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หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม 

 
Bachelor of Arts Program in Ecocultural Entrepreneurship 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค9 มหาวิทยาลัยมหิดล 
หลักสูตรใหม; พ.ศ. ๒๕๕๗
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หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชา การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม 

หลักสูตรใหม; พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขต   โครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค� มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

หมวดท่ี ๑ ขGอมลูท่ัวไป 
๑. ช่ือหลักสูตร  

ภาษาไทย :  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม 
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Arts Program in Ecocultural Entrepreneurship 
 
๒.   ช่ือปริญญาและสาขาวิชา   

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;วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
         จํานวนหนCวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมCนGอยกวCา ๑๒๕ หนCวยกิต 
 
๕.  รูปแบบของหลักสูตร 
 ๕.๑  รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาตรี (๔ ปL) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหCงชาติ 
พ.ศ.๒๕๕๒  

๕.๒  ภาษาท่ีใชG  : การจัดการเรียนการสอนเปRนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เอกสารประกอบการสอน
และตําราเปRนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

๕.๓  การรับเขGาศึกษา : รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตCางประเทศท่ีสามารถใชGภาษาไทยไดGเปRนอยCาง
ดี และการคัดเลือกผูGเขGาศึกษาใชGวิธีการสอบขGอเขียน สอบปฏิบัติ เขGาคCายเตรียมความพรGอม สอบสัมภาษณ� และ
ตรวจสุขภาพ  
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๕.๔  ความร;วมมือกับสถาบันอ่ืน  
 เปRนหลักสูตรของโครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค� มหาวิทยาลัยมหิดลท่ีจัดการเรียนการสอน

โดยตรง แตCประสานงานกับหนCวยงานอ่ืนในเรื่องความรูGพิเศษเฉพาะดGาน และการประสานความรCวมมือระหวCาง
อาจารย�ผูGสอนในบางรายวิชา กับหนCวยงานตCาง ๆ ดังนี้ 

๑) คณะศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล 
๒) คณะสังคมศาสตร�และมนุษยศาสตร� 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  เริ่มจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนท่ี ๑ ปLการศึกษา ๒๕๕๘ เปRนตGนไป  
 ๖.๓ คณะกรรมการประจําโครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค� มหาวิทยาลัยมหิดล พิจารณาหลักสูตรนี้
ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ ในวันท่ี ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๖.๔ ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล อนุมัติหลักการของหลักสูตรนี้ ในการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๖ 
วันท่ี ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ 
 ๖.๕ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร พิจารณารับรองหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งท่ี ๘/
๒๕๕๗ วันท่ี  วันท่ี ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ๖.๖ ท่ีประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พิจารณาใหGความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งท่ี ๒๑/
๒๕๕๗ วันท่ี  ๑๒  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๗  
 ๖.๗ สภามหาวิทยาลัยมหิดลอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี ๔๙๐ วันท่ี  ๑๙  พฤศจิกายน  พ.ศ. 
๒๕๕๗  
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๗.  ความพรGอมในการเผยแพร;หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพรGอมในการเผยแพรCวCาเปRนหลักสูตรท่ีมีคุณภาพ และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหCงชาติ ภายในปLการศึกษา ๒๕๖๑ (หลังจากการเป̀ดสอนแลGว ๓ ปL) 
 
๘.  อาชีพท่ีสามารถประกอบไดGหลังสําเร็จการศึกษา 
 ๘.๑ ผูGประกอบการธุรกิจเชิงสรGางสรรค�โดยใชGฐานทรัพยากรท่ีมีอยูCในพ้ืนท่ี  
 ๘.๒ ผูGประกอบการธุรกิจเกษตรอิสระ 
 ๘.๓ ผูGประกอบการธุรกิจตCอยอดธุรกิจครอบครัว 
 ๘.๔ บุคลากรของหนCวยงาน และองค�กรภาครัฐและเอกชน 
 ๘.๕ ศึกษาตCอปริญญาโท จนถึงระดับปริญญาเอกท้ังในและตCางประเทศ 
 
๙.   ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน;ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย9ผูGรับผิดชอบ
หลักสูตร 

ท่ี 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขท่ีประจําตัวบัตรประชาชน 
ตําแหน;ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

สถาบัน: ปZท่ีสําเร็จการศึกษา 
๑ นางณัฐฐิญา อัครวิวัฒน�ดํารง 

๓-๖๐๑๑-๐๐๙๙x-xxx 
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 

๒ นางสาวจุฑารัตน� แสงกุล 
๓-๗๓๐๖-๐๐๖๗x-xxx 

อาจารย� ปร.ด. (วิทยาศาสตร�สิ่งแวดลGอม), 
มหาวิทยาลัยบูรพา, พ.ศ. ๒๕๕๖ 
วท.ม. (วิทยาศาสตร�สิ่งแวดลGอม), 
มหาวิทยาลัยบูรพา, พ.ศ. ๒๕๔๖ 
วท.บ. (วิทยาศาสตร�การประมง), 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลGาเจGาคุณทหาร
ลาดกระบัง, พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 
๑๐.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  
      ชั้นปLท่ี ๑ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 

ชั้นปLท่ี ๒-๔  ณ โครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค� มหาวิทยาลัยมหิดล  
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๑๑. สถานการณ9ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเป\นตGองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
 ๑๑.๑ สถานการณ9หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

 ปpจจุบัน สถานการณ�และระบบเศรษฐกิจของโลกมุCงสูCตลาดการคGาเสรี สCงผลกระทบโดยตรงตCอระบบภาค
ผลิตเกษตรกรรมของประเทศไทย โดยเฉพาะพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนลCางภาคกลางตอนบนซ่ึงเปRนแหลCงผลิตสําคัญ 
กCอใหGเกิดการลงทุนประกอบการเกษตรแบบอุตสาหกรรมท่ีเนGนปริมาณผลผลิตและผลกําไรเปRนหลัก แตCไมCคํานึงถึง
ผลกระทบตCอสิ่งมีชีวิตและทรัพยากรแวดลGอม อันเปRนผลตCอการเกษตรกรรมท่ีไมCยั่งยืน นอกจากนี้ผูGประกอบการ
การสCวนใหญCขาดความเขGาใจและพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ยังเปRนปpจจัยสนับสนุนสําคัญท่ีทําใหG
ระบบเศรษฐกิจของประชาชนและมวลรวมประเทศอCอนแอลง  

โครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค� มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักถึงผลกระทบตCอทรัพยากรสิ่งแวดลGอม 
และตGองการเสริมศักยภาพของทGองถ่ินชุมชนใหGสามารถชCวยตนเองไดGอยCางยั่งยืน จึงพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม เพ่ือเสริมศักยภาพชุมชนทGองถ่ิน ดGวยความ
มุCงหวังวCาบัณฑิตของหลักสูตรนี้ท่ีมีภูมิหลังทางการเกษตรกรรมและผูGมีความมุCงม่ันในการประกอบการเชิงนิเวศ
วัฒนธรรม จะไปดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพในทGองถ่ินของตนเอง อันจะเปRนพ้ืนฐานในการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจระดับทGองถ่ิน และจังหวัดใหGเขGมแข็ง พรGอมแขCงขันกับตCางประเทศ 
 ๑๑.๒ สถานการณ9หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 จากสถานการณ�และระบบเศรษฐกิจของโลกท่ีผันแปร โครงสรGางสังคมและวัฒนธรรมของไทยถูกกระทบ
โดยตรง จึงมีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ระดับ จากสังคมท่ีดํารงชีพดGวยการประกอบการภาคการผลิตเกษตรกรรม 
เขGาสูCสังคมเกษตรกรรมเชิงพาณิชย�และอุตสาหกรรมท่ีเนGนการผลิตสินคGาจํานวนมากเพ่ือกCอใหGเกิดรายไดG โดยขาด
ความรับผิดชอบตCอสิ่งแวดลGอมและผูGบริโภค ทําใหGเกิดการเสื่อมโทรมของแหลCงผลิต และสุขภาพของผูGบริโภค 
ตามลําดับ  

การเปลี่ยนแปลงในระดับครอบครัวและชุมชนทGองถ่ิน โดยเฉพาะพ้ืนท่ี ๗ จังหวัดยุทธศาสตร�ของโครงการ
จัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค� มหาวิทยาลัยมหิดล การประกอบการสCวนใหญC เปRนการประกอบการท่ีมีการสืบทอดใน
เครือญาติ บรรพบุรษเปRนผูGเริ่มตGน และมีลูกหลานเปRนผูGสืบทอดตCอ เม่ือสังคมเปลี่ยน ชนรุCนหลังท่ีมารับมรดกตCอ
สCวนใหญCขาดความรูGในรากฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของทGองถ่ินท่ีตนอยูC รวมท้ังคCานิยมท่ีมุCงการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีซ่ึงสCวนมากไมCเก่ียวขGองกับการประกอบการท่ีรับสืบทอดมา จึงไมCสามารถประยุกต�ความรูGและทักษะมา
ใชGในการประกอบการท่ีสืบทอดไดGอยCางมีประสิทธิภาพ ยังผลใหGชุมชนอCอนแอลง และคนวัยทํางานตGองออกจาก
พ้ืนท่ีไปรับจGางหรือใชGแรงงานนอกพ้ืนท่ี  

เพ่ือลดปpญหาดังกลCาว หลักสูตรระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศ
วัฒนธรรม จึงถูกพัฒนาข้ึนมาดGวยความมุCงหวังท่ีใหGเกิดผูGประกอบการในทGองถ่ิน ท่ีสามารถนําพ้ืนฐานความรูG
ทางดGานวิทยาศาสตร�เกษตรและภูมินิเวศวัฒนธรรม มาประกอบการในพ้ืนท่ี ชุมชนทGองถ่ินของตนใหGเกิดความ
ยั่งยืน  
 ๑๑.๓ อ่ืน ๆ (ถGามี) 

  ไมCมี 
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๑๒. ผลกระทบจาก ขGอ ๑๑.๑,  ๑๑.๒ และ ๑๑.๓  ต;อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวขGองกับพันธกิจของ
สถาบัน 

  ๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 
 การบริหารจัดการของหลักสูตรเนGนการมีสCวนรCวมของคณาจารย�และนักศึกษาในหลักสูตรซ่ึงจะมีการ
พบปะแลกเปลี่ยนความรูGและทักษะของนักศึกษาอยCางสมํ่าเสมอ เพ่ือจะใหGมีการพัฒนาโดยตอบรับความตGองการ
ของผูGเรียน กCอนท่ีจะนําประเด็นตCางๆ ดังกลCาวมาหารือรCวมกับคณาจารย�และท่ีปรึกษาหลักสูตรตCอไป 
  

๑๒.๒ ความเก่ียวขGองกับพันธกิจของสถาบัน 
ปรัชญา เปrาประสงค� และกระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ

ประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม มีความสอดคลGองกับยุทธศาสตร�ท่ี ๒ ของมหาวิทยาลัยมหิดล “การสรGาง
การศึกษาเพ่ือการเปลี่ยนแปลง (Transformative Education)” ท่ีมุCงสรGางบัณฑิตใหGมีความรูGความเขGาใจใน
ตนเอง ผCานหลักการคิดตามหลัก “โยนิโสมนสิการ” บัณฑิตจะมีความรูGความสามารถพ้ืนฐานรอบดGาน ท้ัง
วิทยาศาสตร� มนุษยศาสตร� และสังคมศาสตร� อยCางสมดุล พรGอมกับความรูGความเชี่ยวชาญดGานการบริหารจัดการ 
ผCานกระบวนการเรียนการสอนท่ีไดGเรียนรูGและลงมือปฏิบัติ (ปpญญาปฏิบัติ) อันจะกCอใหGเกิดความเขGาใจในพลวัต
ความสัมพันธ�ของฐานทรัพยากรท่ีเก่ียวขGอง สูCการบูรณาการตCอยอดเพ่ือการดําเนินชีวิต และประกอบอาชีพ เนGน
เปRนผูGประกอบการ ท่ีคํานึงถึงผลกระทบตCอสิ่งแวดลGอมและสังคม  

นอกจากนี้ หลักสูตรนี้เป̀ดโอกาสรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาท้ังสายสามัญ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
และสายอาชีพ (ปวช. ๓ หรือ เทียบเทCามัธยมศึกษาตอนปลาย) ดGานการเกษตร รวมถึงผูGมีภูมิหลังทางครอบครัว
ประกอบการท่ีเก่ียวขGองกับการเกษตร และ/หรือมุCงม่ันในการประกอบอาชีพประกอบการในทGองถ่ินท่ีอยูC เม่ือ
สําเร็จการศึกษาบัณฑิตของหลักสูตรนี้จะสรGางความเขGมแข็งใหGกับชุมชนพ้ืนท่ีไดGดGวยคุณธรรม ความรูG และทักษะท่ี
ไดGศึกษามา ถือเปRนสCวนสนับสนุนหนึ่งของยุทธศาสตร�ท่ี ๕ ของมหาวิทยาลัยมหิดล “ความรับผิดชอบตCอสังคม 
(Social Responsibility) 
 
๑๓.  ความสัมพันธ9 (ถGามี) กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเป̂ดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน (เช;น รายวิชาท่ีเป̂ด
สอนเพ่ือใหGบริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน หรือตGองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอ่ืน)  
 ๑๓.๑ รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเป̂ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 ๑๓.๑.๑ คณะศิลปศาสตร� และคณะสังคมศาสตร�และมนุษยศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
ศาลายา เป̀ดทําการสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป ในชั้นปLท่ี ๑  
 ๑๓.๑.๒ คณะสิ่งแวดลGอมและทรัพยากรศาสตร� คณะเทคนิคการแพทย� และคณะวิทยาศาสตร� 
มหาวิทยาลัยมหิดล สําหรับเนื้อหาเฉพาะดGาน 
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 ๖ 

 ๑๓.๒ รายวิชาในหลักสูตรท่ีเป̂ดสอนใหGนักศึกษาในหลักสูตรอ่ืนเรียน 
 สําหรับรายวิชาบางวิชาท้ังหมวดศึกษาท่ัวไป วิชาเฉพาะ และวิชาเลือกเสรี หลักสูตรไดGเป̀ดสอนสําหรับ 
นักศึกษาปริญญาตรีของหลักสูตรอ่ืนดGวย  โดยใชGรหัสวิชาเรียนของโครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค� 
มหาวิทยาลัยมหิดล   ซ่ึงอาจารย�ผูGสอนมีการปรับเนื้อหาใหGสอดคลGองความตGองการของนักศึกษาแตCละหลักสูตร  
นอกจากนี้ยังมีรายวิชาท่ีเปRนวิชาเลือก แตCเป̀ดใหGนักศึกษาตCางหลักสูตรสามารถเขGาเรียนไดGเม่ือไดGรับอนุญาตจาก
ผูGรับผิดชอบรายวิชา 
 
 ๑๓.๓ การบริหารจัดการ 
 ๑๓.๓.๑ แตCงต้ังอาจารย�ผูGรับผิดชอบรายวิชา เพ่ือทําหนGาท่ีประสานงานกับหนCวยงานท่ีเก่ียวขGองท้ัง
ภาควิชาของคณะ และระหวCางคณะหรือหนCวยงานอ่ืนท่ีรCวมกันจัดการเรียนการสอนรายวิชานั้นๆ ในการพิจารณา
ขGอกําหนด จุดมุCงหมายของรายวิชา การจัดตารางเรียน การสอบ และการประเมินผล 
 ๑๓.๓.๒ ขอความรCวมมืออาจารย�ในสังกัดและผูGเชี่ยวชาญรับเชิญในเนื้อหาวิชาและกระบวนการเรียนรูG ใหG
มีความสอดคลGองกับจุดมุCงหมายรายวิชา และคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค� 
 ๑๓.๓.๓ จัดประชุม ประเมินการเรียนการสอนในรายวิชากCอนและหลังการสอน รวมท้ังการตัดเกรดของ
นักศึกษา และการปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวิชา และของหลักสูตร 
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 ๗ 

หมวดท่ี ๒ ขGอมลูเฉพาะของหลักสตูร 
 
๑.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค9ของหลักสูตร   
         ๑.๑ ปรัชญาของหลักสูตร 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม มุCงสCงเสริมใหGนักศึกษาท่ีมี
ความต้ังใจ และมุCงม่ันท่ีจะเปRนผูGประกอบการไดGมีความรูGและทักษะในพ้ืนฐานดGาน   วิทยาศาสตร� สังคมศาสตร�   
และมนุษยศาสตร�  อยCางมีดุลยภาพ ตลอดจนเพ่ิมเติมความรูGและทักษะในการบริหารจัดการทรัพยากร ต้ังแตCภาค
การผลิต  จนถึงการคGาเชิงพาณิชย� บนฐานวัฒนธรรม และการเปRนอยูCรCวมกันของชุมชนสังคม   เพ่ือการนําไปใชG
ตCอยอดการบริหารจัดการกิจการเดิมของครอบครัว หรือดําเนินกิจการใหมC อันจะนําไปสูCการสรGางความเขGมแข็ง
ใหGกับตัวเอง-ครอบครัว-ชุมชนอยCางยั่งยืน ซ่ึงเปRนความตGองการของประเทศไทย และสอดคลGองกับยุทธศาสตร�ของ
มหาวิทยาลัยมหิดลในการสCงเสริมการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูGแบบศตวรรษท่ี ๒๑ 

 
๑.๒ วัตถุประสงค9ของหลักสูตร 

  ๑.๒.๑  เพ่ือผลิตผูGประกอบการท่ีมีอัตลักษณ�สอดคลGองกับ ภูมิ-นิเวศ: พ้ืนท่ี ชุมชน หรือสังคม 
หรือวัฒนธรรมเดิมท่ีตนเองอาศัยอยูC อันเปRนสCวนหนึ่งในการเสริมสรGางความเขGมแข็งทางครอบครัว ชุมชน และ
สังคมใหGมีความยั่งยืน  
 ๑.๒.๒  เพ่ือสรGางบัณฑิตท่ีเปRนผูG รูGรอบ มีความรูG พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร� สังคมศาสตร� 
มนุษยศาสตร� และการบริหารจัดการ อยCางเพียงพอ และมีดุลยภาพ พรGอมท่ีจะนําไปใชGในการประกอบสัมมาชีพไดG
อยCางม่ันใจ สามารถเรียนรูGผCานการทํางานเปRนปpญญาปฏิบัติ  
 ๑.๒.๓  เพ่ือสรGางบัณฑิตท่ีมีทักษะของการเปRนพลเมืองท่ีสามารถปรับตัวเขGาเปRนสCวนหนึ่งของ
กลุCม ชุมชน และสังคมโลก  
 ๑.๒.๔  เพ่ือสรGางบัณฑิตท่ีมีสติ ปpญญา สามารถรูGเทCาทันตนเอง มีความเขGาใจผูGอ่ืน มีหลักคิด วิธี
คิดท่ีถูกตGองตามเหตุและผล (โยนิโสมนสิการ) มีเจตคติท่ีดีตCอการทํางาน มีเปrาหมาย และแรงบันดาลใจในการ
ทํางาน  
 
๒.  แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ� หลักฐาน/ตัวบCงชี้ 

๑. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต การ
ประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม มี
การพิจารณาพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรใหGไดGมาตรฐานของ สกอ. 
กําหนด 

๑. ติดตามและประเมินความพึง
พอใจของนายจGาง ผูGประกอบการ 
และผูGใชGบัณฑิต 
๒. วิเคราะห�จุดอCอนท่ีควรปรับปรุง
หรือแกGไข 

๑. ผลการประเมินระดับความพึง
พอใจของผูGใชGบัณฑิต 
๒. ผลการดําเนินการพัฒนา
หลักสูตร 
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 ๘ 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ� หลักฐาน/ตัวบCงชี้ 

๒. พัฒนาหลักสูตรใหGสอดคลGองกับ
ความตGองการท่ีเปลี่ยนแปลงไปของ
สังคมและประเทศ 

๑. ติดตามและประเมินการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและประเทศ
อยCางตCอเนื่อง 
๒. พัฒนาเครือขCายงานวิจัยดGานการ
ประกอบการ กับองค�กรหนCวยงานท่ี
เก่ียวขGอง 

๑. ผลการประเมินการเปลี่ยนแปลง
สังคมและประเทศ 
๒. ผลการดําเนินการพัฒนา
หลักสูตร 

๓. พัฒนาบุคลากรใหGมีทักษะในการ
จัดการเรียนการสอนวิชาการ การ
วิจัย และบริการวิชาการใหG
เชี่ยวชาญดGานการประกอบการ 

๑. สCงเสริมบุคลากรของหลักสูตรใหG
มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียน
การสอน เพ่ิมพูนความรูGดGวยการ
วิจัยและบริการวิชาการ 
๒. รCวมมือกับองค�กรหนCวยงานท่ี
เก่ียวขGอง 

๑. จํานวนบุคลากรของหลักสูตรท่ี
ผCานการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ
และความรูGในดGานตCางๆ  
๒. จํานวนการประยุกต�ใชG
ผลการวิจัย กับการเรียนการสอน 
และบริการวิชาการ 
๓. จํานวนโครงการวิจัยของ
บุคลากรในหลักสูตร 
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 ๙ 

หมวดท่ี ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรGางของหลักสตูร 
 
๑.  ระบบการจัดการศึกษา 
      ๑.๑  ระบบ - ใชGระบบการศึกษาแบบหนCวยกิตทวิภาค  
      ๑.๒  การจัดการศึกษาภาคฤดูรGอน – ไมCมี 
      ๑.๓  การเทียบเคียงหน;วยกิตในระบบทวิภาค – ไมCมี 
 
๒. การดําเนินการหลักสูตร 

๒.๑  วัน – เวลาในการดําเนนิการเรียนการสอน 
 ๒.๑.๑ จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปกติ ในวัน-เวลาราชการ 
 ๒.๑.๒ งดการจัดการเรียนการสอนในวันเสาร�-อาทิตย�และวันหยุดตามประกาศของรัฐบาลหรือ
มหาวิทยาลัยมหิดล แตCอาจมีการจัดการเรียนการสอนเสริมในวันหยุดเสาร�-อาทิตย� ตามความจําเปRนในแตCละ
รายวิชา และไดGรับการอนุญาตใหGมีการจัดการเรียนการสอนในวันหยุดเปRนครั้งคราวจากทางคณะฯ 
 

๒.๒  คุณสมบัติของผูGเขGาศึกษา 
การเขGาศึกษาในระบบปกติ ตGองเปRนผูGสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับ ๓ (ปวช. ๓) เฉพาะดGานท่ีเก่ียวขGองกับการเกษตร ตามระเบียบการคัดเลือกบุคคล
เขGาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
     ๒.๓  ปbญหาของนักศึกษาแรกเขGา  
    - ปpญหาการปรับตัวของนักศึกษา ไดGแกC การใชGชีวิตความเปRนอยูCรCวมกับเพ่ือนใหมC และสังคมใหมC 
 - ปpญหาและขGอจํากัดในการเรียน ไดGแกC ความรูGพ้ืนฐาน ทักษะ การคิดวิเคราะห� และการแกGปpญหาของ
นักศึกษาไมCเพียงพอ และ/หรือไมCเทCากัน 
 

๒.๔  กลยุทธ9ในการดําเนินการเพ่ือแกGไขปbญหา / ขGอจํากัดของนักศึกษาในขGอ ๒.๓ 
ปpญหาของนักศึกษาแรกเขGา กลยุทธ�ในการดําเนินการแกGไขปpญหา 

๑. ปpญหาการปรับตัวของนักศึกษา ไดGแกC 
การใชGชีวิตความเปRนอยูCรCวมกับเพ่ือนใหมC 
และสังคมใหมC 

๑. จัดใหGนักศึกษาไดGเขGารCวมกิจกรรมเสริมทักษะทางสังคม เชCน การ
ใชGชีวิตอยูCรCวมกับผูGอ่ืนในมหาวิทยาลัย ท่ีจัดโดยมหาวิทยาลัยและ
วิทยาเขต 

๒. ปpญหาและขGอกําจัดในการเรียน ไดGแกC 
ความรูGพ้ืนฐาน ทักษะ การคิดวิเคราะห� 
และการแกGปpญหาของนักศึกษาไมCเพียงพอ 
และ/หรือไมCเทCากัน 

๒. กําหนดใหGมีกระบวนการรับสมัครนักศึกษาท่ีสอบผCานเกณฑ�การ
ประเมินความรูGและความสามารถพ้ืนฐาน ท่ีเปRนท่ียอมรับของ สกอ. 
โครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค� มหาวิทยาลัยมหิดล และองค�กร
ท่ีสาม (Third Party) 
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 ๑๐

ปpญหาของนักศึกษาแรกเขGา กลยุทธ�ในการดําเนินการแกGไขปpญหา 
๓. จัดใหGมีการเตรียมและปรับความรูGพ้ืนฐานของนักเรียนกCอนเขGา
ศึกษา (Pre-course) และ/หรือระหวCางการศึกษา ตามความ
เหมาะสม  
๔. จัดใหGมีการปฐมนิเทศ และสรGางความเขGาใจถึงปรัชญาและ
กระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตรใหGนักศึกษาใหมCและ
ผูGปกครอง 
๕. จัดใหGมีอาจารย�ท่ีปรึกษาใหGคําแนะนํา และคําปรึกษาทางวิชาการ 
และอ่ืนๆ เปRนประจํา 
๖. จัดทําระบบการคGนควGาดGวยตัวเองผCานสื่ออิเล็กทรอนิกส� (e-
learning) 

 
๒.๕  แผนการรับนักศึกษาและผูGสําเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปZ  

            จํานวนนักศึกษา จํานวนนักศึกษาแต;ละปZการศึกษา 
 ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
จํานวนท่ีคาดวCาจะรับ      
    ชั้นปLท่ี ๑ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    ชั้นปLท่ี ๒ - ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    ชั้นปLท่ี ๓ - - ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    ชั้นปLท่ี ๔ - - - ๔๐ ๔๐ 
จํานวนสะสม ๔๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
จํานวนท่ีคาดวCาจะจบการศึกษา - - - -  ๔๐ 
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  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. นักศึกษาปZท่ี ๑-๔     

  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 คCาหนCวยกิตรายวิชาปฏิบติั (๖๑หนCวยกิต x ๔๐๐บาท) ๔๐๐.๐๐ ๒๔,๔๐๐.๐๐ 

  รวมประมาณการรายรับท้ังส้ิน ๑๐๑,๙๕๐.๐๐ 

 
  ๒.๖.๒ ประมาณการรายจ;ายตลอดหลักสูตร  

อันดับ รายการ 

ค;าใชGจ;ายต;อปZ
การศึกษา 

รายจ;ายสุทธิ 

(บาท) (บาท) 

๑. คCาจGางสอนรายวิชา (อาจารย�พิเศษ,คCาตอบแทนพิเศษ ๑๖
ชั่วโมง x ๖๐๐บาท x ๑๔ครั้ง)  

๑๓๔,๔๐๐.๐๐ ๕๓๗,๖๐๐.๐๐ 

๒. คCาตอบแทนวิทยากรนอกสถานท่ี (วิทยากร ๑๖ชั่วโมง x 
๑,๐๐๐บาท x ๑๔ครั้ง)  

๒๒๔,๐๐๐.๐๐ ๘๙๖,๐๐๐.๐๐ 

๓. คCาหGองเรียน (๑,๐๐๐บาท/เดือน x ๘เดือน) ๘,๐๐๐.๐๐ ๓๒,๐๐๐.๐๐ 

๔. คCาวัสดุ     

  ๔.๑ คCาวัสดุ อุปกรณ�การเรียนการสอน ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 

  ๔.๒ คCาครุภัณฑ�ในการจัดการเรียนการสอน      ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๕. คCาตอบแทนนอกสถานท่ี (คCาสถานท่ี ๑๖ชั่วโมง x ๑,๐๐๐บาท 
x ๑๔ครั้ง)  

๒๒๔,๐๐๐.๐๐ ๘๙๖,๐๐๐.๐๐ 

๖. คCาสาธารณูปโภค (คCาน้ํา ไฟฟrาเฉลี่ย ๒๐๐ บาท/วัน X ๒๕๐
วัน) 

๕๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 
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อันดับ รายการ 

ค;าใชGจ;ายต;อปZ
การศึกษา 

รายจ;ายสุทธิ 

(บาท) (บาท) 

๗. คCาเดินทาง (คCาเชื้อเพลิง) ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๓๒๐,๐๐๐.๐๐ 

๘. โครงการพัฒนาอาจารย�/บุคลากร ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐ 

๙. คCาใชGจCายดําเนินการระหวCางกัน ๗,๗๕๐.๐๐ ๓๑,๐๐๐.๐๐ 

๑๐. คCาดําเนินการใชGสอยอ่ืนๆ  ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ 

๑๑. คCาเสื่อมราคาครุภัณฑ�/คCาเสื่อมราคาวัสดุ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ 

  รวมประมาณการรายจ;ายท้ังส้ิน ๙๒๘,๑๕๐.๐๐ ๓,๗๑๒,๖๐๐.๐๐ 

 
๒.๖.๓ ประมาณการค;าใชGจ;ายต;อหัวในการผลิตนักศึกษาตลอดหลักสูตร 

ประมาณการรายจCายตลอดหลักสูตรท้ังสิ้น ๓,๗๑๒,๖๐๐.๐๐บาท  
ประมาณการรายรับท้ังสิ้นตCอนักศึกษา ๑ คน ตลอดหลักสูตร ๑๐๑,๙๕๐.๐๐บาท 
จุดคุGมทุนหลักสูตรรับนักศึกษาอยCางนGอย ๓๗ คน 
จํานวนนักศึกษาท่ีเหมาะสมในการผลิตตCอหลักสูตร ๔๐ คน 

 
๒.๗ ระบบการศึกษา  

    แบบชั้นเรียน 
  แบบทางไกลผCานสื่อสิ่งพิมพ�เปRนหลัก 

  แบบทางไกลผCานสื่อแพรCภาพและเสียงเปRนสื่อหลัก 

  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส�เปRนสื่อหลัก (E-learning) 

  แบบทางไกลทางอินเตอร�เนต 

  แบบนอกชั้นเรียน (สัมผัสและปฏิบัติการ) 

  อ่ืนๆ  
 
๒.๘  การเทียบโอนหน;วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขGามมหาวิทยาลัย (ถGามี) 

 ไมCมี 
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๓.  หลักสูตรและอาจารย9ผูGสอน 
๓.๑  หลักสูตร  

๓.๑.๑ จํานวนหน;วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ๑๒๕   หน;วยกิต 
๓.๑.๒ โครงสรGางหลักสูตร จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ�มาตรฐาน

หลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘ ปรากฏดังนี้   
  ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป      ๓๐ หน;วยกิต 
   ๑. กลุ;มวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  ๑๖ หน;วยกิต 
    ๑) กลุCมวิชาสังคมศาสตร�และมนุษยศาสตร�  ๗ หนCวยกิต 
    ๒) กลุCมวิชาภาษา    ๙ หนCวยกิต 
   ๒. กลุ;มวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีหลักสูตรกําหนด   ๑๔ หน;วยกิต 
    ๑) กลุCมวิชาสังคมศาสตร�และมนุษยศาสตร�  ๔ หนCวยกิต 
    ๒) กลุCมวิชาภาษา    ๔ หนCวยกิต 
    ๓) กลุCมวิชาวิทยาศาสตร�-คณิตศาสตร�  ๒ หนCวยกิต 
    ๔) กลุCมวิชาสุขภาพและนันทนาการ  ๔ หนCวยกิต 
  ข. หมวดวิชาเฉพาะ      ๘๙ หน;วยกิต 
   ๑. กลุ;มวิชาเฉพาะพ้ืนฐาน    ๓๓ หน;วยกิต 
   ๒. กลุ;มวิชาเฉพาะบังคับ     ๕๖ หน;วยกิต 
         
  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม;นGอยกว;า   ๖ หน;วยกิต 
             
  ๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร  
  ๓.๑.๓.๑ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     ๓๐ หน;วยกิต 

  ๑. กลุ;มวิชาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด    ๑๖  หน;วยกิต 
๑) กลุCมวิชาสังคมศาสตร�และมนุษยศาสตร�      ๗  หนCวยกิต  

        หนCวยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ - คGนควGา) 
มมศท ๑๐๑  การศึกษาท่ัวไปเพ่ือการพัฒนามนุษย�    ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE 101  General Education for Human Development  
มมศท ๑๐๒  สังคมศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษย�     ๓ (๒-๒-๕) 
MUGE 102  Social Studies for Human Development 
มมศท ๑๐๓  ศิลปวิทยาการเพ่ือการพัฒนามนุษย�    ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE 103 Arts and Sciences for Human Development 
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๒) กลุCมวิชาภาษา         ๙  หนCวยกิต  
        หนCวยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ - คGนควGา) 

 ศศภท ๑๐๐  ศิลปะการใชGภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร    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 510   English Level 3   

ศศภอ ๑๐๖  ภาษาอังกฤษระดับ ๔      ๓ (๒-๒-๕)* 
 LAEN 610    English Level 4   
  * วิชากลุCมภาษา วิชาภาษาอังกฤษ จํานวน ๒ รายวิชา รวม ๖ หนCวยกิต จัดกลุCมการเรียนการสอนตาม
ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา เปRนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับ ๑-๔  

 
๒. กลุ;มวิชาท่ีหลักสูตรกําหนด          ๑๔  หน;วยกิต 
๑) กลุCมวิชาสังคมศาสตร�และมนุษยศาสตร�      ๔  หนCวยกิต 

หนCวยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ - คGนควGา) 
นวกป ๑๐๑  อุษาคเนย�ศึกษา ๑      ๒ (๒-๐-๔) 

 NWEP 101 South East Asian Studies 1 
นวกป ๑๐๒  อุษาคเนย�ศึกษา ๒      ๒ (๒-๐-๔) 

 NWEP 102 South East Asian Studies 2 
 *  นอกจากวิชาเหลCานี้แลGว นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในกลุCมวิชาตCาง ๆ ท่ีเป̀ดสอนในหาวิทยาลัยมหิดล  
โดยใหGอยูCในดุลพินิจของอาจารย�ผูGรับผิดชอบหลักสูตร 

 
๒) กลุCมวิชาภาษา         ๔  หนCวยกิต 

หนCวยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ - คGนควGา) 
นวกป ๒๑๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรูGในชีวิตจริง ๑     ๒ (๒-๐-๔) 

 NWEP 211 Experiential English 1 
นวกป ๒๑๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรูGในชีวิตจริง ๒    ๒ (๒-๐-๔) 

 NWEP 212 Experiential English 2 
*  นอกจากวิชาเหลCานี้แลGว นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในกลุCมวิชาตCาง ๆ ท่ีเป̀ดสอนใน

มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยใหGอยูCในดุลพินิจของอาจารย�ผูGรับผิดชอบหลักสูตร 
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๓) กลุCมวิชาวิทยาศาสตร�-คณิตศาสตร�      ๒  หนCวยกิต 
หนCวยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ - คGนควGา) 

นวกป ๑๐๔  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการประกอบการ    ๒ (๑-๓-๓) 
 NWEP 104 Information Technology for Entrepreneurship 

 
๔) กลุCมวิชาสุขภาพและนันทนาการ      ๔  หนCวยกิต 

หนCวยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ - คGนควGา) 
นวกป ๑๐๕  ความแตกฉานดGานสุขภาพ     ๒ (๒-๐-๔) 

 NWEP 105 Health Literacy 
นวกป ๓๐๒  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย     ๒ (๒-๐-๔) 

 NWEP 302 Occupational Health and Safety  
*  นอกจากวิชาเหลCานี้แลGว นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในกลุCมวิชาตCาง ๆ ท่ีเป̀ดสอนใน

มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยใหGอยูCในดุลพินิจของอาจารย�ผูGรับผิดชอบหลักสูตร 
 

  ๓.๑.๓.๒ หมวดวิชาเฉพาะ     ๘๙ หน;วยกิต 
  ๑. กลุ;มวิชาเฉพาะพ้ืนฐาน     ๓๓ หน;วยกิต 

หนCวยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ - คGนควGา) 
นวกป ๑๔๑  ศิลปะการใชGชีวิต       ๓ (๓-๐-๖) 

 NWEP 141 Arts of Living 
นวกป ๑๔๒  แรงบันดาลใจสูCการเปRนผูGประกอบการ ๑   ๒ (๒-๐-๔) 

 NWEP 142 Inspiration for Entrepreneur 1 
นวกป ๑๔๓  แรงบันดาลใจสูCการเปRนผูGประกอบการ ๒   ๒ (๒-๐-๔) 

 NWEP 143 Inspiration for Entrepreneur 2 
นวกป ๑๔๔  ทรัพยากร สิ่งแวดลGอม และวิถีชีวิตชุมชน    ๓ (๓-๐-๖) 

 NWEP 144 Resources Environment and Community Life 
นวกป ๑๔๕  ฐานทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการประกอบการ   ๓ (๒-๓-๕) 

 NWEP 145 Natural Resources for Entrepreneurship 
นวกป ๒๔๑  ภูมิปpญญาวิทยา        ๓ (๒-๓-๕) 

 NWEP 241 Cognitive Science 
นวกป ๒๔๒  วัฒนธรรมกับการสรGางสรรค�      ๒ (๑-๓-๓) 

 NWEP 242 Culture and Creativity  
นวกป ๒๔๓  การจัดการสิ่งแวดลGอมและภูมินิเวศน�    ๓ (๒-๓-๕) 

 NWEP 243 Environment Management and Geo 



มคอ. ๒ 
 

 ๑๖

นวกป ๒๔๔  วิทยาศาสตร�เพ่ือการประกอบการธุรกิจเกษตร    ๔ (๒-๖-๖) 
 NWEP 244 Science for Agri-Business Entrepreneurship 

นวกป ๒๔๕ ธุรกิจเกษตรเพ่ือการประกอบการ ๑    ๕ (๑-๑๒-๖) 
 NWEP 245 Agri-Business for Entrepreneurship 1 

นวกป ๒๔๖  กระบวนวิธีการวิจัย       ๓ (๑-๖-๔) 
 NWEP 246 Research Process  
 
  ๒. กลุ;มวิชาเฉพาะบังคับ      ๕๖ หน;วยกิต 
        หนCวยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ - คGนควGา) 

นวกป ๒๕๑  วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีเพ่ือการประกอบการธุรกิจเกษตร  ๔ (๒-๖-๖) 
 NWEP 251 Science and Technology for Agri-Business Entrepreneurship 

นวกป ๒๕๒ ธุรกิจเกษตรเพ่ือการประกอบการ ๒    ๕ (๑-๑๒-๖) 
 NWEP 252 Agri-Business for Entrepreneurship 2 

นวกป ๓๔๑  ภาษาอังกฤษธุรกิจสําหรับการประกอบการ    ๒ (๒-๐-๔) 
NWEP 341 Business English for Entrepreneurship 
นวกป ๓๔๒  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ      ๒ (๑-๒-๓) 

 NWEP 342 Academic English  
นวกป ๓๔๓ ปฏิสัมพันธ�ชุมชน       ๒ (๒-๐-๔) 

 NWEP 343 Community Interaction 
นวกป ๓๔๔ สังคมและวัฒนธรรมรCวมสมัย     ๒ (๒-๐-๔) 
NWEP 344 Contemporary Society and Culture  
นวกป ๓๔๕ สัมมนา ๑ (การเตรียมตัวสูCการเปRนผูGประกอบการธุรกิจเกษตร( ๒ (๒-๐-๔) 
NWEP 345 Seminar 1 (Self-preparation for becoming Agri-Business Entrepreneur) 
นวกป ๓๕๑  วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตร     ๔ (๒-๖-๖)

 NWEP 351 Science and Technology for Agriculture  
นวกป ๓๕๒ ธุรกิจเกษตรเพ่ือการประกอบการ ๓    ๕ (๑-๑๒-๖) 

 NWEP 352 Agri-Business for Entrepreneurship 3 
นวกป ๓๕๓ ธุรกิจเกษตรเพ่ือการประกอบการ ๔    ๕ (๑-๑๒-๖) 

 NWEP 353 Agri-Business for Entrepreneurship 4 
นวกป ๓๕๔  โครงงานการผลิตเพ่ือการประกอบการ     ๔ (๐-๑๒-๔) 

 NWEP 354 Production Project for Entrepreneurship 
นวกป ๓๕๕  โครงงานเพ่ือการแปรรูปและเพ่ิมมูลคCาผลิตภัณฑ�อยCางสรGางสรรค� ๔ (๐-๑๒-๔) 

 NWEP 355 Project for Creative Processing and Value-added Product 



มคอ. ๒ 
 

 ๑๗

 นวกป ๔๕๑  สหกิจศึกษา       ๖ (๐-๐-๓๖) 
 NWEP 451 Co-operative Education 

นวกป ๔๕๒  โครงงานพัฒนาคุณภาพเพ่ือการประกอบการ   ๖ (๐-๑๘-๐) 
 NWEP 452 Quality Development Project for Entrepreneurship 

นวกป ๔๕๓ สัมมนา ๒ (พัฒนาและนําเสนอแผนธุรกิจ)    ๓ (๑-๖-๔) 
 NWEP 453 Seminar 2 (Business Planning Development and Presentation) 
 
 ๓.๑.๓.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม;นGอยกว;า      ๖  หน;วยกิต 

หนCวยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ - คGนควGา) 
นวนว ๓๐๐  การเพาะเลี้ยงสาหรCายเชิงพาณิชย�     ๒ (๑-๓-๓) 
NWNW 300  Algae Culture for Commercial 
นวนว ๓๐๑  การทCองเท่ียวเชิงภูมินิเวศน�และการสื่อความหมายธรรมชาติ  ๒ (๑-๓-๓) 
NWNW 301  Ecotourisim and Nature Interpretation 
นวนว ๓๐๒  พลังงานเพ่ือชีวิต       ๒ (๑-๓-๓) 
NWNW 302  Energy for Life 
นวนว ๓๐๓ การเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําเบ้ืองตGน     ๒ (๑-๓-๓) 
NWNW 303  Principles of Aquaculture 
นวนว ๓๐๔ เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําเบ้ืองตGน    ๒ (๑-๓-๓) 
NWNW 304  Aquaculture Technology 
นวนว ๓๐๕ เทคโนโลยีแปrงและธัญชาติ     ๒ (๑-๓-๓) 
NWNW 305  Starch and Cereal Technology 
นวนว ๓๐๖ เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ    ๒ (๑-๓-๓) 
NWNW 306  Food Technology and Nutrition 
นวนว ๓๐๗  เคมีในชีวิตประจําวัน      ๒ (๑-๓-๓) 
NWNW 307  Chemistry in Everyday’s Life 
นวนว ๓๐๘  แมลงกับมนุษย�       ๒ (๑-๓-๓) 
NWNW 308  Insects and Human 
นวนว ๓๐๙  การเพาะเลี้ยงแมลงเศรฐกิจเพ่ือการคGา    ๒ (๑-๓-๓) 

NWNW 309 Economic Insect Rearing for commercial 

นวนว ๓๑๐  เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพ่ือการประกอบการ  ๒ (๑-๓-๓) 

NWNW 310  Plant Tissue Culture Technology for Entrepreneurship  
นวนว ๓๑๑ เทคโนโลยีการหมัก      ๒ (๑-๓-๓) 
NWNW 311 Fermentation Technology 



มคอ. ๒ 
 

 ๑๘

นวนว ๓๑๒ การทCองเท่ียวเชิงมรดกวัฒนธรรมของอาเซียน   ๒ (๑-๓-๓) 
NWNW 312 ASEAN Cultural Heritage Tourism 
นวนว ๓๑๓ ปรสิตศึกษากับการสรGางสรรค�     ๒ (๑-๓-๓) 
NWNW 313 Parasite Study and Creativity 
นวนว ๓๑๔ การเลี้ยงผึ้งและการจัดการฟาร�ม     ๒ (๑-๓-๓) 
NWNW 314 Beekeeping and Farm Management 
นวนว ๓๑๕ สมดุลชีวติ       ๒ (๒-๐-๔) 
NWNW 315 Life Balance 

นวนว ๓๑๖  ศิลปะในชีวิตประจําวนั      ๒ (๒-๐-๔) 
NWNW 316  Art in Everyday Life 

นวนว ๓๑๗  การฟpงและการพูดเชิงวิชาการ     ๒ (๑-๒-๓) 
NWNW 317  Academic Listening and Speaking 

นวนว ๓๑๘  การอCานและการเขียนเชิงวิชาการ     ๒ (๑-๒-๓) 
NWNW 318  Academic Reading and Writing 
นวนว ๓๑๙  ความรูGพ้ืนฐานเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป      ๒ (๒-๐-๔) 
NWNW 319  Introduction to Law 

วทคณ ๑๑๖  แนวคิดเชิงคณิตศาสตร�สามัญและการประยุกต�   ๒ (๒-๐-๔) 
SCMA 116  Simple Mathematical Concepts and Applications  
 

นอกจากนี้ นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาในสาขาวิชาตCางๆ ตามความสนใจหรือเลือกศึกษาจาก
รายวิชาในสาขาวิชาหรือแขนงวิชาตCางๆ ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือมหาวิทยาลัย
อ่ืนๆท้ังในและนอกประเทศท่ีมีขGอตกลงความรCวมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลท้ังนี้โดยความเห็นชอบของ
อาจารย�ท่ีปรึกษา และอาจารย�ผูGรับผิดชอบรายวิชา  

 
 ๓.๑.๓.๔ ความหมายของรหัสรายวิชา 
  รหัสรายวิชาใหGใชGตัวอักษร ๔ ตัว และตัวเลขตามหลังตัวอักษรอีก ๓ ตัวตามหลักเกณฑ�ตCอไปนี้  
 ๑. อักษร ๔ ตัว ใหGใชGตามหลักเกณฑ�เดิม เขียนตCอเนื่องกันมีความหมายดังนี้ 
  ๑) อักษร ๒ ตัวแรก  หมายถึง   คณะท่ีรับผิดชอบจัดการเรียนการสอน 
   มม (MU)  หมายถึง  รายวิชาท่ีจัดรCวมระหวCางทุกคณะ โดยมหาวิทยาลัยมหิดล 
   ศศ (LA)  หมายถึง  คณะศิลปศาสตร� 

นว (NW)  หมายถึง  โครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค�  
๒) อักษร ๒ ตัวหลัง  หมายถึง ภาควิชา/หลักสูตรท่ีรับผิดชอบจัดการเรียนการสอน 

   นว (NW)  หมายถึง รายวิชาเลือกเสรี ของโครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค� 
กป (EP)  หมายถึง  หลักสูตรการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม 



มคอ. ๒ 
 

 ๑๙

ภท (TH)  หมายถึง  ภาควิชาภาษาไทย 
ภอ (EN)  หมายถึง  ภาควิชาภาษาอังกฤษ 
   

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

 



มคอ. ๒ 
 

 ๒๐

๓.๑.๔ แสดงแผนการศึกษา  
 

ปZท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๑      หนCวยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ - คGนควGา) 
 มมศท ๑๐๑   การศึกษาท่ัวไปเพ่ือการพัฒนามนุษย�   ๒ (๑-๒-๓) 
 MUGE 101  General Education for Human Development 

มมศท ๑๐๒   สังคมศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษย�    ๓ (๒-๒-๕) 
 MUGE 102  Social Studies for Human Development 

มมศท ๑๐๓   ศิลปวิทยาการเพ่ือการพัฒนามนุษย�   ๒ (๑-๒-๓)* 
 MUGE 103  Arts and Sciences for Human Development 

ศศภท ๑๐๐   ศิลปะการใชGภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร   ๓ (๒-๒-๕)* 
LATH 100   Arts of Using Thail Language in Communication 
ศศภอ ๑๐๓-๑๐๕  ภาษาอังกฤษระดับ ๑-๓      ๓ (๒-๒-๕)** 

 LAEN 103-105  English Level I-III  
นวกป ๑๐๑   อุษาคเนย�ศึกษา ๑     ๒ (๒-๐-๔) 

 NWEP 101  South East Asian Studies 1 
นวกป ๑๐๔   เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการประกอบการ   ๒ (๑-๓-๓) 

 NWEP 104  Information Technology for Entrepreneurship 
นวกป ๑๐๕   ความแตกฉานทางสุขภาพ     ๒ (๒-๐-๔) 

 NWEP 105  Health Literacy 
นวกป ๑๔๒   แรงบันดาลใจสูCการเปRนผูGประกอบการ ๑   ๒ (๒-๐-๔) 
NWEP 142  Inspiration for Entrepreneur 1 
นวกป ๑๔๔   ทรัพยากร สิ่งแวดลGอม และวิถีชีวิตชุมชน   ๓ (๓-๐-๖) 

 NWEP 144  Resources Environment and Community Life   
 
รวม   ๑๙ หน;วยกิต 
 

หมายเหตุ  * เป\นรายวิชาท่ีมีการเรียนตลอดปZการศึกษา (ท้ังภาคการศึกษาท่ี ๑ และภาคการศึกษาท่ี ๒) 
แต;ไม;คิดหน;วยกิตรวมในภาคการศึกษานี้  

 ** เป\นรายวิชากลุ;มภาษา วิชาภาษาอังกฤษ ระดับ ๑-๓ ท่ีจัดกลุ;มการเรียนการสอนตาม
ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

 
 
 



มคอ. ๒ 
 

 ๒๑

ปZท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒      หนCวยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ - คGนควGา) 
 

มมศท ๑๐๑   การศึกษาท่ัวไปเพ่ือการพัฒนามนุษย�   ๒ (๑-๒-๓)* 
 MUGE 101  General Education for Human Development 

มมศท ๑๐๒   สังคมศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษย�    ๓ (๒-๒-๕)* 
 MUGE 102  Social Studies for Human Development 

มมศท ๑๐๓   ศิลปวิทยาการเพ่ือการพัฒนามนุษย�   ๒ (๑-๒-๓) 
 MUGE 103  Arts and Sciences for Human Development 

ศศภท ๑๐๐   ศิลปะการใชGภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร   ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 100   Arts of Using Thai Language in Communication 
ศศภอ ๑๐๒-๑๐๔  ภาษาอังกฤษระดับ ๒-๔      ๓ (๒-๒-๕)** 

 LAEN 102-104  English Level II-IV 
นวกป ๑๐๒   อุษาคเนย�ศึกษา ๒     ๒ (๒-๐-๔) 

 NWEP 102  South East Asian Studies 2 
นวกป ๑๔๑    ศิลปะการใชGชีวิต      ๓ (๓-๐-๖) 

 NWEP 141  Arts of Living 
นวกป ๑๔๓   แรงบันดาลใจสูCการเปRนผูGประกอบการ ๒   ๒ (๒-๐-๔) 

 NWEP 143  Inspiration for Entrepreneur 2 
นวกป ๑๔๕   ฐานทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการประกอบการ  ๓ (๒-๓-๕) 

 NWEP 145  Natural Resources for Entrepreneurship 
 

          รวม   ๑๘ หน;วยกิต 
 
หมายเหตุ  * เป\นรายวิชาท่ีมีการเรียนตลอดปZการศึกษา (ท้ังภาคการศึกษาท่ี ๑ และภาคการศึกษาท่ี ๒) 

แต;ไม;คิดหน;วยกิตรวมในภาคการศึกษานี ้
 ** เป\นรายวิชากลุ;มภาษา วิชาภาษาอังกฤษ ระดับ ๒-๔ ท่ีจัดกลุ;มการเรียนการสอนตาม

ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา 



มคอ. ๒ 
 

 ๒๒

ปZท่ี ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๑      หนCวยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ - คGนควGา) 
 
นวกป ๒๑๑  ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรูGในชีวิตจริง ๑    ๒ (๒-๐-๔) 

 NWEP 211  Experiential English 1 
นวกป ๒๔๑   ภูมิปpญญาวิทยา       ๓ (๒-๓-๕) 

 NWEP 241  Cognitive Science 
นวกป ๒๔๒   วัฒนธรรมกับการสรGางสรรค�    ๒ (๑-๓-๓) 

 NWEP 242  Culture and Creativity  
นวกป ๒๔๓   การจัดการสิ่งแวดลGอมและภูมินิเวศน�   ๓ (๒-๓-๕) 

 NWEP 243  Geo-ecosystem and Environmental Management 
นวกป ๒๔๔   วิทยาศาสตร�เพ่ือการประกอบการธุรกิจเกษตร  ๔ (๒-๖-๖) 

 NWEP 244  Science for Agri-Business Entrepreneurship 
นวกป ๒๔๕  ธุรกิจเกษตรเพ่ือการประกอบการ ๑   ๕ (๑-๑๒-๖) 

 NWEP 245  Agri-Business for Entrepreneurship 1 
 
        รวม         ๑๙ หน;วยกิต 
 
 
ปZท่ี ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๒      หนCวยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ - คGนควGา) 

 
นวกป ๒๑๒  ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรูGในชีวิตจริง ๒   ๒ (๒-๐-๔) 

 NWEP 212  Experiential English 2 
นวกป ๒๔๖   กระบวนวิธีการวิจัย      ๓ (๑-๖-๔) 

 NWEP 246  Research Process  
นวกป ๒๕๑   วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยเีพ่ือการประกอบการธุรกิจเกษตร ๔ (๒-๖-๖) 

 NWEP 251  Science and Technology for Agri-Business Entrepreneurship 
นวกป ๒๕๒  ธุรกิจเกษตรเพ่ือการประกอบการ ๒   ๕ (๑-๑๒-๖) 

 NWEP 252  Agri-Business for Entrepreneurship 2 
          รวม ๑๔ หน;วยกิต 
 



มคอ. ๒ 
 

 ๒๓

ปZท่ี ๓ ภาคการศึกษาท่ี ๑      หนCวยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ - คGนควGา) 
 

นวกป ๓๔๑   ภาษาอังกฤษธุรกิจสําหรับผูGประกอบการ   ๒ (๒-๐-๔) 
 NWEP 341  Business English for Entrepreneurship 

นวกป ๓๔๓  ปฏิสัมพันธ�ชุมชน      ๒ (๒-๐-๔) 
 NWEP 343  Community Interaction 

นวกป ๓๕๑   วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตร   ๔ (๒-๖-๖) 
NWEP 351  Science and Technology for Agriculture  
นวกป ๓๕๒  ธุรกิจเกษตรเพ่ือการประกอบการ ๓   ๕ (๑-๑๒-๖) 
NWEP 352  Agri-Business for Entrepreneurship 3 
นวกป ๓๕๔   โครงงานการผลิตเพ่ือการประกอบการ   ๔ (๐-๑๒-๔) 
NWEP 354  Production Project for Entrepreneurship    

  
          รวม   ๑๗ หน;วยกิต 
 
 
ปZท่ี ๓ ภาคการศึกษาท่ี ๒      หนCวยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ - คGนควGา) 

 
นวกป ๓๐๒   อาชีวอนามัยและความปลอดภัย    ๒ (๒-๐-๔)

 NWEP 302  Occupational Health and Safety  
นวกป ๓๔๒   ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ     ๒ (๑-๒-๓) 

 NWEP 342  Academic English  
นวกป ๓๔๔  สังคมและวัฒนธรรมรCวมสมัย    ๒ (๒-๐-๔) 
NWEP 344  Contemporary Society and Culture 
นวกป ๓๔๕   สัมมนา ๑ (การเตรียมตัวสูCการเปRนผูGประกอบการธุรกิจเกษตร(  ๒ (๒-๐-๔) 

 NWEP 345  Seminar 1 (Self-preparation for becoming Agri-Business Entrepreneur) 
นวกป ๓๕๓  ธุรกิจเกษตรเพ่ือการประกอบการ ๔   ๕ (๑-๑๒-๖) 

 NWEP 353  Agri-Business for Entrepreneurship 4  
นวกป ๓๕๕   โครงงานเพ่ือการแปรรูปและเพ่ิมมูลคCาผลติภณัฑ�อยCางสรGางสรรค�  ๔ (๐-๑๒-๔) 
NWEP 355  Project for Creative Processing and Value-Added Product  
   

          รวม   ๑๗ หน;วยกิต 



มคอ. ๒ 
 

 ๒๔

ปZท่ี ๔ ภาคการศึกษาท่ี ๑      หนCวยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ - คGนควGา) 
 

นวกป ๔๕๑   สหกิจศึกษา      ๖ (๐-๐-๓๖) 
 NWEP 451  Co-operative Education 

นวกป ๔๕๒   โครงงานพัฒนาคุณภาพเพ่ือการประกอบการ  ๖ (๐-๑๘-๐)* 
 NWEP 452  Quality Development Project for Entrepreneurship 
 
          รวม   ๑๒ หน;วยกิต 
 
หมายเหตุ  * เป\นรายวิชาท่ีมีการเรียนตลอดปZการศึกษา (ท้ังภาคการศึกษาท่ี ๑ และภาคการศึกษาท่ี ๒) 

แต;ไม;คิดหน;วยกิตรวมในภาคการศึกษานี ้
 
 
ปZท่ี ๔ ภาคการศึกษาท่ี ๒      หนCวยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ - คGนควGา) 

 
นวกป ๔๕๓   สัมมนา ๒ (พัฒนาและนําเสนอแผนธุรกิจ)   ๓ (๑-๖-๔) 

 NWEP 453  Seminar 2 (Business Planing Development and Presentation) 
นวนว xxx  รายวิชาเลือกเสรี รวมแลGวไมCนGอยกวCา   ๖ หนCวยกิต*** 
NWNW xxx  Selective subject      

         รวม  ๙ หน;วยกิต 
   
หมายเหตุ  ***  นักศึกษาตGองลงทะเบียนในหมวดวิชาเลือกเสรีเพ่ิมจากท่ีกําหนดไวGในแผนการศึกษา 
  โดยตGองมีจํานวนหนCวยกิตไมCนGอยกวCา ๖ หนCวยกิต 
 
              ๓.๑.๕ คําอธิบายรายวิชา 

 คําอธิบายรายวิชา และตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตร รายละเอียดในเอกสารแนบ ภาคผนวก ก 



มคอ. ๒ 
 

 ๒๕

๓.๒  ช่ือ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน;งและคุณวุฒิของอาจารย9  
๓.๒.๑ อาจารย9ประจําหลักสูตร      

ท่ี 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขท่ีประจําตัวบัตรประชาชน 
ตําแหน;ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

สถาบัน: ปZท่ีสําเร็จการศึกษา 
๑* นางณัฐฐิญา อัครวิวัฒน�ดํารง 

๓-๖๐๑๑-๐๐๙๙x-xxx 
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 

๒* นางสาวจุฑารัตน� แสงกุล 
๓-๗๓๐๖-๐๐๖๗x-xxx 

อาจารย� ปร.ด. (วิทยาศาสตร�สิ่งแวดลGอม), 
มหาวิทยาลัยบูรพา, พ.ศ. ๒๕๕๖ 
วท.ม. (วิทยาศาสตร�สิ่งแวดลGอม), 
มหาวิทยาลัยบูรพา, พ.ศ. ๒๕๔๖ 
วท.บ. (วิทยาศาสตร�การประมง), 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลGาเจGาคุณทหาร
ลาดกระบัง, พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๓ นางสาวพรพิรัตน� คันธธาศิริ 
๓-๔๖๙๙-๐๐๐๘x-xxx 

อาจารย� บธ.ด. (การตลาด) 
มหาวิทยาลัยขอนแกCน, กําลังศึกษาอยูC 
บธ.ม. (การจัดการท่ัวไป) 
มหาวิทยาลัยขอนแกCน, พ.ศ. ๒๕๔๗ 
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
มหาวิทยาลัยขอนแกCน, พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๔ นายทวีศักด์ิ ชูมา 
๓-๖๐๐๘-๐๐๗๓x-xxx 

อาจารย� ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, กําลังศึกษาอยูC 
M.A. (English) 
University of Mysore, India, 2001 
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พ.ศ. 
๒๕๔๒ 

๕ นางสาวสุภาภรณ� คําเรืองฤทธิ์ 
๕-๖๗๐๔-๙๐๐๐x-xxx 

อาจารย� ศศ.ด. (ประชากรศาสตร�) 
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ศศ.ม. (ประชากรศาสตร�) 



มคอ. ๒ 
 

 ๒๖

จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร�) 
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๕๔๗ 

* อาจารย9ผูGรับผิดชอบหลักสูตร 
 
๓.๒.๒ อาจารย9ประจํา         

ท่ี 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขท่ีประจําตัวบัตรประชาชน 
ตําแหน;ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

สถาบัน: ปZท่ีสําเร็จการศึกษา 
๑ นางณัฐฐิญา อัครวิวัฒน�ดํารง 

 
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 

๒ นางสาวจุฑารัตน� แสงกุล 
 

อาจารย� ปร.ด. (วิทยาศาสตร�สิ่งแวดลGอม), 
มหาวิทยาลัยบูรพา, พ.ศ. ๒๕๕๖ 
วท.ม. (วิทยาศาสตร�สิ่งแวดลGอม), 
มหาวิทยาลัยบูรพา, พ.ศ. ๒๕๔๖ 
วท.บ. (วิทยาศาสตร�การประมง), 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลGาเจGาคุณทหาร
ลาดกระบัง, พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๓ นางสาวพรพิรัตน� คันธธาศิริ 
 

อาจารย� บธ.ด. (การตลาด) 
มหาวิทยาลัยขอนแกCน, กําลังศึกษาอยูC 
บธ.ม. (การจัดการท่ัวไป) 
มหาวิทยาลัยขอนแกCน, พ.ศ. ๒๕๔๗ 
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
มหาวิทยาลัยขอนแกCน, พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๔ นายทวีศักด์ิ ชูมา 
 

อาจารย� ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, กําลังศึกษาอยูC 
M.A. (English) 
University of Mysore, India, 2001 
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พ.ศ. 



มคอ. ๒ 
 

 ๒๗

๒๕๔๒ 
๕ นางสาวสุภาภรณ� คําเรืองฤทธิ์ 

 
อาจารย� ศศ.ด. (ประชากรศาสตร�) 

จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ศศ.ม. (ประชากรศาสตร�) 
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร�) 
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๖ ดร.วีระเดช มีอินเกิด 
 

อาจารย� ปร.ด. (ชีววิทยา), 
มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ. ๒๕๕๕ 
วท.ม. (นิเวศวิทยา), 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�, พ.ศ. ๒๕๕๑ 
วท.บ. (วิทยาศาสตร�การประมง), 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลGาเจGาคุณทหาร
ลาดกระบัง, พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๗ ดร.ศักด์ิสิทธิ์ นพเสถียร 
 

อาจารย� ปร.ด. (เคมีอินทรีย�), 
มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ. ๒๕๕๓ 
วท.บ. (เคมี), 
มหาวิทยาลัยเกษตร, พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๘ ดร.กิตติคุณ หมูCพยัคฆ� 
 

อาจารย� วท.ด. (ปรสิตวิทยา) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมC, พ.ศ. ๒๕๕๕ 
วท.บ. เกียรตินิยมลําดับท่ี ๒ (เทคนิคการแพทย�) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมC, พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๙ นายสมสุข  พวงดี  
 

ผูGชCวยอาจารย� ปร.ด. (สัตวศาสตร�) มหาวิทยาลัยขอนแกCน, (กําลัง
ศึกษาอยูC)   
วท.ม. (เกษตรศาสตร�) มหาวิทยาลัยเชียงใหมC, ปL 
๒๕๔๔ 
วท.บ. (เกษตรศาสตร�) มหาวิทยาลัยเชียงใหมC, ปL 
๒๕๔๐  

๑๐ นายเอกลักษณ� คันศร 
 

ผูGชCวยอาจารย� วท.ด. (ชีววิทยา) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมC, ๒๕๕๗ 
วบ.ม. (ชีววิทยา) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมC, ๒๕๔๗ 
ทษ.บ. (การจัดการภูมิทัศน�และอนุรักษ�สิ่งแวดลGอม) 



มคอ. ๒ 
 

 ๒๘

มหาวิทยาลัยแมCโจG, ๒๕๔๒ 
๑๑ นางสาวเกศศิรินทร�  มัธยทรัพย� 

 
ผูGชCวยอาจารย� M.F.A. History of Art, Visva Bharati University, 

India, 2011 
ศษ.บ. ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
วิชาโทประวัติศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๙ 

๑๒ นายฤทธิรงค� พันธุ�ดี 
 

ผูGชCวยอาจารย� วท.ม. สาธารณสุขศาสตร� (สุขศาสตร�อุตสาหกรรม
และความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๖ 
วท.บ. สาธารณสุขศาสตร� (อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย) มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๒ 

๑๓ นายสิทธิพงษ�  วงศ�วิลาศ 
 

นักวิชาการ วท.ด. (สัตววิทยา),  
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, กําลังศึกษาอยูC 
วท.ม. (สัตววิทยา),  
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓ 
กศ.บ. (ชีววิทยา), 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๔๕ 
วท.บ. (เกษตรศาสตร�) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๔๓ 

๑๔ นายป̀ยะเทพ อาวะกุล 
 

นักวิชาการ ปร.ด. (เกษตรศาสตร�) 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, กําลังศึกษาอยูC 
วท.ม. (วิทยาศาสตร�การประมง), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�, ๒๕๕๓ 
วท.บ. (ประมง) เกียรตินิยมอันดับสอง, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�, ๒๕๔๙ 

๑๕ นายภาสกร ภมรคุณานนท� 
 

นักวิชาการ คอ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร�), มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลGาพระนครเหนือ, ๒๕๕๕ 
วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม), 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค�, ๒๕๕๑ 
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๓.๒.๓ อาจารย9พิเศษ 
ลําดับ ช่ือ – นามสกุล คุณวุฒิ สังกัด 
๑. นายชัยสิทธิ์ นพเสถียร ร.ม.  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�, ๒๕๕๓ 
น.บ.  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�, ๒๕๒๑ 
บช.บ.  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�, ๒๕๑๖ 

หนCวยงานอิสระ 

๒. ดร.ยิ่งลักษณ� เขมโชติกูร บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยขอนแกCน, 
๒๕๕๗ 
บช.ม. มหาวิทยาลัยเชียงใหมC, ๒๕๕๒ 
บช.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหมC, ๒๕๕๐ 

มหาวิทยาลัยขอนแกCน 

๓. นายธวมินทร� เครือโสม บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยขอนแกCน, 
๒๕๕๘ 
บธ.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ, ๒๕๔๙ 
วศ.บ. (เทคโนโลยีธรณี) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี, ๒๕๔๓  

คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

๔. นางวัลภา ถมยา บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยขอนแกCน, 
๒๕๕๘ 
บช.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�, ๒๕๔๗  
บช.บ. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ๒๕๓๖  

คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยขอนแกCน 
วิทยาเขตหนองคาย 

๕. นายเอกพล อุดมมงคลกิจ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), ๒๕๔๙ 
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ), ๒๕๔๑ 

หนCวยงานอิสระ 

๖. นางสาวพัชราภรณ� ลือราช M.F.A. (Textile Design), Visva Bharati 
University, 2010  
ศ.บ. (สาขาการออกแบบเครื่องประดับ) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๙ 

- คณะสถาปpตยกรรมและ
การออกแบบ
มหาวิทยาลัยพะเยา 
- เจGาของธุรกิจแบรนด� 
Blissing Bliss 

๗. นายสามารถ สุวรรณรัตน� M.F.A. (Art History), Visva Bharati 
University, 2010  
ศศ.บ. (สาขาวิชาภูมิศาสตร�) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมC, ๒๕๔๗  

สถาบันวิจัยสังคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหมC 
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๘. นายปฏิบัติ ปรียาวงศากุล ศ.ม. (นิเทศน�ศิลป�) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
๒๕๕๕ 
ศ.บ. (นิเทศน�ศิลป�) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลGาเจGาคุณทหารลาดกระบัง, ๒๕๔๙ 

ธุรกิจสCวนตัว 
กราฟฟ̀คดีไซเนอร�  

 
๔.  องค9ประกอบเก่ียวกับประสบการณ9ภาคสนาม (การฝeกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถGามี)  
 นักศึกษาในหลักสูตรมีการฝ�กงานในสถานประกอบการ หรือหนCวยงานหรือองค�กรภาครัฐหรือเอกชนท่ีมี
การดําเนินงานดGานท่ีเก่ียวขGองกับการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม 

๔.๑. มาตรฐานผลการเรียนรูGของประสบการณ9ภาคสนาม  
        มาตรฐานผลการเรียนรูGของประสบการณ�ภาคสนาม ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

๔.๒ ช;วงเวลา  
  ใหGมีการฝ�กงานตามรายวิชา นวกป ๔๕๑ สหกิจศึกษา จํานวน ๖ หนCวยกิต ซ่ึงตGองมีการฝ�กงานไมCต่ํา

กวCา ๑๓๕ ชั่วโมงการปฏิบัติงานในการฝ�กท้ังหมด ตามมาตรฐานท่ีหลักสูตรกําหนด ในชCวงภาคการศึกษาท่ี ๑ ของ
นักศึกษาชั้นปLท่ี ๔  

 
๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน  

        จัดเต็มเวลาในภาคการศึกษาท่ี ๑ ของนักศึกษาชั้นปLท่ี ๔ 
 
๕.  ขGอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  

๕.๑. คําอธิบายโดยย;อ 
         โครงงานท้ังหมดจํานวน ๑๐ รายวิชา มุCงเนGนใหGนักศึกษาไดGทําการฝ�กปฏิบัติลงพ้ืนท่ีจริง  
 
     ๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรูG  

  ผลการเรียนรูGหลักๆ  ท่ีตGองการจากการทําโครงงานหรืองาน คือ นักศึกษาสามารถคGนควGาหาความรูG 
ขGอมูลเพ่ิมเติมดGวยตนเองท้ังทางดGานวิทยาศาตร�เกษตร และดGานบริหาร รวมถึงมีการประมวลองค�ความรูGท่ีไดGเรียน
และการหาเพ่ิมเติม นํามาวิเคราะห� สังเคราะห� ไดGตามหลักโยนิโสมนสิการ  

 
๕.๓ ช;วงเวลา 

        ตามท่ีทางมหาวิทยาลัยกําหนด 
 

๕.๔ จํานวนหน;วยกิต 
         รวมท้ังสิ้น ๔๖ หนCวยกิต 
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     ๕.๕ การเตรียมการ  
  จัดเตรียมเครือขCาย บุคลากร ผูGเชี่ยวชาญ และสถานท่ีประกอบการทางการเกษตรจริง เพ่ือใหGนักศึกษา

ไดGเรียนรูGท้ังองค�ความรูG ประสบการณ� จากผูGประกอบการจริง และไดGลงมือปฏิบัติในพ้ืนท่ีจริง 
 

๕.๖ กระบวนการประเมินผล 
 มีการจัดเตรียมเกณฑ�การประเมินใหGเปRนไปอยCางยุติธรรม และนักศึกษาสามารถเขGาใจในกฏเกณฑ�

ดังกลCาว 
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หมวดท่ี 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
ผูGประกอบการ 

- จัดใหGรายวิชาท่ีเก่ียวขGองมีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีทําใหG
นักศึกษาไดGสัมผัสการประกอบการ ท้ังดGานองค�ความรูGและทักษะ
ความเชี่ยวชาญของผูGประกอบการเชิงภูมินิเวศวัฒนธรรม  
- จัดกิจกรรมเพ่ิมเติมท่ีสCงเสริมทักษะการสื่อสารท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ  
- จัดใหGมีศูนย�ประสานงานการประกอบการของวิทยาเขต เพ่ือ
ประสานงานเครือขCายในการใหGคําปรึกษาและแนะนํา 

๒. ระบบการคิด - จัดการเรียนรูGดGวยกิจกรรมเสริมสรGางทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
- จัดการเรียนการสอนท่ีสCงเสริมใหGนักศึกษาไดGเรียนรูGดGวยตนเอง ใน
บริบทของรายวิชาและกิจกรรมเสริมหลักสูตร  

๓. ความเขGาใจตนเอง และสังคมชุมชน 
สิ่งแวดลGอมโดยรอบ 

- จัดใหGรายวิชาท่ีเก่ียวขGองมีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีชี้ใหGเห็นถึง
ความเชื่อมโยงระหวCางนักศึกษา สังคมชุมชน และสิ่งแวดลGอม และ
พัฒนาผลผลิตหรือจัดทําโครงการการประกอบการอยCางเปRนมิตรกับ
สังคมชุมชนและสิ่งแวดลGอม 

 
๒.  การพัฒนาผลการเรียนรูGในแต;ละดGาน    

มาตรฐานผลการเรียนรูG 
ของหลักสูตร 

กลยุทธ9การสอนท่ีใชGพัฒนา 
กลยุทธ9การประเมินผล 
การเรียนรูGในแต;ละดGาน 

๑) ดGานคุณธรรม จริยธรรม 
๑.๑ ปฏิบัติอยCางมีคุณคCา คุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตย�สุจริต 
๑.๒ รักษาวินัย ตรงตCอเวลา และ
ความรับผิดชอบตCอตนเอง งาน และ
สังคม 
๑.๓ รักษาสิทธิของตนเองและเคารพ
ในสิทธิของผูGอ่ืน รักคุณคCาและศักด์ิศรี
ความเปRนมนุษย� 
๑.๔ เคารพกฎระเบียบและขGอบังคับ
ตCางๆ ขององค�กรและสังคม 

 
๑.๑ ฝ�กปฏิบัติและสนทนา
แลกเปลี่ยน ในเรื่อง คุณธรรม 
จริยธรรมในรายวิชาศิลปะการใชG
ชีวิต และแทรกในรายวิชาท่ี
เก่ียวขGอง 
๑.๒ มีขGอกําหนด กฏเกณฑ�ในการ
เรียนการสอนของแตCละรายวิชา 
เพ่ือใหGนักศึกษาไดGฝ�กปฏิบัติ 
๑.๓ บรรยาย อภิปราย กรณีศึกษา  
ในรายวิชาท่ีมุCงเนGนเรื่องสิทธิของ

 
๑.๑ การประเมินการแสดงออก
ซ่ึงพฤติกรรมโดยอาจารย�ผูGสอน
และผูGมีสCวนเก่ียวขGอง 
๑.๒ การประเมินตัวเอง (self-
assessment)  
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มาตรฐานผลการเรียนรูG 
ของหลักสูตร 

กลยุทธ9การสอนท่ีใชGพัฒนา 
กลยุทธ9การประเมินผล 
การเรียนรูGในแต;ละดGาน 

ตนเองและผูGอ่ืน ตลอดจนกฎเกณฑ�
ตCางๆ ของสังคม และแทรกในรายวิชา
ท่ีเก่ียวขGอง 

๒) ดGานความรูG 
๒.๑ มีความรูGในศาสตร�ท่ีเปRนพ้ืนฐาน
เพ่ือทําใหGเขGาใจตนเอง สังคม 
ธรรมชาติแวดลGอม และความเปRน
มนุษย�ท่ีสมบูรณ� 
๒.๒ มีความรูGทางดGานวิทยาศาสตร�
พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร�เกษตร และการ
บริหารจัดการเพ่ือการประกอบการ 
๒.๓ มีความสามารถใน
กระบวนการวิจัยเพ่ือการไดGมาซ่ึงองค�
ความรูG 

 
๒.๑ ใชGกลวิธีการสอนท่ีหลากหลาย 
ท้ังบรรยาย การรCวมอภิปราย และ
กรณีศึกษา  
๒.๒ เนGนการสอนแบบผูGเรียนมีสCวน
รCวม ใชGประเด็นปpญหาเปRนพ้ืนฐาน 
ในการมอบหมายกิจกรรม/โครงงาน 
ใหGนักศึกษาไดGฝ�กปฏิบัติใน
สถานะการณ�จริง เพ่ือใหGไดGมาซ่ึง
องค�ความรูG และสามารถประมวล 
วิเคราะห� สังเคราะห�องค�ความรูGนั้น
ไดG  

 
๒.๑ การประเมินจากผลการสอบ
อัตนัยและปรนัย 
๒.๒ การประเมินจากงานท่ีไดGรับ
มอบหมาย 
๒.๓ การประเมินการแสดงออก
ซ่ึงพฤติกรรมโดยอาจารย�ผูGสอน
และผูGเก่ียวขGอง 

๓) ดGานทักษะทางปpญญา 
๓.๑ มีสติรูGเทCาทันและสามารถควบคุม
การแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของตนเอง 
๓.๒ สามารถประยุกต�ความรูG ทักษะ 
และประสบการณ� เพ่ือการสรGางสรรค�
และพัฒนาสิ่งใหมCอยCางมีวิจารณญาณ 
๓.๓ สามารถวิเคราะห� สังเคราะห� 
และหาแนวทางการแกGไขปรับปรุงไดG
อยCางเหมาะสมตามเหตุและผล 
๓.๔ สามารถคัดและแยกแยะ 
รวบรวม และประเมินขGอมูล
สารสนเทศ และความรูG ตามหลัก
โยนิโสมนสิการ 
 

 
๓.๑ บรรยาย สัมมนา การรCวม
อภิปราย และกรณีศึกษา  
๓.๒ การจัดสถานการณ�จําลอง 
๓.๓ การฝ�กปฏิบัติจริงในภาคสนาม  
๓.๓ มอบหมายกิจกรรม/โครงงาน
ใหGนักศึกษา เพ่ือใหGนักศึกษาไดGฝ�ก
ปฏิบัติในกระบวนการการไดGมาซ่ึง
องค�ความรูG และสามารถประมวล 
วิเคราะห� สังเคราะห�องค�ความรูGนั้น
ตามหลักโยนิโสมนสิการไดG 

 
๓.๑ การประเมินจากผลการสอบ
อัตนัยและปรนัย 
๓.๒ การประเมินจากงานท่ีไดGรับ
มอบหมาย 
๓.๓ การประเมินการแสดงออก
ซ่ึงพฤติกรรมโดยอาจารย�ผูGสอน
และผูGเก่ียวขGอง 

๔. ดGานทักษะความสัมพันธ�ระหวCาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
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มาตรฐานผลการเรียนรูG 
ของหลักสูตร 

กลยุทธ9การสอนท่ีใชGพัฒนา 
กลยุทธ9การประเมินผล 
การเรียนรูGในแต;ละดGาน 

๔.๑ เขGาใจในคุณคCา และเรียนรูGท่ีจะ
ยอมรับในความแตกตCางหลากหลาย
ของผูGอ่ืน เพ่ือการอยูCรCวมกันเปRนสCวน
หนึ่งของกลุCม ชุมชน และสังคมไดG
อยCางราบรื่น 
๔.๒ สามารถเรียนและทํางานเปRนทีม 
โดยอาศัยการมีความรับผิดชอบตCอ
ตนเอง ผูGอ่ืน และงานท่ีไดGรับ
มอบหมาย 
๔.๓ แสดงภาวะผูGนําและผูGตาม 
ทํางานเปRนทีม แกGไขขGอขัดแยGง และ
จัดลําดับความสําคัญไดG 

๔.๑ บรรยาย การรCวมอภิปราย และ
กรณีศึกษา รวมท้ังมีการกําหนด
สภาวะ/สถานการณ�เพ่ือใหGนักศึกษา
เรียนรูGการอยูCรCวมกับผูGอ่ืนในสังคม 
ชุมชนไดG 
๔.๒ มอบหมายหัวขGอท่ีนCาสนใจใหG
นักศึกษา ในรายวิชาทีเก่ียวขGอง 
เพ่ือใหGนักศึกษาไดGฝ�กการทํางาน
รCวมกับผูGอ่ืน และมีการปรับเปลี่ยน
หมุนเวียนตําแหนCงหนGาท่ี ความ
รับผิดชอบ ใหGครบทุกตําแหนCง  
๔.๓ ในการทํางานเปRนกลุCมของ
นักศึกษา มีเกณฑ�การใหGคะแนนท้ัง
จากทางคณาจารย� เพ่ือนรCวมกลุCม 
และเพ่ือนตCางกลุCมท่ีตGองทํางาน
ประสานกัน  

๔.๑ การประเมินจากงานท่ีไดGรับ
มอบหมาย 
๔.๒ การประเมินการแสดงออก
ซ่ึงพฤติกรรมโดยอาจารย�ผูGสอน
และผูGเก่ียวขGอง 
๔.๓ การประเมินตัวเอง (self-
assessment) 

๕. ดGานทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
๕.๑ สามารถเลือกและประยุกต�ใชG
วิธีการทางคณิตศาสตร�และสถิติเพ่ือ
การศึกษา วิเคราะห� และแปล
ความหมายขGอมูลอยCางเหมาะสม 
๕.๒ สามารถเลือกและใชGเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคGน เก็บรวบรวม 
ประมวลผล แปลความหมาย และการ
นําเสนอขGอมูลอยCางมีประสิทธิภาพ
เหมาะสม 
๕.๓ สามารถสื่อสารดGวยทักษะทาง
ภาษา การฟpง การบันทึก และการ
นําเสนอไดGอยCางมีประสิทธิภาพ และ
เหมาะสมกับบุคคลและชุมชน 

 
 
๕.๑ มอบหมายหัวขGอท่ีนCาสนใจใหG
นักศึกษา เพ่ือใหGนักศึกษาไดGฝ�ก
ปฏิบัติในกระบวนการประมวลผล 
วิเคราะห� สังเคราะห�ผลจากขGอมูล/
องค�ความรูGอยCางเหมาะสมใน
รายวิชาท่ีเก่ียวขGอง 
๕.๒ มอบหมายหัวขGอท่ีนCาสนใจใหG
นักศึกษา เพ่ือใหGนักศึกษาไดGฝ�ก
ปฏิบัติในกระบวนการการไดGมาซ่ึง
องค�ความรูG การสืบคGน และสามารถ
ประมวล วิเคราะห� สังเคราะห�องค�
ความรูGไดGอยCางมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ในรายวิชาทีเก่ียวขGอง 

 
 
๕.๑ การประเมินจากผลการสอบ
อัตนัยและปรนัย 
๕.๒ การประเมินจากงานท่ีไดGรับ
มอบหมาย 
๕.๓ การประเมินการแสดงออก
ซ่ึงพฤติกรรมโดยอาจารย�ผูGสอน
และผูGเก่ียวขGอง 



มคอ. ๒ 
 

 ๓๕

มาตรฐานผลการเรียนรูG 
ของหลักสูตร 

กลยุทธ9การสอนท่ีใชGพัฒนา 
กลยุทธ9การประเมินผล 
การเรียนรูGในแต;ละดGาน 

๕.๒ บรรยาย การรCวมอภิปราย 
กรณีศึกษา และมอบหมายหัวขGอท่ี
นCาสนใจใหGนักศึกษา เพ่ือใหG
นักศึกษาไดGฝ�กปฏิบัติการนําเสนอ
ผCานสื่อ/เครื่องมือท่ีเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ ในรายวิชาทีเก่ียวขGอง 

๖. ดGานทักษะการประกอบการ 
๖.๑ สามารถบริหารจัดการงานดGาน
การประกอบการไดGอยCางเปRนระบบ
และสรGางสรรค� พรGอมท้ังคํานึงถึง
ผลกระทบตCอสังคมและสิ่งแวดลGอม 

 
๖.๑ บรรยาย การรCวมอภิปราย และ
กรณีศึกษา ในระบบของกการเปRน
ผูGประกอบการท่ีเก่ียวขGองท้ัง
ทางดGานสังคม วัฒนธรรม การอยูC
รCวมกับผูGอ่ืนและสิ่งแวดลGอม 
วิทยาศาสตร�พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร�
เกษตร และบริหารธุรกิจ  
 ๖.๒ มอบหมายหัวขGอท่ีนักศึกษา
สนใจ เพ่ือใหGนักศึกษาไดGแสดง
ความรูGความสามารถท่ีไดGเรียนมา 
นําไปประยุกต�ใชGในการทํากิจกรรม/
โครงงาน เพ่ือนําสูCการเปRน
ผูGประกอบการท่ีมีองค�ความรูG
โดยรอบ ปฏิบัติการอยCางเปRนระบบ 
โดยตGองคํานึงถึงผลกระทบตCอสังคม
และสิ่งแวดลGอม 
๖.๓ ฝ�กปฏิบัติเปRนผูGประกอบการ
จริง 

 
๖.๑ การประเมินจากงานท่ีไดGรับ
มอบหมาย 
๖.๒ การประเมินการแสดงออก
ซ่ึงพฤติกรรมโดยอาจารย�ผูGสอน
และผูGเก่ียวขGอง 

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



มคอ. ๒ 
 

 ๓๖

หมวดท่ี ๕ หลักเกณฑ9ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ9ในการใหGระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปRนไปตามขGอบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดลวCาดGวย การศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูGขณะนักศึกษายังไม;สําเร็จการศึกษา 
 ๒.๑.๑ การกําหนดการทวนสอบตามมาตรฐาน 

การทวนสอบตามมาตรฐานผลการเรียนรูGของนักศึกษาใหGเปRนสCวนหนึ่งของระบบมาตรฐาน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 ๒.๑.๒ การทวนสอบในรายวิชา 
 ดําเนินการตามรายวิชาท่ีเป̀ดสอน และตามกระบวนการเรียนการสอน ไดGแกC การประเมิน

แผนการสอน การประเมินขGอสอบ การประเมินรายงาน การประเมินเชิงพฤติกรรมของนักศึกษา 
 ๒.๑.๓ การทวนสอบในระดับหลักสูตร 
 ดําเนินการจัดสัมมนาหลักสูตร โดยมีผูGเขGารCวมสัมมนาไดGแกC อาจารย�ประจําหลักสูตร ผูGบริหาร

จากคณะ เพ่ืออาจารย�จากหลักสูตรอ่ืน ศิษย�เกCา ศิษย�ปpจจุบัน และผูGมีสCวนใชGบัณฑิต 
๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูGหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
โดยเนGนผลสัมฤทธิ์ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต เพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนและ

หลักสูตร โดยการประเมินผลดังนี้ 
 ๒.๒.๑ การไดGงานทําของบัณฑิต 
 ๒.๒.๒ ความพึงพอใจของผูGใชGบัณฑิต 
 ๒.๒.๓ รางวัลหรือคําชมเชยท่ีบัณฑิตไดGรับในดGานคุณธรรม จริยธรรม ความรูG ทักษะ การ

แกGปpญหา มนุษยสัมพันธ� ความรับผิดชอบ และการสื่อสาร การใชGความคิดอยCางมีเหตุมีผล และการใชGเทคโนโลยี 
เปRนตGน 
 
๓. เกณฑ9การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

เปRนไปตามขGอบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดลวCาดGวย การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๒ 

 



มคอ. ๒ 
 

 ๓๗

หมวดท่ี ๖ การพัฒนาคณาจารย9 
 
๑.  การเตรียมการสําหรับอาจารย9ใหม; 

๑.๑ จัดการประชุมชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตรใหGอาจารย�ใหมCไดGมีความรูG ความเขGาใจในหลักสูตรเปRน
อยCางดี รวมถึง คณาจารย�ท่ีมีสCวนรCวมในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ภาควิชา และคณะทีหลักสูตรมีความ
เก่ียวขGองท้ังหมด 

๑.๒ จัดอาจารย�พ่ีเลี้ยงเพ่ือชCวยเหลือ แนะนํา เปRนเวลาไมCต่ํากวCา ๑ ปL 
๑.๓ สCงเขGารCวมในการพัฒนาอาจารย�ใหมCท้ังจากกองบริหารการศึกษา และกองทรัพยากรบุคคลจัดข้ึน 
๑.๔ ใหGเขGารCวมการพัฒนาความรูGความสามารถในการเขGารCวมสอนในวิชาอ่ืน ๆ ตามท่ีภาควิชา และ

คณะกรรมการหลักสูตรกําหนด 
๑.๕ ใหGอาจารย�ใหมCเขGารCวมรับผิดชอบรายวิชา เพ่ือเรียนรูGการจัดการเรียนการสอนและมอบหมายใหGดูแล

นักศึกษาตามท่ีคณะกรรมการหลักสูตรกําหนด 
 
๒. การพัฒนาความรูGและทักษะใหGแก;คณาจารย9 
          ๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
  ๒.๑.๑ สCงเสริมอาจารย�ใหG มีการเพ่ิมพูนความรูG สรGางเสริมประสบการณ�  เพ่ือใหGเกิดการ
พัฒนาการสอนและการวิจัย และสาขาท่ีเก่ียวขGองกับการบูรณาการกับการเรียนการสอนอยCางตCอเนื่อง  
  ๒.๑.๒ จัดใหGมีการพัฒนาโครงการวิจัย การขอทุนจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือใหG
เกิดงานวิจัยท่ีมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน 
  ๒.๑.๓ ใหGมีการเขGารCวมการประชุมวิชาการ การพัฒนาความรูGดGานการจัดการเรียนการสอน การ
วัดการประเมินผล การพัฒนาหลักสูตร ท้ังจากหนCวยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และหนCวยงานภายนอกท้ัง
ภายในประเทศ และตCางประเทศ 

 
๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดGานอ่ืนๆ 
 ๒.๒.๑ สนับสนุนใหGอาจารย�มีสCวนรCวมในกิจกรรมบริการวิชาการตCาง ๆ เชCน การเขGารCวมการ

ดําเนินโครงการในการจัดบริการวิชาการ การรCวมเปRนวิทยากรบรรยาย วิทยากรกลุCมในการบริการวิชาการตCาง ๆ 
และสาขาท่ีเก่ียวขGองกับวิชาชีพ 

 ๒.๒.๒ สนับสนุนใหGอาจารย�ขอทุนสนับสนุนการวิจัยสรGางองค�ความรูGใหมC และตีพิมพ�บทความ
ทางวิชาการ และผลงานวิจัย 

 ๒.๒.๓ สนับสนุนใหGอาจารย�เขGาประชุม สัมมนา และอบรมทางวิชาการและวิจัยอยCางตCอเนื่อง 
 



มคอ. ๒ 
 

 ๓๘

หมวดท่ี ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร 

๑.  การบริหารหลักสูตร  / ระบุระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร 
ในการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม มีคณะกรรมการพัฒนา

หลักสูตร ประกอบดGวยรองอธิการบดีฝ�ายโครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค� ประธานหลักสูตร และอาจารย�
ผูGรับผิดชอบหลักสูตร ทําหนGาท่ีรับผิดชอบ 

อาจารย�ผูGรับผิดชอบหลักสูตร วางแผนการจัดการเรียนการสอนรCวมกับผูGบริหารหลักสูตร และคณาจารย�
ผูGสอน ติดตามและรวบรวมขGอมูล สําหรับใชGในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอยCางตCอเนื่อง 

 
เปkาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 

๑. การพัฒนาหลักสูตรใหGมีความ
ทันสมัย 

๒. ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตร
ใหGมีคุณภาพมาตรฐาน 

๓. กระตุGนนักศึกษาในหลักสูตรใหG
เกิดความตระหนักในการ
แสวงหาความรูG และหม่ันฝ�ก
ปฏิบัติ รวมถึงการเรียนรูGจาก
ปpญหาท่ีเกิดข้ึน เพ่ือพัฒนา
ทักษะและความสามารถของ
ตนเอง 

๔. ประเมินมาตรฐานของหลักสูตร
อยCางสมํ่าเสมอ 

 

๑. จัดหลักสูตรใหGสอดคลGองกับ
มาตรฐาน  

๒. ปรับปรุงหลักสูตรใหGมีความ
ทันสมัย โดยมีการปรับปรุง
หลักสูตรในทุก ๆ ๓-๕ ปL 

๓. กระตุGนใหGนักศึกษามีความไฝ�รูG
ในวิชาท่ีเก่ียวขGองกับการเรียน
การสอนในหลักสูตร 

๔. มีการประเมินหลักสูตรโดย
แตCงต้ังคณะกรรมการและ
ผูGทรงคุณวุฒิรCวมดGวย ท้ังจาก
การมีการประเมินจาก
คณะกรรมการภายในหลักสูตร
และมหาวิทยาลัยมหิดล 

๕. จัดทํามาตรฐานของการพัฒนา
การศึกษาโดยความรCวมมือกับ
ผูGรับผิดชอบดGานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ท้ังเรื่องการ
เรียนการสอน สถานท่ีฝ�กปฏิบัติ 
อุปกรณ�และเครื่องมือ ครุภัณฑ� 
งบประมาณ เพ่ือการประเมิน
ความเปRนมาตรฐานของ
หลักสูตร 

๑. หลักสูตรอGางอิงกับมาตรฐานท่ี
กําหนดมีความทันสมัย และมี
การปรับปรุงหลักสูตรอยูCอยCาง
สมํ่าเสมอ 

๒. การประเมินประมวลรายวิชา 
การพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาใหGไดGมาตรฐาน 

๓. จํานวนการเขGาพัฒนา
ประสบการณ� การพัฒนาความรูG
ความสามารถของคณาจารย�
ผูGสอน 

๔. ผลการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการประเมินหลักสูตร 

๕. ผลการประเมินอาจารย�ผูGสอน
รายวิชา และวิทยากรจาก
นักศึกษา 

๖. ผลการประเมินหลักสูตรโดย
บัณฑิตผูGสําเร็จการศึกษาทุกปL 

๗. ผลการประเมินหลักสูตรโดยผูGใชG
บัณฑิต 
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เปkาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
๖. ประเมินความพึงพอใจของ

หลักสูตรและการเรียนการสอน 
โดยบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 
และผูGใชGบัณฑิต  

 

๒.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
      ๒.๑ การบริหารงบประมาณ 
         คณะจัดสรรงบประมาณประจําปL ท้ังงบประมาณแผCนดินและเงินรายไดGเพ่ือจัดซ้ือจัดหา ตํารา 

อุปกรณ� เครื่องมือ ครุภัณฑ� และสถานท่ี ท่ีจําเปRนตGองกระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม รวมท้ังสื่อการเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณ�ท่ีทันสมัยไวGใน
หGองเรียนท้ังภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและสรGางสภาพแวดลGอมใหGเหมาะสม 
เอ้ือตCอการเรียนรูGดGวยตนเองของนักศึกษา 

      ๒.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู;เดิม 
 ความพรGอมดGานตํารา หนังสือ และการสืบคGนผCานฐานขGอมูลตCาง ๆ ทางการศึกษา ระบบเทคโนโลยี

เพ่ือการศึกษาของหลักสูตร โดยมีสํานักหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยฯ หGองสมุดของวิทยาเขตฯ และหGองสมุด
ของคณะอ่ืนๆ ใหGนักศึกษาไดGศึกษาคGนควGาอยCางเต็มท่ีและพอเพียง รวมถึงอุปกรณ�อ่ืน ๆ ท่ีสนับสนุนใหGมีการ
จัดการเรียนการสอน การคGนควGา การจัดทํารายงาน การศึกษาอิสระท่ีหลักสูตรกําหนดไดGอยCางพอเพียง 

๒.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
 ประสานงานกับองค�กร เครือขCาย เพ่ือหาสถานท่ีใหGนักศึกษาไดGฝ�กปฏิบัติภาคสนามตามรายวิชา โดย

ความรับผิดชอบของทางวิทยาเขตนครสวรรค� อาจารย�ผูGรับผิดชอบรายวิชา และอาจารย�ผูGเก่ียวขGอง  
๒.๔ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  
      มีเจGาหนGาท่ีประจําหGองสมุด ใหGการประสานการจัดซ้ือจัดหาหนังสือเขGาหGองสมุด และทําหนGาท่ี

ประเมินความเพียงพอของตําราและหนังสือ เจGาหนGาท่ีโสตทัศนูปกรณ� เจGาหนGาท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศจะอํานวย
ความสะดวกในการใชGสื่อของอาจารย� และประเมินความเพียงพอตลอดจนความตGองการใชGสื่อของอาจารย� 
นอกจากนี้หลังเสร็จสิ้น การเรียนการสอนในแตCละภาคการศึกษา ทุกรายวิชาจะใหGนักศึกษาประเมินผลการเรียน
การสอน รวมท้ังสื่อการสอน ความเพียงพอของตําราและหนังสือ เพ่ือคณะจะไดGนําผลการประเมินไปปรับปรุง
ตCอไป   
 
๓. การบริหารคณาจารย9 

๓.๑ การรับอาจารย9ใหม; 
การรับอาจารย�ใหมCใชGหลักเกณฑ�ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยอาจารย�ใหมCตGองมีคุณสมบัติตรงตาม

คุณวุฒิท่ีกําหนด มีความสามารถในการสอน ทักษะการใชGภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร�และเทคโนโลยี
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สารสนเทศ รวมถึง คุณธรรม จริยธรรมของความเปRนครู โดยการประเมินจากการสอบสัมภาษณ� และนําเสนอ
ผลงานวิชาการตCอคณะกรรมการ และตอบขGอซักถามตCาง ๆ ตามท่ีคณะกรรมการสอบเพ่ือรับอาจารย�ใหมCกําหนด 

๓.๒ การมีส;วนร;วมของคณาจารย9ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
คณะกรรมการหลักสูตร คณาจารย�ในหลักสูตร และผูGรับผิดชอบรายวิชา จะตGองมีการวางแผน และ

การกําหนดการบริหารจัดการอยCางเปRนระบบ จากมติของท่ีประชุมของคณาจารย�ท่ีเก่ียวขGองและตามท่ีคณะฯ 
กําหนดในแตCละเรื่อง และจัดใหGมีการประเมินผล การเก็บรวบรวมขGอมูลเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร และหา
แนวทางในการใหGบรรลุตามวัตถุประสงค�และเปrาหมายของหลักสูตรท่ีกําหนดไวG และการผลิตบัณฑิตท่ีมี
ประสิทธิภาพตามความตGองการของคณะฯ และมหาวิทยาลัย 

๓.๓ การแต;งตั้งคณาจารย9พิเศษ  
      อาจารย�ผูGรับผิดชอบรายวิชาเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการหลักสูตร เพ่ือเชิญอาจารย�เปRนอาจารย�

พิเศษในรายวิชา แตCกําหนดไวGใหGไมCเกิน ๔๐ เปอร�เซ็นต�ของจํานวนอาจารย�ผูGสอนในแตCละรายวิชา อาจารย�ท่ีจะ
เรียนเชิญมาเปRนอาจารย�พิเศษของรายวิชาในหลักสูตรนั้นตGองเปRนผูGมีความรูGความสามารถและประสบการณ�ตรง
ในวิชานั้น ๆ ท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 
 
๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

๔.๑ การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน;ง 
บุคลากรสายสนับสนับสนุนตGองมีวุฒิการศึกษาไมCตํ่ากวCา ปริญญาตรี มีความรูGดGานการใชGภาษาท้ัง

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษเปRนอยCางดี สามารถใชGอุปกรณ�เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร�ไดG มีคุณธรรม 
จริยธรรม และจิตอาสาในการบริการ 

๔.๒ การเพ่ิมทักษะความรูGเพ่ือการปฏิบัติงาน  
สามารถจัดทําโครงการเพ่ือบูรณาการระหวCางการจัดการเรียนการสอน กับการวิจัย และการบริการ

วิชาการ สามารถเปRนผูGชCวยสอนในบางรายวิชาสําหรับตําแหนCงนักวิชาการการศึกษา และความสามารถในการ
จัดเตรียมอุปกรณ�ในการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย�ในหลักสูตร รวมถึงการประสานงานกับหนCวยงานอ่ืน 
ๆ ท้ังภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือชCวยเหลือนักศึกษาและคณาจารย�ในหลักสูตรในการ
จัดการเรียนการสอน และการฝ�กงานภาคสนามของนักศึกษาในหลักสูตร 
 
๕. การสนับสนุนและการใหGคําแนะนํานักศึกษา 

๕.๑ การใหGคําปรึกษาดGานวิชาการ และอ่ืนๆ แก;นักศึกษา  
      เปRนไปตามเกณฑ� ขGอบังคับวCาดGวยการศึกษาระดับปริญญาตรี จนกระท่ังนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
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๕.๒ การอุทธรณ9ของนักศึกษา  
      กรณีท่ีนักศึกษามีความสงสัยหรือขGองใจในเรื่องใดเก่ียวกับการเรียนการสอน หรือผลการประเมินการ

เรียนการสอนรายวิชา สามารถยื่นคํารGองตCออาจารย�ผูGรับผิดชอบรายวิชาเพ่ือขอดูกระดาษคําตอบในการสอบ 
ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินในแตCละรายวิชาไดG 

 

๖. ความตGองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูGใชGบัณฑิต  
บัณฑิตท่ีจบการศึกษาจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรมแลGว

สามารถเปRนผูGประกอบการดGานการเกษตร หรือการประกอบการท่ีเก่ียวขGอง ซ่ึงเปRนไดGท้ังการเริ่มการประกอบการ
ในธุรกิจใหมC หรือตCอยอดจากธุรกิจครอบครัว นอกจากนี้หากบัณฑิตสนใจท่ีจะเขGาทํางานตามแหลCงงานท่ีตGองการ
เพ่ือเพ่ิมประสบการณ� บัณฑิตสามารถทํางานในสถานประกอบการตCางๆไดG รวมถึงหนCวยงานอ่ืน ๆ ท่ีมีความ
ตGองการบัณฑิตท้ังภาครัฐและเอกชน และมีความพึงพอใจตCอบัณฑิตของผูGใชGบัณฑิตอยูCในระดับสูง 

 

๗. ตัวบ;งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  

ท่ี ตัวบCงชี้และเปrาหมาย 
สอดคลGองกับการ
ประกันคุณภาพ 

ปLการศึกษา 

ภายใน ภายนอก ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
๑ อาจารย�ประจําหลักสูตรอยCางนGอยรGอยละ 

๘๐ มีสCวนรCวมในการประชุมเพ่ือวางแผน 
ติดตาม  และทบทวนการดํ า เนิ น งาน
หลักสูตร 

√ √ √ √ √ √ 

๒ มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.
๒ ท่ีสอดคลGองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แหCงชาติ 

√ √ √ √ √ √ 

๓ มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.
๓ อยCางนGอยกCอนการเป̀ดสอนในแตCละภาค
การศึกษาใหGครบทุกรายวิชา 

√ √ √ √ √ √ 

๔ มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา ตามแบบ มคอ.๕ ภายใน ๓๐ วัน 
หลังสิ้นสุดปLการศึกษา 

- √ √ √ √ √ 

๕ มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตรตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน 
หลังสิ้นสุดปLการศึกษา 

- √ √ √ √ √ 
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ท่ี ตัวบCงชี้และเปrาหมาย 
สอดคลGองกับการ
ประกันคุณภาพ 

ปLการศึกษา 

ภายใน ภายนอก ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๙ 
๖ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรูGท่ีกําหนดในมคอ.๓ 
อยCางนGอยรGอยละ ๒๕ ของรายวิชาท่ีเป̀ด
สอนในแตCละปLการศึกษา 

√ - √ √ √ √ 

๗ มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการ
ส อ น ก ล ยุ ท ธ� ก า ร ส อ น  ห รื อ ผ ล ก า ร
ประเมินผลการเรียนรูGจากผลการประเมิน
การดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.๗ ปL ท่ี
แลGว 

√ - - √ √ √ 

๘ อาจารย� ใหมC ทุ กคน  (ถG า มี ) ไดG รับการ
ปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดGานการจัดการ
เรียนการสอน 

√ - √ √ √ √ 

๙ อาจารย�ประจําทุกคนไดGรับการพัฒนาทาง
วิชาการและ/หรือวิชาชีพอยCางนGอยปLละ ๑ 
ครั้ง 

√ - √ √ √ √ 

๑๐ จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนไดGรับการ
พัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพไมCนGอยกวCา 
รGอยละ ๕๐ ตCอปL 

√ - √ √ √ √ 

๑๑ ระดับความพึงพอใจนักศึกษาปLสุดทGาย 
บัณฑิตใหมCท่ีมีตCอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย
ไมCนGอยกวCา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

√ - - - √ √ 

๑๒ ระดับความพึงพอใจของผูGใชGบัณฑิตท่ีมีตCอ
บัณฑิตใหมC เฉลี่ยไมCนGอยกวCา ๓.๕ จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐ 

- √ - - - √ 
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 ๔๓

หมวดท่ี ๘ การประเมนิและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

๑.๑ การประเมินกลยุทธ9การสอน 
 ๑.๑.๑ จัดใหGมีการวิเคราะห�ผลการประเมินผลของจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา และวิเคราะห�ผล

การเรียนในรายวิชาดGวยระบบมาตรฐาน และจัดทําเปRนความลับ  
๑.๑.๒ จัดใหGมีการประชุมรCวมของอาจารย�ประจําหลักสูตร และอาจารย�ผูGสอน เพ่ือพิจารณาผลการ

ประเมิน และเสนอแนะแนวทางเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน หรือปรับปรุงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขGองกับการวางแผนการ
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 

๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย9ในการใชGแผนกลยุทธ9การสอน 
๑.๒.๑ ประเมินโดยนักศึกษาในแตCละรายวิชาของหลักสูตร 
๑.๒.๒ สังเกตการณ�โดยผูGรับผิดชอบรายวิชา ประธานหลักสูตร และ / หรือเพ่ือนอาจารย�ในหรือนอกหลักสูตร 

  
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยการจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ และขGอคิดเห็น ดังนี้ 
 ๒.๑ นักศึกษาและบัณฑิต 
 ๒.๒ ผูGทรงคุณวุฒิ และ/หรือผูGประเมินจากภายนอก 
 ๒.๓ ผูGใชGบัณฑิตและ/หรือผูGมีสCวนไดGสCวนเสียอ่ืน  ๆ
  
๓. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ใหGประเมินตามตัวบCงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี ๗ ขGอ ๗ โดยคณะกรรมการประเมินอยCางนGอย 
๒ คน ประกอบดGวยผูGทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอยCางนGอย ๑ คน ซ่ึงเปRนคณะกรรมการประเมินชุด
เดียวกับการประกันคุณภาพภายใน 
 
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

๔.๑ รวบรวมขGอมูล ขGอเสนอแนะ จากการประเมินของนักศึกษา ผูGใชGบัณฑิต และผูGทรงคุณวุฒิ 
๔.๒ วิเคราะห�ทบทวนขGอมูลตCาง ๆ ท่ีไดGจากการรวบรวม เสนอแนะ และการประเมินผล โดย

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
๔.๓ จัดทําแผนการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ�หลักสูตร 
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 ๔๔

เอกสารแนบ 
ภาคผนวก ก คําอธิบายรายวิชา 
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 ๔๕

ภาคผนวก ก  
คําอธิบายรายวิชา 

         (ทฤษฏี-ปฏิบัติ-คGนควGาดGวยตนเอง) 
๑. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
๑.๑ กลุ;มวิชาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
๑.๑.๑ กลุ;มวิชาสังคมศาสตร9และมนุษยศาสตร9 
มมศท ๑๐๑  การศึกษาท่ัวไปเพ่ือการพัฒนามนุษย9     ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE 101 General Education for Human Development 

ความหมาย ความสําคัญ และความสัมพันธ�ของวิชาศึกษาท่ัวไปกับวิชาชีพ   / วิชาเฉพาะ ความเชื่อมโยง
สัมพันธ�ระหวCางพฤติกรรมกับคุณสมบัติของจิตใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห�สังเคราะห�อยCางมีวิจารณญาณ
คุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงค� การวิเคราะห�เหตุปpจจัยและผลกระทบของเหตุการณ�   / สถานการณ�/ปpญหา
และการสังเคราะห�แนวทางแกGไข  ปrองกันปpญหา หรือปรับปรุง พัฒนาเหตุการณ�   / สถานการณ� เพ่ือคุณประโยชน�
ตCอตนเอง ผูGอ่ืน และสังคม  การประยุกต�ความรูGเพ่ือเสนอแนวทางแกGไขปpญหากรณีศึกษา 

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  สังคมศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษย9      ๓ (๒-๒-๕) 
MUGE 102 Social Studies for Human Development 
 หลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานท่ีเก่ียวขGองกับสถานการณ�   / เหตุการณ�   / ปpญหาท่ีสําคัญของสังคมไทยและ
สังคมโลก อาทิ วิวัฒนาการของอารยธรรมและเหตุการณ�สําคัญในประวัติศาสตร� ระบบการเมืองการปกครอง 
ระบบเศรษฐกิจ ระบบสุขภาพ การวิเคราะห�เหตุปpจจัยและผลกระทบของเหตุการณ� / สถานการณ�   / ปpญหา และ
การสังเคราะห�แนวทางแกGไข ปrองกันปpญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ�   / สถานการณ�   / เพ่ือ
คุณประโยชน�ตCอตนเอง ผูGอ่ืน และสังคม  การประยุกต�ความรูGเพ่ือเสนอแนวทางแกGไขปpญหากรณีศึกษา 

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. 
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 ๔๖

มมศท ๑๐๓  ศิลปวิทยาการเพ่ือการพัฒนามนุษย9     ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE 103  Arts and Sciences for Human Development 
 มนุษยภาพในอดีต ปpจจุบัน และอนาคต  เหตุการณ�   / สถานการณ�   / ปpญหาเก่ียวกับวิวัฒนาการท่ีสําคัญ
ทางดGานศิลปวิทยาการของประเทศไทยและของโลก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห�เหตุปpจจัยและ
ผลกระทบของเหตุการณ�   / สถานการณ�   / ปpญหา และการสังเคราะห�แนวทางแกGไข  ปrองกันปpญหา หรือแนวทาง
ปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ�   / สถานการณ�   / เพ่ือคุณประโยชน�ตCอตนเอง ผูGอ่ืน  และสังคม  การประยุกต�ความรูGเพ่ือ
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  ศิลปะการใชGภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร     ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 100  Arts of Using Thai Language in Communication 
 ศิลปะการใชGภาษาไทย  ทักษะการใชGภาษาไทยในดGานการพูด  การฟpง  การอCาน  การเขียน และการคิด
เพ่ือการสื่อสารไดGอยCางถูกตGอง  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� และศัพท�ภาษาอังกฤษในบริบทท่ีเก่ียวขGองกับการใชGภาษาในชีวิตประจําวัน ในลักษณะของ
บูรณการทักษะการใชGภาษาอังกฤษท้ังสี่ทักษะ (การฟpง การพูด 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. 
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 ๔๗

ศศภอ ๑๐๔  ภาษาอังกฤษระดับ ๒       ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 104 English Level 2 

คําศัพท� สํานวน  ไวยากรณ� และการใชGภาษาอังกฤษในบริบททางสังคมปpจจุบัน ทักษะการสนทนาใน
กลุCมยCอย ทักษะการเขียนในระดับยCอหนGา และกลยุทธ�ในการอCาน 

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 

การอCานขGอความและการเขียนท้ังระดับประโยคและระดับยCอหนGาท่ีเก่ียวกับ สัดสCวน  ความถ่ี    และความ
นCาจะเปRน  รูปรCาง  การวัด  การเปรียบเทียบและการเปรียบตCาง  คําจํากัดความและการ จําแนก  การเขียนอยCางมี
เอกภาพ  การใชGคําเชื่อม  การฟpงเพ่ือจับใจความสําคัญ    การฟpงเพ่ือรายละเอียดจําเพาะ  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 
 บูรณาการในท้ักษะท้ังสี่ (การฟpง การพูด การอCานและการเชียน) การฟpงเพ่ือจับใจความสําคัญและใน
รายละเอียด  การอภิปรายตามหัวขGอท่ีกําหนด  การอCานบทอCานในเรื่องท่ีหลากหลายและทําการสรุปและเขียนอยCางมี
ระบบในระดับประโยค และระดับยCอหนGาซ่ึงเก่ียวกับประเด็นท่ีสัมพันธ�กับบทอCาน             
 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. 
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 ๔๘

๑.๒ กลุ;มวิชาท่ีหลักสูตรกําหนด 
๑.๒.๑ กลุ;มวิชาสังคมศาสตร9และมนุษยศาสตร9 
นวกป ๑๐๑  อุษาคเนย9ศึกษา ๑       ๒ (๒-๐-๔) 
NWEP 101 South East Asian Studies 1 
  ศึกษาความเปRนมาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตG โดยเนGนศึกษาความเชื่อมโยงและความสัมพันธ�
ระหวCางประเทศไทยกับประเทศตCางๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตG ในมิติทางประวัติศาสตร�และวัฒนธรรม
รCวม รวมถึงสภาพเศรษฐกิจ สังคมต้ังแตCอดีตจนถึงปpจจุบัน 
  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 
  ศึกษาความเชื่อมโยงและความสัมพันธ�ระหวCางประเทศตCางๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตGใน
ปpจจุบัน ในมิติทางดGานเศรษฐกิจและสังคมเปRนสําคัญ โดยเนGนความรCวมมือทางเศรษฐกิจของกลุCมประเทศสมาชิก
ในฐานะประชาคมอาเซียน รวมท้ังเชื่อมโยงสูCประเทศนอกอาเซียน ๖ ประเทศ ไดGแกC จีน ญ่ีปุ�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 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรูGในชีวิตจริง ๑      ๒ (๒-๐-๔) 
NWEP 211 Experiential English 1 

ศึกษาคําศัพท�และหลักการใชGภาษาอังกฤษ ทักษะการฟpง การพูด การอCาน และการเขียนข้ันพ้ืนฐานท่ี
เก่ียวขGองกับชีวิตประจําวัน การทักทายและแนะนําตัวเอง การติดตCอทางโทรศัพท� การกลCาวขอบคุณ การกลCาวคํา
เชิญ การแสดงความยินดี การบรรยายถึงวัตถุ บุคคลและสถานท่ี การฟpงขCาว เพลง และชมภาพยนตร�ภาค
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. 
 
 



มคอ. ๒ 
 

 ๔๙

นวกป ๒๑๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรูGในชีวิตจริง ๒     ๒ (๒-๐-๔) 
NWEP 212 Experiential English 2 

ศึกษาและบูรณาการทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในบริบทสากล ใหGผูGเรียนมีทักษะท้ัง 4 ดGาน คือ
ฟpง พูด อCาน เขียน โดยใชGภาษาอังกฤษเปRนเครืองมือในการแสวงหาความรูG ผCานสื่อสิ่งพิมพ�ตCางๆ รวมถึงสื่อ
อีเล็กทรอนิกส� การซ้ือขายสิ้นคGาและบริการ การใหGคําแนะนําและการแสดงความคิดเห็นในสถานการณ�ตCางๆ การ
บรรยายเหตุการณ�และประสบการณ� 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  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการประกอบการ    ๒ (๑-๓-๓) 
NWEP 104 Information Technology for Entrepreneurship 

วิวัฒนาการและประวัติของเครื่องคอมพิวเตอร� พ้ืนฐานการทํางานของระบบเครื่องคอมพิวเตอร� 
สCวนประกอบสําคัญของเครื่องคอมพิวเตอร� ระบบปฏิบัติการและการใชGงาน ระบบเครือขCายคอมพิวเตอร�และการ
เชื่อมตCอเครือขCายคอมพิวเตอร� เครือขCายอินเตอร�เน็ตและกติกาในการเชื่อมตCอ โครงสรGางของเว็บและภาษาท่ีใชGใน
การติดตCอ เครื่องมือคGนหาขGอมูลบนเครือขCายอินเตอร�เน็ต การทํางานของอีเมล�และการใชGงานซอฟต�แวร�ดGานการ
ประมวลผลคํา ซอฟต�แวร�ประเภทกระดานอิเล็กทรอนิคส� ซอฟต�แวร�สําหรับการนําเสนอ และความปลอดภัยบน
เครือขCายอินเตอร�เน็ต 

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, ความรอบรูGดGานสุขภาพพ้ืนฐาน, ความรอบรูGดGาน
สุขภาพปฏิสัมพันธ� ความรอบรูGดGานสุขภาพวิจารณญาณ เรียนรูGสุขภาพตนเองผCานระบบการทํางานตCางในรCางกาย
และจิตใจ โภชนาการและอาหาร การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ การปฐมพยาบาลและเรียนรูGการใชGยาข้ันพ้ืนฐาน 



มคอ. ๒ 
 

 ๕๐

วิถีชีวิตและวัฒนธรรมสุขภาพ รูGเทCาทันสื่อ การใชGเทคโนโลยีสมัยใหมC การเขGาถึงบริการสุขภาพ การสCงเสริมและ
การบํารุงรักษาสุขภาพของตนเอง การตัดสินใจและการจัดการตนเองเก่ียวกับสุขภาพ 

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  

หลักการเบ้ืองตGน ความหมายของอาชีวอนามัยและความปลอดภัยภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม
ขนาดเล็กและขนาดกลาง  การชี้บCงอันตรายและประเมินความเสี่ยง การปrองกันและการควบคุมอันตรายจาก
สภาพแวดลGอมการทํางาน โรคจากการประกอบอาชีพ การปฐมพยาบาลเบ้ืองตGน กฎหมายอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย ความปลอดภัยจากผลผลิต ผลิตภัณฑ�และการบริการ 

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;มวิชาเฉพาะพ้ืนฐาน  
นวกป ๑๔๑  ศิลปะการใชGชีวิต       ๓ (๓-๐-๖) 
NWEP 141 Arts of Living 

การเขGาใจการใชGชีวิตของตนเองในการรCวมเรียนและทํางานเปRนกลุCม การเขGาใจความคาดหวังของตนเอง 
ครอบครัว และผูGเก่ียวขGอง การปรับทัศนคติและการจัดการความขัดแยGงภายใตGคุณธรรมและจริยธรรมอยCาง
เหมาะสม และการเพ่ิมกําลังใจและเสริมพลังการใชGชีวิตอยCางเปRนสุข ผCานสถานการณ�ท่ีพบเจอไดGในชีวิตประจําวัน  

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. 
 
 
 
 



มคอ. ๒ 
 

 ๕๑

นวกป ๑๔๒  แรงบันดาลใจสู;การเป\นผูGประกอบการ ๑     ๒ (๒-๐-๔) 
NWEP 142 Inspiration for Entrepreneur 1 
  ศึกษาแนวคิดและแรงบันดาลใจเริ่มตGนในการประกอบธุรกิจของผูGประกอบการจากหลากหลายสาขา
อาชีพท่ีประสบความสําเร็จ เพ่ือสรGางเสริมใหGผูGเรียนเกิดแรงบันดาลใจในการเปRนผูGประกอบการในอนาคต 
  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 
  ศึกษาแนวคิดรวมท้ังแรงบันดาลใจของผูGประกอบการ โดยเนGนผูGประกอบการจากภาคเกษตรกรรมเปRน
สําคัญ โดยศึกษาจากประสบการณ�จริงของผูGประกอบการท่ีประสบความสําเร็จโดยตรง เพ่ือสรGางเสริมใหGผูGเรียน
เกิดแรงบันดาลใจในการเปRนผูGประกอบการกิจการท่ีเก่ียวขGองกับภาคการเกษตรในอนาคต 
  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 ส่ิงแวดลGอม และวิถีชีวิตชุมชน     ๓ (๓-๐-๖) 
NWEP 144 Natural Resources, Environment and Community Life 

คําจํากัดความของฐานทรัพยากร ฐานทรัพยากรในมิติดGานทรัพยากรธรรมชาติ  สภาวะแวดลGอม 
วัฒนธรรม และภูมิปpญญาทGองถ่ิน 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  ฐานทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการประกอบการ    ๓ (๒-๓-๕) 
NWEP 145 Natural Resources for Entrepreneurship 

องค�ประกอบตCาง ๆ หนGาท่ี และบทบาทในสิ่ งแวดลGอม อิทธิพลของปpจจัยทางสิ่ งแวดลGอมตCอ 
ทรัพยากรธรรมชาติ การใชGประโยชน�ของทรัพยากรธรรมชาติในการเกษตร และการประกอบ อาชีพดGานตCางๆ 

Different elements, functions and role in the environment, influence of environmental 
factors on natural resources,  benefit of natural resources in agriculture. 
 
 
 
 



มคอ. ๒ 
 

 ๕๒

นวกป ๒๔๑  ภูมิปbญญาวิทยา         ๓ (๒-๓-๕) 
NWEP 241 Cognitive Science 

เหตุท่ีมาและความสําคัญของวิถีปฏิบัติและปpจจัยเก่ียวขGองกับภูมิปpญญาทGองถ่ินและไทย   
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  
  ศึกษาความสําคัญของภูมิปpญญาทGองถ่ิน ทุนทางวัฒนธรรม โดยเนGนการนําภูมิปpญญาทGองถ่ินหรือทุน
ทางวัฒนธรรมมาสรGางสรรค�ตCอยอดปรับปรุงผลิตภัณฑ�หรือบรรจุภัณฑ�เพ่ือเพ่ิมมูลคCาใหGกับสินคGาเดิม 
  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  การจัดการส่ิงแวดลGอมและภูมินิเวศน9     ๓ (๒-๓-๕) 
NWEP 243 Geo-ecosystem and Environmental Management 

คําจํากัดความของการจัดการสิ่งแวดลGอมและภูมินิเวศ ความสําคัญของสิ่งแวดลGอมตCอสิ่งมีชีวิต การ
จัดการดิน และน้ําในพ้ืนท่ีเกษตร รวมท้ังของเสีย นําไปสูCความยั่งยืนของพ้ืนดินและทรัพยากร 

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  วิทยาศาสตร9เพ่ือการประกอบการธุรกิจเกษตร     ๔ (๒-๖-๖) 
NWEP 244 Science for Agricultural Entrepreneurship 

การเกษตรในประเทศไทยต้ังแตCอดีตถึงปpจจุบัน ความสําคัญ  สถานการณ�ปpจจุบันและอนาคต
การเกษตรของไทย พันธุกรรม การถCายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ความหลากหลายทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต  
การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต สภาพแวดลGอมและปpจจัยท่ีมีผลตCอการเจริญเติบโตสิ่งมีชีวิต การขยายพันธุ�ของพืช
และสัตว� การเก็บเก่ียวผลผลิตและการแปรรูปผลผลิตเกษตรเบ้ืองตGน 

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.  
 



มคอ. ๒ 
 

 ๕๓

นวกป ๒๔๕ ธุรกิจเกษตรเพ่ือการประกอบการ ๑     ๕ (๑-๑๒-๖) 
NWEP 245 Agri-Business for Entrepreneurship 1 

จากการสรGางแรงบันดาลใจในการเริ่มตGนธุรกิจ ตCอเนื่องมาถึงการสรGางและพัฒนามุมมอง แนวคิด 
ทักษะการประกอบธุรกิจในปpจจุบัน การเขGาหาแหลCงขGอมูล ความรูGจากเอกสาร วิชาการ รวมถึงผูGมีประสบการณ�
จริง ตลอดจนองค�ความรูGท่ีตGองใชGในการประกอบธุรกิจเบ้ืองตGน ดGานบัญชี การเงิน การจัดการองค�กรและการ
จัดการท่ัวไป การตลาด เศรษฐศาสตร� หCวงโซCอุปทาน เพ่ือบรรลุเปrาหมายท่ีตั้งไวG  

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
เพ่ือการวิจัย, สถิติเชิงพรรณนา, สถิติเชิงอนุมาน, การใชGโปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห�ขGอมูล, ขGอเสนองานวิจัย, 
รายงานวิจัยประเภทสมบูรณ�แบบ, 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  วิทยาศาสตร9และเทคโนโลยีเพ่ือการประกอบการธุรกิจเกษตร  ๔ (๒-๖-๖) 
NWEP 251 Science and Technology for Agri-Business Entrepreneurship 

ความสําคัญของวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีสําหรับการประกอบการธุรกิจเกษตร ภูมิปpญญาชาวบGานกับ
การเกษตร การใชGเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต เพ่ิมผลผลิต ปรับปรุงพันธุ� เก็บเก่ียวผลผลิต 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. 
 



มคอ. ๒ 
 

 ๕๔

นวกป ๒๕๒ ธุรกิจเกษตรเพ่ือการประกอบการ ๒     ๕ (๑-๑๒-๖) 
NWEP 252 Agri-Business for Entrepreneurship 2 

สรGางมุมมอง ทัศนะ และทักษะในการจัดการธุรกิจ การพัฒนาแนวคิดธุรกิจโดยอาศัยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเปRนเครื่องมือประกอบการเรียนรูGและวิเคราะห�ลักษณะ รูปแบบของการประกอบการในภาคการ
การเกษตรท่ีมีขนาดองค�กร และลักษณะธุรกิจท่ีแตกตCางกัน เชCน การผลิต การจําหนCาย รวมท้ังการแปรรูป ใน
อดีต ปpจจุบัน และแนวโนGมในอนาคต โอกาสใหมCๆ ทางธุรกิจ การนําความรูG ภูมิปpญญาทGองถ่ิน และนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีมาใชGในการสรGางธุรกิจ และพัฒนาทักษะท่ีจําเปRนตCอการจัดการธุรกิจใหมC  

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� คําศัพท�เฉพาะ สํานวน จากเอกสารจริงทางธุรกิจจากสื่อตCางๆ         เชCน 
ขCาวธุรกิจจากหนังสือพิมพ� บทความธุรกิจจากนิตยสาร ขGอมูลทางธุรกิจจากอินเตอร�เน ็ต แผนธุรกิจท่ีใชGในการ
ประกอบการในสถานการณ�ตCางๆ เพ่ือนําไปใชGในการสนทนาโตGตอบ อCานและฟpงเรื่องราวเนื้อหาทางธุรกิจ สรุป
ความในรูปแบบของบันทึกยCอ  สามารถนําเสนอขGอมูลท้ังในรูปแบบของการเขียนและการพูดแบบตCาง 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  
 ศึกษาทักษะทางภาษาท้ัง 4 ทักษะเนGนดGานธุรกิจและการประกอบการ สามารถใชGภาษาอังกฤษในการ
เรียนรูGและเพ่ิมพูนความรูGทางธุรกิจ และการทํากิจกรรมท่ีหลากหลาย จุดมุCงหมายของรายวิชา ดGานการอCาน มุCงใหG
ผูGเรียน สามารถอCานบทความทางธุรกิจและสรุปสาระสําคัญของเรื่องท่ีอCานไดG ดGานการเขียน สามารถเขียนแผน
ธุรกิจและการสื่อสารโตGตอบทางธุรกิจไดGอยCางเหมาะสม ดGานการการฟpงและพูด สามารถฟpงบรรยาย นําเสนอแผน
ธุรกิจ ตอบขGอซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไดGอยCางเหมาะสม  
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 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 ปฏิสัมพันธ9ชุมชน       ๒ (๒-๐-๔) 
NWEP 343 Community Interaction  

        ศึกษาและฝ�กปฏิบัติทักษะในการสื่อสารท้ัง ๔ ดGาน คือ การฟpง พูด อCาน เขียน เพ่ือใหGสามารถสื่อสารไดG
กับบุคคลไดGหลากหลายระดับสังคม รูGจักการวางตัวและมีมารยาทรวมท้ังมีจิตวิทยาท่ีดีในการสื่อสาร เพ่ือใหGเกิด
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 สังคมและวัฒนธรรมร;วมสมัย      ๒ (๒-๐-๔) 
NWEP 344 Contemporary Society and Culture  

ความเชื่อมโยงของกระแสสังคมและวัฒนธรรมหลักท่ีกําลังเกิดข้ึนและเปRนท่ีนิยมในระดับนานาชาติ การ
เปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจท้ังในระดับนานาชาติและทGองถ่ิน   

 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 และ /หรือ ปpญหา/สถานการณ�การ
ถานการณ�ประกอบการธุรกิจเกษตร การวิเคราะห�ส  ปpญหา และอุปสรรค แนวทางการแกGไขปpญหา ปpจจัยสูC

ความสําเร็จการเปRนผูGประกอบการ ทักษะและพฤติกรรมท่ีจําเปRนในการเปRนผูGประกอบการท่ีประสบความสําเร็จ 
และการนําเสนอ 

Searching and studying information. Discussions about research, projects, articles 
related to agri-business entrepreneurship. Situation, problem, and obstacle analyses. Problem 
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solvings. Factors that lead towards entrepreneurial success. Skills and behaviours necessary to 
be a successful entrepreneur and presentation. 
 
นวกป ๓๕๑  วิทยาศาสตร9และเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตร     ๔ (๒-๖-๖) 
NWEP 351 Science and Technology for Agriculture  

ระบบผลิตทางการเกษตร (เกษตรเชิงเด่ียว เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย� เกษตรปลอดภัย และ
เกษตรธรรมชาติ) การใชGวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการฟาร�มอยCางเปRนระบบ 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 ธุรกิจเกษตรเพ่ือการประกอบการ ๓     ๕ (๑-๑๒-๖) 
NWEP 352 Agri-Business for Entrepreneurship 3 

เรียนรูGแนวคิดธุรกิจ วิเคราะห�ลักษณะ รูปแบบของการประกอบการในภาคการเกษตรที่มีขนาดองค�กร และ
ประเภทธุรกิจที่แตกตCางกันทั้งในภูมิภาคและตCางภูมิภาค โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเปRนเคร่ืองมือ  สรGางทักษะใน

การประมวล และประยุกต�ใชGความรูGดGานบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร�เกษตร และเทคโนโลยีที่เก่ียวขGอง 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 ธุรกิจเกษตรเพ่ือการประกอบการ ๔     ๕ (๑-๑๒-๖) 
NWEP 353 Agri-Business for Entrepreneurship 4 

เรียนรูGแนวคิดธุรกิจ วิเคราะห�ลักษณะ รูปแบบของการประกอบการแปรรูปภาคการเกษตรท่ีมีขนาด
องค�กร และประเภทธุรกิจท่ีแตกตCางกันท้ังในภูมิภาคและตCางภูมิภาค โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเปRน
เครื่องมือ  การสรGางทักษะในการประมวล และประยุกต�ใชGความรูGดGานบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร�เกษตร เทคโนโลยี 
รวมถึงอุปกรณ�และเครื่องจักรท่ีเก่ียวขGองกับกระบวนการแปรรูป 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 
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technology,  including equipment and machinery related to the privatization process.  
Preparation to become new entrepreneurs in the products.  

  
นวกป ๓๕๔  โครงงานการผลิตเพ่ือการประกอบการ      ๔ (๐-๑๒-๔) 
NWEP 354 Production Project for Entrepreneurship  

ทําการศึกษาและปฏิบัติการตามรูปแบบ และกระบวนการการผลิต โดยอาศัยทฤษฎีและกลยุทธ�ของการ
ประกอบการ วิทยาศาสตร�เกษตรและเทคโนโลยี สรGางทักษะในการประมวล และประยุกต�ใชGความรูGดGานบริหารธุรกิจ 
วิทยาศาสตร�เกษตร และเทคโนโลยีที่เก่ียวขGองกับกระบวนการผลิต พัฒนาสูCการเปRนผูGประกอบการมือใหมCดGานการผลิต 
โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเปRนเคร่ืองมือในการปฏิบัติ 

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  โครงงานเพ่ือการแปรรูปและเพ่ิมมูลค;าผลิตภัณฑ9อย;างสรGางสรรค9  ๔ (๐-๑๒-๔) 
NWEP 355 Project for Creative Processing and Value-Added Product  

การศึกษาคGนควGาและลงมือปฏิบัติการอยCางสรGางสรรค�ตามความสนใจของนักศึกษา ดGวยการแปรรูป
และการเพ่ิมมูลคCาผลิตภัณฑ� ภายใตGการใหGคําแนะนําของคณาจารย�ท่ีปรึกษาและวิทยากรผูGเชี่ยวชาญ 
A study and creative management project of student’s interest through processing and value-
added product, under suggession of advisors and expertises. 
 
นวกป ๔๕๑  สหกิจศึกษา        ๖ (๐-๐-๓๖) 
NWEP 451 Co-Operative Education 

การเรียนรูGจากประสบการณ�การทํางานจริง (Learning by doing) นักศึกษาจะตGองปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการหรือองค�กรตCางๆไมCนGอยกวCา ๑๒๐ วัน และตGองมีการจัดทําแผนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน โดยมี
อาจารย�ท่ีปรึกษาของทางมหาวิทยาลัยเปRนผูGคอยใหGคําชี้แนะ ดูแล ประเมินการปฏิบัติงาน รCวมกับสถาน
ประกอบการหรือองค�กรผูGใชGบัณฑิต 
 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. 
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นวกป ๔๕๒  โครงงานพัฒนาคุณภาพเพ่ือการประกอบการ    ๖ (๐-๑๘-๐) 
NWEP 452 Quality Development Project for Entrepreneurship 

การศึกษาคGนควGาอิสระอยCางเปRนระบบ ประกอบดGวย การต้ังสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขGอมูล การ
วิเคราะห�ขGอมูล การทดลอง และการสรุปผลในหัวขGอตามความสนใจและความถนัดของนักศึกษา เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพของสถานประกอบการ และคําแนะนําของคณาจารย�ท่ีปรึกษาและผูGประกอบการ 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 สัมมนา ๒ )การพัฒนาและนําเสนอแผนธุรกิจ(     ๓ (๑-๖-๔) 
NWEP 453 Seminar 2 (Developing and Presentation Business Plan) 

ศึกษาขGอมูลและปpจจัยที่เก่ียวขGองกับธุรกิจที่จะทําในอนาคต ทําการวิเคราะห��ความเปRนไปไดGของโครงการใน
การประกอบการ จัดทําแผนธุรกิจเพื่อนําเสนอความเปRนไปไดGในการดําเนินงานตCอผูGทรงคุณวุฒิหรือผูGเชี่ยวชาญเพื่อ
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  การเพาะเล้ียงสาหร;ายเชิงพาณิชย9     ๒ (๑-๓-๓) 
NWNW 300  Algae Culture for Commercial 

ความรูGพ้ืนฐานทางสาหรCายวิทยา ความหลากหลายของสาหรCายและนิเวศวิทยาของสาหรCาย การจําแนก
ชนิดของสาหรCาย การเพาะเลี้ยงสาหรCาย คุณภาพน้ํากับการเพาะเลี้ยงสาหรCาย ประโยชน�ของสาหรCายในดGาน
เทคโนโลยีชีวภาพ เกษตร และการแพทย� อุปสงค�ผลิตภัณฑ�จากสาหรCาย การคํานวณตGนทุนการผลิตและขาย การ
แปรรูปสาหรCายเพ่ือทําเปRนผลิตภัณฑ�ตCาง 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. 
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นวนว ๓๐๑  การท;องเท่ียวเชิงภูมินิเวศน9และการส่ือความหมายธรรมชาติ  ๒ (๑-๓-๓) 
NWNW 301  Ecotourisim and Nature Interpretation 

ความสําคัญและบทบาทของการทCองเท่ียวเชิงนิเวศน� กิจกรรมนันทนาการและการสื่อความหมาย
ธรรมชาติ เทคนิคการถCายโอนความคิด ความรูGและความเขGาใจดGานธรรมชาติวิทยาผCานรูปแบบการสื่อความหมาย
ตCางๆ ท้ังแบบทางเดียวและสองทางแกCนักทCองเท่ียวและผูGนิยมธรรมชาติ ซ่ึงเรียนรูGดGวยตัวเองจากสื่อท่ีหลากหลาย
และในรูปแบบการมีนักสื่อความหมายเปRนผูGนํา เพ่ือใหGเกิดความเขGาใจและตระหนักถึงความสําคัญของธรรมชาติ
และสิ่งแวดลGอม ยังผลตCอการอนุรักษ�และการใชGทรัพยากรธรรมชาติอยCางยั่งยืน 

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  พลังงานเพ่ือชีวิต       ๒ (๑-๓-๓) 
NWNW 302  Energy for Life 

รูGความหมายและประเภทของแหลCงกําเนิดพลังงาน พลังงานทางเลือกใหมCมนุษย�กับการใชGพลังงาน 
ปpญหาทางดGานพลังงานและแนวทางแกGไขการใชGพลังงาน การอนุรักษณ�พลังงาน และการใชGพลังงานแบบ
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  การเพาะเล้ียงสัตว9น้ําเบ้ืองตGน      ๒ (๑-๓-๓) 
NWNW 303  Principles of Aquaculture 

ศึกษาเก่ียวกับประวัติ สถานการณ� และความสําคัญของการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ํา ความหมายของการ
เพาะเลี้ยงสัตว�และการประมง ปpจจัยพ้ืนฐานท่ีสําคัญของการเพาะเลี้ยง เชCน คุณภาพน้ํา อาหาร และโรคสัตว�น้ํา เปRน
ตGน การคัดเลือกพCอแมCพันธุ� การเพาะขยายพันธุ�สัตว�น้ําท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ อาทิเชCน ปลาสวยงาม และพืช
น้ํา เปRนตGน รวมถึงการฝ�กปฏิบัติงานเก่ียวกับการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ํา อนุบาลสัตว�น้ํา และเลี้ยงสัตว�น้ํา ท่ีสําคัญใน
ทGองถ่ิน  

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 



มคอ. ๒ 
 

 ๖๐

นวนว ๓๐๔  เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตว9น้ําเบ้ืองตGน     ๒ (๑-๓-๓) 
NWNW 304  Aquaculture Technology 

การฝ�กปฏิบัติงานเก่ียวกับ ระบบการเลี้ยงสัตว�น้ําในบCอดิน แมCน้ํา อCางเก็บน้ํา  ทะเลสาบ  และการเลี้ยง
สัตว�น้ําชายฝp ง เทคนิคการเลี้ยงสัตว�น้ํา  สาหรCายและพืชน้ําท่ีสําคัญ การผลิตและการอนุบาลลูกปลา  เทคนิคการ
ผสมเทียม  บทบาทของตCอมไรGทCอและฮอร�โมนท่ีเก่ียวขGองในการสืบพันธุ�สัตว�น้ํา  หลักการจัดการฟาร�มสัตว�น้ํา 
และศึกษานอกสถานท่ี  

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 คุณสมบัติการของแปrงดัดแปรและการใชGประโยชน�ตCางๆ  

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  

องค�ประกอบ สมบัติ และคุณคCาทางโภชนาการของอาหาร ความจําเปRนในการแปรรูปและการถนอม
ผลิตภัณฑ�เกษตร หลักเบ้ืองตGนของการถนอมและแปรรูปอาหาร 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 

 
 



มคอ. ๒ 
 

 ๖๑

นวนว ๓๐๗  เคมีในชีวิตประจําวัน       ๒ (๑-๓-๓) 
NWNW 307  Chemistry in Everyday’s Life 

ความรูGเก่ียวกับผลิตภัณฑ�เคมีตCางๆ ในชีวิตประจําวัน เชCนสบูC ยาสีฟpน สารทําความสะอาด สารเติมแตCง
ในอาหาร นมและผลิตภัณฑ�ของนม เครื่องสําอาง กระดาษ กาว เรซิน ซีเมนต� ยารักษาโรค ตลอดจนผลิตภัณฑ�ท่ี
เก่ียวกับการเกษตร เปRนตGน รวมท้ังการใชGสารเคมีอยCางถูกวิธี และการแกGไขพิษจากสารเคมีเบ้ืองตGน 
    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 ความสําคัญและความสัมพันธ�ของแมลง มนุษย� และระบบนิเวศน� โลกของแมลง เรื่องเลCาเก่ียวกับ
แมลง ความมหัศจรรย�ของแมลง แมลงท่ีสําคัญทางการเกษตร ทางการแพทย�และสัตวแพทย� แมลงในเคหสถาน
และชุมชน แมลงท่ีมีประโยชน� และแมลงท่ีมีความสําคัญเชิงพาณิชย� 

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  การเพาะเล้ียงแมลงเศรษฐกิจเพ่ือการคGา     ๒ (๑-๓-๓) 
NWNW 309  Economic Insect Rearing for commercial 

มนุษย�กับการใชGประโยชน�จากแมลง วัฒนธรรมไทยกับการกินแมลง แมลงอาหารแหCงอนาคต การกิน
แมลงของมนุษย�ท่ัวโลก คุณคCาทางอาหารของแมลง ขGอไดGเปรียบ-ขGอเสียเปรียบของการทําฟาร�มแมลง วงจรชีวิต
ของแมลงเศรฐกิจท่ีสําคัญบางชนิดและการเพาะเลี้ยง 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. 
 

 
 
 
 



มคอ. ๒ 
 

 ๖๒

นวนว ๓๑๐  เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือพืชเพ่ือการประกอบการ   ๒ (๑-๓-๓) 
NWNW 310  Plant Tissue Culture Technology for Business 

ความหมาย ความสําคัญ และประโยชน�ของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชท่ีมีตCอการพัฒนาการเกษตร 
การศึกษาเทคนิคและวิธีการตCางๆ ท่ีจําเปRนสําหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ตลอดจนการนําความรูGท่ีไดGไป
ประยุกต�ใชGในการขยายพันธุ�พืช การปรับปรุงพันธุ�พืช และการอนุรักษ�พันธุกรรมพืช รวมถึงการพัฒนาตCอยอดเชิง
พาณิชย�ในไดGอยCางถูกตGองและเหมาะสม 

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 และประโยชน�ของการหมักท่ีมีตCอวิถีชีวิตคนไทย การนําความรูGดGานจุลินทรีย�
ไปประยุกต�ใชGในการผลิตผลิตภัณฑ�โดยอาศัยกระบวนการหมักในเชิงพาณิชย� อยCางเปRนระบบ ถูกตGองและ
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;องเท่ียวเชิงมรดกวัฒนธรรมของอาเซียน    ๒ (๑-๓-๓) 
NWNW 312 ASEAN Cultural Heritage Tourism 

ศึกษาความหมาย ลักษณะ ความสําคัญ ความสําคัญของการทCองเท่ียว การทCองเท่ียวเชิงสรGางสรรค� การ
ทCองเท่ียวเชิงมรดกวัฒนธรรม ความสําคัญของมรดกโลก มรดกทางวัฒนธรรม และ มรดกทางธรรมชาติ รวมถึง
วิเคราะห� ลักษณะของการจัดการทCองเท่ียวอยCางยั่งยืน และอุตสหากรรมการทCองเท่ียวของประเทศไทย 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. 
 
 
 
 



มคอ. ๒ 
 

 ๖๓

นวนว ๓๑๓ ปรสิตศึกษากับการสรGางสรรค9      ๒ (๑-๒-๓) 
NWNW 313 Parasite Study and Creativity 

ปรสิตชนิดตCางๆ ความหลากหลายในความสัมพันธ�ระหวCางปรสิตกับสิ่งมีชีวิตแวดลGอม การนําปรสิตบาง
ชนิดมาสรGางสรรค�ใหGเกิดประโยชน�กับการดํารงชีวิตของคน 

Parasites, Diveristy of relationship between parasites and surrounding living hosts, and 
knowing how to advantageous apply some parasites to human living. 
 
นวนว ๓๑๔ การเล้ียงผ้ึงและการจัดการฟาร9ม      ๒ (๑-๒-๓) 
NWNW 314 Beekeeping and Farm Management 

ชีววิทยาของผึ้ง พฤติกรรม การเลี้ยง การจัดการผึ้ง ศัตรู ผลิตภัณฑ�จากผึ้ง การใชGผึ้งและแมลงอ่ืนเพ่ือ
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 

ศึกษาความสัมพันธ�ระหวCางมนุษย�กับสิ่งแวดลGอม ปpจเจกบุคคลกับเพ่ือนมนุษย� และการดํารงอยูCของ
สรรพสิ่งตCางๆ ไดGแกC เรื่องความเชื่อ ศาสนา สังคม ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการประดิษฐ�คิดคGนทางวิทยาศาสตร�
และเทคโนโลยี เปRนปpจจัยสําคัญท่ีทําใหGเกิดความคิดสรGางสรรค� ซ่ึงเชื่อมโยงและสCงผลตCอการดํารงชีวิตของมนุษย�
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 หรือสิ่งท่ีมนุษย�สรGางข้ึน โดยอยูCบน
พ้ืนฐานของตรรกกะทางศิลปะ 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.    

 

 



มคอ. ๒ 
 

 ๖๔

นวนว ๓๑๗  การฟbงและการพูดเชิงวิชาการ      ๒ (๒-๐-๔) 
NWNW 317  Academic Listening and Speaking          

การพัฒนาทักษะการฟpงและการพูดเชิงวิชาการสําหรับการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม เพ่ือใหG
ผูGเรียนสามารถฟpงการบรรยายภาษาอังกฤษในการประกอบการของตนไดG สามารถซักถาม แสดงความคิดเห็น และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นไดG สามารถพูดสรุปความจากการอCานไดG สามารถอภิปราย และนําการอภิปรายไดG 
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. 

 

นวนว ๓๑๘  การอ;านและการเขียนเชิงวิชาการ      ๒ (๒-๐-๔) 
NWNW 318  Academic Reading and Writing 

การพัฒนาทักษะการอCานและการเขียนเชิงวิชาการสําหรับการประกอบการเชิงภูมินิเวศวัฒนธรรม 
เพ่ือใหGผูGเรียนสามารถอCาน บทความวิชาการในสาขาวิชาของตนไดG สามารถจับประเด็น และเลือกเฉพาะขGอมูลท่ี
ตGองการไดG เพ่ือเปRนขGอมูลประกอบการเขียน สามารถเขียนรายงานรูปแบบตCางๆ ในสาขาวิชาของตนไดG โดยใชG
ขGอมูลท่ีไดGจากการอCาน การทดลอง ฯลฯ โดยใชGวิธีการเขียนท่ีเนGนกระบวนการ และใชGแหลCงอGางอิงไดGอยCางมี
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. 

 
นวนว ๓๑๙  ความรูGพ้ืนฐานเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป       ๒ (๒-๐-๔) 
NWNW 319  Introduction to Law 

วิวัฒนาการกฎหมาย ลักษณะของกฎหมาย บCอเกิดของกฎหมาย ระบบกฎหมาย ขอบเขตของการ
บังคับใชGกฎหมาย หมวดหมูCของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย ขGอคิดพ้ืนฐานทางกฎหมาย การใชGกฎหมาย 
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. 



มคอ. ๒ 
 

 ๖๕

วทคณ ๑๑๖ แนวคิดเชิงคณิตศาสตร9สามัญและการประยุกต9     ๒ (๒-๐-๔) 
SCMA 116  Simple Mathematical Concepts and Applications   
  การประยุกต�ของแนวคิดเก่ียวกับจํานวนและตัวเลข  เรขาคณิต  ตรรกศาสตร�  ทฤษฎีจํานวน  และความ
นCาจะเปRน 

Applications of concepts in numbers and numerals, geometry, logic, number theory and  
probability. 



มคอ. ๒ 
 

 ๖๖

เอกสารแนบ 
ภาคผนวก ข 

 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบ 
ต;อผลการเรียนรูGจากหลักสูตรสู;รายวิชา 

และ 
แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต;อผลการเรียนรูGของหลักสตูร 

ต;อค;านิยมองค9กรมหาวิทยาลัยมหิดล 
 



มคอ. ๒ 
 

 ๖๗

เอกสารแนบ 
ภาคผนวก ข 

 
แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต;อผลการเรียนรูGจากหลักสูตรสู;รายวิชา 

 
ผลการเรียนรูGในตารางแสดงความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูGจากหลักสูตรสูCรายวิขา มีความหมาย

ดังนี้ 
๑. ดGานคุณธรรม จริยธรรม 

๑.๑ ปฏิบัติอยCางมีคุณคCา คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตย�สุจริต 
๑.๒ รักษาวินัย ตรงตCอเวลา และความรับผิดชอบตCอตนเอง งาน และสังคม 
๑.๓ รักษาสิทธิของตนเองและเคารพในสิทธิของผูGอ่ืน รักคุณคCาและศักด์ิศรีความเปRนมนุษย� 
๑.๔ เคารพกฎระเบียบและขGอบังคับตCางๆ ขององค�กรและสังคม 

 
๒. ดGานความรูG 

๒.๑ มีความรูGในศาสตร�ท่ีเปRนพ้ืนฐานเพ่ือทําใหGเขGาใจตนเอง สังคม ธรรมชาติแวดลGอม และความเปRน
มนุษย�ท่ีสมบูรณ� 

๒.๒ มีความรูGทางดGานวิทยาศาสตร�พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร�เกษตร และการบริหารจัดการเพ่ือการ
ประกอบการ 

๒.๓ มีความสามารถในกระบวนการวิจัยเพ่ือการไดGมาซ่ึงองค�ความรูG 
 
๓. ดGานทักษะทางปbญญา 

๓.๑ มีสติรูGเทCาทันและสามารถควบคุมการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของตนเอง 
๓.๒ สามารถประยุกต�ความรูG ทักษะ และประสบการณ� เพ่ือการสรGางสรรค�และพัฒนาสิ่งใหมCอยCางมี

วิจารณญาณ 
๓.๓ สามารถวิเคราะห� สังเคราะห� และหาแนวทางการแกGไขปรับปรุงไดGอยCางเหมาะสมตามเหตุและผล 
๓.๔ สามารถคัดและแยกแยะ รวบรวม และประเมินขGอมูลสารสนเทศ และความรูG ตามหลักโยนิโส

มนสิการ 
 
๔. ดGานทักษะความสัมพันธ9ระหว;างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑ เขGาใจในคุณคCา และเรียนรูGท่ีจะยอมรับในความแตกตCางหลากหลายของผูGอ่ืน เพ่ือการอยูCรCวมกันเปRน
สCวนหนึ่งของกลุCม ชุมชน และสังคมไดGอยCางราบรื่น 

๔.๒ สามารถเรียนและทํางานเปRนทีม โดยอาศัยการมีความรับผิดชอบตCอตนเอง ผูGอ่ืน และงานท่ีไดGรับ
มอบหมาย 



มคอ. ๒ 
 

 ๖๘

๔.๓ แสดงภาวะผูGนําและผูGตาม ทํางานเปRนทีม แกGไขขGอขัดแยGง และจัดลําดับความสําคัญไดG 
 
๕. ดGานทักษะการวิเคราะห9เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชGเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑ สามารถเลือกและประยุกต�ใชGวิธีการทางคณิตศาสตร�และสถิติเพ่ือการศึกษา วิเคราะห� และแปล
ความหมายขGอมูลอยCางเหมาะสม 

๕.๒ สามารถเลือกและใชGเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคGน เก็บรวบรวม ประมวลผล แปลความหมาย 
และการนําเสนอขGอมูลอยCางมีประสิทธิภาพเหมาะสม 

๕.๓ สามารถสื่อสารดGวยทักษะทางภาษา การฟpง การบันทึก และการนําเสนอไดGอยCางมีประสิทธิภาพ 
และเหมาะสมกับบุคคลและชุมชน 
 
๖. ดGานทักษะการประกอบการ 

๖.๑ สามารถบริหารจัดการงานดGานการประกอบการไดGอยCางเปRนระบบและสรGางสรรค� พรGอมท้ังคํานึงถึง
ผลกระทบตCอสังคมและสิ่งแวดลGอม 



มคอ. ๒ 
 

 ๖๙

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต;อผลการเรียนรูGจากหลักสูตรสู;รายวิชา 

  ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
๑. คุณธรรม จริยธรรม 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 

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                   
๑.๑ กลุ;มวิชาทีม่หาวิทยาลัยกําหนด                   

มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพฒันามนุษย�                   
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;มวิชาทีห่ลักสูตรกําหนด                   
นวกป ๑๐๑ อษุาคเนย�ศึกษา ๑ � � � � � �  � � �  � �      

นวกป ๑๐๒ อษุาคเนย�ศึกษา ๒ � � � � � �  � � �  � �      



มคอ. ๒ 
 

 ๗๐

รายวิชา 
๑. คุณธรรม จริยธรรม 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 ๒๑๑ ภาษาอังกฤษเพือ่การเรียนรูGในชีวิตจริง 
๑ 

� �   �   � �   �     �  

นวกป ๒๑๒ ภาษาอังกฤษเพือ่การเรียนรูGในชีวิตจริง 
๒ 

� �   �   � �   �     �  

นวกป ๑๐๔ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ประกอบการ 

 � � � �   � �      �    

นวกป ๑๐๕ ความแตกฉานดGานสุขภาพ                   
นวกป ๓๐๒ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  �   � � �  � � � � �    � � 

๒. หมวดวิชาเฉพาะ                   
๒.๑ กลุ;มวิชาเฉพาะพื้นฐาน                   
นวกป ๑๔๑ ศิลปะการใชGชีวิต � � � � �   �  �  � � �     

นวกป ๑๔๒ แรงบันดาลใจสูCการเปRนผูGประกอบการ ๑ � �   � � � � �   �       

นวกป ๑๔๓ แรงบันดาลใจสูCการเปRนผูGประกอบการ ๒ � �   � � � � �   � �      

นวกป ๑๔๔ ทรัพยากร สิ่งแวดลGอม และวิถีชีวิต
ชุมชน                   
นวกป ๑๔๕ ฐานทรัพยากรธรรมชาติเพือ่การ
ประกอบการ 

    � � �  � �  � �  � � �  

นวกป ๒๔๑ ภูมิปpญญาวิทยา      �    � �  �   �   

นวกป ๒๔๒ วัฒนธรรมกับการสรGางสรรค� � � �  � �  � � �  � �      



มคอ. ๒ 
 

 ๗๑

รายวิชา 
๑. คุณธรรม จริยธรรม 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 วิทยาศาสตร�เพื่อการประกอบการธุรกิจ
เกษตร  

                  

นวกป ๒๔๕ ธุรกิจเกษตรเพื่อการประกอบการ ๑                   

นวกป ๒๔๖ กระบวนวิธกีารวจิัย   �     �  �    � � �   � 

๒.๒ กลุ;มวิชาเฉพาะบังคับ                   
นวกป ๒๕๑ วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีเพื่อการ
ประกอบการธุรกจิเกษตร 

                  

นวกป ๒๕๒ ธุรกิจเกษตรเพื่อการประกอบการ ๒                   

นวกป ๓๔๑ ภาษาอังกฤษธุรกิจสําหรับการ
ประกอบการ 

� �  � �  � � �   �     �  

นวกป ๓๔๒ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ � �  � �  � � � � � �       

นวกป ๓๔๓ ปฏิสัมพันธ�ชุมชน � � �  � �  � � �  � �      

นวกป ๓๔๔ สังคมและวัฒนธรรมรCวมสมัย � � � � � �  � � � � � �      

นวกป ๓๔๕ สัมมนา ๑ (การเตรียมตัวสูCการเปRน
ผูGประกอบการธุรกจิเกษตร)                   
นวกป ๓๕๑ วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีเพื่อ
การเกษตร                   

นวกป ๓๕๒ ธุรกิจเกษตรเพื่อการประกอบการ ๓                   



มคอ. ๒ 
 

 ๗๒

รายวิชา 
๑. คุณธรรม จริยธรรม 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
ผลิตภัณฑ�อยCางสรGางสรรค� 

                  

นวกป ๔๕๑ สหกิจศึกษา                   
นวกป ๔๕๒ โครงงานพัฒนาคุณภาพเพือ่การ
ประกอบการ 

�   �   � � � � �   � � � � � 

นวกป ๔๕๓ สัมมนา ๒ (พัฒนาและนําเสนอแผน
ธุรกิจ) 

                  
 



มคอ. ๒ 
 

 ๗๓

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต;อผลการเรียนรูGของหลักสูตรต;อค;านิยมองค9กรมหาวิทยาลัยมหิดล 
(Core Values Mahidol University) 

 

ผลการเรียนรูGตามกรอบมาตรฐาน 
ตรงกับค;านิยมมหาวิทยาลัยมหิดล 

M A H I D O L 
๑. ดGานคุณธรรม จริยธรรม   
๑.๑ ปฏิบัติอยCางมีคุณคCา คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย�สุจริต        
๑.๒ รักษาวินัย ตรงตCอเวลา และความรับผิดชอบตCอตนเอง งาน และสังคม        
๑.๓ รักษาสิทธิของตนเองและเคารพในสิทธิของผูGอื่น รักคุณคCาและศักดิ์ศรีความเปRนมนุษย�        
๑.๔ เคารพกฎระเบียบและขGอบังคับตCางๆ ขององค�กรและสังคม        
๒. ดGานความรูG  
๒.๑ มีความรูGในศาสตร�ที่เปRนพื้นฐานเพื่อทําใหGเขGาใจตนเอง สังคม ธรรมชาติแวดลGอม และความเปRนมนุษย�
ที่สมบูรณ�       

 

๒.๒ มีความรูGทางดGานวิทยาศาสตร�พื้นฐาน วิทยาศาสตร�เกษตร และการบริหารจัดการเพื่อการประกอบการ        
๒.๓ มีความสามารถในกระบวนการวิจัยเพื่อการไดGมาซึ่งองค�ความรูG        
๓. ดGานทักษะทางปbญญา   
๓.๑ มีสติรูGเทCาทันและสามารถควบคุมการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมของตนเอง        
๓.๒ สามารถประยุกต�ความรูG ทักษะ และประสบการณ� เพื่อการสรGางสรรค�และพัฒนาสิ่งใหมCอยCางมี
วิจารณญาณ        

๓.๓ สามารถวิเคราะห� สังเคราะห� และหาแนวทางการแกGไขปรับปรุงไดGอยCางเหมาะสมตามเหตุและผล        
๓.๔ สามารถคัดและแยกแยะ รวบรวม และประเมินขGอมูลสารสนเทศ และความรูG ตามหลักโยนิโสมนสิการ        
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ผลการเรียนรูGตามกรอบมาตรฐาน 
ตรงกับค;านิยมมหาวิทยาลัยมหิดล 

M A H I D O L 
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 สามารถเลือกและประยุกต�ใชGวิธีการทางคณิตศาสตร�และสถิติเพื่อการศึกษา 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        



มคอ. ๒ 
 

 ๗๕

เอกสารแนบ 
ภาคผนวก ค  

รายละเอียดอาจารย9ประจําหลักสตูร 
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 ๗๖

รายละเอียดอาจารย9ประจําหลักสตูร 
๑. อ.ดร.ณัฐฐิญา อัครวิวัฒน9ดํารง 

๑.๑ ช่ือ  ณัฐฐิญา  อัครวิวัฒน�ดํารง  (ชื่อเดิม:  เบญจวรรณ  ศิริเวชวิวัฒน�) 
 
๑.๒ คุณวุฒิ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปZ 
Ph.D. Entomology University of Nebraska-Lincoln 2006 
วท.ม. กีฏวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ๒๕๔๔ 
วท .บ.  กีฏวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ๒๕๔๐ 

 
๑.๓ สังกัด โครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค� มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 ๑.๔ งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความชํานาญการ  
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 ท่ีไดGรับการตีพิมพ�เผยแพรCในวารสารทางวิชาการท่ีเชื่อถือไดGในรอบ 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
ศัตรูผลิตภัณฑ�อาหารทะเลแหGง 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. 
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 ๗๗

๑.๖ ผลงานอ่ืน 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). 

-------------------------------------------------------- 
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 ๗๘

๒. อ.ดร.จุฑารัตน9 แสงกุล 
๒.๑ ช่ือ  จุฑารัตน� แสงกุล 
 
๒.๒ คุณวุฒิ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปZ 
ปร.ด. วิทยาศาสตร�สิ่งแวดลGอม มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๐๑๓ 
วท.ม. วิทยาศาสตร�สิ่งแวดลGอม มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๐๐๖ 
วท .บ.  วิทยาศาสตร�การประมง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลGาเจGา

คุณทหารลาดกระบัง 
๒๐๐๐ 

 
๒.๓ สังกัด โครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค� มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 ๒.๔ งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความชํานาญการ  
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 ท่ีไดGรับการตีพิมพ�เผยแพรCในวารสารทางวิชาการท่ีเชื่อถือไดGในรอบ 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.  
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 ๗๙

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 ผลงานอ่ืน 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. 

-------------------------------------------------------- 
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 ๘๐

๓. อ.พรพิรัตน9 คันธธาศิร ิ
๓.๑ ช่ือ  นางสาวพรพิรัตน� คันธธาศิริ 
 
๓.๒ คุณวุฒิ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปZ 
บธ.ด. การตลาด มหาวิทยาลัยขอนแกCน กําลังศึกษาอยูC 
บธ.ม. การจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกCน ๒๕๔๗ 
วท .บ.  เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยขอนแกCน ๒๕๔๐ 

 
๓.๓ สังกัด โคงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค� มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
๓.๔ งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความชํานาญการ  

๓.๔.๑ การตลาดผลิตภัณฑ�ท่ัวไปและผลิตภัณฑ�นวัตกรรมเพ่ือสิ่งแวดลGอม  
๓.๔.๒ การจัดการเชิงกลยุทธ� การจัดการการตลาด 
๓.๔.๓ เทคโนโลยีการหมัก 

 
๓.๕ ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ  ท่ีไดGรับการตีพิมพ�เผยแพรCในวารสารทางวิชาการท่ีเชื่อถือไดGในรอบ 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 ผลงานอ่ืน ๆ  

๓.๖.๑ ผูGรCวมวิจัย  เรื่อง การพัฒนาตลาดอาหารปลอดภัยบนเสGนทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-
ตะวันตกในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหลCงเงินทุน งบประมาณอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกCน 
โครงการวิจัยตามโครงการบCมเพาะนักวิจัยเพ่ือใหGสรGางผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ  ปLงบประมาณ 2554 
ทําเสร็จแลGว 80% 

๓.๖.๒ มกราคม – สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ผูGชCวยฝ�ายสนับสนุนโครงการ “โครงการสรGางและพัฒนา
ผูGประกอบการเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC” 
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 ๘๑

๓.๖.๓ พ.ศ. ๒๕๕๖ ผูGชCวยวิทยากรอบรม โครงการ “โครงการเตรียมความพรGอมและสรGางเครือขCายภาค
ธุรกิจอุตสาหกรรรมเพ่ือเขGาสูCประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” จัดโดยกรมสCงเสริมอุตสาหกรรม ท่ีจังหวัด
รGอยเอ็ด (18- 17 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2556)  จังหวัดกาฬสินธุ� (28-29 มีนาคม พ.ศ. 2556)  

๓.๖.๔ ผูGชCวยแผนงานดGานกลยุทธ�ขับเคลื่อนการตลาด บริษัทปลารGาโกสุมฟาร�ม อ.โกสุมพิสัย  จังหวัด
มหาสารคาม และ วิสาหกิจแปรรูปการเกษตร จังหวัดหนองคาย โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แขCงขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (OPOAI) ประจําปL พ.ศ.2555  

๓.๖.๕ ผูGรCวมวิจัย เรื่อง การศึกษาหCวงโซCคุณคCาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขCงขันของขGาวหอมมะลิ
อินทรีย�ในพ้ืนท่ีทุCงกุลารGองไหG (A Study of Value Chain to Strengthen the Competitive 
Competency of Organic Hommali Rice in Thung Kula) แหลCงเงินทุนการวิจัยของศูนย�การวิจัย ธ .ก.ส .
ปLบัญชี  พ.ศ. 2554 ระยะเวลาการวิจัย ตุลาคม 2554 –  กันยายน พ.ศ. 2555 

๓.๖.๖ ผูGชCวยแผนงานดGานกลยุทธ�ขับเคลื่อนการตลาด โรงสีขGาวอารมณ� ดี โครงการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแขCงขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (OPOAI) ประจําปL พ.ศ.2554  

๓.๖.๗ ผูGรCวมวิจัย เรื่อง การประเมินแผนงานผักปลอดภัยจากสารพิษ จังหวัดขอนแกCน ระยะท่ี 2 
สายใยคนและแผCนดิน. แหลCงเงินทุน  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรGางเสริมสุขภาพ (สสส.) ระยะเวลา
วิจัย ตุลาคม พ.ศ. 2550 –ตุลาคม พ.ศ. 2552 

 
-------------------------------------------------------- 
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 ๘๒

๔. อาจารย9สุภาภรณ9 คําเรืองฤทธิ์ 
๔.๑ ช่ือ นางสาวสุภาภรณ9 คําเรืองฤทธิ์ 
 
๔.๒ คุณวุฒิ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปZ 
ศศ.ด. ประชากรศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ๒๕๕๗ 
ศศ .ม.  ประชากรศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ๒๕๕๐ 
ศศ.บ. เศรษฐศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ๒๕๔๗ 

 
๔.๓ สังกัด โครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค� มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
๔.๔ งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความชํานาญการ  

๕.๔.๑ การเตรียมความพรGอมเพ่ือวัยสูงอายุ 
๕.๔.๒ ผูGสูงอายุ 

 
๔.๕ ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ ท่ีไดGรับการตีพิมพ�เผยแพรCในวารสารทางวิชาการท่ีเชื่อถือไดGในรอบ ๕ 
ปL 

๔.๕.๑ สุภาภรณ� คําเรืองฤทธิ์. (๒๕๕๖). การเตรียมความพรGอมเพ่ือวัยสูงอายุของประชากรไทย. วารสาร
ประชากรศาสตร�, ๒๙(๑), ๕๗-๗๙. 

๔.๕.๒ วรเวศม� สุวรรณระดา, ศิริพันธุ� สาสัตย� และสุภาภรณ� คําเรืองฤทธิ์. (๒๕๕๓). อุปสงค�ของบริการ
ดูแลระยะยาวสําหรับผูGสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารเศรษฐศาสตร�และนโยบายสาธารณะ, ๑(๑), 
๒๐-๔๑. 

 
๔.๖ ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการท่ีนําเสนอในงานประชุมวิชาการ และเว็บไซต9วิชาการ    

๔.๖.๑ สุภาภรณ� คําเรืองฤทธิ์. (๒๕๕๖, ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖). การเปRนสมาชิกกองทุนการออมกับ
การเตรียมความพรGอมเพ่ือวัยสูงอายุดGานสุขภาพกาย. ใน รายงานการประชุมวิชาการประชากรศาสตร�
แหCงชาติ ๒๕๕๖, โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร� กรุงเทพมหานคร. 

๔.๖.๒ สุภาภรณ� คําเรืองฤทธิ์. (๒๕๕๖, ๒๒ กุมภาพันธ� ๒๕๕๖). การเตรียมการเพ่ือวัยสูงอายุของ
ประชากรไทยผูGมีอายุ ๕๐-๕๙ ปL ในปL พ.ศ.๒๕๕๐. ใน รายงานการประชุมวิชาการประชากรศาสตร�แหCงชาติ 
๒๕๕๕, โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร� กรุงเทพมหานคร. 

๔.๖.๓ สุภาภรณ� คําเรืองฤทธิ์. (๒๕๕๖). การเพ่ิมประชากรดGวยวิธีบังคับแตCงงานและการใชGแรงงาน
ผูGสูงอายุในยุคเขมรแดง. (ออนไลน�). แหลCงท่ีมา 
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 ๘๓

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). สถานการณ�และนโยบายประชากรสูงอายุของประเทศเวียดนาม. 
(ออนไลน�). แหลCงท่ีมา 
http://www.thaiworld.org/th/include/answer_search.php?question_id=1235 (๒๕  ม.ค. ๕๖) 

 
๔.๗ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ9ท่ีไดGรับการจัดพิมพ9 

วรเวศม� สุวรรณระดา, ดําริ เฉลิมวงศ�, วิลาวัลย� ดําจุติ, สภุาภรณ� คําเรืองฤทธิ์, จริยภัทร บุญมา และ
คณะ (๒๕๕๓). รายงานวิจัยระบบการดูแลระยะยาวเพ่ือเสริมสรGางความม่ันคงเพ่ือวัยสูงอายุ. คณะ
เศรษฐศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย และสํานักงานสCงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ�เด็ก เยาวชน 
ผูGดGอยโอกาสและผูGสูงอายุ, กรุงเทพมหานคร. 
 
๔.๘ งานวิจัยท่ีกําลังดําเนินการ 

โครงการ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

โครงการวิจัย “การประมาณการตGนทุนการจัดบริการดูแลระยะยาวผูGสูงอายุในสถาบัน: 
กรณีศึกษาศูนย�พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูGสูงอายุบGานธรรมปกรณ� จังหวัดเชียงใหมC” 

ม .ค. –ธ .ค. ๕๗ 

 
๔.๙ งานวิจัยท่ีผ;านมา 

โครงการ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

โครงการสํารวจและศึกษาเพ่ือเฝrาระวังและเตือนภัยทางสังคมรอบท่ี ๔ (มีนาคม – 
พฤษภาคม ๒๕๕๗) “คุณคCาผูGสูงอายุไทย” 

มี .ค. –พ .ค. ๕๗ 

โครงการสํารวจและศึกษาเพ่ือเฝrาระวังและเตือนภัยทางสังคมรอบท่ี ๓ (ธันวาคม ๒๕๕๖ 
– กุมภาพันธ� ๒๕๕๗) “หนGาท่ีพลเมืองในบริบทการศึกษาไทย”   

ธ .ค. ๕๖–ก .พ. ๕๗ 

โครงการสํารวจและศึกษาเพ่ือเฝrาระวังและเตือนภัยทางสังคมรอบท่ี ๒ (กันยายน – 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖) “คนจนเมือง  :รปรับตัวตCอคCาครองชีพของผูGมีรายไดGนGอยในเขตกา
เมือง”   

ก .ย. –พ .ย. ๕๖ 

โครงการสํารวจและศึกษาเพ่ือเฝrาระวังและเตือนภัยทางสังคมรอบท่ี 1 (มิถุนายน – 
สิงหาคม ๒๕๕๖) “แมCวัยใสกับทางเลือกของสังคมไทย” 

มิ .ย. –ส .ค. ๕๖ 

โครงการวิจัย “ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการและแนวทางการสรGางการมีสCวนรCวมใน
กองทุนผูGสูงอายุ” 

เม .ย. -มิ .ย. ๕๕ 
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 ๘๔

โครงการ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

โครงการวิจัย “การศึกษาเชิงลึกดGานการใชGสิทธิประโยชน�หลักประกันสุขภาพแหCงชาติ” มี .ค. ๕๓–พ .ค. ๕๓ 
โครงการวิจัย “ระบบการดูแลระยะยาว เพ่ือเสริมความม่ันคงเพ่ือวัยสูงอายุ” มี .ค. ๕๒–ก .พ. ๕๓ 
โครงการวิจัย “การเงินการคลังสําหรับการดูแลระยะยาวของผูGสูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร” 

พ .ค. ๕๑–ก .พ. ๕๒ 

โครงการวิจัย “แนวทางการสCงเสริมการออมของกลุCมผูGมีงานทํา” ในโครงการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร�การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหCงชาติ ฉบับท่ี ๑๐ ไปสูCการปฏิบัติ 

ต .ค. ๕๐-พ .ค. ๕๑ 

โครงการ “สCงเสริม พัฒนาและเผยแพรCงานวิชาการเพ่ือการพัฒนาศูนย�ศึกษานโยบาย
เพ่ือการพัฒนา” 

พ .ย. ๔๙-ต .ค. ๕๑ 

โครงการ “การเรียนรูGเพ่ือพัฒนาการดําเนินนโยบายสาธารณะระดับทGองถ่ินเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต” 

ต .ค. ๔๘–ต .ค .๔๙ 

โครงการวิจัย “การฉีดยามิดาโซแลมและการแพรCเชื้อเอชไอวีในกลุCมผูGใชGยาเสพติดชนิด
ฉีดเขGาเสGน” 

ก .พ. -ต .ค ๔๘ 

 
 

๔.๑๐ ผลงานทางส่ือสังคมออนไลน9 
ผูGสรGางและผูGดูแลเพจ “สูCสังคมผูGสูงอายุ” ใน www.facebook.com    

 
-------------------------------------------------------- 
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 ๘๕

๕. อาจารย9ทวีศักดิ์ ชูมา 
๕.๑ ช่ือ อาจารย�ทวีศักด์ิ ชูมา  
 
๕.๒ คุณวุฒิ 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปZ 
ปร .ด.  หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังศึกษาอยูC 
M.A. English University of Mysore, India ๒๕๔๔ 
พธ .บ  ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 
๒๕๔๒ 

 
๕.๓ สังกัด โครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค� มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
๕.๔ งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความชํานาญการ  
 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 ท่ีไดGรับการตีพิมพ�เผยแพรCในวารสารทางวิชาการท่ีเชื่อถือไดGในรอบ 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.  
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 ๘๖

๕.๖ ผลงานอ่ืน ๆ  
ทวีศักดิ์ ชูมา (2546) ฟุต ฟ̀ต ฟอ ไฟ ในสํานักงาน (Secretarial English) วารสารวิทยาศาสตร�และเทค
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

          ทวีศักดิ์ ชูมา(2552) สวัสดีครับ สวัสดีคะ สํานักพิมพ�ลีดมีแฟมิลี ประชาอุทิศ กรุงเทพ  
 

-------------------------------------------------------- 
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 ๘๗

เอกสารแนบ 
ภาคผนวก จ 

๑. ขGอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว;าดGวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ9มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
หรือระเบียบขGอบังคับท่ีเก่ียวขGอง..................... 

 


