หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)

คณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สารบัญ
รายละเอียดของหลักสูตร
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มคี ุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
9. ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกีย่ วข้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดําเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
3. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping)
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1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
4
4
5
5
6
6
7
8
8
8
11
36
36
38
38
39
42

สารบัญ (ต่อ)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
3. การบริหารคณาจารย์
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
5. การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
ภาคผนวก
ภาคผนวกที่ 1 แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของหลักสูตร
ภาคผนวกที่ 2 ความหมายของเลขรหัสรายวิชาในหลักสูตร
ภาคผนวกที่ 3 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ (หลักสูตรใหม่
พ.ศ.2557)
ภาคผนวกที่ 4 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2552 และฉบับที่ปรับแก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2554
ภาคผนวกที่ 5 รายวิชา/คําอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี
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มคอ.2
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
- เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจาส่วนงานวิชาการ โครงการจัดตั้งคณะบริหารธุรกิจ
และศึกษาทั่วไป
ในการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต
ในการประชุมครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556
และโดยการเวียนให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556
- ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556
และโดยการเวียนให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556
- ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
มี ค วามพร้ อ มในการเผยแพร่ ห ลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อเผยแพร่ (Thai Qualifications Register:
TQR) ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2559
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ประกอบอาชีพตามสถานประกอบการด้านคลังสินค้า การขนส่ง การกระจายสินค้า การวางแผน
การผลิต การจัดซื้อจัดจ้าง
8.2 เจ้าของธุรกิจ นักลงทุน
8.3 พนักงานขององค์กรภาครัฐ
8.4 นักวิจัยทางด้านบริหารธุรกิจ
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9. ชื่อ-นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
ที่
1 นายศักร์ระภีร์ วรวัฒนะปริญญา
2

นายพินิจ กิจประชา

3

นายฐิติรัตน์ ถาวรสุจริตกุล

ตาแหน่ง

คุณวุฒิ และสาขาวิชาเอก

ผู้ช่วย
ศศ.ม. (บริหารการพัฒนา)
ศาสตราจารย์ บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
อาจารย์ บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์)
บธ.บ. (การตลาด)
อาจารย์ ค.อ.ม. (ธุรกิจอุตสาหกรรม)
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บธ.บ. (การบริหารทรัพยากร
มนุษย์)
อส.บ. (การบริหารงานก่อสร้าง)
4

5

นางสาวสุนีย์ วรรธนโกมล

นายกฤชเชาว์ นันทสุดแสวง

ผู้ช่วย
ค.อ.ม. (ธุรกิจอุตสาหกรรม)
ศาสตราจารย์
วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจุ)
อาจารย์

M.A. (Communication,
Media and Culture)
B.A. (Sociology)

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน/ประเทศ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง, ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง, ประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์,
ประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, ประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
ประเทศไทย
University of Western Sydney,
Australia
University of Western Sydney,
Australia

ปี พ.ศ.
2544
2540
2555
2542
2546

เลขประจาตัว
ประชาชน
4102100050356
3740300893807
3200200552671

2549
2544
2546

3100700774711

2542
2547

3540700453296

2546
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขต
ระยอง
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจโลกซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทย
เป็นอย่างมากและส่งผลให้เกิดภาวะการแข่งขันที่รุนแรงทั้งในและต่างประเทศ รัฐบาลจึงมีนโยบายให้
ความสาคัญในเรื่องการพัฒนาแหล่งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความสมดุลและก้าวหน้าอย่าง
ยั่งยืน ดังในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) และแผนแม่บทการ
พัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ.2555-2574 ที่ได้กาหนดแนวทางในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อมุ่งสู่
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่สมดุลและยั่งยืน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นสถาบัน อุดมศึกษาที่มุ่งมั่นพัฒนาและ
จัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการ
กิจการทั้งภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและ
โลจิสติกส์ จะสามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี การบริหารธุรกิจ และโลจิสติกส์
ที่สามารถทางานร่วมกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมซึ่งรวมถึงพื้นที่ใน
นิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก โดยเฉพาะในจังหวัดระยองและพื้นที่ใกล้เคียง
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ปัจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลงได้ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจที่เป็นตลาดแรงงานที่สาคัญ ไม่ว่าจะ
เป็นการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม อิทธิพลทางวัฒนธรรม ปัจจัยด้านข้อมูลข่ าวสาร ข้อมูลสารสนเทศ
ล้ ว นส่ ง ผลให้ เ กิ ด การปรั บ เปลี่ ย นแนวคิ ด วิ ธี ก ารด าเนิ น งาน การจั ด การด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรต่าง ๆ บุคลากรที่จะเข้ามาทางานในตาแหน่งนักบริหาร และนักจัดการด้าน
ธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ จาเป็นต้องเรียนรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปวิเคราะห์และปรับตัวใน
สถานการณ์ที่ต้องเผชิญในโลกของการทางาน และในการจัดทาหลักสูตรนี้ได้คานึงถึงสภาวะแวดล้อมซึ่ง
มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ โดยเฉพาะตั้งอยู่ในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ซึ่งเป็นเขตอุตสาหกรรม
การผลิตการค้า และการบริการที่มีความต้องการกาลังคนด้านบริหารธุรกิจและโลจิสติกส์ ตลอดจนมีแหล่ง
อุตสาหกรรมที่สนับสนุนการจัดทากรณีศึกษาในการจัด การเรียนการสอน รวมทั้งศึกษาดูงานจากสภาพ
จริงและการฝึกงานในสถานประกอบการ จึงเป็นส่วนสาคัญที่มหาวิทยาลัยได้จัดทาหลักสูตรดังกล่าวขึ้น
หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิต สาขาวิช าบริห ารธุ ร กิ จอุ ต สาหกรรมและโลจิ ส ติก ส์ จึง เป็ น
หลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนโดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่สาเร็จการศึกษาในสายสามัญและ
สายวิชาชีพ ได้เข้ารับการศึกษาต่อซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพ ทั้งด้านความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์ ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจดาเนิน
ธุรกิจ และแก้ไขปัญหาได้อย่ างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง มี
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม ยังผลให้ผู้เรียนเกิดความก้าวหน้าและ
ความมั่นคงในการประกอบอาชีพในสาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ที่ยังต้องการอีกเป็น
จานวนมากต่อไป
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มคอ.2
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
สอดคล้ องกับ การพัฒนาหลั กสู ตรให้ เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิร ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อ
พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการ
เรียนการสอน จึงเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคคลได้มีการพัฒนาด้านการศึกษา โดยการส่งเสริม
การผลิตบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับในตลาดแรงงาน เพิ่มศั กยภาพและขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรที่จะเข้ามาทางานในตาแหน่งนักบริหาร และนักจัดการด้านธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ อัน
เป็นพื้นฐานสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังนั้นผู้สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชา
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ สามารถนาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ไปประยุกต์ใช้ในการ
เรียนรู้และการปฏิบัติงานในองค์กร รวมทั้งแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้วยการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และ
นาความรู้ไปใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เป็นหลักสูตรที่
เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารธุรกิจและโลจิสติกส์ ส่งเสริมให้มีการทาวิจัยและนา
ผลการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอน พร้อมส่งเสริมความมีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อ
สังคม สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 4 ด้าน คือ การผลิต
บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การทานุบารุงศิลปและวัฒนธรรม
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์เป็นหลักสูตรที่มี
พื้นฐานหลักการทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และภาษา จึงมี
ความสัมพันธ์กับสาขาอื่น ๆ ที่สนับสนุนการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานเหล่านี้
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
นักศึกษาที่มีความสนใจจากคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น สามารถเข้ามาเรียนได้หากต้องการมี
ความรู้ทางการบริหารธุรกิจและโลจิสติกส์ โดยเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนจากภาควิชาอื่น โดยการคิดภาระ
งานให้แก่หลักสูตรเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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มคอ.2
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ มุ่งผลิตบัณฑิต
ทางด้านการจัดการธุรกิจ ให้มีความรู้ความสามารถ มีเทคนิควิธีการจัดการ มีภาวะผู้นา คุณธรรมและ
จริยธรรม สามารถจัดการงานธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพด้านการจัดการ
โลจิสติกส์ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการจัดการโลจิสติกส์ ให้สอดคล้องกับความต้องการ
กาลังคนด้านโลจิสติกส์ของประเทศ
1.2 ความสาคัญของหลักสูตร
ปัจจุบันการดาเนินธุรกิจประสบกับการแข่งขันที่รุนแรง การดาเนินธุรกิจจึงต้องแสวงหาวิธีหรือ
กลยุทธ์ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่องค์กร ซึ่งจะส่งผลต่อความอยู่รอดขององค์กร ดังนั้นการมี
ความรู้ความสามารถในสาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ จึงเป็นเครื่องมือสาคัญที่ช่วยใน
การวางแผน สนับสนุน การควบคุมการไหลเวียนของกิจกรรมต่างๆ เช่น สินค้าและบริการ ซึ่งครอบคลุม
ตั้งแต่การบริหารกิจการ รวมไปถึงการจัดหาวัตถุดิบ การจัดการคลังสินค้า การบริหารต้นทุน การขนส่ง ไป
ถึงจนถึงจุดที่มีการใช้งานหรือถึงมือผู้บริโภค นอกจากนี้คณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ยังตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกซึ่งเป็นแหล่งที่
มีนิคมอุตสาหกรรมเป็นจานวนมาก ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่ดีในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ
ทางด้านบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เพือ่ ตอบสนองความต้องการขององค์กรในพื้นที่ และเป็น
ประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่น
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจในการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นนักบริหารและนักปฏิบัติงานทางด้านธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีระเบียบวินัยและ
จิตสานึกในจรรยาบรรณของการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
1.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมในการทาวิจัยด้านธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
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มคอ.2
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
- พัฒนาการเรียนการสอน

- การพัฒนานักศึกษา

- การเพิ่มเนื้อหาใหม่ ๆ ที่
สาคัญ
- พัฒนาบุคลากรในด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย
และการให้บริการวิชาการ
เพื่อให้มีประสบการณ์
สามารถปฏิบัติงานอย่างมี
คุณภาพ และประสิทธิภาพ
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
เรียนการสอน

กลยุทธ์
- พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อ
จัดการเรียนการสอนและผลิต
บัณฑิตให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน
- บูรณาการองค์ความรู้เพื่อให้
นักศึกษาสามารถนาไปปฏิบัติได้
จริง
- ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียน
การสอนโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
- พัฒนาระบบการประเมินผลให้เป็น
มาตรฐาน
- ส่งเสริมให้นักศึกษา มีระเบียบวินัย
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน
และสังคม
- ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาให้
ครบทุกด้าน ทั้งด้านวิชาการ กีฬา
นันทนาการ บาเพ็ญประโยชน์ และ
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
- สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการหรือกิจกรรมที่นาความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในการทางานจริง
- เพิ่มความรู้ที่สามารถเชื่อมโยงกับ
การประกอบอาชีพในสาขา
บริหารธุรกิจและสาขาอาชีพอื่นที่
เกี่ยวข้อง
- ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรให้ได้
พัฒนาความรู้ ประสบการณ์
วิชาการและวิชาชีพ เพื่อนามาใช้
ในการปรับปรุงการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- สนับสนุนบุคลากรให้ทางานวิจัย
และบริการวิชาการแก่องค์กร
ภายนอก
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หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- มีระบบและกลไกการพัฒนา
และบริหารหลักสูตร
- มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
- มีโครงการหรือกิจกรรม
สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอน
- มีระบบและกระบวนการ
ประเมินผลที่ได้มาตรฐานทุก
รายวิชา
- ผลการประเมินคุณภาพและ
หลักการปฏิบัติเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนด
- จานวนกิจกรรมที่นักศึกษาเข้า
ร่วมครบถ้วนและสอดคล้องกับ
คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์
- จานวนกิจกรรมหรือโครงการที่
นักศึกษาเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 3
กิจกรรม/โครงการต่อปี
- จัดให้มีรายวิชาที่สามารถ
เชื่อมโยงกับสาขาวิชาอื่น ๆ ที่
นักศึกษาให้ความสนใจ
- ผลงานด้านการให้บริการ
วิชาชีพ การจัดทาเอกสาร
ประกอบการสอน งานวิจัย
การเข้าอบรมสัมมนา
การศึกษาต่อ

มคอ.2
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ การคิดหน่วยกิตคิดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
ของกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่า
ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 และฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน- เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคต้น
เดือน สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคปลาย เดือน มกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือน มิถุนายน – กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
2.2.2 มีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ไม่มี
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
ไม่มี
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (คน)
ระดับชั้นปี
2557 2558 2559 2560 2561
ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1
80
80
80
80
80
ชั้นปีที่ 2
80
80
80
80
ชั้นปีที่ 3
80
80
80
ชั้นปีที่ 4
80
80
รวม
80
160
240
320
320
บัณฑิตที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
80
80
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบารุงการศึกษา
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เงินรายได้
รวมรายรับ

หมวดรายจ่าย
ก. งบบุคลากร
เงินเดือน
ค่าจ้างประจา
ค่าจ้างชั่วคราว
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ข. งบดาเนินการ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดิน
ค่าสิ่งก่อสร้าง
รวมทั้งสิ้น
จานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนักศึกษา

ปีงบประมาณ
2557
2558
2559
2560
2561
1,200,000 2,400,000 3,600,000 4,800,000 4,800,000
1,200,000 2,400,000 3,600,000 4,800,000 4,800,000
ปีงบประมาณ
2557
2558
2559
2560
2561
1,200,000 1,260,000 1,323,000 1,389,000 1,459,000
1,200,000 1,260,000 1,323,000 1,389,000 1,459,000
80,000 524,000 968,000 1,412,000 1,776,000
324,000 648,000 972,000 1,296,000
80,000 200,000 320,000 440,000 480,000
300,000 360,000 432,000 518,000 622,000
300,000 360,000 432,000 518,000 622,000
1,580,000 2,144,000 2,723,000 3,319,000 3,857,000
80
160
240
320
320
(ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนักศึกษา จานวน 53,537 บาท)
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2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552 และฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2554
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552 และฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554
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กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
3 หน่วยกิต
140303601 มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Human Relations)
หรือวิชาอื่น ๆ ในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3 หน่วยกิต
130203110 คณิตศาสตร์ทวั่ ไป
3(3-0-6)
(General Mathematics)
หรือ วิช าอื่น ๆ ในกลุ่ม วิท ยาศาสตร์แ ละคณิต ศาสตร์ ในระดับ ปริญ ญาตรีที่ม หาวิท ยาลัย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน
กลุ่มวิชาพลศึกษา
2 หน่วยกิต
140303503 แบดมินตัน
1(0-2-1)
(Badminton)
140303504 ลีลาศ
1(0-2-1)
(Dancing)
หรือ วิช าอื ่น ๆ ในกลุ ่ม วิช าพลศึก ษาในระดับ ปริญ ญาตรีที ่ม หาวิท ยาลัย เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้า
พระนครเหนือเปิดสอน
140203901
140203903
140303101
140303104
140303201
140303401
140303505
140303509
140303606

2 วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มนุษย์กับสังคม
(Man and Society)
มิติทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
(Social, Economic and Political Dimension)
จิตวิทยาทั่วไป
(General Psychology)
จิตวิทยาเพื่อการทํางาน
(Psychology for Work)
การพูดเพื่อประสิทธิผล
(Effective Speech)
คาราโอเกะ
(Karaoke)
เทเบิลเทนนิส
(Table Tennis)
เปตอง
(Pétanque)
การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์
(Systematic and Creative Thinking)
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10 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
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หรือวิชาอื่นๆในกลุม่ วิชาศึกษาทั่วไปในระดับปริญญาตรีทมี่ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เปิดสอน
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
97 หน่วยกิต
1 กลุ่มวิชาแกน
52 หน่วยกิต
141113101 หลักการตลาด
3(3-0-6)
(Principles of Marketing)
141113102 องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
(Organization and Management)
141113103 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
(Human Resource Management)
141113104 การจัดการผลิต
3(3-0-6)
(Production Management)
141113105 การจัดการธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Business Management for Environment)
141113106 การจัดการธุรกิจเพื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3(3-0-6)
(Business for AEC Management)
141113107 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Advertising and Public Relations for Business)
141113108 กิจกรรมสังคมเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นผู้บริหาร
3(2-2-5)
(Social Activity for Executives Preparation)
141113109 เตรียมสหกิจศึกษา
1(1-0-3)
(Pre Co-Operative Education)
141213101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
(Computer and Information Technology)
141213102 ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
(Computer Software Usage Skills)
141313101 สถิติและวิจัยทางธุรกิจ
3(2-2-5)
(Statistics and Business Research)
141313103 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Finance)
141313104 หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
(Principles of Economics)
141313105 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Laws)
141313106 การภาษีอากร
3(3-0-6)
(Taxation)
141313301 หลักการบัญชีเพื่อการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
3(3-0-6)
(Principles of Accounting for Industrial Business and
Logistics)
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141313303

141113201
141113202
141113203
141113204
141113205
141113206
141113207
141113208
141113209
141113210
141113211
141113212
141113213
141113214

การลงทุนและการจัดทําแผนธุรกิจ
(Investment and Business Plan)

3(3-0-6)

2 กลุ่มวิชาชีพ
45 หน่วยกิต
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทานทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Logistics and Supply Chain Management)
ระบบการจัดการคุณภาพ
3(3-0-6)
(Quality Management Systems)
การจัดการคลังสินค้า
3(3-0-6)
(Warehousing Management)
การจัดการขนส่งและการกระจายสินค้า
3(3-0-6)
(Transportation and Distribution Management)
การบริหารการจัดหา จัดซื้อ และสินค้าคงคลัง
3(3-0-6)
(Procurement and Inventory Management)
การวางแผนและการควบคุมการผลิต
3(3-0-6)
(Production Planning and Control)
การประกอบการและการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่
3(3-0-6)
(Entrepreneurship and New Business Creation)
การวิเคราะห์และการควบคุมต้นทุนอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Cost Analysis and Control)
การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
(Strategic Management)
กฎหมายและการประกันภัยในธุรกิจโลจิสติกส์
3(3-0-6)
(Legal and Insurance in Business Logistics)
โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Logistics)
การสัมมนาทางการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
3(3-0-6)
(Seminar in Industrial Business and Logistics Administration)
โครงงานพิเศษ
3(0-6-3)
(Special Project)
สหกิจศึกษา
6(0-600-0)
(Co-Operative Education)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เปิดสอน (รายละเอียดของรายวิชา/คําอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี อยู่ในภาคผนวกที่ 5)
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
140103001
141313301
13XXXXXXX
14XXXXXXX
14XXXXXXX
14XXXXXXX
14XXXXXXX
14XXXXXXX

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
หลักการบัญชีเพื่อการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
3(3-0-6)
(Principles of Accounting for Industrial Business and
Logistics Administration)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3(X-X-X)
(Science and Mathematics Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
3(X-X-X)
(Social Science and Humanities Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา
1(X-X-X)
(Physical Education Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา
1(X-X-X)
(Physical Education Elective Course)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3(X-X-X)
(General Education Electives Course)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1(X-X-X)
(General Education Electives Course)
รวม
18(X-X-X)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา
140103002

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
141113201 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทานทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Logistics and Supply Chain Management)
141113203 การจัดการคลังสินค้า
3(3-0-6)
(Warehousing Management)
141213101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
(Computer and Information Technology)
14XXXXXXX วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3(3-0-6)
(General Education Electives Course)
14XXXXXXX วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3(3-0-6)
(General Education Electives Course)
รวม
18(17-2-35)
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
1401030XX
141113101
141113202
141113205
141113211
141313103

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
3(3-0-6)
(Language Electives Course)
หลักการตลาด
3(3-0-6)
(Principles of Marketing)
ระบบการจัดการคุณภาพ
3(3-0-6)
(Quality Management Systems)
การบริหารการจัดหา จัดซื้อ และสินค้าคงคลัง
3(3-0-6)
(Procurement and Inventory Management)
โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Logistics)
การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Finance)
รวม
18(18-0-36)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา
1401030XX
141113104
141113204
141113207
141113208
141213102

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
3(3-0-6)
(Language Electives Course)
การจัดการผลิต
3(3-0-6)
(Production Management)
การจัดการขนส่งและการกระจายสินค้า
3(3-0-6)
(Transportation and Distribution Management)
การประกอบการและการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่
3(3-0-6)
(Entrepreneurship and New Business Creation)
การวิเคราะห์และการควบคุมต้นทุนอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Cost Analysis and Control)
ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
(Computer Software Usage Skills)
รวม
18(17-2-35)
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รหัสวิชา
141113103
141113108
141113109
141113206
141113209
141113210
141313105

รหัสวิชา
141113102
141113107
1411133XX
1411133XX
141313101
141313104

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
(Human Resource Management)
กิจกรรมสังคมเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นผู้บริหาร
3(2-2-5)
(Social Activity for Executives Preparation)
เตรียมสหกิจศึกษา
1(1-0-3)
(Pre Co-Operative Education)
การวางแผนและการควบคุมการผลิต
3(3-0-6)
(Production Planning and Control)
การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
(Strategic Management)
กฎหมายและการประกันภัยในธุรกิจโลจิสติกส์
3(3-0-6)
(Legal and Insurance in Business Logistics)
กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Laws)
รวม
19(18-2-38)
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
(Organization and Management)
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Advertising and Public Relations for Business)
วิชาเลือกเสรี
3(3-0-6)
(Free Electives Course)
วิชาเลือกเสรี
3(3-0-6)
(Free Electives Course)
สถิติและวิจัยทางธุรกิจ
3(2-2-5)
(Statistics and Business Research)
หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
(Principles of Economics)
รวม
18(17-2-35)
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มคอ.2

รหัสวิชา
141113214

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
สหกิจศึกษา
6(0-600-0)
(Co-Operative Education)
รวม
6(0-600-0)
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา
141113105
141113106
141113212
141113213
141313106
141313303

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การจัดการธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Business Management for Environment)
การจัดการธุรกิจเพื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3(3-0-6)
(Business for AEC Management)
การสัมมนาทางการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
3(3-0-6)
(Seminar in Industrial Business and Logistics Administration)
โครงงานพิเศษ
3(0-6-3)
(Special Project)
การภาษีอากร
3(3-0-6)
(Taxation)
การลงทุนและการจัดทําแผนธุรกิจ
3(3-0-6)
(Investment and Business Plan)
รวม
18(15-6-33)
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มคอ.2
3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
130203110 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โครงสร้างเชิงคณิตศาสตร์ เหตุผลเชิงอุปนัยและนิรนัย การอ้างเหตุผล และความ
สมเหตุสมผล ระบบพิกัดฉากและระบบพิกัดเชิงขั้ว ฟังก์ชันมูลฐาน อัตราการเปลี่ยนแปลง
และอนุพันธ์ ลําดับและอนุกรม ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น คณิตศาสตร์ด้านการเงิน การ
ประยุกต์ที่เลือกให้สอดคล้องกับเนื้อหาข้างต้น
140103001 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การบูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับพื้นฐาน เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันโดยคํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใช้ภาษา
ผ่านการเรียนรู้คําศัพท์และไวยากรณ์จากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการและบทความ
ทั่วไป การเขียนประโยคและย่อหน้าที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน การฝึกทักษะเพิ่มเติมที่ศูนย์
การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
140103002 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
วิชาบังคับก่อน : 140103001 ภาษาอังกฤษ 1
การบูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับที่สูงขึ้นเพื่อ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน โดยคํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใช้ภาษา
ผ่านการเรียนรู้คําศัพท์และไวยากรณ์จากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการและบทความ
ทั่ ว ไป การเขี ย นประโยคที่ มี โ ครงสร้ า งไม่ ซั บ ซ้ อ นและย่ อ หน้ า ขนาดสั้ น การฝึ ก ทั ก ษะ
เพิ่มเติมที่ศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองและการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
140103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
(English for Work)
วิชาบังคับก่อน : 140103002 ภาษาอังกฤษ 2
ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการทํางาน ภาษาในการทําธุรกิจ การตลาด การต้อนรับ
ลูกค้าและผู้เยี่ยมชม การเจรจาต่อรอง การนําเสนอแผนงานและสินค้าของบริษัท การเขียน
และการนําเสนอโครงการ
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มคอ.2
140103020 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(English for Industrial Management)
วิชาบังคับก่อน : 140103002 ภาษาอังกฤษ 2
การเรียนรู้กระบวนการเทคนิค และภาษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอุตสาหกรรม
การใช้ภาษาอังกฤษ เทคนิคที่ใช้ในสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงในวงการจัดการอุตสาหกรรม
ฝึกปฏิบัติทักษะทางด้านการพูดและการเขียน
140103021 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ
3(3-0-6)
(English for Service Industry)
วิชาบังคับก่อน : 140103002 ภาษาอังกฤษ 2
การบูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจการบริการ
ทักษะการสื่อสารสําหรับธุรกิจการบริหาร การศึกษาวัฒนธรรมนานาชาติ
140103022 การเขียนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ
3(3-0-6)
(Writing for Service Industry)
วิชาบังคับก่อน : 140103021 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ
การเขียนเพื่อธุรกิจการบริการ การเขียนบันทึกข้อความ จดหมายธุรกิจ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ บันทึกการประชุม แผ่นพับ และรายงาน การใช้คํา วลี และสํานวนที่
เหมาะสม
140203901 มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
(Man and Society)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสัมพันธ์ของมนุษย์และสังคม สังคมมนุษย์และการตั้งถิ่นฐาน การจัดระเบียบ
สังคม วัฒนธรรม สถาบันทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปัญหาสังคมและการพัฒนา
สังคม
140203903 มิติทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
3(3-0-6)
(Social, Economic and Political Dimension)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสําคัญของสังคม เศรษฐกิจและการเมือง การเปลี่ยนแปลงและโอกาส พลวัตร
สังคม และการปรับตัวของสังคมไทย จริยธรรมกับการดํารงชีวิตในสังคมพลวัตรสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืน
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มคอ.2
140303101 จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
(General Psychology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมนุษย์ พัฒนาการ
ของมนุษย์ การเรียนรู้ การรับรู้ เชาวน์ปัญญา อารมณ์ บุคลิกภาพ สุขภาพจิตและ
การปรับตัว
140303104 จิตวิทยาเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
(Psychology for Work)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อการทํางาน การจูงใจ การตัดสินใจ การแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งในการทํางาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การประสานงาน ภาวะผู้นํา การสร้าง
ทีมงาน และการสื่อสารในที่ทํางาน
140303201 การพูดเพื่อประสิทธิผล
3(3-0-6)
(Effective Speech)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสําคัญของการพูด องค์ประกอบของการพูด ประเภทของการพูด การวิเคราะห์
กลุ่ ม ผู้ ฟั ง การเตรี ย มการพู ด และการใช้ ห ลั ก จิ ต วิ ท ยาในการพู ด การพู ด เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิผล การพูดในโอกาสต่าง ๆ การประเมินผลการพูดของตนเองและผู้อื่น
140303401 คาราโอเกะ
1(0-2-1)
(Karaoke)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวัติและแนวคิดเกี่ยวกับคาราโอเกะ ดนตรีเบื้องต้น คอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่
ใช้เกี่ยวกับคาราโอเกะ การติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ การเลือกเพลง การจัดทํารายการ
เพลง การตั้งจังหวะเพลง การใช้งานเสียงประกอบ การฝึกร้องเพลง การร้องเพลงเดี่ยว
และเพลงคู่
140303503 แบดมินตัน
1(0-2-1)
(Badminton)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวัติของกีฬาแบดมินตัน เทคนิคการเล่น กฎ กติกา การเลือกใช้อุปกรณ์ที่
เหมาะสม การฝึกทักษะเบื้องต้นและสามารถนําทักษะไปใช้ในการเล่นแบดมินตัน การเป็น
ผู้เล่นและผู้ชมที่ดี
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มคอ.2
140303504 ลีลาศ
1(0-2-1)
(Dancing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวั ติ ข องการลี ล าศ ทั ก ษะเบื้ อ งต้ น ของการลี ล าศ มารยาทของการลี ล าศ
การปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติที่ดี การเต้นรําแบบละติน และแบบบอลรูม
140303505 เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
(Table Tennis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวัติของกีฬาเทเบิลเทนนิส เทคนิคการเล่น กฎ กติกา การเลือกใช้อุปกรณ์ที่
เหมาะสม การฝึกทักษะเบื้องต้นและสามารถนําทักษะไปใช้ในการเล่นเทเบิลเทนนิส
การเป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี
140303509 เปตอง
1(0-2-1)
(Pétanque)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวั ติ กี ฬาเปตอง กฎ กติ กา มารยาทของการแข่ งขั น อุ ปกรณ์ การแข่ งขั น
การฝึกทักษะพื้นฐาน การถือลูก การโยน การตี และการนับคะแนน การจัดแข่งขันกีฬา
เปตอง การแข่งขันกีฬาภายในชั้นเรียน
140303601 มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Human Relations)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและทฤษฎีว่าด้วยพฤติกรรมของบุคคล การเข้าใจตนเองและผู้อื่น การพัฒนา
ตนเอง การติดต่อสื่อสาร การทํางานเป็นทีม ภาวะผู้นํา ความขัดแย้งและการบริหาร
ความขัดแย้ง สังคม วัฒนธรรม มารยาททางสั งคม หลักธรรมทางศาสนาและการ
ประยุกต์ใช้ในการสร้างมนุษยสัมพันธ์
140303606 การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Systematic and Creative Thinking)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดเกี่ยวกับระบบพื้นฐานการทํางานของสมอง กระบวนการทางจิตวิทยาใน
การเข้าใจความคิดของมนุษย์ การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงวิพากษ์
การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดเชิงสังเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงบูรณาการ และ
วิธีพัฒนาความคิด
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มคอ.2
141113101 หลักการตลาด
3(3-0-6)
(Principles of Marketing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การตลาด ส่วนประสมทางการตลาด ระบบและสิ่งแวดล้อมทางการตลาด การแบ่ง
ส่วนการตลาด การกําหนดตลาดเป้าหมาย พฤติกรรมผู้บริโภค กระบวนการตัดสินใจซื้อ
การวางแผนทางการตลาด การติดตามและประเมินผลทางการตลาด แนวโน้มและแนวคิด
ทางการตลาดสมัยใหม่
141113102 องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
(Organization and Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายขององค์การและการจัดการ วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์การ ประเภท
ขององค์การ ลักษณะโครงสร้างขององค์การ ความเสี่ยงขององค์การ การวางแผน การจัด
สายงาน หลักเกณฑ์และแนวความคิดในการจัดตั้งองค์การธุรกิจ หลักการบริหารและ
หน้ า ที่ สํ า คั ญ ของฝ่ า ยบริ ห าร การวางแผนการจั ด คนเข้ า ทํ า งาน การสั่ ง การ การ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สาร แรงงานสั ม พั น ธ์ การจู ง ใจคนทํ า งาน การทํ า งานเป็ น ที ม การบริ ห าร
งบประมาณ การควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงาน การเข้าใจถึงบรรษัทภิบาลและ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ
141113103 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
(Human Resource Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทรัพยากรมนุษย์ หลักการในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ในองค์กร การวิเคราะห์งาน การสรรหาบุคลากร การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การ
ปฐมนิเทศ การพัฒนาและการฝึกอบรมบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
บริหารค่าตอบแทนของบุคลากร การบริหารแรงงานสัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของ
บุคลากรและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต
141113104 การจัดการผลิต
3(3-0-6)
(Production Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การดําเนินงานในการผลิตสินค้าและบริการ ลักษณะและความสําคัญของการผลิต
ปัจจัยการผลิต ระบบการผลิต กลยุทธ์การดําเนินงาน การจัดการและการควบคุมคุณภาพ
การออกแบบสินค้าและบริการ เทคโนโลยีเพื่อการผลิต การวางแผนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ
กําลังการผลิต การซ่อมและการบํารุงรักษา การจัดซื้อ และการบริหารสินค้าคงคลัง
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มคอ.2
141113105 การจัดการธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Business Management for Environment)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การจัดการสิ่งแวดล้อม ความสําคัญของระบบนิเวศ ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรอบแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผลกระทบเชิงลบของ
การประกอบธุรกิจที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม กระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อม จริยธรรม
ทางธุรกิจต่อสิ่งแวดล้อม มาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมในการดําเนินธุรกิจ ขั้นตอนในการ
ดําเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
141113106 การจัดการธุรกิจเพื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3(3-0-6)
(Business for AEC Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวัติความเป็นมาของอาเซียน ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ลักษณะ
ธุรกิจของประเทศกลุ่มอาเซียน ประเภทของธุรกิจที่ทําความร่วมมือกันของกลุ่มอาเซียน
กลไกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน เขตการค้าเสรี และเศรษฐกิจพื้นฐานในประชาคมอาเซียน
การค้ า ระหว่ า งประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น องค์ ประกอบของประเทศร่ ว มเจรจาที่ มี
ผลกระทบต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
141113107 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Advertising and Public Relations for Business)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การวางแผนโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การพัฒนาและการจัดการโปรแกรมโฆษณา
และประชาสัมพันธ์ การกําหนดงบประมาณ การกําหนดเนื้อหาข่าวสาร การประเมินและ
คัดเลือกข่าวสาร การนําเสนอข่าวสาร การตัดสินใจใช้สื่อ การวัดประสิทธิผลสื่อโฆษณา
และประชาสัมพันธ์ การเข้าถึง ความถี่ และผลกระทบของการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
141113108 กิจกรรมสังคมเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นผู้บริหาร
3(2-2-5)
(Social Activity for Executives Preparation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทักษะด้านการพูด บุคลิกภาพ กอล์ฟ ลีลาศ ร้องเพลง สังคมในงานเลี้ยงและ
สังสรรค์ การสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ หรือความรู้และทักษะอื่นที่มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับสถานการณ์สังคมของผู้บริหารในขณะนั้น ๆ
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มคอ.2
141113109 เตรียมสหกิจศึกษา
1(1-0-3)
(Pre Co-Operative Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการโดยให้มี
องค์ความรู้ เรื่องหลักการแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการขั้นตอนของสหกิจ
ศึกษา ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับสหกิจศึกษา การเลือกสถานประกอบการ ตลอดจน
ความรู้พื้นฐานที่จําเป็นสําหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การเสริมสร้าง
ทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสากล มาตรฐาน
ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ การเขียนรายงานทางวิชาการและ
การนําเสนอผลงาน
141113201 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Logistics and Supply Chain Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลั ก การเบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การจั ด การโลจิ ส ติก ส์ แ ละโซ่ อุป ทาน กลยุ ท ธ์ ใ นการ
ดําเนินการจัดการโซ่อุปทาน ช่องทางการขนส่ง การวางแผนการผลิต การบริหารคลังสินค้า
การวางแผนการขนส่งและกระจายสินค้า การวางแผนการใช้ทรัพยากร การคัดเลือกและ
สร้างความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารระบบ
โลจิสติกส์ การควบคุมการปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์ การนํากลยุทธ์โลจิสติกส์ไปปฏิบัติ
141113202 ระบบการจัดการคุณภาพ
3(3-0-6)
(Quality Management Systems)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดและความหมายของการจัดการคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ กระบวนการ
ในการควบคุมคุณภาพ การวางแผนติดตามและประเมินผล ในทุกส่วนงาน เครื่องมือและ
เทคนิคที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพ ที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ มาตรฐานการควบคุม
คุณภาพในระดับสากล
141113203 การจัดการคลังสินค้า
3(3-0-6)
(Warehousing Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิด ทฤษฎี ความสําคัญของการจัดการคลังสินค้า บทบาทและหน้าที่ของ
คลังสินค้า ประเภทของคลังสินค้า การเลือกสถานที่ตั้งองค์การ การบริหารงานกิจการ
คลังสินค้า กิจกรรมภายในคลังสินค้า การออกแบบคลังสินค้า การพัฒนาคลังสินค้า
เทคนิคการจัดเก็บสินค้า อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในคลังสินค้า การดูแลรักษาสินค้า
การขนส่ง กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการคลังสินค้า
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มคอ.2
141113204 การจัดการขนส่งและการกระจายสินค้า
3(3-0-6)
(Transportation and Distribution Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสําคัญของการขนส่งที่มีต่อธุรกิจ การดําเนินงานด้านการขนส่ง วิธีการขนส่ง
แบบต่าง ๆ วิธีการจัดตั้งหน่วยขนส่ง การจัดการหน่วยขนส่ง ต้นทุนการขนส่งและ
กระจายสินค้า การขนส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดตารางเวลาและการกําหนด
เส้นทางในการขนส่งสินค้า นโยบายในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ระบบข้อมูล
สารสนเทศที่ใช้ควบคุมการจัดการกระจายสินค้า การขนส่งด้วยระบบคอนเทนเนอร์มี
โครงข่ายการขนส่ง และการเชื่อมโยงระบบการขนส่ง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
รูป แบบการขนส่ ง แบบจํ า ลองการตัด สิน ใจสํ าหรั บ การขนส่ ง และการกระจายสิ นค้ า
วิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของการขนส่งและการกระจายสินค้าในรูปแบบต่าง ๆ การจัด
ตารางเวลาและการกําหนดเส้นทางในการขนส่งและการกระจายสินค้า
141113205 การบริหารการจัดหา จัดซื้อ และสินค้าคงคลัง
3(3-0-6)
(Procurement and Inventory Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสําคัญเชิงกลยุทธ์ของการจัดหา บทบาทหน้าที่การจัดซื้อ ข้อกําหนดและ
ความต้องการ การวางแผนการจัดซื้อจัดหา การจัดหาและประเมินซัพพลายเออร์ การ
รับมือและเลือกข้อเสนอ
การบริหารข้อตกลงและความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์
การเจรจาต่อรอง หลักเกณฑ์และองค์ประกอบที่สําคัญในการเจรจาต่อรอง ศิลปะการ
เจรจาต่อรอง การประเมินกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง การจัดการสินค้าคงคลัง นโยบาย
ของสินค้าคงคลัง บทบาทของสินค้าคงคลัง การพยากรณ์ความต้องการสินค้า คงคลัง
การวางแผนความต้องการวัสดุและสินค้าคงคลัง
141113206 การวางแผนและการควบคุมการผลิต
3(3-0-6)
(Production Planning and Control)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การวางแผนการผลิตในกระบวนการผลิต การนําปัจจัยการผลิตมาใช้ในการ
แก้ปัญหา การเลือกสถานที่ตั้งโรงงาน การควบคุมคุณภาพและปริมาณ ระบบการ
บํารุงรักษา ระบบการจัดซื้อ ระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือ การคาดคะเนความต้องการ
สินค้า การควบคุมพัสดุคงคลัง การทําสมดุลสายการผลิต ออกแบบสายการผลิต การ
วิเคราะห์วิธีและขั้นตอนการทํางาน การบริหารค่าจ้างแรงงานและค่าใช้จ่ายในการผลิต
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มคอ.2
141113207 การประกอบการและการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่
3(3-0-6)
(Entrepreneurship and New Business Creation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายและความสําคัญของการเป็นผู้ประกอบการ คุณลักษณะของผู้ประกอบ
อาชีพอิสระที่ประสบความสําเร็จ การแสวงหาโอกาสและช่องทางในการประกอบอาชีพ
อิสระโดยการเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวหรือเข้าซื้อกิจการ การศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการ ทั้ ง ด้ า นการเงิ น การตลาด เทคโนโลยี ปั ญ หา และอุ ป สรรคของธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่ อมที่พบอยู่เ สมอ การจัดทํา แผนธุ ร กิจได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และผสมผสานสอดคล้องกับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ
141113208 การวิเคราะห์และการควบคุมต้นทุนอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Cost Analysis and Control)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การวิเคราะห์และควบคุมต้นทุน บทบาทของการควบคุมต้นทุนในองค์การธุรกิจ
ประเภทของต้นทุนในธุรกิจอุตสาหกรรม การวัดและประเมินผลการดําเนินงานเกี่ยวกับ
ต้นทุนในด้านวัตถุดิบ แรงงาน และค่าใช้จ่ายทางการผลิต การจัดทํางบประมาณเพื่อใช้
ในการวางแผนธุรกิจ
141113209 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
(Strategic Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิเคราะห์ปัญหาและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ การกําหนด
นโยบายธุรกิจ การให้คําปรึกษาทางธุรกิจ การกําหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจและการประสาน
ความรู้ในแขนงวิชาต่าง ๆ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อย
ของหน่วยงานต่าง ๆ การจัดสรรทรัพยากร การศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจริงของหน่วยงาน
ธุรกิจและองค์กรประเภทต่าง ๆ โดยใช้กรณีศึกษา การนําแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ การ
ประเมินและการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์
141113210 กฎหมายและการประกันภัยในธุรกิจโลจิสติกส์
3(3-0-6)
(Legal and Insurance in Business Logistics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ขอบเขตความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรม
การขนส่งลักษณะความเสี่ยงภัยในการประกอบธุรกิจ กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการโลจิสติกส์ การซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ การชําระราคาในทางการค้า
ระหว่างประเทศ การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ
การนําเข้าสินค้าและการส่งออกสินค้า การจัดเก็บของในคลังสินค้าและเทอร์มินัล
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มคอ.2
141113211 โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Logistics)
วิชาบังคับก่อน : 141113201 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานทางธุรกิจ
ความสําคัญของโลจิ สติกส์ทางธุรกิจที่มีต่อธุรกิจระหว่างประเทศ การวางแผน
โลจิสติกส์ การขนส่งทางถนน ทางราง ทางท่อ ทางอากาศ ทางน้ําและชายฝั่ง การขนส่ง
ด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์ การจัดการคลังสินค้า การบรรจุภัณฑ์ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
องค์การที่ดําเนินงานด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศที่สําคัญ สารสนเทศในระบบโลจิสติกส์
กฎหมายการขนส่งระหว่างประเทศ และกรณีศึกษาต่าง ๆ
141113212 การสัมมนาทางบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
3(3-0-6)
(Seminar in Industrial Business and Logistics Administration)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการสัมมนา วงจรของการจัดการสัมมนา การวิเคราะห์ วิจารณ์ ประเด็นปัญหา
ที่เกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ในสถานการณ์ปัจจุบัน การอภิปรายและถก
แถลงร่วมกับวิทยากร หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ การสรุป
เพื่ อให้ ได้ ข้อยุ ติจากผลการสัมมนา การเผยแพร่ผลการสัมมนาต่อวงการวิชาชีพธุ ร กิจ
อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
141113213 โครงงานพิเศษ
3(0-6-3)
(Special Project)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การจัดทําโครงงานหรืองานวิจัยเพื่อพัฒนางานธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
ลักษณะปัญหาของธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติก การวางแผนและการจัดการเพื่อให้
ได้มาซึ่งนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ การจัดการทรัพยากรเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ การจดอนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตร การ
นําเสนอผลงานนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์
141113214 สหกิจศึกษา
6(0-600-0)
(Co-Operative Education)
วิชาบังคับก่อน : 141113109 เตรียมสหกิจศึกษา
นักศึกษาต้องผ่านการเรียนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 15
หน่วยกิต และรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
นักศึกษาปฏิบัติงานในภาคเอกชนหรือภาครัฐ ในรูปแบบสหกิจศึกษา นักศึกษา
นักศึกษาปฏิบัติงานในภาคเอกชนหรือภาครัฐ ในรูปแบบสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้องเข้า
ไปทํางานจริงในโรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจเอกชนหรือหน่วยงานราชการ โดยมีช่วงการ
ทํางานในปีการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 มีระยะเวลาในการทํางานไม่น้อยกว่า 600
ชั่วโมง การทํางานจะอยู่ภายใต้การกํากับดูแล และให้คะแนนร่วมกันระหว่างผู้สอนวิชา
สหกิจศึกษา ของภาควิชาต้นสังกัด และผู้ประกอบการ ภายหลังเสร็จสิ้นการทํางานในแต่ละ
ภาคการศึก ษา นั กศึกษาจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อภาควิชาต้ นสังกั ดเพื่อ ใช้
ประกอบการวัดผล
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มคอ.2
141213101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
(Computer and Information Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวัติของคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์นําข้อมูลเข้าและนํา
ข้อมูลออก ระบบบัสและระบบเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก ข้อมูลและการบริหารข้อมูล
หน่วยความจํา หน่วยเก็บบันทึกข้อมูล ระบบดิจิทัล ระบบปฏิบัติการ ระบบอินเทอร์เน็ต
และการสื่ อ สาร การใช้ โ ปรแกรมวิ น โดว์ แ ละซอฟต์ แ วร์ ป ระเภทต่ า งๆ แพลตฟอร์ ม
คอมพิวเตอร์
141213102 ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
(Computer Software Usage Skills)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์กับงานธุรกิจ การสร้าง
จดหมายเวียน การจัดทํารายงาน การจัดทําแผนภูมิ การสรุปข้อมูลสําหรับผู้บริหาร
เทคนิคนําเสนองานด้วยรูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว การเชื่อมโยงหลายมิติ การใช้
ฟังก์ชันการคํานวณ พื้นฐานการจัดฐานข้อมูล
141313101 สถิติและวิจัยทางธุรกิจ
3(2-2-5)
(Statistics and Business Research)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสําคัญของสถิติและวิจัย ประเภทของสถิติ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การ
จัดการเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและเชิงอ้างอิง การประมาณค่า การทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การพยากรณ์เพื่อการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบและการ
เขียนรายงานวิจัย
3(3-0-6)
141313103 การเงินธุรกิจ
(Business Finance)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เครื่องมือทางการเงิน ความสําคัญและเป้าหมายของการบริหารการเงิน ความรู้ด้าน
ธุรกิจและตลาดการเงิน การทํางานของตลาดการเงิน การวางแผนและควบคุมทางการเงิน
ของธุรกิจ ข้อมูลทางการเงินที่เชื่อถือได้ การบริหารสินทรัพย์หมุนเวียน งบลงทุน การจัดหา
เงินทุนจากแหล่งเงินทุนระยะสั้น ปานกลาง และระยะยาว การจัดโครงสร้างเงินทุน วิธีการ
จัดสรรเงิ นทุ น การจัดหาเงินทุ นตามระยะเวลา ต้นทุนของเงินทุน ค่าของเงินตามเวลา
นโยบายเงินปันผล การควบคุมกิจการและการแยกกิจการ การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในงาน
ด้านการเงิน
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มคอ.2
141313104 หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
(Principles of Economics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายและหลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค ปัญหาพื้นฐาน
เศรษฐกิจ กระแสหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจ รายได้ประชาชาติ ภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด และ
เงินตึงตัว นโยบายการเงินและการคลัง ความรู้ด้านการค้าและการเงินระหว่างประเทศ
วิธีการดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศและกระบวนการกระแสโลกาภิวัฒน์ อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ ดุลการชําระเงินระหว่างประเทศ ปัจจัยกําหนดอุปสงค์และอุปทาน
ของสินค้า กลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจภายใต้ตลาดแข่งขันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์
141313105 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Laws)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สภาพแวดล้อมทางกฎหมาย กฎหมายว่าด้วยบริษัทจํากัด กฎหมายเกี่ยวกับการ
ควบคุมธุรกิจ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยลักษณะนิติกรรม สัญญา หุ้นส่วน
บริษัท บริษัทมหาชนจํากัด ตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด ซื้อขาย กฎหมายเกี่ยวกับสถาบัน
การเงินและตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายควบคุมการจําหน่ายสินค้า กฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญา กฎหมายลักษณะประกันว่าด้วยบุคคลและทรัพย์ กฎหมายลักษณะประกันภัย
พ.ร.บ.ประกันสังคม และ พ.ร.บ.แรงงาน
141313106 การภาษีอากร
3(3-0-6)
(Taxation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ภาษีอากร กฎหมายภาษีอากร ภาพรวมของระบบภาษีอากรของไทย หลักการภาษี
อากรตามประมวลรัษฎากรของไทย วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรต่าง ๆ ตาม
ประมวลรัษฎากร และภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต
อากรแสตมป์ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดินและบํารุงท้องที่ ภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กิจการค้า วิธีการและหลักเกณฑ์การคํานวณภาษีอากร และความสําคัญของการวางแผนภาษี
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มคอ.2
141313301 หลักการบัญชีเพื่อการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
3(3-0-6)
(Principles of Accounting for Industrial Business and Logistics Administration)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การจัดทําบัญชีทางธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ ประโยชน์และการนําข้อมูล
ทางการบัญชีไปใช้ แม่บทการบัญชี จรรยาบรรณของวิชาชีพการบัญชี หลักการและวิธีการ
บันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การจัดทํางบการเงิน การวัดผลการดําเนินงานและแสดง
ฐานะการเงินของธุรกิจแต่ละประเภท วิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม และ
ระบบเงินสดย่อย
141313303 การลงทุนและการจัดทําแผนธุรกิจ
3(3-0-6)
(Investment and Business Plan)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุน ประเภทของการลงทุน การกําหนดมูลค่าธุรกิจ
เทคนิ ค และวิธีก ารตัด สิน ใจลงทุน และผลตอบแทน คุณ ลั ก ษณะของผู้ป ระกอบการที่
ประสบความสําเร็จ การจัดทําแผนธุรกิจ การวางแผนการใช้เงินทุน การจัดหาแหล่งเงิน
ทุน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและความเป็็นไปได้้ของโครงการลงทุน การเขียนแผน
ธุรกิจและการนําแผนธุรกิจไปเสนอต่อสถาบันการเงิน
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คุณวุฒิ และสาขาวิชาเอก
สถาบัน/ประเทศ
Ph.D. (Journalism)

Southern Illinois University,
USA
M.S. (Journalism
Northwestern University,
Advertising)
USA
ศศ.บ. (วรรณคดีอังกฤษและ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
ภาษาต่างประเทศ)
ประเทศไทย
นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ Ph.D. (Political Science) Universidad Complutense
3101203303941
de Madrid, Spain
Ph.D. (Economics)
Universite de Nancy, France
M.A. (International
Universite de Nancy, France
Economics)
M.A. (Political Science) Universidad Complutense
de Madrid, Spain
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ประเทศไทย

ปี พ.ศ.
2520
2516
2512
2525
2521
2518

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

ผลงานทาง
วิชาการ

รอง
รายวิชาที่สอน
ศาสตราจารย์ หลักการตลาด,
กิจกรรมสังคม
เพื่อเตรียม
ความพร้อมเป็น
ผู้บริหาร
รอง
รายวิชาที่สอน
ศาสตราจารย์ องค์การและ
การจัดการ,
การจัดการ
เชิงกลยุทธ์

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
ที่จะมีใน
ที่มีอยู่แล้ว
หลักสูตรใหม่
6

-

มคอ.2

3.2.2 อาจารย์พิเศษ

6

2516
2509

มคอ.2

ลําดับ
ที่
3
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4

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
นายวันชัย ประเสริฐศรี
3101500694570

ม.ล.ศิราภิรมย์ ธีรประเสริฐ
3409900644469

สําเร็จการศึกษาจาก
คุณวุฒิ และสาขาวิชาเอก
สถาบัน/ประเทศ
Ph.D. (Commerce
Accounting)
บธ.ม. (การบัญชี)
บช.บ.

Sandar Patel University,
India
มหาวิทยาลัยสยาม, ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
ประเทศไทย
บธ.บ. (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
ประเทศไทย
บธ.บ. (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยสยาม, ประเทศไทย
บธ.ด. (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ประเทศ
ไทย
รอ.ม. (การจัดการภาครัฐและ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,
เอกชน)
ประเทศไทย
วท.บ. (สถิติ)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
ประเทศไทย

ปี พ.ศ.
2543
2535
2555

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

ผลงานทาง
วิชาการ

ผู้ช่วย
รายวิชาที่สอน
ศาสตราจารย์ การเงินธุรกิจ,
การภาษีอากร

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
ที่จะมีใน
ที่มีอยู่แล้ว
หลักสูตรใหม่
6

2530
2524
2555
2546

อาจารย์

รายวิชาที่สอน
สถิติและวิจัย
ทางธุรกิจ, หลัก
เศรษฐศาสตร์

-

6

2527

มคอ.2

มคอ.2
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
ฝึกปฏิบัติงานด้านธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ ในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 มีความรู้และทักษะด้านการปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เสมือนพนักงานคนหนึ่งใน
องค์กร การได้รับประสบการณ์ชีวิต ตามสาขาที่เรียนเพิ่มเติม นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน
4.1.2 มีทักษะการทํางานด้านการสื่อสารข้อมูล การบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
การวางแผนการดําเนินงานและการหาปัญหาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น กล้าคิด กล้าพูด และกล้าลงมือปฏิบัติ
มากขึ้น
4.1.3 มีการพัฒนาด้านการทํางานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบและความมั่นใจในตนเอง มี
คุณธรรม จรรยาบรรณ จริยธรรม ความซื่อสัตย์ รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง
4.2 ช่วงเวลา
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
สหกิจศึกษาจัดเต็มเวลาต่อเนื่องกัน คิดเทียบเป็นจํานวนชั่วโมง 600 ชัว่ โมงขึ้นไป
4.4 ข้อกําหนด
นักศึกษาต้องผ่านการเรียนรายวิชา 141113109 เตรียมสหกิจศึกษา รายวิชาในหมวดศึกษา
ทั่วไป ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต มาก่อน
5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยย่อ
มอบหมายให้นักศึกษาทําโครงงานหรืองานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
และการแก้ปัญหาด้านธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ขององค์กรโดยดําเนินการ ดังนี้
5.1.1 นักศึกษาเลือกองค์กรหรือธุรกิจที่สนใจในการจัดทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1.2 นักศึกษาประสานงานและขออนุญาตเข้าทําการศึกษาและหาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อนําเสนอ
ขอจัดทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1.3 นักศึกษาจัดทําโครงงานหรืองานวิจัย โดยการเสนอ ศึกษาข้อมูลรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ และรายงานข้อมูล การนําเสนอวิธีการจัดทํา รายงานผลการจัดทําในชั้นเรียนและจัดทํารูปเล่ม
รายงาน
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.2.1 มีความรู้และทักษะด้านการจัดการ การสื่อสาร และการประสานงาน
5.2.2 มีทักษะการทํางานด้านการเป็นผู้นํา การเป็นผู้ตาม การประสานงาน การวิเคราะห์
สังเคราะห์และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
5.2.3 มีการพัฒนาด้านทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพ
5.3 ช่วงเวลา
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
5.4 จํานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
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5.5 การเตรียมการ
5.5.1 จัดปฐมนิเทศเพื่อให้คําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการจัดทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.5.2 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คําปรึกษาตลอดการทํางานและช่วยเหลือทางวิชาการแก่
นักศึกษา เช่น การเลือกหัวข้อเรื่อง การแนะนําแหล่งข้อมูล ฯลฯ
5.5.3 จัดทําเว็บไซต์เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารสําหรับการทําโครงงานหรืองานวิจัย ปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลให้ทันสมัย และมีตัวอย่างในการทําโครงงานหรืองานวิจัยให้นักศึกษาดาวน์โหลดหรือยืม
5.5.4 ติดตามความก้าวหน้าในการทําโครงงานหรืองานวิจัยของนักศึกษา โดยการประเมินผล
ความก้าวหน้า
5.6 กระบวนการประเมินผล
กระบวนการประเมินผล ดําเนินการดังนี้
5.6.1 ประเมินแบบเสนอโครงงานโดยให้นักศึกษานําเสนอแก่คณะกรรมการ
5.6.2 นักศึกษานําเสนอผลการดําเนินงาน และจัดทํารูปเล่มรายงาน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1.1 ความรู้ ความเข้าใจ และการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการดําเนิน
ชีวิตและการปฏิบัติงาน

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
- โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยรายวิชาต่าง ๆ ที่มคี วาม
เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับการจัดการ สามารถบูรณาการและ
ประยุกต์ใช้ได้จริง
- กิจกรรมเสริมหลักสูตรมีหลากหลายเพื่อฝึกให้นักศึกษาได้
นําความรู้ไปใช้จริง เช่น การศึกษาดูงาน เป็นต้น
- เปิดรายวิชา การจัดการโครงการ สัมมนาและสหกิจศึกษา
เพื่อให้นักศึกษาได้บูรณาการความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ทํางานจริง ฝึกการคิดวิเคราะห์และการแก้ปญ
ั หา
1.2 การเป็นผู้นํา ผู้ตาม และการทํางาน - มอบหมายงานให้นักศึกษาทําเป็นกลุ่มและมีการหมุนเวียน
เป็นทีม
บทบาทหน้าที่ในการทํางานเพื่อฝึกการทํางานเป็นทีม การ
เป็นผู้นํา และผู้ตามที่ดี
- ใช้กรณีศึกษาประกอบการเรียนการสอนเพื่อฝึกการคิดและ
แก้ปัญหาร่วมกัน
1.3 ความมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ความ - สอดแทรกเรือ่ งคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์
ซื่อสัตย์และความรับผิดชอบต่อ
รับผิดชอบ โดยการฝึกให้นักศึกษามีวินัยในการแต่งกาย
สังคม
รับผิดชอบงานที่มอบหมาย มีความซื่อสัตย์ คุณธรรมและ
ตรงต่อเวลา
- จัดกิจกรรมจิตอาสาและโครงการเกี่ยวกับชุมชนและสังคม
1.4 ความสามารถด้านเทคโนโลยี
- เปิดสอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศ คณิตศาสตร์และ
- มอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาต่างประเทศ
มาใช้ในการทํางาน
- เอกสารประกอบการสอนใช้ทั้งเอกสารภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
- ฝึกให้นักศึกษาค้นคว้างานที่เป็นภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการ
ตอบคําถามและทํากิจกรรม
- มอบหมายงานที่ต้องใช้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี
และคณิตศาสตร์ในการปฏิบัติ เช่น การทําวิจัย การทํา
โครงงาน การสัมมนา
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คุณลักษณะพิเศษ
1.5 ความรู้ความสามารถในการบริหาร
จัดการและการคิดวิเคราะห์ และ
การแก้ปัญหา

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
- เปิดรายวิชาสหกิจศึกษาเพือ่ ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานใน
หน่วยงานจริง
- การมอบหมายงานที่ต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และการ
นําเสนอผลงานที่ได้ศึกษา
- มอบหมายงานที่ต้องมีการวิเคราะห์ โดยใช้กรณีศึกษาจาก
สถานประกอบการจริง

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูด้ ้านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรม คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ประพฤติ
ตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม เพื่อให้สามารถดําเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข
อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องราวต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ที่ศึกษา ดังนี้
(1) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดยมีจิตสํานึกและจิตสาธารณะ
(2) มีความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ ขยันและอดทน
(3) มีภาวะผู้นํา มีคุณธรรม จริยธรรม
(4) มีวินัย ตรงต่อเวลา
(5) เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับขององค์กร
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ดา้ นคุณธรรม จริยธรรม
(1) การสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป
(2) สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน
(3) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือในวิชาเรียน
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป
(2) ประเมินพฤติกรรมโดยเพื่อนนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เพื่อนําไปใช้
ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู้ควรครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ดังนี้
(1) รู้หลักการ แนวคิด และทฤษฎีพื้นฐาน
(2) สามารถใช้ความรู้ในการคิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ
(3) ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
(4) สามารถนําความรู้ หลักการ และทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
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(5) สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
2.2.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ ช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ได้แก่ การบรรยาย อภิปราย การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(2) การฝึกปฏิบัติ การฝึกงาน การได้ฝึกการทํางาน
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ดังนี้
(1) การทดสอบย่อย
(2) การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
(4) ประเมินจากแบบฝึกหัด การบ้าน
(5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
(6) ประเมินจากโครงงานที่นําเสนอ
(7) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและนําความรู้ที่ได้ไปพัฒนาในวิชาชีพเมื่อจบการศึกษา
แล้ว ดังนั้นนักศึกษาจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม และความรู้
เกี่ย วกั บสาขาวิ ช าบริ ห ารธุ ร กิจ อุตสาหกรรมและโลจิส ติก ส์ใ นระหว่ า งการเรีย น อาจารย์ ต้ องเน้ นให้
นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอน
ในลักษณะท่องจํา นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญา ดังนี้
(1) มีกระบวนการคิด และกลั่นกรองข้อมูลอย่างเป็นระบบ
(2) สามารถสรุปประเด็น วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารได้
(3) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถปรับใช้องค์ความรู้ได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถพัฒนาการคิดวิเคราะห์เพื่อกําหนดวิธีการและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา
ที่เหมาะสมได้
(5) สามารถบูรณาการความรู้แล้วนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้ตามความเหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ดา้ นทักษะทางปัญญา
(1) การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
(2) การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(3) การอภิปรายกลุ่ม
(4) กําหนดกรณีศึกษาที่ให้นักศึกษาจัดทํารายงานกลุ่ม
(5) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา
(2) ประเมินผลงานจากการทําการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต
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2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
นั ก ศึ ก ษาต้ อ งออกไปประกอบอาชี พ ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ ต้ อ งเกี่ ย วข้ อ งกั บ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น
ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา ความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่าง ๆ เป็นเรื่องจําเป็นอย่างยิ่ง
ดังนั้น อาจารย์ต้องสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่าง ๆ ต่อไปนี้ให้นักศึกษา
(1) มีความรับผิดชอบในงานและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(2) รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
(3) เข้าใจและยอมรับถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และความแตกต่างทางวัฒนธรรม
(4) รักษาชื่อเสียงของตนเอง ครอบครัว และองค์กร
(5) ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมให้ทํางานเป็นกลุ่ม การทํางานที่ต้องประสานงานกับ
ผู้อื่นข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
ดังนี้
(1) การสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป
(2) การสอนในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตร โดยเน้นการทํางานเป็นกลุ่ม
(3) การจัดให้มีรายวิชาฝึกงาน ฝึกภาคสนาม ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา ดังนี้
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป
(2) ประเมินผลการเรียนรู้จากรายวิชาต่าง ๆ ที่มีการส่งเสริมให้ทํางานกลุ่ม
(3) ประเมินผลการเรียนรายวิชาฝึกงาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา
(4) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้เทคนิคทางการคิดคํานวณ และนําไปใช้อย่างสมเหตุสมผล
(2) สามารถวิเคราะห์และนําเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(5) มีทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด ฟัง อ่าน และเขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) การสอนในรายวิชาวิจัย หรือสถิติ หรือรายวิชาศึกษาทั่วไป
(2) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-Learning และการทดสอบความรู้พื้นฐานด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ
การทําแบบฝึกหัด การทํารายงาน
(2) ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นคอมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศตามเกณฑ์
มาตรฐานของมหาวิทยาลัย
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดยมีจิตสํานึกและจิตสาธารณะ
(2) มีความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ ขยันและอดทน
(3) มีภาวะผู้นํา มีคุณธรรม จริยธรรม
(4) มีวินัย ตรงต่อเวลา
(5) เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับขององค์กร
3.2 ความรู้
(1) รู้หลักการ แนวคิด และทฤษฎีพื้นฐาน
(2) สามารถใช้ความรู้ในการคิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ
(3) ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
(4) สามารถนําความรู้ หลักการ และทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
(5) สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
3.3 ทักษะทางปัญญา
(1) มีกระบวนการคิด และกลั่นกรองข้อมูลอย่างเป็นระบบ
(2) สามารถสรุปประเด็น วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารได้
(3) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถปรับใช้องค์ความรู้ได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถพัฒนาการคิดวิเคราะห์เพื่อกําหนดวิธีการและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่
เหมาะสมได้
(5) สามารถบูรณาการความรู้แล้วนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้ตามความเหมาะสม
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3.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความรับผิดชอบในงานและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(2) รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
(3) เข้าใจและยอมรับถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และความแตกต่างทางวัฒนธรรม
(4) รักษาชื่อเสียงของตนเอง ครอบครัว และองค์กร
(5) ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้เทคนิคทางการคิดคํานวณ และนําไปใช้อย่างสมเหตุสมผล
(2) สามารถวิเคราะห์และนําเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(5) มีทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด ฟัง อ่าน และเขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา
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ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
-กลุ่มวิชาภาษา
140103001 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
140103002 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
140103018 ภาษาอังกฤษเพือ่ การทํางาน 3(3-0-6)
(English for Work)
140103020 ภาษาอังกฤษเพือ่ การจัดการ 3(3-0-6)
อุตสาหกรรม
(English for Industrial Management)
140103021 ภาษาอังกฤษเพือ่
3(3-0-6)
อุตสาหกรรมการบริการ
(English for Service Industry)
140103022 การเขียนเพื่ออุตสาหกรรม 3(3-0-6)
การบริการ
(Writing for Service Industry)



ความรับผิดชอบรอง

ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะความสัมพันธ์
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้รายวิชา
ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคลและ เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

   



 



  



   



 



  



 



  

   



 



      


 

                 
    





  

 







   



มคอ.2

รายวิชา
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-กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
140303601 มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Human Relations)
-กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
130203110 คณิตศาสตร์ทวั่ ไป
3(3-0-6)
(General Mathematics)
-กลุ่มวิชาพลศึกษา
140303503 แบดมินตัน
1(0-2-1)
(Badminton)
140303504 ลีลาศ
1(0-2-1)
(Dancing)
-วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
140203901 มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
(Man and Society)
140203903 มิติทางสังคม เศรษฐกิจ
3(3-0-6)
และการเมือง
(Social, Economic and Political
Dimension)
140303101 จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
(General Psychology)

ทักษะความสัมพันธ์
ทักษะการวิเคราะห์
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้รายวิชา
ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคลและ เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ความรับผิดชอบ
และการใช้เทคโนโลยี
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
     







   

   

                        

 







  



 







  



      
      


 

 



     

 

   





   

     

   





 

มคอ.2

รายวิชา
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140303104 จิตวิทยาเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
(Psychology for Work)
140303201 การพูดเพื่อประสิทธิผล
3(3-0-6)
(Effective Speech)
140303401 คาราโอเกะ
1(0-2-1)
(Karaoke)
140303505 เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
(Table Tennis)
140303509 เปตอง
1(0-2-1)
(Pétanque)
140303606 การคิดเชิงระบบและ
3(3-0-6)
ความคิดสร้างสรรค์
(Systematic and Creative Thinking)

ทักษะความสัมพันธ์
ทักษะการวิเคราะห์
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้รายวิชา
ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคลและ เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ความรับผิดชอบ
และการใช้เทคโนโลยี
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5



   
 







 









   

   

  






 



 







  



 







  



    

        

  



มคอ.2

รายวิชา

ทักษะความสัมพันธ์
ทักษะการวิเคราะห์
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้รายวิชา
ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคลและ เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ความรับผิดชอบ
และการใช้เทคโนโลยี
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

ข.หมวดวิชาชีพเฉพาะ
-กลุ่มวิชาแกน
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141113101 หลักการตลาด
3(3-0-6)

(Principles of Marketing)
141113102 องค์การและการจัดการ
3(3-0-6) 
(Organization and Management)
141113103 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
(Human Resource Management)
141113104 การจัดการผลิต
3(3-0-6) 
(Production Management)
141113105 การจัดการธุรกิจเพื่อ
3(3-0-6)
สิ่งแวดล้อม

(Business Management for
Environment)
141113106 การจัดการธุรกิจเพื่อ
3(3-0-6)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(Business for AEC Management)
141113107 การโฆษณาและ
3(3-0-6)
การประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ

(Advertising and Public Relations
for Business)

 

 
 



    

 

  



 

   

 



  

  





 



   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 



    

   



  

 



 



   

  

   

 

มคอ.2

รายวิชา

ทักษะความสัมพันธ์
ทักษะการวิเคราะห์
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้รายวิชา
ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคลและ เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ความรับผิดชอบ
และการใช้เทคโนโลยี
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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141113108 กิจกรรมสังคมเพือ่ เตรียม
3(2-2-5)
ความพร้อมเป็นผู้บริหาร

 
(Social Activity for Executives
Preparation)
141113109 เตรียมสหกิจศึกษา
1(1-0-3)
 
(Pre Co-Operative Education)
141213101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 3(2-2-5)
สารสนเทศ



(Computer and Information
Technology)
141213102 ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
 

คอมพิวเตอร์
(Computer Software Usage Skills)
141313101 สถิติและวิจัยทางธุรกิจ
3(2-2-5)
  
Statistics and Business Research
141313103 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)    
(Business Finance)
141313104 หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)   
(Principles of Economics)
141313105 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)   

(Business Laws)


 

      

    



 





 







 



   







 

 



   







 

 

          

 





 



    




  
    

 

 

 

   
  



  



 

มคอ.2

รายวิชา
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141313106 การภาษีอากร
3(3-0-6)
(Taxation)
141313301 หลักการบัญชีเพื่อการบริหาร 3(3-0-6)
ธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
(Principles of Accounting for
Industrial Business and Logistics
Administration)
141313303 การลงทุนและการจัดทํา
3(3-0-6)
แผนธุรกิจ
(Investment and Business Plan)
-กลุ่มวิชาชีพ
141113201 การจัดการโลจิสติกส์และ
3(3-0-6)
โซ่อุปทานทางธุรกิจ
(Business Logistics and Supply
Chain Management)
141113202 ระบบการจัดการคุณภาพ
3(3-0-6)
(Quality Management Systems)
141113203 การจัดการคลังสินค้า
3(3-0-6)
(Warehousing Management)

ทักษะความสัมพันธ์
ทักษะการวิเคราะห์
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้รายวิชา
ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคลและ เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ความรับผิดชอบ
และการใช้เทคโนโลยี
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
 



 

 

   

 





 

   

 

 

          

  



   

 



   

   

    

   

   

   

    

   

   

 

    





 

 

มคอ.2

รายวิชา
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141113204 การจัดการขนส่งและ
3(3-0-6)
การกระจายสินค้า
(Transportation and Distribution
Management)
141113205 การบริหารการจัดหา จัดซื้อ 3(3-0-6)
และสินค้าคงคลัง
(Procurement and Inventory
Management)
141113206 การวางแผนและการควบคุม 3(3-0-6)
การผลิต
(Production Planning and Control)
141113207 การประกอบการและ
3(3-0-6)
การสร้างสรรค์ธรุ กิจใหม่
(Entrepreneurship and New
Business Creation)
141113208 การวิเคราะห์และการควบคุม 3(3-0-6)
ต้นทุนอุตสาหกรรม
(Industrial Cost Analysis and
Control)
141113209 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
(Strategic Management)

ทักษะความสัมพันธ์
ทักษะการวิเคราะห์
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้รายวิชา
ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคลและ เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ความรับผิดชอบ
และการใช้เทคโนโลยี
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
   

   

    

  

   

 

    

   

  





          

          







     





 

   

  

  

 

   

         

  

 





  

มคอ.2

รายวิชา

ทักษะความสัมพันธ์
ทักษะการวิเคราะห์
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้รายวิชา
ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคลและ เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ความรับผิดชอบ
และการใช้เทคโนโลยี
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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141113210 กฎหมายและการประกันภัย 3(3-0-6)
ในธุรกิจโลจิสติกส์
 
  
   
 

 
(Legal and Insurance in Business
Logistics)
141113211 โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)   

  
 

 
(International Logistics)
141113212 การสัมมนาทางการบริหาร 3(2-2-5)
ธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
   
     


    

(Seminar in Industrial Business)
and Logistics Administration)
141113213 โครงงานพิเศษ
3(0-6-3)   
              
  

(Special Project)
141113214 สหกิจศึกษา
6(0-600-0)
                        
(Co-Operative Education)

มคอ.2

มคอ.2
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552 และฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา
กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพ
ภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องทําความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และนําไปดําเนินการจนบรรลุผล
สัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
การทวนสอบในระดั บรายวิ ชาควรให้ นั กศึ กษาประเมิ นการเรี ยนการสอนในระดั บรายวิ ชามี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา
ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการทําวิจัยสัมฤทธิ์ผล
ของการประกอบอาชี พ ของบั ณ ฑิ ต ที่ ทํ า อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและนํ า ผลการวิ จั ย ที่ ไ ด้ ย้ อ นกลั บ มาปรั บ ปรุ ง
กระบวนการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและ
หน่วยงานโดยองค์กรภายนอก
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552 และฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554
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มคอ.2
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มี ก ารปฐมนิ เ ทศ แนะแนวการเป็ น ครู แ ก่ อ าจารย์ ใ หม่ ให้ มี ค วามรู้ แ ละเข้ า ใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทําวิจัย การนําเสนอผลงานวิจัย สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ศึกษาดู
งาน การประชุมวิชาการทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่อง
(2) การจัดให้มีการสอนแบบเป็นทีม ซึ่งจะส่งเสริมโอกาสให้อาจารย์ได้มีประสบการณ์การสอน
ร่วมกับคนอื่น รวมถึงการมีโอกาสได้เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ประสานงาน และผู้ร่วมทีมการสอน
(3) การส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียน
การสอนระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร หรือทําวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถนําไปเผยแพร่ในการประชุม
วิชาการที่มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลาย ๆ สถาบัน
(4) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
(1) การส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่
จัดทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(2) การส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ และการนําเสนอผลงานใน
การประชุมวิชาการในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อย่างน้อยให้มีผลงานการเขียนหรือการนําเสนอปีละ 1
เรื่อง
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มคอ.2
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
การจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กําหนดให้ทุกหลักสูตรมี
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ ประกอบด้วย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดังนี้
1.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ
1.2 รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา
1.3 รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญปวีณ์ รัตน์พงศ์พร
1.4 ดร.เลิศณรงค์ สุวรรณ
1.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนีย์ วรรธนโกมล
1.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์
โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ต้องทําหน้าที่ดังนี้
1) พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรและรายวิชาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
2) จัดหาและกําหนดอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตร ที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติตรง
ตามรายวิชาที่สอน
3) จัดตารางการเรียนการสอน ตารางสอบ ตารางการฝึกปฏิบัติ ฝึกภาคสนาม สหกิจศึกษา ตามที่
กําหนดในหลักสูตร
4) ควบคุม กํากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีคุณภาพและ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและรายวิชา
5) ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การจัดประชุมวิชาการ
การส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการ
6) ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเป้าหมายคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
หลักสูตร
7) ติดตามผลหลักสูตร โดยศึกษาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า อาจารย์และ
นักศึกษาปัจจุบัน
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
การบริหารงบประมาณเป็นไปตามระเบียบการบริหารงบประมาณและการจัดการศึกษาตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเ่ ดิม
2.2.1 มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอน และอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนที่ทันสมัย สะดวกต่อ
การใช้งาน
2.2.2 มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 60 เครื่อง
พร้อมด้วยโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ให้บริการแก่นักศึกษา ให้สามารถเข้าใช้งานได้ 10 ชั่วโมงต่อวัน
2.2.3 มีเจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอนให้พร้อมใช้งาน
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มคอ.2
2.2.4 มหาวิ ท ยาลั ย มี ห้ อ งสมุ ด และแหล่ ง ความรู้ เ พื่ อ อํ า นวยความสะดวกในการสื บ ค้ น ผ่ า น
ฐานข้อมูล และมีความพร้อมด้านหนังสือและตํารา
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
มีการประสานงานกับสํานักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือและตําราที่เกี่ยวข้องเพื่อบริการให้
อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน นอกจากนี้ได้ดําเนินการตรวจสอบ
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการอยู่เสมอ เพื่อให้มีความพร้อมต่อการใช้งาน
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา วารสารและอุปกรณ์
การเรียนการสอนตลอดจนทรัพยากรอื่น ๆ ที่จําเป็น
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
การรับอาจารย์ใหม่จะดําเนินการโดยคณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป และการคัดเลือกอาจารย์
ใหม่จะเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จะต้องประชุมร่วมกันกับคณาจารย์ผู้สอน ในการวางแผนจัดการ
เรียนการสอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา การรวบรวมข้อมูลเพื่อการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําให้บรรลุเป้าหมาย
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พเิ ศษ
คณะมีนโยบายการเชิญและแต่งตั้งคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเป็นคณาจารย์พิเศษ
มาร่วมสอนในบางหัวข้อที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะเพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษา
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชา และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับภาระงาน
ที่รับผิดชอบ
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
มีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเข้าใจ
ในโครงสร้างและหลักสูตร เช่น จะต้องรับการฝึกอบรมหรือการสัมมนาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา
5.1 การให้คาํ ปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นักศึกษา
มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา โดยให้คําแนะนําเกี่ยวกับการเรียน และ
ทั้งนี้กําหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาและคณาจารย์ต้องกําหนดชั่วโมงให้คําปรึกษา (Office Hour) เพื่อให้
นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ โดยจัดระบบการประสานงานนัดหมายอย่างเป็นระบบ
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
สามารถดําเนินการอุทธรณ์ได้
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มคอ.2
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
6.1 มีแผนการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเมื่อครบรอบหลักสูตร เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป
6.2 มีการสํารวจความต้องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตก่อนการปรับปรุง
หลักสูตร
7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
ปีที่ 1
1. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผนติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน

หลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ มาตรฐาน

คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4

อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ

มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7

ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย 
ละ25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา

ด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5








































































มคอ.2
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
   
ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ทมี่ ี

ต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5

ปีที่ 5




หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
การประเมิ น และปรั บ ปรุ ง การดํ า เนิ น การของหลั ก สู ต รเพื่ อ สะท้ อ นถึ ง คุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต ที่
คาดหวัง โดยจะนํามาใช้ในการประเมินคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ต่อไป
1. การประเมินประสิทธิผลการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
(1) การประชุมร่วมของอาจารย์ในภาควิชา/สาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอคําแนะนํา
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ หรือเพื่อนร่วมงาน
(2) การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพื่อสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนในช่วงของ
การเรียนแต่ละรายวิชา
(3) การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการใช้กลยุทธ์การสอนที่แตกต่างกัน
(4) การทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
หรือกลุ่มรายวิชา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์ตามที่ได้วางแผนไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ผ ลการประเมิ นการสอนของนั กศึ ก ษาในแต่ละรายวิช า การสัง เกตการณ์ของอาจารย์ ประจํ า
หลักสูตรหรือทีมผู้สอน การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับนักศึกษา
ของสถาบันอื่นในหลักสูตรใกล้เคียงกัน การจัดอันดับเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ใช้ในการสอนเพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การปรั บปรุ งแผนการจั ด การเรี ย นรู้ แ ละการพั ฒ นาความรู้ แ ละทั ก ษะที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด ตาม
ความต้องการของนักศึกษา
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มคอ.2
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
(1) การประเมิ น หลั กสู ต ร โดยนั ก ศึ ก ษาปั จ จุ บั น และอาจารย์ เพื่ อ นํ า ข้ อมู ล มาทบทวนและ
ปรับปรุงการจัดการแผนการเรียน การจัดการเรียนการสอน และเนื้อหารายวิชาที่อาจซ้ําซ้อน ไม่ทันสมัย
ยาก/ง่าย เป็นต้น
(2) การประเมินหลักสูตรโดยศิษย์เก่า เพื่อติดตามผลการนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจาก
การศึกษาในหลักสูตรไปใช้ในการทํางาน
(3) การประเมินผลโดยผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสํารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดให้มีคณะกรรมการตรวจติดตามการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตามตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกระดับอุดมศึกษาเป็นประจําทุกปี ดังนั้นการประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
จึงใช้คณะกรรมการชุดเดียวกันกับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย จากนั้นนําผล
การประเมินคุณภาพการศึกษามาใช้พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี เพื่อตอบสนองความเปลี่ยนแปลง
และความต้องการของสังคม
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
(1) อาจารย์ประจําวิชา อาจารย์ผู้สอน นําผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดย
นักศึกษาผู้บังคับบัญชา และหรือเพื่อนร่วมงาน แล้วแต่กรณี มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ
(2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ซึ่งดําเนินการทุกสิ้นปีการศึกษามาทบทวนและวิเคราะห์ พร้อมนําเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขในจุดที่มี
ข้อบกพร่อง สําหรับปีการศึกษาถัดไป
(3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร นําผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปัจจุบัน
และอาจารย์โดยศิษย์เก่า และโดยผู้ใช้บัณฑิต เพื่อทบทวนและพิจารณาในการนําไปแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาที่กําหนดในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

- 58 -

มคอ.2

ภาคผนวก
ประกอบด้วยเอกสารต่าง ๆ ดังนี้
1. แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของหลักสูตร
2. ความหมายของเลขรหัสรายวิชาในหลักสูตร
3. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557)
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2552 และฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554
5. รายวิชา/คําอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี
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มคอ.2

ภาคผนวกที่ 1
แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของหลักสูตร
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แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของหลักสูตร
ภาคการศึกษาที่ 1
140103001 3(3-0-6)

ภาคการศึกษาที่ 2
140103002 3(3-0-6)
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ภาคการศึกษาที่ 3
1401030xx 3(3-0-6)
วิชาเลือก
ในกลุ่มวิชาภาษา

ภาคการศึกษาที่ 4
1401030xx 3(3-0-6)
วิชาเลือก
ในกลุ่มวิชาภาษา

ภาคการศึกษาที่ 5
141113103 3(3-0-6)
การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์

ภาคการศึกษาที่ 6
141113102 3(3-0-6)
องค์การ
และการจัดการ

ภาษาอังกฤษ 1

ภาษาอังกฤษ 2

13xxxxxxx 3(x-x-x)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์

14xxxxxxx 3(x-x-x)
วิชาเลือกในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป

141113101 3(3-0-6)

141113104 3(3-0-6)

141113108 3(2-2-5)

หลักการตลาด

การจัดการผลิต

กิจกรรมสังคมเพื่อ
เตรียมความพร้อม
เป็นผู้บริหาร

141113107 3(3-0-6)
การโฆษณา
และการประชาสัมพันธ์
ทางธุรกิจ

141113106 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจ
เพื่อประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

14xxxxxxx 3(x-x-x)

14xxxxxxx 3(x-x-x)

141313103 3(3-0-6)

141213102 3(2-2-5)

141313105 3(3-0-6)

141313101 3(2-2-5)

141113212 3(3-0-6)

วิชาเลือกในกลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์และ
มนุษย์ศาสตร์

วิชาเลือกในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป

การเงินธุรกิจ

ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์

กฎหมายธุรกิจ

สถิติและวิจัยทางธุรกิจ

การสัมมนาทางการ
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
และโลจิสติกส์

14xxxxxxx 1(x-x-x)

141213101 3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

141113202 3(3-0-6)
ระบบการจัดการ
คุณภาพ

141113204 3(3-0-6)
การจัดการขนส่ง
และการกระจายสินค้า

141113206 3(3-0-6)
การวางแผนและ
การควบคุมการผลิต

141313104 3(3-0-6)
หลักเศรษฐศาสตร์

141113213 3(0-6-3)
โครงงาน
พิเศษ

141113201 3(3-0-6)
การจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน
ทางธุรกิจ

141113205 3(3-0-6)

141113209 3(3-0-6)

1411133xx 3(3-0-6)

141313106 3(3-0-6)

การบริหารการจัดหา

141113207 3(3-0-6)
การประกอบการและ
การสร้างสรรค์
ธุรกิจใหม่

การจัดการเชิงกลยุทธ์

วิชาเลือกเสรี

การภาษีอากร

141113203 3(3-0-6)

141113211 3(3-0-6)
โลจิสติกส์
ระหว่างประเทศ

141113208 3(3-0-6)
การวิเคราะห์
และการควบคุม
ต้นทุนอุตสาหกรรม

141113210 3(3-0-6)
กฎหมายและ
การประกันภัย
ในธุรกิจโลจิสติกส์

1411133xx 3(3-0-6)

141313303 3(3-0-6)
การลงทุนและการ
จัดทําแผนธุรกิจ

วิชาเลือกในกลุ่มวิชา
พลศึกษา

14xxxxxxx 1(x-x-x)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชา
พลศึกษา

140xxxxxx 3(x-x-x)
วิชาเลือกในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป

การจัดการคลังสินค้า

จัดซื้อ และสินค้าคงคลัง

140xxxxxx 1(x-x-x)
วิชาเลือกในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป

ภาคการศึกษาที่ 7
141113214 6(0-600-0)
สหกิจศึกษา

วิชาเลือกเสรี

ภาคการศึกษาที่ 8
141113105 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจ
เพื่อสิ่งแวดล้อม

141113109 1(1-0-3)
เตรียมสหกิจศึกษา

141313301 3(3-0-6)
หลักการบัญชีเพื่อ
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
และโลจิสติกส์

18(x-x-x)

18(17-2-35)

18(18-0-36)

18(17-2-35)

19(18-2-38)

18(17-2-35)

6(0-600-0)

18(15-6-33)

ภาคผนวกที่ 2
ความหมายของเลขรหัสรายวิชาในหลักสูตร

มคอ.2
ความหมายของเลขรหัสรายวิชาในหลักสูตร

ความหมาย
หลักที่

1-2

3-4

5

6

7

8-9
ลําดับรายวิชา
กลุ่มวิชา/หมวดวิชา/แขนงวิชา
ระดับการศึกษา
สาขาวิชา
ภาควิชา
คณะ

เลขหลักที่ 1-2 หมายถึง
เลขหลักที่ 3-4 หมายถึง

คณะ
ภาควิชา

เลขหลักที่ 5

หมายถึง

สาขาวิชา

เลขหลักที่ 6
เลขหลักที่ 7

หมายถึง
หมายถึง

ระดับการศึกษา
กลุ่มวิชา/
หมวดวิชา/แขนงวิชา

เลขหลักที่ 8-9 หมายถึง

ลําดับรายวิชา
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บริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป
หมวดศึกษาทั่วไป
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
และโลจิสติกส์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การบัญชี
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
และโลจิสติกส์
ปริญญาตรี
วิชาแกน
วิชาชีพ
หมวดวิชาเลือกเสรี

14
01-03
11
12
13
1
3
1
2
3
xx

มคอ.2

ภาคผนวกที่ 3
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557)
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มคอ.2
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ภาคผนวกที่ 4
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2552 และฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554

ภาคผนวกที่ 5
รายวิชา/คําอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี

มคอ.2
141113301 การบริหารค่าตอบแทน
3(3-0-6)
(Compensation Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิธีการบริหารค่าจ้าง เงินเดือนและค่าตอบแทนอื่น ๆ การประเมินค่างาน เพื่อ
กํ า หนดโครงสร้ า งค่ า ตอบแทน วิ ธี ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนสํ าหรั บ พนั ก งานระดั บ ต่ าง ๆ
ค่ า จ้ า งจู ง ใจสํ า หรั บ งานบางประเภท รู ป แบบการจั ด ประโยชน์ แ ละการบริ ก ารให้ กั บ
พนักงาน การบริหารโครงการเงินกองทุน สวัสดิการกองทุนต่าง ๆ กองทุนเงินทดแทน
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนเงินประกันสังคม
141113302 แรงงานสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Labour Relations)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ความเป็นมาของการแรงงานสัมพันธ์ องค์กรฝ่าย
นายจ้าง องค์กรฝ่ายลูกจ้าง และบทบาทของรัฐที่มีต่อการแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับแรงงาน สภาพการจ้างและข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง กระบวนการยื่น
ข้อเรียกร้อง และการเจรจาต่อรอง การส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับ
ลูกจ้าง กรณีตัวอย่างและคําพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับกรณีพิพาทด้านแรงงาน
141113303 พฤติกรรมผู้บริโภค
3(3-0-6)
(Consumer Behavior)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปัจจัยแวดล้อมภายนอก ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์และปัจจัยด้านจิตวิทยาส่วน
บุคคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ผู้บริโภคขั้นสุดท้าย ผู้บริโภคประเภทองค์การ ทฤษฎี
ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค การประยุกต์ความรู้
เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคไปใช้ในการแบ่งส่วนตลาด การกําหนดกลุ่มเป้าหมาย การวาง
ตําแหน่งทางการตลาด และส่วนประสมการตลาด
141113304 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Business Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ กระบวนการบริหารการจัดการสําหรับธุรกิจระหว่าง
ประเทศ การบูรณาการหน้าที่ทางการบริหารสําหรับธุรกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ
และในแต่ละสถานการณ์สภาพแวดล้อมโลกที่ผันแปร สภาพแวดล้อมในประเทศและ
ระหว่ า งประเทศ เทคนิค เครื่ อ งมื อวิ ธี ก ารสมั ย ใหม่ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและระบบ
สารสนเทศทางการบริ ห ารที่ ก้ า วหน้ า การบริ ห ารห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน การจั ด การระบบ
มาตรฐานและระบบคุณภาพ
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มคอ.2
141113305 การเจรจาต่อรอง
3(3-0-6)
(Negotiation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการเจรจาต่อรอง หลักเกณฑ์องค์ประกอบที่สําคัญในการเจรจาต่อรอง ศิลปะ
การเจรจาต่อรอง ยุทธวิธีและการประเมินกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง ผลกระทบและการ
ป้องกันที่เกิดจากการเจรจาต่อรอง กฎหมายและข้อกําหนดในการเจรจาต่อรอง
141113306 การตลาดเพื่อการส่งออก
3(3-0-6)
(Export Marketing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ลักษณะและขอบเขตการตลาดเพื่อการส่งออก การวางแผนการส่ งออก การ
วิเคราะห์ตลาด การวิจัยตลาด การเจาะตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต้นทุนและการ
กําหนดราคา การจัดจําหน่าย การส่งเสริมส่งออก การควบคุม
141113307 การคิดอย่างเป็นระบบและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
(Systematic Thinking and Decision Making)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ เรียนรู้กระบวนการและขั้นตอนของ
การตั ด สิ นใจ การคิ ด เป็ น ระบบและการวิ เ คราะห์ ปั ญ หา การตัด สิ น ใจที่ เป็ น เหตุ ผ ล
เกณฑ์ในการตัดสินใจ การปรับปรุงการตัดสินใจ การจัดกลุ่มและระเบียบข้อมูลเพื่อความ
เข้าใจประเด็นปัญหา และพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ ในการดําเนินงานอย่างมีหลักเกณฑ์
141113308 จรรยาบรรณและมารยาทพิธีการทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Ethics and Etiquette)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายและความสําคัญของจรรยาบรรณทางธุรกิจ หลักธรรมาภิบาล และ
บรรษัทภิบาล จริยธรรมส่วนบุคคล จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สํานึกคุณธรรมสําหรับ
ผู้บริหารหรือผู้ประกอบการและบุคลากรภายในองค์การ ผลกระทบของการดําเนินธุรกิจ
ขององค์การที่มีต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชาติ สภาพแวดล้อมและสังคมโดยรวม
มารยาทและพิธีการทางธุรกิจ
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มคอ.2
141113309 การพยากรณ์ธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Forecasting)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสําคัญของการพยากรณ์ทางด้านธุรกิจ ประโยชน์ของการพยากรณ์ที่นํามาใช้
ในการวางแผนและควบคุมการพยากรณ์ที่นํามาใช้ในการวางแผนและควบคุมองค์การ
ธุ ร กิ จ กระบวนการและเทคนิค ในการพยากรณ์ ร ะยะสั้นและระยะยาว โดยใช้ข้ อมู ล
ทางด้านภาวะเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
141113310 การบริหารโครงการ
3(3-0-6)
(Project Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลั ก การของการจั ด ทํ า โครงการ ความสํ า คั ญ และวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด ทํ า
โครงการ การวางแผน การวิเคราะห์ ระบบการดําเนินงานและการจัดการบริหารโครงการ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และการบริหารทรัพยากรที่ใช้ใน
การดําเนินโครงการ การควบคุม ติดตาม และประเมินโครงการ วิธีการเขียนโครงการ และ
นําเสนอโครงการ
141113311 การบริหารการสื่อสารในองค์การ และภาวะผู้นํา
3(3-0-6)
(Organization Communication Management and Leadership)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การจัดการธุรกิจสมัยใหม่
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ การจัดการ
ทางด้ า นการติ ด ต่ อ สื่ อ สารอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การติ ด ต่ อ สื่ อ สารในหลากหลาย
สถานการณ์ ประเภทของการติดต่อสื่อสาร การใช้เครื่องมือและเทคนิคในการสื่อสารอย่าง
มีประสิทธิภาพ การวางกลยุทธ์การสื่อสาร และภาวะผู้นํา ทฤษฎีภาวะผู้นํา บทบาท
ของผู้นําในการสื่อสาร

- 83 -

