มคอ. ๒

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม
Bachelor of Arts Program in Ecocultural Entrepreneurship

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค9 มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรใหม; พ.ศ. ๒๕๕๗

มคอ. ๒

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม
หลักสูตรใหม; พ.ศ. ๒๕๕๗
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต

มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค มหาวิทยาลัยมหิดล

หมวดที่ ๑ ขGอมูลทั่วไป
๑. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Ecocultural Entrepreneurship
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม)
ชื่อยCอ : ศศ.บ. (การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts (Ecocultural Entrepreneurship)
ชื่อยCอ : B.A. (Ecocultural Entrepreneurship)
๓. วิชาเอก (ถGามี) : ไมCมี
๔. จํานวนหน;วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนหนCวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมCนGอยกวCา ๑๒๕ หนCวยกิต
๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาตรี (๔ ปL) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหCงชาติ
พ.ศ.๒๕๕๒
๕.๒ ภาษาที่ใชG : การจัดการเรียนการสอนเปRนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เอกสารประกอบการสอน
และตําราเปRนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๕.๓ การรับเขGาศึกษา : รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตCางประเทศที่สามารถใชGภาษาไทยไดGเปRนอยCาง
ดี และการคัดเลือกผูGเขGาศึกษาใชGวิธีการสอบขGอเขียน สอบปฏิบัติ เขGาคCายเตรียมความพรGอม สอบสัมภาษณ และ
ตรวจสุขภาพ

๑

มคอ. ๒
๕.๔ ความร;วมมือกับสถาบันอื่น
เปRนหลักสูตรของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค มหาวิทยาลัยมหิดลที่จัดการเรียนการสอน
โดยตรง แตCประสานงานกับหนCวยงานอื่นในเรื่องความรูGพิเศษเฉพาะดGาน และการประสานความรCวมมือระหวCาง
อาจารยผูGสอนในบางรายวิชา กับหนCวยงานตCาง ๆ ดังนี้
๑) คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
๒) คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
๓) คณะสิ่งแวดลGอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
๔) คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล
๕) คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
๖) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดพิจิตร
๗) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดนครสวรรค
๘) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดอุทัยธานี
๙) เครือขCายหอการคGาจังหวัดพิจิตร
๑๐) เครือขCายหอการคGาจังหวัดนครสวรรค
๑๑) เครือขCายหอการคGาจังหวัดอุทัยธานี
๕.๕ การใหGปริญญาแก;ผูGสําเร็จการศึกษา
ใหGปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตร
๖.๑ เปRนหลักสูตรใหมC พ.ศ. ๒๕๕๗
๖.๒ เริ่มจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ ๑ ปLการศึกษา ๒๕๕๘ เปRนตGนไป
๖.๓ คณะกรรมการประจําโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค มหาวิทยาลัยมหิดล พิจารณาหลักสูตรนี้
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
๖.๔ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล อนุมัติหลักการของหลักสูตรนี้ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖
วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖
๖.๕ คณะกรรมการพิ จ ารณากลั่น กรองหลักสู ต ร พิ จ ารณารับ รองหลั กสู ต รนี้ ในการประชุมครั้งที่ ๘/
๒๕๕๗ วันที่ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
๖.๖ ที่ประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พิจารณาใหGความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ ๒๑/
๒๕๕๗ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
๖.๗ สภามหาวิทยาลัยมหิดลอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ๔๙๐ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๕๗

๒

มคอ. ๒

๗. ความพรGอมในการเผยแพร;หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรGอมในการเผยแพรCวCาเปRนหลักสูตรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหCงชาติ ภายในปLการศึกษา ๒๕๖๑ (หลังจากการเป`ดสอนแลGว ๓ ปL)
๘. อาชีพที่สามารถประกอบไดGหลังสําเร็จการศึกษา
๘.๑ ผูGประกอบการธุรกิจเชิงสรGางสรรคโดยใชGฐานทรัพยากรที่มีอยูCในพื้นที่
๘.๒ ผูGประกอบการธุรกิจเกษตรอิสระ
๘.๓ ผูGประกอบการธุรกิจตCอยอดธุรกิจครอบครัว
๘.๔ บุคลากรของหนCวยงาน และองคกรภาครัฐและเอกชน
๘.๕ ศึกษาตCอปริญญาโท จนถึงระดับปริญญาเอกทั้งในและตCางประเทศ
๙. ชื่ อ นามสกุล เลขประจําตัวบั ตรประชาชน ตํ าแหน; ง และคุณ วุฒิก ารศึก ษาของอาจารย9ผูGรับผิ ดชอบ
หลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน;ง
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ที่
เลขที่ประจําตัวบัตรประชาชน ทางวิชาการ
สถาบัน: ปZที่สําเร็จการศึกษา
๑ นางณัฐฐิญา อัครวิวัฒนดํารง
อาจารย
Ph.D. (Entomology),
๓-๖๐๑๑-๐๐๙๙x-xxx
University of Nebraska-Lincoln, U.S.A., 2006
วท.ม. (เกษตรศาสตร),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, พ.ศ. ๒๕๔๔
วท.บ. (เกษตรศาสตร),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, พ.ศ. ๒๕๔๐
๒ นางสาวจุฑารัตน แสงกุล
อาจารย
ปร.ด. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลGอม),
๓-๗๓๐๖-๐๐๖๗x-xxx
มหาวิทยาลัยบูรพา, พ.ศ. ๒๕๕๖
วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลGอม),
มหาวิทยาลัยบูรพา, พ.ศ. ๒๕๔๖
วท.บ. (วิทยาศาสตรการประมง),
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลGาเจGาคุณทหาร
ลาดกระบัง, พ.ศ. ๒๕๔๓
๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ชั้นปLที่ ๑
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
ชั้นปLที่ ๒-๔ ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค มหาวิทยาลัยมหิดล
๓

มคอ. ๒
๑๑. สถานการณ9ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป\นตGองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณ9หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปpจจุบัน สถานการณและระบบเศรษฐกิจของโลกมุCงสูCตลาดการคGาเสรี สCงผลกระทบโดยตรงตCอระบบภาค
ผลิตเกษตรกรรมของประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนลCางภาคกลางตอนบนซึ่งเปRนแหลCงผลิตสําคัญ
กCอใหGเกิดการลงทุนประกอบการเกษตรแบบอุตสาหกรรมที่เนGนปริมาณผลผลิตและผลกําไรเปRนหลัก แตCไมCคํานึงถึง
ผลกระทบตCอสิ่งมีชีวิตและทรัพยากรแวดลGอม อันเปRนผลตCอการเกษตรกรรมที่ไมCยั่งยืน นอกจากนี้ผูGประกอบการ
การสCวนใหญCขาดความเขGาใจและพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ยังเปRนปpจจัยสนับสนุนสําคัญที่ทําใหG
ระบบเศรษฐกิจของประชาชนและมวลรวมประเทศอCอนแอลง
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักถึงผลกระทบตCอทรัพยากรสิ่งแวดลGอม
และตGองการเสริมศักยภาพของทGองถิ่นชุมชนใหGสามารถชCวยตนเองไดGอยCางยั่งยืน จึงพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม เพื่อเสริมศักยภาพชุมชนทGองถิ่น ดGวยความ
มุCงหวังวCาบัณฑิตของหลักสูตรนี้ที่มีภูมิหลังทางการเกษตรกรรมและผูGมีความมุCงมั่นในการประกอบการเชิงนิเวศ
วัฒ นธรรม จะไปดํ าเนิ น ชี วิ ต และประกอบอาชี พ ในทG อ งถิ่ น ของตนเอง อั น จะเปR น พื้ น ฐานในการพั ฒ นาระบบ
เศรษฐกิจระดับทGองถิ่น และจังหวัดใหGเขGมแข็ง พรGอมแขCงขันกับตCางประเทศ
๑๑.๒ สถานการณ9หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จากสถานการณและระบบเศรษฐกิจของโลกที่ผันแปร โครงสรGางสังคมและวัฒนธรรมของไทยถูกกระทบ
โดยตรง จึงมีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ระดับ จากสังคมที่ดํารงชีพดGวยการประกอบการภาคการผลิตเกษตรกรรม
เขGาสูCสังคมเกษตรกรรมเชิงพาณิชยและอุตสาหกรรมที่เนGนการผลิตสินคGาจํานวนมากเพื่อกCอใหGเกิดรายไดG โดยขาด
ความรับผิดชอบตCอสิ่งแวดลGอมและผูGบริโภค ทําใหGเกิดการเสื่อมโทรมของแหลCงผลิต และสุขภาพของผูGบริโภค
ตามลําดับ
การเปลี่ยนแปลงในระดับครอบครัวและชุมชนทGองถิ่น โดยเฉพาะพื้นที่ ๗ จังหวัดยุทธศาสตรของโครงการ
จัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค มหาวิทยาลัยมหิดล การประกอบการสCวนใหญC เปRนการประกอบการที่มีการสืบทอดใน
เครือญาติ บรรพบุรษเปRนผูGเริ่มตGน และมีลูกหลานเปRนผูGสืบทอดตCอ เมื่อสังคมเปลี่ยน ชนรุCนหลังที่มารับมรดกตCอ
สCวนใหญCขาดความรูGในรากฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของทGองถิ่นที่ตนอยูC รวมทั้งคCานิยมที่มุCงการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีซึ่งสCวนมากไมCเกี่ยวขGองกับการประกอบการที่รับสืบทอดมา จึงไมCสามารถประยุกตความรูGและทักษะมา
ใชGในการประกอบการที่สืบทอดไดGอยCางมีประสิทธิภาพ ยังผลใหGชุมชนอCอนแอลง และคนวัยทํางานตGองออกจาก
พื้นที่ไปรับจGางหรือใชGแรงงานนอกพื้นที่
เพื่อลดปpญหาดังกลCาว หลักสูตรระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศ
วัฒ นธรรม จึงถูกพั ฒ นาขึ้น มาดGวยความมุC งหวังที่ใหG เกิด ผูGป ระกอบการในทG องถิ่น ที่ สามารถนํ าพื้ นฐานความรูG
ทางดGานวิทยาศาสตรเกษตรและภูมินิเวศวัฒนธรรม มาประกอบการในพื้นที่ ชุมชนทGองถิ่นของตนใหGเกิดความ
ยั่งยืน
๑๑.๓ อื่น ๆ (ถGามี)
ไมCมี
๔

มคอ. ๒
๑๒. ผลกระทบจาก ขGอ ๑๑.๑, ๑๑.๒ และ ๑๑.๓ ต;อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวขGองกับพันธกิจของ
สถาบัน
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
การบริหารจัดการของหลักสูตรเนG นการมีสCวนรCวมของคณาจารยและนั กศึกษาในหลักสูตรซึ่งจะมีการ
พบปะแลกเปลี่ยนความรูGและทักษะของนักศึกษาอยCางสม่ําเสมอ เพื่อจะใหGมีการพัฒนาโดยตอบรับความตGองการ
ของผูGเรียน กCอนที่จะนําประเด็นตCางๆ ดังกลCาวมาหารือรCวมกับคณาจารยและที่ปรึกษาหลักสูตรตCอไป
๑๒.๒ ความเกี่ยวขGองกับพันธกิจของสถาบัน
ปรัชญา เปr าประสงค และกระบวนการเรียนการสอนของหลั กสู ตรศิล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการ
ประกอบการเชิ งนิ เวศวั ฒ นธรรม มี ค วามสอดคลG อ งกั บ ยุ ทธศาสตรที่ ๒ ของมหาวิท ยาลั ย มหิ ด ล “การสรG า ง
การศึ ก ษาเพื่ อการเปลี่ ย นแปลง (Transformative Education)” ที่ มุC งสรG างบั ณ ฑิ ต ใหG มีค วามรูGค วามเขG าใจใน
ตนเอง ผC า นหลั กการคิ ด ตามหลั ก “โยนิ โสมนสิ ก าร” บั ณ ฑิ ต จะมี ค วามรูG ค วามสามารถพื้ น ฐานรอบดG า น ทั้ ง
วิทยาศาสตร มนุษยศาสตร และสังคมศาสตร อยCางสมดุล พรGอมกับความรูGความเชี่ยวชาญดGานการบริหารจัดการ
ผCานกระบวนการเรียนการสอนที่ไดGเรียนรูGและลงมือปฏิบัติ (ปpญญาปฏิบัติ) อันจะกCอใหGเกิดความเขGาใจในพลวัต
ความสัมพันธของฐานทรัพยากรที่เกี่ยวขGอง สูCการบูรณาการตCอยอดเพื่อการดําเนินชีวิต และประกอบอาชีพ เนGน
เปRนผูGประกอบการ ที่คํานึงถึงผลกระทบตCอสิ่งแวดลGอมและสังคม
นอกจากนี้ หลักสูตรนี้เป`ดโอกาสรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาทั้งสายสามัญ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
และสายอาชีพ (ปวช. ๓ หรือ เทียบเทCามัธยมศึกษาตอนปลาย) ดGานการเกษตร รวมถึงผูGมีภูมิหลังทางครอบครัว
ประกอบการที่เกี่ยวขGองกับการเกษตร และ/หรือมุCงมั่นในการประกอบอาชีพประกอบการในทG องถิ่นที่อยูC เมื่อ
สําเร็จการศึกษาบัณฑิตของหลักสูตรนี้จะสรGางความเขGมแข็งใหGกับชุมชนพื้นที่ไดGดGวยคุณธรรม ความรูG และทักษะที่
ไดGศึกษามา ถือเปRนสCวนสนับสนุนหนึ่งของยุทธศาสตรที่ ๕ ของมหาวิทยาลัยมหิดล “ความรับผิดชอบตCอสังคม
(Social Responsibility)
๑๓. ความสัมพันธ9 (ถGามี) กับหลักสูตรอื่นที่เป^ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช;น รายวิชาที่เป^ด
สอนเพื่อใหGบริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือตGองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
๑๓.๑ รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เป^ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
๑๓.๑.๑ คณะศิ ล ปศาสตร และคณะสั งคมศาสตรและมนุ ษ ยศาสตร มหาวิ ทยาลั ย มหิ ด ล วิ ท ยาเขต
ศาลายา เป`ดทําการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ในชั้นปLที่ ๑
๑๓.๑.๒ คณะสิ่ ง แวดลG อ มและทรั พ ยากรศาสตร คณะเทคนิ ค การแพทย และคณะวิ ท ยาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล สําหรับเนื้อหาเฉพาะดGาน

๕

มคอ. ๒
๑๓.๒ รายวิชาในหลักสูตรที่เป^ดสอนใหGนักศึกษาในหลักสูตรอื่นเรียน
สําหรับรายวิชาบางวิชาทั้งหมวดศึกษาทั่วไป วิชาเฉพาะ และวิชาเลือกเสรี หลักสูตรไดGเป`ดสอนสําหรับ
นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ข องหลั ก สู ต รอื่ น ดG ว ย โดยใชG ร หั ส วิ ช าเรี ย นของโครงการจั ด ตั้ ง วิ ท ยาเขตนครสวรรค
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งอาจารยผูGสอนมีการปรับเนื้อหาใหGสอดคลGองความตGองการของนักศึกษาแตCละหลักสูตร
นอกจากนี้ยังมีรายวิชาที่เปRนวิชาเลือก แตCเป`ดใหGนักศึกษาตCางหลักสูตรสามารถเขGาเรียนไดGเมื่อไดGรับอนุญาตจาก
ผูGรับผิดชอบรายวิชา
๑๓.๓ การบริหารจัดการ
๑๓.๓.๑ แตC งตั้ งอาจารยผูG รับ ผิ ด ชอบรายวิ ช า เพื่ อทํ าหนG า ที่ ป ระสานงานกั บ หนC วยงานที่ เกี่ ย วขGองทั้ ง
ภาควิชาของคณะ และระหวCางคณะหรือหนCวยงานอื่นที่รCวมกันจัดการเรียนการสอนรายวิชานั้นๆ ในการพิจารณา
ขGอกําหนด จุดมุCงหมายของรายวิชา การจัดตารางเรียน การสอบ และการประเมินผล
๑๓.๓.๒ ขอความรCวมมืออาจารยในสังกัดและผูGเชี่ยวชาญรับเชิญในเนื้อหาวิชาและกระบวนการเรียนรูG ใหG
มีความสอดคลGองกับจุดมุCงหมายรายวิชา และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
๑๓.๓.๓ จัดประชุม ประเมินการเรียนการสอนในรายวิชากCอนและหลังการสอน รวมทั้งการตัดเกรดของ
นักศึกษา และการปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวิชา และของหลักสูตร

๖

มคอ. ๒

หมวดที่ ๒ ขGอมูลเฉพาะของหลักสูตร
๑. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค9ของหลักสูตร
๑.๑ ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม มุCงสCงเสริมใหGนักศึกษาที่มี
ความตั้งใจ และมุCงมั่นที่จะเปRนผูGประกอบการไดGมีความรูGและทักษะในพื้นฐานดGาน วิทยาศาสตร สังคมศาสตร
และมนุษยศาสตร อยCางมีดุลยภาพ ตลอดจนเพิ่มเติมความรูGและทักษะในการบริหารจัดการทรัพยากร ตั้งแตCภาค
การผลิต จนถึงการคGาเชิงพาณิชย บนฐานวัฒนธรรม และการเปRนอยูCรCวมกันของชุมชนสังคม เพื่อการนําไปใชG
ตCอยอดการบริหารจัดการกิจการเดิมของครอบครัว หรือดําเนินกิจการใหมC อันจะนําไปสูCการสรGางความเขGมแข็ง
ใหGกับตัวเอง-ครอบครัว-ชุมชนอยCางยั่งยืน ซึ่งเปRนความตGองการของประเทศไทย และสอดคลGองกับยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยมหิดลในการสCงเสริมการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูGแบบศตวรรษที่ ๒๑
๑.๒ วัตถุประสงค9ของหลักสูตร
๑.๒.๑ เพื่อผลิตผูGประกอบการที่มีอัตลักษณสอดคลGองกับ ภูมิ-นิเวศ: พื้นที่ ชุมชน หรือสังคม
หรือวัฒนธรรมเดิมที่ตนเองอาศัยอยูC อันเปRนสCวนหนึ่งในการเสริมสรGางความเขGมแข็งทางครอบครัว ชุมชน และ
สังคมใหGมีความยั่งยืน
๑.๒.๒ เพื่ อ สรG า งบั ณ ฑิ ต ที่ เ ปR น ผูG รูG ร อบ มี ค วามรูG พื้ น ฐานทางวิ ท ยาศาสตร สั ง คมศาสตร
มนุษยศาสตร และการบริหารจัดการ อยCางเพียงพอ และมีดุลยภาพ พรGอมที่จะนําไปใชGในการประกอบสัมมาชีพไดG
อยCางมั่นใจ สามารถเรียนรูGผCานการทํางานเปRนปpญญาปฏิบัติ
๑.๒.๓ เพื่อสรGางบัณฑิตที่มีทักษะของการเปRนพลเมืองที่สามารถปรับตัวเขGาเปRนสCวนหนึ่งของ
กลุCม ชุมชน และสังคมโลก
๑.๒.๔ เพื่อสรGางบัณฑิตที่มีสติ ปpญญา สามารถรูGเทCาทันตนเอง มีความเขGาใจผูGอื่น มีหลักคิด วิธี
คิดที่ถูกตGองตามเหตุและผล (โยนิโสมนสิการ) มีเจตคติที่ดีตCอการทํางาน มีเปrาหมาย และแรงบันดาลใจในการ
ทํางาน
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ

๑. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต การ
ประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม มี
การพิจารณาพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรใหGไดGมาตรฐานของ สกอ.
กําหนด

๑. ติดตามและประเมินความพึง
พอใจของนายจGาง ผูGประกอบการ
และผูGใชGบัณฑิต
๒. วิเคราะหจุดอCอนที่ควรปรับปรุง
หรือแกGไข
๗

หลักฐาน/ตัวบCงชี้
๑. ผลการประเมินระดับความพึง
พอใจของผูGใชGบัณฑิต
๒. ผลการดําเนินการพัฒนา
หลักสูตร

มคอ. ๒
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ

๒. พัฒนาหลักสูตรใหGสอดคลGองกับ ๑. ติดตามและประเมินการ
ความตGองการที่เปลี่ยนแปลงไปของ เปลีย่ นแปลงของสังคมและประเทศ
สังคมและประเทศ
อยCางตCอเนื่อง
๒. พัฒนาเครือขCายงานวิจัยดGานการ
ประกอบการ กับองคกรหนCวยงานที่
เกี่ยวขGอง
๓. พัฒนาบุคลากรใหGมีทักษะในการ ๑. สCงเสริมบุคลากรของหลักสูตรใหG
จัดการเรียนการสอนวิชาการ การ มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียน
วิจัย และบริการวิชาการใหG
การสอน เพิ่มพูนความรูGดGวยการ
เชี่ยวชาญดGานการประกอบการ
วิจัยและบริการวิชาการ
๒. รCวมมือกับองคกรหนCวยงานที่
เกี่ยวขGอง

๘

หลักฐาน/ตัวบCงชี้
๑. ผลการประเมินการเปลี่ยนแปลง
สังคมและประเทศ
๒. ผลการดําเนินการพัฒนา
หลักสูตร

๑. จํานวนบุคลากรของหลักสูตรที่
ผCานการอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะ
และความรูGในดGานตCางๆ
๒. จํานวนการประยุกตใชG
ผลการวิจัย กับการเรียนการสอน
และบริการวิชาการ
๓. จํานวนโครงการวิจัยของ
บุคลากรในหลักสูตร

มคอ. ๒

หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรGางของหลักสูตร
๑. ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑ ระบบ - ใชGระบบการศึกษาแบบหนCวยกิตทวิภาค
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูรGอน – ไมCมี
๑.๓ การเทียบเคียงหน;วยกิตในระบบทวิภาค – ไมCมี
๒. การดําเนินการหลักสูตร
๒.๑ วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
๒.๑.๑ จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปกติ ในวัน-เวลาราชการ
๒.๑.๒ งดการจั ด การเรี ย นการสอนในวั น เสาร-อาทิ ต ยและวั น หยุ ด ตามประกาศของรั ฐ บาลหรื อ
มหาวิทยาลัยมหิดล แตCอาจมีการจัดการเรียนการสอนเสริมในวันหยุดเสาร-อาทิตย ตามความจําเปRนในแตCละ
รายวิชา และไดGรับการอนุญาตใหGมีการจัดการเรียนการสอนในวันหยุดเปRนครั้งคราวจากทางคณะฯ
๒.๒ คุณสมบัติของผูGเขGาศึกษา
การเขG า ศึ ก ษาในระบบปกติ ตG อ งเปR น ผูG สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.๖) หรื อ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับ ๓ (ปวช. ๓) เฉพาะดGานที่เกี่ยวขGองกับการเกษตร ตามระเบียบการคัดเลือกบุคคล
เขGาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ
๒.๓ ปbญหาของนักศึกษาแรกเขGา
- ปpญหาการปรับตัวของนักศึกษา ไดGแกC การใชGชีวิตความเปRนอยูCรCวมกับเพื่อนใหมC และสังคมใหมC
- ปpญหาและขGอจํากัดในการเรียน ไดGแกC ความรูGพื้นฐาน ทักษะ การคิดวิเคราะห และการแกGปpญหาของ
นักศึกษาไมCเพียงพอ และ/หรือไมCเทCากัน
๒.๔ กลยุทธ9ในการดําเนินการเพื่อแกGไขปbญหา / ขGอจํากัดของนักศึกษาในขGอ ๒.๓
ปpญหาของนักศึกษาแรกเขGา
กลยุทธในการดําเนินการแกGไขปpญหา
๑. ปpญหาการปรับตัวของนักศึกษา ไดGแกC ๑. จัดใหGนักศึกษาไดGเขGารCวมกิจกรรมเสริมทักษะทางสังคม เชCน การ
การใชGชีวิตความเปRนอยูCรCวมกับเพื่อนใหมC ใชGชีวิตอยูCรCวมกับผูGอื่นในมหาวิทยาลัย ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยและ
และสังคมใหมC
วิทยาเขต
๒. ปpญหาและขGอกําจัดในการเรียน ไดGแกC ๒. กําหนดใหGมีกระบวนการรับสมัครนักศึกษาที่สอบผCานเกณฑการ
ความรูGพื้นฐาน ทักษะ การคิดวิเคราะห
ประเมินความรูGและความสามารถพื้นฐาน ที่เปRนที่ยอมรับของ สกอ.
และการแกGปpญหาของนักศึกษาไมCเพียงพอ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค มหาวิทยาลัยมหิดล และองคกร
และ/หรือไมCเทCากัน
ที่สาม (Third Party)
๙

มคอ. ๒
ปpญหาของนักศึกษาแรกเขGา

กลยุทธในการดําเนินการแกGไขปpญหา
๓. จัดใหGมีการเตรียมและปรับความรูGพื้นฐานของนักเรียนกCอนเขGา
ศึกษา (Pre-course) และ/หรือระหวCางการศึกษา ตามความ
เหมาะสม
๔. จัดใหGมีการปฐมนิเทศ และสรGางความเขGาใจถึงปรัชญาและ
กระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตรใหGนักศึกษาใหมCและ
ผูGปกครอง
๕. จัดใหGมีอาจารยที่ปรึกษาใหGคําแนะนํา และคําปรึกษาทางวิชาการ
และอื่นๆ เปRนประจํา
๖. จัดทําระบบการคGนควGาดGวยตัวเองผCานสื่ออิเล็กทรอนิกส (elearning)

๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผูGสําเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปZ
จํานวนนักศึกษา
จํานวนนักศึกษาแต;ละปZการศึกษา
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
จํานวนที่คาดวCาจะรับ
ชั้นปLที่ ๑
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
ชั้นปLที่ ๒
๔๐
๔๐
๔๐
ชั้นปLที่ ๓
๔๐
๔๐
ชั้นปLที่ ๔
๔๐
จํานวนสะสม
๔๐
๘๐
๑๒๐
๑๖๐
จํานวนที่คาดวCาจะจบการศึกษา
-

๑๐

๒๕๖๒
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๑๖๐
๔๐

มคอ. ๒
๒.๖ งบประมาณตามแผน
๒.๖.๑ ประมาณการรายรับตลอดหลักสูตรต;อจํานวนนักศึกษา ๑ คน
อันดับ

รายการ

ค;าธรรมเนียม
ต;อเทอม

รายรับสุทธิ

(บาท)

(บาท)

๑. นักศึกษาใหม;
๑.๑ คCาธรรมเนียมแรกเขGาและคCาบัตรประจําตัวนักศึกษา

๗๕๐.๐๐

๗๕๐.๐๐

๒.๑ คCาธรรมเนียมประจําภาค

๓,๕๐๐.๐๐

๒๘,๐๐๐.๐๐

๒.๒ คCาธรรมเนียมเฉพาะหลักสูตร (สําหรับวิทยาเขต)

๔,๕๐๐.๐๐

๓๖,๐๐๐.๐๐

๒.๓ คCาหนCวยกิตรายวิชาบรรยาย/สัมมนา (๖๔หนCวยกิต x ๒๐๐บาท)

๒๐๐.๐๐

๑๒,๘๐๐.๐๐

๒.๔ คCาหนCวยกิตรายวิชาปฏิบตั ิ (๖๑หนCวยกิต x ๔๐๐บาท)

๔๐๐.๐๐

๒๔,๔๐๐.๐๐

๒. นักศึกษาปZที่ ๑-๔

รวมประมาณการรายรับทั้งสิ้น ๑๐๑,๙๕๐.๐๐
๒.๖.๒ ประมาณการรายจ;ายตลอดหลักสูตร
รายการ

อันดับ

๑. คCาจGางสอนรายวิชา (อาจารยพิเศษ,คCาตอบแทนพิเศษ ๑๖
ชั่วโมง x ๖๐๐บาท x ๑๔ครั้ง)
๒. คCาตอบแทนวิทยากรนอกสถานที่ (วิทยากร ๑๖ชั่วโมง x
๑,๐๐๐บาท x ๑๔ครั้ง)
๓. คCาหGองเรียน (๑,๐๐๐บาท/เดือน x ๘เดือน)

ค;าใชGจ;ายต;อปZ
การศึกษา
(บาท)
๑๓๔,๔๐๐.๐๐

รายจ;ายสุทธิ
(บาท)
๕๓๗,๖๐๐.๐๐

๒๒๔,๐๐๐.๐๐

๘๙๖,๐๐๐.๐๐

๘,๐๐๐.๐๐

๓๒,๐๐๐.๐๐

๕๐,๐๐๐.๐๐

๒๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๐๐,๐๐๐.๐๐

๔๐๐,๐๐๐.๐๐

๒๒๔,๐๐๐.๐๐

๘๙๖,๐๐๐.๐๐

๕๐,๐๐๐.๐๐

๒๐๐,๐๐๐.๐๐

๔. คCาวัสดุ
๔.๑ คCาวัสดุ อุปกรณการเรียนการสอน
๔.๒ คCาครุภัณฑในการจัดการเรียนการสอน
๕. คCาตอบแทนนอกสถานที่ (คCาสถานที่ ๑๖ชั่วโมง x ๑,๐๐๐บาท
x ๑๔ครั้ง)
๖. คCาสาธารณูปโภค (คCาน้ํา ไฟฟrาเฉลี่ย ๒๐๐ บาท/วัน X ๒๕๐
วัน)

๑๑

มคอ. ๒

อันดับ

ค;าใชGจ;ายต;อปZ
การศึกษา
(บาท)
๘๐,๐๐๐.๐๐

รายการ

๗. คCาเดินทาง (คCาเชื้อเพลิง)
๘. โครงการพัฒนาอาจารย/บุคลากร

รายจ;ายสุทธิ
(บาท)
๓๒๐,๐๐๐.๐๐

๒๐,๐๐๐.๐๐

๘๐,๐๐๐.๐๐

๗,๗๕๐.๐๐

๓๑,๐๐๐.๐๐

๑๐. คCาดําเนินการใชGสอยอื่นๆ

๑๕,๐๐๐.๐๐

๖๐,๐๐๐.๐๐

๑๑. คCาเสื่อมราคาครุภัณฑ/คCาเสื่อมราคาวัสดุ

๑๕,๐๐๐.๐๐

๖๐,๐๐๐.๐๐

๙. คCาใชGจCายดําเนินการระหวCางกัน

รวมประมาณการรายจ;ายทั้งสิ้น ๙๒๘,๑๕๐.๐๐ ๓,๗๑๒,๖๐๐.๐๐
๒.๖.๓ ประมาณการค;าใชGจ;ายต;อหัวในการผลิตนักศึกษาตลอดหลักสูตร
ประมาณการรายจCายตลอดหลักสูตรทั้งสิ้น
ประมาณการรายรับทั้งสิ้นตCอนักศึกษา ๑ คน ตลอดหลักสูตร
จุดคุGมทุนหลักสูตรรับนักศึกษาอยCางนGอย
จํานวนนักศึกษาที่เหมาะสมในการผลิตตCอหลักสูตร

๓,๗๑๒,๖๐๐.๐๐บาท
๑๐๑,๙๕๐.๐๐บาท
๓๗ คน
๔๐ คน

๒.๗ ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผCานสื่อสิ่งพิมพเปRนหลัก
 แบบทางไกลผCานสื่อแพรCภาพและเสียงเปRนสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปRนสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอรเนต
 แบบนอกชั้นเรียน (สัมผัสและปฏิบัติการ)
 อื่นๆ
๒.๘ การเทียบโอนหน;วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขGามมหาวิทยาลัย (ถGามี)
ไมCมี

๑๒

มคอ. ๒
๓. หลักสูตรและอาจารย9ผูGสอน
๓.๑ หลักสูตร
๓.๑.๑ จํานวนหน;วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
๑๒๕ หน;วยกิต
๓.๑.๒ โครงสรG างหลั กสู ต ร จัด การศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘ ปรากฏดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๓๐ หน;วยกิต
๑. กลุ;มวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๑๖ หน;วยกิต
๑) กลุCมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
๗
หนCวยกิต
๒) กลุCมวิชาภาษา
๙
หนCวยกิต
๒. กลุ;มวิชาศึกษาทั่วไปที่หลักสูตรกําหนด
๑๔ หน;วยกิต
๑) กลุCมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
๔
หนCวยกิต
๒) กลุCมวิชาภาษา
๔
หนCวยกิต
๓) กลุCมวิชาวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
๒
หนCวยกิต
๔) กลุCมวิชาสุขภาพและนันทนาการ
๔
หนCวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
๘๙ หน;วยกิต
๑. กลุ;มวิชาเฉพาะพื้นฐาน
๓๓ หน;วยกิต
๒. กลุ;มวิชาเฉพาะบังคับ
๕๖ หน;วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม;นGอยกว;า

๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร
๓.๑.๓.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๑. กลุ;มวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๑) กลุCมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
มมศท ๑๐๑
MUGE 101
มมศท ๑๐๒
MUGE 102
มมศท ๑๐๓
MUGE 103

๖

หน;วยกิต

๓๐ หน;วยกิต
๑๖ หน;วยกิต
๗ หนCวยกิต
หนCวยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ - คGนควGา)
การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย
๒ (๑-๒-๓)
General Education for Human Development
สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย
๓ (๒-๒-๕)
Social Studies for Human Development
ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย
๒ (๑-๒-๓)
Arts and Sciences for Human Development

๑๓

มคอ. ๒
๒) กลุCมวิชาภาษา

๙ หนCวยกิต
หนCวยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ - คGนควGา)
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใชGภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๓ (๒-๒-๕)
LATH 100
Arts of Using Thail Language in Communication
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
* วิชากลุCมภาษา วิชาภาษาอังกฤษ จํานวน ๒ รายวิชา รวม ๖ หนCวยกิต จัดกลุCมการเรียนการสอนตาม
ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา เปRนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับ ๑-๔
๒. กลุ;มวิชาที่หลักสูตรกําหนด
๑) กลุCมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

๑๔ หน;วยกิต
๔ หนCวยกิต
หนCวยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ - คGนควGา)
๒ (๒-๐-๔)

นวกป ๑๐๑ อุษาคเนยศึกษา ๑
NWEP 101 South East Asian Studies 1
นวกป ๑๐๒ อุษาคเนยศึกษา ๒
๒ (๒-๐-๔)
NWEP 102 South East Asian Studies 2
* นอกจากวิชาเหลCานี้แลGว นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในกลุCมวิชาตCาง ๆ ที่เป`ดสอนในหาวิทยาลัยมหิดล
โดยใหGอยูCในดุลพินิจของอาจารยผูGรับผิดชอบหลักสูตร
๒) กลุCมวิชาภาษา

๔ หนCวยกิต
หนCวยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ - คGนควGา)
๒ (๒-๐-๔)

นวกป ๒๑๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูGในชีวิตจริง ๑
NWEP 211 Experiential English 1
นวกป ๒๑๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูGในชีวิตจริง ๒
๒ (๒-๐-๔)
NWEP 212 Experiential English 2
* นอกจากวิชาเหลCานี้แลGว นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในกลุCมวิชาตCาง ๆ ที่เป`ดสอนใน
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยใหGอยูCในดุลพินิจของอาจารยผูGรับผิดชอบหลักสูตร
๑๔

มคอ. ๒
๓) กลุCมวิชาวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
นวกป ๑๐๔
NWEP 104

๒ หนCวยกิต
หนCวยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ - คGนควGา)
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประกอบการ
๒ (๑-๓-๓)
Information Technology for Entrepreneurship

๔) กลุCมวิชาสุขภาพและนันทนาการ

๔ หนCวยกิต
หนCวยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ - คGนควGา)
๒ (๒-๐-๔)

นวกป ๑๐๕ ความแตกฉานดGานสุขภาพ
NWEP 105 Health Literacy
นวกป ๓๐๒ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
๒ (๒-๐-๔)
NWEP 302 Occupational Health and Safety
* นอกจากวิชาเหลCานี้แลGว นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในกลุCมวิชาตCาง ๆ ที่เป`ดสอนใน
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยใหGอยูCในดุลพินิจของอาจารยผูGรับผิดชอบหลักสูตร
๓.๑.๓.๒ หมวดวิชาเฉพาะ
๑. กลุ;มวิชาเฉพาะพื้นฐาน
นวกป ๑๔๑
NWEP 141
นวกป ๑๔๒
NWEP 142
นวกป ๑๔๓
NWEP 143
นวกป ๑๔๔
NWEP 144
นวกป ๑๔๕
NWEP 145
นวกป ๒๔๑
NWEP 241
นวกป ๒๔๒
NWEP 242
นวกป ๒๔๓
NWEP 243

๘๙ หน;วยกิต
๓๓ หน;วยกิต
หนCวยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ - คGนควGา)
๓ (๓-๐-๖)

ศิลปะการใชGชีวิต
Arts of Living
แรงบันดาลใจสูCการเปRนผูGประกอบการ
๑
Inspiration for Entrepreneur 1
แรงบันดาลใจสูCการเปRนผูGประกอบการ
๒
Inspiration for Entrepreneur 2
ทรัพยากร สิ่งแวดลGอม และวิถีชีวิตชุมชน
Resources Environment and Community Life
ฐานทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการประกอบการ
Natural Resources for Entrepreneurship
ภูมิปpญญาวิทยา
Cognitive Science
วัฒนธรรมกับการสรGางสรรค
Culture and Creativity
การจัดการสิ่งแวดลGอมและภูมินิเวศน
Environment Management and Geo
๑๕

๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๒-๓-๕)
๓ (๒-๓-๕)
๒ (๑-๓-๓)
๓ (๒-๓-๕)

มคอ. ๒
นวกป ๒๔๔
NWEP 244
นวกป ๒๔๕
NWEP 245
นวกป ๒๔๖
NWEP 246

วิทยาศาสตรเพื่อการประกอบการธุรกิจเกษตร
Science for Agri-Business Entrepreneurship
ธุรกิจเกษตรเพื่อการประกอบการ ๑
Agri-Business for Entrepreneurship 1
กระบวนวิธีการวิจัย
Research Process

๒. กลุ;มวิชาเฉพาะบังคับ
นวกป ๒๕๑
NWEP 251
นวกป ๒๕๒
NWEP 252
นวกป ๓๔๑
NWEP 341
นวกป ๓๔๒
NWEP 342
นวกป ๓๔๓
NWEP 343
นวกป ๓๔๔
NWEP 344
นวกป ๓๔๕
NWEP 345
นวกป ๓๕๑
NWEP 351
นวกป ๓๕๒
NWEP 352
นวกป ๓๕๓
NWEP 353
นวกป ๓๕๔
NWEP 354
นวกป ๓๕๕
NWEP 355

๔ (๒-๖-๖)
๕ (๑-๑๒-๖)
๓ (๑-๖-๔)

๕๖ หน;วยกิต
หนCวยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ - คGนควGา)
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการประกอบการธุรกิจเกษตร
๔ (๒-๖-๖)
Science and Technology for Agri-Business Entrepreneurship
ธุรกิจเกษตรเพื่อการประกอบการ ๒
๕ (๑-๑๒-๖)
Agri-Business for Entrepreneurship 2
ภาษาอังกฤษธุรกิจสําหรับการประกอบการ
๒ (๒-๐-๔)
Business English for Entrepreneurship
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
๒ (๑-๒-๓)
Academic English
ปฏิสัมพันธชุมชน
๒ (๒-๐-๔)
Community Interaction
สังคมและวัฒนธรรมรCวมสมัย
๒ (๒-๐-๔)
Contemporary Society and Culture
สัมมนา ๑ (การเตรียมตัวสูCการเปRนผูGประกอบการธุรกิจเกษตร(
๒ (๒-๐-๔)
Seminar 1 (Self-preparation for becoming Agri-Business Entrepreneur)
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร
๔ (๒-๖-๖)
Science and Technology for Agriculture
ธุรกิจเกษตรเพื่อการประกอบการ ๓
๕ (๑-๑๒-๖)
Agri-Business for Entrepreneurship 3
ธุรกิจเกษตรเพื่อการประกอบการ ๔
๕ (๑-๑๒-๖)
Agri-Business for Entrepreneurship 4
โครงงานการผลิตเพื่อการประกอบการ
๔ (๐-๑๒-๔)
Production Project for Entrepreneurship
โครงงานเพื่อการแปรรูปและเพิ่มมูลคCาผลิตภัณฑอยCางสรGางสรรค ๔ (๐-๑๒-๔)
Project for Creative Processing and Value-added Product
๑๖

มคอ. ๒
นวกป ๔๕๑
NWEP 451
นวกป ๔๕๒
NWEP 452
นวกป ๔๕๓
NWEP 453

สหกิจศึกษา
๖ (๐-๐-๓๖)
Co-operative Education
โครงงานพัฒนาคุณภาพเพื่อการประกอบการ
๖ (๐-๑๘-๐)
Quality Development Project for Entrepreneurship
สัมมนา ๒ (พัฒนาและนําเสนอแผนธุรกิจ)
๓ (๑-๖-๔)
Seminar 2 (Business Planning Development and Presentation)

๓.๑.๓.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม;นGอยกว;า

๖ หน;วยกิต
หนCวยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ - คGนควGา)
๒ (๑-๓-๓)

นวนว ๓๐๐
NWNW 300
นวนว ๓๐๑
NWNW 301
นวนว ๓๐๒
NWNW 302
นวนว ๓๐๓
NWNW 303
นวนว ๓๐๔
NWNW 304
นวนว ๓๐๕
NWNW 305
นวนว ๓๐๖
NWNW 306
นวนว ๓๐๗
NWNW 307
นวนว ๓๐๘
NWNW 308
นวนว ๓๐๙

การเพาะเลี้ยงสาหรCายเชิงพาณิชย
Algae Culture for Commercial
การทCองเที่ยวเชิงภูมินิเวศนและการสื่อความหมายธรรมชาติ
Ecotourisim and Nature Interpretation
พลังงานเพื่อชีวิต
Energy for Life
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเบื้องตGน
Principles of Aquaculture
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเบื้องตGน
Aquaculture Technology
เทคโนโลยีแปrงและธัญชาติ
Starch and Cereal Technology
เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ
Food Technology and Nutrition
เคมีในชีวิตประจําวัน
Chemistry in Everyday’s Life
แมลงกับมนุษย
Insects and Human
การเพาะเลี้ยงแมลงเศรฐกิจเพื่อการคGา

NWNW 309

Economic Insect Rearing for commercial

นวนว ๓๑๐

เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการประกอบการ

๒ (๑-๓-๓)

NWNW 310
นวนว ๓๑๑
NWNW 311

Plant Tissue Culture Technology for Entrepreneurship
เทคโนโลยีการหมัก
Fermentation Technology

๒ (๑-๓-๓)

๑๗

๒ (๑-๓-๓)
๒ (๑-๓-๓)
๒ (๑-๓-๓)
๒ (๑-๓-๓)
๒ (๑-๓-๓)
๒ (๑-๓-๓)
๒ (๑-๓-๓)
๒ (๑-๓-๓)
๒ (๑-๓-๓)

มคอ. ๒
นวนว ๓๑๒
NWNW 312
นวนว ๓๑๓
NWNW 313
นวนว ๓๑๔
NWNW 314
นวนว ๓๑๕
NWNW 315

Life Balance

นวนว ๓๑๖

ศิลปะในชีวิตประจําวัน

NWNW 316

Art in Everyday Life
การฟpงและการพูดเชิงวิชาการ
Academic Listening and Speaking
การอCานและการเขียนเชิงวิชาการ
Academic Reading and Writing
ความรูGพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
Introduction to Law
แนวคิดเชิงคณิตศาสตรสามัญและการประยุกต
Simple Mathematical Concepts and Applications

นวนว ๓๑๗

NWNW 317
นวนว ๓๑๘

NWNW 318
นวนว ๓๑๙

NWNW 319
วทคณ ๑๑๖
SCMA 116

การทCองเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมของอาเซียน
ASEAN Cultural Heritage Tourism
ปรสิตศึกษากับการสรGางสรรค
Parasite Study and Creativity
การเลี้ยงผึ้งและการจัดการฟารม
Beekeeping and Farm Management
สมดุลชีวติ

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

นอกจากนี้ นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาในสาขาวิชาตCางๆ ตามความสนใจหรือเลือกศึกษาจาก
รายวิชาในสาขาวิชาหรือแขนงวิชาตCางๆ ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือมหาวิทยาลัย
อื่นๆทั้งในและนอกประเทศที่มีขGอตกลงความรCวมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลทั้งนี้โดยความเห็นชอบของ
อาจารยที่ปรึกษา และอาจารยผูGรับผิดชอบรายวิชา
๓.๑.๓.๔ ความหมายของรหัสรายวิชา
รหัสรายวิชาใหGใชGตัวอักษร ๔ ตัว และตัวเลขตามหลังตัวอักษรอีก ๓ ตัวตามหลักเกณฑตCอไปนี้
๑. อักษร ๔ ตัว ใหGใชGตามหลักเกณฑเดิม เขียนตCอเนื่องกันมีความหมายดังนี้
๑) อักษร ๒ ตัวแรก หมายถึง คณะที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน
มม (MU) หมายถึง
รายวิชาที่จัดรCวมระหวCางทุกคณะ โดยมหาวิทยาลัยมหิดล
ศศ (LA) หมายถึง
คณะศิลปศาสตร
นว (NW) หมายถึง
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค
๒) อักษร ๒ ตัวหลัง หมายถึง ภาควิชา/หลักสูตรที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน
นว (NW) หมายถึง
รายวิชาเลือกเสรี ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค
กป (EP) หมายถึง
หลักสูตรการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม
๑๘

มคอ. ๒
ภท (TH) หมายถึง
ภอ (EN) หมายถึง

ภาควิชาภาษาไทย
ภาควิชาภาษาอังกฤษ

๒. เลขกระบวนวิชาประกอบดGวยเลข ๓ หลัก มีความหมายดังนี้
๑) เลขตัวแรก (หลักรGอย) หมายถึง ระดับของรายวิชา
๑
หมายถึง
ระดับชั้นปLที่ ๑
๒
หมายถึง
ระดับชั้นปLที่ ๒
๓
หมายถึง
ระดับชั้นปLที่ ๓
๔
หมายถึง
ระดับชั้นปLที่ ๔
๒) เลขตัวกลาง (หลักสิบ) หมายถึง หมวดวิชา
๐-๓
หมายถึง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๔-๙
หมายถึง
หมวดวิชาเฉพาะ
๓) เลขตัวทGาย (หลักหนCวย) หมายถึง อนุกรมรายวิชา

๑๙

มคอ. ๒
๓.๑.๔ แสดงแผนการศึกษา
ปZที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
มมศท ๑๐๑
MUGE 101
มมศท ๑๐๒
MUGE 102
มมศท ๑๐๓
MUGE 103
ศศภท ๑๐๐
LATH 100
ศศภอ ๑๐๓-๑๐๕
LAEN 103-105
นวกป ๑๐๑
NWEP 101
นวกป ๑๐๔
NWEP 104
นวกป ๑๐๕
NWEP 105
นวกป ๑๔๒
NWEP 142
นวกป ๑๔๔
NWEP 144

หนCวยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ - คGนควGา)
การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย
๒ (๑-๒-๓)
General Education for Human Development
สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย
๓ (๒-๒-๕)
Social Studies for Human Development
ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย
๒ (๑-๒-๓)*
Arts and Sciences for Human Development
ศิลปะการใชGภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๓ (๒-๒-๕)*
Arts of Using Thail Language in Communication
ภาษาอังกฤษระดับ ๑-๓
๓ (๒-๒-๕)**
English Level I-III
อุษาคเนยศึกษา ๑
๒ (๒-๐-๔)
South East Asian Studies 1
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประกอบการ
๒ (๑-๓-๓)
Information Technology for Entrepreneurship
ความแตกฉานทางสุขภาพ
๒ (๒-๐-๔)
Health Literacy
แรงบันดาลใจสูCการเปRนผูGประกอบการ ๑
๒ (๒-๐-๔)
Inspiration for Entrepreneur 1
ทรัพยากร สิ่งแวดลGอม และวิถีชีวิตชุมชน
๓ (๓-๐-๖)
Resources Environment and Community Life
รวม ๑๙ หน;วยกิต

หมายเหตุ

* เป\นรายวิชาที่มีการเรียนตลอดปZการศึกษา (ทั้งภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒)
แต;ไม;คิดหน;วยกิตรวมในภาคการศึกษานี้
** เป\นรายวิชากลุ;มภาษา วิชาภาษาอังกฤษ ระดับ ๑-๓ ที่จัดกลุ;มการเรียนการสอนตาม
ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา

๒๐

มคอ. ๒
ปZที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
มมศท ๑๐๑
MUGE 101
มมศท ๑๐๒
MUGE 102
มมศท ๑๐๓
MUGE 103
ศศภท ๑๐๐
LATH 100
ศศภอ ๑๐๒-๑๐๔
LAEN 102-104
นวกป ๑๐๒
NWEP 102
นวกป ๑๔๑
NWEP 141
นวกป ๑๔๓
NWEP 143
นวกป ๑๔๕
NWEP 145

หนCวยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ - คGนควGา)
การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย
General Education for Human Development
สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย
Social Studies for Human Development
ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย
Arts and Sciences for Human Development
ศิลปะการใชGภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Arts of Using Thai Language in Communication
ภาษาอังกฤษระดับ ๒-๔
English Level II-IV
อุษาคเนยศึกษา ๒
South East Asian Studies 2
ศิลปะการใชGชีวิต
Arts of Living
แรงบันดาลใจสูCการเปRนผูGประกอบการ ๒
Inspiration for Entrepreneur 2
ฐานทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการประกอบการ
Natural Resources for Entrepreneurship

๒ (๑-๒-๓)*
๓ (๒-๒-๕)*
๒ (๑-๒-๓)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)**
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๓-๐-๖)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๒-๓-๕)

รวม ๑๘ หน;วยกิต
หมายเหตุ

* เป\นรายวิชาที่มีการเรียนตลอดปZการศึกษา (ทั้งภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒)
แต;ไม;คิดหน;วยกิตรวมในภาคการศึกษานี้
** เป\นรายวิชากลุ;มภาษา วิชาภาษาอังกฤษ ระดับ ๒-๔ ที่จัดกลุ;มการเรียนการสอนตาม
ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา

๒๑

มคอ. ๒
ปZที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
นวกป ๒๑๑
NWEP 211
นวกป ๒๔๑
NWEP 241
นวกป ๒๔๒
NWEP 242
นวกป ๒๔๓
NWEP 243
นวกป ๒๔๔
NWEP 244
นวกป ๒๔๕
NWEP 245

หนCวยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ - คGนควGา)
ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูGในชีวิตจริง ๑
Experiential English 1
ภูมิปpญญาวิทยา
Cognitive Science
วัฒนธรรมกับการสรGางสรรค
Culture and Creativity
การจัดการสิ่งแวดลGอมและภูมินิเวศน
Geo-ecosystem and Environmental Management
วิทยาศาสตรเพื่อการประกอบการธุรกิจเกษตร
Science for Agri-Business Entrepreneurship
ธุรกิจเกษตรเพื่อการประกอบการ ๑
Agri-Business for Entrepreneurship 1
รวม

ปZที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒
นวกป ๒๑๒
NWEP 212
นวกป ๒๔๖
NWEP 246
นวกป ๒๕๑
NWEP 251
นวกป ๒๕๒
NWEP 252

๒ (๒-๐-๔)
๓ (๒-๓-๕)
๒ (๑-๓-๓)
๓ (๒-๓-๕)
๔ (๒-๖-๖)
๕ (๑-๑๒-๖)

๑๙ หน;วยกิต

หนCวยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ - คGนควGา)
ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูGในชีวิตจริง ๒
Experiential English 2
กระบวนวิธีการวิจัย
Research Process

๒ (๒-๐-๔)
๓ (๑-๖-๔)

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการประกอบการธุรกิจเกษตร
๔ (๒-๖-๖)
Science and Technology for Agri-Business Entrepreneurship

ธุรกิจเกษตรเพื่อการประกอบการ ๒
Agri-Business for Entrepreneurship 2

๕ (๑-๑๒-๖)
รวม

๒๒

๑๔ หน;วยกิต

มคอ. ๒
ปZที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑
นวกป ๓๔๑
NWEP 341
นวกป ๓๔๓
NWEP 343
นวกป ๓๕๑
NWEP 351
นวกป ๓๕๒
NWEP 352
นวกป ๓๕๔
NWEP 354

หนCวยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ - คGนควGา)
ภาษาอังกฤษธุรกิจสําหรับผูGประกอบการ
Business English for Entrepreneurship
ปฏิสัมพันธชุมชน
Community Interaction
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร
Science and Technology for Agriculture
ธุรกิจเกษตรเพื่อการประกอบการ ๓
Agri-Business for Entrepreneurship 3
โครงงานการผลิตเพื่อการประกอบการ
Production Project for Entrepreneurship

๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๔ (๒-๖-๖)
๕ (๑-๑๒-๖)
๔ (๐-๑๒-๔)

รวม ๑๗ หน;วยกิต

ปZที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒
นวกป ๓๐๒
NWEP 302
นวกป ๓๔๒
NWEP 342
นวกป ๓๔๔
NWEP 344
นวกป ๓๔๕
NWEP 345
นวกป ๓๕๓
NWEP 353
นวกป ๓๕๕
NWEP 355

หนCวยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ - คGนควGา)
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Occupational Health and Safety
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
สังคมและวัฒนธรรมรCวมสมัย
Contemporary Society and Culture

๒ (๒-๐-๔)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๒-๐-๔)

สัมมนา ๑ (การเตรียมตัวสูCการเปRนผูGประกอบการธุรกิจเกษตร(
๒ (๒-๐-๔)
Seminar 1 (Self-preparation for becoming Agri-Business Entrepreneur)

ธุรกิจเกษตรเพื่อการประกอบการ ๔
Agri-Business for Entrepreneurship 4

๕ (๑-๑๒-๖)

โครงงานเพื่อการแปรรูปและเพิ่มมูลคCาผลิตภัณฑอยCางสรGางสรรค ๔ (๐-๑๒-๔)
Project for Creative Processing and Value-Added Product

รวม ๑๗ หน;วยกิต

๒๓

มคอ. ๒
ปZที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑
นวกป ๔๕๑
NWEP 451
นวกป ๔๕๒
NWEP 452

หนCวยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ - คGนควGา)
สหกิจศึกษา
๖ (๐-๐-๓๖)
Co-operative Education
โครงงานพัฒนาคุณภาพเพื่อการประกอบการ
๖ (๐-๑๘-๐)*
Quality Development Project for Entrepreneurship
รวม ๑๒ หน;วยกิต

หมายเหตุ

* เป\นรายวิชาที่มีการเรียนตลอดปZการศึกษา (ทั้งภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒)
แต;ไม;คิดหน;วยกิตรวมในภาคการศึกษานี้

ปZที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒
นวกป ๔๕๓
NWEP 453
นวนว xxx
NWNW xxx

หมายเหตุ

หนCวยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ - คGนควGา)
๓ (๑-๖-๔)
สัมมนา ๒ (พัฒนาและนําเสนอแผนธุรกิจ)
Seminar 2 (Business Planing Development and Presentation)
รายวิชาเลือกเสรี รวมแลGวไมCนGอยกวCา
๖ หนCวยกิต***
Selective subject
รวม ๙
หน;วยกิต

*** นักศึกษาตGองลงทะเบียนในหมวดวิชาเลือกเสรีเพิ่มจากที่กําหนดไวGในแผนการศึกษา
โดยตGองมีจํานวนหนCวยกิตไมCนGอยกวCา ๖ หนCวยกิต

๓.๑.๕ คําอธิบายรายวิชา
คําอธิบายรายวิชา และตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตร รายละเอียดในเอกสารแนบ ภาคผนวก ก

๒๔

มคอ. ๒

ที่
๑*

๒*

๓

๔

๕

๓.๒ ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน;งและคุณวุฒิของอาจารย9
๓.๒.๑ อาจารย9ประจําหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน;ง
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
เลขที่ประจําตัวบัตรประชาชน ทางวิชาการ
สถาบัน: ปZที่สําเร็จการศึกษา
นางณัฐฐิญา อัครวิวัฒนดํารง
อาจารย
Ph.D. (Entomology),
๓-๖๐๑๑-๐๐๙๙x-xxx
University of Nebraska-Lincoln, U.S.A., 2006
วท.ม. (เกษตรศาสตร),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, พ.ศ. ๒๕๔๔
วท.บ. (เกษตรศาสตร),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, พ.ศ. ๒๕๔๐
นางสาวจุฑารัตน แสงกุล
อาจารย
ปร.ด. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลGอม),
๓-๗๓๐๖-๐๐๖๗x-xxx
มหาวิทยาลัยบูรพา, พ.ศ. ๒๕๕๖
วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลGอม),
มหาวิทยาลัยบูรพา, พ.ศ. ๒๕๔๖
วท.บ. (วิทยาศาสตรการประมง),
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลGาเจGาคุณทหาร
ลาดกระบัง, พ.ศ. ๒๕๔๓
นางสาวพรพิรัตน คันธธาศิริ
อาจารย
บธ.ด. (การตลาด)
๓-๔๖๙๙-๐๐๐๘x-xxx
มหาวิทยาลัยขอนแกCน, กําลังศึกษาอยูC
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยขอนแกCน, พ.ศ. ๒๕๔๗
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยขอนแกCน, พ.ศ. ๒๕๔๐
นายทวีศักดิ์ ชูมา
อาจารย
ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน)
๓-๖๐๐๘-๐๐๗๓x-xxx
มหาวิทยาลัยศิลปากร, กําลังศึกษาอยูC
M.A. (English)
University of Mysore, India, 2001
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พ.ศ.
๒๕๔๒
นางสาวสุภาภรณ คําเรืองฤทธิ์
อาจารย
ศศ.ด. (ประชากรศาสตร)
๕-๖๗๐๔-๙๐๐๐x-xxx
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๕๕๗
ศศ.ม. (ประชากรศาสตร)
๒๕

มคอ. ๒
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๕๕๑
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๕๔๗
* อาจารย9ผูGรับผิดชอบหลักสูตร
๓.๒.๒ อาจารย9ประจํา
ชื่อ-นามสกุล
ที่
เลขที่ประจําตัวบัตรประชาชน
๑ นางณัฐฐิญา อัครวิวัฒนดํารง

๒

นางสาวจุฑารัตน แสงกุล

๓

นางสาวพรพิรัตน คันธธาศิริ

๔

นายทวีศักดิ์ ชูมา

ตําแหน;ง
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ทางวิชาการ
สถาบัน: ปZที่สําเร็จการศึกษา
อาจารย
Ph.D. (Entomology),
University of Nebraska-Lincoln, U.S.A., 2006
วท.ม. (เกษตรศาสตร),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, พ.ศ. ๒๕๔๔
วท.บ. (เกษตรศาสตร),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, พ.ศ. ๒๕๔๐
อาจารย
ปร.ด. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลGอม),
มหาวิทยาลัยบูรพา, พ.ศ. ๒๕๕๖
วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลGอม),
มหาวิทยาลัยบูรพา, พ.ศ. ๒๕๔๖
วท.บ. (วิทยาศาสตรการประมง),
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลGาเจGาคุณทหาร
ลาดกระบัง, พ.ศ. ๒๕๔๓
อาจารย
บธ.ด. (การตลาด)
มหาวิทยาลัยขอนแกCน, กําลังศึกษาอยูC
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยขอนแกCน, พ.ศ. ๒๕๔๗
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยขอนแกCน, พ.ศ. ๒๕๔๐
อาจารย
ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยศิลปากร, กําลังศึกษาอยูC
M.A. (English)
University of Mysore, India, 2001
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พ.ศ.
๒๖

มคอ. ๒

๕

นางสาวสุภาภรณ คําเรืองฤทธิ์

๖

ดร.วีระเดช มีอินเกิด

๗

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ นพเสถียร

๘

ดร.กิตติคุณ หมูCพยัคฆ

๙

นายสมสุข พวงดี

๑๐ นายเอกลักษณ คันศร

๒๕๔๒
อาจารย
ศศ.ด. (ประชากรศาสตร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๕๕๗
ศศ.ม. (ประชากรศาสตร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๕๕๑
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๕๔๗
อาจารย
ปร.ด. (ชีววิทยา),
มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ. ๒๕๕๕
วท.ม. (นิเวศวิทยา),
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, พ.ศ. ๒๕๕๑
วท.บ. (วิทยาศาสตรการประมง),
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลGาเจGาคุณทหาร
ลาดกระบัง, พ.ศ. ๒๕๔๒
อาจารย
ปร.ด. (เคมีอินทรีย),
มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ. ๒๕๕๓
วท.บ. (เคมี),
มหาวิทยาลัยเกษตร, พ.ศ. ๒๕๔๕
อาจารย
วท.ด. (ปรสิตวิทยา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหมC, พ.ศ. ๒๕๕๕
วท.บ. เกียรตินิยมลําดับที่ ๒ (เทคนิคการแพทย)
มหาวิทยาลัยเชียงใหมC, พ.ศ. ๒๕๔๙
ผูGชCวยอาจารย ปร.ด. (สัตวศาสตร) มหาวิทยาลัยขอนแกCน, (กําลัง
ศึกษาอยูC)
วท.ม. (เกษตรศาสตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหมC, ปL
๒๕๔๔
วท.บ. (เกษตรศาสตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหมC, ปL
๒๕๔๐
ผูGชCวยอาจารย วท.ด. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหมC, ๒๕๕๗
วบ.ม. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหมC, ๒๕๔๗
ทษ.บ. (การจัดการภูมิทัศนและอนุรักษสิ่งแวดลGอม)
๒๗

มคอ. ๒

๑๑ นางสาวเกศศิรินทร มัธยทรัพย

๑๒ นายฤทธิรงค พันธุดี

๑๓ นายสิทธิพงษ วงศวิลาศ

๑๔ นายป`ยะเทพ อาวะกุล

๑๕ นายภาสกร ภมรคุณานนท

มหาวิทยาลัยแมCโจG, ๒๕๔๒
ผูGชCวยอาจารย M.F.A. History of Art, Visva Bharati University,
India, 2011
ศษ.บ. ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ
วิชาโทประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๙
ผูGชCวยอาจารย วท.ม. สาธารณสุขศาสตร (สุขศาสตรอุตสาหกรรม
และความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๖
วท.บ. สาธารณสุขศาสตร (อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย) มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๒
นักวิชาการ วท.ด. (สัตววิทยา),
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, กําลังศึกษาอยูC
วท.ม. (สัตววิทยา),
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓
กศ.บ. (ชีววิทยา),
มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๔๕
วท.บ. (เกษตรศาสตร)
มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๔๓
นักวิชาการ ปร.ด. (เกษตรศาสตร)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, กําลังศึกษาอยูC
วท.ม. (วิทยาศาสตรการประมง),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๕๓
วท.บ. (ประมง) เกียรตินิยมอันดับสอง,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๔๙
นักวิชาการ คอ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร), มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลGาพระนครเหนือ, ๒๕๕๕
วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม),
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค, ๒๕๕๑

๒๘

มคอ. ๒
๓.๒.๓ อาจารย9พิเศษ
ลําดับ
ชื่อ – นามสกุล
๑.
นายชัยสิทธิ์ นพเสถียร

๒.

๓.

๔.

๕.
๖.

๗.

คุณวุฒิ

ร.ม.
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๕๓
น.บ.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๒๑
บช.บ.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๑๖
ดร.ยิ่งลักษณ เขมโชติกูร
บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยขอนแกCน,
๒๕๕๗
บช.ม. มหาวิทยาลัยเชียงใหมC, ๒๕๕๒
บช.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหมC, ๒๕๕๐
นายธวมินทร เครือโสม
บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยขอนแกCน,
๒๕๕๘
บธ.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ, ๒๕๔๙
วศ.บ. (เทคโนโลยีธรณี) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี, ๒๕๔๓
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สังกัด
หนCวยงานอิสระ

มหาวิทยาลัยขอนแกCน

คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยขอนแกCน
วิทยาเขตหนองคาย
หนCวยงานอิสระ
- คณะสถาปpตยกรรมและ
การออกแบบ
มหาวิทยาลัยพะเยา
- เจGาของธุรกิจแบรนด
Blissing Bliss
สถาบันวิจัยสังคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหมC

มคอ. ๒
๘.

นายปฏิบัติ ปรียาวงศากุล

ศ.ม. (นิเทศนศิลป–) มหาวิทยาลัยศิลปากร,
ธุรกิจสCวนตัว
๒๕๕๕
กราฟฟ`คดีไซเนอร
ศ.บ. (นิเทศนศิลป–) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลGาเจGาคุณทหารลาดกระบัง, ๒๕๔๙

๔. องค9ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ9ภาคสนาม (การฝeกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถGามี)
นักศึกษาในหลักสูตรมีการฝ˜กงานในสถานประกอบการ หรือหนCวยงานหรือองคกรภาครัฐหรือเอกชนที่มี
การดําเนินงานดGานที่เกี่ยวขGองกับการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม
๔.๑. มาตรฐานผลการเรียนรูGของประสบการณ9ภาคสนาม
มาตรฐานผลการเรียนรูGของประสบการณภาคสนาม ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหิดล
๔.๒ ช;วงเวลา
ใหGมีการฝ˜กงานตามรายวิชา นวกป ๔๕๑ สหกิจศึกษา จํานวน ๖ หนCวยกิต ซึ่งตGองมีการฝ˜กงานไมCต่ํา
กวCา ๑๓๕ ชั่วโมงการปฏิบัติงานในการฝ˜กทั้งหมด ตามมาตรฐานที่หลักสูตรกําหนด ในชCวงภาคการศึกษาที่ ๑ ของ
นักศึกษาชั้นปLที่ ๔
๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาในภาคการศึกษาที่ ๑ ของนักศึกษาชั้นปLที่ ๔
๕. ขGอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
๕.๑. คําอธิบายโดยย;อ
โครงงานทั้งหมดจํานวน ๑๐ รายวิชา มุCงเนGนใหGนักศึกษาไดGทําการฝ˜กปฏิบัติลงพื้นที่จริง
๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรูG
ผลการเรียนรูGหลักๆ ที่ตGองการจากการทําโครงงานหรืองาน คือ นักศึกษาสามารถคGนควGาหาความรูG
ขGอมูลเพิ่มเติมดGวยตนเองทั้งทางดGานวิทยาศาตรเกษตร และดGานบริหาร รวมถึงมีการประมวลองคความรูGที่ไดGเรียน
และการหาเพิ่มเติม นํามาวิเคราะห สังเคราะห ไดGตามหลักโยนิโสมนสิการ
๕.๓ ช;วงเวลา
ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกําหนด
๕.๔ จํานวนหน;วยกิต
รวมทั้งสิ้น ๔๖ หนCวยกิต
๓๐

มคอ. ๒
๕.๕ การเตรียมการ
จัดเตรียมเครือขCาย บุคลากร ผูGเชี่ยวชาญ และสถานที่ประกอบการทางการเกษตรจริง เพื่อใหGนักศึกษา
ไดGเรียนรูGทั้งองคความรูG ประสบการณ จากผูGประกอบการจริง และไดGลงมือปฏิบัติในพื้นที่จริง
๕.๖ กระบวนการประเมินผล
มีการจัดเตรียมเกณฑการประเมินใหGเปRนไปอยCางยุติธรรม และนักศึกษาสามารถเขGาใจในกฏเกณฑ
ดังกลCาว

๓๑

มคอ. ๒

หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรูG กลยุทธ9การสอนและการประเมินผล
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ9หรือกิจกรรมของนักศึกษา
๑ . อ งค ค ว าม รูG แ ล ะ ทั ก ษ ะ ก าร เปR น - จัดใหGรายวิชาที่เกี่ยวขGองมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทําใหG
ผูGประกอบการ
นักศึกษาไดGสัมผัสการประกอบการ ทั้งดGานองคความรูGและทักษะ
ความเชี่ยวชาญของผูGประกอบการเชิงภูมินิเวศวัฒนธรรม
- จัดกิจกรรมเพิ่มเติมที่สCงเสริมทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
- จัดใหGมีศูนยประสานงานการประกอบการของวิทยาเขต เพื่อ
ประสานงานเครือขCายในการใหGคําปรึกษาและแนะนํา
๒. ระบบการคิด
- จัดการเรียนรูGดGวยกิจกรรมเสริมสรGางทักษะในศตวรรษที่ ๒๑
- จัดการเรียนการสอนที่สCงเสริมใหGนักศึกษาไดGเรียนรูGดGวยตนเอง ใน
บริบทของรายวิชาและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
๓. ความเขG า ใจตนเอง และสั ง คมชุ ม ชน - จัดใหGรายวิชาที่เกี่ยวขGองมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ชี้ใหGเห็นถึง
สิ่งแวดลGอมโดยรอบ
ความเชื่อมโยงระหวCางนักศึกษา สังคมชุมชน และสิ่งแวดลGอม และ
พัฒนาผลผลิตหรือจัดทําโครงการการประกอบการอยCางเปRนมิตรกับ
สังคมชุมชนและสิ่งแวดลGอม
๒. การพัฒนาผลการเรียนรูGในแต;ละดGาน
มาตรฐานผลการเรียนรูG
กลยุทธ9การสอนที่ใชGพัฒนา
ของหลักสูตร
๑) ดGานคุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ ปฏิบัติอยCางมีคุณคCา คุณธรรม
๑.๑ ฝ˜กปฏิบัติและสนทนา
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต แลกเปลี่ยน ในเรื่อง คุณธรรม
๑.๒ รักษาวินัย ตรงตCอเวลา และ
จริยธรรมในรายวิชาศิลปะการใชG
ความรับผิดชอบตCอตนเอง งาน และ ชีวิต และแทรกในรายวิชาที่
สังคม
เกี่ยวขGอง
๑.๓ รักษาสิทธิของตนเองและเคารพ ๑.๒ มีขGอกําหนด กฏเกณฑในการ
ในสิทธิของผูGอื่น รักคุณคCาและศักดิ์ศรี เรียนการสอนของแตCละรายวิชา
ความเปRนมนุษย
เพื่อใหGนักศึกษาไดGฝ˜กปฏิบัติ
๑.๔ เคารพกฎระเบียบและขGอบังคับ ๑.๓ บรรยาย อภิปราย กรณีศึกษา
ตCางๆ ขององคกรและสังคม
ในรายวิชาที่มุCงเนGนเรื่องสิทธิของ
๓๒

กลยุทธ9การประเมินผล
การเรียนรูGในแต;ละดGาน
๑.๑ การประเมินการแสดงออก
ซึ่งพฤติกรรมโดยอาจารยผูGสอน
และผูGมีสCวนเกี่ยวขGอง
๑.๒ การประเมินตัวเอง (selfassessment)

มคอ. ๒
มาตรฐานผลการเรียนรูG
ของหลักสูตร

กลยุทธ9การสอนที่ใชGพัฒนา

กลยุทธ9การประเมินผล
การเรียนรูGในแต;ละดGาน

ตนเองและผูGอื่น ตลอดจนกฎเกณฑ
ตCางๆ ของสังคม และแทรกในรายวิชา
ที่เกี่ยวขGอง
๒) ดGานความรูG
๒.๑ มีความรูGในศาสตรที่เปRนพื้นฐาน
เพื่อทําใหGเขGาใจตนเอง สังคม
ธรรมชาติแวดลGอม และความเปRน
มนุษยที่สมบูรณ
๒.๒ มีความรูGทางดGานวิทยาศาสตร
พื้นฐาน วิทยาศาสตรเกษตร และการ
บริหารจัดการเพื่อการประกอบการ
๒.๓ มีความสามารถใน
กระบวนการวิจัยเพื่อการไดGมาซึ่งองค
ความรูG
๓) ดGานทักษะทางปpญญา
๓.๑ มีสติรูGเทCาทันและสามารถควบคุม
การแสดงออกซึ่งพฤติกรรมของตนเอง
๓.๒ สามารถประยุกตความรูG ทักษะ
และประสบการณ เพื่อการสรGางสรรค
และพัฒนาสิ่งใหมCอยCางมีวิจารณญาณ
๓.๓ สามารถวิเคราะห สังเคราะห
และหาแนวทางการแกGไขปรับปรุงไดG
อยCางเหมาะสมตามเหตุและผล
๓.๔ สามารถคัดและแยกแยะ
รวบรวม และประเมินขGอมูล
สารสนเทศ และความรูG ตามหลัก
โยนิโสมนสิการ

๒.๑ ใชGกลวิธีการสอนที่หลากหลาย
ทั้งบรรยาย การรCวมอภิปราย และ
กรณีศึกษา
๒.๒ เนGนการสอนแบบผูGเรียนมีสCวน
รCวม ใชGประเด็นปpญหาเปRนพื้นฐาน
ในการมอบหมายกิจกรรม/โครงงาน
ใหGนักศึกษาไดGฝ˜กปฏิบัติใน
สถานะการณจริง เพื่อใหGไดGมาซึ่ง
องคความรูG และสามารถประมวล
วิเคราะห สังเคราะหองคความรูGนั้น
ไดG

๒.๑ การประเมินจากผลการสอบ
อัตนัยและปรนัย
๒.๒ การประเมินจากงานที่ไดGรับ
มอบหมาย
๒.๓ การประเมินการแสดงออก
ซึ่งพฤติกรรมโดยอาจารยผูGสอน
และผูGเกี่ยวขGอง

๓.๑ บรรยาย สัมมนา การรCวม
อภิปราย และกรณีศึกษา
๓.๒ การจัดสถานการณจําลอง
๓.๓ การฝ˜กปฏิบัติจริงในภาคสนาม
๓.๓ มอบหมายกิจกรรม/โครงงาน
ใหGนักศึกษา เพื่อใหGนักศึกษาไดGฝ˜ก
ปฏิบัติในกระบวนการการไดGมาซึ่ง
องคความรูG และสามารถประมวล
วิเคราะห สังเคราะหองคความรูGนั้น
ตามหลักโยนิโสมนสิการไดG

๓.๑ การประเมินจากผลการสอบ
อัตนัยและปรนัย
๓.๒ การประเมินจากงานที่ไดGรับ
มอบหมาย
๓.๓ การประเมินการแสดงออก
ซึ่งพฤติกรรมโดยอาจารยผูGสอน
และผูGเกี่ยวขGอง

๔. ดGานทักษะความสัมพันธระหวCาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
๓๓

มคอ. ๒
มาตรฐานผลการเรียนรูG
ของหลักสูตร
๔.๑ เขGาใจในคุณคCา และเรียนรูGที่จะ
ยอมรับในความแตกตCางหลากหลาย
ของผูGอื่น เพื่อการอยูCรCวมกันเปRนสCวน
หนึ่งของกลุCม ชุมชน และสังคมไดG
อยCางราบรื่น
๔.๒ สามารถเรียนและทํางานเปRนทีม
โดยอาศัยการมีความรับผิดชอบตCอ
ตนเอง ผูGอื่น และงานที่ไดGรับ
มอบหมาย
๔.๓ แสดงภาวะผูGนําและผูGตาม
ทํางานเปRนทีม แกGไขขGอขัดแยGง และ
จัดลําดับความสําคัญไดG

๕. ดGานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
๕.๑ สามารถเลือกและประยุกตใชG
วิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่อ
การศึกษา วิเคราะห และแปล
ความหมายขGอมูลอยCางเหมาะสม
๕.๒ สามารถเลือกและใชGเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคGน เก็บรวบรวม
ประมวลผล แปลความหมาย และการ
นําเสนอขGอมูลอยCางมีประสิทธิภาพ
เหมาะสม
๕.๓ สามารถสื่อสารดGวยทักษะทาง
ภาษา การฟpง การบันทึก และการ
นําเสนอไดGอยCางมีประสิทธิภาพ และ
เหมาะสมกับบุคคลและชุมชน

กลยุทธ9การประเมินผล
การเรียนรูGในแต;ละดGาน
๔.๑ บรรยาย การรCวมอภิปราย และ ๔.๑ การประเมินจากงานที่ไดGรับ
กรณีศึกษา รวมทั้งมีการกําหนด
มอบหมาย
สภาวะ/สถานการณเพื่อใหGนักศึกษา ๔.๒ การประเมินการแสดงออก
เรียนรูGการอยูCรCวมกับผูGอื่นในสังคม ซึ่งพฤติกรรมโดยอาจารยผูGสอน
ชุมชนไดG
และผูGเกี่ยวขGอง
๔.๒ มอบหมายหัวขGอที่นCาสนใจใหG ๔.๓ การประเมินตัวเอง (selfนักศึกษา ในรายวิชาทีเกี่ยวขGอง
assessment)
เพื่อใหGนักศึกษาไดGฝ˜กการทํางาน
รCวมกับผูGอื่น และมีการปรับเปลี่ยน
หมุนเวียนตําแหนCงหนGาที่ ความ
รับผิดชอบ ใหGครบทุกตําแหนCง
๔.๓ ในการทํางานเปRนกลุCมของ
นักศึกษา มีเกณฑการใหGคะแนนทั้ง
จากทางคณาจารย เพื่อนรCวมกลุCม
และเพื่อนตCางกลุCมที่ตGองทํางาน
ประสานกัน
กลยุทธ9การสอนที่ใชGพัฒนา

๕.๑ มอบหมายหัวขGอที่นCาสนใจใหG
นักศึกษา เพื่อใหGนักศึกษาไดGฝ˜ก
ปฏิบัติในกระบวนการประมวลผล
วิเคราะห สังเคราะหผลจากขGอมูล/
องคความรูGอยCางเหมาะสมใน
รายวิชาที่เกี่ยวขGอง
๕.๒ มอบหมายหัวขGอที่นCาสนใจใหG
นักศึกษา เพื่อใหGนักศึกษาไดGฝ˜ก
ปฏิบัติในกระบวนการการไดGมาซึ่ง
องคความรูG การสืบคGน และสามารถ
ประมวล วิเคราะห สังเคราะหองค
ความรูGไดGอยCางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ในรายวิชาทีเกี่ยวขGอง
๓๔

๕.๑ การประเมินจากผลการสอบ
อัตนัยและปรนัย
๕.๒ การประเมินจากงานที่ไดGรับ
มอบหมาย
๕.๓ การประเมินการแสดงออก
ซึ่งพฤติกรรมโดยอาจารยผูGสอน
และผูGเกี่ยวขGอง

มคอ. ๒
มาตรฐานผลการเรียนรูG
ของหลักสูตร

กลยุทธ9การสอนที่ใชGพัฒนา

กลยุทธ9การประเมินผล
การเรียนรูGในแต;ละดGาน

๕.๒ บรรยาย การรCวมอภิปราย
กรณีศึกษา และมอบหมายหัวขGอที่
นCาสนใจใหGนักศึกษา เพื่อใหG
นักศึกษาไดGฝ˜กปฏิบัติการนําเสนอ
ผCานสื่อ/เครื่องมือที่เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ ในรายวิชาทีเกี่ยวขGอง
๖. ดGานทักษะการประกอบการ
๖.๑ สามารถบริหารจัดการงานดGาน
การประกอบการไดGอยCางเปRนระบบ
และสรGางสรรค พรGอมทั้งคํานึงถึง
ผลกระทบตCอสังคมและสิ่งแวดลGอม

๖.๑ บรรยาย การรCวมอภิปราย และ
กรณีศึกษา ในระบบของกการเปRน
ผูGประกอบการที่เกี่ยวขGองทั้ง
ทางดGานสังคม วัฒนธรรม การอยูC
รCวมกับผูGอื่นและสิ่งแวดลGอม
วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตร
เกษตร และบริหารธุรกิจ
๖.๒ มอบหมายหัวขGอที่นักศึกษา
สนใจ เพื่อใหGนักศึกษาไดGแสดง
ความรูGความสามารถที่ไดGเรียนมา
นําไปประยุกตใชGในการทํากิจกรรม/
โครงงาน เพื่อนําสูCการเปRน
ผูGประกอบการที่มีองคความรูG
โดยรอบ ปฏิบัติการอยCางเปRนระบบ
โดยตGองคํานึงถึงผลกระทบตCอสังคม
และสิ่งแวดลGอม
๖.๓ ฝ˜กปฏิบัติเปRนผูGประกอบการ
จริง

๖.๑ การประเมินจากงานที่ไดGรับ
มอบหมาย
๖.๒ การประเมินการแสดงออก
ซึ่งพฤติกรรมโดยอาจารยผูGสอน
และผูGเกี่ยวขGอง

๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูGจากหลักสูตรสู;รายวิชา (Curriculum
Mapping)
รายละเอียดในเอกสารแนบ ภาคผนวก ข

๓๕

มคอ. ๒

หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ9ในการประเมินผลนักศึกษา
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ9ในการใหGระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปRนไปตามขGอบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดลวCาดGวย การศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูGขณะนักศึกษายังไม;สําเร็จการศึกษา
๒.๑.๑ การกําหนดการทวนสอบตามมาตรฐาน
การทวนสอบตามมาตรฐานผลการเรีย นรูGของนั กศึ กษาใหG เปR น สC ว นหนึ่ งของระบบมาตรฐาน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล
๒.๑.๒ การทวนสอบในรายวิชา
ดํ าเนิ น การตามรายวิ ช าที่ เป` ด สอน และตามกระบวนการเรี ย นการสอน ไดG แกC การประเมิ น
แผนการสอน การประเมินขGอสอบ การประเมินรายงาน การประเมินเชิงพฤติกรรมของนักศึกษา
๒.๑.๓ การทวนสอบในระดับหลักสูตร
ดําเนินการจัดสัมมนาหลักสูตร โดยมีผูGเขGารCวมสัมมนาไดGแกC อาจารยประจําหลักสูตร ผูGบริหาร
จากคณะ เพื่ออาจารยจากหลักสูตรอื่น ศิษยเกCา ศิษยปpจจุบัน และผูGมีสCวนใชGบัณฑิต
๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูGหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
โดยเนGนผลสัมฤทธิ์ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต เพื่อนํามาปรับปรุงพัฒ นาการเรียนการสอนและ
หลักสูตร โดยการประเมินผลดังนี้
๒.๒.๑ การไดGงานทําของบัณฑิต
๒.๒.๒ ความพึงพอใจของผูGใชGบัณฑิต
๒.๒.๓ รางวั ล หรื อ คํ า ชมเชยที่ บั ณ ฑิ ต ไดG รั บ ในดG า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ความรูG ทั กษะ การ
แกGปpญหา มนุษยสัมพันธ ความรับผิดชอบ และการสื่อสาร การใชGความคิดอยCางมีเหตุมีผล และการใชGเทคโนโลยี
เปRนตGน
๓. เกณฑ9การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เปR นไปตามขG อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิ ดลวCาดG วย การศึ กษาระดั บอนุ ปริญ ญาและปริญ ญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๒

๓๖

มคอ. ๒

หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย9
๑. การเตรียมการสําหรับอาจารย9ใหม;
๑.๑ จัดการประชุมชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตรใหGอาจารยใหมCไดGมีความรูG ความเขGาใจในหลักสูตรเปRน
อยCางดี รวมถึง คณาจารยที่มีสCวนรCวมในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ภาควิชา และคณะทีหลักสูตรมีความ
เกี่ยวขGองทั้งหมด
๑.๒ จัดอาจารยพี่เลี้ยงเพื่อชCวยเหลือ แนะนํา เปRนเวลาไมCต่ํากวCา ๑ ปL
๑.๓ สCงเขGารCวมในการพัฒนาอาจารยใหมCทั้งจากกองบริหารการศึกษา และกองทรัพยากรบุคคลจัดขึ้น
๑.๔ ใหG เขGารCว มการพั ฒ นาความรูGความสามารถในการเขG ารCวมสอนในวิช าอื่น ๆ ตามที่ ภ าควิชา และ
คณะกรรมการหลักสูตรกําหนด
๑.๕ ใหGอาจารยใหมCเขGารCวมรับผิดชอบรายวิชา เพื่อเรียนรูGการจัดการเรียนการสอนและมอบหมายใหGดูแล
นักศึกษาตามที่คณะกรรมการหลักสูตรกําหนด
๒. การพัฒนาความรูGและทักษะใหGแก;คณาจารย9
๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
๒.๑.๑ สC ง เสริ ม อาจารยใหG มี ก ารเพิ่ ม พู น ความรูG สรG า งเสริ ม ประสบการณ เพื่ อ ใหG เกิ ด การ
พัฒนาการสอนและการวิจัย และสาขาที่เกี่ยวขGองกับการบูรณาการกับการเรียนการสอนอยCางตCอเนื่อง
๒.๑.๒ จัดใหGมีการพัฒนาโครงการวิจัย การขอทุนจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อใหG
เกิดงานวิจัยที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน
๒.๑.๓ ใหGมีการเขGารCวมการประชุมวิชาการ การพัฒนาความรูGดGานการจัดการเรียนการสอน การ
วัดการประเมินผล การพัฒนาหลักสูตร ทั้งจากหนCวยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และหนCวยงานภายนอกทั้ง
ภายในประเทศ และตCางประเทศ
๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดGานอื่นๆ
๒.๒.๑ สนับสนุนใหGอาจารยมีสCวนรCวมในกิจกรรมบริการวิชาการตCาง ๆ เชCน การเขGารCวมการ
ดําเนินโครงการในการจัดบริการวิชาการ การรCวมเปRนวิทยากรบรรยาย วิทยากรกลุCมในการบริการวิชาการตCาง ๆ
และสาขาที่เกี่ยวขGองกับวิชาชีพ
๒.๒.๒ สนับสนุนใหGอาจารยขอทุนสนับสนุนการวิจัยสรGางองคความรูGใหมC และตีพิมพบทความ
ทางวิชาการ และผลงานวิจัย
๒.๒.๓ สนับสนุนใหGอาจารยเขGาประชุม สัมมนา และอบรมทางวิชาการและวิจัยอยCางตCอเนื่อง

๓๗

มคอ. ๒

หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร
๑. การบริหารหลักสูตร / ระบุระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร
ในการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม มีคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร ประกอบดGวยรองอธิการบดีฝ™ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค ประธานหลักสูตร และอาจารย
ผูGรับผิดชอบหลักสูตร ทําหนGาที่รับผิดชอบ
อาจารยผูGรับผิดชอบหลักสูตร วางแผนการจัดการเรียนการสอนรCวมกับผูGบริหารหลักสูตร และคณาจารย
ผูGสอน ติดตามและรวบรวมขGอมูล สําหรับใชGในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอยCางตCอเนื่อง
เปkาหมาย
๑. การพัฒนาหลักสูตรใหGมีความ
ทันสมัย
๒. ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตร
ใหGมีคุณภาพมาตรฐาน
๓. กระตุGนนักศึกษาในหลักสูตรใหG
เกิดความตระหนักในการ
แสวงหาความรูG และหมั่นฝ˜ก
ปฏิบัติ รวมถึงการเรียนรูGจาก
ปpญหาที่เกิดขึ้น เพื่อพัฒนา
ทักษะและความสามารถของ
ตนเอง
๔. ประเมินมาตรฐานของหลักสูตร
อยCางสม่ําเสมอ

๑.
๒.

๓.

๔.

๕.

การดําเนินการ
จัดหลักสูตรใหGสอดคลGองกับ
มาตรฐาน
ปรับปรุงหลักสูตรใหGมีความ
ทันสมัย โดยมีการปรับปรุง
หลักสูตรในทุก ๆ ๓-๕ ปL
กระตุGนใหGนักศึกษามีความไฝ™รูG
ในวิชาที่เกี่ยวขGองกับการเรียน
การสอนในหลักสูตร
มีการประเมินหลักสูตรโดย
แตCงตั้งคณะกรรมการและ
ผูGทรงคุณวุฒิรCวมดGวย ทั้งจาก
การมีการประเมินจาก
คณะกรรมการภายในหลักสูตร
และมหาวิทยาลัยมหิดล
จัดทํามาตรฐานของการพัฒนา
การศึกษาโดยความรCวมมือกับ
ผูGรับผิดชอบดGานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ทั้งเรื่องการ
เรียนการสอน สถานที่ฝ˜กปฏิบัติ
อุปกรณและเครื่องมือ ครุภัณฑ
งบประมาณ เพื่อการประเมิน
ความเปRนมาตรฐานของ
หลักสูตร
๓๘

การประเมินผล
๑. หลักสูตรอGางอิงกับมาตรฐานที่
กําหนดมีความทันสมัย และมี
การปรับปรุงหลักสูตรอยูCอยCาง
สม่ําเสมอ
๒. การประเมินประมวลรายวิชา
การพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาใหGไดGมาตรฐาน
๓. จํานวนการเขGาพัฒนา
ประสบการณ การพัฒนาความรูG
ความสามารถของคณาจารย
ผูGสอน
๔. ผลการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการประเมินหลักสูตร
๕. ผลการประเมินอาจารยผูGสอน
รายวิชา และวิทยากรจาก
นักศึกษา
๖. ผลการประเมินหลักสูตรโดย
บัณฑิตผูGสําเร็จการศึกษาทุกปL
๗. ผลการประเมินหลักสูตรโดยผูGใชG
บัณฑิต
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เปkาหมาย

การดําเนินการ
๖. ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอน
โดยบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
และผูGใชGบัณฑิต

การประเมินผล

๒. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
๒.๑ การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจําปL ทั้งงบประมาณแผCนดิ นและเงิน รายไดGเพื่อจัดซื้อจัดหา ตํารา
อุปกรณ เครื่องมือ ครุภัณฑ และสถานที่ ที่จําเปRนตGองกระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒ นธรรม รวมทั้งสื่อการเรียนการสอนและโสตทัศนูป กรณที่ทันสมัยไวGใน
หGองเรียนทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและสรGางสภาพแวดลGอมใหGเหมาะสม
เอื้อตCอการเรียนรูGดGวยตนเองของนักศึกษา
๒.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู;เดิม
ความพรGอมดGานตํารา หนังสือ และการสืบคGนผCานฐานขGอมูลตCาง ๆ ทางการศึกษา ระบบเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาของหลักสูตร โดยมีสํานักหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยฯ หGองสมุดของวิทยาเขตฯ และหGองสมุด
ของคณะอื่นๆ ใหGนั กศึ กษาไดG ศึกษาคGน ควGาอยCางเต็มที่ และพอเพี ยง รวมถึ งอุป กรณอื่น ๆ ที่ส นับ สนุ นใหG มีการ
จัดการเรียนการสอน การคGนควGา การจัดทํารายงาน การศึกษาอิสระที่หลักสูตรกําหนดไดGอยCางพอเพียง
๒.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับองคกร เครือขCาย เพื่อหาสถานที่ใหGนักศึกษาไดGฝ˜กปฏิบัติภาคสนามตามรายวิชา โดย
ความรับผิดชอบของทางวิทยาเขตนครสวรรค อาจารยผูGรับผิดชอบรายวิชา และอาจารยผูGเกี่ยวขGอง
๒.๔ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีเจG าหนG าที่ ป ระจําหG องสมุ ด ใหG การประสานการจัด ซื้ อจัด หาหนั งสื อเขG าหG องสมุ ด และทํ าหนG า ที่
ประเมินความเพียงพอของตําราและหนังสือ เจGาหนGาที่โสตทัศนูปกรณ เจGาหนGาที่เทคโนโลยีสารสนเทศจะอํานวย
ความสะดวกในการใชG สื่ อของอาจารย และประเมิ น ความเพี ย งพอตลอดจนความตG องการใชG สื่ อ ของอาจารย
นอกจากนี้หลังเสร็จสิ้น การเรียนการสอนในแตCละภาคการศึกษา ทุกรายวิชาจะใหGนักศึกษาประเมินผลการเรียน
การสอน รวมทั้งสื่อการสอน ความเพียงพอของตําราและหนังสือ เพื่อคณะจะไดGนําผลการประเมินไปปรับปรุง
ตCอไป
๓. การบริหารคณาจารย9
๓.๑ การรับอาจารย9ใหม;
การรับอาจารยใหมCใชGหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยอาจารยใหมCตGองมีคุณสมบัติตรงตาม
คุณวุฒิที่กําหนด มีความสามารถในการสอน ทักษะการใชGภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
๓๙
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สารสนเทศ รวมถึง คุณธรรม จริยธรรมของความเปRนครู โดยการประเมินจากการสอบสัมภาษณ และนําเสนอ
ผลงานวิชาการตCอคณะกรรมการ และตอบขGอซักถามตCาง ๆ ตามที่คณะกรรมการสอบเพื่อรับอาจารยใหมCกําหนด
๓.๒ การมีส;วนร;วมของคณาจารย9ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณะกรรมการหลักสูตร คณาจารยในหลักสูตร และผูGรับผิดชอบรายวิชา จะตGองมีการวางแผน และ
การกําหนดการบริหารจัดการอยCางเปRนระบบ จากมติของที่ประชุมของคณาจารยที่เกี่ยวขGองและตามที่คณะฯ
กํ าหนดในแตC ล ะเรื่ อง และจั ดใหG มี การประเมิ น ผล การเก็ บ รวบรวมขG อมู ล เพื่ อการปรั บ ปรุ งหลั กสู ต ร และหา
แนวทางในการใหG บ รรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงคและเปr า หมายของหลั ก สู ต รที่ กํ า หนดไวG และการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี
ประสิทธิภาพตามความตGองการของคณะฯ และมหาวิทยาลัย
๓.๓ การแต;งตั้งคณาจารย9พิเศษ
อาจารยผูGรับผิดชอบรายวิชาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตร เพื่อเชิญอาจารยเปRนอาจารย
พิเศษในรายวิชา แตCกําหนดไวGใหGไมCเกิน ๔๐ เปอรเซ็นตของจํานวนอาจารยผูGสอนในแตCละรายวิชา อาจารยที่จะ
เรียนเชิญมาเปRนอาจารยพิเศษของรายวิชาในหลักสูตรนั้นตGองเปRนผูGมีความรูGความสามารถและประสบการณตรง
ในวิชานั้น ๆ ที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๔.๑ การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน;ง
บุคลากรสายสนับสนับสนุนตGองมีวุฒิการศึกษาไมCต่ํากวCา ปริญญาตรี มีความรูGดGานการใชGภาษาทั้ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษเปRนอยCางดี สามารถใชGอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอรไดG มีคุณธรรม
จริยธรรม และจิตอาสาในการบริการ
๔.๒ การเพิ่มทักษะความรูGเพื่อการปฏิบัติงาน
สามารถจัดทําโครงการเพื่อบูรณาการระหวCางการจัดการเรียนการสอน กับการวิจัย และการบริการ
วิชาการ สามารถเปRนผูGชCวยสอนในบางรายวิชาสําหรับตําแหนCงนักวิชาการการศึกษา และความสามารถในการ
จัดเตรียมอุปกรณในการจัดการเรียนการสอนของคณาจารยในหลักสูตร รวมถึงการประสานงานกับหนCวยงานอื่น
ๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อชCวยเหลือนักศึกษาและคณาจารยในหลักสูตรในการ
จัดการเรียนการสอน และการฝ˜กงานภาคสนามของนักศึกษาในหลักสูตร
๕. การสนับสนุนและการใหGคําแนะนํานักศึกษา
๕.๑ การใหGคําปรึกษาดGานวิชาการ และอื่นๆ แก;นักศึกษา
เปRนไปตามเกณฑ ขGอบังคับวCาดGวยการศึกษาระดับปริญญาตรี จนกระทั่งนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
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๕.๒ การอุทธรณ9ของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยหรือขGองใจในเรื่องใดเกี่ยวกับการเรียนการสอน หรือผลการประเมินการ
เรียนการสอนรายวิชา สามารถยื่นคํารGองตCออาจารยผูGรับผิดชอบรายวิชาเพื่อขอดูกระดาษคําตอบในการสอบ
ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินในแตCละรายวิชาไดG
๖. ความตGองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูGใชGบัณฑิต
บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรมแลGว
สามารถเปRนผูGประกอบการดGานการเกษตร หรือการประกอบการที่เกี่ยวขGอง ซึ่งเปRนไดGทั้งการเริ่มการประกอบการ
ในธุรกิจใหมC หรือตCอยอดจากธุรกิจครอบครัว นอกจากนี้หากบัณฑิตสนใจที่จะเขGาทํางานตามแหลCงงานที่ตGองการ
เพื่ อเพิ่ มประสบการณ บั ณฑิ ต สามารถทํางานในสถานประกอบการตCางๆไดG รวมถึ งหนCวยงานอื่ น ๆ ที่ มีความ
ตGองการบัณฑิตทั้งภาครัฐและเอกชน และมีความพึงพอใจตCอบัณฑิตของผูGใชGบัณฑิตอยูCในระดับสูง
๗. ตัวบ;งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ที่
๑

๒

๓

๔

๕

ตัวบCงชี้และเปrาหมาย
อาจารยประจําหลักสูตรอยCางนGอยรGอยละ
๘๐ มี สCวนรCวมในการประชุมเพื่ อวางแผน
ติ ด ตาม และทบทวนการดํ า เนิ น งาน
หลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.
๒ ที่ ส อดคลGองกับ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
แหCงชาติ
มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.
๓ อยCางนGอยกCอนการเป`ดสอนในแตCละภาค
การศึกษาใหGครบทุกรายวิชา
มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา ตามแบบ มคอ.๕ ภายใน ๓๐ วัน
หลังสิ้นสุดปLการศึกษา
มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตรตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน
หลังสิ้นสุดปLการศึกษา

สอดคลGองกับการ
ประกันคุณภาพ
ภายใน ภายนอก ๒๕๕๘

ปLการศึกษา
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

-

√

√

√

√

√

-

√

√

√

√

√
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ที่

ตัวบCงชี้และเปrาหมาย

มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูGที่กําหนดในมคอ.๓
อยC างนG อยรGอยละ ๒๕ ของรายวิ ช าที่ เป` ด
สอนในแตCละปLการศึกษา
๗ มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการ
ส อ น ก ล ยุ ท ธ ก าร ส อ น ห รื อ ผ ล ก า ร
ประเมินผลการเรียนรูGจากผลการประเมิน
การดํ า เนิ น งานที่ ร ายงานใน มคอ.๗ ปL ที่
แลGว
๘ อาจารยใหมC ทุ ก คน (ถG า มี ) ไดG รั บ การ
ปฐมนิ เทศหรือคํ า แนะนํ าดG านการจั ด การ
เรียนการสอน
๙ อาจารยประจําทุกคนไดGรับการพัฒนาทาง
วิชาการและ/หรือวิชาชีพอยCางนGอยปLละ ๑
ครั้ง
๑๐ จํ า นวนบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ไดG รั บ การ
พัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพไมCนGอยกวCา
รGอยละ ๕๐ ตCอปL
๑๑ ระดั บ ความพึ ง พอใจนั ก ศึ ก ษาปL สุ ด ทG า ย
บัณฑิ ตใหมCที่มีตCอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ ย
ไมCนGอยกวCา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
๑๒ ระดับความพึงพอใจของผูGใชGบัณฑิตที่มีตCอ
บั ณ ฑิ ต ใหมC เฉลี่ ย ไมC นG อ ยกวC า ๓.๕ จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐

สอดคลGองกับการ
ประกันคุณภาพ
ภายใน ภายนอก ๒๕๕๗

ปLการศึกษา
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๙

๖

√

-

√

√

√

√

√

-

-

√

√

√

√

-

√

√

√

√

√

-

√

√

√

√

√

-

√

√

√

√

√

-

-

-

√

√

-

√

-

-

-

√
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หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
๑.๑ การประเมินกลยุทธ9การสอน
๑.๑.๑ จัดใหGมีการวิเคราะหผลการประเมินผลของจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา และวิเคราะหผล
การเรียนในรายวิชาดGวยระบบมาตรฐาน และจัดทําเปRนความลับ
๑.๑.๒ จั ดใหG มีการประชุ มรC วมของอาจารยประจํ าหลั กสู ต ร และอาจารยผูG ส อน เพื่ อพิ จ ารณาผลการ
ประเมิน และเสนอแนะแนวทางเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน หรือปรับปรุงอื่น ๆ ที่เกี่ยวขGองกับการวางแผนการ
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย9ในการใชGแผนกลยุทธ9การสอน
๑.๒.๑ ประเมินโดยนักศึกษาในแตCละรายวิชาของหลักสูตร
๑.๒.๒ สังเกตการณโดยผูGรับผิดชอบรายวิชา ประธานหลักสูตร และ / หรือเพื่อนอาจารยในหรือนอกหลักสูตร
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยการจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ และขGอคิดเห็น ดังนี้
๒.๑ นักศึกษาและบัณฑิต
๒.๒ ผูGทรงคุณวุฒิ และ/หรือผูGประเมินจากภายนอก
๒.๓ ผูGใชGบัณฑิตและ/หรือผูGมีสCวนไดGสCวนเสียอื่นๆ
๓. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ใหGประเมินตามตัวบCงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ ๗ ขGอ ๗ โดยคณะกรรมการประเมินอยCางนGอย
๒ คน ประกอบดGวยผูGทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอยCางนGอย ๑ คน ซึ่งเปRนคณะกรรมการประเมินชุด
เดียวกับการประกันคุณภาพภายใน
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
๔.๑ รวบรวมขGอมูล ขGอเสนอแนะ จากการประเมินของนักศึกษา ผูGใชGบัณฑิต และผูGทรงคุณวุฒิ
๔.๒ วิเคราะหทบทวนขGอมูลตCาง ๆ ที่ไดGจากการรวบรวม เสนอแนะ และการประเมินผล โดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
๔.๓ จัดทําแผนการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธหลักสูตร

๔๓

มคอ. ๒

เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก คําอธิบายรายวิชา

๔๔

มคอ. ๒

ภาคผนวก ก
คําอธิบายรายวิชา
(ทฤษฏี-ปฏิบัติ-คGนควGาดGวยตนเอง)
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๑.๑ กลุ;มวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๑.๑.๑ กลุ;มวิชาสังคมศาสตร9และมนุษยศาสตร9
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย9
๒ (๑-๒-๓)
MUGE 101 General Education for Human Development
ความหมาย ความสําคัญ และความสัมพันธของวิชาศึกษาทั่วไปกับวิชาชีพ / วิชาเฉพาะ ความเชื่อมโยง
สัมพันธระหวCางพฤติกรรมกับคุณสมบัติของจิตใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะหสังเคราะหอยCางมีวิจารณญาณ
คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค การวิเคราะหเหตุปpจจัยและผลกระทบของเหตุการณ / สถานการณ/ปpญหา
และการสังเคราะหแนวทางแกGไข ปrองกันปpญหา หรือปรับปรุง พัฒนาเหตุการณ / สถานการณ เพื่อคุณประโยชน
ตCอตนเอง ผูGอื่น และสังคม การประยุกตความรูGเพื่อเสนอแนวทางแกGไขปpญหากรณีศึกษา
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 สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย9
๓ (๒-๒-๕)
MUGE 102 Social Studies for Human Development
หลักการและทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวขGองกับสถานการณ / เหตุการณ / ปpญหาที่สําคัญของสังคมไทยและ
สังคมโลก อาทิ วิวัฒนาการของอารยธรรมและเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตร ระบบการเมืองการปกครอง
ระบบเศรษฐกิจ ระบบสุขภาพ การวิเคราะหเหตุปpจจัยและผลกระทบของเหตุการณ /สถานการณ / ปpญหา และ
การสั งเคราะหแนวทางแกG ไข ปr อ งกั น ปp ญ หา หรื อ แนวทางปรั บ ปรุ งพั ฒ นาเหตุ ก ารณ / สถานการณ / เพื่ อ
คุณประโยชนตCอตนเอง ผูGอื่น และสังคม การประยุกตความรูGเพื่อเสนอแนวทางแกGไขปpญหากรณีศึกษา
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.
๔๕

มคอ. ๒
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย9
๒ (๑-๒-๓)
MUGE 103 Arts and Sciences for Human Development
มนุษยภาพในอดีต ปpจจุบัน และอนาคต เหตุการณ / สถานการณ / ปpญหาเกี่ยวกับวิวัฒนาการที่สําคัญ
ทางดG านศิ ล ปวิทยาการของประเทศไทยและของโลก แนวคิด เศรษฐกิ จ พอเพี ยง การวิเคราะหเหตุปp จจั ยและ
ผลกระทบของเหตุการณ / สถานการณ / ปpญหา และการสังเคราะหแนวทางแกGไข ปrองกันปpญหา หรือแนวทาง
ปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ / สถานการณ / เพื่อคุณประโยชนตCอตนเอง ผูGอื่น และสังคม การประยุกตความรูGเพื่อ
เสนอแนวทางแกGไขปpญหากรณีศึกษา
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 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.
๑.๒ กลุ;มวิชาภาษา
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใชGภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๓ (๒-๒-๕)
LATH 100 Arts of Using Thai Language in Communication
ศิลปะการใชGภาษาไทย ทักษะการใชGภาษาไทยในดGานการพูด การฟpง การอCาน การเขียน และการคิด
เพื่อการสื่อสารไดGอยCางถูกตGอง 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)
LAEN 103
English Level 1
ไวยากรณ และศัพทภาษาอังกฤษในบริบทที่เกี่ยวขGองกับการใชGภาษาในชีวิตประจําวัน ในลักษณะของ
บูรณการทักษะการใชGภาษาอังกฤษทั้งสี่ทักษะ (การฟpง การพู ด การอCาน และการเขียน) และการสื่อสารในชั้น
เรียน
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.

๔๖

มคอ. ๒
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒
๓ (๒-๒-๕)
LAEN 104
English Level 2
คําศัพท สํานวน ไวยากรณ และการใชGภาษาอังกฤษในบริบททางสังคมปpจจุบัน ทักษะการสนทนาใน
กลุCมยCอย ทักษะการเขียนในระดับยCอหนGา และกลยุทธในการอCาน
Vocabulary, expressions, grammar, and contextualized social language; essential
communicative skills in small groups; writing practice at a paragraph level; and reading
strategies.
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓
๓ (๒-๒-๕)
LAEN 105
English Level 3
การอCานขGอความและการเขียนทั้งระดับประโยคและระดับยCอหนGาที่เกี่ยวกับ สัดสCวน ความถี่ และความ
นCาจะเปRน รูปรCาง การวัด การเปรียบเทียบและการเปรียบตCาง คําจํากัดความและการ จําแนก การเขียนอยCางมี
เอกภาพ การใชGคําเชื่อม การฟpงเพื่อจับใจความสําคัญ การฟpงเพื่อรายละเอียดจําเพาะ และการทําการอนุมาน
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)
LAEN 106
English Level 4
บูรณาการในทั้กษะทั้งสี่ (การฟpง การพู ด การอCานและการเชียน) การฟpงเพื่อจับใจความสําคัญและใน
รายละเอียด การอภิปรายตามหัวขGอที่กําหนด การอCานบทอCานในเรื่องที่หลากหลายและทําการสรุปและเขียนอยCางมี
ระบบในระดับประโยค และระดับยCอหนGาซึ่งเกี่ยวกับประเด็นที่สัมพันธกับบทอCาน
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.

๔๗

มคอ. ๒
๑.๒ กลุ;มวิชาที่หลักสูตรกําหนด
๑.๒.๑ กลุ;มวิชาสังคมศาสตร9และมนุษยศาสตร9
นวกป ๑๐๑ อุษาคเนย9ศึกษา ๑
๒ (๒-๐-๔)
NWEP 101 South East Asian Studies 1
ศึกษาความเปRนมาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตG โดยเนGนศึกษาความเชื่อมโยงและความสัมพันธ
ระหวCางประเทศไทยกับประเทศตCางๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตG ในมิติทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม
รCวม รวมถึงสภาพเศรษฐกิจ สังคมตั้งแตCอดีตจนถึงปpจจุบัน
To study Southeast Asian background; to emphasise connection and relationship
between Thailand and Southeast Asian states in term of co-history and co-culture, including
society, and economy from past to present.
นวกป ๑๐๒ อุษาคเนย9ศึกษา ๒
๒ (๒-๐-๔)
NWEP 102 South East Asian Studies 2
ศึกษาความเชื่ อมโยงและความสัมพั น ธระหวCางประเทศตCา งๆในภู มิภ าคเอเชีย ตะวั น ออกเฉีย งใตG ใน
ปpจจุบัน ในมิติทางดGานเศรษฐกิจและสังคมเปRนสําคัญ โดยเนGนความรCวมมือทางเศรษฐกิจของกลุCมประเทศสมาชิก
ในฐานะประชาคมอาเซียน รวมทั้งเชื่อมโยงสูCประเทศนอกอาเซียน ๖ ประเทศ ไดGแกC จีน ญี่ปุ™น เกาหลีใตG อินเดีย
นิวซีแลนด และ ออสเตรเลีย
To study connection and relationship of all southeast asian states nowadays in social
and economic dimensional emphasis in term of ASEAN economic community and including
plus six economic partnerships as China, Japan, South Korea, India, New Zealand and Australia.
๑.๒.๒ กลุ;มวิชาภาษา
นวกป ๒๑๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูGในชีวิตจริง ๑
๒ (๒-๐-๔)
NWEP 211 Experiential English 1
ศึกษาคําศัพทและหลักการใชGภาษาอังกฤษ ทักษะการฟpง การพูด การอCาน และการเขียนขั้นพื้นฐานที่
เกี่ยวขGองกับชีวิตประจําวัน การทักทายและแนะนําตัวเอง การติดตCอทางโทรศัพท การกลCาวขอบคุณ การกลCาวคํา
เชิ ญ การแสดงความยิ น ดี การบรรยายถึ งวั ต ถุ บุ ค คลและสถานที่ การฟp งขC าว เพลง และชมภาพยนตรภาค
ภาษาอังกฤษ
Study basic English vocabulary and usage, listening, speaking, reading, and writing skills
for everyday life. use of English for self-introduction, greeting, telephoning, expressions of
gratitude and appreciation, invitations, congratulations, descriptions of objects, people and
places, listening to English news, songs and watching English movies.

๔๘

มคอ. ๒
นวกป ๒๑๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูGในชีวิตจริง ๒
๒ (๒-๐-๔)
NWEP 212 Experiential English 2
ศึกษาและบูรณาการทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบทสากล ใหGผูGเรียนมีทักษะทั้ง 4 ดGาน คือ
ฟp ง พู ด อC าน เขี ยน โดยใชG ภ าษาอั งกฤษเปR น เครืองมื อในการแสวงหาความรูG ผC านสื่ อสิ่ งพิ มพตC า งๆ รวมถึ งสื่ อ
อีเล็กทรอนิกส การซื้อขายสิ้นคGาและบริการ การใหGคําแนะนําและการแสดงความคิดเห็นในสถานการณตCางๆ การ
บรรยายเหตุการณและประสบการณ รวมไปถึงการสรGางความตระหนักในการสื่อสารตCางวัฒนธรรม
Study and Integrating the four language skills in the global context. Learners use
English four skills as the tool to pursuit of knowledge through various publications and
electronic media including trading and services, giving advice in several situations and discussing
events and experiences and also the awareness of communication in different cultures.
๑.๒.๓ กลุ;มวิชาวิทยาศาสตร9-คณิตศาสตร9
นวกป ๑๐๔ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประกอบการ
๒ (๑-๓-๓)
NWEP 104 Information Technology for Entrepreneurship
วิ วั ฒ นาการและประวั ติ ข องเครื่ องคอมพิ ว เตอร พื้ น ฐานการทํ า งานของระบบเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร
สCวนประกอบสําคัญของเครื่องคอมพิวเตอร ระบบปฏิบัติการและการใชGงาน ระบบเครือขCายคอมพิวเตอรและการ
เชื่อมตCอเครือขCายคอมพิวเตอร เครือขCายอินเตอรเน็ตและกติกาในการเชื่อมตCอ โครงสรGางของเว็บและภาษาที่ใชGใน
การติดตCอ เครื่องมือคGนหาขGอมูลบนเครือขCายอินเตอรเน็ต การทํางานของอีเมลและการใชGงานซอฟตแวรดGานการ
ประมวลผลคํา ซอฟตแวรประเภทกระดานอิเล็กทรอนิคส ซอฟตแวรสําหรับการนํ าเสนอ และความปลอดภัยบน
เครือขCายอินเตอรเน็ต
Evolution and history of computers. Fundamental concepts of computer systems.
Computer main components. Operating systems and the usage. Computer networks and
interconnection. Internet and its connecting protocols. Structure of web and its language.
Search engines for Internet. E-mail mechanism and its usage. Word processing software.
Electronic spreadsheet software. Presentation software and Internet security.
๑.๒.๔ กลุ;มวิชาสุขภาพ-นันทนาการ
นวกป ๑๐๕ ความแตกฉานทางสุขภาพ
๒ (๒-๐-๔)
NWEP 105 Health Literacy
ความสําคัญของการสรGางความรอบรูGดGานสุขภาพ, ความรอบรูGดGานสุขภาพพื้ นฐาน, ความรอบรูGดGาน
สุขภาพปฏิสัมพันธ ความรอบรูGดGานสุขภาพวิจารณญาณ เรียนรูGสุขภาพตนเองผCานระบบการทํางานตCางในรCางกาย
และจิตใจ โภชนาการและอาหาร การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ การปฐมพยาบาลและเรียนรูGการใชGยาขั้นพื้นฐาน

๔๙

มคอ. ๒
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมสุขภาพ รูGเทCาทันสื่อ การใชGเทคโนโลยีสมัยใหมC การเขGาถึงบริการสุขภาพ การสCงเสริมและ
การบํารุงรักษาสุขภาพของตนเอง การตัดสินใจและการจัดการตนเองเกี่ยวกับสุขภาพ
Important of health literacy, functional health literacy, communicative/ interactive health
literacy, critical health literacy, Health Learning in the body system and mind, Nutrition and food,
Exercise for healthy, Learn first aid and basic drugs, lifestyle and culture Health, Media Literacy,
Modern technology, Access to health services, Promoting and maintaining their health, Health
Decisions and self-management.

นวกป ๓๐๒ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
๒ (๒-๐-๔)
NWEP 302 Occupational Health and Safety
หลักการเบื้องตGน ความหมายของอาชีวอนามัยและความปลอดภัยภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม
ขนาดเล็กและขนาดกลาง การชี้บCงอันตรายและประเมินความเสี่ยง การปrองกันและการควบคุมอันตรายจาก
สภาพแวดลGอมการทํางาน โรคจากการประกอบอาชีพ การปฐมพยาบาลเบื้องตGน กฎหมายอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย ความปลอดภัยจากผลผลิต ผลิตภัณฑและการบริการ
Principle, meaning of occupational health and safety in agriculture, small and medium
industries, hazard identification and risk assessment, hazard prevention and control in the work
environment, occupational disease, first aid, Occupational Health and safety law, product and service
safety.

๒. หมวดวิชาเฉพาะ
๒.๑. กลุ;มวิชาเฉพาะพื้นฐาน
นวกป ๑๔๑ ศิลปะการใชGชีวิต
๓ (๓-๐-๖)
NWEP 141 Arts of Living
การเขGาใจการใชGชีวิตของตนเองในการรCวมเรียนและทํางานเปRนกลุCม การเขGาใจความคาดหวังของตนเอง
ครอบครัว และผูGเกี่ ยวขGอง การปรั บ ทั ศนคติ และการจั ดการความขัด แยGงภายใตGคุณ ธรรมและจริยธรรมอยC าง
เหมาะสม และการเพิ่มกําลังใจและเสริมพลังการใชGชีวิตอยCางเปRนสุข ผCานสถานการณที่พบเจอไดGในชีวิตประจําวัน
Understanding the lives of their own to attend learning and working in group,
understanding the expectations of their families and relatives, attitude adjustment and conflict
mananagement under moral and ethical manner, and increasing encouragement and
empowerment to live happily, through situations found in everyday life.

๕๐

มคอ. ๒
นวกป ๑๔๒ แรงบันดาลใจสู;การเป\นผูGประกอบการ ๑
๒ (๒-๐-๔)
NWEP 142 Inspiration for Entrepreneur 1
ศึกษาแนวคิดและแรงบันดาลใจเริ่มตGนในการประกอบธุรกิจของผูGประกอบการจากหลากหลายสาขา
อาชีพที่ประสบความสําเร็จ เพื่อสรGางเสริมใหGผูGเรียนเกิดแรงบันดาลใจในการเปRนผูGประกอบการในอนาคต
To study the starting ideas and inspirations of entrepreneurs in variety professions who
have succeeded in their careers for supporting students’ inspiration.
นวกป ๑๔๓ แรงบันดาลใจสู;การเป\นผูGประกอบการ ๒
๒ (๒-๐-๔)
NWEP 143 Inspiration for Entrepreneur 2
ศึกษาแนวคิดรวมทั้งแรงบันดาลใจของผูGประกอบการ โดยเนGนผูGประกอบการจากภาคเกษตรกรรมเปRน
สําคัญ โดยศึกษาจากประสบการณจริงของผูGประกอบการที่ประสบความสําเร็จโดยตรง เพื่อสรGางเสริมใหGผูGเรียน
เกิดแรงบันดาลใจในการเปRนผูGประกอบการกิจการที่เกี่ยวขGองกับภาคการเกษตรในอนาคต
To study the ideas and inspirations of entrepreneurs especially in agricultural section
through entrepreneurs’ true experiences who have succeeded in their careers for supporting
students’ future.
นวกป ๑๔๔ ทรัพยากร สิ่งแวดลGอม และวิถีชีวิตชุมชน
๓ (๓-๐-๖)
NWEP 144 Natural Resources, Environment and Community Life
คํ า จํ า กั ด ความของฐานทรั พ ยากร ฐานทรั พ ยากรในมิ ติ ดG า นทรั พ ยากรธรรมชาติ สภาวะแวดลG อ ม
วัฒนธรรม และภูมิปpญญาทGองถิ่น สิทธิของชุมชนในการใชG และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
Definition of Resource Base; Various Dimensions in Natural Resources, Environment, Culture
and Indigenous Knowledge; Community Rights for Using and Natural Resource Management.

นวกป ๑๔๕ ฐานทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการประกอบการ
๓ (๒-๓-๕)
NWEP 145 Natural Resources for Entrepreneurship
องคประกอบตC า ง ๆ หนG า ที่ และบทบาทในสิ่ ง แวดลG อ ม อิ ท ธิ พ ลของปp จ จั ย ทางสิ่ ง แวดลG อ มตC อ
ทรัพยากรธรรมชาติ การใชGประโยชนของทรัพยากรธรรมชาติในการเกษตร และการประกอบ อาชีพดGานตCางๆ
Different elements, functions and role in the environment, influence of environmental
factors on natural resources, benefit of natural resources in agriculture.

๕๑

มคอ. ๒
นวกป ๒๔๑ ภูมิปbญญาวิทยา
๓ (๒-๓-๕)
NWEP 241 Cognitive Science
เหตุที่มาและความสําคัญของวิถีปฏิบัติและปpจจัยเกี่ยวขGองกับภูมิปpญญาทGองถิ่นและไทย
Basic cause and importance of traditional procedure and factors related to local and Thai
wisdom.

นวกป ๒๔๒ วัฒนธรรมกับการสรGางสรรค9
๒ (๑-๓-๓)
NWEP 242 Culture and Creativity
ศึกษาความสําคัญของภูมิปpญญาทGองถิ่น ทุนทางวัฒนธรรม โดยเนGนการนําภูมิปpญญาทGองถิ่นหรือทุน
ทางวัฒนธรรมมาสรGางสรรคตCอยอดปรับปรุงผลิตภัณฑหรือบรรจุภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคCาใหGกับสินคGาเดิม
To study the importance of local wisdom and cultural capital; to emphasise making
products or packagings by using local wisdomism and cultural capitalism creativity for value
added goods.
นวกป ๒๔๓ การจัดการสิ่งแวดลGอมและภูมินิเวศน9
๓ (๒-๓-๕)
NWEP 243 Geo-ecosystem and Environmental Management
คําจํากัดความของการจัดการสิ่งแวดลGอมและภูมินิเวศ ความสําคัญของสิ่งแวดลGอมตCอสิ่งมีชีวิต การ
จัดการดิน และน้ําในพื้นที่เกษตร รวมทั้งของเสีย นําไปสูCความยั่งยืนของพื้นดินและทรัพยากร
Definition of Geo-ecosystem and Environmental Management; Importance of
Environment to Living Organisms; Soil, water and waste management in agricultural area lead to
land sustainable and resources.
นวกป ๒๔๔ วิทยาศาสตร9เพื่อการประกอบการธุรกิจเกษตร
๔ (๒-๖-๖)
NWEP 244 Science for Agricultural Entrepreneurship
การเกษตรในประเทศไทยตั้ ง แตC อ ดี ต ถึ ง ปp จ จุ บั น ความสํ า คั ญ สถานการณปp จ จุ บั น และอนาคต
การเกษตรของไทย พันธุกรรม การถCายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ความหลากหลายทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต สภาพแวดลGอมและปpจจัยที่มีผลตCอการเจริญเติบโตสิ่งมีชีวิต การขยายพันธุของพืช
และสัตว การเก็บเกี่ยวผลผลิตและการแปรรูปผลผลิตเกษตรเบื้องตGน
Agriculture in Thailand from past to present. Importance, current and future situation
for agriculture in Thailand. Genetics, heredity and genetic diversity of organisms. Growth
development of organisms, environment and factors affected growth development.
Reproduction of plants and animals. Harvesting and basic agri-product processing.

๕๒

มคอ. ๒
นวกป ๒๔๕ ธุรกิจเกษตรเพื่อการประกอบการ ๑
๕ (๑-๑๒-๖)
NWEP 245 Agri-Business for Entrepreneurship 1
จากการสรGา งแรงบั น ดาลใจในการเริ่มตG น ธุร กิ จ ตC อเนื่ องมาถึ งการสรGา งและพั ฒ นามุ มมอง แนวคิ ด
ทักษะการประกอบธุรกิจในปpจจุบัน การเขGาหาแหลCงขGอมูล ความรูGจากเอกสาร วิชาการ รวมถึงผูGมีประสบการณ
จริง ตลอดจนองคความรูGที่ตGองใชGในการประกอบธุรกิจเบื้องตGน ดGานบัญชี การเงิน การจัดการองคกรและการ
จัดการทั่วไป การตลาด เศรษฐศาสตร หCวงโซCอุปทาน เพื่อบรรลุเปrาหมายที่ตั้งไวG
From the beginning of inspiration to be an Entrepreneurship until creation and
perspective skills developing of business concept in present. Approached resources knowledge
from academic and real experience. Following the objective, this subject has to have basic
business’s knowledge that require to operate such as basic accounting, finance, management,
marketing, economics, organization, and management of supply chain.
นวกป ๒๔๖ กระบวนวิธีการวิจัย
๓ (๑-๖-๔)
NWEP 246 Research Process
ระเบียบวิธีการวิจัย, การกําหนดหัวขGอและคําถามวิจัย, การวัดตัวแปร, การเลือกตัวอยCาง, การสรGาง
แบบสอบถาม, ความถูกตGองและความเชื่อถือไดGของการวัด, การเก็บรวบรวมขGอมูล, การจัดทําฐานขGอมูล, สถิติ
เพื่อการวิจัย, สถิติเชิงพรรณนา, สถิติเชิงอนุมาน, การใชGโปรแกรม SPSS ในการวิเคราะหขGอมูล, ขGอเสนองานวิจัย,
รายงานวิจัยประเภทสมบูรณแบบ, รายงานวิจัยเปRนบทความวิชาการ, จรรยาบรรณนักวิจัย
Research methodology, research topic and research question, variable measurement,
sampling, questionnaire construction, validity and reliability, data collection, data preparation,
statistics for research, descriptive statistics, inferential statistics, SPSS for data analysis, research
proposal, report writing, article writing, and ethics.
๒.๒ กลุ;มวิชาเฉพาะบังคับ
นวกป ๒๕๑ วิทยาศาสตร9และเทคโนโลยีเพื่อการประกอบการธุรกิจเกษตร
๔ (๒-๖-๖)
NWEP 251 Science and Technology for Agri-Business Entrepreneurship
ความสําคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสําหรับการประกอบการธุรกิจเกษตร ภูมิปpญญาชาวบGานกับ
การเกษตร การใชGเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต เพิ่มผลผลิต ปรับปรุงพันธุ เก็บเกี่ยวผลผลิต และการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร
Importance of science and technology for ag-entrepreneurship. Local wisdom and
agriculture. Uses of technologies in production process, productivity improvement, breeding
improvement, harvesting and processing.

๕๓

มคอ. ๒
นวกป ๒๕๒ ธุรกิจเกษตรเพื่อการประกอบการ ๒
๕ (๑-๑๒-๖)
NWEP 252 Agri-Business for Entrepreneurship 2
สรGางมุมมอง ทัศนะ และทักษะในการจัดการธุรกิจ การพัฒนาแนวคิดธุรกิจโดยอาศัยเทคโนโลยีและ
นวั ต กรรมเปR น เครื่ องมื อประกอบการเรี ย นรูGแ ละวิ เคราะหลั ก ษณะ รูป แบบของการประกอบการในภาคการ
การเกษตรที่มีขนาดองคกร และลักษณะธุรกิจที่แตกตCางกัน เชCน การผลิต การจําหนCาย รวมทั้งการแปรรูป ใน
อดีต ปpจจุบัน และแนวโนGมในอนาคต โอกาสใหมCๆ ทางธุรกิจ การนําความรูG ภูมิปpญญาทGองถิ่น และนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีมาใชGในการสรGางธุรกิจ และพัฒนาทักษะที่จําเปRนตCอการจัดการธุรกิจใหมC
Creation perspective, attitude, and business skill. Business skill development depends
on technology and innovation as tools for learning and analyze the business characteristic of
agricultural business that has different size of firm such as production, trading, and processed
products in the past, present and future. The new business opportunity based on the local
knowledge and innovative technology using to build a business.
นวกป ๓๔๑ ภาษาอังกฤษธุรกิจสําหรับผูGประกอบการ
๒ (๒-๐-๔)
NWEP 341 Business English for Entrepreneurship
ศึกษาความหมายของคําศัพท คําศัพทเฉพาะ สํานวน จากเอกสารจริงทางธุรกิจจากสื่อตCางๆ
เชCน
ขCาวธุรกิจจากหนังสือพิมพ บทความธุรกิจจากนิตยสาร ขGอมูลทางธุรกิจจากอินเตอรเน็ต แผนธุรกิจที่ใชGในการ
ประกอบการในสถานการณตCางๆ เพื่อนําไปใชGในการสนทนาโตGตอบ อCานและฟpงเรื่องราวเนื้อหาทางธุรกิจ สรุป
ความในรูปแบบของบันทึกยCอ สามารถนําเสนอขGอมูลทั้งในรูปแบบของการเขียนและการพูดแบบตCาง ๆ อยCางมี
ประสิทธิภาพ
Study the meaning of vocabulary, terminology and idiom from various sources of
business documents, such as, articles from the magazine, business information on the Internet,
business plans for entrepreneurs in several situations. The course aims to enable learners to be
able to discuss, read and listen to business content, summarize in the form of notes. and able
to present in both forms of writing and speaking more effectively.
นวกป ๓๔๒ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
๒ (๑-๒-๓)
NWEP 342 Academic English
ศึกษาทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะเนGนดGานธุรกิจและการประกอบการ สามารถใชGภาษาอังกฤษในการ
เรียนรูGและเพิ่มพูนความรูGทางธุรกิจ และการทํากิจกรรมที่หลากหลาย จุดมุCงหมายของรายวิชา ดGานการอCาน มุCงใหG
ผูGเรียน สามารถอCานบทความทางธุรกิจและสรุปสาระสําคัญของเรื่องที่อCานไดG ดGานการเขียน สามารถเขียนแผน
ธุรกิจและการสื่อสารโตGตอบทางธุรกิจไดGอยCางเหมาะสม ดGานการการฟpงและพูด สามารถฟpงบรรยาย นําเสนอแผน
ธุรกิจ ตอบขGอซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไดGอยCางเหมาะสม
๕๔

มคอ. ๒
Study four language skills of academic English focus on business and entrepreneurship.
English is used as a learning tool to gain information and to do varieties of activities. Reading
and summarizing the main points of the academic text. Writing essay and express their opinions
on the topics and using appropriate references. listening and speaking an English lecture and
make a business plan presentation and able to ask and respond to questions, share ideas.
นวกป ๓๔๓
NWEP 343

ปฏิสัมพันธ9ชุมชน
Community Interaction

๒ (๒-๐-๔)

ศึกษาและฝ˜กปฏิบัติทักษะในการสื่อสารทั้ง ๔ ดGาน คือ การฟpง พูด อCาน เขียน เพื่อใหGสามารถสื่อสารไดG
กับบุคคลไดGหลากหลายระดับสังคม รูGจักการวางตัวและมีมารยาทรวมทั้งมีจิตวิทยาที่ดีในการสื่อสาร เพื่อใหGเกิด
การสื่อสารอยCางมีประสิทธิภาพ
To study and practice 4 communication skills are listening, speaking, reading, and
writing to communicate with various groups of people including knowing good demeanor,
manner also psychology communications for communicating efficiently.
นวกป ๓๔๔
NWEP 344

สังคมและวัฒนธรรมร;วมสมัย
Contemporary Society and Culture

๒ (๒-๐-๔)

ความเชื่อมโยงของกระแสสังคมและวัฒนธรรมหลักที่กําลังเกิดขึ้นและเปRนที่นิยมในระดับนานาชาติ การ
เปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจทั้งในระดับนานาชาติและทGองถิ่น
Social and cultural mainstreams which are currently international popular trends.
Economic system changes in international at the international and local levels.
นวกป ๓๔๕ สัมมนา ๑ (การเตรียมตัวสู;การเป\นผูGประกอบการธุรกิจเกษตร)
๒ (๒-๐-๔)
NWEP 345 Seminar 1 (Self-preparation for becoming Agri-Business Entrepreneur)
การศึกษาคGนควGาขGอมูล การอภิปรายงานวิจัย โครงการ บทความ และสถานการณการ/หรือ ปpญหา/
ประกอบการธุรกิ จ เกษตร การวิเคราะหส ถานการณ ปp ญ หา และอุป สรรค แนวทางการแกG ไขปp ญ หา ปp จจั ย สูC
ความสําเร็จการเปRนผูGประกอบการ ทักษะและพฤติกรรมที่จําเปRนในการเปRนผูGประกอบการที่ประสบความสําเร็จ
และการนําเสนอ
Searching and studying information. Discussions about research, projects, articles
related to agri-business entrepreneurship. Situation, problem, and obstacle analyses. Problem

๕๕

มคอ. ๒
solvings. Factors that lead towards entrepreneurial success. Skills and behaviours necessary to
be a successful entrepreneur and presentation.
นวกป ๓๕๑ วิทยาศาสตร9และเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร
๔ (๒-๖-๖)
NWEP 351 Science and Technology for Agriculture
ระบบผลิตทางการเกษตร (เกษตรเชิงเดี่ยว เกษตรผสมผสาน เกษตรอิน ทรีย เกษตรปลอดภัย และ
เกษตรธรรมชาติ ) การใชG วิ ท ยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่ อ การจั ด การฟารมอยC างเปR น ระบบ และ “เกษตรกร
อัจฉริยะ” จากเกษตรกรสูCตลาดและผูGบริโภค
Agricultural system (Monoculture, Integrated Farming System, Organic Farming System, Safe
Agricultural Farming, Natural Agricultural Farming). The use of science and technology for farm
management and “Smart Famer” being. From farmers to markets and comsumers.

นวกป ๓๕๒
NWEP 352

ธุรกิจเกษตรเพื่อการประกอบการ ๓
Agri-Business for Entrepreneurship 3

๕ (๑-๑๒-๖)

เรียนรูGแนวคิดธุรกิจ วิเคราะหลักษณะ รูปแบบของการประกอบการในภาคการเกษตรที่มีขนาดองคกร และ
ประเภทธุรกิจที่แตกตCางกันทั้งในภูมิภาคและตCางภูมิภาค โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเปRนเครื่องมือ สรGางทักษะใน
การประมวล และประยุกตใชGความรูGดGานบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตรเกษตร และเทคโนโลยีที่เกี่ยวขGอง การเตรียมความ
พรGอมสูCการเปRนผูGประกอบการรายใหมCดGานการผลิต

Studying business concepts; analysis of entrepreneurial features regarding agriculture
with different types and sizes within and outside the region using technology and innovation
used as tools. Skill creation in the application of knowledge management, agricultural science,
and technology. Preparation to become new entrepreneurs in the production.
นวกป ๓๕๓ ธุรกิจเกษตรเพื่อการประกอบการ ๔
๕ (๑-๑๒-๖)
NWEP 353 Agri-Business for Entrepreneurship 4
เรียนรูGแนวคิดธุรกิจ วิเคราะหลักษณะ รูปแบบของการประกอบการแปรรูปภาคการเกษตรที่มีขนาด
องคกร และประเภทธุรกิจที่แตกตCางกันทั้ งในภูมิภ าคและตCางภู มิภาค โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเปR น
เครื่องมือ การสรGางทักษะในการประมวล และประยุกตใชGความรูGดGานบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตรเกษตร เทคโนโลยี
รวมถึงอุปกรณและเครื่องจักรที่เกี่ยวขGองกับกระบวนการแปรรูป การเตรียมความพรGอมสูCการเปRนผูGประกอบการ
รายใหมCดGานการแปรรูปผลิตภัณฑ
Studying business concepts; analysis of features and patterns of agricultural sector
different in types and sizes within and outside the region Based on technology and innovation.
Skill creation in the application of Knowledge management, agricultural science, and

๕๖

มคอ. ๒
technology, including equipment and machinery related to the privatization process.
Preparation to become new entrepreneurs in the products.
นวกป ๓๕๔ โครงงานการผลิตเพื่อการประกอบการ
๔ (๐-๑๒-๔)
NWEP 354 Production Project for Entrepreneurship
ทําการศึกษาและปฏิบั ติการตามรูปแบบ และกระบวนการการผลิต โดยอาศัยทฤษฎีและกลยุท ธของการ
ประกอบการ วิทยาศาสตรเกษตรและเทคโนโลยี สรGางทักษะในการประมวล และประยุกตใชGความรูGดGานบริหารธุรกิจ
วิทยาศาสตรเกษตร และเทคโนโลยีที่เกี่ยวขGองกับกระบวนการผลิต พัฒนาสูCการเปRนผูGประกอบการมือใหมCดGานการผลิต
โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเปRนเครื่องมือในการปฏิบัติ

Studying skills in collecting and applying knowledge in business administration,
agricultural science and technology related to the production process to develop new
entrepreneurs by using technology and innovation as tools in the practice.
นวกป ๓๕๕ โครงงานเพื่อการแปรรูปและเพิ่มมูลค;าผลิตภัณฑ9อย;างสรGางสรรค9
๔ (๐-๑๒-๔)
NWEP 355 Project for Creative Processing and Value-Added Product
การศึกษาคGนควGาและลงมือปฏิบัติการอยCางสรGางสรรคตามความสนใจของนักศึกษา ดGวยการแปรรูป
และการเพิ่มมูลคCาผลิตภัณฑ ภายใตGการใหGคําแนะนําของคณาจารยที่ปรึกษาและวิทยากรผูGเชี่ยวชาญ
A study and creative management project of student’s interest through processing and valueadded product, under suggession of advisors and expertises.
นวกป ๔๕๑ สหกิจศึกษา
๖ (๐-๐-๓๖)
NWEP 451 Co-Operative Education
การเรียนรูGจากประสบการณการทํางานจริง (Learning by doing) นักศึกษาจะตGองปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการหรือองคกรตCางๆไมCนGอยกวCา ๑๒๐ วัน และตGองมีการจัดทําแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยมี
อาจารยที่ ป รึ ก ษาของทางมหาวิ ท ยาลั ย เปR น ผูG ค อยใหG คํ า ชี้ แ นะ ดู แ ล ประเมิ น การปฏิ บั ติ งาน รC ว มกั บ สถาน
ประกอบการหรือองคกรผูGใชGบัณฑิต
Learning by doing : students have to work in workplaces with the minimum practical
experience in workplaces or organizations no less than 120 days; students are required to make
objective plans with advisors’ suggestions; the students’ assessment is conducted by academic
advisors and establishments.

๕๗

มคอ. ๒
นวกป ๔๕๒ โครงงานพัฒนาคุณภาพเพื่อการประกอบการ
๖ (๐-๑๘-๐)
NWEP 452 Quality Development Project for Entrepreneurship
การศึกษาคGนควGาอิสระอยCางเปRนระบบ ประกอบดGวย การตั้งสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขGอมูล การ
วิเคราะหขGอมูล การทดลอง และการสรุปผลในหัวขGอตามความสนใจและความถนัดของนักศึกษา เพื่อการพัฒนา
คุณภาพของสถานประกอบการ และคําแนะนําของคณาจารยที่ปรึกษาและผูGประกอบการ นักศึกษาตGองสรุปและ
นําเสนองานวิจัยเปRนรูปเลCมกCอนจบการศึกษา
A systemic research, comprising hypothesis, data collection, data analysis, experiment
and conclusion, choosing the topic based on interest and potential of student in order to
develop the quality of entrepreneur and suggestion of advisors and/or entrepreneur. Student
must conclude and present research in a book prior graduate.
นวกป ๔๕๓
NWEP 453

สัมมนา ๒ (การพัฒนาและนําเสนอแผนธุรกิจ)
Seminar 2 (Developing and Presentation Business Plan)

๓ (๑-๖-๔)

ศึกษาขGอมูลและปpจจัยที่เกี่ยวขGองกับธุรกิจที่จะทําในอนาคต ทําการวิเคราะหความเปRนไปไดGของโครงการใน
การประกอบการ จัดทํ าแผนธุรกิจเพื่ อนําเสนอความเปRนไปไดGในการดําเนิ นงานตCอผูGท รงคุ ณ วุฒิ หรือผูGเชี่ยวชาญเพื่ อ
สามารถหาแหลCงเงินทุนไดGจริง

Study the factors associated with the business will do in the future. Analysis the
feasibility of the project in the entrepreneure. Business plan to present the possibility of
operating a qualified or an expert to be able to find the actual source of funds.
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
นวนว ๓๐๐ การเพาะเลี้ยงสาหร;ายเชิงพาณิชย9
๒ (๑-๓-๓)
NWNW 300 Algae Culture for Commercial
ความรูGพื้นฐานทางสาหรCายวิทยา ความหลากหลายของสาหรCายและนิเวศวิทยาของสาหรCาย การจําแนก
ชนิดของสาหรCาย การเพาะเลี้ยงสาหรCาย คุณภาพน้ํากับการเพาะเลี้ยงสาหรCาย ประโยชนของสาหรCายในดGาน
เทคโนโลยีชีวภาพ เกษตร และการแพทย อุปสงคผลิตภัณฑจากสาหรCาย การคํานวณตGนทุนการผลิตและขาย การ
แปรรูปสาหรCายเพื่อทําเปRนผลิตภัณฑตCาง ๆ
Basic Knowledge of Algology; Biodiversity and Ecology of Algae; Algal Identification;
Algal culture; Water Quality for Algal Culture; Benefits of Algae in terms of Biotechnology,
Agriculture and Medicine; Demand for Products from Algae; Cost Analysis for Production and
Supply; Algal Processing for Different Products.

๕๘

มคอ. ๒
นวนว ๓๐๑ การท;องเที่ยวเชิงภูมินิเวศน9และการสื่อความหมายธรรมชาติ
๒ (๑-๓-๓)
NWNW 301 Ecotourisim and Nature Interpretation
ความสํ าคั ญ และบทบาทของการทC องเที่ ย วเชิ งนิ เวศน กิ จ กรรมนั น ทนาการและการสื่อความหมาย
ธรรมชาติ เทคนิคการถCายโอนความคิด ความรูGและความเขGาใจดGานธรรมชาติวิทยาผCานรูปแบบการสื่อความหมาย
ตCางๆ ทั้งแบบทางเดียวและสองทางแกCนักทCองเที่ยวและผูGนิยมธรรมชาติ ซึ่งเรียนรูGดGวยตัวเองจากสื่อที่หลากหลาย
และในรูปแบบการมีนักสื่อความหมายเปRนผูGนํา เพื่อใหGเกิดความเขGาใจและตระหนักถึงความสําคัญของธรรมชาติ
และสิ่งแวดลGอม ยังผลตCอการอนุรักษและการใชGทรัพยากรธรรมชาติอยCางยั่งยืน
The importance and role of ecotourism, recreational activities and nature
interpretation; Techniques and styles to transfer of knowledge about natural history, one-way
and two-way communication, to tourists and amateur naturalists by the natural interpretive
guides and self-guide with several media; To encourage people to understand and realize the
importance of natural resources and environment to protect and conserve of natural resource
and also for sustainable use.
นวนว ๓๐๒ พลังงานเพื่อชีวิต
๒ (๑-๓-๓)
NWNW 302 Energy for Life
รูGความหมายและประเภทของแหลCงกําเนิดพลังงาน พลังงานทางเลือกใหมC มนุษยกับการใชGพลังงาน
ปp ญ หาทางดG า นพลั งงานและแนวทางแกG ไขการใชG พ ลั งงาน การอนุ รั ก ษณพลั งงาน และการใชG พ ลั งงานแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง
Definition, type, energy source, human and energy consumption , energy consumption
problems and solving methods, energy conservation and sufficiency economy way in energy
consumption.
นวนว ๓๐๓ การเพาะเลี้ยงสัตว9น้ําเบื้องตGน
๒ (๑-๓-๓)
NWNW 303 Principles of Aquaculture
ศึ กษาเกี่ ยวกั บ ประวั ติ สถานการณ และความสํ าคั ญ ของการเพาะเลี้ ยงสั ตวน้ํ า ความหมายของการ
เพาะเลี้ยงสัตวและการประมง ปpจจัยพื้นฐานที่สําคัญของการเพาะเลี้ยง เชCน คุณภาพน้ํา อาหาร และโรคสัตวน้ํา เปRน
ตGน การคัดเลือกพCอแมCพันธุ การเพาะขยายพันธุสัตวน้ําที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ อาทิเชCน ปลาสวยงาม และพืช
น้ํา เปR นตG น รวมถึงการฝ˜ กปฏิ บั ติงานเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสั ตวน้ํ า อนุ บาลสัตวน้ํา และเลี้ ยงสัตวน้ํ า ที่ สํ าคั ญใน
ทGองถิ่น
History situation and utilization of aquaculture, definition of aquaculture and fishery,
basic factor for aquaculture, broodstock selection, commercial fish breeding, nursing and
culture with field studies
๕๙

มคอ. ๒
นวนว ๓๐๔ เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว9น้ําเบื้องตGน
๒ (๑-๓-๓)
NWNW 304 Aquaculture Technology
การฝ˜กปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ระบบการเลี้ยงสัตวน้ําในบCอดิน แมCน้ํา อCางเก็บน้ํา ทะเลสาบ และการเลี้ยง
สัตวน้ําชายฝpง เทคนิคการเลี้ยงสัตวน้ํา สาหรCายและพืชน้ําที่สําคัญ การผลิตและการอนุบาลลูกปลา เทคนิคการ
ผสมเทียม บทบาทของตCอมไรGทCอและฮอรโมนที่เกี่ยวขGองในการสืบพันธุสัตวน้ํา หลักการจัดการฟารมสัตวน้ํา
และศึกษานอกสถานที่
Practice of aquaculture in farming systems; types of aquaculture activities in ponds,
rivers, reservoirs, lakes and coastal; culture of specific aquatic animals; aquatic plants, and seed
production; technology in artificial propagation and biotechnology in aquaculture; reproductive
endocrinology of fish; fundamental of aquafarm,; and field studies.
นวนว ๓๐๕ เทคโนโลยีแปkงและธัญชาติ
๒ (๑-๓-๓)
NWNW 305 Starch and Cereal Technology
ลักษณะโครงสรGางและคุณสมบัติของธัญชาติ การเปลี่ยนแปลงของธัญชาติระหวCางการผลิต ผลิตภัณฑ
จากธัญชาติ การแปรรูป การเสื่อมเสีย และเทคโนโลยีการเก็บรักษาธัญชาติ ลักษณะโครงสรGางและคุณสมบัติ
เฉพาะตัวของแปrง กระบวนการผลิตแปrงและแปrงดัดแปร คุณสมบัติการของแปrงดัดแปรและการใชGประโยชนตCางๆ
The structure and properties of cereal, the change of cereal properties during
production, cereal processing, products, deterioration and storage technology, the structure
and properties of starch,

starch production,

modified starch and its properties and

applications.
นวนว ๓๐๖ เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ
๒ (๑-๓-๓)
NWNW 306 Food Technology and Nutrition
องคประกอบ สมบัติ และคุณคCาทางโภชนาการของอาหาร ความจําเปRนในการแปรรูปและการถนอม
ผลิตภัณฑเกษตร หลักเบื้องตGนของการถนอมและแปรรูปอาหาร การใชGสารเจือปนในอาหาร ผลการแปรรูปและ
ถนอมอาหารตCอคุณคCาทางโภชนาการและสุขภาพของผูGบริโภค
Compositions, properties and nutritional value of food, the essential of processing and
preservation of agricultural products, the basic principles of food processing and preservation,
the using of food additives, the effects of food processing and preservation on nutritional value
and health of consumers

๖๐

มคอ. ๒
นวนว ๓๐๗ เคมีในชีวิตประจําวัน
๒ (๑-๓-๓)
NWNW 307 Chemistry in Everyday’s Life
ความรูGเกี่ยวกับผลิตภัณฑเคมีตCางๆ ในชีวิตประจําวัน เชCนสบูC ยาสีฟpน สารทําความสะอาด สารเติมแตCง
ในอาหาร นมและผลิตภัณฑของนม เครื่องสําอาง กระดาษ กาว เรซิน ซีเมนต ยารักษาโรค ตลอดจนผลิตภัณฑที่
เกี่ยวกับการเกษตร เปRนตGน รวมทั้งการใชGสารเคมีอยCางถูกวิธี และการแกGไขพิษจากสารเคมีเบื้องตGน
Ingredients and properties of chemical products in everyday’s life such as soap,
toothpaste, detergent, food additives, milk and its products, cosmetic products, paper,
adhesives, cement, medicine, and agricultural chemicals, proper uses of chemical products and
proper first-aid treatment due to chemical exposure.
นวนว ๓๐๘ แมลงกับมนุษย9
๒ (๑-๓-๓)
NWNW 308 Insects and Human
บทนํา ความสําคัญและความสัมพันธของแมลง มนุษย และระบบนิเวศน โลกของแมลง เรื่องเลCาเกี่ยวกับ
แมลง ความมหัศจรรยของแมลง แมลงที่สําคัญทางการเกษตร ทางการแพทยและสัตวแพทย แมลงในเคหสถาน
และชุมชน แมลงที่มีประโยชน และแมลงที่มีความสําคัญเชิงพาณิชย
Introduction, importance and relationship between insects, humans and their
ecosystem. Insect’s world, insect’s story, insect’s wonder. Agricultural insects, medical and
veterinary insects. Insects in household and community. Beneficial insects and commercial
insects.
นวนว ๓๐๙ การเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจเพื่อการคGา
๒ (๑-๓-๓)
NWNW 309 Economic Insect Rearing for commercial
มนุษยกับการใชGประโยชนจากแมลง วัฒ นธรรมไทยกับการกินแมลง แมลงอาหารแหCงอนาคต การกิน
แมลงของมนุษยทั่วโลก คุณคCาทางอาหารของแมลง ขGอไดGเปรียบ-ขGอเสียเปรียบของการทําฟารมแมลง วงจรชีวิต
ของแมลงเศรฐกิจที่สําคัญบางชนิดและการเพาะเลี้ยง เชCน จิ้งหรีด แมลงดานา หนอนไหม หนอนนก
Human and use of insects. Thai’s culture and entomophagy. Entomophagy around the
world. Nutritive values of insects. Pros and cons of insect farming. Some important economic insect’s
life cycle and rearing, for example, crickets, water bugs, silkworm, mealworm.

๖๑

มคอ. ๒
นวนว ๓๑๐ เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการประกอบการ
๒ (๑-๓-๓)
NWNW 310 Plant Tissue Culture Technology for Business
ความหมาย ความสํ าคั ญ และประโยชนของการเพาะเลี้ ย งเนื้ อเยื่ อพื ช ที่ มีตC อการพั ฒ นาการเกษตร
การศึ กษาเทคนิ คและวิ ธีการตC างๆ ที่ จํ าเปR น สํ า หรั บ การเพาะเลี้ ย งเนื้ อเยื่ อพื ช ตลอดจนการนํ าความรูG ที่ไดG ไป
ประยุกตใชGในการขยายพันธุพืช การปรับปรุงพันธุพืช และการอนุรักษพันธุกรรมพืช รวมถึงการพัฒนาตCอยอดเชิง
พาณิชยในไดGอยCางถูกตGองและเหมาะสม
Definition, significance and beneficial of plant tissue culture in agriculture
development, Important techniques and methods used in plant tissue culture, Application of
these knowledges to be used in plant micropropagation, breeding, genetic conservation, and
commercial micropropagation.
นวนว ๓๑๑ เทคโนโลยีการหมัก
๒ (๑-๓-๓)
NWNW 311 Fermentation Technology
ความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของการหมักที่มีตCอวิถีชีวิตคนไทย การนําความรูGดGานจุลินทรีย
ไปประยุ กตใชG ในการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑโดยอาศั ย กระบวนการหมั กในเชิ งพาณิ ช ย อยC างเปR น ระบบ ถู กตG องและ
เหมาะสม
Definition, significance and beneficial of fermentation on the Thailand lifestyle.
Microbilogical knowledge is applied to produce a commercially by fermentation. Systematically
Right and proper.
นวนว ๓๑๒ การท;องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมของอาเซียน
๒ (๑-๓-๓)
NWNW 312 ASEAN Cultural Heritage Tourism
ศึกษาความหมาย ลักษณะ ความสําคัญ ความสําคัญของการทCองเที่ยว การทCองเที่ยวเชิงสรGางสรรค การ
ทCองเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรม ความสําคัญของมรดกโลก มรดกทางวัฒนธรรม และ มรดกทางธรรมชาติ รวมถึง
วิเคราะห ลักษณะของการจัดการทCองเที่ยวอยCางยั่งยืน และอุ ตสหากรรมการทC องเที่ ยวของประเทศไทย และ
ประเทศในกลุCมอาเซียนดGวย
To define the nature and importance of tourism. Creative Tourism Heritage tourism,
cultural heritage, cultural heritage and natural heritage. The analysis Nature of the management
and sustainable tourism. tourism industry of Thailand and the Asean group.

๖๒

มคอ. ๒
นวนว ๓๑๓ ปรสิตศึกษากับการสรGางสรรค9
๒ (๑-๒-๓)
NWNW 313 Parasite Study and Creativity
ปรสิตชนิดตCางๆ ความหลากหลายในความสัมพันธระหวCางปรสิตกับสิ่งมีชีวิตแวดลGอม การนําปรสิตบาง
ชนิดมาสรGางสรรคใหGเกิดประโยชนกับการดํารงชีวิตของคน
Parasites, Diveristy of relationship between parasites and surrounding living hosts, and
knowing how to advantageous apply some parasites to human living.
นวนว ๓๑๔ การเลี้ยงผึ้งและการจัดการฟาร9ม
๒ (๑-๒-๓)
NWNW 314 Beekeeping and Farm Management
ชีววิทยาของผึ้ง พฤติกรรม การเลี้ยง การจัดการผึ้ง ศัตรู ผลิตภัณฑจากผึ้ง การใชGผึ้งและแมลงอื่นเพื่อ
การผสมเกสรพืช การแปรรูปและการตลาด
Bee biology, bee behavior, beekeeping, bee management, enemy, honey bee
product, utilization of bees and other insect in the pollination of plant, and processing and
marketing of honey bees products.
นวนว ๓๑๕ สมดุลชีวิต
๒ (๒-๐-๔)
NWNW 315 Life Balance
ศึกษาความสัมพันธระหวCางมนุษยกับสิ่งแวดลGอม ปpจเจกบุคคลกับเพื่อนมนุษย และการดํารงอยูCของ
สรรพสิ่งตCางๆ ไดGแกC เรื่องความเชื่อ ศาสนา สังคม ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการประดิษฐคิดคGนทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี เปRนปpจจัยสําคัญที่ทําใหGเกิดความคิดสรGางสรรค ซึ่งเชื่อมโยงและสCงผลตCอการดํารงชีวิตของมนุษย
อยCางสมดุล
To study the relation between man and environment, one being and another and all
living things such as ideology, religion, community, art and culture including the science and
technology caused of living balance.
นวนว ๓๑๖ ศิลปะในชีวิตประจําวัน
๒ (๒-๐-๔)
NWNW 316 Art in Everyday Life
เรียนรูGความงามและทําความเขGาใจสิ่งรอบตัว ไมCวCาจะเปRนธรรมชาติ หรือสิ่งที่มนุษยสรGางขึ้น โดยอยูCบน
พื้นฐานของตรรกกะทางศิลปะ ฝ˜กคิดอยCางสรGางสรรค โดยผCานกระบวนการสรGางงานศิลปะอยCางงCายตามความ
ถนัด และความชอบ
To study the beauty and surroundings; natural or manmade things on the art basic
understanding to improve creativity through the interested making of art works.

๖๓

มคอ. ๒
นวนว ๓๑๗ การฟbงและการพูดเชิงวิชาการ
๒ (๒-๐-๔)
NWNW 317 Academic Listening and Speaking
การพัฒ นาทักษะการฟpงและการพู ดเชิงวิชาการสําหรับการประกอบการเชิงนิเวศวัฒ นธรรม เพื่ อใหG
ผูGเรียนสามารถฟpงการบรรยายภาษาอังกฤษในการประกอบการของตนไดG สามารถซักถาม แสดงความคิดเห็น และ
แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ไดG สามารถพู ด สรุป ความจากการอC า นไดG สามารถอภิ ป ราย และนํ าการอภิ ป รายไดG
สามารถนําเสนอผลงานปากเปลCา และตอบขGอซักถามไดGอยCางมีประสิทธิภาพ
Developing academic listening and speaking skills necessary for geo-ecoculture
entrepreneurship programs. The teaching and learning styles involve an integration of English
with content areas related to the learners’ fields. The course aims to enable learners to be
able to listen to English lectures in their fields, ask and appropriately respond to questions,
share ideas and express opinions, and read and summarize text. Learners will discuss and lead
a discussion, make an effective oral presentation, and actively participate in the session.
๒ (๒-๐-๔)
นวนว ๓๑๘ การอ;านและการเขียนเชิงวิชาการ
NWNW 318 Academic Reading and Writing
การพัฒ นาทักษะการอCานและการเขี ยนเชิ งวิช าการสําหรับ การประกอบการเชิ งภู มินิ เวศวัฒ นธรรม
เพื่อใหGผูGเรียนสามารถอCาน บทความวิชาการในสาขาวิชาของตนไดG สามารถจับประเด็น และเลือกเฉพาะขGอมูลที่
ตGองการไดG เพื่อเปRนขGอมูลประกอบการเขียน สามารถเขียนรายงานรูปแบบตCางๆ ในสาขาวิชาของตนไดG โดยใชG
ขGอมูลที่ ไดGจากการอCาน การทดลอง ฯลฯ โดยใชGวิธีการเขียนที่เนGน กระบวนการ และใชG แหลCงอGางอิงไดGอยCางมี
ประสิทธิภาพ
Developing academic reading and writing skills for geo-ecoculture entrepreneurship
programs involve an integration of English into learners’ content areas to enable them to read
academic articles in learner's fields, select required information to support their writing, write
different forms of reports and effectively use references and citations throughout the writing
process.
ความรูGพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
๒ (๒-๐-๔)
NWNW 319 Introduction to Law
วิวัฒ นาการกฎหมาย ลักษณะของกฎหมาย บC อเกิด ของกฎหมาย ระบบกฎหมาย ขอบเขตของการ
บังคั บใชGกฎหมาย หมวดหมูC ของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย ขGอคิ ดพื้น ฐานทางกฎหมาย การใชG กฎหมาย
ลําดับชั้นของกฎหมาย การตีความกฎหมาย
Evolution of Law, Nature of Law, Sources of Law, Legal System, Extent of Law
Enforcement, Category of Law, Type of Law, Basic Commentaries on Law, Use, Hierarchy and
Interpretation of Law.
นวนว ๓๑๙

๖๔

มคอ. ๒
วทคณ ๑๑๖ แนวคิดเชิงคณิตศาสตร9สามัญและการประยุกต9
๒ (๒-๐-๔)
SCMA 116 Simple Mathematical Concepts and Applications
การประยุกตของแนวคิดเกี่ยวกับจํานวนและตัวเลข เรขาคณิต ตรรกศาสตร ทฤษฎีจํานวน และความ
นCาจะเปRน
Applications of concepts in numbers and numerals, geometry, logic, number theory and
probability.

๖๕

มคอ. ๒

เอกสารแนบ
ภาคผนวก ข
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
ต;อผลการเรียนรูGจากหลักสูตรสู;รายวิชา
และ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต;อผลการเรียนรูGของหลักสูตร
ต;อค;านิยมองค9กรมหาวิทยาลัยมหิดล

๖๖

มคอ. ๒

เอกสารแนบ
ภาคผนวก ข
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต;อผลการเรียนรูGจากหลักสูตรสู;รายวิชา
ผลการเรียนรูGในตารางแสดงความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูGจากหลักสูตรสูCรายวิขา มีความหมาย
ดังนี้
๑. ดGานคุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ ปฏิบัติอยCางมีคุณคCา คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
๑.๒ รักษาวินัย ตรงตCอเวลา และความรับผิดชอบตCอตนเอง งาน และสังคม
๑.๓ รักษาสิทธิของตนเองและเคารพในสิทธิของผูGอื่น รักคุณคCาและศักดิ์ศรีความเปRนมนุษย
๑.๔ เคารพกฎระเบียบและขGอบังคับตCางๆ ขององคกรและสังคม
๒. ดGานความรูG
๒.๑ มีความรูGในศาสตรที่เปRนพื้นฐานเพื่อทําใหGเขGาใจตนเอง สังคม ธรรมชาติแวดลGอม และความเปRน
มนุษยที่สมบูรณ
๒.๒ มีความรูGทางดGานวิทยาศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรเกษตร และการบริหารจัดการเพื่อการ
ประกอบการ
๒.๓ มีความสามารถในกระบวนการวิจัยเพื่อการไดGมาซึ่งองคความรูG
๓. ดGานทักษะทางปbญญา
๓.๑ มีสติรูGเทCาทันและสามารถควบคุมการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมของตนเอง
๓.๒ สามารถประยุกตความรูG ทักษะ และประสบการณ เพื่อการสรGางสรรคและพัฒนาสิ่งใหมCอยCางมี
วิจารณญาณ
๓.๓ สามารถวิเคราะห สังเคราะห และหาแนวทางการแกGไขปรับปรุงไดGอยCางเหมาะสมตามเหตุและผล
๓.๔ สามารถคัดและแยกแยะ รวบรวม และประเมินขGอมูลสารสนเทศ และความรูG ตามหลักโยนิโส
มนสิการ
๔. ดGานทักษะความสัมพันธ9ระหว;างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ เขGาใจในคุณคCา และเรียนรูGที่จะยอมรับในความแตกตCางหลากหลายของผูGอื่น เพื่อการอยูCรCวมกันเปRน
สCวนหนึ่งของกลุCม ชุมชน และสังคมไดGอยCางราบรื่น
๔.๒ สามารถเรียนและทํางานเปRนทีม โดยอาศัยการมีความรับผิดชอบตCอตนเอง ผูGอื่น และงานที่ไดGรับ
มอบหมาย
๖๗

มคอ. ๒
๔.๓ แสดงภาวะผูGนําและผูGตาม ทํางานเปRนทีม แกGไขขGอขัดแยGง และจัดลําดับความสําคัญไดG
๕. ดGานทักษะการวิเคราะห9เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชGเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ สามารถเลือกและประยุกตใชGวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่อการศึกษา วิเคราะห และแปล
ความหมายขGอมูลอยCางเหมาะสม
๕.๒ สามารถเลือกและใชGเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคGน เก็บรวบรวม ประมวลผล แปลความหมาย
และการนําเสนอขGอมูลอยCางมีประสิทธิภาพเหมาะสม
๕.๓ สามารถสื่อสารดGวยทักษะทางภาษา การฟpง การบันทึก และการนําเสนอไดGอยCางมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับบุคคลและชุมชน
๖. ดGานทักษะการประกอบการ
๖.๑ สามารถบริหารจัดการงานดGานการประกอบการไดGอยCางเปRนระบบและสรGางสรรค พรGอมทั้งคํานึงถึง
ผลกระทบตCอสังคมและสิ่งแวดลGอม

๖๘

มคอ. ๒
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต;อผลการเรียนรูGจากหลักสูตรสู;รายวิชา

ความรับผิดชอบหลัก

ความรับผิดชอบรอง

๒. ความรูG

๑. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

๓. ทักษะทางปpญญา

๔. ทักษะความสัมพันธ
ระหวCางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

๕. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข สื่อสาร และ
การใชGเทคโนโลยี
สารสนเทศ

๖. ทักษะการ
ประกอบการ

๑.๑

๑.๒

๑.๓

๑.๔

๒.๑

๒.๒

๒.๓

๓.๑

๓.๒

๓.๓

๓.๔

๔.๑

๔.๒

๔.๓

๕.๑

๕.๒

๕.๓

๖.๑



































































































































































๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๑.๑ กลุ;มวิชาทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทัว่ ไปเพื่อการพัฒนามนุษย
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใชGภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔
๑.๒ กลุ;มวิชาทีห่ ลักสูตรกําหนด
นวกป ๑๐๑ อุษาคเนยศึกษา ๑















นวกป ๑๐๒ อุษาคเนยศึกษา ๒















๖๙

มคอ. ๒

๑. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

๑.๑
นวกป ๒๑๑ ภาษาอังกฤษเพือ่ การเรียนรูGในชีวิตจริง
๑
นวกป ๒๑๒ ภาษาอังกฤษเพือ่ การเรียนรูGในชีวิตจริง
๒
นวกป ๑๐๔ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ประกอบการ

๑.๒

๒. ความรูG

๑.๓

๑.๔




๒.๑

๒.๒

๒.๓









นวกป ๑๐๕ ความแตกฉานดGานสุขภาพ



นวกป ๓๐๒ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย





๓. ทักษะทางปpญญา











๓.๑

๓.๓

๓.๔



















๓.๒



๔. ทักษะความสัมพันธ
ระหวCางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

๕. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข สื่อสาร และ
การใชGเทคโนโลยี
สารสนเทศ

๔.๑

๔.๒

๔.๓

๕.๑

๕.๒


















































๕.๓

๖. ทักษะการ
ประกอบการ
๖.๑

























































๒. หมวดวิชาเฉพาะ
๒.๑ กลุ;มวิชาเฉพาะพื้นฐาน
นวกป ๑๔๑ ศิลปะการใชGชีวิต









นวกป ๑๔๒ แรงบันดาลใจสูกC ารเปRนผูGประกอบการ ๑









นวกป ๑๔๓ แรงบันดาลใจสูกC ารเปRนผูGประกอบการ ๒













นวกป ๑๔๔ ทรัพยากร สิ่งแวดลGอม และวิถีชีวิต
ชุมชน
นวกป ๑๔๕ ฐานทรัพยากรธรรมชาติเพือ่ การ
ประกอบการ
นวกป ๒๔๑ ภูมิปpญญาวิทยา
นวกป ๒๔๒ วัฒนธรรมกับการสรGางสรรค
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มคอ. ๒

๑. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

๒. ความรูG

๓. ทักษะทางปpญญา

๔. ทักษะความสัมพันธ
ระหวCางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

๕. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข สื่อสาร และ
การใชGเทคโนโลยี
สารสนเทศ

๖. ทักษะการ
ประกอบการ

๑.๑

๑.๒

๑.๓

๑.๔

๒.๑

๒.๒

๒.๓

๓.๑

๓.๒

๓.๓

๓.๔

๔.๑

๔.๒

๔.๓

๕.๑

๕.๒

๕.๓

๖.๑

นวกป ๒๔๓ การจัดการสิ่งแวดลGอมและภูมินิเวศน































































นวกป ๒๔๔ วิทยาศาสตรเพื่อการประกอบการธุรกิจ
เกษตร








นวกป ๒๔๕ ธุรกิจเกษตรเพื่อการประกอบการ ๑





































นวกป ๒๔๖ กระบวนวิธกี ารวิจัย























๒.๒ กลุ;มวิชาเฉพาะบังคับ
นวกป ๒๕๑ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการ
ประกอบการธุรกิจเกษตร





































นวกป ๒๕๒ ธุรกิจเกษตรเพื่อการประกอบการ ๒







































































































นวกป ๓๔๑ ภาษาอังกฤษธุรกิจสําหรับการ
ประกอบการ





นวกป ๓๔๒ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ





นวกป ๓๔๓ ปฏิสัมพันธชุมชน





นวกป ๓๔๔ สังคมและวัฒนธรรมรCวมสมัย
นวกป ๓๔๕ สัมมนา ๑ (การเตรียมตัวสูกC ารเปRน
ผูGประกอบการธุรกิจเกษตร)
นวกป ๓๕๑ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อ
การเกษตร
นวกป ๓๕๒ ธุรกิจเกษตรเพื่อการประกอบการ ๓










































๗๑









































มคอ. ๒

๑. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

๒. ความรูG

๓. ทักษะทางปpญญา

๔. ทักษะความสัมพันธ
ระหวCางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

๕. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข สื่อสาร และ
การใชGเทคโนโลยี
สารสนเทศ

๖. ทักษะการ
ประกอบการ

๑.๑

๑.๒

๑.๓

๑.๔

๒.๑

๒.๒

๒.๓

๓.๑

๓.๒

๓.๓

๓.๔

๔.๑

๔.๒

๔.๓

๕.๑

๕.๒

๕.๓

๖.๑

นวกป ๓๕๓ ธุรกิจเกษตรเพื่อการประกอบการ ๔















นวกป ๓๕๔ โครงงานการผลิตเพื่อการประกอบการ































































นวกป ๓๕๕ โครงงานเพื่อการแปรรูปและเพิ่มมูลคCา
ผลิตภัณฑอยCางสรGางสรรค











นวกป ๔๕๑ สหกิจศึกษา







































































นวกป ๔๕๒ โครงงานพัฒนาคุณภาพเพือ่ การ
ประกอบการ
นวกป ๔๕๓ สัมมนา ๒ (พัฒนาและนําเสนอแผน
ธุรกิจ)







๗๒









มคอ. ๒
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต;อผลการเรียนรูGของหลักสูตรต;อค;านิยมองค9กรมหาวิทยาลัยมหิดล
(Core Values Mahidol University)
ผลการเรียนรูGตามกรอบมาตรฐาน

M

๑. ดGานคุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ ปฏิบัติอยCางมีคุณคCา คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
๑.๒ รักษาวินัย ตรงตCอเวลา และความรับผิดชอบตCอตนเอง งาน และสังคม
๑.๓ รักษาสิทธิของตนเองและเคารพในสิทธิของผูGอื่น รักคุณคCาและศักดิ์ศรีความเปRนมนุษย
๑.๔ เคารพกฎระเบียบและขGอบังคับตCางๆ ขององคกรและสังคม
๒. ดGานความรูG
๒.๑ มีความรูGในศาสตรที่เปRนพื้นฐานเพื่อทําใหGเขGาใจตนเอง สังคม ธรรมชาติแวดลGอม และความเปRนมนุษย
ที่สมบูรณ
๒.๒ มีความรูGทางดGานวิทยาศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรเกษตร และการบริหารจัดการเพื่อการประกอบการ
๒.๓ มีความสามารถในกระบวนการวิจัยเพื่อการไดGมาซึ่งองคความรูG
๓. ดGานทักษะทางปbญญา
๓.๑ มีสติรูGเทCาทันและสามารถควบคุมการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมของตนเอง
๓.๒ สามารถประยุกตความรูG ทักษะ และประสบการณ เพื่อการสรGางสรรคและพัฒนาสิ่งใหมCอยCางมี
วิจารณญาณ
๓.๓ สามารถวิเคราะห สังเคราะห และหาแนวทางการแกGไขปรับปรุงไดGอยCางเหมาะสมตามเหตุและผล
๓.๔ สามารถคัดและแยกแยะ รวบรวม และประเมินขGอมูลสารสนเทศ และความรูG ตามหลักโยนิโสมนสิการ
๗๓

ตรงกับค;านิยมมหาวิทยาลัยมหิดล
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มคอ. ๒
ผลการเรียนรูGตามกรอบมาตรฐาน

M

๔. ดGานทักษะความสัมพันธ9ระหว;างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ เขGาใจในคุณคCา และเรียนรูGที่จะยอมรับในความแตกตCางหลากหลายของผูGอื่น เพื่อการอยูCรCวมกันเปRน
สCวนหนึ่งของกลุCม ชุมชน และสังคมไดGอยCางราบรื่น
๔.๒ สามารถเรียนและทํางานเปRนทีม โดยอาศัยการมีความรับผิดชอบตCอตนเอง ผูGอื่น และงานที่ไดGรับ
มอบหมาย
๔.๓ แสดงภาวะผูGนําและผูGตาม ทํางานเปRนทีม แกGไขขGอขัดแยGง และจัดลําดับความสําคัญไดG
๕. ดGานทักษะการวิเคราะห9เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชGเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ สามารถเลือกและประยุกตใชGวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่อการศึกษา วิเคราะห และแปล
ความหมายขGอมูลอยCางเหมาะสม
๕.๒ สามารถเลือกและใชGเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคGน เก็บรวบรวม ประมวลผล แปลความหมาย
และการนําเสนอขGอมูลอยCางมีประสิทธิภาพเหมาะสม
๕.๓ สามารถสื่อสารดGวยทักษะทางภาษา การฟpง การบันทึก และการนําเสนอไดGอยCางมีประสิทธิภาพ และ
เหมาะสมกับบุคคลและชุมชน
๖. ดGานทักษะการประกอบการ
๖.๑ สามารถบริหารจัดการงานดGานการประกอบการไดGอยCางเปRนระบบและสรGางสรรค พรGอมทั้งคํานึงถึง
ผลกระทบตCอสังคมและสิ่งแวดลGอม

๗๔

ตรงกับค;านิยมมหาวิทยาลัยมหิดล
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มคอ. ๒

เอกสารแนบ
ภาคผนวก ค
รายละเอียดอาจารย9ประจําหลักสูตร

๗๕

มคอ. ๒

รายละเอียดอาจารย9ประจําหลักสูตร
๑. อ.ดร.ณัฐฐิญา อัครวิวัฒน9ดํารง
๑.๑ ชื่อ ณัฐฐิญา อัครวิวัฒนดํารง (ชื่อเดิม: เบญจวรรณ ศิริเวชวิวัฒน)
๑.๒ คุณวุฒิ
คุณวุฒิ
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา
Entomology
กีฏวิทยา
กีฏวิทยา

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
University of Nebraska-Lincoln
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ปZ
2006
๒๕๔๔
๒๕๔๐

๑.๓ สังกัด โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค มหาวิทยาลัยมหิดล
๑.๔ งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชํานาญการ
๑.๔.๑ 2003-2006 Research assistantship granted by Department of Entomology,
University of Nebraska-Lincoln (USA).
๑.๔.๒ 2003-2006 Member, Entomological Society of America.
๑.๔.๓ 2003-2006 Member, Bruner Club, Department of Entomology, UNL.
๑.๔.๔ 2004
Vice President of Thai Association of University of Nebraska (TANU).
๑.๔.๕ 1997-2001 Member, Systematic & Applied Acarology Society.
๑.๕ ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ ที่ไดGรับการตีพิมพเผยแพรCในวารสารทางวิชาการที่เชื่อถือไดGในรอบ ๕
ปL
๑.๕.๑ 2005 David & Anna Larrick Student Award $500.
๑.๕.๒ 2005 First Place for Outstanding Presentation of Entomological Research in the
Student Competition- PhD Poster (Section A, B and Ca). “Genetic Variability of Wheat Curl
Mite (Aceria tosichella Keifer) in Western Nebraska”. At the Entomological Society of
America, North Central Branch Meeting, West Lafayette, Indiana (March) $200.
๑.๕.๓ 2006 Myron H. Swenk Student Award $150.
๑.๒.๔ เบญจวรรณ ศิริเวชวิวัฒน9 และอังศุมาลย จันทราปpตย. 2005. ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของไร
ศัตรูผลิตภัณฑอาหารทะเลแหGง Lardoglyphus konoi (Sasa & Asanuma). ว. วิทย. กษ. 36(1-2): 37-49.
๑.๒.๕ Hein, G. L., R. C. French, B. Siriwetwiwat, and J. W. Amrine. 2012. Genetic
Characterization of North American Populations of the Wheat Curl Mite and Dry Bulb Mite.
Journal of Economic Entomology 105(5):1801-1808. 2012.
๗๖

มคอ. ๒
๑.๖ ผลงานอื่น ๆ
๑.๖.๑ 1998 Benjawan Siriwetwiwat and Angsumarn Chandrapatya. “Biology and
Distribution of Dried Fishery Product Mite, Lardoglyphus konoi (Sasa & Asanuma)” poster at
Biodiversity Research and Training Program, Pitsanuloke Province, Thailand.
๑.๖.๒ 2004 Benjawan Siriwetwiwat, G. L. Hein, and R. C. French. “Survival of Wheat
Curl Mite on Virus Infected Wheat Plants” poster at the North Central Branch meetings of
the Entomological Society of America, Kansas City, Missouri (March 28-31).
๑.๖.๓ 2004 Hein, G. L., R. C. French, and B. Siriwetwiwat. Managing a wheat-mite-virus
complex: The need to understand the basics. Presented at the XX International Congress
of Entomology, Brisbane, Australia (August 15-21).
๑.๖.๔ 2005 Benjawan Siriwetwiwat, G. L. Hein, and R. C. French. “Genetic Variability
of Wheat Curl Mite (Aceria tosichella Keifer) in Western Nebraska” Poster at the North
Central Branch meetings of the Entomological Society of America, West Lafayette, Indiana
(March 20-23).
๑.๖.๕ 2006 Benjawan Siriwetwiwat, G. L. Hein, R. C. French, and J. E. Foster. “Genetic
Variation of Field Populations of Wheat Curl Mite” Student paper competition at the North
Central Branch meetings of the Entomological Society of America, Bloomington, Illinois
(March 26-29).
๑.๖.๖ 2006 Hein, G. L., B. Siriwetwiwat, and R. C. French. “Biological factors
associated with host (Biotype) differences for wheat curl mite (Aceria tosichella)
Symposium of XIIth International Congress of Acarology, Amsterdam, The Netherlands
(August 21–26).
๑.๖.๗ 2007 Benjawan Siriwetwiwat, G. L. Hein, R. C. French, and J. E. Foster. “Genetic
Variation of Field Populations of Wheat Curl Mite” Student paper competition at the North
Central Branch meetings of the Entomological Society of America, Winnipeg, Manitoba,
Canada (March 25-28).
๑.๖.๘ 2007 Hein, G. L., B. Siriwetwiwat, and R. C. French. “Resistance in Wheat to the
Wheat Curl Mite: Is Biotype Development Inevitable?” 2007 Symposium: Multi-Pest
Resistance to the Diverse Pests of Wheat – Where Will We be in 20 Years? at the North
Central Branch meetings of the Entomological Society of America, Winnipeg, Manitoba,
Canada (March 25-28).
--------------------------------------------------------

๗๗

มคอ. ๒
๒. อ.ดร.จุฑารัตน9 แสงกุล
๒.๑ ชื่อ จุฑารัตน แสงกุล
๒.๒ คุณวุฒิ
คุณวุฒิ
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลGอม
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลGอม
วิทยาศาสตรการประมง

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลGาเจGา
คุณทหารลาดกระบัง

ปZ
๒๐๑๓
๒๐๐๖
๒๐๐๐

๒.๓ สังกัด โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค มหาวิทยาลัยมหิดล
๒.๔ งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชํานาญการ
๑.๔.๑ Marine Science, Coral Ecology
๑.๔.๒ Radioactivity and pesticide in the environment. Fate and transport of pollution
on Environmental (soil, sediment, water, aquatic organism)
๑.๔.๓ Use organism for bioindicator to risk assessment.
๒.๕ ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ ที่ไดGรับการตีพิมพเผยแพรCในวารสารทางวิชาการที่เชื่อถือไดGในรอบ ๕
ปL
๒ . ๕ . ๑ Chawanrat Somnuek, Voravit Cheevaporn, Chutarat Saengkul, & F. William H.
Beamish. (2007). Variability in Acetylcholinesterase upon Exposure to Chlopyrifos & Carbaryl
in Hybrid Catfish. Science Asia 33: 301-305.
๒.๕.๒ Tiina S. Tuovinen, Chutarat Saengkul, Jarkko Ylipieti, Dina Solatie, Jukka Juutilainen
( 2 0 1 2 ) . Transfer of 1 3 7 Cs from water to fish is not linear in two northern lakes.
Hydrobiologia. DOI10.1007/s10750-012-1224-8
๒ .๕ .๓ Chutarat Saengkul, Pannee Pakkong, Katavut Pachana and Pichan Sawang wong
(2 0 1 3 ). 1 3 7 Cs adsorption and desorption on marine sediments from the upper gulf of
Thailand. Advanced Materials Research 770:339-342.

๗๘

มคอ. ๒
๒.๕.๔ Saengkul, C., Pakkong, P., Sawangwong. (2013) Effect of sediment characteristics on
sorption of 137Cs at the sediment-water interface. IOSR Journal of Environmental science,
toxicology and food technology 4(5) :122-125.
๒.๖ ผลงานอื่น ๆ
Poster Presentation
Chutarat Saengkul & Voravit Cheevaporn. Factors Affecting Brain Acetylcholinesterase
Activity of the Hybrid Catfish (Clarias Gariepinus x C. Macrocephalus) Exposed to Chlopyrifos
& Carbaryl. 32nd Congress on Science and Technology of Thailand. October 10-12, 2006.
Oral Presentation
Chutarat Saengkul & Voravit Cheevaporn. Effect of Chlopyrifos on Acetylcholinesterase
Activity of the Hybrid Catfish (Clarias Gariepinus x C. Macrocephalus). 6th Grad Research.
October 13-14, 2006.
--------------------------------------------------------

๗๙

มคอ. ๒
๓. อ.พรพิรัตน9 คันธธาศิริ
๓.๑ ชื่อ นางสาวพรพิรัตน คันธธาศิริ
๓.๒ คุณวุฒิ
คุณวุฒิ
บธ.ด.
บธ.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา
การตลาด
การจัดการ
เทคโนโลยีชีวภาพ

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแกCน
มหาวิทยาลัยขอนแกCน
มหาวิทยาลัยขอนแกCน

ปZ
กําลังศึกษาอยูC
๒๕๔๗
๒๕๔๐

๓.๓ สังกัด โคงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค มหาวิทยาลัยมหิดล
๓.๔ งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชํานาญการ
๓.๔.๑ การตลาดผลิตภัณฑทั่วไปและผลิตภัณฑนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดลGอม
๓.๔.๒ การจัดการเชิงกลยุทธ การจัดการการตลาด
๓.๔.๓ เทคโนโลยีการหมัก
๓.๕ ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ ที่ไดGรับการตีพิมพเผยแพรCในวารสารทางวิชาการที่เชื่อถือไดGในรอบ ๕
ปL
๓.๕.๑ Kantatasiri, Pornpirat. (2014). The Influencing of Young Consumers Shopping Style
on Attitude toward the Environmentally Friendly Food Products in Thailand. Proceeding in
International Conference on Trends in Multidisciplinary Business and Economics Research
(TMBER, 27-28, March 2014).
๓ .๕ .๒ Kantatasiri, Pornpirat. (2011). Future of Functional Foods and Nutraceutical
Products: The Challenge and Potential of Thailand to ASEAN. Proceeding in the sixth
GMSARN International Conference 2011, 28-30 March 2012, Nong-Khai, Thailand
๓.๖ ผลงานอื่น ๆ
๓.๖.๑ ผูGรCวมวิจัย เรื่อง การพั ฒ นาตลาดอาหารปลอดภั ยบนเสG น ทางระเบี ยงเศรษฐกิจ ตะวัน ออกตะวันตกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหลCงเงินทุน งบประมาณอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกCน
โครงการวิจัยตามโครงการบCมเพาะนักวิจัยเพื่อใหGสรGางผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ปLงบประมาณ 2554
ทําเสร็จแลGว 80%
๓.๖.๒ มกราคม – สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ผูGชCวยฝ™ายสนับ สนุน โครงการ โครงการสรGางและพั ฒ นา“
ผูGประกอบการเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC”
๘๐

มคอ. ๒
๓.๖.๓ พ.ศ. ๒๕๕๖ ผูGชCวยวิทยากรอบรม โครงการ “โครงการเตรียมความพรGอมและสรGางเครือขCายภาค
ธุรกิจอุตสาหกรรรมเพื่อเขGาสูCประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” จัดโดยกรมสCงเสริมอุตสาหกรรม ที่จังหวัด
รGอยเอ็ด (18- 17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556) จังหวัดกาฬสินธุ (28-29 มีนาคม พ.ศ. 2556)
๓.๖.๔ ผูGชCวยแผนงานดGานกลยุทธขับเคลื่อนการตลาด บริษัทปลารGาโกสุมฟารม อ.โกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม และ วิสาหกิจแปรรูปการเกษตร จังหวัดหนองคาย โครงการพัฒ นาขีดความสามารถในการ
แขCงขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (OPOAI) ประจําปL พ.ศ.2555
๓.๖.๕ ผูGรCวมวิจัย เรื่อง การศึกษาหCวงโซCคุณคCาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขCงขันของขGาวหอมมะลิ
อินทรียในพื้นที่ทุCงกุลารGองไหG (A Study of Value Chain to Strengthen the Competitive
Competency of Organic Hommali Rice in Thung Kula) แหลCงเงินทุนการวิจัยของศูนยการวิจัย ธ .ส.ก.
ปLบัญชี พ.ศ. 2554 ระยะเวลาการวิจัย ตุลาคม – 2554 กันยายน พ.ศ. 2555
๓.๖.๖ ผูG ชC ว ยแผนงานดG า นกลยุ ท ธขั บ เคลื่ อ นการตลาด โรงสี ขG า วอารมณดี โครงการพั ฒ นาขี ด
ความสามารถในการแขCงขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค(OPOAI) ประจําปL พ.ศ.2554
๓.๖.๗ ผูG รCว มวิ จัย เรื่อง การประเมิ น แผนงานผั กปลอดภั ย จากสารพิ ษ จั งหวัด ขอนแกC น ระยะที่ 2
สายใยคนและแผCนดิน. แหลCงเงินทุน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรGางเสริมสุขภาพ (สสส.) ระยะเวลา
วิจัย ตุลาคม พ.ศ. 2550–ตุลาคม พ.ศ. 2552
--------------------------------------------------------

๘๑

มคอ. ๒
๔. อาจารย9สุภาภรณ9 คําเรืองฤทธิ์
๔.๑ ชื่อ นางสาวสุภาภรณ9 คําเรืองฤทธิ์
๔.๒ คุณวุฒิ
คุณวุฒิ
ศศ.ด.
ศศ.ม.
ศศ.บ.

สาขาวิชา
ประชากรศาสตร
ประชากรศาสตร
เศรษฐศาสตร

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ปZ
๒๕๕๗
๒๕๕๐
๒๕๔๗

๔.๓ สังกัด โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค มหาวิทยาลัยมหิดล
๔.๔ งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชํานาญการ
๕.๔.๑ การเตรียมความพรGอมเพื่อวัยสูงอายุ
๕.๔.๒ ผูGสูงอายุ
๔.๕ ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ ที่ไดGรับการตีพิมพเผยแพรCในวารสารทางวิชาการที่เชื่อถือไดGในรอบ ๕
ปL
๔.๕.๑ สุภาภรณ คําเรืองฤทธิ์. (๒๕๕๖). การเตรียมความพรGอมเพื่อวัยสูงอายุของประชากรไทย. วารสาร
ประชากรศาสตร, ๒๙(๑), ๕๗-๗๙.
๔.๕.๒ วรเวศม สุวรรณระดา, ศิริพันธุ สาสัตย และสุภาภรณ คําเรืองฤทธิ์. (๒๕๕๓). อุปสงคของบริการ
ดูแลระยะยาวสําหรับผูGสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารเศรษฐศาสตรและนโยบายสาธารณะ, ๑(๑),
๒๐-๔๑.
๔.๖ ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่นําเสนอในงานประชุมวิชาการ และเว็บไซต9วิชาการ
๔.๖.๑ สุภาภรณ คําเรืองฤทธิ์. (๒๕๕๖, ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖). การเปRนสมาชิกกองทุนการออมกับ
การเตรียมความพรGอมเพื่อวัยสูงอายุดGานสุขภาพกาย. ใน รายงานการประชุมวิชาการประชากรศาสตร
แหCงชาติ ๒๕๕๖, โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร กรุงเทพมหานคร.
๔.๖.๒ สุภาภรณ คําเรืองฤทธิ์. (๒๕๕๖, ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๖). การเตรียมการเพื่อวัยสูงอายุของ
ประชากรไทยผูGมีอายุ ๕๐-๕๙ ปL ในปL พ.ศ.๒๕๕๐. ใน รายงานการประชุมวิชาการประชากรศาสตรแหCงชาติ
๒๕๕๕, โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร กรุงเทพมหานคร.
๔.๖.๓ สุภาภรณ คําเรืองฤทธิ์. (๒๕๕๖). การเพิ่มประชากรดGวยวิธีบังคับแตCงงานและการใชGแรงงาน
ผูGสูงอายุในยุคเขมรแดง. (ออนไลน). แหลCงที่มา

๘๒

มคอ. ๒
http://www.thaiworld.org/th/include/print.php?text=1259&category_id=3&print=true (๒๒
เม.ย. ๕๖)
๔.๖.๔ สุภาภรณ คําเรืองฤทธิ์. (๒๕๕๖). สถานการณและนโยบายประชากรสูงอายุของประเทศเวียดนาม.
(ออนไลน). แหลCงที่มา
http://www.thaiworld.org/th/include/answer_search.php?question_id=1235 (๒๕ ม.ค. ๕๖)
๔.๗ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ9ที่ไดGรับการจัดพิมพ9
วรเวศม สุวรรณระดา, ดําริ เฉลิมวงศ, วิลาวัลย ดําจุติ, สุภาภรณ คําเรืองฤทธิ์, จริยภัทร บุญมา และ
คณะ (๒๕๕๓). รายงานวิจัยระบบการดูแลระยะยาวเพื่อเสริมสรGางความมั่นคงเพื่อวัยสูงอายุ. คณะ
เศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสํานักงานสCงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน
ผูGดGอยโอกาสและผูGสูงอายุ, กรุงเทพมหานคร.
๔.๘ งานวิจัยที่กําลังดําเนินการ
โครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

โครงการวิจัย “การประมาณการตGนทุนการจัดบริการดูแลระยะยาวผูGสูงอายุในสถาบัน:
กรณีศึกษาศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูGสูงอายุบGานธรรมปกรณ จังหวัดเชียงใหมC”

ม.ค.–ธ.ค.๕๗

๔.๙ งานวิจัยที่ผ;านมา
ระยะเวลา
ดําเนินการ

โครงการ
โครงการสํารวจและศึกษาเพื่อเฝrาระวังและเตือนภัยทางสังคมรอบที่ ๔ (มีนาคม –
พฤษภาคม ๒๕๕๗) “คุณคCาผูGสูงอายุไทย”
โครงการสํารวจและศึกษาเพื่อเฝrาระวังและเตือนภัยทางสังคมรอบที่ ๓ (ธันวาคม ๒๕๕๖
– กุมภาพันธ ๒๕๕๗) “หนGาที่พลเมืองในบริบทการศึกษาไทย”
โครงการสํารวจและศึกษาเพื่อเฝrาระวังและเตือนภัยทางสังคมรอบที่ ๒ (กันยายน –
พฤศจิกายน ๒๕๕๖) “คนจนเมืองการปรับตัวตCอคCาครองชีพของผูGมีรายไดGนGอยในเขต :
เมือง”
โครงการสํารวจและศึกษาเพื่อเฝrาระวังและเตือนภัยทางสังคมรอบที่ 1 (มิถุนายน –
สิงหาคม ๒๕๕๖) “แมCวัยใสกับทางเลือกของสังคมไทย”
โครงการวิจัย “ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการและแนวทางการสรGางการมีสCวนรCวมใน
กองทุนผูGสูงอายุ”

๘๓

มี.ค.–พ.ค.๕๗
ธ.ค.๕๖–ก.พ.๕๗
ก.ย.–พ.ย.๕๖
มิ.ย.–ส.ค.๕๖
เม.ย.-มิ.ย.๕๕

มคอ. ๒
โครงการ
โครงการวิจัย “การศึกษาเชิงลึกดGานการใชGสิทธิประโยชนหลักประกันสุขภาพแหCงชาติ”
โครงการวิจัย “ระบบการดูแลระยะยาว เพื่อเสริมความมั่นคงเพื่อวัยสูงอายุ”
โครงการวิจัย “การเงินการคลังสําหรับการดูแลระยะยาวของผูGสูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร”
โครงการวิจัย “แนวทางการสCงเสริมการออมของกลุCมผูGมีงานทํา” ในโครงการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหCงชาติ ฉบับที่ ๑๐ ไปสูCการปฏิบัติ
โครงการ “สCงเสริม พัฒนาและเผยแพรCงานวิชาการเพื่อการพัฒนาศูนยศึกษานโยบาย
เพื่อการพัฒนา”
โครงการ “การเรียนรูGเพื่อพัฒนาการดําเนินนโยบายสาธารณะระดับทGองถิ่นเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต”
โครงการวิจัย “การฉีดยามิดาโซแลมและการแพรCเชื้อเอชไอวีในกลุCมผูGใชGยาเสพติดชนิด
ฉีดเขGาเสGน”
๔.๑๐ ผลงานทางสื่อสังคมออนไลน9
ผูGสรGางและผูGดูแลเพจ “สูCสังคมผูGสูงอายุ” ใน www.facebook.com
--------------------------------------------------------

๘๔

ระยะเวลา
ดําเนินการ
มี.ค.๕๓–พ.ค.๕๓
มี.ค.๕๒–ก.พ.๕๓
พ.ค.๕๑–ก.พ.๕๒
ต.ค.๕๐-พ.ค.๕๑
พ.ย.๔๙-ต.ค.๕๑
ต.ค.๔๘–ตค..๔๙
ก.พ.-ต ค.๔๘

มคอ. ๒
๕. อาจารย9ทวีศักดิ์ ชูมา
๕.๑ ชื่อ อาจารยทวีศักดิ์ ชูมา
๕.๒ คุณวุฒิ
คุณวุฒิ
ปร.ด.
M.A.
พธบ.

สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน
English
ภาษาอังกฤษ

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
University of Mysore, India
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย

ปZ
กําลังศึกษาอยูC
๒๕๔๔
๒๕๔๒

๕.๓ สังกัด โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค มหาวิทยาลัยมหิดล
๕.๔ งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชํานาญการ
๕.๔.๑ Language Learning Strategies (LLS)
๕.๔.๒ Communicative Strategies (CSs)
๕.๔.๓ Task Based Language Leaning (TBL)
๕.๔.๔ Teaching English Reading Comprehension
๕.๔.๕ Curriculum Development and Instructional Design
๕.๕ ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ ที่ไดGรับการตีพิมพเผยแพรCในวารสารทางวิชาการที่เชื่อถือไดGในรอบ ๕
ปL
Chooma,T. (2013)
The Influence of Task-based Language Teaching (TBLT)
for
English Reading Comprehension on Ability of Thai Undergraduate Students. Proceedings of
24th International Conference on Society for Information Technology and Teacher
Education. 25-29 March, 2013, New Orleans, USA., pp. 3479-3481
Srikote S., Chooma T. (2014) "Developing the Text Content as Multimedia Computer Lesson
of the Basic English Subject for the First Year Monk Students, Mahachulalongkornrajavidyalaya
University, Loei Buddhist College." Langlit, an International Peer-Reviewed Open Access Journal,
Vol. 1 Issue - 1, 10-17.

๘๕

มคอ. ๒
๕.๖ ผลงานอื่น ๆ
ทวีศักดิ์ ชูมา (2546) ฟุต ฟ`ต ฟอ ไฟ ในสํานักงาน (Secretarial English) วารสารวิทยาศาสตรและเทค
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ทวีศักดิ์ ชูมา(2552) สวัสดีครับ สวัสดีคะ สํานักพิมพลีดมีแฟมิลี ประชาอุทิศ กรุงเทพ
--------------------------------------------------------

๘๖

มคอ. ๒

เอกสารแนบ
ภาคผนวก จ
๑. ขGอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว;าดGวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒
๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ9มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
หรือระเบียบขGอบังคับที่เกี่ยวขGอง.....................

๘๗

