
มคอ. ๒ 
 

 ๑ 

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  


