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โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 



สารบัญ 
 

หมวด           หน้า 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป        ๑ 
หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร        ๗ 
หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร  ๙ 
หมวดที่ ๔ ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  ๕๗
หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา      ๖๒ 
หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์       ๖๕ 
หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร      ๖๖ 
หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร   ๗๕ 
 
ภาคผนวก 
ภาคผนวก ๑ แบบรายงานข้อมูลหลักสูตร (MU Degree Profile)    ๗๗ 
ภาคผนวก ๒ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อย   ๘๔ 
ภาคผนวก ๓ ตารางแสดงความสัมพันธ์ เปรียบเทียบระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ 

หลักสูตร) PLOs (กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษา (มคอ.)       ๘๗ 

 ภาคผนวก ๔ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 ระดับหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)    ๙๐ 

ภาคผนวก ๕ สาระส าคัญในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗  ๙๗ 

ภาคผนวก ๖ รายละเอียดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
และอาจารย์พิเศษ       ๑๑๓ 

ภาคผนวก ๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ .ศ . ๒๕๕๘ 
ของมหาวิทยาลัย  และประกาศ /ข้อบังคับเกี่ยวกับการศึกษาของส่วนงาน  ๑๒๔ 

ภาคผนวก ๘ ค าสั่งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการ  
หรือผู้รับผิดชอบกระบวนการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของส่วนงาน  ๑๕๗ 

ภาคผนวก ๙ เอกสารเกี่ยวกับความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและนอกประเทศ (MOU)    ๑๖๑ 
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๑ 

 

            รายละเอียดของหลักสูตร 
 

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม 

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
              ---------------------------- 

 
ชื่อสถาบนั   มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค ์

 
หมวดที ่๑.  ข้อมูลทั่วไป 

๑.   รหัสและชื่อหลักสูตร  
    ภาษาไทย       :                 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
                                   สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม 
   ภาษาอังกฤษ   :      Bachelor of Arts Program in Ecocultural Entrepreneurship 
๒.    ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
     ภาษาไทย      ชื่อเต็ม  :       ศิลปศาสตรบัณฑิต (การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม)  
                ชื่อย่อ   :       ศศ.บ. (การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม) 
     ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม  :       Bachelor of Arts (Ecocultural Entrepreneurship) 
                ชื่อย่อ   :       B.A. (Ecocultural Entrepreneurship) 
๓.   วิชาเอก (ถ้าม)ี    ไม่มี 
๔.   จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ หน่วยกิต 
๕.   รูปแบบของหลักสูตร     
     ๕.๑   รูปแบบ    
 เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี ๔ ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘  
 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรนานาชาติ MU AUN-QA 

๕.๒   ประเภทของหลักสูตร     
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  

๕.๓   ภาษาที่ใช้    
  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนโดยใช้ต าราภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
๕.๔   การรับเข้าศึกษา  

  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
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๒ 

 

๕.๕   ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
เป็นหลักสูตรของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเฉพาะ และมีการประสาน

ความร่วมมือกับหน่วยงาน/เครือข่ายภายนอก ได้แก่ หอการค้าจังหวัด กลุ่มนครสวรรค์สร้างสรรค์ เป็นต้น 
 ๕.๖   การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา    

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
๖.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  

๖.๑ หลักสูตรเริ่มเปิดสอนครั้งแรก ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๘ 
๖.๒ เป็นหลักสูตรปรับปรุง ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยปรับมาจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๗  
๖.๓ ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรระดับส่วนงาน ได้พิจารณาหลักสูตรในการประชุม  
ครั้งที่ ๑/256๒  เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.256๒      
๖.๔ ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พิจารณา
รับรองหลักสูตรนี้ ในการประชุมครั้งที่ ....๓/๒๕๖๒.. วันที่ ....๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒.... 
๖.๕ ที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้ในการประชุม 
ครั้งที่.............เม่ือวันท่ี.................................................. 

     ๖.๖ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้พิจารณาอนุมัติหลักสูตรนี้ ในการประชุมครั้งที่......เมื่อวันที่................ 
     ๖.๗ ที่ประชุม....(สภาวิชาชีพ)..... ได้ให้การรับรองเมื่อวันที่........................... (ถ้ามี) 
๗.   ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

๗.๑ หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติได้ ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๕ (หลังจากเปิดสอนแล้ว ๓ ปี) 

     ๗.๒ หลักสูตรมีความพร้อมขอรับการประเมินเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์คุณภาพของ  
MU AUN-QA ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ (หลังจากการเปิดสอนแล้ว ๔ ปี) ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล 

๘.   อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม  
สามารถประกอบอาชีพ ดังต่อไปนี้ 

๑)  ผู้ประกอบการใหม่  
๒)  ผู้ประกอบการที่ต่อยอดธุรกิจครอบครัว 
๓)  ผู้จัดการและพนักงานขายในสถานประกอบการ 
๔)  ผู้จัดการ นักการตลาด นักวางแผนกลยุทธ์ พนักงานขาย ในองค์กรภาคเอกชนหรือพนั กงาน 

 รัฐวิสาหกิจ 
๕)  เจ้าพนักงานทั่วไป ในหน่วยงานภาครัฐ 

 
 
 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี          ป.บัณฑิต       โท         ป.บัณฑิตชั้นสูง        เอก                          โครงการจัดตัง้วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลยัมหดิล 
มคอ.๒   หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม)                                   

 

๓ 

 

๙.  ชื่อ-นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา และผลงานทางวิชาการภายใน ๕ ปี 
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขา)/
สถาบัน/ 

ปีที่ส าเร็จการศกึษา 

ผลงานทางวิชาการ 
อย่างน้อย ๑ รายการ 

ในรอบ ๕ ปี 
๑   นางสาวสุภาภรณ์ ค าเรืองฤทธิ ์ 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
๕-๖๗๐๔-๙๐๐๐๐-xx-x 

อาจารย ์ - ศศ.ด. (ประชากรศาสตร์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
พ.ศ.๒๕๕๗ 
- ศศ.ม. (ประชากรศาสตร์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
พ.ศ.๒๕๕๐ 
- ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
พ.ศ.๒๕๔๗ 

สุภาภรณ์ ค าเรืองฤทธิ,์ อัจฉรา 
เอ๊นซ์ และปัทพร สุคนธมาน. 
(2561). บทบาทครอบครัว
และสื่อวิทยตุ่อการใช้
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารของ
ผู้สูงอาย.ุ วารสาร
ประชากรศาสตร์, ๓๔(๒): 
๑-๑๖. 

๒ นางสาวพรพิรัตน์ คันธธาศิริ  
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
๓-๔๖๙๙-๐๐๐๘x-xx-x 

อาจารย ์ - บธ.ด. (การตลาด) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น,  
พ.ศ.๒๕๕๘ 
- บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น,  
พ.ศ.๒๕๔๗ 
- วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น,  
พ.ศ.๒๕๔๐ 

Jaroenwanit, Pensri., 
Kantatasiri, Pornpirat., & 
Kattiyapornpong, 
Uraiporn. (2017). 
Exploring the 
Perception and Attitude 
on Food Safety: A 
Market Situation in 
Thailand. Proceedings 
of Annual Tokyo 
Business Research 
Conference (pp.1-1). 

๓ นายเอกลักษณ์ คันศร 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
๕-๓๓๐๔-๙๐๐๐x-xx-x        

อาจารย ์ - วท.ด. (ชีววิทยา) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่,  
พ.ศ.๒๕๕๗ 
- วบ.ม. (ชีววิทยา) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่,  
พ.ศ.๒๕๔๗ 
- ทษ.บ. (เทคโนโลยีภมูิทัศน์
และการอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม) 
มหาวิทยาลยัแม่โจ,้  
พ.ศ.๒๕๔๒ 

ปานเทพ รัตนากร, 
เอกลักษณ์ คันศร, สุขุมาล 
ฤทธิ์เต็ม และเอกสิทธิ์  
ติยานันต.์ (2561). 
โครงการวิจัยการอนุรักษ์
จระเขส้ยามในพื้นที่
ธรรมชาติ (อุทยานแห่งชาติ
ปางสีดา/เขตห้ามล่า สัตว์ป่า
บึงบอระเพ็ด). ส านักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร. 

๔ นายโชคธ ารงค์ จงจอหอ ผู้ช่วยอาจารย ์ - ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา)  Chongchorhor, C. and 
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๔ 

 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขา)/
สถาบัน/ 

ปีที่ส าเร็จการศกึษา 

ผลงานทางวิชาการ 
อย่างน้อย ๑ รายการ 

ในรอบ ๕ ปี 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
๓-๓๖๐๙-๐๐๓๒x-xx-x 
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พ.ศ.๒๕๔๙ 
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Synthetic Method for 
Organizing Thai's 
Indigenous Rice 
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๕ นายทวีศักดิ์ ชูมา 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
๓-๖๐๐๘-๐๐๗๓x-xx-x 

อาจารย ์ - ปร.ด. (หลักสูตรและการ
สอนภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลยัศิลปากร,  
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- พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
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Phramaha Sangvech 
Sricot, Apaporn 
Bulsathaporn and 
Thaweesak Chooma. 
(2017). Buddhist Ethics 
with Solving the 
Environmental 
Problems. Cultural and 
Religious Studies, 5(1): 
54-60. 

 
๑๐.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  

ชั้นปี ๑         ณ  มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขตศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
ชั้นปี ๒ - ๔    ณ  โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 
 

๑๑.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
 ๑๑.๑   สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
  ปัจจุบันสถานการณ์และระบบเศรษฐกิจของโลกมุ่งสู่ตลาดการค้าเสรี ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศไทย เอ้ือประโยชน์ให้การประกอบการขนาดใหญ่ ที่มีเงินลงทุนสูงและมีโอกาสมากใน
การใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจดิจิทัล ในทางตรงข้าม ผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก ยัง
ขาดความคิดสร้างสรรค์และมักมีปัญหาด้านการตลาด รวมถึงมีพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่อนข้าง
น้อย ซ่ึงเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้มีความสามารถในการแข่งขันค่อนข้างต่ า  
 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักถึงผลกระทบต่อทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม และต้องการเสริมสร้างศักยภาพของท้องถิ่นชุมชนให้สามารถช่วยตนเองได้อย่างยั่งยืน จึงพัฒนา
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๕ 

 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรมขึ้นมา เพ่ือเสริม
ศักยภาพชุมชนท้องถิ่น ด้วยความมุ่งหวังว่าบัณฑิตของหลักสูตรจะมีความมุ่งมั่นในการประกอบการโดย
ค านึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม ด าเนินชีวิตและประกอบอาชีพในท้องถิ่นของตนเอง อันจะเป็นพ้ืนฐานในการ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น จังหวัดให้เข้มแข็ง และมีความพร้อมที่จะแข่งขันกับต่างประเทศ 
๑๑.๒   สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

จากสถานการณ์และระบบเศรษฐกิจของโลกที่ผันแปร โครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของไทยถูก
กระทบโดยตรง จึงมีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ระดับ จากสังคมที่ด ารงชีพด้วยการประกอบการภาคการผลิต
เกษตรกรรม เข้าสู่สังคมเกษตรกรรมเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมที่เน้นการผลิตสินค้าจ านวนมากเพ่ือ
ก่อให้เกิดรายได้ โดยขาดความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค ท าให้เกิดการเสื่อมโทรมของแหล่งผลิต 
และสุขภาพของผู้บริโภค ตามล าดับ  

การเปลี่ยนแปลงในระดับครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะพ้ืนที่ ๗ จังหวัดยุทธศาสตร์ของ
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล การประกอบการส่วนใหญ่เป็นการประกอบการที่มี
การสืบทอดในเครือญาติ บรรพบุรุษเป็นผู้เริ่มต้นและมีลูกหลานเป็นผู้สืบทอดต่อ เมื่อสังคมเปลี่ยน ชนรุ่นหลัง
ที่มารับมรดกต่อส่วนใหญ่ขาดความรู้ในรากฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่ตนอยู่ รวมทั้งค่านิยมที่
มุ่งการศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่งส่วนมากไม่เกี่ยวข้องกับการประกอบการที่รับสืบทอดมา จึงไม่สามารถ
ประยุกต์ความรู้และทักษะมาใช้ในการประกอบการที่สืบทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยังผลให้ชุมชนอ่อนแอ
ลง และคนวัยท างานต้องออกจากพ้ืนที่ไปรับจ้างหรือใช้แรงงานนอกพ้ืนที่  

เพ่ือลดปัญหาดังกล่าว หลักสูตรระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิง
นิเวศวัฒนธรรม จึงถูกพัฒนาขึ้นมาด้วยความมุ่งหวังที่ให้เกิดผู้ประกอบการในท้องถิ่น ที่สามารถน าพ้ืน
ฐานความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการออกแบบผลิตภัณฑ์ มา
ประกอบการในพ้ืนที่ ชุมชน และท้องถิ่นของตนให้เกิดความยั่งยืน  

 
๑๒.   ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

  ๑๒.๑  การพัฒนาหลักสูตร 
การพัฒนาหลักสูตรบนฐานของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี  ของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และข้อมูลที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน การประชุมแลกเปลี่ยนข่าวสารและ
สถานการณ์เศรษฐกิจและสังคม เน้นการมีส่วนร่วมของคณาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรซึ่งจะมีการพบปะ
แลกเปลี่ยนความรู้และทักษะของนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือจะให้มีการพัฒนาโดยตอบรับความต้องการ
ของผู้เรียน บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต ก่อนที่จะน าประเด็นต่างๆ ดังกล่าวมาหารือร่วมกับคณาจารย์และที่
ปรึกษาหลักสูตรต่อไป  

 
 

๑๒.๒  ความเกี่ยวข้องกบัพันธกิจของสถาบัน 
ปรัชญา เป้าประสงค์ และกระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
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๖ 

 

ประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๒ ของมหาวิทยาลัยมหิดล “Excellence 
in outcome-based education for globally-competent graduates” ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
ของนักศึกษา (Outcome-based education) สร้างบัณฑิตให้สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง ทั้งความรู้ 
ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ เพื่อเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในวง
กว้าง และส่งเสริมให้บัณฑิตที่จบไปมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามนิยามที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 
นั่นคือ ๑) รู้แจ้ง รู้จริง ทั้งด้านกว้างและด้านลึก ๒) มีทักษะ ประสบการณ์ สามารถแข่งขันได้ระดับโลก มีจิต
สาธารณะ ๓) สามารถท าประโยชน์ให้สังคมได้ และ ๔) กล้าคิด กล้าท า กล้าตัดสินใจ สร้างสรรค์สิ่งใหม่
ในทางที่ถูกต้อง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งบัณฑิตจะมีความรู้ความสามารถพ้ืนฐานรอบด้าน ทั้งบริหารธุรกิจ 
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการออกแบบผลิตภัณฑ์ อย่างสมดุล พร้อมกับความรู้ความ
เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่ได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติ (ปัญญาปฏิบัติ) 
อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจในพลวัตความสัมพันธ์ของฐานทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง สู่การบู รณาการต่อยอดเพ่ือ
การด าเนินชีวิตและประกอบอาชีพ เน้นเป็นผู้ประกอบการที่ค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

นอกจากนี้ หลักสูตรได้เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาทั้งสายสามัญ (ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย) และสายอาชีพ (ปวช. ๓ หรือ เทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย) รวมถึงผู้มีภูมิหลังทาง
ครอบครัวประกอบการ และ/หรือผู้ที่มุ่งมั่นที่จะประกอบอาชีพประกอบการในท้องถิ่นที่อยู่ ให้มีโอกาสได้
ศึกษาต่อ เมื่อส าเร็จการศึกษาบัณฑิตของหลักสูตรนี้จะสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนพ้ืนที่ได้ด้วยคุณธรรม 
ความรู้ และทักษะที่ได้ศึกษามา  

 
๑๓.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

๑) คณะศิลปศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 
เปิดท าการสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป ในชั้นปีที่ ๑ 

๒) คณะศิลปศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
กีฬา และศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เปิดท าการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
และรายวิชาเลือกเสรี ในทุกชั้นปี 
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๗ 

 

หมวดที ่๒.   ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร   
 

๑.    ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร     
       ๑.๑  ปรัชญา ความส าคัญของหลักสูตร 

        หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการประกอบการเชิงนิเวศมวัฒนธรรม โครงการจัดตั้งวิทยาเขต
นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome based education) โดยใช้ความสนใจ
ในผลิตภัณฑ์และการประกอบการของนักศึกษาเป็นฐานในการเรียนรู้ (Learning-center education) และ
เน้นการเรียนรู้จากภาคปฏิบัติน าภาคทฤษฎี เรียนรู้และสร้างความเข้าใจผ่านความล้มเหลวและการประสบ
ความส า เร็ จจากการลงมื อปฏิ บั ติ  เกิ ด เป็ น วิ ธี คิ ดและทั กษะการประกอบการ เฉพาะตั วบุ คคล 
(Constructionism) ท าให้บัณฑิตเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์และน าพาสังคมให้ยั่งยืน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ๒ Excellence in outcome-based education for globally- competent 
graduates 
 

       ๑.๒  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
         ๑.๒.๑  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Objectives)  

จัดการเรียนการสอน เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถและคุณลักษณะ ดังนี้ 
๑) มีความรู้ความเข้าใจในบริบทของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและชุมชนสังคม 
๒) พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการผ่านประสบการณ์การประกอบการที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
จากคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรม 
๓) สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
๔) สร้างโอกาสในการประกอบการและการพัฒนาธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม 
๕) มีทักษะการสื่อสาร การน าเสนอ และการท างานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์     

 ๑.๒.๒  ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program–level Learning Outcomes: PLOs)   
 ๑)  PLO1 ผลิตผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศวัฒนธรรม (สินค้าหรือบริการ) ได้สร้างสรรค์ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้า 

     ๒)  PLO2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประกอบการได้ 
     ๓)  PLO3 ขายผลิตภัณฑ์ (สินค้าหรือบริการ) และท าการตลาดได้อย่างสร้างสรรค์และน่าสนใจ 
     ๔)  PLO4 ประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และส่งมอบ

คุณค่าของทุนทางวัฒนธรรม 
     ๕)  PLO5 บริหารจัดการการสร้างเครือข่ายในการประกอบการเพ่ือให้ได้รับประโยชน์ร่วมกันได้ 

 ๖)  PLO6 แสดงออกถึงคุณลักษณะของผู้ประกอบการภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีคุณธรรม
จริยธรรม และมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 
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๘ 

 

๒.   แผนพัฒนาปรับปรุง 
 
  แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

๑. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศ
วัฒนธรรม คงมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ 
สกอ. ก าหนด และพัฒนาหลักสูตร
ให้มีมาตรฐานระดับสากล 

๑. ติดตามประเมินหลักสูตรทุก ๓-๕ 
ปี หรือเมื่อครบวงรอบของหลักสูตร
เทียบเคียงและผลักดันหลักสูตรให้มี
มาตรฐานสากล 
๒. สร้างความร่วมมือและเครือข่ายกับ
สถาบันวิชาการในการพัฒนาหลักสูตร
ให้มีมาตรฐานระดับสากล 

๑. รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
๒. เอกสารการจัดล าดับหลักสูตร   
๓. เอกสารความร่วมมือระหว่าง
สถาบันและภาคีเครือข่าย 

๒. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ
สังคมโลก  

๑. ติดตามและประเมินความพึงพอใจ 
และข้อเสนอแนะความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิตทุก ๓-๕ ปี หรือเมื่อครบ
วงรอบของหลักสูตร 
๒. ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๓-๕ ปี หรือ
เมื่อครบวงรอบของหลักสูตร 
๓ . พั ฒ นาภ าคี เค รือข่ ายการวิ จั ย
ระหว่างชุมชน ภาครัฐ เอกชน กึ่ ง
เอกชน  และ  ภ าคป ระช าช น  ใน
ประเทศ 

๑. รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจและข้อเสนอแนะตามความ
ต้องการของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต 
๒. รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในทักษะความรู้ ความสามารถ
ในการท างานของบัณฑิตโดยเฉลี่ย
อยู่ในระดับด ี

๓. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้าน
การเรียนการสอน วิชาการ การวิจัย
และบริการวิชาการ ให้เชี่ยวชาญ 

๑. ส่งเสริมบุคลากรให้เพ่ิมพูน ความรู้ 
และทั กษะด้านการเรียนการสอน 
วิชาการ วิจัย และบริการวิชาการด้าน
การประกอบการในสถาบันชั้นน าทั้งใน
ป ระ เท ศ แ ล ะต่ า งป ร ะ เท ศ  แ ล ะ
เครือข่ายวิชาการ ภาครัฐและเอกชน 
๒. สนับสนุนบุคลากรให้บริการวิชาการ 
และร่วมมือวิจัยกับหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

๑. จ านวนบุคลากรที่ ไปเพ่ิมพูน
ความรู้ ด้ าน ก าร เรี ย น การสอน
วิช าการ  การวิ จั ย  แล ะบริก าร
วิชาการ 
๒. จ านวนโครงการวิจัยต่ออาจารย์
ในหลักสูตร 
๓. จ านวนโครงการวิจัยที่น าไปใช้ใน
การเรียนการสอนและการบริการ
วิชาการ 
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๙ 

 

หมวดที ่๓.    
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
๑.  ระบบการจัดการศึกษา 
      ๑.๑  ระบบ ใช้ระบบการศึกษาแบบหน่วยกิต ทวิภาค 

      ๑.๒  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
มีเฉพาะรายวิชาเกี่ยวกับการฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์ โดยให้ลงทะเบียนในภาคฤดูร้อน ชั้นปีที่ ๒ 

      ๑.๓  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค ไม่มี 
๒.  การด าเนินการหลักสูตร 

๒.๑   วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน   
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปกติ ในวัน -เวลาราชการ งดการจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์-

อาทิตย์และวันหยุดตามประกาศของรัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยมหิดล แต่อาจมีการจัดการเรียนการสอนเสริมใน
วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ตามความจ าเป็นในแต่ละรายวิชา และได้รับการอนุญาตให้มีการจัดการเรียนการสอนใน
วันหยุดเป็นครั้งคราวจากโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ 
๒.๒   คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

การเข้าศึกษาในระบบปกติ  
- ส าหรับนักศึกษาไทย ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาสายสามัญ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖ หรือ

เทียบเท่า) หรือสายอาชีพ (ปวช. หรือเทียบเท่า มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๖) ตามระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลโดยระบบโควตา ระบบแอดมิดชัน ระบบการคัดเลื อกในหลักสูตรพิเศษของ
มหาวิทยาลัยมหิดล และระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ 

-  นักศึกษาต่างประเทศ ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาสายสามัญ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖ 
หรือเทียบเท่า) หรือสายอาชีพ (ปวช. หรือเทียบเท่า มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๖) มีทักษะในการสื่อสารด้วย
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดี  

ผู้สมัครที่มีคุณสมบัตินอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ข้างต้น เช่น ให้อยู่ใน ดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ด าเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม 
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

๒.๓   ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า   
๒.๓.๑ การปรับตัวของนักศึกษาในการใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนใหม่และสังคมใหม่ในมหาวิทยาลัย 
๒.๓.๒ ปัญหาและข้อจ ากัดในการเรียน ได้แก่ ความรู้พ้ืนฐาน ทักษะ การคิดวิเคราะห์ และการ

แก้ปัญหาของนักศึกษาไม่เพียงพอ และ/หรือไม่เท่ากัน 
๒.๓.๓ การขาดแคลนทุนทรัพย ์
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๑๐ 

 

๒.๔   กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓ 
๒.๔.๑ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเข้ามาให้

ค าปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชิด เพ่ือผ่อนคลายปัญหาในการปรับตัวด้านการเรียนและความเป็นอยู่ของนักศึกษาที่
ส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานจากต่างจังหวัด ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง  

๒.๔.๒ มีกิจกรรมการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะน าเรื่องการเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษาและจาก
รุ่นพี ่

๒.๔.๓ สนับสนุนให้มีการด าเนินการเกี่ยวกับการหาความร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นในระดับต าบล 
อ าเภอ จังหวัดรวมทั้งภาคเอกชน องค์กรเอกชน ในการจัดหา จัดสรรทุนสนับสนุนการเรียนการสอนให้กับ
นักเรียนที่ขาดแคลนทุนการศึกษาของนักเรียนในท้องถิ่น รวมทั้งด าเนินการประสานงานและประชาสัมพันธ์
แหล่งทุนต่างๆ ให้กับนักศึกษา เช่น ทุน กยศ. และทุนอื่นๆ เป็นต้น 

 

๒.๕    แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี  

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
ชั้นปีที่ ๑ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
ชั้นปีที่ ๒ - ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
ชั้นปีที่ ๓ - - ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
ชั้นปีที่ ๔ - - - ๓๐ ๓๐ 

  จ านวนนักศึกษาสะสม ๓๐ ๖๐ ๙๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
จ านวนนักศึกษาที่คาดว่า
จะส าเร็จการศึกษารวม 

- - - ๓๐ ๓๐ 

 
๒.๖    งบประมาณตามแผน 

      ด้านการลงทุน      
      ๒.๖.๑   ความคุ้มทุน/ความคุ้มค่า 

 รายรับต่อคน/ตลอดหลักสูตร จ านวน ๖๖,๔๕๐ บาท   
 ค่าใช้จ่ายต่อคน/ตลอดหลักสูตร จ านวน ๖๔,๖๖๗ บาท       
 จ านวนนักศึกษาน้อยสุดที่คุ้มทุน จ านวน ๒๔ คน      
 จ านวนนักศึกษาท่ีคาดว่าจะรับ จ านวน ๓๐ คน      

  
  ๒.๖.๒   การคิดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิต  (บาท/ต่อปีการศึกษา) 
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๑๑ 

 

             ๑)  ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิต      

ล าดับ รายการ 
ค่าใช้จ่ายต่อปี

การศึกษา  (บาท) 
รายจ่ายสุทธิ 

(บาท) 

๑ 
ค่าจ้างสอนรายวิชา (อาจารย์พิเศษ, ค่าตอบแทนพิเศษ ๖ 
ชั่วโมง x ๘๐๐ บาท x ๑๐ ครั้ง)  

๔๘,๐๐๐.๐๐ ๑๙๒,๐๐๐.๐๐ 

๒ 
ค่าตอบแทนวิทยากรนอกสถานที่  
(วิทยากร ๖ ชั่วโมง x ๘๐๐ บาท x ๕ ครั้ง)  

๒๔,๐๐๐.๐๐ ๙๖,๐๐๐.๐๐ 

๓ 
ค่าห้องเรียนที่ศาลายาเฉพาะชั้นปีที่ ๑  
(๑๕,๐๐๐บาท/เดือน x ๘ เดือน) 

๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ 

๔ 
ค่าห้องเรียนที่วิทยาเขตชั้นปีที่ ๒-๔  
(๑,๐๐๐บาท/เดือน x ๘ เดือน x ๓ ชั้นปี) 

๒๔,๐๐๐.๐๐ ๒๔,๐๐๐.๐๐ 

๕ ค่าวัสดุ     

 
๕.๑ ค่าวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน ๒๕,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 
๕.๒ ค่าครุภัณฑ์ในการจัดการเรียนการสอน (เฉพาะโครงงาน)   ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๖ 
ค่าตอบแทนนอกสถานที่  
(ค่าสถานที่ ๖ ชั่วโมง x ๑,๐๐๐ บาท x ๕ ครั้ง)  

๓๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ 

๗ ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ าค่าไฟฟ้าเฉลี่ย ๒๐๐ บาท/วัน X ๒๕๐ วนั) ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๘ ค่าเดินทาง (ค่าเชื้อเพลิง) ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๙ โครงการพัฒนาอาจารย์/บุคลากร ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๑๐ ค่าด าเนินการใช้สอยอื่นๆ  ๕,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ 
๑๑ ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์/ค่าเสื่อมราคาวัสดุ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐ 

  รวมประมาณการรายจ่ายท้ังสิ้น ๕๔๖,๐๐๐.๐๐ ๑,๕๕๒,๐๐๐.๐๐ 

   
            ๒)  รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา/และอ่ืนๆ 

ล าดับ รายได้ บาท/ปี/หลักสูตร 
๑ ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา ๑,๗๕๐.๐๐ 
๒ ค่าธรรมเนียมการศึกษา/ค่าหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ๔ ปี ๓๓,๒๐๐.๐๐ 
๓. ค่าธรรมเนียมเฉพาะหลักสูตร (ส าหรับวิทยาเขต)  

ภาคการศึกษาละ ๔,๕๐๐ บาท (ชั้นปีที่ ๑ – เทอมต้นชั้นปีที่ ๔) 
๓๑,๕๐๐.๐๐ 

 รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ๖๖,๔๕๐.๐๐ 
๒.๗   ระบบการศึกษา  
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๑๒ 

 

 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
อ่ืนๆ (ระบุ) 

๒.๘   การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)  
 มี  ด าเนินการตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 
๒. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

๓.๑  หลักสูตร   
๓.๑.๑  จ านวนหน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ หน่วยกิต  
๓.๑.๒  โครงสร้างหลักสูตร จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ ปรากฏดังนี้     
๑)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ไม่น้อยกว่า  ๓๓   หน่วยกิต  

๑.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์     ๑๓      หน่วยกิต  
๒.  กลุ่มวิชาภาษา        ๑๓      หน่วยกิต  
๓.  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                  ๒      หน่วยกิต   
๔.  กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ          ๕      หน่วยกิต   

๒)  หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  ๘๓    หน่วยกิต  
๑.   วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน                                  ๒๙ หน่วยกิต  
๒.   วิชาเฉพาะบังคับ                                    ๕๔ หน่วยกิต  

๓)   หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่า      ๙    หน่วยกิต 
 

๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร 
หน่วยกิตของแต่ละรายวิชาระบุตัวเลขหน่วยกิตรวมไว้หน้าวงเล็บ  ส่วนตัวเลขในวงเล็บแสดงจ านวนชั่วโมง

ของการเรียนการสอนทฤษฎีที่ใช้แบบบรรยาย และ/หรือปฏิบัติและศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ตลอดภาค
การศึกษา  ได้แก่  xxxx xxx  x(x-x-x)  หมายถึง รหัสรายวิชาเป็นตัวอักษร ๔ ตัว และตัวเลข ๓ หลัก จ านวน
หน่วยกิตรวม (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) โดยก าหนด ดังนี้ 

ตัวเลข รหัสรายวิชา ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม โครงการจัดตั้ง
วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย สัญลักษณ์ ๗ ตัว แบ่งเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ 

 
ก.   ตัวอักษร ๔ ตัว  มีความหมาย  ดังนี้ 
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๑๓ 

 

 -  ตัวอักษร ๒ ตัวแรก  เป็นอักษรย่อชื่อคณะ/สถาบันที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน   ได้แก่ 
  มม   :  MU     หมายถึง   รายวิชาที่จัดร่วมระหว่างทุกคณะโดยมหาวิทยาลัยมหิดล 
     นว   :  NW   หมายถึง   รายวิชาที่จัดโดยโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
             ศศ   :  LA   หมายถึง    รายวิชาที่จัดโดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
   สม   :  SH หมายถึง    รายวิชาที่จัดโดยคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
   จศ   :  CE หมายถึง    รายวิชาที่จัดโดยศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

- ตัวอักษร  ๒ ตัวหลัง เป็นอักษรย่อของภาควิชา/ชื่อรายวิชา หรือโครงการ ที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการ
สอน  ดังนี้ 

ภท  :  TH หมายถึง   รายวิชาที่จัดโดยภาควิชาภาษาไทย 
ภอ  :  EN หมายถึง   รายวิชาที่จัดโดยภาควิชาภาษาอังกฤษ 
กป  :  EP หมายถึง  รายวิชาที่จัดโดยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการประกอบการ 
   เชิงนิเวศวัฒนธรรม โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ 

 ศท  :  GE หมายถึง   รายวิชาศึกษาทั่วไป 
ข.   ตัวเลข  ๓  ตัว ตามหลังอักษรย่อของรายวิชา 

-  เลขตัวหน้า     หมายถึง     ระดับชั้นปี ที่ก าหนดให้ศึกษารายวิชานั้นๆ 
๑  หมายถึง  ระดับชั้นปีที่ ๑ 
๒  หมายถึง  ระดับชั้นปีที่ ๒ 
๓  หมายถึง  ระดับชั้นปีที่ ๓ 
๔ หมายถึง  ระดับชั้นปีที่ ๔ 

-  เลข ๒ ตัวท้าย  หมายถึง    ล าดับที่การเปิดรายวิชาในแต่ละหมวดหมู ่ของรายวิชานั้นๆ เพ่ือไม่ให้ตัวเลข 
         ซ้ าซ้อนกัน 
 หมายเหตุ: ยกเว้นรายวิชา จศศท ๒๐๑ จิตตปัญญาศึกษากับการพัฒนาภาวะผู้น า ซึ่งจัดไว้เป็นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
และหลักสูตรก าหนดให้มีการเรียนการสอนในปี ๑ เทอม ๑ โดยด าเนินการสอนโดยศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล รายวิชานี้จะ
ไม่เข้าเกณฑ์ “เลขตัวหน้า” เพราะเป็นการก าหนดตามรหัสรายวิชาของศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล รายวิชานี้ศูนย์จิตต
ปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอนให้กับนักศึกษาหลักสูตรอื่นเรียนได้ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีช้ันปีท่ี ๑ ขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
    ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                    ไม่น้อยกว่า  ๓๓   หน่วยกิต   
(๑) กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนด                                                      ๑๗   หน่วยกิต 
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๑๔ 

 

(๑.๑) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์                                              ๘    หน่วยกิต 
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

มมศท ๑๐๐ 
MUGE 100 

การศึกษาท่ัวไปเพื่อพัฒนามนุษย์  
General Education for Human Development 

๓ (๓-๐-๖) 

จศศท ๒๐๑* 
CEGE  201 

จิตตปัญญาศึกษากับการพัฒนาภาวะผู้น า        ๒ (๑-๒-๓) 
Contemplative Education and Leadership Development  

ศศพฐ ๑๔๖* 
LAFE 146 

การพัฒนาบุคลิกภาพ     
Personality Development   

๓ (๓-๐-๖) 

* จ านวนหน่วยกิตท่ีคงเหลือส าหรบัหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สามารถเลือกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปท่ีอยู่ใน
บัญชีกลางของมหาวิทยาลยัมหิดลมาจัดการเรยีนการสอนได ้

   
(๑.๒) กลุ่มวิชาภาษา                                                                         ๙  หน่วยกิต 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 100 Art of Using  Thai Language  in Communication  
ศศภอ ๑๐๓* ภาษาอังกฤษระดับ ๑  ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 103 English Level 1  
ศศภอ ๑๐๔* 
LAEN 104 

ภาษาอังกฤษระดับ ๒      
English Level 2   

๓ (๒-๒-๕) 

ศศภอ ๑๐๕* 
LAEN 105 

ภาษาอังกฤษระดับ ๓      
English Level 3   

๓ (๒-๒-๕) 

ศศภอ ๑๐๖* 
LAEN 106 

ภาษาอังกฤษระดบั ๔      
English Level 4   

๓ (๒-๒-๕) 

* วิชากลุ่มภาษา วิชาภาษาอังกฤษ เลือกจ านวน ๒ รายวิชาต่อเนื่อง รวม ๖ หน่วยกิต จัดกลุ่มการเรยีนการสอน
ตามระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา  เป็นรายวิชาภาษาอังกฤษระดับ ๑-๔ 

 
(๒) กลุ่มวิชาเลือกที่หลักสูตรก าหนด                                                      ๑๖  หน่วยกิต 
(๒.๑) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์                                        ๕  หน่วยกิต 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
นวกป ๑๐๖ 
NWEP 106 

อุษาคเนย์ศึกษา     
South East Asian Studies   

๒ (๒-๐-๔) 

นวกป ๒๓๙ ทุนวัฒนธรรมศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 
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๑๕ 

 

NWEP 239 Cultural Resource Study 
   
(๒.๒) กลุ่มวิชาภาษา                                                                         ๔  หน่วยกิต 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
นวกป ๒๑๑ 
NWEP 211 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ในชีวิตจริง ๑        
Experiential English 1  

๒ (๒-๐-๔) 

นวกป ๒๑๒ 
NWEP 212 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ในชีวิตจริง ๒   
Experiential English 2  
 

๒ (๒-๐-๔) 

(๒.๓) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                   ๒ หน่วยกิต 
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

นวกป ๑๐๗  
NWEP 107 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการประกอบการ 
Information Technology for Entrepreneurship  

๒ (๑-๒-๓) 
 

   
(๒.๔) กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ                                                     ๕ หน่วยกติ 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
นวกป ๑๔๑ 
NWEP 141 

ศิลปะการใช้ชีวิต 
Arts of Living 

๓ (๓-๐-๖) 

นวกป ๓๐๒ 
NWEP 302 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
Occupational Health and Safety 

๒ (๒-๐-๔) 

 

   ข.  หมวดวิชาเฉพาะ                                                         ไม่น้อยกว่า ๘๓ หน่วยกิต 
(๑) กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน                                                                 ๒๙ หน่วยกิต 

                                                    หนว่ยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
นวกป ๑๔๙ 
NWEP 149 

แรงบันดาลใจสู่การเป็นผู้ประกอบการ  
Inspiration for Entrepreneur   

๒ (๒-๐-๔) 

นวกป ๑๕๐ 
NWEP 150 

แนวคิดและความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการ  
Concept and Creativity for Entrepreneur  

๒ (๒-๐-๔) 

นวกป ๑๔๖ 
NWEP 146 

ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการประกอบการ 
Natural Resources for Entrepreneurship 

๓ (๒-๒-๕) 

นวกป ๑๔๗ 
NWEP 147 

พ้ืนฐานการประกอบการ 
Fundamental Entrepreneurship 

๒ (๒-๐-๔) 
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๑๖ 

 

นวกป ๑๔๘ 
NWEP 148 

โครงงานเพ่ือการประกอบการ ๑ 
Entrepreneurship Project 1 

๒ (๑-๒-๓) 

นวกป ๒๓๘ 
NWEP 238 

การจัดการสิ่งแวดล้อมและภูมินิเวศน์ 
Geo-ecosystem and Environmental Management 

๓ (๒-๒-๕) 

นวกป ๒๔๐ 
NWEP 240 

กระบวนวิธีการวิจัย 
Research Process 

๓ (๒-๒-๕) 

นวกป ๒๔๗ 
NWEP 247 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการประกอบการ ๑ 
Science and Technology for Entrepreneurship 1 

๓ (๒-๒-๕) 

นวกป ๒๔๘ 
NWEP 248 

ธุรกิจเพ่ือการประกอบการ ๑ 
Business for Entrepreneurship 1 

๓ (๒-๓-๕) 

นวกป ๒๔๙ 
NWEP 249 

ความคิดสร้างสรรค์และแนวคิดนวัตกรรมการประกอบการ  
Creativity and Innovative Ideas  

๓ (๑-๔-๔) 

นวกป ๒๕๐ 
NWEP 250 

การพัฒนาแนวคิดสร้างสรรค์สู่การประกอบการจริง 
Creativity Ideas development  for Entrepreneurship 

๓ (๑-๔-๔) 

 
(๒) กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ                                                                   ๕๔ หน่วยกิต 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
นวกป ๒๕๓ 
NWEP 253 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการประกอบการ ๒ 
Science and Technology for Entrepreneurship 2 

๓ (๒-๒-๕) 

นวกป ๒๕๔ 
NWEP 254 

ธุรกิจเพ่ือการประกอบการ ๒ 
Business for Entrepreneurship 2 

๓ (๒-๓-๕) 

นวกป ๒๕๕ 
NWEP 255 

วิถีผู้ประกอบการ 
The Way of the Entrepreneur 

๒ (๐-๖-๔) 

นวกป ๒๕๖ 
NWEP 256 

โครงงานเพ่ือการประกอบการ ๒ 
Entrepreneurship Project 2 

๔ (๑-๖-๕) 

นวกป ๒๕๗ 
NWEP 257 

โครงงานเพ่ือการประกอบการ ๓ 
Entrepreneurship Project 3 

๔ (๑-๖-๕) 

นวกป ๓๔๑ 
NWEP 341 

ภาษาอังกฤษธุรกิจส าหรับการประกอบการ  
Business English for Entrepreneurship 

๒ (๒-๐-๔) 
 

นวกป ๓๔๒ 
NWEP 342 

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
Academic English 

๒ (๑-๒-๓) 

นวกป ๓๕๖ ธุรกิจเพ่ือการประกอบการ ๓ ๓ (๒-๓-๕) 
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๑๗ 

 

NWEP 356 Business for Entrepreneurship 3 
นวกป ๓๕๗ 
NWEP 357 

ธุรกิจเพ่ือการประกอบการ ๔ 
Business for Entrepreneurship 4 

๓ (๒-๓-๕) 

นวกป ๓๕๘ 
NWEP 358 

โครงงานเพ่ือการประกอบการ ๔ 
Entrepreneurship Project 4 

๕ (๑-๘-๖) 

นวกป ๓๕๙ 
NWEP 359 

โครงงานเพ่ือการประกอบการ ๕ 
Entrepreneurship Project 5 

๕ (๑-๘-๖) 

นวกป ๓๖๐ 
NWEP 360 

สัมมนาส าหรับผู้ประกอบการ ๑ 
Seminar for Entrepreneur 1 

๓ (๓-๐-๖) 

นวกป ๓๖๑ 
NWEP 361 

สัมมนาส าหรับผู้ประกอบการ ๒ 
Seminar for Entrepreneur 2 

๓ (๑-๖-๔) 

นวกป ๔๕๒   
NWEP 452 

โครงงานพัฒนาคุณภาพเพ่ือการประกอบการ 
Quality Development Project for Entrepreneurship 

๖ (๐-๑๘-๐) 

นวกป ๔๕๔ 
NWEP 454 

สหกิจศึกษา 
Co-operative Education 

๖ (๐-๑๘-๐) 

 หมายเหตุ: รายวิชา นวกป ๒๕๕ วิถีผู้ประกอบการ รายวิชา นวกป ๔๕๒ โครงงานพัฒนาคุณภาพเพื่อการประกอบการ 
และ รายวิชา นวกป ๔๕๔ สหกิจศึกษา เป็นรายวิชาที่ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการจริง นักศึกษาในหลักสูตรฯ มี
การฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดประสบการณ์และทักษะการประกอบการในสถานประกอบการตามที่นักศึกษาสนใจและตาม
ความเหมาะสมที่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี                                                          ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต  

        ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาในสาขาใดๆ ก็ได้ที่ เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยความ         
เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา ตามท่ีสามารถจัดด าเนินการได้ และไม่ขัดต่อระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ๓.๑.๔   แสดงแผนการศึกษา     
            (แสดงแผนการศึกษาในแต่ละชั้นปี)    
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๑๘ 

 

ปีท่ี ๑ 
ภาคการศึกษาที่ ๑ 

    หน่วยกิต  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
*มมศท ๑๐๐ 
*MUGE 100 

การศึกษาท่ัวไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ 
General Education for Human Development  

๓ (๓-๐-๖) 

**ศศภท ๑๐๐ 
**LATH 100 

ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                       ๐ (๐-๐-๐) 
Art of Using  Thai Language  in Communication 

***ศศภอ ๑๐๓-๑๐๖ 
***LAEN 103-106 

ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑-๔ 
English Level I-IV  

๓ (๒-๒-๕) 
 

****จศศท ๒๐๑ จิตตปัญญาศึกษากับการพัฒนาภาวะผู้น า ๒ (๑-๒-๓) 
****CEGE 201 Contemplative Education and Leadership Development 
นวกป ๑๐๖ 
NWEP 106 

อุษาคเนย์ศึกษา     
South East Asian Studies   

๒ (๒-๐-๔) 

นวกป ๑๐๗ 
NWEP 107 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการประกอบการ 
Information Technology for Entrepreneurship 

๒ (๑-๒-๓) 
 

นวกป ๑๔๙  
NWEP 149 

แรงบันดาลใจสู่การเป็นผู้ประกอบการ  
Inspiration for Entrepreneur   

๒ (๒-๐-๔) 

นวกป ๑๔๖ 
NWEP 146 

ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการประกอบการ 
Natural Resources for Entrepreneurship 

๓ (๒-๒-๕) 

 รวมหน่วยกิต ๑๖ หน่วยกิต 
หมายเหตุ :    * เป็นรายวิชาลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ ๑ จ านวน ๒ หน่วยกิต แต่เรียนตลอดปีการศึกษา  

          (ท้ังภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒) 
** เป็นรายวิชาลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ ๒ จ านวน ๒ หน่วยกิต แต่เรียนตลอดปีการศึกษา  

          (ท้ังภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒) 
      *** จัดกลุ่มการเรียนการสอน ตามระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาเป็นรายวิชา 

              ภาษาอังกฤษ  ระดับ ๑-๔ 
  **** จ านวนหน่วยกิตที่คงเหลือส าหรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สามารถเลือกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่อยู่ใน

บัญชีกลางของมหาวิทยาลัยมหิดลมาจัดการเรียนการสอนได้ 

 
 

ปีท่ี ๑ 
ภาคการศึกษาที่ ๒ 

 หน่วยกิต  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
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๑๙ 

 

*มมศท ๑๐๐ 
*MUGE 100 

การศึกษาท่ัวไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ 
General Education for Human Development  

๐ (๐-๐-๐) 

**ศศภท ๑๐๐ 
**LATH 100 

ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
Art of Using  Thai Language  in Communication 

๓ (๒-๒-๕) 

***ศศภอ ๑๐๓-๑๐๖ 
***LAEN 103-106 

ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑-๔ 
English Level I-IV  

๓ (๒-๒-๕) 
 

****ศศพฐ ๑๔๖ 
****LAFE 146 

การพัฒนาบุคลิกภาพ     
Personality Development   

๓ (๓-๐-๖) 

นวกป ๑๔๑ 
NWEP 141 

ศิลปะการใช้ชีวิต 
Arts of Living 

๓ (๓-๐-๖) 

นวกป ๑๕๐ 
NWEP 150 

แนวคิดและความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการ  
Concept and Creativity for Entrepreneur  

๒ (๒-๐-๔) 

นวกป ๑๔๗ 
NWEP 147 

พ้ืนฐานการประกอบการ 
Fundamental Entrepreneurship 

๒ (๒-๐-๔) 

นวกป ๑๔๘ 
NWEP 148 

โครงงานเพ่ือการประกอบการ ๑ 
Entrepreneurship Project 1 

๒ (๑-๒-๓) 

 รวมหน่วยกิต ๑๘ หน่วยกิต 
หมายเหตุ :    * เป็นรายวิชาลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ ๑ จ านวน ๒ หน่วยกิต แต่เรียนตลอดปีการศึกษา  

          (ท้ังภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒) 
** เป็นรายวิชาลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ ๒ จ านวน ๒ หน่วยกิต แต่เรียนตลอดปีการศึกษา  

          (ท้ังภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒) 
       *** จัดกลุ่มการเรียนการสอน ตามระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาเป็นรายวิชา 

              ภาษาอังกฤษ  ระดับ ๑-๔ 
  **** จ านวนหน่วยกิตที่คงเหลือส าหรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สามารถเลือกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่อยู่ใน

บัญชีกลางของมหาวิทยาลัยมหิดลมาจัดการเรียนการสอนได้ 

 
 
 
 

ปีท่ี ๒ 
ภาคการศึกษาที่ ๑ 

    หน่วยกิต  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
นวกป ๒๑๑  ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ในชีวิตจริง ๑      ๒ (๒-๐-๔) 
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๒๐ 

 

NWEP 211 Experiential English 1  
นวกป ๒๓๙ 
NWEP 239 

ทุนวัฒนธรรมศึกษา 
Cultural Resource Study 

๓ (๓-๐-๖) 

นวกป ๒๔๐ 
NWEP 240 

กระบวนวิธีการวิจัย 
Research Process 

๓ (๒-๒-๕) 

นวกป ๒๔๗ 
NWEP 247 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการประกอบการ ๑ 
Science and Technology for Entrepreneurship 1 

๓ (๒-๒-๕) 

นวกป ๒๔๘ 
NWEP 248 

ธุรกิจเพ่ือการประกอบการ ๑ 
Business for Entrepreneurship 1 

๓ (๒-๓-๕) 

นวกป ๒๔๙ 
NWEP 249 

ความคิดสร้างสรรค์และแนวคิดนวัตกรรมการประกอบการ  
Creativity and Innovative Ideas 

๓ (๑-๔-๔) 

นวกป ๒๕๖ 
NWEP 256 

โครงงานเพ่ือการประกอบการ ๒ 
Entrepreneurship Project 2 

๔ (๑-๖-๕) 

 รวมหน่วยกิต ๒๑ หน่วยกิต 
 

ปีท่ี ๒ 
ภาคการศึกษาที่ ๒ 

    หน่วยกิต  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
นวกป ๒๑๒ 
NWEP 212 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ในชีวิตจริง ๒   
Experiential English 2  

๒ (๒-๐-๔) 

นวกป ๒๓๘ 
NWEP 238 

การจัดการสิ่งแวดล้อมและภูมินิเวศน์ 
Geo-ecosystem and Environmental Management 

๓ (๒-๒-๕) 

นวกป ๒๕๐ 
NWEP 250 

การพัฒนาแนวคิดสร้างสรรค์สู่การประกอบการจริง 
Creativity Ideas development  for Entrepreneurship 

๓ (๑-๔-๔) 

นวกป ๒๕๓ 
NWEP 253 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการประกอบการ ๒ 
Science and Technology for Entrepreneurship 2 

๓ (๒-๒-๕) 

นวกป ๒๕๔ 
NWEP 254 

ธุรกิจเพ่ือการประกอบการ ๒ 
Business for Entrepreneurship 2 

๓ (๒-๓-๕) 

นวกป ๒๕๗ 
NWEP 257 

โครงงานเพ่ือการประกอบการ ๓ 
Entrepreneurship Project 3 

๔ (๑-๖-๕) 

 รวมหน่วยกิต ๑๘ หน่วยกิต 
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๒๑ 

 

ปีท่ี ๒  
ภาคฤดูร้อน 

 หน่วยกิต  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
นวกป ๒๕๕ 
NWEP 255 

วิถีผู้ประกอบการ 
The Way of the Entrepreneur 

๒ (๐-๖-๐) 

 รวมหน่วยกิต ๒ หน่วยกิต 
 

ปีท่ี ๓   
ภาคการศึกษาที่ ๑ 

    หน่วยกิต  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
นวกป ๓๔๑ 
NWEP 341 

ภาษาอังกฤษธุรกิจส าหรับการประกอบการ  
Business English for Entrepreneurship 

๒ (๒-๐-๔) 
 

นวกป ๓๕๖ 
NWEP 356 

ธุรกิจเพ่ือการประกอบการ ๓ 
Business for Entrepreneurship 3 

๓ (๒-๓-๕) 

นวกป ๓๕๘ 
NWEP 358 

โครงงานเพ่ือการประกอบการ ๔ 
Entrepreneurship Project 4 

๕ (๑-๘-๖) 

นวกป ๓๖๐ 
NWEP 360 

สัมมนาส าหรับผู้ประกอบการ ๑ 
Seminar for Entrepreneur 1 

๓ (๓-๐-๖) 

 รวมหน่วยกิต ๑๓ หน่วยกิต 
 

ปีท่ี ๓  
ภาคการศึกษาที่ ๒ 

   หน่วยกิต  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
นวกป ๓๐๒ 
NWEP 302 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
Occupational Health and Safety 

๒ (๒-๐-๔) 

นวกป ๓๔๒  
NWEP 342 

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
Academic English 

๒ (๑-๒-๓) 

นวกป ๓๕๗ 
NWEP 357 

ธุรกิจเพ่ือการประกอบการ ๔ 
Business for Entrepreneurship 4 

๓ (๒-๓-๕) 

นวกป ๓๕๙ 
NWEP 359 

โครงงานเพ่ือการประกอบการ ๕ 
Entrepreneurship Project 5 

๕ (๑-๘-๖) 

นวกป ๓๖๑ สัมมนาส าหรับผู้ประกอบการ ๒ ๓ (๑-๖-๔) 
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๒๒ 

 

NWEP 361 Seminar for Entrepreneur 2 
 รวมหน่วยกิต ๑๕ หน่วยกิต 

 
ปีที่ ๔   

ภาคการศึกษาที่ ๑ 
 หน่วยกิต  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
นวกป ๔๕๒   
NWEP 452 

โครงงานพัฒนาคุณภาพเพ่ือการประกอบการ 
Quality Development Project for Entrepreneurship 

๖ (๐-๑๘-๐) 

นวกป ๔๕๔ 
NWEP 454 

สหกิจศึกษา 
Co-operative Education 

๖ (๐-๑๘-๐) 

 รวมหน่วยกิต ๑๒ หน่วยกิต 
 

ปีท่ี ๔  
ภาคการศึกษาที่ ๒ 

    หน่วยกิต  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
XXXX XXX  
XXXX XXX  

รายวิชาเลือกเสรี รวมแล้วไม่น้อยกว่า 
Selective subject 

๙ หน่วยกิต 

 รวมหน่วยกิต ๙ หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๑.๕  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) สู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping): แสดงในภาคผนวก ๔ 

       ๓.๑.๖   ค าอธิบายรายวิชา  
  ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป           
(๑) กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนด                                                            
(๑.๑) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์                                                     
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๒๓ 

 

   หน่วยกิต  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
มมศท ๑๐๐ 
MUGE 100 

การศึกษาท่ัวไปเพื่อพัฒนามนุษย์  
General Education for Human Development 

๓ (๓-๐-๖) 

การเป็นบัณฑิตที่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ประเด็นส าคัญที่มีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมใน
บริบทของตนเอง บูรณาการความรู้ศาสตร์ต่างๆ อย่างเป็นองค์รวมเพ่ือหาเหตุปัจจัยของประเด็นส าคัญ 
พูดและเขียนเพ่ือสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้ตามวัตถุประสงค์  รับผิดชอบ เคารพความคิดเห็นที่
หลากหลายและมุมมองที่แตกต่าง เป็นผู้น าหรือสมาชิกของกลุ่มและท างานร่วมกันเป็นทีมในการเสนอวิธี
แก้ปัญหาหรือแนวทางการจัดการประเด็นส าคัญอย่างเป็นระบบตามหลักการวิจัยเบื้องต้น  ประเมินผล
กระทบของประเด็นส าคัญทั้งเชิงบวกและลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยใช้สติและปัญญาเพ่ือให้อยู่กับ
สังคมและธรรมชาติได้อย่างมีความสุข 

Well-rounded grauates, key issues affecting society and the environment with 
respect to one' particular context; holistically integrated knowledge to identify the key 
factors; speaking and writing to target audiences with respect to objective; being 
accountable, respecting different opinions, a leader or a member of a team and work as 
a team to come up with a systematic basic research-based solution or guidelines to 
manage the key issues; mindful and intellectual assessment of both positive and 
negative impacts of the key issues in order to happily live with society and nature 

 
จศศท ๒๐๑  
CEGE  201 

จิตตปัญญาศึกษากับการพัฒนาภาวะผู้น า          ๒ (๑-๒-๓) 
Contemplative Education and Leadership Development  

แนวคิดความเป็นผู้น าและกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น าใน
ตนเอง เพ่ือสร้างวิถีชีวิตที่สมดุลในระดับบุคคล องค์กรและสังคม ผ่านประสบการณ์ตรงที่ได้รับจาก
กระบวนการเรียนรู้ และประยุกต์เข้ากับวิถีชีวิตจริง 

Leadership concepts and participatory learning processes for leadership self-
development, for creating the balancing way of life and happiness at the personal, 
organizational and social levels through the directed experiences from learning 
processes and the application to the daily life 
 
ศศพฐ ๑๔๖ 
LAFE 146 

การพัฒนาบุคลิกภาพ     
Personality Development   

๓ (๓-๐-๖) 

ทักษะความรู้ความสามารถและแนวคิดที่ เหมาะสมในการพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพ 
การปรับตัว อารมณ์ และจิตใจที่เหมาะสม การมีจิตส านึกในการด าเนินชีวิตตามแนวทางที่ถูกต้อง การรู้
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๒๔ 

 

คุณค่าของความเป็นมนุษย์ การรู้จักชื่นชมและแยกแยะความงามและความดีที่เป็นรากฐานของความเป็น
มนุษย ์

  Suitable skills, knowledge, ability and approach for self-development; personality 
development; the appropriate self, moral and emotional adjustment; conscientiousness 
foracceptable ways of living; realizing human values; appreciating and distinguishing 
beauty and goodness which are the basis of humanity 
 
(๑.๒) กลุ่มวิชาภาษา                                                                                
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 100 Art of Using  Thai Language  in Communication  

ศิลปะการใช้ภาษาไทย  ทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการพูด  การฟัง  การอ่าน  การเขียน และ
การคิดเพ่ือการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง  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  

ไวยากรณ์ และศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน ในลักษณะ
ของบูรณการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งสี่ทักษะ (การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน) และการ
สื่อสารในชั้นเรียน 

Grammar and vocabulary in the context of daily life language use, dealing with 
integration in four basic skills (listening, speaking, reading and writing) and classroom 
communication 
   
ศศภอ ๑๐๔*  
LAEN 104 

ภาษาอังกฤษระดับ ๒      
English Level 2   

๓ (๒-๒-๕) 

ค าศัพท ์ส านวน  ไวยากรณ์ และการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคมปัจจุบัน ทักษะการสนทนา
ในกลุ่มย่อย ทักษะการเขียนในระดับย่อหน้า และกลยุทธ์ในการอ่าน 

Vocabulary, expressions, grammar and contextualized social language; essential 
communicative skills in small groups; writing practice at a paragraph level; and reading 
strategies 
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๒๕ 

 

ศศภอ ๑๐๕*  
LAEN 105 

ภาษาอังกฤษระดับ ๓      
English Level 3   

๓ (๒-๒-๕) 

การอ่านข้อความและการเขียนทั้งระดับประโยคและระดับย่อหน้าที่เกี่ยวกับ สัดส่วน ความถี่ และ
ความน่าจะเป็น รูปร่าง การวัด การเปรียบเทียบและการเปรียบต่าง ค าจ ากัดความและการจ าแนก การเขียน
อย่างมีเอกภาพ การใช้ค าเชื่อม การฟังเพ่ือจับใจความส าคัญ การฟังเพ่ือรายละเอียดจ าเพาะ และการท าการ
อนุมาน 

Reading passages and writing at sentence and paragraph levels about proportion, 
frequency and probability, shape, the measurement, comparison and contrast, definition 
and classification; coherence, unity and transition; listening comprehension; listening for 
the main ideas; listening for specific details; and making inferences 
 
ศศภอ ๑๐๖*  
LAEN 106 

ภาษาอังกฤษระดับ ๔      
English Level 4   

๓ (๒-๒-๕) 

บูรณาการในทักษะทั้งสี่ (การฟัง การพูด การอ่านและการเชียน) การฟังเพ่ือจับใจความส าคัญและ
ในรายละเอียด การอภิปรายตามหัวข้อที่ก าหนด การอ่านบทอ่านในเรื่องที่หลากหลายและท าการสรุปและ
เขียนอย่างมีระบบในระดับประโยค และระดับย่อหน้าซึ่งเกี่ยวกับประเด็นที่สัมพันธ์กับบทอ่าน 

An integration of 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 
* วิชากลุ่มภาษา วิชาภาษาอังกฤษ เลือกจ านวน ๒ รายวิชาต่อเนื่อง รวม ๖ หน่วยกิต จัดกลุ่มการเรียนการสอนตามระดับ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา  เป็นรายวิชาภาษาอังกฤษระดับ ๑-๔ 

 
(๒) กลุ่มวิชาเลือกที่หลักสูตรก าหนด                                                            
(๒.๑) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์                                                      
นวกป ๑๐๖ 
NWEP 106 

อุษาคเนย์ศึกษา     
South East Asian Studies  

๒ (๒-๐-๔) 

เงื่อนไข:  -  
ศึกษาความเป็นมาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเน้นศึกษาความเชื่อมโยงและ

ความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่างๆ  ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในมิติทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมร่วม สภาพเศรษฐกิจ สังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งศึกษาความ
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๒๖ 

 

เชื่อมโยงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบัน ในมิติ
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นส าคัญ โดยเน้นความร่วมมือทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศสมาชิก ใน
ฐานะประชาคมอาเซียน รวมทั้งเชื่อมโยงสู่สังคมโลก 

Studying the origins of the Southeast Asian region, focusing on the connections 
and relations between Thailand and other countries in the Southeast Asian region in the 
historical and cultural dimensions; its economic and social conditions from past to 
present; studying the present connections and relations among Southeast Asian countries 
at present; emphasizing on the economic and social cooperations among the member 
countries including the world society 

 
นวกป ๒๓๙ 
NWEP 239 

ทุนวัฒนธรรมศึกษา 
Cultural Resource Study 

๓ (๓-๐-๖) 

เงื่อนไข: -  
 เรียนรู้การจัดการความรู้ในการศึกษารากฐานความเป็นมาและความส าคัญของทุนวัฒนธรรมที่

เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของกลุ่มลูกค้าและการประกอบการที่สนใจ จากนั้นจึงน ามาเป็ นแนวคิดและ

ประยุกต์ใช้เป็นสินค้าหรือบริการ และสร้างสรรค์เป็นสื่อการตลาด 

  Learning the knowledge management in the study of the origin importance of 
cultural resource, related to customers living and interesting entrepreneurship, then 
generating ideas to produce goods and services, and creating the marketing media 
 
(๒.๒) กลุ่มวิชาภาษา                                                                                
นวกป ๒๑๑  
NWEP 211 
เงื่อนไข: 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ในชีวิตจริง ๑        
Experiential English 1  
- 

๒ (๒-๐-๔) 

ศึกษาค าศัพท์และหลักการใช้ภาษาอังกฤษ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนขั้นพ้ืนฐาน
ที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวัน การทักทายและแนะน าตัวเอง การติดต่อทางโทรศัพท์ การกล่าวขอบคุณ การ
กล่าวค าเชิญ การแสดงความยินดี การบรรยายถึงวัตถุ บุคคลและสถานที่ การฟังข่าว เพลง และชม
ภาพยนตร์ภาคภาษาอังกฤษ  

Studying basic English vocabulary and usage, listening, speaking, reading and writing 
skills for everyday life; Using 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 
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๒๗ 

 

 
นวกป ๒๑๒  
NWEP 212 
เงื่อนไข: 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ในชีวิตจริง ๒   
Experiential English 2  
- 

๒ (๒-๐-๔) 

ศึกษาและบูรณาการทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในบริบทสากล ให้ผู้เรียนมีทักษะทั้ง 4 ด้าน 
คือฟัง พูด อ่าน เขียน โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครืองมือในการแสวงหาความรู้ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมถึง
สื่ออีเล็กทรอนิกส์ การซื้อขายสิ้นค้าและบริการ การให้ค าแนะน าและการแสดงความคิดเห็นในสถานการณ์
ต่างๆ การบรรยายเหตุการณ์และประสบการณ์ รวมไปถึงการสร้างความตระหนักในการสื่อสารต่าง
วัฒนธรรม 

Studying and Integrating the four language skills in the global context; learners use 
the four English skills as a tool in the pursuit of knowledge through various publications 
and electronic media, including trading and services, giving advices in several situations 
and discussing events and experiences and creating the awareness of communication in 
different cultures 
 
(๒.๓) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
นวกป ๑๐๗   
NWEP 107 
เงื่อนไข: 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการประกอบการ 
Information Technology for Entrepreneurship 
-  

๒ (๑-๒-๓) 
 

เรียนรู้และฝึกปฏิบัติสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ ชุดโปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ การออกแบบและ
จัดท าอินโฟกราฟิก การออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ โลโก้ และโปสเตอร์เพ่ือการประกอบการด้วย
โปรแกรมโฟโตช็อพและจัดท าสื่อสังคมออนไลน์เพ่ือการประกอบการ รวมถึงพัฒนาทักษะและความรู้ดิจิทัล 

Learning and practising information searching skills, microsoft office suite 
applications; designing and creating infographics, photoshop to design products; 
packaging, logo and posters for entrepreneurship; creating a social media campaign for 
entrepreneurship, including digital literacies skills development 
 
(๒.๔) กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ                                                            
นวกป ๑๔๑ 
NWEP 141 
เงื่อนไข: 

ศิลปะการใช้ชีวิต 
The Arts of Living 
- 

๓ (๓-๐-๖) 

เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติการดูแลสุขภาพกายและใจ เรียนรู้แนวคิดและการใช้ชีวิตของผู้คนที่แตกต่าง
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๒๘ 

 

หลากหลายในความเชื่อ ข้อจ ากัดทางร่างกาย และบริบทของสังคม ฝึกทักษะการอยู่ร่วมกันในสถานการณ์
ต่างๆ 

Learning by doing on taking care of the body and mind; studying the minds of 
people with various kinds of beliefs, the body limitations and the social context; 
practising skills in living together in various situations 
   
นวกป ๓๐๒ 
NWEP 302 
เงื่อนไข: 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
Occupational Health and Safety 
- 

๒ (๒-๐-๔) 

งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โรคและอันตรายจากการประกอบอาชีพ อุบัติเหตุและความ
ปลอดภัยในการท างาน หลักการ วิธีการป้องกันโรคและอันตรายจากการประกอบอาชีพ ความสัมพันธ์ของ
คนกับสิ่งแวดล้อมในการท างาน การเฝ้าระวังโรคและอันตรายจากสิ่งแวดล้อมจากการประกอบอาชีพ 
ความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ 

Principles and meanings of occupational health and safety; diseases and hazards in 
working, accidents and safety; preventive methods and danger from working; the 
relationship between humans and the environment in the workplace; the disease and 
environmental workplace surveillance system, product safety 

 
   ข.  หมวดวิชาเฉพาะ                                                                

(๑) กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน                                                                        
นวกป ๑๔๙ 
NWEP 149 
เงื่อนไข: 

แรงบันดาลใจสู่การเป็นผู้ประกอบการ   
Inspiration for Entrepreneur    
- 

๒ (๒-๐-๔) 

ศึกษาแนวคิดและแรงบันดาลใจเริ่มต้นในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการจากหลากหลายสาขา 
อาชีพที่ประสบความส าเร็จ เพ่ือสร้างเสริมให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต  

Studying the starting ideas and inspirations of entrepreneurs in a variety of 
professions, who have succeeded in their careers for enhancing students’ inspiration to be 
future entrepreneurs   

 
นวกป ๑๕๐ 
NWEP 150 
เงื่อนไข: 

แนวคิดและความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการ  
Concept and Creativity for Entrepreneur 
-   

๒ (๒-๐-๔) 
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๒๙ 

 

ศึกษาแนวคิดรวมทั้งแรงบันดาลใจของผู้ประกอบการ โดยเน้นผู้ประกอบการที่มีแนวคิด
สร้างสรรค์เป็นส าคัญ โดยศึกษาจากประสบการณ์จริงของผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จโดยตรง 
เพ่ือสร้างเสริมให้ผู้เรียน เกิดแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการกิจการของตนเองในอนาคต 

Studying the ideas and inspirations of entrepreneurs, with an emphasizing on 
those with creative thinking; through the real experiences of those who have succeeded 
in their business to inspire students to become future entrepreneurs    
 
นวกป ๑๔๖ 
NWEP 146 
เงื่อนไข: 

ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการประกอบการ 
Natural Resources for Entrepreneurship 
- 

๓ (๒-๒-๕) 

องค์ประกอบต่างๆ หน้าที่ และบทบาทในสิ่งแวดล้อม อิทธิพลของปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมต่อ 
ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติในการเกษตร และการประกอบ อาชีพด้าน
ต่างๆ 

Different elements, functions, and roles in the environment; the influence of 
environmental factors on natural resources; the use of natural resources to benefit the 
agricultural sector and other careers 
 
นวกป ๑๔๗ 
NWEP 147 
เงื่อนไข: 

พ้ืนฐานการประกอบการ 
Fundamental Entrepreneurship 
- 

๒ (๒-๐-๔) 

เข้าใจความรู้พ้ืนฐานด้านการประกอบการ ด้านการจัดการทั่วไป การตลาด เศรษฐศาสตร์ การ
บัญชี การเงิน การจัดการทรัพยากรบุคคล การจัดการห่วงโซ่อุปทาน และการจัดการความเสี่ยง สืบค้น
ข้อมูล เรียนรู้จากเอกสารวิชาการ 

Understanding the basis of the entrepreneurship knowledge; general 
management, marketing, economics, accounting, finance; human resources 
management, supply chain management and risk management; data assessment; 
learning from academic documents 
 
นวกป ๑๔๘ 
NWEP 148 
เงื่อนไข: 

โครงงานเพ่ือการประกอบการ ๑ 
Entrepreneurship Project 1 
- 

๒ (๑-๒-๓) 

ค้นหาการประกอบการที่น่าสนใจ ท าความเข้าใจระบบนิเวศและวัฒนธรรมของตลาดเป้าหมาย 
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๓๐ 

 

ศึกษาความต้องการของลูกค้า ประมวลความคิด น าเสนอผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (สินค้าหรือบริการ) ทวน
สอบความเป็นไปได้ของการประกอบการ และวางแผนการผลิต   

 Searching interesting entrepreneurship; understanding the ecosystem and 
culture of the target market; studying customers’ needs; collecting ideas; introducing a 
prototype (product/service); verifying entrepreneurs’ feasibility and planning the 
production 
 
นวกป ๒๓๘ 
NWEP 238 
เงื่อนไข: 

การจัดการสิ่งแวดล้อมและภูมินิเวศน์ 
Geo-ecosystem and Environmental Management 
- 

๓ (๒-๒-๕) 

การอฺธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ เพ่ือจะน าไปสู่แนวคิด ทฤษฏี และหลักการ
บริหารจัดการฟาร์มเกษตรและด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สะอาด การจัดการคุณภาพสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กฏหมายด้านสิ่งแวดล้อม และที่
เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ ถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักการและแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมส าหรับ
กิจการที่ตั้งข้ึนเพื่อค้นหารูปแบบทางธุรกิจ หรือการประกอบการแนวใหม่ 

An explanation of the relationships between the environment and local natural 
resources; The environmental issues in agricultural, industrial, and service sectors to 
create concepts, theories, and principles for managing agricultural farms and the 
environmental for sustainable development; understanding clean technology, product 
quality management and services for the eco-friendly environment, environmental and 
natural resources laws to create concepts and principles of the environmental 
management for new start-ups and entrepreneurship models 
 
นวกป ๒๔๐ 
NWEP 240 
เงื่อนไข: 

กระบวนวิธีการวิจัย 
Research Process 
- 

๓ (๒-๒-๕) 

    น ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการค้นหาปัญหา ความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้า โดย
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการวิเคราะห์เนื้อหา และน าเสนอผลการศึกษาอยู่ใน
รูปแบบของเอกสารทางวิชาการ    
 Using research processes to find problems, needs, and customers’ satisfaction; 
data analysing by computers and content analysis; presentations of the study results in 
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๓๑ 

 

the form of academic documents 
 
นวกป ๒๔๗ 
NWEP 247 
เงื่อนไข: 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการประกอบการ ๑ 
Science and Technology for Entrepreneurship 1 
- 

๓ (๒-๒-๕) 

ศึกษาและน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปคัดเลือกวัตถุดิบ พัฒนากระบวนการผลิต 
และเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม จนได้ผลิตภัณฑ์แปรรูป (สินค้าหรือบริการ) ตามที่ผู้เรียนสนใจ 
ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  

Studying and applying the knowledge of science and technology to the 
selection of good raw materials; developing the production process and selecting 
suitable packaging; developing products (goods/services) based on the students’ 
interests with quality and standard   
 
นวกป ๒๔๘ 
NWEP 248 
เงื่อนไข: 

ธุรกิจเพ่ือการประกอบการ ๑ 
Business for Entrepreneurship 1 
- 

๓ (๒-๓-๕) 

เรียนรู้องค์ความรู้ทางการประกอบการในหลายมิติด้านบัญชี การเงิน การจัดการองค์การและ
การจัดการทั่วไป การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน ใช้เครื่องมือวิเคราะห์สภาพธุรกิจ ใช้
เครื่องมือวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการประกอบการ เรียนรู้จาก
เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแบบอย่างในการประกอบการ
 Learning multi-knowledge entrepreneurial accounting; finance, organization 
management and general management; marketing, economics, supply chain 
management; using business tools to analyze business conditions;  Using business tools 
to analyze an industrial competitiveness; conducting the entrepreneur strategic 
planning; learning from small business owners; learning the Sufficiency Economy 
Philosophy as a role model for entrepreneurship 
 
นวกป ๒๔๙ 
NWEP 249 
เงื่อนไข: 

ความคิดสร้างสรรค์และแนวคิดนวัตกรรมการประกอบการ                   ๓ (๑-๔-๔) 
Creativity and Innovative Ideas 
- 

สร้างสรรค์ ฝึกปฏิบัติให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ผ่านงานออกแบบเบื้องต้นที่ส าคัญส าหรับ

ผู้ประกอบการต้องมีความรู้ และศึกษาแนวคิดการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ไปสู่นวัตกรรม  
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๓๒ 

 

 Creating, practising creative thinking through basic design work important to 
entrepreneurs; studying how to develop creative ideas to innovations 
 
นวกป ๒๕๐ 
NWEP 250 
เงื่อนไข: 

การพัฒนาแนวคิดสร้างสรรค์สู่การประกอบการจริง                           ๓ (๑-๔-๔) 
Creativity Ideas development  for Entrepreneurship 
- 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติในการน าความคิดสร้างสรรค์ไปพัฒนาเป็นงานเชิงนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การประกอบการของตนเอง  

Studying and practising how to develop creative ideas to innovative work to 
support students’ entrepreneurship 
 
(๒) กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ                                                           
นวกป ๒๕๓ 
NWEP 253 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการประกอบการ ๒ 
Science and Technology for Entrepreneurship 2 

๓ (๒-๒-๕) 

เงื่อนไข:             ต้องเรียนวชิา นวกป ๒๔๗ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการประกอบการ ๑ ก่อน 
ศึกษาและน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ในการประกอบการ โดยการบูร

ณาการกับรายวิชาโครงงานเพ่ือการประกอบการ เพ่ือพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ (สินค้าหรือบริการ) 
ตามที่ผู้เรียนสนใจและตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยเป็นการผลิตผลิตภัณฑ์ (สินค้าหรือบริการ) ที่
สร้างสรรค ์มีคุณภาพอ้างอิงกับมาตรฐาน ความสนใจของนักศึกษาและลูกค้า                

Studying and applying knowledge of science and technology to 
entrepreneurship, by integration them with the entrepreneurship project; developing 
and creating creative products (goods/services) based on students’ and customers’ 
interest 

 
นวกป ๒๕๔ 
NWEP 254 

ธุรกิจเพ่ือการประกอบการ ๒ 
Business for Entrepreneurship 2 

๓ (๒-๓-๕) 

เงือ่นไข:             ต้องเรียนวชิา นวกป ๒๔๘ ธุรกิจเพ่ือการประกอบการ ๑ ก่อน  
เข้าใจกฎหมายธุรกิจ มาตรฐานเกี่ยวกับธุรกิจ  ภาษีอากร กฎหมายลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร การ

สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เรียนรู้ด้านบัญชี การเงิน การตลาด การ
จัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดการความเสี่ยง ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแบบอย่างในการ
ประกอบการผ่านการปฏิบัติ ใช้เครื่องมือวิเคราะห์สภาพธุรกิจ ใช้เครื่องมือวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันใน
อุตสาหกรรม เข้าใจการท าธุรกิจครอบครัว เข้าใจการจัดการความรู้ เรียนรู้การท างานเป็นทีมและบริหาร
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๓๓ 

 

จัดการทีม  
Understanding business law, business standard, taxation, copyright and patent 

laws; efficient communication; using technology and innovations; learning accounting, 
finance, marketing, supply chain management, risk management; using the Sufficiency 
Economy Philosophy as a role model for entrepreneurship through practices; using 
business tools to analyze business conditions; using business tools to analyze industry 
competitive conditions;  understanding family businesses; understanding knowledge 
management; learning to work in teams and teamwork management 

 
นวกป ๒๕๕ 
NWEP 255 
เงื่อนไข: 

วิถีผู้ประกอบการ 
The Way of the Entrepreneur 
- 

         ๒ (๐-๖-๐) 

ฝึกงานระยะสั้น 30 วัน ในสถานประกอบการ เพ่ือเรียนรู้ทัศนคติและแนวทางการท างานที่
น าไปสู่การเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ โดยนักศึกษาต้องเรียนรู้วิถีการด าเนินชีวิตและการ
ท างานของผู้ประกอบการจากการสัมภาษณ์สอบถาม การสังเกตพฤติกรรมและนักศึกษาได้ฝึกทักษะการ
ปฏิบัติงาน  
 Short training in the workplace for 30 days to study the entrepreneurs’ attitudes 
and working guidelines leading to theirsuccess; enquiries and interviews, behavior 
observations and working skills practices 
 
นวกป ๒๕๖ 
NWEP 256 

โครงงานเพ่ือการประกอบการ ๒ 
Entrepreneurship Project 2 

          ๔ (๑-๖-๕) 

เงื่อนไข:             ต้องเรียนวิชา นวกป ๑๔๘ โครงงานเพ่ือการประกอบการ ๑ ก่อน 
เรียนรู้กระบวนการคิดและปฏิบัติอย่างผู้ประกอบการ ฝึกทักษะการบริหารจัดการการผลิต ฝึก

การสร้างสรรค์สินค้าหรือบริการบนฐานนิเวศและวัฒนธรรม ฝึกการท าบันทึกการเงิน ประเมินจุดคุ้มทุน 
และวางแผนการผลิต  

Learning entrepreneurial thoughts and actions; practising production 
management skills; practising creativity of product/service based on the ecosystem and 
culture, practising financial records; assessing the break even point and setting 
production plan 
   
นวกป ๒๕๗ โครงงานเพ่ือการประกอบการ ๓ ๔ (๑-๖-๕) 
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๓๔ 

 

NWEP 257 Entrepreneurship Project 3 
เงื่อนไข:             ต้องเรียนวิชา นวกป ๒๕๖ โครงงานเพ่ือการประกอบการ ๒ ก่อน 

พัฒนากระบวนการคิดและปฏิบัติอย่างผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะการบริหารจัดการการผลิต 
พัฒนาการสร้างสรรค์สินค้าหรือบริการบนฐานนิเวศและวัฒนธรรม พัฒนาการจัดท างบและบัญชีการเงิน 
ประเมินมาตรฐานของสินค้าหรือบริการ และวางแผนการตลาด   

Improving entrepreneurial thoughts and practising; improving the production 
management skills; improving creativity of product or service based on the ecosystem 
and culture; improving financial budgets and accounts; assessing the product and 
service standards and setting a product and service launching plan 

 
นวกป ๓๔๑ 
NWEP 341 
เงื่อนไข: 

ภาษาอังกฤษธุรกิจส าหรับการประกอบการ  
Business English for Entrepreneurship 
- 

          ๒ (๒-๐-๔) 
 

ศึกษาความหมายของค าศัพท์ ค าศัพท์เฉพาะ ส านวน จากเอกสารจริงทางธุรกิจจากสื่อต่างๆ เชน 
ข่าวธุรกิจจากหนังสือพิมพ บทความธุรกิจจากนิตยสาร ขอมูลทางธุรกิจจากอินเทอร์เน ็ต แผนธุรกิจที่ใช้
ในการประกอบการในสถานการณ์ต่างๆ เพ่ือน าไปใช้ในการสนทนาโต้ตอบ อ่านและฟังเรื่องราวเนื้อหา
ทางธุรกิจ สรุปความในรูปแบบของบันทึกย่อ  สามารถน าเสนอข้อมูลทั้งในรูปแบบของการเขียนและการ
พูดแบบต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 

Studying the meaning of vocabularies, terminology, and idioms from various 
sources of business documents, such as, articles from magazines, business information 
from the Internet; business plans for entrepreneurs in several situations; aiming to 
enable learners to be able to discuss, read, and listen to business content, summarize 
in the form of notes and able to present them both in the forms of writing and 
speaking more efficiently 

 
นวกป ๓๔๒  
NWEP 342 
เงื่อนไข: 

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
Academic English 
- 

          ๒ (๑-๒-๓) 

ศึกษาทักษะทางภาษาทั้ง ๔ ทักษะเน้นด้านธุรกิจและการประกอบการ สามารถใช้ภาษาอังกฤษ
ในการเรียนรู้และเพ่ิมพูนความรู้ทางธุรกิจ และการท ากิจกรรมที่หลากหลาย จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา 
ด้านการอ่าน มุ่งให้ผู้เรียน สามารถอ่านบทความทางธุรกิจและสรุปสาระส าคัญของเรื่องที่อ่านได้ ด้าน
การเขียน สามารถเขียนแผนธุรกิจและการสื่อสารโต้ตอบทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม ด้านการการฟังและ
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๓๕ 

 

พูด สามารถฟังบรรยาย น าเสนอแผนธุรกิจ ตอบข้อซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็ นได้อย่าง
เหมาะสม 

Studying four language skills of academic English, focusing on business and 
entrepreneurship; being able to use English as a learning tool to gain information and to 
do various activities; reading and summarizing the main points of the academic text; 
writing essays and expressing opinions on the topics and using appropriate references; 
being able to listen, speak, in English make business plan presentations, and respond to 
questions and share ideas 
 
นวกป ๓๕๖ 
NWEP 356 

ธุรกิจเพ่ือการประกอบการ ๓ 
Business for Entrepreneurship 3 

          ๓ (๒-๓-๕) 

เงื่อนไข:             ต้องเรียนวิชา นวกป ๒๕๔ ธุรกิจเพ่ือการประกอบการ ๒ ก่อน     
เข้าใจความรู้พ้ืนฐานการท าธุรกิจระหว่างประเทศ สร้างมุมมอง ทัศนะ และทักษะในการจัดการ

ธุรกิจ การพัฒนาแนวคิดธุรกิจโดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือประกอบการเรียนรู้และ
วิเคราะห์ รูปแบบของธุรกิจที่มีขนาดองค์กร และลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น การผลิต การแปรรูป การ
จ าหน่าย โอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ บนฐานความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาใช้ใน
ลงทุนทางธุรกิจในอนาคต  

Understanding basic international business; creating perspectives, attitudes, and 
skill  in the business management; development business concept by using technology 
and innovation as tools for learning and analyzing the business models with different 
size and characteristic such as production, processing, and trading; new business 
opportunity based on the knowledge, local wisdoms, and innovative technology used in 
future business investment 

 
นวกป ๓๕๗ 
NWEP 357 

ธุรกิจเพ่ือการประกอบการ ๔ 
Business for Entrepreneurship 4 

๓ (๒-๓-๕) 

เงื่อนไข:             ต้องเรียนวิชา นวกป ๓๕๖ ธุรกิจเพ่ือการประกอบการ ๓ ก่อน    
ประยุกต์ความรู้ทางธุรกิจและทักษะ เพ่ือประกอบการจริง บนฐานทรัพยากร วัฒนธรรม ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น พัฒนาธุรกิจของตนโดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เตรียมความพร้อมสู่การเป็น
ผู้ประกอบการรายใหม่   

Applying business knowledge and skills to conduct actual entrepreneurship based 
on resources, culture, and local wisdom; developing one’s own business with 
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๓๖ 

 

technology and innovation; preparations for becoming new entrepreneurs as startup 
 
นวกป ๓๕๘ 
NWEP 358 

โครงงานเพ่ือการประกอบการ ๔ 
Entrepreneurship Project 4 

๕ (๑-๘-๖) 

เงื่อนไข:             ต้องเรียนวิชา นวกป ๒๕๗ โครงงานเพ่ือการประกอบการ ๓ ก่อน 
ประยุกต์ใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติอย่างผู้ประกอบการในการด าเนินการประกอบการเชิงนิเวศ

วัฒนธรรม ทักษะการบริหารจัดการการผลิต ทักษะการจัดท างบและบัญชีการเงิน ทักษะการตลาด และ
ทักษะการสร้างสรรค์ด้วยนิเวศและวัฒนธรรม ในการเป็นผู้ประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม และวางแผน
การขยายตลาด  

Applying entrepreneurial thoughts and practising in conducting ecocultural 
entrepreneurship; managing production skills, financial budget and account skills, 
marketing skills, ecocultural creativity skills in order to be an ecocultural entrepreneur 
and setting a marketing scale-up plan 

 
 

นวกป ๓๕๙ 
NWEP 359 

โครงงานเพ่ือการประกอบการ ๕ 
Entrepreneurship Project 5 

๕ (๑-๘-๖) 

เงื่อนไข:             ต้องเรียนวิชา นวกป ๓๕๘ โครงงานเพ่ือการประกอบการ ๔ ก่อน 
ด าเนินการประกอบการในฐานะผู้ประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม ที่เตรียมพร้อมปรับเปลี่ยน

แผนการด าเนินงานตามโอกาสและความเสี่ยงของระบบเศรษฐกิจ 
Conducting entrepreneurship as an ecocultural entrepreneur ready to adapt 

business planning according to opportunities and risks in the economic system 
 
นวกป ๓๖๐ 
NWEP 360 
เงื่อนไข: 

สัมมนาส าหรับผู้ประกอบการ ๑ 
Seminar for Entrepreneur 1 
- 

๓ (๓-๐-๖) 

การค้นคว้าและการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงของวิทยากร อาจารย์พิเศษ และผู้ประกอบการที่
ประสบความส าเร็จ โดยการวิเคราะห์เหตุการณ์ ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา รวมถึง
ทักษะ พฤติกรรม และปัจจัยที่ส่งเสริมเก้ือหนุนในการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ 

Searching and studying through the direct experiences of successful lecturers, 
special guest lecturers, and entrepreneurs by analyzing situations, problems, and 
obstacles; guidelines for solving probles; skills, and behaviors, and factors promoting 
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๓๗ 

 

and supporting successful entrepreneurs 
 
นวกป ๓๖๑ 
NWEP 361 
เงื่อนไข:  

สัมมนาส าหรับผู้ประกอบการ ๒ 
Seminar for Entrepreneur 2 
ต้องเรียนวิชา นวกป ๓๖๐ สัมมนาส าหรับผู้ประกอบการ ๑ ก่อน 

๓ (๑-๖-๔) 

วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการในการประกอบการ จัดท าแผนธุรกิจเพ่ือน าเสนอต่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญเพ่ือสามารถหาแหล่งเงินทุนได้จริง เรียนรู้ขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจใหม่
เพ่ือเริ่มต้นท าธุรกิจ   

An analysis of the feasibility of the project in the entrepreneurship; business plan 
to be presented to qualified persons or experts to be able to find the actual source of 
funds; learning a new business registration procedure for startup business 
 
นวกป ๔๕๒   
NWEP 452 
เงื่อนไข: 

โครงงานพัฒนาคุณภาพเพ่ือการประกอบการ 
The Quality Development Project for Entrepreneurship 
- 

๖ (๐-๑๘-๐) 

เพ่ิมความรู้และประสบการณ์การท างานให้แก่นักศึกษา โดยเป็นการฝึกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ เสมือนหนึ่ งเป็นบุคลากรจริง ในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่ เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ ปรับปรุง หรือเสนอแนวทางแก้ไขให้แก่สถานประกอบการได้  ภายใต้
การควบคุมดูแลของพนักงานพ่ีเลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการจากสาขาวิชา 

Increasing knowledge and work experiences as staff in a government agency or 
private company; improving, offering problem solving to the workplace under the 
supervision of mentors, advisors, and the course committee 
 
นวกป ๔๕๔ 
NWEP 454 
เงื่อนไข: 

สหกิจศึกษา 
Co-operative Education 
- 

๖ (๐-๑๘-๐) 

การเรียนรู้จากประสบการณ์การท างานจริง (Learning by doing) นักศึกษาต้องปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการหรือองค์กรต่างๆ ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นักศึกษาจัดท าแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาของทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้คอยให้ค าชี้แนะ ดูแล ประเมินการปฏิบัติงาน ร่วมกับ
สถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิต 

Learning by doing: students having to work with the minimum practical 
experiences in workplaces or organizations for less than 120 days; students being 
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๓๘ 

 

required to make operation plans under the advisors’ supervision and with the 
cooperation of the workplaces or business organizations hiring the students 

 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 
นวนว ๓๐๐  การเพาะเลี้ยงสาหร่ายเชิงพาณิชย์             ๒ (๑-๓-๓) 
NWNW 300  Algae Culture for Commercial 

ความรู้พ้ืนฐานทางสาหร่ายวิทยา ความหลากหลายของสาหร่ายและนิเวศวิทยาของสาหร่าย การ
จ าแนกชนิดของสาหร่าย การเพาะเลี้ยงสาหร่าย คุณภาพน้ ากับการเพาะเลี้ยงสาหร่าย ประโยชน์ของ
สาหร่ายในด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เกษตร และการแพทย์ อุปสงค์ผลิตภัณฑ์จากสาหร่าย การค านวณ
ต้นทุนการผลิตและขาย การแปรรูปสาหร่ายเพื่อท าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ  

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, algae processing for different products 

 
นวนว ๓๐๑  การท่องเที่ยวเชิงภูมินิเวศน์และการสื่อความหมายธรรมชาติ           ๒ (๑-๓-๓) 
NWNW 301  Ecotourism and Nature Interpretation 

ความส าคัญและบทบาทของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ กิจกรรมนันทนาการและการสื่อความหมาย
ธรรมชาติ เทคนิคการถ่ายโอนความคิด ความรู้และความเข้าใจด้านธรรมชาติวิทยาผ่านรูปแบบการสื่อ
ความหมายต่างๆ ทั้งแบบทางเดียวและสองทางแก่นักท่องเที่ยวและผู้นิยมธรรมชาติ ซึ่งเรียนรู้ด้วยตัวเอง
จากสื่อที่หลากหลายและในรูปแบบการมีนักสื่อความหมายเป็นผู้น า เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและตระหนัก
ถึงความส าคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังผลต่อการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่ าง
ยั่งยืน 

The importance and role of ecotourism, recreational activities and nature 
interpretation; techniques and styles to transfer 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 the environment to 
protect and conserve natural resources and for sustainable use 
 
นวนว ๓๐๒  พลังงานเพื่อชีวิต                ๒ (๑-๓-๓) 
NWNW 302  Energy for Life 
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๓๙ 

 

รู้ความหมายและประเภทของแหล่งก าเนิดพลังงาน พลังงานทางเลือกใหม่มนุษย์กับการใช้พลังงาน 
ปัญหาทางด้านพลังงานและแนวทางแก้ไขการใช้พลังงาน การอนุรักษณ์พลังงาน และการใช้พลังงานแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

Definitions, types, energy source, human and energy consumptions , energy 
consumption problems and solving methods; energy conservation and the sufficiency 
economy way in the energy consumption  
 
นวนว ๓๐๓  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเบื้องต้น              ๒ (๑-๓-๓) 
NWNW 303  Principles of Aquaculture 

ศึกษาเกี่ยวกับประวัติ สถานการณ์ และความส าคัญของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ความหมายของการ
เพาะเลี้ยงสัตว์และการประมง ปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญของการเพาะเลี้ยง เช่น คุณภาพน้ า อาหาร และโรคสัตว์
น้ า เป็นต้น การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ การเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ าที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ เช่น ปลา
สวยงาม และพืชน้ า เป็นต้น รวมถึงการฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า อนุบาลสัตว์น้ า และเลี้ยง
สัตว์น้ าที่ส าคัญในท้องถิ่น  

Studying history situations and significance of aquaculture; definitions of 
aquaculture and fishery; basic factors for aquaculture; bloodstock selection, commercial 
fish breeding; nursing and culture with field studies 
 
นวนว ๓๐๔  เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเบื้องต้น             ๒ (๑-๓-๓) 
NWNW 304  Aquaculture Technology 

การฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ระบบการเลี้ยงสัตว์น้ าในบ่อดิน แม่น้ า อ่างเก็บน้ า  ทะเลสาบ  และการ
เลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง เทคนิคการเลี้ยงสัตว์น้ า  สาหร่ายและพืชน้ าที่ส าคัญ การผลิตและการอนุบาลลูกปลา  
เทคนิคการผสมเทียม  บทบาทของต่อมไร้ท่อและฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องในการสืบพันธุ์สัตว์น้ า  หลักการ
จัดการฟาร์มสัตว์น้ า และศึกษานอกสถานที่  

Practices of aquaculture in the farming systems; types of aquaculture activities in 
ponds, rivers, reservoirs, lakes and coasts; culture of specific aquatic animals; aquatic 
plants, and seed production; technology in artificial propagation and biotechnology in 
aquaculture; reproductive endocrinology of fish; fundamentals of aquafarm; field studies 

 
นวนว ๓๐๕  เทคโนโลยีแป้งและธัญชาติ              ๒ (๑-๓-๓) 
NWNW 305  Starch and Cereal Technology 

ลักษณะโครงสร้างและคุณสมบัติของธัญชาติ การเปลี่ยนแปลงของธัญชาติระหว่างการผลิต 
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๔๐ 

 

ผลิตภัณฑ์จากธัญชาติ การแปรรูป  การเสื่อมเสีย  และเทคโนโลยีการเก็บรักษาธัญชาติ ลักษณะ
โครงสร้างและคุณสมบัติเฉพาะตัวของแป้ง กระบวนการผลิตแป้งและแป้งดัดแปร คุณสมบัติการของแป้ง
ดัดแปรและการใช้ประโยชน์ต่างๆ  

Structures and properties of cereals, the change of cereal properties during the 

production, cereal processing, products, deterioration and storage technology;  

structures 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  

องค์ประกอบ สมบัติ และคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร ความจ าเป็นในการแปรรูปและการ
ถนอมผลิตภัณฑ์เกษตร หลักเบื้องต้นของการถนอมและแปรรูปอาหาร การใช้สารเจือปนในอาหาร  ผล
การแปรรูปและถนอมอาหารต่อคุณค่าทางโภชนาการและสุขภาพของผู้บริโภค 

Compositions, properties, and nutritional value of food, the essentials of 
processing and preservation of agricultural products; the basic principles of food 
processing and preservation, the use of food additives, the effects of food processing 
and preservation on nutritional value and health of consumers 
 
นวนว ๓๐๗  เคมีในชีวิตประจ าวัน               ๒ (๑-๓-๓) 
NWNW 307  Chemistry in Everyday’s Life 

ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมีต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน เช่น สบู่ ยาสีฟัน สารท าความสะอาด 
สารเติมแต่งในอาหาร นมและผลิตภัณฑ์ของนม เครื่องส าอาง กระดาษ กาว เรซิน ซีเมนต์ ยารักษาโรค 
ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการเกษตร เป็นต้น รวมทั้งการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี และการแก้ไขพิษจาก
สารเคมีเบื้องต้น 

 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 exposures 

 
นวนว ๓๐๘  แมลงกับมนุษย์                ๒ (๑-๓-๓) 
NWNW 308  Insects and Human 
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๔๑ 

 

บทน า ความส าคัญและความสัมพันธ์ของแมลง มนุษย์ และระบบนิเวศน์ โลกของแมลง เรื่องเล่า
เกี่ยวกับแมลง ความมหัศจรรย์ของแมลง แมลงที่ส าคัญทางการเกษตร ทางการแพทย์และสัตวแพทย์ 
แมลงในเคหสถานและชุมชน แมลงที่มีประโยชน์ และแมลงที่มีความส าคัญเชิงพาณิชย์ 

An introduction, importance, and relationship between insects, humans and their 
ecosystem; Insects’ world, insects’ story, insects’ wonder. agricultural insects, medical 
and veterinary insects; insects in households and communities; beneficial insects and 
commercial insects 
 
 
 
นวนว ๓๐๙  การเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจเพ่ือการค้า             ๒ (๑-๓-๓) 
NWNW 309  Economic Insect Rearing for Business 

มนุษย์กับการใช้ประโยชน์จากแมลง วัฒนธรรมไทยกับการกินแมลง แมลงอาหารแห่งอนาคต การ
กินแมลงของมนุษย์ทั่วโลก คุณค่าทางอาหารของแมลง ข้อได้เปรียบ-ข้อเสียเปรียบของการท าฟาร์มแมลง 
วงจรชีวิตของแมลงเศรฐกิจที่ส าคัญบางชนิดและการเพาะเลี้ยง เช่น จิ้งหรีด แมลงดานา หนอนไหม 
หนอนนก  

Humans and the use of insects; Thai culture and entomophagy; entomophagy 
around the world; nutritive values of insects; pros and cons of insect farming; some 
important economic insects’ life cycle and rearing, for example, crickets, water bugs, 
silkworms, mealworms 
 
นวนว ๓๑๐  เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพ่ือการประกอบการ           ๒ (๑-๓-๓) 
NWNW 310  Plant Tissue Culture Technology for Business 

ความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่มีต่อการพัฒนาการเกษตร 
การศึกษาเทคนิคและวิธีการต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ตลอดจนการน าความรู้ที่ได้
ไปประยุกต์ใช้ในการขยายพันธุ์พืช การปรับปรุงพันธุ์พืช และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช รวมถึงการพัฒนา
ต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

Definitions, significance, and benefits of plant tissue culture in the agriculture 
development; Important techniques and methods used in the plant tissue culture; the 
application of these knowledge to plant micropropagation, breeding, genetic 
conservation, and commercial micropropagation 
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๔๒ 

 

นวนว ๓๑๑ เทคโนโลยีการหมัก               ๒ (๑-๓-๓) 
NWNW 311 Fermentation Technology 

ความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของการหมักที่มีต่อวิถีชีวิตคนไทย การน าความรู้ด้าน
จุลินทรีย์ไปประยุกต์ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์โดยอาศัยกระบวนการหมักในเชิงพาณิชย์ อย่างเป็นระบบ 
และเหมาะสม 

Definitions, significance, and benefits of fermentation on the Thei lifestyle; a 
systematic and the systematic and proper application of microbilogical knowledge to 
commercial production  

 
นวนว ๓๑๒ การท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมของอาเซียน            ๒ (๑-๓-๓) 
NWNW 312 ASEAN Cultural Heritage Tourism 

ศึกษาความหมาย ลักษณะ ความส าคัญของการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ การ
ท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรม ความส าคัญของมรดกโลก มรดกทางวัฒนธรรม และ มรดกทางธรรมชาติ 
รวมถึงวิเคราะห์ ลักษณะของการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และอุตสหากรรมการท่องเที่ยวของประเทศ
ไทย และ ประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วย  

Studying the meanings, features, and importance of tourism; creative tourism, 
cultural heritage tourism; the significance of world heritage, cultural heritage, and natural 
heritage; an analysis of features of the sustainable tourism management; tourism 
industry of Thailand and the ASEAN 
 
นวนว ๓๑๓ ปรสิตศึกษากับการสร้างสรรค์              ๒ (๑-๒-๓) 
NWNW 313 Parasite Study and Creativity 

ปรสิตชนิดต่างๆ ความหลากหลายในความสัมพันธ์ระหว่างปรสิตกับสิ่งมีชีวิตแวดล้อม การน าปรสิต
บางชนิดมาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์กับการด ารงชีวิตของคน 

Parasites, diveristy of the relationship between parasites and surrounding living 
hosts; an application of some parasites to benefit human living  
 
นวนว ๓๑๔  การประกอบการฟาร์มผึ้งและผลิตภัณฑ์ผึ้ง               ๒ (๒-๒-๕) 
NWNW 314  Honey Bee Farming Entrepreneur and Their Products 

ทักษะปฏิบัติการเกี่ยวกับการเป็นผู้ประการฟาร์มผึ้ง  การเลี้ยง ศัตรู การใช้ผึ้งและแมลงอ่ืนเพื่อการ
ผสมเกสรพืช การผลิตผลิตภัณฑ์จากผึ้ง การแปรรูป การบรรจุ การตลาด การจัดการฟาร์มผึ้งเพ่ือน าไปสู่
ความเป็นผู้ประกอบการ 
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๔๓ 

 

 Practical skills for  honey bee farming entrepreneurs, beekeeping, enemies, the 
utilization of bees and other insects in the pollination of plants; producing honey bee 
products, processing, packaging, marketing of honey bee products; honey bee farming 
management leading to entrepreneurs 
 
นวนว ๓๑๕  สมดุลชีวิต                 ๒ (๒-๐-๔) 
NWNW 315  Life Balance 

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ปัจเจกบุคคลกับเพ่ือนมนุษย์ และการด ารงอยู่
ของสรรพสิ่งต่างๆ ได้แก่ เรื่องความเชื่อ ศาสนา สังคม ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการประดิษฐ์คิดค้นทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเชื่อมโยงและส่งผลต่อการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์อย่างสมดุล  

Studying the relationship between man and environment, one being and another 
and all living things such as beliefs, religions, the society, art and culture including the 
science and technology causes of living balance 
 
นวนว ๓๑๖  ศิลปะในชีวิตประจ าวัน               ๒ (๒-๐-๔) 
NWNW 316  Art in Everyday Life 

เรียนรู้ความงามและท าความเข้าใจสิ่งรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติ หรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น โดย
อยู่บนพ้ืนฐานของตรรกกะทางศิลปะ ฝึกคิดอย่างสร้างสรรค์ โดยผ่านกระบวนการสร้างงานศิลปะอย่าง
ง่ายตามความถนัด และความชอบ  

Studying beauty and understanding the surroundings; natural or manmade things 
in art, basic understanding to improve creativity through the interest of making art works     
 
นวนว ๓๑๗  การฟังและการพูดเชิงวิชาการ              ๒ (๒-๐-๔) 
NWNW 317  Academic Listening and Speaking          

การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดเชิงวิชาการส าหรับการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถฟังการบรรยายภาษาอังกฤษในการประกอบการของตนได้ สามารถซักถาม แสดงความ
คิดเห็น และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ สามารถพูดสรุปความจากการอ่านได้ สามารถอภิปราย และน า
การอภิปรายได้ สามารถน าเสนอผลงานปากเปล่า และตอบข้อซักถามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Developing academic listening and speaking skills necessary for geo-ecoculture 
entrepreneurship; the teaching and learning styles involving an integration of English with 
content areas related to the learners’ fields; aiming to enable learners to be able to 
listen to English lectures in their fields, ask and appropriately respond to questions, 
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๔๔ 

 

share ideas and express opinions, read, and summarize text; learners’ discussing and 
leading discussions, making effective oral presentations, and actively participating in the 
session 

 
นวนว ๓๑๘  การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ              ๒ (๒-๐-๔) 
NWNW 318  Academic Reading and Writing 

การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนเชิงวิชาการส าหรับการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม 
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถอ่าน บทความวิชาการในสาขาวิชาของตนได้ สามารถจับประเด็น และเลือกเฉพาะ
ข้อมูลที่ต้องการได้ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการเขียน สามารถเขียนรายงานรูปแบบต่างๆ ในสาขาวิชาของ
ตนได้ โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการอ่าน การทดลอง ฯลฯ โดยใช้วิธีการเขียนที่เน้นกระบวนการ และใช้แหล่ง
อ้างอิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     Developing academic reading and writing skills for geo-ecoculture 
entrepreneurship programs involving an integration of English into learners’ content 
areas to enable them to read academic articles in learner's fields; selecting required 
information to support their writing, writing different forms of reports and effectively use 
references and citations throughout the writing process 

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

วิวัฒนาการของกฎหมาย ลักษณะของกฎหมาย บ่อเกิดของกฎหมาย ระบบกฎหมาย ขอบเขตของ
การบังคับใช้กฎหมาย หมวดหมู่ของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย ข้อคิดพ้ืนฐานทางกฎหมาย การใช้
กฎหมาย ล าดับชั้นของกฎหมาย การตีความกฎหมาย 
 The evolution of law, nature of law, origin of law, the legal system, the extent of 
law enforcement, categories of law, type of law, basic commentaries on law, use, 
hierarchy and the interpretation of law 

 
นวนว ๓๒๐   ธุรกิจเริ่มต้น                ๓ (๓-๐-๖) 
NWNW 320  Startups 
 องค์ประกอบในการก่อตั้งธุรกิจเริ่มต้น การขอขึ้นทะเบียนธุรกิจ การตลาดดิจิทัล การเจรจาการค้า 
การจัดท ามาตรฐาน และกฏหมายเกี่ยวกับธุรกิจภาคผลิตและเชิงพาณิชย์ การช าระภาษี แผนการจัด
สวัสดิการของผู้ประกอบการและแรงงาน และความพร้อมในการลงทุน 
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๔๕ 

 

 Components of startups, applying for business, digital marketing; trading 
negotiations, deploying standard and law related to business in both parts of production 
and commercial; plans of employer and employee welfare, and readiness of the venture 
capital 
 
 
 
 
นวนว ๓๒๑   ภาษาและวัฒนธรรมจีนขั้นพ้ืนฐานส าหรับการประกอบการ           ๓ (๒-๒-๕) 
NWNW 321  Basic Chinese Language and Culture for Entrepreneurship 

การออกเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และการใช้สัทอักษรโรมันเพ่ือก ากับการออกเสียงใน
ภาษาจีนกลาง (汉语拼音) ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีนขั้นพ้ืนฐานที่ใช้ในบริบทของการ
ประกอบการ สภาพทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศจีน รวมถึงอิทธิพลของจีน
สมัยใหม่ที่มีต่อการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม 
 Pronunciation of standard Chinese consonants, vowels, tones and Mandarin 
Chinese phonetics Pinyin Romanization (汉语拼音); basic skills of Chinese including 
listening, speaking, reading and writing used in the context of entrepreneurship; 
geography, economy, society, and culture of the People’s Republic of China; Including 
the influence of modern China on the ecocultural entrepreneurship 
 
นวนว ๓๒๒   การจัดการความรู้เบื้องต้น                         ๓ (๓-๐-๖) 
NWNW 322  Fundamental of Knowledge Management 

แนวคิดและนิยามของการจัดการความรู้ กระบวนการของการจัดการความรู้ ธรรมชาติที่ซับซ้อน
ของความรู้ นวัตกรรมทุนทางปัญญา และสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ ระบบฐานความรู้และเทคโนโลยี การ
จัดการความรู้ในองค์กร การถอดบทเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ การพัฒนาทักษะในการ
วิเคราะห์ความรู้ การจัดหมวดหมู่ความรู้ การจัดการความรู้ในภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการประยุกต์ใช้
การจัดการความรู้เพ่ือการพัฒนานวัตกรรมและยกระดับการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม 

Concepts and definitions of knowledge management, knowledge management 

processes, complex nature of knowledge; innovation, intangible assets and intellectual 

capital; the knowledge management system and technology; knowledge management in 

organizations; lesson learned; knowledge sharing; community practice; the development 

of skills to analyze, classify, implement the knowledge management practices in the 
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๔๖ 

 

public and private sectors, and the application of KM for developing innovations and 

improving the ecocultural entrepreneurship 
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๓.๒   ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  

  ๓.๒.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/ 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

อย่างน้อย ๑ รายการ 
ในรอบ ๕ ปี 

๑   นางสาวสุภาภรณ์ ค าเรืองฤทธิ ์ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
๕-๖๗๐๔-๙๐๐๐๐-xx-x 

อาจารย ์ - ศศ.ด. (ประชากรศาสตร์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
พ.ศ.๒๕๕๗ 
- ศศ.ม. (ประชากรศาสตร์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
พ.ศ.๒๕๕๐ 
- ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
พ.ศ.๒๕๔๗ 

สุภาภรณ์ ค าเรืองฤทธิ,์ อัจฉรา เอ๊นซ์ 
และปัทพร สุคนธมาน. (2561). บทบาท
ครอบครัวและสื่อวิทยตุ่อการใช้
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารของ
ผู้สูงอาย.ุ วารสาร
ประชากรศาสตร์, ๓๔(๒): ๑-๑๖ 

๒ นางสาวพรพิรัตน์ คันธธาศิริ  
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
๓-๔๖๙๙-๐๐๐๘x-xx-x 

อาจารย ์ - บธ.ด. (การตลาด) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น,  
พ.ศ.๒๕๕๘ 
- บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น,  
พ.ศ.๒๕๔๗ 
- วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น,  
พ.ศ.๒๕๔๐ 

Jaroenwanit, Pensri., 
Kantatasiri, Pornpirat., & 
Kattiyapornpong, Uraiporn. 
(2017). Exploring the 
Perception and Attitude on 
Food Safety: A Market 
Situation in Thailand. 
Proceedings of Annual Tokyo 
Business Research 
Conference (pp.1-1). 

๓ นายเอกลักษณ์ คันศร 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
๕-๓๓๐๔-๙๐๐๐x-xx-x        

อาจารย ์ - วท.ด. (ชีววิทยา) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่,  
พ.ศ.๒๕๕๗ 
- วบ.ม. (ชีววิทยา) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่,  
พ.ศ.๒๕๔๗ 
- ทษ.บ. (เทคโนโลยีภมูิทัศน์
และการอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม) 
มหาวิทยาลยัแม่โจ,้  
พ.ศ.๒๕๔๒ 
 

ปานเทพ รัตนากร, เอกลักษณ์ คัน
ศร, สุขุมาล ฤทธ์ิเต็ม และเอกสิทธ์ิ 
ติยานันต์. (2561). โครงการวิจัย
การอนุรักษ์จระเข้สยามในพื้นที่
ธรรมชาติ (อุทยานแห่งชาติปางสี
ดา/เขตห้ามล่า สตัว์ป่าบึง
บอระเพ็ด). ส านักงานพัฒนาการ
วิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน). 
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๔๘ 

 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/ 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

อย่างน้อย ๑ รายการ 
ในรอบ ๕ ปี 

๔ นายโชคธ ารงค์ จงจอหอ 
เลขประจ าตัวบตัรประชาชน 
๓-๓๖๐๙-๐๐๓๒x-xx-x 

ผู้ช่วย
อาจารย ์

- ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา)  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น,  
พ.ศ.๒๕๖๐ 
- ศศ.ม. (การจัดการทรัพยากร
ชีวภาพ) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, พ.ศ.๒๕๕๑ 
- ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์)  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น,  
พ.ศ.๒๕๔๙ 

Chongchorhor, C. and 
Kabmala, M. (2017). Using 
Facet Analytico-Synthetic 
Method for Organizing Thai's 
Indigenous Rice Knowledge. 
Kasetsart Journal (Social 
Sciences). Available online 
2017: 1-8. 

๕ นายทวีศักดิ์ ชูมา 
เลขประจ าตัวบตัรประชาชน 
๓-๖๐๐๘-๐๐๗๓x-xx-x 

อาจารย ์ - ปร.ด. (หลักสูตรและการ
สอนภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลยัศิลปากร, (ก าลัง
ศึกษาอยู่) 
- M.A. (English Literature), 
University of Mysore, 
India, 2001 
- พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย, พ.ศ.๒๕๔๑ 

Phramaha Sangvech Sricot, 
Apaporn Bulsathaporn and 
Thaweesak Chooma. (2017). 
Buddhist Ethics with Solving 
the Environmental Problems. 
Cultural and Religious 
Studies, 5(1): 54-60. 

 
 

๓.๒.๒  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/ 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
๑ นางสาวสุภาภรณ์ ค าเรืองฤทธิ์ อาจารย์ - ศศ.ด. (ประชากรศาสตร์)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ.๒๕๕๗  
- ศศ.ม. (ประชากรศาสตร์)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ.๒๕๕๑  
- ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ.๒๕๔๗ 
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๔๙ 

 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/ 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

๒ นางสาวพรพิรัตน์ คันธธาศิร ิ 
 

อาจารย์ - บธ.ด. (การตลาด) มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  
พ.ศ.๒๕๕๘ 
- บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) มหาวทิยาลัยขอนแก่น, 
พ.ศ.๒๕๔๗ 
- วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
พ.ศ.๒๕๔๐ 

๓ นายเอกลักษณ์ คันศร อาจารย์ - วท.ด. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  
พ.ศ.๒๕๕๗ 
- วบ.ม. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  
พ.ศ.๒๕๔๗ 
- ทษ.บ. (เทคโนโลยีภมูิทัศน์และการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยแม่โจ้, พ.ศ.๒๕๔๒ 

๔ นายโชคธ ารงค์ จงจอหอ ผู้ช่วยอาจารย์ - ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา) มหาวทิยาลัยขอนแก่น,  
พ.ศ.๒๕๖๐ 
- ศศ.ม. (การจัดการทรัพยากรชีวภาพ)  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,  
พ.ศ.๒๕๕๑ 
- ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  
พ.ศ.๒๕๔๙ 

๕ นายทวีศักดิ์ ชูมา 
 

อาจารย์ - ปร.ด. (หลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลยัศิลปากร, (ก าลังศึกษาอยู่) 
- M.A. (English Literature), University of 
Mysore, India, 2001 
- พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย,  
พ.ศ.๒๕๔๑ 

๖ นายกิตติคุณ หมู่พยัคฆ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - วท.ด. (ปรสิตวิทยา) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่,  
พ.ศ.๒๕๕๕  
- วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) เกียรตินิยมอันดับ ๑ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, พ.ศ.๒๕๔๙  

๗ นางสาวเกศศิรินทร์ มัธยทรัพย์ ผู้ช่วยอาจารย์  -  M.F.A. (H istory of Art ) V isva Bharat i  
Univers i ty India,  2011  
-  ศษ.บ.  (ศึกษาศาสตรบัณฑิต) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ,พ.ศ.๒๕๔๙ 
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๕๐ 

 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/ 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

๘ นายสมสุข พวงดี 
 

อาจารย์ - ปร.ด. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาขอนแก่น,  
พ.ศ.๒๕๕๙  
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  
พ.ศ.๒๕๔๔  
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  
พ.ศ.๒๕๔๐ 

๙ นางณัฐฐิญา  อัครวิวัฒน์ด ารง อาจารย์ - Ph.D. (Entomology) University of Nebraska-
Lincoln, USA, 2006 
- วท.ม. (กีฏวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  
พ.ศ.๒๕๔๔ 
- วท.บ. (กีฏวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  
พ.ศ.๒๕๔๐ 

๑๐ นางสาวจุฑารัตน์ แสงกุล 
 

อาจารย์ - ปร.ด. (วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม)  
มหาวิทยาลยับูรพา, พ.ศ.๒๕๕๖  
- วท.ม. (วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม)  
มหาวิทยาลยับูรพา, พ.ศ.๒๕๔๖  
- วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง, พ.ศ.๒๕๔๓ 

๑๑ นางสาวศศิมา วรหาญ  
 

อาจารย์ - วท.ด. (เภสัชศาสตร์)มหาวิทยาลยัเชียงใหม่,  
พ.ศ.๒๕๕๘  
- วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยแมโ่จ้,  
พ.ศ.๒๕๔๙  
- วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) (เกียรตินิยมอันดับ ๑)  
มหาวิทยาลยัแม่โจ,้ พ.ศ.๒๕๔๖ 

๑๒ นายปิยะเทพ อาวะกุล 
  

อาจารย์ - ปร.ด. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,  
พ.ศ.๒๕๕๙  
- วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง)  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, พ.ศ.๒๕๕๓  
- วท.บ.(ประมง) (เกียรตินิยมอันดบั ๒)  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, พ.ศ.๒๕๔๙  

๑๑ นางปัณฑารีย์ แต้ประยูร อาจารย์ - ปร.ด. (การปรับปรุงพันธุ์พืช)  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, พ.ศ.๒๕๕๘  
- วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร)  
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๕๑ 

 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/ 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

(เกียรตินิยมอันดับ ๑) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์,  
พ.ศ.๒๕๕๐  

๑๒ นายวีระเดช มีอินเกิด ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - ปร.ด. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ.๒๕๕๕  
- วท.ม. (นิเวศวิทยา) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์,  
พ.ศ.๒๕๕๑  
- วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง, พ.ศ.๒๕๔๒ 

๑๓ นายฤทธิรงค์ พันธุ์ดี ผู้ช่วยอาจารย์ - วท.ม. สาธารณสุขศาสตร์ (สุขศาสตร์อตุสาหกรรม
และความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยมหิดล,  
พ.ศ.๒๕๕๖  
- วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ (อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย) มหาวิทยาลยัมหดิล, พ.ศ.๒๕๕๒ 

๑๔ นางสาวปาริฉัตร ฉายาพันธุ์ อาจารย์ - ปร.ด. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ.๒๕๕๘ 
- วท.บ. (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์) เกียรตินิยมอันดับ ๑ 
มหาวิทยาลยัมหิดล, พ.ศ.๒๕๕๒ 

๑๕ นายสิทธิพงษ์ วงศ์วิลาศ ผู้ช่วยอาจารย์ - วท.ด. (สัตววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,   
พ.ศ.๒๕๖๑ 

- วท.ม. (สัตววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
พ.ศ.๒๕๕๓  

- กศ.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยนเรศวร,  
พ.ศ.๒๕๔๖,  

- วท.บ (วิทยาศาสตร์การเกษตร) มหาวิทยาลยั
นเรศวร, พ.ศ.๒๕๔๒ 

๑๖ นางสุจิตรา เตโช 
 

ผู้ช่วยอาจารย์ - วท.ด. (เภสัชเคมีและผลติภณัฑ์ธรรมชาติ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ.2561 
- วท.ม. (เทคโนโลยีทางอาหาร) มหาวิทยาลัยแม่โจ้,  
พ.ศ.2552 
- วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)  
เกียรตินยิมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้, พ.ศ.2550 

 
 
 
 
 

๓.๒.๓  อาจารย์ประจ าจากคณะต่างๆ ดังนี้   
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๕๒ 

 

    ๓.๒.๓.๑  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   
          ๓.๒.๓.๒  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
          ๓.๒.๓.๓  คณะวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล  
     ๓.๒.๓.๔  ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
๓.๒.๔  อาจารย์พิเศษ 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/ 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

สังกัด 

๑ ดร.ประกิจ ณรงค์ตะณุพล - ศศ.บ. เศรษฐศาสตร ์
เกียรตินยิมเหรียญทอง ทุนภูมิพล 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๓๓ 
- ปริญญาโท สาขาการเงิน 
มหาวิทยาลยัวิสคอนซลิ เมืองแมดสิัน 
สหรัฐอเมริกา, ๒๕๓๖ 
- ปริญญาโท-เอก สาขาการเงิน 
มหาวิทยาลยัอินเดียน่า เมืองบลูมมิงตัน 
สหรัฐอเมริกา, ๒๕๔๓ 

กรรมการบริหาร บริษัท ไทย
รุ่งเรืองอุตสาหกรรมพลาสติก 
จ ากัด (ปัจจุบัน) 

๒ ดร.สุจิต จิตติรัตนากร - Doctor of Philosophy (Civil 
Engineering (Concrete Technology)) 
University of Dundee, United 
Kingdom, 2003 
- Master of Science (Concrete 
Technology, Construction and 
Project Management) University of 
Dundee, United Kingdom , 1998 
- Bachelor of Engineering (Civil 
Engineering) Thammasat University, 
1997 

๑) Tesla Thailand (Powa 
Co.,Ltd) Founder/Partner, 
Marketing Director  
๒) WoodSmith Thailand 
(WoodSmith Co.,Ltd), 
Founder/Partner, Marketing 
Director  
๓) Ready to Build Co., Ltd, 
Partner/Advisor  
๔) Manager, Lee Buan Seng 
(Real Estate/Leading and 
Crops) Co., Ltd  

๓ นายศุภวัฒน์ วงษ์ขมทอง นศ.บ. (ประชาสมัพันธ์) มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ, 
๒๕๔๗ 

เจ้าของร้านรัตนชัยอะลูมเินียม  
อ.เมือง จ.นครสวรรค ์

๔ นายจามร อรุณรัตนพงษ์ นศ.บ. (ภาพยนตร์) มหาวิทยาลยักรุงเทพ, 
๒๕๕๐ 

เจ้าของร้านห้องครัวหัวหมี  
อ.เมือง จ.นครสวรรค ์
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๕๓ 

 

๕ นางสาวเกศินี  ศรีสองเมือง - M.FA. (Textile/Design) (First Class) 
Visva-Bharati University, India, 2553 
- ศศ.บ. (ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์) 
มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๔๖ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาการออกแบบ
อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

๖ นายนรินทร์ นรินทรกุล ณ 
อยุธยา 

ศษ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๔๗ 

ช่างภาพอิสระ Freelance 
Photographer (Photonogrid) 

๗ นางสาวนันท์วดี แดงอรุณ ศษ.บ.  )ภาษาไทย (  
มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๔๖ 

ผู้จัดการทั่วไป บริษัท แฮนด์ 
วิสาหกิจเพื่อสังคม จ ากัด 

๘ ดร.เอนก ลิ่มศรีวิไล - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑติกิตตมิศักดิ์ 
(สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช)  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๘ 
- ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ
กิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาพืชไร่) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๒ 
- วท.บ. เกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, ๒๕๑๕ 

ประธานห้างหุ้นส่วนจ ากัดโกลเด้น
เทอเนอร่า 

๙ ผศ.ดร.อ่ิมเอิบ พันสด - Ph.D. (Bioscience in Food science) 
University of Strathclyde, Scotland, 
UK 2558 
- วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 
๒๕๔๓ 
- วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
คณะเกษตรศาสตร์ บางพระ, ๒๕๓๖ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีการอาหาร  
ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลยัราชภฏั นครสวรรค์  

๑๐ ดร.พันธ์ณภัทร์ เศวตภาณุวงศ - วท.ด. ธุรกิจเทคโนโลยีและการจดัการ
นวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
พ.ศ.๒๕๕๕ 
- วท.ม. เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ
จัดการ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ.๒๕๔๖ 
- วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ.๒๕๔๐ 

วิทยาลัยการจัดการ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี          ป.บัณฑิต       โท         ป.บัณฑิตชั้นสูง        เอก                          โครงการจัดตัง้วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลยัมหดิล 
มคอ.๒   หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม)                                   

 

๕๔ 

 

๑๑ ดร.ปรีชา ตั้งวรกิจถาวร - Ph.D. (Computer Science) 
University of Southampton, UK, 2014 
- วท.ม. Computer Science 
มหาวิทยาลยัมหิดล, พ.ศ.๒๕๔๙ 
- วท.บ. Computer Science 
มหาวิทยาลยัมหิดล, พ.ศ.๒๕๔๑ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลยัมหิดล 

 
๔.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  

นักศึกษาในหลักสูตรฯ มีการฝึกปฏิบัติจริง เพ่ือให้เกิดประสบการณ์และทักษะการประกอบการในสถาน
ประกอบการตามท่ีนักศึกษาสนใจและตามความเหมาะสมที่อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาฝึก
ประสบการณ์ด าเนินการจัดการแหล่งฝึกประสบการณ์ให้ 

๔.๑.  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของการฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหิดล 

และมาตรฐานและการประกันคุณภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษา สมาคมสหกิจศึกษาไทย พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมี
ระยะเวลาการฝึกภาคสนาม จ านวน ๒ ครั้ง คือ ภาคฤดูร้อนของปีการศึกษาที่ ๒ และภาคการศึกษาที่ ๑ ของปี
การศึกษาที่ ๔ โดยนักศึกษาต้องผ่านการประเมินคุณลักษณะที่ส าคัญ ได้แก่ 

๔.๑.๑ มีทักษะและความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานในสถานประกอบการ 
๔.๑.๒ มีวินัย สามารถปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของแหล่งฝึก 
๔.๑.๓ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา อดทน 
๔.๑.๔ สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
๔.๑.๕ มีทักษะด้านการสื่อสารการพูด เขียนที่ดี และมีการคิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ 

๔.๒.  ช่วงเวลา  
  - รายวิชา นวกป ๒๕๕ วิถีผู้ประกอบการ จ านวน ๒ หน่วยกิต ฝึกปฏิบัติงานในภาคฤดูร้อนของชั้นปีที่ ๒  
 - รายวิชา นวกป ๔๕๔ สหกิจศึกษา จ านวน ๖ หน่วยกิต ฝึกปฏิบัติงานในภาคการศึกษาท่ี ๑ ของชั้นปีที่ ๔ 

๔.๓   การจัดเวลาและตารางสอน  
 - ภาคฤดูร้อน ของชั้นปีที่ ๒  จัดเป็นการฝึกปฏิบัติงานรายวิชา นวกป ๒๕๕ วิถีผู้ประกอบการ เป็นเวลา 
๑ เดือน โดยจัดให้มีการนิเทศงานนักศึกษาจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรในระหว่างที่ฝึกปฏิบัติงานในภาคฤดูร้อน 
และนักศึกษาจะน าเสนอผลการเรียนรู้ที่ได้จากการฝึกปฏิบัติงานในภาคการศึกษาที่ ๑ ของชั้นปีที่ ๓ 
 - ภาคการศึกษาที่ ๑ ของชั้นปีที่ ๔ จัดเป็นการฝึกปฏิบัติงานรายวิชา นวกป ๔๕๔ สหกิจศึกษา โดยจัดให้
มีการนิเทศงานนักศึกษาจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร นักศึกษาน าเสนอความก้าวหน้าในการฝึกปฏิบัติงานทุก ๒ 
สัปดาห์ และน าเสนอสรุปผลการฝึกปฏิบัติงานก่อนปิดภาคการศึกษาท่ี ๑ ของชั้นปีที่ ๓ 
     ๔.๔   จ านวนหน่วยกิต    ๘ หนว่ยกิต 
 - รายวิชา นวกป ๒๕๕ วิถีผู้ประกอบการ จ านวน ๒ หน่วยกิต  
 - รายวิชา นวกป ๔๕๔ สหกิจศึกษา จ านวน ๖ หน่วยกิต  
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๕๕ 

 

     ๔.๕    การเตรียมการ 
๔.๕.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ประชุมเตรียมแหล่งฝึกประสบการณ์และ

ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการฝึกประสบการณ์ท่ีต่างกันของ ๒ รายวิชา 
๔.๕.๒ นักศึกษาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาติดต่อประสานการขอเข้าฝึกประสบการณ์ในสถาน

ประกอบการ ทั้งสถานประกอบการที่หลักสูตรมีเครือข่ายความร่วมมืออยู่แล้ว หรือสถานประกอบการใหม่ที่นักศึกษา
มีความสนใจ โดยจะต้องมีการติดต่อประสานงานแต่เนิ่นๆ เพ่ือให้มีสถานประกอบการรองรับนักศึกษาก่อนถึงช่วงเวลา
ทีจ่ะฝึกปฏิบัติงาน 

๔.๕.๓ นักศึกษาลงฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการตามที่ติดต่อ โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรติดตาม
นิเทศ 

     ๔.๖    กระบวนการประเมินผล 
 มีการจัดเตรียมเกณฑ์การประเมินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และนักศึกษาสามารถเข้าใจในเกณฑ์ดังนี้ 
 ๔.๖.๑ ประเมินจากผลการด าเนินงานของนักศึกษา 
 ๔.๖.๒ ประเมินจากพ่ีเลี้ยงประจ าสถานประกอบการ 

  
๕.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  

 ๕.๑  ค าอธิบายโดยย่อ  
การท าโครงงาน ประกอบด้วย ๕ รายวิชา คือ นวกป ๑๔๘ โครงงานเพ่ือการประกอบการ ๑ นวกป 

๒๕๖ โครงงานเพ่ือการประกอบการ ๒ นวกป ๒๕๗ โครงงานเพ่ือการประกอบการ ๓ นวกป ๓๕๘ โครงงาน
เพ่ือการประกอบการ ๔ และ นวกป ๓๕๙ โครงงานเพ่ือการประกอบการ ๕ เป็นการท าโครงงานเพ่ือการ
ประกอบการที่นักศึกษาสนใจ ทั้งระบบห่วงโซ่อุปทาน และบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ จากการเรียนการสอน โดย
อยู่ในความดูแลและค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาและพ่ีเลี้ยงผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง 

การท างานวิจัย มี ๒ รายวิชา คือ ๑) นวกป ๒๔๐ กระบวนวิธีการวิจัย เป็นการวิจัยเพ่ือค้นหาปัญหา
และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบให้ตอบสนองความต้องการดังกล่าว โดยอยู่
ในความดูแลและค าแนะน าของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และ ๒) นวกป ๔๕๒ โครงงานพัฒนาคุณภาพเพ่ือ
การประกอบการ เป็นการท าวิจัยในประเด็นปัญหาหรือพัฒนาระบบงานของหน่วย/แผนกการประกอบการที่
นักศึกษาฝึก/สนใจ และบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ จากการเรียนการสอน โดยอยู่ในความดูแลและค าแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
๕.๒  มาตรฐานผลการเรียนรู้  

โครงงาน นักศึกษาสามารถก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ปรับปรุงและพัฒนาการผลิตและการสร้างรายได้
ให้กับโครงงานการประกอบการที่ตัวเองสนใจได้ 

งานวิจัย นักศึกษาสามารถค้นคว้าหาความรู้ และข้อมูลเพ่ิมเติมด้วยตนเองเกี่ยวกับงานวิจัยทางด้าน
การตลาด และสามารถก าหนดหัวข้อ กลุ่มเป้าหมาย เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ แปลผล อภิปรายและสรุป
ผลได้ รวมถึงสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ตรงกับปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้  
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๕๖ 

 

 
 

๕.๓  ช่วงเวลา  
- รายวิชา นวกป ๑๔๘ โครงงานเพ่ือการประกอบการ ๑ ภาคการเรียนที่ ๒ ชั้นปีที่ ๑  
- รายวิชา นวกป ๒๕๖ โครงงานเพ่ือการประกอบการ ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๑ ของชั้นปีที่ ๒ 
- รายวิชา นวกป ๒๕๗ โครงงานเพ่ือการประกอบการ ๓ ภาคการศึกษาท่ี ๒ ของชั้นปีที่ ๒ 
- รายวิชา นวกป ๓๕๘ โครงงานเพ่ือการประกอบการ ๔ ภาคการศึกษาท่ี ๑ ของชั้นปีที่ ๓ 
- รายวิชา นวกป ๓๕๙ โครงงานเพ่ือการประกอบการ ๕ ภาคการศึกษาท่ี ๒ ของชั้นปีที่ ๓ 
- รายวิชา นวกป ๒๔๐ กระบวนวิธีการวิจัย ภาคการเรียนที่ ๒ ชั้นปีที่ ๑ 
- รายวิชา นวกป ๔๕๒ โครงงานพัฒนาคุณภาพเพ่ือการประกอบการ ภาคการเรียนที่ ๑ ของชั้นปีที่ ๔ 

     ๕.๔  จ านวนหน่วยกิต    ๒๙ หน่วยกิต 
- รายวิชา นวกป ๑๔๘ โครงงานเพ่ือการประกอบการ ๑ จ านวน ๒ หน่วยกิต  
- รายวิชา นวกป ๒๕๖ โครงงานเพ่ือการประกอบการ ๒ จ านวน ๔ หน่วยกิต 
- รายวิชา นวกป ๒๕๗ โครงงานเพ่ือการประกอบการ ๓ จ านวน ๔ หน่วยกิต 
- รายวิชา นวกป ๓๕๘ โครงงานเพ่ือการประกอบการ ๔ จ านวน ๕ หน่วยกิต 
- รายวิชา นวกป ๓๕๙ โครงงานเพ่ือการประกอบการ ๕ จ านวน ๕ หน่วยกิต 
- รายวิชา นวกป ๒๔๐ กระบวนวิธีการวิจัย จ านวน ๓ หน่วยกิต 
- รายวิชา นวกป ๔๕๒ โครงงานพัฒนาคุณภาพเพ่ือการประกอบการ จ านวน ๖ หน่วยกิต 

๕.๕  การเตรียมการ  
๕.๕.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ท าหน้าที่ชี้แจงการด าเนินงาน ท าหน้าที่เป็น Facilitators น าพาการ

ปฏิบัติโครงงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยใช้ทุนทางนิเวศวัฒนธรรม  
 ๕.๕.๒ จัดเตรียมอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เพ่ือเป็นที่ปรึกษาในการจัดท าโครงงานและการวิจัย 

 ๕.๕.๓ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาก ากับติดตาม กระตุ้นและแนะน าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดท า
โครงงานและวิจัยของนักศึกษา 
๕.๖  กระบวนการประเมินผล 

มีการจัดเตรียมเกณฑ์การประเมินให้เป็นไปอย่างยุติธรรม และนักศึกษาสามารถเข้าใจในเกณฑ์ดังนี้ 
๕.๖.๑ ประเมินจากพัฒนาการ ความก้าวหน้าในการจัดท าโครงงานและการวิจัยของนักศึกษา 
๕.๖.๒ ประเมินจากผลการด าเนินโครงงานการวิจัยของนักศึกษา 
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๕๗ 

 

หมวดที ่๔. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
ด้านวิชาการ ๑. จัดการเรียนการสอนหลายรูปแบบ เน้นการมีส่วน

ร่วมในระหว่างการเรียนการสอน  เช่น  การร่วม
อภิปราย การค้นคว้า การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ 
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักและสถานการณ์จริง 
สามารถประยุกต์ใช้ในงานได้ และมีการทวนสอบ
ความรู้ทางวิชาการให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา                                                                                                                                                                                                                                     

ด้านทกัษะปฏิบัติ ๑. จัดให้มีรายวิชาที่มีการลงมือปฏิบัติทั้งในห้องเรียน
และน อกห้ อ งเรี ยน  เพ่ื อ ให้ เกิ ดทั กษ ะ ใน การ
ประกอบการ  
๒. จัดให้มีการท าโครงงานเพ่ือการประกอบการ 
ร่วมกับการฝึกงานปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
โดยผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้ 
(Participatory Learning) และมีคณาจารย์ท าหน้าที่
เป็นโค้ช (coaching) ผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการเงินท าหน้าที่เพ่ิมเติมประสบการณ์และแสดง
ให้เห็นวิธีคิดใหม่ (guiding) คณาจารย์ท าหน้าที่เป็น
วิทยากรกระบวนการ (facilitator)  

ด้านจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ๑. สอดแทรกในระหว่างการเรียนการสอนให้
นักศึกษาตระหนักถึงปณิธาน “ปัญญาของแผ่นดิน” 
และคุณค่าของตนเองตามค่านิยมอันดีงามของ
มหาวิทยาลัยมหิดล  
๒. สอดแท รก ให้ นั ก ศึ กษ า ได้ น าค าข วัญ ขอ ง
มหาวิทยาลัยมหิดลที่ว่า อตฺตาน  อุปม  กเร “พึง
ปฏิบัติต่อผู้อ่ืน เหมือนดังปฏิบัติต่อตนเอง” มาเป็น
คติเตือนใจในการฝึกปฏิบัติงาน 
๓. สอดแทรกในระหว่างการเรียนการสอนให้
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๕๘ 

 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
นักศึกษาตระหนักถึงการประกอบการที่รับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ด้านการท างานร่วมกับชุมชน ๑. จัดให้มีการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและ
เรียนรู้ด้วยตนเอง  
๒. จัดให้มีการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ท า
การประกอบการในระดับชุมชนและจังหวัด  
๓. จัดให้มีกิจกรรมภายใต้การเรียนการสอนและ
นอกเหนือการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมให้ที่นักศึกษา
ได้ท ากิจกรรมร่วมกันชุมชนและจังหวัด  

ด้านภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ ๑. จัดให้รายวิชาที่เกี่ยวข้องมีกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบท างานกลุ่ม และให้บริหารงานกลุ่มโดยมี
หัวหน้ากลุ่ม และสมาชิกในกลุ่มมีส่วนร่วมในการ
ท างานและรับผิดชอบ 
๒. จัดให้มีการลงชื่อเข้าเรียนหรือปฏิบัติงานของ
นักศึกษา เพ่ือสร้างวินัย ความตรงต่อเวลา 
๓ . จั ดประชุ มชี้ แจงระเบี ยบและกติ กาการใช้
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ และอุปกรณ์
ส่วนรวมของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ เพ่ือ
สร้างระเบียบวินัยและกระตุ้นการรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวมให้นักศึกษา 
๔. จัดให้มีการระดมสมองเพ่ือถอดบทเรียนการเรียนรู้
ที่ได้จากการเรียนการสอน หรือการท ากิจกรรม เพ่ือ
สร้างภาวะผู้น า การกล้าคิดกล้าแสดงออก กล้า
ตัดสินใจ และการสรุปข้อมูลได้ตรงประเด็น 

ยอมรับในความแตกต่าง ๑. เน้นการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ร่วมกันคิด
แก้ปัญหา แบ่งความรับผิดชอบในการท างานร่วมกัน 
มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 
๒. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือนักศึกษาจะได้เข้าใจ
ความรู้สึกของตนเองและผู้ อ่ืนเมื่อเกิดการขัดแย้ง 
เสริมสร้างการจัดการกับอารมณ์ การควบคุมตนเอง 
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๕๙ 

 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
และการจัดการปัญหาอย่างสันติ 

 

๒. ความสัมพันธ์ระหว่าง ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร กับมาตรฐานวิชาชีพ หรือ มาตรฐานอุดมศึกษา
แห่งชาติ   (แสดงในภาคผนวก ๓) 
 

๓.  ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 
๑. จัดให้รายวิชาที่เกี่ยวข้องมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ท าให้นักศึกษาได้สัมผัสการประกอบการ ทั้งด้าน

องค์ความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญของผู้ประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม 
๒. จัดกิจกรรมเพ่ิมเติมที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
๓. จัดให้มีศูนย์ประสานงานการประกอบการของวิทยาเขต เพ่ือประสานงานเครือข่ายในการให้ค าปรึกษา

และแนะน า 
๔. จัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเสริมสร้างทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๕. จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ในบริบทของรายวิ ชาและกิจกรรมเสริม

หลักสูตร 
๖. จัดให้รายวิชาที่เกี่ยวข้องมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างนักศึกษา สังคม

ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือจัดท าโครงงานเพ่ือการประกอบการอย่างเป็นมิตรกับสังคมชุมชน
และสิ่งแวดล้อม 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู ้

ระดับหลักสูตร 
กลยุทธ์การสอน 

กลยุทธ์การวัด 
และประเมินผล 

PLO1 
ผลิตผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศ
วัฒนธรรม (สินค้าหรือ
บริการ) ได้สร้างสรรค์
ตรงกับความต้องการ
ของลูกค้า 

- ปี ที่  ๑ -๓  บ ร ร ย าย แ บ บ ป ฏิ สั ม พั น ธ์ 
(Lectures) การสัมมนา (Seminars) การใช้
กรณีศึกษาเป็นหลัก (Case-based learning) 
อภิ ป ร ายก ลุ่ ม  (Group conference and 
discussions) กิจกรรมกลุ่ ม ย่ อยและการ
น า เ ส น อ  (Small group activities and 
presentations) 
- ปีท่ี ๒-๔ เรียนจากประสบการณต์รงและการ
ฝึกปฏิบัติภาคสนาม (Experiencing learning 
and Field training) ฝึกปฏิ บั ติ งานจริ งใน
พื้นที ่(Area-based learning) 

- การสอบ (MCQ, MEQ) 
- การสอบปากเปล่า (Oral examination) 
- การน าเสนอ การวางแผนการท างานในแต่ละ
เดือน 
- ประเมินจากคุณภาพรายงานการศึกษา  
- ป ระ เมิ น จ าก คุ ณ ภ าพ โค ร งงาน เพื่ อ ก าร
ประกอบการ  
- การน าเสนอผลงานและการประเมินผลที่ได้รับ
จากงานท่ีมอบหมายโดยใช้แบบประเมินที่มีเกณฑ์
การให้คะแนนท่ีชัดเจนและเป็นธรรม 
- การประเมินพัฒนาการในการผลติผลติภณัฑ์ผ่าน
การเข้าปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาโดยใช้แบบ
ประเมินที่มีเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนและเป็น
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๖๐ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู ้
ระดับหลักสูตร 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์การวัด 
และประเมินผล 

ธรรม 
PLO2  
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการประกอบการได้ 

- ปี ที่  ๑ -๒  บ ร ร ย าย แ บ บ ป ฏิ สั ม พั น ธ์ 
( Lectures) อ ภิ ป ร า ย ก ลุ่ ม  ( Group 
conference and discussions) กิ จ ก ร ร ม
กลุ่มย่อยและการน าเสนอ (Small group 
activities and presentations) 
- ปีที่ ๓-๔ เรียนจากประสบการณต์รงและการ
ฝึกปฏิบัติภาคสนาม (Experiencing learning 
and Field training) ฝึกปฏิ บั ติ งานจริ งใน
พื้นที ่(Area-based learning) 

- การสอบ (MCQ, MEQ) 
- ประเมินจากคุณภาพรายงานการศึกษา  
- ป ระ เมิ น จ าก คุ ณ ภ าพ โค ร งงาน เพื่ อ ก าร
ประกอบการ  
- การน าเสนอผลงานและการประเมินผลที่ได้รับ
จากงานท่ีมอบหมายโดยใช้แบบประเมินที่มีเกณฑ์
การให้คะแนนท่ีชัดเจนและเป็นธรรม 
- การประเมิ นพั ฒ นาการการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการประกอบการผ่านการเข้าปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาโดยใช้แบบประเมินที่มีเกณฑ์การ
ให้คะแนนที่ชัดเจนและเป็นธรรม 

PLO3 
ขายผลิตภัณฑ์ (สินค้า
หรือบริก าร ) และท า
ก า ร ต ล า ด ไ ด้ อ ย่ า ง
สร้างสรรค์และน่าสนใจ 

- ปี ที่  ๓ -๔  บ ร ร ย าย แ บ บ ป ฏิ สั ม พั น ธ์ 
( Lectures) อ ภิ ป ร า ย ก ลุ่ ม  ( Group 
conference and discussions)  กิ จ ก รรม
กลุ่มย่อยและการน าเสนอ (Small group 
activities and presentations) การสัมมนา 
(Seminars) ก าร ใช้ ก รณี ศึ กษ า เป็ น ห ลั ก 
(Case-based learning) การศึกษาค้นคว้า
ด้ ว ย ต น เ อ ง  ( Self-directed learning 
activities) ก ระบ วน การแก้ ไขปั ญ ห าใน
การตลาด และเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
(Experiencing learning) 

- การสอบ (MCQ, MEQ) 
- การน าเสนอการวางแผนและแก้ปัญหาการ
ท างานในแต่ละเดือน 
- ประเมินจากคุณภาพรายงานการศึกษา  
- ป ระ เมิ น จ าก คุ ณ ภ าพ โค ร งงาน เพื่ อ ก าร
ประกอบการ  
- การน าเสนอผลงานและการประเมินผลที่ได้รับ
จากงานท่ีมอบหมายโดยใช้แบบประเมินที่มีเกณฑ์
การให้คะแนนท่ีชัดเจนและเป็นธรรม 
- การประ เมิ นพัฒ นาการการการขายและ
การตลาดผ่านการเข้าปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาโดย
ใช้แบบประเมินที่มีเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน
และเป็นธรรม 

PLO4  
ประกอบการอย่ า งมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
รับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม และส่งมอบ
คุ ณ ค่ า ข อ ง ทุ น ท า ง
วัฒนธรรม 

- ปี ๓-๔ อภิปรายกลุ่ม (Group conference 
and discussions)  กิจกรรมกลุ่มย่อยและ
การน าเสนอ (Small group activities and 
presentations) ก ารสั ม ม น า  (Seminars) 
การใช้กรณี ศึกษาเป็นหลัก (Case-based 
learning) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Self-
directed learning activities) กระบวนการ
แก้ไขปัญหาในการตลาด และเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง (Experiencing learning) 

- การสอบ (MCQ, MEQ) 
- การน าเสนอ การวางแผนและแก้ปัญหาการ
ประกอบการในแต่ละเดือน 
- ประเมินจากคุณภาพรายงานการศึกษา  
- ป ระ เมิ น จ าก คุ ณ ภ าพ โค ร งงาน เพื่ อ ก าร
ประกอบการ  
- การน าเสนอผลงานและการประเมินผลที่ได้รับ
จากงานท่ีมอบหมายโดยใช้แบบประเมินที่มีเกณฑ์
การให้คะแนนท่ีชัดเจนและเป็นธรรม 
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๖๑ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู ้
ระดับหลักสูตร 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์การวัด 
และประเมินผล 

จากการฝึกปฏิบัติ (Practice) - การประเมินพัฒนาการประกอบการผ่านการเข้า
ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาโดยใช้แบบประเมินที่มี
เกณฑ์การให้คะแนนท่ีชัดเจนและเป็นธรรม 
- ป ระ เมิ น จ าก อ าจ า รย์ พี่ เลี้ ย งจ าก ส ถ าน
ประกอบการที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน 

PLO5 
บริหารจัดการการสร้าง
เ ค รื อ ข่ า ย ใ น ก า ร
ป ระก อบ การ เพื่ อ ให้
ได้รับประโยชน์ร่วมกัน
ได้    

- ปี ที่  ๑ -๔  บ ร ร ย าย แ บ บ ป ฏิ สั ม พั น ธ์ 
(Lectures) การสัมมนา (Seminars) การใช้
กรณีศึกษาเป็นหลัก (Case-based learning) 
อภิ ป ร ายก ลุ่ ม  (Group conference and 
discussions)  กิจกรรมกลุ่มย่อยและการ
น า เ ส น อ  (Small group activities and 
presentations) 
- ปีที่ ๓-๔ และเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
(Experiencing learning) จากการฝึกปฏิบัติ 
(Practice) 

- ป ระ เมิ น จ าก คุ ณ ภ าพ โค ร งงาน เพื่ อ ก าร
ประกอบการ  
- การน าเสนอการวางแผนและแก้ปัญหาการ
ท างานในแต่ละเดือน 
- การน าเสนอผลงานและการประเมินผลที่ได้รับ
จากงานท่ีมอบหมายโดยใช้แบบประเมินที่มีเกณฑ์
การให้คะแนนท่ีชัดเจนและเป็นธรรม 
- การประเมินพัฒนาการสร้างและท างานร่วมกับ
เครือข่ายในการประกอบการผ่านการเข้าปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาโดยใช้แบบประเมินที่มีเกณฑ์การ
ให้คะแนนที่ชัดเจนและเป็นธรรม 
- ป ระ เมิ น จ าก อ าจ า รย์ พี่ เลี้ ย งจ าก ส ถ าน
ประกอบการที่นักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงาน 

PLO6 
แสดงออกถึงคุณลักษณะ
ข อ งผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ภ า ย ใต้ ก ฎ ห ม า ย ที่
เกี่ ยวข้อง มี คุณ ธรรม
จริยธรรม และมีการ
เ รี ย น รู้ ต ล อ ด ชี วิ ต 
(Lifelong Learning) 

ปีท่ี ๑-๔ บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์ (Lectures) 
การสัมมนา (Seminars) การใช้กรณีศึกษา
เป็นหลัก (Case-based learning) อภิปราย
ก ลุ่ ม  ( Group conference and 
discussions)  กิจกรรมกลุ่มย่อยและการ
น า เ ส น อ  (Small group activities and 
presentations) ส ถ า น ก า ร ณ์ จ า ล อ ง 
(Simulations) 
- ปีที่ ๓-๔ และเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
(Experiencing learning) จากการฝึกปฏิบัติ 
(Practice) 

- ป ระ เมิ น จ าก คุ ณ ภ าพ โค ร งงาน เพื่ อ ก าร
ประกอบการ  
- การน าเสนอผลงานและการประเมินผลที่ได้รับ
จากงานท่ีมอบหมายโดยใช้แบบประเมินที่มีเกณฑ์
การให้คะแนนท่ีชัดเจนและเป็นธรรม 
- การประเมินพัฒนาการผ่านการเข้าปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาโดยใช้แบบประเมินที่มีเกณฑ์การ
ให้คะแนนที่ชัดเจนและเป็นธรรม 
- ป ระ เมิ น จ าก อ าจ า รย์ พี่ เลี้ ย งจ าก ส ถ าน
ประกอบการที่นักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงาน 
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๖๒ 

 

หมวดที ่๕.      
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา  

 

๑.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับ

อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๒ สัญลักษณ์และความหมายของการวัดและประเมินผล ให้ก าหนดดังนี้ 
 
(๑) สัญลักษณ์ซึ่งมีแต้มประจ า ให้ก าหนด ดังนี้ 
    สัญลักษณ์   ความหมาย    แต้มประจ า 

   A    ดีเยี่ยม (Excellent)       4.00 
   B+   ดีมาก (Very good)       3.50 
   B    ดี (Good)        3.00 
   C+   ดีพอใช้ (Fairy good)       2.50 
   C    พอใช้ (Fair)        2.00 
   D+   อ่อน (Poor)        1.50 
   D    อ่อนมาก (Very poor)       1.00 
   F    ตก (Failed)        0.00 
 

(๒) สัญลักษณ์ซึ่งไม่มีแต้มประจ า ให้ก าหนด ดังนี้ 
   สัญลักษณ์   ความหมาย 

   O    โดดเด่น (Outstanding) 
   S    พอใจ (Satisfactory) 
   U    ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 
   W   ถอนการศึกษา (Withdrawal) 
    

(๓) สัญลักษณ์ท่ียังไม่มีการประเมินผล ให้ก าหนด ดังนี้ 
สัญลักษณ์   ความหมาย 
   I    รอการประเมินผล (Incomplete) 
   P    การศึกษายังไม่สิ้นสุด (In progress) 
   X    ยังไม่ได้รับผลการประเมิน (No report) 
 

(๔) สัญลักษณ์อ่ืนๆ ให้ก าหนด ดังนี้ 
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๖๓ 

 

สัญลักษณ์   ความหมาย 
   AU   การศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
   T    การโอนหน่วยกิต (Transfer of credit) 
 

๒.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 ๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา  
 ๒.๑.๑ ก าหนดการทวนสอบตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบมาตรฐาน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 ๒.๑.๒ การทวนสอบในรายวิชา ด าเนินการตามรายวิชาที่เปิดสอน และตามกระบวนการเรียนการสอน 
ได้แก่ การประเมินแผนการสอน การประเมินข้อสอบ การประเมินรายงาน การประเมินเชิงพฤติกรรมของนักศึกษา  
 ๒.๑.๓ การทวนสอบในระดับหลักสูตร ด าเนินการจัดสัมมนาหลักสูตร โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แก่ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้บริหารจากคณะ  อาจารย์จากหลักสูตรอ่ืน ศิษย์เก่า และศิษย์
ปัจจุบัน ผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนใช้บัณฑิตของหลักสูตร  

๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา  
  โดยเน้นผลสัมฤทธิ์ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต เพ่ือน ามาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน และ
หลักสูตร โดยการประเมินผลดังนี้ 
 ๒.๒.๑ การได้ท าการประกอบการของบัณฑิต 
 ๒.๒.๒ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 ๒.๒.๓ รางวัล หรือค าชมเชยที่บัณฑิตได้รับในด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะการแก้ปัญหา มนุษย
สัมพันธ์ ความรับผิดชอบ และการสื่อสาร การใช้ความคิดอย่างมีเหตุมีผลและการใช้เทคโนโลยี เป็นต้น  
 

๓.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร   
 ๓.๑ เป็นผู้มีความประพฤติดีเหมาะสมแก่ศักดิ์ศรีแห่งปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการประกอบการเชิง
นิเวศวัฒนธรรม 
 ๓.๒ สอบผ่านรายวิชาครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร คือ ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ หน่วยกิต 
 ๓.๓ ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
 ๓.๔ เข้ารับการอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (Transformative Learning) ที่หลักสูตร
ก าหนด 
 ๓.๕ มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เทียบเคียงได้กับระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
เฉลี่ยของนักศึกษาของนักเรียนตามมาตรฐานของ Common European Framework of Reference for 
Languages (CEFR) สอดคล้องตามมแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยต้อง
สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ ดังนี้ 
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๖๔ 

 

  MU-ELT  ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ ๘๔ คะแนนขึ้นไป หรือ 
  TOEIC   ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ ๖๐๐ คะแนนขึ้นไป หรือ 
  TOEFL IBT ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ ๖๔ คะแนนขึ้นไป หรือ 
  IELTS  ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ ๕.๐ คะแนนขึ้นไป  
 ๓.๖ เป็นผู้มีความประพฤติดีเหมาะสมแก่ศักดิ์ศรีแห่งการเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 ๓.๗ ปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๐ 
 

๔.  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
 นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ตามประกาศข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ หมวด
ที่ ๓ การอุทธรณ์ นักศึกษาที่ถูกลงโทษ มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่
รับทราบค าสั่งลงโทษ โดยค าร้องต้องท าเป็นหนังสือพร้อมเหตุผลประกอบ และยื่นเรื่องให้คณะกรรมการอุทธรณ์
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ โดยค าวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ถือ
เป็นที่สิ้นสุด นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องได้ที่ 
  งานวิชาการและหลักสูตร โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
  ๔๐๒/๑ หมู่ ๕ ต าบลเขาทอง อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๑๓๐ 
  โทร ๐๘๖-๔๔๕-๖๔๐๖ 

 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี          ป.บัณฑิต       โท         ป.บัณฑิตชั้นสูง        เอก                          โครงการจัดตัง้วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลยัมหดิล 
มคอ.๒   หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม)                                   

 

๖๕ 

 

หมวดที ่๖.  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

๑. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
๑.๑ จัดการประชุมชี้แจงรายละเอียดให้อาจารย์ใหม่ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนของหลักสูตร รวมถึงคณาจารย์ที่มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรด้วย 
๑.๒ จัดอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยเหลือ แนะน า เป็นเวลาไม่ต่ ากว่า ๑ ปี 
๑.๓ ส่งเข้าร่วมการปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย แนะแนวการเป็นครู ให้ มีความรู้และเข้าใจนโยบาย ปรัชญา 

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
๑.๔ ให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมรับผิดชอบรายวิชา  เพ่ือเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย และ

มอบหมายงานบางส่วนในการดูแลนักศึกษาตามที่คณะกรรมการหลักสูตรก าหนด 
 

๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
๒.๑  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 

  ๒.๑.๑ ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้เขียนโครงการวิจัย และขอทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งในระดับค ณะ 
มหาวิทยาลัย และทุนวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดงานวิจัยที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน 
  ๒.๑.๒ สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรมด้านการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การพัฒนา
หลักสูตรและการวิจัยที่จัดโดยมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

๒.๒  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
  ๒.๒.๑ สนับสนุนให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ เช่น การรับเชิญเป็นวิทยากร
บรรยายในการประชุมวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินโครงการวิจัย บทความวิจัย และต าแหน่งทางวิชาการ 
และคณะกรรมการวิชาชีพที่เก่ียวข้อง เป็นต้น  
  ๒.๒.๒ สนับสนุนให้อาจารย์ขอทุนสนับสนุนการวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่  และตีพิมพ์บทความทาง
วิชาการ และผลงานวิจัย 
  ๒.๒.๓ สนับสนุนให้อาจารย์เข้าประชุม สัมมนา และอบรมทางวิชาการและวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

๒.๓  ตัวช้ีวัด / ตัวบ่งช้ี 
        ๒.๓.๑ อาจารย์มีผลงานทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑ ผลงานต่อปีการศึกษา 
 ๒.๓.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าประชุม สัมมนา และอบรมทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า ๒ คนตอ่ปีการศึกษา 
 ๒.๓.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้บริการทางวิชาการที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๒ คนต่อปี

การศึกษา 
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๖๖ 

 

หมวดที ่๗. การประกันคุณภาพหลักสูตร  

๑. การก ากับมาตรฐาน  
 ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม ให้เป็นไปตามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ และเป็นไปตามองค์ประกอบและมาตรฐานคุณภาพด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลโดย
อิงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรนานาชาติ MU AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance) และ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม (มคอ.๑) 
ซึ่งต้องท าหน้าที่ดังนี ้

๑.๑ มอบหมายความรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาและผู้สอน 

  ๑.๒. ควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาและด าเนินการประเมินผลการสอนของ 
อาจารย์ 

  ๑.๓ กระบวนการในการรับนักศึกษาจะปฏิบัติตามข้ันตอนมาตรฐาน และกฎเกณฑ์ของ 
มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งกฎเกณฑ์ของหลักสูตร 

 ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการภายนอกทบทวน/ประเมินผลการด าเนินงานโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิติดตามรายละเอียด
หลักสูตรเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาและปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด/ตัวบ่งช้ี 
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม โครงการ
จัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ต้องก ากับมาตรฐาน
หลักสูตร ดังนี้ 

เกณฑ์มาตรฐาน การด าเนินการ ตัวช้ีวัด/ตัวบ่งช้ี 
๑. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๒. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ า 
หลักสูตร 
๓. ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ 
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 
 

๑. สรรหาอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ 
ได้ตามท่ีเกณฑ์ก าหนด 
๒. สรรหาอาจารย์ประจ าหลักสูตรที ่
มี คุณ วุฒิ ห รื อด ารงต าแห น่ งท าง
วิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรทุกคน 
๓. ปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จและ 
อนุมัติ /ให้ความเห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน เพ่ือให้หลักสูตร
ใช้งานในปีที่ ๕ 

๑. อาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็น 
ตามท่ีเกณฑ์ก าหนด 
๒. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน 
มีคุณวุฒิหรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร 
๓. มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก ๕ ป ี
ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี          ป.บัณฑิต       โท         ป.บัณฑิตชั้นสูง        เอก                          โครงการจัดตัง้วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลยัมหดิล 
มคอ.๒   หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม)                                   

 

๖๗ 

 

๒. บัณฑิต 
บัณฑิตที่จบการศึกษาจะมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ๖ ด้าน ได้แก่ ๑) 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม  ๒) ด้านความรู้  ๓) ด้านปัญญา  ๔) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
๕) ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ๖) ด้านทักษะทางวิชาชีพการ
ประกอบการ นอกจากนี้ยังเป็นไปตาม ผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs) ของหลักสูตรที่ตั้งไว้ สามารถน าความรอบรู้
ทางดา้นวิชาการมาใช้ในการประกอบการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ตัวช้ีวัด/ตัวบ่งช้ี 

เกณฑ์การประเมิน การด าเนินการ ตัวช้ีวัด/ตัวบ่งช้ี 
๑. บัณฑิตบรรลุผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(PLOs) 
๒. บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด
และสอดคล้องกับ MU 
Graduates Core 
Competencies และ MU 
Graduates Attributes 
 
 
 
 
 
 
 

๑. มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา รวมถึงการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.๓ และ 
มคอ.๔ อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
๒. จัดให้มีรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปตามที่มหาวิทยาลัยและหลักสูตร
ก าหนด 
๓ .  จั ด กิ จ ก ร ร ม ใ ห้ ผู้ เ รี ย น มี
ประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งในลักษณะ
การท างานกลุ่มและรายบุคคลโดยมี
ค ณ า จ า ร ย์ ท า ห น้ า ที่ เป็ น โ ค้ ช 
(Coaching) 
๔. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมใน
รายวิชาและกิจกรรม 
๕. สอดแทรกกิจกรรมเสริมทักษะทาง
สังคม 
๖. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เป็น
สื่อในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใช้
ในการแสวงหาความรู้ เก็บรวบรวม

๑. อัตราการประกอบอาชีพหรือการ
ได้งานท าของบัณฑิตไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐  
๒ . ระดับความพึงพอใจของผู้ ใช้
บัณฑิต (หากบัณฑิตได้งานท า) เฉลี่ย
ไม่น้ อยกว่า ๓ .๕๐ คะแนน จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐๐ คะแนน 
๓. ร้อยละของบัณฑิตที่ประเมินผ่าน
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ คาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs) ในระดับด ี
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๖๘ 

 

เกณฑ์การประเมิน การด าเนินการ ตัวช้ีวัด/ตัวบ่งช้ี 
และประมวลผลข้อมูลและสื่อสาร
ข้อมูลสารสนเทศ 
๗. จัดท ามาตรฐานของการพัฒนา
ก า รศึ ก ษ า โด ย ค ว าม ร่ ว ม มื อ กั บ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้รับผิดชอบ
รายวิชา ทั้ งเรื่องการเรียนการสอน 
สถ าน ที่ ฝึ กป ฏิ บั ติ  อุ ป ก รณ์ แ ล ะ
เครื่องมือ ครุภัณฑ์ งบประมาณ เพ่ือ
การประเมินความเป็นมาตรฐานของ
หลักสูตร  

 
๓. นักศึกษา 

๓.๑ ระบบกลไกการรับนักศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
๑) ระบบและกลไกการรับนักศึกษา มีกระบวนการหรือผลการด าเนินงานการรับนักศึกษา การก าหนด

เป้าหมายจ านวนรับนักศึกษา เกณฑ์การรับนักศึกษาที่สะท้อนคุณภาพนักศึกษาที่เหมาะสมกับหลักสูตร เกณฑ์ที่ใช้
ในการคัดเลือกนักศึกษา คุณสมบัติขั้นต้น ความรู้พื้นฐาน หรือประสบการณ์ท่ีจ าเป็นต่อการเรียนในหลักสูตร  

๒) การด าเนินการรับนักศึกษา  
๓) การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  

- จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย และ
การแบ่งเวลา  
- จัดให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะทางสังคม  เช่น การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนใน
มหาวิทยาลัย ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยและวิทยาเขตเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา  

     ๓.๒ การควบคุมการดูแล การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว  
๑) จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือท าหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
๒) มีคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาให้ความช่วยเหลือแก่อาจารย์ที่ปรึกษา จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 
การดูแลนักศึกษา เช่น วันแรกพบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ วันพบผู้ปกครอง เป็นต้น  
๓) มีกิจกรรมพ่ีช่วยน้อง โดยรุ่นพ่ีคอยให้ความช่วยเหลือและคอยให้ค าแนะน าแก่รุ่นน้องในเรื่องการเรียน 
และกิจกรรม ตลอดจนการด าเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย 
 
 

    ๓.๓ ความคงอยู่และความส าเร็จการศึกษา 
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๖๙ 

 

 ๑) ท าสถิติเปรียบเทียบการคงอยู่ของนักศึกษาตลอดหลักสูตร 
 ๒) วิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหา กรณีที่มีนักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาหรือส าเร็จ
การศึกษาล่าช้ากว่าก าหนด 
 ๓) จัดท าฐานข้อมูลบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร 
    ๓.๔ ความพึงพอใจ การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 ๑) มีช่องทางให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อหลักสูตรอย่างอิสระ 
 ๒) นักศึกษาได้ร้องเรียน เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยมอบหมายให้คณะกรรมการอุทธรณ์ร่วมกับ 

คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาด าเนินการพิจารณา นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ตามประกาศข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ หมวดที่ ๓ การอุทธรณ์ นักศึกษาที่ถูกลงโทษ มีสิทธิยื่น
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่รับทราบค าสั่งลงโทษ โดยค าร้องต้องท าเป็นหนังสือ
พร้อมเหตุผลประกอบ และยื่นเรื่องให้คณะกรรมการอุทธรณ์พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่
ได้รับหนังสืออุทธรณ์ โดยค าวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
ตัวช้ีวัด/ตัวบ่งช้ี 

(๑) จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ในหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ต่อปี 
(๒) จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ต่อปี 
(๓) จ านวนนักศึกษาส าเร็จการศึกษาโดยใช้ระยะเวลาเฉลี่ยไม่เกิน ๔ ปี ร้อยละ ๙๕ 
(๔) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
๓.๕๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ คะแนน (เป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิตามแนวทางของคณะกรรมการการอุดมศึกษา) 

 
๔. อาจารย ์

๔.๑ การรับอาจารย์ใหม่ 
การรับอาจารย์ใหม่ใช้หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยอาจารย์ใหม่ต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์

ตรงตามคุณวุฒิที่ก าหนด มีความสามารถในการสอน ทักษะการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง คุณธรรม จริยธรรมของความเป็นครู โดยคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือประเมิน
คุณสมบัติและประสบการณ์จากหลักฐานการสมัครก่อน จากนั้นคณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาความรู้
ความสามารถจากการสอบสัมภาษณ์ และน าเสนอผลงานวิชาการต่อคณะกรรมการคัดเลือก และตอบข้อซักถาม
ต่างๆ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือรับอาจารย์ใหม่ก าหนด ซึ่งผลการคัดเลือกนั้นยึดเกณฑ์คุณสมบัติทางวิชาการ
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด และ
ประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชารวมทั้งมติการตัดสินใจของคณะกรรมการคัดเลือกเป็นหลัก 

 ๑.๑ ก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ในสาขาที่จ าเป็นโดยค านึงถึงคุณวุฒิทางการศึกษา 
และ/หรือ ประสบการณ์การปฏิบัติในสาขาท่ีต้องการ นอกจากนั้นต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและการ
ใช้สารสนเทศการสื่อสาร เช่น คอมพิวเตอร์และโปรแกรมข้ันพื้นฐาน  

 ๑.๒ ประกาศและรับสมัครผู้มีคุณสมบัติตามต้องการ  
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๗๐ 

 

 ๑.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือด าเนินการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ โดยสืบค้นประวัติและคุณสมบัติของ
ผู้สมัครจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้อย่างเป็นระบบและมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างเป็นธรรม  

 ๑.๔ เสนอแต่งตั้งและประเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย   
 

๔.๒ การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
มีการจัดประชุมหลักสูตรทุกภาคกการศึกษา โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

และผู้รับผิดชอบรายวิชา เพ่ือวางแผนปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนในแต่ละ
รายวิชาที่อาจารย์รับผิดชอบเพ่ือทบทวนติดตามคุณภาพหลักสูตรและน าข้อเสนอแนะจากการประเมินรายวิชามา
ประกอบการพิจารณาวางแผนเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร และหาแนวทางในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรที่ก าหนดไว้ และการผลิตบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพตามความต้องการของ
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ และมหาวิทยาลัย 

๔.๒.๑ อาจารย์ร่วมกับผู้เรียนประเมินรายวิชาเมื่อสิ้นสุดรายวิชาทุกรายวิชา หากเป็นวิชาปฏิบัติบุคลากรผู้
ร่วมสอนในแหล่งฝึกร่วมประเมินการจัดการเรียนการสอนด้วย  
๔.๒.๒ อาจารย์ร่วมในการสัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
๔.๒.๓ อาจารย์เสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือรวบรวมและจัดท าร่างการปรับปรุง
หลักสูตรและร่วมประชาพิจารณ์ให้ข้อคิดเห็น 

 
๔.๓ การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาสามารถเลือกสรรอาจารย์พิเศษโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์

ของผู้สอนที่สอดคล้องกับเนื้อหาในวิชาที่ต่างจากความช านาญของคณาจารย์ประจ าเพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้จาก
ผู้มีประสบการณ์เฉพาะด้านทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติและน าเสนอต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ก่อนจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว  
 ๔.๓.๑ การจัดจ้างอาจารย์พิเศษให้ท าได้เฉพาะหัวข้อเรื่องที่ต้องการความเชี่ยวชาญพิเศษ  

๔.๓.๒ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้เสนอความต้องการในการจ้างและเสาะหาผู้มีคุณสมบัติตรงความต้องการ  
 ๔.๓.๓ การจัดจ้างอาจารย์พิเศษต้องวางแผนล่วงหน้าเป็นปีการศึกษา  
 ๔.๓.๔ อาจารย์พิเศษจะต้องสอนไม่เกินครึ่งหนึ่งของจ านวนชั่วโมงในรายวิชาที่สอน  
 
ตัวช้ีวัด/ตัวบ่งช้ี  

(๑) มี มคอ.๓ และ มคอ.๕ ครบทุกรายวิชาที่รับผิดชอบ 
(๒) อาจารย์ใหม่ทุกคน (ถ้ามี) ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
(๓) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
(๔) อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
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๗๑ 

 

(๕) ความพึงพอใจของอาจารย์ 
 

๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
๕.๑ มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ หลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม 
๕.๒ มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์จากการท าโครงงานตามแบบ มคอ.๓ 

และ มคอ. ๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
๕.๓ คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร (จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐) จะต้อง

ประชุมร่วมกันในการออกแบบหลักสูตร ควบคุมก ากับการจัดท ารายวิชา โดยให้มีวิธีประเมิน การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย เพ่ือให้ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายของหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และสอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน 
พันธกิจ และนโยบายมหาวิทยาลัยมหิดล 

๕.๔ คณะกรรมการบริหารภาควิชา จะด าเนินการวางระบบผู้สอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอนใน
แต่ละรายวิชา โดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญและคุณวุฒิของอาจารย์เป็นหลัก 

๕.๕ ผู้เรียนจะถูกประเมินจากการสอบข้อเขียน/ปากเปล่า/ปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรม การน าเสนอผลงาน
และอ่ืนๆ ตามที่ระบุไว้ใน มคอ.๓ ของรายวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะติดตาม และก ากับการประเมินโดย
อาจารย์ผู้สอนต้องส่งผลการประเมิน รวมทั้งเกณฑ์การพิจารณาการให้คะแนนต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
เพ่ือน าเข้าที่ประชุมและให้ความเห็นชอบในการประเมินผลทุกรายวิชา 

 
ตัวช้ีวัด/ตัวบ่งช้ี 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามแนวทางของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
๖.๑ ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
ความพร้อมด้านต ารา หนังสือ และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลต่างๆ ทางการศึกษา ระบบเทคโนโลยีเพ่ือ

การศึกษาของหลักสูตร โดยมีส านักหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยมหิดล ห้องสมุดของโครงการจัดตั้งวิทยาเขต
นครสวรรค์ และห้องสมุดของคณะอ่ืนๆ ให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าอย่างเต็มที่และพอเพียง รวมถึงอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่
สนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอน การค้นคว้า การจัดท ารายงาน การศึกษาอิสระที่หลักสูตรก าหนดได้อย่าง
พอเพียง โดยมีการจัดการเรียนการสอน ๒ แห่ง คือ 

- มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ส าหรับนักศึกษาชั้น
ปีที่ ๑ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี          ป.บัณฑิต       โท         ป.บัณฑิตชั้นสูง        เอก                          โครงการจัดตัง้วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลยัมหดิล 
มคอ.๒   หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม)                                   

 

๗๒ 

 

- โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาเฉพาะ ซึ่งเป็น
นักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ ๒ ขึ้นไป 

 
อาคารสถานที่ 

- อาคารวิทยาศาสตร์อเนกประสงค์ ประกอบด้วย อาคาร ๘ หลัง ประกอบด้วย  
    อาคาร ๑  ห้องธุรการ ห้องพนักงานรักษาความปลอดภัย ส านักงานวิชาการ ห้องสมุด ศูนย์ประสานงาน

เครือข่าย ร้านถ่ายเอกสาร ห้องเรียนบรรยาย ห้องประชุม ห้องพักอาจารย์  
    อาคาร ๒  ห้องปฏิบัติการงานวิจัย (Research Lab) 
    อาคาร ๓  ห้องเรียนปฏิบัติการ จ านวน ๔ ห้อง 
    อาคาร ๔  ห้องปฏิบัติการงานวิจัย (Research Lab) และโรงอาหาร 
    อาคาร ๕  ห้องเรียนปฏิบัติการ จ านวน ๒ ห้อง และ ห้องเรียนพยาบาล จ านวน ๒ ห้อง 
    อาคาร ๖  ห้องเรียนปฏิบัติการ จ านวน ๒ ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องเรียน Smart 
Classroom  
    อาคาร ๗  ห้องเรียนปฏิบัติการ จ านวน ๔ ห้อง 
    อาคาร ๘  ห้องปฏิบัติการกายวิภาค และห้องจัดนิทรรศการ/ห้องประชุม 
- อาคารเรียน (อาคารกลางน้ า และอาคารกลางนา) รองรับนักศึกษาได้ ๕๐ คน จ านวน ๒ หลัง  
- อาคารเรียน (อาคารปลายเนิน) รองรับนักศึกษาได้ หลังละ ๘๐ คน จ านวน ๑ หลัง  
- อาคารห้องสมุดชั่วคราว จ านวน ๑ หลัง 
- อาคารหอพักหญิง ป่าสัก ๑ จ านวน ๑ หลัง มี ๑๙ ห้อง หอ้งละ ๔ คน รวม ๗๖ คน 
- อาคารหอพักหญิง ป่าสัก ๒ จ านวน ๑ หลัง มี ๑๙ ห้อง หอ้งละ ๔ คน รวม ๗๖ คน 
- อาคารหอพักหญิง จ านวน ๘ ห้อง ห้องละ ๔ คน รวม ๓๒ คน 
- อาคารหอพักหญิง จ านวน ๘ ห้อง ห้องละ ๒ คน รวม ๑๖ คน 
- อาคารหอพักชาย จ านวน ๑๒ ห้อง ห้องละ ๓ คน รวม ๓๖ คน 
- อาคารหอพักชาย จ านวน ๔ ห้อง ห้องละ ๒ คน รวม ๘ คน 
- อาคารหอพักส าหรับบุคลากร (หอต้นสน) จ านวน ๑๖ ห้อง ห้องละ ๑ คน 
- อาคารหอพักส าหรับบุคลากร จ านวน ๖ ห้อง ห้องละ ๑ คน 
- โรงอาหาร จ านวน ๑ หลัง 
- สนามกีฬาอเนกประสงค์ 
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๗๓ 

 

 
เทคโนโลยี 

- ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยที่ให้บริการส าหรับนักศึกษาและบุคลากร 
- เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN Technology) 
- เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
- เทคโนโลยีที่เกิดจากการท างานร่วมกับชุมชนและเครือข่าย 

อุปกรณ์ที่ส าคัญ 
- ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
- ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์  
- อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าห้องเรียน และห้องประชุม 
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับบุคลากรและนักศึกษา 
 

๖.๒ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
ประสานงานกับองค์กร เครือข่าย เพ่ือหาสถานที่ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติภาคสนามตามรายวิชาที่ก าหนด 

โดยความรับผิดชอบของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้เกี่ยวข้อง  
 

๖.๓ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  
มีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสมุด ในการก าหนดแผนการด าเนินงาน และการประสานการ

จัดซื้อจัดหาหนังสือเข้าห้องสมุด และท าหน้าที่ประเมินความเพียงพอของต าราและหนังสือ เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ 
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศจะอ านวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์ และประเมินความเพียงพอตลอดจน
ความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ นอกจากนี้หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ทุกรายวิชาจะให้
นักศึกษาประเมินผลการเรียนการสอนรวมทั้งสื่อการสอน ความเพียงพอของต าราและหนังสือ เพ่ือคณะจะได้น าผล
การประเมินไปปรับปรุงต่อไป   

ตัวช้ีวัด/ตัวบ่งช้ี 
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่ออุปกรณ์ ครุภัณฑ์ หนังสือและเอกสารประกอบการเรียนการสอน เฉลี่ย

ไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 
 

๗. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ตามแนวทางคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน 

๑๒ ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
เกณฑ์การประเมิน : หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังน้ี 

(๑) ตัวบ่งช้ีบังคับ (ตัวบ่งช้ีที่ ๑-๕) มีผลการด าเนินการบรรลุเป้าหมาย และ 
(๒) จ านวนตัวบ่งช้ีที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งช้ีรวมทั้งหมดของแต่ละปี 
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๗๔ 

 

 
 
 
 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินการเพิ่มเติมตาม หมวด ๗ ข้อ ๑ - ข้อ ๖ 
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปีการศึกษา 

 ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 
(๑) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

      

(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒   

      

(๓) มี ร ายละ เอี ย ดของราย วิ ช า  และรายละ เอี ย ดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม  ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่าง
น้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

      

(๔) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๕ 
และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

      

(๕) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

      

(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.๓ และมคอ.๔  อย่างน้อยร้อยละ 
๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

      

(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.๗ ปีท่ีแล้ว   

-      

(๘) อาจารย์ใหม่  (ถ้ามี ) ทุกคน ได้รับการปฐมนิ เทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

      

(๙) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

      

(๑๐) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อ
ปี 
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๗๕ 

 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปีการศึกษา 
(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่
มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม 
๕.๐ 

      

(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

      

หมวดที ่๘.   การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร  
 
๑.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

๑.๑  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
๑.๑.๑ จัดให้มีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และวิเคราะห์ผลการเรียนในรายวิชาด้วย

ระบบออนไลน์ และเป็นความลับ 
๑.๑.๒ จัดให้มีการประชุมร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน เพ่ือพิจารณาผลการประเมิน 

และเสนอแนะแนวทางเพ่ือปรับปรุงการสอน 

๑.๒  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
๑.๒.๑ ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละรายวิชา 

 ๑.๒.๒ สังเกตการณ์โดยผู้รับผิดชอบวิชา  ประธานหลักสูตร และ/หรือเพ่ือนอาจารย์ในหรือนอกหลักสูตร 

๒.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม   
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ และข้อคิดเห็นจาก 
       ๑) นักศึกษาและบัณฑิต   
       ๒) ผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก   
      ๓) ผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 

๓.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ ๗ ข้อ ๗ โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย ๓ 
คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องอย่างน้อย ๑ คน  

๔.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 ๔.๑ รวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะ จากการประเมินของนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิ (ในข้อ ๒) 
 ๔.๒ วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

๔.๓ เสนอแผนการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก ๕ ปี ตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้เพ่ือให้เนื้อหามีความทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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๗๖ 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกแสดงในเล่มหลักสูตร (มคอ.๒)  
หลักสูตรศิลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม 

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ภาคผนวก ๑   แบบรายงานข้อมูลหลักสูตรมหาวิทยาลัยมหิดล  (MU Degree Profile) 
ภาคผนวก ๒   ๒.๑  ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อย 

       (PLOs และ SubPLOs ของหลักสูตร) 
๒.๒  ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร กับคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 
๒.๓  ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

ภาคผนวก ๓   ๓.๑  ตารางแสดงความสัมพันธ์ เปรียบเทียบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 
       กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ของชาติ   

ภาคผนวก ๔   ๔.๑   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ระดับหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
แสดงด้วยสัญญลักษณ์ I, R, P, M, A 

 ๔.๒   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  
จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)    
แสดงด้วยสัญลักษณ์    ความรับผิดชอบหลัก   O  ความรับผิดชอบรอง  

ภาคผนวก ๕ สาระส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการ
เชิงนิเวศวัฒนธรรม ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๗           

ภาคผนวก ๖ รายละเอียดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์พิเศษ 
ภาคผนวก ๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.

๒๕๖๐ ของมหาวิทยาลัย และประกาศ/ข้อบังคับเกี่ยวกับการศึกษาของส่วนงาน 
ภาคผนวก ๘ ค าสั่งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการ หรือผู้รับผิดชอบ

กระบวนการกลั่นกรองหลักสูตรของส่วนงาน  
ภาคผนวก ๙ เอกสารเกี่ยวกับความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและนอกประเทศ (MOU) (ถ้ามี) 
ภาคผนวกอ่ืน  (ถ้ามี) 
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๗๗ 
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๗๘ 

 

ภาคผนวก ๑ 

 

 

แบบรายงานขอ้มลูหลกัสตูร  (MU Degree Profile) 
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๗๙ 

 

แบบรายงานข้อมูลหลักสูตร (MU Degree Profile) 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
1.  ชื่อหลักสูตร 

   (ภาษาไทย)         หลักสูตรศิลปศาสตรบัณทิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม 
 (ภาษาอังกฤษ)     Bachelor of Arts Program in Ecocultural Entrepreneurship 

2.  ชื่อปริญญา 
  (ภาษาไทย)       ศิลปศาสตรบัณทิต (การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม) 
         (ภาษาอังกฤษ)    Bachelor of Arts (Ecocultural Entrepreneurship) 

ภาพรวมของหลักสูตร 
ประเภทของหลกัสตูร  หลักสูตรปริญญาตรี 

จ านวนหน่วยกติ   ๑๒๕ หน่วยกิต 

ระยะเวลาการศึกษา / วงรอบหลกัสตูร  ๔ ปี 

สถานภาพของหลกัสตูรและก าหนดการ
เปิดสอน 

 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

การให้ปริญญา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

สถาบันผูป้ระสาทปริญญา (ความ
ร่วมมือกบัสถาบนัอื่น) 

 มหาวิทยาลัยมหิดล 

องค์กรที่ให้การรับรองมาตรฐาน  ไม่มี 

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  

เป้าหมาย / วัตถุประสงค์ Purpose / 
Goals / Objectives 

เป้าหมายของหลักสูตร     
บัณฑิตจบจากหลักสูตรมีแรงบันดาลใจและมุ่ งมั่นในการเป็น
ผู้ประกอบการที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีความคิด
สร้างสรรค์ ชูคุณค่าทุนทางวัฒนธรรมเป็น เก่งการตลาด กล้าคิดกล้า
ตัดสินใจ สามารถเชื่อมและประสานประโยชน์เครือข่ายได้ แสวงหา
ความรู้ พัฒนาทักษะในการประกอบการ และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
จัดการเรียนการสอน เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถและ
คุณลักษณะ ดังนี้ 

๑) มีความรู้ความเข้าใจในทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและชุมชนสังคม 
๒) พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการผ่านประสบการณ์การ 
ประกอบการที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรม 
๓) สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
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๘๐ 

 

๔) สร้างโอกาสในการประกอบการและการพัฒนาธุรกิจด้วย 
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม 
๕) มีทักษะการสื่อสาร การน าเสนอ และการท างานร่วมกันเป็นทีมได้ 
อย่างเหมาะสมกับสถานการณ ์

ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร   Distinctive 
Features 

ผลิตผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถเพ่ิมมูลค่า
ให้กับผลิตภัณฑ์  (สินค้าหรือบริการ) ด้วยคุณค่าของทุนทาง
วัฒนธรรมและทุนทางทรัพยากรธรรมชาติได้ 

ระบบการศึกษา แบบหน่วยกิตทวิภาค  
เส้นทางความก้าวหน้าของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

 

อาชีพสามารถประกอบได้ 

๑) ผู้ประกอบการใหม่  
๒) ผู้ประกอบการที่ต่อยอดธุรกิจครอบครัว 
๓) ผู้จัดการและพนักงานขายในสถานประกอบการ 
๔) ผู้จัดการ นักการตลาด นักวางแผนกลยุทธ์ พนักงานขาย ใน
องค์กรภาคเอกชนหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
๕) เจ้าพนักงานทั่วไป ในหน่วยงานภาครัฐ 

การศึกษาต่อ 
ศึกษาต่อปริญญาโทจนถึงระดับปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ 
ทางด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
ตลอดจนสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง    

ปรัชญาการศึกษาในการบริหารหลักสูตร  

ปรัชญาการศึกษา 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการประกอบการเชิงนิ เวศ
วัฒนธรรม โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
จัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome based Education) โดยใช้
ความสนใจในผลิตภัณฑ์และการประกอบการของนักศึกษาเป็นฐาน
ในการเรียนรู้ (Learning-center Education) และเน้นการเรียนรู้
จากภาคปฏิบัติน าภาคทฤษฎี เรียนรู้และสร้างความเข้าใจผ่านความ
ล้มเหลวและการประสบความส าเร็จจากการลงมือปฏิบัติ เกิดเป็นวิธี
คิดและทักษะการประกอบการเฉพาะบุคคล (Constructionism) 
ท าให้บัณฑิตเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์และ
น าพาสังคมให้ยั่งยืน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 2 Excellence in 
outcome-based education for globally- competent 
graduates 

กลยุทธ์ / แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการ จัดกลยุทธ์การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาและ
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๘๑ 

 

สอน   ส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักศึกษาโดยจัดให้มีการเรียนการสอนที่บูรณา
การความรู้และทักษะผ่านการลงมือปฏิบัติในการท าโครงงานเพ่ือการ
ประกอบการ ทั้งในและนอกห้องเรียน ร่วมกับการฝึกปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้ 
(Participatory Learning) และมี คณ าจารย์ท าหน้ าที่ เป็ น โค้ ช 
(Coaching) ผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินท าหน้าที่
เพ่ิมเติมประสบการณ์และแสดงให้ เห็นวิธีคิดใหม่  (Guiding) 
คณาจารย์ท าหน้าที่เป็นวิทยากรกระบวนการ (Facilitator) ผู้เอ้ือ
อ านวยการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ผ่านการเรียนรู้ ๖ รูปแบบ ดังนี้ 
๑) การเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ (Learning by doing) ทั้งใน 
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน  
๒) การเรียนการสอนภาคทฤษฎีจากผู้สอนเป็นฐาน (Lecture- 
based learning) 
๓) การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากผู้ประกอบการ  
(Experience of entrepreneur-based Learning) 
๔) การเรียนรู้ตามแนวคิดโครงการเป็นฐาน (Project-based  
Learning) 
๕) การเรียนรู้ตามแนวคิดปัญหาเป็นฐาน (Problem-based  
Learning) 
๖) การเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติงานจริง (Internship / Work- 
based Learning) 

กลยุทธ์ /แนวปฏิบัติในการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา   

ประเมินผลการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นทักษะ การประยุกต์ใช้ความรู้ และ

ผลงาน  

๑) การประเมินตามผลที่เกิดข้ึนจริง (Authentic Assessment)   

๒) การประเมินเพ่ือการพัฒนา (Formative Assessment)  

๓) การประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียน (Summative  

Assessment)   

โดยออกแบบวิธีการวัดและประเมินผลที่แม่นตรง มีมาตรฐานและ

ยอมรับได้ โดยผู้ประเมินเข้าใจกระบวนการวัดและประเมินไปใน

ทิศทางเดียวกัน 
สมรรถะที่เสริมสร้างให้นักศึกษาของ  
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๘๒ 

 

หลักสูตร 

Generic Competences 

๑) มีทักษะการคิดวิเคราะห์ข้อมูล ด าเนินการวางแผน จัดการแก้ไข 
ปัญหา และการตัดสินใจด้วยมุมมองที่หลากหลาย 
๒) คิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ท าวิจัยเพื่อให้ได้ผลลัพธ์โดยการ 
ประยุกต์ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
๓) มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกต้องเหมาะสม เพ่ือ 
ประโยชน์ ในการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่
น่าเชื่อถือ 
๔) เลือกใช้วิธีการสื่อสาร ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
ที่มีประสิทธิภาพกับกลุ่มเป้าหมาย 
๕) มีภาวะผู้น าและผู้ตามท่ีเหมาะสมตามสถานการณ์ 
๖) รู้เท่าทันตนเองและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความเป็น 
อิสระแห่งตัวตนภายใต้กฎระเบียบของสังคมและรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม 
๗) ท างานร่วมกับผู้อ่ืนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถี 
ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ท างานเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม โดยเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล 

Subject-specific Competences  

๑) ใช้ความรู้ ด้ าน การเงิน  การตลาด  กฎหมาย ธุ รกิ จ  การ
ประกอบการ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี การวิจัย การออกแบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ ท าการตลาด และการประกอบการ 

๒) วางแผนและจัดการกระบวนการ (Process management)  
ผลิตผลิตภัณฑ์ การตลาด และการประกอบการ 
๓) มีทักษะในการน าคุณค่าจากทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่ งแวดล้อม ชุมชน สังคมและวัฒนธรรม มาเพ่ิมมูลค่าให้กับ
ผลิตภัณฑ์ 
๔) มีทักษะในการท าความเข้าใจปัญหาและความต้องการของลูกค้า 
๕) มีทักษะในการประสานและเชื่อมโยงเครือข่ายในการ 
ประกอบการให้ได้รับประโยชน์ร่วมกันได้ 
 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต  
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๘๓ 

 

PLO1 
ผลิตผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศวัฒนธรรม (สินค้า
หรือบริการ) ได้สร้างสรรค์ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้า 

๑.๑ วิเคราะห์ สังเคราะห์และเลือกใช้คุณค่าจากทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ชุมชน สังคมและวัฒนธรรม ในการ
ประกอบการได้ 
๑.๒ ประยุกต์ใช้ความรู้ทางสังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในการท าความเข้าใจปัญหาและความต้องการของ
ลูกค้า เพ่ือน าไปสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
๑.๓ ออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ตามมาตรฐาน 
๑.๔ วางแผนการผลิตและผลิตผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศวัฒนธรรมได้ตาม
แผนที่วางไว้อย่างน้อย 1 ชิ้น 

PLO2 ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ประกอบการได ้  

๒.๑  ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และในการน าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
และการประกอบการได้ 
๒.๒  ท า digital content, digital marketing และท าธุรกิจออนไลน์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

PLO3 ขายผลิตภัณฑ์ (สินค้าหรือบริการ) 
และท าการตลาดได้อย่างสร้างสรรค์และ
น่าสนใจ 
 

๓.๑ สื่อสารและน าเสนอคุณค่าของผลิตภัณฑ์ ได้ตรงประเด็น 
สร้างสรรค์และน่าสนใจ 
๓.๒ สื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการขายผลิตภัณฑ์ได้อย่าง
เหมาะสม 
๓.๓ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการตลาดในการวางแผนและแก้ปัญหา
การขายผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม 
๓.๔ ขายผลิตภัณฑ์ได้ตามแผนที่วางไว้ 

PLO4 ประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ 
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และส่ง
มอบคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรม 
 

๔.๑ เขียนแผนธุรกิจและวางแผนจัดการความเสี่ยงในการ
ประกอบการได้อย่างที่มีประสิทธิภาพ 
๔.๒ แก้ไขปัญหาในการประกอบการที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและส่งมอบคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรมได้ 
๔.๓ จดทะเบียนพาณิชย์และจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ได้ 

PLO5 บริหารจัดการการสร้างเครือข่ายใน
การประกอบการเพ่ือให้ได้รับประโยชน์
ร่วมกันได้ 

๕.๑ บริหารจัดการการสร้างเครือข่ายที่เก่ียวข้องกับการประกอบการ
ของตนเองได้ 
๕.๒ ท างานเป็นทีมร่วมกับเครือข่ายในการประกอบการให้ได้รับ
ประโยชน์ร่วมกันได้ 

PLO6 แสดงออกถึงคุณลักษณะของ ๖.๑ สร้างแรงบันดาลใจและความมุ่งม่ันในการประกอบการอยู่เสมอ 
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๘๔ 

 

ผู้ประกอบการภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
มีคุณธรรมจริยธรรม และมีการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต (Lifelong Learning) 

๖.๒ กล้ายอมรับการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ แล้วน าไป
ปรับใช้กับการประกอบการได้อย่างเหมาะสม  
๖.๓ กล้าคิดกล้าแสดงออก การตัดสินใจ ปรับตัวตามสถานการณ์และ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมได้ ภายใต้กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
๖.๔ หาความรู้และประสบการณ์ด้านการประกอบการให้กับตนเองอยู่
เสมอ 

 

 

 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี          ป.บัณฑิต       โท         ป.บัณฑิตชั้นสูง        เอก                          โครงการจัดตัง้วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลยัมหดิล 
มคอ.๒   หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม)                                   

 

๘๕ 

 

ภาคผนวก ๒ 

 

 

๒.๑  ผลลพัธก์ารเรยีนรูร้ะดบัหลกัสตูร และผลลพัธก์ารเรยีนรูย้อ่ย 

(PLOs และ SubPLOs ของหลกัสตูร) 

 

 

๒.๒  ความสมัพนัธร์ะหวา่งผลลพัธก์ารเรยีนรูร้ะดบัหลกัสตูร  

กบัคณุลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องบณัฑติ มหาวทิยาลยัมหดิล 

 

 

 

           ๒.๓  ความคาดหวงัของผลลพัธก์ารเรยีนรูเ้ม ือ่ส ิน้ปีการศกึษา 
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๘๖ 

 

ตารางภาคผนวก ๒.๑   ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อย (SubPLOs) 

PLOs Sub PLOs 
PLO1 
ผ ลิ ต
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
เ ชิ ง นิ เ ว ศ
วัฒ นธรรม 
(สินค้าหรือ
บริการ) ได้
สร้างสรรค์
ต ร ง กั บ
ค ว า ม
ต้องการของ
ลูกค้า 
 

๑.๑ วิเคราะห์ สังเคราะห์และเลือกใช้คุณค่าจากทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ชุมชน สังคมและ
วัฒนธรรม ในการประกอบการได้ 
๑.๒ ประยุกต์ใช้ความรู้ทางสังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการท าความเข้าใจ
ปัญหาและความต้องการของลูกค้า เพ่ือน าไปสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างสร้างสรรค ์
๑.๓ ออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ตามมาตรฐาน 
๑.๔ วางแผนการผลิตและผลิตผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศวัฒนธรรมได้ตามแผนที่วางไว้อย่างน้อย 1 ชิ้น 

PLO2 
ใ ช้
เทคโน โลยี
สารสนเทศ
ใ น ก า ร
ประกอบกา
รได ้

๒.๑  ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการออกแบบผลิตภัณฑ์และในการน าเสนอ
ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์และการประกอบการได้ 
๒.๒  ท า digital content, digital marketing และท าธุรกิจออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

PLO3  
ข า ย
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ 
(สินค้าหรือ
บ ริ ก า ร ) 
แ ล ะ ท า
การตลาดได้
อ ย่ า ง
สร้างสรรค์

๓.๑ สื่อสารและน าเสนอคุณค่าของผลิตภัณฑ์ได้ตรงประเด็น สร้างสรรค์และน่าสนใจ 
๓.๒ สื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการขายผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม 
๓.๓ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการตลาดในการวางแผนและแก้ปัญหาการขายผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม 

๓.๔ ขายผลิตภัณฑ์ได้ตามแผนที่วางไว้ 
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๘๗ 

 

แ ล ะ
น่าสนใจ  
PLO4 
ประกอบกา
ร อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภา
พ 
รับผิ ดชอบ
ต่ อ สั ง ค ม
แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 
และส่งมอบ
คุณ ค่ าของ
ทุ น ท า ง
วัฒ นธรรม
  

๔.๑ เขียนแผนธุรกิจและวางแผนจัดการความเสี่ยงในการประกอบการได้อย่างที่มีประสิทธิภาพ 
๔.๒ แก้ไขปัญหาในการประกอบการที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและส่งมอบ
คุณค่าของทุนทางวัฒนธรรมได้ 
๔.๓ จดทะเบียนพาณิชย์และจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ 

PLO5 
บ ริ ห า ร
จัดการการ
ส ร้ า ง
เครือข่ายใน
ก า ร
ประกอบกา
ร เ พ่ื อ ใ ห้
ไ ด้ รั บ
ป ร ะ โย ช น์
ร่วมกันได ้

๕.๑ บริหารจัดการการสร้างเครือข่ายที่เก่ียวข้องกับการประกอบการของตนเองได้ 
๕.๒ ท างานเป็นทีมร่วมกับเครือข่ายในการประกอบการให้ได้รับประโยชน์ร่วมกันได้ 

PLO6 
แสดงออก
ถึง
คุณลักษณะ
ของ

๖.๑ สร้างแรงบันดาลใจและความมุ่งม่ันในการประกอบการอยู่เสมอ 
๖.๒ กล้ายอมรับการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ แล้วน าไปปรับใช้กับการประกอบการได้อย่าง
เหมาะสม  
๖.๓ กล้าคิดกล้าแสดงออก การตัดสินใจ ปรับตัวตามสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมได้ ภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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๘๘ 

 

ผู้ประกอบก
ารภายใต้
กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง มี
คุณธรรม
จริยธรรม 
และมีการ
เรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
(Lifelong 
Learning)
  

๖.๔ หาความรู้และประสบการณ์ด้านการประกอบการให้กับตนเองอยู่เสมอ 

 
ตารางภาคผนวก  ๒.๒  ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร กับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

        ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล 
Program Learning Outcome /  

4 Graduate Attributes 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

T-shaped Breathe & Depth  
– รู้แจ้ง รู ้จริง ทั้งด้านกว้างและด้านลึก 

√ √ √ √   

Globally Talented  
– มีทักษะ ประสบการณ์ สามารถแข่งขันได้ระดับโลก 

√ √ √ √ √ √ 

Socially Contributing  
- มีจิตสาธารณะ สามารถท าประโยชน์ให้สังคม 

√   √ √ √ 

Entrepreneurially Minded  
– กล้าคิด กล้าท า กล้าตัดสินใจ สร้างสรรค์สิ่งใหม่
ในทางท่ีถูกต้อง 

√ √ √ √ √ √ 

  
 

    ตารางภาคผนวก  ๒.๓   ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา 
 

ชั้นปีท่ี รายละเอียด 
๑ แรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ ความรู้พ้ืนฐานด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม สังคมและ

วัฒนธรรม และธุรกิจเบื้องต้น ทักษะพ้ืนฐานด้านการออกแบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร 
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๘๙ 

 

การตัดสินใจ การน าเสนองาน ภาวะผู้น า การท างานเป็นทีม 
๒ การประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานและทักษะพื้นฐานในการออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์ (สินค้าหรือ

บริการ) ต้นแบบที่สร้างสรรค์และตรงตามความต้องการของลูกค้า 
๓ การประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการประกอบการ และการจัดท าแผนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ 
๔ ทักษะการแก้ปัญหาในการประกอบการ และการประยุกต์ใช้ทักษะในสถานประกอบการ 
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๙๐ 

 

ภาคผนวก ๓ 

 

ตารางแสดงความสมัพนัธ ์เปรยีบเทยีบระหวา่งผลลพัธก์ารเรยีนรูร้ะดบัหลกัสตูร (PLOs( 

กบัมาตรฐานผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษา (มคอ.) 

 PLOs กบั มคอ. ๑        
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๙๑ 

 

ตารางภาคผนวก  ๓  ความสัมพันธ์ระหว่าง ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับ Higher Education 
TQF ๑ 
หลักสูตรเทียบสมรรถนะกับ Higher Education TQF ๑ PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 
ด้านที่ ๑  ด้านคุณธรรมจริยธรรม       
๑.๑ ปฏิบัติตนอย่างมีคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตย์สุจริต √ √ √ √   

๑.๒ รักษาวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง งาน 
และสังคม √ √ √  √  

๑.๓ รักษาสิทธิของตนเองและเคารพในสิทธิของผู้อื่น รักคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ √ √ √ √ √ √ 

๑.๔ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม √ √ √ √ √ √ 
ด้านที่ ๒ ด้านความรู้       
๒.๑ มีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานในการท าความเข้าใจตนเอง 
สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์    √ √ √ 

๒.๒ มีความรู้ทางด้านสังคมวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  การออกแบบ และการบริหารจัดการเพื่อ
การประกอบการ 

√ √ √  √  

๒.๓ มีความสามารถในกระบวนการวิจัยเพื่อการได้มาซึ่งปัญหาและ
ความต้องการของลูกค้า √   √   

ด้านที่ ๓  ด้านทักษะทางปัญญา       
๓.๑ สามารถประยุกต์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เพื่อการ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า √ √ √ √  √ 

๓.๒ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
ได้อย่างเหมาะสมกับเหตุและปัจจัย √ √ √ √  √ 

๓.๓ มีวิธีคิดแบบผู้ประกอบการที่แตกต่างและสร้างสรรค์  √  √   √ 
ด้านที่ ๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ       

๔.๑ เข้าใจในคุณค่า และเรียนรู้ที่จะยอมรับในความแตกต่าง
หลากหลายของผู้อ่ืน เพ่ือการอยู่ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม 
ชุมชน และสังคมได้อย่างราบรื่น 

    √ √ 

๔.๒ สามารถเรียนรู้และท างานเป็นทีม อย่างมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ผู้อ่ืน และงานที่ได้รับมอบหมาย    √ √ √ 
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๙๒ 

 

หลักสูตรเทียบสมรรถนะกับ Higher Education TQF ๑ PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 
๔.๓ แสดงภาวะผู้น าและผู้ตาม แก้ไขข้อขัดแย้ง และจัดล าดับ
ความส าคัญได้  √  √ √ √ 

ด้านที่  ๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ       

๕.๑ สามารถเลือกและประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติ
เพ่ือการศึกษา วิเคราะห์ และแปลความหมายข้อมูลอย่างเหมาะสม √      

๕.๒ สามารถเลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น เก็บ
รวบรวม ประมวลผล แปลความหมาย ออกแบบ และน าเสนอข้อมูล
อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสม 

 √     

๕.๓ สามารถสื่อสารด้วยทักษะทางภาษา การฟัง การบันทึก และ
การน าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ น่าสนใจ และเหมาะสมกับ
บุคคล 

 √ √ √ √ √ 

ด้านที่ ๖  ทักษะอ่ืนๆ        
๖.๑ สามารถบริหารจัดการงานด้านการประกอบการได้อย่างเป็น
ระบบและสร้างสรรค์ พร้อมทั้งค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

   √ √ √ 
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๙๓ 

 

ภาคผนวก ๔ 

แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบ 

 

 

๔.๑   แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบผลลพัธก์ารเรยีนรู ้

ระดบัหลกัสตูรสูร่ายวชิา (Curriculum Mapping) 

(แสดงดว้ยสญัญลักษณ์ I, R, P, M, A) 

 

และ 

 

๔.๒    แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบผลลพัธก์ารเรยีนรู ้

ระดบัหลกัสตูรสูร่ายวชิา (Curriculum Mapping) 

(แสดงดว้ยสญัญลักษณ์    ความรับผดิชอบหลัก    O  ความรับผดิชอบรอง) 
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๙๔ 

 

ตารางภาคผนวก ๔.๑    แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรสู่รายวิชา  
(Curriculum Mapping) 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา * 
จ านวน 

หน่วยกิต 
Program-Level Learning Outcomes (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 
(รายวิชาชั้นปีที่ ๑)        
มมศท ๑๐๐  การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย ์
MUGE 100  General Education for Human 
Development                            

๓ (๓-๐-๖) - - I I I I 

ศศภอ ๑๐๓-๑๐๕ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑-๓  
LAEN 103-105    English Level I-III  

๓ (๒-๒-๕) I - - I - I 

ศศภอ ๑๐๔-๑๐๖ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๒-๔  
LAEN104-106     English Level II-IV  

๓ (๒-๒-๕) I - - I - I 

ศศภท ๑๐๐ ศลิปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
LATH 100  Art of Using  Thai Language  in 
Communication   

๓ (๒-๒-๕) I - - I I I 

จศศท ๒๐๑ จิตตปัญญาศึกษากับการพัฒนาภาวะผู้น า 
CEGE 201 Contemplative Education and 
Leadership Development 

๒ (๑-๒-๓) I - - I R R 

ศศพฐ ๑๔๖ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
LAFE 146 Personality Development 

๓ (๓-๐-๖) I - I I R R 

นวกป ๑๐๗ เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการประกอบการ 
NWEP 107 Information Technology for 

Entrepreneurship 

๒ (๑-๒-๓) I I/P I - - R 

นวกป ๑๐๖ อุษาคเนย์ศึกษา 
NWEP 106 South East Asian Studies 

๒ (๒-๐-๔) I - - I R - 

นวกป ๑๔๑ ศิลปะการใช้ชีวิต 
NWEP 141 Arts of Living 

๓ (๓-๐-๖) I - - I R R 

นวกป ๑๔๙ แรงบันดาลใจสู่การเป็นผู้ประกอบการ  
NWEP 149 Inspiration for Entrepreneur  

๒ (๒-๐-๔) I I - - - R 

นวกป ๑๕๐ แนวคิดและความคิดสร้างสรรค์ของ
ผู้ประกอบการ 
NWEP 150 Concept and Creativity for Entrepreneur 

๒ (๒-๐-๔) I I - I - R 

นวกป ๑๔๖ ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการประกอบการ 
NWEP 146 Natural Resources for 
Entrepreneurship 

๓ (๒-๒-๕) I - - I - - 

นวกป ๑๔๗ พื้นฐานการประกอบการ ๒ (๒-๐-๔) I - I - - R 
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๙๕ 

 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา * 
จ านวน 

หน่วยกิต 
Program-Level Learning Outcomes (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 
NWEP 147 Fundamental Entrepreneurship 
นวกป ๑๔๘ โครงงานเพื่อการประกอบการ ๑ 
NWEP 148 Entrepreneurship Project 1 

๒ (๑-๒-๓) I/P - - - - R 

(รายวิชาชั้นปีที่ ๒)        
นวกป ๒๑๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง ๑ 
NWEP 211 Experiential English 1 

๒ (๒-๐-๔) - - R - - R 

นวกป ๒๑๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง ๒ 
NWEP 212 Experiential English 2 

๒ (๒-๐-๔) - - R - - R 

นวกป ๒๓๘ การจัดการสิ่งแวดล้อมและภูมินิเวศน ์
NWEP 238 Geo-ecosystem and Environmental 
Management 

๓ (๒-๒-๕) I/P - - I/P - - 

นวกป ๒๓๙ ทุนวัฒนธรรมศึกษา 
NWEP 239 Cultural Resource Study 

๓ (๓-๐-๖) R/P R R - - R 

นวกป ๒๔๐ กระบวนวิธีการวจิัย 
NWEP 240 Research Process 

๓ (๒-๒-๕) R/P - R - - R 

นวกป ๒๔๗ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อการ
ประกอบการ ๑ 
NWEP 247 Science and Technology for 
Entrepreneurship 1 

๓ (๒-๒-๕) R/P R/P - - - R 

นวกป ๒๔๘ ธุรกิจเพื่อการประกอบการ ๑ 
NWEP 248 Business for Entrepreneurship 1 

๓ (๒-๓-๕) - - R - - R 

นวกป ๒๔๙ ความคิดสร้างสรรค์และแนวคิดนวัตกรรมการ
ประกอบการ  
NWEP 249 Creativity and Innovative Ideas 

๓ (๑-๔-๔) R/P R/P R/P R - R 

นวกป ๒๕๐ การพัฒนาแนวคิดสร้างสรรค์สู่การประกอบการจริง  
NWEP 250 Creativity Ideas development  for 
Entrepreneurship 

๓ (๑-๔-๔) R/P R/P R/P R - R 

นวกป ๒๕๓ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อการ
ประกอบการ ๒ 
NWEP 253 Science and Technology for 
Entrepreneurship 2 

๓ (๒-๒-๕) R/P R/P - - - P 

นวกป ๒๕๔ ธุรกิจเพื่อการประกอบการ ๒ 
NWEP 254 Business for Entrepreneurship 2 

๓ (๒-๓-๕) R - R /P - R R 

นวกป ๒๕๕ วิถีผู้ประกอบการ 
NWEP 255 The Way of the Entrepreneur 

๒ (๐-๖-๐) - - R - R R 

นวกป ๒๕๖ โครงงานเพื่อการประกอบการ ๒ ๔ (๑-๖-๕) R/P R - - - R 
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๙๖ 

 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา * 
จ านวน 

หน่วยกิต 
Program-Level Learning Outcomes (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 
NWEP 256 Entrepreneurship Project 2 
นวกป ๒๕๗ โครงงานเพื่อการประกอบการ ๓ 
NWEP 257 Entrepreneurship Project 3 

๔ (๑-๖-๕) R/P R R R - R 

(รายวิชาชั้นปีที่ ๓)        
นวกป ๓๐๒ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
NWEP 302 Occupational Health and Safety 

๒ (๒-๐-๔) - - - R - R 

นวกป ๓๔๑ ภาษาอังกฤษธุรกิจส าหรับการ
ประกอบการ 
NWEP 341 Business English for 
Entrepreneurship 

๒ (๒-๐-๔) - R R - - R 

นวกป ๓๔๒ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
NWEP 342 Academic English 

๒ (๑-๒-๓) - - R - R R 

นวกป ๓๕๖ ธุรกิจเพื่อการประกอบการ ๓ 
NWEP 356 Business English for 
Entrepreneurship 3 

๓ (๒-๓-๕) P R/P P R/P R P 

นวกป ๓๕๗ ธุรกิจเพื่อการประกอบการ ๔ 
NWEP 357 Business for Entrepreneurship 4 

๓ (๒-๓-๕) P P P P R P 

นวกป ๓๕๘ โครงงานเพื่อการประกอบการ ๔ 
NWEP 358 Entrepreneurship Project 4 

๕ (๑-๘-๖) P P P P R P 

นวกป ๓๕๙ โครงงานเพื่อการประกอบการ ๕ 
NWEP 359 Entrepreneurship Project 5 

๕ (๑-๘-๖) M  P M  P P P 

นวกป ๓๖๐ สัมมนาส าหรับผู้ประกอบการ ๑ 
NWEP 360 Seminar for Entrepreneur 1 

๓ (๓-๐-๖) - - - P P P 

นวกป ๓๖๑ สัมมนาส าหรับผู้ประกอบการ ๒ 
NWEP 361 Seminar for Entrepreneur 2 

๓ (๑-๖-๕) - - - P P P 

(รายวิชาชั้นปีที่ ๔)        
นวกป ๔๕๔ สหกิจศึกษา 
NWEP 454 Co-operative Education 

๖ (๐-๑๘-๐) - M M M M M 

นวกป ๔๕๒ โครงงานพัฒนาคณุภาพเพื่อการ
ประกอบการ 
NWEP 452 Quality Development Project for 
Entrepreneurship 

๖ (๐-๑๘-๐) M M - - M  M 

I  =   PLO is Introduced and Assessed         R  =  PLO is Reinforced and Assessed       

P  =  PLO is Practiced and Assessed            M  = Level of Mastery is Assessed  
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๙๗ 

 

A  =  Assessment 

*   แผนทีแ่สดงความรับผิดชอบของรายวิชา ต่อผลลัพธ์การเรียนรูร้ะดับหลักสูตร  โดยใช้อักษร I, R, P, M  และเรียงตามล าดับชั้นป ี
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๙๘ 

 

ตารางภาคผนวก  ๔.๒   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
                             (Curriculum Mapping)  

                 ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 

หมวดวิชา / รหัสวิชา / 
ชื่อวิชา 

จ านวน 
หน่วยกิต 

 

คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะ 
การ

ประกอบ 
การ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ 

 หมวดวชิาศึกษา
ทั่วไป  

                  

มมศท ๑๐๐ การศึกษาทั่วไป
เพื่อการพัฒนามนุษย์ 

๓ (๓-๐-๖)                  

ศศภอ ๑๐๓-๑๐๕ 
ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑-๓ 

๓ (๒-๒-๕)                  

ศศภอ ๑๐๔-๑๐๖ 
ภาษาอังกฤษ ระดับ ๒-๔ 

๓ (๒-๒-๕)                  

ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

๓ (๒-๒-๕)                  

นวกป ๑๐๗ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
ประกอบการ 

๒ (๑-๒-๓)                  

นวกป ๑๐๖ อุษาคเนย์ศึกษา ๒ (๒-๐-๔)                  

นวกป ๑๔๑ ศิลปะการใช้
ชีวิต 

๓ (๓-๐-๖)                  

จศศท ๒๐๑ จิตตปัญญา
ศึกษากับการพัฒนาภาวะ
ผู้น า 

๒ (๑-๒-๓)                  

ศศพฐ ๑๔๖ การพัฒนา
บุคลิกภาพ 

๓ (๓-๐-๖)                  

 หมวดวิชาเฉพาะ                    

นวกป ๑๔๙ แรงบันดาลใจสู่
การเป็นผู้ประกอบการ  

๒ (๒-๐-๔)                  

นวกป ๑๕๐ แนวคิดและ
ความคิดสร้างสรรค์ของ
ผู้ประกอบการ  

๒ (๒-๐-๔)                  

นวกป ๑๔๖ 
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการ
ประกอบการ 

๓ (๒-๒-๕)                  

นวกป ๑๔๗ พื้นฐานการ
ประกอบการ 

๒ (๒-๐-๔)                  

นวกป ๑๔๘ โครงงานเพื่อ
การประกอบการ ๑ 

๒ (๑-๒-๓)                  

นวกป ๒๑๑ ภาษาอังกฤษ
เพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง ๑ 

๒ (๒-๐-๔)                  

นวกป ๒๑๒ ภาษาอังกฤษ
เพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง ๒ 

๒ (๒-๐-๔)                  
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๙๙ 

 

หมวดวิชา / รหัสวิชา / 
ชื่อวิชา 

จ านวน 
หน่วยกิต 

 

คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะ 
การ

ประกอบ 
การ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ 
นวกป ๒๓๘ การจัดการ
สิ่งแวดล้อมและภูมินิเวศน์ 

๓ (๒-๒-๕)                  

นวกป ๒๓๙ ทุนวัฒนธรรม
ศึกษา 

๓ (๓-๐-๖)                  

นวกป ๒๔๐ กระบวนวิธีการ
วิจัย 

๓ (๒-๒-๕)                  

นวกป ๒๔๗ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเพื่อการ
ประกอบการ ๑ 

๓ (๒-๒-๕)                  

นวกป ๒๔๘ ธุรกิจเพื่อการ
ประกอบการ ๑ 

๓ (๒-๓-๕)                  

นวกป ๒๔๙ ความคิด
สร้างสรรค์และแนวคิด
นวัตกรรมการประกอบการ  

๓ (๑-๔-๔)                  

นวกป ๒๕๐ การพัฒนา
แนวคิดสร้างสรรค์สู่การ
ประกอบการจริง 

๓ (๑-๔-๔)                  

นวกป ๒๕๓ วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเพื่อการ
ประกอบการ ๒ 

๓ (๒-๒-๕)                  

นวกป ๒๕๔ ธุรกิจเพื่อการ
ประกอบการ ๒ 

๓ (๒-๓-๕)                  

นวกป ๒๕๕ วิถี
ผู้ประกอบการ 

๒ (๐-๖-๐)                  

นวกป ๒๕๖ โครงงานเพื่อ
การประกอบการ ๒ 

๔ (๑-๖-๕)                  

นวกป ๒๕๗ โครงงานเพื่อ
การประกอบการ ๓ 

๔ (๑-๖-๕)                  

นวกป ๓๐๒ อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

๒ (๒-๐-๔)                  

นวกป ๓๔๑ ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจส าหรับการ
ประกอบการ 

๒ (๒-๐-๔)                  

นวกป ๓๔๒ ภาษาอังกฤษ
เชิงวิชาการ 

๒ (๑-๒-๓)                  

นวกป ๓๕๖ ธุรกิจเพื่อการ
ประกอบการ ๓ 

๓ (๒-๓-๕)                  

นวกป ๓๕๗ ธุรกิจเพื่อการ
ประกอบการ ๔ 

๓ (๒-๓-๕)                  

นวกป ๓๕๘ โครงงานเพื่อ
การประกอบการ ๔ 

๕ (๑-๘-๖)                  

นวกป ๓๕๙ โครงงานเพื่อ
การประกอบการ ๕ 

๕ (๑-๘-๖)                  

นวกป ๓๖๐ สัมมนาส าหรับ ๓ (๓-๐-๖)                  
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๑๐๐ 

 

หมวดวิชา / รหัสวิชา / 
ชื่อวิชา 

จ านวน 
หน่วยกิต 

 

คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะ 
การ

ประกอบ 
การ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ 
ผู้ประกอบการ ๑ 
นวกป ๓๖๑ สัมมนาส าหรับ
ผู้ประกอบการ ๒ 

๓ (๑-๖-๔)                  

นวกป ๔๕๒ โครงงานพัฒนา
คุณภาพเพื่อการประกอบการ 

๖ (๐-๑๘-๐)                  

นวกป ๔๕๔ สหกิจศึกษา ๖ (๐-๑๘-๐)                  
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๑๐๑ 

 

ภาคผนวก ๕ 

 

 

สาระส าคญัในการปรบัปรงุแกไ้ขหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ 

สาขาวชิาการประกอบการเชงินเิวศวฒันธรรม 

ฉบบัปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี          ป.บัณฑิต       โท         ป.บัณฑิตชั้นสูง        เอก                          โครงการจัดตัง้วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลยัมหดิล 
มคอ.๒   หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม)                                   

 

๑๐๒ 

 

 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗  

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
----------------------------------------------  

 

๑. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้  ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558  

๒. สภามหาวิทยาลัย / สถาบัน ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว  ในคราวประชุมครั้งที ่ 490  
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 

๓. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้   เริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
เป็นต้นไป  

๔. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
      เพ่ือเตรียมความพร้อมในการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของประเทศใน
ยุค Thailand 4.0 (ไทยแลนด์ 4.0) เพ่ือส่งเสริมให้ประเทศไทยมีโอกาสกลายเป็นกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง 
ขับเคลื่อนภาคการประกอบการให้เป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง เพ่ิมมูลค่าของสินค้า
และบริการให้สูงขึ้นได้ รวมทั้งให้เป็นหลักสูตรที่พร้อมรับการประเมิน MU AUN-QA และสนับสนุนนโยบายของ
มหาวิทยาลัยตามหลักการศึกษาท่ีมุ่งผลลัพธ์ (OBE)              
๕.    สาระส าคัญในการปรับปรุงแก้ไข   

๕.๑   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
๑. กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
๑) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
ตัดรายวิชาออก จ านวน ๓ รายวิชา คือ 

        หน่วยกิต (ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
มมศท ๑๐๑  การศึกษาท่ัวไปเพื่อพัฒนามนุษย์     ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE 101  General Education for Human Development 
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษย์     ๓ (๒-๒-๕) 
MUGE 102 Social Studies for Human Development 
      

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

 

น ารายวิชาใหม่มาทดแทน จ านวน ๓ รายวิชา คือ    
        หน่วยกิต (ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 

มมศท ๑๐๐  การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์               ๓ (๓-๐-๖) 
MUGE 100  General Education for Human Development 
เงื่อนไข:  - 
 การเป็นบัณฑิตที่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ประเด็นส าคัญที่มีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในบริบทของ
ตนเอง บูรณาการความรู้ศาสตร์ต่างๆ อย่างเป็นองค์รวมเพ่ือหาเหตุปัจจัยของประเด็นส าคัญ พูดและเขียนเพ่ือ
สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้ตามวัตถุประสงค์ รับผิดชอบ เคารพความคิดเห็นที่หลากหลายและมุมมองที่แตกต่าง เป็น
ผู้น าหรือสมาชิกของกลุ่มและท างานร่วมกันเป็นทีมในการเสนอวิธีแก้ปัญหาหรือแนวทางการจัดการประเด็นส าคัญ
อย่างเป็นระบบตามหลักการวิจัยเบื้องต้น ประเมินผลกระทบของประเด็นส าคัญทั้งเชิงบวกและลบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมโดยใช้สติและปัญญาเพ่ือให้อยู่กับสังคมและธรรมชาติได้อย่างมีความสุข 
 Well-rounded grauates, key issues affecting society and the environment with respect to 
one' particular context; holistically integrated knowledge to identify the key factors; speaking and 
writing to target audiences with respect to objective; being accountable, respecting different 
opinions, a leader or a member of a team and work as a team to come up with a systematic 
basic research-based solution or guidelines to manage the key issues; mindful and intellectual 
assessment of both positive and negative impacts of the key issues in order to happily live with 
society and nature 
 
จศศท ๒๐๑ จิตตปัญญาศึกษากับการพัฒนาภาวะผู้น า               ๒ (๑-๒-๓)  
CEGE  201 Contemplative Education and Leadership Development 
เงื่อนไข:  - 

แนวคิดความเป็นผู้น าและกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น าในตนเอง 
เพ่ือสร้างวิถีชีวิตที่สมดุลในระดับบุคคล องค์กรและสังคม ผ่านประสบการณ์ตรงที่ได้รับจากกระบวนการเรียนรู้ และ
ประยุกต์เข้ากับวิถีชีวิตจริง 

Leadership concepts and participatory learning processes for leadership self-development, 
for creating the balancing way of life and happiness at the personal, organizational and social 
levels through the directed experiences from learning processes and the application to the daily 
life 

 
 

ศศพฐ ๑๔๖ การพัฒนาบุคลิกภาพ                ๓ (๓-๐-๖) 
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๑๐๔ 

 

LAFE 146 Personality Development  
เงื่อนไข:  - 
  ทักษะความรู้ความสามารถและแนวคิดที่เหมาะสมในการพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัว 
อารมณ์ และจิตใจที่เหมาะสม การมีจิตส านึกในการด าเนินชีวิตตามแนวทางที่ถูกต้อง การรู้คุณค่าของความเป็น
มนุษย์ การรู้จักชื่นชมและแยกแยะความงามและความดีท่ีเป็นรากฐานของความเป็นมนุษย์ 
  Suitable skills, knowledge, ability and approach for self-development; personality 
development; the appropriate self, moral and emotional adjustment; conscientiousness 
foracceptable ways of living; realizing human values; appreciating and distinguishing beauty and 
goodness which are the basis of humanity 
 

๑. กลุ่มวิชาที่หลักสูตรก าหนด 
๑) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
ตัดรายวิชาออก จ านวน ๒ รายวิชา คือ 

        หน่วยกิต (ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
นวกป ๑๐๑ อุษาคเนย์ศึกษา ๑               ๒ (๒-๐-๔) 
NWEP 101 South East Asian Studies 1 
      

นวกป ๑๐๒ อุษาคเนย์ศึกษา ๒               ๒ (๒-๐-๔) 
NWEP 102 South East Asian Studies 2 

 
น ารายวิชาใหม่มาทดแทน จ านวน ๒ รายวิชา คือ    

        หน่วยกิต (ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
นวกป ๑๐๖ อุษาคเนย์ศึกษา                    ๒ (๒-๐-๔) 
นวกป 106 South East Asian Studies 
เงื่อนไข:  - 

ศึกษาความเป็นมาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเน้นศึกษาความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ 
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในมิติทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ร่วม สภาพเศรษฐกิจ สังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งศึกษาความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบัน ในมิติทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นส าคัญ โดยเน้นความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศสมาชิก ในฐานะประชาคมอาเซียน รวมทั้งเชื่อมโยงสู่สังคมโลก 

Studying the origins of the Southeast Asian region, focusing on the connections and 
relations between Thailand and other countries in the Southeast Asian region in the historical and 
cultural dimensions; its economic and social conditions from past to present; studying the 
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๑๐๕ 

 

present connections and relations among Southeast Asian countries at present; emphasizing on 
the economic and social cooperations among the member countries including the world society 

 
นวกป ๒๓๙ ทุนวัฒนธรรมศึกษา                ๓ (๓-๐-๖) 
NWEP 239 Cultural Resource Study  
เงื่อนไข:  - 
  เรียนรู้การจัดการความรู้ในการศึกษารากฐานความเป็นมาและความส าคัญของทุนวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้ชีวิตของกลุ่มลูกค้าและการประกอบการที่สนใจ จากนั้นจึงน ามาเป็นแนวคิดและประยุกต์ใช้เป็นสินค้าหรือ
บริการ และสร้างสรรค์เป็นสื่อการตลาด 
  Learning the knowledge management in the study of the origin importance of cultural 
resource, related to customers living and interesting entrepreneurship, then generating ideas to 
produce goods and services, and creating the marketing media 
 

๒) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปรับรหัสรายวิชา ปรับชั่วโมงสอน ปรับเนื้อหาการเรียนการสอนบางส่วน จ านวน ๑ รายวิชา คือ 

                  หนว่ยกิต (ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)      
นวกป ๑๐๔ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการประกอบการ             ๒ (๑-๓-๓) 
NWEP 104 Information Technology for Entrepreneurship 
 

น ารายวิชาใหม่มาทดแทน จ านวน ๑ รายวิชา คือ    
                     หน่วยกิต (ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 

นวกป ๑๐๗ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการประกอบการ                 ๒ (๑-๒-๓) 
NWEP 107 Information Technology for Entrepreneurship 
เงื่อนไข:  - 

เรียนรู้และฝึกปฏิบัติสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ ชุดโปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ การออกแบบและจัดท าอินโฟ
กราฟิก การออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ โลโก้ และโปสเตอร์เพ่ือการประกอบการด้วยโปรแกรมโฟโตช็อพและ
จัดท าสื่อสังคมออนไลน์เพื่อการประกอบการ รวมถึงพัฒนาทักษะและความรู้ดิจิทัล 

Learning and practising information searching skills, microsoft office suite applications; 
designing and creating infographics,  photoshop to design products; packaging, logo and posters 
for entrepreneurship;  creating a social media campaign for entrepreneurship, including digital 
literacies skills development 
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๑๐๖ 

 

๓) กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ  
ตัดรายวิชาออก จ านวน ๑ รายวิชา คือ 

                หน่วยกิต (ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)      
นวกป ๑๐๕ ความแตกฉานด้านสุขภาพ               ๒ (๒-๐-๔) 
NWEP 105 Health Literacy 
      

 
น ารายวิชาใหม่มาทดแทน จ านวน ๑ รายวิชา คือ    

หน่วยกิต (ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
นวกป ๑๔๑ ศิลปะการใช้ชีวิต                     ๓ (๓-๐-๖)
NWEP 141 The Arts of Living 
เงื่อนไข:  - 

เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติการดูแลสุขภาพกายและใจ  เรียนรู้แนวคิดและการใช้ชีวิตของผู้คนที่แตกต่าง
หลากหลายในความเชื่อ ข้อจ ากัดทางร่างกาย และบริบทของสังคม ฝึกทักษะการอยู่ร่วมกันในสถานการณ์ต่างๆ 

Learning by doing on taking care of the body and mind; studying the minds of people 
with various kinds of beliefs, the body limitations and the social context; practising skills in living 
together in various situations 

 
๕.๒   หมวดวิชาเฉพาะพื้นฐาน 
ตัดรายวิชาออก ปรับรหัสรายวิชา ปรับชื่อวิชา ปรับเนื้อหาการเรียนการสอนบางส่วน ปรับชั่วโมงสอน 

จ านวน ๑๑ รายวิชา คือ 
                                   หน่วยกิต (ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)      

นวกป ๑๔๑  ศิลปะการใช้ชีวิต               ๓ (๓-๐-๖) 
 NWEP 141 Arts of Living 
 นวกป ๑๔๒  แรงบันดาลใจสู่การเป็นผู้ประกอบการ ๑            ๒ (๒-๐-๔) 
 NWEP 142 Inspiration for Entrepreneur 1  
 นวกป ๑๔๓ แรงบันดาลใจสู่การเป็นผู้ประกอบการ ๒            ๒ (๒-๐-๔) 
 NWEP 143 Inspiration for Entrepreneur ๒ 

นวกป ๑๔๔  ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม 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  ภูมิปัญญาวิทยา               ๓ (๒-๓-๕) 
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๑๐๗ 

 

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

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

 NWEP 243 Geo-ecosystem and Environmental Management  
นวกป ๒๔๔  วิทยาศาสตร์เพื่อการประกอบการธุรกิจเกษตร            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  
 

เปิดรายวิชาใหม่ จ านวน ๑๑ รายวิชา คือ   
                      หน่วยกิต (ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)      

นวกป ๑๔๖  ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการประกอบการ             ๓ (๒-๒-๕) 
NWEP 146 Natural Resources for Entrepreneurship 
เงื่อนไข:    -   
  องค์ประกอบต่างๆ หน้าที่  และบทบาทในสิ่ งแวดล้อม อิทธิพลของปัจจัยทางสิ่ งแวดล้อมต่อ 
ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติในการเกษตร และการประกอบ อาชีพด้านต่างๆ  
              Different elements, functions, and roles in the environment; the influence of 
environmental factors on natural resources; the use of natural resources to benefit the 
agricultural sector and other careers 
 

นวกป ๑๔๗ พ้ืนฐานการประกอบการ               ๒ (๒-๐-๔) 
NWEP 147 Fundamental Entrepreneurship  
เงื่อนไข:   -   

เข้าใจความรู้พ้ืนฐานด้านการประกอบการ ด้านการจัดการทั่วไป การตลาด เศรษฐศาสตร์ การบัญชี 
การเงิน การจัดการทรัพยากรบุคคล การจัดการห่วงโซ่อุปทาน และการจัดการความเสี่ยง สืบค้นข้อมูล เรียนรู้จาก
เอกสารวิชาการ 

Understanding the basis of the entrepreneurship knowledge; general management, 
marketing, economics, accounting, finance; human resources management, supply chain 
management and risk management; data assessment; learning from academic documents 
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๑๐๘ 

 

 
นวกป ๑๔๘ โครงงานเพ่ือการประกอบการ ๑                        ๒ (๑-๒-๓) 
NWEP 148 Entrepreneurship Project 1  
เงื่อนไข:   -  

ค้นหาการประกอบการที่น่าสนใจ ท าความเข้าใจระบบนิเวศและวัฒนธรรมของตลาดเป้าหมาย ศึกษาความ
ต้องการของลูกค้า ประมวลความคิด น าเสนอผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (สินค้าหรือบริการ) ทวนสอบความเป็นไปได้ของ
การประกอบการ และวางแผนการผลิต   

Searching interesting entrepreneurship; understanding the ecosystem and culture of the 
target market; studying customers’ needs; collecting ideas; introducing a prototype 
(product/service); verifying entrepreneurs’ feasibility and planning the production 
 

นวกป ๑๔๙  แรงบันดาลใจสู่การเป็นผู้ประกอบการ                  ๒ (๒-๐-๔) 
NWEP 149 Inspiration for Entrepreneur    
เงื่อนไข:           - 
 ศึกษาแนวคิดและแรงบันดาลใจเริ่มต้นในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการจากหลากหลายสาขา อาชีพ
ที่ประสบความส าเร็จ เพ่ือสร้างเสริมให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต  
 Studying the starting ideas and inspirations of entrepreneurs in a variety of professions, 
who have succeeded in their careers for enhancing students’ inspiration to be future 
entrepreneurs 
 

นวกป ๑๕๐ แนวคิดและความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการ                                         ๒ (๒-๐-๔) 
NWEP 150 Concept and Creativity for Entrepreneur   
เงื่อนไข:  -  

ศึกษาแนวคิดรวมทั้งแรงบันดาลใจของผู้ประกอบการ โดยเน้นผู้ประกอบการที่มีแนวคิดสร้างสรรค์เป็น
ส าคัญ โดยศึกษาจากประสบการณ์จริงของผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จโดยตรง เพ่ือสร้างเสริมให้ผู้เรียน เกิด
แรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการกิจการของตนเองในอนาคต 

Studying the ideas and inspirations of entrepreneurs, with an emphasizing on those with 
creative thinking; through the real experiences of those who have succeeded in their business to 
inspire students to become future entrepreneurs   
 
นวกป ๒๓๘ การจัดการสิ่งแวดล้อมและภูมินิเวศน์                   ๓ (๒-๒-๕) 
NWEP 238 Geo-ecosystem and Environmental Management 
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๑๐๙ 

 

เงื่อนไข:  -   
       การอฺธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประเด็นเรื่องเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมใน
ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ เพ่ือจะน าไปสู่แนวคิด ทฤษฏี และหลักการบริหารจัดการฟาร์มเกษตรและ
ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสะอาด การจัดการคุณภาพสินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กฏหมายด้านสิ่งแวดล้อม และที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ ถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของหลักการและแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมส าหรับกิจการที่ตั้งขึ้นเพ่ือค้นหารูปแบบทางธุรกิจ หรือการ
ประกอบการแนวใหม่  
        An explanation of the relationships between the environment and local natural 
resources; The environmental issues in agricultural, industrial, and service sectors to create 
concepts, theories, and principles for managing agricultural farms and the environmental for 
sustainable development; understanding clean technology, product quality management and 
services for the eco-friendly environment, environmental and natural resources laws to create 
concepts and principles of the environmental management for new start-ups and 
entrepreneurship models 
 
นวกป ๒๔๐ กระบวนวิธีการวิจัย                     ๓ (๒-๒-๕) 
NWEP 240 Research Process   
เงื่อนไข:  -  
    น ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการค้นหาปัญหา ความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้า โดยวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการวิเคราะห์เนื้อหา และน าเสนอผลการศึกษาอยู่ในรูปแบบของเอกสารทาง
วิชาการ 
 Using research processes to find problems, needs, and customers’ satisfaction; data 
analysing by computers and content analysis; presentations  of the study results in the form of 
academic documents  
 
 

นวกป ๒๔๗ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการประกอบการ ๑               ๓ (๒-๒-๕) 
NWEP 247 Science and Technology for Entrepreneurship 1 
เงื่อนไข:  -       

ศึกษาและน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปคัดเลือกวัตถุดิบ พัฒนากระบวนการผลิต และ
เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม จนได้ผลิตภัณฑ์แปรรูป (สินค้าหรือบริการ) ตามท่ีผู้เรียนสนใจ ที่มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน  
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๑๑๐ 

 

Studying and applying the knowledge of science and technology to the selection of good 
raw materials; developing the production process and selecting suitable packaging; developing 
products (goods/services) based on the students’ interests with quality and standard  
 

นวกป ๒๔๘ ธุรกิจเพ่ือการประกอบการ ๑                ๓ (๒-๓-๕) 
NWEP 248 Business for Entrepreneurship 1 
เงื่อนไข:  -  

เรียนรู้องค์ความรู้ทางการประกอบการในหลายมิติด้านบัญชี การเงิน การจัดการองค์การและการจัดการ
ทั่วไป การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน ใช้เครื่องมือวิเคราะห์สภาพธุรกิจ ใช้เครื่องมือวิเคราะห์
สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการประกอบการ เรียนรู้จากเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก เรียนรู้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแบบอย่างในการประกอบการ  

Learning multi-knowledge entrepreneurial accounting; finance, organization management 
and general management; marketing, economics, supply chain management; using business tools 
to analyze business conditions;  Using business tools to analyze an industrial competitiveness; 
conducting the entrepreneur strategic planning; learning from small business owners; learning the 
Sufficiency Economy Philosophy as a role model for entrepreneurship 

 
นวกป ๒๔๙ ความคิดสร้างสรรค์และแนวคิดนวัตกรรมการประกอบการ             ๓ (๑-๔-๔) 
NWEP 249 Creativity and Innovative Ideas 
เงื่อนไข:  -  

สร้างสรรค์ ฝึกปฏิบัติให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ผ่านงานออกแบบเบื้องต้นที่ส าคัญส าหรับผู้ประกอบการต้อง
มีความรู้ และศึกษาแนวคิดการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ไปสู่นวัตกรรม   
 Creating, practising creative thinking through basic design work important to entrepreneurs; 
studying how to develop creative ideas to innovations  
 
 
นวกป ๒๕๐ การพัฒนาแนวคิดสร้างสรรค์สู่การประกอบการจริง                       ๓ (๑-๔-๔) 
NWEP 250 Creativity Ideas development  for Entrepreneurship 
เงื่อนไข:  -  

ศึกษาและฝึกปฏิบัติในการน าความคิดสร้างสรรค์ ไปพัฒนาเป็นงานเชิงนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบการของตนเอง  
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๑๑๑ 

 

Studying and practising how to develop creative ideas to innovative work to support 
students’ entrepreneurship  
 

๕.๓ กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 
ตัดรายวิชาออก ปรับรหัสรายวิชา ปรับชั่วโมงสอน ปรับเนื้อหาการเรียนการสอนบางส่วน จ านวน ๑๒ 

รายวิชา คือ 
                                   หน่วยกิต (ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)      

นวกป ๒๕๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการประกอบการธุรกิจเกษตร           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 ๓๔๓ ปฏิสัมพันธ์ชุมชน                ๒ (๒-๐-๔) 
 NWEP 343 Community Interaction 

นวกป ๓๔๔ สังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย              ๒ (๒-๐-๔) 
NWEP 344 Contemporary Society and Culture  
นวกป ๓๔๕ สัมมนา ๑ (การเตรียมตัวสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร)          ๒ (๒-๐-๔) 
NWEP 345 Seminar 1 (Self-preparation for becoming Agri-Business Entrepreneur) 
นวกป ๓๕๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตร              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  โครงงานการผลิตเพื่อการประกอบการ            ๔ (๐-๑๒-๔) 

 NWEP 354 Production Project for Entrepreneurship 
นวกป ๓๕๕  โครงงานเพ่ือการแปรรูปและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์        ๔ (๐-๑๒-๔) 

 NWEP 355 Project for Creative Processing and Value-added Product 
นวกป ๔๕๓ สัมมนา ๒ (พัฒนาและน าเสนอแผนธุรกิจ)            ๓ (๑-๖-๔) 

 NWEP 453 Seminar 2 (Business Planning Development and Presentation) 
 นวกป ๔๕๑  สหกิจศึกษา             ๖ (๐-๐-๓๖) 

NWEP 451 Co-operative Education 
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๑๑๒ 

 

เปิดรายวิชาใหม่ จ านวน ๑๒ รายวิชา คือ 
               หนว่ยกิต (ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)      

นวกป ๒๕๓ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการประกอบการ ๒             ๓ (๒-๒-๕) 
NWEP 253 Science and Technology for Entrepreneurship 2 
เงื่อนไข:    ต้องเรียนวิชา นวกป ๒๔๗ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการประกอบการ ๑ ก่อน   

ศึกษาและน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ในการประกอบการ โดยการบูรณาการกับ
รายวิชาโครงงานเพ่ือการประกอบการ เพ่ือพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ (สินค้าหรือบริการ) ตามที่ผู้เรียนสนใจและตรง
กับความต้องการของลูกค้า โดยเป็นการผลิตผลิตภัณฑ์ (สินค้าหรือบริการ) ที่สร้างสรรค์ มีคุณภาพอ้างอิงกับ
มาตรฐาน ความสนใจของนักศึกษาและลูกค้า               

Studying and applying knowledge of science and technology to entrepreneurship, by 
integration them with the entrepreneurship project; developing and creating creative products 
(goods/services) based on students’ and customers’ interest 
 

นวกป ๒๕๔ ธุรกิจเพ่ือการประกอบการ ๒               ๓ (๒-๓-๕)
NWEP 254 Business for Entrepreneurship 2 
เงื่อนไข:   ต้องเรียนวิชา นวกป ๒๔๘ ธุรกิจเพ่ือการประกอบการ ๑ ก่อน    

เข้าใจกฎหมายธุรกิจ มาตรฐานเกี่ยวกับธุรกิจ  ภาษีอากร กฎหมายลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร การสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เรียนรู้ด้านบัญชี การเงิน การตลาด การจัดการห่วงโซ่ อุปทาน การ
จัดการความเสี่ยง ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแบบอย่างในการประกอบการผ่านการปฏิบัติ ใช้เครื่องมือ
วิเคราะห์สภาพธุรกิจ ใช้เครื่องมือวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม เข้าใจการท าธุรกิจครอบครัว เข้าใจ
การจัดการความรู้ เรียนรู้การท างานเป็นทีมและบริหารจัดการทีม  

Understanding business law, business standard, taxation, copyright and patent laws; 
efficient communication; using technology and innovations; learning accounting, finance, 
marketing, supply chain management, risk management; using the Sufficiency Economy 
Philosophy as a role model for entrepreneurship through practices; using business tools to 
analyze business conditions; using business tools to analyze industry competitive conditions;  
understanding family businesses; understanding knowledge management; learning to work in 
teams and teamwork management 

 
นวกป ๒๕๕ วิถีผู้ประกอบการ                 ๒ (๐-๖-๔) 
NWEP 255 The Way of the Entrepreneurs  
เงื่อนไข:   -  
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๑๑๓ 

 

ฝึกงานระยะสั้น 30 วัน ในสถานประกอบการ เพ่ือเรียนรู้ทัศนคติและแนวทางการท างานที่น าไปสู่การเป็น
ผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ โดยนักศึกษาต้องเรียนรู้วิถีการด าเนินชีวิตและการท างานของผู้ประกอบการ
จากการสัมภาษณ์สอบถาม การสังเกตพฤติกรรมและนักศึกษาได้ฝึกทักษะการปฏิบัติงาน  
 Short training in the workplace for 30 days to study the entrepreneurs’ attitudes and 
working guidelines leading to theirsuccess; enquiries and interviews, behavior observations and 
working skills practices 
 

นวกป ๒๕๖ โครงงานเพ่ือการประกอบการ ๒               ๔ (๑-๖-๕) 
NWEP 256 Entrepreneurship Project 2 
เงื่อนไข:  ต้องเรียนวิชา นวกป ๑๔๘ โครงงานเพ่ือการประกอบการ ๑ ก่อน 
       เรียนรู้กระบวนการคิดและปฏิบัติอย่างผู้ประกอบการ ฝึกทักษะการบริหารจัดการการผลิต  ฝึกการ
สร้างสรรค์สินค้าหรือบริการบนฐานนิเวศและวัฒนธรรม ฝึกการท าบันทึกการเงิน ประเมินจุดคุ้มทุน และวางแผน
การผลิต  

Learning entrepreneurial thoughts and actions; practising production management skills; 
practising creativity of product/service based on the ecosystem and culture, practising financial 
records; assessing the break even point and setting production plan 
   
นวกป ๒๕๗ โครงงานเพ่ือการประกอบการ ๓               ๔ (๑-๖-๕) 
NWEP 257 Entrepreneurship Project 3  
เงื่อนไข:  ต้องเรียนวิชา นวกป ๒๕๖ โครงงานเพ่ือการประกอบการ ๒ ก่อน 
    พัฒนากระบวนการคิดและปฏิบัติอย่างผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะการบริหารจัดการการผลิต  พัฒนาการ
สร้างสรรค์สินค้าหรือบริการบนฐานนิเวศและวัฒนธรรม พัฒนาการจัดท างบและบัญชีการเงิน ประเมินมาตรฐาน
ของสินค้าหรือบริการ และวางแผนการตลาด    

Improving entrepreneurial thoughts and practising; improving the production management 
skills; improving creativity of product or service based on the ecosystem and culture; improving 
financial budgets and accounts; assessing the product and service standards and setting a 
product and service launching plan 
 

นวกป ๓๕๖ ธุรกิจเพ่ือการประกอบการ ๓                  ๓ (๒-๓-๕) 
NWEP 356 Business for Entrepreneurship 3 
เงื่อนไข:  ต้องเรียนวิชา นวกป ๒๕๔ ธุรกิจเพ่ือการประกอบการ ๒ ก่อน       
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๑๑๔ 

 

เข้าใจความรู้พ้ืนฐานการท าธุรกิจระหว่างประเทศ สร้างมุมมอง ทัศนะ และทักษะในการจัดการธุรกิจ การ
พัฒนาแนวคิดธุรกิจโดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือประกอบการเรียนรู้และวิเคราะห์ รูปแบบของ
ธุรกิจที่มีขนาดองค์กร และลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น การผลิต การแปรรูป การจ าหน่าย โอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ บน
ฐานความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาใช้ในลงทุนทางธุรกิจในอนาคต  

Understanding basic international business; creating perspectives, attitudes, and skill  in the 
business management; development business concept by using technology and innovation as 
tools for learning and analyzing the business models with different size and characteristic such as 
production, processing, and trading; new business opportunity based on the knowledge, local 
wisdoms, and innovative technology used in future business investment 
 

นวกป ๓๕๗ ธุรกิจเพ่ือการประกอบการ ๔                ๓ (๒-๓-๕) 
NWEP 357 Business for Entrepreneurship 4 
เงื่อนไข:  ต้องเรียนวิชา นวกป ๓๕๖ ธุรกิจเพ่ือการประกอบการ ๓ ก่อน     

ประยุกต์ความรู้ทางธุรกิจและทักษะ เพ่ือประกอบการจริง บนฐานทรัพยากร วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
พัฒนาธุรกิจของตนโดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการรายใหม ่  
 Applying business knowledge and skills to conduct actual entrepreneurship based on 
resources, culture, and local wisdom; developing one’s own business with technology and 
innovation; preparations for becoming new entrepreneurs as startup  
 
นวกป ๓๕๘ โครงงานเพ่ือการประกอบการ ๔               ๕ (๑-๘-๖) 
NWEP 358 Entrepreneurship Project 4 
เงื่อนไข:  ต้องเรียนวิชา นวกป ๒๕๗ โครงงานเพ่ือการประกอบการ ๓ ก่อน   

ประยุกต์ใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติอย่างผู้ประกอบการในการด าเนินการประกอบการเชิงนิเวศ
วัฒนธรรม ทักษะการบริหารจัดการการผลิต ทักษะการจัดท างบและบัญชีการเงิน ทักษะการตลาด และทักษะการ
สร้างสรรค์ด้วยนิเวศและวัฒนธรรม ในการเป็นผู้ประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม และวางแผนการขยายตลาด  

 Applying entrepreneurial thoughts and practising in conducting ecocultural 
entrepreneurship; managing production skills, financial budget and account skills, marketing skills, 
ecocultural creativity skills in order to be an ecocultural entrepreneur and setting a marketing 
scale-up plan 

 
นวกป ๓๕๙ โครงงานเพ่ือการประกอบการ ๕               ๕ (๑-๘-๖) 
NWEP 359 Entrepreneurship Project 5 
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๑๑๕ 

 

เงื่อนไข:  ต้องเรียนวิชา นวกป ๓๕๘ โครงงานเพ่ือการประกอบการ ๔ ก่อน  
ด าเนินการประกอบการในฐานะผู้ประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม ที่เตรียมพร้อมปรับเปลี่ยนแผนการ

ด าเนินงานตามโอกาสและความเสี่ยงของระบบเศรษฐกิจ 
Conducting entrepreneurship as an ecocultural entrepreneur ready to adapt business 

planning according to opportunities and risks in the economic system 
 
นวกป ๓๖๐ สัมมนาส าหรับผู้ประกอบการ ๑               ๓ (๓-๐-๖) 
NWEP 360 Seminar for Entrepreneurs 1 
เงื่อนไข:  -   

การค้นคว้าและการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงของวิทยากร อาจารย์พิเศษ และผู้ประกอบการที่ประสบ
ความส าเร็จ โดยการวิเคราะห์เหตุการณ์ ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา รวมถึงทักษะ พฤติกรรม 
และปัจจัยที่ส่งเสริมเก้ือหนุนในการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ 
 Searching and studying through the direct experiences of successful lecturers, special 
guest lecturers, and entrepreneurs by analyzing situations, problems, and obstacles; guidelines for 
solving probles; skills, and behaviors, and factors promoting and supporting successful 
entrepreneurs 
 
นวกป ๓๖๑ สัมมนาส าหรับผู้ประกอบการ ๒               ๓ (๑-๖-๔) 
NWEP 361 Seminar for Entrepreneur 2 
เงื่อนไข:  ต้องเรียนวิชา นวกป ๓๖๐ สัมมนาส าหรับผู้ประกอบการ ๑ ก่อน 

วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการในการประกอบการ จัดท าแผนธุรกิจเพ่ือน าเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ
หรือผู้เชี่ยวชาญเพ่ือสามารถหาแหล่งเงินทุนได้จริง เรียนรู้ขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจใหม่เพ่ือเริ่มต้นท าธุรกิจ  

An analysis of the feasibility of the project in the entrepreneurship; business plan to be 
presented to qualified persons or experts to be able to find the actual source of funds; learning a 
new business registration procedure for startup business 
 
นวกป ๔๕๔  สหกิจศึกษา               ๖ (๐-๑๘-๐) 
NWEP 454 Co-operative Education 
เงื่อนไข:  - 

การเรียนรู้จากประสบการณ์การท างานจริง (Learning by doing) นักศึกษาต้องปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการหรือองค์กรต่างๆ ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นักศึกษาจัดท าแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยมีอาจารย์ที่
ปรึกษาของทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้คอยให้ค าชี้แนะ ดูแล ประเมินการปฏิบัติงาน ร่วมกับสถานประกอบการหรือ
องค์กรผู้ใช้บัณฑิต 
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๑๑๖ 

 

Learning by doing: students having to work with the minimum practical experiences in 
workplaces or organizations for less than 120  days; students being required to make operation 
plans under the advisors’ supervision and with the cooperation of the workplaces or business 
organizations hiring the students 
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๑๑๗ 

 

๖.    โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข   เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม   และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘   ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปรากฏดังนี้  
 

 
หมวดวิชา 

เกณฑ์มาตรฐานฯ  
กระทรวงศึกษาธิการ 

ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ 
(หลักสูตร ๔ ปี ) 

หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการ
ประกอบการเชิงนิเวศ

วัฒนธรรม 
ก่อน

ปรับปรุง 
หลัง

ปรับปรุง 
๑. ระดับปริญญาตรี    

 หมวดวิชาศึกษาศึกษาทั่วไป 
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ มนุษยศาสตร์   
- กลุ่มวิชาภาษา 
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ 

ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต ๓๐ 
๑๑ 
๑๓ 
๒ 
๐ 
๔ 

๓๓ 
๑๓ 
๑๓ 
๐ 
๒ 
๕ 

 หมวดวิชาเฉพาะ   
- กลุ่มวิชาเฉพาะพ้ืนฐาน 
- กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 

ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต ๘๙ 
๓๓ 
๕๖ 

๘๓ 
๒๙ 
๕๔ 

 หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต ๖ ๙ 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต ๑๒๕ ๑๒๕ 
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๑๑๘ 

 

ภาคผนวก ๖ 

 

 

รายละเอยีดอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร  

อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร  และอาจารยพ์เิศษ 
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๑๑๙ 

 

ภาคผนวกรายละเอียดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์พิเศษ 

 
ก.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
๑. ชื่อ-นามสกุล นางสาวสุภาภรณ์ ค าเรืองฤทธิ์  

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ช่ือ  
(นาย/นาง/นางสาว) 

วุฒิการศึกษา 
สูงสุด 

หลักสตูร จบการ 
ศึกษาจากสถาบัน 

พ.ศ. 

อาจารย์ ดร. นางสาวสุภาภรณ์ ค าเรืองฤทธิ ์ ศศ.ด. ประชากรศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

๒๕๕๗ 

 ศศ.ม. ประชากรศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

๒๕๔๗ 

 ศบ. เศรษฐศาสตร
บัณฑิต 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

๒๕๔๓ 

 
 ผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

ที ่ ช่ือผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค ์
เกณฑ์

มาตรฐา
น     

เดือน
/ปี 

พ.ศ. 
ที่

เผยแ
พร่

ผลงา
น 

๑ สุภาภรณ์ ค าเรืองฤทธิ,์ อัจฉรา เอ๊นซ์ และปัทพร สุคนธมาน. (2561). บทบาทครอบครวัและสื่อวิทยุต่อการ
ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้สูงอายุ. วารสารประชากรศาสตร์, 34(2): ๑---๑๖. 

บทควา
มวิจัย
ตีพิมพ์
ในฐาน  
TCI 1 

256
๒ 

๒ วรเวศม์ สวุรรณระดา, ศิริพันธุ์ สาสัตย์, นพพล วิทย์วริพงศ์ และสภุาภรณ์ ค าเรืองฤทธิ์. (2559). ตน้ทุนการ
จัดบริการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในสถาบัน : กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้าน
ธรรมปกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่. วารสารวจิัยระบบสาธารณสุข, 10(2), 152-166. 

บทควา
มวิจัย
ตีพิมพ์
ในฐาน  
TCI 1 

25
๕๙ 

๓ รัตติยา  ภูละออ, สุภาภรณ์  ค าเรืองฤทธิ์, ชลธิชา  อัศวนิรนัดร, เสาวรส อ่อนค า และ ภินิม
มิต แดงไพโรจน์. (2561). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาการเตรียมตัวก่อนการ
เกษียณอายุจากการท างานของลูกจ้างชั่วคราวในภาคราชการ. วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ผลงาน
วิจัย 

256
1 

๔ 
 

สุภาภรณ์ ค าเรืองฤทธิ์ และรุ่งดารา ศรีจันทร์ดี. (2561). รายงานวิจัยฉบบัสมบูรณ์ แม่วัยรุ่น: ปญัหา
ท้าทายของจังหวัดนครสวรรค์. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล. 

ผลงาน
วิจัย 

256
1 
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๑๒๐ 

 

ที ่ ช่ือผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค ์
เกณฑ์

มาตรฐา
น     

เดือน
/ปี 

พ.ศ. 
ที่

เผยแ
พร่

ผลงา
น 

๖ สุภาภรณ์ ค าเรืองฤทธิ์ ณัฐพล มธุลาภรังสรรค์ ศศิวรรณ จันทรเ์ชื้อ และวรารัตน์ หนูวฒันา. (2561). 
รายงานโครงการการส่งเสริมการออมเพื่อความมั่นคงยามชราภาพในต าบลเขาทอง อ าเภอพยุหะคีรี 
จังหวัดนครสวรรค์. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล. 

ผลงาน
วิชากา
รรับใช้
สังคม 

256
1 

 งานวิจัยท่ีสนใจ หรือมีความช านาญการ   
๑)  การเตรียมความพร้อมเพ่ือวัยสูงอายุ 
๒)  คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
๓)  คุณภาพชีวิตของเด็กและวัยรุ่น 

 
 ภาระงานสอน 

๑)  ภาระงานสอนในปัจจุบัน  

ที ่
รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จ านวนหน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

 ๑ นวกป ๒๔๖ กระบวนวิธีการวิจัย ๓ (๑-๖-๔) 
 ๒ นวกป ๓๕๔ โครงงานการผลิตเพื่อการประกอบการ ๔ (๐-๑๒-๔) 

 
  ๒) ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด้วย 

ที ่
รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จ านวนหน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วย

ตนเอง) 
๑ นวกป ๒๔๐ กระบวนวิธีการวิจัย ๓ (๑-๖-๔) 
๒ นวกป ๑๔๘ โครงงานเพ่ือการประกอบการ 1 ๒ (๑-๒-๒) 
๓ นวกป ๒๕๖ โครงงานเพ่ือการประกอบการ 2 ๔ (1-๖-๕) 
๔ นวกป ๒๕๗ โครงงานเพ่ือการประกอบการ ๓ ๔ (1-๖-๕) 
๕ นวกป ๓๕๘ โครงงานเพ่ือการประกอบการ ๔ ๕ (1-๘-๖) 
๖ นวกป ๓๕๙ โครงงานเพ่ือการประกอบการ ๕ ๕ (1-๘-๖) 

  
 อ่ืนๆ  

๑) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ปี ๒๕๕๘ ถึงปัจจุบัน 
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๑๒๑ 

 

๒) ผู้ประเมินภายใน ของโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัด ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด ปี ๒๕๕๙ ถึงปัจจุบัน 

๓) หัวหน้าทีมภาคสนามเก็บข้อมูลในภาคกลาง ภายใต้โครงการวิจัยโครงการการเปลี่ยนแปลงทางประชากร
และความอยู่ดีมีสุขในบริบทสังคมสูงวัย. (2559). วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

๔) คณะท างาน โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ปี 2560 ระหว่างส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมกับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบจังหวัดเพชรบูรณ์ ส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2560 

๕) ที่ปรึกษา โครงการชุมชนน่าอยู่ส าหรับผู้สูงอายุ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครสวรรค์ 
ปี ๒๕๖๑ 

๖) อาจารย์ประจ าหลักสูตร โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ข้าราชการ นครสวรรค์ น่าอยู่” 
ส านักงานจังหวัดนครสวรรค์ 2560-กันยายน 2561 
 
๒. ชื่อ-นามสกุล นางสาวพรพิรัตน์ คันธธาศิริ  

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ช่ือ  
(นาย/นาง/นางสาว) 

วุฒิการศึกษา 
สูงสุด 

หลักสตูร จบการ 
ศึกษาจากสถาบัน 

พ.ศ. 

อาจารย์ ดร. นางสาวพรพิรัตน์ 
คันธธาศิร ิ

บธ.ด. การตลาด มหาวิทยาลยัขอนแก่น ๒๕๕๘ 
 บธ.ม. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลยัขอนแก่น ๒๕๔๗ 
 วท .บ.  เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ๒๕๔๓ 

 
 ผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

ที ่ ช่ือผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค ์ เกณฑ์มาตรฐาน     เดือน/ปี พ.ศ. 
ที่เผยแพรผ่ลงาน 

๑ Jaroenwanit, Pensri., Kantatasiri, Pornpirat., & Kattiyapornpong, 
Uraiporn. (2017). Exploring the Perception and Attitude on 
Food Safety: A Market Situation in Thailand. Proceedings of 
Annual Tokyo Business Research Conference (pp.1-1). 

Proceedings of 
research 

conference 

256๐ 

 
 งานวิจัยท่ีสนใจ หรือมีความช านาญการ   
1) การตลาดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อม  
2) การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
3) การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการกลยุทธ์การตลาด 
4) การจัดการทั่วไป 
5) เทคโนโลยีการหมัก 

 
 ภาระงานสอน 

๑) ภาระงานสอนในปัจจุบัน  
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๑๒๒ 

 

ที ่
รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จ านวนหน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

 ๑ นวกป ๒๔๕ ธุรกิจเกษตรเพ่ือการประกอบการ ๑ ๕ (๑-๑๒-๒) 
 ๒ นวกป ๒๕๒ ธุรกิจเกษตรเพ่ือการประกอบการ ๒ ๕ (๑-๑๒-๒) 
๓ นวกป ๔๕๓ สัมมนา ๒ (การพัฒนาและการ

น าเสนอแผนธุรกิจ) 
๓ (๑-๖-๔) 

 
  ๒) ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด้วย 

ที ่
รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จ านวนหน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

๑ นวกป ๑๔๗ พ้ืนฐานการประกอบการ ๒ (๒-๐-๔) 
๒ นวกป ๒๔๘ ธุรกิจเพ่ือการประกอบการ ๑ ๓ (๒-๓-๕) 
๓ นวกป ๒๕๔ ธุรกิจเพ่ือการประกอบการ ๒ ๓ (๒-๓-๕) 
๔ นวกป ๓๕๖ ธุรกิจเพ่ือการประกอบการ ๓ ๓ (๒-๓-๕) 
๕ นวกป ๓๕๗ ธุรกิจเพ่ือการประกอบการ ๔ ๓ (๒-๓-๕) 
๖ นวกป ๓๖๑ สัมมนาส าหรับผู้ประกอบการ ๒ ๓ (๑-๖-๔) 
๗ นวกป ๔๕๔ สหกิจศึกษา ๖ (๐-๑๘-๐) 

  
 อ่ืนๆ  

๑) มีนาคม พ.ศ.2561 – กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานตลาด
อาหารปลอดภัยในจังหวัดนครสวรรค์” แหล่งทุนจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหิดล อยู่ในระหว่างด าเนินการ 

๒) วันที่ 25 – 26 กันยายน พ.ศ.2561 วิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การเขียนแผนยกระดับอาชีพของตนเองและ
การใช้เทคโนโลยีกับการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด” ภายใต้โครงการ “การพัฒนาทายาทเกษตรกรสู่การ
เป็น Smart Farmer ปีบัญชี 2561” จัดโดยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดอุทัยธานี 
ณ รีสอร์ทสุขทวี ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 

๓) วันที่ 12 – 13 กันยายน พ.ศ.2561 วิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการของ
นักเรียน นักศึกษา” ภายใต้โครงการ “การเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ ชมรมวิสาหกิจเริ่มต้น Startup Club” จัด
โดยส านักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี ณ สถานศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี และโรงเรียนอุทัยธานี
วิทยาคม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 

๔) วันที่ 27 สิงหาคม และ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2561 วิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การเขียนแผนยกระดับอาชีพ
ของตนเองและการสร้างเครือข่ายเพ่ือเชื่อมโยง” ภายใต้โครงการ “การพ ฒนาทายาทเกษตรกรสู่การเป็น Smart 
Farmer ปีบัญชี 2561” จัดโดยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส .) จังหวัดชัยนาท ณ ศูนย์
เรียนรู้ชุมชนป๋วยอึ้งภากร อ.เมือง จ.ชัยนาท 

๕) เมษายน พ.ศ.2561 – กันยายน พ.ศ.2561 วิทยากรบรรยาย หัวข้อ Business CANVAS Model ส าหรับ
ผู้ประกอบการ โครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start up ปี 2561” พ้ืนที่ 4 จังหวัด ได้แก่  ก าแพงเพชร พิจิตร 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี          ป.บัณฑิต       โท         ป.บัณฑิตชั้นสูง        เอก                          โครงการจัดตัง้วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลยัมหดิล 
มคอ.๒   หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม)                                   

 

๑๒๓ 

 

เพชรบูรณ์ และสุโขทัย ภายใต้ความร่วมมือระหว่างโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับ
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

๖) เมษายน พ.ศ.2561 – กันยายน พ.ศ.2561 วิทยากรบรรยาย หัวข้อ ห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ส าหรับ
ผู้ประกอบการ โครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start up ปี 2561” พ้ืนที่ 4 จังหวัด ได้แก่  ก าแพงเพชร พิจิตร 
เพชรบูรณ์ และสุโขทัย ภายใต้ความร่วมมือระหว่างโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับ
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

๗) เมษายน พ.ศ.2561 – กันยายน พ.ศ.2561 วิทยากรบรรยาย หัวข้อ แหล่งเงินทุน วงจรธุรกิจ กับ
สถานการณ์ไทยแลนด์ 4.0 ส าหรับผู้ประกอบการ โครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start up ปี 2561” พ้ืนที่ 4 
จังหวัด ได้แก่  ก าแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ และสุโขทัย ภายใต้ความร่วมมือระหว่างโครงการจัดตั้งวิทยาเขต
นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

๘) เมษายน พ.ศ.2561 – กันยายน พ.ศ.2561 วิทยากรบรรยาย หัวข้อ เศรษฐกิจพอเพียงกับความสัมพันธ์การ
ผลิต บัญชี/การเงิน การตลาด และการจัดการทั่วไป พร้อมตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จ โครงการ “พัฒนา
ผู้ประกอบการใหม่ Start up ปี 2561” พ้ืนที่ 4 จังหวัด ได้แก่  ก าแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ และสุโขทัย ภายใต้
ความร่วมมือระหว่างโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (สสว.) 

๙) เมษายน พ.ศ.2561 – กันยายน พ.ศ.2561 วิทยากรบรรยาย หัวข้อ สถานการณ์ทางการตลาด กับการ
วิเคราะห์ต้นทุนส าหรับผู้ประกอบการ โครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start up ปี 2561” พ้ืนที่ 4 จังหวัด 
ได้แก่  ก าแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ และสุโขทัย ภายใต้ความร่วมมือระหว่างโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ 
มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

๑๐) เมษายน พ.ศ.2561 – กันยายน พ.ศ.2561 วิทยากรบรรยาย หัวข้อ เศรษฐกิจพอเพียงกับความสัมพันธ์
การผลิต บัญชี/การเงิน การตลาด และการจัดการทั่วไป พร้อมตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จ โครงการ “พัฒนา
ผู้ประกอบการใหม่ Start up ปี 2561” ให้แก่ผู้ต้องขังหญิงแคน้อย เรือนจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ต้องขังชายใน
เรือนจ าจังหวัดอุทัยธานี และผู้ต้องขังชายในเรือนจ าจังหวัดนครสวรรค์ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างโครงการจัดตั้ง
วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

๑๑) วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2560 วิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การมองธุรกิจให้รอบด้านและการวางแผนธุรกิจ” 
โครงการ “พัฒนาการวิเคราะห์ผลประกอบการและธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ 1 ต าบล 1 SME เกษตร” โดย
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ส านักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดชัยนาท 

๑๒) วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2560 วิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การมองธุรกิจให้รอบด้านและการวางแผนธุรกิจ” 
ณ จังหวัดพิษณุโลก ภายใต้โครงการ “พัฒนาการวิเคราะห์ผลประกอบการและธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ 1 ต าบล 1 
SME เกษตร” โดยศูนย์บ่มเพาะและพัฒนานวัตกรรม SMEs เกษตร ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธ.ก.ส.) ส านักงานส านักงานใหญ่ 

๑๓) เมษายน พ.ศ.2560 – กันยายน พ.ศ.2560 วิทยากรบรรยาย หัวข้อ ความสัมพันธ์การตลาด บัญชี การเงิน 
การจัดการส าหรับผู้ประกอบการภาคเกษตร โครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start up ปี 2560” พ้ืนที่ 6 
จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย ชัยนาท และนครสวรรค์ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างโครงการ
จัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

๑๔) เมษายน พ.ศ.2560 – กันยายน พ.ศ.2560 วิทยากรบรรยาย หัวข้อ ห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ส าหรับ
ผู้ประกอบการภาคเกษตร โครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start up ปี 2560” พ้ืนที่ 6 จังหวัด ได้แก่ 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี          ป.บัณฑิต       โท         ป.บัณฑิตชั้นสูง        เอก                          โครงการจัดตัง้วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลยัมหดิล 
มคอ.๒   หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม)                                   

 

๑๒๔ 

 

พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย ชัยนาท และนครสวรรค์ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างโครงการจัดตั้งวิทยาเขต
นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

๑๕) ผู้ร่วมวิจัย เรื่อง การพัฒนาตลาดอาหารปลอดภัยบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตกในพ้ืนที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งเงินทุน งบประมาณอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการวิจัยตาม
โครงการบ่มเพาะนักวิจัยเพื่อให้สร้างผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ปีงบประมาณ 2554 

๑๖) มกราคม พ.ศ.2556 – สิงหาคม พ.ศ.2556 ผู้ช่วยฝ่ายสนับสนุนโครงการ “โครงการสร้างและพัฒนา
ผู้ประกอบการเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” 

๑๗) ผู้ช่วยแผนงานด้านกลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาด บริษัทปลาร้าโกสุมฟาร์ม อ.โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
และ วิสาหกิจแปรรูปการเกษตร จังหวัดหนองคาย โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
แปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (OPOAI) ประจ าปี พ.ศ.2555 

๑๘) ผู้ร่วมวิจัย เรื่อง การศึกษาห่วงโซ่คุณค่าเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวหอมมะลิอินทรีย์ใน
พ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ (A Study of Value Chain to Strengthen the Competitive Competency of Organic 
Hommali Rice in Thung Kula) แหล่งเงินทุนการวิจัยของศูนย์การวิจัย ธ.ก.ส. ปีบัญชี 2554 ระยะเวลาการวิจัย 
ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555 

๑๙) ตุลาคม พ.ศ.2560 – กันยายน พ.ศ.2561 ผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพ่ือการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ (Educational Performance of Excellence: EdPEx) มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี 2561 

๒๐) ตุลาคม พ.ศ.2559 – กันยายน พ.ศ.2560 ผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพ่ือการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ (Educational Performance of Excellence: EdPEx) มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี 2560 
 
๓. ชื่อ-นามสกุล นายเอกลักษณ์ คันศร  

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ช่ือ  
(นาย/นาง/นางสาว) 

วุฒิการศึกษา 
สูงสุด 

สาขาวิชา จบการ 
ศึกษาจากสถาบัน 

พ.ศ. 

อาจารย์ ดร. นายเอกลักษณ์ คันศร วท.ด. ชีววิทยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ ๒๕๕๗ 
วท.ม. ชีววิทยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ ๒๕๔๗ 
ทษ.บ. เทคโนโลยีภมูิทัศน ์

และอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ ๒๕๔๒ 

 
 ผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

ที ่ ช่ือผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค ์ เกณฑ์มาตรฐาน     เดือน/ปี พ.ศ. 
ที่เผยแพรผ่ลงาน 

๑  Kunsorn A., Siriwadee C., Sitasuwan N., Wangpakapattawong P., 
Suwannapoom C. and Sandercock B.K. 2015. First investigation on 
the diet of the eastern grass owl during the nesting period in 
Thailand. Raffles Bulletin of Zoology (63): 27–32. 

บทความวิจัย
ตีพิมพ์ในฐาน 

ISI 

๒๕๕๘ 

๒ ปานเทพ รตันากร, เอกลักษณ์ คันศร, สุขุมาล ฤทธิ์เต็ม และเอกสิทธิ ์ติ
ยานันต์. (2561). โครงการวจิัยการอนุรักษ์จระเข้สยามในพ้ืนที่ธรรมชาติ 
(อุทยานแห่งชาตปิางสีดา/เขตห้ามล่า สัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด). ส านักงาน
พัฒนาการวิจยัการเกษตร (องค์การมหาชน). 

โครงการวิจัย
ระดับ

นานาชาติ 

25๖๑ 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี          ป.บัณฑิต       โท         ป.บัณฑิตชั้นสูง        เอก                          โครงการจัดตัง้วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลยัมหดิล 
มคอ.๒   หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม)                                   

 

๑๒๕ 

 

 
 งานวิจัยท่ีสนใจ หรือมีความช านาญการ   

๑) ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) 
๒) ภูมินิเวศวิทยา (Landscape ecology) 
๓) การออกแบบและจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental design and management) 
๔) ปักษีวิทยา (Ornithology) 

 
 
 
 
 
 ภาระงานสอน 

๑) ภาระงานสอนในปัจจุบัน  

ที ่
รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จ านวนหน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

๑ นวกป ๑๔๔ ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและวิถีชุมชน ๓ (๓-๐-๖) 
๒ นวกป ๑๔๕ ฐานทรัพยากรเพ่ือการประกอบการ ๓ (๒-๓-๕) 
๓ นวกป ๒๔๓ การจัดการสิ่งแวดล้อมและภูมินิเวศน์ ๓ (๒-๓-๕) 
๔ นวกป ๒๔๔ วิทยาศาสตร์เพื่อการประกอบการ

ธุรกิจเกษตร 
๔ (๒-๖-๖) 

๕ นวกป ๒๕๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการ
ประกอบการธุรกิจเกษตร 

๔ (๒-๖-๖) 

๖ นวกป ๓๕๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือ
การเกษตร 

๔ (๒-๖-๖) 

  ๒) ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด้วย 

ที ่
รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จ านวนหน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

๑ นวกป ๑๔๖ 
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการ
ประกอบการ 

๓ (๒-๒-๕) 

๒ นวกป ๒๓๘ การจัดการสิ่งแวดล้อมและภูมินิเวศน์ ๓ (๒-๒-๕) 

๓ นวกป ๒๔๗ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการ
ประกอบการ ๑ 

๓ (๒-๒-๕) 

๔ นวกป ๒๕๓ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการ
ประกอบการ ๒ 

๓ (๒-๒-๕) 
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๑๒๖ 

 

ที ่
รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จ านวนหน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

๕ นวกป ๒๕๕ วิถีผู้ประกอบการ ๒ (๐-๖-๔) 
๔. ชื่อ-นามสกุล นายโชคธ ารงค์ จงจอหอ 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

ช่ือ  
(นาย/นาง/
นางสาว) 

วุฒิ
การศึกษา 

สูงสุด 

หลักสตูร จบการ 
ศึกษาจากสถาบัน 

พ.ศ. 

ดร. นายโชคธ ารงค์ 
จงจอหอ 

ปร.ด. สารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ.๒๕๖๐ 
 ศศ.ม. การจัดการทรัพยากร

ชีวภาพ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

พ.ศ.๒๕๕๑ 

 ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ.๒๕๔๙ 

 
 
 
 

 ผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

ที ่ ช่ือผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค ์ เกณฑ์มาตรฐาน     เดือน/ปี พ.ศ. 
ที่เผยแพรผ่ลงาน 

๑ Chongchorhor, C. and Kabmala, M. (2017). Using Facet 
Analytico-Synthetic Method for Organizing Thai's Indigenous Rice 
Knowledge. Kasetsart Journal (Social Sciences). Available online 
2017: 1-8. 

บทความวิจัย
ตีพิมพ์ในฐาน 

Scopus 
 

25๖๐ 

๒ โชคธ ารงค ์จงจอหอ และมาลี กาบมาลา. (๒๕๖๐). พฤติกรรมการ
แสวงหาองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาข้าวไทย. วารสารอินฟอร์เมชั่น, ๒๔ 
(๑): ๗๐-๘๙. 

บทความวิจัย
ตีพิมพ์ในฐาน 

TCI 1 

25๖๐ 

 
 งานวิจัยท่ีสนใจ หรือมีความช านาญการ   
๑) การจัดการความรู้ 
๒) สารสนเทศศาสตร์ 
๓) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม 
 
 ภาระงานสอน 

๑) ภาระงานสอนในปัจจุบัน  

ที ่
รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จ านวนหน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

๑ นวกป ๑๐๔ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการประกอบการ ๒ (๑-๓-๓) 
๒ นวกป ๓๕๔ โครงงานการผลิตเพ่ือการประกอบการ ๔ (๐-๑๒-๔) 
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๑๒๗ 

 

ที ่
รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จ านวนหน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

๓ นวนว ๓๒๒ การจัดการความรู้เบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖) 

 
  ๒) ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด้วย 

ที ่
รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จ านวนหน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 
๑ นวกป ๑๐๗ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการประกอบการ ๒ (๑-๒-๓) 
๒ นวกป ๑๔๘ โครงงานเพ่ือการประกอบการ 1 ๒ (๑-๒-๒) 
๓ นวกป ๒๕๖ โครงงานเพ่ือการประกอบการ 2 ๔ (1-๖-๕) 
๔ นวกป ๒๕๗ โครงงานเพ่ือการประกอบการ ๓ ๔ (1-๖-๕) 
๕ นวกป ๓๕๘ โครงงานเพ่ือการประกอบการ ๔ ๕ (1-๘-๖) 
๖ นวกป ๓๕๙ โครงงานเพ่ือการประกอบการ ๕ ๕ (1-๘-๖) 

  
 
 
 
๕. ชื่อ-นามสกุล นายทวีศักดิ์ ชูมา  

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

ช่ือ  
(นาย/นาง/
นางสาว) 

วุฒิ
การศึกษา 

สูงสุด 

หลักสตูร จบการ 
ศึกษาจากสถาบัน 

พ.ศ. 

อาจารย์  นายทวีศักดิ์ ชูมา ปร.ด. หลักสตูรและการ
สอน ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร  
(Internship and Study Visit at 
San Jose State University, USA.) 

ก าลังศึกษาอยู ่

  M.A. English Literature  University of Mysore India   พ.ศ.๒๕๔๔ 
  พธ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ ์ราช

วิทยาลัย (กรุงเทพ) 
พ.ศ.๒๕๔๑ 

 
 ผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

ที ่ ช่ือผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค ์ เกณฑ์มาตรฐาน     เดือน/ปี พ.ศ. 
ที่เผยแพรผ่ลงาน 

๑ Phramaha Sangvech Sricot, Apaporn Bulsathaporn and Thaweesak 
Chooma. (2017). Buddhist Ethics with Solving the Environmental 
Problems. Cultural and Religious Studies, 5(1): 54-60. 

บทความวิจัย
ตีพิมพ์ 

256๐ 

๒ ทวีศักดิ์ ชูมา แนวทางการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร โดยใช้รปูแบบกลวิธีการสื่อสาร, วารสารมหาจุฬาวิชาการ (ปีที่ ๓ 

บทความวิจัย
ตีพิมพ์ในฐาน 

25๕๙ 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี          ป.บัณฑิต       โท         ป.บัณฑิตชั้นสูง        เอก                          โครงการจัดตัง้วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลยัมหดิล 
มคอ.๒   หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม)                                   

 

๑๒๘ 

 

ที ่ ช่ือผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค ์ เกณฑ์มาตรฐาน     เดือน/ปี พ.ศ. 
ที่เผยแพรผ่ลงาน 

ฉบับที่ ๑ มกราคม–มิถุนายน ๒๕๕๙) หน้า ๑๒๕-๑๓๗. TCI 1 
๓ ทวีศักดิ์ ชูมา อาภาภรณ์ บุลสถาพร การใช้กลวิธีการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษเพ่ือรับมือกับปัญหาการพูดและการฟังของ
นักศึกษามหาวิทยาลัย, วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-
ธันวาคม 2559). 

บทความวิจัย
ตีพิมพ์ในฐาน 

TCI 1 

25๕๙ 

 
 งานวิจัยท่ีสนใจ หรือมีความช านาญการ   

๑)  Communicative Strategies (CSs) 
๒)  Language Learning Strategies (LLS) 
๓)  Second Language Acquisition (SLA) 
๔)  Task Based Language Leaning (TBL) 
๕)  Curriculum Development and Instructional Design 

 
 
 
 
 
 

 ภาระงานสอน 
๑) ภาระงานสอนในปัจจุบัน  

ที ่
รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จ านวนหน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

 ๑ นวกป ๒๑๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ในชีวิตจริง 1 ๒ (๒-๐-๔) 

 ๒ นวกป ๒๑๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ในชีวิตจริง 2 ๒ (๒-๐-๔) 
๓ นวกป ๓๔๑ ภาษาอังกฤษธุรกิจส าหรับการประกอบการ ๒ (๒-๐-๔) 

๔ นวกป ๓๔๒ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ   ๒ (๑-๒-๓) 
 

  ๒) ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด้วย 

ที ่
รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จ านวนหน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

 ๑ นวกป ๒๑๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ในชีวิตจริง 1 ๒ (๒-๐-๔) 

 ๒ นวกป ๒๑๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ในชีวิตจริง 2 ๒ (๒-๐-๔) 

๓ นวกป ๓๔๑ ภาษาอังกฤษธุรกิจส าหรับการประกอบการ ๒ (๒-๐-๔) 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี          ป.บัณฑิต       โท         ป.บัณฑิตชั้นสูง        เอก                          โครงการจัดตัง้วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลยัมหดิล 
มคอ.๒   หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม)                                   

 

๑๒๙ 

 

๔ นวกป ๓๔๒ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ   ๒ (๑-๒-๓) 

 
 อ่ืนๆ  

๑) ทวีศักดิ์ ชูมา. (2559). พูดอังกฤษไม่สะดุด ด้วยกลยุทธ์ง่ายๆ Speak Out! English Speaking Grammar 
& Strategies. กทม: ส านักพิมพ์ธนะพัฒน์พริ้นติ้ง แอนด์พับพลิเคชั่น ราษฏร์บูรณะ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ๗ 

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหดิล  

ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. .... 

ของมหาวิทยาลัย  และประกาศ/ข้อบังคับเกี่ยวกับการศึกษาของส่วนงาน 

 

 

ภาคผนวก ๘ 

 

ค าสั่งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการ  



 
 

ระดับปริญญา   ตรี          ป.บัณฑิต       โท         ป.บัณฑิตชั้นสูง        เอก                          โครงการจัดตัง้วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลยัมหดิล 
มคอ.๒   หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม)                                   

 

๑๓๐ 

 

หรือผู้รับผิดชอบกระบวนการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของส่วนงาน 

 

 

ภาคผนวก ๙ 

 
เอกสารเกี่ยวกับความร่วมมือ 

กับหน่วยงานภายในและนอกประเทศ (MOU)    

(ถ้ามี) 
 
 

 

 

ภาคผนวกอืน่ๆ 

 
 

 

ภาคผนวก ๗ 

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหดิล  

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ของมหาวิทยาลัย  และประกาศ/ข้อบังคับเกี่ยวกับการศึกษาของส่วนงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี          ป.บัณฑิต       โท         ป.บัณฑิตชั้นสูง        เอก                          โครงการจัดตัง้วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลยัมหดิล 
มคอ.๒   หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม)                                   

 

๑๓๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี          ป.บัณฑิต       โท         ป.บัณฑิตชั้นสูง        เอก                          โครงการจัดตัง้วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลยัมหดิล 
มคอ.๒   หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม)                                   

 

๑๓๒ 

 

 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี          ป.บัณฑิต       โท         ป.บัณฑิตชั้นสูง        เอก                          โครงการจัดตัง้วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลยัมหดิล 
มคอ.๒   หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม)                                   

 

๑๓๓ 

 

 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี          ป.บัณฑิต       โท         ป.บัณฑิตชั้นสูง        เอก                          โครงการจัดตัง้วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลยัมหดิล 
มคอ.๒   หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม)                                   

 

๑๓๔ 

 

 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี          ป.บัณฑิต       โท         ป.บัณฑิตชั้นสูง        เอก                          โครงการจัดตัง้วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลยัมหดิล 
มคอ.๒   หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม)                                   

 

๑๓๕ 

 

 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี          ป.บัณฑิต       โท         ป.บัณฑิตชั้นสูง        เอก                          โครงการจัดตัง้วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลยัมหดิล 
มคอ.๒   หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม)                                   

 

๑๓๖ 

 

 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี          ป.บัณฑิต       โท         ป.บัณฑิตชั้นสูง        เอก                          โครงการจัดตัง้วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลยัมหดิล 
มคอ.๒   หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม)                                   

 

๑๓๗ 

 

 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี          ป.บัณฑิต       โท         ป.บัณฑิตชั้นสูง        เอก                          โครงการจัดตัง้วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลยัมหดิล 
มคอ.๒   หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม)                                   

 

๑๓๘ 

 

 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี          ป.บัณฑิต       โท         ป.บัณฑิตชั้นสูง        เอก                          โครงการจัดตัง้วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลยัมหดิล 
มคอ.๒   หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม)                                   

 

๑๓๙ 

 

 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี          ป.บัณฑิต       โท         ป.บัณฑิตชั้นสูง        เอก                          โครงการจัดตัง้วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลยัมหดิล 
มคอ.๒   หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม)                                   

 

๑๔๐ 

 

 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี          ป.บัณฑิต       โท         ป.บัณฑิตชั้นสูง        เอก                          โครงการจัดตัง้วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลยัมหดิล 
มคอ.๒   หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม)                                   

 

๑๔๑ 

 

 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี          ป.บัณฑิต       โท         ป.บัณฑิตชั้นสูง        เอก                          โครงการจัดตัง้วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลยัมหดิล 
มคอ.๒   หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม)                                   

 

๑๔๒ 

 

 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี          ป.บัณฑิต       โท         ป.บัณฑิตชั้นสูง        เอก                          โครงการจัดตัง้วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลยัมหดิล 
มคอ.๒   หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม)                                   

 

๑๔๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี          ป.บัณฑิต       โท         ป.บัณฑิตชั้นสูง        เอก                          โครงการจัดตัง้วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลยัมหดิล 
มคอ.๒   หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม)                                   

 

๑๔๔ 

 

 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี          ป.บัณฑิต       โท         ป.บัณฑิตชั้นสูง        เอก                          โครงการจัดตัง้วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลยัมหดิล 
มคอ.๒   หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม)                                   

 

๑๔๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี          ป.บัณฑิต       โท         ป.บัณฑิตชั้นสูง        เอก                          โครงการจัดตัง้วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลยัมหดิล 
มคอ.๒   หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม)                                   

 

๑๔๖ 

 

 
 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี          ป.บัณฑิต       โท         ป.บัณฑิตชั้นสูง        เอก                          โครงการจัดตัง้วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลยัมหดิล 
มคอ.๒   หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม)                                   

 

๑๔๗ 

 

 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี          ป.บัณฑิต       โท         ป.บัณฑิตชั้นสูง        เอก                          โครงการจัดตัง้วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลยัมหดิล 
มคอ.๒   หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม)                                   

 

๑๔๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี          ป.บัณฑิต       โท         ป.บัณฑิตชั้นสูง        เอก                          โครงการจัดตัง้วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลยัมหดิล 
มคอ.๒   หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม)                                   

 

๑๔๙ 

 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี          ป.บัณฑิต       โท         ป.บัณฑิตชั้นสูง        เอก                          โครงการจัดตัง้วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลยัมหดิล 
มคอ.๒   หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม)                                   

 

๑๕๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี          ป.บัณฑิต       โท         ป.บัณฑิตชั้นสูง        เอก                          โครงการจัดตัง้วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลยัมหดิล 
มคอ.๒   หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม)                                   

 

๑๕๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี          ป.บัณฑิต       โท         ป.บัณฑิตชั้นสูง        เอก                          โครงการจัดตัง้วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลยัมหดิล 
มคอ.๒   หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม)                                   

 

๑๕๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี          ป.บัณฑิต       โท         ป.บัณฑิตชั้นสูง        เอก                          โครงการจัดตัง้วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลยัมหดิล 
มคอ.๒   หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม)                                   

 

๑๕๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ระดับปริญญา   ตรี          ป.บัณฑิต       โท         ป.บัณฑิตชั้นสูง        เอก                          โครงการจัดตัง้วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลยัมหดิล 
มคอ.๒   หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม)                                   

 

๑๕๔ 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

  



 
 

ระดับปริญญา   ตรี          ป.บัณฑิต       โท         ป.บัณฑิตชั้นสูง        เอก                          โครงการจัดตัง้วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลยัมหดิล 
มคอ.๒   หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม)                                   

 

๑๕๕ 

 

 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี          ป.บัณฑิต       โท         ป.บัณฑิตชั้นสูง        เอก                          โครงการจัดตัง้วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลยัมหดิล 
มคอ.๒   หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม)                                   

 

๑๕๖ 

 

 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี          ป.บัณฑิต       โท         ป.บัณฑิตชั้นสูง        เอก                          โครงการจัดตัง้วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลยัมหดิล 
มคอ.๒   หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม)                                   

 

๑๕๗ 

 

 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี          ป.บัณฑิต       โท         ป.บัณฑิตชั้นสูง        เอก                          โครงการจัดตัง้วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลยัมหดิล 
มคอ.๒   หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม)                                   

 

๑๕๘ 

 

 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี          ป.บัณฑิต       โท         ป.บัณฑิตชั้นสูง        เอก                          โครงการจัดตัง้วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลยัมหดิล 
มคอ.๒   หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม)                                   

 

๑๕๙ 

 

 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี          ป.บัณฑิต       โท         ป.บัณฑิตชั้นสูง        เอก                          โครงการจัดตัง้วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลยัมหดิล 
มคอ.๒   หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม)                                   

 

๑๖๐ 

 

 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี          ป.บัณฑิต       โท         ป.บัณฑิตชั้นสูง        เอก                          โครงการจัดตัง้วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลยัมหดิล 
มคอ.๒   หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม)                                   

 

๑๖๑ 

 

 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี          ป.บัณฑิต       โท         ป.บัณฑิตชั้นสูง        เอก                          โครงการจัดตัง้วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลยัมหดิล 
มคอ.๒   หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม)                                   

 

๑๖๒ 

 

 
 

 

 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี          ป.บัณฑิต       โท         ป.บัณฑิตชั้นสูง        เอก                          โครงการจัดตัง้วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลยัมหดิล 
มคอ.๒   หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม)                                   

 

๑๖๓ 

 

ภาคผนวก ๘ 

 

ค าสั่งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการ  

หรือผู้รับผิดชอบกระบวนการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของส่วนงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี          ป.บัณฑิต       โท         ป.บัณฑิตชั้นสูง        เอก                          โครงการจัดตัง้วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลยัมหดิล 
มคอ.๒   หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม)                                   

 

๑๖๔ 

 

 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี          ป.บัณฑิต       โท         ป.บัณฑิตชั้นสูง        เอก                          โครงการจัดตัง้วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลยัมหดิล 
มคอ.๒   หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม)                                   

 

๑๖๕ 
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ภาคผนวก ๙ 

 
เอกสารเกี่ยวกับความร่วมมือ 

กับหน่วยงานภายในและนอกประเทศ (MOU)    
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