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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดลอม
หลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๕๙
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอํานาจเจริญ

หมวดที่ ๑. ขอมูลทั่วไป
๑. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Innovation for Social and Environmental
Management
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อปริญญาภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts (Innovation for Social and Environmental
Management)
อักษรยHอภาษาไทย
: ศศ.บ. (นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม)
อักษรยHอภาษาอังกฤษ : B.A. (Innovation for Social and Environmental Management)
๓. วิชาเอก
ไมHมี
๔. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนหนHวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไมHน&อยกวHา ๑๒๔ หนHวยกิต
๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปM ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหHงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒
๕.๒ ภาษาที่ใช
การจัดการเรียนการสอนเปTนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เอกสารและตําราในวิชาหลักเปTนภาษาไทย
หรือภาษาอังกฤษ
๕.๓ การรับเขาศึกษา
มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตHางชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได&
๕.๔ ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปTนหลักสูตรเฉพาะโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอํานาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่จัดการเรียนการสอน
โดยตรง
๕.๕ การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ให&ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
๖.๑ หลักสูตรใหมH พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยกําหนดเปZดสอน ในปMการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
๖.๒ คณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอํานาจเจริญ พิจารณาการเปZดสอนหลักสูตร
วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘
๖.๓ ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาให&การรับรองหลักสูตร
ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙
๖.๔ ที่ประชุมคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยมหิดล พิจารณาให&ความเห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙
๖.๕ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล อนุมัติหลักสูตรในการประชุม
ในการประชุมครั้งที่ ๕๐๖/๒๕๕๙ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙
๗. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร&อมในการเผยแพรH คุณภาพ และมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ การอุดมศึกษา
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหHงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และ
หลักสูตรมีความพร&อมในการเผยแพรHในปMการศึกษา ๒๕๖๑
๘. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาสามารถนําความรู&ไปประกอบอาชีพ นักการจัดการ นักพัฒนา และเจ&าหน&าที่ใน
หนHวยงานท&องถิ่น ที่เกี่ยวข&องกับชุมชน การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล&อม ทั้งในหนHวยงานภาครัฐและเอกชน
ตลอดจนสามารถประกอบอาชีพอิสระในการจัดการธุรกิจของตนเอง และศึกษาตHอระดับที่สูงขึ้นในสาขาที่
เกี่ยวข&อง
ตัวอยางหนวยงานที่สามารถประกอบอาชีพได ไดแก
หนวยงาน
ภาครัฐ และ องค=กรมหาชน
มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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องคdกรปกครองสHวนท&องถิ่น
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล&อม
กรมสHงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล&อม
กรมการพัฒนาชุมชน

เจ&าหน&าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการพัฒนาชุมชน นักการจัดการชุมชน
เจ&าหน&าที่วิเคราะหdนโยบายและแผน นักวิชาการ

เจ&าหน&าที่ปฏิบัติงาน นักวิชาการ
นักสHงเสริมการพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชน
นักการจัดการชุมชน
สถาบันพัฒนาองคdกรชุมชน (องคdการมหาชน)
นักปฏิบัติการชุมชน นักบริการงานข&อมูล
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร&างเสริมสุขภาพ นักวิจัย นักวิชาการ
(สสส.)
ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ
มูลนิธิโครงการหลวง
เจ&าหน&าที่ชุมชนสัมพันธd เจ&าหน&าที่บริหารงานทั่วไป
มูลนิธินโยบายสุขภาวะ
นักวิจัย นักวิชาการ
โรงงานน้ําตาลมิตรผล
เจ&าหน&าที่ชุมชนสัมพันธd
บริษัท ปตท. (มหาชน)
พนักงานกิจการเพื่อสังคม
SCG Paper Public Company Limited
เจ&าหน&าที่ชุมชนสัมพันธdและราชการสัมพันธd
BETAGRO Public Company
เจ&าหน&าที่ปฏิบัติการกิจกรรมเพื่อสังคม
ตัวอยางหลักสูตรที่สามารถศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา ไดแก
มหาวิทยาลัย
หลักสูตร/สาขาวิชา
มหาวิทยาลัยมหิดล
๑.คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร=
-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล&อม
-วิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมและ
นวัตกรรมเพื่อความมั่นคงด&านสิ่งแวดล&อม
๒.คณะสังคมศาสตร=และมนุษยศาสตร=
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรdสิ่งแวดล&อม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรd
๑.คณะวิทยาศาตรและเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท
๒.คณะสังคมสงเคราะห=ศาสตร=
หลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต

มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรชีวภาพ
คณะสังคมศาสตร=
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนสังคมศาสตรd
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรd คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
-หลั กสู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารการพั ฒ นา
สังคม
-หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล&อม
มหาวิทยาลัยขอนแกHน
คณะมนุษยศาสตร=และสังคมศาสตร=
-หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
-หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลุHมน้ําโขงศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล&าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรd

๙. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย=ผูรับผิด ชอบ
หลักสูตร
ที่

ชื่อ-นามสกุล

๑ นางสาวโชติกา เมืองสง

ตําแหนง
ทาง
วิชาการ
อาจารยd

มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม

คุณวุฒิ(สาขาวิชา)
สถาบัน : ปDที่สําเร็จการศึกษา
-Ph.D (Geology)
China University of Geosciences
(Wuhan): 2015
-วท.ม (เทคโนโลยีการบริหาร
สิ่งแวดล&อม) มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๕๓
-วท.บ (วนศาสตรd)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรd: ๒๕๕๐
-ศศ.บ (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรd: ๒๕๕๐

เลขประจําตัว
ประชาชน
๓๖๓๙๙๐๐๐๙xxxx
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ที่

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ(สาขาวิชา)
สถาบัน : ปDที่สําเร็จการศึกษา

เลขประจําตัว
ประชาชน

๒ นางสาวกมลชนก รักเสรี

อาจารยd

-Postdoctoral Research Associate:
๓๓๕๙๙๐๐๐๙xxxx
Institute for Tuberculosis Research (ITR),
University of Illinois at Chicago, Illinois,
USA: 2550-2552
-ปร.ด (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๕๐
-วท.ม (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๑
-วท.บ (เทคนิคการแพทยd)
มหาวิทยาลัยขอนแกHน: ๒๕๓๗

๓ นางสาวสําอางคd ศุภฤกษd

อาจารยd

-วท.ด (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหมH : ๒๕๕๕
-วท.บ (เคมี) (เกียรตินิยมอันดับสอง)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม: ๒๕๕๐

๑๔๕๐๗๐๐๐๐xxxx

๔ นางสาวอุทัยวรรณ ผิวพรรณ อาจารยd

-วท.ม (เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรและสิ่งแวดล&อม)
มหาวิทยาลัยมหิดล:๒๕๕๕
-วท.บ (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล&าเจ&าคุณทหาร
ลาดกระบัง:๒๕๕๑

๑๘๔๐๑๐๐๑๕xxxx

๕ นางสาวมุกดา วงคdอHอน

-ศศ.ม (การจัดการทรัพยากรชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล&าธนบุรี:
๒๕๕๒
-ศศ.บ (พัฒนาสังคม) (เกียรตินยิ มอันดับสอง)
มหาวิทยาลัยนเรศวร:๒๕๔๙

๑๕๑๐๑๙๐๐๐xxxx

อาจารยd

๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ชั้นปMที่ ๑
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ชั้นปMที่ ๒-๔
ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอํานาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๑. สถานการณ=ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปFนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณ=หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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ภายใต& ยุ ค สมั ย ของสั ง คมโลกาภิ วั ต นd ที่ โ ลกทั้ ง โลกมี ก ารเชื่ อ มโยงกั น เปT น เครื อ ขH า ย รวมทั้ ง มี ก าร
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลายประการ ได&แกH การรวมตัวกันของประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในปM
พ.ศ.๒๕๕๘ การเปลี่ ย นแปลงอั น ซั บ ซ& อนของความสั มพั น ธd ร ะหวH า งประเทศในคริ ส ตd ศตวรรษที่ ๒๑ การ
ขยายตัวของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมในระดับโลก ความสําคัญของภาคประชาสังคมทั้งในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ รวมถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนdเรื่องการพัฒนาที่มุHงสูHหลักการพัฒนาอยHางยั่งยืน ซึ่งจาก
สถานการณdการเปลี่ยนแปลงในป|จจุบันนั้น สHงผลให&สังคมหรือชุมชนเผชิญกับป|ญหาทุนทรัพยากรธรรมชาติที่
เสื่ อ มโทรมลง การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศที่ กH อ ให& เ กิ ด ความเสี ย หายตH อ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล&อม และยังสHงผลกระทบตHอผลผลิตภาคเกษตร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม
ยังไมHมีประสิทธิภาพเทHาที่ควร ในขณะที่มีความขัดแย&งทางด&านนโยบายการอนุรักษdสิ่งแวดล&อมและการพัฒนา
เศรษฐกิจ
ดังนั้น ความสามารถในการเรียนรู&เทHาทันสถานการณdการเปลี่ยนแปลงและการประยุกตdใช&องคdความรู&
เชิ ง สหวิ ท ยาการนั้ น กH อ ให& เ กิ ด ความรู& ค วามเข& า ใจสภาพสั ง คมเศรษฐกิ จ โดยรวม ทั้ ง ในระดั บ ชุ ม ชน
ระดั บ ประเทศ และระดั บโลก รวมถึ งความสามารถในการมองสั ง คมเชิ งโครงสร& า ง การรู& จั กใช& ความคิ ด
สร&างสรรคd มีทักษะในการนําเทคนิควิธีหรือองคdความรู&ใหมHๆ เข&ามาประยุกตdใช&ในการบริหารจัดการ เพื่อให&
สามารถจัดการทรัพยากรหรือต&นทุนที่มีอยูH โดยเฉพาะทรัพยากรทางวัฒนธรรม และทรัพยากรทางธรรมชาติ
และสิ่งแวดล&อมบริเวณพื้นถิ่นที่ตนเองอยูHอาศัยให&มีจุดเดHน มีความสอดคล&องกับความต&องการของตลาด และ
สอดคล&องกับวิถีการดําเนินชีวิตของสังคมวัฒนธรรมนั้นๆ รวมทั้งสามารถปรับตัวให&เข&ากับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นอยูHตลอดเวลาได&อยHางรวดเร็วและสามารถตHอสู&กับคูHแขHงขันทางการค&าได&อยHางดี จึงมีความจําเปTนตHอการ
พัฒนาประเทศตHอไป
๑๑.๒ สถานการณ=หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณd ท างสั ง คมและวั ฒ นธรรมของคนไทยในสั ง คมป| จ จุ บั น ก& า วสูH สั ง คมผู& สู ง อายุ จ ากการมี
โครงสร&างประชากรที่วัยสูงอายุเพิ่มขึ้น วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง ทั้งสังคมเมืองและชนบทมีแนวโน&มให&
ความสําคัญกับงานประเพณีวัฒนธรรม และพิธีกรรมทางศาสนาน&อยลง และกําลังเผชิญวิกฤตความเสื่อมถอย
ด&านคุณธรรม และจริยธรรม และมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมถึงการเผชิญป|ญหาการ
แพรH ร ะบาดของยาเสพติ ด และจํ า นวนผู& ติ ด การพนั น เพิ่ ม ขึ้ น โดยเฉพาะในกลุH ม เด็ ก และเยาวชน มี ก ารใช&
เทคโนโลยีสมัยใหมHไมHวHาจะเปTนโทรศัพทdมือถือ อินเทอรdเน็ต เปTนต&น เพื่อสร&างความบันเทิงมากกวHาจะนํามาใช&
ให&เกิดประโยชนd และมีการเคลื่อนย&ายแรงงานจากชนบทสูHเมืองใหญHมากขึ้น รวมไปถึงการเคลื่อนย&ายแรงงาน
ระหวHางประเทศโดยเฉพาะจากกลุHมประเทศในเขตอนุภาคอินโดจีนภายหลังที่มีการรวมตัวกันของประชาคม
อาเซี ย น (ASEAN Community) ในปM พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่ ง ข& อ มู ล จากบทสรุ ป การพั ฒ นาในระยะแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแหHงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ชี้วHาประเทศไทยจะต&องเผชิญกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ&อนมากยิ่งขึ้นนั้น เปTนทั้งโอกาส
และความเสี่ยงตHอการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะข&อผูกพันที่จะเปTนประชาคมอาเซียนในปM พ.ศ. ๒๕๕๘ จึง
มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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จําเปTนต&องเรHงสร&างภูมิคุ&มกันในประเทศให&เข&มแข็งขึ้นมาใช&ในการเตรียมความพร&อมให&แกHคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให&สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได&อยHางเหมาะสม สามารถ
พัฒนาประเทศให&ก&าวหน&าตHอไปเพื่อประโยชนdสุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จากสถานการณdการเปลี่ยนแปลงทางด&านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่กลHาวมาข&างต&น การพัฒนา
ในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหHงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) จึงให&ความสําคัญกับการ
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ภายในประเทศที่ เ น& นการเสริมสร&า งความเข& มแข็ งของฐานการผลิ ต ภาคเกษตร และการ
ประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยHอม ขณะเดียวกันจําเปTนต&องปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบ
เศรษฐกิจโลก และภูมิภาค ภายใต&กรอบความรHวมมือตHางๆ และเพิ่มภูมิคุ&มกันของทุนที่มีอยูHในสังคมไทยได&
อยHางเหมาะสม ขณะเดียวกันจําเปTนต&องสร&างความพร&อมสําหรับเชื่อมโยงด&านกายภาพทั้งโครงสร&างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกสd ควบคูHกับ การยกระดับ คุณภาพคน การเสริมสร&างองคd ความรู&การพัฒ นาวิ ทยาศาสตรd
เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร&างสรรคdให&เปTนพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย
๑๒. ผลกระทบจาก ขอ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
สถาบัน
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
จากสภาพเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมที่มีความซับซ&อนมากขึ้น และแนวทางการพัฒนาประเทศดังที่
กลHาวมาข&างต&น การจัดการเรียนการสอนแบบแยกเปTนสHวนๆ ตามวิชาเฉพาะทาง การสอนในแนวทHองจําและ
ฝ€กทักษะองคdความรู&ในสาขาเฉพาะทาง จึงมีข&อจํากัดให&บุคลากรที่จะเติบโตเปTนกําลังสําคัญของชาติในอนาคต
ขาดความสามารถในการมองถึงป|ญหาแบบองคdรวม ขาดการคิดวิเคราะหdแบบบูรณาการ และมีข&อจํากัดด&าน
ความสามารถในการมองภาพใหญH ทั้งในเรื่องชีวิต และสังคม เชH น เรื่ องประวั ติศาสตรd เศรษฐกิ จ การเมือง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม ฯลฯ ที่มีอิทธิพลตHอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมที่ตนดํารงชีวิตอยูH
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขานวั ต กรรมการจั ด การสั ง คมและสิ่ ง แวดล& อ ม จึง ให&
ความสําคัญกับการเรHงสร&างภูมิคุ&มกันที่แข็งแกรHงให&กับทรัพยากรบุคคลให&มีองคdความรู&เชิงสหวิชา โดยการ
พัฒนาหลักสูตรที่เกิดจากการผสมผสานพื้นฐานองคdความรู&แบบบูรณาการสหสาขา ทั้งด&านการบริการจัดการ
วิทยาการสมัยใหมH เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม โดยเฉพาะอาศัยแนว
ทางการพัฒนาองคdความรู&ทั้งจากภาคทฤษฎี ควบคูHกับการลงพื้นที่ปฏิบัติการเชิงพื้นที่ (Area Based study)
และมีเนื้อหาการเรียนการสอนที่สอดคล&องกับยุคสมัย จึงมีความสําคัญและความจําเปTนที่จะชHวยให&ผู&เรียนเกิด
กระบวนการเรียนรู&ที่หลากหลาย สามารถเลือกและคัดสรรนวัตกรรมใหมHเข&ามาชHวยในการบริหารจัดการ มี
ความรู&ในการปฏิบัติงานแบบสหวิทยาการ เข&าใจถึงความเชื่อมโยงด&านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม และการ
อนุรักษdสิ่งแวดล&อมในกระบวนการพัฒนาระหวHางประเทศ สามารถมองเห็นป|ญหาสังคมที่มีความซับซ&อนและ
ค&นหาแนวทางการจัดการได&อยHางเปTนรูปธรรม และสามารถประยุกตdใช&วิทยาศาสตรdและเทคโนโลยีเข&ามาชHวย
ให&กระบวนการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อมที่มีอยูHให&เกิดประโยชนdสูงสุดและเหมาะสมกับสภาพการณdป|จจุบัน
มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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๑๒.๒ ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
จากสถานการณdทางด&านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล&อม ที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีแนวโน&มจะเสื่อม
โทรมลงอันเนื่องมาจากการบริหารจัดการที่ไมHเหมาะสม จนกระทั่งเกิดผลกระทบตHอวิถีการดําเนินชีวิตนั้น การ
พัฒนาหลักสูตรที่อาศัยการผสมผสานพื้นฐานองคdความรู&แบบสหสาขา ทั้งด&านวิทยาศาสตรdและเทคโนโลยีที่
ทันสมัย ด&านสังคมศาสตรd เศรษฐศาสตรd และการบริหารจัดการ เพื่อให&เกิดการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อมที่
เหมาะสมโดยอาศัยนวัตกรรมที่สอดคล&องกับบริบทของพื้นที่นั้นๆ เปTนแนวทางที่สอดคล&องกับพันธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัยมหิดลที่มุHงสร&างความเปTนเลิศทางด&าน ศาสตรd ศิลป„ และนวัตกรรม บนพื้นฐานของคุณธรรม เพื่อ
สังคมไทยและประโยชนdสุขแกHมวลมนุษยชาติ และสอดคล&องกับยุทธศาสตรdของมหาวิทยาลัยมหิดลทั้ง ๔ ด&าน
ดังนี้
ยุทธศาสตรd ๑ Excellence in research with global and social impact
ยุทธศาสตรd ๒ Excellence in outcome-based education for globally- competent graduates
ยุทธศาสตรd ๓ Excellence in professional services and social engagement
ยุทธศาสตรd ๔ Excellence in management for sustainable organization
- Financial
- Talent Workforce
- Environment
- Administration & Governance
- Branding
- IT Infrastructure
นอกจากนี้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม ยังชHวยให&
เกิดการพัฒนาศักยภาพของสังคมไมHวHาจะเปTนในระดับชุมชนท&องถิ่น สังคม และอนุภาคลุHมน้ําโขง ให&มีความ
เข& มแข็ งทั้ งในมิ ติ ข องมนุ ษยd สั งคม ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล& อม ซึ่ งสอดคล& องกั บ วิ สั ย ทั ศนd และ
พันธกิจการดําเนินงานของ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอํานาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้
วิสัยทัศน=
เปTนมหาวิทยาลัยของจังหวัด โดยมีมาตรฐานทางวิชาการและวิจัย
พันธกิจ
1) รHวมมือกับภาคีเครือขHายเพื่อสร&างความเข&มแข็งให&กับมหาวิทยาลัย
2) จัดการเรียนการสอนให&ได&มาตรฐาน
3) สร&างเครือขHายวิจัย
4) ให&บริการวิชาการกับสังคม
๑๓. ความสัมพันธ=กับหลักสูตรอื่นที่เปHดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
๑๓.๑ รายวิชาในหลักสูตรที่เปHดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น

มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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๑) คณะวิทยาศาสตรd คณะศิลปศาสตรd คณะสิ่งแวดล&อมและทรัพยากรศาสตรd คณะสังคมศาสตรd
และมนุษยศาสตรd วิทยาลัยวิทยาศาสตรdและเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เปZดสอนรายวิชา
หมวดศึกษาทั่วไป ให&กับนักศึกษาชั้นปMที่ ๑
๒) รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน ๖ หนHวยกิต เปZดสอนโดยคณะตHางๆ ซึ่งขึ้นอยูHกับความ
สนใจของนักศึกษา
๑๓.๒ รายวิชาในหลักสูตรที่เปHดสอนใหนักศึกษาในหลักสูตรอื่นเรียน
ไมHมี
๑๓.๓ การบริหารจัดการ
แตHงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและ
สิ่งแวดล&อม โดยมีเปŒาหมาย วัตถุประสงคdเปTนไปตามคําอธิบายลักษณะรายวิชาใน มคอ. ๒ รวมทั้งติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานและการพัฒนาหลักสูตร

หมวดที่ ๒. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
๑. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค=ของหลักสูตร
๑.๑ ปรัชญาของหลักสูตร
นวัตกรรมการจัดการมีความสําคัญในการสร&างกระบวนการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อมในแนวทาง
ใหมHๆ และเปTนการประยุกตdใช&องคdความรู&ด&านนวัตกรรมเพื่อการจัดการเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล&อมอยHางมี
ประสิทธิภาพ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม จึงมุHงผลิตบัณฑิต
ให&มีองคdความรู&ด&านการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อมเชิงบูรณาการ ตลอดจนมีความคิดสร&างสรรคdและสามารถ
นํานวัตกรรมการจัดการมาประยุกตdใช&ในกระบวนการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม เพื่อกHอให&เกิดการพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล&อมอยHางยั่งยืน และตอบสนองตHอการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคป|จจุบันและอนาคต
๑.๒ ความสําคัญ
“นวัตกรรม” หมายถึง แนวความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งตHางๆ ที่ใหมHตHอตัวป|จเจก หรือหนHวยงานที่รับ
เอาสิ่งนั้นไปประยุกตdใช&ให&เกิดประโยชนdตHอตนเองและสังคม ซึ่งนวัตกรรมนั้นจะประกอบไปด&วย ๓ มิติที่สําคัญ
คือ
๑) มีความใหมH สิ่งที่จะได&รับการยอมรับวHาเปTนนวัตกรรมนั้นต&องมีความใหมH ซึ่งอาจเปTนสิ่งที่พัฒนาขึ้น
ใหมHหรือเปTนการปรับปรุงจากของเดิมก็ได& ทั้งในลักษณะที่เปTนผลิตภัณฑd บริการ หรือกระบวนการ
๒) มีประโยชนdในเชิงเศรษฐกิจที่อาจวัดได&เปTนตัวเงินหรือไมHเปTนตัวเงินโดยตรงก็ได&
๓) มีการใช&ความรู&และความคิดสร&างสรรคdเปTนฐานในการพัฒนานวัตกรรม

มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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ซึ่ ง คํ า วH า นวั ต กรรมนั้ น มี ค วามแตกตH า งจากประดิ ษ ฐกรรมหรื อ สิ่ ง ประดิ ษ ฐd (Invention) เนื่ อ งจาก
ประดิษฐกรรมนั้นเปTนปรากฏการณdที่เกิดขึ้นครั้งแรกแล&วแล&วเสร็จในด&านความคิดหรือผลิตภัณฑd ในขณะที่
นวัตกรรมเปTนกระบวนการและการเปลี่ยนแปลงวิธีการที่จะก&าวไปหลังจากนั้น ซึ่งไมHได&หมายถึงการคิดค&นสิ่ง
ใหมHเพียงอยHางเดียว แตHรวมถึงการตHอยอดหรือการนําเทคโนโลยีหรือสิ่งที่มีอยูHไปสูHตลาดได&จริง
จากสถานการณdในป|จจุบันการพัฒนาประเทศอยHางรวดเร็วสHงผลให&เกิดการขยายตัวและการแขHงขันด&าน
ตHางๆ เชHน การเกษตร อุตสาหกรรม คมนาคม และธุรกิจการค&า อยHางกว&างขวาง ในขณะเดียวกันการพัฒนา
ประเทศได&กHอให&เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล&อมอยHางหลีกเลี่ยงไมHได& ความต&องการทรัพยากร
ด&านตHางๆ มีเพิ่มมากขึ้นตามจํานวนประชากรของโลกที่ขยายตัวอยHางตHอเนื่อง กับจํานวนทรัพยากรที่มีอยูHอยHาง
จํากัดและนับวันยิ่งลดลง ซึ่งป|จจัยสําคัญของป|ญหาดังกลHาวคือ ขาดการบริหารจัดการที่ถูกต&องและเหมาะสม
ทรัพยากรตHางๆ ถูกนําไปใช&ประโยชนdโดยคํานึงถึงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจมากกวHาความสมดุลของระบบ
นิเวศ สHงผลกระทบโดยตรงตHอการดํารงชีวิตของคนในชุมชนซึ่งเปTนกลุHมที่ได&รับผลกระทบอันดับแรก การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม และการความก&าวหน&าทางเทคโนโลยี ยังสHงผลให&สังคมมุHงเน&นความสําคัญ
ในเรื่องของวัตถุนิยม มากกวHาการชHวยกันอนุรักษdและฟ•‘นฟู ป|ญหาตHางๆ ที่เกิดขึ้นขยายวงกว&างสูHสังคมทุกระดับ
การต&องรอหนHวยงานที่เกี่ยวข&องเข&ามาดําเนินการแก&ไข ซึ่งกระบวนการดังกลHาวมักมีความลHาช&าและแก&ป|ญหา
ไมHตรงจุด เพื่อให&ป|ญหาดังกลHาวนําไปสูHการปฏิบัติอยHางเปTนรูปธรรม โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอํานาจเจริญ
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลมี ค วามเชื่ อ วH า การนํ า นวั ต กรรมการจั ด การที่ มี ค วามสํ า คั ญ อยH า งยิ่ ง ในการทํ า ให& เ กิ ด
กระบวนการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อมในแนวทางใหมHๆ สามารถที่จะตHอยอดองคdความรู&ที่มีอยูH ทําให&เกิด
การพัฒนาอยHางตHอเนื่อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หากชุมชนซึ่งเปTนผู&ดํารงอยูHในท&องถิ่นนั้นๆ ได&เรียนรู&
การนํานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปประยุกตdใช&ตามบริบทของสังคม จะกHอให&เกิดประโยชนdสูงสุดตHอ
การพัฒนาสังคมได&อยHางยั่งยืน โดยมีมหาวิทยาลัย ซึ่งนอกจากผลิตบัณฑิตที่เปTนรากฐานสําคัญของชุมชนแล&ว
ยังเปTนแหลHงความรู&ทางวิชาการ ที่เน&นการประยุกตdใช&ให&เกิดผล สร&างการมีสHวนรHวมในการเปลี่ยนแปลงทาง
ความคิดและรHวมกันพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล&อมอยHางบูรณาการ ที่สอดคล&องกับบริบททางสังคม ภายใต&ยุค
สมัยของสังคมโลกาภิวัตนdที่โลกทั้งโลกมีการเชื่อมโยงกันเปTนเครือขHาย
ดังนั้น โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอํานาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได&จัดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม เปTนหลักสูตรที่มุHงเน&นความรู&ด&านการจัดการ มาผสมผสานกับ
ความรู&ด&านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการจัดการและการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล&อม โดยมีรูปแบบการ
เรียนการสอนที่เน&นการศึกษาความรู&ด&านแนวคิด ทฤษฎี และการพัฒนาความคิดสร&างสรรคd ควบคูHไปกับการ
เรียนรู&ภาคปฏิบัติ จากการลงพื้นที่ศึกษาวิเคราะหdโครงสร&างทางสังคม วัฒนธรรมของชุมชน การถอดบทเรียน
องคdความรู&ที่มีอยูHในชุมชน และการฝ€กทักษะการใช&เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ซึ่งจะชHวยให&บัณฑิต
มองเห็นภาพความสลับซับซ&อนที่มีอยูHในแตHละสังคม และสามารถนําความรู&ที่ได&รับไปประยุกตdใช&ได&ไมHวHาจะเปTน
ภายในประเทศและในเขตภูมิภาคอินโดจีน
๑.๓ วัตถุประสงค=
มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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เพื่อผลิตบัณฑิตให&มีคุณลักษณะ ดังตHอไปนี้
๑) มีความรู&ความเข&าใจ และสามารถบูรณาการองคdความรู&ด&านการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
๒) สามารถนํานวัตกรรมมาประยุกตdใช&ในการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม ได&อยHางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
๓) มีทักษะในการวางแผน คิดวิเคราะหd แก&ไขป|ญหาด&านสังคมและสิ่งแวดล&อม ได&อยHางสร&างสรรคdและมี
ประสิทธิภาพ
๔) มีภาวะความเปTนผู&นํา มีทักษะในการสื่อสาร และสามารถทํางานรHวมกับผู&อื่นได&
๕) มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตHอสังคม และเสียสละเพื่อประโยชนdสHวนรวม
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ=

หลักฐาน/ตัวบงชี้

๑. หลั ก สู ต รศิ ล ปศา
สตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
นวั ต กรรมการจั ด การ
สั ง คมและสิ่ ง แวดล& อ ม
คงมาตรฐานตามเกณฑd
ที่ สกอ. กําหนด

๑. ประเมินการจัดการเรียนการสอนทุ กปM
และมีการติดตามเพื่อประเมินหลักสูตรครั้ง
แรกใน ๒-๓ ปM เมื่ อ ครบรอบของการ
ประเมินหลักสูตร
๒. สร&างเครือขHายความรHวมมือกับสถาบัน
องคdกรภาครัฐหรือเอกชน
๓. เที ย บเคี ย งหลั กสู ต รกั บ หลั กสูต รอื่ น ที่
เกี่ ย วข& อ งทางด& า นนวั ต กรรมการจั ด การ
สังคมและสิ่งแวดล&อม

๑ . ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น
หลักสูตร
๒. เอกสารความรHว มมื อระหวH า ง
สถาบันองคdกรภาครัฐ หรือเอกชน
๓. เอกสารการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร เ ที ย บ เ คี ย ง กั บ
หลักสูตร อื่นที่เกี่ยวข&องทางด& า น
นวั ต กรรมการจั ด การสั ง คมและ
สิ่งแวดล&อม

๒. พัฒนาบุคลากร ให&มี
ความรู& ป ระสบการณd
แล ะทั ก ษะด& า น ก า ร
เรียนการสอน วิชาการ
งานวิ จั ย และบริ ก าร
วิชาการด&านนวัตกรรม
การจั ด การสั ง คมและ
สิ่งแวดล&อม

๑. สHงเสริมบุคลากรให&มีการพัฒนาศักยภาพ
ความรู& เพิ่มพูนทักษะด&านตHางๆ อันได&แกH
- ด&านการเรียนการสอน
- ด&านการวิจัยและบริการวิชาการ
- ด&านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ด&านนวัตกรรมและการจัดการ
- ด&านสังคมและสิ่งแวดล&อม
๒ . ส นั บ ส นุ น ให& บุ ค ล ากรศึ ก ษาตH อ ใน
สาขาวิ ช าที่ ส อดคล& องกั บ การจั ด การสั ง คม
และสิ่งแวดล&อม

๑. จํานวนบุคลากรของหลักสูตรที่
ไปเข&าฝ€กอบรมเพื่อเพิ่มเติมความรู&
ทั กษะในด& า นตH า งๆ ทั้ งการเรี ย น
การสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ
๒. จํ า นวนบุ ค ลากรที่ ไ ด& รั บ การ
สนับสนุนให&ไปศึกษาตHอ
๓. จํานวนโครงการบริการวิชาการ
ของหลักสูตร

มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ=

หลักฐาน/ตัวบงชี้

๓. สนับสนุนให&บุคลากรจัดกิจกรรมบริการ ๔. จํ า นวนโครงการวิ จั ย ของ
วิชาการตามความต&องการของชุมชน
อาจารยdในหลักสูตร หรือ จํานวน
ผลงานที่ ตี พิ ม พd แ ละเผ ยแพรH
งานวิจัย

หมวดที่ ๓. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
๑. ระบบการจัดการศึกษา
มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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๑.๑ ระบบการศึกษา
ใช& ร ะบบการศึ กษาแบบหนH ว ยกิ ต ทวิ ภ าค ตามข& อบั งคั บ มหาวิ ทยาลั ย มหิ ด ลวH า ด& ว ยการศึ กษาระดั บ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ ข&อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวHาด&วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ และข&อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวHาด&วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ไมHมี
๑.๓ การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
เปTนไปตามข&อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวHาด&วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒
๒. การดําเนินการหลักสูตร
๒.๑ วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ ๑
เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ ๒
เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
๒.๒ คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทHา และมีคุณสมบัติเปTนไปตาม ข&อบังคับ
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล วH า ด& ว ยการศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาและปริ ญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ ข& อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยมหิดลวHาด&วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ และ ข&อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดลวHาด&วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
๒.๓ ปMญหาของนักศึกษาแรกเขา
ป|ญหาเรื่องการปรั บตัว ของนั กศึ กษา เมื่อเข&ามาศึ กษาในชั้ นปM ที่ ๑ ที่ มหาวิทยาลัยมหิด ล ศาลายา
ป|ญหาทางด&านภาษาอังกฤษ ป|ญหาทางทักษะวิชาการ ซึ่งนักศึกษามีพื้นฐานทางวิชาการที่ตHางกัน และป|ญหา
การขาดแคลนทุนการศึกษา
๒.๔ กลยุทธ=ในการดําเนินการเพื่อแกไขปMญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ ๒.๓
ปMญหาของนักศึกษาแรกเขา
กลยุทธ=ในการดําเนินการแกไขปMญหา
การปรั บ ตั ว ซึ่ งสH ว นใหญH นั กศึ กษามี ภู มิลํ า เนาจาก จัดอาจารยdที่ปรึกษาให&คําปรึกษาดูแลอยHางใกล&ชิด
ตHางจังหวัด
นักศึกษามีป|ญหาพื้นฐานความรู&ทักษะวิชาการได&แกH จั ดให& มีการสอนนอกเวลาเรี ย นแกH นั กศึ กษา โดย
วิชาภาษาอังฤษ วิชาทางวิทยาศาสตรd
อาจารยd ห รื อนั กศึ กษารุH น พี่ ที่มี ความถนั ดในแตH ล ะ
วิชา
มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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คHาใช&จHายและการดํารงชีพในกรุงเทพมหานครสูง

การสนับสนุนที่พัก ทุนการศึกษาและสรรหาแหลHง
ทุนตHางๆ ให&แกH นักศึกษา
๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปD

จํานวนนักศึกษาชั้นปD
ปMที่ ๑
ปMที่ ๒
ปMที่ ๓
ปMที่ ๔
จํานวนที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
จํานวนสะสม

๒๕๖๐
๔๐
๔๐

จํานวนนักศึกษาแตละปDการศึกษา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๔๐
๕๐
๕๐
๔๐
๔๐
๕๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๘๐
๑๓๐
๑๘๐

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับตลอดหลักสูตร
ลําดับ
รายการ
1
2
3
4
5

๒๕๖๔
๕๐
๕๐
๕๐
๔๐
๔๐
๑๙๐

คาธรรมเนียม รายรับสุทธิ
(บาท)
(บาท)
750.00
750.00
3,500.00 28,000.00
200.00 19,๔00.00
400.00 ๑๐,๘00.00
7,000.00 28,000.00

คHาธรรมเนียมแรกเข&า
คHาธรรมเนียมประจําภาค
คHาหนHวยกิตรายวิชาแบบบรรยาย/สัมมนา
คHาหนHวยกิตรายวิชาปฏิบัติ
คHาฝ€กภาคสนาม/ดูงาน
(หมายเหตุ :คHาใช&จHายเฉพาะในชั้นปMที่ ๓ และ ๔ ที่มีกจิ กรรมฝ€กภาคสนาม
และศึกษาดูงาน)

รวมประมาณการรายรับทั้งสิ้น

8๖,๙50.00

(หมายเหตุ: ประมาณการรายรับจากคHาหนHวยกิตนี้ยังไมHได&จัดสรรระหวHางมหาวิทยาลัยมหิดลและโครงการจัดตั้งวิทยาเขต
อํานาจเจริญ)

2.6.2 งบประมาณรายจายตลอดหลักสูตร
2.6.2.1 งบประมาณรายจายของหลักสูตร
ลําดับ

รายการ

1 คHาจ&างสอนรายวิชา (อาจารยdพิเศษ/วิทยากรพิเศษ)
(30 ชั่วโมง x 1000 บาท x 4 ครั้ง)
มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม

คาใชจายตอปD
รายจายสุทธิ(บาท)
การศึกษา (บาท)
30,000.00

120,000.00
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ลําดับ

คาใชจายตอปD
รายจายสุทธิ(บาท)
การศึกษา (บาท)

รายการ

2 คHาวัสดุการศึกษา
3 คHาครุภัณฑd
4 คHาสาธารณูปโภค
๔.1 คHาน้ํา
๔.2 คHาไฟ
๔.๓ คHาโทรศัพทd/โทรสาร/ไปรษณียd
5 โครงการพัฒนาอาจารยd/บุคลากร
6 คHาดําเนินการใช&สอยอื่นๆ
7 คHาเสื่อมราคาครุภัณฑd/วัสดุ
รวมประมาณการรายจายทั้งสิ้น

30,000.00
100,000.00

30,000.00
100,000.00

3,400.21
36,717.34
๘,๐๐๐.๐๐
๕6,250.00
20,000.00
15,000.00
29๙,๓๖๗.๕๕

13,600.84
146,869.36
๓๒,๐๐๐.๐๐
2๒5,000.00
80,000.00
60,000.00
80๗,๔๗๐.๒๐

2.6.2.2 งบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน)
ลําดับ

คาใชจายตอปD
รายจายสุทธิ(บาท)
การศึกษา (บาท)

รายการ

1 เงินเดือนอาจารยd
2 เงินเดือนบุคลากรฝ“ายสนับสนุน
รวม

869,040.00
205,200.00
1,074,240.00

3,476,160.00
820,800.00
4,296,960.00

2.6.3 ประมาณการคาใชจายตอหัวในการผลิตนักศึกษาตลอดหลักสูตร
ประมาณการรายจHายตลอดหลักสูตรทั้งสิ้น
80๗,๔๗๐.๒๐ บาท
ประมาณการรายรับทั้งสิ้นตHอนักศึกษา 1 คน ตลอดหลักสูตร
8๖,๙50.00 บาท
จุดคุ&มทุนหลักสูตรรับนักศึกษาอยHางน&อย
๑๐ คน
คHาใช&จHายเฉลี่ยในการผลิตบัณฑิต ๑ คน ตHอภาคการศึกษา เทHากับ ๑๐,๘๖๙ บาท
คHาใช&จHายตลอดหลักสูตรในการผลิตบัณฑิต ๑ คน เทHากับ 8๖,๙50 บาท
๒.๗ ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปTนแบบชั้นเรียน และแบบทางไกลอิเล็กทรอนิกสdเปTนสื่อเสริม
๒.๘ การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี)
มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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ให&เปTนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบข&อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวHาด&วยการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ ข&อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวHาด&วยการศึกษาระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ และข&อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวHาด&วยการศึกษาระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

๓. หลักสูตรและอาจารย=ผูสอน
๓.๑ หลักสูตร
๓.๑.๑ จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา
๑๒๔ หนวยกิต
๓.๑.๒ โครงสรางหลักสูตร จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ=มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ปรากฎดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๑. กลุHมวิชาสังคมศาสตรdและมนุษยศาสตรd
๒. กลุHมวิชาภาษา
รายวิชาที่หลักสูตรกําหนด
๑. กลุHมวิชามนุษยศาสตรd และสังคมศาสตรd
๒. กลุHมวิชาภาษา
๓. กลุHมวิชาวิทยาศาสตรdกับคณิตศาสตรd
๔. กลุHมวิชาสุขภาพและนันทนาการ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
๑. กลุHมวิชาเฉพาะพื้นฐาน
๒. กลุHมวิชาเฉพาะบังคับ
๓. กลุHมวิชาเลือกเฉพาะด&าน
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม

ไมนอยกวา

ไมHน&อยกวHา
ไมนอยกวา

ไมHน&อยกวHา
ไมนอยกวา

ไมนอยกวา

๓๑
๑๖
๗
๙
๑๕
๖
๓
๔
๒
๘๗
๓๒
๔๙
๖
๖

หนวยกิต
หนวยกิต
หนHวยกิต
หนHวยกิต
หนวยกิต
หนHวยกิต
หนHวยกิต
หนHวยกิต
หนHวยกิต
หนวยกิต
หนHวยกิต
หนHวยกิต
หนHวยกิต
หนวยกิต

๓๑

หนวยกิต
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รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๑. กลุมวิชามนุษยศาสตร= และสังคมศาสตร=
มมศท ๑๐๑
MUGE 101
มมศท ๑๐๒
MUGE 102
มมศท ๑๐๓
MUGE 103

๑๖ หนวยกิต
๗
หนวยกิต
หนHวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาด&วยตนเอง)
การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษยd
๒ (๑–๒–๓)
General Education for Human Development
สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษยd
๓ (๒–๒–๕)
Social Studies for Human Development
ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษยd
๒ (๑–๒–๓)
Arts and Science for Human Development

๒. กลุมวิชาภาษา
๒.๑ วิชาภาษาไทย
ศศภท ๑๐๐
LATH 100

๙
หนวยกิต
๓
หนวยกิต
หนHวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาด&วยตนเอง)
ศิลปะการใช&ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๓ (๒–๒–๕)
Art of Using Thai Language in Communication

๒.๒ วิชาภาษาอังกฤษ
๖
หนวยกิต
นักศึกษาจะต&องลงทะเบียนเรียนตามผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากรายวิชาดังตHอไปนี้
หนHวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาด&วยตนเอง)
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑
๓ (๒–๒–๕)
LAEN 103
English Level 1
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒
๓ (๒–๒–๕)
LAEN 104
English Level 2
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓
๓ (๒–๒–๕)
LAEN 105
English Level 3
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔
๓ (๒–๒–๕)
LAEN 106
English Level 4
รายวิชาที่หลักสูตรกําหนด
๑. กลุมวิชามนุษยศาสตร= และสังคมศาสตร=
สมสค ๑๓๐
SHSS 130

หลักเศรษฐศาสตรd
Principles of Economics

มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม

๑๕ หนวยกิต
๖
หนวยกิต
หนHวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาด&วยตนเอง)
๒ (๒-๐-๔)
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอํานาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล
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สมสค ๑๔๒ จิตวิทยาสังคม
SHSS 142
Social Psychology
สมมน ๑๑๘ มนุษยศาสตรdกับสังคม
SHHU 118
Humanities and Society
๒. กลุมวิชาภาษา
อจนส ๒๓๕ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
AMIM 235
English for Communication
๓. กลุมวิชาวิทยาศาสตร=กับคณิตศาสตร=
อจนส ๑๒๑
AMIM 121
วทคณ ๑๗๐
SCMA 170

๒ (๒-๐-๔)
๒ (๑-๒-๓)
๓
หนวยกิต
หนHวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาด&วยตนเอง)
๓ (๒-๒-๕)
๔
หนวยกิต
หนHวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาด&วยตนเอง)
๒ (๒-๐-๔)

ทักษะการรู&สารสนเทศ
Information Literacy Skills
คณิตศาสตรdและสถิติศาสตรdพื้นฐานประยุกตdได&
Applicable Basic Mathematics and Statistics

๒ (๒-๐-๔)

*นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยผHานความเห็นชอบจากอาจารยdผรู& ับผิดชอบหลักสูตร

๔. กลุมวิชาสุขภาพและนันทนาการ
ไมนอยกวา
๒
หนวยกิต
*หมายเหตุ: นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุHมวิชาสุขภาพและนันทนาการของมหาวิทยาลัย
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปZดสอน
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
๑. กลุมวิชาเฉพาะพื้นฐาน
อจนส ๑๒๒
AMIM 122
อจนส ๑๔๑
AMIM 141
อจนส ๒๑๑
AMIM 211
อจนส ๒๑๒
AMIM 212
อจนส ๒๑๓

นวัตกรรมเบื้องต&น
Elementary of Innovations
นิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Ecology and Biodiversity
หลักการจัดการ
Principle of Management
หลักการเงินและการบัญชี
Principle of Finance and Accounting
หลักการตลาด

มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม

ไมนอยกวา

๘๗ หนวยกิต
๓๒ หนวยกิต
หนHวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาด&วยตนเอง)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอํานาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล
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AMIM 213
อจนส ๒๑๔
AMIM 214
อจนส ๒๒๑
AMIM 221
อจนส ๒๓๒
AMIM 232
อจนส ๒๓๓
AMIM 233
อจนส ๒๓๔
AMIM 234
อจนส ๒๐๑
AMIM 201
อจนส ๒๔๑
AMIM 241

Principle of Marketing
การจัดการทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกตd
Philosophy of Sufficiency Economy and Application
หลักการพัฒนาชุมชน
Principle of community development
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตรd
Research Methodology in Social Sciences
พหุลักษณdทางสังคมวัฒนธรรมของกลุHมประเทศในอนุภาคลุHมน้ําโขง
Socio-Cultural Pluralism of the Mekong Sub-Regions
วิทยาศาสตรdประยุกตdด&านสังคมและสิ่งแวดล&อม
Applied Science in Social and Environmental Aspects
ภูมิศาสตรdท&องถิ่นและสิ่งแวดล&อม
Local Geography and Environment

๒. กลุมวิชาเฉพาะบังคับ
อจนส ๒๑๕
AMIM 215
อจนส ๒๒๑
AMIM 221
อจนส ๒๔๒
AMIM 242
อจนส ๓๑๑
AMIM 311
อจนส ๓๒๑
AMIM 321
อจนส ๓๒๒
AMIM 322
อจนส ๓๒๓
AMIM 323

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

๔๙ หนวยกิต
หนHวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาด&วยตนเอง)
๓ (๒-๒-๕)

การบริหารจัดการโครงการ
Project Management
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information System
เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล&อม
Energy and Environmental Technology
การจัดการเชิงกลยุทธd
Strategic Management
เทคโนโลยีการสื่อสารสังคม
Technology for Social Communications
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
Geoinformatics Technology
เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรชุมชน

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

Appropriate Technology for Community Resource Development

มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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อจนส ๓๒๔ ความคิดสร&างสรรคdและนวัตกรรมเทคโนโลยี
๒ (๑-๒-๓)
AMIM 324 Creativity Innovation and Technology
อจนส ๓๓๑ หลักการศึกษาและวิเคราะหdชุมชน
๓ (๒-๒-๕)
AMIM 331 Principle of Community Study and Analysis
อจนส ๓๓๒ การรวมกลุHมประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต&
๓ (๓-๐-๖)
AMIM 332 International Integration in Southeast Asia
อจนส ๓๕๑ ธุรกิจเพื่อสังคม
๓ (๑-๔-๔)
AMIM 351 Social Enterprise
อจนส ๓๖๑ การสํารวจและการศึกษาภาคสนาม
๓ (๑-๔-๔)
AMIM 361 Survey and Field Trip
อจนส ๔๒๑ เศรษฐกิจเชิงสร&างสรรคd
๓ (๒-๒-๕)
AMIM 421 Creative Economy
อจนส ๔๕๑ บูรณาการการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
๓ (๒-๒-๕)
AMIM 451 Integrated Social and Environmental Management
อจนส ๔๕๒ สัมมนาด&านนวัตกรรมสังคมและสิ่งแวดล&อม
๓ (๓-๐-๖)
AMIM 452 Seminar for Social and Environmental Innovation
อจนส ๔๖๑ เตรียมสหกิจศึกษา
๑ (๑-๐-๒)
AMIM 461 Preparation for Cooperative Education
อจนส ๔๖๒ สหกิจศึกษา
๖ (๐-๓๖-๖)
AMIM 462 Cooperative Education
๓. กลุมวิชาเลือกเฉพาะดาน
ไมนอยกวา
๖ หนวยกิต
หนHวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาด&วยตนเอง)
-กลุมวิชาสังคมและสิ่งแวดลอม
อจนส ๓๓๓ การจัดการทรัพยากรทางสังคมวัฒนธรรมในโลกสมัยใหมH
๒ (๒-๐-๔)
AMIM 333 Socio-Cultural Resource Management in Modern World
อจนส ๓๓๔ การประเมินผลกระทบทางสังคม
๒ (๒-๐-๔)
AMIM 334 Social Impact Assessment
อจนส ๓๔๑ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรdเพื่อการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
๒ (๑-๒-๓)
AMIM 341 Geographic Information System for Social and Environmental
Management

มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอํานาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล

21

-กลุมวิชาการจัดการ
อจนส ๓๑๒ การจัดการโลจิสติกสdและหHวงโซHอุปทาน
AMIM 312 Logistics and Supply Chain Management
อจนส ๔๑๑ การตลาดอิเล็กทรอนิกสd
AMIM 411 Electronic Marketing
อจนส ๔๑๒ การจัดการวิสาหกิจชุมชน
AMIM 412 Community Enterprise Management

๒ (๒-๐-๔)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
อจนส ๓๓๕
AMIM 335
อจนส ๓๔๒
AMIM 342
อจนส ๔๓๑
AMIM 431

ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต
หนHวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาด&วยตนเอง)
การเปลี่ยนแปลงภายในตนเองสูHภาวะผู&นํา
๒ (๒-๐-๔)
Transformation within the Person toward Leadership
สิ่งแวดล&อมศึกษาเพื่อการอนุรักษd
๒ (๒-๐-๔)
Environmental Education for Conservation
การทHองเที่ยวอยHางยั่งยืน
๒ (๒-๐-๔)
Sustainable Tourism

*นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรี ของทางมหาวิทยาลัยมหิดลและโครงการจัดตั้งวิทยาเขต
อํานาจเจริญ โดยผHานความเห็นชอบจากอาจารยdผู&รับผิดชอบหลักสูตร

๓.๑.๔ ความหมายของรหัสรายวิชาในหลักสูตร
รหั ส รายวิ ช าในหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขานวั ต กรรมการจั ด การสั ง คมและสิ่ ง แวดล& อ ม
ประกอบด&วย ๒ สHวน ดังนี้
๑. ตัวอักษรยHอของรายวิชาที่เรียนในระดับปริญญาตรี ได&แกH
๑.๑) ตัวอักษร ๒ ตัวแรก หมายถึง อักษรยHอของคณะที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน ได&แกH
มม(MU)
หมายถึง มหาวิทยาลัยมหิดล
วก(SP)
หมายถึง วิทยาลัยวิทยาศาสตรdและเทคโนโลยีการกีฬา
วท(SC)
หมายถึง คณะวิทยาศาสตรd
สม(SH)
หมายถึง คณะสังคมศาสตรdและมนุษยศาสตรd
ศศ(LA)
หมายถึง คณะศิลปศาสตรd
อจ(AM)
หมายถึง โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอํานาจเจริญ

มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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๑.๒) ตัวอักษร ๒ ตัวหลัง หมายถึง อักษรยHอของภาควิชา/ชื่อรายวิชา หรือโครงการที่รับผิดชอบการ
จัดการเรียนการสอน ได&แกH
ศท(GE)
หมายถึง รายวิชาศึกษาทั่วไป
คณ(MA)
หมายถึง ภาควิชาคณิตศาสตรd
ภท(TH)
หมายถึง ภาควิชาภาษาไทย
ภอ(EN)
หมายถึง ภาควิชาภาษาอังกฤษ
มน(HU)
หมายถึง ภาควิชามนุษยศาสตรd
สค(SS)
หมายถึง ภาควิชาสังคมศาสตรd
นส(IM)
หมายถึง สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
๒. ตัวเลข ๓ ตัวตามหลังอักษรยHอของรายวิชาที่เรียนในระดับปริญญาตรี ได&แกH
๑) ตัวเลขหลักร&อย หมายถึง ระดับชั้นปM ที่กําหนดให&ศึกษารายวิชานั้นๆ
๒) ตัวเลขหลักสิบ หมายถึง กลุHมวิชา โดยแบHงออกเปTนกลุHมวิชาดังตHอไปนี้
๐ หมายถึง
กลุHมวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรd
๑ หมายถึง
กลุHมวิชาการจัดการ การเงิน การบัญชี
๒ หมายถึง
กลุHมวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี
๓ หมายถึง
กลุHมวิชาสังคมศาสตรd มนุษยศาสตรd และภาษา
๔ หมายถึง
กลุHมวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม
๕ หมายถึง
กลุHมวิชาบูรณาการ
๖ หมายถึง
กลุHมวิชาการฝ€กปฏิบัติ
๓) ตัวเลขหลักหนHวย หมายถึง ลําดับรายวิชาในกลุHมวิชานั้นๆ

มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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๓.๑.๔ แผนการศึกษา (รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๑๒๔ หนวยกิต)

รหัสวิชา
มมศท ๑๐๑ *
MUGE 101
มมศท ๑๐๒ *
MUGE 102
มมศท ๑๐๓ *
MUGE 103
ศศภท ๑๐๐ *
LATH 100
ศศภอ ๑๐๓-๑๐๖ **
LAEN 103-106
วทคณ ๑๗๐
SCMA 170
สมมน ๑๑๘
SHHU 118
อจนส ๑๒๑
AMIM 121
วกศท xxx

ปD ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
ชื่อวิชา
การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษยd
General Education for Human Development
สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษยd
Social Studies for Human Development
ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษยd
Arts and Science for Human Development
ศิลปะการใช&ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Art of Using Thai Language in Communication
ภาษาอังกฤษ (ระดับ ๑-๔)
English Level (1-4)
คณิตศาสตรdและสถิติศาสตรdพนื้ ฐานประยุกตdได&
Applicable Basic Mathematics and Statistics
มนุษยศาสตรdกับสังคม
Humanities and Society
ทักษะการรู&สารสนเทศ
Information Literacy Skills
วิชาศึกษาทั่วไป (กลุHมวิชาสุขภาพและนันทนาการ)

มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม

จํานวนหนวยกิต
๒ (๑–๒–๓)
๓ (๒–๒–๕)
๓ (๒–๒–๕)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอํานาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล
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SPGE xxx
รวมหนวยกิต

๑๖

* เปTนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่จัดการเรียนการสอนตลอดทั้ง ๒ ภาคการศึกษา โดยแสดงผลการศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๒
** เปTนรายวิชากลุHมภาษา วิชาภาษาอังกฤษ ระดับ ๑-๔ ที่จัดกลุHมการเรียนการสอนตามระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา

รหัสวิชา
มมศท ๑๐๑ *
MUGE 101
มมศท ๑๐๒ *
MUGE 102
มมศท ๑๐๓ *
MUGE 103
ศศภท ๑๐๐ *
LATH 100
ศศภอ ๑๐๓-๑๐๖ **
LAEN 103-106
สมสค ๑๔๒
SHSS 142
สมสค ๑๓๐
SHSS 130

ปD ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
ชื่อวิชา
การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษยd
General Education for Human Development
สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษยd
Social Studies for Human Development
ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษยd
Arts and Science for Human Development
ศิลปะการใช&ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Art of Using Thai Language in Communication
ภาษาอังกฤษ (ระดับ ๑-๔)
English Level (1-4)
จิตวิทยาสังคม
Social Psychology
หลักเศรษฐศาสตรd
Principles of Economics

มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม

จํานวนหนวยกิต
๒ (๑–๒–๓)
๓ (๒–๒–๕)
๓ (๒–๒–๕)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
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อจนส ๑๒๒
AMIM 122
อจนส ๑๔๑
AMIM 141

นวัตกรรมเบื้องต&น
Elementary of Innovation
นิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Ecology and Biodiversity
รวมหนวยกิต

๒ (๒-๐-๔)
๓ (๓-๐-๖)
๑๗

* เปTนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่จัดการเรียนการสอนตลอดทั้ง ๒ ภาคการศึกษา โดยแสดงผลการศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๒
** เปTนรายวิชากลุHมภาษา วิชาภาษาอังกฤษ ระดับ ๑-๔ ที่จัดกลุHมการเรียนการสอนตามระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา

รหัสวิชา
อจนส ๒๑๑
AMIM 211
อจนส ๒๑๒
AMIM 212
อจนส ๒๒๑
AMIM 221
อจนส ๒๒๑
AMIM 221
อจนส ๒๓๒

ปD ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
ชื่อวิชา
หลักการจัดการ
Principle of Management
หลักการเงินและการบัญชี
Principle of Finance and Accounting
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information System
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกตd
Philosophy of Sufficiency Economy and Application
หลักการพัฒนาชุมชน

มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม

จํานวนหนวยกิต
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๓-๐-๖)
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AMIM 232
อจนส ๒๐๑
AMIM 201
อจนส ๒๔๑
AMIM 241

รหัสวิชา
อจนส ๒๑๓
AMIM 213
อจนส ๒๑๔
AMIM 214
อจนส ๒๑๕
AMIM 215
อจนส ๒๓๓
AMIM 233
อจนส ๒๓๔
AMIM 234
อจนส ๒๓๕
AMIM 235
อจนส ๒๔๒
AMIM 242

รหัสวิชา
อจนส ๓๒๑
AMIM 321
อจนส ๓๒๒
AMIM 322

Principle of Community Development
วิทยาศาสตรdประยุกตdดา& นสังคมและสิ่งแวดล&อม
Applied Science in Social and Environmental Aspects
ภูมิศาสตรdท&องถิ่นและสิ่งแวดล&อม
Local Geography and Environment
รวมหนวยกิต
ปD ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒
ชื่อวิชา
หลักการตลาด
Principle of Marketing
การจัดการทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management
การบริหารจัดการโครงการ
Project Management
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตรd
Research Methodology in Social Sciences
พหุลักษณdทางสังคมวัฒนธรรมของกลุHมประเทศในอนุภาคลุHมน้ําโขง
Socio-Cultural Pluralism of the Mekong Sub-Regions
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
เทคโนโลยีพลังงานและสิง่ แวดล&อม
Energy and Environmental Technology
รวมหนวยกิต

ปD ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑
ชื่อวิชา
เทคโนโลยีการสื่อสารสังคม
Technology for Social Communications
เทคโนโลยีภูมสิ ารสนเทศ
Geoinformatics Technology

มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม

๓ (๓-๐-๖)
๒ (๒-๐-๔)
๑๙

จํานวนหนวยกิต
๓ (๓-๐-๖)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๒-๒-๕)
๒ (๒-๐-๔)
๑๙

จํานวนหนวยกิต
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
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อจนส ๓๓๑
AMIM 331
อจนส ๓๓๒
AMIM 332
อจนส ๓๕๑
AMIM 351
อจนส xxx
AMIM xxx
อจนส xxx
AMIM xxx

หลักการศึกษาและวิเคราะหdชุมชน
Principle of Community Study and Analysis
การรวมกลุHมประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต&
International Integration in Southeast Asia
ธุรกิจเพื่อสังคม
Social Enterprise
วิชาเลือกเฉพาะด&าน*

๓ (๒-๒-๕)

วิชาเลือกเสรี **

๒ (X-X-X)

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๑-๔-๔)
-

รวมหนวยกิต

๑๗

* นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเฉพาะด&าน ในชั้นปM ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ ได&ตามรายวิชาที่เปZดสอน
โดยหนHวยกิต จะผันแปรตามหนHวยกิตรวมที่นักศึกษาเลือกเรียน

รหัสวิชา
อจนส ๓๒๓
AMIM 323
อจนส ๓๒๔
AMIM 324
อจนส ๓๑๑
AMIM 311
อจนส ๓๖๑
AMIM 361
อจนส XXX
AMIM XXX
อจนส XXX
AMIM XXX
อจนส XXX
AMIM XXX

ปD ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒
ชื่อวิชา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรชุมชน

จํานวนหนวยกิต
๒ (๒-๐-๔)

Appropriate Technology for Community Resource Development

ความคิดสร&างสรรคdและนวัตกรรมเทคโนโลยี
Creativity Innovation and Technology
การจัดการเชิงกลยุทธd
Strategic Management
การสํารวจและการศึกษาภาคสนาม
Survey and Field Trip
วิชาเลือกเฉพาะด&าน

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

วิชาเลือกเฉพาะด&าน

๒ (X-X-X)

วิชาเลือกเสรี **

๒ (X-X-X)
รวมหนวยกิต

รหัสวิชา
มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม

ปD ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑
ชื่อวิชา

๑๖

จํานวนหนวยกิต
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อจนส ๔๒๑
AMIM 421
อจนส ๔๕๑
AMIM 451
อจนส ๔๕๒
AMIM 452
อจนส ๔๖๑
AMIM 461
อจนส XXX
AMIM XXX
อจนส XXX
AMIM XXX

เศรษฐกิจเชิงสร&างสรรคd
Creative Economy
บูรณาการการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
Integrated Social and Environmental Management
สัมมนาด&านนวัตกรรมสังคมและสิ่งแวดล&อม
Seminar for Social and Environmental Innovation
เตรียมสหกิจศึกษา
Preparation for Cooperative Education
วิชาเลือกเฉพาะด&าน

๓ (๒-๒-๕)

วิชาเลือกเสรี **

๒ (X-X-X)
รวมหนวยกิต

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

๑๔

**นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรี ของทางมหาวิทยาลัยมหิดลและโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอํานาจเจริญ
โดยผHานความเห็นชอบจากอาจารยdผู&รับผิดชอบหลักสูตร

รหัสวิชา
อจนส ๔๖๒
AMIM 462

ปD ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒
ชื่อวิชา
สหกิจศึกษา
Cooperative Education
รวมหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
๖ (๐-๓๖-๖)
๖

๓.๑.๕ คําอธิบายรายวิชา
คําอธิบายรายวิชา และตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตร รายละเอียดในเอกสารแนบ
ภาคผนวก ก

มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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๓.๒ ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย=
๓.๒.๑ อาจารย=ประจําหลักสูตร (โปรดดูรายละเอียดในเอกสารแนบ ภาคผนวก ค)
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ(สาขาวิชา)
สถาบัน : ปDที่สําเร็จการศึกษา

เลขประจําตัว
ประชาชน

๑

นางสาวโชติกา เมืองสง*

อาจารยd

-Ph.D. (Geology)
China University of Geosciences
(Wuhan): 2015
-วท.ม (เทคโนโลยีการบริหาร
สิ่งแวดล&อม) มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๕๓
-วท.บ (วนศาสตรd)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรd: ๒๕๕๐
-ศศ.บ (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรd: ๒๕๕๐

๓๖๓๙๙๐๐๐๙
xxxx

๒

นายวสันตd ลิ่มรัตนdภัทรกุล

อาจารยd

-ปร.ด (พัฒนาศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร :๒๕๕๘
-พช.ม (พัฒนาชุมชน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสาตรd :๒๕๕๓
-รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตรd)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช :๒๕๕๔
-ร.บ. (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตรd)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช :๒๕๔๙

๓๙๐๙๘๐๐๘๑
xxxx

๓ นางสาวกมลชนก รักเสรี*

อาจารยd

-Postdoctoral Research Associate:
Institute for Tuberculosis Research
(ITR), University of Illinois at Chicago,
Illinois, USA: 2550-2552
-ปร.ด (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล:
๒๕๕๐
-วท.ม (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๑
-วท.บ (เทคนิคการแพทยd)
มหาวิทยาลัยขอนแกHน: ๒๕๓๗

๓๓๕๙๙๐๐๐๙
xxxx

มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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๔

นางสาวสําอางคd ศุภฤกษd*

อาจารยd

-วท.ด (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหมH : ๒๕๕๕
-วท.บ (เคมี) (เกียรตินิยมอันดับสอง)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม: ๒๕๕๐

๑๔๕๐๗๐๐๐๐
xxxx

๕

นางสาวอุทัยวรรณ ผิวพรรณ* อาจารยd

-วท.ม (เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนา ๑๘๔๐๑๐๐๑๕
ทรัพยากรและสิ่งแวดล&อม)
xxxx
มหาวิทยาลัยมหิดล:๒๕๕๕
-วท.บ (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล&าเจ&าคุณทหาร
ลาดกระบัง:๒๕๕๑

๖

นางสาวมุกดา วงคdอHอน*

อาจารยd

-ศศ.ม (การจั ด การทรั พ ยากรชี ว ภาพ) ๑๕๑๐๑๙๐๐๐
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล&าธนบุรี: xxxx
๒๕๕๒
-ศศ.บ (พัฒนาสังคม) (เกียรตินยิ มอันดับสอง)
มหาวิทยาลัยนเรศวร:๒๕๔๙

๗

นางสาวประภากร ศิริสถิตยd

อาจารยd

-บธ.ม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
มหาวิทยาลัยขอนแกHน:๒๕๕๕
-วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอรd)
มหาวิทยาลัยขอนแกHน:๒๕๕๑

๑๔๐๙๙๐๐๒๑
xxxx

๙

นางสาวจุฑาทิพยd ศรีสุวรรณ อาจารยd

-M.Sc (Information and
Communication Technology)
University Utara Malaysia, Malaysia :
2548
-บธ.ม (การเงิน)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรd:๒๕๔๕

๓๘๐๙๗๐๐๑๘
xxxx

หมายเหตุ:* อาจารยdผู&รับผิดชอบหลักสูตร

๓.๒.๒ อาจารย=ประจําโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอํานาจเจริญที่รวมสอน ดังนี้
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล /
ตําแหนงทางวิชาการ

คุณวุฒิ

สังกัด

๑

ดร.อรุณี ทองอHอน

Ph.D.(Life Science)

หมวดวิชาพื้นฐาน

๒

ดร.วงศdวรุตมd บุญญานุโกมล

ปร.ด (จุลชีววิทยา)

หมวดวิชาพื้นฐาน

มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล /
ตําแหนงทางวิชาการ

คุณวุฒิ

สังกัด

๓

ดร.จิราวัลณd วินาลัยวนากูล

กศ.ด (หลักสูตรและการสอน)

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

๔

ดร.หนึ่งฤทัย พรหมวาที

ปร.ด (สัตวศาสตรd)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(เกษตรศาสตรd)

๕

ดร.ศุภณัฏฐd กาญจนวัฒนาวงศd Ph.D (Biotechnology)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(เกษตรศาสตรd)

๖

ดร.อําไพ โสรส

Ph.D (Public Health)

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

๗

อ.อุรินทรd วงพิจิตร

วท.ม (วิศวกรรมสิ่งแวดล&อมและการ
จัดการ)

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

๘

อ.พัทธจารี กระแสเสน

วท.ม (สุขาภิบาลสิ่งแวดล&อม)

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

๓.๒.๓ อาจารย=พิเศษ
อาจารยdจากคณะหรือสถาบันอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และจากหนHวยงานอื่นๆ ภายนอก
มหาวิทยาลัยมหิดล
๔. องค=ประกอบเกี่ยวกับสหกิจศึกษาประสบการณ=ภาคสนาม (การฝ[กงาน หรือสหกิจศึกษา) ถามี
วิชาสหกิจศึกษา เปTนการฝ€กประสบการณdในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการ
สังคมและสิ่งแวดล&อม มีวัตถุประสงคdหลักเพื่อให&นักศึกษาได&ประยุกตdใช&องคdความรู&อยHางบูรณาการ ผHานการฝ€ก
ประสบการณdด&านวิชาชีพจากการปฏิบัติงานจริ งในสถานประกอบการ ซึ่งสถานประกอบหรือหนHวยงานที่
นักศึกษาต&องเข&ารับการฝ€กประสบการณdนั้นอยูHภายใต&เกณฑdที่ทางหลักสูตรกําหนด
๔.๑. มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณ=ภาคสนาม
๑) สามารถบูรณาการองคdความรู&ที่ได&เรียน มาประยุกตdใช&ในการปฏิบัติทักษะวิชาชีพที่เกี่ยวข&องกับ
การจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อมในองคdกรตHางๆได&
๒) มีความเข&าใจและทัศนคติที่ดีตHออาชีพ มีความรับผิดชอบ และสามารถทํางานรHวมกับผู&อื่นได&
๓) มีการพัฒนาตนเองจากการทํางานจริงในฐานะพนักงานชั่วคราวของสถานประกอบการ สามารถ
คิดวิเคราะหdเชิงสร&างสรรคd และทักษะการสื่อสาร ที่เปTนประโยชนdตHอองคdกรได&
๔.๒ ชวงเวลา
ภาคเรียนที่ ๒ ปMการศึกษาที่ ๔
๔.๓ การจัดเวลา และตารางสอน
ฝ€กปฏิบัติงานจริงในหนHวยงานของรัฐและภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ องคdกรอิสระ หนHวยงานอื่น ๆที่
เกี่ยวข&องกับชุมชน และมีตําแหนHงงานที่เกี่ยวข&องด&านการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม โดยมีที่ปรึกษาใน
องคdกรนั้นๆเปTนผู&รับผิดชอบและควบคุมดูแลตลอดการฝ€กปฏิบัติ ๑ ภาคการศึกษา (อยHางน&อย ๕๔๐ ชม.)
มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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๕. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี)
ไมHมี

หมวดที่ ๔.

ผลการเรียนรู กลยุทธ=การสอน และการประเมินผล

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ=การสอนหรือกิจกรรมของนักศึกษา
๑. กระบวนการจัดการธุรกิจ ๑. กําหนดให&รายวิชาที่เกี่ยวข&องมีกิจกรรมการเรียนการสอนให&นักศึกษาได&
ฝ€กการออกแบบ และทําธุรกิจจําลองอยHางสร&างสรรคd
๒. ให&นักศึกษาเรียนรู&จากกรณีศึกษาที่ประสบความสําเร็จ และเข&าศึกษาดู
งานจากหนHวยงานภายนอก
๒. ภาษาเพื่อการสื่ อสาร และ ๑. กํ า หนดให& มีร ายวิ ช าที่ เกี่ ย วข& องกั บ การใช&ภ าษาเพื่ อการสื่ อสาร การ
การถHายทอดข&อมูล
ถH า ยทอดข& อ มู ล เพื่ อเตรี ย มความพร& อ มการเข& า สูH ป ระชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน
๒. จั ดโครงการ/กิ จ กรรมให& นั ก ศึ กษาได& ฝ€ กทั ก ษะการใช& ภ าษาเพื่ อ การ
สื่อสาร และการใช&ภาษาเพื่อถHายทอดข&อมูล
๓. มีการจัดกิจกรรมโครงการที่ทําให&นักศึกษาเข&าถึงและเรียนรู&ฐานข&อมูล
ผH า นทางระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่ อเปZ ดโลกทั ศนd ทางวิช าการและ
ความคิดริเริ่มสร&างสรรคd
มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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๓. ทั ก ษะการลงพื้ น ที่ป ฏิ บั ติ
จริ ง และสามารถประยุ ก ตd ใ ช&
ความรู& ท างวิ ช าการเพื่ อ แก& ไ ข
ป| ญ หาที่ ส อดคล& อ งกั บ บริ บ ท
ตHางๆ

๑. กําหนดให&มีรายวิชาเกี่ยวกับการศึกษาบริบทชุมชน การค&นหาและใช&
โจทยdป|ญหาจากพื้นที่ และการลงพื้นที่ฝ€กปฏิบัติในภาคสนาม
๒. จัดกิจกรรม/โครงการให&นักศึกษาได&มีโอกาสเข&ารHวมศึกษา แลกเปลี่ยน
เรี ย นรู& กั บ เครื อ ขH า ยปราชญd ใ นท& อ งถิ่ น ผู& นํ า ชุ ม ชน และหนH ว ยงานที่
เกี่ยวข&อง
๓. เน&นการพัฒนาทักษะการเรียนรู&ความสามารถแบบบูรณาการและการ
เชื่อมโยงความรู&ผHานกิจกรรมการฝ€กปฏิบัติทั้งในด&านการจัดการ เทคโนโลยี
สังคมและสิ่งแวดล&อม
๔ . ค ว า ม คิ ด ส ร& า ง ส ร ร คd ๑. กําหนดให&มีรายวิชาพัฒนาทักษะทางความคิด สร&างการเรียนรู&อยHาง
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
สร&างสรรคd เน&นการเรียนจากภายนอกห&องเรียน
๒. การสนับสนุน สHงเสริมกิจกรรม โครงการที่เกี่ยวข&องเพื่อการสร&างสรรคd
ผลงานในระดับประเทศ

มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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๒. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
ผลการเรียนรู
๑. ดานคุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม จิต
สาธารณะ ซื่อสัตยdสุจริต และเคารพ
ในสิทธิของผู&อื่น
๑.๒ มีวินัย ตรงตHอเวลา และมี
ความรับผิดชอบตHอตนเองและสังคม
๑.๓ เคารพกฎระเบี ย บ และ
ข& อ บั ง คั บ ตH า งๆ ขององคd ก รและ
สังคม

กลยุทธ=การสอนที่ใชพัฒนา

กลยุทธ=การประเมินผลการเรียนรู

๑ . ๑ ส น ท น า แ ล ก เ ป ลี่ ย น กั บ
นั กศึ กษาเรื่ องคุ ณธรรมจริ ย ธรรม จิ ต
สาธารณะ การเคารพและให& เ กี ย รติ
ผู&อื่น โดยกลHาวสอดแทรกไปตามบริบท
ของรายวิ ช าในระหวH า งการเรี ย นการ
สอน
๑.๒ มี ก ารบั น ทึ ก ชื่ อ นั ก ศึ ก ษาที่
เข& า ชั้ น เรี ย น และให& คิ ด คะแนนความ
ตรงตHอเวลาในการเข&าชั้นเรียน และการ
สHงงาน
๑.๓ มีการปฐมนิเทศ เพื่อแนะนํา
หลั ก สู ต ร สิ ท ธิ ข องนั ก ศึ ก ษา และ
กฎระเบี ย บและข& อ บั ง คั บ ตH า งๆ ที่
เกี่ยวข&อง

๑.๑ ประเมินจากแบบบันทึกการ
เข&าชั้นเรียน และการเข&าสอบ
๑.๒ ประเมิ น จากการตรงตH อ
เวลาในการเข&าชั้นเรียน และการสHง
งานที่ได&รับมอบหมาย
๑.๓ ประเมิ น จากการสั ง เกต
พฤติกรรม
๑.๔ ประเมินจากการมีวินัยและ
พร&อมเพรียง ของนักศึกษาในการเข&า
รHวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร

มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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๒. ดานความรู
๒.๑ มีความรู&ความเข&าใจ ใน
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีพื้นฐาน ที่
เกี่ยวข&องกับองคdความรู&ในสาขาวิชา
๒.๒ มี ค วามรู& ความเข& า ใจ
สถานการณdการเปลี่ยนแปลงทั้งใน
ระดับชุมชน ประเทศ และโลก
๒.๓ มีความรอบรู&ในศาสตรd
ตHางๆที่เรียนเพื่อประยุกตdใช&กับการ
ดํารงชีวิตประจําวัน

๒.๑ เน& น การสอนแบบผู& เ รี ย นมี
สH ว น รH ว ม แ ล ะ ก า ร เ รี ย น รู& จ า ก
สถานการณd จ ริ ง ทั้ ง ในชั้ น เรี ย น และ
แหลHงฝ€กปฏิบัติภาคสนาม
๒.๒ จั ด การเรี ย นการสอนแบบ
บู ร ณ า ก า ร ทั้ ง ภ า ค ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ
ภาคปฏิ บั ติ ใ นชั้ น เรี ย นโดยคณาจารยd
และผู&เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ
๒.๓ ใช&การสอนที่หลากหลาย ทั้ง
บรรยายรH ว มกั บ อภิ ป ราย ค& น คว& า
วิ เ คราะหd และศึ ก ษาจากกรณี ศึ ก ษา
ตลอดจนการนําเสนอผลจากการศึกษา
ค& น คว& า ด& ว ยตนเอง เพื่ อ ให& เ กิ ด การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู&ระหวHางกันของกลุHม
ผู&เรียน

มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม

๒.๑ ประเมินจากผลการสอบ
วัดความรู&ความเข&าใจ โดยใช&ข&อสอบ
๒ . ๒ ป ร ะ เ มิ น จ า ก เ ลH ม
เอกส ารราย งา น หรื อ เอ ก ส า ร
การศึกษาค&นคว&าที่ได&รับมอบหมาย
๒.๓ ประเมินจากการนํา เสนอ
ในชั้นเรียน
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๓. ดานทักษะทางปMญญา
๓ . ๑ ส า ม า ร ถ วิ เ ค ร าะหd
สถานการณdการเปลี่ยนแปลง ทั้งใน
ระดับชุมชน ประเทศ และโลก
๓.๒ สามารถวางแผนงาน
โครงการ หรือแนวทางการจั ด การ
อยHางเปTนระบบ
๓.๓ สามารถบูรณาการองคd
ความรู& โดยนํานวัตกรรม เทคโนโลยี
แ ล ะ วิ ท ย า ก า ร ส มั ย ใ ห มH ม า
ประยุกตdใช&

๔. ดานทั ก ษะความสั ม พั น ธ=
ร ะ ห ว า ง บุ ค ค ล แ ล ะ ค ว า ม
รับผิดชอบ
๔.๑ มีมนุษยสัมพันธdที่ดีกับ
เพื่อนในชั้นเรียน และกับบุคคลอื่น
๔.๒ สามารถปฏิ บั ติ ง าน
รHวมกับผู&อื่น และมีความรับผิดชอบ
ตHอสHวนรวม
๔.๓ มีคุณลักษณะของภาวะ
ผู&นํา และภาวะผู&ตามที่ดี

๓ . ๑ ใ ช& ก ล วิ ธี ก า ร ส อ น ที่
ห ล า ก ห ล า ย ทั้ งก า ร ศึ ก ษ า จ า ก
กรณีศึกษา การจัดสถานการณdจําลอง
การอภิ ป รายกลุH ม และยกตั ว อยH า ง
กรณีศึกษาประกอบรายวิชา
๓ . ๒ ฝ€ ก การประยุ ก ตd ใ ช& อ งคd
ความรู&ในการทําแผนงาน โครงการ ที่
เกิดประโยชนdตHอชุมชน ในระหวHางการ
เรียนการสอนรายวิชาที่เกี่ยวข&อง
๓.๓ บู ร ณาการรายวิ ช าด& า นการ
ประยุ ก ตd ใ ช& เ ทคโนโลยี แ ละวิ ท ยาการ
สมัยใหมHมาชHวยในกระบวนการจัดการ
สังคม และสิ่งแวดล&อม
๓ . ๔ ก า ร ฝ€ ก ป ฏิ บั ติ จ ริ ง ใ น
ภาคสนาม
๓.๕ การศึกษาดูงานโดยเน&นการมี
สHวนรHวมของชุมชน

๓.๑ ประเมินจากผลการสอบ
วัดความรู&โดยใช&ข&อสอบ ในรายวิชาที่
เน&นการคิดวิเคราะหd สังเคราะหd และ
ประมวลองคdความรู&
๓.๒ ประเมินจากผลการสอบ
ภาคปฏิ บั ติ ในรายวิ ช าที่ เ น& น ฝ€ ก
ทักษะการปฏิบัติ
๓ . ๓ ป ร ะ เ มิ น จ า ก เ ลH ม
เอกส ารราย งา น หรื อ เอ ก ส า ร
การศึ ก ษาค& น คว& า ในหั ว ข& อ ที่ ไ ด& รั บ
มอบหมาย
๓.๔ การประเมิ น จากการ
นําเสนอผลงาน

๔.๑ จัดการเรียนการสอนให&มีการ ๔.๑ ประเมิ น จากการสั ง เกต
ทํ า งานกลุH ม การระดมความคิ ด เห็ น พฤติกรรม
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู&
๔.๒ ประเมิ น จากแบบประเมิน
๔.๒ บรรยายสอดแทรกองคd ภาวะการเปTนผู&นําและผู&ตามที่ดี
ความรู& และทํากิจกรรมกลุHม ฝ€กทักษะ ๔.๓ การประเมินให&คะแนนจาก
การเปT น ผู& นํ า และผู& ต ามที่ ดีในระหวH า ง ผู&เกี่ยวข&อง/เพื่อนรHวมงาน
การเรียนการสอน

มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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๕. ดานทักษะในการวิเคราะห=เชิง
ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ สามารถประยุกตdใช&สถิติ
เบื้องต&นในการวิเคราะหdข&อมูล และ
แ ป ล ค ว า ม ห มา ย ข& อ มู ล ทั้ ง เชิ ง
ปริมาณและคุณภาพ
๕.๒ สามารถใช&คอมพิวเตอรd
และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ในการ
ค& น ค ว& า เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข& อ มู ล
วิเคราะหdข&อมูล
๕.๓ สามารถสื่ อสารทั้ งการ
เ ขี ย น ก า ร พู ด ก า ร ติ ด ตH อ
ประสานงาน และการถH า ยทอด
ข&อมูลด&วยรูปแบบและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม
๕.๔ สามารถค& น คว& า หา
ความรู&โดยใช&เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาตนเอง

๕.๑ บรรยาย และฝ€ กทั ก ษะการ
เ ลื อ ก ใ ช& ส ถิ ติ เ บื้ อ ง ต& น ท า ง ด& า น
สังคมศาสตรd การวิเคราะหdข&อมูลและ
แปลความหมายข& อ มู ล ในรายวิ ช าที่
เกี่ยวข&อง
๕.๒ บรรยาย และฝ€ ก ทั ก ษะด& า น
การใช& ค อมพิ ว เตอรd และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในรายวิชาที่เกี่ยวข&อง
๕.๓ บรรยายสอดแทรกในชั้นเรียน
และกํ า หนดให& มี ก ารอบรมเพื่ อ ฝ€ ก
ทักษะการติดตHอประสานงาน และการ
ถH า ย ท อ ด ข& อ มู ล ด& ว ย รู ป แบ บ แล ะ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม

๕.๑ ประเมินจากผลการสอบวัด
ความรู&โดยใช&ข&อสอบ
๕.๒ ประเมิ น จากผลการสอบ
ภาคปฏิ บั ติ ในรายวิ ช าที่ เ น& น ฝ€ ก
ทักษะการปฏิบัติ และประมวลองคd
ความรู&
๕ . ๓ ป ร ะ เ มิ น จ า ก เ ลH ม
เอกส ารราย งา น หรื อ เอ ก ส า ร
การศึ ก ษาค& น คว& า ในหั ว ข& อ ที่ ไ ด& รั บ
มอบหมาย
๕.๔ ประเมิ น จากเทคนิ คการ
นําเสนอโดยเลือกใช&รูป แบบของสื่ อ
แล ะรู ป แบบการนํ า เส นออยH า ง
เหมาะสม

๓. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู จากหลั ก สู ต รสู รายวิ ช า
(Curriculum Mapping)
ตามรายละเอียดใน ภาคผนวก ข

มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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หมวดที่ ๕. หลักเกณฑ=ในการประเมินผลนักศึกษา
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ=ในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปTนไปตาม ข&อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล (ภาคผนวก ง)
ได&แกH
๑) ข&อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วHาด&วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒
๒) ข&อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วHาด&วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๖
๓) ข&อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วHาด&วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
๑) การกําหนดการทวนสอบตามมาตรฐานผลการเรียนรู&ของนักศึกษา การทวนสอบตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู&ของนักศึกษาให&เปTนสHวนหนึ่งของระบบมาตรฐานคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล
๒) การทวนสอบในรายวิชา ดําเนินการตามรายวิชาที่เปZดสอน และตามกระบวนการเรียนการสอน
ได&แกHการประเมินแผนการสอน การประเมินข&อสอบ การประเมินรายงาน การประเมินเชิงพฤติกรรมของ
นักศึกษา
๓) การทวนสอบในระดั บ หลั กสู ต ร ดํ า เนิ น การโดยใช& ร ะบบประกั น คุ ณภาพการศึ กษาภายใน
สถาบันตามมาตรฐานผลการเรียนรู&ที่กําหนดในหลักสูตร และแบบรายงาน มคอ.๗
๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
โดยเน&นผลสัมฤทธิ์ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต เพื่อนํามาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน
และหลักสูตร โดยการประเมินผลดังนี้
๑) การได&งานทําของบัณฑิตที่สัมพันธdกับหลักสูตร
๒) ความพึงพอใจของผู&ใช&บัณฑิต
๓) รางวัล หรือคําชมเชย ที่บัณฑิตได&รับทั้งด&านความรู& ความสามารถ และคุณธรรมจริยธรรม
๓. เกณฑ=การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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การสําเร็จการศึกษาเปTนไปตามข&อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล (ภาคผนวก ง) ได&แกH
๑) ข&อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วHาด&วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒
๒) ข&อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วHาด&วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๖
๓) ข&อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วHาด&วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๘

หมวดที่ ๖. การพัฒนาคณาจารย=
๑. การเตรียมการสําหรับอาจารย=ใหม
๑.๑ มีการแนะนําคณะผู&บริหาร คณาจารยdและบุคลากร ให&อาจารยdใหมHรับทราบและเปZดโอกาสให&มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู& เพื่อสร&างความสัมพันธdอันดี
๑.๒ คณาจารยd ในสาขาวิชาอธิ บายงาน ระเบียบที่ เกี่ ยวข& อง แนะนํารายละเอี ยดหลั กสู ตร รายวิ ชา
กระบวนการเรียนการสอน และมอบหมายให&รับผิดชอบรายวิชา รวมทั้งการดูแลนักศึกษา
๑.๓ ให&เข&ารHวมการปฐมนิ เทศของมหาวิ ทยาลั ย แนะแนวการเปT นครู ให&มีความรู& และเข& าใจนโยบาย
ปรัชญา ยุทธศาสตรdของมหาวิทยาลัย
๑.๔ สHงเสริมให&มีการเพิ่มพูนความรู& สร&างเสริมประสบการณdด&านการสอน การวิจัยอยHางตHอเนื่อง และ
การทํางานรHวมกับท&องถิ่น เชHน การฝ€กอบรม สัมมนาและประชุมทางวิชาการและวิชาชีพในองคdกรตHางๆ ทั้งใน
ประเทศและตHางประเทศ รวมถึงการลงพื้นที่เพื่อทํางานรHวมกับชุมชนและหนHวยงานอื่นๆ เปTนต&น
๒. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย=
๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยสอน การวัดและการประเมินผล
๑) สนับสนุนให&คณาจารยdได&มีการเพิ่มพูนความรู& สร&างเสริมประสบการณdด&านการเรียนการสอน
เพื่อให&เกิดการพัฒนาอยHางตHอเนื่อง โดยการเข&ารHวมการอบรมด&านการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
และด&านการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิคการสอนสมัยใหมH หรือนวัตกรรมทางการศึกษา มาประยุกตdใช&ใน
การเรียนการสอน ที่จัดโดยสHวนงานของมหาวิทยาลัย หรือหนHวยงานภายนอก
๒) สHงเสริมให&คณาจารยdมีการเพิ่มพูนความรู& สร&างเสริมประสบการณdด&านการบูรณาการสหสาขา
มาประยุกตdใช&ในการเรียนการสอน โดยการประชุมแลกเปลี่ยนและถHายทอดองคdความรู&ระหวHางคณาจารยdใน
มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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สาขาอยHางตHอเนื่อง การรHวมกันลงพื้นที่ศึกษาและวิเคราะหdชุมชนสังคม เพื่อนําองคdความรู&จากพื้นที่ปฏิบัติงาน
จริง (Area based) มาประยุกตdใช& การเข&ารับการอบรม และการศึกษาดูงาน เปTนต&น
๓) สHงเสริมให&คณาจารยdได&มีการเพิ่มพูนความรู& สร&างเสริมประสบการณdด&านการวิจัย เพื่อให&เกิด
การพัฒนาอยHางตHอเนื่อง โดยสนับสนุนให&เขียนโครงการวิจัย การขอทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งในระดับคณะ
มหาวิทยาลัย และทุนวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงการเข&ารHวมสัมมนาและประชุมทางวิชาการ ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
๔) สนับสนุนให&บุคลากรศึกษาตHอในสาขาวิชาที่สอดคล&องกับนวัตกรรมการจัดการสังคมและ
สิ่งแวดล&อม
๒.๒ การพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพดานอื่นๆ
๑) สนับสนุนให&คณาจารยdในสาขามีสHวนรHวมในกิจกรรมบริการวิชาการ เชHน การรับเชิญเปTน
วิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการ ผู&ทรงคุณวุฒิในการประเมินโครงการวิจัย บทความวิจัย และตําแหนHง
ทางวิชาการ และการจัดทําโครงการบริการวิชาการแกHชุมชนและหนHวยงานอื่นๆ เปTนต&น
๒) สนับสนุนให&อาจารยdขอทุนสนับสนุนการวิจัยสร&างองคdความรู&ใหมH และตีพิมพdบทความทาง
วิชาการ และผลงานวิจัย
๓) สนับสนุนให&อาจารยdเข&าประชุม สัมมนา และอบรมทางวิชาการและวิจัยอยHางตHอเนื่อง
๔) สHงเสริมให&อาจารยdสร&างเสริมประสบการณdในการบูรณาการความรู&ความสามารถของตนกับ
การทํางานรHวมกับท&องถิ่น เพื่อการพัฒนาในพื้นที่จริง

หมวดที่ ๗. การประกันคุณภาพหลักสูตร
๑. การบริหารหลักสูตร
เนื่องจากหลักสูตรอยูHภายใต&โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอํานาจเจริญ การบริหารหลักสูตรในภาพรวม
ขึ้นกับคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอํานาจเจริญ การประกันคุณภาพหลักสูตรเปTนไปตาม
ระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคณะกรรมการประจําหลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมการ
จัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม ที่ประกอบด&วย คณะกรรมการฝ“ายวิชาการ หัวหน&ากลุHมงานวิชาการ ประธาน
หลักสูตร อาจารยdผู&รับผิดชอบหลักสูตร และคณาจารยdผู&สอน ทําหน&าที่วางแผนจัดการเรียนการสอน การ
ปรับปรุงหลักสูตร การติดตามและรวบรวมข&อมูล สําหรับใช&ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอยHางตHอเนื่อง
เปjาหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
๑. หลักสูตรมีความทันสมัย
๑. ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให& ทั น สมั ย ๑.หลักสูตรสอดคล&องกับมาตรฐาน
และสอดคล& องกับ สถานการณd โดยมีการพิจารณาปรับ ปรุงหลั กสู ต ร ที่กําหนด มีความทันสมัย และมีการ
ป|จจุบัน
ทุกๆ ๕ ปM
ปรับปรุงสม่ําเสมอ
๒. หลักสูตรมีคุณภาพและ
๒. จั ด หลั ก สู ต รให& ส อดคล& อ งกั บ
มาตรฐาน ตามที่สกอ.กําหนด มาตรฐาน
มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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เปjาหมาย
๓. ห ลั ก สู ต ร ไ ด& รั บ ก า ร
ป ร ะ เ มิ น ม า ต ร ฐ า น อ ยH า ง
สม่ําเสมอ
๔. บั ณ ฑิ ต สามารถนํ า องคd
ค ว า ม รู& เ ชิ ง ส ห ส า ข า ไ ป
ประยุกตdใช&ในการปฏิบัติงานที่
สอดคล&องกับสาขาวิชา

การดําเนินการ
๓.ประเมิ น หลั ก สู ต รโดยแตH ง ตั้ ง
คณะกรรมการและมีผู&ทรงคุณวุฒิรHวม
ด&วย
๔. จัดทําฐานข&อมูลด&านนัก ศึ กษา
อ า จ า ร ยd ผ ล ง า น ท า ง วิ ช า ก า ร
งบประมาณ เครือขHาย เพื่อเปTนข&อมูล
ใ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ข อ ง ค ณ ะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
๕. จั ด การเรี ย นการสอนในแตHล ะ
รายวิ ช าแบบเน& น ผู& เ รี ย นเปT น สํ า คั ญ
เน& น ฝ€ กปฏิ บั ติ และบู ร ณาการเชิ งสห
สาขา
๖. ประเมิ น ความพึ ง พอใจของ
หลั กสู ต รและการเรี ยนการสอน โดย
บั ณ ฑิ ต ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษา และผู& ใ ช&
บัณฑิต

การประเมินผล
๒.จํ า นวนและรายชื่ อ คณาจารยd
ประจํา คุณวุฒิ ประสบการณd และ
การพัฒนาอบรมของอาจารยd
๓.ผลการประเมิน หลั ก สู ต รโดย
คณะกรรมการประเมินหลักสูตร
๔.จํ า นวนรายวิ ช าที่ มี ก ารบู ร ณา
ก า ร เ ชิ ง ส ห ส า ข า แ ล ะ ก า ร ฝ€ ก
ภาคปฏิบัติที่มีแนวทางให&นั กศึ กษา
ป ร ะ ยุ ก ตd ใ ช& อ ง คd ค ว า ม รู& สูH ก า ร
ปฏิบัติงานจริง
๕.ผลการประเมิ น การเรี ย นการ
สอน อาจารยdผู&สอนและผู&ชHวยสอน
โดยนักศึกษา
๖. ผลการประเมิ น หลั กสู ต รโดย
บั ณฑิ ต ผู& สํ า เร็ จ การศึ กษา และผู& ใช&
บัณฑิต

๒. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
๒.๑ การบริหารงบประมาณ
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอํานาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสรรงบประมาณประจําปM ทั้งงบประมาณ
แผHนดินและเงินรายได&เพื่อจัดซื้อตํารา และครุภัณฑdเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับห&องสมุด จัดสื่อการเรียนการ
สอน และโสตทั ศ นู ป กรณd ที่ ทัน สมั ย สํ า หรั บ ห& อ งเรี ย นทั้ งภาคบรรยายและภาคปฏิ บั ติ อ ยH า งเพี ย งพอ เพื่ อ
สนับสนุนการเรียนการสอน และสร&างสภาพแวดล&อมให&เหมาะสม เอื้อตHอการเรียนรู&ด&วยตนเองของนักศึกษา
๒.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
ในการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเฉพาะ และวิชาเลือกเสรีบางวิชา สําหรับนักศึกษาชั้นปMที่
๑ ทั้งชั่วโมงบรรยายและปฏิบัติการ ใช&สถานที่และทรัพยากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สHวนรายวิชา
มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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เฉพาะของสาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม และวิชาเลือกเสรีบางวิชา สําหรับนักศึกษาชั้นปMที่
๒-๔ ใช& ส ถานที่ แ ละทรั พ ยากรของโครงการจั ด ตั้ ง วิ ท ยาเขตอํ า นาจเจริ ญ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล จั ง หวั ด
อํานาจเจริญ และระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
สําหรับความพร&อมด&านตํารา หนังสือ และการสืบค&นผHานฐานข&อมูลตHางๆ ทางการศึกษา ใช&ระบบ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอํานาจเจริญ หอสมุดและคลังความรู&มหาวิทยาลัยมหิดล
ให&นักศึกษาได&ศึกษาค&นคว&าอยHางเพียงพอ นอกจากนี้ยังมีอุปกรณdที่ใช&สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให&
บรรลุวัตถุประสงคdของหลักสูตร
๒.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
๑) ประสานงานกั บ ห& องสมุ ด และฐานข& อ มู ล เอกสารอื่ น ๆ โดยความรั บ ผิ ด ชอบของอาจารยd
ผู& รั บ ผิ ด ชอบรายวิ ช า ในการชี้ แ นะเพื่ อ เข& า ถึ ง หนั ง สื อ ตํ า ราและเอกสารวิ ช าการที่ ส ามารถค& น คว& า เพื่ อ
ประกอบการเรียนการสอนเพิ่มเติม
๒) ประสานงานกับหนHวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนท&องถิ่น รวมถึงพัฒนาความรHวมมือทาง
วิชาการกับประเทศเพื่อนบ&าน เพื่อเปTนแหลHงให&นักศึกษาได&เรียนรู&และฝ€กปฏิบัติเชิงบูรณาการรายวิชาในพื้นที่
จริง และการสHงนักศึกษาฝ€กปฏิบัติในรายวิชาสหกิจศึกษา เพื่อเตรียมความพร&อมสูHการทํางานจริงในอนาคต
๒.๔ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มี เ จ& า หน& า ที่ ป ระจํ า ห& องสมุ ด ให& การประสานการจั ด ซื้ อจั ด หาหนั งสื อเข& า ห& องสมุ ด และทํ า หน& า ที่
ประเมิ น ความเพี ย งพอของตํ า ราและหนั ง สื อ เจ& า หน& า ที่ ที่รั บ ผิ ด ชอบด& า นโสตทั ศ นู ป กรณd และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประเมินความเพียงพอของโสตทัศนูปกรณd ตลอดจนความต&องการใช&สื่อของอาจารยdผู&สอน และให&
นักศึกษาประเมินผลการเรียนการสอน รวมทั้งสื่อการสอน ความเพียงพอของตําราและหนังสือ เพื่อนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงตHอไป
๓. การบริหารคณาจารย=
๓.๑ การรับอาจารย=ใหม
การรับอาจารยdใหมHใช&หลักเกณฑdของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคุณสมบัติตรงตามคุณวุฒิที่กําหนด มี
ความสามารถในการสอน ทักษะการใช&ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอรdและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง
คุณธรรม จริยธรรมของความเปTนครู โดยการประเมินจากการสอบสัมภาษณd และนําเสนอผลงานวิชาการตHอ
คณะกรรมการ และตอบข&อซักถามตHางๆ ตามที่คณะกรรมการสอบเพื่อรับอาจารยdใหมHกําหนดขึ้น
๓.๒ การมีสวนรวมของคณาจารย=ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
อาจารยdประจําหลักสูตร และคณาจารยdผู&สอนในหลักสูตร มีการประชุมรHวมกันในการวางแผนจัดการ
เรียนการสอน ประเมินผล และให&ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข&อมูลสําหรั บการ
มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหาแนวทางที่จะทําให&บรรลุเปŒาหมายตามหลักสูตร และได&บัณฑิตเปTนไป
ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคd โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งวิทยาเขต
อํานาจเจริญ
๓.๓ การแตงตั้งคณาจารย=พิเศษ
อาจารยdผู&รับผิดชอบรายวิชาเปTนผู&เสนอชื่ออาจารยdพิเศษตHอที่ประชุมคณาจารยdในสาขานวัตกรรมการ
จัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม เพื่อพิจารณาเห็นชอบเชิญอาจารยdพิเศษ โดยต&องเปTนผู&มีความรู&ความสามารถเชิง
วิชาการ และมีประสบการณdตรงในสาขาที่เกี่ยวข&องในรายวิชานั้นๆ
๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๔.๑ การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บุคลากรสายสนับสนุนต&องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชาที่เกี่ยวข&องกับภาระงานที่
รับผิดชอบ มีความรู&ความสามารถเหมาะสมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และผHานการพิจารณาความเหมาะสม
กับตําแหนHง มีความรู&พื้นฐานทางด&านสังคมศาสตรd การบริหาร การจัดการ เทคโนโลยี หรือทรัพยากรและ
สิ่งแวดล&อม มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา
๔.๒ การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
มีการพัฒนาบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ให&เพิ่มพูนความรู& สร&างเสริมประสบการณdในภาระ
งานสนับสนุนวิชาการที่รับผิดชอบ การติดตHอประสานงานกับหนHวยงานทั้งกับสHวนงานภายในองคdกร และ
หนHวยงานภายนอก และเสริมทักษะการบูรณาการการทํางานรHวมกับชุมชน โดยการสนับสนุนให&เข&ารับการ
อบรม ศึกษาดูงาน และการพัฒนางานประจําสูHงานวิจัย
๕. การสนับสนุน และการใหคําแนะนํานักศึกษา
๕.๑ การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนักศึกษา
๑) มี การแตH งตั้ งอาจารยd ที่ป รึ กษาทางวิ ช าการให& แกH นั กศึ กษาทุ กคน โดยอาจารยd ทุกคนจะต& อง
กําหนดชั่วโมงวHางและแจ&งให&นักศึกษาทราบ เพื่อให&นักศึกษาสามารถเข&าปรึกษาได&ตามวันและเวลาที่เหมาะสม
๒) จัดให&มีการสอนพิเศษเพิ่มเติม โดยอาจารยdและนักศึกษารุHนพี่ที่มีความถนัดเฉพาะ ในรายวิชาที่
นักศึกษาต&องการ
๓) อาจารยdในสาขาวิชา ชHวยประสานงานบุคลากรสนับสนุนวิชาการ ในการเสนอขอทุนการศึกษา
สําหรับนักศึกษาที่ต&องการสมัครขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
๕.๒ การอุทธรณ=ของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีข&อสงสัยในเรื่องใดที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน หรือผลการประเมินการเรียนการ
สอนรายวิชา สามารถยื่นคําร&องตHอประธานหลักสูตรเพื่อขอดูกระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนน
และวิธีการประเมินในแตHละรายวิชาได& ทั้งนี้ให&เปTนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหิดล
มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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๖. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
๑) คณะกรรมการประจําหลักสูตรมีการติดตามการเปลี่ยนแปลง สถานการณdของท&องถิ่น ประเทศ และ
โลก เพื่อสํารวจความต&องการด&านคุณลักษณะของบัณฑิตสาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม และ
เพื่อนําข&อมูลมาใช&ประกอบการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
๒) คณะกรรมการประจําหลักสูตรมีการติดตามประเมินความพึงพอใจของผู&ใช&บัณฑิตตHอคุณภาพบัณฑิต
เพื่อนําข&อมูลมาใช&ประกอบการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
๗. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม มีตัวบHงชี้ที่ ๑-๕ ซึ่ง
เปTนตัวบHงชี้บังคับต&องมีผลดําเนินการบรรลุตามเปŒาหมายติดตHอกันไมHน&อยกวHา ๒ ปM และมีจํานวนตัวบHงชี้ (ตัว
บHงชี้ที่ ๖-๑๒) ที่มีผลดําเนินการบรรลุเปŒาหมายไมHน&อยกวHา ๘๐% ของตัวบHงชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัว
บHงชี้บังคับและตัวบHงชี้รวมในแตHละปM ดังนี้
ตัวบงชี้และเปjาหมาย
๑. อาจารยdประจําหลักสูตรอยHางน&อยร&อยละ ๘๐ มีสHวนรHวม ในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ ดําเนินงานหลักสูตร
๒. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ทีส่ อดคล&อง กับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหHงชาติหรือมาตรฐานสาขา/ สาขาวิชา (ถ&ามี)
๓. มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า ตามแบบ มคอ.๓ อยH า งน& อ ยกH อ น
การเปZดสอนในแตHละภาคการศึกษาให&ครบทุกรายวิชา
๔. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.๕
ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดปMการศึกษา
๕. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๗
ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปMการศึกษา
๖. มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข องนั ก ศึ ก ษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู&ที่กําหนดใน มคอ. ๓ อยHางน&อยร&อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปZด
สอนในแตHละปMการศึกษา
๗. มีการพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธdการสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู&จากผลการ ประเมินการดําเนินงานที่
รายงานใน มคอ.๗ ปMที่แล&ว
๘. อาจารยdใหมHทุกคน (ถ&ามี) ได&รบั การปฐมนิเทศหรือ คําแนะนําด&าน
การจัดการเรียนการสอน
มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม

๒๕๖๐

ปDการศึกษา
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

๒๕๖๔

-

-
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ตัวบงชี้และเปjาหมาย
๙. อาจารยdประจําทุกคนได&รับการพัฒนาทางวิชาการ และ / หรือ
วิชาชีพอยHางน&อยปMละ ๑ ครั้ง
๑๐. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน ได&รับการพัฒนาวิชาการ และ
/ หรือวิชาชีพไมHน&อยกวHาร&อยละ ๕๐ ตHอปM
๑๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปMสุดท&าย บัณฑิตใหมHที่มีตHอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมHน&อยกวHา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
๑๒. ระดับความพึงพอใจของผู&ใช&บัณฑิตที่มตี HอบัณฑิตใหมH เฉลี่ยไมH
น&อยกวHา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐

๒๕๖๐

ปDการศึกษา
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

-

-

-

-

-

-

๒๕๖๔

-

หมวดที่ ๘. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
๑.การประเมินประสิทธิผลของการสอน
๑.๑ การประเมินกลยุทธ=การสอน
๑) จัดให&มีการประเมินกลยุทธdการสอนของอาจารยdโดยนักศึกษาในแตHละรายวิชาหลังสิ้นสุ ด การ
เรียนการสอน และวิเคราะหdผลการเรียนในรายวิชาด&วยระบบมาตรฐาน มีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตร
๒) จั ดให& มีการประเมิ น ผลการเรี ย นรู& ข องนั ก ศึ ก ษาในภาพรวม ประกอบกั บ ผลการเรี ย นรู& ข อง
นักศึกษาจากการทําข&อสอบ รายงาน หรือชิ้นงานของนักศึกษา เพื่อประเมินความเข&าใจในเนื้อหาที่สอน และ/
หรือมีทักษะความสามารถตามที่ได&ฝ€กปฏิบัติโดยนําข&อมูลเหลHานี้เข&าที่ประชุมหลักสูตรฯ เพื่อวิเคราะหdป|ญหา
และหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให&มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย=ในการใชแผนกลยุทธ=การสอน
จัดให&ประเมินผลการสอนของอาจารยd โดยนักศึกษาในแตHละรายวิชาหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน
ทั้ ง ในด& า นทั ก ษะการสอน การใช& สื่ อ การสอน และความตรงตH อ เวลา โดยสH ง ผลการประเมิ น ตH อ อาจารยd
ผู&รับผิดชอบรายวิชา และนําเสนอตHอที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตร เพื่อรHวมวิเคราะหdหาแนวทางพัฒนากล
ยุทธdการสอนให&เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยการจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ และข&อคิดเห็นจาก
๑) นักศึกษาและบัณฑิต
๒) ผู&ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู&ประเมินภายนอก
๓) ผู&ใช&บัณฑิต และ/หรือผู&มีสHวนได&สHวนเสียอื่นๆ
มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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๓. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินตามตัวบHงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ ๗ ข&อ ๗ โดยคณะกรรมการประเมินอยHาง
น&อย ๓ คน ประกอบด&วยผู&ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข&องอยHางน&อย ๑ คน
๔. การทบทวนผลการประเมิน และวางแผนปรับปรุง
จัดให&มีการรวบรวมข&อมูล วิเคราะหdและทบทวนข&อมูลจากผลการประเมินของนักศึกษาในแตHละ
รายวิชาหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน และจากผู&ใช&บัณฑิต รวมถึงผู&ทรงคุณวุฒิ โดยกรณีที่พบป|ญหาของรายวิชา
สามารถดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได&ทันที (การปรับปรุงยHอย) โดยการรHวมกันพิจารณาปรับปรุงของ
อาจารยdผู&รับผิดชอบรายวิชาและคณะกรรมการประจําหลักสูตร สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะ
กระทําทุก ๕ ปM โดยการรวบรวมข&อมูล วิเคราะหdและทบทวนข&อมูล และการจัดทําแผนการปรับปรุงหลักสูตร
และแผนกลยุ ทธd รHว มกัน ของอาจารยd ผู&รั บผิด ชอบรายวิช าและคณะกรรมการประจํา หลั กสู ตร ทั้งนี้เ พื่ อ ให&
หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล&องกับความต&องการของผู&ใช&บัณฑิต

ภาคผนวก ก.
มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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คําอธิบายรายวิชา

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
๑.๑ กลุมวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๑) กลุมวิชามนุษยศาสตร=-สังคมศาสตร=

๓๑ หนวยกิต
๑๖ หนวยกิต
๗
หนวยกิต
หนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คนควา)
๒(๑-๒-๓)

มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย=
MUGE 101 General Educations for Human Development
ความหมาย ความสําคัญ และความสัมพันธdของวิชาศึกษาทั่วไปกับวิชาชีพ วิชาเฉพาะ ความ
เชื่อมโยงสัมพันธdระหวHางพฤติกรรมกับคุณสมบัติของจิตใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะหdสังเคราะหdอยHางมี
วิ จ ารณญาณ คุ ณสมบั ติ ของบั ณฑิ ต ที่ พึ งประสงคd การวิ เ คราะหd เ หตุ ป| จ จั ย และผลกระทบของเหตุ ก ารณd
สถานการณd ป| ญ หา และการสั ง เคราะหd แ นวทางแก& ไ ข ปŒ อ งกั น ป| ญ หา หรื อ ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาเหตุ ก ารณd
มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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สถานการณdเพื่อคุณประโยชนdตHอตนเอง ผู&อื่น และสังคม การประยุกตdความรู&เพื่อเสนอแนวทางแก&ไขป|ญหา
กรณีศึกษา
The meaning, significance, and relation of General Education to other vocational
specific subjects; the relation between behavior and mentality; critical thinking; the
qualifications of ideal graduates; analysis of causes and consequences of events situations
problems; synthesis of solutions to, precautions against, or improvements in those events
situations to benefit individuals and their community; and the application of knowledge to
solve the problems of case studies.
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย=
๓(๒-๒-๕)
MUGE 102 Social Studies for Human Development
หลั กการและทฤษฎี พื้น ฐานที่ เ กี่ ย วข& องกั บ สถานการณd เหตุ การณd ป| ญ หาที่ สํ า คั ญ ของ
สังคมไทยและสังคมโลก อาทิ วิวัฒนาการของอารยธรรมและเหตุการณdสําคัญในประวัติศาสตรd ระบบการเมือง
การปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ระบบสุขภาพ การวิเคราะหdเหตุป|จจัยและผลกระทบของเหตุการณd สถานการณd
ป|ญหา และการสังเคราะหdแนวทางแก&ไข ปŒองกันป|ญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณd สถานการณd
เพื่อคุณประโยชนdตHอตนเอง ผู&อื่น และสังคม การประยุกตdความรู&เพื่อเสนอแนวทางแก&ไขป|ญหากรณีศึกษา
Basic principles and theory in relation to events situations major problems of
the Thai and global communities, for example, evolution of civilization; important events in
historical, political and public administration systems; the economic and health systems, etc.;
analysis of causes and consequences of events situations problems; synthesis of solutions
to, precautions against, or improvements in those events situations to benefit individuals and
their community; and the application of knowledge to solve the problems of case studies.
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย=
๒(๑-๒-๓)
MUGE 103 Arts and Science for Human Development
มนุษยภาพในอดีต ป|จจุบัน และอนาคต เหตุการณd สถานการณd ป|ญหาเกี่ยวกับวิวัฒนาการ
ที่สําคัญทางด&านศิลปวิทยาการของประเทศไทยและของโลก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะหdเหตุป|จจัย
และผลกระทบของเหตุการณd สถานการณd ป|ญหา และการสังเคราะหdแนวทางแก&ไข ปŒองกันป|ญหา หรือ
แนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณd สถานการณd เพื่อคุณประโยชนdตHอตนเอง ผู&อื่น และสังคม การประยุกตd
ความรู&เพื่อเสนอแนวทางแก&ไขป|ญหากรณีศึกษา
Humankind in the past, present and future; events situations problems in
relation to the evolution of the arts and sciences in the Thai and global communities; concepts
มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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of the sufficiency economy; analysis of causes and consequences of events situations
problems; synthesis of solutions to, precautions against, or improvements in those events
situations to benefit individuals and their community; and the application of knowledge to
solve the problems of case studies.
๒) กลุมวิชาภาษา

๙
หนวยกิต
หนHวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค&นคว&า)
๓(๒-๒-๕)

ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
LATH 100 Art of Using Thai Language in Communication
ศิลปะการใช&ภาษาไทย ทักษะการใช&ภาษาไทยในด&านการพูด การฟ|ง การอHาน การเขียน
และการคิด เพื่อการสื่อสารได&อยHางถูกต&อง เหมาะสม
Art of using Thai language and of speaking, listening, reading, writing, and
thinking skills for accurate and appropriate communication.
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑
๓(๒-๒-๕)
LATH 103 English Level 1
ไวยากรณd และศัพทdภาษาอังกฤษในบริบทที่เกี่ยวข&องกับการใช&ภาษาในชีวิตประจําวัน ใน
ลักษณะของบูรณาการทักษะการใช&ภาษาอังกฤษทั้งสี่ทักษะ (การฟ|ง การพูด การอHาน และการเขียน) และการ
สื่อสารในชั้นเรียน
Grammar and vocabulary in the context of daily life language use, dealing with
integration in four basic skills (listening, speaking, reading, and writing) and classroom
communication.
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒
๓(๒-๒-๕)
LATH 104 English Level 2
คําศัพทd สํานวน ไวยากรณd และการใช&ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคมป|จจุบัน ทักษะการ
สนทนาในกลุHมยHอย ทักษะการเขียนในระดับยHอหน&า และกลยุทธdในการอHาน
Vocabulary, expressions, grammar, and contextualized social language,
essential communicative skills in small groups, writing practice at a paragraph leve, and reading
strategies.

มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓
๓(๒-๒-๕)
LATH 105 English Level 3
การอHานข&อความและการเขียนทั้งระดับประโยค และระดับยHอหน&าที่เกี่ยวกับสัดสHวน ความถี่
และความนHาจะเปTน รูปรHาง การวัด การเปรียบเทียบและการเปรียบตHาง คําจํากัดความและการจําแนก การ
เขียนอยHางมีเอกภาพ การใช&คําเชื่อม การฟ|งเพื่อจับใจความสําคัญ การฟ|งเพื่อรายละเอียดจําเพาะ และการทํา
การอนุมาน
Reading passages and writing at sentence and paragraph levels about
proportion, frequency and probability, shape, measurement, comparison and contrast,
definition and classification; coherence, unity and transition; listening comprehension; listening
for the main idea; listening for specific details; and making inferences.
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔
๓(๒-๒-๕)
LATH 106 English Level 4
บูรณาการในทักษะทั้งสี่ (การฟ|ง การพูด การอHานและการเขียน) การฟ|งเพื่อจับใจความ
สําคัญและในรายละเอียด การอภิปรายตามหัวข&อที่กําหนด การอHานบทอHานในเรื่องที่หลากหลายและทําการ
สรุปและเขียนอยHางมีระบบในระดับประโยค และระดับยHอหน&าซึ่งเกี่ยวกับประเด็นที่สัมพันธdกับบทอHาน
Integration in four language skills: listening, speaking, reading and writing;
listening comprehension for main ideas and detailed information; topic-oriented discussion;
reading passages on various topics and making conclusions; and writing systematically about
particular issues of those topics at the sentence and paragraphs levels.
๑.๒. กลุมวิชาเลือกที่หลักสูตรกําหนด
๑) กลุมวิชามนุษยศาสตร= และสังคมศาสตร=
สมสค ๑๓๐
SHSS 130

๑๕ หนวยกิต
๖
หนวยกิต
หนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คนควา)
๒(๒-๐-๔)

หลักเศรษฐศาสตร=
Principles of Economics
เศรษฐศาสตรdมหภาคและเศรษฐศาสตรdจุลภาค ป|ญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ หนHวยเศรษฐกิจ
และกระแสหมุนเวียนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กลไกราคา การกําหนดขึ้นเปTนราคาโดยอุปสงคdและอุปทาน
ความยืดหยุHนของอุปสงคdและอุปทาน ทฤษฎีพฤติกรรมของผู&บริโภค ทฤษฎีพฤติกรรมของผู&ผลิต การตั้งราคา
และผลผลิตในตลาดแบบตHาง ๆ รายได&ประชาชาติ การกระจายรายได&การเงินและการธนาคาร ภาวะเงินเฟŒอ
เงินฝ•ด ตลาดแรงงานและการวHางงาน การพัฒนาเศรษฐกิจ การค&าระหวHางประเทศ ระบบเศรษฐกิ จ และ
เศรษฐกิจประเทศไทย

มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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Macro - economics and Micro - economics, basic economic problem, economic
units and economic flows price mechanism price determination by demand and supply
elasticity of demand and supply theory of consumer behavior Theory of producer behavior
pricing and products in various markets national income distribution money and banking
Inflation deflation labor market and unemployment economic development International
Trade Economic system and Thai economy.
สมสค ๑๔๒
จิตวิทยาสังคม
๒ (๒-๐-๔)
SHSS 142
Social Psychology
แนวคิดพื้นฐานทางจิตวิทยาสังคม วิธีการวิจัยทางด&านจิตวิทยาสังคม อิทธิพลทางโครงสร&าง
ทางสังคม และสิ่งแวดล&อมกับพฤติกรรม การเรียนรู&ทางสังคม บุคลิกภาพ การปรับตัวทางสังคม พฤติกรรม
เบี่ยงเบน ทัศนคติ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และแนวทางในการ
ปŒองกันและแก&ไขสภาพป|ญหาสังคม
Introduction to Social Psychology, research in Social psychology, social
structure and environment influence behavior, social learning, personality, social adjustment,
deviant behavior, attitude, socio- cultural change and behavior change, and social problems
prevention.
สมมน ๑๑๓
SHHU 113

ภาษาและการสื่อสาร
๒(๒-๐-๔)
Language and Communication
ความหมาย ขอบเขตและความสํ า คั ญ ของมนุ ษยศาสตรd คุ ณคH า ของศิ ล ปะประเภทตH า งๆ
แนวคิดทางปรัชญา จริยศาสตรdและศาสนาที่สําคัญ บทบาทของความเชื่อและคHานิยมทางวัฒนธรรมในการ
สื่อสาร และวิถีชีวิตที่มีวัฒนธรรม
Meaning, scope and importance of Humanities; value of arts; important
philosophical, ethical and religious concepts; roles of cultural beliefs and values in
communication; and cultured way of life.
๒. กลุมวิชาภาษา
อจนส ๒๓๕
AMIM 235
วิชาที่ต&องเรียนกHอน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
ศศภอ ๑๐๓-๑๐๖
LAEN 103-106

มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม

๓
หนวยกิต
หนHวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค&นคว&า)
๓ (๒-๒-๕)
ภาษาอังกฤษ (ระดับ ๑-๔)
English Level (1-4)
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การฝ€กทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษแบบบูร ณาการ ด&านการฟ|ง พูด อHาน และเขียนใน
ชีวิตประจําวัน ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่จํ าเปTนในการนําเสนอข& อมูลจากเอกสาร สิ่งพิมพd และสื่อ
อิเลคทรอนิคสd
Integration practice of English communication skills in listening, speaking,
reading and writing for everyday life. English communication skills necessary for data
presentation from documents, printing media, electronic media.

๓. กลุมวิชาวิทยาศาสตร=กับคณิตศาสตร=
อจนส ๑๒๑
AMIM 121

๔
หนวยกิต
หนHวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค&นคว&า)
๒ (๑-๒-๓)

ทักษะการรูสารสนเทศ
Information Literacy Skills
ทักษะการรู&สารสนเทศสําหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา กระบวนการพัฒนาทักษะการรู&
สารสนเทศ การคัดเลือกแหลHงสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการสืบค&น การประเมินคุณคHาของเทคโนโลยี
สารสนเทศ การวิเคราะหdและสังเคราะหdสารสนเทศ การนําเสนอสารสนเทศในรูปแบบตHางๆ
Information literacy skills for higher education. Development process of
information literacy skill. Selection of information sources. Searching of information resources
system. Evaluation of the value of information technology. Analysis and synthesis of
information. Presentation for different types of information.

วทคณ ๑๗๐
SCMA 170

คณิตศาสตร=และสถิติศาสตร=พื้นฐานประยุกต=ได
๒ (๒-๐-๔)
Applicable Basic Mathematics and Statistics
แนวคิดเชิงคณิตศาสตรdและสถิติศาสตรd ทักษะและเทคนิคที่ประยุกตdใช&ได&ในชีวิตประจําวัน
ระบบสมการเชิงเส&น เมทริกซd กําหนดการเชิงเส&น เซตและหลักการนับ ความนHาจะเปTนและการตัดสินใจ
Mathematical and statistical concepts, skills and techniques applicable in
everyday life: systems of linear equations, matrices, linear programming, sets and counting
principles, probability and decision.

มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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๔. กลุมวิชานันทนาการ
ไมนอยกวา
๒ หนวยกิต
สวศท ๑๐๖ ชีวิตและสุขภาพกับการฝ[กโยคะ
๓ (๒-๒-๕)
ENGE 106
Life, Health and Yoga Practice
ความเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประจําวันสมัยใหมHที่มีผลตHอภาวะสุขภาพ อาหาร และสิ่งแวดล&อม
การศึกษาเรื่องการดู แลสุขภาพด&วยยาแผนป|จจุบัน ธรรมชาติบําบัด แมคโครไบโอติ คสd และอื่นๆ ที่มีผลตH อ
สุขภาพ การศึกษาแนวทางพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ&าอยูHหัว ในด&านวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและ
ความสั ม พั น ธd กั บ สุ ข ภาวะทั้ ง ด& า นรH า งกายและจิ ต ใจ การศึ ก ษาทางการปฏิ บั ติ ธ รรมเพื่ อ การเจริ ญ สติ ใ น
ชีวิตประจําวัน ปรัชญาโยคะ ประวัติ หลักการ และผลได&ในด&านสุขภาพของโยคะ ศึกษา สHวนการปฏิบัติโยคะจะ
เปTนการสอนอาสนะระดับพื้นฐานและระดับกลาง
The change of modern life style effects on health, food and environment. Study
on health care of modern medicine, natural therapy, macrobiotics, and others with their effect
on health. Study on the King’s economic sustaining theory in relationship with physical and
mental health. Study and practice on mindfulness in daily life. Study on yoga philosophy,
history, and principles; and its health benefits. Train yoga asana on basic and intermediate
levels.
วกศท ๑๑๙
SPGE 119

สุขภาพเพื่อชีวิต
๒(๑-๒-๓)
Health for Life
แนวคิดและหลักการสุขภาพเชิงบูรณาการและองคdรวม คุณคHา ความหมาย และความเชื่อมโยง
ระหวHางสุขภาพ เชิงบูรณาการ และองคdรวมกับวิถีชีวิตและสังคมที่หลากหลาย การประยุกตdสหวิทยาการเพื่อ
สHงเสริมสุขภาพทางกาย จิต สังคม และป|ญญาเชิงบูรณาการและองคdรวมอยHางสร&างสรรคd กระบวนการกลุHมและ
การเรียนรู&ผHานประสบการณdตรงจาก กิจกรรมทั้งในและนอกชั้นเรี ยนพร& อมแลกเปลี่ยนเรีย นรู&ผHา นการถอด
บทเรียน การสํารวจและออกแบบเส&นทางการเรียน รู&รHวมกัน
Concepts and principles of integrated and holistic health, values, meaning and
connection between integrated and holistic health among different lifestyles and society,
application of interdisciplinary learning for integrated, holistic and creative health promotion,
group process and learning through one’s direct experience from both inside- and- outsideclassroom activities and sharing to others, course surveying and designing altogether
วกศท ๑๒๐
SPGE 120

จักรยานเพื่อสุขภาพและนันทนาการ
๒(๑-๒-๓)
Bike for Health recreation
หลักวิทยาศาสตรdการกีฬาและการประยุกตdใช&ในการขี่จักรยาน การเตรียมความพร&อมทาง
รHางกายและจิตใจของ นักป|Ÿนจักรยาน ประโยชนd หลักการพื้นฐาน ทักษะการขี่จักรยาน ความปลอดภัย กฎ
มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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กติกา มารยาทในการขี่จักรยาน ระเบียบปฏิบัติในการใช&เส&นทางจักรยานเพื่อการทHองเที่ยวและนันทนาการรอบ
มหาวิทยาลัย
Applied sport science principles, physical and mental fitness preparation for bike
rider benefits , basic principles bike skills safety, rules and regulations and manner in riding in
bike lane, tour around MU by bike for recreation and health
วกศท ๑๒๑
SPGE 121

กายและจิต
๒(๑-๒-๓)
Body and Mind
หลักวิทยาศาสตรdการกีฬาและการประยุกตdใช& การเตรียมความพร&อมทางรHางกายและจิตใจของ
การออกกําลังกายแบบกายและจิต ประโยชนd หลักการพื้นฐานของการฝ€กการออกกําลังกายแบบกายและจิตใจ
ทักษะการออกกําลังกาย ความปลอดภัย กิจกรรมกายและจิตในรูปแบบตHางๆ เชHน โยคะ, มวยจีน, พีลาเต&, บอล
Applied sport science principles, physical and mental fitness preparation for mind
and body exercise benefits and basic principles of mind and body training. Skills and safety,
Mind and Body activities such as Yoga, Tai Chi, Pilates, and Fit Ball
วกศท ๑๒๒
SPGE 122

การออกกําลังกายกลุม
๒(๑-๒-๓)
Group Exercise
หลักวิทยาศาสตรdการกีฬาและการประยุกตdใช& การเตรียมความพร&อมทางรHางกายและจิตใจของ
การออกกํ า ลั งกายแบบกิ จ กรรมกลุH ม ประโยชนd หลั กการพื้ น ฐานของการฝ€ กแบบกิ จ กรรมกลุH ม ทั กษะการ
เคลื่อนไหวในกิจกรรมการออกกําลังกายกลุHม ความปลอดภัย และกิจกรรมกลุHมรูปแบบตHางๆ เชHน บอลครึ่งลูก,
ชก, เตะ, กระโดด, การโดดเชือก, บู¡ทแคมป„, จักรยานในรHม, แทรมโพลีนและแอโรบิคในน้ํา
Applied sport science principles, physical and mental fitness preparation for
group exercise, benefits and basicprinciples of group exercise training, skills and safety, group
exercise activities such as Bosu Ball, Punch Kick, jump, jump rope, Boot Camp, Indoor Bike ,
Trampoline , and Aqua Aerobic
วกศท ๑๒๓
SPGE 123

กรีฑาลู
๒(๑-๒-๓)
Track Athletics
ประวัติ ประโยชนd หลักวิทยาศาสตรdการกีฬาและการประยุกตdใช&ในกีฬากรีฑาลูH การเตรียม
ความพร&อมทางรHางกายและจิตใจของนักกรีฑาประเภทลูH การวิ่งในลูHวิ่ง การวางเท&า การจัดลําตัวในทHาออกตัว
จัดระบบการเคลื่อนไหวเพื่อทักษะในการวิ่งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะไกล การจัดสนาม การเปTนเจ&าหน&าที่
มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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จัดการแขHงขัน กติกา ระเบียบ มารยาทในการแขHงขัน การบาดเจ็บและความปลอดภัยในการเลHนกรีฑาลูH การ
เก็บรักษาอุปกรณd
History, usefulness, applied sport science principles, physical and mental fitness
preparation for player, basic skills; steps, set position of start running and movement for various
distance of competition. Sports facilities, judging, rules, regulations, injuries and safety,
equipment and maintenance.
วกศท ๑๒๔
SPGE 124

เซปMกตะกรอ
๒(๑-๒-๓)
Sepak Takraw
ประวัติ ประโยชนd หลักวิทยาศาสตรdการกีฬาและการประยุกตdใช&ในกีฬาเซป|กตะกร&อการ
เตรี ย มความพร&อมทางรH างกายและจิ ตใจของผู& เลHน ทั กษะพื้ น ฐานการเลHนเซป|กตะกร&อ ทั กษะพื้ น ฐานตHางๆ
ประกอบด&วย การเคลื่อนที่รูปแบบตHางๆ การเดาะลูกด&วยเท&า เขHา หัว การเสิรdฟ การชง การเลHนข&างเท&าด&านใน
การเตะลูกกลางอากาศ การฟาด การสกัดกั้น การรุก การรับ การเลHนทีม กติกา มารยาทในการแขHงขันการ
ปŒองกันความเสี่ยงตHอการบาดเจ็บและความปลอดภัยรวมทั้งการเก็บรักษาอุปกรณd
History, usefulness, applied sport science principles, physical and mental fitness
preparation for player, basic skills such as basic movement, variety of kicking, heading, serving,
volley, back kick, attack and defense techniques, team playing , rule, regulations, injuries and
safety, equipment and maintenance.
วกศท ๑๒๕
SPGE 125

เปตอง
๒(๑-๒-๓)
Petanque
ประวัติ ประโยชนd หลักวิทยาศาสตรdการกีฬาและการประยุกตdใช&ในกีฬาเปตอง การเตรียม
ความพร&อมทางรHางกายและจิตใจของผู&เลHน สนามและอุปกรณd กติกาการแขHงขัน ทักษะพื้นฐานกีฬาเปตอง เชHน
การจับลูก การโยนลูก การยืน การทรงตัว การเข&าเกาะ การตีกระทบ การแขHงขันประเภทเดี่ยว คูH และทีม การ
ดูแลรักษาอุปกรณdและความปลอดภัยในการเลHน
History, benefits, applied sport science principles, physical and mental fitness
preparation for player, Petanque court and equipment. Rules and regulation. Petanque basic
skills such as handing, throwing, standing, balancing, pointing, hitting. Individual double and
team completion. Equipment maintenance and safety.
วกศท ๑๒๖
SPGE 126

ระบําใตน้ํา
Synchronised Swimming

มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม

๒(๑-๒-๓)
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ประวัติ ประโยชนd หลักวิทยาศาสตรdการกีฬาและการประยุกตdใช&ในกีฬาเปตอง การเตรียม
ความพร&อมทางรHางกายและจิตใจของผู&เลHน สนามและอุปกรณd กติกาการแขHงขัน ทักษะพื้นฐานกีฬาเปตอง เชHน
การจับลูก การโยนลูก การยืน การทรงตัว การเข&าเกาะ การตีกระทบ การแขHงขันประเภทเดี่ยว คูH และทีม การ
ดูแลรักษาอุปกรณdและความปลอดภัยในการเลHน
History, benefits, applied sport science principles, physical and mental fitness
preparation for player, Petanque court and equipment. Rules and regulation. Petanque basic
skills such as handing, throwing, standing, balancing, pointing, hitting. Individual double and
team completion. Equipment maintenance and safety.
วกศท ๑๒๗
SPGE 127

แอโรบิคเพื่อสุขภาพ
๒ (๑-๒-๓)
Aerobic for Health
หลักวิทยาศาสตรdการกีฬาและการประยุกตdใช&ในการออกกําลังกายแบบแอโรบิกเพื่อสุขภาพ
ความสําคัญของการออกกําลังกายแบบแอโรบิก ประโยชนd หลักการพื้นฐานของการฝ€กเต&น แอโรบิก ทักษะการ
เคลื่อนไหวในการเต&นแอโรบิก ความปลอดภัย และกิจกรรมแอโรบิกรูปแบบอื่นๆ เชHน แอโรบิกในน้ํา ศิลปะ
การตHอสู&ประกอบเพลง สเต็ปแอโรบิก นิวบอดี้ และบู¡ท แคมป„
Sport science principles and their application to Aerobic for Health. Aerobic
exercise significance, benefits and basic principles of aerobic dance training. Skills of aerobic
dance movements, safety, and Aerobic activities such as Water Aerobics , Martial Art with music,
Step Aerobic, New Body and Boot Camp.
วกศท ๑๒๘
SPGE 128

โยคะเพื่อสุขภาพ
๒ (๑-๒-๓)
Yoga for Health
หลั กวิ ทยาศาสตรd การกี ฬาและการประยุ กตd ใช& ในการออกกํ า ลั งกายแบบโยคะเพื่ อสุ ขภาพ
ประวัติ ความหมาย สถานที่และอุปกรณd และประโยชนd ของการฝ€กโยคะ การเตรียมพร&อมของรHางกาย การ
ยืดเหยียดข&อตHอและกล&ามเนื้อ เทคนิคการเกร็งและคลายกล&ามเนื้อ การฝ€กทHาอาสนะตHางๆ การควบคุมลม
หายใจ ปราณายามะ การผHอนคลายอยHางลึกและความปลอดภัยในการฝ€ก
Sport science principles and their application to Yoga for Health. History,
meaning, training locations and equipment, and benefits of Yoga. Body preparation, joint and
muscle stretching, techniques of muscle contraction and relaxation. Practice of Asana ( body
position/posture), breathing control, Pranayama, deep relaxation and Yoga training safety.
วกศท ๑๒๙

เทนนิส

มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม

๒ (๑-๒-๓)
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SPGE 129

Tennis
หลั ก วิ ท ยาศาสตรd ก ารกี ฬ าและการประยุ ก ตd ใ ช& ใ นฟุ ต บอล ประวั ติ โดยยH อ ของฟุ ต บอล
ประโยชนd อุปกรณd กฎและระเบียบ สมรรถภาพ ทักษะพื้นฐานของการเตะ การสHง การโหมHง การเลี้ยงลูก การ
ทุHมบอล และการเลHนเปTนทีม การเก็บรักษาอุปกรณd ความเสี่ยง การบาดเจ็บ และความปลอดภัย การเลHนฟุตบอล
เพื่อการออกกําลังกาย สุขภาพและนันทนาการ
Sport science principles and their application to Soccer. Brief history of soccer
encompassing; benefit, equipment, rule and regulations, physical fitness. Basic skills of kicking,
passing, heading, dribbling, throwing and team play. Equipment keeping, risks injuries and safety.
Soccer for exercise, health and recreation.
วกศท ๑๓๐
SPGE 130

ฟุตบอล
๒ (๑-๒-๓)
Soccer
หลั ก วิ ท ยาศาสตรd ก ารกี ฬ าและการประยุ ก ตd ใ ช& ใ นฟุ ต บอล ประวั ติ โดยยH อ ของฟุ ต บอล
ประโยชนd อุปกรณd กฎและระเบียบ สมรรถภาพ ทักษะพื้นฐานของการเตะ การสHง การโหมHง การเลี้ยงลูก การ
ทุHมบอล และการเลHนเปTนทีม การเก็บรักษาอุปกรณd ความเสี่ยง การบาดเจ็บ และความปลอดภัย การเลHนฟุตบอล
เพื่อการออกกําลังกาย สุขภาพและนันทนาการ
Sport science principles and their application to soccer. Brief history of soccer
encompassing; benefit, equipment, rule and regulations, physical fitness. Basic skills of kicking,
passing, heading, dribbling, throwing and team play. Equipment keeping, risks injuries and safety.
Soccer for exercise, health and recreation.
วกศท ๑๓๑
SPGE 131

วายน้ํา
๒ (๑-๒-๓)
Swimming
หลักวิทยาศาสตรdการกีฬาและการประยุกตdใช&ในวHายน้ําประโยชนd ความปลอดภัย มารยาท การ
แตHงกาย ทักษะเบื้องต&นในการวHายน้ํา เชHน การลงน้ํา การลอยตัว การหายใจในน้ํา การใช&แขน ขา รวมถึงทักษะ
การวHายทHาฟรีสไตลd ทHากรรเชียง และทHากบ
Sport science principles and their application to swimming. Significance, benefits,
safety, rules and regulations, uniforms. Basic skill such as breathing, floating, leg movements.
Styles of swimming such as freestyle, back stroke and breast stroke.
วกศท ๑๓๒
SPGE 132

บาสเกตบอล
Basketball

มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม

๒ (๑-๒-๓)
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หลักวิทยาศาสตรdการกีฬาและการประยุกตdใช&ในบาสเกตบอล ประโยชนd กติกา มารยาท การแตHง
กาย และ ความปลอดภัยในการเลHน ทักษะพื้นฐานในการเคลื่อนที่ และ การรับบอล สHงบอล การเลี้ยงลูก การยิง
ประตู และการเลHนทีม ในกีฬาบาสเกตบอล
Sport science principles and their application to Basketball. Benefits, rules and
regulations, uniforms and safety. Basic skills such as foot movement, body position, ball
handling, shooting and dribbling. Various team tactics and strategies.
วกศท ๑๓๓
SPGE 133

วอลเลย=บอล
๒ (๑-๒-๓)
Volleyball
หลักวิทยาศาสตรdการกีฬาและการประยุกตdใช&ในวอลเลยdบอล ประโยชนd กติกา มารยาท การ
แตHงกาย และ ความปลอดภัยในการเลHน ทักเบื้องต&นในการเคลื่อนที่ การเลHนลูกมือลHาง การเลHนลูกมือบน การ
เสิรdฟ การสกัดกั้น การตบ และ การเลHนทีมในกีฬาวอลเลยdบอล
Sport science principles and their application to Volleyball. Benefits, rules and
regulation, uniforms and safety. Basic skill such as foot movement, body position, serving, volley,
bumping, individual attack and defense techniques. Amtactics and strategies.
วกศท ๑๓๔
SPGE 134

ลีลาศ
๒ (๑-๒-๓)
Social Dance
หลักวิทยาศาสตรdการกีฬาและการประยุกตdใช&ในลีลาศ ประโยชนd กติกา มารยาท การแตHงกาย
ความปลอดภัย และทักษะเบื้องต&นในการเต&นลีลาศ เชHน จังหวะวอลซd คิวบัน-รัมบ&า ชHา ชHา ชHา และ ไจวd
Sport science principles and their application to Social Dance. Cultural
significance, benefits, rules and regulations, safety and uniforms. Basic skill of waltz, Cubanrumba and cha cha cha and Jive.
วกศท ๑๓๕
SPGE 135

เทเบิลเทนนิส
๒ (๑-๒-๓)
Table Tennis
หลักวิทยาศาสตรdการกีฬาและการประยุกตdใช&ในเทเบิลเทนนิสประโยชนd กติกา มารยาท การ
แตHงกายและความปลอดภัยในการเลHน ทักษะพื้นฐานของการเคลื่อนที่ของเท&า การจับไม& การตีลูกหน&ามือและลูก
หลังมือ การตบ การเสิรdฟ การตีลูกหมุน และการแขHงขันประเภทเดี่ยวและคูH ในกีฬาเทเบิลเทนนิส
Sport science principles and their application to Table Tennis. Benefits, rules and
regulations, uniforms and safety. Basic skills such as foot - work, control, forehand stroke,
backhand stroke, service and top spin. Competition event in single and doubles in Table tennis.
มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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*หมายเหตุ: นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุHมวิชาสุขภาพและนันทนาการของมหาวิทยาลัย
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปZดสอน

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
๑. กลุมวิชาเฉพาะพื้นฐาน
อจนส ๑๒๒
AMIM 122
วิชาที่ต&องเรียนกHอน

ไมนอยกวา

นวัตกรรมเบื้องตน
Elementary of Innovation

๘๗ หนวยกิต
๓๒ หนวยกิต
หนHวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค&นคว&า)
๒ (๒-๐-๔)

ไมHมี

ความรู& เ บื้ องต& น เกี่ ย วกั บ การจัด การนวัต กรรม การคิ ด เชิ งออกแบบและการแก& ป| ญ หาเชิง
สร&างสรรคdกระบวนการในการพัฒนากลยุทธdด&านนวัตกรรม การสร&างแบบจําลองทางธุรกิจและการสร&างสรรคd
ธุรกิจในรูปแบบใหมH นวัตกรรมเชิงคุณคHาและกลยุทธdทะเลสีคราม ประเภทและองคdประกอบของนวัตกรรม
การสร& า งรู ป แบบธุ ร กิ จ ตามความต& อ งการของผู& บ ริ โ ภคในเชิ ง ลึ ก นวั ต กรรมแบบก& า วกระโดด วงจรของ
นวัตกรรม การแพรHกระจายนวัตกรรม การจัดการนวัตกรรมและความคิดสร&างสรรคd
Elementary to Innovation Management. Design thinking and creative problem
solving. The process of developing an innovation strategy. Business model generation and
innovative business models. Value innovation and the Blue Ocean Strategy (BOS). Types and
components of innovation. Building business models based on customer insights. Disruptive
Innovation. Innovation lifecycles. Diffusion of Innovation. Innovation and creativity
management.
อจนส ๑๔๑
AMIM 141
วิชาที่ต&องเรียนกHอน

นิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Ecology and Biodiversity

๓ (๓-๐-๖)

ไมHมี

หลักการและแนวคิดพื้นฐานทางนิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ความสําคัญ
ของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ภัยคุกคามตHอระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพใน
ป| จ จุ บั น แนวทางการอนุ รั กษd ความหลากหลายทางชี ว ภาพและการฟ•‘ น ฟู ร ะบบนิ เ วศ ทั้ งในระดั บ ท& องถิ่ น
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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Principles and fundamental concepts of ecology and biodiversity. The
importance of ecology and biodiversity.Current threats to ecology and biodiversity.Approaches
to biodiversity conservation and ecological restoration at local, national and international
levels.
อจนส ๒๑๑
AMIM 211
วิชาที่ต&องเรียนกHอน

หลักการจัดการ
Principle of Management

๓ (๓-๐-๖)

ไมHมี

หลักการ แนวคิด ความสําคัญ และความหมายของการจัดการ องคdประกอบขององคdการและ
การจัดการ ลักษณะโครงสร&าง รูปแบบขององคdการ การตัดสินใจ การวางแผนงาน การจัดการองคdการ การ
นําไปปฏิบัติงาน การจัดคนให&เหมาะสมกับงาน การสร&างขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การควบคุมงาน
การประสานงาน การสื่ อขH า วสาร การติ ด ตH อสื่ อสาร การพั ฒ นาองคd การและเทคนิ คการจั ด การสมั ย ใหมH
นวัตกรรมและเทคโนโลยีกับการจัดการ
Principles, concepts, importance and definitions of management. Elements of
organization and management. Structures, type of organization, decision, planning and
organization management. Implementing processes, the right person for the job. Morale and
motivation of operational. Controlling and coordination. Communications, organization
development and modern management techniques. Innovation and technology management.
อจนส ๒๑๒
AMIM 212
วิชาที่ต&องเรียนกHอน

หลักการเงินและการบัญชี
Principle of Finance and Accounting

๓ (๓-๐-๖)

ไมHมี

หลั ก การพื้ น ฐานทางการบั ญ ชี งบการเงิ น และการนํ า เสนองบการเงิ น การวั ด ผลการ
ดําเนินงาน การบัญชีสําหรับธุรกิจซื้อขาย สินค&าคงเหลือ เงินสด ลูกหนี้การค&าและตั๋วเงินรับ ที่ดิน อาคาร
อุปกรณd และสินทรัพยdไมHมีตัวตน หนี้สินและสHวนของผู&ถือหุ&น การบัญชีกิจการผลิตสินค&า งบกระแสเงินสด
เงินทุนและงบการเงินรวม การปรับปรุงบัญชีและการแก&ไขข&อผิดพลาด การวิเคราะหdและจัดทํางบการเงิน
บทบาทของการบัญชีที่มีตHอสังคม จริยธรรมของวิชาชีพบัญชี
Basic principles of accounting, the financial statements and financial statement
presentation. Performance measurement systems, accounting for trading business, inventories,
cash, accounts and notes receivable, property, plant and equipment and intangible assets and
manufacturing firms. Liabilities and stockholders’ equity. Accounting changes and error
corrections. Ethical requirements for professional accountants.
มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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อจนส ๒๑๓
AMIM 213
วิชาที่ต&องเรียนกHอน

หลักการตลาด
Principle of Marketing

๓ (๓-๐-๖)

ไมHมี

ความสําคัญของการตลาด สภาพแวดล&อมทางการตลาด สHวนแบHงการตลาด การกําหนด
ตลาดเปŒาหมายและการกําหนดตําแหนHงทางการตลาด พฤติกรรมผู&บริโภค สHวนประสมทางการตลาดและกล
ยุทธdผลิตภัณฑd การจัดการผลิตภัณฑdและตราสินค&า การประชาสัมพันธd การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล&อม
และความรับผิดชอบตHอสังคมขององคdกร หลักการและตัวอยHางของการคิดสร&างสรรคdเชิงการตลาด รูปแบบ
ของนวัตกรรมการตลาดสมัยใหมH ขั้นตอนและหลักการบริหารนวัตกรรมทางการตลาด
Importance of marketing, marketing environment, market share, market
targeting and market positioning. Consumer behavior. Marketing mix and product strategies.
Public relations, socially and environmentally responsible marketing. Principles and examples
of creative marketing. Model of modern marketing innovation. Procedure and principles of
marketing innovation management.

อจนส ๒๑๔
AMIM 214
วิชาที่ต&องเรียนกHอน

การจัดการทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management

๒ (๒-๐-๔)

ไมHมี

แนวคิด และความสําคัญของการจัดการทรัพยากรบุคคล การวางแผนทรัพยากรบุคคลและ
การวางแผนกําลังคน การวิเคราะหdงาน การสรรหาและการคัดเลือก การฝ€กอบรมและพัฒนา ตําแหนHงงาน
การประเมิ น ผลการปฎิบั ติ งาน คH า ตอบแทน สวั ส ดิ การและผลประโยชนd การจู งใจ แรงงานสั มพั น ธd วิ นัย
จริยธรรม และคุณธรรมในการจัดการทรัพยากรบุคคล และการบริหารทรัพยากรบุคคลในยุคโลกาภิวัฒนdและ
การปรับตัวตHอการเปลี่ยนแปลง
Concepts and importance of human resource management. Human resource
planning and manpower planning. Job analysis, recruitment and selection, training and
development, performance appraisal, compensation, welfare and benefits management, and
employee relations management. Ethics in human resource management. Adaptation and
change of human resource management in an age of globalization.
อจนส ๒๒๑

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต=

มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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AMIM 221
วิชาที่ต&องเรียนกHอน

Philosophy of Sufficiency Economy and Application
ไมHมี

แนวคิด และความหมาย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอยHางยั่งยืน การประยุกตd
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม กรณีศึกษาโครงการ
พระราชดําริ
Concepts and definitions of sufficiency economy philosophy and sustainable
development; the application of sufficiency economy philosophy for living; roles of sufficiency
economy on social development; case studies of royal projects relating to sufficiency
economy.
อจนส ๒๓๒
AMIM 232
วิชาที่ต&องเรียนกHอน

หลักการพัฒนาชุมชน
Principle of community development

๓ (๓-๐-๖)

ไมHมี

ปรัชญาการพัฒนาชุมชน ทฤษฎี แนวคิด และหลักการพัฒนาชุมชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหHงชาติกับการพัฒนาชุมชน กระบวนการพัฒนาชุมชน คุณลักษณะและบทบาทของนัก พั ฒ นา
ชุมชน การพัฒนาชุมชนของประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต&
Philosophy of community development. Theories, concepts and principles of
community development. The national economic and social development plan for
community development. Processes of community development. Characteristics and roles of
community development officer. Community development in Southeast Asia.

อจนส ๒๓๓
AMIM 233
วิชาที่ต&องเรียนกHอน

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร=
Research Methodology in Social Sciences

๓ (๓-๐-๖)

ไมHมี

หลั กการ ความหมาย การจํ า แนกประเภทขั้ น พื้ น ฐาน และวิ ธี การวิ จั ย ทางสั ง คมศาสตรd
กระบวนการในการออกแบบงานวิจัยและการเขียนโครงรHางงานวิจัยทางสังคมศาสตรd การกําหนดโจทยdการ
วิจัย การกําหนดขอบเขตและกรอบแนวคิดการวิจัย การเลือกเครื่องมือและเทคนิคในการเก็บรวบรวมข&อมูล
การวิเคราะหdและตีความข&อมูล หลักการและเทคนิคในการเขียนรายงานและการนําเสนองานวิจัย
Principles definitions basic types and methods of social science research.
Processes of research design and proposal writing in social sciences. Identification of research
problem. Determination of the scope of study and conceptual framework. Selection of data
มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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collection tools and techniques. Analysis and interpretation of the data. Principles and
techniques of research writing and presentation.
อจนส ๒๓๔
AMIM 234
วิชาที่ต&องเรียนกHอน

พหุลักษณ=ทางสังคมวัฒนธรรมของกลุมประเทศในอนุภาคลุมน้ําโขง
Socio-Cultural Pluralism of the Mekong Sub-Regions

๓ (๓-๐-๖)

ไมHมี

ประวัติศาสตรdการตั้งถิ่นฐาน ความหลากหลายทางด&านภาษา กลุHมชาติพันธุd และวัฒนธรรม
ความสัมพันธdทางสังคมวัฒนธรรมของกลุHมประเทศในอนุภูมิภาคลุHมน้ําโขงตั้งแตHยุคสมัยคลาสสิกจนถึงยุ ค
ป|จจุบัน แหลHงอารยธรรมสําคัญ สภาพป|ญหาและสถานการณdการเปลี่ยนแปลงของกลุHมประเทศในอนุภูมิภาค
ลุHมน้ําโขงในป|จจุบัน
Historical background of the settlement; linguistic, ethnic, and cultural diversity;
socio- cultural relations among Mekong sub- region countries from the classical period to the
present; current issues and changes of countries in the Mekong subregion.
อจนส ๒๐๑
AMIM 201
วิชาที่ต&องเรียนกHอน

วิทยาศาสตร=ประยุกต=ดานสังคมและสิ่งแวดลอม
Applied Science in Social and Environmental Aspects

๓ (๓-๐-๖)

ไมHมี

ความหมายและความสํ า คั ญ ของวิ ท ยาศาสตรd แ ละเทคโนโลยี ความสั ม พั น ธd ร ะหวH า ง
วิทยาศาสตรdและเทคโนโลยี บทบาทของวิทยาศาสตรdและเทคโนโลยีตHอสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล&อม แนวโน&มและการพัฒนาในอนาคตด&านวิทยาศาสตรdและเทคโนโลยี
Definitions and importance of science and technology. Relationship between
science and technology. The role of science and technology in society economy politics
culture and environment. Future trends and developments of science and technology.

อจนส ๒๔๑
AMIM 241
วิชาที่ต&องเรียนกHอน

ภูมิศาสตร=ทองถิ่นและสิ่งแวดลอม
Local Geography and Environment

๒ (๒-๐-๔)

ไมHมี

ที่มาและวิวัฒนาการของแนวความคิดทางภูมิศาสตรd หลักการและแนวคิดของวิชาภูมิศาสตรd
การศึ กษาภู มิ ศ าสตรd ก ายภาพ ภู มิศาสตรd สิ่ ง แวดล& อม ภู มิศาสตรd เ ศรษฐกิ จ ภู มิศาสตรd มนุ ษยd ภู มิศาสตรd
มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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วัฒนธรรม ภูมิศาสตรdการทHองเที่ยว ป|จจัยทางภูมิศาสตรdที่สHงผลตHอสิ่งแวดล&อม ในระดับท&องถิ่นและระดับ
ภูมิภาคของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ&านในกลุHมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
The origins and evolution of geographical ideas. Principles and concepts of
geography. Local and regional studies of Thailand and neighboring countries in the Asian
Economic Community with consideration of physical, environmental, economic, human,
cultural, and tourism geography, geographical factors on the environment in the local and
regional and neighboring countries in the ASEAN Community.
๒. กลุมวิชาเฉพาะบังคับ
อจนส ๒๑๕
AMIM 215
วิชาที่ต&องเรียนกHอน

การบริหารจัดการโครงการ
Project Management

๔๙ หนวยกิต
หนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คนควา)
๓ (๒-๒-๕)

ไมHมี

แนวคิด ความสําคัญของการบริหารโครงการ ป|จจัยที่เกี่ยวข&องกับการบริหารและจัดการ
โครงการ ป|จจัยหลักในการดําเนินการปรับปรุง การจัดเตรียมโครงการ การคัดเลือกและกําหนดโครงการ การ
วางแผนและการกํ า หนดเวลาของโครงการ การออกแบบโครงการ ที มงานและพฤติ กรรมในการบริ ห าร
โครงการ การจัดการความเสี่ยง การดําเนินโครงการ เทคนิคการเขียนโครงการ การควบคุม การติดตามและ
ประเมินผล การปZดโครงการ การประเมินผลกระทบของโครงการ
Concepts and importance of project management. Factors relating the
management and operational improvement of projects. Project preparation, identification and
selection, planning and scheduling, design, operation, team and behavioral project
management, risk management, techniques for writing project proposals, controlling,
monitoring and evaluation, closing, and impact evaluation.
อจนส ๒๒๑
AMIM 221
วิชาที่ต&องเรียนกHอน

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information System

๓ (๓-๐-๖)

อจนส 211 หลักการจัดการ
AMIM 211 Principle of Management

ระบบสารสนเทศในโลกธุรกิจป|จจุบัน ธุรกิจอิเล็กทรอนิกสdทั่วโลก และการประสานความ
รHวมมือระดับโลก ระบบสารสนเทศ องคdกร และยุทธศาสตรd โครงสร&างพื้นฐานด&านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีอุบัติใหมH ประเด็นด&านจริยธรรมและสังคมของระบบสารสนเทศ การยศาสตรd ฐานของธุรกิจอัจฉริยะ
การจัดการฐานข&อมูลและการจัดการข&อมูล ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ อีคอมเมิรdซ ตลาดดิจิตอล
มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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และสินค&าดิจิตอล การจัดการความรู& การเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การ
พัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดการโครงการและความสามารถในการใช&งาน
Information System in global business today. Global e- Business and global
collaboration. Information Systems, organizations, and strategy. Information Technology
infrastructure. Emerging technologies. Ethical and social issues in Information System.
Ergonomics. Foundations of Business Intelligence. Databases and information management.
Securing information system. E- Commerce, digital markets, and digital goods. Knowledge
management. Enhancing decision making. Decision support system. Information System
development. Project management and usability.
อจนส ๒๔๒
AMIM 242
วิชาที่ต&องเรียนกHอน

เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดลอม
Energy and Environmental Technology

๒ (๒-๐-๔)

ไมHมี

หลักการ ความสําคัญ ประเภท แหลHงพลังงาน และการจัดการสิ่งแวดล&อม ในประเทศไทย
และตHางประเทศ สถานการณd วิกฤตการณdพลังงานและป|ญหาสิ่งแวดล&อม สาเหตุ การแก&ไข การพัฒนาแหลHง
พลังงานทดแทนอื่นๆ เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการอนุรักษdพลังงานและสิ่งแวดล&อมในชุมชน ผลกระทบของ
การใช&พลังงานตHอสิ่งแวดล&อม กฏหมายและนโยบายที่เกี่ยวข&อง
Principle importance types of energy resources and environmental
management in Thailand. The energy crisis and environmental problems, the cause
amendments to the development of other renewable energy sources, appropriate
technologies to conserve energy and the environment, the impact of energy use on the
environment, laws and policies.
อจนส ๓๑๑
AMIM 311
วิชาที่ต&องเรียนกHอน

การจัดการเชิงกลยุทธ=
Strategic Management
อจนส ๓๕๑
AMIM 351

๓ (๓-๐-๖)

ธุรกิจเพื่อสังคม
Social Enterprise

ความสําคัญของการจัดการเชิงกลยุทธd กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธd สภาพแวดล&อมทาง
ธุรกิจ การวิเคราะหdสภาพแวดล&อมภายในและภายนอกองคdการ การกําหนดกลยุทธd การควบคุมกลยุทธd การ
เปรียบเทียบคูHแขHงทางธุรกิจ การวิเคราะหdเชิงกลยุทธd การนํากลยุทธdไปปฏิบัติ การควบคุมดุลยภาพในการ
ดําเนินงานเชิงกลยุทธdขององคd
The importance and process of strategic management. Business
environmental analysis of both internal and external organizational environments. Strategic
มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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formulation, control, benchmarking, and implementation. A tool of performance appraisal by
balanced scorecard.

อจนส ๓๒๑
AMIM 321
วิชาที่ต&องเรียนกHอน

เทคโนโลยีการสื่อสารสังคม
Technology for Social Communications

๓ (๒-๒-๕)

ไมHมี

หลักการพื้นฐานด&านการสื่อสารและพฤติกรรมการสื่อสาร องคdประกอบและแบบจําลองของ
การสื่อสาร พฤติกรรมการสื่อสารภายในบุคคล ระหวHางบุคคล กลุHมและองคdกร แนวคิดและทฤษฎีที่ใช&ในการ
วิเคราะหdการสื่อสารกับสังคม แนวทางการใช&สื่อเพื่อการสื่อสารสังคมของหนHวยงาน/องคdกรภาครัฐและเอกชน
การออกแบบโครงงาน กรณี ศึกษาการบู ร ณาการสื่ อ แผนที่ การผสมสื่ อ การบู ร ณาการและวิ เ คราะหd สื่ อ
กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข&องกับการสื่อสารมวลชน กรณีศึกษาการสื่อสารสังคมของหนHวยงานตHางๆ
Basic principles of communication and communication behavior. Components
and models of communication. Communication behavior in intrapersonal, interpersonal,
group, and organizational contexts. Concepts and theories of social communication analysis.
Guidelines for using media to communicate with government agency/public organization and
private organization. Project design. Case studies of an integrated social media. Mixed-media
Map. Integration and analysis of media. Laws and ethics of mass communication. Case studies
of social communication in organizations.
อจนส ๓๒๒
AMIM 322
วิชาที่ต&องเรียนกHอน

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
Geoinformatics Technology

๓ (๒-๒-๕)

ไมHมี

การศึกษา หลักการภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีทางด&านการสํารวจในทางสังคมและสิ่งแวดล&อม
การจัดทําแผนที่ การวิเคราะหdข&อมูลเชิงพื้นที่ ระบบการตัดสินใจ และการวางแผนในด&านตHางๆประกอบด&วย
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรd การรับรู&จากระยะไกล และระบบนําทางด&วยดาวเทียม เพื่อการนําไปประยุกตdใช&
ในการจัดการทางสังคมและสิ่งแวดล&อม
Education the Geoinformatics, technology to explore the social and
environmental, mapping, analysis of spatial data, decision support systems, the planning
includes various aspects geo- informatics system: GIS, remote sensing: RS, global navigation
satellite systems: GNSS for applications in social and environmental management.
มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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อจนส ๓๒๓
AMIM 323
วิชาที่ต&องเรียนกHอน

เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรชุมชน
๒ (๒-๐-๔)
Appropriate Technology for Community Resource Development
ไมHมี

หลั ก การของเทคโนโลยี ที่ เ หมาะสม เทคโนโลยี ด& า นสิ่ ง แวดล& อ ม เทคโนโลยี ส ะอาด
สภาพแวดล&อมและวัฒนธรรมในท&องถิ่น การประยุกตdใช&เทคโนโลยีที่เหมาะสม การเรียนรู&นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีสําหรับชุมชน เทคโนโลยีที่เหมาะสมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
Principles of appropriate technology, environmental technologies, clean
technology, environment and local culture, the application of appropriate technologies,
learning, innovation and technology for the community, appropriate technology based on the
sufficiency economy.
อจนส ๓๒๔ ความคิดสรางสรรค=และนวัตกรรมเทคโนโลยี
๒ (๑-๒-๓)
AMIM 324 Creativity Innovation and Technology
วิชาที่ต&องเรียนกHอน

อจนส ๑๒๒
AMIM 122

นวัตกรรมเบื้องต&น
Elementary of Innovation

ความหมาย องคdประกอบของความคิดสร&างสรรคd และทฤษฎีของความคิดสร&างสรรคd การ
พัฒนาตHอยอดความคิดสร&างสรรคdไปสูHนวัตกรรมชุมชน ธุรกิจชุมชนผHานแนวคิดเชิงออกแบบ ขั้นตอนและ
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ การเพิ่มมูลคHาและการพัฒ นาผลิตภั ณฑdอยHา งสร&างสรรคd การเขียนแผนการ
ดําเนินงาน ฝ€กทักษะสื่อสาร การจัดการทรัพยdสินทางป|ญญา การพัฒนาความคิดสร&างสรรคd และการแก&ป|ญหา
อยHางสร&างสรรคd
Definition, the element of creativity and the theory of creativity. The
development of the new creativity into innovation community. The business community
through design concepts. Process of design thinking, adding value and developing creative
products. Business Plan, communication skills. Intellectual property management. Design
thinking and creative problem solving.
อจนส ๓๓๑
AMIM 331
วิชาที่ต&องเรียนกHอน

หลักการศึกษาและวิเคราะห=ชุมชน
Principle of Community Study and Analysis
อจนส ๒๓๓
AMIM 233

๓ (๒-๒-๕)

ระเบียบวิธีวิจยั ทางสังคมศาสตรd
Research Methodology in Social Sciences

หลักการ แนวคิด และกระบวนการในการศึกษาชุมชน แนวทางและวิธีการในการวิเคราะหd
ชุมชน ทักษะด&านเทคนิคและการวิเคราะหdที่สนับสนุนและสHงเสริมความรHวมมือและการมีสHวนรHวมในชุมชน
การลงพื้นที่ฝ€กภาคสนาม

มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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Principles concepts and processes of community study. Approaches and
methods used for community analysis. Technical and analytical skills that support and
encourage cooperative and participation in communities. Field studies.
อจนส ๓๓๒
AMIM 332
วิชาที่ต&องเรียนกHอน

การรวมกลุมประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
International Integration in Southeast Asia

๓ (๓-๐-๖)

ไมHมี

พัฒนาการ และหลักการการรวมกลุHม ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต& การค&า
การลงทุ น และนโยบายการพั ฒ นาของประเทศสมาชิ ก การเปลี่ ย นแปลงสภาพสั ง คม เศรษฐกิ จ และ
สิ่ งแวดล& อมของประเทศสมาชิ ก รู ป แบบการเคลื่อนไหว และการรH ว มมื อในการพั ฒ นาทั้ งในระดั บภาครัฐ
เอกชน กลุHมองคdกรอิสระ และเครือขHายทางวิชาการ การลงพื้นที่ศึกษาสภาพป|ญหาทางสังคม และสิ่งแวดล&อม
ในอนุภาคลุHมน้ําโขง และการศึกษาดูงาน
The Development and principle of group in Southeast Asia countries. Trade,
investment and development policy of each country. Socio- economic and environment
change of each country. Dynamic model and operation for development of government, nongovernment and academic network. The field study in social and environment problems of
Mekong region. Field trip.
อจนส ๓๕๑
AMIM 351

ธุรกิจเพื่อสังคม
Social Enterprise

วิชาที่ต&องเรียนกHอน
อจนส ๑๒๒ นวัตกรรมเบื้องต&น
AMIM 122 Elementary of Innovation
อจนส ๒๑๑ หลักการจัดการ
AMIM 211 Principle of Management
อจนส ๒๑๓ หลักการตลาด
AMIM 213 Principle of Marketing

๓ (๑-๔-๔)

อจนส ๒๑๒ หลักการเงินและการบัญชี
AMIM 212 Principle of Finance and Accounting
อจนส ๒๑๔ การจัดการทรัพยากรบุคคล
AMIM 214 Human Resource Management

รูปแบบของธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ การบูรณาการทักษะด&านการจัดการในการวิเคราะหd
ข&อมูลที่ได&รับจากการลงพื้นที่จริง การวิเคราะหdเลือกกลุHมเปŒาหมาย โดยคํานึงถึงป|จจัยที่เปTนประโยชนdกับสังคม
และสิ่งแวดล&อม ป|ญหาสิ่งแวดล&อมที่มีผลกระทบกับการจัดการธุรกิจเพื่อสังคม เทคนิคการเก็บข&อมูลในชุมชน
การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช&ในธุรกิจ การติดตHอประสานงาน การประเมินผลการดําเนินการ ความ
รับผิดชอบตHอสังคมและสิ่งแวดล&อมขององคdกร คุณธรรม จริยธรรมของการประกอบธุรกิจเพื่อสังคม

มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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Models and types of business. Analysis of data collected on fieldwork by
integrating of management skills. Analysis of selected target groups regarding social and
environment benefits. Environmental issues that influence outcomes of social enterprises.
Data collection technical for community assessment. Implications of innovation and
technology for business management. Coordination and implementation assessment.
Corporate social responsibility. Ethical business for social enterprise.
อจนส ๓๖๑
AMIM 361
วิชาที่ต&องเรียนกHอน

การสํารวจและการศึกษาภาคสนาม
Survey and Field Trip

๓ (๑-๔-๔)

ไมHมี

หลักการสํารวจ เทคนิคการสํารวจทางสังคมและสิ่งแวดล&อม การศึกษาสภาพแวดล&อมใน
ชุมชน การเก็บข&อมูลภาคสนาม การฝ€กทักษะด&านการบริหารจัดการธุรกิจชุมชน การเรียนรู&การเครื่องมือ
วิเคราะหdทางสังคม การเรียนรู&เครื่องมือด&านการจัดการสิ่งแวดล&อม การประยุกตdใช&เครื่องมือตHางๆอยHางบูรณา
การสําหรับการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม และฝ€กปฏิบัติจริงโดยการออกภาคสนาม
Principle survey, surveying techniques for social and environmental. The
community environment, field data collection, learning the tools of social analysis, learning
the tools for environmental, the application of highly integrated tools for managing social and
environmental and practice in the field.

อจนส ๔๒๑
AMIM 421
วิชาที่ต&องเรียนกHอน

เศรษฐกิจเชิงสรางสรรค=
Creative Economy
อจนส ๓๒๔
AMIM 324

๓ (๒-๒-๕)
ความคิดสร&างสรรคdและนวัตกรรมเทคโนโลยี
Creativity Innovation and Technology

ความหมาย ขอบเขตและความสําคัญของเศรษฐกิจเชิงสร&างสรรคd กระบวนการและการ
พัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร&า งสรรคd แนวคิดและแนวทางการพั ฒนาเศรษฐกิจเชิงสร& างสรรคd อุตสาหกรรมเชิ ง
สร& า งสรรคd วิ วั ฒ นาการและแนวโน& ม ในอนาคตของเศรษฐกิ จ เชิ ง สร& า งสรรคd การประเมิ น สถานการณd
กรณีศึกษาและสัมมนาในหัวข&อของเศรษฐกิจเชิงสร&างสรรคd
Meaning, the scope and importance of the creative economy. Processes and
the development of creative economy. Concept and the development of creative economy.
มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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The creative industries. Evolutions and trends in the future of creative economy. Situation
Assessment. Case studies and seminars on the topic of creative economy.
อจนส ๔๕๑
AMIM 451
วิชาที่ต&องเรียนกHอน

บูรณาการการจัดการสังคมและสิ่งแวดลอม
Integrated Social and Environmental Management

๓ (๒-๒-๕)

ไมHมี

กระแสการพัฒนาและนโยบายของรัฐ กับ การจั ดการสังคมและสิ่ งแวดล& อม รูปแบบการ
จัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม ต&นแบบความสําเร็จและกรณีศึกษาที่นHาสนใจ การฝ€กออกแบบและการวางแผน
พั ฒ นาโครงการและกิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล& อ มอยH า งบู ร ณาการ ตามประเด็ น ป| ญ หาสั ง คมและ
สิ่งแวดล&อมที่สนใจ และการนําเสนอโครงการ
The current developments and government policies with the social and
environmental management, management model social and environmental, prototype
success and case studies interesting ,training design and planning projects ,social responsibility
and environmental integration
อจนส ๔๕๒
AMIM 452
วิชาที่ต&องเรียนกHอน

สัมมนาดานนวัตกรรมสังคมและสิ่งแวดลอม
Seminar for Social and Environmental Innovation

๓ (๓-๐-๖)

ไมHมี

หลักการและการฝ€กสัมมนา การคัดเลือกและกําหนดหัวข&อสัมมนา กระบวนการเตรียมการ
จัดสัมมนา และทักษะการนําเสนอข&อมูลในการสัมมนา การจัดสัมมนาในหัวข&อด&านนวัตกรรมทางสังคมและ
สิ่งแวดล&อม
Principles and practices of seminar. Selection and identification of seminar
topics. Preparation processes and presentation skills in seminar. Seminar on selected topics
in social and environmental innovation.

อจนส ๔๖๑
AMIM 461
วิชาที่ต&องเรียนกHอน

เตรียมสหกิจศึกษา
Cooperative Education Preparation

๑ (๑-๐-๒)

ไมHมี

การเตรียมความพร&อมกHอนปฏิบัติงานในสถานประกอบการ กระบวนการในการฝ€กสหกิจ
ศึกษา ระเบียบข&อบังคับเกี่ยวกับสหกิจศึกษา เทคนิคการเขียนประวัติยHอเพื่อสมัครงาน การสอบสัมภาษณd การ
มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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พั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ และการเลื อ กสถานประกอบการ ความรู& พื้ น ฐานที่ จํ า เปT น ในการไปฝ€ ก งานในสถาน
ประกอบการ การเสริมสร&างทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา ความรู&เกี่ยวกับมาตรฐานสากล
การเขียนรายงานทางวิชาการและการนําเสนอผลงาน
Preparation for professional practice in an organization or a workplace.
Procedures and regulations for cooperative education program. Techniques for resume writing,
interviewing, developing personality, and selecting suitable workplace. Basic knowledge
necessary for internship. Ethical and international standards, academic report writing and
presentation.
อจนส ๔๖๒
AMIM 462

สหกิจศึกษา
Cooperative Education

วิชาที่ต&องศึกษากHอน

๖ (๐-๓๖-๖)

อจนส ๔๖๑ เตรียมสหกิจศึกษา
AMIM 461 Preparation for Cooperative Education

การปฏิบัติงานในฐานะพนักงานชั่วคราว และทํางานเต็มเวลาในหนHวยงานภาครัฐ หรือเอกชน
การจัดทํารายงานการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพ การนําเสนอผลการปฏิบัติงานตามรูปแบบที่หลักสูตรกําหนด
พร&อมสHงรายงานฉบับสมบูรณd การประเมินผลโดยพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารยdนิเทศ
Temporary and full- time employment in government and private agencies.
Writing a cooperative education report for professional development. A presentation of
cooperative education work and final report following cooperative report format. Assessment
and evaluation of students by onsite professional supervisor or mentor and university
internship coordinator.
๓. กลุมวิชาเลือกเฉพาะดาน

ไมนอยกวา
๖
หนวยกิต
หนHวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค&นคว&า)

-กลุมวิชาสังคมและสิ่งแวดลอม
อจนส ๓๓๓ การจัดการทรัพยากรทางสังคมวัฒนธรรมในโลกสมัยใหม
AMIM 333 Socio-Cultural Resource Management in Modern World
วิชาที่ต&องเรียนกHอน

๒ (๒-๐-๔)

ไมHมี

แนวคิดพื้นฐานการจัดการทรัพยากรทางสังคมวัฒนธรรม กระบวนการศึกษาและวิเคราะหd
ทุนทางสังคมวัฒนธรรม รูปแบบการจัดการทรัพยากรทางสังคมวัฒนธรรมในโลกสมัยใหมH ทั้งในระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ การศึกษาตัวแบบที่ประสบความสําเร็จด&านการจัดการทรัพยากรทางสังคมวัฒนธรรมสูH
การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร&างสรรคd และการลงพื้นที่ศึกษา
มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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Fundamental concept of the socio- cultural resource management. Sociocultural capital study and analyze process. Socio- cultural resource management model in
modern world covers relevant national and international level. Best practice studies in sociocultural resource management to creative economy development. Field trip.
อจนส ๓๓๔
AMIM 334
วิชาที่ต&องเรียนกHอน

การประเมินผลกระทบทางสังคม
Social Impact Assessment

๒ (๒-๐-๔)

ไมHมี

หลักการพื้นฐานและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล&อม ผลกระทบทางสังคมขั้น
แนะนํ า บทบาทและขอบเขตของการประเมิ น ผลกระทบทางสั ง คมที่ เ กี่ ย วข& อ งกั บ กระบวนการในการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล&อม หลักการ กระบวนการ และการประยุกตdใช&การประเมินผลกระทบทางสังคม
วิธีการและเทคนิคการมีสHวนรHวมของประชาชนในกระบวนการประเมินผลกระทบทางสังคม กรณีศึกษาในการ
ดําเนินการประเมินผลกระทบทางสังคมในโครงการระดับชาติและนานาชาติ
Basic principles and guidelines for Environmental Impact Assessment (EIA). An
introduction to the social impacts. Roles and scopes of Social Impact Assessment ( SIA) in
relation to the EIA process. Principles processes and applications of the SIA. Methods and
techniques of public participation in the SIA process. Case studies of the SIA practice relating
to national and international projects.
อจนส ๓๔๑ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร=เพื่อการจัดการสังคมและสิ่งแวดลอม
๒ (๑-๒-๓)
AMIM 341 Geographic Information System for Social and Environmental Management
วิชาที่ต&องเรียนกHอน

อจนส ๓๒๒
AMIM 322

เทคโนโลยีภมู ิสารสนเทศ
Geoinformatics Technology

หลักการและแนวคิดของระบบสารสนเทศภูมิศาสตรd โครงสร&างฐานข&อมูลสําหรับแผนที่เฉพาะ
เรื่ององคdประกอบและการทํางานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตรd การนําเข&า การทวนสอบ จัดเก็บ วิเคราะหd
และนําเสนอข&อมูล คุณภาพของข&อมูล วิธีการจําแนกประเภท ระดับความสูงเชิงตัวเลข แบบจําลองและการ
สร& า งแบบจํ า ลอง การวิ เ คราะหd เ ชิ งพื้ น ที่ วิ ธี การประมาณคH า เชิงพื้ น ที่ และการประยุ กตd ร ะบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรdสําหรับการจัดการทางสังคมและสิ่งแวดล&อม
Principles and concepts geographic information system( GIS) , the database
structure for thematic maps, the composition and functions of GIS, import ,verification, storage,
analyze and present data, data quality, method classification, digital elevation model ,
simulation and modeling ,spatial analysis ,method estimation of spatial and the application
of GIS for social and environmental management.
มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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-กลุมวิชาการจัดการ
อจนส ๓๑๒ การจัดการโลจิสติกส=และหวงโซอุปทาน
AMIM 312 Logistics and Supply Chain Management
วิชาที่ต&องเรียนกHอน

๒ (๒-๐-๔)

ไมHมี

ความสําคัญของการจัดการโลจิสติกสdและหHวงโซHอุปทาน การวางแผนกลยุทธdโลจิสติกสd การ
จัดการการจัดหา การจัดการการกระจายสินค&า การจัดการการผลิตระหวHางประเทศ การจัดการสินค&าคงคลัง
การจัดการคลังสินค&า การจัดการการขนสHง พานิชยdอิเล็กทรอนิกสdโลจิสติกสd ความรู&พื้นฐานการนําเข& าและ
สHงออก พัฒนาการ และแนวโน&มการจัดการโลจิสติกสd การประยุกตdเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการโลจิ
สติกสd การเลือกผู&ให&บริการโลจิสติกสdจากภายนอก การบูรณาการกระบวนการทางธุรกิจในทุกกิจกรรมที่
เกี่ยวกับโลจิสติกสd
The importance of logistic and supply chain management. Strategic planning
for logistics management. Management of procurement sourcing, physical distribution,
international procurement, inventory, warehouse, transportation, and electronic commerce.
Fundamentals of importing and exporting. Evolution and trends of logistics management.
Application of Information Technology in logistics management. Selection of outsource service
providers. An integrated business processes in logistics activities.
อจนส ๔๑๑
AMIM 411
วิชาที่ต&องเรียนกHอน

การตลาดอิเล็กทรอนิกส=
Electronic Marketing
อจนส ๒๑๓
AMIM 213

๒ (๑-๒-๓)
หลักการตลาด
Principle of Marketing

การตลาดอิเล็กทรอนิกสdขั้นแนะนํา กลยุทธdการตลาดอิเล็กทรอนิกสdและการวัดประสิทธิภาพ
การวางแผนการตลาดอิเล็กทรอนิกสd การออกแบบเว็บไซตd การสร&างแบรนดdด&วยชื่อเว็บไซตd การแบHงสHวน
ตลาดและการเลือกตลาดเปŒาหมาย สHวนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกสd การทําการตลาดผHานเครื่องมือค&นหา
บนอินเตอรdเน็ต การตลาดแบบไวรัส และการทําการตลาดบนเครือขHายสังคมออนไลนd การจัดการลูกค&าสัมพันธd
Introduction to Electronic Marketing ( e- Marketing) . E- Marketing strategy and
performance measurement. E- Marketing planning. Website design. Using domain names for
branding purposes. Market segmentation and positioning. E- Marketing mix. Search Engine
มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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Marketing. Viral marketing and social networking marketing. Customer relationship
management.
อจนส ๔๑๒
AMIM 412

การจัดการวิสาหกิจชุมชน
Community Enterprise Management

วิชาที่ต&องเรียนกHอน

๒ (๑-๒-๓)

ไมHมี

ความหมายและความสําคัญของเศรษฐกิจชุมชน ครัวเรือนในระบบเศรษฐกิจชุมชน รูปแบบ
ลักษณะและพัฒนาการของวิสาหกิจชุมชน การจัดการ การตลาด การจัดการการผลิต การสHงเสริมการตลาด
กระบวนการของการประกอบการ กลยุทธdการพัฒนาความเข&มแข็งของวิสาหกิจชุมชน การสํารวจโอกาสทาง
เศรษฐกิจและสังคมในการสร&างสรรคdนวัตกรรม ทักษะพื้นฐานการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา
และการบูรณาการจัดการวิสาหกิจชุมชน
Definitions and importance of community economic. Households in community
economic system. Type and development of community enterprise. Management, marketing,
production management, marketing promotion, process of entrepreneurship. Strategic for
strengthened of community enterprise development. Surveying opportunities to create
innovation in economic and social. Basic Skills in community enterprise management. Case
study and integration of community enterprise management.
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
อจนส ๓๓๕
AMIM 335
วิชาที่ต&องเรียนกHอน

ไมนอยกวา
๖
หนวยกิต
หนHวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค&นคว&า)
การเปลี่ยนแปลงภายในตนเองสูภาวะผูนํา
๒ (๒-๐-๔)
Transformation within the Person toward Leadership
ไมHมี

แนวคิดของการรู&จักตนเอง การเข&าใจผู&อื่น การเปลี่ยนแปลงมิติภายในสูHวิถีชีวิตที่สมดุลและมี
ความสุข ภาวะผู&นํา การพัฒนาศักยภาพความเปTนผู&นํา การสร&างความเปลี่ยนแปลงให&เกิดขึ้นในระดับบุคคล
องคdกร และสังคม ลักษณะและสาเหตุของความขัดแย&ง รูปแบบของความขัดแย&ง กระบวนการในการจัดการ
ความขัดแย&ง
Knowing oneself, understanding others, group process, inner transformation to
balancing way of life and happiness, leadership concepts, leadership development, the
creation of transformation at the personal, organizational and social levels ,characteristics and
causes of conflict patterns of conflict ,the process of conflict management.
อจนส ๓๔๒

สิ่งแวดลอมศึกษาเพื่อการอนุรักษ=

มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม

๒ (๒-๐-๔)
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AMIM 342
วิชาที่ต&องเรียนกHอน

Environmental Education for Conservation
ไมHมี

กระบวนการสร& า งความตระหนั ก สํ า นึ ก และหH ว งใยในป| ญ หาสิ่ ง แวดล& อ ม สถานการณd
สิ่ งแวดล& อม มลพิ ษสิ่ งแวดล& อ ม รวมทั้ งป| ญ หาที่ เ กี่ ย วข& อ งอื่ น ๆ แนวทางการปŒ อ งกั น ป| ญ หา การอนุ รั ก ษd
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม และสามารถประยุกตdใช&ในเชิงอนุรักษd ทรัพยากรในชุมชนให&มีความยั่งยืน
Process of awareness, conscience and concern for environmental issues,
environmental situation, environmental pollution and other related issues. Protectionist
approach, conservation of natural resources and environment and applied in the conservation
of resources in the community sustainable.

อจนส ๔๓๑
AMIM 431
วิชาที่ต&องเรียนกHอน

การทองเที่ยวอยางยั่งยืน
Sustainable Tourism

๒ (๒-๐-๔)

ไมHมี

ความหมาย และความสําคัญของการทHองเที่ยว ประเภทของการทHองเที่ยว ผลกระทบของ
การทHองเที่ยวกระแสหลักตHอระบบนิเวศ และสังคมวัฒนธรรม แนวคิด รูปแบบ และกระบวนการจัดการการ
ทHองเที่ยวเพื่อการพัฒนาอยHางยั่งยืน กรณีศึกษาการบริหารจัดการแหลHงทHองเที่ยวเชิงสร&างสรรคdในประเทศไทย
Meaning and concept of tourism, type of tourism, effect of mass tourism to
socio-ecology, concept model and process of sustainable tourism management. The study
covers relevant case studies of creative tourism.
*หมายเหตุ: นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาอื่นๆที่เปZดสอนในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยมหิดล และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอํานาจเจริญ โดย
ผHานความเห็นชอบจากอาจารยdผู&รับผิดชอบหลักสูตร

มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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ภาคผนวก ข
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)

มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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รายวิชา

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๑. กลุมวิชามนุษยศาสตร= และสังคมศาสตร=
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษยd
MUGE 101 General Education for Human Development
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษยd
MUGE 102 Social Studies for Human Development
มมศท ๑๐๓ ศิลปะวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษยd
MUGE 103 Arts and Science for Human Development
๒. กลุมวิชาภาษา
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช&ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
LATH 100 Art of Using Thai Language in Communication
๒.๒ วิชาภาษาอังกฤษ
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑
มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม

ดานที่ ๑

ดานที่ ๒

ดานที่ ๓

คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู

ทักษะทาง
ปMญญา

๑

๒

๓













๑

๒

๓

๑

















โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอํานาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล



๒

๓

ดานที่ ๔
ดานที่ ๕
ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห=เชิง
ความสัมพันธ=
ตัวเลข การสื่อสาร
ระหวางบุคคล
และเทคโนโลยี
และความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ
๑
๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔









































67

รายวิชา

LAEN 103 English Level 1
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒
LAEN 104 English Level 2
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓
LAEN 105 English Level 3
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔
LAEN 106 English Level 4
รายวิชาที่หลักสูตรกําหนด
๑. กลุมวิชามนุษยศาสตร= และสังคมศาสตร=
สมมน ๑๑๘ มนุษยศาสตรdกับสังคม
SHHU 118 Humanities and society
สมสค ๑๓๐ หลักเศรษฐศาสตรd
SHSS 130 Principles of Economics
สมสค ๑๔๒ จิตวิทยาสังคม
SHSS 142 Social Psychology
มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม

ดานที่ ๑

ดานที่ ๒

ดานที่ ๓

คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู

ทักษะทาง
ปMญญา

๓

๑

๑

๒
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๒





๓



๑



๒

๓

ดานที่ ๔
ดานที่ ๕
ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห=เชิง
ความสัมพันธ=
ตัวเลข การสื่อสาร
ระหวางบุคคล
และเทคโนโลยี
และความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ
๑
๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔
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รายวิชา

๑
๒. กลุมวิชาภาษา
อจนส ๒๓๕ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
AMIM 235 English for Communication
๓. กลุมวิชาวิทยาศาสตร=กับคณิตศาสตร=
อจนส ๑๒๑ ทักษะการรูส& ารสนเทศ
AMIM 121 Information Literacy Skills
วทคณ ๑๗๐ คณิตศาสตรdและสถิติศาสตรdพื้นฐานประยุกตdได&
SCMA 170 Applicable Basic Mathematics and Statistics
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
๑. กลุมวิชาเฉพาะพื้นฐาน
อจนส ๑๒๒ นวัตกรรมเบื้องต&น
AMIM 122 Elementary of Innovation
อจนส ๑๔๑ นิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
AMIM 141 Ecology and Biodiversity
อจนส ๒๑๑ หลักการจัดการ
AMIM 211 Principle of Management
มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม

ดานที่ ๑

ดานที่ ๒

ดานที่ ๓

คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู

ทักษะทาง
ปMญญา

๒

๓

๑



























๒

๓

๑

๒

๓

ดานที่ ๔
ดานที่ ๕
ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห=เชิง
ความสัมพันธ=
ตัวเลข การสื่อสาร
ระหวางบุคคล
และเทคโนโลยี
และความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ
๑
๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔
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รายวิชา

๑
อจนส ๒๑๒
AMIM 212
อจนส ๒๑๓
AMIM 213
อจนส ๒๑๔
AMIM 224
อจนส ๒๒๑
AMIM 221
อจนส ๒๓๒
AMIM 232
อจนส ๒๓๓
AMIM 233
อจนส ๒๓๔
AMIM 234
อจนส ๒๐๑
AMIM 201

หลักการเงินและการบัญชี
Principle of Finance and Accounting
หลักการตลาด
Principle of Marketing
การจัดการทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกตd
Philosophy of Sufficiency Economy and Application
หลักการพัฒนาชุมชน
Principle of community development
ระเบียบวิธีวิจยั ทางสังคมศาสตรd
Research Methodology in Social Sciences
พหุลักษณdทางสังคมวัฒนธรรมของกลุHมประเทศในอนุภาคลุHมน้ําโขง
Socio-Cultural Pluralism of the Mekong Sub-Regions
วิทยาศาสตรdประยุกตdด&านสังคมและสิ่งแวดล&อม
Applied Science in Social and Environmental Aspects

มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม

ดานที่ ๑

ดานที่ ๒

ดานที่ ๓

คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู

ทักษะทาง
ปMญญา

๒

๓

๑

๒
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๓







๒







๑







๓

ดานที่ ๔
ดานที่ ๕
ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห=เชิง
ความสัมพันธ=
ตัวเลข การสื่อสาร
ระหวางบุคคล
และเทคโนโลยี
และความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ
๑
๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔
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รายวิชา

ดานที่ ๑

ดานที่ ๒

ดานที่ ๓

คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู

ทักษะทาง
ปMญญา

๑
อจนส ๒๔๑ ภูมิศาสตรdท&องถิ่นและสิ่งแวดล&อม
AMIM 241 Local Geography and Environment
๒. กลุมวิชาเฉพาะบังคับ
อจนส ๒๑๕ การบริหารจัดการโครงการ
AMIM 215 Project Management
อจนส ๒๒๑ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
AMIM 221 Management Information System
อจนส ๒๔๒ เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล&อม
AMIM 242 Energy and Environmental Technology
อจนส ๓๑๑ การจัดการเชิงกลยุทธd
AMIM 311 Strategic Management
อจนส ๓๒๑ เทคโนโลยีการสื่อสารสังคม
AMIM 321 Technology for Social Communications
อจนส ๓๒๒ เทคโนโลยีภมู ิสารสนเทศ
AMIM 322 Geoinformatics Technology

๒

๓





๒

๓





 

 





  



  



  
 
  
  
  
 
  
 
  





๑

๒

๓



  

  
มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม

๑

ดานที่ ๔
ดานที่ ๕
ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห=เชิง
ความสัมพันธ=
ตัวเลข การสื่อสาร
ระหวางบุคคล
และเทคโนโลยี
และความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ
๑
๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔
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รายวิชา

ดานที่ ๑

ดานที่ ๒

ดานที่ ๓

คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู

ทักษะทาง
ปMญญา

๑
อจนส ๓๒๓
AMIM 323
อจนส ๓๒๔
AMIM 324

เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรชุมชน

๓

 

Appropriate Technology for Community Resource Development

ความคิดสร&างสรรคdและนวัตกรรมเทคโนโลยี
Creativity Innovation and Technology
อจนส ๓๓๑ หลักการศึกษาและวิเคราะหdชุมชน
AMIM 331 Principle of Community Study and Analysis
อจนส ๓๓๒ การรวมกลุHมประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต&
AMIM 332 International Integration in Southeast Asia
อจนส ๓๕๑ ธุรกิจเพื่อสังคม
AMIM 351 Social Enterprise
อจนส ๓๖๑ การสํารวจและการศึกษาภาคสนาม
AMIM 361 Survey and Field Trip
อจนส ๔๒๑ เศรษฐกิจเชิงสร&างสรรคd
AMIM 421 Creative Economy
อจนส ๔๕๑ บูรณาการการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
AMIM 451 Integrated Social and Environmental Management
มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม

๒




๑




 

  

๒

๓

๑

๒

ดานที่ ๔
ดานที่ ๕
ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห=เชิง
ความสัมพันธ=
ตัวเลข การสื่อสาร
ระหวางบุคคล
และเทคโนโลยี
และความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ
๑
๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔

๓
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รายวิชา

ดานที่ ๑

ดานที่ ๒

ดานที่ ๓

คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู

ทักษะทาง
ปMญญา

๑
อจนส ๔๕๒ สัมมนาด&านนวัตกรรมสังคมและสิง่ แวดล&อม
AMIM 452 Seminar for Social and Environmental Innovation
อจนส ๔๖๑ เตรียมสหกิจศึกษา
AMIM 461 Preparation for Cooperative Education
อจนส ๔๖๒ สหกิจศึกษา
AMIM 462 Cooperative Education
๓. กลุมวิชาเลือกเฉพาะดาน
-กลุมวิชาดานสังคมและสิ่งแวดลอม
อจนส ๓๓๓ การจัดการทรัพยากรทางสังคมวัฒนธรรมในโลกสมัยใหมH
AMIM 333 Socio-Cultural Resource Management in Modern World
อจนส ๓๓๔ การประเมินผลกระทบทางสังคม
AMIM 334 Social Impact Assessment
อจนส ๓๔๑ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรdเพื่อการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
AMIM 341 Geographic Information System for Social and Environmental
Management
-กลุมวิชาดานการจัดการ
มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม

๒

๓

๑

  






๒

๓

๑

๒

ดานที่ ๔
ดานที่ ๕
ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห=เชิง
ความสัมพันธ=
ตัวเลข การสื่อสาร
ระหวางบุคคล
และเทคโนโลยี
และความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ
๑
๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔

๓
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รายวิชา

ดานที่ ๑

ดานที่ ๒

ดานที่ ๓

คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู

ทักษะทาง
ปMญญา

๑
อจนส ๓๑๒
AMIM 312
อจนส ๔๑๑
AMIM 411
อจนส ๔๑๒
AMIM 412

การจัดการโลจิสติกสdและหHวงโซHอปุ ทาน
Logistics and Supply Chain Management
การตลาดอิเล็กทรอนิกสd
Electronic Marketing
การจัดการวิสาหกิจชุมชน
Community Enterprise Management

๓

 

๑


๒


๓

๑

 

  

  
  
  
     
    
     

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
อจนส ๓๓๕ การเปลีย่ นแปลงภายในตนเองสูภH าวะผู&นํา
AMIM 335 Transformation within the Person toward Leadership
อจนส ๓๔๒ สิ่งแวดล&อมศึกษาเพื่อการอนุรักษd
AMIM 342 Environmental Education for Conservation
อจนส ๔๓๑ การทHองเที่ยวอยHางยั่งยืน
AMIM 431 Sustainable Tourism

มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม

๒

  


 

  
 

  

๒

ดานที่ ๔
ดานที่ ๕
ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห=เชิง
ความสัมพันธ=
ตัวเลข การสื่อสาร
ระหวางบุคคล
และเทคโนโลยี
และความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ
๑
๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔

๓
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มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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หมายเหตุ:
๑) ความหมายมาตรฐานผลการเรียนรู&แตHละด&านของรายวิชาที่มีรหัสนอกเหนือจาก อจนส XXX สามารถ
ดูรายละเอียดจาก มคอ.๓ ของแตHละรายวิชา
๒) ความหมายมาตรฐานผลการเรียนรู&แตHล ะด& านของรายวิช าที่ มี รหัส อจนส XXX ที่รับผิดชอบโดย
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอํานาจเจริญ มีดังนี้
๑. ดานคุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ซื่อสัตยdสุจริต และเคารพในสิทธิของผู&อื่น
๑.๒ มีวินัย ตรงตHอเวลา และมีความรับผิดชอบตHอตนเองและสังคม
๑.๓ เคารพกฎระเบียบ และข&อบังคับตHางๆ ขององคdกรและสังคม
๒. ดานความรู
๒.๑ มีความรู&ความเข&าใจ ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีพื้นฐาน ที่เกี่ยวข&องกับองคdความรู&ในสาขาวิชา
๒.๒ มีความรู& ความเข&าใจสถานการณdการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับชุมชน ประเทศ และโลก
๒.๓ มีความรอบรู&ในศาสตรdตHางๆ ที่เรียนไปประยุกตdกับการดํารงชีวิตประจําวัน
๓. ดานทักษะทางปMญญา
๓.๑ สามารถวิเคราะหd สถานการณdการเปลี่ยนแปลง ทั้งในระดับชุมชน ประเทศ และโลก
๓.๒ สามารถวางแผนงาน โครงการ หรือแนวทางการจัดการอยHางเปTนระบบ
๓.๓ สามารถบูรณาการองคdความรู& โดยนํานวัตกรรม เทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหมHมา
ประยุกตdใช&
๔. ดานทักษะความสัมพันธ=ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ มีมนุษยสัมพันธdที่ดีกับเพื่อนในชั้นเรียน และกับบุคคลอื่น
๔.๒ สามารถปฏิบัติงานรHวมกับผู&อื่น และมีความรับผิดชอบตHอสHวนรวม
๔.๓ มีคุณลักษณะของภาวะผู&นํา และภาวะผู&ตามที่ดี
๕. ดานทักษะในการวิเคราะห=เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ สามารถประยุกตdใช&สถิติเบื้องต&นในการวิเคราะหdข&อมูลและแปลความหมายข&อมูลทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ
๕.๒ สามารถใช&คอมพิวเตอรd และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการค&นคว&า เก็บรวบรวมข&อมูล วิเคราะหd
ข&อมูล
๕.๓ สามารถสื่ อสารทั้ งการเขี ย น การพู ด การติ ด ตH อประสานงาน และการถH า ยทอดข& อมู ล ด& ว ย
รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
๕.๔ สามารถค&นคว&า หาความรู&โดยใช&เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาตนเอง

มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูของหลักสูตรตอคานิยมองค=กรมหาวิทยาลัยมหิดล (Core Values Mahidol University)
ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
๑. ดานคุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ซื่อสัตยdสุจริต และเคารพในสิทธิของผู&อื่น
๑.๒ มีวินยั ตรงตHอเวลา และมีความรับผิดชอบตHอตนเองและสังคม
๑.๓ เคารพกฎระเบียบ และข&อบังคับตHางๆ ขององคdกรและสังคม
๒. ดานความรู
๒.๑ มีความรู&ความเข&าใจ ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีพื้นฐาน ที่เกี่ยวข&องกับองคdความรู&ในสาขาวิชา
๒.๒ มีความรู& ความเข&าใจสถานการณdการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับชุมชน ประเทศ และโลก
๒.๓ มีความรอบรู&ในศาสตรdตHางๆที่เรียนเพื่อประยุกตdใช&กับการดํารงชีวิตประจําวัน
๓. ดานทักษะทางปMญญา
๓.๑ สามารถวิเคราะหd สถานการณdการเปลี่ยนแปลง ทั้งในระดับชุมชน ประเทศ และโลก
๓.๒ สามารถวางแผนงาน โครงการ หรือแนวทางการจัดการอยHางเปTนระบบ
๓.๓ สามารถบูรณาการองคdความรู& โดยนํานวัตกรรม เทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหมHมาประยุกตdใช&
๔. ดานทักษะความสัมพันธ=ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ มีมนุษยสัมพันธdที่ดีกับเพื่อนในชั้นเรียน และกับบุคคลอื่น
๔.๒ สามารถปฏิบัติงานรHวมกับผู&อื่น และมีความรับผิดชอบตHอสHวนรวม
๔.๓ มีคุณลักษณะของภาวะผู&นํา และภาวะผู&ตามที่ดี
๕. ดานทักษะการวิเคราะห=เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ สามารถประยุกตdใช&สถิติเบื้องต&นในการวิเคราะหdข&อมูลและแปลความหมายข&อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
๕.๒ สามารถใช&คอมพิวเตอรd และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการค&นคว&า เก็บรวบรวมข&อมูล วิเคราะหdข&อมูล
มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
๕.๓ สามารถสื่อสารทั้งการเขียน การพูด การติดตHอประสานงาน และการถHายทอดข&อมูลด&วยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
๕.๔ สามารถค&นคว&า หาความรู&โดยใช&เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาตนเอง’
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(๑) นางสาวโชติกา เมืองสง
เลขประจําตัวประชาชน ๓๖๓๙๙๐๐๐๙XXXX
คุณวุฒิ : Ph.D. (Geology) China University of Geosciences (Wuhan): ๒๕๕๘
วท.ม (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล&อม) มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๕๓
วท.บ (วนศาสตรd) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรd: ๒๕๕๐
ศศ.บ (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรd: ๒๕๕๐
ตําแหนงทางวิชาการ : อาจารยd
สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ
Social Forestry, Isotope Geochemistry, Water isotope chemistry, Stable isotope
analysis, Paleoclimatology, Climatology, Hydrology, Earth Sciences
สาขาวิชาการที่มีความสนใจพิเศษ
- Social Forestry
- Paleoclimatology
- Earth Sciences
การนําเสนอผลงานดวยการพูด
- ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒: การประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๒ จัดโดยมหาวิทยาลัยอีสเทิรdนเอเชีย ประเทศ
ไทย
- ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๓: Symposium on Sustainable Water Resources Management and
Climate Change Adaptation จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประเทศไทย
- ๒๖ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓: The PAGES ๑st Asia ๒K workshop, Nagoya, Japan, funding by
Nagoya University
- ๒๖ – ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗: Holocene Climate Reconstruction, the National University of
Singapore, Singapore, funding by the Environment Research Cluster in the Faculty of Arts and
Social Sciences, the National University of Singapore
- ๒๗ – ๒๘ กุมภาพันธd ๒๕๕๙ กําหนดการประชุมวิชาการโครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธdระหวHาง
มนุ ษยd กHอนประวั ติ ศาสตรd กับสิ่ งแวดล& อมบนพื้ น ที่ สูงใน อ.ปางมะผ& า จ.แมH ฮHองสอน จั ดโดย มหาวิ ทยาลัย
ศิลปากร ประเทศไทย
การนําเสนอผลงานดวยโปสเตอร=
มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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- 14– 18 ธันวาคม 2559: The 2015 American Geophysical Union (AGU) Fall Meeting, San
Francisco, California, USA, funding by International Geosphere-Biosphere Programmed (IGBP),
Sweden.
ประสบการณ=การเขารวมอบรม และประชุมวิชาการ
- ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒: การประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๒ จัดโดยมหาวิทยาลัยอีสเทิรdนเอเชีย ประเทศ
ไทย
- ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๓: Symposium on Sustainable Water Resources Management and
Climate Change Adaptation จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประเทศไทย
- ๑ กรกฎาคม – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๒: Stalagmite lamina-chronology/climatology, Institute
of Geology and Geophysics, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China
- ๒ ๑ – ๒ ๔ มิ ถุ น า ย น ๒ ๕ ๕ ๓ : Application isotope techniques for environmental
management, จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรdแหHงชาติ
- ๒๖ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓: The PAGES ๑st Asia ๒K workshop, Nagoya, Japan, funding by
Nagoya University
- ๒๖ – ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗: Holocene Climate Reconstruction, the National University of
Singapore, Singapore, funding by the Environment Research Cluster in the Faculty of Arts and
Social Sciences, the National University of Singapore
- ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘: FNU Seminar ๒๐๑๕, Fujian Normal University, China
ประสบการณ=ที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โครงการวิจัยที่ทํา
เสร็จแลว
หัวหนาโครงการวิจัย: ผูรวมโครงการวิจัย:
- โครงการเตรียมรับมือและปŒองกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจมีตHอระบบ
นิ เ วศและสิ่ งแวดล& อมแหลH งธรรมชาติ อัน ควรอนุ รั กษd ป ระเภทถ้ํ า (แหลH งทุ น : สํ า นั กงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม. ๒๕๕๘-๒๕๕๙)
- โครงการการปฏิสัมพันธdระหวHางมนุษยdกHอนประวัติศาสตรdกับสิ่งแวดล&อมบนพื้นที่สูงในอําเภอปางมะ
ผ&า จังหวัดแมHฮHองสอน (แหลHงทุน: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. ๒๕๕๕)
- โครงการการศึ ก ษาสภาพภู มิ อ ากาศในอดี ต โดยใช& ว งปM ไ ม& แ ละหิ น งอก (แหลH ง ทุ น : สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการวิจัยแหHงชาติ. ๒๕๕๑)
ผลงานตีพิมพ=:
- Cai, B., Pumijumnong, N., Tan, M., Muangsong, C., Kong, X., Jiang, X., & Nan, S. (2010).
Effects of intraseasonal variation of summer monsoon rainfall on stable isotope and growth
มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอํานาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล

78

rate of a stalagmite from northwestern Thailand. Journal of Geophysical Research:
Atmospheres, 115(D21), D21104. doi: 10.1029/2009JD013378
- Muangsong, C., Pumijumnong, N., Cai, B., & Tan, M. (2011). Stalagmite grey level as a
proxy of the palaeoclimate in northwestern Thailand. ScienceAsia, 37(3), 262. doi:
10.2306/scienceasia1513-1874.2011.37.262
- Muangsong, C., Pumijumnong, N., Cai, B., & Sirianansakul, W. (2012). A preliminary
study of stable oxygen isotopic composition of the corals genus Porites from the Gulf of
Thailand. International Journal of Oceans and Oceanography, 6(2), 129–142.
- Muangsong, C., Cai, B., Pumijumnong, N., Hu, C., & Cheng, H. (2014). An annually
laminated stalagmite record of the changes in Thailand monsoon rainfall over the past 387
years and its relationship to IOD and ENSO. Quaternary International, 349(0), 90-97. doi:
http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2014.08.037
- Muangsong, C., Cai, B., Pumijumnong, N., & Hu, C. Intra-seasonal variability of teak
tree-ring cellulose δ18O from northwestern Thailand: a potential proxy of Thailand summer
monsoon rainfall. (2016). The Holocene, accepted manuscript 25 January 2016.
ภาระการสอนในหลักสูตรนี้ – ผูรับผิดชอบรายวิชา ไดแก
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาเฉพาะพื้นฐาน
อจนส ๑๔๑
นิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
กลุมวิชาเฉพาะบังคับ
อจนส ๒๔๒
เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล&อม
อจนส ๔๕๑
บูรณาการการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
กลุมวิชาเลือกเฉพาะดาน
อจนส ๓๓๔
การประเมินผลกระทบทางสังคม
หมวดวิชาเลือกเสรี
อจนส ๓๔๒
สิ่งแวดล&อมศึกษาเพื่อการอนุรักษd
(๒) นายวสันต= ลิ่มรัตน=ภัทรกุล
เลขบัตรประจําตัวประชาชน ๓๙๐๙๘๐๐๘๑XXXX
คุณวุฒิ : ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนาศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๕๘
มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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ปริญญาโท

พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต (พัฒนาชุมชน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสาตรd
๒๕๕๓
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตรd)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๒๕๕๔
ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตรd)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๒๕๔๙
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารยd
ผลงานหนังสือและบทความและเอกสารทางวิชาการ
- บทความวิจัยเรื่อง “การประยุกตdใช&ทุนทางสังคมกับกระบวนการสร&างความเข&มแข็งของ
ชุมชน” ในการประชุมวิชาการด&านการพัฒนาชุมชน ประจําปM ๒๕๕๗ หัวข&อเรื่อง “ศาสาตรdการพัฒนาชุมชน
ในเวทีปฏิรูปแหHงชาติ” คณะสังคมสงเคราะหdศาสาตรd มหาวิทยาลัยธรรมศาสาตรd,๒๕๕๘
- บทความวิจัยเรื่อง “ทุนสังคมกับการสHงเสริมการเมืองภาคพลเมือง” นําเสนอโครงการ
ประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ ๖ ภาควิชารัฐศาสาตรdและรัฐประศาสนศาสาตรd
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสาตรd รHวมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และศูนยdศึกษาวิจัย
และพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย ,๒๕๕๘
- บทความวิจัยเรื่อง “รูปแบบการประยุกตdใช&ทุนทางสังคมเพื่อสHงเสริมการมีสHวนรHวมทางการ
เมืองภาคพลเมือง” จัดพิมพdเผยแพรHในวารสารวิชาการ Veridian E-journal sipakorn University ฉบับ
ภาษาไทย สาขามนุษยdศาสาตรd สังคมศาสาตรd และศิลปะ ปMที่๘ ฉบับที่ ๒ เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,๒๕๕๘
- บรรณาธิการ หนังสือทฤษฎีการพัฒนาชุมชน เขียนโดย รศ.ดร.วรวุฒิ โรมรัตนพันธd ,๒๕๕๔
ภาระการสอนในหลักสูตรนี้ – ผูรับผิดชอบรายวิชา ไดแก
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาเฉพาะพื้นฐาน
อจนส ๒๓๒ หลักการพัฒนาชุมชน
กลุมวิชาเฉพาะบังคับ
อจนส ๒๑๕ การบริหารจัดการโครงการ
อจนส ๓๓๑ หลักการศึกษาและวิเคราะหdชุมชน
กลุมวิชาเลือกเฉพาะดาน
อจนส ๓๓๓ การจัดการทรัพยากรทางสังคมวัฒนธรรมในโลกสมัยใหมH
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(๓)นางสาวกมลชนก รักเสรี
เลขประจําตัวประชาชน ๓๓๕๙๙๐๐๐๙XXXX
คุณวุฒิ : Postdoctoral Research Associate
๒๕๕๐-๒๕๕๒
Institute for Tuberculosis Research (ITR),
University of Illinois at Chicago, Illinois, USA
ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตรd (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๕๐
ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตรd (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๔๑
ปริญญาตรี คณะเทคนิคการแพทยd มหาวิทยาลัยขอนแกHน
๒๕๓๗
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารยd
รางวัล เกียรติบัตร สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ
Molecular biology, Recombinant protein expression and purification, Enzymology, Drug
susceptibility assay
สาขาวิชาการที่มีความสนใจพิเศษ:
- Antituberculosis substance screening for new TB drug discovery
- Target- based high throughput screening ( HTS) development for Mycobacterium
tuberculosis Fructose-1,6 -bisphosphate aldolase (MtFBA) inhibitors
- Validation of drug target of Mycobacterium tuberculosis by gene replacement
- Identification and mechanism of action of Cloxyquin and Isoxazole analogs of
curcuminoids
- X-ray crystallization and structural study of drug target enzymes
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ= (ระดับนานาชาติ)
1. Rukseree K, Thong-on N, Juthayothin T, Kerdmanee C and Palittapongarnpim P.
In vitro inhibition of Mycobacterium tuberculosis by ethnobotanically selected Thai plants. (In
Preparation)
2. Yindeeyoungyeon W, Rukseree K, Tungsudjai S, and Panichakul T. Evaluation of
recombinant Mycobacterium Tuberculosis antigens, MPT64, CFP10, and ESAT6 for delayed
type hypersensitivity responses in guinea pig. Advances in Microbiology, 2015, 5:586-598
3. Coker O, Warit S, Rukseree K, Prammananan T and Palittapongarnpim P.
Functional characterization of two members of histidine phosphatase superfamily in
Mycobacterium tuberculosis. BMC Microbiology. 2013, 13:292
มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอํานาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล

81

4. Pegan SD, Rukseree K, Capodagli GC , Baker EA, Krasnykh O, Franzblau SG and
Mesecar AD. Active site loop dynamics of a class IIa fructose 1,6-bisphosphate aldolase from
Mycobacterium tuberculosis. Biochemistry. 2013, 52(5):912-25
5. Gutka HJ, Rukseree K, Wheeler PR, Franzblau SG, Movahedzadeh F. glpX Gene
of Mycobacterium tuberculosis: Heterologous Expression, Purification, and Enzymatic
Characterization of the Encoded Fructose 1 , 6 - bisphosphatase II. Applied Biochemistry and
Biotechnology. 2011, 164(8):1376-89
6. Pegan SD, Rukseree K, Franzblau SG, Mesecar MD. Structural Basis for Catalysis of
a Tetrameric Class IIa Fructose 1,6-Bisphosphate Aldolase from Mycobacterium tuberculosis.
Journal of molecular biology. 2009, 386(4):1038-53
7. Rukseree K, Thammarongtham C, Palittapongarnpim P. One-Step Purification,
characterization of a Fully Active Histidine-Tagged ClassII Fructose-1,6-Bisphosphate Aldolase
from Mycobacterium tuberculosis. Enzyme and Microbial Technology. 2008, 43(7):500-506
8. Wititsuwannakul R, Rukseree K, Kanokwiroon K, Wititsuwannakul D. A rubber
particle protein specific for Hevea latex lectin binding involved in latex coagulation.
Phytochemistry. 2008, 69(5):1111-8
9. Hongmanee P, Rukseree K, Buabut B, Somsri B and Palittapongarnpim P. In vitro
activity of cloxyquin (5-chloroquinolin-8-ol) against Mycobacterium tuberculosis. Antimicrobial
Agents and Chemotherapy. 2007, 51(3):1105-6
10. Isaka M, Jaturapat A, Rukseree K, Danwisetkanjana K, Tanticharoen M and
Thebtaranonth Y. Phomoxanthones A and B, novel xanthone dimers from the endophytic
fungus Phomopsis species, Journal of natural products. 2001,64(8):1015-8
ผลงานตีพิมพ=ในรายงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
1. Chaichanathong S, Thongtipsiridech S, Yindeeyoungyeon W, Rukseree K and
Wajjwalku W. Cloning, expression and Immunogenicity Analysis of MPB8 3 Protein in
Tuberculosis Diagnosis. 17th FAVA 2013. The Grand Hotel, Taipei, Taiwan. 4-7 January 2013.
p. 197

มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
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ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ=ภายในประเทศ
1. Kerdpratoom S, Sandee D, Rukseree K, Rangsipanuratn W, Paungmoung P. A
Survey of Enterobiasis Prevalence in Children of Bangnamjaud Pre- School Children
Development Center, Tumbon Bangchalong, Bangplee District, Samutprakarn Province. HCU
Journal of Science and Technology 2(4): 17-21, 1999
2. Khemtonglang N, Kitpetcharatana C, Petsuriya B, Rukseree K and Sriinsut A.
Pattern of - glucuronidase Staining in Acute Leukemias. J. Med. Tech. Assoc. Thailand.
25(1):65-78, 1997
ผลงานตีพิมพ=ในรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ
1. Rukseree K, Thong-Orn N and Palittapongarnpim P. Screening for Antituberculous
Substances from Plant and Microbe Extracts: Effects of Media and Bacterial strains”. The third
BIOTEC seminar: Research Projects. National Center for Genetic Engineering and Biotechnology
(BIOTEC). 108-110, 2000
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
1. Palittapongarnpim, P. , Kirdmanee, C. , Kittakoop, P. , Rukseree, K. 1'-Acetoxychavicol
acetate for tuberculosis treatment. Thai patent filing 066318, 18 June 2001
การนําเสนอผลงานดวยการพูด
1. Rukseree K, Thammarongtham C and Palittapongarnpim P. Identification of drug
targets in Mycobacterium tuberculosis genome. 6th International Advisory Board Meeting:
“Perspective of Tropical Diseases Symposium”. Siam City Hotel, Bangkok, Thailand. February,
2003
การนําเสนอผลงานดวยโปสเตอร=
1. Rukseree K and Palittapongarnpim P. One-Step Purification of a Fully Active HistidineTagged Class II Fructose-1,6-Bisphosphate Aldolase of Mycobacterium tuberculosis Expressed
in Escherichia coli. Pathogenesis and Control of Emerging Infections and Drug- Resistant
Organisms ( S4) Part of the Keystone Symposia Global Health Series, Supported by the Bill &
Melinda Gates Foundation. Royal Orchid Sheraton Hotel, Bangkok, Thailand. October, 2008
2. Pegan SD, Rukseree K, Franzblau SG, Mesecar MD. Structural Characterization of
tetrameric Mycobacterium tuberculosis fructose 1,6-bisphosphate aldolase - substrate binding

มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
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and catalysis mechanism of a class IIa bacterial aldolase. XXVIII Midwest Enzyme Chemistry
Conference. University of Chicago. October 4, 2008
3. Krasnykh OP, Igidov NM, Boteva AN, Miljutin AV, Franzblau SG, Wan B, Wang Y, Miles
DH, Solodnikov SYu, Rukseree K. Antituberculous Activity of Compounds containing 1,4-Dioxo2-Butene Moiety. International Symposium on Advances in Synthetic and Medicinal chemistry
ASMC 07, St. Petersburg, August. 2007
4. Wititsuwannakul R, Pasitkul P, Rukseree K, Jewtrakgoon P and Wititsuwannakul D.
Hevea Latex Lectin and Specific Binding Proteins in Rubber latex Coagulation. The PSU- UNS
International Conference on BioScience “Agriculture, Food and Environment”. JB Hotel. Hat
Yai, Songkhla, Thailand. August, 2006
5. Kirdmanee C, Rukseree K and Palittapongarnpim P. Efficacy of Thai Traditional Herbal
Plants for Antituberculosis. BioThailand Technology for Life, Pattaya, Thailand. July, 2003
6. Rukseree K, Wititsuwannakul R and Wititsuwannakul D. Lectin Binding Protein on
Rubber Particles and Latex Vessel Plugging. The Science and Technology of Thailand
Congress. 1996
ประสบการณ=การเขารวมอบรม และประชุมวิชาการ
- The 2nd Southeast Asian Crystallography Workshop – A Taste of Protein
Crystallography, Synchrotron Light Research Institute, Nakhon Ratchasima, Thailand, 2010
- XXVIII Midwest Enzyme Chemistry Conference. University of Chicago. October 4, 2008
- Metagenomics Research and Applications. Faculty of Science, Mahidol University.
Sep.6-10, 2004
- 6th International Advisory Board Meeting: “Perspective of Tropical Diseases
Symposium”. Siam City Hotel, Bangkok, Thailand. February, 2003
- Antimycobacterial Susceptibility Testing: Clinical Application and Development of
New Drugs. National Center for Genetic Engineering and Biotechnology. Aug., 2001
- 29th World Conference of the International Union against Tuberculosis and Lung
Diseases (IUATLD/UICTMR): “Global Congress on Lung Health”. Bangkok, Thailand. Nov.23-26,
1998
- The Science and Technology of Thailand Congress. 1996
ประสบการณ=ที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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โครงการวิจัยที่ทําเสร็จแลว
หัวหนาโครงการวิจัย:
- การศึกษาเอนไซมd Fructose-๑, ๖-Bisphosphate Aldolase เพื่อเปTนเปŒาหมายยาต&านวัณโรค
( Investigation of Fructose- ๑ ,๖ - Bisphosphate Aldolase as a Potential Drug Target for
Tuberculosis) สนับสนุนโดยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรdและเทคโนโลยีแหHงชาติ (ธ.ค.๒๕๔๗-พ.ย.๒๕๔๙)
- การปรับปรุงวิธีการตรวจคัดกรองสําหรับหาสารยับยั้งเอนไซมdอัลโดเลสของเชื้อวัณโรคอยHาง
รวดเร็ ว (Improvement of the high throughput screening assay for inhibitors of Fructose-๑,๖Bisphosphate Aldolase from Mycobacterium tuberculosis) ส นั บ ส นุ น โ ด ย สํ า นั ก ง า น พั ฒ น า
วิทยาศาสตรdและเทคโนโลยีแหHงชาติ (ส.ค.๒๕๕๓-ส.ค.๒๕๕๔)

ผูรวมโครงการวิจัย:
- การทดสอบ รีคอมบิแนนทdแอนติเจน ๒ ชนิด คือ MPT๖๔ และ ESAT๖ จากเชื้อ Mycobacterium
tuberculosis ในการทํ า ให& เ กิ ด delayed type hypersensitivity (DTH) responses ใน guinea pig pig
( Evaluation of recombinant Mycobacterium tuberculosis antigens, MPT๖ ๔ and ESAT๖ , for
delayed type hypersensitivity (DTH) responses in guinea) สนับสนุนโดยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรd
และเทคโนโลยีแหHงชาติ (เม.ย.๒๕๕๕-ก.ย.๒๕๕๕)
- การศึกษาปฏิสัมพันธdระหวHางความหลากหลายทางพันธุกรรมของโฮสตdเจ&าบ&านและเชื้อวัณโรค
(Interaction study of host-pathogen genetic variations in tuberculosis) สนั บ สนุ น โดยสํ า นั ก งาน
พัฒนาวิทยาศาสตรdและเทคโนโลยีแหHงชาติ (๒๕๕๔-๒๕๕๖)
งานวิจัยที่กําลังทํา
หัวหนาโครงการวิจัย:
- การศึก ษาเอกลัก ษณd ร ะดับ โมเลกุล ของพืช สมุน ไพร พื ้น ที ่ศ ึก ษาจัง หวัด อํา นาจเจริญ
(Molecular Identification of Medicinal Plant in Amnatcharoen Province) สนับสนุนการวิจัยด&าน
โครงการอนุรักษdพัน ธุกรรมพืช อัน เนื่องมาจากพระราชดํา ริสมเด็จ พระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราช
กุมารีประจําปMงบประมาณ ๒๕๕๘ (พ.ย.๒๕๕๗-ต.ค.๒๕๕๘)
ผูรวมโครงการวิจัย:
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- Development of a novel serological assay to detect LTBI and a drug to eradicate
LTBI or prevent development of tuberculosis สนั บ สนุ น โดยสํ า นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตรd แ ละ
เทคโนโลยีแหHงชาติ (๒๕๕๔-๒๕๕๗) ทําแล&วเสร็จประมาณร&อยละ ๙๐
- การพั ฒ นาวิ ธี ก ารทางอิ ม มู น วิ ท ยาเพื่ อ การตรวจวิ นิ จ ฉั ย วั ณ โรคในช& า ง (Development of
immunological methods for tuberculosis diagnosis in elephant) ส นั บ ส นุ น โ ด ย สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการวิจัยแหHงชาติ และองคdการสวนสัตวd (ตค.๒๕๕๖-ก.ย.๕๘)
- Reducing Biosecurity Threats from Infectious Diseases with Pandemic Potential in
Southeast Asia ส นั บ ส นุ น โ ด ย Canada’s Global Partnership Program แ ล ะ Foreign Affairs and
International Trade Canada (๒๕๕๗-๒๕๕๙)
- ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของจุลินทรียdกลุHม Dictyostelid ในประเทศไทย
( Microbial Diversity and Evolution of Dictyostelid in Thailand) ทุน ว ิจ ัย ไ ด&ร ับ ก า ร อ นุม ัต ิใ น
ปMงบประมาณแผHนดิน ๒๕๕๙ (๒๕๕๘-๒๕๖๐)
ภาระการสอนในหลักสูตรนี้ – ผูรับผิดชอบรายวิชา ไดแก
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
อจนส ๒๓๕ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาเฉพาะพื้นฐาน
อจนส ๒๓๓ ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตรd
กลุมวิชาเฉพาะบังคับ
อจนส ๔๕๒ สัมมนาด&านนวัตกรรมสังคมและสิ่งแวดล&อม
(๔) นางสาวสําอางค= ศุภฤกษ=

เลขประจําตัวประชาชน๑๔๕๐๗๐๐๐๐XXXX

ตําแหนงปMจจุบัน อาจารยd
คุณวุฒิ : ปริญญาเอก วท.ด (เคมี) คณะวิทยาศาสตรd มหาวิทยาลัยเชียงใหมH
๒๕๕๕
ปริญญาตรี วท.บ (เคมี) เกียรตินิยมอันดับสอง คณะวิทยาศาสตรd
๒๕๕๐
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ทุนการศึกษาที่เคยไดรับ
โครงการพัฒนากําลังคนด&านวิทยาศาสตรd (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตรdแหHงประเทศไทย) ๒๕๔๖-๒๕๕๐
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
๒๕๕๐-๒๕๕๕
สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ
มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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Flow-Injection, UV-Visible spectrophotometer, Microfluidic fabrication, Photolithography,
Mass spectrometry, Analysis involving nutrient, antioxidant and neuropeptide release
สาขาวิชาการที่มีความสนใจพิเศษ:
-Analytical chemistry, Environmental Chemistry, Micro total analysis system, Microfluidic
devices.
งานวิจัยที่กําลังทํา
หัวหนาโครงการวิจัย:
-เรื่อง การพัฒนาวิธีการวิเคราะหdสีเขียวโดยใช&รีเอเจนตdจากธรรมชาติเพื่อการวิเคราะหdหาปริมาณ
เบนโซอิลเปอรdออกไซดd (Development of green analytical method employing natural reagent for
the determination of benzoyl peroxide) (ก.ย.๒๕๕๘-ก.ย.๒๕๕๙) ทุน ส งเสริม นัก วิจ ัย รุ นใหม
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ= (ระดับนานาชาติ)
1. Kraingkrai Ponhong, Sam-ang Supharoek, Watsaka Siriaungkhawut, Kate Grudpan, "A
rapid and sensitive spectrophotometric method for the determination of benzoyl peroxide in
wheat flour samples" J. Food. Drug. Anal. 23 (2015) 652-659.
2. Sam-ang Supharoek, Supaporn Youngvises, Jaroon Jakmunee, “Fabrication of PDMS
microfluidic integrated with a simple optical sensor for micro flow injection colorimetric
determination of glutathione” Anal. Sci. 28 (2012) 651-656.
3. Callie A. Croushore, Sam- ang Supharoek, Chang Young Lee, Jaroon Jakmunee,
Jonathan Sweedler, “Microfluidic device for the selective chemical stimulation of neurons and
characterization of peptide release with mass spectrometry” Anal. Chem. 84 ( 2012) 94469452.

การนําเสนอผลงานดวยโปสเตอร=
1. Sam- ang Supharoek, Jaroon jakmunee. An automatic hydrodynamic injection
microfluidic device integrated with optical sensor for chemical analysis. Poster
presentation, 12th International conference on Flow Analysis 2012; 2012 September 2328: Thessaloniki, Greece.

มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Sam- ang Supharoek, Callie A. Croushore, Chang Young Lee, Jaroon Jakmunee, and
Jonathan V. Sweedler. Microfluidics and Mass Spectrometry for Studying Neuropeptide
Release in Bag Cell Neurons of Aplysia californica. Poster presentation, The 13th
International conference on the Royal Golden Jubilee Ph.D. Program congress (RGJ-Ph.D.
Congress XIII); 2012 April 5-8: Pattaya, Thailand.
Callie A. Croushore, Sam-ang Supharoek, Chang Young Lee, Ming Zhong and Jonathan
V. Sweedler. Using Microfluidics and Mass Spectrometry to Study Peptide Release in
Neurons. Poster presentation, The 15th International Conference on Miniaturized
Systems for Chemistry and Life Sciences ( µTAS 2011) ; 2011 October 2- 6; Seattle,
Washington, USA.
Sam- ang Supharoek, Callie A. Croushore, Chang Young Lee, Jaroon Jakmunee and
Jonathan V. Sweedler. Study of Peptide Release Using Microfluidic Devices and Mass
Spectrometry. Poster presentation, Turkey Run Analytical Chemistry Conference; 2011
September 30th-October 1st; Marshall, Indiana, USA.
Sam- ang Supharoek, Napaporn Youngvises, Jaroon Jakmunee. A simple method for
fabrication of PDMS microfluidic platform for chemical analysis based on colorimetric
detection. Poster presentation, 16th International Conference on Flow Injection Analysis;
2010 April 25-30; Pattaya, Thailand.
Sam- ang Supharoek and Jaroon Jakmunee. Flow Injection Titration with a Simple
Colorimetric Detection for Determination of Free Fatty Acids in Palm Oil Samples. Poster
presentation, 10th Asian Conference on Analytical Sciences 2009 (ASIANALYSIS X); 2009
August 11-13; Putra World Trade Centre, Kuala Lumpur, Malaysia.
Sam-ang Supharoek, Kate Grudpan and Jaroon Jakmunee. Flow Injection Titrimetry with
a Simple Colorimetric Detection for Determination of Free Fatty Acid in Palm Oil Samples.
Poster presentation, Pure and Applied Chemistry International Conference ( PACCON
2009); 2009 January 14-16; Naresuan University, Phitsanulok, Thailand.
Kate Grudpan, Jaroon Jakmunee, Witsanu Jangbai, Kritsana Jitmanee, Jaroon
Junsomboon, Tinnakorn Kanyanee, Supaporn Kradtap Hartwell, Wiyarat Kumutanat,
Anyarut Laokuldilok, Somchai Lapanantnoppakhun, Porntiwa Nuntaboon, Somkid
Pencharee, Kraingkrai Ponhong, Watsaka Siriangkhawut, Worathip Sripaoraya, Sam- ang
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Supharoek, Sopa Tontrong, Kanchana Watla- iad, and Wasin Wongwilai, “Simple Lab on
Chip Approach with Time-based Detection”, Poster presentation, The 15th International
Conference on Flow Injection Analysis Including Related Techniques (ICFIA 2008) & The
25th Anniversary Meeting of Japanese Association for Flow Injection, 2008 September
28-October 3, Nagoya, Japan.
9. Sam-ang Supharoek, Kate Grudpan and Jaroon Jakmunee. Flow Injection Titrimetry with
a Simple Colorimetric Detection for Determination of Free Fatty Acid in Palm Oil Samples.
Poster presentation, The 34th congress on Science and technologt of Thailand 2008
(STT34), 2008 October 31st - November 2nd: Queen Sirikit National Convention Center,
Thailand.
10. Sam- ang Supharek, Kittya Jareunwai, Jaroon Jakmunee. Development Automatic
Potentiometric Titration System for Determination of Acid and Base. Poster presentation,
The 33rd Congress on Science & Technology Thailand (STT33): Science and Technology
for Global Sustainability; 2007 October 18-20; Walailak University, Nakhon Si Thammarat,
Thailand.
ภาระการสอนในหลักสูตรนี้ – ผูรับผิดชอบรายวิชา ไดแก
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาเฉพาะพื้นฐาน
อจนส ๒๓๕ วิทยาศาสตรdประยุกตdด&านสังคมและสิ่งแวดล&อม
กลุมวิชาเฉพาะบังคับ
อจนส ๔๖๑ เตรียมสหกิจศึกษา
(๕) นางสาวอุทัยวรรณ ผิวพรรณ
เลขประจําตัวประชาชน ๑๘๔๐๑๐๐๑๕XXXX
คุณวุฒิ : ปริญญาโท วท.ม (เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากร
๒๕๕๕
และสิ่งแวดล&อม) คณะสิ่งแวดล&อมและทรัพยากรศาสตรd มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี วท.บ (เทคโนโลยีการผลิตพืช) คณะเทคโนโลยีการเกษตร
๒๕๕๑
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล&าเจ&าคุณทหารลาดกระบัง
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
๒๕๕๕
คณะครุศาสตรd มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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ตําแหนงทางวิชาการ : อาจารยd
สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ
ระบบสารสนเทศภู มิศาสตรd , การสํ า รวจระยะไกล, การจั ด การทรั พยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล&อม
สาขาวิชาการที่มีความสนใจพิเศษ
- การพัฒนาและประยุกตdใช&ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรdและการสํารวจระยะไกลเพื่อการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม
- การอนุรักษdความหลากหลายทางชีวภาพ
- การศึกษาสถานภาพการเปลี่ยนแปลงใช&ที่ดิน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การนําเสนอผลงานดวยการพูด
๑. Phewphan , U. , Pattanakiat , S. , The National and International Graduate Student
Conference : Community and Environmental Management for Sustainable Development in
ASEAN , Title “Potential Assessment for Electric Wind Turbine Development in Lamtakong
Watershed, Nakhon Ratchasima Province, Thailand” at Mahasarakham University ,๑๔ May
๒๐๑๒
ประสบการณ=การเขารวมอบรม และประชุมวิชาการ
- ๓- ๕ ส.ค. ๒๕๕๘: โครงการอบรม การพัฒนาธุรกิจการทHองเที่ยวเชิงสร&างสรรคd จัดโดย สถาบัน
พัฒนาเศรษฐกิจ สร& างสรรคd สาขาการทH องเที่ย วสถานที่ ประวั ติ ศาสตรdและวัฒนธรรม วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล
- ๒ - ๓ ก.ค. ๒๕๕๘: ประชุมวิชาการ"การพัฒนาท&องถิ่นสูHภูมิภาคอาเซียน" ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- ๑๒ – ๑๖ ม.ค. ๒๕๕๘: Seasonal Forecasting using the Climate Predictability Tool จัดโดย
ศูนยdจัดการความรู&ด&านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ จุฬาลงกรณdมหาวิทยาลัย
- ๕ - ๘ ม.ค. ๒๕๕๘: การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) กองบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
- ๒๕ - ๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๖: การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแหHงชาติ ประจําปM
๒๕๕๖ ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี จัดโดย สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องคdการมหาชน)
- ๑๑ ต.ค. ๒๕๕๖: การประชุมวิชาการ เรื่อง “ภูมิศาสตรdในยุคเทคโนโลยี (Geography in the Age
of Technology)” จัดโดย สมาคมภูมิศาสตรdแหHงประเทศไทย ณ คณะสังคมศาสตรd มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ กรุงเทพฯ
มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
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- ๑๘ ก.พ. ๒๕๕๖: การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อ ง “RADAR Observation of Rice Crop
Monitoring” โดย สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคdการมหาชน): สทอภ. รHวมกับ
Japanese Aerospace Exploration Agency (JAXA) ,โรงแรม ทีเคพาเลซ กรุงเทพฯ
- ๒๙ ม.ค. ๒๕๕๖: สั ม มนาพิ เ ศษ “Utilization of Satellite Remote Sensing (Multi/hyper
Spectral) on Geoscience and Environment”, กรุงเทพฯ
- ๑๔ - ๑๖ ธ.ค. ๒๕๕๔: การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแหHงชาติ ประจําปM
๒๕๕๔ ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี จัดโดย สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องคdการมหาชน)

ประสบการณ=ที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โครงการวิจัยที่ทํา
เสร็จแลว
หัวหนาโครงการวิจัย: ผูรวมโครงการวิจัย:
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่ลุHมน้ําชั้นที่ ๑ (ลุHมน้ําภาคตะวันตกและภาค
กลาง) (แหลHงทุน: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม, ๒๕๕๖-๒๕๕๗)
- การกําหนดโครงสร&างการจําแนกและจัดหมวดหมูHข&อมูลวิจัยในระบบ NRPM สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศและนิเทศศาสตรd (แหลHงทุน: สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหHงชาติ, ๒๕๕๕)
- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู& ด&านการสํารวจ รวบรวม และจัดทําข&อมูลเพื่อการอนุรักษdและใช&
ประโยชนdจากป“าไม&ใน พื้นที่ปกป|กพันธุกรรมพืช จังหวัดอํานาจเจริญ (แหลHงทุน: สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหHงชาติ, ๒๕๕๕)
- โครงการสํารวจและจัดทําฐานข&อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ สวนป“ากะเปอรd จังหวัดระนอง
, สํานักสHงเสริมและพัฒนาไม&เศรษฐกิจภาคใต& (แหลHงทุน: องคdการอุตสาหกรรมป“าไม&, ๒๕๕๕)
- การจัดทําระบบฐานข&อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศภูเขาในภาคเหนื อของ
ประเทศไทย กรณีศึกษา ในจังหวัดเชียงใหมH และจังหวัดแมHฮHองสอน ประเทศไทย (แหลHงทุน: สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหHงชาติ, ๒๕๕๔)
- การจําแนกลักษณะสังคมไม&ต&นและการจัดทําฐานข&อมูลภูมิสารสนเทศ พื้นที่โครงการอนุรั กษd
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เขาวังเขมร
จังหวัดกาญจนบุรี) (แหลHงทุน: มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๔)
- โครงการศึกษาพลังงานทดแทน (พลังงานลม) และขนาดของกังหันลมที่เหมาะสมในประเทศไทย:
การศึกษาศักยภาพเชิงพื้นที่ของการพัฒนาพลังงานลมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ ประเทศไทย
(แหลHงทุน: สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหHงชาติ, ๒๕๕๓)
มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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- โครงการตรวจสอบสถานภาพการใช&ประโยชนdที่ดินในพื้นที่ลุHมน้ําชั้นที่หนึ่ง (แหลHงทุน: สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม, ๒๕๕๓)
- โครงการจําแนกดัชนีพืชพันธุdและดัชนีป|จจัยกายภาพของสังคมพืชในพื้นที่ปกปŒองพันธุกรรมพืช
เขื่อนศรีนครินทรd และพื้นที่ลุHมน้ําแควใหญHตอนลHาง จังหวัดกาญจนบุรี โดยใช&ข&อมูลดาวเทียมธีออส (แหลHงทุน:
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคdการมหาชน), ๒๕๕๓)
- โครงการประเมินอนามัยสิ่งแวดล&อมของแหลHงทHองเที่ยวในอุทยานแหHงชาติ กรณีศึกษาอุทยาน
แหHงชาติเขาใหญH (แหลHงทุน: กรมอุทยานแหHงชาติ สัตวdป“า และพันธุdพืช, ๒๕๕๓)
- ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการปŒองกันและแก&ไขป|ญหาไข&หวัดนก จังหวัด
กาญจนบุรี (แหลHงทุน: สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหHงชาติ, ๒๕๕๒)
ภาระการสอนในหลักสูตรนี้ – ผูรับผิดชอบรายวิชา ไดแก
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาเฉพาะพื้นฐาน
อจนส ๒๔๑
ภูมิศาสตรdท&องถิ่นและสิ่งแวดล&อม
กลุมวิชาเฉพาะบังคับ
อจนส ๓๒๒
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
อจนส ๓๒๓
เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรชุมชน
อจนส ๓๖๑
การสํารวจและการศึกษาภาคสนาม
กลุมวิชาเลือกเฉพาะดาน
อจนส ๓๔๑
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรdเพื่อการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
หมวดวิชาเลือกเสรี
อจนส ๓๓๕
การเปลี่ยนแปลงภายในตนเองสูHภาวะผู&นํา
(๖) นางสาวมุกดา วงค=ออน
เลขประจําตัวประชาชน ๑๕๑๐๑๙๐๐๐XXXX
คุณวุฒิ : ปริญญาโท ศศ.ม (การจัดการทรัพยากรชีวภาพ)
๒๕๕๒
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล&าธนบุรี
ปริญญาตรี ศศ.บ (พัฒนาสังคม) คณะสังคมศาสตรd มหาวิทยาลัยนเรศวร
๒๕๔๙
ตําแหนงทางวิชาการ : อาจารยd
ผลงานทางวิชาการ :การนําเสนอผลงานดวยการพูด

มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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Wongon, M., Ratanavilaisakul, R., Thongthieng, T., Tongtripop, P. Self - Reliance Ability
Level of Villagers in Thai-Laos Border Area : Case Study of Bomaungnoi and Huaynampak
Village, Sangpha Sub-District, Nahaew District, Loei Province. International Conference on the
Role of University in Hands-On Education, ๒nd RMUT Annual Conference, Chiang Mai, Thailand,
๒๓-๒๙ August, ๒๐๐๙
ประสบการณ=การเขารวมอบรม และประชุมวิชาการ
- BioAsia ๒๐๐๗ Thailand, National Center for Genetic Engineering and Biotechnology,
Bangkok, Thailand, ๕-๙ November, ๒๐๐๗
- International Conference on the Role of University in Hands-On Education, ๒nd RMUT
Annual Conference, Chiang Mai, Thailand, ๒๓-๒๙ August, ๒๐๐๙
- Research Zone :phase ๑๓ “Research process and statistical analysis ”, National
Research Council of Thailand, Bangkok, Thailand, ๒๒-๒๖ March ๒๐๑๐
- NSTDA Annual Conference ๒๐๑๑:NAC๒๐๑๑, National Science and Technology
Development Agency, Pathum Thani, Thailand, ๒๔-๒๖ March ๒๐๑๑
- Research Zone :phase ๔๘ “Qualitative Research: Process and Technical”, National
Research Council of Thailand, Bangkok, Thailand, ๑๑-๑๔ July ๒๐๑๑
ประสบการณ=ที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัย
โครงการวิจัยที่ทําเสร็จแลว
ผูรวมโครงการวิจัย:
๑. ชุดโครงการคHายวิทยาศาสตรd สําหรับเด็กและเยาวชน พื้นที่อําเภอนาแห&ว จังหวัดเลย, สนับสนุน
โดยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรdและเทคโนโลยีแหHงชาติ (๒๕๕๒-๒๕๕๔)
๒. ชุดโครงการศูนยdการเรียนรู&วิทยาศาสตรdแบบบูรณาการสําหรับเด็กและเยาวชน พื้นที่อําเภอนา
แห&ว จังหวัดเลย, สนับสนุนโดยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรdและเทคโนโลยีแหHงชาติ (๒๕๕๒-๒๕๕๔)
งานวิจัยที่กําลังทํา : ภาระการสอนในหลักสูตรนี้ – ผูรับผิดชอบรายวิชา ไดแก
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาเฉพาะพื้นฐาน
อจนส ๒๒๑ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกตd
อจนส ๒๓๔ พหุลักษณdทางสังคมวัฒนธรรมของกลุHมประเทศในอนุภาคลุHมน้ําโขง
กลุมวิชาเฉพาะบังคับ
อจนส ๓๓๒ การรวมกลุHมประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต&
หมวดวิชาเลือกเสรี
มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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อจนส ๔๓๑

การทHองเที่ยวอยHางยั่งยืน

(๗) นางสาวประภากร ศิริสถิตย=
เลขประจําตัวประชาชน ๑๔๐๙๙๐๐๒๑XXXX
คุณวุฒิ : ปริญญาโท บธ.ม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
๒๕๕๓-๒๕๕๕
มหาวิทยาลัยขอนแกHน
ปริญญาตรี วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอรd)
๒๕๔๗-๒๕๕๑
คณะวิทยาศาสตรd มหาวิทยาลัยขอนแกHน
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารยd
ผลงานที่เกี่ยวของ
๑. พัฒนาโปรแกรม ERP ของบริษัท ERP๔All (Thailand) จํากัด ด&วยภาษา C#
๒. พัฒนาเว็บไซตd
- สหกรณdการเกษตรเพื่อการตลาดลูกค&า ธ.ก.ส. ขอนแกHน จํากัด (www.amckhonkaen.com)
- ร&านน้ําพริกคุณเรียง (ขายสินค&าออนไลนd: www.khunriang.com)
- ศูนยdค&าสHงสินค&าประตูน้ําขอนแกHน (www.ประตูน้ําขอนแกHน.com)
- ร&านขอนแกHนเซียงกง (www.ขอนแกHนเซียงกง.com)
- ชาวศิษยdเกHามหาวิทยาลัยขอนแกHน รุHนที่ ๑๒ (www.kku๑๒.com)
- กันยารัตนd เลควิลลd คอนโดมิเนียม (www.kanyaratlakeviewcondo.com)
- ร&านผลิตและจําหนHายข&าวโซHทอง (www.sothongrice.com)
- แผนกเว็บไซตdของบริษัทเอาทdพุทสตรีม จํากัด (www.websitestream.com)
- บริษัทเอาทdพุทสตรีม จํากัด (www.outputstream.net)
- โครงการบ&านพุทธสมาคม (www.phutthasamakhom.com)
- บริษัทแอมไฟนd คอนสตรัคชั่น จํากัด บริษัทออกแบบและรับเหมากHอสร&าง
๓. ออกแบบ Demo เว็บไซตd
- เชฟโรเลตขอนแกHน -บริษัทพัฒนกิจฮารdดแวรd จํากัด -บริษัท phebe๕ professional จํากัด
- หมูHบ&านเดอะสปริงเพลส -โรงแรมกราเซียรd -ร&านขายวัสดุกHอสร&าง Homemart
- หจก.อีสานชัยมงคล - UTQ บทเรียนออนไลนd (โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบภายใต&
ปฏิ บั ติ การไทยเข& มแข็ ง สั งกั ด กระทรวงศึ กษาธิ การ ครั้ งที่ ๒ และ ๓) (www.utqonline.com): รวบรวม
เอกสารเพื่อทําสื่อการเรียนในแตHละรายวิชา พัฒนาและออกแบบบทเรียนออนไลนdในแตHละรายวิชา
ประสบการณ=การเขารวมอบรม และประชุมวิชาการ
- 19-21 กุมภาพันธd 2557: โครงการอบรมเชิงประยุกตdใช&เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการ
สิ่งแวดล&อมและทรัพยากร ที่ ห&องปฏิบัติการสารสนเทศภูมิศาสตรd ชั้น 3 อาคาร 3 คณะสิ่งแวดล&อมและ
ทรัพยากรศาสตรd มหาวิทยาลัยมหิดล
มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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- 23-27 มิถุนายน 2557: อบรมหลักสูตร Web design Advance สําหรับผู&ดูแลเว็บไซตdของสHวนงาน
เพื่อนําไปประยุกตdให&เว็บไซตdด&านสิ่งแวดล&อมของสHวนงาน (UI Greenmetric world ranking) ณ กอง
เทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานอธิการบดี
- 19-20 กันยายน 2558: การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติและ
นานาชาติ ประจําปM 2558 ณ อาคารสุนทร - อารยา อรุณานนทdชัย วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
มหาวิทยาลัยขอนแกHน (MBA KKU)
- 26-27 ตุลาคม 2558: โครงการฝ€กอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมเปTนผู&จัดทํารายวิชาอีเลิรdนนิ่งมือ
อาชีพ ณ อาคารศูนยdการเรียนรู& มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
- 17-18 ธันวาคม 2558: โครงการฝ€กอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนอีเลิรdนนิ่ง ด&วย
Moodle Version 3.0 ณ อาคารศูนยdการเรียนรู& มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาระการสอนในหลักสูตรนี้ – ผูรับผิดชอบรายวิชา ไดแก
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาเฉพาะพื้นฐาน
อจนส ๒๑๑ หลักการจัดการ
อจนส ๒๑๓ หลักการตลาด
อจนส ๒๑๔ การจัดการทรัพยากรบุคคล
กลุมวิชาเฉพาะบังคับ
อจนส ๓๑๑ การจัดการเชิงกลยุทธd
อจนส ๓๕๑ ธุรกิจเพื่อสังคม
อจนส ๔๒๑ เศรษฐกิจเชิงสร&างสรรคd
กลุมวิชาเลือกเฉพาะดาน
อจนส ๔๑๒ การจัดการวิสาหกิจชุมชน
อจนส ๓๑๒ การจัดการโลจิสติกสdและหHวงโซHอุปทาน
อจนส ๔๖๒ สหกิจศึกษา

(๘) นางสาวจุฑาทิพย= ศรีสุวรรณ
เ ล ข ป ร ะ จํ า ตั ว ป ร ะ ช า ช น
๓๘๐๙๗๐๐๑๘XXXX
คุณวุฒิ : ปริญญาโท M.Sc. (Information and Communication Technology) ๒๕๔๖-๒๕๔๘
University Utara Malaysia, Malaysia
มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรd

๒๕๔๒-๒๕๔๕

ตําแหนงทางวิชาการ : อาจารยd
ผลงานทางวิชาการ : การนําเสนอผลงานดวยการพูด
๑. สิทธิโชค อนันตเสรี, จุฑาทิพยd ศรีสุวรรณ, สุดารัตนd ชูสิงหd, ปดิพร ลิ้มอัมพรเพชร. เปรียบเทียบ
ความเห็ น ของนั ก ศึ ก ษาตH อ การสอนบรรยายโดยใช& Audience Response System. ประชุ ม วิ ช าการ
แพทยศาสตรศึกษาแหHงประเทศไทย ครั้งที่ ๑๒ "เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชา" ณ อาคารศรีสวรินทิ
รา คณะแพทยศาสตรd ศิริราชพยาบาล. ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔
การนําเสนอผลงานดวยโปสเตอร=
๑. ศรีรัตนd ฟุŒงทศธรรม, จุฑาทิพยd ศรีสุวรรณ, โสภิณ แก&วสลับศรี, กรณdวรัตนd อุปถัมภd, ดลเลาะ ริดโต,
สาทิ พยd ทองนวล, ศุ ภ กฤษฏd เชื้ อแก& ว . ศึ กษาพฤติ กรรมการใช& สื่ อ e-learning ของนั กศึ กษาแพทยd คณะ
แพทยศาสตรd มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรd ปMการศึกษา ๒๕๕๔. ประชุมวิชาการ แพทยศาสตรศึกษาแหHง
ประเทศไทย ครั้งที่ ๑๓ ณ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตรd มหาวิทยาลัยขอนแกHน. ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕
ประสบการณ=การเขารวมอบรม และประชุมวิชาการ
- ประชุ มวิ ช าการแพทยศาสตรศึ ก ษาแหH ง ประเทศไทย ครั้ งที่ ๑๒ ณ อาคารศรี ส วริ น ทิ ร า คณะ
แพทยศาสตรdศิริราชพยาบาล วันที่ ๑๐ ต.ค.๕๔ – ๑๔ ต.ค.๕๔
- อบรม Workshop: การใช&เทคโนโลยีทางการศึกษา ณ อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตรdศิริ
ราชพยาบาล
- อบรมหลักสูตร การเขียนโปรแกรมบนมือถือ Mobile Programming วันที่ ๑ พ.ค. ๕๕-๒ พ.ค. ๕๕
ณ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตรd มอ. (คณะวิทยาศาสตรd มอ.)
- อบรมสร&าง Mobile App ด&วย HTML๕ และ PhoneGap ๓.๐ ที่ Nextflow ลาดพร&าว กรุงเทพฯ
๑-๒ ส.ค.๕๖
ประสบการณ=ที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
โครงการวิจัยที่ทําเสร็จแลว : งานวิจัยที่กําลังทํา :
ภาระการสอนในหลักสูตรนี้ – ผูรับผิดชอบรายวิชา ไดแก
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
อจนส ๑๒๑ ทักษะการรู&สารสนเทศ
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาเฉพาะพื้นฐาน
มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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อจนส ๑๒๒ นวัตกรรมเบื้องต&น
อจนส ๒๑๒ หลักการเงินและการบัญชี
กลุมวิชาเฉพาะบังคับ
อจนส ๒๒๑ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อจนส ๓๒๑ เทคโนโลยีการสื่อสารสังคม
อจนส ๓๒๔ ความคิดสร&างสรรคdและนวัตกรรมเทคโนโลยี
กลุมวิชาเลือกเฉพาะดาน
อจนส ๔๑๑ การตลาดอิเล็กทรอนิกสd

ภาคผนวก ง
ระเบียบ ขอบังคับ เกี่ยวกับการศึกษาที่เกี่ยวของ

มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม
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มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
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