มคอ. ๒

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

วิทยาเขตกาญจนบุรี

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
:
ชื่อย่อ (ไทย)
:
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
Bachelor of Business Administration Program in Management

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
บธ.บ. (การจัดการ)
Bachelor of Business Administration (Management)
B.B.A. (Management)

๓. วิชาเอก
การจัดการ
๔. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๒๖ หน่วยกิต
๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี
๕.๒ ภาษาที่ใช้
การจัดการเรียนการสอน เป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ เอกสารและตําราในวิชาหลัก
เป็นตําราภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษ
๕.๓ การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
๑
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มคอ. ๒
๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
-ไม่มี๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
๖.๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ปรับปรุงจากหลักสูตรการจัดการบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒
เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
๖.๒ คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาการจัดการ พิจารณา
ปรับปรุงหลักสูตร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔
๖.๓ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔
๖.๔ คณะกรรมการประจําวิทยาเขตกาญจนบุรี อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุม ครั้งที่ ๒๖(๑๑/๒๕๕๔) วันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔
๖.๕ คณะทํางานปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ ครั้งที่ ๓๗๐/๒๕๕๔
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ (แก้ไขคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางาน)
๖.๖ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุม
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕
๖.๗ ที่ประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๕
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
๖.๘ สภามหาวิทยาลัยมหิดลอนุมัติหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ ๔๖๔ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร้ อ มเผยแพร่ คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี
สาขาวิชาการจัดการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๕
๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
๘.๑ ผู้จัดการ และ/หรือ ผู้บริหารองค์การ
๘.๒ งานด้านการบริหารจัดการธุรกิจบริการ และการท่องเที่ยว
๘.๓ งานบริหารจัดการการตลาด และธุรกิจระหว่างประเทศ
๘.๔ งานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
๘.๕ ผู้ประกอบการธุรกิจ
๒
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มคอ. ๒
๙. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชนตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

๑

อ.ธีรพงษ์ เที่ยงสมพงษ์*

๒

อ.เฉลิมพล ศรีทอง**

๓

อ.เรขา ศรีสมบูรณ์***

คุณวุฒิ / สาขาวิชา /
ปีการศึกษาที่สาเร็จ
บธ.ม. การตลาด ปี พ.ศ. ๒๕๕๑
บธ.บ. การตลาด ปี พ.ศ. ๒๕๔๑
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปี พ.ศ. ๒๕๔๖
บธ.บ. การจัดการธุรกิจ ปี พ.ศ. ๒๕๔๒
ปร.ด. เศรษฐศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
(อยู่ระหว่างศึกษา)
วท.ม. เศรษฐศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕
วท.บ. อุตสาหกรรมเกษตร
ปี พ.ศ. ๒๕๓๙

เลขประจาตัวประชาชน
๓-๗๓๐๓-๐๐๑๔x-xx-x
๓-๖๐๐๙-๐๐๒๙x-xx-x

๓-๗๑๐๙-๐๐๐๑x-xx-x

๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ชั้ น ปี ที่ ๑ จั ด การเรี ย นการสอนที่ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล วิ ท ยาเขตศาลายา และ ชั้ น ปี ที่ ๒-๔
จัดการเรียนการสอนที่ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจบนโลกยุคไร้พรหมแดน และยุคแห่งการสื่อสารข้อมูล ในปัจจุบัน
ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน และความต้องการทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้าน
การบริหารและจัดการ ซึ่งสอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕๒๕๕๙) การมี ก ลไกการขั บ เคลื่ อ นแผนไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ที่ ชั ด เจนและเป็ น รู ป ธรรม มี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ซึ่งบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ สามารถรองรับ
การเปลี่ยนแปลงของโลกและของประเทศในอนาคตอีก ๑๐-๒๐ ปีข้างหน้า ภายใต้แนวคิดในการผลักดันให้
ประเทศไทยกลายเป็น “ประเทศพัฒนาแล้วในปี ๒๕๖๓” โดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์อาเซียน ๒๐๒๐
เพื่อกําหนดเป้าหมายว่า ภายในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ (พ.ศ. ๒๕๖๓ อาเซียนจะเป็น (๑) วงสมานฉันท์แห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (๒) หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างมีพลวัต (๓) มุ่งปฏิสัมพันธ์กับประเทศภายนอก และ
๓
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มคอ. ๒
(๔) ชุมชนแห่งสังคมที่เอื้ออาทร โดยประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ทั้งนี้ ประเทศไทยจะก้าวสู่การ
เป็ นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕) ดังนั้นจึงต้องเตรียมความพร้อม และความเข้มแข็ง
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง ตลอดจนความมั่นคงของประเทศ ก่อนก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน อย่างสมบูรณ์ต่อไป
จากความต้ อ งการดั ง กล่ า วในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ จึ ง จํ า เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งพั ฒ นาบุ ค ลากร
ให้สอดคล้องความต้องการที่เกิดขึ้นโดยเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการบริหารจัดการ และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ การคิดวิเคราะห์ ภาวะผู้นําและความเป็นผู้ประกอบการ เพิ่มพูน
ประสิทธิภาพด้านการตัดสินใจและขีดความสามารถในการแข่งขันกับองค์กร ต่าง ๆ การบริหารจัดการ
การกําหนดนโยบายธุรกิจ การวางแผนและจัดการเชิงกลยุทธ์ระดับต่างๆ ในองค์กร การบริหารโครงการ ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดอยู่ในภูมิภาคตะวันตก ซึ่งเป็นฐานการผลิตสินค้าทางการเกษตร
เกษตรอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมด้านพลังงานที่สําคัญของประเทศ โดยสัดส่วนของภาคอุตสาหกรรม
ในพื้นที่ ๔ จังหวัดในเขตภูมิภาคตะวันตก ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม สุพรรณบุ รี และจังหวัดราชบุรี
อ้างอิงจาก สํ านักงานสถิติแห่งชาติ ปี ๒๕๕๑ ได้กล่ าวถึง ภาคอุตสาหกรรมเกษตรในเขตพื้นที่ ๔ จังหวัด
ข้างต้น มีจํานวนสัดส่ วนมากที่สุด ส่วนภาคอุตสาหกรรมอาหารมีสัด ส่วนรองลงมา โดยจังหวั ดกาญจนบุรี
เป็นจังหวัดที่มีผู้ป ระกอบการภาคอุตสาหกรรมมากที่สุดราว ๔๕๐ แห่ง ส่วนอุตสาหกรรมอาหารมีมากใน
จั งหวัดนครปฐม นอกจากนี้ ในเขตจั ง หวัดกาญจนบุ รี ยังมีผู้ ประกอบการด้า นอื่น ๆ ค่อนข้ างมาก อาทิ
อุตสาหกรรมโลหะ ขนส่ง พลาสติก และพลังงาน เป็นต้น และมุมมองของภูมิภาคตะวันตก โดยเฉพาะจังหวัด
กาญจนบุรี ยังเป็นอุตสาหกรรมทางด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่สําคัญที่สุดของประเทศ มีผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวค่อนข้างมาก อาทิ โรงแรม และรีสอร์ท ต่าง ๆ ที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ย วเป็ นจํ านวนมากศักยภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดกาญจนบุรีที่ สําคัญอีกประการ คือ โครงการ
“พัฒนานิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือน้ําลึก” อ่าวทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนกว่า
๔ แสนล้านบาท เป็นโครงการขนาดใหญ่เพื่อสร้างประตูการค้าแห่งใหม่ของโลกในมหาสมุทรอินเดีย เชื่อมโยง
การขนส่งสินค้าจากตะวันตกสู่ตะวันออก (East-West Economic Corridor : EWEC) โดยโครงการนี้
เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเส้นทางเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง ในการนี้เส้นทางการค้าจะเริ่มจากท่าเรือ
น้ําลึกทวาย ผ่านเข้ามายังบ้านพุน้ําร้อน ตําบลบ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี โดยทางถนนหมายเลข A-123
จากนั้นจะเข้าสู่ประเทศกัมพูชาจนถึงประเทศเวียดนาม ทั้งนี้ยังพบอีกว่าพื้นที่ดังกล่าวจะถูกพัฒนาให้เป็นแหล่ง
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่อาทิ โรงไฟฟ้า อุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงกลั่น โรงถลุงเหล็กต้นน้ํา เป็นต้น
นอกจากนี้ ยุ ท ธศาสตร์ จั ง หวั ดกาญจนุบ รี ที่ ส่ ง เสริ มให้ เ กิ ดการท่ องเที่ ย วเชิ ง อนุรั ก ษ์ สนั บ สนุ น
ประชาชนเพิ่มประสิ ทธิภ าพและมูล ค่าผลผลิ ตของสินค้าผลิ ตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นและวิส าหกิจชุมชน
การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการผลิตสินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมที่ปลอดภัย และการ
ส่งเสริมการค้าชายแดน สิ่งเหล่านี้ถือเป็นส่วนสําคัญต่อการพัฒนาหลักสูตร
๔
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มคอ. ๒
จากโอกาสการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดังกล่าวข้างต้น พบว่า มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ใกล้ เขตพื้นที่โครงการ และมีโ อกาสดําเนินภารกิจให้สอดคล้องความต้องการกับ
นโยบายดังกล่าวข้างต้นได้มากที่สุด ดังนั้น การผลิตบัณฑิตที่มี คุณภาพเพื่อรองรับการพัฒนาดังกล่าวจึงเป็น
สิ่งจําเป็นและเร่งด่วน ในอนาคตอันใกล้ และมีแนวโน้มว่าประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน จะมีการเปิด
การค้าเสรีระหว่างประเทศ ย่อมส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ และอาจก่อให้เกิดปัญหาการแย่ง
งานกันทําในด้านบริหารและการจัดการได้ ดังนั้น จึงเป็นโอกาสของหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการ ที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ให้แข่งขันในเขตภูมิภาคแห่งนี้ได้อย่างเต็มภาคภูมิ
๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ระบบการค้าและระบบเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน เป็นลัทธิเสรีนิยมหรือทุนนิยม ซึ่งระบบเศรษฐกิจแบบ
นี้มุ่งเน้นตอบสนองต่อความสําเร็จทางเศรษฐกิจของธุรกิจ จากวัตถุประสงค์ที่มุ่งตอบสนองความต้องการ
ทางเศรษฐกิจ ธุรกิจส่วนใหญ่จะประกอบกิจกรรมทางธุรกิจโดยคํานึงถึงผลตอบแทนและข้อบังคับทางกฎหมาย
เป็นหลัก ทําให้การคํานึงถึงเรื่องของสังคมและวัฒนธรรมได้รับการพิจารณาน้อยลง ซึ่งเป็นผลทําให้เกิด
พฤติกรรมของบุ คคล แบบที่เรีย กว่าลั ทธิปัจเจกนิยม โดยลั ทธินี้มุ่งตอบสนองความต้องการของบุคคล
เน้นความต้องการทางเศรษฐกิจ โดยความสุขของมนุษย์ที่ต้องการคือการเสพบริโภค สิ่งทั้งหลาย หรือความสุข
ของมนุษย์ต้องมาจากการบริโภค (บริโภคนิยม) ประเทศไทยได้เป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจการค้าโลก
ซึ่งได้รับเอาลัทธิการบริโภคนิยมนี้มาด้วย แต่ในประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชทาน
พระราชดํารัส เกี่ยวกับธรรมาภิบาล ทั้งในเรื่องแนวคิดการจั ดการที่ยั่งยืน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ธรรมาภิบาล ในการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อนําไปสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืนและความอยู่ดีกินดีมีความสุขอย่างพอเพียงของปวงชนชาวไทย
ทั้ ง นี้ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙) สนั บ สนุ น ให้
ประเทศไทยมีการพัฒนาสู่สังคมเศรษฐกิจแบบอาเซียนเพิ่มขึ้น ประกอบกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตกาญจนบุรี ที่มีชายแดนติดกับประเทศพม่า หากต้องการสร้างสัมพันธ์ในรูปแบบการค้าระหว่าง
ประเทศจําเป็นต้องเรียนรู้วัฒนธรรม ของประเทศเพื่อนบ้านโดยมีการปรับหลักสูตรให้นักศึกษาได้เรียนรู้สังคม
วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม อันจะเป็นผลดีต่อการค้า และธุรกิจ
นอกจากนี้ ในประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรีที่ส่งเสริมให้กลุ่มของประชาชนเพิ่มประสิทธิภาพ
และมูลค่าผลผลิตของสินค้าผลิต ภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น และวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมครอบครัว ชุมชน และ
สังคมให้มีความเข้มแข็ง ตลอดจน ให้การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน โดยหลักสูตรฯ ได้ปรับปรุงรายวิชาที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย และวิ สาหกิจ
ชุมชน และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนนโยบายของประเทศ จังหวัด และวิทยาเขตที่เพิ่มขึ้น
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มคอ. ๒
๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
จากแผนพั ฒ นาการศึ กษาแห่ ง ชาติ ฉบั บที่ ๑๑ กรอบแผนอุด มศึก ษาระยะยาว ๑๕ ปี
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตะวันตก แผนพัฒนาท่าเรือน้ําลึกทวายสาธารณรัฐสหภาพพม่า รวมถึงแผนพัฒนาการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ทั้งหมดล้วนมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันในประเด็นสําคัญ
ต่าง ๆ ที่สามารถนํามาพิจารณาสําหรับการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ดังนี้
๑๒.๑.๑ ประเด็นการกระจายความรู้สู่ประชาชนในท้องถิ่น โดยมีมหาวิทยาลัยในภูมิภาค
เป็นเสมือนจุดศูนย์กลางของการเรียนรู้ของชุมชนที่ต่อเนื่องตลอดชีวิต
๑๒.๑.๒ การพัฒนาศักยภาพของคน ในความรู้ทางด้านเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศในระดับสากล
๑๒.๑.๓ การส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพ และมูลค่าผลผลิตของสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
และท้องถิ่น และวิสาหกิจชุมชน และสนับสนุนการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่นที่ยั่งยืน บนพื้นฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง
๑๒.๑.๔ การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม
และภูมิปัญญาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน
๑๒.๑.๕ ส่งเสริม และสนับสนุนการดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการค้าชายแดน
ระหว่างภูมิภาค ทั้งทวิภาคี และพหุภาคี ตลอดจนประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
๑๒.๑.๖ ส่งเสริมการเรียนการสอนแบบสหวิทยาการ โดยเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่ า งสาขาวิ ช าการจั ด การ กั บ สาขาวิ ช าอื่ น ๆ ในวิ ท ยาเขตกาญจนบุ รี ได้ แ ก่ วิ ท ยาศาสตร์ เ กษตร
อุตสาหกรรมอาหาร ชีววิทยาเชิ งอนุ รักษ์ วิศวกรรมศาสตร์ และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เพื่อให้
นักศึกษาและอาจารย์เกิดความรอบรู้ สามารถทํางานร่วมกัน เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม
จากผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวจึงจําเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและ
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของการจัดการ และรองรับการแข่งขันในระบบการค้าเสรีที่จะเข้ามา
มีบทบาท มีผลกระทบต่อธุรกิจภายในประเทศในทุกระดับ โดยการผลิตบุคลากรทางด้านการจัดการที่มีความ
พร้อมที่จะปฏิบัติงานในองค์กรทางธุรกิจหรือภาครัฐ มีความเข้าใจในสถานการณ์ทางธุรกิจ สามารถนําหรือ
พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เข้ามาประยุกต์ใช้สร้างข้อได้เปรียบเชิงการแข่งขันหรือเครื่องมือที่สร้างความ
โดดเด่น ในกิจการธุรกิจเชิงกลยุทธ์ และเหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ นโยบาย และพั น ธกิ จ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น หลั ก สู ต ร
บริ ห ารธุร กิจ บั ณฑิต สาขาวิช าการจั ดการ จึงพัฒ นารายวิช าชีพเลื อก อันประกอบไปด้ว ย ๓ กลุ่ ม ได้แ ก่
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มคอ. ๒
รายวิชาทางการจัดการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว รายวิชาทางการจัดการการตลาดและธุรกิจระหว่าง
ประเทศ และรายวิชาทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ขึ้น
๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รได้ ส อดคล้ อ งกั บ พั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย โดยสร้ า งความเป็ น เลิ ศ
ทางด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรมบนพื้นฐานของคุณธรรม เพื่อสังคมไทย และประโยชน์สุขแก่มวล
มนุษยชาติ ดั่งปณิธานที่ว่า “ปัญญาของแผ่นดิน” โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจ บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
มุ่งสร้างความเป็นเลิศในการเรียนรู้ด้านการจัดการยุคใหม่ดังพันธกิจมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีไว้ดังนี้
• ด้านการเรียนการสอน
• ด้านการวิจัย
• ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
• ด้านการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม
ทั้ ง นี้ ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รได้ พั ฒ นาให้ ส อดคล้ อ งกั บ พั น ธกิ จ ของวิ ท ยาเขตกาญจนบุ รี
อันประกอบด้วยดังนี้
๑๒.๒.๑ สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ
- เพื่อสร้างและพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน
- เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในระดับสากลและตอบสนองต่อความ
ต้องการของชุมชน
- 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 มในการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

๗
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มคอ. ๒
๑๒.๒.๔ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
- เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิทยาเขต
- เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาพัฒนาทักษะและประสบการณ์ทางวิชาชีพ
- เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรมีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม
- เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม
- เพื่อเพิ่มภาพลักษณ์ที่ชัดเจนของวิทยาเขตสู่สังคม
๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
๑๓.๑ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ได้แก่ มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการ
พัฒนามนุษย์ มมศท ๑๐๒ สั งคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ และมมศท ๑๐๓
ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ หรือเลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาภาษา ได้แก่ ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ศศภอ ๑๐๓
ภาษาอังกฤษระดับ ๑ ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒ ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษ
ระดับ ๓ ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔ และ กญภอ ๒๐๑ ภาษาอังกฤษสําหรับ
การสื่อสารองค์กร หรือเลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้
เป็นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ได้แก่ วทคณ ๑๗๐ คณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์
พื้นฐานประยุกต์ได้ และวทคร ๑๐๑ วิทยาศาสตร์บูรณาการ หรือเลือกจากรายวิชาใน
กลุ่ มวิช าวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ที่ส ภามหาวิทยาลั ยอนุมั ติให้เป็นรายวิชาใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ได้แก่ สมสค ๑๐๘ ระบบกฎหมายไทย และ
ศศพฐ ๑๔๖ การพัฒนาบุคลิกภาพ หรือเลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาสุขภาพ และนันทนาการ ได้แก่ วกศท ๑๐๑ แอโรบิคเพื่อสุขภาพ หรือ วกศท
๑๐๒ โยคะเพื่อสุขภาพ หรือ วกศท ๑๑๒ ลีลาศ หรือเลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชา
สุ ข ภาพ และนั น ทนาการ ที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย อนุ มั ติ ใ ห้ เ ป็ น รายวิ ช าในหมวดวิ ช า
ศึกษาทั่วไป
๘
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มคอ. ๒

๑๓.๒ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
-ไม่มี๑๓.๓ การบริหารจัดการ
ในรายวิชาที่เชิญอาจารย์ต่างสาขามาเป็นผู้สอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการ
ประสานงานกับ อาจารย์ ผู้ ส อน ในสาขาอื่ นที่ เกี่ย วข้อ ง ทั้ งทางด้ านเนื้อหาสาระ การจัด ตารางเรียนและ
ตารางสอบ และความสอดคล้ อ งกั บ มาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ต ามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี
ด้านบริหารุรกิจ ในสาขาการจัดการ

หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
๑. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑.๑ ปรัชญา
หลักสูตรนี้จะเสริมสร้างให้นักศึกษามีความรู้ ความชํานาญในสาขาวิชาชีพ ทางด้านบริหาร
และการจัดการ ตลอดจนเพิ่มพูนความรู้ทางด้านบริหาร และการจัดการ จนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม รวมทั้งเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้ที่มีพื้นความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าที่มีความ
สนใจวิทยาการด้านนี้ หลักสูตรนี้มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในวิทยาการจัดการ ในแขนงต่างๆ
เพื่อสนองตอบความต้องการของประเทศในกระแสโลกาภิวัฒน์ และสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและปณิธานของ
มหาวิทยาลัยมหิดล
๑.๒ วัตถุประสงค์
๑.๒.๑ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในสาขาวิชาการจัดการ และมีทักษะความสามารถทางด้าน
บริหาร และจัดการ ประกอบกับความรู้ทางด้านวิชาชีพนั้น ๆ
๑.๒.๒ เพื่อเพิ่มทางเลือกทางการศึกษา และการประกอบอาชีพให้แก่บัณฑิต
๑.๒.๓ เพื่อผลิตบัณฑิตรองรับการขยายตัวของธุรกิจแนวใหม่ ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
แบบพลวัต

๙
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มคอ. ๒
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
- ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ให้มีมาตรฐานไม่ต่ํากว่าที่
สกอ. กําหนด

กลยุทธ์
- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจาก
หลักสูตรในระดับสากล ที่ทันสมัย
- เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ และเอกชน
มามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
- ประสานความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและสหกิจศึกษา
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ําเสมอ

- ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการของธุรกิจ และการ
เปลี่ยนแปลงขององค์กร

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
ต้องการของผู้ประกอบการในภาค
ธุรกิจ และภาครัฐ

- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอน การวิจัย และบริการ
วิชาการ ให้มีประสบการณ์
จากการนําความรู้ทางการ
จัดการไปใช้ประโยชน์จริง
- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน สังคม
และกระแสโลกาภิวัตน์ และเป็น
หลักสูตรที่มีความเป็น
สหวิทยาการมากยิ่งขึ้น

- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียนการ
สอนให้ทํางาน วิจัย และบริการ
วิชาการ แก่องค์กรภายนอก

- จัดให้มีกลุ่มรายวิชาชีพเลือก จํานวน ๓
กลุ่มที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคม อันได้แก่
๑. รายวิชาทางการจัดการธุรกิจ
บริการ และการท่องเที่ยว

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- รายงานผลการประเมิน
ความพึง พอใจในการใช้
บัณฑิตของผู้ประกอบการ
- ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึง
พอใจในด้านทักษะ ความรู้
ความสามารถในการทํางาน
โดยเฉลี่ย ในระดับดี
- รายงานผลการฝึกงาน
ในรายวิชาสหกิจศึกษา
- นิสิตอย่างน้อยร้อยละ ๙๐
ผ่านการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ และสหกิจศึกษา
- รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการใช้
บัณฑิตของผู้ประกอบการ
- ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึง
พอใจในด้านทักษะ ความรู้
ความสามารถในการทํางาน
โดยเฉลี่ย ในระดับดี
- ปริมาณงานวิจัยที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ จํานวน ๑ : ๓
เรื่อง/คน/ปีการศึกษา และ
บริการวิชาการไม่น้อยกว่า
๑ ครั้ง/คน/ปีการศึกษา
- เล่มหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการ

๑๐
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มคอ. ๒
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
โดยเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการ กับหลักสูตร อื่น ๆ
ในวิทยาเขต เสริมให้บัณฑิต
มีความเข้มแข็งทางวิชาการและ
มีมุมมองเชิงสร้างสรรค์
มุ่งนวัตกรรมและมีความได้เปรียบ
ในการเรียนรู้ มากกว่าหลักสูตร
เดิม

กลยุทธ์
๒. รายวิชาทางการจัดการการตลาด
และธุรกิจระหว่างประเทศ
๓. รายวิชาทางการจัดการทรัพยากร
มนุษย์
หลั ก สู ต รส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษามี
กิจกรรมร่วมกันแบบสหวิทยาการ โดยมี
การเชื่อมโยง และแลกเปลี่ ยนเรียนรู้กั บ
ศาสตร์ อื่ น ๆ ได้ แ ก่ ชี ว วิ ท ยาเชิ ง อนุ รั ก ษ์
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมฯ ระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ ภาษาอังกฤษ โดยมุ่งเน้น
ให้ นั ก ศึ ก ษา มี กิ จ กรรมความรู้ ร่ ว มกั น
ซึ่ ง จะทํ า ให้ นั ก ศึ ก ษาของหลั ก สู ต รได้ รั บ
ประโยชน์และเป็นการสร้างความร่วมมือ
ร ะ ห ว่ า ง ค ณ า จ า ร ย์ แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า
ของแต่ ล ะสาขาวิ ช า ในวิ ท ยาเขตฯ
ที่เพิ่มขึ้น

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
๑. ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑ ระบบ
ระบบการศึ ก ษาเป็ น ระบบหน่ ว ยกิ ต ทวิ ภ าค และเป็ น การศึ ก ษาเต็ ม เวลาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ สามารถจัดแบ่งเป็น
๒ ภาคการศึกษา หนึ่งภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ การศึกษาภาคฤดูร้อน
กําหนดให้มีระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิต เทียบเคียงกันได้เท่ากับการศึกษาภาคปกติ
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจํา
หลักสูตร
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๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
มีการเทียบโอนหน่วยกิตในระบบทวิภาค ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตร
๒. การดาเนินการหลักสูตร
๒.๑ วัน - เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอนในวันและเวลาราชการ สําหรับนิสิตภาคปกติ ในกรณีที่ใช้วิทยากรพิเศษ
จากบุคคลภายนอก อาจจัดให้เรียนนอกเวลาราชการ
ภาคต้น
เดือนมิถุนายน
– กันยายน
ภาคปลาย
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
๒.๒.๑ ต้องสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หรือศิลปศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (ศิลป์ – คํานวณ) และมีคุณสมบัติอื่นๆ
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล
๒.๒.๒ หรือ/ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และเป็นไป
ตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด (รับตรง)
๒.๓ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
๒.๓.๑ ทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ของนักศึกษามีไม่เท่าเทียมกัน
๒.๓.๒ ขาดทักษะและความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่เพียงพอต่อการเรียนสาขาการจัดการ
๒.๔ กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓
ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
กลยุทธ์ในการดาเนินการแก้ไขปัญหา
- ทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ของนักศึกษามีไม่ ๑. ปรับพื้นฐานความรู้ให้กับนักศึกษา
เท่าเทียมกัน
๒. รับนักศึกษาที่จบสายตรงวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ/หรือ สายศิลปศาสตร์ คณิตศาสตร์
- ขาดทักษะและความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่เพียงพอ ๑. ปรับพื้นฐานความรู้ในภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา
ต่อการเรียนสาขาการจัดการ
๒. จัดการเรียนการสอน หรือเสริมความรู้ให้กับ
นักศึกษา ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
๓. สนับสนุนแหล่งเรียนรู้ด้านภาษา
ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษาที่เพิ่มขึ้น
๑๒
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ. ๒

๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
๒๕๕๕ ๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
ชั้นปีที่ ๑
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
ชั้นปีที่ ๒
๘๐
๘๐
๘๐
ชั้นปีที่ ๓
๘๐
๘๐
ชั้นปีที่ ๔
๘๐
รวม
๘๐
๑๖๐
๒๔๐
๓๒๐
คาดว่าจะจบการศึกษา
๘๐
๒.๖ งบประมาณตามแผน
๒.๖.๑ งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
รายรับ
ปีการศึกษา
๒๕๕๕
ประเภทรายรับ
จานวน น.ศ (คน)
๘๐
ค่าบํารุงการศึกษา (๕๙๕ บาท/คน/เทอม)
๙๕,๒๐๐
ค่าลงทะเบียน (บรรยาย ๑๒๐ บาท/
๘๖,๔๐๐
ชั่วโมง , ค่าปฏิบัติ ๒๔๐ บาท/ชั่วโมง)
ค่าธรรมเนียมพิเศษ (๓,๕๐๐ บาท/คน/
๕๐๔,๐๐๐
เทอม หัก ๙๐%)
งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
๒,๔๐๐,๐๐๐
(หมวดเงินเดือน)
รวมรายรับ
๓,๐๘๕,๖๐๐
รายรับตลอดหลักสูตรต่อบัณฑิต ๑ คน (บาท)
รายรับต่อบัณฑิต ๑ คน / ปีการศึกษา

๒๕๕๙
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๓๒๐
๘๐

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๑๖๐
๑๙๐,๔๐๐
๓๗๔,๔๐๐

๒๔๐
๒๘๕,๖๐๐
๖๙๑,๒๐๐

๓๒๐
๓๘๐,๘๐๐
๘๙๒,๘๐๐

๑,๐๐๘,๐๐๐ ๑,๕๑๒,๐๐๐ ๒,๐๑๖,๐๐๐
๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐
๓,๙๗๒,๘๐๐ ๔,๘๘๘,๘๐๐ ๕,๖๘๙,๖๐๐

๗๑,๑๒๐
๑๗,๗๘๐

๑๓
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ. ๒
๒.๖.๒ งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
รายจ่าย
ปีการศึกษา
๒๕๕๕
ประเภทรายจ่าย
จานวน น.ศ (คน)
๘๐
ก. งบบุคลากร
เงินเดือนอาจารย์ประจํา
(๒๐,๐๐๐ บาท x ๑๐ คน x ๑๒ เดือน)
ข. งบดําเนินการ
ค่าตอบแทนสอนอาจารย์พิเศษ
ค่าเดินทาง
กิจกรรมเสริมหลักสูตรและโครงการพัฒนานักศึกษา
(ภาคการศึกษาละ ๑,๐๐๐ บาท / นักศึกษา ๑ คน)
โครงการนิเทศสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ๒,๐๐๐ บาท / นักศึกษาปีที่ ๔ จํานวน
๑ คน)
โครงการพัฒนาอาจารย์
(๑๐ คน คนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อ ปี)
ค่าวัสดุ (ปีละ ๓๐๐ บาท ต่อ นักศึกษา ๑ คน)
ค่าเช่าสถานที่จดั การเรียนการสอน* ( ณ ศาลายา)
ค่าสาธารณูปโภค** (๓,๕๐๐ / นักศึกษา ๑ คน / ปี)
ค. งบลงทุน
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์***
(๑,๕๐๐ บาท/นักศึกษา ๑ คน/ปี
รวมรายจ่าย
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

๒๕๕๖
๑๖๐

๒๕๕๗
๒๔๐

๒๕๕๘
๓๒๐

๒,๔๐๐,๐๐๐

๒,๔๐๐,๐๐๐

๒,๔๐๐,๐๐๐

๒,๔๐๐,๐๐๐

๗๒,๐๐๐
๑๖๐,๐๐๐

๑๔๔,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๒๐,๐๐๐

๒๕๒,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๔๘๐,๐๐๐

๕๔๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๖๔๐,๐๐๐

-

-

-

๑๖๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๒๔,๐๐๐
๙๑,๘๐๐
๒๘๐,๐๐๐

๔๘,๐๐๐
๙๑,๘๐๐
๕๖๐,๐๐๐

๗๒,๐๐๐
๙๑,๘๐๐
๘๔๐,๐๐๐

๙๖,๐๐๐
๙๑,๘๐๐
๑,๑๒๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

๒๔๐,๐๐๐

๓๖๐,๐๐๐

๔๘๐,๐๐๐

๓,๒๔๗,๘๐๐
๔๐,๕๙๘

๓,๙๓๓,๘๐๐
๒๔,๕๘๖

๔,๖๒๕,๘๐๐
๑๙,๒๗๔

๕,๖๕๗,๘๐๐
๑๗,๖๘๑

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรในการผลิตบัณฑิต ๑ คน
๗๐,๗๒๓
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรในการผลิตบัณฑิต ๑ คน / ปีการศึกษา
๑๗,๖๘๑
*หมายเหตุ จํานวนนักศึกษารวมหลักสูตรเก่าและหลักสูตรปรับปรุง ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
๑๗,๖๘๑ บาท ต่อคนต่อปีการศึกษา
* ค่าเช่าสถานที่จัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ซึ่งเรียนที่วิทยาเขตศาลายา
** ค่าสาธารณูปโภคคิดถัวเฉลี่ย ๓,๕๐๐ บาทต่อนักศึกษา ๑ คนต่อปี
*** ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คิดถัวเฉลี่ย ๑,๕๐๐ บาทต่อนักศึกษา ๑ คนต่อปี
๑๔
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ. ๒
๒.๗ ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
๒.๘ การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๒
๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
๓.๑ หลักสูตร
๓.๑.๑ จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร
๓.๑.๒.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
 กลุ่มวิชาภาษา

หมายเหตุ :

๑๒๖

หน่วยกิต

๓๐
๑๙
๗
๑๒

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

 กลุ่มวิชาเลือกที่หลักสูตรกาหนด
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
 กลุ่มวิชาสุขภาพ และนันทนาการ

๑๑
๕
๕
๑

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

๓.๑.๒.๒ หมวดวิชาเฉพาะ
๑. วิชาแกน (กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ)
๒. วิชาเฉพาะด้าน
๒.๑ วิชาชีพบังคับ
๒.๒ วิชาชีพเลือก
๓.๑.๒.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี

๙๐
๓๖
๕๔
๓๓
๒๑
๖

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

๑) วิชาเฉพาะด้าน ในหมวดวิชาเฉพาะ นักศึกษาต้องเรียนวิชาชีพบังคับ จํานวน ๓๓ หน่วยกิต และเลือก
เรี ย นวิ ชาชี พ เลือ กทางใดทางหนึ่ ง ๓ ทางเลื อก ประกอบด้ วย รายวิ ชาทางการจั ด การธุ รกิ จ บริ ก าร
และการท่องเที่ยว , รายวิชาทางการจัดการการตลาดและธุรกิจระหว่างประเทศ และรายวิชาทางการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์

๑๕
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ. ๒
๒) ในกลุ่มวิชาชีพเลือก นักศึกษาต้องเลือกเรียนสหกิจศึกษา หรือ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างใด
อย่างหนึ่ง โดย หากเลือกเรียนสหกิจศึกษา นักศึกษาจะเลือกเรียนในรายวิชาชีพเลือก รวมแล้วไม่น้อยกว่า
๑๒ หน่วยกิต และ หากเลือกเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาจะเลือกเรียนในรายวิชาชีพเลือก
รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต

๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร
๓.๑.๓.๑ กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๓.๑.๓.๑.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

๓๐

หน่วยกิต

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)

o
มมศท ๑๐๑
MUGE 101
มมศท ๑๐๒
MUGE 102
มมศท ๑๐๓
MUGE 103
o

ศศภท ๑๐๐
LATH 100
ศศภอ XXX
LAEN XXX
ศศภอ XXX
LAEN XXX
กญภอ ๒๐๑
KAEL 201

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
General Education for Human Development
สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
Social Studies for Human Development
ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
Arts and Sciences for Human Development

๗

หน่วยกิต
๒(๑-๒-๓)
2(1-2-3)
๓(๒-๒-๕)
3(2-2-5)
๒(๑-๒-๓)
2(1-2-3)

กลุ่มวิชาภาษา
ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Arts of Using Thai Language in Communication
ภาษาอังกฤษระดับ X
English Level X
ภาษาอังกฤษระดับ X
English Level X
ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารองค์กร
English for Organizational Communications

๑๒

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

หมายเหตุ : XXX หมายถึง ระดับขั้นความรู้ที่จัดกลุ่มการเรียนการสอนตามผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
โดยมี ระดับ ๑-๔
** วิชากลุ่มภาษาอังกฤษ จํานวน ๖ หน่วยกิต จัดกลุ่มการเรียนการสอนตามผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ เป็นรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ ๑-๔
หรือเลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นรายวิชาใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๑๖
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ. ๒
o กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
๕
หน่วยกิต
วทคณ ๑๗๐ คณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์พื้นฐานประยุกต์ได้
๒(๒-๐-๔)
SCMA 170
Applicable Basic Mathematics and Statistics
2(2-0-4)
วทคร ๑๐๑
วิทยาศาสตร์บูรณาการ
๓(๓-๐-๖)
SCID 101
Integrated Science
3(3-0-6)
หรือเลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้
เป็นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
o กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
๕
หน่วยกิต
สมสค ๑๐๘ ระบบกฎหมายไทย
๒(๒-๐-๔)
SHSS 108
Thai Legal System
2(2-0-4)
ศศพฐ ๑๔๖ การพัฒนาบุคลิกภาพ
๓(๓-๐-๖)
LAFE 146
Personality Development
3(3-0-6)
หรือเลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้
เป็นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
o กลุ่มวิชาสุขภาพ และนันทนาการ
วกศท ๑๐๑ แอโรบิคเพื่อสุขภาพ
SPGE 101
Aerobics for Health
วกศท ๑๐๒ โยคะเพื่อสุขภาพ
SPGE 102
Yoga for Health
วกศท ๑๑๒ ลีลาศ
SPGE 112
Social Dance

๑

หน่วยกิต
๑(๐-๒-๑)*
1(0-2-1)*
๑(๐-๒-๑)*
1(0-2-1)*
๑(๐-๒-๑)*
1(0-2-1)*

หมายเหตุ : * วิชากลุ่มสุขภาพ และนันทนาการ ให้เลือกจํานวน ๑ หน่วยกิต หรือเลือกจากรายวิชา
ในกลุ่มวิชาสุขภาพ ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

๑๗
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ. ๒
๓.๑.๓.๑.๒ หมวดวิชาเฉพาะ
๑. วิชาแกน (กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ)
วิชาแกนทางด้านบัญชี
กญพณ ๑๐๑ หลักการบัญชี
KACM 101
Principles of Accounting
กญพณ ๒๐๑ การบัญชีเพื่อการจัดการ
KACM 201 Managerial Accounting

๙๐
๓๖

หน่วยกิต
หน่วยกิต

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)

๖

หน่วยกิต
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)

วิชาแกนทางด้านกฎหมาย
กญพณ ๒๑๑ กฎหมายธุรกิจ
KACM 211 Business Law

๓

หน่วยกิต
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)

วิชาแกนทางด้านเศรษฐศาสตร์
กญพณ ๒๒๑ เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
KACM 221 Managerial Economics

๓

หน่วยกิต
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)

วิชาแกนทางด้านเชิงปริมาณและสถิติ
กญพณ ๒๓๑ คณิตศาสตร์ธุรกิจ
KACM 231 Business Mathematics
กญพณ ๓๓๑ สถิติธุรกิจ
KACM 331 Business Statistics

๖

หน่วยกิต
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)

๑๘

หน่วยกิต
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)









วิชาแกนทางด้านบริหารธุรกิจ
กญพณ ๑๔๑ องค์การและการจัดการ
KACM 141 Organization and Management
กญพณ ๑๔๒ หลักการตลาด
KACM 142 Principles of Marketing
กญพณ ๒๔๑ การเงินธุรกิจ
KACM 241 Business Finance
กญพณ ๒๔๒ การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
KACM 242 Production and Operation Management


๑๘
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ. ๒

กญพณ ๓๔๑
KACM 341
กญพณ ๓๔๒
KACM 342

การวิจัยธุรกิจ
Business Research
จริยธรรมธุรกิจ
Business Ethics

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)

๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)

หมายเหตุ : ในรายวิชา กญพณ ๓๔๑ การวิจัยธุรกิจ นักศึกษาต้องผ่านการเรียนรายวิชา กญพณ ๓๓๑
สถิติธุ ร กิจ มาก่อน จึ งจะลงทะเบียนเรีย นได้ หรือ ได้ รับอนุมัติ จากคณะกรรมการพัฒ นา
หลักสูตร
๒. วิชาเฉพาะด้าน
๕๔ หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)

๒.๑ วิชาชีพบังคับ
กญกจ ๒๐๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
KAMG 201
Introduction to Information Technology
กญกจ ๒๐๒ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
KAMG 202
Human Resources Management
กญกจ ๒๐๓ การจัดการของผู้ประกอบการ
KAMG 203
Management of Entrepreneur
กญกจ ๒๐๔ พฤติกรรมองค์การ
KAMG 204
Organizational Behavior
กญกจ ๒๐๕ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
KAMG 205
Management Information System
กญกจ ๓๐๑ การจัดการความเสี่ยง
KAMG 301
Risk Management
กญกจ ๓๐๒ การจัดการโครงการ
KAMG 302
Project Management
กญกจ ๓๐๓ การจัดการโลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทาน
KAMG 303
Logistic and Supply Chain Management
กญกจ ๓๐๔ การจัดการเชิงกลยุทธ์
KAMG 304
Strategic Management
กญกจ ๓๐๕ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
KAMG 305
Business English

๓๓

หน่วยกิต
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(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)
๑๙

สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ. ๒
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ค้นคว้า)

กญกจ ๔๐๑
KAMG 401

สัมมนาการจัดการ
Seminar in Management

๒.๒ วิชาชีพเลือก
กญกจ ๔๒๑ สหกิจศึกษา
KAMG 421
Cooperative Education
กญกจ ๔๒๒ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
KAMG 422
Field Experience

๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๒๑

หน่วยกิต
๙(๐-๒๗-๐)
9(0-27-0)
๓(๐-๙-๐)
3(0-9-0)

หมายเหตุ : ในภาคการศึกษาที่ ๑ ของชั้นปีที่ ๔ ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชากญกจ ๔๒๑ สหกิจศึกษา
หรือ กญกจ ๔๒๒ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อย่างใดอย่างหนึ่ง
- รายวิชาทางการจัดการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว
กญกจ ๒๓๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
KAMG 231 Introduction to Tourism Industry
กญกจ ๓๓๑ ลักษณะและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
KAMG 331 Characteristics and Tourist Behavior
กญกจ ๓๓๒ การจัดการทางการตลาดในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว
KAMG 332 Marketing for Hotel and Tourism Management
กญกจ ๔๓๑ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจบริการ และการท่องเที่ยว
KAMG 431 Tourism and Service Business information systems
กญกจ ๔๓๒ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
KAMG 432 Sustainable Tourism
กญกจ ๔๓๓ ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
KAMG 433 English for Tourism and Services Industry

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)

- รายวิชาทางการจัดการการตลาดและธุรกิจระหว่างประเทศ
กญกจ ๒๔๑ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดระหว่างประเทศ
KAMG 241 Consumer Behavior Analysis in international market
กญกจ ๓๔๑ การจัดการผลิตภัณฑ์และราคาในตลาดระหว่างประเทศ
KAMG 341 Product and Price Management in international market

๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๒๐

สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ. ๒
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ค้นคว้า)

กญกจ ๓๔๒
KAMG 342
กญกจ ๔๔๑
KAMG 441
กญกจ ๔๔๒
KAMG 442
กญกจ ๔๔๓
KAMG 443

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Electronic Commerce
การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
Integrated Marketing Communication
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management
กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ
International Marketing Strategy

- รายวิชาทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์
กญกจ ๒๕๑ การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
KAMG 251 Recruitment and Selection of Human Resources
กญกจ ๓๕๑ การจัดการผลการปฏิบัติงาน
KAMG 351 Performance Management
กญกจ ๓๕๒ การจัดการค่าตอบแทน
KAMG 352 Compensation Management
กญกจ ๔๕๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
KAMG 451 Human Resource Development
กญกจ ๔๕๒ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์
KAMG 452 Human Resource Information System
กญกจ ๔๕๓ พนักงานสัมพันธ์และกฎหมายแรงงาน
KAMG 453 Employee Relations and labor laws

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(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)

หมายเหตุ: (๑) นักศึกษาที่เลือกสหกิจศึกษา ให้เลือกเรียนในรายวิชาชีพเลือกทางใดทางหนึ่ง หรือมากกว่า
หนึ่งทางก็ได้แต่ทั้งนี้รวมแล้วต้องไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
(๒) นักศึกษาที่เลือกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้เลือกเรียนในรายวิชาชีพเลือกทางใดทางหนึ่ง
หรือมากกว่าหนึ่งทางก็ได้แต่ทั้งนี้รวมแล้วต้องไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต
(๓) การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสหกิจศึกษา และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สามารถจัดได้
ตามความเหมาะสม โดยการเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

๒๑
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ. ๒
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ค้นคว้า)

๓.๑.๓.๑.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี

๖

หน่วยกิต

หมายเหตุ : หมวดวิชาเสรี ให้นั กศึกษาเลือกเรียนรายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนภายในมหาวิทยาลั ยมหิดล
จํานวนหน่วยกิตรวม อย่างน้อย ๖ หน่วยกิต โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือ
คณะกรรมการประจําหลักสูตร
๓.๑.๔ ความหมายของรหัสรายวิชา
รหัสรายวิชาประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขรวม ๗ หลัก ๔ หลักแรกเป็นตัวอักษร และ ๓ หลัก
หลังเป็นตัวเลข มีความหมายดังนี้
(๑) ตัวอักษร ๔ หลัก มีความหมาย ดังนี้
ตัวอักษร ๒ หลักแรก เป็นอักษรย่อของมหาวิทยาลัย/คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต ในมหาวิทยาลัย
มหิดล ที่รับผิดชอบจัดสอนในรายวิชานั้น
o หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
MU (มม)
หมายถึง
มหาวิทยาลัยมหิดล
LA (ศศ)
หมายถึง
คณะศิลปศาสตร์
SC (วท)
หมายถึง
คณะวิทยาศาสตร์
SH (สม)
หมายถึง
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
EN (สว)
หมายถึง
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
SP (วก)
หมายถึง
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
KA (กญ)
หมายถึง
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
ตัวอักษร ๒ หลักหลัง เป็นอักษรย่อของหน่วยงาน/ภาควิชา/คณะ/สาขาวิชา/วิทยาลัยใน
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่รับผิดชอบจัดสอนในรายวิชานั้น
GE (ศท)
หมายถึง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
EN (ภอ)
หมายถึง
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
TH (ภท)
หมายถึง
ภาควิชาภาษาไทย
SS (สค)
หมายถึง
ภาควิชาสังคมศาสตร์
FE (พฐ)
หมายถึง
วิชาพื้นฐาน
CM (พณ)
หมายถึง
วิชาแกนของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
วิทยาเขตกาญจนบุรี
MG (กจ)
หมายถึง
วิชาชีพบังคับ และวิชาชีพเลือกของหลักสูตรบริหารธุรกิจ
(การจัดการ) วิทยาเขตกาญจนบุรี

๒๒
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ. ๒
(๒) ตัวเลข ๓ หลักหลัง มีความหมาย ดังนี้

๑
2

๒
2

XXX
๓
2

เลขหลักที่ ๑ ชั้นปีที่ศึกษา เช่น กญพณ ๑๔๒ หลักการตลาด “๑” หมายถึง ชั้นปีที่ ๑ เป็นต้น
เลขหลักที่ ๒ เป็นการกําหนดกลุ่มวิชาแกน (กญพณ) กลุ่มวิชาชีพบังคับ และวิชาชีพเลือก (กญกจ) โดย
กลุ่มวิชาแกน (กญพณ) ประกอบด้วย หมวดตัวเลขดังนี้
๐ = กลุ่มบัญชี
๑ = กลุ่มกฎหมาย
๒ = กลุ่มเศรษฐศาสตร์
๓ = กลุ่มเชิงปริมาณ และสถิติ
๔-๙ = กลุ่มบริหารธุรกิจ (วิชาการเงิน , วิชาการจัดการการผลิต , วิชาการตลาด,
วิชาการปฏิบัติการ วิชาการจัดการและองค์การ และวิชาจริยธรรม)
อาทิเช่น กญพณ ๓๔๑ การวิจัยธุรกิจ จัดอยู่ในกลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ
กลุ่มวิชาชีพบังคับ (กญกจ) ประกอบด้วย หมวดตัวเลขดังนี้
๐-๑ = วิชาชีพบังคับจํานวน ๑๑ วิชา ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ , การจัดการทรัพยากรมนุษย์ , การจัดการของผู้ประกอบการ ,
พฤติกรรมองค์การ , ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ , การจัดการความเสี่ยง ,
การจัดการโครงการ , การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ,
การจัดการเชิงกลยุทธ์ , ภาษาอังกฤษธุรกิจ , สัมมนาการจัดการ อาทิเช่น
กญกจ ๒๐๒ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ , กญกจ ๓๐๔ การจัดการเชิงกลยุทธ์
เป็นต้น
๒ = กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประกอบด้วย รายวิชา
กญกจ ๔๒๑ สหกิจศึกษา และ กญกจ ๔๒๒ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กลุ่มวิชาชีพเลือก (กญกจ) ประกอบด้วย หมวดตัวเลข ดังนี้
๓ = กลุ่มการจัดการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว
๔ = กลุ่มการจัดการการตลาดและธุรกิจระหว่างประเทศ
๒๓
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ. ๒
๕ = กลุ่มการจัดการทรัพยากรมนุษย์
โดยตัวเลขดังกล่าวอยู่ในลําดับที่ ๒ ของหมวดเลข ๓ หลักหลัง อาทิเช่น กญกจ ๔๔๓
กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มวิชาชีพเลือกทางด้านการจัดการ
การตลาดและธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นต้น
เลขหลักที่ ๓ เรียงลําดับตามแผนการศึกษาในแต่ละชั้นปีกลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน (กญพณ)
กลุ่มวิชาชีพบังคับ และกลุ่มวิชาชีพเลือก (กญกจ) อาทิเช่น กญพณ ๑๔๑ องค์การและการจัดการ
เป็ น วิช าที่จั ดการศึกษา ชั้ น ปี ที่ ๑ จั ดอยู่ในวิช าแกน กลุ่ มบริห ารธุรกิจ และเป็นรายวิช าลําดับที่ ๑
ของกลุ่มและชั้นปีดังกล่าว , กญกจ ๓๔๒ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นวิชาชีพเลือกทางด้านการ
จั ด การการตลาดและธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศ เลื อ กเรี ย นในชั้ น ปี ที่ ๓ และเป็ น รายวิ ช าลํ า ดั บ ที่ ๒
ของกลุ่มและชั้นปีดังกล่าว
หมายเหตุ : หมวดวิชาเลือกเสรี ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
จํานวนหน่วยกิตรวม อย่างน้อย ๖ หน่วยกิต โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือ
คณะกรรมการประจําหลักสูตร

๒๔
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ. ๒
๓.๑.๕ แสดงแผนการศึกษา (นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ ๒ แบบ)
แบบที่ ๑ เลือกเรียนสหกิจศึกษา

มมศท ๑๐๑
มมศท ๑๐๒
มมศท ๑๐๓
ศศภท ๑๐๐
ศศภอ xxx
วทคณ ๑๗๐
สมสค ๑๐๘
กญพณ ๑๔๑

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

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๒ (๑-๒-๓)*
๓ (๒-๒-๕)*
๒ (๑-๒-๓)*
๓ (๒-๒-๕)*
๓ (๒-๒-๕)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๓-๐-๖)
๒๐ (๑๕-๑๐-๓๕)

ชั่วโมง /สัปดาห์ = ๖๐

มมศท ๑๐๑
มมศท ๑๐๒
มมศท ๑๐๓
ศศภท ๑๐๐
ศศภอ xxx
วทคร ๑๐๑
กญพณ ๑๐๑
กญพณ ๑๔๒
วกศท ๑๐๑
วกศท ๑๐๒
วกศท ๑๑๒

ปีที่ ๑ / ภาคการศึกษาที่ ๒
การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษระดับ x
วิทยาศาสตร์บูรณาการ
หลักการบัญชี
หลักการตลาด
แอโรบิคเพื่อสุขภาพ หรือ
โยคะเพื่อสุขภาพ หรือ
ลีลาศ
รวม

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๐ (๐-๐-๐)*
๐ (๐-๐-๐)*
๐ (๐-๐-๐)*
๐ (๐-๐-๐)*
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๐-๒-๑)

๑๓ (๑๑-๔-๒๔)

ชั่วโมง /สัปดาห์ = ๓๙
หมายเหตุ : * เป็นวิชาที่เรียนต่อเนื่องตลอด ๒ ภาคการศึกษา

๒๕
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ. ๒

กญภอ ๒๐๑
กญพณ ๒๒๑
กญพณ ๒๓๑
กญพณ ๒๔๑
กญกจ ๒๐๑
กญกจ ๒๐๒
กญกจ ๒๐๓

ปีที่ ๒ / ภาคการศึกษาที่ ๑
ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารองค์กร
เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
คณิตศาสตร์ธุรกิจ
การเงินธุรกิจ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการของผู้ประกอบการ
รวม

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๒๑ (๒๑-๐-๔๒)

ชั่วโมง /สัปดาห์ = ๖๓

กญพณ ๒๐๑
กญพณ ๒๑๑
กญพณ ๒๔๒
กญกจ ๒๐๔
กญกจ ๒๐๕
กญกจ xxx

ปีที่ ๒ / ภาคการศึกษาที่ ๒
การบัญชีเพื่อการจัดการ
กฎหมายธุรกิจ
การจัดการการผลิตและการปฏิบตั ิการ
พฤติกรรมองค์การ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
วิชาชีพเลือก ๑
รวม

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๑๘ (๑๘-๐-๓๖)

ชั่วโมง /สัปดาห์ = ๕๔
หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในรายวิชาชีพเลือกทางใดทางหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งทางได้ ตามความ
ถนัดและความสนใจ

ศศพฐ ๑๔๖
กญพณ ๓๓๑
กญกจ ๓๐๑
กญกจ ๓๐๒
กญกจ ๓๐๓
กญกจ xxx

ปีที่ ๓ / ภาคการศึกษาที่ ๑
การพัฒนาบุคลิกภาพ
สถิติธุรกิจ
การจัดการความเสี่ยง
การจัดการโครงการ
การจัดการโลจิสติกส์ และห่วงโซ่อปุ ทาน
วิชาชีพเลือก ๒
รวม

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๑๘ (๑๘-๐-๓๖)

ชั่วโมง /สัปดาห์ = ๕๔
๒๖
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ. ๒

กญพณ ๓๔๑
กญพณ ๓๔๒
กญกจ ๓๐๔
กญกจ ๓๐๕
กญกจ xxx

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)

ปีที่ ๓ / ภาคการศึกษาที่ ๒
การวิจัยธุรกิจ
จริยธรรมธุรกิจ
การจัดการเชิงกลยุทธ์
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
วิชาชีพเลือก ๓
รวม

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๑๕ (๑๕-๐-๓๐)

ชั่วโมง /สัปดาห์ = ๔๕
หมายเหตุ : (๑) นักศึกษาที่เลือกสหกิจศึกษา ให้เลือกเรียนในรายวิชาชีพเลือกทางใดทางหนึ่ง หรือ
มากกว่าหนึ่งทางก็ได้ แต่ทั้งนี้รวมแล้วต้องไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
(๒) นักศึกษาที่เลือกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้เลือกเรียนในรายวิชาชีพเลือกทางใดทางหนึ่ง
หรือมากกว่าหนึ่งทางก็ได้ แต่ทั้งนี้รวมแล้วต้องไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต

กญกจ ๔๒๑

ปีที่ ๔ / ภาคการศึกษาที่ ๑
สหกิจศึกษา
รวม

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๙ (๐-๒๗-๐)
๙ (๐-๒๗-๐)

ชั่วโมง /สัปดาห์ = ๒๗

กญกจ
กญกจ
XXXX
XXXX

๔๐๑
xxx
xxx
xxx

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)

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

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๑๒ (๑๒-๐-๒๔)

ชั่วโมง /สัปดาห์ = ๓๖

๒๗
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ. ๒
แบบที่ ๒ เลือกเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

มมศท ๑๐๑
มมศท ๑๐๒
มมศท ๑๐๓
ศศภท ๑๐๐
ศศภอ xxx
วทคณ ๑๗๐
สมสค ๑๐๘
กญพณ ๑๔๑

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

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๒ (๑-๒-๓)*
๓ (๒-๒-๕)*
๒ (๑-๒-๓)*
๓ (๒-๒-๕)*
๓ (๒-๒-๕)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๓-๐-๖)
๒๐ (๑๕-๑๐-๓๕)

ชั่วโมง /สัปดาห์ = ๖๐

มมศท ๑๐๑
มมศท ๑๐๒
มมศท ๑๐๓
ศศภท ๑๐๐
ศศภอ xxx
วทคร ๑๐๑
กญพณ ๑๐๑
กญพณ ๑๔๒
วกศท ๑๐๑
วกศท ๑๐๒
วกศท ๑๑๒

ปีที่ ๑ / ภาคการศึกษาที่ ๒
การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษระดับ x
วิทยาศาสตร์บูรณาการ
หลักการบัญชี
หลักการตลาด
แอโรบิคเพื่อสุขภาพ หรือ
โยคะเพื่อสุขภาพ หรือ
ลีลาศ
รวม

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๐ (๐-๐-๐)*
๐ (๐-๐-๐)*
๐ (๐-๐-๐)*
๐ (๐-๐-๐)*
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๐-๒-๑)

๑๓ (๑๑-๔-๒๔)

ชั่วโมง /สัปดาห์ = ๓๙
หมายเหตุ : * เป็นวิชาที่เรียนต่อเนื่องตลอด ๒ ภาคการศึกษา

๒๘
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ. ๒

กญภอ ๒๐๑
กญพณ ๒๒๑
กญพณ ๒๓๑
กญพณ ๒๔๑
กญกจ ๒๐๑
กญกจ ๒๐๒
กญกจ ๒๐๓

ปีที่ ๒ / ภาคการศึกษาที่ ๑
ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารองค์กร
เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
คณิตศาสตร์ธุรกิจ
การเงินธุรกิจ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการของผู้ประกอบการ
รวม

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๒๑ (๒๑-๐-๔๒)

ชั่วโมง /สัปดาห์ = ๖๓

กญพณ ๒๐๑
กญพณ ๒๑๑
กญพณ ๒๔๒
กญกจ ๒๐๔
กญกจ ๒๐๕
กญกจ xxx

ปีที่ ๒ / ภาคการศึกษาที่ ๒
การบัญชีเพื่อการจัดการ
กฎหมายธุรกิจ
การจัดการการผลิตและการปฏิบตั ิการ
พฤติกรรมองค์การ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
วิชาชีพเลือก ๑
รวม

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๑๘ (๑๘-๐-๓๖)

ชั่วโมง /สัปดาห์ = ๕๔
หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในรายวิชาชีพเลือกทางใดทางหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งทางได้ตามความ
ถนัดและความสนใจ

ศศพฐ ๑๔๖
กญพณ ๓๓๑
กญกจ ๓๐๑
กญกจ ๓๐๒
กญกจ ๓๐๓
กญกจ xxx

ปีที่ ๓ / ภาคการศึกษาที่ ๑
การพัฒนาบุคลิกภาพ
สถิติธุรกิจ
การจัดการความเสี่ยง
การจัดการโครงการ
การจัดการโลจิสติกส์ และห่วงโซ่อปุ ทาน
วิชาชีพเลือก ๒
รวม

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๑๘ (๑๘-๐-๓๖)

ชั่วโมง /สัปดาห์ = ๕๔
๒๙
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ. ๒

กญพณ ๓๔๑
กญพณ ๓๔๒
กญกจ ๓๐๔
กญกจ ๓๐๕
กญกจ xxx

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)

ปีที่ ๓ / ภาคการศึกษาที่ ๒
การวิจัยธุรกิจ
จริยธรรมธุรกิจ
การจัดการเชิงกลยุทธ์
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
วิชาชีพเลือก ๓
รวม

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๑๕ (๑๕-๐-๓๐)

ชั่วโมง /สัปดาห์ = ๔๕
หมายเหตุ : (๑) นักศึกษาที่เลือกสหกิจศึกษา ให้เลือกเรียนในรายวิชาชีพเลือกทางใดทางหนึ่ง หรือ
มากกว่าหนึ่งทางก็ได้ แต่ทั้งนี้รวมแล้วต้องไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
(๒) นักศึกษาที่เลือกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้เลือกเรียนในรายวิชาชีพเลือกทางใดทางหนึ่ง
หรือมากกว่าหนึ่งทางก็ได้ แต่ทั้งนี้รวมแล้วต้องไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต

กญกจ ๔๒๒
กญกจ xxx
กญกจ xxx

ปีที่ ๔ / ภาคการศึกษาที่ ๑
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วิชาชีพเลือก ๔
วิชาชีพเลือก ๕
รวม

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๓ (๐-๙-๐)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๙ (๖-๙-๑๒)

ชั่วโมง /สัปดาห์ = ๒๗
หมายเหตุ : ให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในภาคฤดูร้อนของชั้นปีที่ ๓ และลงทะเบียนเรียน
พร้อมรายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในภาคการศึกษาที่ ๑ ชั้นปีที่ ๔

กญกจ
กญกจ
XXXX
XXXX

๔๐๑
xxx
xxx
xxx

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)

ปีที่ ๔ / ภาคการศึกษาที่ ๒
สัมมนาการจัดการ
วิชาชีพเลือก ๖
วิชาเลือกเสรี ๑
วิชาเลือกเสรี ๒
รวม

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๑๒ (๑๒-๐-๒๔)

ชั่วโมง /สัปดาห์ = ๓๖
๓๐
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ. ๒
๓.๑.๕ คาอธิบายรายวิชา
คําอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก.) และตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และ/หรือ สาขาวิชาการจัดการ (ภาคผนวก ข.) ดูในภาคผนวก
๓.๒ ชื่อ สกุล ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
๓.๒.๑ อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
ชื่อ – นามสกุล
๑ อ.ธีรพงษ์ เที่ยงสมพงษ์*
๒

อ.เฉลิมพล ศรีทอง*

๓

อ.เรขา ศรีสมบูรณ์*

๔

อ.ศุภวรรณ ธาราโภคากุล

๕

อ.รณภพ เจริญบุญ

คุณวุฒิ
บธ.ม. การตลาด ปี พ.ศ. ๒๕๕๑
บธ.บ. การตลาด ปี พ.ศ. ๒๕๔๑
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๔๖
บธ.บ. การจัดการธุรกิจ ปี พ.ศ. ๒๕๔๒
ปร.ด. เศรษฐศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
(อยู่ระหว่างศึกษา)
วท.ม. เศรษฐศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕
วท.บ. อุตสาหกรรมเกษตร ปี พ.ศ. ๒๕๓๙
ปร.ด. ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
พบ.ม. การบริหารโครงการและนโยบาย
ศษ.บ. เทคโนโลยีการศึกษา
ศศ.ม. การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
บธ.บ การตลาด

เลขประจาตัวประชาชน
๓-๗๓๐๓-๐๐๑๔x-xx-x

คุณวุฒิ
วท.ม. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
วท.บ. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ปร.ด. การพัฒนาองค์การและการจัดการ
สมรรถนะของมนุษย์
(อยู่ระหว่างศึกษา)
บธ.ม. การตลาด
บธ.บ. การตลาด
ศศ.บ. บริหารรัฐกิจ
บธ.ม. การจัดการการเงิน
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

เลขประจาตัวประชาชน
๓-๓๐๑๔-๐๐๐๓x-xx-x

๓-๖๐๐๙-๐๐๒๙x-xx-x
๓-๗๑๐๙-๐๐๐๑x-xx-x

๓-๑๐๐๒-๐๒๑๔x-xx-x
๔-๑๐๒๐-๐๐๐๐x-xx-x

* เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๓.๒.๒ อาจารย์ประจา
ลาดับ
ชื่อ – นามสกุล
๑ อ.มณีรัตน์ รุมสําโรง
๒

อ.อรพินท์ บุญสิน

๓

อ.พรปวีณ์ วรเศรษฐ์พงศา

๓-๘๐๐๑-๐๑๐๑x-xx-x

๕-๕๕๐๕-๐๐๕๕x-xx-x

๓๑
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ. ๒
๓.๒.๓ อาจารย์พิเศษ
ลาดับ
ชื่อ – นามสกุล
๑ อ.รสสุคนธ์ กลิ่นอําไพ
๒ อ.วาทินี สุนทรา

๓

อ.ชลลดา เลาะฟอ

๔
๕

ศ.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
ผศ.ณัฐวุฒิ โรจน์นิรุตติกุล

๖

ผศ.โอม หุวะนันท์

๗

ผศ.สิงหนาท น้อมเนียน

๘
๙
๑๐
๑๑

อ.อรรจน์ สีหะอําไพ
อ.กิตติพงษ์ พูลชอบ
อ.สุรพล เพชรไกร
อ.พัชโรภาส เหลืองวิไล

๑๒
๑๓

อ.เศรษฐา เมธีปราชญางกูร
อ.ไอรดา เหลืองวิไล

๑๔
๑๕

อ.ประทีป ฉายลี
อ.คมสันต์ อินตา

คุณวุฒิ
บช.ม. การบัญชี
ศศ.ด. ภาษาอังกฤษศึกษา
ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาต่างประเทศ
อม. วรรณคดีเปรียบเทียบ
วศ.ด. วิศวกรรมศาสตร์
(วิศวกรรมและการบริหาร
งานก่อสร้าง)
วศ.ม. วิศวกรรมศาสตร์
(วิศวกรรมและการบริหาร
งานก่อสร้าง)
Ph.D. (Economics)
รป.ด. การบริหารทรัพยากรมนุษย์

บธ.ด. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและ
นโยบายของรัฐ
Ed.D. (TESOL & Applied
Linguistics)
ศศ.ม. ภาษาศาสตร์
ปร.ด. การบริหารทรัพยากรมนุษย์
บธ.ด. บริหารธุรกิจ
วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการระบบ
สารสนเทศ
นศ.ม. สื่อสารมวลชน
วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการระบบ
สารสนเทศ
ศ.ม. เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
บธ.ม. การบัญชี

สังกัด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม
เอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
ประกอบอาชีพอิสระ
ประกอบอาชีพอิสระ
สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาครัฐ (สบทร.)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยรังสิต
๓๒

สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ. ๒

๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม(สหกิจศึกษา หรือ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)
จากการสอบถามข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์การทํางาน
ก่อนเข้าสู่อาชีพ ดังนั้นจึงได้กําหนดรายวิชาสหกิจศึกษา และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในหลักสูตร ซึ่งจะจัด
อยู่ในวิชาชีพเลื อก ในหมวดวิช าเฉพาะ โดยนักศึกษาสามารถเลือกฝึกจากรายวิชาสหกิจศึกษา จํานวน ๙
หน่ ว ยกิต หรื อ ฝึ ก ประสบการณ์วิช าชี พ จํ านวน ๓ หน่ว ยกิต โดยเปิด ให้ นั กศึ กษาได้เ ลื อ กเรี ยน ในภาค
การศึกษาที่ ๑ ชั้นปีที่ ๔
๔.๑ มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
(๑) มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจ
ในทฤษฎีและหลักการการจัดการมากยิ่งขึ้น
(๒) มีความสามารถบูรณาการความรู้ที่ได้เรียนมาเพื่อนําไปแก้ปัญหาทางการจัดการให้กับ
หน่วยงานได้อย่างเหมาะสม
(๓) มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการจัดการในการปฏิบัติงานได้
(๔) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น
(๕) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสถานประกอบการได้
(๖) มีความกล้าในการแสดงออก และนําความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
(๗) มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด เขียน คิดวิเคราะห์ประมวลผล
๔.๒ ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ ๑ ของปีการศึกษาที่ ๔
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มคอ. ๒
๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน ๑ ภาคการศึกษา
๕. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
เป็นการศึกษาค้นคว้าโดยใช้กระบวนการศึกษาหาความรู้อย่างเป็นระบบในเรื่องที่สนใจซึ่งจะต้องอยู่
ในขอบเขตตามลักษณะของกลุ่มสาขาวิชาชีพเลือกของนักศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบและกํากับดูแลจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อสิ้นสุดการศึกษาจะต้องนําเสนอรายงานผลการศึกษาและข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา
ต่อคณะกรรมการสอบ
๕.๑ คาอธิบายโดยย่อ
โครงงานหรืองานวิจัย ต้องเป็น หั วข้อที่เกี่ยวข้องกับการบริห ารจัดการ โดยสามารถเลื อกหั วข้อที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มวิชาชีพเลือก ๓ กลุ่ม ตามความถนัด และความสนใจ สามารถประยุกต์ใช้หลักการ ความรู้
ทางด้านการจัดการ ในการวิเคราะห์ ออกแบบ แก้ไข และพัฒนาระบบการดําเนินงานขององค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมีขอบเขตโครงงานที่สามารถทําเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้
(๑) การประยุกต์ใช้ทฤษฏี หลักการ
(๒) สามารถนําผลจากการจัดทําโครงงานหรืองานวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือสามารถเป็น
ต้นแบบในการพัฒนาต่อได้
(๓) สามารถทํางานเป็นทีม สามารถปรับตัวทํางานร่วมกับผู้อื่น
(๔) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การสื่อสารด้วยภาษาเขียนและภาษาพูด
๕.๓ ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ ๒ ของปีการศึกษาที่ ๔
๕.๔ จานวนหน่วยกิต
๓ หน่วยกิต
๕.๕ การเตรียมการ
(๑) การวางแผนและการจั ดเตรียมอาจารย์ผู้ ส อนที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์
การทํางานในด้านการบริหารจัดการ มาให้ความรู้และถ่ายถอดประสบการณ์การปฏิบัติงานต่างๆ ในหมวดวิชา
เฉพาะเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการ และลักษณะการทํางานจริงในด้านการจัดการ เพื่อนําไปเป็นข้อมูลใน
การจัดทําโครงงานหรืองานวิจัย
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มคอ. ๒
(๒) กําหนดชั่วโมงการให้คําปรึกษา จัดทําบันทึกการให้คําปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงาน
ทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา
(๓) จัดเตรียมหนังสือเอกสารตําราด้านการบริหาร จัดการ และสาขาอื่นๆ ไว้เพื่อศึกษาค้นคว้า
๕.๖ กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทําโครงงานหรื องานวิจัย ที่บันทึกในสมุดให้คําปรึกษาโดย
อาจารย์ที่ปรึกษาและประเมินผลจากรายงานที่ได้กําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลานําเสนอเนื้อหา
สาระ โดยโครงงานหรืองานวิจัยดังกล่าวนั้นต้องสามารถนําไปใช้ในการทํางานหรือนําไปพัฒนาปรับปรุงระบบ
บริหารและจัดการได้จริง และการจัดสอบการนําเสนอที่มีคณะกรรมการสอบไม่ต่ํากว่า ๓ คน

หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
ด้านบุคลิกภาพ
- มีการสอดแทรกเรื่อง การแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิคการ
เจรจา สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการวางตัวในการ
ทํางานในบางรายวิชาที่เกี่ยวข้อง และในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
ก่อนที่นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา
ด้านภาวะผู้นํา และความรับผิดชอบ
-กําหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องทํางานเป็นกลุ่ม และมีการ
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง
กําหนดหัวหน้ากลุ่มในการทํารายงานตลอดจน กําหนดให้ทุกคนมี
ส่วนร่วมในการนําเสนอรายงาน เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้
สร้างภาวะผู้นําและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี
-มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็น
หัวหน้าในการดําเนินกิจกรรม เพื่อฝึกให้นักศึกษามีความ
รับผิดชอบ
-มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาเข้าเรียน
อย่างสม่ําเสมอการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้าในการ
แสดงความคิดเห็น
ด้านความรู้ทันสมัย ใฝ่รู้ และมี
-รายวิชาเลือกที่เปิดสอนต้องต่อยอดความรู้พื้นฐานในภาคบังคับ
ความสามารถพัฒนาความรู้ เพื่อพัฒนา
และปรับตามวิวัฒนาการของศาสตร์มีโจทย์ปัญหาที่ท้าทายให้
ตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคม
นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในการพัฒนาศักยภาพ
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมทํากิจกรรมกับสถานประกอบการ
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มคอ. ๒
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
หรือหน่วยงานที่สามารถให้ความรู้และพัฒนาประสบการณ์การ
ทํางาน และวิชาการ
ด้านการคิดวิเคราะห์และเลือกวิธีการ
-ทุกรายวิชาต้องมีโจทย์ปัญหา แบบฝึกหัด หรือโครงงานให้
แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสม นักศึกษาได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหา แทนการท่องจํา
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ -มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคม และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
วิชาชีพ
กับการกระทําความผิดเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมทางธุรกิจ
๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม
๒.๑.๑ ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถดําเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่น และเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ทั้ง ๔ ข้อ
เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ที่ศึกษา รวมทั้งอาจารย์ต้องมี
คุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างน้อย ๔ ข้อตามที่ระบุไว้
(๑) มีความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อหน้าที่ ต่อตนเองและต่อผู้อื่น ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
(๒) มีความพอเพียงเป็นหลักในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ
การสร้างภูมิคุ้มกัน
(๓) มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(๔) มีจิตสํานึกและมีมโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกต้อง ความดี และความชั่ว
๒.๑.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบี ยบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียน
ให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยใน
ก า ร ทํ า ง า น ก ลุ่ ม นั้ น ต้ อ ง ฝึ ก ใ ห้ รู้ ห น้ า ที่ ข อ ง ก า ร เ ป็ น ผู้ นํ า ก ลุ่ ม แ ล ะ ก า ร เ ป็ น ส ม า ชิ ก ก ลุ่ ม
มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์
ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ
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มคอ. ๒
๒.๑.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
- ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
- ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
๒.๒ ความรู้
๒.๒.๑ ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาในด้านบริหารธุรกิจ มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้
เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษา ทั้งนี้ต้องเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้เพื่อใช้ประกอบอาชีพและช่วยพั ฒนาสังคม ดังนั้น
มาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้
(๑) มีความรู้ และความเข้าใจในสาระสํ าคัญและศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานที่จําเป็นสําหรับการเรียน
ด้านบริหารธุรกิจ ที่ครอบคลุมทั้ง การบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
(๒) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ ทางการตลาด การเงิน
การผลิตและการดําเนินงาน รวมทั้งการจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์
(๓) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในด้านการวางแผน
การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดําเนินงานรวมทั้งการปรับปรุงแผนงาน
(๔) มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความเข้าใจใน
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน
๒.๒.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ทางปฎิบัติด้าน
บริหารธุรกิจในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการจัดการและธุรกิจ ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
ลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์
จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจน
การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
๒.๒.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ
(๑) การทดสอบย่อย
(๒) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(๓) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
๓๗
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มคอ. ๒
(๔) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นําเสนอ
(๕) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
(๖) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา หรือ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
๒.๓ ทักษะทางปัญญา
๒.๓.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิช าชีพได้โดยพึ่งตนเองได้เมื่อจบการศึกษาแล้ ว
ดังนั้นนักศึกษาจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรู้
เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษา ในขณะที่สอนนักศึกษาอาจารย์ต้องเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและ
สาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเองไม่สอนในลักษณะท่องจํา นักศึกษาต้องมี
คุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้
(๑) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา
และประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม่ ๆ
(๒) สามารถสืบค้น จําแนก และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไข
ปัญหา และตัดสินใจอย่างเหมาะสม
(๓) สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ ๆ วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็นผลจากทางเลือก อย่างรอบ
ด้าน มีความกล้าในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์
๒.๓.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(๑) กรณีศึกษาทางการประยุกต์ใช้ทักษะด้านการบริหารจัดการ
(๒) การอภิปรายกลุ่ม
(๓) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
๒.๓.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา นี้สามารถทําได้โดยการออกข้อสอบที่ให้
นักศึกษาแก้ปัญหาอธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา
หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือกคําตอบที่ถูกมาคําตอบเดียวจากกลุ่มคําตอบที่ให้มา ไม่ควรมีคําถามเกี่ยวกับ
นิยามต่าง ๆ ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการนําเสนอ
รายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น
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มคอ. ๒
๒.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๒.๔.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
นั กศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่ ว นใหญ่ต้องเกี่ย วข้องกับ คนที่ไม่รู้จักมาก่อน คนที่มาจาก
สถาบันอื่น ๆ และคนที่จะมาเป็นผู้บังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา ความสามารถที่จะปรับตัวให้
เข้ากับกลุ่มคนต่าง ๆ เป็นเรื่องจําเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นอาจารย์ต้องสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติ
ต่าง ๆ ต่อไปนี้ให้นักศึกษาระหว่างที่สอนวิชา หรืออาจให้นักศึกษาไปเรียนวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับ
คุณสมบัติต่าง ๆ นี้
(๑) สามารถประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ และสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่น
(๒) สามารถทํางานเป็นกลุ่ม และแสดงภาวะผู้นํา ผู้ตามได้อย่างเหมาะสม และมีความรับผิดชอบ
(๓) สามารถแสดงความคิดริเริ่ม และความคิดเห็นที่มีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์
๒.๔.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมให้มีการทํางานเป็นกลุ่ม การทํางานที่ต้องประสานงานกั บผู้อื่น
ข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวัง
ในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
(๑) สามารถทํางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
(๒) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(๓) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
(๔) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
๒.๔.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน และ
สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
๒.๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๕.๑ ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
นักศึกษาต้องมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นต่ําดังนี้
(๑) สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์และ
ตัดสินใจทางธุรกิจ
๓๙
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มคอ. ๒
(๒) สามารถสื่อสารเพื่ออธิบาย และสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงาน
และการนําเสนอด้วยวาจา
(๓) สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๔) สามารถนําเทคโนโลยี ไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดําเนินงาน
๒.๕.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จําลอง และสถานการณ์
เสมื อนจริ ง และนํ า เสนอการแก้ ปั ญหาที่เ หมาะสม เรี ย นรู้ เ ทคนิ คการประยุ ก ต์ใ ช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
หลักคณิตศาสตร์ สถิติ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางบริหารและจัดการ
๒.๕.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือ คณิตศาสตร์ สถิติ และวิเคราะห์เชิงปริมาณ ที่เกี่ยวข้อง
(๒) ประเมิน จากความสามารถในการอธิบายถึง ข้อจํากัด เหตุผ ลในการเลื อกใช้เครื่องมือต่าง ๆ
การอภิปรายกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการนําเสนอต่อชั้นเรียน
๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum
Mapping)
แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง (ตามที่ระบุในหมวดที่ ๔
ข้อ ๒) โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไม่นํา ไปสู่ผลการ
เรียนรู้ในบางเรื่อง หรือจะแสดงเป็นเอกสารแนบท้ายก็ได้
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
คุณธรรม จริยธรรม
(๑) มีความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อหน้าที่ ต่อตนเองและต่อผู้อื่ น ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
(๒) มีความพอเพียงเป็นหลักในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ
การสร้างภูมิคุ้มกัน
(๓) มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(๔) มีจิตสํานึกและมีมโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกต้อง ความดี และความชั่ว
๔๐
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ. ๒
ความรู้
(๑) มีความรู้ และความเข้าใจในสาระสํ าคัญและศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานที่จําเป็นสําหรับการเรียน
ด้านบริหารธุรกิจ ที่ครอบคลุมทั้ง การบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
(๒) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ ทางการตลาด การเงิน
การผลิตและการดําเนินงาน รวมทั้งการจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์
(๓) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในด้านการวางแผน
การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดําเนินงานรวมทั้งการปรับปรุงแผนงาน
(๔) มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความเข้าใจใน
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน
ทักษะทางปัญญา
(๑) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา
และประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม่ ๆ
(๒) สามารถสืบค้น จําแนก และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไข
ปัญหา และตัดสินใจอย่างเหมาะสม
(๓) สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ ๆ วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็นผลจากทางเลือก อย่างรอบ
ด้าน มีความกล้าในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) สามารถประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ และสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่น
(๒) สามารถทํางานเป็นกลุ่ม และแสดงภาวะผู้นํา ผู้ตามได้อย่างเหมาะสม และมีความรับผิดชอบ
(๓) สามารถแสดงความคิดริเริ่ม และความคิดเห็นที่มีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์และ
ตัดสินใจทางธุรกิจ
(๒) สามารถสื่อสารเพื่ออธิบาย และสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงาน
และการนําเสนอด้วยวาจา
(๓) สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๔) สามารถนําเทคโนโลยี ไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดําเนินงาน

๔๑
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ. ๒

หมวดที่ ๕. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ภาคผนวก จ)
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
ให้กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึก ษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบั น อุดมศึกษาที่จ ะต้องทําความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และนําไปดําเนินการจน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
การทวนสอบในระดั บ รายวิ ช าควรให้ นั ก ศึ ก ษาประเมิ น การเรี ย นการสอนในระดั บ รายวิ ช า
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
การทวนสอบในระดับหลั กสู ตรสามารถทําได้โ ดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา
ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการทําวิจัยสัมฤทธิผลของ
การประกอบอาชีพ ของบั ณ ฑิ ต ที่ทํ าอย่ างต่อ เนื่ อ งและนํ าผลวิ จัย ที่ ได้ ย้อ นกลั บมาปรั บปรุง กระบวนการ
การเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดย
องค์กรระดับสากล โดยการทําวิจัยอาจจะดําเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
(๑) ภาวะการได้งานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของระยะเวลาใน
การหางานทํา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงาน
อาชีพ
(๒) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลา
ต่าง ๆ เช่น ปีที่ ๑ ปีที่ ๕ เป็นต้น
(๓) การประเมินตําแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
(๔) การประเมินจากบัณฑิต ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน
รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิด
โอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย
(๕) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อม
ของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนา
องค์ความรู้ของนักศึกษา
๔๒
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ. ๒
(๖) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ อาทิ (๑) จํานวนโครงงานที่สามารถนําผลไปดําเนินงานได้ ,
(๒) จํานวนงานวิจัยของนักศึกษาที่นําผลการวิจัยไปปรับปรุงในการทํางาน, (๓) จํานวนรางวัลทาง
สังคมและวิชาชีพ, (๔) จํานวนกิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม, (๕) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัคร
ในองค์กร ที่ทําประโยชน์ต่อสังคม
๓. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
๓.๑ นักศึกษาที่มีสิทธิได้รับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้
๓.๑.๑ เรียนครบหน่วยกิต และรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ในหลักสูตร
๓.๑.๒ มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ํากว่า ๒.๐๐
๓.๑.๓ ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน ๒ เท่าของระยะเวลาการศึกษาที่กําหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้ไม่นับ
ระยะเวลาการลาพักการศึกษา
๓.๑.๔ ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย
๓.๒ นักศึกษาที่มีสิทธิแสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้
๓.๒.๑ เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร
๓.๒.๒ ผ่านกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๓.๒.๓ ให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุ ไว้ใน ๓.๒.๑ และ ๓.๒.๒ ยื่นคําร้องแสดงความจํานง
ขอสําเร็จการศึกษาต่อส่วนทะเบียนและประเมินผล ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะนั้นอาจไม่ได้
รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติให้ปริญญา ในภาคการศึกษานั้น

หมวดที่ ๖. การพัฒนาคณาจารย์
๑. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
(๑) มี ก ารปฐมนิ เ ทศแนะแนวการเป็ น ครู แ ก่ อ าจารย์ ใ หม่ ให้ มี ค วามรู้ แ ละเข้ า ใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน/คณะ/วิทยาเขต ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ
ในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อ
เพิ่มพูนประสบการณ์

๔๓
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ. ๒
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาศึกษาต่อเพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้ให้มีความทันสมัยตลอดเวลา
(๒) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
(๑) สนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้
และคุณธรรม
(๒) ส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณให้อาจารย์ทําผลงานทางวิชาการสายตรงใน
สาขาวิชา
(๓) ส่งเสริม สนับสนุนการทําวิจัยทั้งการวิจัยในสาขาอาชีพ และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนตลอดจนให้แรงจูงใจแก่ผู้ที่มีผลงานทางวิชาการอย่างประจักษ์

หมวดที่ ๗. การประกันคุณภาพหลักสูตร
๑. การบริหารหลักสูตร
การบริหารหลักสูตร เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ภาคผนวก จ)
เป้าหมาย

การดาเนินการ

การประเมินผล

๑. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
หลักสูตร และพัฒนาหลักสูตรให้
ก้าวทันกระแสความเปลี่ยนแปลง
โดยมีบุคลากรผู้สอนที่เป็นผูน้ ํา
ด้านการพัฒนาองค์ความรู้และ
สามารถผลิตบุคลากรที่มีความรู้
ทักษะ ที่ตรงต่อความต้องการ
ของภาครัฐ เอกชน และ
รัฐวิสาหกิจ

๑. จัดหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน
ที่สกอ. กําหนด
๒. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ ๕ ปี
๓. กําหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคณ
ุ วุฒิไม่ตา่ํ กว่า
ปริญญาโทในสาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นผู้มีประสบการณ์หลายปี
และมีจํานวนคณาจารย์ประจํา ไม่น้อยกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน
๔. ส่งเสริมอาจารย์ประจําหลักสูตรให้ไป -

๑. หลักสูตรที่สามารถอ้างอิงได้
กับมาตรฐานที่ สกอ.กําหนดความ
ทันสมัยและมีการปรับปรุงสม่าํ เสมอ
๒. การพิจารณาเพื่อการปรับปรุง
หลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร
ตอบสนองความต้องการของภาครัฐ
เอกชน และรัฐวิสาหกิจ
๓. จํานวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิไม่
ต่ํากว่าปริญญาโท หรือผู้มีประสบการณ์
ที่ไม่น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
๔๔
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ดูงานในหลักสูตรหรือวิชาการทีเ่ กี่ยวข้อง
ทั้งในและต่างประเทศ
๕. ติดตามความเปลีย่ นแปลงและความต้องการ
กําลังคนในภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ เพื่อ
เป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร หรือสํารวจ
ความต้องการความรู้ ทักษะของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสาขาการจัดการ ที่ผปู้ ระกอบการ
ต้องการเพื่อนํามาพัฒนาหลักสูตร
๖. เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ เอกชน และผู้ใช้
บัณฑิตมามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร

๔. การศึกษา ดูงานเพื่อการพัฒนา
หลักสูตรหรือวิชาการที่เกี่ยวข้อง
๕. การรายงานผลการติดตาม
ความเปลี่ยนแปลงและความ
ต้องการกําลังคนภาครัฐ เอกชน และ
รัฐวิสาหกิจ หรือผลการสอบถาม หรือ
ผลการสํารวจความต้องการความรู้
ทักษะของบัณฑิต
๖. แบบประเมินผลรายวิชาสหกิจ
ศึกษาหรือฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ จาก
ผู้ใช้บัณทิต
๗. ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ
ทั้งภาครัฐและเอกชนและผู้ใช้
บัณฑิตมามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตร
๒. ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุก
๑. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
๑. จํานวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ
กระตุ้นให้เกิดความใฝ่รู้และ
สําคัญ กําหนดให้มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ หรือวิชาเรียนที่มีแนวทางการ
เสริมสร้างการคิดวิเคราะห์ เพื่อ มีแนวทางการเรียนรู้หรือกิจกรรม
เรียนรู้ให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้า
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบ ประจําวิชาให้นักศึกษาเรียนรูป้ ระสบการณ์การ ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง
องค์ความรู้
ทํางานในสาขาวิชาชีพ สามารถคิดวิเคราะห์
๒. จํานวนวิชาที่กําหนดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้วยตัวเอง
ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมใน
๒. ประสานความร่วมมือกับผูป้ ระกอบการใน
แผนการเรียนการสอน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการฝึก
๓. จํานวนงานวิจัย/โครงงาน/
สหกิจศึกษา
กิจกรรมบริการสังคมที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชา
๓. ประเมินมาตรฐานของ
๑. การประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการ
๑. รายงานผลการประเมินหลักสูตรโดย
หลักสูตรอย่างสม่ําเสมอ
ผู้ทรงคุณวุฒิทงั้ ภายใน และภายนอกทุกๆ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายใน
๕ ปี ตามลําดับ
และภายนอกทุกๆ ๕ ปี
๒. การจัดทําฐานข้อมูลทางด้านนักศึกษา
๒. รายงานการจัดทําฐานข้อมูลทางด้าน
อาจารย์ อุปกรณ์ เครื่องมือวิจัย งบประมาณ
นักศึกษา อาจารย์ อุปกรณ์
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ เครื่องมือวิจัย งบประมาณ ความร่วมมือ
ผลงานทางวิชาการทุกภาคการศึกษา
กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ๔๕
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เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินของคณะกรรมการ
๓. ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการ
เรียนการสอนโดยบัณฑิตทีส่ ําเร็จการศึกษา
๔. ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อ
รายวิชา และอาจารย์ผู้สอนในทุกภาคการศึกษา

ผลงานทางวิชาการทุกภาคการศึกษา
เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินของ
คณะกรรมการ
๓. รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการ
สอน โดยบัณฑิตทีส่ ําเร็จการศึกษา
๔. รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษา ที่มีต่อรายวิชาและ
อาจารย์ผู้สอนของแต่ละภาคการศึกษา

๒.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี มีความพร้อมด้านหนังสือ ตํารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล
โดยมีสํานักหอสมุดกลางสนับสนุนหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอื่น ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น
ส่วนระดับคณะ/วิทยาเขต ก็มีหนังสือ ตําราเฉพาะทาง นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
มีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง
โดยมีการจัดการเรียนการสอน ๒ แห่ง คือ
- มหาวิท ยาลั ย มหิ ด ล วิ ท ยาเขตศาลายา จั ดการเรีย นการสอนในหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ว ไป สํ า หรั บ
นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาเฉพาะ ซึ่งเป็นนักศึกษา
ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๒ ขึ้นไป
ในส่วนของสถานที่ทําการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตกาญจนบุรี สามารถแสดงเป็นรายละเอียดของ
สถานที่แต่ละแห่ง ดังนี้
- อาคารอํานวยการ
- อาคารเรียนรวม
- อาคารปฏิบัติการ
- อาคารหอพักนักศึกษา
- ห้องสมุด
- โรงอาหาร
- ศูนย์บริการพยาบาล และหอพัก
- สโมสรนักศึกษา

๑
๑
๑
๓
๑
๒
๑
๑

อาคาร
อาคาร
อาคาร
อาคาร
ห้อง
อาคาร
อาคาร
ห้อง
๔๖
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- ห้องประชุม และห้องสัมมนา
- ห้องปฏิบัติการทางภาษา
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
- ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้
- หอพักบุคลากร
- หอพักอาจารย์พิเศษ
- ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา
- สนามฟุตบอล
- สถานเทนนิส
- สนามแบดมินตัน
- สนามบาสเก็ตบอล
- สนามเปตอง

๕
๑
๒
๑
๗
๔
๑
๑
๓
๑
๑
๔

ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
อาคาร
ห้อง
ศูนย์
สนาม
สนาม
สนาม
สนาม
สนาม

๒.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่สําคัญของสาขาวิชาการจัดการ คือเครื่องมืออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ต้องเตรียมความพร้อมให้แก่บัณฑิตส่วนใหญ่ในการทํางานจริงในวงการการบริหารและ
การจัดการ จึงมีความจําเป็นที่นักศึกษาต้องมีประสบการณ์การใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์และซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ ให้เกิดความเข้าใจหลักการ วิธีการใช้งานที่ถูกต้อง และมีทักษะในการใช้งานจริง รวมทั้งการ
เข้าถึงแหล่งสารสนเทศทั้งห้องสมุดและอินเทอร์เน็ต และสื่อการสอนสําเร็จรูป ดังนั้นต้องมีทรัพยากรขั้นต่ําเพื่อ
จัดการเรียนการสอน ดังนี้
(๑) มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเอื้อให้คณาจารย์สามารถปฏิบัติงานสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(๒) มีห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และระบบซอฟต์ แวร์ ที่ ส อดคล้ องกับ สาขาวิ ช าที่เ ปิด สอนอย่ างพอเพี ยงต่ อการเรี ยนการสอน รวมถึ ง
ห้องปฏิบัติการสําหรับการทําโครงงานโดยมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
(๓) ต้องมีเจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และซอฟต์แวร์ที่ใช้
ประกอบการสอนทีพ่ ร้อมใช้ปฏิบัติงาน
(๔) มีห้องสมุดหรือแหล่งความรู้และสิ่งอํานวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่านระบบเล็กทรอนิกส์
ตลอดจนมีหนังสือ ตําราและวารสารในสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องใน
จํานวนที่เหมาะสมโดยมีจํานวนตําราที่เกี่ยวข้องมากกว่าจํานวนคู่มือ
(๕) มีเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหว่างการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการ
ต่อจํานวนนักศึกษา ในอัตราส่วน ๑ : ๒ เป็นอย่างน้อย
๔๗
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(๖) มีเครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหว่างการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการ
ต่อจํานวนนักศึกษา ในอัตราส่วน ๑ : ๑ เป็นอย่างน้อย
(๗) มีห้องคอมพิวเตอร์เปิดให้บริการแก่นักศึกษานอกเวลาเรียนให้สามารถเข้าใช้ได้ไม่ต่ํากว่า ๘ ชั่วโมง
ต่อวัน โดยมีปริมาณจํานวนคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม
(๘) มีโปรแกรมที่ถูกต้องตามกฏหมายติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ มีการ
ปรับเปลี่ยนรุ่นใหม่อย่างสม่ําเสมออย่างมากทุก ๕ ปี
(๙) อาจารย์ มีคอมพิวเตอร์ใช้งาน ในอัตราส่วน ๑ : ๑
๒.๔ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ประกอบด้วย
- อาคารอํานวยการ
- อาคารเรียนรวม
- อาคารปฏิบัติการ
- อาคารหอพักนักศึกษา
- ห้องสมุด
- โรงอาหาร
- ศูนย์บริการพยาบาล และหอพัก
- สโมสรนักศึกษา
- ห้องประชุม และห้องสัมมนา
- ห้องปฏิบัติการทางภาษา
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
- ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้
- หอพักบุคลากร
- หอพักอาจารย์พิเศษ
- ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา
- สนามฟุตบอล
- สถานเทนนิส
- สนามแบดมินตัน
- สนามบาสเก็ตบอล
- สนามเปตอง
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อาคาร
อาคาร
อาคาร
ห้อง
อาคาร
อาคาร
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
อาคาร
ห้อง
ศูนย์
สนาม
สนาม
สนาม
สนาม
สนาม
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มคอ. ๒
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี มีเจ้าหน้ าที่ประจํา
ช่วยอํานวยความสะดวกในการประสาน ใช้เครื่องมือ ห้อง และสถานที่ต่าง ๆ ดังกล่าว อาทิเช่น เจ้าหน้าที่
ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ซึ่งจะช่วยประสานงานการจัดซื้อ จัดหาหนังสือเพื่อเข้า
หอสมุด กลาง และ/หรื อ ห้ องสมุดของวิทยาเขต และทํ าหน้า ที่ประเมินความพอเพียงของหนังสื อ ตํารา
อํานวยความสะดวกในการยืม -คืนหนังสือ นอกจากนี้ มีเจ้าหน้าที่ด้านโสตทัศนอุปกรณ์ ซึ่งจะอํานวยความ
สะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ เป็นต้น
โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
เป้าหมาย
จัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอนและกิจกรรม
การเรียนรู้ให้เพียงพอ โดย มี
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติงานของ
บุคลากรพื้นที่ในการให้คําปรึกษา
ห้องสมุด / พื้นที่ในการให้บริการ
หนังสือตําราเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชา มีเทคโนโลยีสื่อการสอน
เรียนรู้เพื่อกระตุ้นการใฝ่รู้

การดาเนินการ

การประเมินผล

๑. จัดให้มีห้องประจําสาขา
๒. จัดให้มีห้องสมุด / พื้นที่ในการให้บริการ
หนังสือ วารสาร เกี่ยวกับสาขา
๓. จัดพื้นที่ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น
บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ มุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาการ การให้คําปรึกษา
๔. จัดสรรเทคโนโลยีเพื่อการสนับสนุนเรียน
การสอน เช่น คอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ท
สื่อดิจิทัล

๑. มีห้องประจําสาขา
๒. มีห้องสมุด / พื้นที่ในการให้บริการ
หนังสือ วารสาร เกี่ยวกับสาขา
๓. มีพื้นที่ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้
เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์
มุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางวิชาการ
การให้คําปรึกษา
๔. มีการจัดสรรเทคโนโลยีเพื่อการ
สนับสนุนเรียนการสอน เช่น
คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ท สื่อดิจิทัล

๓. การบริหารคณาจารย์
๓.๑ การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิ ทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาการจัดการ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ในการสอน
อย่างน้อย ๒ ปี
๓.๒ การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร และผู้ ส อน จะต้ อ งประชุ ม ร่ ว มกั น ในการวางแผนจั ด การเรี ย น
การสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สําหรับ
การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิต
เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
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มคอ. ๒
๓.๓ การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
สําหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสําคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติ
มาให้กับนักศึกษา ดังนั้นสาขาวิชากําหนดนโยบายว่ากึ่งหนึ่งของรายวิชาบังคับจะต้องมีการเชิญอาจารย์พิเศษ
หรือวิทยากร มาบรรยายอย่างน้อยวิชาละ ๓ ชั่วโมงและอาจารย์พิเศษนั้น ไม่ว่าจะสอนทั้งรายวิชาหรือบาง
ชั่วโมงจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง หรือมีวุฒิการศึกษาอย่างต่ําปริญญาโท
๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๔.๑ การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เกี่ ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ และ/หรือมีความรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ เทคโนโลยีทางการศึกษา หรือ บริหารธุรกิจ หรือ การจัดการ หรือสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้อง
๔.๒ การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร และจะต้องสามารถบริการให้อาจารย์
สามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวก ซึ่งจําเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
๕. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
๕.๑ การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี มีการแต่งตั้ งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา
ทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์
ทุกคนในหลักสูตรบริหารธุรกิจ บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ จะต้องทําหน้าที่ อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
ให้แก่นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนต้องมีการกําหนดชั่วโมงให้คําปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้
นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้คําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรม
แก่นักศึกษา
๕.๒ การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณี ที่ นั ก ศึ ก ษามี ค วามสงสั ย เกี่ ย วกั บ ผลการประเมิ น ในรายวิ ช าใดสามารถที่ จ ะยื่ น คํ า ร้ อ ง
ขอดูกระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนของมหาวิทยาลัยมหิดล
๖. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
สําหรับความต้องการกําลังคนสาขาการจัดการ นั้น คาดว่ามีความต้องการกําลังคนอยู่ในระดับสูง
จากแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) และได้กํ าหนดระดั บ
๕๐
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ. ๒
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ของผู้ประกอบการโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
กาญจนบุ รี ได้จั ดการสํ ารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิต เพื่อนําข้อมูล มาใช้
ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร โดยดําเนินการสํารวจความต้องการของประชากรภายในจังหวัดกาญจนบุรี
และจังหวัดใกล้เคียง ต่อความต้องการในการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ รวมถึง
การศึกษาข้อมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับการประมาณความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อนํามาใช้ในการวาง
แผนการรับนักศึกษา
๗. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง ๒ ปีการศึกษา เพื่อติดตาม
การดําเนินการตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการ
ดําเนินงานตามข้อ ๑-๕ และอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี

ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

สอดคล้องกับ
ประกันคุณภาพ
ภายใน

(๑) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐
มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม
และทบทวนการดําเนินงานของหลักสูตร
(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา
(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ/หรือ
มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา

ชั้นปี

ภายนอก ปีที่ ๑

ปีที่ ๒

ปีที่ ๓

ปีที่ ๔

ปีที่ ๕

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X
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มคอ. ๒

ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

สอดคล้องกับ
ประกันคุณภาพ
ภายใน

(๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุด
ปีการศึกษา
(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กําหนดในมคอ.๓
และ มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว
(๘) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียน
การสอน
(๙) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง
(๑๐) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี
(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนน ๕.๐
(๑๒)ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐

ชั้นปี

ภายนอก ปีที่ ๑

ปีที่ ๒

ปีที่ ๓

ปีที่ ๔

ปีที่ ๕
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X
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มคอ. ๒

ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

สอดคล้องกับ
ประกันคุณภาพ
ภายใน

(๑๓)นักศึกษามีงานทําภายใน ๑ ปี หลังจากสําเร็จ
การศึกษา ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐
(๑๔)บัณฑิตที่ได้งานทําได้รับเงินเดือนเริ่มต้นไม่ต่ํา
กว่าเกณฑ์ ก.พ. กําหนด

ภายนอก ปีที่ ๑

ชั้นปี
ปีที่ ๒

ปีที่ ๓

ปีที่ ๔

X

X

X

X

X

X

หมวดที่ ๘. การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่ จ ะใช้ ใ นการประเมิ น และปรั บ ปรุ ง ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ว างแผนไว้ เ พื่ อ พั ฒ นาการเรี ย น
การสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจ
หรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจาก
นักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะ
สามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถทําให้ผู้เ รียนเข้าใจได้
ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน
การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหา
ที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป
๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นั กศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน
การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อ
การสอนในทุกรายวิชา
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทํา เมื่อนักศึกษาเรียนอยู่ในชั้นปีที่ ๔ และ ต้องออก
ปฏิบัติงานในรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษา ในด้านบริหาร หรือจัดการ เป็นเวลา ๒-๔
เดือนซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์จะไปนิเทศก์นักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินความรู้ของนักศึกษาว่าสามารถ
ปฏิบัติงานได้หรือไม่ มีความรับผิดชอบ และยังอ่อนด้อยในด้านใด ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละ
๕๓
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ปีที่ ๕

มคอ. ๒
รายวิชา อีกทั้งประเมินจากการรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร พิจารณาจากผลการประเมินจากสถาน
ประกอบการที่นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงาน ในชั้นปีที่ ๔ นอกจากนั้นการประเมินหลักสูตร ยังรวมไปถึงการรับฟัง
ข้อคิดเห็นจากบุคคลทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องดังนี้
๒.๑ นักศึกษาทั้งหมดของหลักสูตร
๒.๒ บัณฑิตของหลักสูตร
๒.๓ ผู้ทรงคุณวุฒิ
๒.๔ ผู้ประเมินคุณภาพในระดับสาขาวิชาฯ และ/หรือ ภาควิชาฯ และ/หรือ ระดับคณะฯ และ/หรือ
ระดับวิทยาเขตฯ และ/หรือ ระดับมหาวิทยาลัย และจากผู้ประเมินจากภายนอก
๓. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ ๗ ข้อ ๗ โดย
คณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนี
ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ ๓ ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่องทุก ๕ ปี
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
จากการรวบรวมข้อมูล จะทําให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละ
รายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดํา เนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันทีซึ่งก็จะเป็นการ
ปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรทําได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น
จะกระทําทุก ๕ ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
นอกจากนี้ยังมีกระบวนการทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน
ดังนี้
๔.๑ รวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะ จากการประเมินของนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิ
๔.๒ วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการรวบรวม เสนอแนะ และการประเมินผล โดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
๔.๓ จัดทําแผนการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์หลักสูตร
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มคอ. ๒
เอกสารแนบ
(ก) คําอธิบายรายวิชา
(ข) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(ค) รายละเอียดอาจารย์ประจําหลักสูตร
(ง) สาระการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
(จ) เอกสารแนบ (ประกาศ คําสั่ง ข้อบังคับ ระเบียบ)

๕๕
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มคอ. ๒

เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก คาอธิบายรายวิชา

๕๖
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มคอ. ๒

ภาคผนวก ก
คาอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๑. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
๒ (๑-๒-๓)
MUGE 101 General Education for Human Development
2 (1-2-3)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ความหมาย ความสํ าคัญ และความสั มพันธ์ของวิชาศึกษาทั่ว ไปกับวิช าชีพ / วิ ช าเฉพาะ
ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับคุณสมบัติของจิตใจความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์
อย่างมีวิจารณญาณ คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์/
สถานการณ์/ ปั ญหา และการสั งเคราะห์ แนวทางแก้ ไข ป้องกัน ปัญหา หรือ ปรับปรุงพัฒ นาเหตุ การณ์ /
สถานการณ์ เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
กรณีศึกษา
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)
MUGE 102 Social Studies for Human Development
3 (2-2-5)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : หลักการและทฤษฏีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ / เหตุการณ์ / ปัญหาที่สําคัญของ
สังคมไทยและสังคมโลก อาทิ วิวัฒนาการของอารยธรรมและเหตุการณ์สําคัญในประวัติศาสตร์ ระบบการเมือง
การปกครอง ระบบเศรษฐกิ จ ระบบสุ ข ภาพ การวิ เ คราะห์ เ หตุ ปั จ จั ย และผลกระทบของเหตุ ก ารณ์ /
สถานการณ์ / ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหาหรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ /
สถานการณ์ / เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม การประยุกต์ความรู้เพื่อเสอนแนวทางแก้ไขปัญหา
กรณีศึกษา
Basic princliples and theory in relation to events / situations / major problems
of the Thai and global communities, for example, evolution of civilization; important events
๕๗
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มคอ. ๒
in 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)
MUGE 103 Arts and Sciences for Human Developments
2 (1-2-3)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : มนุ ษยภาพในอดีต ปั จ จุ บั น และอนาคต เหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหาเกี่ยวกั บ
วิวัฒนาการที่สําคัญทางด้านศิล ปะวิทยาการของประเทศไทยและของโลก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การ
วิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข
ป้องกันปัญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ / เพื่อคุณประโยชน์ ต่อตนเอง ผู้อื่น และ
สังคม การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา
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 การเขียน
และการคิด เพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
Art of using Thai language and of speaking, listening, reading, writing, and
thinking skills for accurate and appropriate communication.

๕๘
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มคอ. ๒
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑
๓ (๒-๒-๕)
LAEN 103 English Levels 1
3 (2-2-5)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ไวยากรณ์ และศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาในชีวิตประจําวัน ใน
ลักษณะของการบูรณาการทักษะพื้นฐานทั้งสี่ทักษะ (การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน) และการสื่อสาร
ในชั้นเรียน
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 ทักษะการ
สนทนาในกลุ่มย่อย 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
และความน่าจะเป็น รูปร่าง การวัด การเปรียบเทียบและการเปรียบต่าง คําจํากัดความและการจําแนก การ
เขียนอย่างมีเอกภาพ การใช้คําเชื่อม การฟังเพื่อจับใจความสําคัญ การฟังเพื่อรายละเอียด จําเพาะและทําการ
อนุมาน
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.
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มคอ. ๒
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔
๓ (๒-๒-๕)
LAEN 106 English Levels 4
3 (2-2-5)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : บูรณาการในทักษะทั้งสี่ (การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน) การฟังเพื่อจับใจความสําคัญ
และในรายละเอียด การอภิปรายตามหัวข้อที่กําหนด การอ่านบท อ่านในเรื่องที่หลากหลายและทําการสรุป
และเขียนอย่างมีระบบในระดับประโยค 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.
กญภอ ๒๐๑ ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารองค์กร
๓ (๓-๐-๖)
KAEL 201 English for Organizational Communications
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ไวยกรณ์ คําศัพท์ สํานวน และกลยุทธ์การเรียนรู้ในลักษณะของทักษะพื้นฐานทั้งสี่ภาษาใน
ด้านการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน รวมไปถึงการเข้าใจการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเพื่อใช้ในบริบทที่
เกี่ยวข้องกับการสื่อสารองค์กร
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 คณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์พื้นฐานประยุกต์ได้
๒ (๒-๐-๔)
SCMA 170 Applicable Basic Mathematics and Statistics
2 (2-0-4)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : แนวคิดเชิงคณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์ ทักษะและเทคนิคที่ประยุกต์ได้ในชีวิตประจําวัน
ระบบสมการเชิงเส้น 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.

๖๐
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ. ๒
วทคร ๑๐๑ วิทยาศาสตร์บูรณาการ
๓ (๓-๐-๖)
SCID 101 Integrated Science
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ พลังงานใน
รูปแบบต่างๆ แหล่งพลังงาน การนําไปใช้และการอนุรักษ์ สิ่งมีชีวิตและพัฒนาการของสิ่งมีชีวิต เคมีกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลก อาหารและเทคโนโลยีอาหาร สิ่งแวดล้อมและมลภาวะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
การขนส่งและการสื่อสาร แนวโน้มการพัฒนาวิทยาศาสตร์ในอนาคต
Science evolution and scientific methods, Earth and space, Energy in various
forms, Energy sources, usage and conservation, Living organism and evolution, Chemistry in
the changing world, Food and food technology, Environment and pollution, Science and
technology of transportation and communication, Trend in future of science development.

๔. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
สมสค ๑๐๘ ระบบกฎหมายไทย
๒ (๒-๐-๔)
SHSS 108 Thai legal system
2 (2-0-4)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ปรัชญา ที่มาของกฎหมาย แนะนําทางกฎหมาย ระบบกฎหมายไทยและสากล กฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ กฎหมายอาญา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ กฎหมายปกครอง และระบบ
กระบวนการยุติธรรมไทย
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
ศศพฐ ๑๔๖ การพัฒนาบุคลิกภาพ
๓ (๓-๐-๖)
LAFE 146 Personality Developments
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ทั ก ษะความรู้ ความสามารถและแนวคิ ด ที่ เ หมาะสมในการพั ฒ นาตนเอง การพั ฒ นา
บุคลิกภาพ การปรับตัว การปรับจิตใจและอารมณ์ จิตสํานึกเพื่อดําเนินชีวิตตามแนวทางที่ยอมรับได้ การ
ยอมรับคุณค่าของมนุษย์ การรู้จักชื่นชมและแยกแยะความงามและความดีที่เป็นรากฐานของความเป็นมนุษย์
Suitable skills, knowledge, ability and approach for self-development;
personality development; appropriate self, moral and emotional adjustment;
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มคอ. ๒
conscientiousness for acceptable ways of living; realization of human value, Knowing how to
appreciate and differentiate beauty and virtue which are foundation of humanness.

๕. กลุ่มวิชาสุขภาพ และนันทนาการ
วกศท ๑๐๑ แอโรบิคเพื่อสุขภาพ
๑ (๐-๒-๑)
SPGE 101 Aerobics for Health
1 (0-2-1)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ความสําคัญของการออกกําลังกายแบบแอโรบิก ประโยชน์ หลักการพื้นฐานของฝึกเต้นแอ
โรบิก ทักษะการเคลื่อนไหวในการเต้นแอโรบิก ความปลอดภัย และกิจกรรมแอโรบิกอื่นๆ เช่น แอโรบิกใน
น้ํา การชกมวยแบบแอโรบิกประกอบเพลง
Aerobics exercise significance, benefits and basic principles of aerobic
dance training. Skills of aerobic dance movements, safety, Aerobic activities such as
hydroaerobics, aerobic boxing with music.
วกศท ๑๐๒ โยคะเพื่อสุขภาพ
๑ (๐-๒-๑)
SPGE 102 Yoga for Health
1 (0-2-1)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ประวัติ ความหมาย สถานที่และอุปกรณ์ เพื่อฝึกซ้อมและประโยชน์ของการฝึกโยคะ การ
เตรียมพร้อมของร่างกาย การยืดเหยียดข้อต่อและกล้ามเนื้อ เทคนิคการเกร็งและคลายกล้ามเนื้อ การฝึกท่า
อาสนะต่างๆ (ตําแหน่งร่างกาย) การควบคุมลมหายใจ ปราณายามะ การผ่อนคลายอย่างลึกและความ
ปลอดภัยในการฝึก
History, meaning, training locations and equipment, and benefits of Yoga.
Body preparation, joint and muscle stretching, Techniques of muscle contraction and
relaxation. Practice of Asana (body position/posture), breathing control, Pranayama, deep
relaxation and Yoga training safety.
วกศท ๑๑๒ ลีลาศ
๑ (๐-๒-๑)
SPGE 112 Social Dances
1 (0-2-1)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ประโยชน์ กติกา และกฎเกณฑ์ ความปลอดภัยและการแต่งกาย ทักษะพื้นฐานในการเต้น
ลีลาศ เช่น จังหวะวอลซ์ (Waltz), คิวบัน – รัมบ้า (Cuban-rumba), ช่า ช่า ช่า cha cha-cha)
๖๒
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มคอ. ๒
Benefits, rules and regulations, safety and dressing.Basic skill of waltz, Cubanrumba and cha cha-cha.

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
๑. วิชาแกน (กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ)
วิชาบัญชี
หน่วยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
กญพณ ๑๐๑ หลักการบัญชี
๓ (๓-๐-๖)
KACM 101 Principles of Accounting
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : แนวความคิดพื้นฐานทางการบัญชี วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการขั้นพื้นฐานในการบันทึก
บัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป การปรับปรุงบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด และการจัดทํางบ
การเงินเพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการ ตลอดจนประโยชน์และข้อจํากัดของข้อมูล
ทางการบัญชี บทบาทของการบัญชีที่มีต่อสังคม 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.
กญพณ ๒๐๑ การบัญชีเพื่อการจัดการ
KACM 201 Managerial Accounting

๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญพณ ๑๐๑ หลักการบัญชี หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
การเก็ บ รวบรวมและวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทางการบั ญ ชี เ พื่ อ ใช้ ใ ห้ เ ป็ น ประโยชน์ ใ นการบริ ห าร
แนวความคิดเกี่ยวกับต้นทุนเพื่อใช้ในการวางแผน ควบคุมและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของฝ่ายบริหาร การใช้ประโยชน์ ของงบการเงิน เพื่อใช้วิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน ผล
ของการเปลี่ยนแปลงระดับราคาต่องบการเงิน แนวความคิดเกี่ยวกับต้นทุนและการจัดทํางบประมาณเพื่อการ
วางแผน ควบคุมและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร
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มคอ. ๒
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
กญพณ ๒๑๑ กฎหมายธุรกิจ
KACM 211 Business Law

๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : หลักและวิธีปฏิบัติที่กฎหมายบัญญัติไว้เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน บริษัทและเอกเทศสัญญา หลัก
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้ง อํานาจหน้าที่การดําเนินงาน การเลิกห้างหุ้นส่วนและบริษัท กฎหมายเอกเทศ
สัญญา ลักษณะซื้อขายตั๋วเงิน 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
กญพณ ๒๒๑ เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
๓ (๓-๐-๖)
KACM 221 Managerial Economics
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : โลกาภิวัตน์ การวัดความสามารถทางเศรษฐกิจ ปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การวางแผน
การเงินส่ วนบุคคล การประมาณการและการพยากรณ์อุปสงค์ การผลิ ต และต้นทุนการผลิ ต การตั้งราคา
โครงสร้างตลาด การแข่งขันโดยไม่ใช้ราคา การประเมินการลงทุน การตัดสินใจของหน่วยธุรกิจ การตัดสินใจ
ภายใต้สภาวการณ์ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน 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.
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มคอ. ๒
วิชาเชิงปริมาณและสถิติ
หน่วยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
กญพณ ๒๓๑ คณิตศาสตร์ธุรกิจ
๓ (๓-๐-๖)
KACM 231 Business Mathematics
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วทคณ ๑๗๐ คณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์พื้นฐานประยุกต์ได้
หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
การประยุ กต์ใช้คณิตศาสตร์ในทางธุรกิจ คัล คูลั ส ฟังก์ชั่น ความชัน การหาอนุพันธ์ของ
ฟังก์ชั่น การหาค่าสูงสุดและต่ําสุดของฟังก์ชั่น 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
กญพณ ๓๓๑ สถิติธุรกิจ
๓ (๓-๐-๖)
KACM 331 Business Statistics
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วทคณ ๑๗๐ คณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์พื้นฐานประยุกต์ได้
หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
การประยุกต์ใช้วิชาสถิติพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการและการวิจัยทางธุรกิจ ประกอบด้วย
สถิติกับการตัดสินใจทางธุรกิจ การแจกแจงความน่าจะเป็นและตัวแปรสุ่ม สถิติพรรณา การสํารวจตัวอย่าง
การประมาณค่า พารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การวิเคราะห์ ความแปรปรวน การวิเคราะห์
ถดถอยและสหสั มพัน ธ์ การวิเคราะห์ ถดถอยพหุคูณ การทดสอบไคกําลังสอง การวิเคราะห์ อนุกรมเวลา
เลขดัชนี และการตัดสินใจเชิงสถิติ
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.

๖๕
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ. ๒
วิชาบริหารธุรกิจ
กญพณ ๑๔๑ องค์การและการจัดการ
๓ (๓-๐-๖)
KACM 141 Organization and Management
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ทฤษฎีองค์การ โครงสร้างองค์การ สุขภาพองค์การ การสร้างองค์การแห่งความสุข หลักใน
การบริหาร หน้าที่ของผู้บริหารในด้านที่เกี่ยวกับการวางแผน การจัดองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การ
อํานวยการ การจูงใจ การสื่อสาร การประสานงาน และการควบคุมงานให้ดําเนินตามนโยบายที่ได้วางไว้เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายของกิจการ
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.
กญพณ ๑๔๒ หลักการตลาด
๓ (๓-๐-๖)
KACM 142 Principles of Marketing
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : แนวคิดและทฤษฎีของการตลาด ลักษณะและขอบเขตของการตลาด กลยุทธ์การตลาด
ระบบการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด จริยธรรมทางการตลาด ระบบสารสนเทศทาง
การตลาด การวิจัยการตลาด การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด การกําหนดตลาดเป้าหมาย
การกําหนดตําแหน่งการตลาด กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ การตั้งราคา การจัดการช่องทางการจัดจําหน่าย การค้าปลีก
การค้าส่ง การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การขายโดยใช้พนักงานขาย
การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง การจัดการการความสัมพันธ์ลูกค้า การตลาดระดับโลก
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; market positioning; product strategy; pricing; distribution
channel management; retailing; wholesaling; integrated marketing communication;
advertising; public relation; personal selling; sales promotion; direct marketing; customer
relationship management; global marketing

๖๖
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มคอ. ๒
กญพณ ๒๔๑ การเงินธุรกิจ
๓ (๓-๐-๖)
KACM 241 Business Finance
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญพณ ๑๐๑ หลักการบัญชี หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
หลักการบริหารการเงินของผู้บริหารการเงินธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย การสร้างมูลค่าเพิ่ม
ของกิจการ ภายใต้สภาพแวดล้อมต่างๆ ทางการเงิน การวิเคราะห์การเงิน ขั้นพื้ นฐานการวางแผนและควบคุม
การเงิน การบริหารและจัดการสินทรัพย์ต่าง ๆ การจัดส่วนผสมทางการเงิน การจัดหาเงินทุนระยะสั้น ระยะ
ปานกลาง และระยะยาว การพิจารณาการลงทุน 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.
กญพณ ๒๔๒ การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
๓ (๓-๐-๖)
KAMG 242 Production and Operation Management
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ธรรมชาติและความสําคัญของการจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ ปัจจัยและหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการตัดสินใจการผลิต ระบบการผลิต การจัดองค์การเพื่อการผลิตและการวางแผนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
และกําลังการผลิต การวางแผน กระบวนการผลิต การบริหารและควบคุม ห่วงโซ่อุปทาน การจัดการเครือข่าย
ลอจิสติกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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.
กญพณ ๓๔๑ วิจัยธุรกิจ
๓ (๓-๐-๖)
KACM 341 Business Research
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญพณ ๓๓๑ สถิติธุรกิจ หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
ศึกษาความหมาย บทบาทและประโยชน์ของการวิจัยทางธุรกิจ จรรยาบรรณของนักวิจัย
ประเภทของการวิจัยทางธุรกิจ ขั้นตอนการวิจัย การเลือกปัญหาการวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัย เทคนิค
การสุ่มตัวอย่าง ตัวแปรและสมมติฐานการวิจัย การออกแบบการวิจัย การสร้างเครื่องมือวิจัย วิธีการเก็บ
๖๗
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มคอ. ๒
รวบรวมข้อมูล สถิติเพื่อการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การนําคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการเตรียมข้อมูล และ
ประมวลผลข้อมูล 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.
กญพณ ๓๔๒ จริยธรรมธุรกิจ
๓ (๓-๐-๖)
KACM 342 Business Ethics
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ความหมาย คุณค่า และมาตรฐานของจรรยาบรรณ ความรับผิดชอบ และหน้าที่ขององค์การ
ธุรกิจ องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อจรรยาบรรณ และการพัฒนาจรรยาบรรณในองค์กรธุรกิจ การประเมิน
จรรยาบรรณในองค์การและบุคลากร
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 วิชาเฉพาะด้าน
๒.๑ วิชาชีพบังคับ
กญกจ ๒๐๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
KAMG 201 Introduction to Information Technology

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

คําอธิบายรายวิชา : ความรู้พื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ระบบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ
ประยุกต์ใช้สารสนเทศ ระบบเครือ ข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล ระบบฐานข้อมูล การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในงานธุรกิจ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต จริยธรรม จรรยาบรรณในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
Introduction to principles of Information Technology (IT): hardware, software
and system related to the development of IT; Computer Network and Data Communication,

๖๘
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ. ๒
Database Systems. Application of Information Technology in business, trends in information
technology in the future. Including ethics in the use of information technology.
กญกจ ๒๐๒ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
๓ (๓-๐-๖)
KAMG 202 Human Resources Management
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญพณ ๑๔๑ องค์การและการจัดการ หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์การจัดการทรัพ ยากรมนุษย์ การจัดการ
ความหลากหลายของกําลังแรงงาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรมและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนและพัฒนาอาชีพ การจัดการผลการปฏิบัติงาน การจัดการค่าตอบแทน
สุขภาพและความปลอดภัย พนักงานสัมพันธ์และการเจรจาต่อรอง กฎหมายแรงงาน
Concepts of human resource management, human resource management
strategy, workforce diversity management, human resource planning, recruitment, selection,
training and human resource development, career planning, career development,
performance management, compensation management, safety and health, employee
relation and collective bargaining, labor laws.
กญกจ ๒๐๓ การจัดการของผู้ประกอบการ
๓ (๓-๐-๖)
KAMG 203 Management of Entrepreneur
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : แนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ การเป็ น ผู้ ป ระกอบการ ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การประกอบการ
การจัดตั้งธุรกิจ หลักทฤษฎีและการปฏิบัติการธุรกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารเงินทุน การ
จัดการทางบัญชี ผลิตภัณฑ์และการบริหารการผลิต ช่องทางการจําหน่ายผลิตภัณฑ์และการตั้งราคา การตลาด
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย ความเสี่ยงและการประกันภัย เอกสารในการประกอบ
ธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
Concepts of entrepreneurship, factors affecting entrepreneurship,
establishment of businesses, business theories and operations, human resources
management, capital management, managerial accounting, products and operation
management, channels of distribution, product and price policies, marketing, advertising and
public relation, sales promotions, risk and insurance, business documents, and business law.

๖๙
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มคอ. ๒
กญกจ ๒๐๔ พฤติกรรมองค์การ
๓ (๓-๐-๖)
KAMG 204 Organizational Behavior
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญพณ ๑๔๑ องค์การและการจัดการ
หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
การวิเคราะห์ความแตกต่างของปัจเจกบุคคล การเรียนรู้ การรับรู้ การจูงใจ พฤติกรรมของ
ปัจเจกบุคคล ปฏิสัมพันธ์ของบุคคลในกลุ่ม บรรทัดฐานกลุ่ม การจัดการความขัดแย้ง รูปแบบภาวะผู้นํา การ
ติดต่อสื่อสาร ความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคล และกลุ่มที่มีผลกระทบต่อกระบวนการการเปลี่ยนแปลงและ
การพัฒนาองค์การ
Analysis of individual differences; learning; perception; motivation; behavior of
individual; interactions of persons in group; group norms; conflict management; leadership
patterns; communications; relationships between individuals and groups affecting the
process of organizational changes and development.
กญกจ ๒๐๕ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
KAMG 205 Management Information System

๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

คําอธิบายรายวิชา : ความสําคัญของระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้สารสนเทศและพัฒนา
ระบบสารสนเทศในการจัดการ การประมวลผลสารสนเทศ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศภายใน
องค์การ, ระบบสารสนเทศข้ามองค์การ และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ผลกระทบของเทคโนโลยีด้านระบบ
สารสนเทศต่อการจัดการและตัดสินใจระดับองค์การ
The importance of information systems; users’ requirement analysis and
development information system for management. Information processing, computer
network. Enterprise information systems, interorganizational information systems and
decision support system; effects of information system on management and decision making
for organization.
กญกจ ๓๐๑ การจัดการความเสี่ยง
๓ (๓-๐-๖)
KAMG 301 Risk Management
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ประเภทและผลกระทบของความเสี่ยงที่มีต่อการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน โดยศึกษาถึงการ
วางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การปฏิบัติตามแผน และการประเมินผล ตลอดจนเทคนิคการป้องกันความ
เสี่ยง การศึกษากรอบแนวคิดในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยง

๗๐
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มคอ. ๒
ที่มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของกิจการ ทั้งการจัดความเสี่ยงแบบดั้งเดิมและการจัดการความเสี่ยง
ทางเลือก การทําสัญญาประกันภัยและการใช้ประกันเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารความเสี่ยง
Types and impact of risks in management of public and private organizations
through planning, implementation and evaluation including techniques of risk aversion.
A conceptual framework for risk management that stresses the relation between effective
risk management and enterprise value. It will also examine both traditional and alternative
risk management methods. Insurance contracts and discussion how insurance instruments
can be used to manage risk will be reviewed.
กญกจ ๓๐๒ การจัดการโครงการ
๓ (๓-๐-๖)
KAMG 302 Project Management
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : การวางแผนโครงการ ความเป็ น ไปได้ ข องโครงการ การวิ เ คราะห์ จุ ด คุ้ ม ทุ น การวางแผน
ปฏิบัติการ และการดําเนินการตามแผน การจัดลําดับขั้นตอนการดําเนินงาน การควบคุม และติดตามโครงการ
และการประเมินผลโครงการในภาคสนาม และการนําเสนอผลกรณีศึกษา
Project planning, feasibility of project, Analysis of break-even point, operational
planning and implementation, sequences of operations, controlling and monitoring the
project, evaluating the project in the field and case study presentation.
กญกจ ๓๐๓ การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
๓ (๓-๐-๖)
KAMG 303 Logistic and Supply Chain Management
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญพณ ๒๔๒ การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ หรือได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการหลักสูตร
ความหมายและหลักการของการจัดการโลจิสติ กส์และห่วงโซ่อุปทาน แนวความคิดที่เกี่ยวข้อง
เช่น ห่วงโซ่อุปทาน การขนส่ง การจัดซื้อ การส่งมอบ การผลิต การกระจายสินค้า การบริการ ซอฟต์แวร์
สําหรับการจัดการโลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทาน ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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 logistic management and efficient supply chain.
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มคอ. ๒
กญกจ ๓๐๔ การจัดการเชิงกลยุทธ์
๓ (๓-๐-๖)
KAMG 304 Strategic Management
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญพณ ๑๔๑ องค์การและการจัดการ, กญพณ ๑๔๒ หลักการตลาด,
กญพณ ๒๔๑ การเงินธุรกิจ และกญกจ ๒๔๒ การจัดการการผลิตและการ
ปฏิบัติการ หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
การวิเคราะห์ปัญหาและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ เพื่อกําหนดนโยบาย
ธุรกิจ กําหนดกลยุทธ์ทาง ธุรกิจและการประสานความรู้ในแขนงวิชาต่าง ๆ มาใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อสามารถ
บริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของหน่วยงาน การจัดสรร
ทรัพยากรตลอดจนการศึก ษาปัญหาที่เกิดขึ้นจริงของหน่วยงานธุรกิจและองค์การประเภทต่าง ๆ โดยใช้
กรณีศึกษา
Analysis of the problem and the environment both inside and outside the
organization, To define business policies and strategy, including the coordination of
knowledge in different fields were used to solve the problem, To manage 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.
กญกจ ๓๐๕ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
๓ (๓-๐-๖)
KAMG 305 Business English
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑ และศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๒
หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษขั้นสูง เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจสมัยใหม่ โดยใช้ การใช้สื่อการสอน
จากของจริง บทบาทสมมุติ กิจกรรมเสมือนจริง การเตรียมโครงการทางธุรกิจ เขียนรายงานและนําเสนอข้อมูล
ในที่ประชุมและสัมมนา รวมไปถึง การตระหนักเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ในบริบทของธุรกิจ
ระหว่างประเทศ
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 recognize intercultural
communication in international business contexts.
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มคอ. ๒
กญกจ ๔๐๑ สัมมนาการจัดการ
๓ (๓-๐-๖)
KAMG 401 Seminar in Management
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ต้องเรียนหมวดวิชาเฉพาะด้าน ในหมวดวิชาแกน และหมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ทางการจัดการ ครบทุกรายวิชา หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
ความสําคัญของการวิจัย รูปแบบระเบียบการวิจัยที่เหมาะสมโดยเน้นด้านการบริหารจัดการ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ ขั้นตอนและวิธีการวิจัย ปฏิบัติการวิจัยโดยเสนอโครงการ กําหนด
วัตถุประสงค์ การตั้งสมมติฐานในการทําวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ผล และการสรุปผลงานวิจัย
รวมถึงเลือกศึกษาวิจัยในหัวข้อที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ต่อการบริหารจัดการ
The importance of research, the protocols of managing research related to
management finding proper procedures and research methods, proposing research project,
specifying objectives, setting hypotheses, data collection, data analyzing, and research
finding and discussion. Choosing research topics for developing or creating new knowledge in
management are included.
๒.๒ วิชาชีพเลือก
กญกจ ๔๒๑ สหกิจศึกษา
๙ (๐-๒๗-๐)
KAMG 421 Cooperative Education
9 (0-27-0)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
การปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่ งเป็นพนักงานในสถานประกอบการของหน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชนที่มีการดําเนินงานเกี่ ยวข้องกับสาขาวิชาของนักศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยเป็น
ระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๑๖ สัปดาห์ต่อเนื่อง ซึ่งต้องผ่านการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาเป็นเวลาอย่างน้อย ๓๐ ชั่วโมง ระหว่างปฏิบัติงานต้องจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
และนําเสนอผลงานในการสัมมนาระหว่างนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา หรือ อาจารย์นิเทศ หลังจากเสร็จสิ้น
การปฏิบัติงานแล้ว
The apprenticeship as the employee in the private and business enterprises, in
which the works are related to the field of study of the student and approved by the
university, consists of at least 16 weeks continuously. The students are required to pass
a minimum 30-hour preparation session prior to their placement in a selected workplace.
During the practical work, the students must prepare the report of their work study. The
students are required to submit their reports and give a presentation in a seminar between
the classmates and academic advisors at the end of the course.
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มคอ. ๒
กญกจ ๔๒๒ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
๓ (๐-๙-๐)
KAMG 422 Field Experience
3 (0-9-0)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการบริหารธุรกิจในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ
หรือธุรกิจเอกชน ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนําความรู้ทั้งทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้
จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริง จัดให้มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึกประสบการณ์
ก่อนที่จ ะไปฝึ กปฏิบั ติงาน และระหว่างปฏิบัติงานต้องจัดทํารายงานผลการฝึ กประสบการณ์วิช าชีพ และ
นําเสนอผลงานในการสัมมนาระหว่างนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึก ษา หรือ อาจารย์นิเทศ หลังจากเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วเพื่ออภิปรายปัญหาการฝึกประสบการณ์ที่เกิดขึ้น 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 their work study and give a presentation in a
seminar between the classmates and academic advisors at the end of the course.
รายวิชาทางการจัดการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
กญกจ ๒๓๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
๓ (๓-๐-๖)
KAMG 231 Introduction to Tourism Industry
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การพัฒนาการท่องเที่ยวและแนวโน้มในอนาคต
ผลกระทบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบของอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว นโยบายของรัฐต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว องค์การและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวของประเทศไทยและของโลก
The fundamentals of tourism by emphasizing on the impact of the tourism
industry on the economy social and environmental, tourism industry’s components,
governmental policies affecting tourism promotion and organizations and regulations relating
to tourism industry of both Thailand and the world as a whole.
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มคอ. ๒
กญกจ ๓๓๑ ลักษณะและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
๓ (๓-๐-๖)
KAMG 331 Characteristics and Tourist Behavior
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญกจ ๒๓๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมและศาสนา การจําแนก
ประเภทของนักท่องเที่ยวตาม วัย เพศ สถานภาพทางเศรษฐกิจสังคม และวัตถุประสงค์ เพื่อจัดเตรียมบริการ
การท่องเที่ยวที่ดี จนได้พบความต้องการและความจําเป็นของนักท่องเที่ยว
The behavior of tourists from different cultural and religious backgrounds,
Tourists are classified by age, sex, socio-economic status and objective, in order to provide
a better tourism service to meet the demands and needs of the tourists.
กญกจ ๓๓๒ การจัดการทางการตลาดในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว
๓ (๓-๐-๖)
KAMG 332 Marketing for Hotel and Tourism Management
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญกจ ๒๓๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
ความหมายและความสําคัญของการตลาดในธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว การจัดลําดับ
ความสําคัญของตลาดเป้าหมาย การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน ลักษณะของ
ตลาด การแบ่งส่วนตลาดและความต้องการของลูกค้าประเภทต่าง ๆ การวางแผนพัฒนาการตลาด การกําหนด
กลยุทธ์ และการส่งเสริมการตลาดสําหรับการท่องเที่ยวและบริการ พร้อมทั้งศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับตลาด
ของธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว กรณีศึกษาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน
Meaning and elements of marketing in the hotel business and tourism.
The priorities of the target market, analysis of the situation and the competitive
environment, the nature of the market, market segmentation and customer demand for
different types of market development planning, strategy and promoting marketing for travel
and services. The study of problems related to marketing of hotel business and tourism:
A case study of the tourism industry in the community.
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มคอ. ๒
กญกจ ๔๓๑ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจบริการ และการท่องเที่ยว
๓ (๓-๐-๖)
KAMG 431 Tourism and Service Business information systems
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญกจ ๒๓๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
แนวคิ ดเกี่ย วกั บ ระบบสารสนเทศทางธุร กิจ บริ การ และการท่อ งเที่ย ว ความหมายและ
บทบาทของระบบสารสนเทศแบบต่า ง ๆ องค์ ป ระกอบของระบบสารสนเทศ ขั้ น ตอนการพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศ ตัวอย่างระบบสารสนเทศสําหรับงานแบบต่างๆ การประเมินผลระบบงานที่สร้างขึ้น แนวคิดในการ
ควบคุ มโครงการพัฒ นาระบบสารสนเทศ การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี ส ารสนเทศในธุ รกิจ บริการและการ
ท่องเที่ยว รวมถึงรู้จักซอฟต์แวร์ที่ใช้สําหรับการรับจองห้องพัก ระบบงานต้อนรับส่วนหน้า ระบบงานส่วนหลัง
ระบบการควบคุมภายใน และงานบริการลูกค้าในรูปแบบต่างๆ
The basic concepts of tourism and service business information systems,
meanings and roles of different information systems, elements of information systems,
processes of information system development, examples of information systems for
different purposes, evaluation of new information systems, applications of information
technology in the tourism and service business; as well as usage of various softwares in
front-office system, back-office system, internal control system, and various types of
customer service system.
กญกจ ๔๓๒ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
๓ (๓-๐-๖)
KAMG 432 Sustainable Tourism
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญกจ ๒๓๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
ความหมาย ความเป็นมาของการพัฒนา แนวคิดหลักของการท่องเที่ยวยั่งยืน สถานการณ์
และแนวโน้ ม ในปั จ จุ บั น องค์ป ระกอบที่เ กี่ยวข้องกับการท่ องเที่ยวอย่า งยั่ง ยืน และการท่องเที่ย ว
เชิงนิเวศ กระบวนการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมทั้งกฎหมายและข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวยั่งยืน
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.

๗๖
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ. ๒
กญกจ ๔๓๓ ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ๓ (๓-๐-๖)
KAMG 433 English for Tourism and Services Industry
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑ และ ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๒
หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
ไวยกรณ์ คําศัพท์ สํานวน และกลยุทธ์การเรียนรู้ในลักษณะของการบูรณาการทักษะพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษในด้า นการพูด การฟัง การอ่านและการเขีย น ซึ่ งนํา ไปประยุก ต์ทางด้า นอุต สาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและการบริการ
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.
รายวิชาทางการจัดการการตลาด และธุรกิจระหว่างประเทศ
กญกจ ๒๔๑ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดระหว่างประเทศ
๓ (๓-๐-๖)
KAMG 241 Consumer Behavior Analysis in international market 3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญพณ ๑๔๒ หลักการตลาด หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
บทบาทและความสํ า คั ญ ของผู้ บ ริ โ ภคในตลาดระหว่ า งประเทศ การวิ จั ย ผู้ บ ริ โ ภค
การแบ่งกลุ่มผู้บริโภค ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค การจูงใจ บุคลิกภาพ การรับรู้
การเรียนรู้ ทัศนคติ วัฒนธรรม วัฒนธรรมย่อย วัฒนธรรมข้ามชาติ ครอบครัวและชั้นทางสังคม นวัตกรรม
กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคการติดต่อสื่อสารและความรับผิดชอบต่อสังคม
Roles and importance consumers in international market, consumer research,
consumer segmentation, factors influencing consumer decision-making, motivation,
personality, perception, learning, attitudes, culture, subculture, cross-cultural international,
family and social classes, innovations, consumer decision processes, communication and
social responsibility.

๗๗
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ. ๒
กญกจ ๓๔๑ การจัดการผลิตภัณฑ์และราคาในตลาดระหว่างประเทศ
๓ (๓-๐-๖)
KAMG 341 Product and Price Management in international market 3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญพณ ๑๔๒ หลักการตลาด และ กญกจ ๒๔๑ การวิเคราะห์พฤติกรรม
ผู้บริโภคในตลาดระหว่างประเทศ หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
แนวคิดการจัดส่วนประสมผลิตภัณฑ์ ในตลาดระหว่างประเทศ นโยบายผลิตภัณฑ์ นโยบาย
ตราสินค้า การวางตําแหน่งผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การสร้างความภักดีต่อ
ตราสินค้า สาเหตุที่ผลิตภัณฑ์ล้ มเหลว ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกําหนดเรื่องราคาในตลาดระหว่างประเทศ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเรื่องราคา วัตถุประสงค์และนโยบายราคา กลยุทธ์ราคาเพื่อการแข่งขัน การ
เปลี่ยนแปลงราคา โดยใช้หลักต้นทุนตามกิจกรรม
Product mix concepts in international market, product policies, brand policies,
product positioning, new product development, product life cycle, brand loyalty creation,
causes of product failure, factors affecting pricing in international market, factors affecting
pricing decisions, pricing objectives and policies, pricing strategies for competitions, price
changing according to Activity Base Costing principles.
กญกจ ๓๔๒ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
๓ (๓-๐-๖)
KAMG 342 Electronic Commerce
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิก แนวคิดรูปแบบธุรกิจสู่ธุรกิจและธุรกิจ
สู่ผู้บริโภค การริเริ่มอินเตอร์เน็ตและกลยุทธ์ในการเปลี่ยนการดําเนินธุรกิจแบบเดิมเป็นธุรกิจทางอิเล็กทรอนิก
สาธารณูป การด้านเทคโนโลยี ที่ส นั บ สนุ น ในการปฎิบั ติการการพาณิช ย์อิเล็ ก ทรอนิก ตัว อย่างการใช้การ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกในธุรกิจ
Basic knowledge of electronic commerce business, business to business and
business to customer concepts, the Internet invention and strategic changes of old business
operation into electronic commerce operation, technological infrastructures supporting
electronic commerce operation, examples of today’s electronic commerce business.

๗๘
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ. ๒
กญกจ ๔๔๑ การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
๓ (๓-๐-๖)
KAMG 441 Integrated Marketing Communication
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญพณ ๑๔๒ หลักการตลาด กญกจ ๒๔๑ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาด
ระหว่างประเทศ และ กญกจ ๓๔๑ การจัดการผลิตภัณฑ์และราคาในตลาด
ระหว่างประเทศ หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
ลักษณะทั่วไป และความสําคัญของการสื่อ สาร กระบวนการสื่อสารทางการตลาด รูปแบบ
ของการสื่อสารโดยใช้เครื่องการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การขายโดยใช้พนักงานขาย การส่งเสริมการขาย
และตลาดทางตรงทั้งภายในและภายนอกหน่ว ยงาน รวมทั้งการวางแผนใช้เครื่องมือ ในการสื่ อสารทาง
การตลาดอย่างบูรณาการในการนําเสนอผลิตภัณฑ์ ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย งบประมาณและทรัพยากร
ของบริษัท
General characteristics and importance of communication, 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.
กญกจ ๔๔๒ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
๓ (๓-๐-๖)
KAMG 442 International Business Management
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญพณ ๑๔๑ องค์การและการจัดการ กญพณ ๑๔๒ หลักการตลาด
หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
หลักและวิธีการดําเนินธุรกิจกับบริษัทข้ามชาติ รูปแบบการเข้าสู่ธุรกิจระหว่างประเทศ ตัว
แบบ และกลยุทธ์ในการจัดการบริ ษัทข้ามชาติ 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.

๗๙
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ. ๒
กญกจ ๔๔๓ กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ
๓ (๓-๐-๖)
KAMG 443 International Marketing Strategy
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญพณ ๑๔๑ องค์การและการจัดการ กญพณ ๑๔๒ หลักการตลาด
หรือ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
บทบาทและวิ วั ฒ นาการของการตลาดระหว่ า งเทศ ผลกระทบของสภาพแวดล้ อ มทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมายและวัฒนธรรมที่มีต่อการตลาดระหว่างประเทศ การตัดสินใจที่เกี่ยวกับ
ส่ ว นประสมทางการตลาดระหว่ า งประเทศ การวางแผน และนโยบายการตลาดระหว่ า งประเ ทศ การ
ดําเนินการทางการตลาด สภาพธุรกิจระหว่างประเทศ การควบคุมสภาพทางการตลาดระหว่างประเทศ การ
วิจัยการตลาดระหว่างประเทศ องค์การรัฐบาลและเอกชนที่อํานวยความสะดวกด้านนําเข้าและส่งออก
Role 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
รายวิชาทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์
กญกจ ๒๕๑ การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
KAMG 251 Recruitment and Selection of Human Resources

๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญกจ ๒๐๒ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน กระบวนการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากร
มนุษย์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการคัดเลือก ประเภทของการทดสอบเพื่อการจ้างงาน กลยุทธ์ในการทดสอบ
และการสัมภาษณ์บุคคลเข้าทํางาน การนําหลักสมรรถนะเข้ามาใช้ในการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
Human resource planning, job analysis, recruitment and selection process of
human resources, factors effecting the selection process, types of employment tests, testing
and interviewing strategy, competency based recruitment and selection.
กญกจ ๓๕๑ การจัดการผลการปฏิบัติงาน
๓ (๓-๐-๖)
KAMG 351 Performance Management
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญกจ ๒๐๒ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
ระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานและระบบรางวัล ระบบผลงานและการวางแผนกลยุทธ์
การระบุผลงานและการเลือกวิธีการในการวัดผลงาน การวัดผลและพฤติกรรม การรวบรวมสารสนเทศเกี่ยวกับ
ผลงาน การนํ าระบบการจั ดการผลการปฏิบัติงานไปปฏิบัติ การจัดการผลการปฏิบัติงานและการพัฒ นา
พนักงาน ทักษะการจัดการผลการปฏิบัติงาน ระบบรางวัลและประเด็นทางกฎหมาย การจัดการผลงานของทีม
๘๐
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ. ๒
Performance management and reward systems, performance management
process, performance management and strategic planning, defining performance and
choosing a measurement approach, measuring results and behaviors, gathering performance
information, implementing a performance management system, performance management
and employee development, performance management skills, reward systems and legal
issues, managing team performance.
กญกจ ๓๕๒ การจัดการค่าตอบแทน
๓ (๓-๐-๖)
KAMG 352 Compensation Management
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญกจ ๓๕๑ การจัดการผลการปฏิบัติงาน หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
การจัดการค่าตอบแทน ทั้งในส่วนที่เป็นค่าจ้าง เงินเดือน สวัสดิการ และผลประโยชน์เกื้อกูล
ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน การจัดการค่าจ้างแบบยืดหยุ่น การประเมินค่างาน การวิเคราะห์งาน การทํา
การสํารวจค่าจ้าง การออกแบบค่าตอบแทนที่จูงใจ
Compensation management, wage, salary, welfare and benefit both monetary
and non-monetary, flexibility wage management, job evaluation, job analysis, pay survey,
incentive compensation program and design.
กญกจ ๔๕๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๓ (๓-๐-๖)
KAMG 451 Human Resource Development
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญกจ ๒๐๒ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาเป็นรายบุคคล การพัฒนาอาชีพ การจัดการผลการ
ปฏิบัติงาน และการพัฒนาองค์การ ศึกษาบทบาทและสมรรถนะของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วิธีการปฏิบัติ
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Human resource development, individual development, career development,
performance management and organization development, roles and competencies
in human resource development, practices of human resource development.

๘๑
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ. ๒
กญกจ ๔๕๒ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์
๓ (๓-๐-๖)
KAMG 452 Human Resource Information System
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ความสําคัญของระบบสารสนเทศด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สถาปัตยกรรมสารสนเทศ
ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การนําความรู้ด้านสารสนเทศและฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์มาประมวลผล
สารสนเทศเพื่ อ ใช้ ใ นการวางแผนและตั ด สิ น ใจในบริ ห าร องค์ ก าร การรั ก ษาความปลอดภั ย ของระบบ
สารสนเทศ จริยธรรมกับการทํางานด้านระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาองค์การ
The importance of human resource information systems; Information
architecture of Human Resource Management. Using information skill and human resource
database to information processing for planning and decision making on management.
Security of information systems, ethics in the use of human resource information system.
Using information technology for organization development.
กญกจ ๔๕๓ พนักงานสัมพันธ์และกฎหมายแรงงาน
๓ (๓-๐-๖)
KAMG 453 Employee Relations and labor laws
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญกจ ๒๐๒ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
พนักงานสัมพันธ์และแรงงานสัมพันธ์เปรียบเทียบ ระบบแรงงานสัมพันธ์ ได้แก่ คนงานและ
สหภาพแรงงาน นายจ้างและผู้จัดการนายจ้างและภาครัฐ การเจรจาต่อรองร่วมกัน ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับ
กฎหมายแรงงาน ได้แก่ พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พระราชบัญญัติเงินทดแทน
Employee relations and comparative labor relations, employee relation
system such as workers and labor unions, employer and government, collective bargaining,
labor laws such as Labor Relations Act., Labor Protection Act., Social Security Act.,
Workmen’s Compensation Fund Act.

๘๒
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ. ๒

เอกสารแนบ
ภาคผนวก ข
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
คุณธรรม จริยธรรม
(๑) มีความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อหน้าที่ ต่อตนเองและต่อผู้อื่น ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
(๒) มีความพอเพียงเป็นหลักในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ
การสร้างภูมิคุ้มกัน
(๓) มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(๔) มีจิตสํานึกและมีมโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกต้อง ความดี และความชั่ว
ความรู้
(๑) มีความรู้ และความเข้าใจในสาระสํ าคัญและศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานที่จําเป็นสําหรับการเรียน
ด้านบริหารธุรกิจ ที่ครอบคลุมทั้ง การบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
(๒) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ ทางการตลาด การเงิน
การผลิตและการดําเนินงาน รวมทั้งการจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์
(๓) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิ จ ในด้านการวางแผน
การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดําเนินงานรวมทั้งการปรับปรุงแผนงาน
(๔) มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความเข้าใจใน
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน
ทักษะทางปัญญา
(๑) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา
และประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม่ ๆ
(๒) สามารถสืบค้น จําแนก และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไข
ปัญหา และตัดสินใจอย่างเหมาะสม
(๓) สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ ๆ วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็นผลจากทางเลือก อย่างรอบ
ด้าน มีความกล้าในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) สามารถประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ และสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่น
๘๓
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ. ๒
(๒) สามารถทํางานเป็นกลุ่ม และแสดงภาวะผู้นํา ผู้ตามได้อย่างเหมาะสม และมีความรับผิดชอบ
(๓) สามารถแสดงความคิดริเริ่ม และความคิดเห็นที่มีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์และ
ตัดสินใจทางธุรกิจ
(๒) สามารถสื่อสารเพื่ออธิบาย และสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงาน
และการนําเสนอด้วยวาจา
(๓) สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๔) สามารถนําเทคโนโลยี ไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดําเนินงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้
ของหลักสูตรต่อค่านิยมองค์กรมหาวิทยาลัยมหิดล (Core Values Mahidol University)








M = Mastery เป็นนายแห่งตน
A = Altruism มุ่งผลเพื่อผู้อื่น
H = Harmony กลมกลืนกับสรรพสิ่ง
I = Integrity มั่นคงยิ่งในคุณธรรม
D = Determination แน่วแน่ทํา กล้าตัดสินใจ
O = Originality สร้างสรรค์สิ่งใหม่
L = Leadership ใฝ่ใจเป็นผู้นํา

๘๔
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ. ๒
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

๑. คุณธรรม จริยธรรม

๒

๓

๔. ทักษะ
ความสัมพันธ์ ๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคล ตัวเลข การสื่อสาร และการ
และความ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รับผิดชอบ
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔























๓. ทักษะทาง
ปัญญา

๒. ความรู้

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์

















มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์











มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์









ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร









ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑





ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒



ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔

๑

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์














































































































































กลุ่มวิชาภาษา

๘๕
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ. ๒

รายวิชา

๑. คุณธรรม จริยธรรม

๑
กญภอ ๒๐๑ ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารองค์กร

๒



๔

๑







๒

๓

๒

๓































๓. ทักษะทาง
ปัญญา

๒. ความรู้

๓

๔. ทักษะ
ความสัมพันธ์ ๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคล ตัวเลข การสื่อสาร และการ
และความ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รับผิดชอบ
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔

๔


๑











กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
วทคณ ๑๗๐ คณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์พื้นฐานประยุกต์ได้
วทคร ๑๐๑ วิทยาศาสตร์บรู ณาการ















สมสค ๑๐๘ ระบบกฎหมายไทย











ศศพฐ ๑๔๖ การพัฒนาบุคลิกภาพ
























กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์













กลุ่มวิชาสุขภาพ และนันทนาการ
วกศท ๑๐๑ แอโรบิคเพื่อสุขภาพ









วกศท ๑๐๒ โยคะเพื่อสุขภาพ









วกศท ๑๑๒ ลีลาศ









๘๖
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ. ๒

รายวิชา

๑. คุณธรรม จริยธรรม

๑

๒

๓

๔

๓. ทักษะทาง
ปัญญา

๒. ความรู้

๑

๒

๔. ทักษะ
ความสัมพันธ์ ๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคล ตัวเลข การสื่อสาร และการ
และความ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รับผิดชอบ
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔

๓

๔

๑

๒

๓

























































































หมวดวิชาพื้นฐาน (วิชาแกน)
กญพณ ๑๐๑ หลักการบัญชี







กญพณ ๑๔๑ องค์การและการจัดการ







กญพณ ๑๔๒ หลักการตลาด





กญพณ ๒๐๑ การบัญชีเพื่อการจัดการ





กญพณ ๒๑๑ กฎหมายธุรกิจ











กญพณ ๒๒๑ เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ







































กญพณ ๒๓๑ คณิตศาสตร์ธรุ กิจ
กญพณ ๒๔๑ การเงินธุรกิจ
กญพณ ๒๔๒ การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ









กญพณ ๓๓๑ สถิติธรุ กิจ







กญพณ ๓๔๑ การวิจัยธุรกิจ







กญพณ ๓๔๒ จริยธรรมธุรกิจ














































































































๘๗
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี



มคอ. ๒

รายวิชา

๑. คุณธรรม จริยธรรม

๑

๒

๓

๔

๓. ทักษะทาง
ปัญญา

๒. ความรู้

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

























๔. ทักษะ
ความสัมพันธ์ ๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคล ตัวเลข การสื่อสาร และการ
และความ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รับผิดชอบ
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔

หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาชีพบังคับ)
กญกจ ๒๐๑ ความรู้เบื้องต้นเกีย่ วกับเทคโนโลยีสารสนเทศ





กญกจ ๒๐๒ การจัดการทรัพยากรมนุษย์





กญกจ ๒๐๓ การจัดการของผู้ประกอบการ















กญกจ ๒๐๔ พฤติกรรมองค์การ













กญกจ ๒๐๕ ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ











กญกจ ๓๐๑ การจัดการความเสีย่ ง







กญกจ ๓๐๒ การจัดการโครงการ







กญกจ ๓๐๓ การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน





กญกจ ๓๐๔ การจัดการเชิงกลยุทธ์





กญกจ ๓๐๕ ภาษาอังกฤษธุรกิจ





กญกจ ๔๐๑ สัมมนาการจัดการ



กญกจ ๔๒๑ สหกิจศึกษา




















































































































































































































๘๘
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี





มคอ. ๒

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔. ทักษะ
ความสัมพันธ์ ๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคล ตัวเลข การสื่อสาร และการ
และความ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รับผิดชอบ
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔

กญกจ ๔๒๒ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาชีพเลือก)
- รายวิชาทางการจัดการธุรกิจบริการ และการท่องเที่ยว

























กญกจ ๒๓๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว







กญกจ ๓๓๑ ลักษณะและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว



กญกจ ๓๓๒ การจัดการทางการตลาดในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว



กญกจ ๔๓๑ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว

รายวิชา

๑. คุณธรรม จริยธรรม









๓. ทักษะทาง
ปัญญา

๒. ความรู้



























































กญกจ ๔๓๒ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน















กญกจ ๔๓๓ ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ



























































- รายวิชาทางการจัดการการตลาดและธุรกิจระหว่างประเทศ
กญกจ ๒๔๑ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดระหว่างประเทศ





































กญกจ ๓๔๑ การจัดการผลิตภัณฑ์และราคาในตลาดระหว่างประเทศ





































กญกจ ๓๔๒ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์























๘๙
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ. ๒

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔. ทักษะ
ความสัมพันธ์ ๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคล ตัวเลข การสื่อสาร และการ
และความ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รับผิดชอบ
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔

กญกจ ๔๔๑ การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ

























กญกจ ๔๔๒ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ















กญกจ ๔๔๓ กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ













กญกจ ๒๕๑ การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์











กญกจ ๓๕๑ การจัดการผลการปฏิบัติงาน













กญกจ ๓๕๒ การจัดการค่าตอบแทน











กญกจ ๔๕๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์













กญกจ ๔๕๒ ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการทรัพยากรมนุษย์











กญกจ ๔๕๓ พนักงานสัมพันธ์และกฎหมายแรงงาน





รายวิชา

๑. คุณธรรม จริยธรรม

๓. ทักษะทาง
ปัญญา

๒. ความรู้























































































- รายวิชาทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์



































๙๐
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ. ๒
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของหลักสูตรต่อค่านิยมองค์กรมหาวิทยาลัยมหิดล
(Core Values Mahidol University)
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ มีความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อหน้าที่ ต่อตนเองและต่อผู้อื่น ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นและมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมโดยรวม
๑.๒ มีความพอเพียงเป็นหลักในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้าง
ภูมิคุ้มกัน
๑.๓ มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
๑.๔ มีจิตสํานึกและมีมโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกต้อง ความดี และความชั่ว
๒. ด้านความรู้
๒.๑ มีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคัญและศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานที่จาํ เป็นสําหรับการเรียนด้านบริหารธุรกิจ
ที่ครอบคลุมทั้ง การบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
๒.๒ มีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ ทางการตลาด การเงินการผลิตและ
การดําเนินงาน รวมทั้งการจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์
๒.๓ มีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจในด้านการวางแผนการปฏิบัติการ
การควบคุมและการประเมินผลการดําเนินงานรวมทั้งการปรับปรุงแผนงาน
๒.๔ มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจรวมทั้งมีความเข้าใจในสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน
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๙๑
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ. ๒
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
๓. ด้านทักษะทางปัญญา
๓.๑ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาและ
ประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม่ ๆ
๓.๒ สามารถสืบค้น จําแนก และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา และ
ตัดสินใจอย่างเหมาะสม
๓.๓ สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ ๆ วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็นผลจากทางเลือก อย่างรอบด้าน
มีความกล้าในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์
๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ สามารถประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ และสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้อนื่
๔.๒ สามารถทํางานเป็นกลุ่ม และแสดงภาวะผู้นํา ผู้ตามได้อย่างเหมาะสม และมีความรับผิดชอบ
๔.๓ สามารถแสดงความคิดริเริ่ม และความคิดเห็นที่มีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์
๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจ
ทางธุรกิจ
๕.๒ สามารถสื่อสารเพื่ออธิบาย และสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงาน และการ
นําเสนอด้วยวาจา
๕.๓ สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕.๔ สามารถนําเทคโนโลยี ไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดําเนินงาน
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๙๒

สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ. ๒

เอกสารแนบ
ภาคผนวก ค
รายละเอียดอาจารย์ประจาหลักสูตร

๙๓
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ. ๒
รายละเอียดอาจารย์ประจาหลักสูตร
๑. ชื่อ อาจารย์ธีรพงษ์ เที่ยงสมพงษ์
๒. คุณวุฒิ
คุณวุฒิ
บธ.ม.
บธ.บ
๓. สังกัด

สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (การตลาด)
บริหารธุรกิจ (การตลาด)

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปี
๒๕๕๑
๒๕๔๑

สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สํานักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตกาญจนบุรี

๔. งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชานาญการ
- กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy)
- การวิจัยการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค (Marketing Research and Consumer Behavior)
- การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)
- การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
- พฤติกรรมองค์การ (Organizational Behavior)
- การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการเป็นผู้ประกอบการ (Small Business Management and
Entrepreneurship)
- การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ (Ecotourism Management)
๕. ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่เชื่อถือได้ใน
รอบ ๕ ปี
๖. ผลงานอื่น ๆ
๑. Teerapong Teangsompong. (2008). Causal Model in Loyalty of Customer in
Bangkok toward Using Gas Station. Bangkok: Graduate School, Srinakarinwirot University.
ทุนอุดหนุนวิจัยโครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ผู้วิจัย

๙๔
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ. ๒
๒. วัชระ จินตโกวิท และคณะ. (2009). Role of Knowledge Management and Sufficient
Economy Community on Strengthening of Morality and Sustainable Living Skills of
Undergraduates : มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี, Poster Presentation, ผู้วิจัยร่วม
๓. บรรยงวุฒิ จุลละโพธิ และคณะ. (๒๕๕๓). โครงการสารวจติดตามประเมินผลการอนุรักษ์พลังงาน
ในอาคารโดยการติดฉลาก: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, กระทรวงพลังงาน, โครงการ
ที่ปรึกษาทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ผู้ร่วมโครงการ
๔. บรรยงวุฒิ จุลละโพธิ และคณะ. (๒๕๕๓). โครงการจัดทาร่างกฎกระทรวงเครื่องจักร และวัสดุ
อุปกรณ์เฉพาะด้านประสิทธิภาพพลังงาน และจัดทาร่างมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่าเพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน (โครงการทบทวนการจัดทาแผนส่งเสริมและศึกษาศักยภาพการประหยัดพลังงานของเครื่องจักร
อุปกรณ์ป ระสิทธิภาพสูง และวัสดุเพื่อการอนุรักษ์) : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน,
กระทรวงพลังงาน, โครงการที่ปรึกษาทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ผู้ร่วมโครงการ
๕. เรขา ศรีสมบูรณ์ และคณะ (๒๕๕๓). โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเลือกช่องทางและ
วิธีการที่เหมาะสมเพื่อการขนส่งสินค้าผ่านแดนระยะสั้นกาญจนบุรี-ทวาย. สํานักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี
, โครงการที่ปรึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี, ผู่ร่วมโครงการ

๙๕
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ. ๒
๑. ชื่อ อาจารย์ เฉลิมพล ศรีทอง
๒. คุณวุฒิ
คุณวุฒิ
วท.ม.
บธ.บ.

สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการธุรกิจ

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปี
๒๕๔๖
๒๕๔๒

๓. สังกัด สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สํานักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตกาญจนบุรี
๔. งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชานาญการ
- การพัฒนาระบบงานด้วยคอมพิวเตอร์
- การบริหาร และจัดการทางธุรกิจ
๕. ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่เชื่อถือได้ในรอบ
๕ ปี
งานวิจัย เรื่อง การศึกษาธุรกิจการค้าประเวณีเพื่อจัดระเบียบ
สังคม ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๑
งานวิจัย เรื่อง การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในองค์กร
ทุกระดับ ในด้านการ บริหารการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ปี พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๓
งานวิจัย เรื่อง การประเมินผลสัมฤทธิ์จากการศึกษาในรายวิชา
กฎหมายและการพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ สํ า หรั บ นิ สิ ต สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จังหวัดอุตรดิตถ์ และวิทยาเขตจังหวัดน่าน
ประจําภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๒ ปี พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๓
งานวิจัย เรื่อง การประเมินผลสัมฤทธิ์จากการศึกษาในรายวิชา
KAMI101 การประยุกต์ไมโครคอมพิวเตอร์ สําหรับนักศึกษา
สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการทั่วไป
ประจําภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๔ ปี พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๔

ผู้ร่วมโครงการ

๒๕๕๒

หัวหน้าโครงการ

๒๕๕๓

หัวหน้าโครงการ

๒๕๕๓

หัวหน้าโครงการ

๒๕๕๔

๙๖
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ. ๒
๖. ผลงานอื่น ๆ
- งานบริการวิชาการ
วิทยากรอบรมการใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูปทางธุรกิจ ให้ผู้ต้องขังชาย
เรือนจํากลาง จังหวัดอุตรดิตถ์
วิทยากรอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาให้บุคลากรทางการศึกษา
ณ โรงเรียนบ้านโคก อําเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

๒๕๕๓
๒๕๕๓

๙๗
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ. ๒
๑. ชื่อ อาจารย์ เรขา ศรีสมบูรณ์
๒. คุณวุฒิ
คุณวุฒิ
ปร.ด.

สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์

วท.ม.
วท.บ.

เศรษฐศาสตร์
อุตสาหกรรมเกษตร

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
ปี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
(อยู่ระหว่างศึกษา)
๒๕๕๑-๒๕๕๖
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒๕๔๕
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
๒๕๓๙
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

๓. สังกัด สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สํานักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตกาญจนบุรี
๔. งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชานาญการ
- การศึกษาวิจัยเชิงเศรษฐศาสตร์
o การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ
o การค้าผ่านแดน การค้าระหว่างประเทศ
o แรงงาน
o การอนุรักษ์พลังงาน
- การวางแผนการเงิน
- การจัดการอุตสาหกรรม
๕. ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่เชื่อถือได้ในรอบ
๕ ปี
-

๙๘
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ. ๒
๖. ผลงานอื่น ๆ
- งานบริการวิชาการ
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี
โครงการศึกษาและประเมินความเสี่ยงต่อธรณีพิบัติภัยแผ่นดิน
ถล่มในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
โครงการศึกษาคาบอุบัติซ้ําในพื้นที่ที่แสดงร่องรอยการเลื่อนตัว
ของรอยเลื่อนมีพลังในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และพะเยา
(กลุ่มรอยเลื่อนแม่จันและกลุ่มรอยเลื่อนพะเยา)
โครงการจัดทําร่างกฎกระทรวงเครื่องจักร และวัสดุอุปกรณ์
เฉพาะด้านประสิทธิภาพพลังงานและจัดทําร่างมาตรฐาน
ประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ําเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (โครงการ
ทบทวนการจัดทําแผนส่งเสริมและศึกษาศักยภาพการประหยัด
พลังงานของเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และวัสดุเพื่อ
การอนุรักษ์)
โครงการติดตามประเมินผลการอนุรักษ์พลังงานในอาคารโดย
การติดฉลาก
โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการอนุรักษ์
พลังงานและพลังงานทดแทน
(โครงการจัดทําแนวทางการบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้า
เกษตรที่เสื่อมสภาพง่ายเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน)
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเลือกช่องทางและวิธีการที่
เหมาะสมเพื่อการขนส่งสินค้าผ่านแดนระยะสั้น กาญจนบุรีทวาย

หัวหน้าโครงการ

๒๕๔๙

ผู้ร่วมโครงการ

๒๕๕๒

ผู้ร่วมโครงการ

๒๕๕๒

ผู้ร่วมโครงการ

๒๕๕๒

ผู้ร่วมโครงการ

๒๕๕๒

ผู้ร่วมโครงการ

๒๕๕๒

หัวหน้าโครงการ

๒๕๕๓

๙๙
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ. ๒
๑. ชื่อ อาจารย์ ดร.ศุภวรรณ ธาราโภคากุล
๒. คุณวุฒิ
คุณวุฒิ
ปร.ด.
พบ.ม.
ศษ.บ

สาขาวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยทาง
การศึกษา
การบริหารโครงการและ
นโยบาย
เทคโนโลยีการศึกษา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี
๒๕๔๙

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

๒๕๔๐
๒๕๓๕

๓. สังกัด สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สํานักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตกาญจนบุรี
๔. งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชานาญการ
- การวิจัยทางการศึกษาและรูปแบบการเรียนรู้ (learning styles)
- ความเป็นผู้ประกอบการทางการศึกษา (educational entrepreneurship)
- แรงจูงใจและภาวะผู้นํา (motivation and leadership)
- การประยุกต์ใช้โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ (multi level structural equation model)
๕. ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่เชื่อถือได้ใน
รอบ ๕ ปี
๖. ผลงานอื่น ๆ
- งานวิจัย
๑. Srinilta W, Anuntavoranich P., Malisuwan S., and Taraphokakul S. “A Study on
Preference of Interface Design Techniques for Web Survey”. International Journal of
Computer Science Issues, Vol. 9, 2012, pp. 10-17.
๒. Srinilta W, Anuntavoranich P., Malisuwan S., and Taraphokakul S. “The Design
Techniques for Web Survey”. Proceedings of the 7th International Conference on
Information Technology and Applications, ICITA 2011.
๑๐๐
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ. ๒
๓. Taraphokakul S, “Effects of entrepreneurship on the intellectual contributions and
services of university departments”. Proceedings of International Conference, Global
Business Development Institute, 2005.
๔. สุวิมล ว่องวาณิช และคณะ. (๒๕๔๖). การวิเคราะห์ความเหมาะสมขององค์ประกอบที่ใช้ในระบบ
การสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๔๓ – ๒๕๔๕. ทุนอุดหนุนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ผู้วิจัยร่วม.
๕. ศุภวรรณ ทรงอํานวยคุณ และ คณะ. (๒๕๔๙). การศึกษาแนวโน้มทางการตลาดและทัศนคติของ
ผู้บริโภคในเขตเมืองที่มีต่อผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปผสมแป้งข้าวเจ้า , ทุนอุดหนุนจากสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย ฝ่ายอุตสาหกรรม, วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล, หัวหน้าโครงการ.
๖. ศุภวรรณ ทรงอํานวยคุณ และ คณะ. (๒๕๔๙). การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดในการ
ส่ ง ออกผั ก และผลไม้ ไ ทยอบแห้ ง แบบระเหิ ด , ทุ น อุ ด หนุ น จากสํ า นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย
ฝ่ายอุตสาหกรรม, วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล, หัวหน้าโครงการ.
๗. ศุภวรรณ ธาราโภคากุล. (๒๕๕๒).การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโ ภคและพัฒนาแผนการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร. ทุนอุดหนุนจากสภาวิจัยแห่งชาติ, มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ,
หัวหน้าโครงการ.
๘. ศุภวรรณ ธาราโภคากุล. (๒๕๕๔). การศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตกาญจนบุรี. ทุนสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี , หัวหน้า
โครงการ.

.

- งานบริการวิชาการ
- อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต
- อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการศึกษาค้นคว้าอิสระหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
- อาจารย์พิเศษหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
- โครงการศึกษาความเป็นได้ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดกาญจบุรี
(ผู้ร่วมโครงการ)

๑๐๑
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ. ๒
๑. ชื่อ อาจารย์รณภพ เจริญบุญ
๒. คุณวุฒิ
คุณวุฒิ
ศศ.ม.
บธ.บ
๓. สังกัด

สาขาวิชา
การจัดการโรงแรมและการท่องที่ยว
การตลาด

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ปี
๒๕๕๓
๒๕๔๖

สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สํานักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตกาญจนบุรี

๔. งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชานาญการ
- การจัดการการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ
- กลยุทธ์การตลาดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
- การพัฒนาแผนการตลาดและการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค
- การบริหารงานโรงแรม
- การจัดการองค์การ
๕. ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่เชื่อถือได้ในรอบ ๕ ปี
๖. ผลงานอื่น ๆ
๖.๑ งานวิจัย
๑. รณภพ เจริญบุญ. (๒๕๕๓). การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณสะพานข้ามแม่น้าแคว จังหวัดกาญจนบุรี
เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวร.
๒. รณภพ เจริญบุญ. (๒๕๕๔). การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและพัฒนาแผนการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร. ทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล.

๑๐๒
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ. ๒
๖.๒ โครงการบริการวิชาการ (ผู้ร่วมโครงการ)
๑. เรขา ศรีสมบูรณ์ และคณะ (๒๕๕๓). โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเลือกช่องทางและ
วิธีการที่ เหมาะสมเพื่อการขนส่งสินค้าผ่านแดนระยะสั้นกาญจนบุรี-ทวาย. สํานักงานพาณิชย์
จังหวัดกาญจนบุรี, โครงการที่ปรึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี.
๒. รุ่งทิพย์ ไทยสม และคณะ (๒๕๕๓). โครงการการส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์เพื่อนาไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของภาคกลางตอนล่างอย่างยั่งยืน (กลุ่มจังหวัด).
สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี, โครงการที่ปรึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
กาญจนบุรี.

๑๐๓
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ. ๒
๑. ชื่อ อาจารย์อรพินท์ บุญสิน
๒. คุณวุฒิ
คุณวุฒิ
ปร.ด.

บธ.ม.

สาขาวิชา
การพัฒนาองค์การ และ
การจัดการสมรรถนะของ
มนุษย์
การตลาด

บธ.บ.

การตลาด

ศศ.บ.

บริหารรัฐกิจ

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ปี
(อยู่ระหว่างศึกษา)
๒๕๕๒-๒๕๕๖
๒๕๕๑
๒๕๔๗
๒๕๔๕

๓. สังกัด สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สํานักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตกาญจนบุรี
๔. งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชานาญการ
พฤติกรรมผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้า
การจัดการความรู้และการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน
การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ
๕. ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่เชื่อถือได้ในรอบ ๕ ปี
-

๑๐๔
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ. ๒
๖. ผลงานอื่น ๆ
งานบริการวิชาการ
๑. กรรมการตัดสินสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

หน่วยงาน
โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)

๒. ผู้ ป ระสานงานและพิ ธี ก รโครงการการจั ด การความรู้ สํ า หรั บ สํ านั กคุ้ มครองสวั ส ดิ การชุม ชน กรมพั ฒ นา
ผู้บําบัดและผู้ผ่านการบําบัดยาเสพติด

สังคมและสวัส ดิการ กระทรวงพัฒ นาสั งคม
และความมั่นคงของมนุษย์

๓. ผู้จัดสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) โครงการสํารวจความ กรมสวัสดิการและการพัฒนาสังคม กระทรวง
เดือดร้อนของผู้ประสบปัญหาทางการเมือง

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๔. ผู้ ป ระสานงานและวิทยากรการเขีย นแผนการตลาดโครงการ กระทรวงพาณิชย์
ศิลปะการนวดบําบัดและการให้บริการสุขภาพด้านสปา
๕. วิทยากรบรรยายการเขียนแผนการตลาดโครงการต้นกล้าอาชีพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

๑๐๕
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ. ๒
๑. ชื่อ อาจารย์ มณีรัตน์ รุมสําโรง
๒. คุณวุฒิ
คุณวุฒิ
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปี
๒๕๕๒
๒๕๔๖

๓. สังกัด สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สํานักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตกาญจนบุรี
๔. งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชานาญการ
- ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
- ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
- ระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse)
- ระบบเหมืองข้อมูล (Data Mining)
- การพัฒนาเว็บเชิงความหมาย (Semantic Web)
๕. ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่เชื่อถือได้ใน
รอบ ๕ ปี
๖. ผลงานอื่น ๆ
-

๑๐๖
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ. ๒
๑. ชื่อ อาจารย์ พรปวีณ์ วรเศรษฐ์พงศา
๒. คุณวุฒิ
บธ.ม.
วศ.บ

สาขาวิชา
การจัดการการเงิน
วิศวอุตสาหการ

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี
๒๕๕๑
๒๕๔๖

๔. สังกัด สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สํานักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตกาญจนบุรี
๔. งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชานาญการ
- การวิจัยทางนวัตกรรมการบริการ (Service Innovation Research)
- การวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุโดยใช้โปรแกรมลิสเรล(LISREL)
๕. ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่เชื่อถือได้ใน
รอบ ๕ ปี
๖. ผลงานอื่น ๆ
- งานวิจัย
๑. พรปวีณ์ วรเศรษฐ์ พงศา.(๒๕๕๒).อิทธิพลของระดับภาระผู กพันการดําเนินงานต่ออัตราส่ ว น
มาตรฐานทางการเงินของธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์.ทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี.
๒. สุชาติ ปรักทยานนท์ และพรปวีณ์ วรเศรษฐ์พงศา.(๒๕๕๑).การวิเคราะห์พหุปัจจั ยพื้นฐานต่อ
ประสิทธิภาพสูงสุดของกลุ่มหลักทรัพย์.ทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี.

๑๐๗
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ. ๒

ภาคผนวก ง
สาระการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ

๑๐๘
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ. ๒
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
สานักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
.....................................................
๑. หลักสูตรดังกล่าวนี้ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ......................
๒. สภามหาวิทยาลัยมหิดลได้อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้แล้ว ในคราวประชุม ๔๖๔
เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕
๓. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้เริ่มใช้กับนักศึกษาในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๔ เป็นต้นไป และการรับ
เทียบโอนที่จั ด สอน ณ วิทยาลัยการจั ดการ มหาวิ ทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ภ าคเรี ยนที่ ๑ ปีการศึกษา
๒๕๕๒
๔. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข
สืบเนื่องจาก ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศใช้ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ และกําหนด
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
นั้น มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้กําหนดให้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องต่อมาตรฐานดังกล่าว
ซึ่งประกอบด้วย มคอ.๑ – มคอ.๗ และกําหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตร ให้แล้วเสร็จ ก่อนเปิดรับนักศึกษา
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ นั้น หลักสูตรการจัดการบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จึงมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนด โดยมีสาระสําคัญดังนี้
๑. ปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตรจากเดิม หลั กสูตรการจัดการบัณฑิต เป็น หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สืบเนื่องจาก
๑.๑ หลั ก สู ต รการจั ด การบั ณ ฑิ ต เดิ ม มี โ ครงสร้ า ง ปรั ช ญา และวั ต ถุ ป ระสงค์
เช่นเดียวกัน กับ หลักสู ตรบริห ารธุรกิจ ซึ่ง เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
(TQF) สาขาบริหารธุรกิจ
๑.๒ หลักสูตรการจัดการบัณฑิต มีมาตรฐานคุณวุฒิเดียวกับ หลักสูตรบริหารธุรกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษาอื่น
๑.๓ การปรั บ เปลี่ ยนชื่อหลั กสูตรจะทําให้ ส อดคล้องกับความต้องการและความ
เข้าใจของผู้ใช้บัณฑิตมากขึ้น เนื่องจากผู้ใช้บัณฑิตและตลาดแรงงานส่วนใหญ่มีการรับรู้และความ
๑๐๙
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ. ๒
เข้าใจเกี่ยวกับหลั กสูต รบริหารธุรกิจมากกว่าหลักสูตรการจัดการบัณฑิต การปรับเปลี่ยนชื่อ
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต ให้เป็นชื่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการ
ได้งานทําของบัณฑิตมากยิ่งขึ้น
๒. ปรับลดสาขาวิชาลงจากเดิม หลักสูตรการจัดการบัณฑิต ประกอบด้วย ๓ สาขาวิชา อันได้แก่
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ และสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ ปรับให้เหลือเพียงสาขาวิชาการจัดการทั่วไป เท่านั้น อันสืบเนื่องจาก สาขาการเป็น
ผู้ประกอบการ ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และไม่ได้รับนักศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗
เป็ น ต้ น มา และสาขาวิ ช าระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด การ เป็ น สาขาวิ ช าในกลุ่ ม วิ ช าชี พ
ด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซึง่ ต้องมีหลักเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ โดยเฉพาะต้องมีอาจารย์ประจําเล่ม
ที่สําเร็จการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ/หรือ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ โดยตรง
จํานวน ๕ คน ซึ่งพบว่า ไม่สามารถบรรจุอาจารย์ประจําเล่มได้ทันตามระยะเวลาที่กําหนดได้
ดังนั้ น จึ ง ชะลอการรั บ นั กศึ กษา ไว้ก่ อน และหากมีความพร้ อมที่ เพี ยงพอ จึง จะดําเนิน การ
ปรับปรุงหลักสูตร และจัดการเรียนการสอน ในลําดับต่อไป
๓. ปรับเปลี่ยนชื่อสาขาวิชา จากเดิม สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ให้เปลี่ยนเป็นสาขาวิชาการจัดการ
อันสืบเนื่องจากความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งนี้ ในเนื้อหาของการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตร จะมุ่งเน้นไปในกลุ่มบริหารธุรกิจ ทําให้หลักสูตรต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้เกิดความ
สอดคล้อง และเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
๔. จากการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจบนโลกยุคไร้พรหมแดน และยุคแห่งการสื่อสาร ข้อมูลในปัจจุบัน
ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน และความต้องการทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความ
เชี่ยวชาญด้านการบริหารและจัดการ ซึ่งสอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) การมีกลไกการขับเคลื่อนแผน ไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและ
เป็นรูปธรรม มีความเชื่อมโยงกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ซึ่งบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ สามารถรองรับ การเปลี่ยนแปลงของโลกและของประเทศใน
อนาคตอีก ๑๐ - ๒๐ ปีข้างหน้า ภายใต้แนวคิดในการผลักดันให้ประเทศไทยกลายเป็น “ประเทศ
พัฒนาแล้วในปี ๒๕๖๓” โดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์อาเซียน ๒๐๒๐ เพื่อกําหนดเป้าหมายว่า
ภายในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ (พ.ศ. ๒๕๖๓ อาเซียนจะเป็น (๑) วงสมานฉันท์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ (๒) หุ้น ส่ว นเพื่อการพัฒ นาอย่างมีพลวัต (๓) มุ่งปฏิสั มพั นธ์กับประเทศภายนอก และ(๔)
ชุมชนแห่งสังคมที่เอื้ออาทร โดยประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ทั้งนี้ ประเทศไทยจะ
ก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕) อย่างสมบูรณ์ และจากความต้องการ
ดั ง กล่ า วในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม จึ ง จํ า เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งพั ฒ นาบุ ค ลากรให้
สอดคล้ อ งความต้ อ งการที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยเน้ น การประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ ด้ า นการบริ ห าร จั ด การ
๑๑๐
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ. ๒
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารสมัยใหม่ การคิดวิเคราะห์ ภาวะผู้นํา และความ
เป็นผู้ประกอบการ เพิ่มพูนประสิทธิภาพ ด้านการตัดสินใจและขีดความสามารถในการแข่งขันกับ
องค์กร ต่าง ๆ การบริหารจัดการ การกําหนดนโยบายธุรกิจ การวางแผนและจัดการเชิงกลยุทธ์
ระดับต่างๆ ในองค์กร การบริหารโครงการ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดอยู่
ในภู มิ ภ าคตะวั น ตก ซึ่ ง เป็ น ฐานการผลิ ต สิ น ค้ า ทางการเกษตร เกษตรอุ ต สาหกรรม และ
อุตสาหกรรมด้านพลังงานที่สําคัญของประเทศ โดยมีสัดส่วนของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ ๔
จังหวัดในเขตภูมิภาคตะวัน ตก ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี และจังหวัด
ราชบุ รี นอกจากนี้ ยุ ทธศาสตร์จังหวัดกาญจนุบรี ที่ส่ งเสริมให้ เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
สนั บสนุน ให้ป ระชาชน เพิ่มประสิ ทธิภาพ และมูล ค่าผลผลิตของสินค้า ผลิ ตภัณฑ์ชุมชนและ
ท้ อ งถิ่ น และวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพระบบการผลิ ต สิ น ค้ า เกษตร เกษตร
อุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมที่ปลอดภัย และการส่งเสริมการค้าชายแดน สิ่งเหล่านี้ถือเป็นส่วน
สําคัญต่อการพัฒนาหลักสูตร ทั้งสิ้น ดังนั้น จึงมีการปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตรโดยเพิ่มเติม
เนื้ อ หา ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ มี ก ารฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ หรื อ ฝึ ก สหกิ จ ศึ ก ษา เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ประสบการณ์ความรู้ก่อนปฏิบัติงานจริง และรองรับตลาดแรงงานที่เพิ่มขึ้น สิ่งเหล่านี้ถือเป็นส่วน
สําคัญต่อการพัฒนาหลักสูตรเป็นอย่างยิ่ง โดยการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ได้เพิ่มเนื้อหาใน
กลุ่ ม วิ ช าชี พ เลื อ ก ๓ ทาง ที่ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ท และนโยบายของประเทศ จั ง หวั ด และ
มหาวิทยาลัย โดยจั ดให้ มี เนื้อหารายวิช าในกลุ่ มวิชาชีพ เลือก ประกอบด้ว ย รายวิช าทางการ
จัดการธุรกิจบริ การและการท่องเที่ยว , รายวิช าทางการจัดการการตลาดและธุรกิจระหว่าง
ประเทศ และรายวิชาทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนตามความ
สนใจ
ดังนั้น จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตกาญจนบุรี จึงเห็นถึงโอกาส และความต้องการ ของหลักสูตรต่อการปรับปรุง ให้สอดคล้อง กับบริบท
และความต้องการของตลาดแรงงาน โดยส่งเสริมให้บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ
ต่อการแข่งขัน ในเขตภูมิภาคได้ในลําดับต่อไป
๕. สาระในการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรดังนี้
๕.๑ ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา ที่เป็นอักษร ๔ ตัวแรก จากเดิม “กญบช (KAAC)” “กญกท (KAGM)
“กญกจ (KAMG)” “กญผก (KAEN)” และ “กญรส (KAMI)” เดิม ให้เปลี่ยนเป็น “กญพณ (KACM)” ใน
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกน กลุ่มวิชาพื้น ฐาน) และ “กญกจ (KAMG)” ในหมวดวิช าชีพบังคับ และหมวด
วิชาชีพเลือก โดยมีการปรับเปลี่ยนรหัสวิชาใหม่ทั้งหมด สามารถสรุปกลุ่มวิชาได้ดังนี้
๑๑๑
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มคอ. ๒

รหัสเดิม พ.ศ.๒๕๕๒
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐาน
- กญบช (KAAC)
- กญกท (KAGM)
- กญกจ (KAMG)
- กญผก (KAEN)
- กญรส (KAMI)
หมวดวิชาชีพบังคับ และหมวดวิชาชีพเลือก
- กญกท (KAGM)

รหัสที่ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐาน
- กญพณ (KACM)

หมวดวิชาชีพบังคับ และหมวดวิชาชีพเลือก
- กญกจ (KAMG)

๕.๒ ปรับปรุงสาระ ปรัชญา วัตถุประสงค์ และคุณสมบัติให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน โดยจําแนก ดังนี้
ก. วัตถุประสงค์
สาระเดิม พ.ศ.๒๕๕๒

สาระที่ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕
มีการปรับลดจากเดิม จากทั้งสิ้น ๓ สาขาวิชา
คื อ สาขาวิ ช าระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด การ
การจั ด การทั่ ว ไป และการเป็ น ผู้ ป ระกอบการ
ปรับให้ เหลือเพียง ๑ สาขาวิชา คือ สาขาวิช าการ
จั ด การทั่ ว ไป อั น สื่ อ เนื่ อ งจาก สาขาวิ ช าระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ เป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับวิช าชีพ ต้องแยกเล่มเฉพาะ ส่ ว นสาขาวิช าการ
เป็ น ผู้ ป ระกอบการ เป็ น สาขาวิ ช าที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ปิ ด รั บ
นักศึกษาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ เป็นต้นมา อันสือเนื่องจาก
ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน โดยการปรับปรุง
ดั ง กล่ า วได้ ป รั บ ชื่ อ หลั ก สู ต รและสาขาวิ ช าใหม่
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของตลาดแรงงาน
มากขึ้ น คื อ จากเดิ ม หลั ก สู ต รการจั ด การบั ณ ฑิ ต
๑๑๒
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มคอ. ๒
ส า ข า วิ ช า ก า ร จั ด ก า ร ทั่ ว ไ ป เ ป็ น ห ลั ก สู ต ร
บริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การ ทั้ ง นี้
หลั ก สู ต รยั ง คงใช้ ป รั ช ญา และวั ต ถุ ป ระสงค์ เ ดิ ม
ของการผลิตบัณฑิต ประกอบด้วยดังนี้
๑. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในสาขาวิชาระบบ๑ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในสาขาวิชาการจัดการ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ การจัดการทั่วไป และการ และมี ทั ก ษะความสามารถทางด้ า นบริ ห าร และ
เป็นผู้ประกอบการ และมีทักษะความสามารถ
จัดการ ประกอบกับความรู้ทางด้านวิชาชีพ นั้น ๆ
ทางด้านบริหารจัดการ ประกอบกับความรู้ทางด้าน
วิชาชีพนั้น ๆ
๒. เพื่อเพิ่มทางเลือกทางการศึกษาและการประกอบ ๒. เพื่อเพิ่มทางเลือกทางการศึกษาและการประกอบ
อาชีพให้แก่บัณฑิต
อาชีพให้แก่บัณฑิต
๓. เพื่อผลิตบัณฑิตรองรับการขยายตัวของธุรกิจแนว ๓. เพื่อผลิตบัณฑิตรองรับการขยายตัวของธุรกิจแนว
ใหม่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบพลวัต
ใหม่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบพลวัต
ข. คุณสมบัติ
สาระเดิม พ.ศ.๒๕๕๒
ก. รับในระบบโควต้า
ต้องสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับ
มัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และมีคุณสมบัติอื่นๆ ตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล
ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของหลักสูตร
ข. รับในระบบกลาง (Admissions)
ต้องสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และมีคุณสมบัติอื่นๆ ตาม
ประกาศโดยผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

สาระที่ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕
ก. รับในระบบโควต้า
ต้องสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับ
มัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และมีคุณสมบัติอื่นๆ ตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล
ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของหลักสูตร
ข. รับในระบบกลาง (Admissions)
ต้องสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และมีคุณสมบัติอื่นๆ ตาม
ประกาศโดยผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

หมายเหตุ : หรือปรับตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยมหิดล กําหนด
๑๑๓
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มคอ. ๒
๕.๓ ปรับปรุงรายวิชา
กจ.บ. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๒

บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๕

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๖ หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
๗ หน่วยกิต
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทัว่ ไปเพื่อการพัฒนา
มนุษย์ ๒ หน่วยกิต (๑-๒-๓)
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
๓ หน่วยกิต (๒-๒-๕)
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนา
มนุษย์ ๒ หน่วยกิต (๑-๒-๓)
กลุ่มวิชาภาษา ๑๒ หน่วยกิต

ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร ๓ หน่วยกิต (๒-๒-๕)
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑
๓ หน่วยกิต (๒-๒-๕) **
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒
๓ หน่วยกิต (๒-๒-๕) **
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓
๓ หน่วยกิต (๒-๒-๕) **
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔
๓ หน่วยกิต (๒-๒-๕) **
กญภอ ๒๐๑ ภาษาอังกฤษสําหรับการสือ่ สาร
องค์กร ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
๑๑ หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
๗ หน่วยกิต
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทัว่ ไปเพื่อการพัฒนา
มนุษย์ ๒ หน่วยกิต (๑-๒-๓)
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
๓ หน่วยกิต (๒-๒-๕)
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
๒ หน่วยกิต (๑-๒-๓)
กลุ่มวิชาภาษา ๑๒ หน่วยกิต
** วิชากลุ่มภาษาอังกฤษให้เลือกเรียน จํานวน
๖ หน่วยกิต จัดกลุ่มการเรียนการสอนตามผล
การทดสอบภาษาอังกฤษ เป็นรายวิชา
ภาษาอังกฤษ
ระดับ ๑-๔ หรือเลือกจากรายวิชาในกลุม่ วิชา
ภาษา ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นรายวิชา
ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร ๓ หน่วยกิต (๒-๒-๕)
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑
๓ หน่วยกิต (๒-๒-๕) **
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒
๓ หน่วยกิต (๒-๒-๕) **
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓
๓ หน่วยกิต (๒-๒-๕) **
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔
๓ หน่วยกิต (๒-๒-๕) **
กญภอ ๒๐๑ ภาษาอังกฤษสําหรับการสือ่ สาร
องค์กร ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
๕ หน่วยกิต

สวศท ๑๐๔ ภยันตรายและความปลอดภัย ๓
หน่วยกิต (๓-๐-๖)
วทคณ ๑๗๐ คณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์
พื้นฐานประยุกต์ได้
๒ หน่วยกิต (๒-๐-๔)

วทคณ ๑๗๐ คณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์
พื้นฐานประยุกต์ได้
๒ หน่วยกิต (๒-๐-๔)

หมายเหตุ

คงเดิม/มหาวิทยาลัยกําหนด
คงเดิม/มหาวิทยาลัยกําหนด
คงเดิม/มหาวิทยาลัยกําหนด

คงเดิม/มหาวิทยาลัยกําหนด

คงเดิม/เลือกเรียน จํานวน ๖ หน่วยกิต /
มหาวิทยาลัยกําหนด
** วิชากลุ่มภาษาอังกฤษระดับ ๑-๔
ให้เลือกเรียน จํานวน ๖ หน่วยกิต
โดยจัดกลุ่ม และระดับการเรียนการสอน
ตามผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
คงเดิม/หลักสูตรกําหนด
ปรับลดจํานวนหน่วยกิตในกลุ่ม
วิทยาศาสตร์กบั คณิตศาสตร์ ลงจากเดิม
๑๑ หน่วยกิต เป็น ๕ หน่วยกิต

คงเดิม/หลักสูตรกําหนด

๑๑๔
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ. ๒
กจ.บ. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๒

บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๕

หมายเหตุ

สวศท ๑๐๐ โลกและธรรมชาติ ๓ หน่วยกิต
(๓-๐-๖)
สวศท ๑๐๕ บูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖)
วทคร ๑๐๑ วิทยาศาสตร์บูรณาการ ๓
หน่วยกิต (๓-๐-๖)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ๕ หน่วยกิต
สมสค ๑๐๘ ระบบกฎหมายไทย ๒
หน่วยกิต (๒-๐-๔)
ศศพฐ ๑๔๖ การพัฒนาบุคลิกภาพ
๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖)
กลุ่มวิชาสุขภาพ ๑ หน่วยกิต
วกศท ๑๐๑ แอโรบิคเพื่อสุขภาพ
๑ หน่วยกิต (๐-๒-๑)
วกศท ๑๐๒ โยคะเพื่อสุขภาพ
๑ หน่วยกิต (๐-๒-๑)
วกศท ๑๑๒ ลีลาศ ๑ หน่วยกิต (๐-๒-๑)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ๕ หน่วยกิต
สมสค ๑๐๘ ระบบกฎหมายไทย ๒ หน่วยกิต
(๒-๐-๔)
ศศพฐ ๑๔๖ การพัฒนาบุคลิกภาพ
๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖)
กลุ่มวิชาสุขภาพ ๑ หน่วยกิต
วกศท ๑๐๑ แอโรบิคเพื่อสุขภาพ
๑ หน่วยกิต (๐-๒-๑)
วกศท ๑๐๒ โยคะเพื่อสุขภาพ
๑ หน่วยกิต (๐-๒-๑)
วกศท ๑๑๒ ลีลาศ ๑ หน่วยกิต (๐-๒-๑)

หมวดวิชาเฉพาะ ๘๗ หน่วยกิต
วิชาแกน กลุ่มวิชาพื้นฐาน ๕๔ หน่วยกิต
- วิชาแกนทางด้านบัญชี ๙ หน่วยกิต
กญบช ๑๐๑ หลักการบัญชี ๑
๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖)
กญบช ๑๐๒ หลักการบัญชี ๒
๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖)
กญบช ๓๐๒ การบัญชีเพื่อการจัดการ
๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖)
- วิชาแกนทางด้านกฎหมาย ๓ หน่วยกิต
กญกจ ๒๕๑ กฎหมายธุรกิจ
๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖)
- วิชาแกนทางด้านเศรษฐศาสตร์ ๖ หน่วยกิต
กญกจ ๒๔๑ เศรษฐศาสตร์จุลภาค
๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖)
กญกจ ๒๔๒ เศรษฐศาสตร์มหภาค
๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖)

หมวดวิชาเฉพาะ ๙๐ หน่วยกิต
วิชาแกน กลุ่มวิชาพื้นฐาน ๓๖ หน่วยกิต
- วิชาแกนทางด้านบัญชี ๖ หน่วยกิต
กญพณ ๑๐๑ หลักการบัญชี ๓ หน่วยกิต
(๓-๐-๖)
กญพณ ๒๐๑ การบัญชีเพือ่ การจัดการ
จํานวน ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖)
- วิชาแกนทางด้านกฎหมาย ๓ หน่วยกิต
กญพณ ๒๑๑ กฎหมายธุรกิจ จํานวน
๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖)
- วิชาแกนทางด้านเศรษฐศาสตร์ ๓ หน่วยกิต

กญพณ ๒๒๑ เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖)

เป็นรายวิชาใหม่ ในกลุ่มวิทยาศาสตร์ โดยมี
วัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้
และประยุกต์ใช้ที่สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน
คงเดิม/หลักสูตรกําหนด
คงเดิม/หลักสูตรกําหนด

คงเดิม/หลักสูตรกําหนด
โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชา
สุขภาพ ได้ ๑ หน่วยกิต จาก รายวิชา
วกศท ๑๐๑ แอโรบิคเพื่อสุขภาพ หรือ
วกศท ๑๐๒ โยคะเพื่อสุขภาพ หรือ วกศท
๑๑๒ ลีลาศ

ปรับลดจํานวนหน่วยกิตลง และ
ปรับเปลี่ยนชื่อรายวิชาและคําอธิบาย
รายวิชาโดย รวมเนื้อหาของหลักการบัญชี
๑ และหลักการบัญชี ๒ เข้าด้วยกัน และ
ปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั
ปรับรหัสวิชา และคําบรรยายรายวิชาให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ปรับรหัสวิชา และคําบรรยายรายวิชาให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ปรับลดจํานวนหน่วยกิตลง และ
ปรับเปลี่ยนชื่อรายวิชาและคําอธิบาย
รายวิชาโดย รวมเนื้อหาของเศรษฐศาสตร์
จุลภาค และเศรษฐศาสตร์มหภาค
เข้าด้วยกัน และปรับให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน

๑๑๕
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ. ๒
กจ.บ. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๒

บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๕

- วิชาแกนทางด้านเชิงปริมาณและสถิติ
๙ หน่วยกิต
กญกจ ๑๖๑ คณิตศาสตร์ธุรกิจ ๓ หน่วยกิต
(๓-๐-๖)
กญกจ ๒๖๑ สถิตธิ ุรกิจ ๓ หน่วยกิต
(๓-๐-๖)
กญกจ ๑๐๑ การประยุกต์ไมโครคอมพิวเตอร์
๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖)
- วิชาแกนทางด้านบริหารธุรกิจ ๒๗ หน่วยกิต
กญกท ๑๐๑ การจัดการ ๓ หน่วยกิต
(๓-๐-๖)

- วิชาแกนทางด้านเชิงปริมาณและสถิติ
๖ หน่วยกิต
กญพณ ๒๓๑ คณิตศาสตร์ธุรกิจ จํานวน
๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖)
กญพณ ๓๓๑ สถิติธุรกิจ ๓ หน่วยกิต
(๓-๐-๖)

กญผก ๒๐๑ การตลาด ๓ หน่วยกิต
(๓-๐-๖)

กญพณ ๑๔๒ หลักการตลาด ๓ หน่วยกิต
(๓-๐-๖)

กญกท ๒๐๑ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖)

กญกจ ๒๐๒ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖)

กญบช ๓๐๑ การเงินธุรกิจ ๓ หน่วยกิต
(๓-๐-๖)
กญกจ ๓๗๑ การจัดการเชิงปฏิบัติการ
๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖)

กญพณ ๒๔๑ การเงินธุรกิจ ๓ หน่วยกิต
(๓-๐-๖)
กญพณ ๒๔๒ การจัดการการผลิตและการ
ปฏิบัติการ ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖)

กญกจ ๓๗๒ จริยธรรมธุรกิจ
๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖)
กญกจ ๓๗๓ การวิจัยธุรกิจ ๓ หน่วยกิต
(๓-๐-๖)
กญกจ ๔๗๑ การจัดการโครงการ
๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖)

กญพณ ๓๔๒ จริยธรรมธุรกิจ ๓ หน่วยกิต
(๓-๐-๖)
กญพณ ๓๔๑ การวิจัยธุรกิจ ๓ หน่วยกิต
(๓-๐-๖)
กญกจ ๓๐๒ การจัดการโครงการ
๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖)

กญกจ ๔๗๒ การจัดการเชิงกลยุทธ์
๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖)

กญกจ ๓๐๔ การจัดการเชิงกลยุทธ์
๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖)

- วิชาแกนทางด้านบริหารธุรกิจ ๑๘ หน่วยกิต
กญพณ ๑๔๑ องค์การและการจัดการ
๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖)

หมายเหตุ
ปรับลดจํานวนหน่วยกิตลง จากเดิม
๙ หน่วยกิต เป็น ๖ หน่วยกิต
ปรับรหัสวิชา และคําบรรยายรายวิชาให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ปรับรหัสวิชา และคําบรรยายรายวิชาให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ปรับรหัสวิชา ชือ่ รายวิชาและคําอธิบาย
รายวิชาให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน
ปรับรหัสวิชา ชือ่ รายวิชาและคําอธิบาย
รายวิชาให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน
เดิมเป็นรายวิชาที่อยู่ในแกนด้าน
บริหารธุรกิจ แต่ปรับเปลีย่ นให้อยู่ใน
วิชาชีพบังคับ มีการเปลีย่ นรหัสวิชา และ
คําอธิบายรายวิชาใหม่
ปรับรหัสวิชา และคําบรรยายรายวิชาให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ปรับรหัสวิชา ชือ่ รายวิชาและคําอธิบาย
รายวิชาให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน
ปรับรหัสวิชา และคําบรรยายรายวิชาให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ปรับรหัสวิชา และคําบรรยายรายวิชาให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
เดิมเป็นรายวิชาที่อยู่ในแกนด้านบริหาร
แต่ปรับเปลี่ยนให้อยู่ในวิชาชีพบังคับ
มีการเปลี่ยนรหัสวิชา และคําอธิบาย
รายวิชาใหม่
เดิมเป็นรายวิชาที่อยู่ในแกนด้านบริหาร
แต่ปรับเปลี่ยนให้อยู่ในวิชาชีพบังคับ
มีการเปลี่ยนรหัสวิชา และคําอธิบาย
รายวิชาใหม่

๑๑๖
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ. ๒
กจ.บ. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๒
วิชาเฉพาะด้าน ๓๓ หน่วยกิต
- วิชาชีพบังคับ ๒๑ หน่วยกิต
กญกท ๒๐๓ เทคนิคการเจรจาต่อรองธุรกิจ
๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖)
กญกท ๓๐๑ การพัฒนาองค์กร
๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖)
กญกท ๓๐๒ พฤติกรรมองค์กร
๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖)
กญกท ๓๑๖ ธุรกิจระหว่างประเทศ
๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖)

หมายเหตุ

บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๕
วิชาเฉพาะด้าน ๕๔ หน่วยกิต
- วิชาชีพบังคับ ๓๓ หน่วยกิต

กญกจ ๒๐๔ พฤติกรรมองค์การ
๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖)
กญกจ ๔๔๒ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖)

ปรับรหัสวิชา และคําบรรยายรายวิชาให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
เดิมเป็นกลุ่มวิชาชีพเลือกของสาขาวิชาการ
จัดการทั่วไป และเปลี่ยนมาอยู่ในรายวิชา
ทางการจัดการการตลาดและธุรกิจระหว่าง
ประเทศมีการปรับรหัสวิชา ชื่อรายวิชา
และคําอธิบายรายวิชาใหม่

กญกจ ๒๐๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖)
กญกจ ๒๐๓ การจัดการของผู้ประกอบการ
๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖)
กญกจ ๒๐๕ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖)
กญกจ ๓๐๑ การจัดการความเสี่ยง
๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖)
กญกจ ๓๐๓ การจัดการโลจิสติกส์ และห่วงโซ่
อุปทาน ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖)
กญกจ ๓๐๕ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖)
กญกจ ๔๐๑ สัมมนาการจัดการ
๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖)
- วิชาชีพเลือก ๒๑ หน่วยกิต

รายวิชาใหม่

กญกจ ๔๕๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖)

เดิมเป็นกลุ่มวิชาชีพเลือกของสาขาวิชาการ
จัดการทั่วไป และเปลี่ยนมาอยู่ในรายวิชา

กญกท ๔๐๑ การจัดการคุณภาพ ๓ หน่วยกิต
(๓-๐-๖)
กญกท ๔๐๒ การวางแผนและพัฒนาธุรกิจ
๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖)
กญกท ๔๐๓ ประเด็นปัจจุบันด้านการจัดการ
๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖)

- วิชาชีพเลือก ๑๒ หน่วยกิต
เลือกจากจํานวน ๒๑ หน่วยกิตในหลักสูตร
กญกท ๒๐๒ เทคนิคการจูงใจ ๓ หน่วยกิต
(๓-๐-๖)
กญกท ๓๑๑ การฝึกอบรมและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖)

รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่

๑๑๗
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ. ๒
กจ.บ. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๒

บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๕

หมายเหตุ
ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มีการปรับ
รหัสวิชา ชือ่ รายวิชา และคําอธิบาย
รายวิชา

กญกท ๓๑๒ ภาวะผู้นํา ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖)
กญกท ๓๑๓ การจัดการค่าตอบแทน
กญกจ ๓๕๒ การจัดการค่าตอบแทน
๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖)
๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖)

กญกท ๓๑๔ การประเมินค่าการปฏิบัตงิ าน
๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖)

กญกจ ๓๕๑ การจัดการผลการปฏิบัติงาน
๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖)

เดิมเป็นกลุ่มวิชาชีพเลือกของสาขาวิชาการ
จัดการทั่วไป และเปลี่ยนมาอยู่ในรายวิชา
ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มีการปรับ
รหัสวิชา และคําบรรยายรายวิชาให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
เดิมเป็นกลุ่มวิชาชีพเลือกของสาขาวิชาการ
จัดการทั่วไป และเปลี่ยนมาอยู่ในรายวิชา
ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มีการปรับ
รหัสวิชา ชือ่ รายวิชา และคําอธิบาย
รายวิชา

กญกท ๓๑๕ การจัดการการจัดซื้อ
๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖)
กญกท ๔๙๖ การศึกษาอิสระในการจัดการ
ทั่วไป ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖)
กญกจ ๔๒๑ สหกิจศึกษา ๙ หน่วยกิต
(๐-๒๗-๐)
กญกจ ๔๒๒ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
๓ หน่วยกิต (๐-๙-๐)
*** ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาชีพเลือก
ซึ่งมีจํานวน ทั้งสิ้น ๓ กลุ่ม
- จํานวน ๑๒/๑๘ หน่วยกิต

รายวิชาใหม่ โดยให้นักศึกษาเลือกรายวิชา
สหกิจศึกษาหรือรายวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพอย่างใดอย่างหนึ่ง
- กรณีนักศึกษาที่เลือกเรียนรายวิชาสหกิจ
ศึกษาจะต้องลงเรียนรายวิชาชีพเลือกอีก
จํานวน ๑๒ หน่วยกิต ส่วนนักศึกษาที่เลือก
เรียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
จะต้องลงเรียนรายวิชาชีพเลือกอีกจํานวน
๑๘ หน่วยกิต โดยรวมกันทั้งสิ้นเป็นจํานวน
๒๑ หน่วยกิต
- นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากราย
วิชาชีพเลือกต่าง ๆ ทั้ง ๓ กลุ่ม
ประกอบด้วยรายวิชาทางการจัดการธุรกิจ
บริการและการท่องเที่ยว รายวิชาทางการ
จัดการการตลาดและธุรกิจระหว่างประเทศ
และรายวิชาทางการจัดการทรัพยากร
มนุษย์
- โดยมีรายวิชาให้นกั ศึกษาเลือกเรียนทัง้ สิ้น
๖ วิชา (๑๘ หน่วยกิต) ของแต่ละกลุ่ม

๑๑๘
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ. ๒
กจ.บ. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๒

หมายเหตุ

บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๕

- รายวิชาทางการจัดการธุรกิจบริการและ
การท่องเที่ยว
กญกจ ๒๓๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ๓ หน่วยกิต(๓-๐-๖)
กญกจ ๓๓๑ ลักษณะและพฤติกรรม
นักท่องเที่ยว ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖)
กญกจ ๓๓๒ การจัดการทางการตลาดในธุรกิจ
โรงแรมและท่องเที่ยว ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖)
กญกจ ๔๓๑ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจบริการ
และการท่องเที่ยว ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖)
กญกจ ๔๓๒ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖)
กญกจ ๔๓๓ ภาษาอังกฤษเพือ่ อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและการบริการ ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖)
- รายวิชาทางการจัดการการตลาดและธุรกิจ
ระหว่างประเทศ
กญกจ ๒๔๑ การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริโภค
ในตลาดระหว่างประเทศ ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖)
กญกจ ๓๔๑ การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
ในตลาดระหว่างประเทศ ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖)
กญกจ ๓๔๒ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖)
กญกจ ๔๔๑ การสื่อสารการตลาด
เชิงบูรณาการ ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖)
กญกจ ๔๔๓ กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ
๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖)
- รายวิชาทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์
กญกจ ๒๕๑ การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากร
มนุษย์ ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖)
กญกจ ๔๕๒ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖)
กญกจ ๔๕๓ พนักงานสัมพันธ์และกฎหมาย
แรงงาน ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖)
หมวดวิชาเลือกเสรี ๑๒ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต
หมวดวิชาเสรี ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชา หมวดวิชาเสรี ให้ นักศึกษาเลือกเรีย นรายวิชา
ต่าง ๆ ที่เปิดสอนภายในมหาวิทยาลัย มหิดล ต่า ง ๆ ที่เปิ ดสอนภายในมหาวิ ทยาลั ย มหิ ด ล
โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยผ่ า นความเห็ นชอบจากอาจารย์ที่ป รึก ษา
หรือ คณะกรรมการประจําหลักสูตร
หรือ คณะกรรมการประจําหลักสูตร

รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่

รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่

รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่

๑๑๙
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ. ๒
๕.๖ โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรเดิม
หมวดวิชา
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๑.๑ กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๑.๑.๑ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
๑.๑.๒ กลุ่มวิชาภาษา
๑.๑.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์
๑.๑.๔ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
๑.๑.๕ กลุ่มวิชาสุขภาพ
๒. หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาแกน กลุ่มวิชาพื้นฐาน
๑. วิชาแกนทางด้านบัญชี
๒. วิชาแกนทางด้านกฎหมาย
๓. วิชาแกนทางด้านเศรษฐศาสตร์
๔. วิชาแกนทางด้านเชิงปริมาณ
และสถิติ
๕. วิชาแกนทางด้านบริหาร
- วิชาเฉพาะด้าน
๑. วิชาชีพบังคับ
๒. วิชาชีพเลือก
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

หลักสูตรปรับปรุง
โครงสร้าง
หมวดวิชา
๓๖
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๑.๑ กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๗
๑.๑.๑ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
๑๒
๑.๑.๒ กลุ่มวิชาภาษา
๑๑
๑.๑.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์
๕
๑.๑.๔ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
๑
๑.๑.๕ กลุ่มวิชาสุขภาพ
๘๗
๒. หมวดวิชาเฉพาะ
๕๔
- วิชาแกน กลุ่มวิชาพื้นฐาน
๙
๑. วิชาแกนทางด้านบัญชี
๓
๒. วิชาแกนทางด้านกฎหมาย
๖
๓. วิชาแกนทางด้านเศรษฐศาสตร์
๔. วิชาแกนทางด้านเชิงปริมาณ
๙
และสถิติ
๒๗
๕. วิชาแกนทางด้านบริหาร
๓๓
- วิชาเฉพาะด้าน
๒๑
๑. วิชาชีพบังคับ
๑๒
๒. วิชาชีพเลือก
๑๒
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
๑๓๕

โครงสร้าง
๓๐
๗
๑๒
๕
๕
๑
๙๐
๓๖
๖
๓
๓
๖
๑๘
๕๔
๓๓
๒๑
๖
๑๒๖

๑๒๐
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มคอ. ๒

๑๒๑
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

