสิทธิภาพ  
 

สมรรถะที่เสริมสรางให  



นักศึกษาของหลักสูตร 

Generic Competences 

     ๑) คิดวิเคราะหหาทางแกปญหาโดยใชวิจารณญาณอยางเปนระบบ ดวยหลักเหตุผล 
ตามกระบวนการสืบคนทางวิทยาศาสตร 
     ๒) คิดเชื่อมโยงความรูทางวิทยาศาสตร สังคมศาสตร มนุษยศาสตร และเศรษฐศาสตร
อยางเปดกวาง ซ่ือตรง ดวยการยอมรับในมุมมองท่ีแตกตางกัน 
     ๓) คนควาและใชสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสมและมีจริยธรรม 
     ๔) สื่อสารกับผูรวมงาน ผูมีสวนเก่ียวของ สาธารณชน ในการบริหารและจัดการ
หลากหลายทาง (Diversity) ความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอมขององคการ 
ตลอดจนความมีจริยธรรมทางธุรกิจ 
     ๕) ทํางานรวมกันเปนหมูคณะดวยความเคารพในบทบาทหนาท่ีและสิทธิของสมาชิก
ในกลุมและผูมีสวนเก่ียวของ 
     ๖) รับผิดชอบตนเองในการปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย เปนไปตามมาตรฐาน 
และตามกรอบเวลาท่ีกําหนด 

Subject-Specific 
Competences  

     ๑) วิเคราะหองคประกอบสําคัญอันเก่ียวของกับขอบเขตหนาท่ีในการดําเนินธุรกิจ 
(Business Functional Knowledge) ท่ีสอดคลองกับบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง ตั้งแตเริ่มตน และสามารถเปนผูประกอบการได 
     ๒) จัดทําแผนธุรกิจ และแนวทางการบริหารและจัดการ นําไปสูการปฏิบัติ และ
สามารถสื่อสารขอมูล เพ่ือชวยตัดสินใจในการทํางาน โดยมีความรูเก่ียวกับแนวโนมใน
สถานการณปจจุบัน และใชทักษะการบริหารดานตาง ๆ เพ่ือกําหนดทิศทางใหกับธุรกิจ 
     ๓) วัดผล ประเมินผล และอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ พรอมท้ังคนหาโอกาส 
และสรางแนวทางบริหาร จัดการอันเปนประโยชนตอองคการผานการวิจัยทางสังคม 
     ๔) พัฒนากระบวนการในการผลิตสินคาและบริการ เพ่ือตอบสนองความตองการใน
องคการธุรกิจได 

ผลลัพธการเรียนรูของบัณฑิต 
 
PLO1 ใชทักษะและความรูพ้ืนฐานดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร คณิตศาสตร และสถิติเพ่ืออธิบายเหตุและผลของ

สถานการณท่ีเก่ียวของกับการบริหารธุรกิจไดเหมาะสมกับสถานการณ 

PLO2 วางแผน จัดการประเด็นปญหาทางธุรกิจขององคการ โดยใชกระบวนการตัดสินใจ ดานการบริหารจัดการซ่ึง
คํานึงถึงความหลากหลาย ความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอมขององคการ และจริยธรรมทางธุรกิจ 

PLO3 ใชความรูทางหนาท่ีหลักของการบริหารธุรกิจ (Business Functional Knowledge) ท่ีเชื่อมโยงไปสูการวิเคราะห 
การออกแบบแนวทาง การวางแผน และการสื่อสารขอมูลท่ีซับซอน เพ่ือทําการตัดสินใจดานการบริหารจัดการได 

PLO4 อภิปรายปฏิสัมพันธระหวางความรูทางหนาท่ีหลักของการบริหารธุรกิจ ท่ีเชื่อมโยงไปสูแนวคิดเรื่องโลกาภิวัตน
และเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับโลกได 
 
 

PLO5 ปฏิบัติงานรวมกันเปนทีม ระหวางผูมีสวนเก่ียวของกับงานดานบริหารและจัดการได 



 
PLO6 ประเมินโอกาสและความทาทายของสถานการณจริงทางธุรกิจ และจัดทําแนวทางแกไขปญหาโดยใชกรอบแนวคิด

ดานการวิจัยทางธุรกิจไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

PLO7 ออกแบบแนวคิดและปรับปรุงกระบวนการตาง ๆ ท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับแตละกรณีศึกษาทางธุรกิจ 

 
 
 
 
 


