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๒ 

 

สารบัญ 

 
 
 
 

 
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป ๓ 
หมวดท่ี ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ๑๓ 
หมวดท่ี ๓ ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร ๑๕ 
หมวดท่ี ๔ ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ๘๐ 
หมวดท่ี ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา   ๘๖ 
หมวดท่ี ๖ การพัฒนาคณาจารย์ ๙๑ 
หมวดท่ี ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร ๙๓ 
หมวดท่ี ๘ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร ๑๐๓ 
ภาคผนวก ๑ แบบรายงานข้อมูลหลักสูตร (MU Degree Profile) ๑๐๖ 
ภาคผนวก ๒ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร ๑๑๔ 
ภาคผนวก ๓ ตารางแสดงความสัมพันธ์เปรียบเทียบระหว่างผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 

กับมาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.) 
๑๑๓ 

ภาคผนวก ๔ แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบ ๑๒๖ 
ภาคผนวก ๕ สาระส าคัญในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการ

สังคมและส่ิงแวดล้อม) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๓๐ 

ภาคผนวก ๖ รายละเอียดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์พิเศษ ๑๗๓ 
ภาคผนวก ๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 

๒๕๕๒ ของมหาวิทยาลัย และประกาศ/ข้อบังคับเกี่ยวกับการศึกษาของส่วนงาน 
๑๙๒ 

ภาคผนวก ๘ ค าส่ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบกระบวนการ
พิจารณากล่ันกรองหลักสูตรของส่วนงาน 

๒๑๙ 
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๓ 

 

รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 
---------------------------- 

 
ชื่อสถาบัน   มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  โครงการจัดต้ังวิทยาเขตอ านาจเจริญ 

 
หมวดท่ี ๑.  ข้อมูลท่ัวไป 

 

๑. รหัสและช่ือหลักสูตร 
ภาษาไทย  : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและส่ิงแวดล้อม (หลักสูตรสหวิทยาการ) 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts  

Program in Innovation for Social and Environmental Management 
(Interdisciplinary Curriculum) 

๒.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
     ภาษาไทย      ช่ือเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการสังคมและส่ิงแวดล้อม) 
                ช่ือย่อ : ศศ.บ. (นวัตกรรมการจัดการสังคมและส่ิงแวดล้อม) 
     ภาษาอังกฤษ  ช่ือเต็ม : Bachelor of Arts (Innovation for Social and Environmental Management) 
                ช่ือย่อ : B.A. (Innovation for Social and Environmental Management) 

๓.  วิชาเอก      ไม่มี 

๔. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๘ หน่วยกิต 

๕.   รูปแบบของหลักสูตร     
๕.๑   รูปแบบ   หลักสูตรสหวิทยาการระดับปริญญาตรี  

๕.๒   ประเภทของหลักสูตร    ปริญญาตรี ๔ ปี : ปริญญาตรีทางวิชาการ    

๕.๓   ภาษาที่ใช้          ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
๕.๔   การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทย 
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๕.๕   ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะโครงการจัดต้ังวิทยาเขตอ านาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล  
๕.๖   การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

๖.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
๖.๑  หลักสูตรเริ่มเปิดสอนครั้งแรก ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๖.๒  เป็นหลักสูตรปรับปรุง ภาคการศึกษาท่ี ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 โดยปรับมาจากหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๖.๓  ท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองหลักสูตรระดับส่วนงาน ได้พิจารณาหลักสูตรในการประชุมวาระ

พิเศษ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๖.๔  ท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พิจารณา

รับรองหลักสูตรนี้ ในการประชุมครั้งท่ี ........วันท่ี ........ ........ 
๖.๕  ท่ีประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้ในการประชุม 

ครั้งท่ี........ เมื่อวันท่ี................ 
๖.๖  ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้พิจารณาอนุมัติหลักสูตรนี้ ในการประชุมครั้งท่ี........  เมื่อวันท่ี ........ ........ 
๖.๗  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สกอ. ได้ให้การรับรอง  เมื่อวันท่ี ........ ........ 

 
๗.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรท่ีมีคุณภาพ และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติได้ ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๗ (หลังจากเปิดสอนแล้ว ๒ ปี) 

     
๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการสังคมและส่ิงแวดล้อม) สามารถ
ประกอบอาชีพ ดังต่อไปนี้ 

๑)  ภาครัฐ หรือในก ากับของรัฐ เช่น  
- นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร)  
- นักพัฒนาสังคม/เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม  
- นักวิจัย/ผู้ช่วยวิจัย/เจ้าหน้าท่ีวิจัย ปฏิบัติงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์/ด้านส่ิงแวดล้อม 

๒) ภาคเอกชน และอื่น ๆ เช่น 
- นักกิจการเพื่อสังคม/เจ้าหน้าท่ีชุมชนสัมพันธ์/เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการกิจกรรมเพื่อสังคม/เจ้าหน้าท่ี
กิจกรรมองค์กร (Corporate Social Responsibility: CSR) 
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- นวัตกรสังคม (Social Innovator)  
- เจ้าหน้าท่ีพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม  
- นักวิจัย/ผู้ช่วยวิจัย/เจ้าหน้าท่ีวิจัย ปฏิบัติงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์/ด้านส่ิงแวดล้อม 

๓) อาชีพอิสระ เช่น 
- ผู้ประกอบการ 

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

 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/ปีที่
ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 
ที่เผยแพร่ล่าสุด ๑ รายการ  

ในรอบ ๕ ป ี
๑   นางสาวโชติกา  

เมืองสง 
เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน    
๓-๖๓๙๙-๐๐๐๙x-xx-x 

ผศ. - Ph.D. (Geology)  
China University of 
Geosciences (Wuhan) 
- วท.ม. (เทคโนโลยีการ
บริหารส่ิงแวดล้อม) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
- วท.บ. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- ศศ.บ. (สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

Pumijumnong, N., 
Songtrirat, P., Buajan,  S., 
Preechamart, S., 
Chareonwong, U., & 
Muangsong, C. (2021). 
Climate control of 
cambial dynamics and 
tree-ring width in two 
tropical pines in 
Thailand. Agricultural 
and Forest Meteorology. 
303, 108394. doi: 
10.1016/j.agrformet.2021
.108394 

๒ นางสาววาทินี  
สุนทรา 
เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน    
๓-๓๔๙๙-๐๐๘๒x-xx-x 

ผศ. - ศศ.ด. (ภาษาอังกฤษศึกษา)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี 
- อ.ม. (วรรณคดี
เปรียบเทียบ)  

Suntara, W. (2021) Thai 
EFL Senior High School 
Students’ Errors in 
Paragraph Writing. Korea 
Journal of English 
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๖ 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/ปีที่
ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 
ที่เผยแพร่ล่าสุด ๑ รายการ  

ในรอบ ๕ ป ี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ศศ.ม. (การสอน
ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดี
อังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

Language and 
Linguistics. 21: 1145-
1161.  

๓ นางสาวจุฑาทิพย์  
ศรีสุวรรณ 
เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน    
๓-๘๐๙๗-๐๐๑๘x-xx-x 

 - ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีศึกษา) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
- M.Sc. (Information & 
Communication 
Technology)  
Universiti Utara Malaysia 
- บธ.บ. (การเงิน)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

Srisuwan, C & 
Panjaburee, P. (2020). 
Implementation of 
flipped classroom with 
personalised ubiquitous 
learning support system 
to promote the 
university student 
performance of 
information literacy. 
International Journal of 
Mobile Learning and 
Organisation, 14(3): 398–
424. doi: 
10.1504/IJMLO.2020.108
200 

๔ นางสาวพัชทิชา  
กุลสุวรรณ์ 
เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน    
๑-๔๖๐๓-๐๐๐๒x-xx-x 

 - ปร.ด. (ส่ิงแวดล้อมศึกษา) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- ศศ.ม. (การจัดการมนุษย์
กับส่ิงแวดล้อม) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

Kulsuwan, P., Sirisathit, 
P. (2022). The carbon 
footprint assessment 
from electricity in 
Amnatcharoen Province, 
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๑๐.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  

๑๐.๑ ช้ันปี ๑         ณ  มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขตศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
๑๐.๒ ช้ันปี ๒ - ๔   ณ  โครงการจัดต้ังวิทยาเขตอ านาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล อ าเภอเมือง จังหวัด

อ านาจเจริญ และหน่วยงานหรือสถานประกอบการท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นท่ีจังหวัดอ านาจเจริญและ
จังหวัดอื่น ๆ 

 
๑๑.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
 ปัจจุบัน ประเทศไทยอยู่ในห้วงรอยต่อระหว่างการส้ินสุดของการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) สู่การประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) บนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการ
พัฒนาประเทศ และยึดโยงกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ช่วงเวลา
ดังกล่าวนี้ ประเทศไทยยังคงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการพัฒนา ท้ังในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมอย่าง
สมดุล ด้วยเหตุนี้การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ให้มีองค์ความรู้และทักษะความสามารถ ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาประเทศ และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาในระดับโลก ตลอดจนสอดรับกับสถานการณ์การเปล่ียนแปลง
บริบททางเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมของคนในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ งภายหลังการเผชิญกับสภาวการณ์แพร่
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๘ 

 

ระบาดของโรคอุบัติใหม่ จึงเป็นประเด็นหลักส าคัญท่ีถูกน ามาพิจารณาในการปรับปรุงและวางแผนหลักสูตร ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

๑๑.๑   สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน หากพิจารณาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ส านักงานสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๖๔) พบว่าประเทศไทยยังคงน้อม
น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและยึดเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) เป็นแนวทางเพื่อน าไปสู่การเป็นประเทศ
ท่ีเศรษฐกิจเติบโต สังคมก้าวหน้า ควบคู่ไปกับการรักษาส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลในระยะยาว โดยได้มีการปรับกระบวน
ทัศน์ในการพัฒนา ภายใต้นโยบาย “ประเทศไทย ๔.๐” หรือ “Thailand 4.0” ท่ีมุ่งเน้นการขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพื่อน าพาประเทศไปสู่ความมั่งค่ัง มั่นคง และยั่งยืน รวมถึงมีการน า 
BCG Model (Bio-Circular-Green Economy) มาเป็นโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน โดยใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้าไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ผลิตท่ีเป็นฐานการผลิตเดิม เช่น เกษตรกร
และชุมชน ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการ ท่ีผลิตสินค้าและบริการท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ยังสนับสนุน
การพัฒนานวัตกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียน 

เพื่อให้บรรลุตามแนวทางการพัฒนาดังกล่าวนี้ ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) (๒๕๖๔) ได้มีการระบุถึงกลุ่มคนเป้าหมายท่ีต้องพัฒนาเพิ่มเติม เพื่อเป็นก าลังส าคัญในการ
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ๖ กลุ่ม  คือ ๑) กลุ่มสตาร์ทอัพ (Startups)  ๒) กลุ่มผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม 
(Innovation–Driven Enterprises: IDEs) ๓) กลุ่มสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart Farmers)  ๔) กลุ่มผู้ให้บริการมูลค่าสูง 
(High Value Service Providers) ๕) กลุ่มผู้พัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Technology Developers) และ ๖) 
กลุ่มผู้ประกอบการสร้างสรรค์ (Creative Entrepreneurs) 

การพัฒนาเศรษฐกิจสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน นอกจากการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแล้ว การให้ความส าคัญกับแนวทางการด าเนินธุรกิจท่ีตระหนักถึง
ผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม เป็นประเด็นส าคัญท่ีถูกน ามาพิจารณา แนวคิดเรื่อง “ความรับผิดชอบต่อสังคม
ของธุรกิจ (Corporate Social Responsibility)” หรือ CSR เป็นหนึ่งในนวัตกรรมแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ ท่ีได้กลายเป็น
กลยุทธ์ในการท าธุรกิจ และเป็นบรรทัดฐานในการด าเนินธุรกิจด้วยจริยธรรม ท่ีมุ่งเน้นให้การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ท้ัง
ภายในและภายนอกองค์กร ต้องค านึงถึงผลกระทบในมิติต่าง ๆ และมีความรับผิดชอบต่อการกระท าใด ๆ ท่ีองค์กร
ด าเนินการ อันก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวทางตามกรอบยูเอ็นโกลบอลคอม
แพ็ก (UN Global Compact: UNGC) ท่ีประกาศใช้เป็นกรอบด าเนินการการพัฒนาท่ียั่งยืนส าหรับองค์กรธุรกิจ เพื่อ
น าไปสู่เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน หรือ SDGs รวมถึงเป็นแนวปฏิบัติขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ หรือ โออีซีดี (Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) ส าหรับบรรษัท
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ข้ามชาติ ท่ีเสนอแนะให้ติดต่อค้าขายเฉพาะกับคู่ค้าท่ีมี CSR เท่านั้น ดังนั้น องค์ความรู้ด้านงาน CSR รวมถึงทักษะท่ี
เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการ CSR จึงมีความจ าเป็นเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย  

จากทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจในปัจจุบันและอนาคตท่ีกล่าวมา ด้วยเหตุนี้การจัดการศึกษาจึงต้องมีการ
ปรับเปล่ียนรูปแบบทิศทางการเรียนสอนและการพัฒนาหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นเท่าทันกับบริบทภายนอก และ
สอดคล้องกับนโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อมท้ังในระดับชาติและนานาชาติ โดยมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานส าคัญและความรู้ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในสายอาชีพท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงเพิ่มทักษะใหม่ท่ีจ าเป็นซึ่งเป็น
ทักษะส าคัญของศตวรรษท่ี ๒๑ ได้แก่ ทักษะ ๗C อาทิ ๑) การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem 
Solving Skills) ๒) ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking Skills) ๓) ทักษะการท างานอย่างรวมพลัง 
(Collaborative Skills) ๔) ทักษะการส่ือสาร (Communication Skills) ๕) ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (Computing 
Skills) ๖) ทักษะอาชีพและทักษะการใช้ชีวิต (Career and Life Skills) ๗) ทักษะการใช้ชีวิตในวัฒนธรรมข้ามชาติ 
(Cross-Cultural Skills) ควบคู่ไปกับการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรมต่าง ๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐานของการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย  

๑๑.๒   สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
สังคมและวัฒนธรรมของไทย มีวิวัฒนาการและการเปล่ียนแปลงมาอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดนิ่ง อันเป็นผลสืบ

เนื่องมาจากความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการส่ือสารและคมนาคม การเติบโตทางเศรษฐกิจ และการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างและจ านวนประชากร รวมถึงการเปล่ียนแปลงอันเนื่องมาจากการเผชิญกับสภาวการณ์แพร่
ระบาดของโรคอุบัติใหม่ ผลของปัจจัยขับเคล่ือนดังกล่าว น ามาสู่การเปล่ียนแปลงคุณลักษณะของสังคมและวัฒนธรรม
ของประเทศไทยหลายด้าน ในมิติทางสังคม คุณภาพชีวิตของประชากรทุกช่วงวัย ความยากจนและความเหล่ือมล้ า 
และความเปราะบางของครัวเรือน ยังคงเป็นประเด็นส าคัญของการพัฒนา จากรายงานวิเคราะห์สถานการณ์ความ
ยากจนและความเหล่ือมล้ าของประเทศไทย ปี ๒๕๖๓ประเทศไทยมีสัดส่วนคนจนท่ีพิจารณาจากเส้นความยากจน
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๖.๒๔ ในปี ๒๕๖๒ เป็นร้อยละ ๖.๘๔ ในปี ๒๕๖๓ หรือมีคนจนเพิ่มขึ้น ๕ แสนคน และพบว่า
ภาพรวมครัวเรือนท้ังประเทศมีความเปราะบางเพิ่มขึ้น รวมถึงยังคงต้องเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจิตและการฆ่า
ตัวตายท่ีเพิ่มขึ้น (ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , ๒๕๖๔) ในมิติทางวัฒนธรรม การขยาย
ขอบเขตจากวัฒนธรรมเฉพาะถิ่น/ภูมิภาค สู่การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม รวมถึงการยอมรับความแตกต่าง
หลากหลายทางวัฒนธรรม ล้วนมีอิทธิพลต่อการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน เช่น ในแง่ของการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมของไทยถูกให้ความส าคัญและกล่าวถึงในเชิงคุณค่าและมูลค่าท่ีมีต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
เนื่องจากประเทศไทยมีมรดกทางวัฒนธรรมท่ีหลากหลายและโดดเด่น จึงเป็นโอกาสต่อยอดเพื่อยกระดับเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ 
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๑๐ 

 

การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน นอกจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งจัดท าบนพื้นฐานของ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) อันเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการ
พัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) ท่ีเน้นการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  การสร้างความเป็นธรรมและลดความ
เหล่ือมล้ าในสังคม การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัยและนวัตกรรม ฯลฯ เมื่อยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) เช่ือมเข้ากับความก้าวหน้าของนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ด้วยแล้ว ท าให้โลกท้ังโลกมีการเช่ือมโยงกันเป็นเครือข่าย เกิดการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม วิถี
ชีวิต และได้ก่อให้เกิดความสัมพันธ์และจิตส านึกทางสังคมขึ้นในหลากหลายมิติ รวมถึงมีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
สังคมท้ังในรูปแบบของกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่ ท่ีมุ่งตอบสนองความต้องการของสังคมเป็นหลัก เช่น 
นวัตกรรม CSR ซึ่งมีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต รวมถึงเป็น
กลไกส าคัญท่ีช่วยเสริมสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ าท่ีเกิดขึ้นในสังคม  

เพื่อให้กระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตร เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคล่ือนการพัฒนาดังท่ีกล่าวมา ด้วยเหตุนี้
การจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาและเรียนรู้สถานการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม จากพื้นท่ี
ปฏิบัติการจริง สามารถวิเคราะห์ปัญหาความต้องการ และแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้มี ส่วนเกี่ยวข้อง 
(Stakeholders) ในหัวข้อการศึกษานั้น ๆ ก็เป็นประเด็นส าคัญท่ีถูกน ามาพิจารณาในการปรับปรุงและวางแผน
หลักสูตร โดยการพัฒนาหลักสูตรและจัดระบบการศึกษาให้สนับสนุนการพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีความรู้ มีทักษะ เท่าทัน
กับเทคโนโลยี และสามารถปรับตัวกับสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปได้ นอกจากนี้ ระบบการศึกษาต้องสร้างบัณฑิตให้
สามารถเป็นประชากรท่ีมีคุณภาพท่ีสร้างประโยชน์ให้กับสังคม มีความสามารถในการน านวัตกรรมท้ังในรูปแบบของ
กระบวนการ เครื่องมือ การด าเนินงาน หรือส่ิงต่าง ๆ มาแก้ไขปัญหาสังคม ท่ีจะช่วยพัฒนาให้ชุมชนและสังคมดีขึ้น 
และตอบโจทย์ความต้องการของสังคมได้อย่างแท้จริง   

๑๒.  ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพัฒนาหลักสูตร และความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

  ๑๒.๑  การพัฒนาหลักสูตร 

จากทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ท่ีมุ่งการขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนให้ความส าคัญกับแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืน ท่ีมุ่งพัฒนามิติทางสังคม เศรษฐกิจ 
และส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ให้มีองค์ความรู้และทักษะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งและเป็นหน้าท่ีหลักของหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษาท่ีต้องด าเนินการพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (มคอ.) 
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๑๑ 

 

 โครงการจัดต้ังวิทยาเขตอ านาจเจริญ มีสถานท่ีต้ังและบริบทท่ีเอื้ออ านวยต่อการจัดการเรียนการสอน และ
การวิจัยเชิงปฏิบั ติการแบบมี ส่วนร่วมท่ีอ้างอิงพื้น ท่ี (Area base) ครอบคลุมท้ังด้านสังคมวัฒนธรรม ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ตลอดจนด้านเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเชิงพาณิชย์ กล่าวคือ จังหวัด
อ านาจเจริญ ต้ังอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างหรืออีสานใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับแม่น้ านานาชาติท่ีส าคัญ
ของผู้คนในภูมิภาค คือ แม่น้ าโขง ซึ่งเป็นแนวพรมแดนค่ันกลางระหว่างบางส่วนของจังหวัดอ านาจเจริญ กับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) นอกจากนี้ บริเวณจังหวัดยังมีแหล่งน้ าส าคัญหลายแห่ง รวมถึง
เป็นท่ีต้ังของอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน และป่าชุมชน ด้านสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ประชากรของจังหวัด
อ านาจเจริญมีแบบแผนวิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย ท้ังในลักษณะของชุมชนเมือง ชุมชนกึ่งเมืองกึ่ง
ชนบท (หรือชานเมือง) และชุมชนชนบท แม้ว่าประชากรส่วนใหญ่ยังคงประกอบอาชีพอยู่ในภาคเกษตร แต่ก็มีการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ จัดต้ังวิสาหกิจชุมชน ขณะเดียวกันภายในจังหวัดก็มีกลุ่มผู้ประกอบการภาคธุรกิจ ซึ่งล้วนแต่
เป็นข้อได้เปรียบในการการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมท่ี
อ้างอิงพื้นท่ี (Area base) โดยเป็นการเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้วยการลงพื้นท่ีศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างทางสังคม วัฒนธรรม
ของชุมชนท่ีหลากหลายแบบมีส่วนร่วมท่ีอาศัยความร่วมมือของเครือข่าย หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นท่ีชุมชนต่าง ๆ 
ซึ่งจะช่วยให้บัณฑิตมองเห็นภาพความสลับซับซ้อนท่ีมีอยู่ในแต่ละสังคม มีความสามารถในการปรับตัว มีความยืดหยุ่น
เท่าทันกับบริบทภายนอก และสามารถน าทักษะและความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทสังคมนั้น ๆ ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

โครงการจัดต้ังวิทยาเขตอ านาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมการจัดการสังคมและส่ิงแวดล้อมขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงใน
หลากหลายมิติ และสอดคล้องกับบริบทพื้นท่ี โดยมีพื้นฐานการพัฒนาหลักสูตรท่ีอ้างอิงจากนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ โดยเฉพาะนโยบาย Thailand 4.0 และเป้าหมายการ
พัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นความรู้แบบสหวิทยาการ ท้ังด้านสังคมศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์ ท่ี
เกีย่วข้องกับการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผ่านกระบวนการเรียนการสอน
และการวิจัย รวมถึงมุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดล และทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี ๒๑ เป็นนักพัฒนาท่ีสามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการ
เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้ 

 
๑๒.๒  ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและส่ิงแวดล้อม มุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับนโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงสอดคล้อง
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีมุ่งสร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรม บนพื้นฐาน
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๑๒ 

 

ของคุณธรรม เพื่อสังคมไทยและประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานส าคัญและความรู้
ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในสายอาชีพท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงเพิ่มทักษะใหม่ท่ีจ าเป็นซึ่งเป็น ทักษะส าคัญของศตวรรษท่ี ๒๑ เช่น 
ทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ทักษะการส่ือสารและการรู้
สารสนเทศ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยมหิดลด้านเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็น
ในฐานะ Global Citizen เช่น นวัตกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ หรือ CSR ท่ีเป็นบรรทัดฐานในการ
ด าเนินธุรกิจด้วยจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อผลกระทบในมิติต่าง ๆ และมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถ
ในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความส านึกต่อสังคมและมีความใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วย ตลอดท้ังส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ผู้เรียนท าการศึกษาวิจัย และน าความรู้นั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศและสังคมต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการพัฒนาหลักสูตรท่ีตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

๑๓.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
 กลุ่มวิชา/รายวิชาท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น เช่น 

- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ได้แก่ มมศท ๑๐๐ การศึกษาท่ัวไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ หรือ
เลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นรายวิชาในหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไป 

- กลุ่มวิชาภาษา ได้แก่ ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษ
ระดับ ๑ ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒ ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓ ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษ
ระดับ ๔ ซึ่งเปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์  

- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ได้แก่ วทคณ ๑๓๑ คณิตศาสตร์รอบตัว ซึ่งเปิดสอนโดยคณะ
วิทยาศาสตร์ 

- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ท่ีหลักสูตรก าหนด ได้แก่ สมมน ๑๑๘ มนุษยศาสตร์กับสังคม 
สมสค ๑๔๒ จิตวิทยาสังคม สมสค ๑๓๐ หลักเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเปิดสอนโดยคณะคณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์  
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๑๓ 

 

หมวดท่ี ๒    

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร   
 
 

๑.    ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร     
๑.๑  ปรัชญา ความส าคัญของหลักสูตร 
 การพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืนนั้น จ าเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้แบบสหวิทยากร และอาศัย
กระบวนการและวิธีการใหม่ ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาและความต้องการในแต่ละพื้นท่ีอย่างแท้จริง 
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ “นวัตกรรม” ท้ังในรูปแบบของกระบวนการ แนวคิด บริการหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีสร้างขึ้นมา
จากความคิดสร้างสรรค์ จึงมีความส าคัญในการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นเครื่องมือใน
การจัดการและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมโลกปัจจุบันและน าไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้น
ในสังคม รวมถึงเป็นเครื่องมือท่ีช่วยในการขับเคล่ือนประเทศไทยสู่ความมั่งค่ัง มั่นคง และยั่งยืนตามนโยบาย 
Thailand 4.0 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและส่ิงแวดล้อม จึงมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้
แบบสหวิทยาการท้ังด้านสังคมศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์ ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม 
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผ่านกระบวนการเรียนการสอนและการวิจัยท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตามกรอบ
แนวคิดการจัดการศึกษาท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน (Outcome-based Education) โดยใช้การเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง 
(Learning-centered Education) เพื่อให้บัณฑิตสามารถเสริมสร้างความรู้ ความสามารถและทักษะใหม่ได้ด้วย
ตนเอง (Constructivism) ท าให้บัณฑิตเป็นนักพัฒนาท่ีสามารถบูรณาการองค์ความรู้และประยุกต์ใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการจัดการสังคมและส่ิงแวดล้อม รวมถึงมุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยมหิดล และทักษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ เป็นนักพัฒนาท่ีสามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้องค์ความรู้
เพื่อการจัดการสังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้ 
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๑๔ 

 

๑.๒  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
๑.๒.๑ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Objectives)  

๑. ประยุกต์ใช้องค์ความรู้แบบสหวิทยาการ ท้ังด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
เพื่อจัดการโครงการด้านสังคมและส่ิงแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพ  

๒. มีทักษะการวิจัยควบคู่กับกระบวนการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน  สังคมและ
ส่ิงแวดล้อม ตามมาตรฐานการวิจัยท่ีไม่มีการลอกเลียนแบบ 

๓. มีทักษะในการออกแบบแผนธุรกิจ เพื่อส่งเสริมการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม มีจริยธรรมธุรกิจ และมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

๔. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน และการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๕. แสดงทักษะด้านการส่ือสาร เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงเรื่อง

ทรัพย์สินทางปัญญา และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
๖. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงานได้ รวมถึงเคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบของ

กลุ่มและสังคม 
   

๑.๒.๒ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program–level Learning Outcomes: PLOs) 
เมื่อส้ินสุดการเรียนการสอนในหลักสูตร  ผู้ส าเร็จการศึกษาจะสามารถ  
๑.  PLO ๑ จัดการโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: 

CSR) เพื่อพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงกับ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

๒.  PLO ๒ ด าเนินการวิจัยผ่านสหกิจศึกษาด้วยกระบวนการวิจัยทางสังคมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ ควบคู่กับ
กระบวนการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและส่ิงแวดล้อม ได้อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ บนพื้นฐานจริยธรรมของการวิจัยและการพัฒนาชุมชน 

๓. PLO ๓ ออกแบบแผนธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) โดยบรูณาการองค์ความรู้สหวิทยาการและ
นวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อมได้ บนพื้นฐานจริยธรรมธุรกิจ 

๔.  PLO ๔ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม 
๕.  PLO ๕ ส่ือสารข้อมูลความรู้และสารสนเทศ ในการปฏิบัติงานด้านการจัดการสังคมและส่ิงแวดล้อม เพื่อให้

บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา และเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย 

๖.  PLO ๖ ท างานร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามบทบาทและหน้าท่ี 
พร้อมท้ังยอมรับความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม 
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๑๕ 

 

หมวดท่ี ๓    

ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

๑.  ระบบการจัดการศึกษา 
      ๑.๑  ระบบทวิภาค  
      ๑.๒  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน              ไม่มี 
      ๑.๓  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

การก าหนดหน่วยกิตส าหรับแต่ละรายวิชาในระบบทวิภาค ให้ถือเกณฑ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่า
ด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนี้ 

(๑) รายวิชาภาคทฤษฏีท่ีใช้เวลาบรรยาย หรือการอภิปรายปัญหา หรือการศึกษาท่ีเทียบเท่าท่ีใช้เวลา ๑ 
ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า ๑๕ ช่ัวโมง และศึกษาด้วยตนเอง ๒ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า ๓๐ ช่ัวโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

(๒) รายวิชาภาคปฏิบัติท่ีใช้เวลาฝึก หรือทดลอง หรือการศึกษาท่ีเทียบเท่า ท่ีใช้เวลา ๒-๓ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
หรือ ๓๐-๔๕ ช่ัวโมงและศึกษาด้วยตนเอง ๑ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ หรือ ๑๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 
๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

(๓) การฝึกงาน หรือการฝึกภาคสนาม (ภาคฝึกงานวิชาชีพ) หรือการทาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่น
ใดตามท่ีได้รับมอบหมายท่ีใช้เวลา ๓-๖ ช่ัวโมง หรือ ๔๕-๙๐ ช่ัวโมง และศึกษาด้วยตนเอง ๑ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ หรือ 
๑๕ ช่ัวโมง ต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
๒.  การด าเนินการหลักสูตร 

๒.๑  วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน   
   แบ่งภาคการศึกษาออกเป็น ภาคต้น ช่วงเดือนสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม และภาคปลาย ช่วงเดือน

มกราคม ถึง เดือนพฤษภาคม จัดการเรียนการสอนท้ังรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในวัน-เวลาราชการ ต้ังแต่
เวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ น. งดการจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดตามประกาศของรัฐบาลหรือ
มหาวิทยาลัยมหิดล แต่อาจมีการจัดการเรียนการสอนเสริมได้ในวันหยุดดังกล่าวตามความจ าเป็นในแต่ละรายวิชา โดย
ได้รับการอนุญาตจากโครงการจัดต้ังวิทยาเขตอ านาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล  

๒.๒  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาสายสามัญในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖ หรือเทียบเท่า) ทุกแผนการศึกษา 

หรือสายอาชีพ  (ปวช. หรือ ปวส.) หรือเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๖ ในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ พาณิช-
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๑๖ 

 

ยกรรม, บริหารธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีคุณสมบัติตามระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ของกระทรวงศึกษาธิการ และ/หรือตามระเบียบใน
มหาวิทยาลัยมหิดล  

๒.๓  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า   
  ๒.๓.๑ เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาจากต่างจังหวัด จึงประสบปัญหาการปรับตัวและการ
แก้ปัญหาในการเรียนรูปแบบใหม่ในระดับระดับอุดมศึกษา ตลอดจนการใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนใหม่และสังคมใหม่ใน
มหาวิทยาลัย  
  ๒.๓.๒ ปัญหานักศึกษามีพื้นฐานความรู้และทักษะทางวิชาการท่ีต่างกัน ท่ีครอบคลุมถึงความรู้พื้นฐาน ใน
วิชาต่าง ๆ เช่น ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ เป็นต้น ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนระดับอุดมศึกษา ในช่วงปี
แรกที่ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ รวมถึงรายวิชาท่ีมีเอกสารการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ 
๒.๔  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓ 
 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓ แสดงได้ดังนี้ 

ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า กลยุทธ์ในการด าเนินการ 
๑. ปัญหาการปรับตัวและการแก้ปัญหาใน
ก า ร เ รี ย น รู ป แ บ บ ใ ห ม่ ใ น ร ะ ดั บ
ระดับอุดมศึกษา ตลอดจนการใช้ชีวิตร่วมกับ
เพื่อนใหม่และสังคมใหม่ในมหาวิทยาลัย 

๑) แต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาแก่นักศึกษาช้ันปีท่ี ๑ เพื่อคอยให้
ค าปรึกษา ดูแลความเป็นอยู่ของนักศึกษา และให้ค าแนะน าอย่าง
ใกล้ชิด เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาในเรื่องการปรับตัวด้านการเรียนใน
ระดับอุดมศึกษา ตลอดจนการปรับตัวในการใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อน
และสังคมใหม่ นอกจากนี้ ยังมีการจัดการประชุมร่วมกันระหว่าง
คณาจารย์ของหลักสูตรและนักศึกษาช้ันปีท่ี ๑ ท้ังในรูปแบบ
ออนไลน์ควบคู่กับการประชุมรูปแบบปกติเพื่อรับทราบสภาพปัญหา 
ให้ค าปรึกษา และสร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างคณาจารย์และ
นักศึกษา 

๒) การใช้ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาออนไลน์ควบคู่ไปกับคู่มือ
อาจารย์ท่ีปรึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งช่วยให้ทางหลักสูตร
สามารถด าเนินการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ของนักศึกษาในด้านการ
เรียน เช่น การลงทะเบียน ผลการเรียน ได้อย่างครบถ้วน  

๓) มีการจัดต้ังกลุ่มสนทนาออนไลน์เฉพาะส าหรับนักศึกษาช้ัน
ปี ท่ี ๑ โดยใช้แอพพลิเคช่ันต่าง ๆ เช่น ไลน์  (Line) โดยเชิญ
คณาจารย์ในหลักสูตร และเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบภารกิจต่าง ๆ ท่ี
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๑๗ 

 

ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า กลยุทธ์ในการด าเนินการ 

เกี่ยวข้องกับนักศึกษาเข้าร่วมในกลุ่ม เพื่อให้ค าปรึกษา ตอบข้อ
สงสัย และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาได้อย่างรวดเร็ว 

๔) มีการจัดท าคู่มือนักศึกษา ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
(นวัตกรรมการจัดการสังคมและส่ิงแวดล้อม ) ซึ่งแสดงข้อมูลท่ี
จ าเป็นต่าง ๆ ของหลักสูตร รวมถึงเบอร์ฉุกเฉินและข้อมูลอื่น ๆ ท่ี
จ าเป็นอย่างครบถ้วน 

๕) มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช้การเรียนรู้ เป็น
ศูนย์กลาง ท่ีช่วยให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะในการแสวงหาความรู้ การ
ใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหา และมีความสามารถในการแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ท้ังปัญหาในด้านการเรียนและการด าเนินชีวิตได้ด้วยตนเอง 

๒. ปัญหานักศึกษามีพื้นฐานความรู้และ
ทักษะทางวิชาการท่ีต่างกัน ท่ีครอบคลุมถึง
ค ว า ม รู้ พื้ น ฐ า น  ใ น วิ ช า ต่ า ง  ๆ  เ ช่ น 
ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ เป็นต้น ท า
ให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนระดับอุดมศึกษา 
ในช่วงปีแรกท่ีต้องเรียนรายวิชาภาษังกฤษ
และคณิตศาสตร์ รวมถึงรายวิชาท่ีมีเอกสาร
การเรียนเป็นภาษาอังกฤษ 

๑) จัดท าโครงการเสริมทักษะทางด้านวิชาการในรายวิชาต่าง ๆ 
ให้แก่นักศึกษา โดยมีอาจารย์พิเศษจากภายนอกและคณาจารย์
ภายในหลักสูตรร่วมสอน 

๒) จัดการประชุมร่วมกันระหว่างคณาจารย์ของหลักสูตรและ
นักศึกษาทุกช้ันปีพร้อมกัน ท้ังในรูปแบบออนไลน์ควบคู่กับการ
ประชุมรูปแบบปกติเพื่อรับทราบสภาพปัญหา ให้ค าปรึกษา สร้าง
สัมพันธภาพท่ีดีระหว่างนักศึกษาช้ันปีต่าง ๆ และเป็นกิจกรรมท่ีช่วย
ส่งเสริมให้นักศึกษารุ่นพี่ ท่ีมีความถนัดในแต่ละรายวิชา ช่วยให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษารุ่นน้อง 
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๑๘ 

 

๒.๕  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ป ี 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 
ช้ันปีท่ี ๑ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
ช้ันปีท่ี ๒ - ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
ช้ันปีท่ี ๓ - - ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
ช้ันปีท่ี ๔ - - - ๓๐ ๓๐ 

  จ านวนนักศึกษาสะสม ๓๐ ๖๐ ๙๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะ

ส าเร็จการศึกษารวม 
- - - ๓๐ ๓๐ 

 
๒.๖  งบประมาณตามแผนด้านการลงทุน       

๒.๖.๑  ความคุ้มทุนความคุ้มค่า 

 รายรับต่อคนตลอดหลักสูตร/จ านวน  ..........๑๓๖,๐๐๐............บาท 

 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร   ……... ๓,๔๒๔,๙๑๗ ..บาท 

 จ านวนนักศึกษาน้อยสุดท่ีคุ้มทุน/จ านวน ..........๒๖....... คน 

 จ านวนนักศึกษาท่ีคาดว่าจะรับ/จ านวน ..........๓๐.......... คน 

 หลักสูตรที่ไม่คุ้มทุน แต่เกิดความคุ้มค่า   
 -  

๒.๖.๒  การคิดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิต  

๑)  ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิต      

        
 

ล าดับ รายจา่ย บาท/ตลอดหลักสูตร 
๑ ค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินเดือน) ๑,๖๑๙,๖๕๙ 
๒ ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร ๖๕,๑๖๔ 
๓ ค่าใช้สอย ๒๖๙,๖๐๐ 
๔ ค่าวัสดุ ๑๔๖,๒๒๐ 
๕ ค่าเส่ือมราคา ๑,๒๒๙,๑๓๑ 
๖ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการด าเนินงาน ๙๕,๑๔๓ 
 รวม ๓,๔๒๔,๙๑๗ 
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๑๙ 

 

 ๒)  รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา/และอื่น ๆ  
ล าดับ รายได้ บาท/ปี/หลักสูตร 

๑ ค่าธรรมเนียมการศึกษา/ค่าหน่วยกิต (เหมาจ่ายภาค
การศึกษาละ ๑๗,๐๐๐ บาท/คน x ๒ ภาคการศึกษา) 

๑๓๖,๐๐๐ 

๒ ทุนภายนอกหรือรายได้ท่ีสนับสนุนการศึกษาใน
หลักสูตร 

๐ 

๓. อื่น ๆ  ๐ 
 รวม ๑๓๖,๐๐๐ 

อื่น ๆ ................................................................................................................... 

๒.๗   ระบบการศึกษา  
แบบช้ันเรียน 
แบบทางไกลผ่านส่ือส่ิงพิมพ์เป็นหลัก 
แบบทางไกลผ่านส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลัก 
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือหลัก (E-learning) 
แบบทางไกลทางอินเทอร์เนต 
อื่น ๆ  

๒.๘   การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)  
เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล นักศึกษา

สามารถเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยได้ โดยนักศึกษาท่ีขอย้ายต้องมี
คุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การขอย้ายหลักสูตรการรับโอนนักศึกษาและการรับนักศึกษาใน
โครงการแลกเปล่ียนระหว่างประเทศระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันท่ี ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  

๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

๓.๑  หลักสูตร   

๓.๑.๑  จ านวนหน่วยกิต    
จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า ๑๒๘ หน่วยกิต  
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๒๐ 

 

๓.๑.๒  โครงสร้างหลักสูตร   
จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ปรากฏดังนี้     

๑)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า ๓๑   หน่วยกิต  
๑.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   ๙ หน่วยกิต  
๒.  กลุ่มวิชาภาษา     ๙ หน่วยกิต  
๓.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   ๗ หน่วยกิต 
๔. กลุ่มวิชา Literacy ในศตวรรษท่ี ๒๑ ไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต 

 
๒)  หมวดวิชาเฉพาะ   ๙๑    หน่วยกิต  

๑.  กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน    ๔๔ หน่วยกิต 
 ๑.๑ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ๔ หน่วยกิต 

๑.๒ กลุ่มวิชาการจัดการ การเงิน และการบัญชี  ๑๓ หน่วยกิต 
 ๑.๓ กลุ่มวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี   ๑๐ หน่วยกิต 

๑.๔ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์  ๑๐ หน่วยกิต 
๑.๕ กลุ่มวิชาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ๗ หน่วยกิต 

๒.  กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ     ๔๓ หน่วยกิต  
๒.๑ กลุ่มวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี   ๙ หน่วยกิต 
๒.๒ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ๘ หน่วยกิต 
๒.๓ กลุ่มวิชาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ๖ หน่วยกิต 
๒.๔ กลุ่มวิชาบูรณาการ    ๑๑ หน่วยกิต 
๒.๕ กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติ    ๙ หน่วยกิต 

๓.  กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก    ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต  
๓)   หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  ๖   หน่วยกิต 

 
๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร 

๓.๑.๓.๑      ระบบการระบุรหัสและหน่วยกิต ใช้การก าหนดรหัสวิชาเป็นตัวอักษร ๔ ตัว และตัวเลข ๓ หลัก เช่น xxyy 
zzz  โดยแสดงหน่วยกิตรวมเป็นตัวเลขหน้าวงเล็บและประสบการณ์การเรียนรู้ ทฤษฎี-ปฏิบัติ-เรียนรู้ด้วย
ตนเอง ในวงเล็บ เช่น ก (ข-ค-ง)  เมื่อแสดงข้อมูลรายวิชาให้แสดงข้อมูลท่ีสมบูรณ์  xxyy zzz  ก (ข-ค-ง)  
โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
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๒๑ 

 

ก. การก าหนดรหัสวิชา ประกอบด้วย สัญลักษณ์ ๗ ตัว และแบ่งเป็น ๒ ส่วน  ดังนี้ 
 

(๑)   ตัวอักษร ๔ ตัว  มีความหมาย  ดังนี้ 

 ตัวอักษร ๒ ตัวแรก  เป็นอักษรย่อช่ือคณะ/สถาบันท่ีรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน   เช่น 
มม   :   MU หมายถึง รายวิชาท่ีจัดร่วมระหว่างทุกคณะโดยมหาวิทยาลัยมหิดล 
ศศ   :   LA  หมายถึง คณะศิลปศาสตร์ 
สม   :   SH หมายถึง คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
วท   :   SC  หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์ 
สว   :   EN  หมายถึง คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
วก   :   SP  หมายถึง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
อจ   :   AM หมายถึง โครงการจัดต้ังวิทยาเขตอ านาจเจริญ 

    ตัวอักษร  ๒ ตัวหลัง เป็นอักษรย่อของภาควิชา/ช่ือรายวิชา หรือโครงการ ท่ีรับผิดชอบการจัดการเรียน
การสอน  ดังนี้ 

ศท   :   GE หมายถึง หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
ภท   :   TH หมายถึง สาขาวิชาภาษาไทย  
ภอ   :   EN หมายถึง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
สค   :   SS  หมายถึง ภาควิชาสังคมศาสตร์ 
คณ   :   MA หมายถึง ภาควิชาคณิตศาสตร์ 
นส    :   IM หมายถึง สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและส่ิงแวดล้อม 

  
(๒)   ตัวเลข  ๓  ตัว ตามหลังอักษรย่อของรายวิชา (กรณีสาหรับรายวิชาที่ขึ้นต้นด้วยอักษร อจนส เท่านั้น) 

 เลขตัวหน้า (เลขหลักร้อย) หมายถึง ระดับช้ันปี ท่ีก าหนดให้ศึกษารายวิชานั้น ๆ  

 เลข ๒ ตัวท้าย  หมายถึง  ตัวเลขของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ โดยแสดงล าดับท่ีการเปิดรายวิชาใน
แต่ละช้ันปแีละแต่ละกลุ่มวิชา เพื่อไม่ให้ตัวเลขซ้ าซ้อนกัน ดังนี้  

๐๐ – ๓๐ หมายถึง หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน  
๓๑ – ๗๐ หมายถึง หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ  
๗๑ – ๙๙ หมายถึง หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก  

ข. การก าหนดหน่วยกิตและความหมายของจ านวนหน่วยกิต : ก (ข-ค-ง)   ให้ความหมายของตัวเลข ดังนี้ 

 หน่วยกิตของแต่ละรายวิชาระบุตัวเลขหน่วยกิตรวมไว้หน้าวงเล็บ คือ ก 
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๒๒ 

 

 ส่วนตัวเลขในวงเล็บแสดงจ านวนช่ัวโมงของการเรียนการสอนต่อสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษา  คือ ทฤษฎ ี
(ข) – ปฏิบัติ (ค) – ศึกษาด้วยตนเอง (ง)   

๓.๑.๓.๒ ชื่อรายวิชา  

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป         ไม่น้อยกว่า ๓๑ หน่วยกิต   
๑.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์      ๙ หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
มมศท ๑๐๐* การศึกษาท่ัวไปเพื่อการพัฒนามนุษย์   ๓ (๓-๐-๖) 
MUGE 100  General Education for Human Development 
สมสค ๑๔๒   จิตวิทยาสังคม      ๒ (๒-๐-๔) 
SHSS 142   Social Psychology 
สมสค ๑๓๐  หลักเศรษฐศาสตร์     ๒ (๒-๐-๔) 
SHSS 130   Principles of Economics 
สมมน ๑๑๘  มนุษยศาสตร์กับสังคม     ๒ (๒-๐-๔) 
SHHU 118  Humanities and Society 
 
๒.  กลุ่มวิชาภาษา         ๙  หน่วยกิต  
- วิชาภาษาไทย จ านวน        ๓ หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
ศศภท ๑๐๐  ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร   ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 100  Arts of Thai Language in Communication 
- วิชาภาษาอังกฤษ จ านวน        ๖ หน่วยกิต 

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย ๖ หน่วยกิต ตามระดับความสามารถจากรายวิชา 
ดังต่อไปนี้ 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
ศศภอ ๑๐๓** ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑     ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 103  English Level 1 
ศศภอ ๑๐๔**  ภาษาอังกฤษ ระดับ ๒     ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 104  English Level 2 
ศศภอ ๑๐๕** ภาษาอังกฤษ ระดับ ๓     ๓ (๒-๒-๕) 
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๒๓ 

 

LAEN 105   English Level 3 
ศศภอ ๑๐๖**  ภาษาอังกฤษ ระดับ ๔     ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 106  English Level 4 
 
๓.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ๗ หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
วทศท ๑๓๑ คณิตศาสตรร์อบตัว      ๒ (๒-๐-๔) 
SCGE 131 Surrounding Mathematics 
สวศท ๑๐๕ บูรณาการสุขภาพและส่ิงแวดล้อม     ๓ (๓-๐-๖) 
ENGE 105 Integrating Health and Environment 
อจนส ๒๐๐ ทักษะการรู้สารสนเทศ                ๒ (๒-๐-๔) 
AMIM 200 Information Literacy   
 
๔. กลุ่มวิชา Literacy ในศตวรรษที่ ๒๑***  ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
เลือกตามประกาศของมหาวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษา 
 

หมายเหตุ 
* รายวิชา มมศท ๑๐๐ เป็นรายวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีจัดการเรียนการสอนต่อเนื่องท้ัง ๒ ภาคการศึกษา โดยนับหน่วย

กิตและแสดงผลการศึกษาในภาคการศึกษาท่ี ๒ เท่านั้น 
** เป็นรายวิชากลุ่มภาษา วิชาภาษาอังกฤษ ให้นักศึกษาลงทะเบียน จ านวน ๒ รายวิชา รวม ๖ หน่วยกิต โดย

มหาวิทยาลัยจัดกลุ่มการเรียนการสอนตามระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา ในระดับ ๑-๔ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยจะด าเนินการประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนลงทะเบียน 

*** เป็นรายวิชาท่ีเลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่ม Literacy ในศตวรรษท่ี ๒๑ จ านวนไม่ต่ ากว่า  

๖ หน่วยกิต โดยเลือกตามประกาศของมหาวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษาทุกกลุ่ม Literacy ดังนี้ MU Literacy, 
Health Literacy,  Science and Environmental Literacy, Inter Cultural & Global Awareness Literacy, 
Civic Literacy,  Finance and Management Literacy หากรายวิชาใด ๆ ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของ
มหาวิทยาลัยมีการเปล่ียนแปลงหรือไม่เปิดสอนหรือไม่สามารถรับนักศึกษาได้ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 
ศศ.บ. นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป อื่น ๆ โดยเลือกตามประกาศของมหาวิทยาลัยในแต่
ละปีการศึกษา และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ศศ.บ. 
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๒๔ 

 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า ๙๑ หน่วยกิต  
๑. กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน       ๔๔ หน่วยกิต 

๑.๑ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    ๔ หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 

อจนส ๒๐๒ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม          ๒ (๒-๐-๔) 
AMIM 202 Applied Science in Social and Environmental Aspects   
อจนส ๓๐๑ สถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์            ๒ (๑-๒-๓) 
AMIM 301 Statistics for Social Science Research  
  
๑.๒ กลุ่มวิชาการจัดการ การเงิน และการบัญช ี   ๑๓ หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
อจนส ๒๐๓ หลักการจัดการสมัยใหม่            ๓ (๓-๐-๖) 
AMIM 203 Principles of Modern Management    
อจนส ๒๐๔ หลักการเงินและบัญชี            ๒ (๑-๒-๓) 
AMIM 204 Principles of Finance and Accounting   
อจนส ๒๐๕ เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อม            ๒ (๒-๐-๔) 
AMIM 205 Environmental Economics   
อจนส ๒๑๐ หลักการตลาด             ๓ (๓-๐-๖) 
AMIM 210 Principles of Marketing   
อจนส ๒๑๖ การบริหารจัดการโครงการ            ๓ (๓-๐-๖) 
AMIM 216 Project Management   
 
๑.๓ กลุ่มวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี    ๑๐ หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
อจนส ๒๐๖ การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการจัดการ         ๒ (๑-๒-๓) 
AMIM 206 Use of Application Programs for Management   
อจนส ๒๑๗ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ           ๒ (๒-๐-๔) 
AMIM 217 Management Information System   
อจนส ๒๑๘ หลักการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ           ๓ (๒-๒-๕) 
AMIM 218 Principles of Geo-Informatics Technology   



   

ระดับปริญญา       ตรี        ป.บัณฑิต       โท         ป.บัณฑิตชั้นสูง        เอก                                                           โครงการจัดตั้งวทิยาเขตอ านาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล 

มคอ.๒   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวตักรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดลอ้ม)                                                                
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

๒๕ 

 

อจนส ๓๐๒ นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อการจัดการ         ๓ (๓-๐-๖) 
สังคมและส่ิงแวดล้อมส่ิงแวดล้อม       

AMIM 302 Appropriate Technology and Innovation for  
Social and Environmental Management    

 
๑.๔ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์    ๑๐ หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
อจนส ๒๐๘ การเปล่ียนแปลงทางประชากรและสังคม          ๒ (๒-๐-๔) 
AMIM 208 Population and Social Change   
อจนส ๒๐๙ หลักการพัฒนาชุมชน            ๓ (๓-๐-๖) 
AMIM 209 Principle of Community Development   
อจนส ๒๑๙ พหุลักษณ์ทางสังคมวัฒนธรรม           ๒ (๒-๐-๔) 

AMIM 219 Socio-Cultural Pluralism   
อจนส ๓๐๐ ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์           ๓ (๓-๐-๖) 
AMIM 300 Research Methodology in Social Sciences  
 
๑.๕ กลุ่มวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     ๗ หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
อจนส ๑๐๐ นิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ         ๓ (๓-๐-๖)  
AMIM 100 Ecology and Biodiversity    
อจนส ๒๐๗ ภูมิศาสตร์และส่ิงแวดล้อม            ๒ (๒-๐-๔)  
AMIM 207 Environmental and Geography    
อจนส ๓๐๓ ส่ิงแวดล้อมศึกษาเพื่อการอนุรักษ์           ๒ (๒-๐-๔)  
AMIM 303 Environmental Conservation Education 
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๒๖ 

 

 ๒ กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ               ๔๓  หน่วยกิต 
๒.๑ กลุ่มวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี       ๙ หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
อจนส ๓๓๖ เทคโนโลยีการส่ือสารสังคม           ๓ (๓-๐-๖) 
AMIM 336 Technology for Social Communication    
อจนส ๓๓๗ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการประยุกต์         ๓ (๒-๒-๕) 
AMIM 337 Geographic Information System for Application      
อจนส ๓๓๘ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเทคโนโลยี               ๓ (๓-๐-๖) 
AMIM 338 Creativity Innovation and Technology 
 
๒.๒ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์      ๘ หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
อจนส ๒๓๖ หลักการศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน           ๓ (๒-๒-๕) 
AMIM 236 Principle of Community Study and Analysis    
อจนส ๒๓๗ นโยบายและการวางแผนองค์กร           ๒ (๒-๐-๔) 
AMIM 237 Corporate Policy and planning   
อจนส ๓๔๔ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม          ๓ (๒-๒-๕) 
AMIM 344 Participatory Action Research   
 
๒.๓ กลุ่มวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     ๖ หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
อจนส ๓๓๙ การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม           ๓ (๓-๐-๖) 
AMIM 339 Environmental Impact Assessment   
อจนส ๓๔๐ ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมขององค์กร         ๓ (๓-๐-๖) 
AMIM 340 Corporate Social Responsibility  
  
๒.๔ กลุ่มวิชาบูรณาการ       ๑๑ หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
อจนส ๓๔๓ ธุรกิจเพื่อสังคม             ๓ (๓-๐-๖) 
AMIM 343 Social Enterprise   
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๒๗ 

 

อจนส ๔๓๒ เตรียมสหกิจศึกษา            ๒ (๒-๐-๔) 
AMIM 432 Preparation for Cooperative Education 
อจนส ๔๓๓ สัมมนาด้านนวัตกรรมสังคมและส่ิงแวดล้อม           ๓ (๓-๐-๖) 
AMIM 433 Seminar for Social and Environmental Innovation 
อจนส ๔๓๔ โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม        ๓ (๑-๔-๔) 
AMIM 434 Corporate Social Responsibility Projects   
   
๒.๕ กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติ         ๙ หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
อจนส ๒๓๘ การส ารวจภาคสนามทางทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม         ๓ (๒-๒-๕) 
AMIM 238 Survey and Field Trip for Environment and Resource  
อจนส ๔๓๕ สหกิจศึกษา             ๖ (๐-๓๖-๖) 
AMIM 435 Cooperative Education    

 
๓ กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก            ไม่น้อยกว่า   ๔  หน่วยกิต 

๓.๑ กลุ่มวิชาการจัดการ การเงิน และการบัญชี       
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 

อจนส ๓๗๒ การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน          ๒ (๒-๐-๔) 
AMIM 372  Logistics and Supply Chain Management    
อจนส ๓๗๓ การตลาดดิจิทัล             ๒ (๒-๐-๔) 
AMIM 373 Digital Marketing    
อจนส ๓๗๔ การจัดการวิสาหกิจชุมชน                        ๒ (๒-๐-๔) 
AMIM 374 Community Enterprise Management  
 
๓.๒ กลุ่มวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี       

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
อจนส ๔๗๕ เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเสมือนจริง         ๒ (๒-๐-๔) 
AMIM 475 Multimedia technology and virtualization   
อจนส ๔๗๖ การตัดสินใจโดยการขับเคล่ือนด้วยข้อมูล                 ๒ (๒-๐-๔) 
AMIM 476 Data-driven Decision Making  
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๒๘ 

 

๓.๓ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และภาษา       
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 

อจวอ ๒๐๒ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ            ๓ (๓-๐-๖) 
AMSA 202 Preparation for Academic English  
  
๓.๔ กลุ่มวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
อจนส ๔๗๗ ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม                  ๒ (๒-๐-๔) 
AMIM 477 Eco-friendly products 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี            ไม่น้อยกว่า    ๖ หน่วยกิต 

นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ ตามความสนใจหรือเลือกศึกษาจากรายวิชาในหมวดวิชา
หรือแขนงวิชาต่าง ๆ ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ท้ังในและนอกประเทศท่ีมี
ข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลท้ังนี้โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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๒๙ 

 

๓.๑.๔   แสดงแผนการศึกษา     

ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 

มมศท ๑๐๐* การศึกษาท่ัวไปเพื่อการพัฒนามนุษย ์ ๐ (๓-๐-๖) 

MUGE 100 General Education for Human Development    

ศศภอ ๑๐๓-๑๐๕ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑-๓** ๓ (๒-๒-๕) 

LAEN 103-105 English Level 1-3    

XXXX XXX รายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป *** ๖ (X-X-X) 

สมสค ๑๔๒ จิตวิทยาสังคม ๒ (๒-๐-๔) 

SHSS 142 Social Psychology     

วทศท ๑๓๑ คณิตศาสตร์รอบตัว ๒ (๒-๐-๔) 

SCGE 131 Surrounding Mathematics    

อจนส ๑๐๐ นิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ๓ (๓-๐-๖) 

AMIM 100 Ecology and Biodiversity     

รวมหน่วยกิต ๑๖ 
หมายเหตุ    
 * เป็นรายวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีจัดการเรียนการสอนต่อเนื่องท้ัง ๒ ภาคการศึกษา โดยนับหน่วยกิตและแสดงผล

การศึกษาในภาคการศึกษาท่ี ๒ เท่านั้น    
 ** เป็นรายวิชากลุ่มภาษา วิชาภาษาอังกฤษ ระดับ ๑-๔ ท่ีจัดกลุ่มการเรียนการสอนตามระดับความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษของนักศึกษา    
 *** เป็นรายวิชาท่ีเลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่ม Literacy ในศตวรรษท่ี ๒๑ จ านวนไม่ต่ ากว่า ๖ 

หน่วยกิต โดยเลือกตามประกาศของมหาวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษาทุกกลุ่ม Literacy ดังนี้ MU Literacy, 
Health Literacy, Science and Environmental Literacy,Inter Cultural & Global Awareness Literacy, 
Civic Literacy, Finance and Management Literacy 
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๓๐ 

 

 

ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 

มมศท ๑๐๐* การศึกษาท่ัวไปเพื่อการพัฒนามนุษย ์ ๓ (๓-๐-๖) 

MUGE 100 General Education for Human Development     

ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร ๓ (๒-๒-๕) 

LATH 100 Arts of Thai Language in Communication     

ศศภอ ๑๐๔-๑๐๖ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๒-๔** ๓ (๒-๒-๕) 

LAEN 104-106 English Level 2-4     

สมสค ๑๓๐ หลักเศรษฐศาสตร์ ๒ (๒-๐-๔) 

SSHS 130 Principles of Economics     

สมมน ๑๑๘ มนุษย์ศาสตร์กับสังคม ๒ (๒-๐-๔) 

SHHU 118 Humanities and Society    

สวศท ๑๐๕ บูรณาการสุขภาพและส่ิงแวดล้อม ๓ (๓-๐-๖) 

ENGE 105 Integrating Health and Environment     

รวมหน่วยกิต ๑๖ 
หมายเหตุ    
 * เป็นรายวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีจัดการเรียนการสอนต่อเนื่องท้ัง ๒ ภาคการศึกษา โดยนับหน่วยกิตและแสดงผล

การศึกษาในภาคการศึกษาท่ี ๒ เท่านั้น    
 ** เป็นรายวิชากลุ่มภาษา วิชาภาษาอังกฤษ ระดับ ๑-๔ ท่ีจัดกลุ่มการเรียนการสอนตามระดับความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษของนักศึกษา  
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๓๑ 

 

 

ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ค้นคว้า) 

อจนส ๒๐๐ ทักษะการรู้สารสนเทศ  ๒ (๒-๐-๔) 

AMIM 200 Information Literacy      

อจนส ๒๐๒ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม ๒ (๒-๐-๔) 

AMIM 202 Applied Science in Social and Environmental Aspects     

อจนส ๒๐๓ หลักการจัดการสมัยใหม่ ๓ (๓-๐-๖) 

AMIM 203 Principles of Modern Management      

อจนส ๒๐๔ หลักการเงินและบัญชี ๒ (๒-๐-๔) 

AMIM 204 Principles of Finance and Accounting     

อจนส ๒๐๕ เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ๒ (๒-๐-๔) 

AMIM 205 Environmental Economics     

อจนส ๒๐๖ การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการจัดการ ๒ (๑-๒-๓) 

AMIM 206 Use of Application Programs for Management     

อจนส ๒๐๗ ภูมิศาสตร์และส่ิงแวดล้อม ๒ (๒-๐-๔) 

AMIM 207 Environmental and Geography     

อจนส ๒๐๘ การเปล่ียนแปลงทางประชากรและสังคม ๒ (๒-๐-๔) 

AMIM 208 Population and Social Change     

อจนส ๒๐๙ หลักการพัฒนาชุมชน ๓ (๓-๐-๖) 

AMIM 209 Principle of Community Development     

รวมหน่วยกิต ๒๐ 
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๓๒ 

 

 
ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 

อจนส ๒๑๐ หลักการตลาด ๓ (๓-๐-๖) 

AMIM 210 Principles of Marketing     

อจนส ๒๑๖ การบริหารจัดการโครงการ ๓ (๓-๐-๖) 

AMIM 216 Project Management     

อจนส ๒๑๗ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ๒ (๒-๐-๔) 

AMIM 217 Management Information System     

อจนส ๒๑๘ หลักการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ๓ (๒-๒-๕) 

AMIM 218 Principles of Geo-Informatics Technology     

อจนส ๒๑๙ พหุลักษณ์ทางสังคมวัฒนธรรม ๒ (๒-๐-๔) 

AMIM 219 Socio-Cultural Pluralism     

อจนส ๒๓๖ หลักการศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน ๓ (๒-๒-๕) 

AMIM 236 Principle of Community Study and Analysis      

อจนส ๒๓๗ นโยบายและการวางแผนองค์กร ๒ (๒-๐-๔) 

AMIM 237 Corporate Policy and planning     

อจนส ๒๓๘ การส ารวจภาคสนามทางทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม ๓ (๒-๒-๕) 

AMIM 238 Survey and Field Trip for Environment and Resource     

รวมหน่วยกิต ๒๑ 
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๓๓ 

 

 

ปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
อจนส ๓๐๐ ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 

AMIM 300 Research Methodology in Social Sciences     

อจนส ๓๐๑ สถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ๒ (๑-๒-๓) 

AMIM 301 Statistics for Social Science Research     

อจนส ๓๐๒ นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อการจัดการสังคมและส่ิงแวดล้อม ๓ (๓-๐-๖) 

AMIM 302 Appropriate Technology and Innovation for Social and 
Environmental Management   

    

อจนส ๓๐๓ ส่ิงแวดล้อมศึกษาเพื่อการอนุรักษ ์ ๒ (๒-๐-๔) 

AMIM 303 Environmental Conservation Education     

อจนส ๓๓๖ เทคโนโลยีการส่ือสารสังคม ๓ (๓-๐-๖) 

AMIM 336 Technology for Social Communication      

อจนส ๓๓๗ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการประยุกต์ ๓ (๒-๒-๕) 

AMIM 337 Geographic Information System for Application        

อจนส XXX วิชาเลือกเสรี ๑* ๒ (X-X-X) 

AMIM XXX Free Elective    

รวมหน่วยกิต ๑๘ 
หมายเหตุ    
* เป็นรายวิชาท่ีสามารถเลือกเรียน ไม่ต่ ากว่า ๒ หน่วยกิต จากรายวิชาอื่น ๆ ท่ีเปิดสอนในระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยมหิดลท่ีคณะกรรมการหลักสูตรฯ เห็นสมควร  
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๓๔ 

 

   

ปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ค้นคว้า) 

อจนส ๓๓๘ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเทคโนโลยี ๓ (๓-๐-๖) 

AMIM 338 Creativity Innovation and Technology     

อจนส ๓๓๙ การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ๓ (๓-๐-๖) 

AMIM 339 Environmental Impact Assessment     

อจนส ๓๔๐ ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมขององค์กร ๓ (๓-๐-๖) 

AMIM 340 Corporate Social Responsibility     

อจนส ๓๔๓ ธุรกิจเพื่อสังคม ๓ (๓-๐-๖) 

AMIM 343 Social Enterprise     

อจนส ๓๔๔ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ๓ (๒-๒-๕) 

AMIM 344 Participatory Action Research     

อจนส XXX วิชาเลือกเสรี ๒* ๒ (X-X-X) 

AMIM XXX Free Elective   

อจนส XXX วิชาเฉพาะเลือก ๑** ๒ (X-X-X) 

AMIM XXX Major Elective Course I   

รวมหน่วยกิต ๑๙ 
หมายเหตุ    
* เป็นรายวิชาท่ีสามารถเลือกเรียน ไม่ต่ ากว่า ๒ หน่วยกิต จากรายวิชาอื่น ๆ ท่ีเปิดสอนในระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยมหิดลท่ีคณะกรรมการหลักสูตรฯ เห็นสมควร  
**   เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก ท่ีสามารถเลือกเรียน ไม่ต่ ากว่า ๒ หน่วยกิต จากรายวิชาใน

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก ของหลักสูตรฯ ดังนี้ 
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๓๕ 

 

 

หมายเหตุ    
* เป็นรายวิชาท่ีสามารถเลือกเรียน ไม่ต่ ากว่า ๒ หน่วยกิต จากรายวิชาอื่น ๆ ท่ีเปิดสอนในระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยมหิดลท่ีคณะกรรมการหลักสูตรฯ เห็นสมควร 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
อจนส ๓๗๒ การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ๒  (๒-๐-๔) 

AMIM 372 Logistics and Supply Chain Management    

อจนส ๓๗๓ การตลาดดิจิทัล ๒  (๒-๐-๔) 

AMIM 373 Digital Marketing   

อจนส ๓๗๔ การจัดการวิสาหกิจชุมชน ๒  (๒-๐-๔) 

AMIM 374 Community Enterprise Management   

ปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ค้นคว้า) 

อจนส ๔๓๒ เตรียมสหกิจศึกษา ๒ (๒-๐-๔) 

AMIM 432 Preparation for Cooperative Education   

อจนส ๔๓๓ สัมมนาด้านนวัตกรรมสังคมและส่ิงแวดล้อม ๓ (๓-๐-๖) 

AMIM 433 Seminar for Social and Environmental Innovation     

อจนส ๔๓๔ โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ๓ (๑-๔-๔) 

AMIM 434 Corporate Social Responsibility Projects     

อจนส XXX วิชาเลือกเสรี ๓* ๒ (X-X-X) 

AMIM XXX Free Elective    

XXXX XXX วิชาเฉพาะเลือก ๒** ๒ (X-X-X) 

XXXX XXX Major Elective Course II   

รวมหน่วยกิต ๑๒ 
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๓๖ 

 

**   เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก ท่ีสามารถเลือกเรียน ไม่ต่ ากว่า ๒ หน่วยกิต จาก
รายวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะเลือก ของหลักสูตรฯ ดังนี้  

 
 

ปท่ีี ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
อจนส ๔๓๕ สหกิจศึกษา ๖ (๐-๓๖-๖) 

AMIM 435 Cooperative Education     

รวมหน่วยกิต ๖ 

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

 

 

 

 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
อจนส ๔๗๕ เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเสมือนจริง ๒  (๒-๐-๔) 

AMIM 475 Multimedia technology and virtualization    

อจนส ๔๗๖ การตัดสินใจโดยการขับเคล่ือนด้วยข้อมูล ๒  (๒-๐-๔) 

AMIM 476 Data-driven Decision Making   

AMIM ๔๗๗ ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ๒  (๒-๐-๔) 

AMIM 477 Eco-friendly products   

อจวอ ๒๐๒ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ๓  (๓-๐-๖) 

AMSA 202 Preparation for Academic English     
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๓๗ 

 

๓.๑.๖   ค าอธิบายรายวิชา  

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป           
๑.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์       

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
มมศท ๑๐๐  การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์   ๓ (๓-๐-๖) 
MUGE 100  General Education for Human Development 
วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
การเป็นบัณฑิตท่ีเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ประเด็นส าคัญท่ีมีผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมใน

บริบทของตนเอง บูรณาการความรู้ศาสตร์ต่าง ๆ อย่างเป็นองค์รวมเพื่อหาเหตุปัจจัยของประเด็นส าคัญ พูดและเขียน
เพื่อส่ือสารกับกลุ่มเป้าหมายได้ตามวัตถุประสงค์ รับผิดชอบ เคารพความคิดเห็นท่ีหลากหลายและมุมมองท่ีแตกต่าง 
เป็นผู้น าหรือสมาชิกของกลุ่มและทางานร่วมกันเป็นทีมในการเสนอวิธีแก้ปัญหาหรือแนวทางการจัดการประเด็นส าคัญ
อย่างเป็นระบบตามหลักการวิจัยเบื้องต้น ประเมินผลกระทบของประเด็นส าคัญท้ังเชิงบวกและลบต่อสั งคมและ
ส่ิงแวดล้อมโดยใช้สติและปัญญาเพื่อให้อยู่กับสังคมและธรรมชาติได้อย่างมีความสุข 

Well-rounded graduates, 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 objectives; 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 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
สมสค ๑๔๒  จิตวิทยาสังคม      ๒ (๒-๐-๔) 
SHSS 142   Social Psychology 
วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยา มนุษย์กับการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม การปรับตัวในการ

ด ารงชีวิตความเครียดและการจัดการความเครียด ผู้น ากับการทางานเป็นทีม มนุษย์สัมพันธ์และการติดต่อส่ือสาร 
มนุษย์สัมพันธ์กับการเป็นสมาชิกท่ีดีในสังคม จิตอาสาและจิตสาธารณะ การแก้ปัญหาโดยสันติวิธี ธรรมาภิบาลและ
แนวทางในการสร้างความสามัคคี 

Theory and principles of psychology; human and behavioral change; life 
adaptation; stress and management; leadership and team building; relationship and communication; 
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๓๘ 

 

relationship and membership; voluntary and public mind; peaceful solutions for problem solving; 
good governance and harmony building 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
สมสค ๑๓๐  หลักเศรษฐศาสตร์     ๒ (๒-๐-๔) 
SHSS 130   Principles of Economics 
วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
เศรษฐศาสตร์มหภาคและเศรษฐศาสตร์จุลภาค ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ หน่วยเศรษฐกิจ 

และกระแสหมุนเวียนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กลไกราคา การก าหนดขึ้นเป็นราคาโดยอุปสงค์และอุปทาน ความ
ยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีพฤติกรรมของผู้บริโภค ทฤษฎีพฤติกรรมของผู้ผลิต การตั้งราคาและผลผลิตใน
ตลาดแบบต่าง ๆ รายได้ประชาชาติ การกระจายรายได้การเงินและการธนาคาร ภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด ตลาดแรงงาน
และการว่างงาน การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าระหว่างประเทศ ระบบเศรษฐกิจและเศรษฐกิจประเทศไทย 

Macro-economics and Micro-economics, basic economic problem, economic units 
and economic flows price mechanism price determination by demand and supply elasticity of 
demand and supply theory of consumer behavior Theory of producer behavior pricing and products 
in various markets national income distribution money and banking Inflation deflation labor market 
and unemployment economic development International Trade Economic system and Thai 
economy 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
สมมน ๑๑๘  มนุษยศาสตร์กับสังคม     ๒ (๒-๐-๔) 
SHHU 118  Humanities and Society 
วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
ความหมาย ขอบเขตและความส าคัญของมนุษยศาสตร์ คุณค่าของศิลปะประเภทต่าง ๆ แนวคิด

ทางปรัชญา จริยศาสตร์และศาสนาท่ีส าคัญ บทบาทของความเช่ือและค่านิยมทางวัฒนธรรมในการส่ือสาร และวิถีชีวิต
ท่ีมีวัฒนธรรม 

Meaning, scope and importance of Humanities; value of arts; important 
philosophical, ethical and religious concepts; roles of cultural beliefs and values in communication; 
and cultured way of life 

 
๒.  กลุ่มวิชาภาษา          
- วิชาภาษาไทย  
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๓๙ 

 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
ศศภท ๑๐๐  ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 100  Arts of Thai Language in Communication 
วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
ศิลปะการใช้ภาษาไทย ทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน และ

การคิด เพื่อการส่ือสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
Art of Using Thai Language in Communication, The Art of using the Thai language 

and of speaking, listening, reading, and thinking skills for accurate and appropriate communication 
 
- วิชาภาษาอังกฤษ  

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
ศศภอ ๑๐๓  ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑     ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 103  English Level 1 
วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
โครงสร้าง ไวยากรณ์ และศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบทท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษใน

ชีวิตประจ าวัน ในลักษณะของบูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ รวมท้ังกลยุทธ์ในการอ่าน
บทความ การเขียนในระดับประโยค การฟังเพื่อจับใจความส าคัญ การออกเสียง และการพูดส่ือสารในช้ันเรียนระดับ
บทสนทนา 

English structure, grammar and vocabulary in the context of daily language use, 
dealing with integration in listening, speaking, reading, and writing skills; reading strategies, sentence 
writing, listening for the gist, pronunciation and classroom communication 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
ศศภอ ๑๐๔  ภาษาอังกฤษ ระดับ ๒     ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 104  English Level 2 
วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
ค าศัพท์ ส านวน ไวยากรณ์ และการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคมปัจจุบัน ทักษะการ

สนทนาในกลุ่มย่อย การท าบทบาทสมมุติในสถานการณ์ต่าง ทักษะการเขียนในระดับย่อหน้า และเนื้อหาการอ่านและ
การฟังเรื่องต่าง ๆ 



   

ระดับปริญญา       ตรี        ป.บัณฑิต       โท         ป.บัณฑิตชั้นสูง        เอก                                                           โครงการจัดตั้งวทิยาเขตอ านาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล 

มคอ.๒   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวตักรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดลอ้ม)                                                                
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

๔๐ 

 

Vocabulary, expressions, grammar, and contextualized social language; essential 
communicative skills in small groups; simulations in various situations; writing practice at a paragraph 
level; and reading and listening from various sources 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
ศศภอ ๑๐๕  ภาษาอังกฤษ ระดับ ๓     ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 105   English Level 3 
วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
กลยุทธ์ท่ีส าคัญในทักษะการใช้ภาษาท้ังส่ี การอ่านและการฟังจากแหล่งต่าง  ๆ การพูดใน

ชีวิตประจ าวัน และการเขียนระดับย่อหน้าและเรียงความส้ัน ๆ รวมท้ังทักษะย่อย คือ ไวยากรณ์ การออกเสียงและ
ค าศัพท์ เน้นภาษาอังกฤษท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันและการอ่านเชิงวิชาการ และเนื้อหาเกี่ยวกับสังคมโลก 

Essential strategies for four language skills: reading and listening from various 
sources, speaking in everyday use and writing at a paragraph level and short essay, including sub- 
skills i.e., grammar, pronunciation, and vocabulary; focusing on English in everyday life and in 
academic reading and issues that enhance student’s world knowledge 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
ศศภอ ๑๐๖  ภาษาอังกฤษ ระดับ ๔     ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 106  English Level 4 
วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
บูรณาการทักษะภาษาอังกฤษโดยการฝากอ่านข่าว บทความวิจัย ความคิดเห็น และเนื้อหาทาง

วิชาการเพื่อความเข้าใจและคิดอย่างวิเคราะห์จากแหล่งต่าง ๆ โดยเน้นประเด็นซึ่งช่วยให้นักศึกษารู้เกี่ยวกับสังคมโลก 
ฝึกการฟังข่าวการบรรยายและสุนทรพจน์จากส่ือมัลติมีเดียและอินเตอร์เน็ต การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้ง
การฝึกพูดในท่ีชุมชน การน าเสนอและการทาบทบาทสมมุติ ฝึกการเขียนเรียงความรูปแบบโดยใช้การอ้างอิงและ
บรรณานุกรม ท้ังนี้รวมทั้งการฝึกทักษะย่อย เช่น ไวยากรณ์ การออกเสียงและค าศัพท์ในบริบทท่ีเหมาะสม 

Integrating four English skills by practicing reading news, research articles, 
commentaries, and academic texts, for comprehension and critical thinking, from various sources 
focusing on the issues enhancing students’ world knowledge; listening to news, lectures, and 
speeches via multimedia and the Internet; making conversations in various situations including 
speaking in the public, giving oral presentations and making simulations; writing essays in various 
types using citations and references; practicing sub-skills such as grammar, pronunciation, and 
vocabulary used in appropriate contexts 
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๔๑ 

 

๓.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 

วทศท ๑๓๑  คณิตศาสตร์รอบตัว     ๒ (๒-๐-๔) 
SCGE 131  Surrounding Mathematics 
วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
การแก้ปัญหาโลกแห่งความจริงท่ีพบในชีวิตประจ าวัน และอธิบายหลักการแก้ปัญหาเหล่านั้น

ด้วยหลักการทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น เช่น ปัญหาเกี่ยวการเดินทางและการขนส่ง การเล่นเกม การท างานของ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเงิน และการค้า ฯลฯ การท างานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาคณิตศาสตร์อย่างเป็นระบบ 

Using mathematical principles to explain and solve the real-world and daily life 
problems such as the problems related to logistics and transportations, games, computer algorithms, 
finance and commerce, etc.; working together to solve mathematical problems 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
สวศท ๑๐๕  บูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม   ๓ (๓-๐-๖) 
ENGE 105  Integrating Health and Environment 
วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
แนวคิดส าหรับ “สุขภาพ” และ “ส่ิงแวดล้อม” มิติและระดับของสุขภาพ และปัจจัยท่ีก าหนด

สุขภาพและส่ิงแวดล้อม การปฏิรูประบบสุขภาพ การพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ส าหรับการเสริมสร้างสุขภาพและ
ส่ิงแวดล้อม นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและส่ิงแวดล้อม การวิจัยเชิงบูรณาการ
เพื่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อม ตัวช้ีวัดความอยู่ดีมีสุข ระบบสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและส่ิงแวดล้อม นโยบาย
สุขภาพสาธารณะ กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การด าเนินชีวิตเพื่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ
พอเพียง เทคนิคการบูรณาการสุขภาพและส่ิงแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพและส่ิงแวดล้อมกับอาชีพ 

Concepts of “health” and “environment”, dimensions and levels of health and 
factors determining health and environment; the health system reform, strategic development of 
health and the environment promotion, the public policy for health, health and the environmental 
impact assessment; integrative research for health and environment; indicators of well-beings; the 
information system for promoting health and environment; communication for health and 
environment; learning process for developing the quality of life, living for health and environment; 
self-sufficiency economy; techniques for integrating health and environment; relation between 
health; environment and occupations 
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๔๒ 

 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
อจนส ๒๐๐  ทักษะการรู้สารสนเทศ              ๒ (๒-๐-๔) 
AMIM 200  Information Literacy   
วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
ทักษะการรู้สารสนเทศส าหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา กระบวนการพัฒนาทักษะการรู้

สารสนเทศ การคัดเลือกแหล่งสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการสืบค้น การประเมินคุณค่าของเทคโนโลยี
สารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ การน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ 

Information literacy skills for higher education; development process of 
information literacy skill, selection of information sources, searching of information resources system, 
evaluation of the value of information technology, analysis and synthesis of information, 
presentation for different types of information 

๔.  กลุ่มวิชา Literacy ในศตวรรษที่ ๒๑ 
เป็นรายวิชาท่ีเลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชา Literacy ในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยเลือก

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษาทุกกลุ่ม Literacy ดังนี้ MU Literacy, Health Literacy, Science 
and Environmental Literacy,Inter Cultural & Global Awareness Literacy, Civic Literacy, Finance and 
Management Literacy  

ข. หมวดวิชาเฉพาะ        
๑. กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน        

๑.๑ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   
     จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 

อจนส ๒๐๒  วิทยาศาสตร์ประยุกต์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  ๒ (๒-๐-๔)      
AMIM 202  Applied Science in Social and Environmental Aspects  
วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
ความหมายและความส าคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อม 
แนวโน้มและการพัฒนาในอนาคตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     

Definitions and importance of science and technology; the relationship between 
science and technology; the role of science and technology in society, economy, politics, culture 
and environment; future trends and developments of science and technology 
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๔๓ 

 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
อจนส ๓๐๑  สถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์    ๒ (๑-๒-๓)             
AMIM 301  Statistics for Social Science Research   
วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานทางสถิติเพื่อการวิจัยสังคมศาสตร์ สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน 

การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบความสัมพันธ์ การวิเคราะห์ข้อมูล ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติและ
การแปลผล แบบฝึกหัด การประยุกต์สถิติท่ีเหมาะสม ประเด็นทางจริยธรรมในการใช้สถิติ 

Basic theories and concepts on statistics for social science research; descriptive 
statistics; inferential statistics; hypothesis testing; association testing; data analysis; using statistical 
packages and interpreting the results; exercise; applying appropriate statistics; ethical issues in using 
statistics 

๑.๒ กลุ่มวิชาการจัดการ การเงิน และการบัญชี 
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 

       อจนส ๒๐๓  หลักการจัดการสมัยใหม่              ๓ (๓-๐-๖) 
AMIM 203  Principles of Modern Management    
วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
หลักการและแนวคิดของการจัดการ การวางแผนและการจัดการองค์การ โครงสร้างองค์การและ

การน าไปปฏิบัติงาน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจูงใจ การตัดสินใจ การควบคุมงาน การติดต่อส่ือสารและการ
ประสานงาน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์การ การก าหนดกลยุทธ์และการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมดุลย
ภาพในการด าเนินงานเชิงกลยุทธ์ขององค์การด้วยบาลานซ์ สกอร์การ์ด เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีด้านการจัดการ 

Principles and concepts of management; organizational planning and 
management; organization structure and implementation; human resource management: motivation, 
decision making, work control, communication and coordination; organizational environment 
analysis; strategy formulation and strategy implementation; tool of performance appraisal by 
balanced scorecard; modern management techniques; innovations and technology management 
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๔๔ 

 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
อจนส ๒๐๔  หลักการเงินและบัญชี              ๒ (๒-๐-๔) 
AMIM 204  Principles of Finance and Accounting   
วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
หลักการพื้นฐานทางการบัญชี งบการเงินและการน าเสนองบการเงิน การวัดผลการด าเนินงาน 

การบัญชีส าหรับธุรกิจซื้อขาย สินค้าคงเหลือ เงินสด ลูกหนี้การค้าและต๋ัวเงินรับ ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์
ไม่มีตัวตน หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น การบัญชีกิจการผลิตสินค้า งบกระแสเงินสด การปรับปรุงบัญชีและการแก้ไข
ข้อผิดพลาด การวิเคราะห์และจัดท างบการเงิน บทบาทของการบัญชีท่ีมีต่อสังคมและจริยธรรมของวิชาชีพบัญชี 

Basic principles of accounting; financial statements and presentation of financial 
statements; performance measurement system; accounting for trading business; inventories, cash, 
trade accounts and bills received, property, plant, equipment and intangible assets; liabilities and 
equity; accounting of manufacturing business; cash flow statement; account updates and error 
corrections; analysis and preparation of financial statements; the role of accounting in society and 
the ethics of the accounting profession 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
อจนส ๒๐๕  เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม             ๒ (๒-๐-๔) 
AMIM 205  Environmental Economics   
วิชาบังคับก่อน สมสค ๑๓๐ หลักเศรษฐศาสตร์  
   SSHS 130 Principles of Economics 
แนวคิดพื้นฐานเศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อม อุปสงค์และอุปทานด้านส่ิงแวดล้อม ความล้มเหลวของ

ตลาด เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ท่ีใช้ในการจัดการส่ิงแวดล้อม เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากร เทคนิคการ
ประเมินมูลค่าทางส่ิงแวดล้อม การประเมินโครงการทางส่ิงแวดล้อม การประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อมเพื่อการ
บริหารจัดการปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

Basic concepts of environmental economics; environmental demand and supply; 
market failure; economic tools used in the environmental management; economics for the resource 
management; environmental valuation techniques; environmental project assessment; application 
of environmental economics to the management of natural resource and environmental problems 
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๔๕ 

 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
อจนส ๒๑๐  หลักการตลาด      ๓ (๓-๐-๖) 
AMIM 210  Principles of Marketing   
วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
หลักการ แนวคิด ความส าคัญของการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด การวิเคราะห์ส่วน

แบ่งการตลาด การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย การวางต าแหน่งสินค้า ส่วนประสมทางการตลาด ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ 
พฤติกรรมผู้บริโภค การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ความแตกต่างระหว่างการตลาดเพื่อสังคมและการตลาดทาง
สังคม กลยุทธ์ทางการตลาด กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร การตลาดดิจิทัล การตลาดออนไลน์ 
การตลาดเชิงสร้างสรรค์ นวัตกรรมทางการตลาด 

Principles, concepts, and importance of marketing; marketing environment; 
segmentation targeting and positioning marketing; marketing mix; brand and packaging; consumer 
behavior; integrated marketing communication; difference between social marketing and societal 
marketing; marketing strategy; corporate social responsibility activities; digital marketing, online 
marketing, creative marketing, and marketing innovation 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
อจนส ๒๑๖  การบริหารจัดการโครงการ             ๓ (๓-๐-๖) 
AMIM 216  Project Management   
วิชาบังคับก่อน อจนส ๒๐๓ หลักการจัดการสมัยใหม่ 
   AMIM 203 Principles of Modern Management  
แนวคิด ความส าคัญของการบริหารโครงการ ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารและจัดการ

โครงการ ปัจจัยหลักในการด าเนินการปรับปรุง การจัดเตรียมโครงการ การคัดเลือกและก าหนดโครงการ การวางแผน
และการก าหนดเวลาของโครงการ การออกแบบโครงการ ทีมงานและพฤติกรรมในการบริหารโครงการ การจัดการ
ความเส่ียง การด าเนินโครงการ เทคนิคการเขียน การควบคุม การติดตาม และประเมินผลโครงการ การปิดโครงการ 
และการประเมินผลกระทบของโครงการ 

Concepts and importance of the project management; factors related to the 
project management and operation; major factors for improvement; project preparation, project 
selection and identification, project planning and scheduling, and project design; the project 
management team and behavior; risk management; project implementation; techniques for writing, 
controlling, monitoring and evaluating projects; project closure; and project impact assessment 
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๔๖ 

 

๑.๓ กลุ่มวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี 
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 

อจนส ๒๐๖  การใชโ้ปรแกรมประยุกต์เพื่อการจัดการ            ๒ (๑-๒-๓) 
AMIM 206  Use of Application Programs for Management   
วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
คุณลักษณะ การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐาน สูตรค านวณ และการประยุกต์ใช้เครื่องมือของโปรแกรม

เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิต ในการสร้างและจัดการเอกสาร การใช้โปรแกรมประยุกต์ในการสร้างประวัติส่วนตัวส าหรับสมัคร
งาน การสร้างแผ่บพับ การสร้างจดหมายเวียน การสร้างรายงานสรุปผล และการสร้างแผนภูมิ น าเสนอข้อมูลใน
รูปแบบต่าง ๆ 

Features, basic functions, formulas, and application of productivity software tools 
to create and manage documents; using application programs to create career resume, brochure, 
mail merge, summary report, and different types of graphs for data presentations 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
อจนส ๒๑๗  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ    ๒ (๒-๐-๔) 
AMIM 217  Management Information System   
วิชาบังคับก่อน อจนส ๒๐๓ หลักการจัดการสมัยใหม่ 
   AMIM 203 Principles of Modern Management  
ความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่างสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระบบสารสนเทศในทางธุรกิจ ยุทธศาสตร์การใช้ระบบสารสนเทศในการแข่งขันขององค์กร โครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการฐานข้อมูลและการจัดการข้อมูล ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การจัดการ
ความรู้ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การพัฒนาระบบสารสนเทศ และประเด็นด้านจริยธรรมและสังคมของระบบ
สารสนเทศ 

Relationships and differences among information, information systems, and 
information technology; information systems in business; strategies for using the information system 
in the organization's competition; information technology infrastructure; database management and 
data management; information system security; knowledge management; decision support system; 
information system development; ethical and social issues of information systems 
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๔๗ 

 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
อจนส ๒๑๘  หลักการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ             ๓ (๒-๒-๕) 
AMIM 218  Principles of Geo-Informatics Technology   
วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
หลักการทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีทางด้านการส ารวจในทางสังคมและ

ส่ิงแวดล้อม การจัดท าแผนท่ี การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นท่ี ระบบการตัดสินใจ การวางแผนในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การรับรู้จากระยะไกล และระบบน าทางด้วยดาวเทียม การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศในการจัดการทางสังคมและส่ิงแวดล้อม 

Principles of geo-information technology; technologies for social and 
environmental surveys; mapping, analysis of spatial data, decision support systems; planning in 
various aspects consisting of the geo-information system: the geographic Information system, the 
remote sensing, global navigation satellite systems; applications of geo-information technology in 
the environmental and social management 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
อจนส ๓๐๒  นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการจัดการสังคม  ๓(๓-๐-๖) 

และสิ่งแวดล้อม  
AMIM 302  Appropriate Technology and Innovation for  

Social and Environmental Management     
 วิชาบังคับก่อน อจนส ๒๓๘ การส ารวจและการศึกษาภาคสนามทางทรัพยากรและ 
           สิ่งแวดล้อม  
    AMIM 238 Survey and Field Trip for Environment  
          and Resource 
 หลักการ แนวคิด และความหมายของนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม กรณีศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม การบ าบัดและควบคุมมลพิษ เทคโนโลยีสี
เขียว การอนุรักษ์พลังงาน การเลือกและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อการจัดการส่ิงแวดล้อม การจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา 
       Principles, concept, and definitions of innovation and technology for the social 
and environmental management; case studies of innovation and technology for the environmental 
management, pollution and treatment; green technology; energy conservation; selection and 
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๔๘ 

 

application of the appropriate technology for the environmental management; intellectual property 
management 
 

๑.๔ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
                     จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 

อจนส ๒๐๘  การเปลี่ยนแปลงทางประชากรและสังคม   ๒ (๒-๐-๔) 
AMIM 208  Population and Social Change   
วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
ทฤษฎีทางประชากรศาสตร์ การศึกษาขนาด โครงสร้าง และการกระจายตัว การเปล่ียนแปลง

ทางประชากร สภาพปัญหาทางประชากรและสังคม ท่ีเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจ สุขภาพ วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม 
นโยบายประชากรและทิศทางการพัฒนาประชากรและสังคม 

Population theories; studies of population size, structure, and distribution; 
demographic changes; population and social problems relating to the economy, health, culture, and 
environment; population policy and directions of population and social development 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
อจนส ๒๐๙  หลักการพัฒนาชุมชน              ๓ (๓-๐-๖) 
AMIM 209  Principle of Community Development   
วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
ปรัชญาการพัฒนาชุมชน ทฤษฎี แนวคิด และหลักการพัฒนาชุมชน เป้าหมายการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับการพัฒนาชุมชน กระบวนการพัฒนาชุมชน องค์กรท่ีเกี่ยวกับการ
พัฒนา คุณลักษณะและบทบาทของนักพัฒนาชุมชน กรณีศึกษาการพัฒนาชุมชนในประเทศไทย 

Philosophy of the community development; theories, concepts and principles of 
the community development; sustainable development goals; the national economic and social 
development plan for the community development; processes of community development; 
development organizations; characteristics and roles of community development officers; case 
studies of the community development in Thailand 

 
 
 
 



   

ระดับปริญญา       ตรี        ป.บัณฑิต       โท         ป.บัณฑิตชั้นสูง        เอก                                                           โครงการจัดตั้งวทิยาเขตอ านาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล 

มคอ.๒   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวตักรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดลอ้ม)                                                                
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

๔๙ 

 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
อจนส ๒๑๙  พหุลักษณ์ทางสังคมวัฒนธรรม             ๒ (๒-๐-๔) 
AMIM 219  Socio-Cultural Pluralism   
วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
แนวคิดเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์การต้ังถิ่นฐาน ความหลากหลายทางด้านภาษา 

กลุ่มชาติพันธุ์ วัฒนธรรมและความสัมพันธ์ทางสังคมวัฒนธรรมของชุมชน สถานการณ์ปัจจุบันและสภาพปัญหาการ
เปล่ียนแปลงของสังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย 

Principles concepts of multicultural society; historical background of the 
settlement; linguistic, ethnic, cultural diversity; socio-cultural relations in community; current issues 
and changes of the multiculturalist society in Thailand 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
อจนส ๓๐๐  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์             ๓ (๓-๐-๖) 
AMIM 300  Research Methodology in Social Sciences   
วิชาบังคับก่อน อจนส ๒๐๐ ทักษะการรู้สารสนเทศ 
   AMIM 200  Information Literacy  
   อจนส ๒๐๖ การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการจัดการ 
   AMIM 206 Use of Application Programs for Management 
   อจนส ๒๐๘ การเปลี่ยนแปลงทางประชากรและสังคม 
   AMIM 208 Population and Social Change  

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทางการวิจัย หลักการ ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของการ
วิจัยทางสังคมศาสตร์ การก าหนดปัญหาและขอบเขตการวิจัย การออกแบบและพัฒนาโครงร่างงานวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ การเลือกเครื่องมือและเทคนิคในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และตีความข้อมูล หลักการและ
เทคนิคในการเขียนรายงานและการน าเสนองานวิจัย การท างานเป็นกลุ่ม 
 Introduction to research approaches; principles, definitions, importance, basic 
types of social science research; identification and boundary of research problems; processes of the 
research design and proposal writing in social sciences; the selection of data collection tools and 
techniques; analysis and interpretation of the data; principles and techniques of research writing and 
presentations; working as a group  
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_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

๕๐ 

 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
๑.๕ กลุ่มวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
อจนส ๑๐๐  นิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ           ๓ (๓-๐-๖) 
AMIM 100  Ecology and Biodiversity    
วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
หลักการท่ีจ าเป็นและแนวคิดพื้นฐานทางนิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ 

ความส าคัญของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ภัยคุกคามต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทาง
ชีวภาพในปัจจุบัน แนวทางการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการฟื้นฟูระบบนิเวศ ท้ังในระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

Essential principles and fundamental concepts of ecology and biodiversity; the 
importance of ecology and biodiversity; current threats to ecology and biodiversity; approaches to 
the biodiversity conservation and ecological restoration at local, national, and international levels 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
อจนส ๒๐๗  ภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม    ๒ (๒-๐-๔) 
AMIM 207  Environmental and Geography     
วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
ท่ีมาและวิวัฒนาการของแนวความคิดทางภูมิศาสตร์ หลักการ แนวคิด และโครงสร้างของวิชา

ภูมิศาสตร์ การศึกษาภูมิศาสตร์กายภาพและภูมิศาสตร์มนุษย์ อาทิ ภูมิศาสตร์ภูมิภาค ภูมิศาสตร์เชิงระบบ ปรัชญา
ภูมิศาสตร์ และภูมิศาสตร์เทคนิค การศึกษาภูมิศาสตร์ส่ิงแวดล้อมในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาคของประเทศไทย
และประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 The origins and evolution of geographical ideas; principles, concepts, and 
structure of geography; studies of physical and human geography, for example, regional geography, 
systematic geography, philosophy geography and geographic techniques; studies of regional 
environmental geography in Thailand and neighboring countries within the ASEAN Economic 
Community 
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๕๑ 

 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
อจนส ๓๐๓  สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการอนุรักษ์             ๒ (๒-๐-๔) 
AMIM 303  Environmental Conservation Education 
วิชาบังคับก่อน อจนส ๒๐๒ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
   AMIM 202 Applied Science in Social and Environmental  

     Aspects 
กระบวนการการสร้างความตระหนัก การส านึกและห่วงใยในปัญหาส่ิงแวดล้อม สถานการณ์

ส่ิงแวดล้อมในปัจจุบัน มลพิษส่ิงแวดล้อมรวมถึงปัญหาท่ีเกี่ยวข้องอื่น ๆ แนวทางการป้องกันปัญหา การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การถ่ายทอดความรู้ด้ านส่ิงแวดล้อม การประยุกต์ใช้ความรู้ในเชิงอนุรักษ์
ทรัพยากรในชุมชนให้มีความยั่งยืน 

The process of raising awareness and concern for environmental problems; 
current environmental situations; environmental pollution and other related problems; conservation 
of natural resources and environment; environmental knowledge transfer; knowledge application for 
sustainable resource conservation in the community    

 
๒ กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ                

๒.๑ กลุ่มวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี  
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 

อจนส ๓๓๖  เทคโนโลยีการสื่อสารสังคม       ๓ (๓-๐-๖) 
AMIM 336  Technology for Social Communication    
วิชาบังคับก่อน อจนส ๒๐๐ ทักษะการรู้สารสนเทศ 
   AMIM 200 Information Literacy   
หลักการ แนวคิด องค์ประกอบของการส่ือสาร ประเภทของการส่ือสาร แบบจ าลองการส่ือสาร 

พฤติกรรมการส่ือสาร การวิเคราะห์สารสนเทศ การส่ือสารภายในและภายนอกองค์การ การส่ือสารและการส่ือ
ความหมายอย่างสร้างสรรค์ โครงงานส่ือสารสังคม กฎหมายและจริยธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการส่ือสารมวลชน การผลิต
ส่ือสร้างสรรค์ท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

Principles, concepts, elements of communication; types of communication; 
communication models; communication behavior; information analysis; internal and external 
communication; creativity communication and interpretation; social communication projects; laws 
and ethics of mass communication; production of creative media suitable for the target audience 
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๕๒ 

 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
อจนส ๓๓๗  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการประยุกต์           ๓ (๒-๒-๕) 
AMIM 337  Geographic Information System for Application     
วิชาบังคับก่อน อจนส ๒๑๘ หลักการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
   AMIM 218 Principles of Geo-Informatics Technology  
หลักการและแนวคิดของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โครงสร้างฐานข้อมูลส าหรับแผนท่ีเฉพาะ

เรื่อง องค์ประกอบและการท างานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การน าเข้า การสอบถาม การทวนสอบ จัดเก็บ 
วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล คุณภาพของข้อมูล วิธีการจ าแนกประเภทข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นท่ี การ
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นผิว การประมาณค่าในช่วง และการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับการจัดการทาง
สังคมและส่ิงแวดล้อม 

 Principles and concepts of the geographic information system (GIS); the database 
structure for thematic maps; the composition and functions of GIS; data import, query, verification, 
storage, analysis and presentation; data quality; data classification method; spatial analysis, surface 
analysis; data interpolation, and the application of GIS for social and environmental management 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
อจนส ๓๓๘  ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเทคโนโลยี           ๓ (๓-๐-๖) 
AMIM 338  Creativity Innovation and Technology   
วิชาบังคับก่อน อจนส ๒๑๐ หลักการตลาด 
   AMIM 210 Principles of Marketing 
   อจนส ๒๑๖ การบริหารจัดการโครงการ  
   AMIM 216 Project Management 
ความหมาย องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ และทฤษฎีของความคิดสร้างสรรค์  

ความหมาย องค์ประกอบของนวัตกรรม ขั้นตอนในกระบวนการคิดเชิงออกแบบ ซึ่งประกอบด้วย การสร้างความ
เข้าใจอย่างลึกซึ้ง การนิยามหรือการตีกรอบปัญหา การระดมความคิด การสร้างต้นแบบ และการทดสอบ เพื่อพัฒนา
ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ไปสู่นวัตกรรมชุมชน 

Definition, dimension, and theory of creativity; Definition and dimension of 
innovation; design thinking process: empathizing, defining, brainstroming, prototyping, and testing for 
furthering creative thinking to community innovations 
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๕๓ 

 

๒.๒ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์   
                      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)   

อจนส ๒๓๖  หลักการศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน            ๓ (๒-๒-๕) 
AMIM 236  Principle of Community Study and Analysis    
วิชาบังคับก่อน อจนส ๒๐๙ หลักการพัฒนาชุมชน 
   AMIM 209 Principle of Community Development  
ปรัชญาการพัฒนาชุมชน ทฤษฎี แนวคิด และหลักการพัฒนาชุมชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติกับการพัฒนาชุมชน กระบวนการพัฒนาชุมชน องค์กรท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน คุณลักษณะและ
บทบาทของนักพัฒนาชุมชน กรณีศึกษาการพัฒนาชุมชนในประเทศไทย 

Philosophy of the community development; theories, concepts and principles of 
community development; the national economic and social development plan for the community 
development; processes of community development; organizations for community development; 
characteristics and roles of community development officers; case studies of the community 
development in Thailand 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
อจนส ๒๓๗  นโยบายและการวางแผนองค์กร             ๒ (๒-๐-๔) 
AMIM 237  Corporate Policy and planning   
วิชาบังคับก่อน อจนส ๒๐๓ หลักการจัดการสมัยใหม่ 
   AMIM 203 Principles of Modern Management 
แนวคิดและทฤษฎีนโยบายสาธารณะ การวางแผนองค์การ การก าหนดกลยุทธ์ และตัวช้ีวัด

ความส าเร็จองค์การ การก าหนดยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์โครงสร้างองค์การ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และ
พฤติกรรมองค์การ ตัวแบบส าหรับการออกแบบนโยบาย เทคนิคในการวิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบของทางเลือก
ต่าง ๆ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการก าหนดนโยบายกับการวางแผนในระดับต่าง ๆ  

Concepts and theories of public policy; organizational planning; strategy 
formulation processes, and key performance indicators; strategic planning processes; analyses of 
organizational structures, relationships, and behavior; models for policy design; techniques for 
assessing policy alternatives and evaluating policy impacts; analysis of the relationship between 
policy-making and planning at all levels 
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๕๔ 

 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
อจนส ๓๔๔  การวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม            ๓ (๒-๒-๕) 
AMIM 344  Participatory Action Research   
วิชาบังคับก่อน อจนส ๒๓๖ หลักการศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน 

AMIM 236 Principle of Community Study and Analysis 
อจนส ๓๐๐ ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์  
AMIM 300 Research Methodology in Social Sciences 

   อจนส ๓๐๑ สถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
   AMIM 301 Statistics for Social Science Research 
หลักการ แนวคิดพื้นฐานและประเภทของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เทคนิคท่ีจ าเป็น

ส าหรับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ระเบียบวิธีของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ขั้นตอนการ
ด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การเขียนรายงานการวิจัยชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

Principles, basic approaches and types of participatory action research; essential 
techniques for participatory action research; participatory action research methodology; participatory 
action research process; participatory action research report writing 

 
๒.๓ กลุ่มวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

                       จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
อจนส ๓๓๙  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม            ๓ (๓-๐-๖) 
AMIM 339  Environmental Impact Assessment   
วิชาบังคับก่อน อจนส ๒๓๘ การส ารวจภาคสนามทางทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
   AMIM 238 Survey and Field Trip for Environment and  

     Resource 
หลักการพื้นฐานและแนวทางในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม บทบาทและขอบเขตของการ

ประเมินผลกระทบทางสังคมท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม หลักการ กระบวนการ 
และการประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม วิธีการและเทคนิคการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม กรณีศึกษาในการด าเนินการประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมใน
โครงการระดับชาติและนานาชาติ 

Basic principles and guidelines for environmental impact assessment (EIA); roles 
and scopes of social impact assessment (SIA) in relation to the EIA process; principle, process, and 



   

ระดับปริญญา       ตรี        ป.บัณฑิต       โท         ป.บัณฑิตชั้นสูง        เอก                                                           โครงการจัดตั้งวทิยาเขตอ านาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล 

มคอ.๒   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวตักรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดลอ้ม)                                                                
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

๕๕ 

 

application of EIA; methods and techniques of public participation in EIA; case studies of the EIA 
practice relating to national and international projects 

 
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 

อจนส ๓๔๐  ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร         ๓ (๓-๐-๖) 
AMIM 340  Corporate Social Responsibility   
วิชาบังคับก่อน อจนส ๒๐๓ หลักการจัดการสมัยใหม่ 
   AMIM 203 Principles of Modern Management  
   อจนส ๒๑๖ การบริหารจัดการโครงการ 
   AMIM 216 Project Management 
หลักการ แนวคิดพื้นฐาน รูปแบบ และการด าเนินโครงการและกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อ

สังคมและส่ิงแวดล้อม ผลกระทบจากการด าเนินการธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ประโยชน์ของ
โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม การประยุกต์ใช้หรือเผยแพร่นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา
ส าหรับโครงการหรือกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม การพัฒนาโครงการด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม กรณีศึกษาและโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมท่ีประสบความส าเร็จ 

Principles, fundamental concepts, types, and practices of corporative social 
responsibility (CSR)’s projects and activities; impacts of business activities on society and 
environment; benefits of the CSR; application and diffusion of innovations for the problem-solving 
process in the CSR’s projects and activities; the development of the CSR projects; case studies and 
the CSR best practices 

 
๒.๔ กลุ่มวิชาบูรณาการ  

                    จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
อจนส ๓๔๓  ธุรกิจเพื่อสังคม               ๓ (๓-๐-๖) 
AMIM 343  Social Enterprise   
วิชาบังคับก่อน อจนส ๒๐๓ หลักการจัดการสมัยใหม่ 
   AMIM 203 Principles of Modern Management  
   อจนส ๒๐๔ หลักการเงินและบัญชี 
   AMIM 204 Principles of Finance and Accounting 
   อจนส ๒๑๐ หลักการตลาด 
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๕๖ 

 

   AMIM 210 Principles of Marketing 
   อจนส ๒๓๖ หลักการศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน 
   AMIM 236 Principle of Community Study and Analysis 
   อจนส ๓๐๒ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการจัดการสังคม 

      และสิ่งแวดล้อม 
AMIM 302 Appropriate Technology and Innovation for  

     Social and Environmental Management  
รูปแบบของธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ สภาพแวดล้อมธุรกิจ เครื่องมือท่ีใช้ในการออกแบบธุรกิจ

เพื่อสังคม การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาสังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน เทคนิคการเก็บข้อมูลในชุมชน การ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการท าธุรกิจเพื่อสังคม การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การประเมินผลการ
ด าเนินธุรกิจเพื่อสังคม การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมขององค์กร 
คุณธรรมของผู้ประกอบการและจริยธรรมทางธุรกิจ 

Business models; types of business; business environment; social enterprise design 
tools; analyzing and solving the sustainable social and environmental problems; data collection 
techniques for community assessment; application of innovation and technology in social enterprise; 
stakeholder analysis; social enterprise evaluation; intellectual property management; corporate 
social responsibility’s activities; entrepreneurial virtue and business ethics 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
อจนส ๔๓๒  เตรียมสหกิจศึกษา              ๒ (๒-๐-๔) 
AMIM 432  Preparation for Cooperative Education 
วิชาบังคับก่อน อจนส ๓๔๔ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
   AMIM 344 Participatory Action Research 
การเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานในสถานประกอบการ กระบวนการในการฝึกสหกิจศึกษา 

ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับสหกิจศึกษา เทคนิคการเขียนประวัติย่อเพื่อสมัครงาน การสอบสัมภาษณ์ การพัฒนา
บุคลิกภาพ และการเลือกสถานประกอบการ ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นในการไปฝึกงานในสถานประกอบการ การ
เสริมสร้างทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสากล การเขียนรายงานทาง
วิชาการและการน าเสนอผลงาน 

Preparations for the professional practice in an organization or a workplace, 
procedures and regulations for cooperative education programs; techniques for resume writing, 
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๕๗ 

 

interviewing, developing personality, and selecting suitable workplace; basic knowledge necessary 
for internship; ethical and international standards; academic report writing and presentations 

 
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 

อจนส ๔๓๓  สัมมนาด้านนวัตกรรมสังคมและสิ่งแวดล้อม           ๓ (๓-๐-๖) 
AMIM 433  Seminar for Social and Environmental Innovation  
วิชาบังคับก่อน อจนส ๓๓๖ เทคโนโลยีการสื่อสารสังคม 
   AMIM 336 Technology for Social Communication 
   อจนส ๓๔๔ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  
   AMIM 344 Participatory Action Research 
หลักการและการฝึกสัมมนา การคัดเลือกและก าหนดหัวข้อสัมมนา กระบวนการเตรียมการจัด

สัมมนา และทักษะการน าเสนอข้อมูลในการสัมมนา การจัดสัมมนาในหัวข้อด้านนวัตกรรมทางสังคมและส่ิงแวดล้อม 
Principles and practices of seminars; selection and identification of seminar topics; 

preparation processes and presentation skills in seminar; seminars on selected topics in the social 
and environmental innovation 

 
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 

อจนส ๔๓๔  โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม      ๓ (๑-๔-๔) 
AMIM 434  Corporate Social Responsibility Projects   
วิชาบังคับก่อน อจนส ๓๔๐ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร   
   AMIM 340 Corporate Social Responsibility 
   อจนส ๓๔๓ ธุรกิจเพื่อสังคม  
   AMIM 343 Social Enterprise 
การจัดเตรียม การคัดเลือก การวางแผน และการออกแบบโครงการด้านความรับผิดชอบต่อ

สังคมและส่ิงแวดล้อม การด าเนินโครงการและกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม การประเมิน
โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาส าหรับโครงการ
และกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม การเขียนและน าเสนอรายงานโครงการด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม กรณีศึกษาของโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

Preparation, selection, planning, and design of the corporative social responsibility 
(CSR)’s projects; practices of the CSR’s projects; the evaluation of the CSR’s projects; the application 
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๕๘ 

 

of innovations for the problem-solving process in the CSR’s projects and activities; the CSR report 
writing and presentation; case studies of the CSR projects 

 
๒.๕ กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติ    

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
       อจนส ๒๓๘  การส ารวจภาคสนามทางทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม          ๓ (๒-๒-๕) 

AMIM 238  Survey and Field Trip for Environment and Resource  
วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
หลักการและเทคนิคการส ารวจ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการส ารวจ การออกแบบและ

วางแผนวิธีการส ารวจ การเก็บข้อมูลและการฝึกปฏิบัติ การปฏิบัติงานด้านการส ารวจและการศึกษาภาคสนามทาง
ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม การประยุกต์ใช้เครื่องมือต่าง ๆ อย่างบูรณาการเพื่อการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 

Principles and techniques of surveying; using surveying tools and equipment; 
methods for survey planning, design, data collection, and implementation; conducting field research 
on the selected natural resources and environmental issues; application of integrated tools for 
natural resources and environmental management 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
อจนส ๔๓๒  สหกิจศึกษา             ๖ (๐-๓๖-๖) 
AMIM 432  Cooperative Education     
วิชาบังคับก่อน อจนส ๔๓๒ เตรียมสหกิจศึกษา  
   AMIM 432 Preparation for Cooperative Education 
การปฏิบัติงานในฐานะพนักงานช่ัวคราว และท างานเต็มเวลาในหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน 

การจัดท ารายงานการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพ การน าเสนอผลการปฏิบัติงานตามรูปแบบท่ีหลักสูตรก าหนด พร้อมส่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์ การประเมินผลโดยพนักงานพี่เล้ียงและอาจารย์นิเทศ วิจัยในสหกิจศึกษา 

Temporary and full-time employment in government and private agencies; writing  
cooperative education reports for professional development; presentations of cooperative education 
work and final report following the cooperative report format; the assessment and evaluation of 
students by onsite professional supervisors or mentor and university internship coordinators; 
cooperative education research  
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๕๙ 

 

๓ กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก                
๓.๑ กลุ่มวิชาการจัดการ การเงิน และการบัญชี  

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
อจนส ๓๗๒  การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน   ๒ (๒-๐-๔) 
AMIM 372  Logistics and Supply Chain Management 
วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
ความส าคัญของการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน การวางแผนกลยุทธ์โลจิสติกส์ การ

จัดการการจัดหา การจัดการการกระจายสินค้า การจัดการการผลิตระหว่างประเทศ การจัดการสินค้าคงคลัง  การ
จัดการคลังสินค้า การจัดการการขนส่ง พานิชย์อิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์ ความรู้พื้นฐานการน าเข้าและส่งออก 
พัฒนาการ และแนวโน้มการจัดการโลจิสติกส์ การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการโลจิสติกส์ การเลือก
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์จากภายนอก การบูรณาการกระบวนการทางธุรกิจในทุกกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับโลจิสติกส์ 

The importance of logistic and supply chain management; strategic planning for 
logistics management; management of procurement sourcing, physical distribution, international 
procurement, inventory, warehouse, transportation, and electronic commerce; fundamentals of 
importing and exporting; evolution and trends of logistics management; application of Information 
Technology in logistics management; selection of outsource service providers; an integrated business 
processes in logistics activities 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
อจนส ๓๗๓  การตลาดดิจิทัล               ๒ (๒-๐-๔) 
AMIM 373  Digital Marketing  
วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ขั้นแนะน า กลยุทธ์การตลาดอิเล็กทรอนิกส์และการวัดประสิทธิภาพ 

การวางแผนการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบเว็บไซต์ การสร้างแบรนด์ด้วยช่ือเว็บไซต์ การแบ่งส่วนตลาดและ
การเลือกตลาดเป้าหมาย ส่วนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การทาการตลาดผ่านเครื่องมือค้นหาบนอินเตอร์เน็ต 
การตลาดแบบไวรัส และการทาการตลาดบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 

Introduction to Electronic Marketing (e-Marketing); e-Marketing strategy and 
performance measurement; e-Marketing planning; website design; using domain names for branding 
purposes; market segmentation and positioning; e-Marketing mix; search engine marketing; viral 
marketing and social networking marketing; customer relationship management 
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๖๐ 

 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
อจนส ๓๗๔  การจัดการวิสาหกิจชุมชน             ๒ (๒-๐-๔) 
AMIM 374  Community Enterprise Management  
วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
ความหมายและความส าคัญของเศรษฐกิจชุมชน ครัวเรือนในระบบเศรษฐกิจชุมชน รูปแบบ 

ลักษณะและพัฒนาการของวิสาหกิจชุมชน การจัดการ การตลาด การจัดการการผลิต การส่งเสริมการตลาด 
กระบวนการของการประกอบการ กลยุทธ์การพัฒนาความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน การส ารวจโอกาสทางเศรษฐกิจ
และสังคมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ทักษะพื้นฐานการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษาและการบูรณาการ
จัดการวิสาหกิจชุมชน 

Definitions and importance of community economic; households in community 
economic system; type and development of community enterprise; management, marketing, 
production management, marketing promotion, process of entrepreneurship; strategic for 
strengthened of community enterprise development; surveying opportunities to create innovation 
in economic and social; basic Skills in community enterprise management; case study and integration 
of community enterprise management 

 
๓.๒ กลุ่มวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี  

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
อจนส ๔๗๕  เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเสมือนจริง           ๒ (๒-๐-๔) 
AMIM 475  Multimedia technology and virtualization 
วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
การศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีท่ีท าให้คอมพิวเตอร์สามารถผสมผสานระหว่างข้อความ ข้อมูล 

ตัวเลข ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหวและเสียงเข้าไว้ด้วยกัน หลักการของเทคโนโลยีมัลติมีเดีย หน้าท่ีและการท างานของ
เครื่องมือท่ีใช้ในการผลิตงานมัลติมีเดีย ประยุกต์ใช้เครื่องมือในการสร้างงานมัลติมีเดีย การสร้างภาพเสมือนจริง 
รวมถึงการสร้างภาพในมุมมอง 3 มิติ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

Studies of technology that enables computers to combine texts, data, numbers, 
images, motion picture, and sound; principles of the multimedia technology; functions and tools 
used in multimedia production; the application of the equipment to create multimedia works; 
creating the virtualization image including creating in the 3D model; students’ self-study in the 
multimedia technology 



   

ระดับปริญญา       ตรี        ป.บัณฑิต       โท         ป.บัณฑิตชั้นสูง        เอก                                                           โครงการจัดตั้งวทิยาเขตอ านาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล 

มคอ.๒   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวตักรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดลอ้ม)                                                                
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

๖๑ 

 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
อจนส ๔๗๖  การตัดสินใจโดยการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล            ๒ (๒-๐-๔) 
AMIM 476  Data-driven Decision Making 
วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
ข้อมูล ข้อมูลขนาดใหญ่ ชนิดของข้อมูล และโครงสร้างข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 

เครื่องมือและเทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูล หลักการในการตัดสินใจโดยขับเคล่ือนด้วยข้อมูล กรณีศึกษาการ
ตัดสินใจโดยขับเคล่ือนด้วยข้อมูล 

Data, big data, types of data and data structure; the basics of data analytics; the 
tools for data analytics and the key technologies for data analysis; data-driven decision making; case 
study of data-driven decision making 

 
๓.๓ กลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และภาษา  

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
อจวอ ๒๐๒  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ              ๓ (๓-๐-๖) 
AMSA 202  Preparation for Academic English   
วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ และบทความวิจัย โดยการ

วิเคราะห์ลักษณะทางภาษาศาสตร์ท่ีปรากฏในบทคัดย่อ บทน า บทระเบียบวิธีวิจัย บทสรุปและบทอภิปรายผล และ
พัฒนาทักษะการเขียนเชิงวิชาการท้ังการเขียนย่อหน้าและการเขียนเรียงความ 

The development of English skills for reding academic; English analyzing linguistic 
features in abstract, intro-duction, method, result and discussion; develop writing skill for paragraph 
and essay, including the preparation of presentation academic research  

 
๓.๔ กลุ่มทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
อจนส ๔๗๗  ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม            ๒ (๒-๐-๔) 
AMIM 477  Eco-friendly products  
วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  การออกแบบ

ผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ แนวทางในการเลือกใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือสาหรับการออกแบบและพัฒนา
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๖๒ 

 

ผลิตภัณฑ์และบริการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เทคนิคการสร้างสรรค์ไอเดียในการออกแบบให้ตรงกับความต้องการ
ของตลาด การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น 

Principles and concepts of environmentally-friendly products (eco-friendly products) and 
services; the eco-industrial product design; guidelines for the selection of technology and tools in 
the eco-friendly products design and development; techniques for successfully design for target 
markets; practices of the basic design and development of eco-friendly products 

 

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี           

เป็นรายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ ตามความสนใจหรือเลือกศึกษาจากรายวิชาในหมวดวิชาหรือแขนงวิชาต่าง ๆ 
ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ท้ังในและนอกประเทศท่ีมีข้อตกลงความร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยมหิดลท้ังนี้โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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๖๓ 

 

๓.๒   ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
๓.๒.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อ-นามสกุล  ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/ 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการทีเ่ผยแพร่ล่าสุด ๑ 
รายการ ในรอบ ๕ ปี  

๑   นางสาวโชติกา 
เมืองสง 
เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน    
๓-๖๓๙๙-๐๐๐๙x-
xx-x 

ผศ. - Ph.D. (Geology)  
China University of 
Geosciences (Wuhan) 
- วท.ม. (เทคโนโลยีการ
บริหารส่ิงแวดล้อม) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
- วท.บ. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- ศศ.บ. (สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

Pumijumnong, N., Songtrirat, P., 
Buajan,  S., Preechamart, S., 
Chareonwong, U., & Muangsong, 
C. (2021). Climate control of 
cambial dynamics and tree-ring 
width in two tropical pines in 
Thailand. Agricultural and Forest 
Meteorology. 303, 108394. doi: 
10.1016/j.agrformet.2021.108394 

๒ นางสาววาทินี  
สุนทรา 
เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน    
๓-๓๔๙๙-๐๐๘๒x-
xx-x 

ผศ. - ศศ.ด. (ภาษาอังกฤษศึกษา)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี 
- อ.ม. (วรรณคดี
เปรียบเทียบ)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ศศ.ม. (การสอน
ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดี
อังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

Suntara, W. (2021) Thai EFL 
Senior High School Students’ 
Errors in Paragraph Writing. Korea 
Journal of English Language and 
Linguistics. 21: 1145-1161.  

๓ นางสาวจุฑาทิพย์  
ศรีสุวรรณ 
เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน    
๓-๘๐๙๗-๐๐๑๘x-
xx-x 

 - ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีศึกษา) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
- M.Sc. (Information & 
Communication 
Technology)  
Universiti Utara Malaysia 

Srisuwan, C & Panjaburee, P. 
(2020). Implementation of flipped 
classroom with personalised 
ubiquitous learning support 
system to promote the university 
student performance of 
information literacy. International 
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๖๔ 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ-นามสกุล  ต าแหน่ง 
ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/ 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการทีเ่ผยแพร่ล่าสุด ๑ 
รายการ ในรอบ ๕ ปี  

- บธ.บ. (การเงิน)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

Journal of Mobile Learning and 
Organisation, 14(3): 398–424. doi: 
10.1504/IJMLO.2020.108200 

๔ นางสาวพัชทิชา  
กุลสุวรรณ์ 
เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน    
๑-๔๖๐๓-๐๐๐๒x-
xx-x 

 - ปร.ด. (ส่ิงแวดล้อมศึกษา) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- ศศ.ม. (การจัดการมนุษย์กับ
ส่ิงแวดล้อม) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
- วท.บ. (เศรษฐศาสตร์
ส่ิงแวดล้อม)  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

Kulsuwan, P., Sirisathit, P. (2022). 
The carbon footprint assessment 
from electricity in Amnatcharoen 
Province, Northeastern Thailand. 
International Journal of 
Agricultural Technology. 18(2): 
625-632. 

๕ นางสาวประภากร  
ศิริสถิตย์ 
เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน    
๑-๔๐๙๙-๐๐๒๑x-

xx-x 

 - บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

Kulsuwan, P., Sirisathit, P. (2022). 
The carbon footprint assessment 
from electricity in Amnatcharoen 
Province, Northeastern Thailand. 
International Journal of 
Agricultural Technology. 18(2): 
625-632. 
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๖๕ 

 

๓.๒.๒  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ท่ี ชื่อ-นามสกลุ (๑) ต าแหน่ง คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/ 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 
อย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ ปี (๒) 

๑   นางสาวโชติกา  
เมืองสง 
เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน    
๓-๖๓๙๙-๐๐๐๙x-
xx-x 

ผศ. - Ph.D. (Geology)  
China University of 
Geosciences (Wuhan) 
- วท.ม. (เทคโนโลยีการ
บริหารส่ิงแวดล้อม) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
- วท.บ. (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- ศศ.บ. (สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

Pumijumnong, N., Songtrirat, P., 
Buajan,  S., Preechamart, S., 
Chareonwong, U., & Muangsong, C. 
(2021). Climate control of cambial 
dynamics and tree-ring width in two 
tropical pines in Thailand. 
Agricultural and Forest Meteorology. 
303, 108394. doi: 
10.1016/j.agrformet.2021.108394 

๒ นางสาววาทินี  
สุนทรา 
เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน    
๓-๓๔๙๙-๐๐๘๒x-
xx-x 

ผศ. - ศศ.ด. (ภาษาอังกฤษ
ศึกษา)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี 
- อ.ม. (วรรณคดี
เปรียบเทียบ)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ศศ.ม. (การสอน
ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดี
อังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

Suntara, W. (2021) Thai EFL Senior 
High School Students’ Errors in 
Paragraph Writing. Korea Journal of 
English Language and Linguistics. 
21: 1145-1161.  
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๖๖ 

 

ท่ี ชื่อ-นามสกลุ (๑) ต าแหน่ง คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/ 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 
อย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ ปี (๒) 

๓ นางสาวจุฑาทิพย์  
ศรีสุวรรณ 
เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน    
๓-๘๐๙๗-๐๐๑๘x-
xx-x 

 - ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีศึกษา) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
- M.Sc. (Information & 
Communication 
Technology)  
Universiti Utara Malaysia 
- บธ.บ. (การเงิน)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินท
ร์ 

Srisuwan, C & Panjaburee, P. (2020). 
Implementation of flipped 
classroom with personalised 
ubiquitous learning support system 
to promote the university student 
performance of information literacy. 
International Journal of Mobile 
Learning and Organisation, 14(3): 
398–424. doi: 
10.1504/IJMLO.2020.108200 

๔ นางสาวพัชทิชา  
กุลสุวรรณ์ 
เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน    
๑-๔๖๐๓-๐๐๐๒x-
xx-x 

 - ปร.ด. (ส่ิงแวดล้อมศึกษา) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- ศศ.ม. (การจัดการมนุษย์
กับส่ิงแวดล้อม) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
- วท.บ. (เศรษฐศาสตร์
ส่ิงแวดล้อม)  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

Kulsuwan, P., Sirisathit, P. (2022). 
The carbon footprint assessment 
from electricity in Amnatcharoen 
Province, Northeastern Thailand. 
International Journal of Agricultural 
Technology. 18(2): 625-632. 

๕ 
 
 
 
 

 

นางสาวประภากร  
ศิริสถิตย์ 
เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน    
๑-๔๐๙๙-๐๐๒๑x-
xx-x 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

Kulsuwan, P., Sirisathit, P. (2022). 
The carbon footprint assessment 
from electricity in Amnatcharoen 
Province, Northeastern Thailand. 
International Journal of Agricultural 
Technology. 18(2): 625-632. 
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๖๗ 

 

ท่ี ชื่อ-นามสกลุ (๑) ต าแหน่ง คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/ 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 
อย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ ปี (๒) 

๖ นายเจตพล แสงกล้า
เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน    
๑-๓๔๐๗-๐๐๒๓x-
xx-x 

 
 
 
 
 

- ศศ.ม. (วิจัยประชากรและ
สังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล 
- วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

เจตพล แสงกล้า และรศรินทร์ เกรย์. 
(๒๕๖๕). การสวดมนต์กับความสุขและ
สุขภาพจิตของคนไทย. วารสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม. ปีท่ี ๑๖ ฉบับท่ี ๑. 

๗ นายปรัช กองสมบัติ 
เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน    
๑-๔๐๙๙-๐๐๒๕x-
xx-x 

 
 
 
 

- วท.ม. (เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมเพื่อการพัฒนา
สังคมและส่ิงแวดล้อม) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
- วท.บ. (ปฐพีวิทยา)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

Kulsuwan, P., Kongsombut, P. & 
Muangsong, C. (2021). 
Environmental Education for 
Conservation of Undergraduate 
Students at Mahidol University 
Amnatcharoen Campus. Journal of 
Education, Mahasarakham 
University.  15(4): 210-221.  
 

๘ นางมุกดา สุวรรณศรี  
เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน    
๑-๕๑๐๑-๙๐๐๐x-
xx-x 

 
 
 
 
 
 

- ศศ.ม. (การจัดการ
ทรัพยากรชีวภาพ)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 
- ศศ.บ. (พัฒนาสังคม) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

กฤษดา ปัจจ่าเนย์, มุกดา วงค์อ่อน, บัว
พันธ์ พรหมพักพงิ และ นิลวดี พรหมพัก
พิง. (๒๕๖๔). การศึกษาปฏิสัมพันธ์ของ
ผู้ค้ารายย่อยในตลาดสดท้องถิ่นอีสานผ่าน
มุมมองแนวคิดความไว้เนื้อเช่ือใจ. วารสาร
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์, ๓๘ (๑), ๒๖-
๕๒. 
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๖๘ 

 

ท่ี ชื่อ-นามสกลุ (๑) ต าแหน่ง คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/ 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 
อย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ ปี (๒) 

๙ นางสาวอุทัยวรรณ 
ผิวพรรณ 
เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน    
๑-๘๔๐๑-๐๐๑๕x-
xx-x 

 - วท.ม. (เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมเพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม)  
มหาวิทยาลัยมหิดล 
- วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิต
พืช) สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

อิศเรศ กะการด,ี นวลทิพย์ ฉลาดเลศ, และ
อุทัยวรรณ ผิวพรรณ. (๒๕๖๒). การศึกษา
ผลกระทบการเปล่ียนแปลงการใช้
ประโยชน์ท่ีดินต่อปริมาณน้ าท่าในพื้นท่ีลุ่ม
น้ าปราจีนบุรีด้วยแบบจ าลอง SWAT. 
ประชุมวิชาการด้านการชลประทารและ
การระบายน้ าแห่งชาติครั้งท่ี ๑๒. ๑๒th 
THAICID National Symposium (หน้า 
๙๗-๑๐๘). นนทบุรี: สถาบันพัฒนาการ
ชลประทาน กรมชลประทาน. 

 

๓.๒.๓  อาจารย์ประจ าจากคณะต่าง ๆ ดังนี้   
- ไม่มี 
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๖๙ 

 

๓.๒.๔  อาจารย์พิเศษ  
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
 

คุณวุฒิการศึกษา และสถาบันที่
ส าเร็จการศึกษา 

สังกัดหน่วยงาน 

๑ ธนิดา พูลจิตร   นักวิชาการ
พัฒนาชุมชน
ช านาญการ 

- รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัด
ศรีสะเกษ 
- บธ.บ. (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
จังหวัดนครราชสีมา   

ส านักงานพัฒนา
ชุมชนอ าเภอลือ
อ านาจ จังหวัด
อ านาจเจริญ 

๒ นฤมล เจริญใจ อาจารย์ - ศศ.ม. (วิจัยประชากรและ
สังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล 
จังหวัดนครปฐม 
- ศศ.บ. (สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา)   
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยมหา
มงกุฎราชวิทยาลัย 

๓ สุดารัตน์  ภูสมนึก นักวิชาการคลัง
ปฏิบัติการ 

-บธ.ม. (การจัดการเชิงกลยุทธ์) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
-บธ.บ. (สาขาการจัดการ)
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

ส านักงานคลัง
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

๔ ธัญญน์ภัส กิ่งสุวรรณ  เจ้าของธรุกิจ - บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
- สถ.บ. (สถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 

แบรนด์ Thorr 
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๗๐ 

 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
 

คุณวุฒิการศึกษา และสถาบันที่
ส าเร็จการศึกษา 

สังกัดหน่วยงาน 

๕ พลอยพรรณ จิตรแจ้ง Head of 
Technology 
Commercializ-
ation Unit            
Institute for 
Technology 
and 
Innovation 
Management 

- LL.M. (International Trade 
Law) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- น.บ. (กฎหมาย)  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
     

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
๔.  องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 
 หลักสูตร ฯ ก าหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา อจนส ๓๔๕ เตรียมสหกิจศึกษา (Preparation For 
Coorperative Education) จ านวน ๒ หน่วยกิต ในช้ันปีท่ี ๓ ภาคการศึกษาท่ี ๒ เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อม
ก่อนปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระเบียบข้อบังคับ การพัฒนาบุคลิกภาพ การเสริมสร้างทักษะและจริยธรรมใน
วิชาชีพเฉพาะสาขา การเขียนรายงานทางวิชาการ และการน าเสนองาน รวมท้ังความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติ
สหกิจศึกษา 
 หลักสูตร ฯ ก าหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชา อจนส ๔๓๒ สหกิจศึกษา (AMIM 432 Cooperative 
Education) จ านวน ๖ หน่วยกิต ในช้ันปีท่ี ๔ ภาคการศึกษาท่ี ๒ เพื่อสร้างประสบการณ์การฝึกสหกิจศึกษา ท่ีมีการ
ฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานภาครัฐ หรือสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า ๑๖ สัปดาห์ เพื่อเพิ่มทักษะและองค์ความรู้
ในด้านต่าง ๆ รวมถึงเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ในการท างาน โดยการฝึกสหกิจศึกษานี้ จะเน้นการฝึกทักษะการ
ท างานและเพิ่มองค์ความรู้ทางด้านการพัฒนาชุมชน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และงานด้านท่ี
นักศึกษาสนใจและมีความเกี่ยวข้องกับหลักสูตรฯ โดยนักศึกษาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงภายหลังส าเร็จ
การศึกษา ท้ังในการด าเนินงานภายในองค์กรท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน หลังจากส าเร็จการศึกษาและใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้ 
 ๔.๑.  มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) ของประสบการณ์ภาคสนาม  

มาตรฐานผลการเรียนรู้การฝึกสหกิจศึกษา คือ นักศึกษามีทักษะการปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐหรือสถาน
ประกอบการ มีการเรียนรู้การปฏิบัติตามกฏระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม มีความตรงต่อเวลา มี
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๗๑ 

 

ความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย มีทักษะการท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
น าความรู้และทักษะจากการฝึกสหกิจศึกษาไปใช้ในการด าเนินงานภายหลังส าเร็จการศึกษาในหน่วยงานภาครัฐ หรือ
สถานประกอบการได้  

โดยการปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ หรือสถานประกอบการ ได้มีการเตรียมความพร้อมและจัดท าคู่มือสหกิจ
ศึกษาให้กับนักศึกษา ซึ่งการปฏิบัติงานมีการลงช่ือและบันทึกลายมือช่ือรับรองจากพี่เล้ียงภายในองค์กร และ
มอบหมายภาระงานประจ าให้แก่นักศึกษา พร้อมท้ังให้ค าปรึกษาการด าเนินงานสหกิจศึกษาเพื่อจัดท ารายงานสหกิจ
ศึกษา (โครงงานวิจัย) ท่ีนักศึกษาสนใจเพิ่มเติม และน าเสนอผลการด าเนินงานและรายงานสหกิจศึกษา (โครงงานวิจัย) 
หลังจากเสร็จส้ินสหกิจศึกษาต่อคณาจารย์และสถานประกอบการ เมื่อส้ินสุดการปฏิบัติสหกิจศึกษา นักศึกษาท่ีส าเร็จ
การศึกษาในรายวิชา จะสามารถ 

๑. ประยุกต์องค์ความรู้ทางสหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม 
เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม ในการปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายได้ตรงตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ 

๒. ใช้กระบวนการวิจัยทางสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในการวิเคราะห์ปัญหาด้านสังคมและส่ิงแวดล้อมได้
อย่างเป็นระบบ รวมถึงออกแบบ วางแผน ด าเนินการ และ/หรือให้ข้อเสนอแนะโครงการด้านสังคมและส่ิงแวดล้อมได้
ถูกต้องตามมาตรฐานหลักวิชาการ  

๓. แสดงทักษะการปฏิบัติงานตามหน้าท่ี (Job Position) หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย (Job Description) แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามมาตรฐานหน่วยงาน/สถานประกอบการท่ีปฏิบัติ
สหกิจศึกษา (แหล่งฝึก) และ/หรือหลักสูตรฯ ก าหนด 

๔. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น รวมรวมข้อมูล วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรง
ตามวัตถุประสงค์ และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

๕. แสดงทักษะการส่ือสารในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และจัดท า
รายงานสหกิจได้ตามมาตรฐานท่ีหน่วยงาน/สถานประกอบการ หรือหลักสูตรฯ ก าหนด เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๖. ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ บนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม และกฎระเบียบขององค์กรและสังคม 
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๔.๒.  ช่วงเวลา  
ล าดับ ชั้นป ี ภาค

การศึกษา 
รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ค้นคว้า) 

๑ ๔ ๑ อจนส ๓๔๕      เตรียมสหกิจศึกษา 
AMIM 345       Preparation For 
                     Coorperative Education 

๒ (๒-๐-๕) 

๒ ๔ ๒ อจนส ๔๓๒ สหกิจศึกษา 
AMIM 432 Cooperative Education   

๖ (๐-๓๖-๖) 

๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน  
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา อจนส ๓๔๕ เตรียมสหกิจศึกษา โดยจัดให้มีการเตรียมความพร้อมก่อน

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระเบียบข้อบังคับ การพัฒนาบุคลิกภาพ การเสริมสร้างทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพ
เฉพาะสาขา การเขียนรายงานทางวิชาการ และการน าเสนองาน รวมท้ังความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติสหกิจ
ศึกษา 

จัดการเรียนการสอนในรายวิชา อจนส ๔๓๒ สหกิจศึกษา โดยจัดให้มีการนิเทศงานนักศึกษาจากอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ฯ ก่อนการด าเนินงานสหกิจศึกษา และออกนิเทศนักศึกษาในระหว่างการด าเนินงานสหกิจศึกษา และ
นักศึกษาน าเสนอความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และความก้าวหน้ารายงานสหกิจศึกษา ตามก าหนดการ
ของหลักสูตร ฯ และสรุปผลน าเสนอการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และรายงานสหกิจศึกษา (โครงงานวิจัย) ก่อนปิดภาค
การศึกษาท่ี ๒ ของช้ันปีท่ี ๔ รวมระยะเวลา ๑๖ สัปดาห์ โดยมีกระบวนการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการและ
ก าหนดการสหกิจศึกษา ดังนี้ 

สัปดาห์ ก าหนดการ การปฏิบัติงาน 

๑  นักศึกษารายงานตัวต่อฝ่ายบุคคลหรือฝ่าย
บริหารทรัพยากรมนุษย์ ณ สถานประกอบการ
หรือแหล่งฝึก 

 สถานประกอบการมอบหมายงานให้นักศึกษา
เปรียบเหมือนเป็นพนักงานขององค์กร 

 สถานประกอบการก าหนดภาระหน้าท่ีและ
ต าแหน่งท่ีต้องปฏิบัติงานอย่างชัดเจนให้กับนักศึกษา 

 สถานประกอบการจัดให้มีระบบพี่เล้ียงท่ีปรึกษา
คอยให้ค าแนะน านักศึกษาในการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา 

 นักศึกษาปฏิบัติงานตามท่ีสถานประกอบการ
มอบหมายให ้
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สัปดาห์ ก าหนดการ การปฏิบัติงาน 

๒-๔  อาจารย์ ท่ีปรึ กษา  พนัก ง าน ท่ีปรึกษา 
ร่วมกับนักศึกษาประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน
ในระยะเวลา 16 สัปดาห์ พร้อมก าหนดการ
ปฏิบัติงานหัวข้อโครงงาน/หรือหัวข้อวิจัย 

 ด า เนินการ ศึกษางานโครงการด้านสังคม/
ส่ิงแวดล้อมตามแผนการปฏิบั ติงานของสถาน
ประกอบการ 
 ด าเนินการปฏิบัติงานตามท่ีสถานประกอบการ
มอบหมาย อาทิ งานเอกสาร งานบันทึกข้อมูล งาน
ตรวจสอบข้อมูล งานประสานงานและติดต่อ งาน
จัดการโครงการท่ีเกี่ยวข้องของสถานประกอบการ 
  ด าเนินการศึกษา ทบทวน โครงการด้านสังคม/
ส่ิงแวดล้อม เพื่อคิดค้นประเด็นหัวข้อรายงานสหกิจ
ศึกษา (โครงงานวิจัย) 

๕-๘  นักศึกษาร่วมกับพนักงานท่ีปรึกษาจัดท า
รายงาน เตรียมความพร้อม น าเสนอ  (ร่าง)

ความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน 

 ด าเนินการปฏิบัติงานตามท่ีสถานประกอบการ
มอบหมาย อาทิ งานเอกสาร งานบันทึกข้อมูล งาน
ตรวจสอบข้อมูล งานประสานงานและติดต่อ งาน
จัดการโครงการท่ีเกี่ยวข้องของสถานประกอบการ 
 ด าเนินการปฏิบั ติงานภาคสนามตามสถาน
ประกอบการก าหนด อาทิ การตรวจวัดคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม การสัมภาษณ์และการเก็บข้อมูลทาง
สังคม การปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และส่ิงแวดล้อมภาคสนาม 
 ด าเนินการศึกษา ทบทวน และร่างรายงานสหกิจ
ศึกษา (โครงงานวิจัย) 

๙-๑๓  คณาจารย์นิเทศเข้านิเทศงานนัก ศึกษา 
พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในร่างรายงาน ณ 
สถานประกอบการ 

 ด าเนินการปฏิบั ติงานภาคสนามตามสถาน
ประกอบการก าหนด  
 ด าเนินการศึกษา ทบทวน และร่างโครงงานหรือ
รายงานสหกิจศึกษา ร่วมกับพนักงานท่ีปรึกษา และ
อาจารย์ท่ีปรึกษา (โครงงานวิจัย)  
 นักศึกษาน าเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงงาน
สหกิจศึกษา และการปฏิบัติงาน ต่อคณาจารย์นิเทศ 
ณ สถานประกอบการ  

๑๓-๑๕  นักศึกษาส่งรายงานให้พนักงานท่ีปรึกษา
ตรวจและท าการแก้ไข (ร่าง) 

 ด าเนินการปฏิบั ติงานภาคสนามตามสถาน
ประกอบการก าหนด  



   

ระดับปริญญา       ตรี        ป.บัณฑิต       โท         ป.บัณฑิตชั้นสูง        เอก                                                           โครงการจัดตั้งวทิยาเขตอ านาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล 

มคอ.๒   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวตักรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดลอ้ม)                                                                
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

๗๔ 

 

สัปดาห์ ก าหนดการ การปฏิบัติงาน 

 ด าเนินการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ข้อมูล
ภาคสนาม และสรุปผลการด าเนินงานของรายงาน
สหกิจศึกษา (โครงงานวิจัย) 
 นัก ศึกษาปรับแก้ รายงานสหกิจศึกษาตาม
ข้อเสนอแนะของคณาจารย์ และพนักงานท่ีปรึกษา 
และติดตามด าเนินการจัดท าเล่มรายงานสหกิจศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

๑๖  พนักงานท่ีปรึกษา/พี่เล้ียงประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานของนักศึกษา 
 นักศึกษากลับมารายงานตัว พร้อมส่งเล่มรายงานสหกิจศึกษา (ฉบับสมบูรณ์) ต่อทางสถานศึกษา 
 นักศึกษาส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน และน าเสนอต่อคณาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 

 
๔.๔   จ านวนหน่วยกิต  ๖ หน่วยกิต 

 
๔.๕    การเตรียมการ 
การเตรียมการฝึกสหกิจ ด าเนินการวางแผนและเตรียมการ ๖ ส่วน ดังนี้ 
 ๑) นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา อจนส ๔๓๒ เตรียมสหกิจศึกษา (AMIM 432 Preparation for 

Cooperative Education) จ านวน ๒ หน่วยกิต ในช้ันปีท่ี ๔ ภาคการศึกษาท่ี ๑ ก่อนการฝึกสหกิจศึกษา โดยมีผลการ
ประเมินรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาอยู่ภายใต้เกณฑ์การประเมินท่ีทางหลักสูตร ฯ ก าหนด โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 

  ๑.๑) การศึกษาในรายวิชาอจนส ๔๓๒ เตรียมสหกิจศึกษา หากนักศึกษาขาดเรียนหรือขาดกิจกรรมใด
นักศึกษาต้องชดเชยหัวข้อหรือกิจกรรมนั้นให้เรียบร้อยก่อนวันสุดท้ายของการสอบประจ าภาคการศึกษา 
  ๑.๒) นักศึกษาจะสอบผ่านรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา เมื่อมีคะแนนรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๙ ของ
คะแนนท้ังหมด ซึ่งประกอบด้วยคะแนนท่ีคิดจากเวลาเข้าเรียน คะแนนฝึกปฏิบัติในคาบ/ทดสอบย่อย และคะแนน
สอบปลายภาครายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา (สอบประมวลความรู้) โดยให้ระดับคะแนนตัวอักษร S (Satisfactory-ผ่าน) 
U (Unsatisfactory-ไม่ผ่าน) และ O (Outstanding-เหนือความคาดหมาย) 

๒) การเตรียมแหล่งสหกิจศึกษา โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ฯ ประชุม
เตรียมแหล่งสหกิจศึกษา ให้เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษาในภาคการศึกษานั้น ๆ และก าหนดสถานท่ีฝึกสหกิจศึกษา 
ด้วยการติดต่อประสานงาน และคัดเลือกสถานท่ีประกอบการท่ียินดีและตอบรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติสหกิจศึกษา 



   

ระดับปริญญา       ตรี        ป.บัณฑิต       โท         ป.บัณฑิตชั้นสูง        เอก                                                           โครงการจัดตั้งวทิยาเขตอ านาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล 

มคอ.๒   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวตักรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดลอ้ม)                                                                
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

๗๕ 

 

๓) การเตรียมความพร้อมนักศึกษา โดยมีการด าเนินการจัดปฐมนิเทศนักศึกษา พร้อมแจกคู่มือสหกิจศึกษา 
ช้ีแจงวัตถุประสงค์ รายละเอียดในการจัดท าบันทึกรายงานผลปฏิบัติงาน เกณฑ์การประเมิน และงานท่ีนักศึกษาได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหลังเสร็จส้ินการปฏิบัติสหกิจ 

๔) การเตรียมอาจารย์นิเทศ หรืออาจารย์ท่ีปรึกษาในหลักสูตร ฯ ด้วยการด าเนินการประชุมเตรียมความ
พร้อม เพื่อท าความเข้าใจบทบาทและหน้าท่ีในการออกนิเทศนักศึกษาในสถานประกอบการ และจัดประชุมรายงาน
ความก้าวหน้าของนักศึกษาท่ีปฏิบัติสหกิจ อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง  

๕) การเตรียมท่ีปรึกษาหรือพี่เล้ียงในองค์กรปฏิบัติสหกิจศึกษา โดยด าเนินการติดต่อประสานงานกับสถาน
ประกอบการ ให้จัดเตรียมพนักงานหรือพี่เล้ียงส าหรับคอยดูแล พร้อมแจกคู่มือสหกิจศึกษาส าหรับพนักงานหรือพี่เล้ียง  
ช้ีแจงวัตถุประสงค์ ก าหนดการ ตลอดจนการประเมินผลปฏิบัติงานของนักศึกษา 

๖) การจัดการความเส่ียง ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดจากการปฏิบัติสหกิจ และประเมินความ
เส่ียงท่ีได้รับจากการด าเนินงานปฏิบัติสหกิจ 
 

๔.๖    กระบวนการประเมินผล 
 การประเมินผลการฝึกสหกิจศึกษา คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ ๑๐๐ โดยแบ่งสัดส่วนการประเมิน ดังต่อไปนี้ 
  ๑) ผลการประเมินการปฏิบัติงาน แบบรายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
  ท้ังนี้การประเมินในส่วนนี้ต้องมีสัดส่วน ร้อยละ ๖๐ ดังนั้น ในสัปดาห์สุดท้ายของการปฏิบัติงาน พนักงานท่ี
ปรึกษาจะประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา และให้นักศึกษาน ากลับมายื่นต่อมหาวิทยาลัยทันที ในวันท่ีเดินทาง
กลับสู่มหาวิทยาลัย หากนักศึกษาสหกิจศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของแหล่งฝึกได้ จะต้องยื่นค าร้องขอ
ลากิจกรรม และขอชดเชยกิจกรรมให้ครบถ้วน นักศึกษาสหกิจศึกษาท่ีไม่เข้าร่วมกิจกรรม และไม่ยื่นค าร้องขอลา
กิจกรรมจะถูกรายงานให้ ประธานคณาจารย์นิเทศทราบ เพื่อประกอบการพิจารณาการประเมินผลรายวิชา  
  ๒) ผลการประเมินรายงานสหกิจศึกษาโดยคณาจารย์  
  ท้ังนี้การประเมินในส่วนนี้ต้องมีสัดส่วน ร้อยละ ๔๐ โดยแบ่งออกเป็น  
  ๒.๑) ความก้าวหน้าระหว่างการนิเทศนักศึกษา )รายงานวิชาการและการน าเสนอ (  คิดเป็น ร้อยละ ๑๐  
  ๒.๒) รายงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ คิดเป็น ร้อยละ ๒๕ และ 
  ๒.๓) การน าเสนอ คิดเป็น ร้อยละ ๕ โดยนักศึกษาจะเป็นผู้ประสานงานส่งรายงานการปฏิบัติงานและ
รายงานวิชาการให้กับคณาจารย์ผู้รับผิดชอบนักศึกษารายนั้น ๆ เพื่อให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาสหกิจศึกษา และตรวจ
แก้ไขให้ได้ฉบับท่ีสมบูรณ์และถูกต้องตามหลักวิชาการ และรวบรวมผลการประเมินแจ้งให้กับมหาวิทยาลัย 
  ประธานคณาจารย์นิเทศและคณาจารย์นิเทศจะร่วมกันพิจารณาให้ระดับคะแนน ตัวอักษร S หรือ U หรือ 
O แกน่ักศึกษา และน าเสนอผ่านประธานหลักสูตรเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิชาการเช่นเดียวกับ
การประเมินผลรายวิชาอื่น ๆ ก่อนท่ีจะรวบรวมผลการประเมินแจ้งให้กองบริหารการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
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๗๖ 

 

กรณีท่ีนักศึกษาได้ระดับคะแนนตัวอักษร U ต้องเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาใหม่ ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพก่อน หากมีความประสงค์จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาใน
ภาคการศึกษาถัดไป ท้ังนี้อาจจะมีผลท าให้ส าเร็จการศึกษาช้ากว่า ก าหนด (หมายเหตุ  :เกณฑ์การประเมิน  O ≥ ร้อย
ละ 90, S = ร้อยละ 70-89 และ U ≤ ร้อยละ 69) 
 
๕.  ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)  

๕.๑  ค าอธิบายโดยย่อ  
 การเรียนการสอนท่ีเกี่ยวข้องกับการท าวิจัย เพื่อให้บรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) ของการ
ท าวิจัย ในหลักสูตร มีจ านวน ๔ รายวิชา ประกอบด้วย  
  ๒.๑) อจนส ๓๐๐ ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจแนวคิด หลักการ 
และกระบวนการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สามารถออกแบบระเบียบวิธีวิ จัยเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและส่ิงแวดล้อม ได้
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  
  ๒.๒) อจนส ๓๐๑ สถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจทฤษฎีและ
แนวคิดพื้นฐานทางสถิติเพื่อการวิจัยสังคมศาสตร์ ท้ังสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน และสามารถฝึกปฏิบัติการ
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติและการแปลผล เพื่อทดสอบสมมติฐาน ทดสอบความสัมพันธ์ จัดการและวิเคราะห์
ข้อมูล และประยุกต์ใช้สถิติท่ีเหมาะสมภายใต้จริยธรรมในการใช้สถิติ 
  ๒.๓) รายวิชา อจนส ๓๔๔ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ท่ีเน้นการฝึกปฏิบัติการวิจัยแบบมีส่วน
ร่วม โดยท้ังสองวิชาข้างต้นมีความเช่ือมโยง และมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจแนวคิด หลักการ และ
กระบวนการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สามารถออกแบบระเบียบวิธีวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและส่ิงแวดล้อม ได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนและจริยธรรมของการวิจัย ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ สรุป แปรผลการวิจัยได้อย่างถูกต้อง พร้อมท้ังสามารถน าเสนอผลการศึกษาวิจัยด้วยรูปแบบและเทคโนโลยี
การส่ือสารท่ีเหมาะสมได้ โดยอยู่ในความดูแลและค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการวิจัยและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
  ๒.๔) รายวิชา อจนส ๔๓๕ สหกิจศึกษา เป็นการวิจัยท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มี
วัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนทักษะการส่ือสาร ทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่นของนักศึกษา และด าเนินการวิจัยท่ีเป็น
ประโยชน์ส าหรับสถานประกอบการ นักศึกษาจะต้องขอรับค าปรึกษาจากพนักงานท่ีปรึกษา (Job Supervisor) เพื่อ
ก าหนดหัวข้อการวิจัยท่ีเหมาะสม โดยค านึงถึงความต้องการของสถานประกอบการเป็นหลัก โดยมีการด าเนินงานวิจัย
ตามระเบียบวิธีการวิจัยท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการ มีการสรุปข้อมูลหรือสถิติ การวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูล เป็น
ต้น 
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๗๗ 

 

 ๕.๒  มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) 
  ๑. อธิบาย แนวคิด หลักการ กระบวนการวิจัยทางสังคมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ และกระบวนการพัฒนา
ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
  ๒. วิเคราะห์สภาพปัญหาทางด้านสังคมและส่ิงแวดล้อมแบบองค์รวมได้อย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน 
  ๓. ออกแบบโครงร่างงานวิจัยแบบมีส่วนร่วม เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและส่ิงแวดล้อม ต้ังแต่การก าหนด
ค าถามวิจัย วัตถุประสงค์ ขอบเขต กรอบแนวคิด ทบทวนวรรณกรรม และระเบียบวิธีวิจัยท่ีเหมาะสมตามมาตรฐาน
การวิจัยสากล  
  ๔. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบแผนการวิจัยท่ีออกแบบไว้ ด้วยเทคนิคและเครื่องมือทาง
สังคมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ในการท าวิจัยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
  ๕. วิเคราะห์ แปลผล สรุปและอภิปรายผลการศึกษาได้ตามวัตถุประสงค์การวิจัย และแสดงถึงข้อเสนอแนะ
หรือแนวทางการแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนท้ังในมิติทางสังคมและส่ิงแวดล้อม ภายใต้ข้อมูลเชิงประจักษ์
และจรรยาบรรณการวิจัย 
  ๖. เผยแพร่ผลงานวิจัยจ านวน ๑ เรื่องต่อคน ในรูปแบบตามท่ีก าหนด อาทิ รายงานการวิจัย โครงการ/
กิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน การจัดสัมมนา การจัดประชุมคืนข้อมูลสู่ชุมชน 
  ๗. แสดงข้อมูลจริยธรรมของการวิจัยในรายงานการวิจัย และด าเนินการวิจัยตามจริยธรรมของการวิจัย 
มาตรฐานคุณธรรม และจริยธรรมของนักพัฒนาชุมชน 
  ๘. แสดงทักษะในการท างานเป็นทีมและการท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ แสดงออกถึงความ
รับผิดชอบและปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสม 
 

๕.๓  ช่วงเวลา  
๕.๓.๑ รายวิชา อจนส ๓๐๐ ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ จ านวน ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) ภาคการศึกษาท่ี ๑ 

ของช้ันปีท่ี ๓ 
๕.๓.๒ รายวิชา อจนส ๓๐๑ สถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ จ านวน ๒ หน่วยกิต (๑-๒-๓) ภาคการศึกษาท่ี 

๑ ของช้ันปีท่ี ๓ 
๕.๓.๓ รายวิชา อจนส ๓๔๔ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม จ านวน ๓ หน่วยกิต (๒-๒-๕) ภาคการศึกษา

ท่ี ๒ ของช้ันปีท่ี ๓ 
๕.๓.๔ รายวิชา อจนส ๔๓๔ สหกิจศึกษา จ านวน ๖ (๐-๓๖-๖) ภาคการศึกษาท่ี ๒ ของช้ันปีท่ี ๔ 
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๗๘ 

 

๕.๔  จ านวนหน่วยกิต รวมทั้งหมด  ๑๔ หน่วยกิต 
ช่วงเวลาและจ านวนหน่วยกิตจ าแนกตามรายวิชา แสดงดังตาราง 

ล าดับ ชั้นป ี ภาคการศึกษา รายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
๑ ๓ ๑ อจนส ๓๐๐ ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

AMIM 300 Research Methodology in 
Social Sciences 

๓ (๓-๐-๖) 

๒ ๓ ๑ อจนส ๓๐๑        สถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์  
AMIM 301 Statistics for Social 

Science Research 

๒ (๑-๒-๓) 

๓ ๓ ๒ อจนส ๓๔๔ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม 

AMIM 344 Participatory Action  
                     Research 

๓ (๒-๒-๕) 

๔ ๔ ๑ อจนส ๔๓๔ สหกิจศึกษา 
AMIM 434 Cooperative Education   

๖ (๐-๓๖-๖) 

รวมทั้งหมด ๑๔ 
 
๕.๕  การเตรียมการ  
ในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับการท าวิจัยจะใช้รูปแบบการสอนท่ีสอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาท่ีเน้นการเรียนรู้เป็น

ศูนย์กลาง (Learning Centered Education)  ซึ่งประกอบไปด้วย 
 ๑. การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์ เป็นการอธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และกระบวนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

กับกระบวนการวิจัยแก่ผู้เรียน มีการสอดแทรกค าสอนด้านคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงการยกตัวอย่างกรณีศึกษาในปัจจุบัน 
และมีการใช้ส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนอย่างเหมาะสม โดยเน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์ และ
พูดคุยแลกเปล่ียนในช้ันเรียน 

 ๒. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ท าหน้าท่ีช้ีแจงการด าเนินงาน และท าหน้าท่ีเป็นผู้เอื้ออ านวยกระบวนการหรือผู้
อ านวยความสะดวกหรือผู้อ านวยการเรียนรู้ (Facilitators) ก ากับ ติดตาม กระตุ้นและแนะน าข้อมูล ตลอดจนแหล่งความรู้
ท่ีเป็นประโยชน์ในการเพิ่มพูนองค์ความรู้ต่อการวิจัยของนักศึกษา เพื่อให้การวิจัยเป็นไปตามกระบวนการท่ีออกแบบไว้ 
รวมถึงจัดเตรียมอาจารย์หรือผู้เช่ียวชาญในสาขาต่าง ๆ เพื่อเป็นท่ีปรึกษาในการวิจัย เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้  
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๗๙ 

 

 ๓. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สถานท่ีและสภาพแวดล้อม ท่ีเอื้อต่อการท าวิจัย เช่น การ
คัดเลือกพื้นท่ี การติดต่อประสานงานในพื้นท่ีเพื่อขอความอนุเคราะห์ใช้เป็นแหล่งศึกษาและฝึกทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับการท า
วิจัย เป็นต้น 

 ๔. ภายหลังการเรียนรู้ด้วยวิธีการบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์ การติดต่อประสานพื้นท่ีและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
การวิจัย ผู้เรียนจะต้องลงปฏิบัตการวิจัยในภาคสนามหรือพื้นท่ีชุมชน ตามกระบวนการวิจัยท่ีออกแบบและด าเนินงานวิจัย
ในทุกขั้นตอนตามจริยธรรมของการวิจัย มาตรฐานคุณธรรม และจริยธรรมของนักพัฒนาชุมชนต้ังแต่ การก าหนดปัญหา
วิจัย วัตถุประสงค์ การทบทวนวรรณกรรม การก าหนดกลุ่มตัวอย่างและพื้นท่ีเป้าหมาย เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่องมือท่ี
เหมาะสม วิเคราะห์ สรุป และแปรผลข้อมูลได้อย่างถูกต้องตามหลักระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ และสามารถ
น าเสนอข้อมูลการวิจัยด้วยรูปแบบและเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีเหมาะสมได้  

๕.๖  กระบวนการประเมินผล 

 เพื่อให้บรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) ของการท าวิจัย แผนการประเมินผลลัพธ์การ
เรียนรู้จึงมีกระบวนการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ ดังนี้ 
 ๑. การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment) ประกอบด้วย 1) การประเมินความรู้ก่อน
และหลังเรียน 2) การอภิปราย การถาม-ตอบในช้ันเรียน 3) ผู้สอนใช้การสังเกตพฤติกรรมความสนใจระหว่างบรรยาย
หรือ/และการท ากิจกรรมกลุ่มของผู้เรียน 4) การให้ข้อแนะน าหรือข้อสังเกตในการน าเสนอผลงานของผู้เรียน และ 5)
กิจกรรมเปิดโอกาสให้ซักถามระหว่างเรียนและท้ายคาบของผู้เรียน 
 ๒. การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) เครื่องมือ
และน้ าหนักในการวัดและประเมินผล และ 2) การให้เกรด และ การตัดสินผล ดังนี้ 
  ๒.๑ เครื่องมือและน้ าหนักในการวัดและประเมินผลของการท าวิจัย ประกอบด้วย ๑) การสอบกลาง
ภาคและ/หรือปลายภาค เช่น ข้อสอบปรนัย ข้อเขียน สอบด้วยวาจา เป็นต้น ประเมินผลโดยผู้สอน ๒) แบบประเมิน
และติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน การสังเกต การสัมภาษณ์ กระบวนการท างานเป็นทีม เป็นต้น ประเมินผล
โดยผู้สอน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญท่ีเกี่ยวข้อง หรือผู้เรียน เป็นผู้ร่วมประเมินผลการด าเนินงานของการท าวิจัย 
และ ๓) แบบประเมินคะแนนผลงานท่ีมีการระบุเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring rubrics) เช่น ความครบถ้วนของ
องค์ประกอบงาน ประโยชน์และความส าคัญของงาน กระบวนการด าเนินงานตามแผน ผลหรือเนื้อหาของงาน และ
การน าเสนองาน เป็นต้น ประเมินผลโดยให้ผู้สอน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญท่ีเกี่ยวข้อง  

๒.๒ การให้เกรด และ การตัดสินผล เป็นตัดเกรดโดยอิงเกณฑ์ตามวิธีการระบบตัดเกรดของ
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยช่วงคะแนน ๘๐ – ๑๐๐ จะได้เกรด “A” ช่วงคะแนน ๗๕ – ๗๙ จะได้เกรด “B+” ช่วง
คะแนน ๗๐ – ๗๔ จะได้เกรด  “B” ช่วงคะแนน ๖๕ – ๖๙ จะได้เกรด  “C+” ช่วงคะแนน ๖๐ – ๖๔ จะได้เกรด “C” 
ช่วงคะแนน ๕๕ – ๕๙ จะได้เกรด “D+” ช่วงคะแนน ๕๐ – ๕๔ จะได้เกรด  “D” ช่วงคะแนน ต่ ากว่า ๕๐ จะได้เกรด  
“F” (ไม่ผ่าน) 
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๘๐ 

 

หมวดท่ี ๔ 

ผลลัพธก์ารเรียนรู้ของหลักสูตร กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

๑.๑ ความคิดสร้างสรรค์และการคิดเชิงนวัตกรรม  ก าหนดรายวิชาต่าง ๆ เช่น อจนส ๓๓๘ ความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ และการคิดเชิงนวัตกรรม และ
ใช้แนวทางการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง  

 อาจารย์ผู้สอนจะท าหน้าท่ีเป็นเพียงผู้อ านวยการ
เรียนรู้ สอดแทรกกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักศึกษา
โดยกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดนอกกรอบโดยใช้ความรู้เป็น
ฐาน  

 การฝึกให้ผู้เรียนเป็นผู้คิด ค้นคว้า ต้ังค าถาม และต้ัง
ข้อสงสัย และหาค าตอบโดยประยุกต์ใช้ความรู้ท้ัง
ในและนอกห้องเรียน  

 การระดมสมองและแสดงความคิดเห็นเพื่อเกิด
ความคิดท่ีหลากหลาย สร้างสรรค์ผลงานบนพื้นฐาน
ของความคิดสร้างสรรค์และมีแนวคิดเชิงนวัตกรรม  

 การน าเสนอและประเมินผลงานของตนเองและ
เพื่อนร่วมช้ันเพื่อกระตุ้นให้คิดต่อยอดและปรับปรุง
ผลงานท้ังรูปแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

๑ .๒  ทักษะการปรั บ เป ล่ี ยน  (Adaptive thinking) 
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะต่าง ๆ มาเช่ือมโยง
ร่วมศาสตร์และข้ามศาสตร์  เพื่อตอบสนองต่อการ
เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง ส ถ า น ก า ร ณ์ ใ น บ ริ บ ท 
ต่าง ๆ 

 ในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ เป็นการ
เรียนรู้เชิงบูรณาการ เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้
ในสหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
และทักษะต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยใช้กระบวนการ
เรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม อาจารย์
ผู้สอนจะท าหน้าท่ีเป็นเพียงผู้อ านวยการเรียนรู้และ
ให้ค าช้ีแนะ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นผู้แสดงความรู้
ได้ด้วยตนเอง และสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีหลากหลายในแต่ละ
ศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้
และทักษะเช่ือมโยงร่วมศาสตร์และข้ามศาสตร์ได้ 

 รวมถึง ช้ีแนะแหล่งการเรียนรู้ ท้ั ง ในและนอก
ห้องเรียนให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้
จากแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้
ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

๑.๓ ทักษะการลงพื้นท่ี การปรับตัวเข้ากับชุมชน ยอมรับ
ความแตกต่าง และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นไ ด้
หลากหลาย 

 ก าหนดให้มีรายวิชาเกี่ยวกับการศึกษาบริบทชุมชน 
การค้นหาและใช้โจทย์ปัญหาจากพื้นท่ี และการลง
พื้นท่ีฝึกปฏิบัติในภาคสนามร่วมกับชุมชน 

 จัดกิจกรรม/โครงการให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วม
ศึกษา แลกเปล่ียนเรียนรู้ กับเครือข่ายปราชญ์ใน
ท้องถิ่น ผู้น าชุมชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 เน้นการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ร่วมกันคิด
แก้ปัญหา แบ่งความรับผิดชอบในการท างาน
ร่วมกัน มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น และรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น 
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๘๒ 

 

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

๓.   ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 

PLO ๑ จัดการโครงการด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
(Corporate Social 
Responsibility: CSR) เพื่อพัฒนา
สังคมและส่ิงแวดล้อม ด้วย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และตรงกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้
กฎหมายและจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ 

ปีที่ ๑-๒ : 

 ก า ร บ ร ร ย า ย แ บ บ มี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน และเรียนรู้
ผ่ านกิ จกรรม ต่าง  ๆ  เ ช่น  การ
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา  
ปีที่ ๓-๔ : 

 การลงพื้น ท่ีฝึกปฏิบั ติใน
ภาคสนาม  เพื่ อ ฝึ ก ทักษะก า ร
ออกแบบ วางแผนวิธีการเก็บข้อมูล 
ประยุกต์ใช้เครื่องมือ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ต่าง ๆ เพื่อเก็บข้อมูล 
แ ล ะ ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ า น ค ว า ม
รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

 การจัดการเรียนรู้แบบใช้
โครงงานเป็นฐาน เช่น โครงงานเพื่อ
ฝึกทักษะการวางแผนและการ
ออกแบบโครงการ โครงงานเพื่อฝึก
ทักษะการออกแบบและวางแผน
วิ ธี ก ารส ารวจ เก็ บข้ อมู ล  และ
ด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมและส่ิงแวดล้อม 

 การ เ รี ยนการสอน เ ชิ ง
บูรณาการกับการท างาน ผ่านการ
ฝึกสหกิจศึกษา 

๑. การประเมินความรู้และประยุกต์
ความรู้ในการสอบแบบปรนัย อัตนัย 
และการสอบภาคปฏิบัติ 
๒ . การติดตามความก้าวหน้าการ
ด าเนินโครงการด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมผ่านการ
น าเสนอระหว่างเรียน 
๓. การประเมินโครงการฯรายบุคคล
และ/หรือ รายกลุ่ม 
๔. การสอบประมวลความรู้ด้วยวาจา 
(Oral test) เพื่อน าเสนอโครงการฯ 
๕. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
นักศึกษาสหกิจศึกษา 
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๘๓ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 

PLO ๒ ด าเนินการวิจัยผ่านสหกิจ
ศึกษาด้วยกระบวนการวิ จัยทาง
สังคมศาสตร์ หรื อวิทยาศาสตร์  
ควบคู่กับกระบวนการพัฒนาชุมชน
แบบมี ส่วนร่วม เพื่อแก้ ไขปัญหา
สังคมและ ส่ิงแวดล้อม ไ ด้อย่ าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ บนพื้นฐาน
จริยธรรมของการวิ จัยและการ
พัฒนาชุมชน 

ปีที่ ๑-๒ : 

 ก า ร บ ร ร ย า ย แ บ บ มี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน และเรียนรู้
ผ่ านกิ จกรรม ต่าง  ๆ  เ ช่น  การ
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา แบบ
ฝึกปฏิบัติ 
ปีที่ ๓-๔ : 

 ฝึกปฏิบัติการเขียนโครงร่าง
งานวิจัย และงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

 เรียนรู้จากการลงพื้นท่ีฝึก
ปฏิบั ติในภาคสนามร่วมกับภาคี
เครือข่าย/หน่วยงานในพื้นท่ี เพื่อฝึก
ทักษะกระบวนการและวิธีการใน
การศึกษาและวิ เคราะห์ปัญหา
ชุมชน 

 การ เ รี ยนการสอน เ ชิ ง
บูรณาการกับการท างาน ผ่านการ
ฝึกสหกิจศึกษา 

๑. การประเมินความรู้และประยุกต์
ความรู้ในการสอบแบบปรนัย อัตนัย 
การสอบภาคปฏิบัติและการสอบ
ด้วยวาจา (Oral test) 
๒ . การติดตามความก้าวหน้าการ
ด าเนินโครงการวิจัยผ่านการน าเสนอ
ระหว่างเรียน 
๓ . ก า ร ป ร ะ เ มิ น โ ค ร ง ง านวิ จั ย
รายบุคคลและ/หรือรายกลุ่ม 
๔ . การประเมินจากการน าเสนอ
โครงงานวิจัย 
๕. แบบประเมินรายงาน/โครงการ
วิจัยสหกิจศึกษา 

PLO ๓ ออกแบบแผนธุ รกิจเพื่ อ
สั ง คม  ( Social Enterprise) โ ด ย 
บรูณาการองค์ความรู้สหวิทยาการ
และนวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อมได้ บน
พื้นฐานจริยธรรมธุรกิจ 
 

ปีที่ ๑-๒ : 

 ก า ร บ ร ร ย า ย แ บ บ มี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน และเรียนรู้
ผ่ านกิ จกรรม ต่าง  ๆ  เ ช่น  การ
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา แบบ
ฝึกปฏิบัติ 

 เ รี ยนรู้ จ ากสถาน ท่ีและ
สถานการณ์จริง โดยผู้เช่ียวชาญจาก
ภาคีเครือข่าย/หน่วยงานในพื้นท่ี 
ปีที่ ๓-๔ : 

๑. การประเมินความรู้และประยุกต์
ความรู้ในการสอบแบบปรนัย อัตนัย 
และการสอบภาคปฏิบัติ 
๒ . การติดตามความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานผ่านการน าเสนอระหว่าง
เรียน 
๓ . การประเมินผลงานรายบุคคล
และ/หรือ รายกลุ่ม (งานท่ีไ ด้รับ
มอบหมาย/รายงาน/โครงการ) 
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๘๔ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 

 การจัดการเรียนรู้แบบใช้
โครงงานเป็นฐาน เช่น โครงงาน
บูรณาการองค์ความรู้เพื่อจัดท าแผน
ธุรกิจเพื่อสังคม 

 ก า ร จั ด แ สด ง แ ละ ก า ร
น าเสนอผลงานแผนธุรกิจเพื่อสังคม
ใ น รู ป แ บ บ นิ ท ร ร ศ ก า ร เ พื่ อ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ กับนัก ศึกษา 
อาจารย์ และผู้เช่ียวชาญในสาขา
ต่าง ๆ 

 การ เ รี ยนการสอน เ ชิ ง
บูรณาการกับการท างาน ผ่านการ
ฝึกสหกิจ 

๔ . การประเมินจากการน าเสนอ
ผลงาน 
๕. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
นักศึกษาสหกิจศึกษา 

PLO ๔ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เ พื่ อ เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ ใน ก า ร
ปฏิบัติงานด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม 

ปีที่ ๑-๒ : 

 ก า ร บ ร ร ย า ย แ บ บ มี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน และเรียนรู้
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น แบบฝึก
ปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ 
ปีที่ ๓-๔ : 

 การจัดการเรียนรู้แบบใช้
โครงงานเป็นฐาน เช่น โครงงานเพื่อ
ศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้าน
การจัดการส่ิงแวดล้อม 

 ลงพื้นท่ีเพื่อฝึกปฏิบัติการ
ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีการต่าง ๆ 
เช่นเทคโนโลยีการส ารวจระยะไกล 

๑. การประเมินความรู้และประยุกต์
ความรู้ในการสอบภาคปฏิบัติ 
๒. การประเมินระหว่างเรียน 
๓ . การประเมินผลงานรายบุคคล
และ/หรือ รายกลุ่ม (งานท่ีไ ด้รับ
มอบหมาย/โครงการ/รายงาน) 
๔ . การประเมินจากการน าเสนอ
โครงการ 
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๘๕ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 

PLO ๕ ส่ือสารข้อมูลความรู้และ
สารสนเทศ ในการปฏิบัติงานด้าน
การจัดการสังคมและส่ิงแวดล้อม 
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสง ค์ไ ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึง
เ รื่ อ งทรัพย์ สินทางปัญญา และ
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

ปีที่ ๑-๒ : 

 น าเสนอในช้ันเรียน 

 อภิปรายในช้ันเรียน 

 ฝึกการเขียนบรรยาย 
ปีที่ ๓-๔ : 

 การจัดการเรียนรู้แบบใช้
โครงงานเป็นฐาน เช่น โครงงาน
จัดท าส่ือเพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียว
ด้วยเทคโนโลยีการส่ือสารสังคม 

 ฝึ กก าร ส่ื อส าร ใ น พื้ น ท่ี
ชุมชนกับสหสาขาวิชา และการ
ฝึกสหกิจ 

๑ . การติดตามความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานโครงการจัดท าส่ือผ่าน
การน าเสนอระหว่างเรียน 
๒. การประเมินผลโครงการจากการ
น า เ สนอผลง าน ส่ือสร้ า ง ส ร ร ค์
สนับสนุนการท่องเท่ียวโดยอาจารย์ 
ผู้เช่ียวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอก 
๓. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
นักศึกษาสหกิจศึกษา 

PLO ๖ ท างานร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายของงานได้อย่างมี
ประ สิทธิภาพ ตามบทบาทและ
หน้ า ท่ี  พ ร้ อม ท้ั ง ยอมรั บคว าม
หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม 

ปีที่ ๑-๔ : 

 การเรียนรู้ ผ่านกิจกรรม
กลุ่มต่าง ๆ เช่น การแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นท้ังแบบคู่และแบบกลุ่ม 
ก า ร ร ะ ด ม ส ม อ ง ใ น ก า ร ส ร้ า ง
ทางเลือกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

 การ เ รี ยนการสอน เ ชิ ง
บูรณาการกับการท างาน ผ่านการ
ปฏิบัติสหกิจศึกษา 

  

๑ . การประเมินผลงานรายบุคคล
และ/หรือ รายกลุ่ม (งานท่ีไ ด้รับ
มอบหมาย/รายงาน/โครงการ) 
๒. การประเมินการมีส่วนร่วมจาก
เพื่อนร่วมกลุ่ม 
๓. การสังเกตและประเมินพฤติกรรม
การแสดงออกและการมีส่วนร่วม
ระหว่างการเรียนการสอน/กิจกรรม 
๔. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
นักศึกษาสหกิจศึกษา 
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๘๖ 

 

หมวดท่ี ๕     

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา  
 
 

๑.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๒ 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยนักศึกษาจะได้รับการประเมินผลการศึกษาเป็นภาคการศึกษา และ
ประเมินเป็นเกรดเฉล่ียประจาภาคการศึกษาและเกรดเฉล่ียสะสม (รายละเอียดในภาคผนวก ๗) 

๑.๑ การก าหนดสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษา 
(ก) ผลการศึกษาท่ีมีล าดับข้ัน แสดงด้วยสัญลักษณ์ซึ่งมีแต้มประจ า ดังนี้ 

 สัญลักษณ์     ความหมาย แต้มประจ า 
A ดีเย่ียม (Excellent) ๔.๐๐ 
B+ ดีมาก (Very good) ๓.๕๐ 
B ดี (Good) ๓.๐๐ 
C+ ดีพอใช้ (Fairy good) ๒.๕๐ 
C พอใช้ (Fair) ๒.๐๐ 
D+ อ่อน (Poor) ๑.๕๐ 
D อ่อนมาก (Very poor) ๑.๐๐ 
F ตก (Failed) ๐.๐๐ 

 
 (ข) ผลการศึกษาท่ีไม่มีล าดับข้ัน แสดงด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ ดังนี้ 

สัญลักษณ์       ความหมาย 
O โดดเด่น (Outstanding) 
S พอใจ (Satisfactory) 
U ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 
W ถอนการศึกษา (Withdrawal) 
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๘๗ 

 

(ค) ผลการศึกษาท่ียังไม่มีการประเมินผล แสดงด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ ดังนี้ 
สัญลักษณ์        ความหมาย 

I รอการประเมินผล (Incomplete) 
P การศึกษายังไม่ส้ินสุด (In progress) 
W ถอนการศึกษา (Withdrawal) 
X ยังไม่ได้รับผลการประเมิน (No report) 

 
(ง) สัญลักษณ์อื่น ๆ ให้ก าหนด ดังนี้ 

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

                                      
๑.๒ เวลาเรียน 

นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาใด ๆ ท้ังภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การฝึกงาน และการฝึก
ภาคสนาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาท้ังหมดจึงจะมีสิทธิเข้าสอบในรายวิชานั้น ๆ  

๒.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
๒.๑  ก าหนดการทวนสอบตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบมาตรฐาน

คุณภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล 
๒.๒ การทวนสอบในรายวิชา ด าเนินการตามรายวิชาท่ีเปิดสอน และตามกระบวนการเรียนการสอน ได้แก่ 

การประเมินแผนการสอน การประเมินข้อสอบ การประเมินรายงาน การประเมินเชิงพฤติกรรมของนักศึกษา 
๒.๓ การทวนสอบในระดับหลักสูตร ด าเนินการจัดประชุมสัมมนาหลักสูตร โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แก่ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ/หรือ อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ/หรือ ผู้มีส่วนใช้บัณฑิตของหลักสูตร และ/หรือ 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

๒.๔ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา  โดยเน้นผลสัมฤทธิ์ของการ
ประกอบอาชีพของบัณฑิต เพื่อน ามาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน และหลักสูตร โดยการประเมินผลดังนี้ 

๒.๔.๑ การได้งานท าของบัณฑิต 
๒.๔.๒ ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
๒.๔.๓ ผลงานและความก้าวหน้าในสายงานหรือวิชาชีพ 
๒.๔.๔ รางวัล หรือค าชมเชยท่ีบัณฑิตได้รับในด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ และทักษะต่าง ๆ 
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๘๘ 

 

๒.๔.๕ ความพึงพอใจของบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพเรื่องความพร้อมในการท างาน และความรู้ท่ี
ได้รับจากหลักสูตร 

 
๓. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและส่ิงแวดล้อม 
(หลักสูตรสหวิทยาการ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ต้องผ่านให้ครบตามข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

๓.๑ สอบผ่านให้ครบตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓.๒ นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาต่าง ๆ ตามท่ีหลักสูตรก าหนดครบถ้วน โดยมีจ านวนหน่วยกิตรวมท่ีศึกษา
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๒๘ หน่วยกิต ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปไม่น้อยกว่า ๓๑ หน่วยกิต หมวดวิชา
เฉพาะไม่น้อยกว่า ๙๑ หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือตามรายวิชาท่ีหลักสูตรก าหนด 
(หากมีการปรับปรุง) 

๓.๓ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
๓.๔ ได้คะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัยมหิดล 
๓.๕ มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ

ของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๖๓ และประกาศหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ท่ีเกี่ยวข้อง 

๓.๖ เป็นผู้มีความประพฤติดีเหมาะสมแก่ศักดิ์ศรีแห่งปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
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๘๙ 

 

๔. การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ตามประกาศข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ และ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล พ .ศ. ๒๕๖๑ ใน
ส่วนของการอุทธรณ์ผลการศึกษา ให้นักศึกษายื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ของโครงการจัดต้ังวิทยาเขต
อ านาจเจริญภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันรับทราบค าส่ังลงโทษ โดยค าร้องต้องท าเป็นหนังสือพร้อมเหตุผลประกอบ และ
ยื่นเรื่องให้คณะกรรมการอุทธรณ์พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับต้ังแต่วันท่ีได้รับหนังสืออุทธรณ์ โดยค า
วินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ถือเป็นที่ส้ินสุด 

นักศึกษายื่นค าร้องได้ท่ี งานการศึกษา โครงการจัดต้ังวิทยาเขตอ านาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขท่ี ๒๕๙ 
ม.๑๓ ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ ๓๗๐๐๐ โทร. ๐๔๕-๕๒๓-๒๑๑ 

ในกรณีผู้เรียนมีความประสงค์ท่ีจะด าเนินการอุทธรณ์ผลการศึกษา สามารถด าเนินการตามข้ันตอน ดังรูปท่ี ๑ 
โดยภายหลังการประกาศผลการศึกษาประจ าภาคการศึกษา หากผู้เรียนไม่ยอมรับผลการศึกษาของตนในรายวิชาใด 
หรือแต้มเฉล่ียประจ าภาคการศึกษา สามารถยื่นค าร้องขออุทธรณ์ต่อหัวหน้างานบริหารการศึกษา และหัวหน้างาน
บริหารการศึกษามีหน้าท่ีจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบหลักฐาน และพิจารณาผลการศึกษาท่ีถูกต้องเหมาะสม 
ภายใน ๕ วัน หลังการรับค าร้อง หากผลการพิจารณาให้คงผลการศึกษาเดิม ให้ด าเนินการแจ้งแก่นักศึกษาภายใน ๓ 
วันท าการ แต่หากต้องแก้ไขผลการศึกษา ต้องส่งเรื่องเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรตามค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการสังคมและส่ิงแวดล้อม) และพิจารณาให้แล้ว
เสร็จ ไม่เกิน ๓ วัน และน าผลการพิจารณาเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการโครงการจัดต้ังวิทยาเขตอ านาจเจริญ 
เพื่อพิจารณาและรับรอง ไม่เกิน ๕ วัน หลังจากนั้นให้นักวิชาการศึกษาแจ้งผลการพิจารณาให้นักศึกษาได้รับทราบ 
และแจ้งกองบริหารการศึกษาเพื่อเปล่ียนแปลงผลการศึกษา 
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๙๐ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ ๑ กระบวนการด าเนินการอุทธรณ์ผลการศึกษาของผู้เรียน 
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๙๑ 

 

หมวดท่ี ๖   

การพัฒนาคณาจารย์ 
 
 

๑. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
๑.๑ อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้ารับการปฐมนิเทศและการอบรมอาจารย์ใหม่ และเข้าร่วมพัฒนาอาจารย์ใหม่  เพื่อ

ทราบถึงถึงบทบาท หน้าท่ี ภารกิจ สิทธิประโยชน์และความส าคัญของการเป็นครู และการแนะแนวการเป็นอาจารย์ท่ี
ดี 

๑.๒ อาจารย์ใหม่ทุกคน ผ่านกระบวนการให้ความรู้และแนะน าโครงสร้างองค์กร ระบบการท างานในองค์กร 
โครงสร้างหลักสูตร นโยบายของสถาบัน ส่วนงาน ตลอดจนรายละเอียดของหลักสูตรท่ีสอน 

๑.๓ ให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมรับผิดชอบรายวิชา เพื่อเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยและ
มอบหมายงานบางส่วนในการดูแลนักศึกษาตามท่ีคณะกรรมการหลักสูตรก าหนด 

๑.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมและวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ  

๑.๕ มีระบบพี่เล้ียงท่ีคอยแนะน าและให้ค าปรึกษาอาจารย์ใหม่ 
๑.๖ มีคู่มือพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อทราบข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย และความก้าวหน้าในสายงาน 
 

๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

๒.๑  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
๒.๑.๑ ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ด้านการสอน เพื่อให้เกิดการ

พัฒนาการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้เขียนโครงการวิจัยด้านการเรียนการสอน และขอทุน
สนับสนุนการวิจัยท้ังในระดับวิทยาเขต มหาวิทยาลัย และทุนวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัยด้านการสอน เพื่อให้
เกิดงานวิจัยท่ีมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน 

๒.๑.๒ สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรมด้านการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การพัฒนา
หลักสูตรและการวิจัยด้านการเรียนการสอนท่ีจัดโดยมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภายนอก   เข้าร่วมประชุมและ
ศึกษาดูงานท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

๒.๑.๓ ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมอบรมการประกันคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (Education criteria for Performance Excellence: EdPEx) และการประกันคุณภาพ
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๙๒ 

 

ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN University Network Quality 
Assurance Criteria at Program Level)   

๒.๒  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ  
๒.๒.๑ สนับสนุนการศึกษาต่อ การฝึกอบรม ดูงานและการประชุมทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ 
๒.๒.๒ สนับสนุนให้อาจารย์ขอทุนสนับสนุนการวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และตีพิมพ์บทความทางวิชาการ

และผลงานวิจัยในสาขาวิชาท่ีมีความเช่ียวชาญ 
๒.๒.๓ สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเอง ตามความเหมาะสม 
๒.๒.๔ สนับสนุนให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการต่าง  ๆ เช่น การรับเชิญเป็นวิทยากร

บรรยายในการประชุมวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินโครงการวิจัย บทความวิจัย และต าแหน่งทางวิชาการ และ
คณะกรรมการวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น 

๒.๓  ตัวชี้วัด / ตัวบ่งชี้ 
 ๒.๓.๑ อาจารย์ใหม่ผ่านการปฐมนิเทศ ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๒.๓.๒ อาจารย์ให้ผ่านการอบรมด้านการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผล ร้อยละ ๑๐๐  

๒.๓.๓ ค่าเฉล่ียคะแนนความผูกพันต่อหลักสูตร โครงการจัดต้ังวิทยาเขตอ านาจเจริญ และมหาวิทยาลัย 
ของอาจารย์ใหม่ไม่น้อยกว่า ๓.๐ คะแนน 

๒.๓.๔ จ านวนผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ต่อจ านวนอาจารย์ ไม่น้อยกว่า ๑ ช้ินต่อคนต่อป ี
๒.๓.๕ จ านวนโครงการบริการวิชาการของหลักสูตรหรือโครงการบริการวิชาการท่ีหลักสูตรเข้าร่วม ไม่น้อย

กว่า ๒ โครงการต่อปี 
๒.๓.๖ ร้อยละของอาจารย์ท่ีร่วมเป็นเครือข่ายด้านบริการวิชาการและ/หรือการวิจัย กับหน่วยงานและ

สถาบันการศึกษาอื่น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐ 
๒.๓.๗ จ านวนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และ/หรือแหล่งทุนภายนอก อย่างน้อยปีละ 

๒ ทุน 
๒.๓.๘ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการหรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
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๙๓ 

 

หมวดท่ี ๗  

การประกันคุณภาพหลักสูตร  
 
 

๑. การก ากับมาตรฐาน  
๑.๑ ก าหนดการก ากับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์การด าเนินการท่ีเป็นเลิศด้านการศึกษา 

(Criteria for Educational Performance Excellence: EdPEx) การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรตามเกณฑ์
ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance Criteria 
at Program Level: AUN-QA) และมีการบริหารจัดการหลักสูตรฯ ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF)  

๑.๒ มีการให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ท าหน้าท่ีก ากับดูแลการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
(สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและส่ิงแวดล้อม) และพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรฯ ต้ังแต่ การวางแผน การ
ควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ฯ การประกันคุณภาพการศึกษา  

ตัวบ่งช้ี/ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน การด าเนินการ ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ 

 ๑. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ฯ 
เพิ่มเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๒. คุณสมบัติของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ฯ 
๓. ปรับปรุงหลักสูตรฯ ตาม
กรอบระยะเวลาท่ีก าหนด 

 ๑. สรรหาอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ฯ ให้ได้ตามท่ีเกณฑ์ก าหนด 
 ๒. สรรหาอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ท่ีมีคุณวุฒิหรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ ทุกคน 
 ๓. ปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จ และ
อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้
หลักสูตรใช้งานในปีท่ี ๕ 

 ๑. อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ เป็น
ตามท่ีเกณฑ์ก าหนด 
 ๒. อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ทุก
คนมีคุณวุฒิหรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ 
 ๓. มีการปรับปรุงหลักสูตรฯ ทุก ๕ 
ปี ตามกรอบระยะเวลาท่ีก าหนด 
 ๔. รายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตรฯ ตามกรอบ มคอ. ๗ และ
เกณฑ์การประเมิน AUN-QA 
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๙๔ 

 

๒.  บัณฑิต 
 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ผลลัพธ์การเรียนรู้ ได้แก่  

๑) เป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม   
๒) มีความรู้ในด้านบริหารและการจัดการตามความเหมาะสมของสาขาวิชาการจัดการ  
๓) มีทักษะด้านปัญญา สามารถคิดวิเคราะห์วิจารณ์เสนอแนวความคิด และ/หรือประเมินค่าอย่าง

สร้างสรรค์ รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ทักษะและ/หรือความรู้ความเข้าใจทางวิชาการในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
มีทักษะภาคปฏิบัติตามท่ีได้รับการฝึกฝน  

๔) มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ โดยมีความรับผิดขอบในงานท่ีได้รับ
มอบหมาย สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมและปรับตัวท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

๕) มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสามารถส่ือสาร
อย่างมี ประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอท่ีเหมาะสมส าหรับปัญหาและกลุ่ม 
ผู้ฟังท่ีต่างกัน สามารถใช้เทคนิคพื้นฐานทางสถิติและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมในการส่ือสาร และ สืบค้น
ข้อมูล 

๖) ด้านทักษะทางวิชาชีพ ซึ่งเป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs) ของหลักสูตรท่ีต้ังไว้ สามารถน าความ
รอบรู้ทางด้านวิชาการมาใช้ในการประกอบอาชีพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

๖.๑ สามารถจัดการโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (Corporate Social 
Responsibility: CSR) เพื่อพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรง
กับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

๖.๒  สามารถด าเนินการวิจัยผ่านสหกิจศึกษาด้วยกระบวนการวิจัยทางสังคมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ 
ควบคู่กับกระบวนการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและส่ิงแวดล้อม ได้อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ บนพื้นฐานจริยธรรมของการวิจัยและการพัฒนาชุมชน 

๖.๓ สามารถออกแบบแผนธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) โดยบรูณาการองค์ความรู้สห
วิทยาการและนวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อมได้ บนพื้นฐานจริยธรรมธุรกิจ 

๖.๔. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม 

๖.๕ สามารถส่ือสารข้อมูลความรู้และสารสนเทศ ในการปฏิบัติงานด้านการจัดการสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา และเหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมาย 

๖.๖  ท างานร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามบทบาทและหน้าท่ี 
พร้อมท้ังยอมรับความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม 
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๙๕ 

 

ตัวบ่งชี้/ตัววัด ในการประเมินประสิทธิผล-ประสิทธิภาพของบัณฑิต 
๑) อัตราการประกอบอาชีพหรือการได้งานท าของบัณฑิต (งานในหน่วยงาน สถานประกอบการ และงาน

อิสระ) ในระยะเวลา ๑ ปี หลังจบการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐  
๒) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ท่ีมีต่อบัณฑิต เฉล่ียอยู่ในระดับพอใจและพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 

๗๐ 
๓) ร้อยละของบัณฑิตท่ีประเมินผ่านผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ในระดับดี 
 

๓. นักศึกษา 
มีกระบวนการรับนักศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การ

คงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนนักศึกษา ดังต่อไปนี้ 
๓.๑ กระบวนการรับนักศึกษา  

กระบวนการรับนักศึกษา สาขาวิชามีการก าหนดคุณสมบัติของผู้ท่ีจะเข้าศึกษา ดังนี้  
๑) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา หรือ ก าลังศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ทุกแผนการศึกษา ผู้ส าเร็จการศึกษา หรือ 

ก าลังศึกษา ปวช. หรือ ปวส. สาขาท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ พาณิชยกรรม, บริหารธุรกิจ, เทคโนโลยี 
ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ทุกแผนการเรียน หรือ ผู้ส าเร็จการศึกษาไม่

ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาท่ีเกี่ยวข้อง เช่น พาณิช
ยกรรม บริหารธุรกิจ และเทคโนโลยี รวมถึงมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล 

๒) เป็นผู้ท่ีมีคะแนนสะสมเฉล่ียตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ 
๓) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ

การคัดเลือกตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
๓.๒ การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา สาขาวิชาฯ ได้ด าเนินการตามกระบวนการต่อไปนี้ได้แก่  

๑) ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
๒) ผ่านระบบและเกณฑ์การคัดเลือกของมหาวิทยาลัยมหิดล และ/หรือ เกณฑ์การคัดเลือกของโครงการ

จัดต้ังวิทยาเขตอ านาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล  
๓.๓ การเตรียมความพร้อมก่อนเข้านักศึกษา 
 ๑) จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย และการ

แบ่งเวลา 
 ๒) จัดให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะทางสังคม เช่น การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในมหาวิทยาลัย 

ท่ีจัดโดยมหาวิทยาลัยและวิทยาเขตเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา  
๓.๔ การสร้างความผูกพัน   
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๙๖ 

 

 หลักสูตรมีกระบวนการรับฟังเสียงนักศึกษา เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในหลักสูตร นอกจากนี้ยังมี
กิจกรรมท้ังในและนอกหลักสูตรเพื่อสร้างความผูกพันแก่นักศึกษา 

 ๓.๕ การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว 
การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาฯ มีระบบและกลไกเกี่ยวกับ

การดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาเพื่อให้มีแนวโน้มอัตราการคงอยู่ และอัตราการส าเร็จการศึกษา
ในระดับท่ีสูง ดังนี้ 

๑) การก าหนดอาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อก าหนดระบบและกลไกการดูแล
ให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาส าหรับนักศึกษา โดยมีสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาคือ ๑ : ๒๕ 

๒) การนัดพบนักศึกษา เมื่ออาจารย์ท่ีปรึกษามีนักศึกษาในความดูแล อาจารย์และนักศึกษาสามารถนัด
หมายในเวลาท่ีท้ัง ๒ ฝ่ายสะดวก เพื่อมาพบ ๔-๕ ครั้งต่อหนึ่งภาคการศึกษา เพื่อให้ค าปรึกษาในเรื่อง เกี่ยวกับการ
เรียนการสอนหรือช่วยแก้ปัญหาในเรื่องอื่น ๆ ของนักศึกษา  โดยการติดต่อส่ือสารระหว่างอาจารย์ท่ีปรึกษากับ
นักศึกษาในความดูแล อาจารย์ท่ีปรึกษาจะเป็นผู้ก าหนดวันเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ 

๓) มีระบบการอุทธรณ์ของนักศึกษา โดยนักศึกษาท่ีต้องการอุทธรณ์หรือมีเรื่องร้องเรียนท้ังเรื่องท่ัวไป ผล
การประเมิน หรือวินัยนักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์ท่ีท าหน้าท่ีดูแลการจัดการเรียนการสอน
รายวิชานั้น ๆ หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องเพื่อยื่นเรื่องตามประกาศข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลภายในระยะเวลา ๓๐ 
วัน นับต้ังแต่วันรับทราบ ตามระบบผ่านหน่วยงานให้คณะกรรมการอุทธรณ์พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
นับต้ังแต่วันท่ีได้รับหนังสืออุทธรณ์ โดยค าวินิจฉัยของ คณะกรรมการอุทธรณ์ถือเป็นที่ส้ินสุด 

๔) ส าหรับนักศึกษาท่ีมีปัญหาด้านจิตใจ เช่น ความเครียด ความกังวล หรือภาวะซึ่งเศร้า อาจารย์ท่ีปรึกษา
จะแนะน าให้ไปพบแพทย์ผู้เช่ียวชาญท่ีโรงพยาบาลอ านาจเจริญ ในกรณีท่ีมีปัญหาด้านอื่น ๆ ฝ่ายกิจการนักศึกษาจะ
ท าหน้าท่ีดูแล รับผิดชอบให้ค าแนะน า และติดตามแก้ไขปัญหาต่าง ๆ นอกจากนี้ฝ่ายกิจการนักศึกษายังได้สนับสนุนให้
มีกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เช่น การปฐมนิเทศ พิธีมอบเส้ือกาวน์ ปัจฉิมนิเทศ เป็นต้น 

ตัวบ่งชี้/ตัววัด 
๑) จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ในหลักสูตรเมื่อข้ึนระดับช้ันปีท่ี ๒ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ต่อป ี
๒) จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ต่อป ี
๓) อัตราการรับนักศึกษาเทียบแผนการศึกษา 

๔. อาจารย์ 
๔.๑ ระบบและกลไกการรับอาจารย์ใหม่ 

กระบวนการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยก าหนด โดยมีกระบวนการ
และขั้นตอน ดังนี้ 
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๙๗ 

 

๑) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมร่วมกัน เพื่อวางแผนและตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ประจ า
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์หรือระเบียบของ สกอ.และ/หรือ ตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้นจึง
ส ารวจจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีคงอยู่ เพื่อวางแผนอัตราก าลังในอนาคต 

๒) อาจารย์ใหม่ต้องมีคุณสมบัติ ตรงตามคุณวุฒิท่ีก าหนด มีความสามารถในการสอน ทักษะการใช้ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง คุณธรรม จริยธรรมของความเป็นครู โดยการประเมิน
จากการสอบสัมภาษณ์ และน าเสนอผลงานวิชาการต่อคณะกรรมการ และตอบข้อซักถามต่าง ๆ ตามท่ีคณะกรรมการ
สอบเพื่อรับอาจารย์ใหม่ก าหนดขึ้น 

๓) มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่โดยพิจารณาคุณสมบัติให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรีพ.ศ. ๒๕๕๘ และมีการสอบคัดเลือก โดยการสอบข้อเขียน และ/หรือสอบสัมภาษณ์และ/หรือสาธิตการสอน  

๔) นอกจากนี้สาขาฯ ยังได้มอบหมายให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีประสบการณ์เป็นพี่เล้ียงให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับการเรียนการสอน 

ตัวบ่งชี้/ตัววัด  
๑) อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศท้ังจากมหาวิทยาลัยมหิดลและโครงการจัดต้ังวิทยาเขตอ านาจเจริญ 
๒) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามก าหนดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
๓) สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ ๑๐๐ 
๓) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
๔) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

๔.๒ การพัฒนาอาจารย์ท้ังในด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย และด้านวิชาการ-วิชาชีพ 
ทางหลักสูตรฯ วางแนวทางการพัฒนาอาจารย์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
๑) ด้านการจัดการเรียนการสอน มีการอบรมด้านการศึกษาให้แก่อาจารย์ใหม่ทุกท่าน เพื่อพัฒนาทักษะการ

เรียนการสอนตามข้อมูลความต้องการท่ีได้จากการส ารวจความคิดเห็นอาจารย์ และก าหนดให้อาจารย์แต่ละคนร่วม
กิจกรรมทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เช่น เข้าร่วมประชุม/อบรมด้านการศึกษา ได้ท าโครงการวิจัยด้านการศึกษาและ
การเรียนต่อระดับปริญญาเอก 
          ๒) ด้านการวิจัย สนับสนุนให้อาจารย์ผลิตงานวิจัยโดยก าหนดเป็นข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance 
Agreement: PA) ก าหนดให้มีการอบรมเกี่ยวกับหัวข้อวิจัยต่าง ๆ สนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ 

ตัวบ่งชี้/ตัววัด  
๑) ตัวบ่งช้ี/ตัววัด ในการประเมินประสิทธิผล-ประสิทธิภาพของกระบวนการ ได้แก่ ผลงานวิจัยต่ออาจารย์ 

ผลการส ารวจความผูกพัน และอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
๒) อาจารย์ใหม่ได้รับการอบรมด้านการจัดการเรียนการสอนคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ภายใน ๒ ปี   
๓) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการหรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
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๙๘ 

 

๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
๕.๑) การออกแบบหลักสูตร ประกอบไปด้วยการส ารวจสถานณการณ์ปัจจุบันเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

การส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหลักสูตร ได้แก่ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษยเ์ก่า และศิษย์ปัจจุบันของหลักสูตร
เพื่อน าผลมาออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนการจัดท ารายวิชาท่ีมีความทันสมัยอยู่เสมอ 

๕.๒) ด้านการเรียนการสอน มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท่ีมีคุณวุฒิตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  และจัดการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาของหลักสูตร อาจารย์ประจ าวิชาทุกท่าน
จะต้องจัดท าแผนการสอนในหัวข้อของตนท่ีรับผิดชอบตาม มคอ. ๓ มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามภาระ
งานของอาจารย์อย่างสม่ าเสมอ ในรายวิชาเมื่อส้ินสุดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาว่าได้มีการประเมินนักศึกษาว่า
สามารถเรียนรู้ได้ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาและของหลักสูตรหรือไม่ มีการจัดท ามคอ. ๕ และน าผลการ
ประเมินดังกล่าวมาพัฒนาศักยภาพของอาจารย์รวมถึงการพัฒนาด้วยการส่งเสริมให้มีการศึกษาระดับท่ีสูงขึ้น  

๕.๓) การวัดและการประเมินผล ผู้เรียนจะถูกประเมินจากการสอบข้อเขียน/ปากเปล่า/ปฏิบัติการสังเกต
พฤติกรรม ของรายวิชา การน าเสนอผลงานและอื่น ๆ ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาท่ีระบุไว้ใน มคอ. ๓ ว่ามี
ความเช่ือมโยงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรและผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวัง หลังจากนั้นส่งให้คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรจะติดตามและก ากับการประเมิน โดยอาจารย์ผู้สอนต้องส่งผลการประเมิน รวมทั้งเกณฑ์การพิจารณา
การให้คะแนนต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อน าเข้าท่ีประชุมและให้ความเห็นชอบในการประเมินผลทุก
รายวิชาเพื่อดูว่ากระบวนการวัดดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ตัวบ่งชี้/ตัววัด ในการประเมินประสิทธิผล-ประสิทธิภาพ ของการจัดการกระบวนการเหล่านี้ ดังนี้ 
๑) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. ๒ ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
๒) มีรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. ๓) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามตาม (มคอ. ๔) ก่อนการ

เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา  
๓) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม

ตามแบบ มคอ. ๕ และ มคอ. ๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
๔) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. ๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังส้ินสุดปีการศึกษา

หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
๕) การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาว่ามีความสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
๖) การพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
๗) ความพึงพอใจของนักศึกษาหลังเรียนในแต่ละรายวิชาตลอดหลักสูตร 
๘) ความพึงพอใจของบัณฑิตตลอดหลักสูตร 
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๙๙ 

 

๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
๖.๑) กระบวนการจัดส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

การจัดสรรงบประมาณ ท้ังงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ สนับสนุนงบประมาณการจัดการ
เรียนการสอนอย่างเพียงพอ ได้แก่ การจัดซื้อหนังสือ/ต ารา การจัดหาส่ือการสอน การจัดให้มีโสตทัศนูปกรณ์ในห้อง
บรรยายให้ครบทุกห้อง 

๖.๒) ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม 
ความพร้อมด้านต ารา หนังสือ และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลต่าง  ๆ  ทางการศึกษา ระบบเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษาของหลักสูตร โดยมีส านักหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยมหิดล ห้องสมุดของโครงการจัดต้ังวิทยาเขต
อ านาจเจริญ และห้องสมุดของคณะอื่น ๆ ให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าอย่างเต็มท่ีและพอเพียง รวมถึงอุปกรณ์อื่น ๆ ท่ี
สนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอน การค้นคว้า การจัดท ารายงาน การศึกษาอิสระท่ีหลักสูตรก าหนดได้อย่าง
พอเพียง โดยมีการจัดการเรียนการสอน ๒ แห่ง คือ 

- มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ส าหรับนักศึกษาช้ันปี
ท่ี ๑ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

- โครงการจัดต้ังวิทยาเขตอ านาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรี ซึ่งเป็นนักศึกษาต้ังแต่ช้ันปีท่ี ๒ ขึ้นไป 

๖.๓) การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
มีการจัดเจ้าหน้าท่ี และบรรณารักษ์ห้องสมุด รับผิดชอบในการประสานงานกับอาจารย์ใน รายวิชาเพื่อจัดหา 

เอกสาร หนังสือ ต ารา ส าหรับอาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตร มีเจ้าหน้าท่ีด้าน โสตทัศนูปกรณ์และด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการจัดการอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอนใน ห้องเรียนของรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตร และ
ด าเนินการด้านฐานข้อมูลท้ังฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพื่อการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา และให้มีการประเมินความ
เพียงพอของทรัพยากรจากนักศึกษา 

ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ 
ระดับความพึงพอใจต่ออุปกรณ์ ครุภัณฑ์ หนังสือและเอกสารประกอบการเรียนการสอน เฉล่ียอยู่ในระดับพอใจ

และพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๗๐ 
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๑๐๐ 

 

๗. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตารางที่ ๗.๑  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ตามแนวทางของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

จ านวน ๑๒ ตัวบ่งช้ี   

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 

(๑) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมใน

การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน

หลักสูตร 

     

(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒  ท่ีสอดคล้องกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/

สาขาวิชา (ถ้ามี)    

     

(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. ๓ และ มคอ. ๔ อย่างน้อย

ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

(๔) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล

การด าเนินการของประสบ การณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 

มคอ. ๕ และ มคอ. ๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังส้ินสุดภาค

การศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

(๕) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 

๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังส้ินสุดปีการศึกษา 

     

(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ ท่ีก าหนดใน มคอ. ๓ และ มคอ. ๔ อย่างน้อยร้อยละ 

๒๕ ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา   

     

(๗) มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ

สอน หรือ การประเมินผล จากผลการประเมินการ

ด าเนินการในปีท่ีผ่านมาท่ีรายงานใน มคอ. ๗  
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๑๐๑ 

 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 

(๘) อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศ (ถ้ามี) หรือ 

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

(๙) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ 

วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

(๑๐) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 

ต่อปี    

     

(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ ท่ีมี

ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียมีความพึงพอใจระดับพอใจและ

พอใจมาก คิดเป็นนร้อยละ ๗๐ 

     

(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉล่ีย

ไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ จากคะแนนเต็ม ๕ 
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๑๐๒ 

 

ตารางที่ ๗.๒  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีหลักสูตรก าหนดเพิ่มเติม จ านวน ๔ ตัวบ่งช้ี 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 

(๑) อัตราการประกอบอาชีพหรือการได้งานท าของบัณฑิต (งานใน

หน่วยงาน สถานประกอบการ และงานอิสระ) ในระยะเวลา ๑ 

ปี หลังจบการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

     

(๒) อัตราการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

๙๕ 

     

(๓) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการ

สอนในแต่ละรายวิชา เฉล่ียความพึงพอใจและความพึงพอใจ

มากคิดเป็นร้อยละ ๗๐ 

     

(๔) ระดับความพึงพอใจพนักงานท่ีปรึกษา (พี่เล้ียง) จากแหล่งฝึก

ท่ีมีต่อคุณภาพการจัดการฝึกสหกิจศึกษา เฉล่ียความพึงพอใจ

และความพึงพอใจมากคิดเป็นร้อยละ ๗๐ 
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๑๐๓ 

 

หมวดท่ี ๘    

การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร  
 
 

๑.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
๑.๑  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
๑) มีระบบการประเมินการสอนของอาจารย์ ซึ่งหัวข้อประเมินประกอบด้วย  

๑.๑) คุณสมบัติของผู้สอนและความรับผิดชอบ  
๑.๒) เทคนิคและวิธีการสอน  
๑.๓) ความพึงพอใจต่อผู้สอน  
โดยนักศึกษาจะเป็นผู้ประเมินในแต่ละรายวิชาหลังส้ินสุดการเรียนการสอน และวิเคราะห์ผลการสอนใน

รายวิชาด้วยระบบมาตรฐาน มีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
๒) มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในภาพรวม โดยประเมินจากผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการท า

ข้อสอบ รายงาน หรือช้ินงานของนักศึกษา เพื่อประเมินความเข้าใจในเนื้อหาท่ีสอน และ/หรือมีทักษะความสามารถ
ตามท่ีได้ฝึกปฏิบัติหรือไม่ โดยน าข้อมูลเหล่านี้เข้าท่ีประชุมหลักสูตรฯ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางใน
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๑.๒  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
จัดให้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ โดยนักศึกษาในแต่ละรายวิชาหลังส้ินสุดการเรียนการสอน ท้ังในด้าน

ทักษะการสอน การใช้ส่ือการสอน และความตรงต่อเวลา โดยส่งผลการประเมินต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และ
น าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อร่วมวิเคราะห์หาแนวทางพัฒนากลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
๒.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม   

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม การประเมินหลักสูตรในภาพรวม ประกอบไปด้วย 
๑) การประเมินเพื่อปรับปรุงหลักสูตร โดยการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ และข้อคิดเห็นจากจากทุกกลุ่มท่ี

เกี่ยวข้อง เช่น 
๑.๑) นักศึกษาและบัณฑิต   

       ๑.๒) ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์พิเศษ พนักงานท่ีปรึกษา (พี่เล้ียง) จากแหล่งฝึก และ/หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ   
      ๑.๓) ผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ  
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๒) การประเมินเพื่อรับรองคุณภาพหลักสูตร โดยทีมผู้ประเมินคุณภาพในระดับส่วนงานทุกปี และ/หรือระดับ
มหาวิทยาลัย และ/หรือผู้ประเมินอื่น ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยอาศัยข้อมูลจาก มคอ. ๕ มคอ. ๖ และมคอ. ๗ 
และ/หรือแบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานอื่น ๆ 

 
๓.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

๑) การประเมินผลรายวิชาในหลักสูตร ด าเนินการประเมินตามภาคการศึกษาในระบบระบบประเมินรายวิชาของ
มหาวิทยาลัยมหิดล (MU e-Evaluate System) โดยงานบริการการศึกษาประมวลผลและสรุปน าส่งให้คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาน ามาใช้ในการปรับปรุง 

๒) ประเมินตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี ๗ ข้อ ๗ โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย ๓ คน 
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องอย่างน้อย ๑ คน 

 
๔.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

 มีกระบวนการทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง โดยน าข้อมูลท่ีได้จากผลการประเมินของนักศึกษา
และบัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก ผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ และข้อมูลจาก 
มคอ. ๕ มคอ. ๖ และมคอ. ๗ ซึ่งมีการทบทวนทุกปีหลังจากส้ินสุดในแต่ละปีการศึกษา มาวิเคราะห์และทบทวนเพื่อ
พิจารณาผลการประเมินและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท้ังในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา หาก
พบปัญหาของรายวิชาสามารถด าเนินการปรับปรุงวิธีการสอนหรือวิธีการประเมินของรายวิชานั้น ๆ ให้เหมาะสมและ
ถูกต้องได้ทันทีในทุก ๆ ปี (การปรับปรุงย่อย) โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ร่วมกันพิจารณาปรับปรุง ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรท้ังฉบับนั้น จะกระท าทุก ๕ ปี โดยการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
และทบทวนข้อมูล และการจัดท าแผนการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ร่วมกันของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท้ังนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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๑๐๕ 

 

ภาคผนวกแสดงในเล่มหลักสูตร (มคอ. ๒) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ภาคผนวก ๑   แบบรายงานข้อมูลหลักสูตรมหาวิทยาลัยมหิดล  MU Degree Profile 
ภาคผนวก ๒   ๒.๑  ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อย 

       (PLOs และ SubPLOs ของหลักสูตร) 
๒.๒  ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร กับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
๒.๓  ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศกึษา 

ภาคผนวก ๓   ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิของชาติ (TQF)    

 เปรียบเทียบกับระดับวุฒิการศึกษา คือ  ระดับ ๒ - ปริญญาตรี 
ภาคผนวก ๔   ๔.๑  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 

Mapping) แสดงด้วยสัญลักษณ์  I, R, P, M  

ภาคผนวก ๕ สาระส าคัญในการปรับปรงุหลักสูตร.หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมการจัดการสังคม
และสิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙  

ภาคผนวก ๖ รายละเอียดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ อาจารย์พิเศษ 
ภาคผนวก ๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ ของ

มหาวิทยาลัย  และ ประกาศ/ข้อบังคับ เกี่ยวกับการศึกษาของส่วนงาน    
ภาคผนวก ๘ ค าสั่งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และคณะกรรมการ หรือผู้รับผิดชอบกระบวนการกลั่นกรอง

หลักสูตรของส่วนงาน  
ภาคผนวก ๙ เอกสารเก่ียวกับความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและนอกประเทศ (MOU) (ถ้ามี)       
ภาคผนวกอื่น  (ถ้ามี) 
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๑๐๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๑ 
 
 

แบบรายงานข้อมูลหลักสูตร 

(MU Degree Profile)   
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แบบรายงานข้อมูลหลักสูตร (MU Degree Profile) 

หลักสูตรระดับ ปริญญาตรี 

๑. ช่ือหลักสูตร 
                    (ภาษาไทย)    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและส่ิงแวดล้อม            
                                  (หลักสูตรสหวิทยาการ) 
 
 
 
 
................................ 
             (ภาษาอังกฤษ)......Bachelor of Arts Program in Innovation for Social and Environmental 
Management (Interdisciplinary Curriculum)....... 

(ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Arts Program in Innovation for Social and Environmental 
Management (Interdisciplinary Curriculum) 

๒. ช่ือปริญญา  
            (ภาษาไทย)    ศลิปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม) 
             (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Arts (Innovation for Social and Environmental Management) 

ภาพรวมของหลักสูตร 
ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
จ านวนหน่วยกิต  ไม่น้อยกว่า ๑๒๔ หน่วยกิต 
ระยะเวลาการศึกษา / วงรอบ
หลักสูตร 

๔ ปี  

สถานภาพของหลักสูตร 
และก าหนดการเปิดสอน 

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๕ 

การให้ปริญญา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
สถาบันผู้ประสาทปริญญา 
(ความร่วมมือกับสถาบันอื่น) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

องค์กรท่ีให้การรับรอง
มาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
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ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
เป้าหมาย / วัตถุประสงค์ 
Purpose / Goals / 
Objectives 

เป้าหมายของหลักสูตร 
มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตท่ีมีองค์ความรู้แบบสหวิทยาการ ท้ังด้านสังคมศาสตร์ 
และด้านวิทยาศาสตร์ ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม 
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผ่านกระบวนการเรียนการสอนและการวิจัย 
ร ว ม ถึ ง มุ่ ง เ น้ น ก า ร พัฒนาบั ณฑิ ต ท่ี มี คุณ ลั กษ ณะ ท่ีพึ ง ป ร ะสง ค์ขอ ง
มหาวิทยาลัยมหิดล และทักษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ เป็นนักพัฒนาท่ีสามารถบูรณา
การและประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อการจัดการสังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ได้ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

๑ . ประยุกต์ใช้องค์ความรู้แบบสหวิทยาการ ท้ัง ด้านสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อจัดการโครงการด้านสังคมและ
ส่ิงแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ  

๒. มีทักษะการวิจัยควบคู่กับกระบวนการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม เพื่อ
แก้ไขปัญหาชุมชน สังคมและส่ิงแวดล้อม ตามมาตรฐานการวิจัยท่ีไม่มีการ
ลอกเลียนแบบ 

๓. มีทักษะในการออกแบบแผนธุรกิจ เพื่อส่งเสริมการด าเนินธุรกิจอย่างเป็น
ธรรม มีจริยธรรมธุรกิจ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

๔. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน และการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕ . แสดงทักษะด้านการส่ือสาร เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา และเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย 

๖. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงานได้ รวมถึงเคารพ
และปฏิบัติตามกฎระเบียบของกลุ่มและสังคม 
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ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร 
Distinctive Features 

เป็นหลักสูตรสหวิทยาการระดับปริญญาตรี ท่ีมีการจัดการเรียนการสอนเชิง
บูรณาการกับการท างานในรูปแบบสหกิจศึกษา ควบคู่ไปกับการจัดการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการวิจัย และการฝึกปฏิบัติจากการลงพื้นท่ีจริง โดยประยุกต์ใช้
องค์ความรู้แบบสหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์ เช่น การวิจัย การพัฒนาชุมชน 
ประชากรศาสตร์ การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ การตลาด การเงินและการ
บัญชี ฯลฯ และองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เช่น วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 
นวัตกรรม และเทคโนโลยี ฯลฯ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม 
ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์  

ระบบการศึกษา จัดการศึกษาแบบช้ันเรียนในระบบหน่วยกิตทวิภาค 

เส้นทางความก้าวหน้าของผู้ส าเร็จการศึกษา 
อาชีพสามารถประกอบได้ บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาสามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพในหน่วยงานต่าง ๆ 

ดังนี้ 
๑. ภาครัฐ หรือในก ากับของรัฐ เช่น  

- นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร)  
- นักพัฒนาสังคม/เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม  
- นักวิจัย/ผู้ช่วยวิจัย/เจ้าหน้าท่ีวิจัย ปฏิบัติงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์/ด้าน

ส่ิงแวดล้อม 
๒. ภาคเอกชน และอื่น ๆ เช่น 

- นักกิจการเพื่อสังคม/เจ้าหน้าท่ีชุมชนสัมพันธ์/เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ
กิจกรรมเพื่อสังคม/เจ้าหน้าท่ีกิจกรรมองค์กร (Corporate Social 
Responsibility: CSR) 

- นวัตกรสังคม (Social Innovator)  
- เจ้าหน้าท่ีพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม นักวิจัย/ผู้ช่วยวิจัย/เจ้าหน้าท่ีวิจัย 

ปฏิบัติงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์/ด้านส่ิงแวดล้อม 
  ๓. อาชีพอิสระ เช่น 
      - ผู้ประกอบการ 

การศึกษาต่อ ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาท้ังในและต่างประเทศ ทางด้านสังคมศาสตร์ 
ส่ิงแวดล้อม บริหารธุรกิจ การจัดการ และประชากรศาสตร์ ตลอดจนสาขาอื่น ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง 
 



   

ระดับปริญญา       ตรี        ป.บัณฑิต       โท         ป.บัณฑิตชั้นสูง        เอก                                                           โครงการจัดตั้งวทิยาเขตอ านาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล 

มคอ.๒   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวตักรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดลอ้ม)                                                                
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

๑๑๐ 

 

 
ปรัชญาการศึกษา มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตท่ีมีองค์ความรู้แบบสหวิทยาการในด้านสังคมศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนและการวิจัยท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ตามกรอบแนวคิดการจัดการศึกษาท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
(Outcome-based Education) โดยใช้การเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง (Learning-
centered Education) เพื่อให้บัณฑิตสามารถเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ
และทักษะใหม่ได้ด้วยตนเอง (Constructivism) ท าให้บัณฑิตเป็นนักพัฒนาท่ี
สามารถบูรณาการองค์ความรู้และประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ท่ี
เหมาะสมในการจัดการสังคมและส่ิงแวดล้อม 

กลยุทธ์ / แนวปฏิบัติ ในการ
จัดการเรียนการสอน 

ในการจัดการเรียนการสอนทางหลักสูตรมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
โดยมีการเรียนรู้เชิงบูรณาการระหว่างศาสตร์ และออกแบบโครงสร้างรายวิชา
โดยเรียงล าดับรายวิชาต้ังแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง เพื่อให้ผู้เรียนสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตัวเองโดยอาศัยความรู้เดิม โดยในช้ันปีท่ี ๑-๒ จะเป็น
ความรู้ระดับพื้นฐาน (Basic) ซึ่งจะเป็นความรู้เบื้องต้นท่ีจ าเป็นต้องเรียนเพื่อ
เป็นพื้ น ฐานความรู้  ใน ช้ันปี ท่ี  ๓ เนื้ อหารายวิ ชาจะอยู่ ร ะ ดับก ลา ง 
(Intermediate) จะมีการน าความรู้และทักษะท่ีได้จากระดับพื้นฐานมาใช้ในการ
แก้ไขปัญหาในบริบทต่าง ๆ  และรายวิชาในช้ันปีท่ี ๔ เนื้อหาจะเป็นระดับสูง 
(Advanced) ผู้เรียนต้องบูรณาการองค์ความรู้และทักษะท่ีได้เรียนมาในระดับ
ก่อนหน้านี้เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา หรือออกแบบปรับปรุงกระบวนท้ังทาง
สังคมและส่ิงแวดล้อม  
นอกจากนี้หลักสูตรยังเน้นการเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
เสริมสร้างท้ังองค์ความรู้ ทักษะเฉพาะด้าน และทัศนคติของผู้เรียนได้ด้วยตนเอง 
โดยใช้เทคนิคและกลยุทธ์การสอนท่ีหลากหลายประกอบกัน ตามผลลัพธ์การ
เรียนรู้ของแต่ละรายวิชา ได้แก่ 

๑. การเรียนการสอนภาคทฤษฎีจากการฟังบรรยาย (Lecture-based 
Learning) 

๒. การ เ รี ยน รู้ ผ่ านกิ จก ร รม  ( Activity-based and Practical-based 
Learning) 

๓. การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research-based Learning) 
๔. ห้องเรียนแบบกลับด้าน (Flipped Classroom) 
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๕. การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) 
๖. การเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work- integrated 

Learning) 
๗. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) 

กลยุทธ์ / แนวปฏิบัติ ในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 

หลักสูตรบูรณาการวิธีการประเมิน และใช้เครื่องมือวัดท่ีหลากหลายในการ
พิจารณาวัดและประเมินความรู้ ทักษะ และความสามารถของผู้เรียน เพื่อให้
บรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีก าหนด และสะท้อนสมรรถนะของผู้เรียนแบบอิง
เกณฑ์ ใน ๒ ลักษณะคือ 

๑. การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน (Formative Assessment) 
๒. การวั ดและประ เมิน ผล เพื่ อ ตั ด สินผลการ เรี ยน  ( Summative 

Assessment) ได้แก่ 
๒.๑ สอบปลายภาค (Final examination) 
๒.๒ การประเมินโครงงาน (Project assessment) 
๒.๓ การประเมินรายงานผลการวิจัย (Report assessment) 
๒.๔ การประเมินผลการปฏิบัติ (Performance assessment) 
๒.๕ การประเมินผลการน าเสนอ (Presentation assessment) 

สมรรถะท่ีเสริมสร้างให้นักศึกษาของหลักสูตร 
Generic Competences Moral/Ethics 

๑. แสดงถงึการมีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และความรับผิดชอบต่อ
สังคมและส่ิงแวดล้อม รวมถึงเคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
สังคม 

Cognitive/Critical thinking & Analysis 
๒. คิดวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อวางแผนการด าเนินงาน ออกแบบ

และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
Creativity and Innovation 

๓. แสดงทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์และการคิดเชิงนวัตกรรม เพื่อปรับปรุง
แนวทางในการแก้ไขปัญหาได้ 

Information Communication Technology (ICT) 
๔. เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น วิเคราะห์ และจัดเก็บ 

ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมกับข้อมูลและกลุ่มเป้าหมาย 
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๕. แสดงทักษะการรู้สารสนเทศ ซึ่งได้แก่ ความรู้ความสามารถและทักษะของ
บุคคลในการเข้าถึง ประเมิน วิเคราะห์ สังเคราะห์ และใช้สารสนเทศอย่าง
มีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาตนเอง 

Communication 
๖. แสดงทักษะการส่ือสารและน าเสนอท้ังการฟัง พูด อ่าน เขียน ด้วย

ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ท้ังในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการได้  

Collaboration and working with team 
๗. แสดงทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่นควบคู่กับการใช้ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บน
พื้นฐานการยอมรับความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม 

๘. ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบในการท างานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างเหมาะสม 

Subject-specific 
Competences 

Subject-specific Knowledge  
๑. หลักการ แนวคิด ทฤษฎีพื้นฐานด้านสังคมศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์ท่ี

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อมได้อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 

๒. หลักการ แนวคิด ทฤษฎีพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เช่น นิเวศวิทยา 
วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ ได้
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

Subject-specific Application  
๑. บูรณาการองค์ความรู้สหวิทยาการอย่างเป็นระบบเพื่อแก้ไขปัญหา 

ออกแบบ วางแผน ด าเนินการ และประเมินผลโครงการเพื่อการพัฒนา
สังคมและส่ิงแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. วิเคราะห์สภาพปัญหาทางด้านสังคมและส่ิงแวดล้อมแบบองค์รวมได้อย่าง
เป็นระบบ และสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

๓. ด าเนินการวิจัยท่ีน าไปสู่การสร้างข้อเสนอแนะ หรือแนวทางการแก้ปัญหา
เพื่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนได้ 

Subject-specific Ethic: Professionalism 
๑. แสดงออกถึงจริยธรรมของการวิจัย จริยธรรมธุรกิจ มาตรฐานคุณธรรม
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๑๑๓ 

 

และจรรยาบรรณการวิจัย 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต 
เมื่อส้ินสุดการเรียนการสอนในหลักสูตรฯ ผู้ส าเร็จการศึกษาจะสามารถ 
PLO ๑ จัดการโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (Corporate 

Social Responsibility: CSR) เพื่อพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม ด้วยนวัตกรรม
และเทคโนโลยี ไ ด้อย่ างมีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย ภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

PLO ๒ ด าเนินการวิจัยผ่านสหกิจศึกษาด้วยกระบวนการวิจัยทางสังคมศาสตร์หรือ
วิทยาศาสตร์ ควบคู่กับกระบวนการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม เพื่อแก้ไขปัญหา
สังคมและส่ิงแวดล้อม ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ บนพื้นฐานจริยธรรมของ
การวิจัยและการพัฒนาชุมชน 

PLO ๓ ออกแบบแผนธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) โดยบรูณาการองค์ความรู้   
สหวิทยาการและนวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อมได้ 
บนพื้นฐานจริยธรรมธุรกิจ 

PLO ๔ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม 

PLO ๕ ส่ือสารข้อมูลความรู้และสารสนเทศ ในการปฏิบัติงานด้านการจัดการสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึง
เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

PLO ๖ ท างานร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตาม
บทบาทและหน้าท่ี พร้อมท้ังยอมรับความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม 
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๑๑๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๒ 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อย 
(PLOs และ SubPLOs) 
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๑๑๕ 

 

๒.๑  ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อย (PLOs และ 

SubPLOs) 

ภาคผนวก ๒.๑ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อย (SubPLOs) 
เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนในหลักสูตร ผู้ส าเร็จการศึกษาจะสามารถ 

PLOs SubPLOs 
PLO ๑ จัดการโครงการด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (Corporate Social 
Responsibility: CSR) เพื่อพัฒนาสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีได้
อย่ างมีประ สิทธิภาพ และตรงกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้กฎหมาย
และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

๑.๑ อธิบายแนวคิดและหลักการท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม เช่น การ
พัฒนาชุมชน การบริหารจัดการ และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม ฯลฯ 
ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
๑.๒ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรท้ังภายในและภายนอก 
รวมถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อวางแผนบริหารจัดการ
โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมภายใต้
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

๑.๓ ออกแบบและด าเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และ ส่ิงแวดล้อม ด้วยนวั ตกรรมและ เทคโนโลยี ไ ด้อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ  

๑.๔ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และส่ิงแวดล้อมให้ตรงตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ท่ีก าหนดไว้ได้
อย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 

PLO ๒ ด าเนินการวิจัยผ่านสหกิจศึกษาด้วย
กระบวนการวิ จัยทาง สังคมศาสตร์ หรื อ
วิทยาศาสตร์ ควบคู่กับกระบวนการพัฒนา
ชุมชนแบบมีส่วนร่วม เพื่อแก้ไขปัญหาสังคม
และส่ิงแวดล้อม ได้อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ บนพื้นฐานจริยธรรมของการวิจัยและ
การพัฒนาชุมชน 

๒.๑ อธิบาย แนวคิด หลักการ กระบวนการวิจัยทางสังคมศาสตร์
หรือวิทยาศาสตร์ และกระบวนการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
๒.๒ วิเคราะห์สภาพปัญหาทางด้านสังคมและส่ิงแวดล้อมแบบองค์
รวมได้อย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
๒.๓ ออกแบบโครงร่างงานวิจัยแบบมีส่วนร่วม เพื่อแก้ไขปัญหา
สังคมและส่ิงแวดล้อม ต้ังแต่การก าหนดค าถามวิจัย วัตถุประสงค์ 
ขอบเขต กรอบแนวคิด ทบทวนวรรณกรรม และระเบียบวิธีวิจัยท่ี
เหมาะสมตามมาตรฐานการวิจัยสากล 
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๑๑๖ 

 

PLOs SubPLOs 
๒.๔ เก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบแผนการวิจัยท่ีออกแบบไว้ ด้วย
เทคนิคและเครื่องมือทางสังคมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ในการท า
วิจัยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
๒.๕ วิเคราะห์ แปลผล สรุปและอภิปรายผลการศึกษาได้ตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย และแสดงถึงข้อเสนอแนะหรือแนวทางการ
แก้ปัญหา เพื่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนท้ังในมิติทางสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม ภายใต้ข้อมูลเชิงประจักษ์และจรรยาบรรณการวิจัย 
๒.๖ เผยแพร่ผลงานวิจัยจ านวน ๑ เรื่องต่อคน ในรูปแบบตามท่ี
ก าหนด อาทิ รายงานการวิจัย โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน 
การจัดสัมมนา การจัดประชุมคืนข้อมูลสู่ชุมชน  
๒.๗ แสดงข้อมูลจริยธรรมของการวิจัยในรายงานการวิจัย และ
ด าเนินการวิจัยตามจริยธรรมของการวิจัย มาตรฐานคุณธรรม และ
จริยธรรมของนักพัฒนาชุมชน 

PLO ๓ ออกแบบแผนธุรกิจเพื่อสังคม (Social 
Enterprise) โดยบูรณาการองค์ความรู้สห
วิทยาการและนวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อมได้ บนพื้นฐาน
จริยธรรมธุรกิจ 

๓.๑ วิเคราะห์ข้อมูล และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ต้นทุนทาง
สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมอย่างเป็น
ระบบ โดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และ
จริยธรรมธุรกิจ 
๓.๒ วางแผน และเขียนแผนธุรกิจเพื่อสังคมให้เหมาะสมกับสภาพ
ปัญหาของชุมชนโดยใช้ความรู้สหวิทยาการด้านบริหารจัดการ 
สังคม ส่ิงแวดล้อม นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

PLO ๔ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม 

๔.๑ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น จัดเก็บข้อมูลได้อย่าง
เป็นระบบ และวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันสมัย
ต่อเหตุการณ์ 
๔.๒ แสดงการใช้และรู้เท่าทันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
การพัฒนาตนเองอย่างถูกต้องน่าเช่ือถือ 
๔.๓ ผลิตส่ือให้ความรู้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ และเพื่อใช้พัฒนา
อ ง ค์คว ามรู้ ท า ง สั ง คมและ ส่ิ ง แวด ล้อม ให้ เ หมาะสมกั บ
กลุ่มเป้าหมายโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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๑๑๗ 

 

PLOs SubPLOs 
PLO ๕ ส่ือสารข้อมูลความรู้และสารสนเทศ 
ในการปฏิบัติงานด้านการจัดการสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้
อย่ างมีประ สิทธิภาพ โดยค านึ งถึ ง เรื่ อง
ทรัพย์ สินทางปัญญา และเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย 

๕.๑ แสดงการใช้ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษในการฟัง พูด 
อ่าน เขียน เพื่อส่ือสารข้อมูลสารสนเทศกับกลุ่มเป้าหมายท้ังใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น เพื่อนร่วมช้ัน ฯลฯ และในการปฏิบัติงานด้าน
การจัดการสังคมและส่ิงแวดล้อม เช่น เพื่อนร่วมงาน ชุมชน 
สาธารณะ ฯลฯ ได้อย่างถูกต้อง และชัดเจน 
๕.๒ ถ่ายทอด และแลกเปล่ียนความรู้พื้นฐานกับกลุ่มเป้าหมาย ได้
ตรงตามวัตถุประสงค์ ถูกต้อง และชัดเจน โดยใช้วิธีการส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
๕.๓ น าเสนอข้อมูลสารสนเทศเชิงวิชาการ จากการประมวลความรู้
ได้อย่างสร้างสรรค์ และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย อาทิ ชุมชน 
โดยค านึงถึงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา 

PLO ๖  ท างานร่วมกับ ผู้อื่ นเพื่ อให้บรรลุ
เป้าหมายของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตาม
บทบาทและหน้าท่ี พร้อมท้ังยอมรับความ
หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม 

๖.๑ ท างานร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยปฏิบัติตามบทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ได้อย่างเหมาะสม บนพื้นฐานการยอมรับความหลากหลายทาง
สังคมและวัฒนธรรม 
๖.๒ แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รวมถึง
เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบของกลุ่มสังคมและชุมชน  
๖ .๓  ปฏิบั ติ ง านสหกิ จ ศึกษากับสหวิ ช า ชีพ  โดยใ ช้ ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และทักษะการปรับตัวในการท างาน
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๖.๔ ประเมินตนเองเพื่อพัฒนาจุดแข็งและแก้ไขปรับปรุงจุดอ่อน 
ท้ังการท างานกับคนอื่นและการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน (Life 
long learning)  
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๑๑๘ 

 

๒.๒  ความสัมพันธ์ระหวา่งผลลัพธ์การเรียนรู้ระดบัหลักสตูร กับคณุลักษณะที่พึง

ประสงค์ของบณัฑิต มหาวิทยาลัยมหดิล 

 
ภาคผนวก ๒.๒   ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 

4 MU-Graduate Attributes Program Learning Outcome 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

T-shaped Breathe & Depth: รู้แจ้ง รู้จริง ท้ัง
ด้านกว้างและด้านลึก 

      

Globally Talented: มีทักษะ ประสบการณ์ 
สามารถแข่งขันได้ระดับโลก 

      

Socially Contributing:  มีจิตสาธารณะ 
สามารถท าประโยชน์ให้สังคม 

      

Entrepreneurially Minded: กล้าคิด กล้า
ท า กล้าตัดสินใจ สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ในทางท่ี
ถูกต้อง 
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๑๑๙ 
 

ü  

๒.๓ ความคาดหวงัของผลลัพธ์การเรยีนรู้ของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี เมื่อสิน้ปี

การศึกษา 
ภาคผนวก  ๒.๓ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละช้ันปี เม่ือสิ้นปีการศึกษา 
 

ชั้นปีที ่ รายละเอียด 
๑ PLO๑ 

๑. อธิบายแนวคิดและหลักการพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ อาทิ นิเวศวิทยา ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
๒. แสดงออกถึงความเคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล และ
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม เช่น การมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี การท างาน
ท่ีได้รับมอบหมาย การรักษาระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา และการมีมารยาทโดยค านึงถึงความรู้สึก
และสิทธิของผู้อื่น เป็นต้น 
PLO๒ 
๑. อธิบายแนวคิดและหลักการพื้นฐานด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อาทิ องค์ความรู้ทางด้าน
จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์และภาษาศาสตร์ ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  เพื่อเป็น
ความรู้พื้นฐานสู่การวิเคราะห์สภาพปัญหาทางด้านสังคมแบบองค์รวมได้อย่างเป็นระบบ  
๒. อธิบายแนวคิดและหลักการพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ อาทิ องค์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานสู่การ
วิเคราะห์สภาพปัญหาทางด้านส่ิงแวดล้อมได้อย่างเป็นระบบ 
PLO๓ 

๑. อธิบายแนวคิดและหลักการพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
PLO๔  
๑. เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นได้ตามความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ 
PLO๕ 
๑. แสดงการใช้ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อส่ือสารข้อมูลสารสนเทศ
กับกลุ่มเป้าหมาย 
PLO๖ 
๑. แสดงออกถึงพฤติกรรมในการปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างเหมาะสม 
๒. แสดงออกถึงความเคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล และ
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม เช่น การมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี การท างาน
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๑๒๐ 
 

ü  

ท่ีได้รับมอบหมาย การรักษาระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา และการมีมารยาทโดยค านึงถึงความรู้สึก
และสิทธิของผู้อื่น เป็นต้น 

๒ PLO๑ 
๑. อธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีพื้นฐานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับเพื่อการจัดการ
สังคมและส่ิงแวดล้อมได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
๒. วิเคราะห์ข้อมูลและสภาพปัญหาทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมแบบองค์รวมได้อย่างเป็น
ระบบ  
PLO๒ 
๑. อธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีพื้นฐานด้านสังคมศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
เปล่ียนแปลงทางประชากรและสังคม พหุลักษณ์ทางสังคมวัฒนธรรม การพัฒนาชุมชน การวิเคราะห์
ชุมชน ภูมิศาสตร์และส่ิงแวดล้อมและการรู้สารสนเทศ ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
๒. วิเคราะห์สภาพปัญหาทางด้านสังคมและส่ิงแวดล้อมแบบองค์รวมได้อย่างเป็นระบบ และสอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชน 
PLO๓ 
๑. อธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีพื้นฐานด้านหลักการจัดการสมัยใหม่ หลักการเงินการบัญชี 
หลักการตลาด การบริหารจัดการโครงการ เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อม นโยบายและการวางแผนองค์กร 
ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  
๒. ประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์ ส่ิงแวดล้อมเพื่อการบริหารจัดการปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ได้อย่างเป็นระบบ โดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และจริยธรรมธุรกิจ 
PLO๔ 
๑. เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น วิเคราะห์ จัดเก็บ และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสมกับข้อมูลและกลุ่มเป้าหมาย 
๒. แสดงการใช้และรู้เท่าทันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างถูกต้องน่าเช่ือถือ 
PLO๕ 
๑. ถ่ายทอด และแลกเปล่ียนความรู้พื้นฐานกับกลุ่มเป้าหมาย ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ถูกต้อง และ
ชัดเจน โดยใช้วิธีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
PLO๖ 
๑. ปฏิบัติงานกับสหวิชาชีพโดยใช้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และทักษะการปรับตัวในการ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ü  

๓ PLO๑ 
๑. ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการสังคมและส่ิงแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. ประเมินผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมจากกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๓. แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รวมถึงเคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
สังคม  
PLO๒ 
๑. อธิบาย แนวคิด หลักการ กระบวนการวิ จัยทางสังคมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์  และ
กระบวนการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
๒. วิเคราะห์สภาพปัญหาทางด้านสังคมและส่ิงแวดล้อมแบบองค์รวมได้อย่างเป็นระบบ และสอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชน 
๓. ออกแบบโครงร่างงานวิจัยแบบมีส่วนร่วม เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและส่ิงแวดล้อม ต้ังแต่การก าหนด
ค าถามวิจัย วัตถุประสงค์ ขอบเขต กรอบแนวคิด ทบทวนวรรณกรรม และระเบียบวิธีวิจัยท่ีเหมาะสม
ตามมาตรฐานการวิจัยสากล  
๔. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบแผนการวิจัยท่ีออกแบบไว้ ด้วยเทคนิคและเครื่องมือทาง
สังคมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ในการท าวิจัยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
๕. วิเคราะห์ แปลผล สรุปและอภิปรายผลการศึกษาได้ตามวัตถุประสงค์การวิจัย และแสดงถึง
ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนท้ังในมิติทางสังคมและส่ิงแวดล้อม 
ภายใต้ข้อมูลเชิงประจักษ์และจรรยาบรรณการวิจัย 
๖. เผยแพร่ผลงานวิจัยจ านวน ๑ เรื่องต่อกลุ่ม ในรูปแบบตามท่ีก าหนด อาทิ รายงานการวิจัย 
โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน การจัดประชุมคืนข้อมูลสู่ชุมชน 
๗. แสดงข้อมูลจริยธรรมของการวิจัยในรายงานการวิจัย และด าเนินการวิจัยตามจริยธรรมของการวิจัย 
มาตรฐานคุณธรรม และจริยธรรมของนักพัฒนาชุมชน 
PLO๓ 
๑. วิเคราะห์ข้อมูล และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ได้อย่างเป็นระบบ โดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคม ส่ิงแวดล้อม และจริยธรรมธุรกิจ 

๒. วางแผน และเขียนแผนธุรกิจเพื่อสังคมในการแก้ไขปัญหาสังคมและส่ิงแวดล้อมได้อย่างให้เหมาะสม
อย่างสร้างสรรค์ โดยใช้องค์ความรู้สหวิทยาการด้านบริหารธุรกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 
PLO๔ 
๑. ผลิตส่ือให้ความรู้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ และเพื่อใช้พัฒนาองค์ความรู้ทางสังคมและส่ิงแวดล้อมให้
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ü  

PLO๕ 
๑. ถ่ายทอด และแลกเปล่ียนความรู้พื้นฐานกับกลุ่มเป้าหมาย ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ถูกต้อง และ
ชัดเจน โดยใช้วิธีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
PLO๖  
๑. ประเมินตนเองเพื่อพัฒนาจุดแข็งและแก้ไขปรับปรุงจุดอ่อน ท้ังการท างานกับคนอื่นและการพัฒนา
ตนเองอย่างยั่งยืน (Life long learning) 

๔ PLO๑ 
๑. ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมและ/หรือพัฒนาชุมชน ร่วมกับสหวิชาชีพ
ในสถานประกอบการจริง โดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสหวิทยาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. จัดการโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมให้เป็นไปตามแผนท่ีออกแบบไว้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  
๓. แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รวมถึงเคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
สังคม 
PLO๒ 

๑. ด าเนินการวิจัยผ่านสหกิจศึกษาด้วยกระบวนการวิจัยทางสังคมศาสตร์และหรือวิทยาศาสตร์ ควบคู่
กับกระบวนการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและส่ิงแวดล้อม ได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ บนพื้นฐานจริยธรรมของการวิจัยและการพัฒนาชุมชน 
PLO๓ 
๑. วางแผน และเขียนแผนธุรกิจเพื่อสังคมในการแก้ไขปัญหาสังคมและส่ิงแวดล้อมได้อย่างให้เหมาะสม
อย่างสร้างสรรค์ โดยใช้องค์ความรู้สหวิทยาการด้านบริหารธุรกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 
๒. ด าเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมให้เป็นไปตามแผนท่ีออกแบบไว้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
PLO๔ 
๑. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม 
PLO๕ 
๑. ส่ือสารข้อมูลความรู้และสารสนเทศ ในการปฏิบัติงานด้านการจัดการสังคมและส่ิงแวดล้อม เพื่อให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา และเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย 
PLO๖ 
๑. ท างานร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามบทบาทและหน้าท่ี 
พร้อมท้ังยอมรับความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม 
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๑๒๓ 
 

ü  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๓ 
 

ตารางแสดงความสัมพันธ์ เปรียบเทียบระหว่าง 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับ 

 มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.) 
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๑๒๔ 
 

ü  

ภาคผนวก ๓ 
ตารางแสดงความสัมพันธ์ เปรียบเทียบระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 

กับ 
 มาตรฐานผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา (มคอ.) 

 

ภาคผนวก ๓  ความสัมพันธ์ระหว่าง ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับ มคอ. ระดับ ๒     
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (มคอ.) ระดับ ๒ PL

O1
 

PL
O2

 

PL
O3

 

PL
O4

 

PL
O5

 

PL
O6

 

ด้านที่ ๑ ด้านคุณธรรมจริยธรรม             

๑.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ       

๑.๒ มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและ
ส่ิงแวดล้อม 

      

๑.๓ เคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
และเคารพในสิทธิของผู้อื่น 

      

ด้านที่ ๒ ด้านความรู้       

๒.๑ มีความรู้ความเข้าใจ ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีพื้นฐาน ท่ี
เกี่ยวข้องกับด้านสังคมศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม 

      

๒.๒ มีองค์ความรู้ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน       

ด้านที่ ๓ ด้านทักษะทางปัญญา       

๓.๑ วิเคราะห์สภาพปัญหาทางด้านสังคมและส่ิงแวดล้อมแบบองค์
รวมได้อย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย 

      

๓.๒ บูรณาการองค์ความรู้สหวิทยาการเพื่อต่อยอดสู่ขั้นตอนการ
ออกแบบ และวางแผนโครงการ เพื่อการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม 
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๑๒๕ 
 

ü  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (มคอ.) ระดับ ๒ PL

O1
 

PL
O2

 

PL
O3

 

PL
O4

 

PL
O5

 

PL
O6

 

๓.๓ ออกแบบและเขียนโครงการ/โครงร่างการวิจัย เพื่อพัฒนาสังคม
และส่ิงแวดล้อมได้อย่างสร้างสรรค์และถูกต้องตามหลักวิชาการ 

      

๓.๔ ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อด าเนินโครงการแกไ้ข
ปัญหาสังคมและส่ิงแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

      

๓.๕ ด าเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมให้
เป็นไปตามแผนท่ีออกแบบไว้ 

      

๓.๖ ด าเนินการวิจัยท่ีน าไปสู่การสร้างข้อเสนอหรือแนะแนวทางการ
แก้ปัญหา เพื่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนได้ 

      

๓.๗ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อมให้
ตรงตามวัตถุประสงค์ 

      

ด้านที่ ๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

            

๔.๑ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนในช้ันเรียนและกบับุคคลอื่น       

๔.๒ สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นและมีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม 

      

๔.๓ มีคุณลักษณะของภาวะผู้น าและภาวะผู้ตามท่ีดี       

ด้านที่ ๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

            

๕.๑ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้น วิเคราะห์ และ
จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 

      

๕.๒ สามารถส่ือสารและน าเสนอท้ังการฟัง พูด อ่าน เขียน การติดต่อ
ประสานงาน และการถ่ายทอดข้อมูลด้วยรูปแบบและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม 
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๑๒๖ 
 

ü  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ๔ 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ 
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๑๒๗ 
 

ü  

๔.๑ แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบผลลัพธ์การเรยีนรู้ 
ระดับหลักสตูรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 

(แสดงด้วยสัญญลักษณ์ I, R, P, M, A ดงัปรากฏในท้ายตาราง) 
 

ภาคผนวก ๔.๑  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 

ตารางที่ ๑  รายวิชาบังคับตามแผนการศึกษา 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา * 

จ านวน Program-Level Learning Outcomes (PLOs) 

หน่วยกิต 

PL
O 

๑ 
 

PL
O 

๒ 

PL
O 

๓ 

PL
O 

๔ 

PL
O 

๕ 

PL
O 

๖ 

(รายวิชาชั้นปีที่ ๑)               
 ภาคการศึกษาที่ ๑               
ศศภอ ๑๐๓-๑๐๕ ภาษาอังกฤษ  (ระดับ ๑-๓) ๓ (๒-๒-๕)         I/P   
xxxx-xxx รายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป  ๖ (x-x-x)        I I   I 
สมสค ๑๔๒ จิตวิทยาสังคม ๒ (๒-๐-๔)   I       I 
วทศท ๑๓๑ คณิตศาสตร์รอบตัว ๒ (๒-๐-๔)     I       
อจนส ๑๐๐ นิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ๓ (๓-๐-๖) I           
ภาคการศึกษาที่ ๒               
มมศท ๑๐๐ การศึกษาท่ัวไปเพ่ือการพัฒนามนุษย์ ๓ (๓-๐-๖)        I  I  
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใชภ้าษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ๓ (๒-๒-๕)         I/P   
ศศภอ ๑๐๔-๑๐๖ ภาษาอังกฤษ  (ระดับ ๒-๔) ๓ (๒-๒-๕)         I/P   
สมสค ๑๓๐ หลักเศรษฐศาสตร ์ ๒ (๒-๐-๔)     I       
สมมน ๑๑๘ มนุษยศาสตร์กับสังคม ๒ (๒-๐-๔)   I         
สวศท ๑๐๕ บูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ๓ (๓-๐-๖) I       I   
(รายวิชาชั้นปีที่ ๒)               
 ภาคการศึกษาที่ ๑               
อจนส ๒๐๐ ทักษะการรู้สารสนเทศ ๒ (๒-๐-๔)   I   I     
อจนส ๒๐๒ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

๒ (๒-๐-๔)   I         

อจนส ๒๐๓ หลักการจัดการสมัยใหม่ ๓ (๓-๐-๖)     I       
อจนส ๒๐๔ หลักการเงินและบัญชี ๒ (๒-๐-๔)     I       
อจนส ๒๐๕ เศรษฐศาสตรส์ิ่งแวดล้อม ๒ (๒-๐-๔) I   R       
อจนส ๒๐๖ การใช้โปรแกรมประยุกต์เพ่ือการจัดการ ๒ (๑-๒-๓)   I   P   



   
 

 
  ระดับปริญญา       ตรี        ป.บัณฑิต       โท         ป.บัณฑิตชั้นสูง        เอก                                                     โครงการจัดตัง้วทิยาเขตอ านาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล 

มคอ.๒   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวตักรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดลอ้ม)                                                                
 

๑๒๘ 
 

ü  

รหัสวิชา   ชื่อวิชา * 

จ านวน Program-Level Learning Outcomes (PLOs) 

หน่วยกิต 

PL
O 

๑ 
 

PL
O 

๒ 

PL
O 

๓ 

PL
O 

๔ 

PL
O 

๕ 

PL
O 

๖ 

อจนส ๒๐๗ ภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ๒ (๒-๐-๔) I I     
อจนส ๒๐๘ การเปลี่ยนแปลงทางประชากรและสังคม ๒ (๒-๐-๔) I I         
อจนส ๒๐๙ หลักการพัฒนาชุมชน ๓ (๓-๐-๖) I I         
ภาคการศึกษาที่ ๒               
อจนส ๒๑๐ หลักการตลาด ๓ (๓-๐-๖)     I   I   
อจนส ๒๑๖ การบริหารจัดการโครงการ ๓ (๓-๐-๖) I   R   I   
อจนส ๒๑๗ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ๒ (๒-๐-๔)       R     
อจนส ๒๑๘ หลักการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ๓ (๒-๒-๕)   I   P     
อจนส ๒๑๙ พหุลักษณ์ทางสังคมวัฒนธรรม ๒ (๒-๐-๔)   I         
อจนส ๒๓๖ หลักการศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน ๓ (๒-๒-๕) I R     I I 
อจนส ๒๓๗ นโยบายและการวางแผนองค์กร ๒ (๒-๐-๔) I   R    I   
อจนส ๒๓๘ การส ารวจและการศึกษาภาคสนามทาง
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

๓ (๒-๒-๕) I P    I   

(รายวิชาชั้นปีที่ ๓)               
 ภาคการศึกษาที่ ๑               
อจนส ๓๐๐ ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร ์ ๓ (๓-๐-๖)   R   R R R 

อจนส ๓๐๑ สถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร ์ ๒ (๑-๒-๓)   P        
อจนส ๓๐๒ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือการ
จัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม 

๓ (๓-๐-๖) R R       

อจนส ๓๐๓ สิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการอนุรักษ์ ๒ (๒-๐-๔) R          
อจนส ๓๓๖ เทคโนโลยีการสื่อสารสังคม ๓ (๓-๐-๖)      R R R 
อจนส ๓๓๗ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการประยุกต์ ๓ (๒-๒-๕)   R   P     
ภาคการศึกษาที่ ๒               
อจนส ๓๓๘ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเทคโนโลยี ๓ (๓-๐-๖) R   R       
อจนส ๓๓๙ การประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม ๓ (๓-๐-๖) R      R   
อจนส ๓๔๐ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ขององค์กร 

๓ (๓-๐-๖) 
R   R      R 

อจนส ๓๔๓ ธุรกิจเพ่ือสังคม ๓ (๓-๐-๖) R   R     
อจนส ๓๔๔ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ๓ (๒-๒-๕)   R   R    
(รายวิชาชั้นปีที่ ๔)               
ภาคการศึกษาที่ ๑               
อจนส ๔๓๒ เตรียมสหกิจศึกษา ๒ (๒-๐-๔)       R R R 
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๑๒๙ 
 

ü  

รหัสวิชา   ชื่อวิชา * 

จ านวน Program-Level Learning Outcomes (PLOs) 

หน่วยกิต 

PL
O 

๑ 
 

PL
O 

๒ 

PL
O 

๓ 

PL
O 

๔ 

PL
O 

๕ 

PL
O 

๖ 

อจนส ๔๓๓ สัมมนาด้านนวัตกรรมสังคมและสิ่งแวดล้อม ๓ (๓-๐-๖)   R   M     M R 

อจนส ๔๓๔ โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

๓ (๑-๔-๔) M  M M M M 

 ภาคการศึกษาที่ ๒               
อจนส ๔๓๕ สหกิจศึกษา ๖ (๐-๓๖-๖) M M M M M M 

I  =   PLO is Introduced and Assessed           A = PLOs are assessed 
R  =  PLO is Reinforced and Assessed       
P  =  PLO is Practiced and Assessed             
M  = Level of Mastery is Assessed  
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๑๓๐ 
 

ü  

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๕ 
 
 

สาระส าคัญในการปรับปรุงแก้ไข 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙  
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๑๓๑ 
 

ü  

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ .ศ  ๒๕๕๙   

โครงการจัดต้ังวิทยาเขตอ านาจเจริญ  มหาวิทยาลัยมหิดล 

----------------------------------------------  
 

๑. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้  ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม  

เมื่อวันท่ี ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙   

๒. สภามหาวิทยาลัย / สถาบัน ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขคร้ังนี้แล้ว ในคราวประชุมครั้งท่ี…….เมื่อวันท่ี 

.................................. 

๓. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๕ ต้ังแต่ภาคเรียนท่ี ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

เป็นต้นไป 

๔. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
๔.๑ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการสังคมและส่ิงแวดล้อม) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙) 

ได้จัดการเรียนการสอนและเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกต้ังแต่ปีการศึกษา พ .ศ. ๒๕๖๐ และครบก าหนดในการ
ปรับปรุงหลักสูตรในรอบ ๕ ปี  

๔.๒ เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University 
Education Philosophy) ท่ีสนับสนุนการ จัดการศึกษาท่ีมุ่ งผลสัมฤทธิ์ ของ ผู้ เรียน (Outcome-based 
Education) โดยใช้การเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง (Learning-centered Education) และระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาในอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance: AUN-QA) ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

๔.๓ เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๕. สาระส าคัญในการปรับปรุงแก้ไข 
 (แสดงรายละเอียดในตารางแสดงการเปรียบเทียบหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๕) 

๕.๑  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
 (๑) ยกเลิกรายวิชาจ านวน ๖ รายวิชา ได้แก่  

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
  - มมศท ๑๐๑ การศึกษาท่ัวไปเพื่อการพัฒนามนุษย ์    ๒ (๑-๒-๓) 
    MUGE 101  General Education for Human Development 
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๑๓๒ 
 

ü  

  - มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์     ๓ (๒-๒-๕) 
    MUGE 102  Social Studies for Human Development 
  - มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย ์    ๒ (๑-๒-๓) 
    MUGE 103  Arts and Science for Human Development 
  - อจนส ๒๓๕ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร     ๓ (๒-๒-๕) 
    AMIM 235  English for Communication 
  - วทคณ ๑๗๐ คณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์พื้นฐานประยุกต์ได้   ๒ (๒-๐-๔) 
    SCMA 170 Applicable Basic Mathematics and Statistics   
  - วกศท xxx  กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ     ๒ (๑-๒-๓) 

  SPGE xxx 
 (๒) เพิ่มรายวิชาใหม่จ านวน ๓ รายวิชา ได้แก่  

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
  - มมศท ๑๐๐ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย ์    ๓ (๓-๐-๖) 
    MUGE 100 General Education for Human Development 

วิชาบังคับก่อน - 
การเป็นบัณฑิตท่ีเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ประเด็นส าคัญท่ีมีผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมในบริบท

ของตนเอง บูรณาการความรู้ศาสตร์ต่าง ๆ อย่างเป็นองค์รวมเพื่อหาเหตุปัจจัยของประเด็นส าคัญ พูดและเขียนเพื่อ
ส่ือสารกับกลุ่มเป้าหมายได้ตามวัตถุประสงค์ รับผิดชอบ เคารพความคิดเห็นท่ีหลากหลายและมุมมองท่ีแตกต่าง เป็น
ผู้น าหรือสมาชิกของกลุ่มและทางานร่วมกันเป็นทีมในการเสนอวิธีแก้ปัญหาหรือแนวทางการจัดการประเด็นส าคัญ
อย่างเป็นระบบตามหลักการวิจัยเบื้องต้น ประเมินผลกระทบของประเด็นส าคัญท้ังเชิงบวกและลบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อมโดยใช้สติและปัญญาเพื่อให้อยู่กับสังคมและธรรมชาติได้อย่างมีความสุข 

Well-rounded graduates, 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 objectives; 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 
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๑๓๓ 
 

ü  

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
- วทศท ๑๓๑ คณิตศาสตร์รอบตัว      ๒ (๒-๐-๔) 
  SCGE 131 Surrounding Mathematics 
วิชาบังคับก่อน -  
การแก้ปัญหาโลกแห่งความจริงท่ีพบในชีวิตประจ าวัน และอธิบายหลักการแก้ปัญหาเหล่านั้นด้วย

หลักการทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น เช่น ปัญหาเกี่ยวการเดินทางและการขนส่ง การเล่นเกม การท างานของโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ การเงิน และการค้า ฯลฯ การท างานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาคณิตศาสตร์อย่างเป็นระบบ 

Using mathematical principles to explain and solve the real-world and daily life 
problems such as the problems related to logistics and transportations, games, computer algorithms, 
finance and commerce, etc.; working together to solve mathematical problems 

 
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 

- สวศท ๑๐๕  บูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม    ๓ (๓-๐-๖) 
  ENGE 105 Integrating Health and Environment 
วิชาบังคับก่อน -  
แนวคิดส าหรับ “สุขภาพ” และ “ส่ิงแวดล้อม” มิติและระดับของสุขภาพ และปัจจัยท่ีก าหนด

สุขภาพและส่ิงแวดล้อม การปฏิรูประบบสุขภาพ การพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ส าหรับการเสริมสร้างสุขภาพและ
ส่ิงแวดล้อม นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและส่ิงแวดล้อม การวิจัยเชิงบูรณาการ
เพื่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อม ตัวช้ีวัดความอยู่ดีมีสุข ระบบสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและส่ิงแวดล้อม นโยบาย
สุขภาพสาธารณะ กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การด าเนินชีวิตเพื่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ
พอเพียง เทคนิคการบูรณาการสุขภาพและส่ิงแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพและส่ิงแวดล้อมกับอาชีพ 

Concepts of “health” and “environment”, dimensions and levels of health and 
factors determining health and environment; the health system reform, strategic development of 
health and the environment promotion, the public policy for health, health and the environmental 
impact assessment; integrative research for health and environment; indicators of well-beings; the 
information system for promoting health and environment; communication for health and 
environment; learning process for developing the quality of life, living for health and environment; 
self-sufficiency economy; techniques for integrating health and environment; relation between 
health; environment and occupations 
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๑๓๔ 
 

ü  

๕.๒  หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน) 
 (๑) ยกเลิกรายวิชาจ านวน ๔ รายวิชา ได้แก่ 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
- อจนส ๑๒๒  นวัตกรรมเบ้ืองต้น      ๒ (๒-๐-๔) 
  AMIM 122 Elementary of Innovations 
- อจนส ๒๑๑  หลักการจัดการ       ๓ (๓-๐-๖) 
  AMIM 211 Principle of Management 
- อจนส ๒๑๔  การจัดการทรัพยากรบุคคล     ๒ (๒-๐-๔) 
  AMIM 214 Human Resource Management 
- อจนส ๒๓๑  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์    ๒ (๒-๐-๔) 
  AMIM 231 Philosophy of Sufficiency Economy and Application 

 (๒) เพิ่มรายวิชาใหม่จ านวน ๔ รายวิชา ได้แก่ 
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 

- อจนส ๒๐๓  หลักการจัดการสมัยใหม่      ๓ (๓-๐-๖) 
  AMIM 203 Principles of Modern Management 
วิชาบังคับก่อน  ไม่มี  

หลักการและแนวคิดของการจัดการ การวางแผนและการจัดการองค์การ โครงสร้างองค์การและ
การน าไปปฏิบัติงาน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจูงใจ การตัดสินใจ การควบคุมงาน การติดต่อส่ือสารและการ
ประสานงาน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์การ การก าหนดกลยุทธ์และการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมดุลย
ภาพในการด าเนินงานเชิงกลยุทธ์ขององค์การด้วยบาลานซ์ สกอร์การ์ด เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีด้านการจัดการ 

Principles and concepts of management; organizational planning and 
management; organization structure and implementation; human resource management: motivation, 
decision making, work control, communication and coordination; organizational environment 
analysis; strategy formulation and strategy implementation; tool of performance appraisal by 
balanced scorecard; modern management techniques; innovations and technology management 
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๑๓๕ 
 

ü  

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
- อจนส ๒๐๔  เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม     ๒ (๒-๐-๔) 
  AMIM 204 Environmental Economics 
วิชาบังคับก่อน  สมสค ๑๓๐ หลักเศรษฐศาสตร์  

   SSHS 130 Principles of Economics 
แนวคิดพื้นฐานเศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อม อุปสงค์และอุปทานด้านส่ิงแวดล้อม ความล้มเหลวของ

ตลาด เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ท่ีใช้ในการจัดการส่ิงแวดล้อม เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากร เทคนิคการ
ประเมินมูลค่าทางส่ิงแวดล้อม การประเมินโครงการทางส่ิงแวดล้อม การประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อมเพื่อการ
บริหารจัดการปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

Basic concepts of environmental economics; environmental demand and supply; 
market failure; economic tools used in environmental management; economics for resource 
management; environmental valuation techniques; environmental project assessment; application 
of environmental economics to the management of natural resource and environmental problems 

 
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 

- อจนส ๒๐๖  การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการจัดการ    ๒ (๑-๒-๓) 
  AMIM 206 Use of Application Programs for Management 
วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
คุณลักษณะ การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐาน สูตรค านวณ และการประยุกต์ใช้เครื่องมือของโปรแกรมเพื่อ

ช่วยเพิ่มผลผลิต ในการสร้างและจัดการเอกสาร การใช้โปรแกรมประยุกต์ในการสร้างประวัติส่วนตัวส าหรับสมัครงาน 
การสร้างแผ่บพับ การสร้างจดหมายเวียน การสร้างรายงานสรุปผล และการสร้างแผนภูมิ น าเสนอข้อมูลในรูปแบบ
ต่าง ๆ 

Features, basic functions, formulas, and application of productivity software tools to 
create and manage documents; using application programs to create career resume, brochure, mail 
merge, summary report, and different types of graphs for data presentations 

 
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 

- อจนส ๒๐๘  การเปลี่ยนแปลงทางประชากรและสังคม    ๒ (๒-๐-๔) 
  AMIM 208 Population and Social Change 
วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
ทฤษฎีทางประชากรศาสตร์ การศึกษาขนาด โครงสร้าง และการกระจายตัว การเปล่ียนแปลงทาง

ประชากร สภาพปัญหาทางประชากรและสังคม ท่ีเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจ สุขภาพ วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม นโยบาย
ประชากรและทิศทางการพัฒนาประชากรและสังคม 
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๑๓๖ 
 

ü  

Population theories; studies of population size, structure, and distribution; 
demographic changes; population and social problems relating to the economy, health, culture, and 
environment; population policy and directions of population and social development 

 
๕.๓  หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ) 

(๑) ยกเลิกรายวิชาออกจ านวน ๔ รายวิชา ได้แก่ 
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 

- อจนส ๒๔๒  เทคโนโลยีพลังงานและส่ิงแวดล้อม     ๒ (๒-๐-๔) 
  AMIM 242 Energy and Environmental Technology 
- อจนส ๓๑๑  การจัดการเชิงกลยุทธ์      ๓ (๓-๐-๖) 
  AMIM 311 Strategic Management 
- อจนส ๔๒๑  เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์      ๓ (๒-๒-๕) 
  AMIM 421 Creative Economy 
- อจนส ๔๕๑  บูรณาการการจัดการสังคมและส่ิงแวดล้อม    ๓ (๒-๒-๕) 
  AMIM 451 Integrated Social and Environmental Management 
 

 (๒) เพิ่มรายวิชาใหม่จ านวน ๕ รายวิชา ได้แก่ 
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 

- อจนส ๒๓๗  นโยบายและการวางแผนองค์กร     ๒ (๒-๐-๔) 
  AMIM 237 Corporate Policy and planning 
วิชาบังคับก่อน  อจนส ๒๐๓ หลักการจัดการสมัยใหม่ 
  AMIM 203 Principles of Modern Management 

แนวคิดและทฤษฎีนโยบายสาธารณะ การวางแผนองค์การ การก าหนดกลยุทธ์  และตัวช้ีวัด
ความส าเร็จองค์การ การก าหนดยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์โครงสร้างองค์การ การวิเคราะห์ความสัมพั นธ์และ
พฤติกรรมองค์การ ตัวแบบส าหรับการออกแบบนโยบาย เทคนิคในการวิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบของทางเลือก
ต่าง ๆ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการก าหนดนโยบายกับการวางแผนในระดับต่าง ๆ  

Concepts and theories of public policy; organizational planning; strategy formulation 
processes, and key performance indicators; strategic planning processes; analyses of organizational 
structures, relationships, and behavior; models for policy design; techniques for assessing policy 
alternatives and evaluating policy impacts; analysis of the relationship between policy-making and 
planning at all levels 
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๑๓๗ 
 

ü  

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
- อจนส ๓๔๔  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม    ๓ (๒-๒-๕) 
  AMIM 344 Participatory Action Research 
วิชาบังคับก่อน อจนส ๒๓๖ หลักการศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน 

AMIM 236 Principle of Community Study and Analysis 
อจนส ๓๐๐ ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์  
AMIM 300 Research Methodology in Social Sciences 

  อจนส ๓๐๑ สถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
  AMIM 301 Statistics for Social Science Research  
หลักการ แนวคิดพื้นฐานและประเภทของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เทคนิคท่ีจ าเป็น

ส าหรับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ระเบียบวิธีของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ขั้นตอนการ
ด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การเขียนรายงานการวิจัยชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

Principles, basic approaches and types of participatory action research; essential 
techniques for participatory action research; participatory action research methodology; participatory 
action research process; participatory action research report writing 

 
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 

- อจนส ๓๓๙  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม    ๓ (๓-๐-๖) 
  AMIM 339 Environmental Impact Assessment 
วิชาบังคับก่อน อจนส ๒๓๘ การส ารวจภาคสนามทางทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

AMIM 238 Survey and Field Trip for Environment and Resource  
หลักการพื้นฐานและแนวทางในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม บทบาทและขอบเขตของการ

ประเมินผลกระทบทางสังคมท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม หลักการ กระบวนการ 
และการประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม วิธีการและเทคนิคการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม กรณีศึกษาในการด าเนินการประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมใน
โครงการระดับชาติและนานาชาติ 

Basic principles and guidelines for environmental impact assessment (EIA); roles and 
scopes of social impact assessment (SIA) in relation to the EIA process; principle, process, and 
application of EIA; methods and techniques of public participation in EIA; case studies of the EIA 
practice relating to national and international projects 
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๑๓๘ 
 

ü  

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
- อจนส ๓๔๐  ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร      ๓ (๓-๐-๖) 
  AMIM 340 Corporate Social Responsibility 
วิชาบังคับก่อน อจนส ๒๐๓ หลักการจัดการสมัยใหม่ 
  AMIM 203 Principles of Modern Management  
  อจนส ๒๑๖ การบริหารจัดการโครงการ 
  AMIM 216 Project Management  
หลักการ แนวคิดพื้นฐาน รูปแบบ และการด าเนินโครงการและกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อ

สังคมและส่ิงแวดล้อม ผลกระทบจากการด าเนินการธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ประโยชน์ของ
โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม การประยุกต์ใช้หรือเผยแพร่นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา
ส าหรับโครงการหรือกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม การพัฒนาโครงการด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม กรณีศึกษาและโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมท่ีประสบความส าเร็จ 

Principles, fundamental concepts, types, and practices of corporative social 
responsibility (CSR)’s projects and activities; impacts of business activities on society and 
environment; benefits of the CSR; application and diffusion of innovations for the problem-solving 
process in the CSR’s projects and activities; the development of the CSR projects; case studies and 
the CSR best practices  

 
- อจนส ๔๓๔  โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม      ๓ (๑-๔-๔) 
  AMIM 434 Corporate Social Responsibility Projects 
วิชาบังคับก่อน อจนส ๓๔๐ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร   
  AMIM 340 Corporate Social Responsibility 
  อจนส ๓๔๓ ธุรกิจเพื่อสังคม  
  AMIM 343 Social Enterprise  
การจัดเตรียม การคัดเลือก การวางแผน และการออกแบบโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

และส่ิงแวดล้อม การด าเนินโครงการและกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม การประเมินโครงการ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาส าหรับโครงการและ
กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม การเขียนและน าเสนอรายงานโครงการด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมและส่ิงแวดล้อม กรณีศึกษาของโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

Preparation, selection, planning, and design of the corporative social responsibility 
(CSR)’s projects; practices of the CSR’s projects; the evaluation of the CSR’s projects; the application 
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๑๓๙ 
 

ü  

of innovations for the problem-solving process in the CSR’s projects and activities; the CSR report 
writing and presentation; case studies of the CSR projects 

 
๕.๔  หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน) 
เนื่องจากมีการปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรสหวิทยาการ จึงยกเลิกกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน และปรับกลุ่มใหม่เป็น 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 

(๑) ยกเลิกรายวิชาออกจ านวน ๕ รายวิชา ได้แก่ 
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 

- อจนส ๓๓๓  การจัดการทรัพยากรทางสังคมวัฒนธรรมในโลกสมัยใหม่  ๒ (๒-๐-๔) 
  AMIM 333 Socio-Cultural Resource Management in Modern World 
- อจนส ๓๓๔  การประเมินผลกระทบทางสังคม     ๒ (๒-๐-๔) 
  AMIM 334 Social Impact Assessment 
- อจนส ๓๑๒  การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน    ๒ (๒-๐-๔) 
  AMIM 312 Logistics and Supply Chain Management 
- อจนส ๔๑๑  การตลาดอิเล็กทรอนิกส์      ๒ (๑-๒-๓) 
  AMIM 411 Electronic Marketing 
- อจนส ๓๕๒  การจัดการวิสาหกิจชุมชน      ๒ (๑-๒-๓) 
  AMIM 352 Community Enterprise Management 

(๒) เพิ่มรายวิชาใหม่จ านวน ๗ รายวิชา ได้แก่ 
(๒.๑) กลุ่มวิชาการจัดการ การเงิน และการบัญชี  

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
อจนส ๓๗๒  การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน   ๒ (๒-๐-๔) 
AMIM 372  Logistics and Supply Chain Management 
วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
ความส าคัญของการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน การวางแผนกลยุทธ์โลจิสติกส์ การจัดการ

การจัดหา การจัดการการกระจายสินค้า การจัดการการผลิตระหว่างประเทศ การจัดการสินค้าคงคลัง  การจัดการ
คลังสินค้า การจัดการการขนส่ง พานิชย์อิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์ ความรู้พื้นฐานการน าเข้าและส่งออก พัฒนาการ 
และแนวโน้มการจัดการโลจิสติกส์ การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการโลจิสติกส์ การเลือกผู้ให้บริการโลจิ
สติกส์จากภายนอก การบูรณาการกระบวนการทางธุรกิจในทุกกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับโลจิสติกส์ 

The importance of logistic and supply chain management; strategic planning for 
logistics management; management of procurement sourcing, physical distribution, international 
procurement, inventory, warehouse, transportation, and electronic commerce; fundamentals of 
importing and exporting; evolution and trends of logistics management; application of Information 
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๑๔๐ 
 

ü  

Technology in logistics management; selection of outsource service providers; an integrated business 
processes in logistics activities 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
อจนส ๓๗๓  การตลาดดิจิทัล               ๒ (๒-๐-๔) 
AMIM 373  Digital Marketing  
วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ขั้นแนะน า กลยุทธ์การตลาดอิเล็กทรอนิกส์และการวัดประสิทธิภาพ การ

วางแผนการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบเว็บไซต์ การสร้างแบรนด์ด้วยช่ือเว็บไซต์ การแบ่งส่วนตลาดและการ
เลือกตลาดเป้าหมาย ส่วนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การท าการตลาดผ่านเครื่องมือค้นหาบนอินเตอร์เน็ต 
การตลาดแบบไวรัล และการท าการตลาดบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 

Introduction to Electronic Marketing (e-Marketing); e-Marketing strategy and 
performance measurement; e-Marketing planning; website design; using domain names for branding 
purposes; market segmentation and positioning; e-Marketing mix; search engine marketing; viral 
marketing and social networking marketing; customer relationship management 

 
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 

อจนส ๓๗๔  การจัดการวิสาหกิจชุมชน             ๒ (๒-๐-๔) 
AMIM 374  Community Enterprise Management  
วิชาบังคับก่อน  ไม่มี 
ความหมายและความสาคัญของเศรษฐกิจชุมชน ครัวเรือนในระบบเศรษฐกิจชุมชน รูปแบบ 

ลักษณะและพัฒนาการของวิสาหกิจชุมชน การจัดการ การตลาด การจัดการการผลิต การส่งเสริมการตลาด 
กระบวนการของการประกอบการ กลยุทธ์การพัฒนาความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน การสารวจโอกาสทางเศรษฐกิจ
และสังคมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ทักษะพื้นฐานการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษาและการบูรณาการ
จัดการวิสาหกิจชุมชน 

Definitions and importance of community economic; households in community 
economic system; type and development of community enterprise; management, marketing, 
production management, marketing promotion, process of entrepreneurship; strategic for 
strengthened of community enterprise development; surveying opportunities to create innovation 
in economic and social; basic Skills in community enterprise management; case study and integration 
of community enterprise management 
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๑๔๑ 
 

ü  

(๒.๒) กลุ่มวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี  
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 

อจนส ๔๗๕  เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเสมือนจริง           ๒ (๒-๐-๔) 
AMIM 475  Multimedia technology and virtualization 
วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
การศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีท่ีท าให้คอมพิวเตอร์สามารถผสมผสานระหว่างข้อความ ข้อมูล 

ตัวเลข ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหวและเสียงเข้าไว้ด้วยกัน หลักการของเทคโนโลยีมัลติมีเดีย หน้าท่ีและการท างานของ
เครื่องมือท่ีใช้ในการผลิตงานมัลติมีเดีย ประยุกต์ใช้เครื่องมือในการสร้างงานมัลติมีเดีย การสร้างภาพเสมือนจริง 
รวมถึงการสร้างภาพในมุมมอง 3 มิติ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

Studies of technology that enables computers to combine texts, data, numbers, 
images, motion picture, and sound; principles of the multimedia technology; functions and tools 
used in multimedia production; the application of the equipment to create multimedia works; 
creating the virtualization image including creating in the 3D model; students’ self-study in the 
multimedia technology 

 
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 

อจนส ๔๗๖  การตัดสินใจโดยการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล            ๒ (๒-๐-๔) 
AMIM 476  Data-driven Decision Making 
วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
ข้อมูล ข้อมูลขนาดใหญ่ ชนิดของข้อมูล และโครงสร้างข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 

เครื่องมือและเทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูล หลักการในการตัดสินใจโดยขับเคล่ือนด้วยข้อมูล กรณีศึกษาการ
ตัดสินใจโดยขับเคล่ือนด้วยข้อมูล 

Data, big data, types of data and data structure; the basics of data analytics; the 
tools for data analytics and the key technologies for data analysis; data-driven decision making; case 
study of data-driven decision making 
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๑๔๒ 
 

ü  

(๒.๓) กลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และภาษา  
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 

อจวอ ๒๐๒  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ              ๓ (๓-๐-๖) 
AMSA 202  Preparation for Academic English   
วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ และบทความวิจัย โดยการ

วิเคราะห์ลักษณะทางภาษาศาสตร์ท่ีปรากฏในบทคัดย่อ บทน า บทระเบียบวิธีวิจัย บทสรุปและบทอภิปรายผล และ
พัฒนาทักษะการเขียนเชิงวิชาการท้ังการเขียนย่อหน้าและการเขียนเรียงความ 

The development of English skills for reding academic; English analyzing linguistic 
features in abstract, intro-duction, method, result and discussion; develop writing skill for paragraph 
and essay, including the preparation of presentation academic research  

 
(๒.๔) กลุ่มทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
อจนส ๔๗๗  ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม            ๒ (๒-๐-๔) 
AMIM 477  Eco-friendly products  
วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  การออกแบบ

ผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ แนวทางในการเลือกใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือสาหรับการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เทคนิคการสร้างสรรค์ไอเดียในการออกแบบให้ตรงกับความต้องการ
ของตลาด การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น 

Principles and concepts of environmentally-friendly products (eco-friendly products) and 
services; the eco-industrial product design; guidelines for the selection of technology and tools in 
the eco-friendly products design and development; techniques for successfully design for target 
markets; practices of the basic design and development of eco-friendly products 

 
๕.๕  หมวดวิชาเลือกเสรี 

 ให้นักศึกษาเลือกรายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ ตามความสนใจหรือเลือกศึกษาจากรายวิชาในหมวดวิชาหรือ
แขนงวิชาต่าง ๆ ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือมหาวิทยาลัยอื่น  ๆ ท้ังในและนอกประเทศท่ีมี
ข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลท้ังนี้โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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๑๔๓ 
 

 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
๕.๑ การปรับปรุงรายละเอียด/โครงสร้างของหลักสูตร ปรัชญาของหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

รายการเปลี่ยนแปลง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 
รายละเอียดหลักสูตรและ
โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา นวัตกรรมการจัดการสังคมและส่ิงแวดล้อม 

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา นวัตกรรมการจัดการสังคมและส่ิงแวดล้อม  
            (หลักสูตรสหวิทยาการ) 

ปรัชญาการศึกษา มุ่งเน้นความรู้ด้านการจัดการ มาผสมผสานกับความรู้ ด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการจัดการและการพัฒนาสังคม
และส่ิงแวดล้อม โดยมีรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการศึกษา
ความรู้ด้านแนวคิด ทฤษฎี และการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ จากการลงพื้นท่ีศึกษา
วิเคราะห์โครงสร้างทางสังคม วัฒนธรรมของชุมชน การถอด
บทเรียนองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในชุมชน และการฝึกทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ซึ่งจะช่วยให้บัณฑิต
มองเห็นภาพความสลับซับซ้อนท่ีมีอยู่ในแต่ละสังคม และ

มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตท่ีมีองค์ความรู้แบบสหวิทยาการในด้านสังคมศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนและการวิจัยท้ังภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ ตามกรอบแนวคิดการจัดการศึกษาท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียน (Outcome-based Education) โดยใช้การเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง 
(Learning-centered Education) เพื่อให้บัณฑิตสามารถเสริมสร้างความรู้ 
ความสามารถและทักษะใหม่ได้ด้วยตนเอง (Constructivism) ท าให้บัณฑิต
เป็นนักพัฒนาท่ีสามารถบูรณาการองค์ความรู้และประยุกต์ใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการจัดการสังคมและส่ิงแวดล้อม     รวมถึงมุ่งเน้น
การพัฒนาบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดล และ



   
 

 
  ระดับปริญญา       ตรี        ป.บัณฑิต       โท         ป.บัณฑิตชั้นสูง        เอก                                                                                                                                                                       โครงการจัดตัง้วทิยาเขตอ านาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล 

มคอ.๒   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวตักรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดลอ้ม)                                                                
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

๑๔๔ 
 

 

รายการเปลี่ยนแปลง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 
สามารถน าความรู้ ท่ี ไ ด้รับไปประยุก ต์ใช้ ไ ด้ ไม่ ว่าจะเป็น
ภายในประเทศและในเขตภูมิภาคอินโดจีน 

ทักษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ เป็นนักพัฒนาท่ีสามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้
องค์ความรู้เพื่อการจัดการสังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
๑) มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้าน
การจัดการสังคมและส่ิงแวดล้อม   
๒) สามารถน านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
๓) มีทักษะในการวางแผน คิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาด้านสังคม
และส่ิงแวดล้อม ได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ  
๔) มีภาวะความเป็นผู้น า มีทักษะในการส่ือสาร และสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
๕) มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และ
เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม   

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร แบ่งออกเป็น 
๑. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Objectives)  
๑) ประยุกต์ใช้องค์ความรู้แบบสหวิทยาการ ท้ังด้านสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อจัดการโครงการด้านสังคมและ
ส่ิงแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ 
๒) มีทักษะการวิจัยควบคู่กับกระบวนการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม เพื่อ
แก้ไขปัญหาชุมชน สังคมและส่ิงแวดล้อม ตามมาตรฐานการวิจัยท่ีไม่มีการ
ลอกเลียนแบบ 
๓) มีทักษะในการออกแบบแผนธุรกิจ เพื่อส่งเสริมการด าเนินธุรกิจอย่าง
เป็นธรรม มีจริยธรรมธุรกิจ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๔) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน และการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
๕) แสดงทักษะด้านการส่ือสาร เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา และเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย 
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๑๔๕ 
 

 

รายการเปลี่ยนแปลง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๖) สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงานได้ รวมถึง
เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบของกลุ่มและสังคม 
๒. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program–level Learning 
Outcomes: PLOs)   
(หมายเหตุ: รายละเอียดกล่าวถึงในผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร) 

การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติท่ีสามารถส่ือสาร
ภาษาไทยได้ 

รับนักศึกษาไทย 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ
หลักสูตร (Program–
level Learning 
Outcomes: PLOs)  
 

ไม่มีผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program–level Learning 
Outcomes: PLOs)  
เมื่อส้ินสุดการเรียนการสอนในหลักสูตร ผู้ส าเร็จการศึกษาจะสามารถ  
๑.  PLO ๑ จัดการโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
(Corporate Social Responsibility: CSR) เ พื่ อ พั ฒ น า สั ง ค ม แ ล ะ
ส่ิงแวดล้อม ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรง
กับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ 
๒.  PLO ๒ ด าเนินการวิจัยผ่านสหกิจศึกษาด้วยกระบวนการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ ควบคู่กับกระบวนการพัฒนาชุมชนแบบมี
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๑๔๖ 
 

 

รายการเปลี่ยนแปลง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ส่วนร่วม เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและส่ิงแวดล้อม ได้อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ บนพื้นฐานจริยธรรมของการวิจัยและการพัฒนาชุมชน 
๓.  PLO ๓ ออกแบบแผนธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) โดยบรูณา
การองค์ความรู้ สหวิทยาการและนวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนา
สังคมและส่ิงแวดล้อมได้ บนพื้นฐานจริยธรรมธุรกิจ 
๔.  PLO ๔ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม 
๕.  PLO ๕ ส่ือสารข้อมูลความรู้และสารสนเทศ ในการปฏิบัติงานด้านการ
จัดการสังคมและส่ิงแวดล้อม เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา และเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย 
๖.  PLO ๖ ท างานร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามบทบาทและหน้าท่ี พร้อมท้ังยอมรับความหลากหลาย
ทางสังคมและวัฒนธรรม 

อาชีพที่สามารถประกอบ
ได้หลังส าเร็จการศึกษา 

บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาสามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพ 
นักการจัดการ นักพัฒนา และเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานท้องถิ่น ท่ี
เกี่ยวข้องกับชุมชน การพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม  ท้ังใน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสามารถประกอบอาชีพ

บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการ
สังคมและส่ิงแวดล้อม) สามารถประกอบอาชีพ ดังต่อไปนี้ 
๑) ภาครัฐ หรือในก ากับของรัฐ เช่น  
     - นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร)  
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๑๔๗ 
 

 

รายการเปลี่ยนแปลง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 
อิสระในการจัดการธุรกิจของตนเอง และศึกษาต่อระดับท่ีสูงขึ้น
ในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

- นักพัฒนาสังคม/เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม  
- นักวิจัย/ผู้ช่วยวิจัย/เจ้าหน้าท่ีวิจัย ปฏิบัติงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์/

ด้านส่ิงแวดล้อม 
๒) ภาคเอกชน และอื่น ๆ เช่น 

- นักกิจการเพื่อสังคม/เจ้าหน้าท่ีชุมชนสัมพันธ์/เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ
กิจกรรมเพื่อสังคม/เจ้าหน้าท่ีกิจกรรมองค์กร (Corporate Social 
Responsibility: CSR) 

- นวัตกรสังคม (Social Innovator)  
- เจ้าหน้าท่ีพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม  
- นักวิจัย/ผู้ช่วยวิจัย/เจ้าหน้าท่ีวิจัย ปฏิบัติงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์/

ด้านส่ิงแวดล้อม 
๓) อาชีพอิสระ เช่น 

- ผู้ประกอบการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

๑. นางสาวโชติกา เมืองสง 
๒. นางสาวกมลชนก รักเสรี 
๓. นางสาวส าอางค์ ศุภฤกษ์ 
๔. นางสาวอุทัยวรรณ ผิวพรรณ 
๕. นางสาวมุกดา  วงค์อ่อน 

๑. นางสาวโชติกา เมืองสง  
๒. นางสาววาทินี สุนทรา 
๓. นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีสุวรรณ 
๔. นางสาวพัชทิชา กุลสุวรรณ์ 
๕. นางสาวประภากร ศิริสถิตย์ 
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๑๔๘ 
 

 

๕.๒ การปรับเปลี่ยนรายวิชาของหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 
มีรายละเอียดดังนี้ 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่วยกิต รายการเปลี่ยนแปลง 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      
๑. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

    

มมศท ๑๐๑ การศึกษาท่ัวไปเพื่อการ
พัฒนามนุษย์                                  
MUGE 101 General Education for 
Human Development 

๒ (๑–๒–๓)   - มหาวิทยาลัยมหิดลยกเลิกรายวิชา  
มมศท ๑๐๑ และเพิ่มรายวิชาใหม่ มมศท  
๑๐๐ การศึกษาท่ัวไปเพื่อการพัฒนามนุษย์                                  
ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ แทน 
- ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับ 
PLOs  

  มมศท ๑๐๐ การศึกษาท่ัวไปเพื่อ
การพัฒนามนุษย์                                  
MUGE 100 General Education 
for Human Development 

๓ (๓–๐–๖)  - เพิ่มรายวิชาใหม่ มมศท  ๑๐๐ การศึกษา
ท่ัวไปเพื่อการพัฒนามนุษย์                                  
ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ แทนรายวิชา 
มมศท ๑๐๑ ท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลยกเลิก
รายวิชานี้ไป 
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๑๔๙ 
 

 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่วยกิต รายการเปลี่ยนแปลง 
- ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับ 
PLOs รวมถึงปรับหน่วยกิตจาก ๒ (๑–๒–๓) 
เป็น ๓ (๓–๐–๖) 

มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนา
มนุษย์                                       
MUGE 102 Social Studies for Human 
Development 

๓ (๒–๒–๕) รายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป ๑ XXXX XXX - มหาวิทยาลัยมหิดลยกเลิกรายวิชา  
มมศท ๑๐๒ และให้นักศึกษาเลือกเรียนใน
หมวดศึกษาท่ัวไป โดยเลือกตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษาแทน 

มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนา
มนุษย์                                  
MUGE 103 Arts and Science for 
Human Development     

๒ (๑–๒–๓) รายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป ๒ XXXX XXX - มหาวิทยาลัยมหิดลยกเลิกรายวิชา  
มมศท ๑๐๓ และให้นักศึกษาเลือกเรียนใน
หมวดศึกษาท่ัวไป โดยเลือกตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษาแทน  

สมสค ๑๓๐ หลักเศรษฐศาสตร์ 
SHSS 130 Principles of Economics 

๒ (๒-๐-๔) สมสค ๑๓๐ หลักเศรษฐศาสตร์ 
SHSS 130 Principles of 
Economics 

๒ (๒-๐-๔) ไม่เปลี่ยนแปลง 

สมสค ๑๔๒ จิตวิทยาสังคม  
SHSS 142 Social Psychology 

๒ (๒-๐-๔) สมสค ๑๔๒ จิตวิทยาสังคม 
SHSS 142 Social Psychology 

๒ (๒-๐-๔) เปล่ียนแปลงจากเรียนในช้ันปีท่ี ๑ ภาค
การศึกษาท่ี ๒ เป็นช้ันปีท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี 
๑ 
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๑๕๐ 
 

 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่วยกิต รายการเปลี่ยนแปลง 
สมมน ๑๑๘ มนุษยศาสตร์กับสังคม SHHU 
118 Humanities and Society  

๒ (๒-๐-๔) สมมน ๑๑๘ มนุษยศาสตร์กับสังคม 

SHHU 118 Humanities and 
Society 

๒ (๒-๐-๔) เปล่ียนแปลงจากเรียนในช้ันปีท่ี ๑ ภาค
การศึกษาท่ี ๑ เป็นช้ันปีท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี 
๒ 

๒. กลุ่มวิชาภาษา     
๒.๑ กลุ่มวิชาภาษาไทย     
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อ
การส่ือสาร                                
LATH 100 Art of Using Thai 
Language in Communication 

๓ (๒–๒–๕) ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทย
เพื่อการส่ือสาร                                
LATH 100 Art of Using Thai 
Language in Communication 

๓ (๒–๒–๕) ไม่เปลี่ยนแปลง 

๒.๑ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ     
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑                                                 
LAEN 103 English Level 1 

๓ (๒–๒–๕) ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑                                                 
LAEN 103 English Level 1 

๓ (๒–๒–๕) ไม่เปลี่ยนแปลง 

ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒                                                  
LAEN 104 English Level 2 

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

๓ (๒–๒–๕) ไม่เปลี่ยนแปลง 

ศศภอ  ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓                                                  
LAEN 105 English Level 3 

๓ (๒–๒–๕) ศศภอ  ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓                                                  
LAEN 105 English Level 3 

๓ (๒–๒–๕) ไม่เปลี่ยนแปลง 

ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔                                                 
LAEN 106 English Level 4 

๓ (๒–๒–๕) ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔                                                 
LAEN 106 English Level 4 

๓ (๒–๒–๕) ไม่เปลี่ยนแปลง 
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๑๕๑ 
 

 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่วยกิต รายการเปลี่ยนแปลง 
อจนส ๒๓๕ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
    
AMIM 235 English for 
Communication  

๓ (๒-๒-๕) อจนส ๔๐๕ ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสาร 

๒ (๒-๐-๔) - ยกเลิกรายวิชานี้ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
- ย้ายไปอยู่หมวดวิชาเลือกเสรี 
- ปรับรหัสวิชาจาก อจนส ๒๓๕ เป็น อจนส 
๔๐๕ 
- ปรับหน่วยกิตจาก ๓ (๒-๒-๕) เป็น  
๒ (๒-๐-๔) ในหลักสูตรปรับปรุง 
- ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับ 
PLOs 

๓. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์     
อจนส ๑๒๑ ทักษะการรู้สารสนเทศ 
AMIM 121 Information Literacy Skills 

๒ (๑-๒-๓) อจนส ๒๐๐ ทักษะการรู้สารสนเทศ 
AMIM 200 Information Literacy 

๒ (๒-๐-๔) - ปรับรหัสวิชา อจนส ๑๒๑ เป็นอจนส ๒๐๐  
- ปรับช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษจาก 
Information Literacy Skills เป็น 
Information Literacy 
- ปรับหน่วยกิตจาก ๒ (๑-๒-๓) เป็น  
๒ (๒-๐-๔) ในหลักสูตรปรับปรุง 
- ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับ 
PLOs 
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๑๕๒ 
 

 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่วยกิต รายการเปลี่ยนแปลง 
วทคณ ๑๗๐ คณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์
พื้นฐานประยุกต์ได้  
SCMA 170 Applicable Basic 
Mathematics and Statistics   

๒ (๒-๐-๔)   - มหาวิทยาลัยมหิดลยกเลิกรายวิชา  
วทคณ ๑๗๐ และเพิ่มรายวิชาใหม่ วทศท 
๑๓๑ คณิตศาสตร์รอบตัว ในหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๕ แทน 
- ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับ 
PLOs โดยหน่วยกิตคงเดิม  

  วทศท ๑๓๑ คณิตศาสตร์รอบตัว 
SCGE 131 Surrounding 
Mathematics 

๒ (๒-๐-๔)  - เพิ่มรายวิชาใหม่ วทศท ๑๓๑ คณิตศาสตร์
รอบตัว ส าหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ทดแทนรายวิชา วทคณ ๑๗๐ คณิตศาสตร์และ
สถิติศาสตร์พื้นฐานประยุกต์ได้ ในหลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลยกเลิกไป 
- ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับ 
PLOs 

  สวศท ๑๐๕ บูรณาการสุขภาพและ
ส่ิงแวดล้อม 
ENGE 105 Integrating Health 
and Environment 

๓ (๓-๐-๖)
  

รายวิชาเปิดใหม่ ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ใน
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล 

๔. กลุ่มวิชาสขุภาพและนันทนาการ     
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

๑๕๓ 
 

 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่วยกิต รายการเปลี่ยนแปลง 
วกศท XXX กลุ่มวิชาสุขภาพและ
นันทนาการ 
SPGE XXX 

๒ (๑-๒-๓) รายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป ๓ XXXX XXX ให้นักศึกษาเลือกเรียนในหมวดศึกษาท่ัวไป 
โดยเลือกตามประกาศของมหาวิทยาลัยในแต่
ละปีการศึกษาแทน 

  ๔. กลุ่มวิชา Literacy ในศตวรรษท่ี 
๒๑  

ไม่น้อยกว่า ๖ 
หน่วยกิต 

เพิ่มกลุ่มวิชา Literacy ในศตวรรษท่ี ๒๑ ตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ     
๑. กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน     
อจนส ๑๒๒ นวัตกรรมเบ้ืองต้น  
AMIM 122 Elementary of 
Innovations  

๒ (๒-๐-๔)   ยกเลิก เนื่องจากมีการปรับเนื้อหาในรายวชา
อื่น ๆ และมีรายวิชาใหม่อื่น ๆ แทน 

อจนส ๑๔๑ นิเวศวิทยาและความ
หลากหลายทางชีวภาพ  
AMIM 141 Ecology and Biodiversity
  

๓ (๓-๐-๖) อจนส ๑๐๐ นิเวศวิทยาและความ
หลากหลายทางชีวภาพAMIM 100 
Ecology and Biodiversity 

๓ (๓-๐-๖) - ปรับรหัสวิชา อจนส ๑๔๑ เป็นอจนส ๑๐๐  
- เปล่ียนแปลงจากเรียนในช้ันปีท่ี ๑ ภาค
การศึกษาท่ี ๒ เป็นช้ันปีท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี 
๑ 
- ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับ 
PLOs 

อจนส ๒๑๑ หลักการจัดการ 
AMIM 211 Principle of Management 

๓ (๓-๐-๖)   - ยกเลิกรายวิชา อจนส ๒๑๑ หลักการจัดการ
ในหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ และเพิ่มรายวิชา
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

๑๕๔ 
 

 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่วยกิต รายการเปลี่ยนแปลง 
ใหม่ อจนส ๒๐๓ หลักการจัดการสมัยใหม่ ใน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ แทน 
- ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับ 
PLOs 

  อจนส ๒๐๓ หลักการจัดการ
สมัยใหม่ 
AMIM 203 Principles of Modern 
Management 

๓ (๓-๐-๖) - เพิ่มรายวิชาใหม่ อจนส ๒๐๓ หลักการ
จัดการสมัยใหม่ ส าหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๕ ทดแทนรายวิชา อจนส ๒๑๑ หลักการ
จัดการ ในหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่ียกเลิก
ไป  
- ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับ 
PLOs 

อจนส ๒๑๒ หลักการเงินและการบัญชี 
AMIM 212 Principle of Finance and 
Accounting   

๓ (๓-๐-๖) อจนส ๒๐๔ หลักการเงินและบัญชี 
AMIM 204 Principles of Finance 
and Accounting 

๒ (๒-๐-๔) - ปรับรหัสวิชา อจนส ๒๑๒ เป็นอจนส ๒๐๔  
- ปรับช่ือรายวิชาจากหลักการเงินและการ
บัญช ี(Principle of Finance and 
Accounting) เป็นหลักการเงินและบัญชี 
(Principles of Finance and Accounting) 
- ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับ 
PLOs  
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๑๕๕ 
 

 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่วยกิต รายการเปลี่ยนแปลง 
- ปรับลดหน่วยกิตจาก ๓ (๓-๐-๖) เป็น ๒ (๒-
๐-๔) 

  อจนส ๒๐๕ เศรษฐศาสตร์
ส่ิงแวดล้อม 
AMIM 205 Environmental 
Economics 

๒ (๒-๐-๔) - เพิ่มรายวิชาใหม่ อจนส ๒๐๕ ให้สอดคล้อง
กับ PLOs โดยเฉพาะ PLO ๑ และ PLO ๓  

อจนส ๒๑๓ หลักการตลาด  
AMIM 213 Principle of Marketing 

๓ (๓-๐-๖) อจนส ๒๑๐ หลักการตลาด AMIM 
210 Principles of Marketing 

๓ (๓-๐-๖) - ปรับรหัสวิชา อจนส ๒๑๓ เป็นอจนส ๒๑๐  
- ปรับช่ือรายวิชาจาก Principle of 
Marketing เป็น Principles of Marketing 
- ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับ 
PLOs  

  อจนส ๒๐๖ การใช้โปรแกรม
ประยุกต์เพื่อการจัดการAMIM 206 
Use of Application Programs 
for Management 

๒ (๑-๒-๓) - เพิ่มรายวิชาใหม่ อจนส ๒๐๖ ให้สอดคล้อง
กับ PLOs โดยเฉพาะ PLO ๔ 

อจนส ๒๑๔ การจัดการทรัพยากรบุคคล 
AMIM 214 Human Resource 
Management  

๒ (๒-๐-๔)   - ยกเลิกรายวิชา อจนส ๒๑๔ เนื่องจากมี  
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๑๕๖ 
 

 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่วยกิต รายการเปลี่ยนแปลง 
เนื้อหาหลักอยู่ในรายวิชาใหม่ อจนส ๒๐๓ 
หลักการจัดการสมัยใหม่ และรายวิชาอื่น ๆ อยู่
แล้ว 

อจนส ๒๓๑ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
การประยุกต ์  
AMIM 231 Philosophy of Sufficiency 
Economy and Application  

๒ (๒-๐-๔)   - ยกเลิกรายวิชา อจนส ๒๓๑ เนื่องจากมี  
เนื้อหาหลักอยู่ในรายวิชาอื่น ๆ เช่น อจนส 
๒๐๙ หลักการพัฒนาชุมชน และรายวิชาอื่น ๆ 
อยู่แล้ว 

  อจนส ๒๐๘ การเปล่ียนแปลงทาง
ประชากรและสังคม 
AMIM 208 Population and 
Social Change 

๒ (๒-๐-๔) - เพิ่มรายวิชาใหม่ อจนส ๒๐๘ ให้สอดคล้อง
กับ PLOs โดยเฉพาะ PLO ๑ และ PLO ๔ 

อจนส ๒๓๒ หลักการพัฒนาชุมชน  
AMIM 232 Principle of community 
development  

๓ (๓-๐-๖) อจนส ๒๐๙ หลักการพัฒนาชุมชน  
AMIM 209 Principle of 
community development  

๓ (๓-๐-๖) - ปรับรหัสวิชา อจนส ๒๓๒ เป็นอจนส ๒๐๙  
- ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับ 
PLOs 

อจนส ๒๓๓ ระเบียบวิธีวิจัยทาง
สังคมศาสตร์  
AMIM 233 Research Methodology in 
Social Sciences 

๓ (๓-๐-๖) อจนส ๓๐๐ ระเบียบวิธีวิจัยทาง
สังคมศาสตร์  

๓ (๓-๐-๖) - ปรับรหัสวิชา อจนส ๒๓๓ เป็นอจนส ๓๐๐  
- เปล่ียนแปลงจากเรียนในช้ันปีท่ี ๑ ภาค
การศึกษาท่ี ๒ เป็นช้ันปีท่ี ๓ ภาคการศึกษาท่ี 
๑ 
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๑๕๗ 
 

 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่วยกิต รายการเปลี่ยนแปลง 
AMIM 300 Research 
Methodology in Social 
Sciences 

- ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับ 
PLOs 

  อจนส ๓๐๑ สถิติเพื่อการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์  
AMIM 301 Statistics for Social 
Science Research 

๒ (๑-๒-๓)  - เพิ่มรายวิชาใหม่ อจนส ๓๐๑ ให้สอดคล้อง
กับ PLOs โดยเฉพาะ PLO ๒  

  อจนส ๓๔๔ การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  
AMIM 344 Participatory Action 
Research 

๓ (๒-๒-๕)  - เพิ่มรายวิชาใหม่ อจนส ๓๔๔ ให้สอดคล้อง
กับ PLOs โดยเฉพาะ PLO ๒ 

อจนส ๒๓๔ พหุลักษณ์ทางสังคม
วัฒนธรรมของกลุ่มประเทศในอนุภาค
ลุ่มน้ าโขง  
AMIM 234 Socio-Cultural 
Pluralism of the Mekong Sub-
Regions  

๓ (๓-๐-๖) อจนส ๒๑๙ พหุลักษณ์ทางสังคม
วัฒนธรรม  
AMIM 219 Socio-Cultural 
Pluralism  

๒ (๒-๐-๔)  - ปรับรหัสวิชา อจนส ๒๓๔ เป็นอจนส ๒๑๙  
- ปรับลดหน่วยกิตจาก ๓ (๓-๐-๖) เป็น ๒ (๒-
๐-๔) 
- ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับ 
PLOs 
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

๑๕๘ 
 

 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่วยกิต รายการเปลี่ยนแปลง 
อจนส ๒๐๑ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ด้าน
สังคมและส่ิงแวดล้อม  
AMIM 201 Applied Science in Social 
and Environmental Aspects  

๓ (๓-๐-๖) อจนส ๒๐๒ วิทยาศาสตร์ประยุกต์
ด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม  
AMIM 202 Applied Science in 
Social and Environmental 
Aspects 

๒ (๒-๐-๔) - ปรับรหัสวิชา อจนส ๒๐๑ เป็นอจนส ๒๐๒  
- ปรับลดหน่วยกิตจาก ๓ (๓-๐-๖) เป็น  
๒ (๒-๐-๔) 
- ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับ 
PLOs 

อจนส ๒๔๑ ภูมิศาสตร์ท้องถิ่นและ
ส่ิงแวดล้อม  
AMIM 241 Local Geography and 
Environment  

๒ (๒-๐-๔) อจนส ๒๐๗ ภูมิศาสตร์และ
ส่ิงแวดล้อม  
AMIM 207 Environment and 
Geography 

๒ (๒-๐-๔) - ปรับรหัสวิชา อจนส ๒๔๑ เป็นอจนส ๒๐๗  
- เปล่ียนช่ือวิชาเป็น ภูมิศาสตร์และส่ิงแวดล้อม 
- ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับ 
PLOs 

๒. กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ      
อจนส ๒๑๕ การบริหารจัดการโครงการ
AMIM 215 Project Management 

๓ (๒-๒-๕) อจนส ๒๑๖ การบริหารจัดการ
โครงการ  
AMIM 216 Project Management 

๓ (๓-๐-๖) - ปรับรหัสวิชา อจนส ๒๑๕ เป็นอจนส ๒๑๖  
- ปรับหน่วยกิตจาก ๓ (๒-๒-๕) เป็น  
๓ (๓-๐-๖) 
- ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับ 
PLOs 

อจนส ๒๒๑ ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ  

๓ (๓-๐-๖) อจนส ๒๑๗ ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ  

๒ (๒-๐-๔) - ปรับรหัสวิชา อจนส ๒๒๑ เป็นอจนส ๒๑๗  
- ปรับลดหน่วยกิตจาก ๓ (๓-๐-๖) 
เป็น ๒ (๒-๐-๔) 
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มคอ.๒   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวตักรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดลอ้ม)                                                                
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

๑๕๙ 
 

 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่วยกิต รายการเปลี่ยนแปลง 
AMIM 221 Management Information 
System  

AMIM 217 Management 
Information System 

- เปล่ียนแปลงจากเรียนในช้ันปีท่ี ๒ ภาค
การศึกษาท่ี ๑ เป็นช้ันปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาท่ี 
๒ 
- ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับ 
PLOs 

อจนส ๒๔๒ เทคโนโลยีพลังงานและ
ส่ิงแวดล้อม  
AMIM 242 Energy and 
Environmental Technology  

๒ (๒-๐-๔)   - ยกเลิกรายวิชา อจนส ๒๔๒ เนื่องจากมี  
เนื้อหาหลักอยู่ในรายวิชาอื่น ๆ เช่น อจนส 
๓๐๒ นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อ
การจัดการสังคมและส่ิงแวดล้อม และรายวิชา
อื่น ๆ อยู่แล้ว 

อจนส ๓๑๑ การจัดการเชิงกลยุทธ์  
AMIM 311 Strategic Management 

๓ (๓-๐-๖)   - ยกเลิกรายวิชา อจนส ๓๑๑ เนื่องจากมี  
เนื้อหาหลักอยู่ในรายวิชาอื่น ๆ เช่น อจนส 
๒๐๓ หลักการจัดการสมัยใหม่, อจนส ๒๓๗ 
นโยบายและการวางแผนองค์กร และรายวิชา
อื่น ๆ อยู่แล้ว 

  อจนส ๒๓๗ นโยบายและการ
วางแผนองค์กร  

๒ (๒-๐-๔) - เพิ่มรายวิชาใหม่ อจนส ๒๓๗ ให้สอดคล้อง
กับ PLOs โดยเฉพาะ PLO ๑ PLO ๓ และ 
PLO ๕ 
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มคอ.๒   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวตักรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดลอ้ม)                                                                
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

๑๖๐ 
 

 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่วยกิต รายการเปลี่ยนแปลง 
AMIM 237 Corporate Policy 
and planning 

อจนส ๓๒๑ เทคโนโลยีการส่ือสารสังคม
  
AMIM 321 Technology for Social 
Communications  

๓ (๒-๒-๕) อจนส ๓๓๖ เทคโนโลยีการส่ือสาร
สังคม  
AMIM 336 Technology for 
Social Communication 

๓ (๒-๒-๕) - ปรับรหัสวิชา อจนส ๓๒๑ เป็นอจนส ๓๓๖   
- ปรับช่ือรายวิชาจาก Technology for 
Social Communications เป็น Technology 
for Social Communication 
- ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับ 
PLOs 

อจนส ๓๒๒ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
AMIM 322 Geoinformatics 
Technology  

๓ (๒-๒-๕) อจนส ๒๑๘ หลักการเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ 
AMIM 218 Principles of Geo-
Informatics Technology  

๓ (๒-๒-๕) - ปรับรหัสวิชา อจนส ๓๒๒ เป็นอจนส ๒๑๘   
- ปรับช่ือรายวิชาจาก เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
(Geoinformatics Technology) เป็น
หลักการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Principles 
of Geo-Informatics Technology) 
- ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับ 
PLOs 

อจนส ๓๒๓ เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อการ
พัฒนาทรัพยากรชุมชน 

๒ (๒-๐-๔) 
 

อจนส ๓๐๒ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อการ
จัดการส่ิงแวดล้อม 

๓ (๓-๐-๖) - ปรับรหัสวิชา อจนส ๓๒๓ เป็นอจนส ๓๐๒  
- ปรับช่ือรายวิชาจาก เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
เพื่อการพัฒนาทรัพยากรชุมชน 
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มคอ.๒   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวตักรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดลอ้ม)                                                                
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

๑๖๑ 
 

 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่วยกิต รายการเปลี่ยนแปลง 
AMIM 323 Appropriate Technology 
for Community Resource 
Development  

AMIM 302 Appropriate 
Technology and Innovation for 
Environmental Management   

(Appropriate Technology for 
Community Resource Development) 
เป็น นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อ
การจัดการส่ิงแวดล้อม (Appropriate 
Technology and Innovation for 
Environmental Management) 
- ปรับเพิ่มหน่วยกิตจาก ๒ (๒-๐-๔) เป็น  
๓ (๓-๐-๖) 
- ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับ 
PLOs 

อจนส ๓๒๔ ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมเทคโนโลยี  
AMIM 324 Creativity Innovation and 
Technology  

๒ (๑-๒-๓) อจนส ๓๓๘ ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมเทคโนโลยี  
AMIM 338 Creativity Innovation 
and Technology 

๓ (๓-๐-๖) - ปรับรหัสวิชา อจนส ๓๒๔ เป็นอจนส ๓๓๘  
- ปรับเพิ่มหน่วยกิตจาก ๒ (๑-๒-๓) เป็น  
๓ (๓-๐-๖) 
- ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับ 
PLOs 

อจนส ๓๓๑ หลักการศึกษาและวิเคราะห์
ชุมชน  

๓ (๒-๒-๕) อจนส ๒๓๖ หลักการศึกษาและ
วิเคราะห์ชุมชน  

๓ (๒-๒-๕) - ปรับรหัสวิชา อจนส ๓๓๑ เป็นอจนส ๒๓๖  
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มคอ.๒   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวตักรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดลอ้ม)                                                                
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

๑๖๒ 
 

 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่วยกิต รายการเปลี่ยนแปลง 
AMIM 331 Principle of Community 
Study and Analysis 

AMIM 236 Principle of 
Community Study and Analysis 

- เปล่ียนแปลงจากเรียนในช้ันปีท่ี ๓ ภาค
การศึกษาท่ี ๑ เป็นช้ันปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาท่ี 
๒ 
- ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับ 
PLOs 

อจนส ๓๓๒ การรวมกลุ่มประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 
AMIM 332 International Integration 
in Southeast Asia  

๓ (๓-๐-๖) 
 

  - ยกเลิกรายวิชา อจนส ๓๓๒ เนื่องจากมี  
เนื้อหาหลักอยู่ในรายวิชาอื่น ๆ เช่น อจนส 
๒๑๙ พหุลักษณ์ทางสังคมวัฒนธรรม และ
รายวิชาอื่น ๆ อยู่แล้ว 

อจนส ๓๕๑ ธุรกิจเพื่อสังคม  
AMIM 351 Social Enterprise 

๓ (๑-๔-๔) อจนส ๓๔๓ ธุรกิจเพื่อสังคม
AMIM 343 Social Enterprise 

๓ (๓-๐-๖) - ปรับรหัสวิชา อจนส ๓๕๑ เป็นอจนส ๓๔๓ 
- ปรับหน่วยกิตจาก ๓ (๑-๔-๔) เป็น  
๓ (๓-๐-๖) 
 - เปล่ียนแปลงจากเรียนในช้ันปีท่ี ๓ ภาค
การศึกษาท่ี ๑ เป็นช้ันปีท่ี ๓ ภาคการศึกษาท่ี 
๒ 
- ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับ 
PLOs 
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๑๖๓ 
 

 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่วยกิต รายการเปลี่ยนแปลง 
อจนส ๓๖๑ การส ารวจและการศึกษา
ภาคสนาม  
AMIM 361 Survey and Field Trip
  

๓ (๑-๔-๔) 
 

อจนส ๒๓๘ การส ารวจ
ภาคสนามทางทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อม  
AMIM 238 Survey and Field 
Trip for Environment and 
Resource 

๓ (๒-๒-๕) - ปรับรหัสวิชา อจนส ๓๖๑ เป็นอจนส ๒๓๘  
- ปรับหน่วยกิตจาก ๓ (๑-๔-๔) เป็น  
๓ (๒-๒-๕) 
 - เปล่ียนแปลงจากเรียนในช้ันปีท่ี ๓ ภาค
การศึกษาท่ี ๒ เป็นช้ันปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาท่ี 
๒ 
- ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับ 
PLOs 

อจนส ๔๒๑ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
AMIM 421 Creative Economy  

๓ (๒-๒-๕)   - ยกเลิกรายวิชา อจนส ๔๒๑ เนื่องจากมี  
เนื้อหาหลักอยู่ในรายวิชาอื่น ๆ อยู่แล้ว 

อจนส ๔๕๑ บูรณาการการจัดการสังคม
และส่ิงแวดล้อม  
AMIM 451 Integrated Social and 
Environmental Management  

๓ (๒-๒-๕)   - ยกเลิกรายวิชา อจนส ๔๕๑ เนื่องจากมี  
เนื้อหาหลักอยู่ในรายวิชาอื่น ๆ เช่น อจนส 
๓๐๒ นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อ
การจัดการสังคมและส่ิงแวดล้อม อจนส ๔๓๔ 
โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม และรายวิชาอื่น ๆ อยู่แล้ว 

  อจนส ๓๔๐ ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและส่ิงแวดล้อมขององค์กร 

๓ (๓-๐-๖) - เพิ่มรายวิชาใหม่ อจนส ๓๔๐ ให้สอดคล้อง
กับ PLOs โดยเฉพาะ PLO ๑  
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๑๖๔ 
 

 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่วยกิต รายการเปลี่ยนแปลง 
AMIM 340 Corporate Social 
Responsibility 

  อจนส ๔๓๔ โครงการด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
AMIM 434 Corporate Social 
Responsibility Projects 

๓ (๑-๔-๔) - เพิ่มรายวิชาใหม่ อจนส ๔๓๔ ให้สอดคล้อง
กับ PLOs โดยเฉพาะ PLO ๑ 

อจนส ๔๕๒ สัมมนาด้านนวัตกรรมสังคม
และส่ิงแวดล้อม  
AMIM 452 Seminar for Social and 
Environmental Innovation 

๓ (๓-๐-๖) อจนส ๔๓๓ สัมมนาด้านนวัตกรรม
สังคมและส่ิงแวดล้อม  
AMIM 433 Seminar for Social 
and Environmental Innovation 

๓ (๓-๐-๖) - ปรับรหัสวิชา อจนส ๔๕๒ เป็นอจนส ๔๓๓  
- ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับ 
PLOs 

อจนส ๔๖๑ เตรียมสหกิจศึกษา 
AMIM 461 Preparation for 
Cooperative Education 

๑ (๑-๐-๒) 
 

อจนส ๔๓๒ เตรียมสหกิจศึกษา 
AMIM 432 Preparation for 
Cooperative Education 

๒ (๒-๐-๔) 
 

- ปรับรหัสวิชา อจนส ๔๖๑ เป็นอจนส ๔๓๒  
- ปรับหน่วยกิตจาก ๑ (๑-๐-๒) เป็น  
๒ (๒-๐-๔) เนื่องจากสมาคมสหกิจศึกษาไทย 
เสนอแนะให้รายวิชาเตรียมสหกิจ ควรมีช่ัวโมง
เรียนอย่างน้อย ๓๐ ช่ัวโมง 
 - ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับ 
PLOs 

อจนส ๔๖๒ สหกิจศึกษา  ๖ (๐-๓๖-๖) อจนส ๔๓๕ สหกิจศึกษา  ๖ (๐-๓๖-๖) - ปรับรหัสวิชา อจนส ๔๖๒ เป็นอจนส ๔๓๕  
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๑๖๕ 
 

 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่วยกิต รายการเปลี่ยนแปลง 
AMIM 462 Cooperative Education AMIM 435 Cooperative 

Education 
- ปรับรหัสวิชา อจนส ๔๖๒ เป็นอจนส ๔๓๕  
- ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับ 
PLOs 

๓. กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้าน      - ยกเลิกกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้านในหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕  
- ปรับรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้าน ไป
อยู่ในกลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานและกลุ่มวิชา
เฉพาะบังคับ เนื่องจากการปฏิงานในสายอาชีพ
หลักของบัณฑิตท่ีจบการศึกษา คือ นัก CSR 
และ นักพัฒนาชุมชนนั้น มีความจ าเป็นต้อง
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ เป็นการ
เรียนรู้ เชิงบูรณาการ เพื่อให้ ผู้เรียนพัฒนา
ความรู้ในสหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ และทักษะต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้
ครบถ้วน 

- กลุ่มวิชาสังคมและสิ่งแวดล้อม     
อจนส ๓๓๓ การจัดการทรัพยากรทาง
สังคมวัฒนธรรมในโลกสมัยใหม่ 

๒ (๒-๐-๔) 
 

  - ยกเลิกรายวิชา อจนส ๓๓๓ เนื่องจากมี  
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๑๖๖ 
 

 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่วยกิต รายการเปลี่ยนแปลง 
AMIM 333 Socio-Cultural Resource 
Management in Modern World
  

เนื้อหาหลักอยู่ในรายวิชาต่าง ๆ เช่น อจนส 
๒๐๓ หลักการจัดการสมัยใหม่ และรายวิชาอื่น 
ๆ อยู่แล้ว 

อจนส ๓๓๔ การประเมินผลกระทบทาง
สังคม  
AMIM 334 Social Impact Assessment 
  

๒ (๒-๐-๔)   - ยกเลิกกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้านในหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕  
- ยกเลิกรายวิชา อจนส ๓๓๔ และเพิ่มรายวิชา
ใหม่ อจนส ๓๓๙ การประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมแทน 
- ปรับเพิ่มหน่วยกิตจาก ๒ (๒-๐-๔) ใน
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น  
๓ (๓-๐-๖) ในรายวิชาใหม่ส าหรับหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 
- ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับ 
PLOs 

  อจนส ๓๓๙ การประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 
AMIM 339 Environmental 
Impact Assessment   

๓ (๓-๐-๖) - เพิ่มรายวิชาใหม่ อจนส ๓๓๙ การประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม ในกลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 
ส าหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ทดแทน
รายวิชา อจนส ๓๓๔ การประเมินผลกระทบ
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๑๖๗ 
 

 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่วยกิต รายการเปลี่ยนแปลง 
ทางสังคม ในกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้านใน
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ท่ียกเลิกไป  
- ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับ 
PLOs 

อจนส ๓๔๑ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เพื่อการจัดการสังคมและส่ิงแวดล้อม
  
AMIM 341 Geographic Information 
System for Social and 
Environmental  Management 

๒ (๑-๒-๓) อจนส ๓๓๗ ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพื่อการประยุกต์ 
AMIM 337 Geographic 
Information System for 
Application    

๓ (๒-๒-๕) - ยกเลิกกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้านในหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕  
- ปรับรหัสวิชา อจนส ๓๔๑ เป็น อจนส ๓๓๗  
- ปรับช่ือรายวิชา จาก ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการสังคมและส่ิงแวดล้อม 
(Geographic Information System for 
Social and Environmental Management) 
เป็น ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการ
ประยุกต ์(Geographic Information 
System for Application) แทน 
- ปรับเพิ่มหน่วยกิตจาก ๒ (๑-๒-๓) ใน
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น  
๓ (๒-๒-๕) ในรายวิชาใหม่ส าหรับหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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๑๖๘ 
 

 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่วยกิต รายการเปลี่ยนแปลง 
- ปรับรายวิชานี้ในกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้าน ไป
อยู่ในกลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน 
- ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับ 
PLOs 

- กลุ่มวิชาการจัดการ     
อจนส ๓๑๒ การจัดการโลจิสติกส์และห่วง
โซ่อุปทาน  
AMIM 312 Logistics and Supply 
Chain Management  

๒ (๒-๐-๔)   - ยกเลิกรายวิชา อจนส ๓๑๒ ปรับรหัสใหม่ให้
อยู่ในกลุ่ม วิชาเฉพาะเลือก 
 

อจนส ๔๑๑ การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
AMIM 411 Electronic Marketing 

๒ (๑-๒-๓)   - ยกเลิกรายวิชา อจนส ๔๑๑ ปรับรหัสใหม่ให้
อยู่ในกลุ่ม วิชาเฉพาะเลือก 
 
 

อจนส ๓๕๒ การจัดการวิสาหกิจชุมชน
AMIM 352 Community Enterprise 
Management  

๒ (๑-๒-๓)   - ยกเลิกรายวิชา อจนส ๓๕๒ ปรับรหัสใหม่ให้
อยู่ในกลุ่ม วิชาเฉพาะเลือก 

  ๓. กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก   ไม่น้อยกว่า ๔ 
หน่วยกิต 

เพิ่มเติมรายวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 
จ านวน ๗ รายวิชา 
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๑๖๙ 
 

 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่วยกิต รายการเปลี่ยนแปลง 
๓.๑ กลุ่มวิชาการจัดการ การเงิน 
และการบัญชี  
อจนส ๓๗๒ การจัดการโลจิสติกส์
และห่วงโซ่อุปทาน 
อจนส ๓๗๓ การตลาดดิจิทัล 
อจนส ๓๗๔ การจัดการวิสาหกิจ
ชุมชน 
๓.๒ กลุ่มวิชานวัตกรรมและ
เทคโนโลยี   
อจนส ๔๗๕ เทคโนโลยีมัลติมีเดียและ
การสร้างภาพเสมือนจริง  
อจนส ๔๗๖ การตัดสินใจโดยการ
ขับเคล่ือนด้วยข้อมูล  
๓.๓ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ และภาษา   
อจวอ ๒๐๒ ภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ 
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๑๗๐ 
 

 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่วยกิต รายการเปลี่ยนแปลง 
๓.๔ กลุ่มวิชาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม   
อจนส ๔๗๗ ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม  

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี     ไม่ระบุรายชื่อรายวิชาเลือกเสรีใน มคอ. ๒ 
อจนส ๓๓๕ การเปล่ียนแปลงภายใน
ตนเองสู่ภาวะผู้น า 
AMIM 335 Transformation within the 
Person toward Leadership 

๒ (๒-๐-๔) อจนส ๓๓๕ การเปล่ียนแปลงภายใน
ตนเองสู่ภาวะผู้น า 
AMIM 335 Transformation 
within the Person toward 
Leadership 

๒ (๒-๐-๔) ไม่เปลี่ยนแปลง แต่ไม่ระบุรายชื่อรายวิชา
เลือกเสรีใน มคอ. ๒ 

อจนส ๓๔๒ ส่ิงแวดล้อมศึกษาเพื่อการ
อนุรักษ ์  
AMIM 342 Environmental Education 
for Conservation  

๒ (๒-๐-๔) อจนส ๓๐๓ ส่ิงแวดล้อมศึกษาเพื่อ
การอนุรักษ ์  
AMIM 303 Environmental 
Education for Conservation 

๒ (๒-๐-๔) - ปรับรหัสวิชา อจนส ๓๔๒ เป็นอจนส ๓๐๓  
- เปล่ียนแปลงจากหมวดวิชาเลือกเสรี เป็น
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน  
- เรียนในช้ันปีท่ี ๓ ภาคการศึกษาท่ี ๑  
- ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับ 
PLOs 
- เพิ่มรายวิชาใหม่ทดแทน ในหมวดวิชาเลือก
เสรี เช่น อจนส ๔๐๓ ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับ
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๑๗๑ 
 

 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่วยกิต รายการเปลี่ยนแปลง 
ส่ิงแวดล้อม และอจนส ๔๐๔ เทคโนโลยี
มัลติมีเดียและการสร้างภาพเสมือนจริง 

อจนส ๔๓๑ การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 
AMIM 431 Sustainable Tourism 

๒ (๒-๐-๔) อจนส ๔๓๑ การท่องเท่ียวอย่าง
ยั่งยืน 
AMIM 431 Sustainable Tourism 

๒ (๒-๐-๔) ไม่เปลี่ยนแปลง แต่ไม่ระบุรายชื่อรายวิชา
เลือกเสรีใน มคอ. ๒ 
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๑๗๒ 
 

 

๖. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข   
๖.๑ เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปรากฏดังนี้  
 

หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐานฯ  

กระทรวงศึกษาธิการ 
ระดับปริญญาตรี ปีพ.ศ. ๒๕๕๘ 

(หลักสูตร ๔ ปี) 

หลักสูตร ศศ.บ. 
(นวัตกรรมการจัดการ
สังคมและสิ่งแวดล้อม) 

ก่อน
ปรับปรุง 

หลัง
ปรับปรุง 

ระดับปริญญาตรี    

 หมวดวิชาศึกษาศึกษาทั่วไป 
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
- กลุ่มวิชาภาษา 
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
- กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ 
- กลุ่มวิชา Literacy ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
 

๓๑ 
๑๓ 
๑๒ 
๔ 
๒ 
๐ 

๓๑ 
๙ 
๙ 
๗ 
๐ 
๖ 

 หมวดวิชาเฉพาะ   
- วิชาเฉพาะพื้นฐาน 
- วิชาเฉพาะบังคับ 
- วิชาเลือกเฉพาะด้าน 
- วิชาเฉพาะเลือก 

ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต 
 

๘๗ 
๓๒ 
๔๙ 
๖ 
๐ 

๙๑  
๔๔ 
๔๓ 
๐ 
๔ 

 หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต ๖ ๖ 

 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
ไม่น้อยกว่า 

ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต 
 

๑๒๔ ๑๒๘ 
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๑๗๓ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาคผนวก ๖ 
 

รายละเอียดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร และอาจารย์พิเศษ 
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๑๗๔ 
 

 

ภาคผนวกรายละเอียดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์พิเศษ 

 

ก.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
ล าดับที่ ๑  
๑. ชื่อ-นามสกุล นางสาวโชติกา เมืองสง  

 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ช่ือ-นามสกุล  

(นาย/นาง/นางสาว) 
วุฒิการศึกษา 

สูงสุด 
หลักสูตร สาขาวิชา จบการศึกษา จาก

สถาบัน 
พ.ศ. 

ผศ. ดร. นางสาวโชติกา เมืองสง 
 

Doctor of Philosophy Ph.D. Geology China University 
of Geosciences 
(Wuhan), China 

๒๕๕๘ 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วท.ม. เทคโนโลยี
การบริหาร
สิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๕๓ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. วนศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์

๒๕๔๙ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. สังคมวิทยา
และ

มานุษยวิทยา 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์

๒๕๔๙ 

 
๒. ผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

ที่ 
ระดับ

การศึกษา
ที่จบ 

ชื่อผลงานทางวิชาการ/  
งานสร้างสรรค ์

เกณฑ์มาตรฐาน 
เดือน / ปี พ.ศ.  

ที่เผยแพร่ผลงาน หัวข้อ ค่าน้ าหนัก 

๑ ปริญญา
เอก 

โชติกา เมืองสง และนาฏสุดา ภูมิจ านงค์ (๒๕๖๕). การพัฒนาระบบ
ติดตามตรวจสอบถ้ าแบบบูรณาการเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงธรณีใน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน: กรณีศึกษา ถ้ าน้ าลอด อ าเภอปางมะผ้า จังหวัด
แม่ฮ่องสอน. ใน ระบบถ้ าและคาสต์ในประเทศไทย เล่ม ๒ (พิมพ์
ครั้งที่ ๑, เล่มที่ ๒, หน้า ๗๘-๙๑). กรุงเทพฯ: กรมทรัพยากรธรณี 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. Retrieved from 
https://anyflip.com/lumvp/eswu/.  

๘ ๑ ๒๕๖๕ 

๒ ปริญญา
เอก 

Pumijumnong, N., Songtrirat, P., Buajan, S., Preechamart, 
S., Chareonwong, U., & Muangsong, C. (2021). Climate 
control of cambial dynamics and tree-ring width in two 

๑๒ ๑ ๒๕๖๔ 
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๑๗๕ 
 

 

ที่ 
ระดับ

การศึกษา
ที่จบ 

ชื่อผลงานทางวิชาการ/  
งานสร้างสรรค ์

เกณฑ์มาตรฐาน 
เดือน / ปี พ.ศ.  

ที่เผยแพร่ผลงาน หัวข้อ ค่าน้ าหนัก 

tropical pines in Thailand. Agricultural and Forest 
Meteorology, 303, 108394. 
doi:https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2021.108394 

๓ ปริญญา
เอก 

Buareal, K., Buajan, B., Sineenart, P., Muangsong, C., 
Pumijumnong, N. (2020). A 177 Years Extended of Teak 
Chronology Revealing to the Climate Variability in Phrae 
Province, Northern of Thailand. Applied Environmental 
Research. 42(1), 85-100. doi: 10.35762/AER.2020.42.1.7 

๑๒ ๑ ๒๕๖๓ 

๔ ปริญญา
เอก 

Muangsong, C., Pumijumnong, N., Cai, B., Buajan, S., 
Guoliang, L., Fang, W., Miaofa, Li., & Payomrat, P. (2020). 
Effect of changes in precipitation amounts and moisture 
sources on inter and intra-annual stable oxygen isotope 
ratios (δ18O) of teak trees from northern Thailand. 
Agricultural and Forest Meteorology. 281, 107820. doi: 
10.1016/j.agrformet.2019.107820 

๑๒ ๑ ๒๕๖๓ 

๕ ปริญญา
เอก 

Pumijumnong, N., Muangsong, C., Buajan, S., Sano, M., & 
Nakatsuka, T. (2020). Climate variability over the past 100 
years in Myanmar derived from tree-ring stable oxygen 
isotope variations in Teak. Theoretical and Applied 
Climatology, 139(3), 1401-1414. doi:10.1007/s00704-019-
03036-y 

๑๒ ๑ ๒๕๖๓ 

๖ ปริญญา
เอก 

Pumijumnong, N., Muangsong, C., Buajan, S., Cai, B., 
Kunkoon, T., & Malimart, K. (2020). Effects of the Pacific 
Decadal Oscillation on Thailand monsoon rainfall derived 
from a 194-year tree ring width chronology of teak trees 
from northwestern Thailand. International Journal of 
Biometeorology, 64(9), 1481-1495. doi:10.1007/s00484-
020-01926-9 

๑๒ ๑ ๒๕๖๓ 

๗ ปริญญา
เอก 

Pumijumnong, N., Bräuning, A., Sano, M., Nakatsuka, T., 
Muangsong, C., & Buajan, S. (2020). A 338-year tree-ring 
oxygen isotope record from Thai teak captures the 
variations in the Asian summer monsoon system. 
Scientific Reports, 10(1), 8966. doi:10.1038/s41598-020-
66001-0 

๑๒ ๑ ๒๕๖๓ 
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๑๗๖ 
 

 

ที่ 
ระดับ

การศึกษา
ที่จบ 

ชื่อผลงานทางวิชาการ/  
งานสร้างสรรค ์

เกณฑ์มาตรฐาน 
เดือน / ปี พ.ศ.  

ที่เผยแพร่ผลงาน หัวข้อ ค่าน้ าหนัก 

๘ ปริญญา
เอก 

Muangsong, C., Cai, B., Pumijumnong, N., Guoliang, L. & 
Fang, W. (2019). A preliminary study on teak tree-ring 
cellulose δ18O from northwestern Thailand: the potential 
for developing multi-proxy records of Thailand summer 
monsoon variability. Theoretical and Applied Climatology. 
136, 575–586. doi: 10.1007/s00704-018-2499-0 

๑๒ ๑ ๒๕๖๒ 

๙ ปริญญา
เอก 

Pumijumnong, N., Danpradit, S., Tadang, N., Buajan, S. & 
Muangsong, C. (2019). Cambial activity and radial growth 
dynamics of three tropical tree species at Chang island, 
Thailand. Journal of Tropical Forest Science, 31(4), 404–
414. doi: 10.26525/jtfs2019.31.4.404 

๑๒ ๑ ๒๕๖๒ 

๑๐ ปริญญา
เอก 

Muangsong, C., Cai, B., Pumijumnong, N., Hu, C., & Lei, G. 
(2016). Intra-seasonal variability of teak tree-ring cellulose 
δ18O from northwestern Thailand: A potential proxy of 
Thailand summer monsoon rainfall. The Holocene, 26(9), 
1397-1405. doi: 10.1177/0959683616640045 

๑๒ ๑ ๒๕๕๙ 

 
๓.  งานวิจัยที่สนใจ หรือมีความช านาญการ   

๑) Isotope geochemistry 
๒) Dendroisotope chemistry 
๓) Water isotope chemistry 
๔) Stable isotope analysis 
๕) Paleoclimatology 
๖) Cave and climate monitoring 
๗) Earth and Natural Sciences 
๘) Geotourism 
 

๔.  ภาระงานสอน 
  ๔.๑  ภาระงานสอนในปัจจุบัน  

ที่ 
รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จ านวนหน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

๑ อจนส ๑๔๑ นิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ๓ (๓-๐-๖) 
๒ อจนส ๒๐๑ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ๓ (๓-๐-๖) 
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๑๗๗ 
 

 

ที่ 
รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จ านวนหน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

๓ อจนส ๒๔๒ เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม ๒ (๒-๐-๔) 
๔ อจนส ๓๒๓ เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรชุมชน ๒ (๒-๐-๔) 
๕ อจนส ๔๓๑ การท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน ๒ (๒-๐-๔) 
๖ อจนส ๔๕๑ บูรณาการการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม ๓ (๒-๒-๕) 

 
  ๔.๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด้วย 

ที่ 
รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จ านวนหน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

๑ อจนส ๑๐๐ นิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ๓ (๓-๐-๖) 
๒ อจนส ๒๐๒ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ๒ (๒-๐-๔) 
 ๓ อจนส ๓๔๐ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ๓ (๓-๐-๖) 
๖ อจนส ๔๓๑ การท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน ๒ (๒-๐-๔) 
๕ อจนส ๔๓๓ สัมมนาด้านนวัตกรรมสังคมและสิง่แวดล้อม ๓ (๒-๒-๕) 
๔ อจนส ๔๓๔ โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ๓ (๑-๔-๔) 

 
๕.  อื่น ๆ 

รางวัล:  
ผลงานวิจัยดีเด่นประจ าปี พ.ศ .๒๕๖๐ ผลงานเรื่อง สืบจากซาก )ผู้ช่วยนักวิจัย (  ณ วันท่ี ๒๓ พฤษภาคม พ .ศ . ๒๕๖๑ 

โดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
รางวัลบุคลากรดี เ ด่น ด้านการวิ จัย ประจ าปี  พ .ศ . ๒๕๖๓ โดย โครงการจัด ต้ังวิทยาเขตอ านาจเจริญ 

มหาวิทยาลัยมหิดล  
รางวัลบุคลากรดี เ ด่น ด้านการวิ จัย ประจ าปี  พ .ศ . ๒๕๖๔ โดย โครงการจัด ต้ังวิทยาเขตอ านาจเจริญ 

มหาวิทยาลัยมหิดล  
รางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี ผลงานเรื่อง “ความผันแปรของลมมรสุมฤดูร้อนในทวีปเอเชียสมัย

โฮโลซีน: การศึกษาเพื่อสังเคราะห์ข้อมูลท่ีบันทึกในหินงอกและวงปีไม้จากประเทศไทยและจีน” ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ (หัวหน้าโครงการ) ณ วันท่ี ๒ กุมภาพันธ์ พ .ศ . ๒๕๖๕ โดยส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
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๑๗๘ 
 

 

ล าดับที่ ๒ 
๑. ชื่อ-นามสกุล นางสาววาทินี สุนทรา 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

 

ช่ือ-นามสกุล  
(นาย/นาง/
นางสาว) 

วุฒิการศึกษา 
สูงสุด 

หลักสูตร สาขาวิชา จบการศึกษา  
จากสถาบัน 

พ.ศ. 

ผศ.ดร. นางสาววาทินี  
สุนทรา 

ศิลปศาสตรดุษฎี
บัณฑิต  

ศศ.ด. ภาษาอังกฤษ
ศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี ๒๕๕๖ 

อักษรศาสตรมหา
บัณฑิต  

อ.ม. วรรณคดี 
เปรียบเทียบ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๔๒ 

หลักสูตรศลิปศาสต
รมหาบัณฑิต 

ศศ.ม. การสอน 
ภาษาอังกฤษเป็น 
ภาษาต่างประเทศ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๔๖ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. ภาษาและ
วรรณคดี 
อังกฤษ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๓๘ 

 
๒. ผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

ที่ 
ระดับการศึกษาที่

จบ 
ชื่อผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค ์

เกณฑ์มาตรฐาน เดือน / ปี พ.ศ.  
ที่เผยแพร่
ผลงาน 

หัวข้อ 
ค่า

น้ าหนัก 
๑ ปริญญาเอก Suntara, W. (๒๐๒๑) Thai EFL Senior High School 

Students’ Errors in Paragraph Writing. Korea Journal 
of English Language and Linguistics. ๒๑: ๑๑๔๕-
๑๑๖๑. 

๑๒ ๑ 
 

 

๒๐๒๑ 
 

 
๓.  งานวิจัยที่สนใจ หรือมีความช านาญการ   

๑)  EFL writing 
๒)  Genre analysis 
๓)  Discourse analysis 
 

๔.  ภาระงานสอน 
  ๔.๑  ภาระงานสอนในปัจจุบัน  

ที่ รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จ านวนหน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศกึษาดว้ยตนเอง) 

๑ อจนส ๒๓๕ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๒ (๒-๒-๕) 
๒ อจวอ ๓๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการอ่านและการเขียนงานวิจัย ๒ (๒-๒-๕) 
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๑๗๙ 
 

 

  ๔.๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด้วย 

ที่ 
รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จ านวนหน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

๑ อจนส ๔๐๕ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๒ (๒-๐-๔) 
๒ อจวอ ๒๐๒ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ๓ (๓-๐-๖) 
๓ อจวอ ๓๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการอ่านและการเขียนงานวิจัย ๒ (๒-๒-๕) 

 
 ๕.  อื่น ๆ .......................................................................... 
 
ล าดับที่ ๓ 

๑. ชื่อ-นามสกุล นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีสุวรรณ 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ช่ือ-นามสกุล  

(นาย/นาง/นางสาว) 
วุฒิการศึกษา 

สูงสุด 
หลักสูตร สาขาวิชา จบการศึกษา  

จากสถาบัน 
พ.ศ. 

อาจารย์ 
ดร. 

นางสาวจุฑาทิพย์  
ศรีสุวรรณ 

ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต 

ปร.ด วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๖๒ 

Master of 
Science 

M.Sc. Information 
and 

Communication 
Technology 

Universiti Utara 
Malaysia, Malaysia 

๒๕๔๙ 

บริหารธุรกิจ
บัณฑิต 

บธ.บ. การเงิน คณะวิทยาการจัดการ   
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

๒๕๔๖ 

 
๒. ผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

ที่ 
ระดับการศึกษา 

ที่จบ 
ชื่อผลงานทางวิชาการ/ งานสร้างสรรค ์

เกณฑ์มาตรฐาน เดือน / ปี พ.ศ.  
ที่เผยแพร่ผลงาน หัวข้อ ค่าน้ าหนัก 

๑ ปริญญาเอก Srisuwan, C & Panjaburee, P. (2020). 
Implementation of flipped classroom with 
personalised ubiquitous learning support 
system to promote the university student 
performance of information literacy. 
International Journal of Mobile Learning and 
Organisation, 14(3): 398–424. 

๑๒ ๑ 
 
 
 
 
 

๒๐๒๐ 
 
 
 
 
 

 
   ๓.  งานวิจัยที่สนใจ หรือมีความช านาญการ   

 ๑)  Education technology 
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๑๘๐ 
 

 

 ๒)  Design and development of digital learning such as ubiquitous learning 
 ๓) Design and development of personalized e-learning system 
 

๔.  ภาระงานสอน 
  ๔.๑  ภาระงานสอนในปัจจุบัน  

ที่ 
รหัสรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

ชื่อรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จ านวนหน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

๑ อจนส ๒๒๒ ทักษะการรู้สารสนเทศ ๒ (๒-๐-๔) 
๒ อจนส ๒๑๗ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ๒ (๒-๐-๔) 
๓ อจนส ๓๑๒ การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ๒ (๒-๐-๔) 
๔ อจนส ๓๒๔ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเทคโนโลยี ๒ (๑-๒-๓) 
๕ อจนส ๔๖๒ สหกิจศึกษา ๖ (๐-๓๖-๖) 

 
  ๔.๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด้วย 

ที่ 
รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จ านวนหน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

๑ อจนส ๒๐๐ ทักษะการรู้สารสนเทศ ๒ (๒-๐-๔) 
๒ อจนส ๒๐๖ การใช้โปรแกรมประยุกต์เพ่ือการจัดการ ๒ (๑-๒-๓) 
๓ อจนส ๒๑๗ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ๒ (๒-๐-๔) 
๔ อจนส ๓๓๘ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเทคโนโลยี ๓ (๒-๒-๕) 
๕ อจนส ๔๓๕ สหกิจศึกษา ๖ (๐-๓๖-๖) 

 ๕.  อื่น ๆ .......................................................................... 
 
ล าดับที่ ๔ 
 ๑. ชื่อ-นามสกุล นางสาวพัชทิชา กุลสุวรรณ์ 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ช่ือ-นามสกุล  

(นาย/นาง/นางสาว) 
วุฒิการศึกษา 

สูงสุด 
หลักสูตร สาขาวิชา จบการศึกษา  

จากสถาบัน 
พ.ศ. 

อาจารย์ 
ดร. 

นางสาวพัชทิชา  
กุลสุวรรณ ์

ปรัชญาดุษฏี
บัณฑิต 

ปร.ด. สิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๒๕๕๘ 

ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต 

ศศ.ม. การจัดการมนุษย์
กับสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๕๔๔ 

วิทยาศาสตร
บัณฑิต 

วท.บ. เศรษฐศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๒๕๕๑ 
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๑๘๑ 
 

 

 
๒. ผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

ที่ 
ระดับการศึกษา 

ที่จบ 
ชื่อผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค ์

เกณฑ์มาตรฐาน 
เดือน / ปี พ.ศ.  

ที่เผยแพร่ผลงาน หัวข้อ 
ค่า

น้ าหนัก 
๑ ปริญญาเอก Kulsuwan, P., Sirisathit, P. (2022). The carbon 

footprint assessment from electricity in 
Amnatcharoen Province, Northeastern Thailand. 
International Journal of Agricultural Technology. 
18(2): 625-632. 

๑๒ ๑ มกราคม/๒๕๖๔ 
 

๒ ปริญญาเอก พัชทิชา กุลสุวรรณ์, ปรัช กองสมบัติ, โชติกา เมืองสง.
๒๕๖๔. การจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือ
การอนุรักษ์ ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอ านาจเจริญ. วารสาร
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ ๑๕ 
ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ หน้า ๒๑๑ 

๙ ๐.๖ 
 
 
 
 

ธันวาคม/๒๕๖๔ 
 
 
 
 

๓ ปริญญาเอก Kulsuwan, P., Sirisathit, P. and Srisuwan, C. 
(2019). The  carbon  footprint  assessment from  
electricity  of undergraduate students at Mahidol 
University  Amnatcharoen Campus for Eco 
University.International Journal of Agricultural 
Technology. Volume 15, Number 6. p. 925-932. 

๑๒ ๑ ตุลาคม/ ๒๕๖๒ 

๔ ปริญญาเอก Kulsuwan, P., Sirisathit, P. (2018). Cost-benefit 
Analysis of Waste  Segregation Business in 
Amnatcharoen Province of Northeastern 
Thailand.International Journal of Agricultural 
Technology. Volume14, Number7 p. 1347-1356. 

๑๒ ๑ ตุลาคม/ ๒๕๖๑ 

 
๓.  งานวิจัยที่สนใจ หรือมีความช านาญการ   
 ๑) ส่ิงแวดล้อมศึกษา 
 ๒) การจัดการมนุษย์กับส่ิงแวดล้อม  
 ๓) เทคนิคการประเมินมูลค่าทางส่ิงแวดล้อม 
 ๔)  ต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ 
 
๔.  ภาระงานสอน 

  ๔.๑  ภาระงานสอนในปัจจุบัน  
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๑๘๒ 
 

 

ที่ 
รหัสรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

ชื่อรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จ านวนหน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

๑ อจนส ๒๑๕ การบริหารจัดการโครงการ ๓ (๒-๒-๕) 
๒ อจนส ๒๑๒ หลักการเงินและการบัญช ี ๓ (๓-๐-๖) 
๓ อจนส ๓๕๑ ธุรกิจเพ่ือสังคม ๓ (๑-๔-๔) 
๔ อจนส ๓๑๑ การจัดการเชิงกลยุทธ์  ๓ (๓-๐-๖) 
๕ อจนส ๔๕๒ สัมมนาด้านนวัตกรรมสังคมและสิง่แวดล้อม  ๓ (๓-๐-๖) 
๖ อจนส ๓๕๒ สิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการอนุรักษ ์  ๒ (๒-๐-๔) 
๗ อจนส ๓๓๔ การประเมินผลกระทบทางสังคม  ๒ (๒-๐-๔) 
๘ อจนส ๑๒๒ นวัตกรรมเบื้องต้น  ๒ (๒-๐-๔) 
๙ อจนส ๒๑๑ หลักการจัดการ  ๓ (๓-๐-๖) 

 
  ๔.๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด้วย 

ที่ 
รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จ านวนหน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

๑ อจนส ๒๐๓ หลักการจัดการสมัยใหม ่ ๓ (๓-๐-๖) 
๒ อจนส ๒๐๔ หลักการเงินและบัญช ี ๒ (๒-๐-๔) 
๓ อจนส ๒๐๕ เศรษฐศาสตร์สิง่แวดล้อม ๒ (๒-๐-๔) 
๔ อจนส ๒๑๖ การบริหารจัดการโครงการ ๓ (๓-๐-๖) 
๕ อจนส ๓๐๓ สิ่งแวดล้อมศึกษา ๒ (๒-๐-๔) 
๖ อจนส ๓๓๙ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ๓ (๓-๐-๖) 
๗ อจนส ๓๔๓ ธุรกิจเพ่ือสังคม ๓ (๓-๐-๖) 

 
๕.  อื่น ๆ รางวัลบุคลากรดีเด่น ด้านการสอน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดย โครงการจัดต้ังวิทยาเขตอ านาจเจริญ 
มหาวิทยาลัยมหิดล   
 
ล าดับที่ ๕ 
 ๑. ชื่อ-นามสกุล นางสาวประภากร ศิริสถิตย์ 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ช่ือ-นามสกุล  

(นาย/นาง/นางสาว) 
วุฒิการศึกษา 

สูงสุด 
หลักสูตร สาขาวิชา จบการศึกษา  

จากสถาบัน 
พ.ศ. 

อาจารย์  นางสาวประภากร  
ศิริสถิตย์ 

บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต 

บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๕๕๕ 

วิทยาศาสตร
บัณฑิต 

วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๕๕๑ 
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๑๘๓ 
 

 

๒. ผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

ที่ 
ระดับ

การศึกษา 
ที่จบ 

ชื่อผลงานทางวิชาการ/ 
งานสร้างสรรค์ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
เดือน / ปี พ.ศ.  

ที่เผยแพร่ผลงาน หัวข้อ 
ค่า

น้ าหนัก 
๑ ปริญญาโท Kulsuwan, P., Sirisathit, P. (2022). The carbon 

footprint assessment from electricity in 
Amnatcharoen Province, Northeastern 
Thailand. International Journal of Agricultural 
Technology. 18(2): 625-632. 

๑๒ ๑ มกราคม/๒๕๖๔ 
 

๒ ปริญญาโท Kulsuwan, P., Sirisathit, P. and Srisuwan, C. 
(2019). The  carbon  footprint  assessment 
from  electricity  of undergraduate students at 
Mahidol University  Amnatcharoen Campus 
for Eco University. International Journal of 
Agricultural Technology. Volume 15, Number 
6, p.925-932. 

๑๒ ๑ ตุลาคม/ ๒๕๖๒ 

 ปริญญาโท Kulsuwan, P., Sirisathit, P. (2018). Cost-benefit 
Analysis of Waste  Segregation Business in 
Amnatcharoen Province of Northeastern 
Thailand. International Journal of Agricultural 
Technology. Volume 14, Number 7, p.1347-
1356. 

๑๒ ๑ ตุลาคม/ ๒๕๖๑ 

 
๓.  งานวิจัยที่สนใจ หรือมีความช านาญการ   
 ๑) ปัจจัยและกลยุทธ์ทางการตลาด 
 ๒) พฤติกรรมผู้บริโภค 
 ๓) Digital marketing 
 ๔) ส่ือน าเสนอเพื่อการส่ือความหมาย 
 
๔.  ภาระงานสอน 

  ๔.๑  ภาระงานสอนในปัจจุบัน  

ที่ 
รหัสรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

ชื่อรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จ านวนหน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

๑ อจนส ๑๒๒ นวัตกรรมเบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) 
๒ อจนส ๒๑๑ หลักการจัดการ ๓ (๓-๐-๖) 
๓ อจนส ๒๑๓ หลักการตลาด ๓ (๓-๐-๖) 
๔ อจนส ๒๑๔ การจัดการทรัพยากรบุคคล ๒ (๒-๐-๔) 
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๑๘๔ 
 

 

ที่ 
รหัสรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

ชื่อรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จ านวนหน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

๕ อจนส ๓๒๑ เทคโนโลยีการสื่อสารสงัคม ๓ (๒-๒-๕) 
๖ อจนส ๓๕๑ ธุรกิจเพ่ือสังคม ๓ (๑-๔-๔) 
๗ อจนส ๓๑๑ การจัดการเชิงกลยุทธ์ ๓ (๓-๐-๖) 
๘ อจนส ๓๑๒ การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ๒ (๒-๐-๔) 
๙ อจนส ๔๓๑ การท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน ๒ (๒-๐-๔) 

๑๐ อจนส ๔๒๑ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์ ๓ (๒-๒-๕) 
๑๑ อจนส ๔๕๑ บูรณาการการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม ๓ (๒-๒-๕) 
๑๒ อจนส ๔๖๑ เตรียมสหกิจศึกษา ๑ (๑-๐-๒) 
๑๓ อจนส ๔๖๒ สหกิจศึกษา ๖ (๐-๓๖-๖) 

 
  ๔.๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด้วย 

ที่ 
รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จ านวนหน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

๑ อจนส ๒๑๐ หลักการตลาด ๓ (๓-๐-๖) 
๒ อจนส ๒๓๗ นโยบายและการวางแผนองค์กร ๒ (๒-๐-๔) 
๓ อจนส ๓๓๖ เทคโนโลยีการสื่อสารสงัคม ๓ (๓-๐-๖) 
๔ อจนส ๔๓๑ การท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน ๒ (๒-๐-๔) 

 
๕.  อื่น ๆ .......................................................................... 
 
ล าดับที่ ๖ 
 ๑. ชื่อ-นามสกลุ นายเจตพล แสงกล้า 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ช่ือ-นามสกุล  

(นาย/นาง/นางสาว) 
วุฒิการศึกษา 

สูงสุด 
หลักสูตร สาขาวิชา จบการศึกษา  

จากสถาบัน 
พ.ศ. 

อาจารย์  นายเจตพล แสงกล้า ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต 

ศศ.ม. วิจัยประชากร
และสังคม 

มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๕๗ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. อนามัยชุมชน มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๕๔ 

 
๒. ผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

ที่ 
ระดับการศึกษา 

ที่จบ 
ชื่อผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค ์

เกณฑ์มาตรฐาน เดือน / ปี พ.ศ. 
ที่เผยแพร่
ผลงาน 

หัวข้อ ค่าน้ าหนัก 

๑ ปริญญาโท เจตพล แสงกล้า และรศรินทร์ เกรย์. (๒๕๖๕). การสวดมนต์
กับความสุขและสุขภาพจิตของคนไทย. วารสารมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม. ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑. 

๙ ๐.๖ 
 
 
 

มกราคม/๒๕๖๕ 
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๑๘๕ 
 

 

ที่ 
ระดับการศึกษา 

ที่จบ 
ชื่อผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค ์

เกณฑ์มาตรฐาน เดือน / ปี พ.ศ. 
ที่เผยแพร่
ผลงาน 

หัวข้อ ค่าน้ าหนัก 

๒ ปริญญาโท เจตพล แสงกล้า และ สาลินี จันทร์เจริญ. (๒๕๖๒). 
ระดับสัมพันธภาพและการสื่อสารพูดคุยภายใน
ครอบครัวกับการให้ความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย
และการต้ังครรภ์เมื่อพร้อมของครอบครัวที่มีลูกวัยรุ่น. 
Ph.D. in Social Sciences Journal. ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑. 
๑๕๓-๑๖๘. 

๙ ๐.๖ มกราคม/๒๕๖๒ 
 

 
๓.  งานวิจัยที่สนใจ หรือมีความช านาญการ   

๑)  Early Childhood Development, Parenting family, Executive function 
๒)  Maternal and Child Health 
๓) Population and Social Research and Monitoring and  Evaluation 

 
๔.  ภาระงานสอน 

  ๔.๑  ภาระงานสอนในปัจจุบัน  

ที่ 
รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จ านวนหน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

๑ อจนส ๒๓๒ หลักการพัฒนาชุมชน ๓ (๓-๐-๖) 
๒ อจนส ๒๓๑ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ ๒ (๒-๐-๔) 
๓ อจนส ๓๓๑ หลักการศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน ๓ (๒-๒-๕) 
๔ อจนส ๒๓๓ ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร ์ ๓ (๓-๐-๖) 
๕ อจนส ๓๓๒ การรวมกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ๓ (๒-๒-๕) 
๖ อจนส ๑๒๒ นวัตกรรมเบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) 
๗ อจนส ๓๖๑ การส ารวจและการศึกษาภาคสนาม ๓ (๑-๔-๔) 

 
  ๔.๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด้วย 

ที ่ รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จ านวนหน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

๑ อจนส ๒๐๘ การเปลี่ยนแปลงทางประชากรและสังคม ๒ (๒-๐-๔) 
๒ อจนส ๓๐๐ ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร ์ ๓ (๓-๐-๖) 
๓ อจนส ๓๐๑ สถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร ์ ๒ (๑-๒-๓) 
๔ อจนส ๓๔๔ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ๓ (๒-๒-๕) 

 ๕.  อื่น ๆ .......................................................................... 
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๑๘๖ 
 

 

ล าดับที่ ๗ 
 ๑. ชื่อ-นามสกุล นายปรัช กองสมบัติ 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ช่ือ-นามสกุล  

(นาย/นาง/นางสาว) 
วุฒิการศึกษา 

สูงสุด 
หลักสูตร สาขาวิชา จบการศึกษา  

จากสถาบัน 
พ.ศ. 

- นายปรัช  
กองสมบัติ 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

วท.ม. เทคโนโลยีที่เหมาะสม
เพ่ือการพัฒนาสังคม

และสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๕๕ 

วิทยาศาสตร
บัณฑิต 

วท.บ. ปฐพีวิทยา สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 

๒๕๕๑ 

 
๒. ผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

ที่ 
ระดับการศึกษา 

ที่จบ 
ช่ือผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค ์

เกณฑ์มาตรฐาน 
เดือน / ปี พ.ศ.  

ที่เผยแพร่ผลงาน หัวข้อ 
ค่า

น้ าหนัก 
๑ ปริญญาโท Kulsuwan, P., Kongsombut, P. & Muangsong, C. 

(2021). Environmental Education for Conservation 
of Undergraduate Students at Mahidol University 
Amnatcharoen Campus. Journal of Education, 
Mahasarakham University.  15(4): 210-221.  

๑๑ ๐.๔ ตุลาคม/๒๕๖๔ 

๒ ปริญญาโท ปรัช กองสมบัติ และสรุะ พัฒนเกียรติ. (๒๕๖๑). การ
จัดท าระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่
ระบบนิเวศภูเขาภาคเหนือของประเทศไทย. วารสารวิจัย
นิเวศวิทายป่าไม้เมืองไทย (T-FERN). ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒. 
๕๕-๖๕. 

๑๑ ๐.๔ ตุลาคม/๒๕๖๒ 

๓ ปริญญาโท ปรัช กองสมบัติ และสรุะ พัฒนเกียรติ . (๒๕๕๖). การ
ประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพ่ือประเมินการเปลี่ยนแปลง
พ้ืนที่ป่าไม้และการใช้ที่ดินในพ้ืนที่ระบบนิเวศภูเขาจังหวัด
เชียงใหม่. วารสารวิจัยนิเวศวิทายป่าไม้เมืองไทย (T-
FERN). ๑๐๔-๑๑๓. 

๑๑ ๐.๔ ตุลาคม/๒๕๖๑ 

 
๓.  งานวิจัยที่สนใจ หรือมีความช านาญการ   
 ๑) การส ารวจระยะไกลด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน/ส่ิงปกคลุมดินและการประยุกต์ 
 ๒) เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
 ๓) นิเวศวิทยาภูมิทัศน์และพื้นท่ีสีเขียว 
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๑๘๗ 
 

 

๔.  ภาระงานสอน 
  ๔.๑  ภาระงานสอนในปัจจุบัน  

ที ่
รหัสรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

ชื่อรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จ านวนหน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

๑ อจนส ๑๒๒ นวัตกรรมเบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) 
๒ อจนส ๒๔๑ ภูมิศาสตร์ท้องถ่ินและสิ่งแวดล้อม ๒ (๒-๐-๔) 
๓ อจนส ๓๒๒ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ๓ (๒-๒-๕) 
๔ อจนส ๓๖๑ การส ารวจและการศึกษาภาคสนาม ๓ (๑-๔-๔) 
๕ อจนส ๓๔๑ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม ๒ (๑-๒-๓) 
๖ อจนส ๔๓๑ การท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน ๒ (๒-๐-๔) 
๗ อจนส ๓๔๒ สิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการอนุรักษ ์ ๒ (๒-๐-๔) 

 
  ๔.๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด้วย 

ที ่ รหัสรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

ชื่อรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จ านวนหน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

๑ อจนส ๒๐๗ ภูมิศาสตร์และสิง่แวดล้อม ๒ (๒-๐-๔) 
๓ อจนส ๒๑๘ หลักการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ๓ (๒-๒-๕) 
๒ อจนส ๒๓๘ การส ารวจภาคสนามทางทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ๓ (๒-๒-๕) 
๔ อจนส ๓๐๒ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือการจัดการสังคมและ

สิ่งแวดล้อม 
๓(๓-๐-๖) 

๕ อจนส ๓๓๗ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการประยุกต์ ๒ (๒-๒-๕) 
๖ อจนส ๔๓๒ เตรียมสหกิจศึกษา ๒ (๒-๐-๔) 
๗ อจนส ๔๓๕ สหกิจศึกษา ๖ (๐-๓๖-๖) 

 
๕.  อื่น ๆ .......................................................................... 
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๑๘๘ 
 

 

ล าดับที่ ๘ 
๑. ชื่อ-นามสกุล นางมุกดา สุวรรณศรี 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

ช่ือ-นามสกุล  
(นาย/นาง/นางสาว) 

วุฒิการศึกษา 
สูงสุด 

หลักสูตร สาขาวิชา จบการศึกษา  
จากสถาบัน 

พ.ศ. 

อาจารย์ นางมุกดา  
สุวรรณศรี 

ศิลปศาสตรม
หาบัณฑิต 

ศศ.ม. การจัดการ
ทรัพยากร
ชีวภาพ 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี 

๒๕๕๒ 

ศิลปศาสตร
บัณฑิต 

ศศ.บ. พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

๒๕๔๙ 

 
๒. ผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

ที่ 
ระดับการศึกษา 

ที่จบ 
ชื่อผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค ์

เกณฑ์มาตรฐาน เดือน / ปี พ.ศ. 
ที่เผยแพร่
ผลงาน 

หัวข้อ ค่าน้ าหนัก 

๑ ปริญญาโท กฤษดา ปัจจ่าเนย์, มุกดา วงค์อ่อน, บัวพันธ์ พรหมพักพิง และ 
นิลวดี พรหมพักพิง. (๒๕๖๔). การศึกษาปฏิสัมพันธ์ของผู้ค้า
รายย่อยในตลาดสดท้องถ่ินอีสานผ่านมุมมองแนวคิดความไว้
เน้ือเชื่อใจ. วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์, ๓๘ (๑), ๒๖-
๕๒. 

๙ 
 
 
 

๐.๖ 
 
 
 

มกราคม/๒๕๖๔ 
 
 
 

๒ ปริญญาโท บัวพันธ์ พรหมพักพิง และมุกดา วงค์อ่อน. (๒๕๖๓).  
การเกษตรและอาหาร: ประเด็นปัญหาเก่าในวาระใหม่
ของการวิจัยและการพัฒนา. MFU Connexion: Journal 
of Humanities and Social Sciences. ๙(๑), ๑-๑๘. 

๙ ๐.๖ มกราคม/๒๕๖๓ 
 

 
๓.  งานวิจัยที่สนใจ หรือมีความช านาญการ   

๑)  การวิเคราะห์ระบบอาหารท้องถิ่น 
๒)  การจัดการทรัพยากรชุมชน 

 
๔.  ภาระงานสอน 

  ๔.๑  ภาระงานสอนในปัจจุบัน  

ที่ 
รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จ านวนหน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

 ๑ อจนส ๒๓๔ พหุลักษณ์ทางสังคมวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศในอนุภูมภิาคลุ่มน้ าโขง ๓ (๓-๐-๖) 
 ๒ อจนส ๒๓๓ ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร ์ ๓ (๓-๐-๖) 
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๑๘๙ 
 

 

  ๔.๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด้วย 

ที่ 
รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จ านวนหน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

๑ อจนส ๒๐๙ หลักการพัฒนาชุมชน ๓ (๓-๐-๖) 
๒ อจนส ๒๑๙ พหุลักษณ์ทางสังคมวัฒนธรรม ๒ (๒-๐-๔) 
๓ อจนส ๒๓๖ หลักการศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน ๓ (๒-๒-๕) 

 ๕.  อื่น ๆ .......................................................................... 
 
ล าดับที่ ๙ 

๑. ชื่อ-นามสกุล นางสาวอุทัยวรรณ ผิวพรรณ 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

ช่ือ-นามสกุล  
(นาย/นาง/นางสาว) 

วุฒิการศึกษา 
สูงสุด 

หลักสูตร สาขาวิชา จบการศึกษา  
จากสถาบัน 

พ.ศ. 

อาจารย์ นางสาว
อุทัยวรรณ 
ผิวพรรณ 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

วท.ม. เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมเพื่อ
การพัฒนา
สังคมและ
ส่ิงแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๕๕ 

วิทยาศาสตร
บัณฑิต 

วท.บ. เทคโนโลยีการ
ผลิตพืช 

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้า

คุณทหาร
ลาดกระบัง 

๒๕๕๑ 

 
 
๒. ผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

ที่ 
ระดับการศึกษา 

ที่จบ 
ชื่อผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค ์

เกณฑ์มาตรฐาน 
เดือน / ปี พ.ศ. 

ที่เผยแพร่ผลงาน หัวข้อ 
ค่า

น้ าหนัก 
๑ ปริญญาโท อิศเรศ กะการดี, นวลทิพย์ ฉลาดเลศ, และอุทัยวรรณ 

ผิวพรรณ. (๒๕๖๒). การศึกษาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินต่อปริมาณน้ าท่าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรีด้วย
แบบจ าลอง SWAT. ประชุมวิชาการด้านการชลประทารและ
การระบายน้ าแห่งชาติครั้งที่ ๑๒. ๑๒th THAICID National 

๑๑ 
 
 
 

๐.๔ 
 
 
 

กรกฎาคม/๒๕๖๒ 
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๑๙๐ 
 

 

ที่ 
ระดับการศึกษา 

ที่จบ 
ชื่อผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค ์

เกณฑ์มาตรฐาน 
เดือน / ปี พ.ศ. 

ที่เผยแพร่ผลงาน หัวข้อ 
ค่า

น้ าหนัก 
Symposium (หน้า ๙๗-๑๐๘). นนทบุรี: สถาบันพัฒนาการ
ชลประทาน กรมชลประทาน. 

๒ ปริญญาโท ธิดารัตน์ ค าล้อม และอุทัยวรรณ ผิวพรรณ. (๒๕๖๐). การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์
ป่าในสวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย) จังหวัดตรัง.
วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เมืองไทย. ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑. ๗๕-
๘๑. 

๑๑ 
 
 
 

๐.๔ 
 
 
 

ธันวาคม/๒๕๖๒ 
 
 
 

 
๓.  งานวิจัยที่สนใจ หรือมีความช านาญการ   

๑) การพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการส ารวจระยะไกลเพื่อการจัดกา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

๒) การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
๓) การศึกษาสถานภาพการเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดิน 
๔) การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 
๔.  ภาระงานสอน 

  ๔.๑  ภาระงานสอนในปัจจุบัน  

ที่ 
รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จ านวนหน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

๑ อจนส ๓๔๑ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการจัดการสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

๒ (๑-๒-๓) 

 
  ๔.๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด้วย 

ที่ 
รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จ านวนหน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

๑ อจนส ๓๓๗ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการประยุกต์ ๒ (๒-๒-๕) 

๒ อจนส ๔๗๕ เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเสมือนจรงิ ๒ (๒-๐-๔) 

๓ อจนส ๔๗๗ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ๒ (๒-๐-๔) 

 ๕.  อื่น ๆ .......................................................................... 
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๑๙๑ 
 

 

ข.  รายช่ืออาจารย์พิเศษ 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทาง
วิชาการ/ 
ค าน าหน้า 

คุณวุฒิการศึกษา และสถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

สังกัดหน่วยงาน 

๑ ธนิดา พูลจิตร   นักวิชาการพัฒนา
ชุมชนช านาญการ 

- รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) วิทยาลัย
เฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ 
- บธ.บ. (การบัญชี)มหาวิทยาลัยวงษ์
ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา   

ส านักงานพัฒนา
ชุมชนอ าเภอลือ
อ านาจ จังหวัด
อ านาจเจริญ 

๒ นฤมล เจริญใจ อาจารย์ - ศศ.ม. (วิจัยประชากรและสังคม) 
มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม 
- ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)   
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยมหา
มกุฎราชวิทยาลัย 

๓ สุดารัตน์  ภูสมนึก นักวิชาการคลัง
ปฏิบัติการ 

- บธ.ม. (การจัดการเชิงกลยุทธ์) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
-บธ.บ. (สาขาการจัดการ)มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ 

ส านักงานคลัง
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

๔ ธัญญน์ภัส กิ่ง
สุวรรณ 

เจ้าของธรุกิจ - บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 

- สถ.บ. (สถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 

แบรนด์ Thorr 

๕ พลอยพรรณ จิตร
แจ้ง 

Head of 
Technology 
Commercializ-
ation Unit 
Institute for 
Technology 
and Innovation 
Management 

- LL.M. (International Trade Law) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- น.บ. (กฎหมาย) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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ภาคผนวก ๗ 

ข้อบังคับมหาวิทยาลยัมหดิล  

ว่าด้วยการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี ของมหาวทิยาลยัมหดิล   

 

ประกอบดว้ย 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ข้ออบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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