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         สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและส่ิงแวดล&อม               

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล�อม 

หลักสูตรใหม  พ.ศ.๒๕๕๙ 

  
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา            มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา       โครงการจัดต้ังวิทยาเขตอํานาจเจริญ 

  
หมวดที ่๑.  ข�อมูลทั่วไป 

๑.   ช่ือหลักสูตร 

 ภาษาไทย :  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม 

 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Innovation for Social and Environmental      
   Management 

 

๒. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  

 ชื่อปริญญาภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม) 
 ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Arts (Innovation for Social and Environmental  

 Management) 
 อักษรยHอภาษาไทย : ศศ.บ. (นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล&อม) 
 อักษรยHอภาษาอังกฤษ : B.A. (Innovation for Social and Environmental Management) 
 

๓.   วิชาเอก 

       ไมHมี 

  
๔.   จํานวนหน วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  

       จํานวนหนHวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร ไมHน&อยกวHา ๑๒๔ หนHวยกิต 

  
๕.  รูปแบบของหลักสูตร 

       ๕.๑ รูปแบบ   

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปM ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหHงชาติ    

พ.ศ. ๒๕๕๒  

๕.๒ ภาษาท่ีใช�  

การจัดการเรียนการสอนเปTนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เอกสารและตําราในวิชาหลักเปTนภาษาไทย 

หรือภาษาอังกฤษ 

๕.๓ การรับเข�าศึกษา  
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รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตHางชาติท่ีสามารถสื่อสารภาษาไทยได& 

๕.๔ ความร วมมือกับสถาบันอ่ืน  

เปTนหลักสูตรเฉพาะโครงการจัดต้ังวิทยาเขตอํานาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีจัดการเรียนการสอน

โดยตรง  

 

๕.๕ การให�ปริญญาแก ผู�สําเร็จการศึกษา 

                ให&ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

๖.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

๖.๑   หลักสูตรใหมH พ.ศ. ๒๕๕๙  โดยกําหนดเปZดสอน ในปMการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๖.๒   คณะกรรมการบริหารโครงการจัดต้ังวิทยาเขตอํานาจเจริญ พิจารณาการเปZดสอนหลักสูตร  

          วันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ 
 ๖.๓   ท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาให&การรับรองหลักสูตร 

         ในการประชุม ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๙  วันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ 
  ๖.๔   ท่ีประชุมคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยมหิดล พิจารณาให&ความเห็นชอบหลักสูตร 

         ในการประชุมครั้งท่ี  ๔/๒๕๕๙    วันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 
๖.๕  ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล อนุมัติหลักสูตรในการประชุม  

ในการประชุมครั้งท่ี ๕๐๖/๒๕๕๙   วันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ 
 

๗.  ความพร�อมในการเผยแพร หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

      หลักสูตรมีความพร&อมในการเผยแพรH คุณภาพ และมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ การอุดมศึกษา
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหHงชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และ
หลักสูตรมีความพร&อมในการเผยแพรHในปMการศึกษา ๒๕๖๑ 

  
๘.  อาชีพท่ีสามารถประกอบได�หลังสําเร็จการศึกษา 

      บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาสามารถนําความรู&ไปประกอบอาชีพ นักการจัดการ นักพัฒนา และเจ&าหน&าท่ีใน
หนHวยงานท&องถ่ิน ท่ีเก่ียวข&องกับชุมชน การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล&อม  ท้ังในหนHวยงานภาครัฐและเอกชน 
ตลอดจนสามารถประกอบอาชีพอิสระในการจัดการธุรกิจของตนเอง และศึกษาตHอระดับท่ีสูงข้ึนในสาขาท่ี
เก่ียวข&อง  
 

ตัวอย างหน วยงานท่ีสามารถประกอบอาชีพได� ได�แก  
 

หน วยงาน ตําแหน ง 
ภาครัฐ และ องค=กรมหาชน 
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องคdกรปกครองสHวนท&องถ่ิน เจ&าหน&าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
นักวิชาการพัฒนาชุมชน นักการจัดการชุมชน  

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล&อม   

เจ&าหน&าท่ีวิเคราะหdนโยบายและแผน  นักวิชาการ 

กรมสHงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล&อม เจ&าหน&าท่ีปฏิบัติงาน นักวิชาการ 
กรมการพัฒนาชุมชน นักสHงเสริมการพัฒนาชุมชน  นักวิชาการพัฒนาชุมชน 

นักการจัดการชุมชน  
สถาบันพัฒนาองคdกรชุมชน (องคdการมหาชน) นักปฏิบัติการชุมชน  นักบริการงานข&อมูล 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร&างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) 

นักวิจัย นักวิชาการ 

ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ 
มูลนิธิโครงการหลวง เจ&าหน&าท่ีชุมชนสัมพันธd เจ&าหน&าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
มูลนิธินโยบายสุขภาวะ นักวิจัย  นักวิชาการ 
โรงงานน้ําตาลมิตรผล เจ&าหน&าท่ีชุมชนสัมพันธd 
บริษัท ปตท. (มหาชน)  พนักงานกิจการเพ่ือสังคม  
SCG Paper Public Company Limited เจ&าหน&าท่ีชุมชนสัมพันธdและราชการสัมพันธd 
BETAGRO Public Company เจ&าหน&าท่ีปฏิบัติการกิจกรรมเพ่ือสังคม 

 

 ตัวอย างหลักสูตรท่ีสามารถศึกษาต อในระดับบัณฑิตศึกษา ได�แก  
มหาวิทยาลัย หลักสูตร/สาขาวิชา 
มหาวิทยาลัยมหิดล ๑.คณะส่ิงแวดล�อมและทรัพยากรศาสตร= 

-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล&อม  
-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและ
นวัตกรรมเพ่ือความม่ันคงด&านสิ่งแวดล&อม 
๒.คณะสังคมศาสตร=และมนุษยศาสตร= 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรdสิ่งแวดล&อม 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรd ๑.คณะวิทยาศาตรและเทคโนโลยี 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาชนบท 
๒.คณะสังคมสงเคราะห=ศาสตร=  
หลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล&าธนบุรี   

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรชีวภาพ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรd คณะสังคมศาสตร= 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนสังคมศาสตรd 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรd คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล�อม 
-หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
สังคม 
-หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล&อม 

มหาวิทยาลัยขอนแกHน คณะมนุษยศาสตร=และสังคมศาสตร= 
-หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
-หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลุHมน้ําโขงศึกษา 

 
 
 
 
 
 
๙. ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย=ผู�รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ที่ ชื่อ-นามสกุล  
 

ตําแหน ง 
ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) 
สถาบัน : ปDที่สําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัว 
ประชาชน 

๑ นางสาวโชติกา เมืองสง 
  
 

อาจารยd -Ph.D (Geology)  
 China University of Geosciences  
 (Wuhan): 2015 
-วท.ม (เทคโนโลยีการบริหาร 
 สิ่งแวดล&อม) มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๕๓ 
-วท.บ (วนศาสตรd)  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรd: ๒๕๕๐ 
-ศศ.บ (สังคมวิทยาและมานษุยวิทยา) 
 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรd: ๒๕๕๐ 

๓๖๓๙๙๐๐๐๙xxxx 


