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คํานํา
คูมือการศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2557 เลมนี้ จัดทําขึ้นมาพรอมกับการ
เกิดขึ้นและขับเคลื่อนจนเกิดนิสิตโพธิวิชชาลัยรุนที่ 4 ที่มีความมุงมั่นจะนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามแนวพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัวมาเปนแนวปฏิบัติใ นการเปน
บัณฑิตที่มีคุณภาพ กลาหาญบนฐานคุณธรรม ตามวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาหลักสูตรการ
จัดการภูมิวัฒนธรรม วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เนื้อหาที่บรรจุไวในคูมือการศึกษาเลมนี้ ประกอบดวยขอมูลอันเปนประโยชนตอนิสิต
โพธิวิชชาลัยที่จะตองใชเปนแนวทางในการศึกษาตลอดระยะเวลา 4 ป และเพื่อประกอบการสอน
สําหรับอาจารย นอกจากนี้ยังเปนแนวทางการใชประโยชนตอหนวยงานทางการศึกษาอื่น ๆ ที่มี
ความมุงมั่นจัดการศึกษาไปในทิศทางเดียวกันนี้
วิ ท ยาลั ย โพธิ วิ ช ชาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ หวั ง เป น อย า งยิ่ ง ว า คู มื อ
การศึ ก ษาเล ม นี้ จะเป นเข็ ม ทิ ศทางป ญ ญาใหกับนิสิตโพธิวิชชาลัย อั น จะนํ าไปสูความสําเร็ จ ใน
การศึกษาตามปรัชญาวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยที่วา “ความงอกงามทางปญญา วัฒนาความเปนมนุษย
ดวยธรรมชาติ คุณธรรมและวิถีสันติ”
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คําปฏิญาณนิสติ โพธิวิชชาลัย
ขาพเจาขอปฏิญาณวา
1. ขาฯ จะยึดมั่นในอุดมการณโพธิวิชชาลัย และปรัชญาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. ขาฯ จะระลึกตลอดเวลาวา การเกิดขึ้นของโพธิวิชชาลัย เกิดขึ้นจากความรวมมือของ
องคกรเบญจภาคี ที่ตั้งอยูบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ขาฯ จะรักษาชื่อเสียงเกียรติภูมิของโพธิวิชชาลัย ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดวยการปฏิบัติตนใหสมกับการเปนนิสิตโครงการบัณฑิตคืนถิ่น ที่ไดรับทุนการศึกษา
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
4. ขาฯ จะพัฒนาตนเอง เพื่อเปนนิสิตตนแบบที่มีจิตอาสา และมีจิตสํานึกเพื่อชุมชน
สังคมและประเทศชาติ โลกและสิ่งแวดลอม
5. ขาฯ จะยึดมั่นในการปฏิบัติตน เพื่อเปนนิสิตผูมีวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบ มี
น้ําใจ ไมนิ่งดูดาย รวมทั้งเปนนิสิตกิจกรรมที่เปนแบบอยางของอารยะกิจกรรม
6. ขาฯ จะมุงมั่นตั้งใจในการศึกษาเรียนรู แสวงหาความรู วิพากษความรู ทั้งความรู
กระแสหลักและความรูทางเลือก เพื่อใหหลุดจากโซตรวนของการมีความรูแบบ
เบียดเบียนและทําลาย สูความรูแบบวิชชาที่เกื้อกูลและสันติ
7. ขาฯ จะรักษาวัฒนธรรมการใหความเคารพครูอาจารย ทั้งในและนอกโพธิวิชชาลัย ครู
อาจารยอาวุโส คุณูปการครูอาจารยผูลวงลับ ดวยการปฏิบัติตนเปนนิสิตตามปณิธาน
ของมหาวิทยาลัย
8. ขาฯ จะสรางความรักสามัคคีในหมูนิสิตโพธิวิชชาลัยและในหมูนิสิตทุกคณะ รวมทั้งขาฯ
จะสรางภาคีเครือขาย เพื่อขยายผลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สูการเปลี่ยนแปลงอยาง
สันติ
9. ขาฯ จะระลึกอยูตลอดเวลาวา ประเทศของเรากําลังเผชิญปญหาวิกฤติ และวิกฤติจะ
พัฒนาไปในทิศทางที่รุนแรงยิ่งขึ้น ดังนั้น ขาฯ ในฐานะเปนนิสิตโพธิวิชชาลัย จะ
กระทําทุกวิถีทาง เพื่อการมีสวนรวมในการแกปญหาวิกฤติที่เกิดขึ้นโดยไมยอทอ
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สารคณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เกิดขึ้นจากยุทธศาสตรการ
จัดการความรูเพื่อสังคม อันเปน 1 ใน 9 ยุทธศาสตรของคณะผูบริหารชุดปจจุบัน โดยวิทยาลัย
โพธิวิชชาลัย ถือเปนการปฏิบัติการสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษาสูทศวรรษที่ 2 ที่
ตองการพัฒนาคุณภาพ ใหโอกาสทางการศึกษา และการขับเคลื่อนแบบเครือขาย
ทั้งนี้ โพธิวิชชาลัย มีเปาหมายจัดตั้งในพื้นที่ภูมิรัฐศาสตรจังหวัดชายแดนที่ติดกับประเทศ
เพื่อนบาน คือ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว สระแกว ดําเนินการรับนิสิตตั้งแตปการศึกษา 2552
และวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว ตาก ดําเนินการรับนิสิตตั้งแตปการศึกษา 2554 เปนตนมา
หลักสูตรการเรียนการสอนของโพธิวิชชาลัย ปจจุบันมี 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการ
จัดการภูมิสังคม และ สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม สําหรับการเรียนการสอน นิสิตชั้นปที่
1 และ 2 เรียนที่ มศว องครักษ และนิสิตชั้นปที่ 3 และ 4 ศึกษาในพื้นที่จัดตั้ง ซึ่งทุกสาขา
มุงเนนกระบวนการเพื่อผลิตบัณฑิตคืนถิ่น อันเปนการสนับสนุนการปฏิรูปประเทศไทยสูการพัฒนา
ชุมชนแบบยั่งยืน
นิสิตทุกคนที่เขาศึกษา ควรมีความภาคภูมิใจเพราะเปนการศึกษาที่ใหประโยชนทั้งตัวเอง
และชุมชน รวมทั้งการรวมสรางประเทศชาติที่กําลังเผชิญปญหาวิกฤติรอบดานในขณะนี้

(รองศาสตราจารยอํานาจ เย็นสบาย)
คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
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ประวัติโพธิวิชชาลัย
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สระแกว เกิดขึ้นจากความรวมมือ
ของภาคเครือขาย อันประกอบดวย ภาคีภาคราชการและความมั่นคง ภาคีภาคการศึกษา ภาค
ประชาชน ภาคีภาคธุรกิจและสังคม ภาคีภาคประชาสังคมและสื่อ โดยจุดหมายของความรวมมือ
ของ 5 ภาคีเครือขายที่สําคัญ คือ การรวมมือ กันเพื่อการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง
พลังงานทดแทน และปาตนน้ําจังหวัดสระแกว
แตหากกลาวเฉพาะภาคีภาคการศึกษา ซึ่งรับผิดชอบโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภารกิจที่สําคัญประการหนึ่งคือ การจัดตั้งวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย เพื่อการจัดการเรียนการสอน การ
วิจัยสรางองคความรู การบริการวิชาการแกชุมชน การทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ บนฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ภารกิจของภาคีภาคการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเปนแกนนํา ภายใต
การสงเสริมและสนับสนุนของ 4 ภาคเครือขาย (ซึ่งในทางตรงกันขาม หากเปนภารกิจหลักของ
ภาคีใด ภาคนั้นก็เปนแกนนํา โดยภาคีภาคการศึกษาและภาคีอื่น ๆ ที่เหลือ ก็จะแสดงบทบาทใน
ฐานะของการสงเสริมและสนับ สนุน จากภาคีภาคธุรกิจ เพื่อ สังคมหรือบริษัท เค.เอส.แอล จํากัด
(มหาชน) บริจาคที่ดิน 81 ไร งบประมาณสรางอาคารทรงงานฯ และอาคารอเนกประสงค 20
ลานบาท และทุนการศึกษาอีก 3 ลานบาท
ภาคีภาคราชการและความมั่นคง อํานวยความสะดวกในทุกเรื่องที่ตองติดตอประสานงาน
กั บ ทุ ก หน ว ยราชการที่ เ กี่ ย วข อ งทุ ก ระดั บ ในจั ง หวั ด สระแก ว พร อ ม ๆ กั บ การสนั บ สนุ น จาก
หนวยงานความมั่นคงในพื้นที่
ภาคีภาคประชาชน ใหความรวมมือในการสนับสนุนโครงการดวยการเขารวมประชุม ให
ความคิดเห็ น เชื่อ มโยงผูรูและภูมิ ปญ ญาทอ งถิ่น จัดตั้งเครือขายภาคประชาชนบนฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนรวมแรงรวมใจในการกอสรางวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ตามวัตถุประสงค
ของผูบริจาค (ธุรกิจเพื่อสังคม) จนบรรลุจุดหมาย
ในขณะที่ภาคีภาคประชาสังคมและสื่อ ไดขับเคลื่อ นเปน องคก รแกนนําในการขับ เคลื่อ น
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับรากหญาหรือเกษตรกร พรอมๆ ไปกับการดําเนินการ
จัดตั้งเครือขายกสิกรรมธรรมชาติในพื้นที่ และเชื่อมโยงกับองคกรสื่อมวลชนเพื่อการเผยแพรขอมูล
ขาวสาร
การขับเคลื่อนของภาคีภาคการศึกษา ภายใตการหนุนเนื่องของภาคีเครือขาย ไดสงผลทํา
ให ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ มี ม ติ อ นุ มั ติ ก ารจั ด ตั้ ง วิ ท ยาลั ย โพธิ วิ ช ชาลั ย และอนุ มั ติ
หลั ก สู ตรการจั ดการภูมิ สังคม พร อ มเปดรับ นิสิตรุน แรกที่เปน เยาวชนจากพื้น ที่จังหวัดสระแกว
จํานวน 46 คน สูโครงการบัณฑิตคืนถิ่น ในปการศึกษา 2552 โดยไดรับทุนการศึกษาที่สมเด็จ
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พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี พระราชทานให กั บ บั ณ ฑิ ต รุ น แรกทุ ก คนตลอด
หลักสูตร 4 ป
ตอมารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน) เดินทางมายัง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดยเมื่อรับทราบขอมูลการขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งโพธิ
วิชชาลัย มศว สระแกว (ติดกับราชอาณาจักรกัมพูชา) พรอม ๆ กับการนําผูแทนเครือขายจาก
หลายภาคสวนของจังหวัดตาก เยี่ยมชมโพธิวิชชาลัย ณ พื้นที่จัดตั้ง อําเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแกว ซึ่งก็สงผลทําใหเกิดโครงการจัดตั้งโพธิวิชชาลัยแมสอด มศว ตาก (ติดกับสหภาพพมา)
โดยวันที่ 15 ธันวาคม 2552 ไดมีพิธีลงนามระหวางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับ
ผูวาราชการจังหวัดตาก เพื่อจัดตั้งโพธิวิชชาลัยแมสอด มศว ตาก ภายใตงบประมาณ โครงการ
แผนปฏิบัติการไทยเข็มแข็ง ดวยขอตกลงความรวมมือที่สําคัญ 5 ประการ คือ
1. ดํ าเนิน การจั ดตั้ งวิ ทยาลั ยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีน ครินทรวิโรฒ จังหวัดตาก
เพื่ อ การจั ด การเรี ย นการสอนภายใต ป รั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และจั ด ตั้ ง ศู น ย ภู มิ ส ารสนเทศ
รวมทั้งจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตตนแบบ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เพื่อรวมเฉลิมฉลองใน
วาระมหามงคลครบ 7 รอบ 84 พรรษา พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ป
พุทธศักราช 2554
2. ดําเนินการวิจัยสรางองคความรู เพื่อนําไปสูการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับวิถี
การดํ าเนิ นชีวิต วิถีวัฒนธรรม อัตลักษณชุมชน รวมทั้งมีความเทาทัน ตอการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทยและสังคมโลก
3. ดําเนินการจัดการศึกษาโดยรวมมือกับหนวยงานทางการศึกษาทุกหนวยงานโดยชุมชนมี
สวนรวม พรอมกับสรางโอกาสใหกับเยาวชนในพื้นที่หางไกลและทุรกันดารของจังหวัดตากไดเขาถึง
การศึกษา ภายใตโครงการบัณฑิตคืนถิ่น รวมทั้งเปนสถาบันใหบริการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น
แกชุมชน เพื่อการพึ่งตนเองสูสัมมาชีพในพื้นที่
4. ใหความรวมมือและใหการสนับสนุนหนวยงานทุกภาคสวนที่มีจุดมุงหมายเดียวกัน เพื่อ
การขยายผลในการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ เยาวชนผู ดอ ยโอกาสในพื้ น ที่ ตา ง ๆ โดยเฉพาะโครงการ
โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรูสมเด็จยาโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5. ดําเนินการจัดการศึกษานํารอง สูการปฏิรูปการศึกษา ที่มีจุดหมายเพื่อสรางสัมมาชีพ
ชุ ม ชน เพื่ อ การอยู รว มกั บ ผู อื่ น อย า งเกื้อ กูล ทา มกลางความแตกต างและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม
เพื่อใหโครงการดังกลาวบรรลุจุดหมายของการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 2
ของการสนับสนุนแผนยุทธศาสตร 15 ป ของมหาวิทยาลัย ของภารกิจ 4 ดานของมหาวิทยาลัย
ในมิติชุมชน จึงมีความจําเปนที่จะตองสรางหลักสูตรที่สอดคลองกับอัตลักษณชุมชน พื้นที่จังหวัด
ตาก ซึ่ งเป น พื้ น ที่ ภู มิ รัฐศาสตร เป น พื้ น ที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒ นธรรม ดวยการยกรา ง
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการภูมิวัฒนธรรมของโพธิวิชชาลัยเพิ่มขึ้นอีกหลักสูตร
หนึ่ง ทั้งนี้เพื่อจะเปนตนแบบหนึ่งของการศึกษาทางเลือกภาคชุมชนของการปฏิรูปการศึกษาที่เปน
รูปธรรม และสามารถเปนฐานเรียนรูเพื่อการขยายผลสําหรับการศึกษาภาคชุมชนของสังคมไทยใน
อนาคตตอไป
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงไดดําเนินการจัดทําหลักสูตรการจัดการภูมิวัฒนธรรม
และทําการเสนอตอสภามหาวิทยาลัย จนไดรับอนุมัติหลักสูตรเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554

จุดมุงหมาย
1. เพื่อเปนองคกรที่สงเสริมการวิจัย และสนับสนุนการศึกษาวิจัยโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเนนพื้นที่และภูมิสังคม ตลอดจนสนับสนุนให
เกิดมิติการวิจัยที่สัมพันธกับพื้นที่ภารกิจและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อเปนองคกรผลิตบัณฑิตที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน และเทาทันตอความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและระบบสังคมโลกที่ซับซอน
3. เพื่อเปนหนวยงานบริการวิชาการแกชุมชน ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สูชุมชนเขมแข็ง
ความหลากหลายและอัตลักษณทางวัฒนธรรม
4. เพื่อสรางพื้นที่ของการเปนแหลงศึกษาเรียนรูตลอดชีวิต สําหรับการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือก
5. เพื่อเปนองคกรแหงความรวมมือกับเครือขายในพื้นที่และนอกพื้นที่ เพื่อสรางพลังรวมสู
กระบวนการพัฒนาในทุกมิติ ตั้งแตระดับการพึ่งตนเองจนถึงระดับกาวหนา

วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรอบรูวิชาชีพในปรัชญากระแสหลักเนน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเขาถึงความเปนไปของชีวิต พื้นที่ วัฒนธรรม ชุมชนและสังคม สราง
กระบวนการไปสู ก ารสร า งงานวิ จั ย การสร า งนวั ตกรรมและการใช เทคโนโลยี แบบผสมผสาน
สามารถจัดการความรูจัดการภูมิสังคมและวัฒนธรรมเพื่อชุมชน สังคม สงผลดีดานบวกตอโลกและ
สิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ
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สีประจําคณะ
สีแดงศิลาแลง มีความหมายวา เปนสีของวัตถุที่มีคุณสมบัติทั้งความออนนุมและสามารถ
พัฒนาไปสูความแข็งแกรง เปนสีของวัตถุที่สามารถรองรับการเหยียบย่ําและพรอมถูกนําไปกอสราง
เปนศาสนสถาน
สีแดงศิลาแลง จึงเปนสีแหงสัญลักษณ ที่ถูกเลือกมาเพื่อเปนความหมายแทนนิสิตวิทยาลัย
โพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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อาจารยประจําวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
ปการศึกษา 2557
ลําดับ

รายชื่อคณาจารย

1

รศ.อํานาจ เย็นสบาย

2

อ.ดร.ศิริวรรณ วิบูลยมา

3

อ.ดร.ปนัดดา ลาภเกิน

4

อ.พิพัฒน นวลอนันต

5

อ.สิทธิธรรม โรหิตะสุข

คุณวุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา) ปที่จบ
กศ.บ. (ศิลปศึกษา), 2514
กศ.ม. (ศิลปศึกษา), 2531
ศษ.บ. (ประถมศึกษา), 2535
ศษ.ม. (ศึกษาศาสตรเพื่อพัฒนา
ชุมชน), 2545
ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรมวิจัย),
2554
กศ.บ. (วิทยาศาสตร-ชีววิทยา),
2542
กศ.ม. (ชีววิทยา), 2546
Ph.D. (Ecology), 2554

สถาบันที่สาํ เร็จการศึกษา
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Norwegian University of
Life Sciences, Norway
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วท.บ. (ภูมิศาสตร), 2533
อ.ม. (ภูมิศาสตร), 2537
ศป.บ. (ทัศนศิลป), 2545
ศป.ม. (ทัศนศิลป:ศิลปะสมัยใหม),
2549
ศป.บ. (ทัศนศิลป), 2539
ศป.ม. (ทัศนศิลป:ศิลปะสมัยใหม),
2547
วท.บ. (วนศาสตร), 2546
วท.ม. (การจัดการลุมน้ําและ
สิ่งแวดลอม), 2549

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ลาศึกษาตอ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(ลาศึกษาตอ)

6

อ.สมศักดิ์ เหมะรักษ

7

อ.ประภัสสร ยอดสงา

8

อ.ศศิธร โคสุวรรณ

วท.บ. (สิ่งแวดลอม), 2545
วท.ม. (ภูมิศาสตร), 2548

สถาบันราชภัฎจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9

อ.มนศักดิ์ มหิงษ

10

อ.สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย

ศษ.บ. (ดุริยางคไทย), 2542
ศศ.ม. (วัฒนธรรมศึกษา), 2547
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน), 2547
ศษ.ม. (การศึกษานอกระบบ),
2550
Dip. Cert. (Intercultural
Education), 2554

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม
Pestalozzi childrenfoundation Switzerland

ลําดับ

รายชื่อคณาจารย

11

อ.ดร.เจนจิรา หมองอน

12

อ.ปญญา ไวยบุญญา

13

14

15

16

คุณวุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา) ปที่จบ
วท.บ. (เกษตรศาสตร), 2548
วท.ม. (พืชไร), 2551
วท.ด. (พืชไร), 2557
วท.บ. ชีววิทยา (เกียรตินิยม
อันดับ 1), 2550
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู), 2551
European Master Applied
Ecology, 2554
M.Sc. (Applied EcologyEuropean), 2554

ค.บ. (ภาษาอังกฤษ-เทคโนโลยี
และนวัตกรรมการศึกษา), 2544
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา),
2549
อ.ดร.บุญธิดา มวงศรีเมืองดี วท.บ. (วนศาสตร), 2545
วท.ม. (วนศาสตร), 2549
Ph.D. (Forest Resources
Science), 2554
อ.ดร.จรีพร นาคสัมฤทธิ์
ค.บ. (ปฐมศึกษา), 2540
ศศ.ม. (ชนบทศึกษาและการ
พัฒนา), 2546
ค.ด. (บริหารการศึกษา), 2556
อ.ดร.อารมย จันทะสอน
วท.บ. (การจัดการศัตรูพืช),
2546
วท.ม. (เกษตรศาสตร), 2550
วท.ด. (เกษตรเขตรอน), 2555

สถาบันที่สาํ เร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Université de Poitiers, France,
Universidade de Coimbra,
Portugal University of East
Anglia, UK
(ลาศึกษาตอ)

อ.ธนกร ขันทเขตต
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สถาบันราชภัฎนครสวรรค
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
Tottori University, Japan
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2548
------------------------------โดยที่ เ ป น การสมควรแก ไ ขปรั บ ปรุ ง ข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒว า ด ว ย
การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ให มี ค วามเหมาะสม และเพื่ อ ให ก ารจั ด การศึ ก ษาเป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2541 สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548”
ขอ 2 ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ.2543
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือประกาศ หรือมติอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวใน
ขอบังคับนี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ 4 ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
“สภาวิชาการ” หมายความวา สภาวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยสภาวิชาการ พ.ศ. 2543
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
“คณะ” หมายความว า คณะซึ่ ง เป น ส ว นราชการ ตามมาตรา 8 แห ง
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541 และใหหมายความถึง สวนงานใน
กํากับของมหาวิทยาลัย ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวย สวนงานในกํากับของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2543 ดวย
“ภาควิ ช า หรื อ สาขาวิ ช า” หมายความว า ภาควิ ช า หรื อ สาขาวิ ช า ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเปนไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย หรือตามประกาศของ
สภามหาวิทยาลัย
“คณบดี” หมายความวา คณบดีหรือตําแหนงที่เทียบเทา ซึ่งเปนสวนราชการของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และใหหมายความถึงบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณบดี
หรือตําแหนงที่เทียบเทาของสวนงานในกํากับของมหาวิทยาลัยดวย
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ขอ 5 ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้
หมวด 1
ระบบการจัดการศึกษา
ขอ 6 ระบบการจัดการศึกษาแบงการเรียนออกเปน 3 ระบบ ดังนี้
6.1 การจัดการศึกษาตลอดปการศึกษาโดยไมแบงภาค หนึ่งปการศึกษามีระยะเวลา
การศึกษาไมนอยกวา 30 สัปดาห
6.2 การจัดการศึกษาโดยแบงเปนภาค ดังนี้
6.2.1 การศึ ก ษาระบบทวิ ภ าค คื อ ป ก ารศึ ก ษาหนึ่ งแบ งออกเป น 2 ภาค
การศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห
6.2.2 การศึกษาระบบไตรภาค คือ ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน 3 ภาค
การศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 12 สัปดาห
6.2.3 การศึกษาระบบจตุรภาค คือ ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน 4 ภาค
การศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 10 สัปดาห
ระบบการจัดการศึกษาตาง ๆ ในขอ 6.2.1 – 6.2.3 อาจจัดภาคฤดูรอนเปนพิเศษได
6.3 การจัดการศึกษาเฉพาะภาคฤดูรอน เปนการจัดการศึกษาปละ 1 ภาคการศึกษา
โดยมีระยะเวลาเรียนไมนอยกวา 8 สัปดาห
จํ านวนชั่ ว โมงการเรี ย นในแต ละรายวิ ชาตามการจั ดการศึ ก ษาข างต น ให มีจํ านวน
ชั่วโมงการเรียนตามที่กําหนดไวตามขอ 8
ในการจัดการศึกษาอาจเปนระบบชุดวิชา (Modular System) ซึ่งเปนการจัดการเรียน
การสอนเปนชวงเวลาชวงละหนึ่งรายวิชาหรือหลายรายวิชาก็ได
ใหแตละหลักสูตรกําหนดใหชัดเจนวาจะจัดระบบการศึกษาแบบใด
ขอ 7 การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ใชระบบหนวยกิต โดย 1 หนวยกิต ตองจัดการ
เรียนการสอนไมนอยกวา 15 ชั่วโมง การจัดการศึกษาแบงเปน 2 ประเภท ดังนี้
7.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time) นิสิตจะตองลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาค
การศึกษาไมนอยกวา 9 หนวยกิต แตไมเกิน 22 หนวยกิต ยกเวนในกรณีที่นิสิตมีหนวยกิตที่
เหลือสําหรับลงทะเบียนตามหลักสูตรนอยกวา 9 หนวยกิต
7.2 การศึกษาแบบไมเต็มเวลา (Part Time) นิสิตจะตองลงทะเบียนรายวิชา ไมเกิน 9
หนวยกิตสําหรับหลักสูตรที่จัดการศึกษาในระบบอื่น ๆ ตามขอ 6 ที่ไมใชระบบทวิภาค ใหเทียบ
จํานวนหนวยกิตใหเปนไปตามสัดสวนของการศึกษาในระบบทวิภาคขางตน
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ขอ 8 หนวยกิต หมายถึงการกําหนดแสดงปริมาณการศึกษาที่นิสิตไดรับ แตละรายวิชาจะ
มีหนวยกิตกําหนดไว ดังนี้
8.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหา 1 ชั่วโมงตอสัปดาห
หรือไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
8.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใชเวลาฝกหรือทดลอง 2 ถึง 3 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือไม
นอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
8.3 การฝ ก งานหรื อ การฝ ก ภาคสนาม ที่ ใ ช เ วลาฝ ก 3 ถึ ง 9 ชั่ ว โมงต อ สั ป ดาห
หรือไมนอยกวา 45 ถึง 135 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบ
ทวิภาค
8.4 การปฏิบัติการในสถานศึกษาหรือปฏิบัติตามคลินิก ที่ใชเวลาปฏิบัติงาน 3 ถึง
12 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ 45 ถึง 180 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมีคาเทากับ 1 หนวย
กิตระบบทวิภาค
8.5 การศึกษาดวยตนเอง (Self Study) ที่ใชเวลาศึกษาดวยตนเองจากสื่อการเรียน
ตามที่อาจารยผูสอนไดเตรียมการไวใหนิสิตไดใชศึกษา 1 ถึง 2 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ 15 ถึง
30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตตามระบบทวิภาค
สําหรับรายวิชาที่จัดการศึกษาในระบบอื่น ๆ ที่ไมใชระบบทวิภาค ตามขอ 6.2 เทียบ
คาหนวยกิตกับชั่วโมงการศึกษาใหเปนไปตามสัดสวนของการศึกษาในระบบทวิภาคขางตน
หมวด 2
หลักสูตรการศึกษา
ขอ 9 จํานวนหนวยกิตและระยะเวลาการศึกษา ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี มีดังนี้
9.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 120 หนวยกิต
ใชเวลาศึกษาไมเกิน 8 ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 12 ป
การศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
9.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป) มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 150 หนวยกิต
ใช เวลาศึกษาไมเกิน 10 ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 15 ป
การศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
9.3 หลั ก สู ตรปริ ญ ญาตรี ( ไม น อ ยกว า 6 ป ) มี จํ านวนหน วยกิตรวมไมนอ ยกว า
180 หนวยกิต ใชเวลาศึกษาไมเกิน 12 ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม
เกิน 18 ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
9.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 72 หนวย
กิต ใชเวลาศึกษาไมเกิน 4 ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 6 ป
การศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
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หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะตองถือเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีและ
จะตองสะทอนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ โดยครบถวนและใหระบุคําวา
“ตอเนื่อง” ไวในวงเล็บตอทายชื่อหลักสูตร
9.5 หลั ก สู ตรปริ ญ ญาตรี (เที ยบความรู ) มีจํ านวนหนว ยกิต รวมไมนอ ยกวา 120
หนวยกิต ใชเวลาศึกษาไมเกิน 8 ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 12
ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบความรู) สามารถเทียบหนวยกิตตามประสบการณหรือตาม
ความรูของผูเรียนได โดยเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 10 การนั บ เวลาการศึ ก ษา ให นั บ จากวั น ที่ เป ด ภาคการศึ ก ษาแรกที่ รั บ เข า ศึ ก ษาใน
หลักสูตรนั้น
ขอ 11 โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวด
วิชาเลือกเสรี โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชา ดังนี้
11.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 30 หนวยกิต
11.2 หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะดาน วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และ
วิชาชีพ ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ดังนี้
11.2.1 หลั กสู ตรปริ ญญาตรี (4 ป) ใหมีจํ านวนหนวยกิตรวมไมนอยกว า 84
หนวยกิต
11.2.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 114
หนวยกิต
11.2.3 หลักสูตรปริญญาตรี (6 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 144
หนวยกิต
11.2.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง)ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 42
หนวยกิต
11.2.5 หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบความรู) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอย
กวา 84 หนวยกิต
หมวดวิชาเฉพาะอาจจัดในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู หรือวิชาเอกและวิชาโทก็ได โดย
วิชาเอกตองมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา 30 หนวยกิต และวิชาโทตองมีจํานวนหนวยกิตไมนอย
กวา 15 หนวยกิต ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคูตองเพิ่มจํานวนหนวยกิตของวิชาเอกอีกไม
นอยกวา 30 หนวยกิต และใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 150 หนวยกิต
11.3 หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง รายวิชาใด ๆ ที่เปดโอกาสใหนิสิตเลือกเรียนใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา
6 หนวยกิต
11.4 หมวดกิจกรรม หมายถึง การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยไม
นับหนวยกิต
หมวด 3
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การรับเขาเปนนิสิต
ขอ 12 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
12.1 สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา
12.2 สํ าเร็ จ การศึ ก ษา ขั้ น อนุป ริญ ญาหรือ เทียบเทา สําหรับ หลัก สูตรปริญ ญาตรี
(ตอเนื่อง)
12.3 คุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ 13 การรับเขาเปนนิสิต ใชวิธีดังตอไปนี้
13.1 สอบคัดเลือก
13.2 คัดเลือก
13.3 รับโอนนิสิต จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
13.4 รับเขาตามขอตกลงของมหาวิทยาลัยหรือโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย
ข อ 14 การขึ้ น ทะเบี ย นเป น นิ สิ ต ผู ที่ ผ า นการรั บ เข า เป น นิ สิ ต ต อ งมารายงานตั ว พร อ ม
หลักฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยชําระเงินคาธรรมเนียมตาง ๆ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 15 ผูที่ผานการรับเขาเปนนิสิตที่ไมอาจมารายงานตัวเปนนิสิตตามวัน เวลา และสถานที่
ที่ ม หาวิ ท ยาลั ยกํ าหนด เปน อั น หมดสิ ท ธิ์ที่จ ะเขา เปน นิ สิต
เวน แตจ ะไดแจ งเหตุขัดข อ งให
มหาวิทยาลัยทราบเปนลายลักษณอักษรในวันที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหรายงานตัว และเมื่อไดรับ
อนุมัติ ตองมารายงานตัวตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
หมวด 4
การลงทะเบียน
ขอ 16 การลงทะเบียนเรียนรายวิชา
16.1 กํ า หนดวั น และวิ ธี ก ารลงทะเบี ย นเรี ย นและขอเพิ่ ม -ลดรายวิ ช าในแต ล ะภาค
การศึกษาใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
16.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณตอเมื่อนิสิตไดชําระคาธรรมเนียมตางๆ
ของมหาวิ ทยาลัยเรียบรอยแลว ภายในกําหนดเวลาตามประกาศของมหาวิท ยาลัย นิสิตผูใดลง
ทะเบียนเรียน หรือ ชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ ภายหลังวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด จะตองถูกปรับ
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรีน ครินทรวิโรฒ วาดวย การเก็บเงิน คาธรรมเนียมการศึก ษาระดับ
ปริญญาตรี
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16.3 ผูที่ขึ้น ทะเบียนเปนนิสิตใหมใ นภาคการศึก ษาใด ตองลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษานั้น
16.4 นิสิตที่ไมไดลงทะเบียนเรียนโดยสมบูรณในภาคการศึกษาใด ภายในกําหนดเวลา
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ไมมีสิทธิ์เรียนในภาคการศึกษานั้น เวนแตจะไดรับอนุมัติเปนกรณี
พิเศษจากคณบดี ทั้งนี้ นิสิตตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาไวถูกตองแลว ภายใน 2 สัปดาห นับ
จากวันเปดภาคการศึกษา
16.5 รายวิชาใดที่หลักสูตรกําหนดวาตองเรียนรายวิชาอื่นกอนหรือมีบุรพวิชา นิสิต
ตองเรียนรายวิชาดังกลาวมากอน จึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นได
ขอ 17 จํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียนได
17.1 นิ สิตเต็ ม เวลาต อ งลงทะเบี ยนเรี ยนรายวิ ชาในแต ละภาคการศึ ก ษาตามระบบ
ทวิภาคไมนอยกวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิต ในภาคฤดูรอนลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ไดไมเกิน 10 หนวยกิต สําหรับนิสิตสภาพรอพินิจใหลงทะเบียนไดไมเกิน 15 หนวยกิตในภาค
การศึกษาปกติ
17.2 นิสิตไมเต็มเวลาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแตละภาคการศึกษาตามระบบ
ทวิภาค ไมเกิน 9 หนวยกิต ในภาคฤดูรอนลงทะเบียนเรียนรายวิชาไดไมเกิน 6 หนวยกิต
17.3 นิสิตอาจยื่นคํารองขออนุมัติจากคณบดี เพื่อลงทะเบียนเรียนรายวิชามากกวาที่
กําหนดไว ทั้งนี้ ตองไมเกิน 3 หนวยกิต
17.4 นิสิตที่จะสําเร็จการศึกษาและเหลือวิชาเรียนตามหลักสูตร มีจํานวนหนวยกิตต่ํา
กวาเกณฑที่กําหนดไวในขอ 17.1 ใหลงทะเบียนเรียนเทาจํานวนหนวยกิตที่เหลือได
สําหรับการจัดการเรียนการสอนในระบบอื่นที่ไมใชระบบทวิภาคใหเปนไปตามเกณฑของ
ระบบทวิภาค
ขอ 18 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต (Audit)
18.1 นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตได ตอเมื่อไดรับอนุมัติ
จากอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอนเปนลายลักษณอักษร
18.2 จํา นวนหนว ยกิต ของรายวิช าที่เ รีย นเปน พิเ ศษโดยไมนับ หนว ยกิต จะไมนับ
รวมหนวยกิตสะสม
18.3 รายวิชาที่เรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตจะไมนับรวมเขาในจํานวนหนวยกิตที่
ต่ําสุดแตไมเกินจํานวนหนวยกิตสูงสุดที่นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา
18.4 นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไมนับเปนหนวยกิต จะตองมีเวลาเรียน
ไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น โดยนิสิตไมตองสอบ
18.5 มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหบุคคลภายนอกเขาเรียนบางรายวิชาเปนพิเศษโดยไม
นับหนวยกิต แตตองมีคุณสมบัติและพื้นความรูตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะตองปฏิบัติ
ตามขอบังคับและระเบียบตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
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ข อ 19 การของดเรี ย นรายวิ ชาใด ๆ ต อ งยื่ น คํ าร อ งก อ นสอบปลายภาคไม นอ ยกว า 2
สัปดาห โดยการอนุมัติจากคณบดี
หมวด 5
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ขอ 20 นิสิตตองมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียน ของ
รายวิ ชานั้ น ๆ จึ งจะมี สิท ธิ์ เ ข า สอบในรายวิช าดั งกลา วได ยกเว น กรณีก ารจัด การศึ ก ษาแบบ
การศึกษาดวยตนเอง (Self Study)
ขอ 21 การประเมินผลการศึกษา
21.1 การประเมินผลการศึกษาใชระบบคาระดับขั้น ดังนี้
ระดับขั้น
ความหมาย
คาระดับขั้น
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
B+
ดีมาก (Very Good)
3.5
B
ดี (Good)
3.0
C+
ดีพอใช (Fairly Good)
2.5
C
พอใช (Fair)
2.0
D+
ออน (Poor)
1.5
D
ออนมาก (Very Poor)
1.0
E
ตก (Fail)
0.0
21.2 ในกรณีที่รายวิชาในหลักสูตร ไมมีการประเมินผลเปนคาระดับขั้น ใหประเมินผล
ใชสัญลักษณ ดังนี้
สัญลักษณ
S
U
AU
I
W
IP

ความหมาย
ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝกงาน/เปนที่พอใจ
ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝกงาน/ไมเปนที่พอใจ
การเรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต (Audit)
การประเมินผลยังไมสมบูรณ (Incomplete)
การงดเรียนโดยไดรับอนุมัติ (Withdrawn)
ยั ง ไ ม ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร เ รี ย น ใ น ภ า ค ก า ร ศึ ก ษ า นั้ น
(In progress)
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21.3 การให E นอกจากขอ 21.1 แลว สามารถกระทําไดในกรณีตอไปนี้
21.3.1 นิสิตสอบตก
21.3.2 ขาดสอบโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
21.3.3 มีเวลาเรียนไมครบตามเกณฑในขอ 20
21.3.4 ทุจริตในการสอบ หรือการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษา
21.3.5 เปลี่ยนจากสัญลักษณ I เนื่องจากไมปฏิบัติตามเกณฑในขอ 21.6
21.4 การให S หรือ U จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่ไมมีหนวยกิตหรือมีหนวยกิต
แตคณะเห็นวาไมสมควรประเมินผลการศึกษาในลักษณะของคาระดับขั้น หรือการประเมินผลการ
ฝกงานที่มิไดกําหนดเปนรายวิชาใหใชสัญลักษณ S หรือ U แลวแตกรณี ในกรณีที่ได U นิสิต
จะตอ งปฏิบั ติงานเพิ่มเติมจนกวาจะไดรับ ความเห็น ชอบใหผานได จึงจะถือ วาไดศึก ษาครบถวน
ตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
21.5 การให I จะกระทําไดในกรณีตอไปนี้
21.5.1 นิ สิต มี เวลาเรีย นครบตามเกณฑ ใ นข อ 20 แต ไ ม ไ ด ส อบเพราะป ว ย
หรือเหตุสุดวิสัย และไดรับอนุมัติจากคณบดี
21.5.2 ผูสอนและหัวหนาภาควิชาเห็นสมควรใหรอผลการศึกษา เพราะนิสิตยัง
ปฏิบัติงานซึ่งเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานั้นไมสมบูรณ
21.6 การดําเนินการแก I นิสิตจะตองดําเนินการแกสัญลักษณ I ใหเสร็จสิ้นภายใน
4 สัปดาห เพื่อใหผูสอนแกสัญลักษณ I หากพนกําหนดดังกลาวผูสอนจะเปลี่ยนสัญลักษณ I เปน
คาระดับขั้น E ทันที
21.7 นิสิตที่มีผลการเรียนตั้งแตระดับ D ขึ้นไป ถือวาสอบไดในรายวิชานั้น ยกเวน
รายวิชาในหลักสูตรกําหนดไวเปนอยางอื่น
21.8 การให W จะกระทําไดในกรณีตอไปนี้
21.8.1 นิสิตไดรับอนุมัติใหงดเรียนรายวิชานั้นตามขอ 19
21.8.2 นิสิตไดรับอนุมัติใหลาพักตามขอ 27
21.8.3 นิสิตถูกสั่งพักการเรียนในภาคการศึกษานั้น
21.8.4 นิสิตไดรับอนุมัติจากคณบดีใหเปลี่ยนจากสัญลักษณ I เนื่องจากการ
ปวย หรือเหตุอันสุดวิสัยยังไมสิ้นสุด
21.9 การให AU จะกระทําในกรณีที่นิสิตไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปน
พิเศษ โดยไมนับหนวยกิต ตามขอ 18
21.10 การให IP ใชสําหรับรายวิชาที่มีการสอนหรือการทํางานตอเนื่องกันเกินกวา
1 ภาคการศึกษา
21.11 ผลการสอบตองสงผานความเห็นชอบของคณบดีประจําคณะกอนสงกองบริการ
การศึกษา
21.12 การแสดงผลการศึกษาและคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมสําหรับ นิสิตที่รับโอนจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่น เมื่อสําเร็จการศึกษาใหดําเนินการดังนี้
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21.12.1 แสดงผลการศึก ษาของนิสิตรับโอน โดยแยกรายวิชารับโอนไวสวน
หนึ่งตางหากพรอมทั้งระบุชื่อสถาบันอุดมศึกษานั้นไวดวย
21.12.2 คํานวณคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมเฉพาะผลการศึกษารายวิชาในหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย
ขอ 22 การเรียนซ้ําหรือเรียนแทน
22.1 รายวิชาใดที่นิสิตสอบได E ในวิชาบังคับนิสิตจะตองลงทะเบียนเรียนซ้ํา หรือ
เลือกรายวิชาอื่นที่มีลักษณะเนื้อ หาคลายคลึงเรียนแทน ในการเลือกเรียนแทนนี้ตองไดรับความ
เห็นชอบจากหัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาสาขาหรือประธานหลักสูตร ที่รายวิชานั้นสังกัด และไดรับ
อนุมัติจากคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัด
ในกรณีที่ไมใชวิชาบังคับ หากไดผลการเรียนเปน E ไมตองเรียนซ้ําในรายวิชาดังกลาว
ได
22.2 ในกรณีที่นิสิตยายคณะหรือเปลี่ยนวิชาเอกหรือวิชาโท รายวิชาที่สอบได E ใน
วิชาบังคับของวิชาเอกเดิมหรือวิชาโทเดิม นิสิตจะตองเรียนซ้ําหรือจะเลือกเรียนรายวิชาในวิชาเอก
ใหมหรือวิชาโทใหมแทนกันได ในการเลือกเรียนแทนนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาภาควิชา
หรือหัวหนาสาขาวิชา หรือประธานหลักสูตรของวิชาเอกใหมหรือวิชาโทใหม และไดรับอนุมัติจาก
คณบดี ของคณะที่วิชาเอกใหมหรือวิชาโทใหมสังกัด วิชาที่เลือกเรียนแทนนี้จ ะไมนับหนวยกิตใน
หมวดวิชาเอกใหมหรือหมวดวิชาโทใหม
ขอ 23 การนับหนวยกิตและการคํานวณคาระดับขั้นเฉลี่ย
23.1 การนับจํานวนหนวยกิตเพื่อใชในการคํานวณหาคาระดับ ขั้นเฉลี่ย ใหนับ จาก
รายวิชาที่มีการประเมินผลการศึกษาเปนคาระดับขั้น A, B+, B, C+, C, D+, D และ E
23.2 การนับจํานวนหนวยกิตสะสมเพื่อใหครบตามจํานวนที่กําหนดในหลักสูตรใหนับ
เฉพาะหนวยกิตของรายวิชาที่สอบได ตั้งแตระดับ D ขึ้นไปเทานั้น
23.3 ค า ระดั บ ขั้ น เฉลี่ ย รายภาคการศึ ก ษา ให คํ า นวณจากผลการเรี ย นในภาค
การศึกษานั้นโดยเอาผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับขั้นของแตละรายวิชาเปน
ตัวตั้ง หารดวยจํานวนหนวยกิตรวมของภาคการศึกษานั้น
23.4 คาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมใหคํานวณจากผลการเรียนของนิสิตตั้งแตเริ่มเขาเรียน
จนถึงภาคการศึกษาสุดทายที่นิสิตลงทะเบียนเรียน โดยเอาผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนหนวย
กิตกับคาระดับขั้นของแตละรายวิชาที่เรียนทั้งหมด หารดวยจํานวนหนวยกิตรวมทั้งหมด
23.5 การคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมใหคํานวณ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ ภาคเรียน
ที่ 2 ที่นิสิตลงทะเบียนเรียน
23.6 ในภาคการศึกษาที่นิสิตได IP รายวิชาใด ไมตองนํารายวิชานั้นมาคํานวณคา
ระดับขั้นเฉลี่ยรายภาคการศึกษานั้น แตใหนําไปคํานวณในภาคการศึกษาที่ไดรับการประเมินผล
ขอ 24 การทุจริตในการสอบและการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษา
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นิสิตที่เจตนาทุจ ริตหรือทําการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาหรือ การสอบ
อาจไดรับโทษดังนี้
24.1 ตกในรายวิชานั้น หรือ
24.2 ตกในรายวิชานั้น และใหพักการเรียนในภาคการศึกษาปกติถัดไป หรือเลื่อนการ
เสนอชื่อขอรับปริญญาไปอีก 1 ปการศึกษา หรือ
24.3 พนจากสภาพนิสิต
การพิจารณาการทุจริตดังกลาวใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
หมวด 6
สถานภาพของนิสิต การลาพักการเรียน และการลาออก
ขอ 25 สถานภาพนิสิต เปนดังนี้
25.1 สถานภาพนิสิตตามการจัดการศึกษา แบงเปน 2 ประเภท ดังนี้
25.1.1 นิสิตเต็มเวลา (Full Time) ไดแกนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา
25.1.2 นิสิตไมเต็มเวลา (Part Time) ไดแกนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบไมเต็มเวลา
25.2 สถานภาพนิสิตตามการรับเขาศึกษา
25.2.1 นิสิตสามัญ ได แก ผูที่ ผานการคั ดเลื อกและขึ้น ทะเบียนเป นนิ สิตของ
มหาวิทยาลัยและเขาศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
25.2.2 นิสิตสมทบ ไดแก นิสิตและนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ที่
ไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยใหลงทะเบียนเรียนรายวิชา เพื่อนําหนวยกิตไปคิดรวมกับหลักสูตรของ
สถาบันที่ตนสังกัด
25.2.3 นิ สิ ต ที่ เ ข า ร ว มศึ ก ษา ได แ ก บุ ค คลภายนอกที่ ไ ด รั บ การอนุ มั ติ จ าก
มหาวิทยาลัยใหเขารวมศึกษาในรายวิชา โดยอาจเทียบโอนหนวยกิตได เมื่อไดรับการคัดเลือกเขา
เปนนิสิตสามัญ
ขอ 26 การจําแนกสภาพนิสิต
สภาพนิสิตมี 2 ประเภท คือ สภาพสมบูรณ และสภาพรอพินิจ
26.1 นิสิตสภาพสมบูรณ ไดแก นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนเปนภาคการศึกษาแรก หรือ
นิสิตที่สอบไดคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00
26.2 นิสิตสภาพรอพินิจ ไดแก นิสิตที่สอบไดคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต 1.501.99 แตยังไมพนสภาพนิสิต ภายใตขอ 29.3.5 และ 29.3.6
การจําแนกสภาพนิสิตจะกระทําเมื่อ สิ้น ภาคการศึกษาที่ 2 นับ ตั้งแตเริ่มเขาศึกษา
นิสิตเต็มเวลาที่เรียนภาคฤดูรอนใหนําผลการเรียนไปรวมกับผลการเรียนในภาคการศึกษาถัดไปที่
ลงทะเบียนเรียน
ขอ 27 การลาพักการเรียน
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27.1 นิสติ อาจยื่นคํารองลาพักการเรียนได ในกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้
27.1.1 ถูกเกณฑเขารับราชการทหารกองประจําการหรือไดรับหมายเรียกเขารับ
การตรวจเลือกหรือรับการเตรียมพล
27.1.2 ได รั บ ทุ น แลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาระหว า งประเทศ หรื อ ทุ น อื่ น ใดที่
มหาวิทยาลัยเห็นควรสนับสนุน
27.1.3 เจ็บปวยจนตองรักษาตัวเปนเวลานานตามคําสั่งแพทยโดยมีใบรับรองแพทย
27.1.4 มีเหตุจําเปนสวนตัว อาจยื่นคํารองขอลาพักการเรียนได ถามีสภาพนิสิต
มาแลวอยางนอย 1 ภาคการศึกษา
27.2 การลาพักการเรียน นิสิตตองยื่นคํารองภายใน 4 สัปดาหนับจากวันเปดภาค
เรียน และจะตองชําระเงินคารักษาสภาพนิสิต ของภาคการศึกษานั้น และใหคณบดีเปนผูพิจารณา
อนุมัติการลาพักการเรียน
27.3 การลาพักการเรียน ใหอนุมัติครั้งละ 1 ภาคการศึกษา ถานิสิตยังมีความ
จําเปนที่จะตองขอลาพักการเรียนตอไปอีก ใหยื่นคํารองใหมตามขอ 27.2
27.4 ใหนับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนรวมอยูในระยะเวลาการศึกษาดวย
ขอ 28 การลาออก
นิสิตที่ประสงคจะลาออกจากความเปนนิสิตของมหาวิทยาลัย ใหยื่นคํารองตอคณะที่
นิสิตศึกษาอยูและใหคณบดีเปนผูพิจารณาอนุมัติ
ขอ 29 การพนจากสภาพนิสิต
นิสิตตองพนจากสภาพนิสิตในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้
29.1 สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและไดรับอนุมัติปริญญาตามขอ 39
29.2 ไดรับอนุมัติจากคณบดีใหลาออก ตามขอ 28
29.3 ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณีดังตอไปนี้
29.3.1 ไม ลงทะเบี ย นเรี ย นในภาคการศึ ก ษาแรกที่ ขึ้ น ทะเบี ยนเปน นิ สิ ตใหม
ยกเวน กรณีตามขอ 27.1.1, 27.1.2, 27.1.3
29.3.2 ไมชําระเงินคารักษาสถานภาพนิสิตตามขอ 27.2
29.3.3 ขาดคุณสมบัติตามขอ 12
29.3.4 เมื่อคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.50
29.3.5 เปนนิสิตสภาพรอพินิจที่มีคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.75 เปนเวลา
2 ภาคการศึกษาตอเนื่องกัน
29.3.6 เปนนิสิตสภาพรอพินิจครบ 4 ภาคการศึกษาตอเนื่องกัน
29.3.7 ไมสามารถเรียนสําเร็จภายในกําหนดระยะเวลาตามขอ 9 หรือได
คาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.00
29.3.8 ทําการทุจริตในการสอบและถูกสั่งใหพนจากสภาพนิสิต
29.3.9 มีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง
~ 22 ~

29.3.10 ทําผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอยางรายแรง
29.3.10 ถูกพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในคดีอาญา เวนแตความผิดโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
29.4 ถึงแกกรรม
หมวด 7
การเปลี่ยนสถานภาพนิสิตและการโอนหนวยกิต
ขอ 30 การเปลี่ยนสถานภาพ
30.1 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหนิสิต
เปลี่ยนสถานภาพตามการจัดการศึกษาแบบเต็มเวลาหรือไมเต็มเวลาได ทั้งนี้นิสิตจะตองปฏิบัติตาม
ขอบังคับและระเบียบตาง ๆ รวมทั้งชําระคาธรรมเนียมการศึกษา ในการเปลี่ยนสภาพใหถูกตอง
30.2 นิสิตที่เปลี่ยนสถานภาพตามการจัดการศึกษาได จะตองลงทะเบียนเรียนมาแลว
ไม น อ ยกว า 1 ป ก ารศึ ก ษา และต อ งลงทะเบี ย นเรี ยนในประเภทที่ เปลี่ ยนใหม อ ย างน อ ย 1 ป
การศึกษากอนสําเร็จการศึกษา
ขอ 31 การยายคณะ
31.1 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหนิสิตยาย
คณะได ทั้ ง นี้ นิ สิ ต จะต อ งปฏิ บั ติ ต ามข อ บั ง คั บ และระเบี ย บต า ง ๆ รวมทั้ ง ชํ า ระค า ธรรมเนี ย ม
การศึกษาในการยายคณะใหเรียบรอย
31.2 นิสิตตองยื่นคํารองในการขอยายคณะไมนอยกวา 60 วันกอนการลง ทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษาที่ประสงคจะยาย การพิจารณาอนุมัติใหอยูในดุลพินิจของคณบดีที่เกี่ยวของ
และเปนไปตามระเบียบของคณะนั้น ๆ การยายคณะจะมีผลสมบูรณตอเมื่อไดรับอนุมัติจากคณบดี
ในคณะที่จะยายไปศึกษา
31.3 รายวิชาตาง ๆ ที่นิสิตยายคณะไดเรียนมา ใหนํามาคํานวณคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสม
ดวย
31.4 ระยะเวลาการศึกษาใหนับตั้งแตเริ่มเขาเรียนในคณะแรกที่เขาเรียน
ขอ 32 การเปลี่ยนวิชาเอกและวิชาโท
นิ สิตสามารถเปลี่ ยนวิ ชาเอกและวิชาโทได โดยไดรับ อนุมัติ จ ากหัวหนาภาค หรื อ
หัวหนาสาขาวิชาหรือประธานหลักสูตรที่เกี่ยวของ และไดรับอนุมัติจากคณบดี
ขอ 33 การคืนสภาพนิสิต
สภาวิชาการมีอํานาจคืนสภาพนิสิตใหแกผูที่ถูกคัดชื่อออกเฉพาะกรณีที่มีเหตุอันสมควร
อยางยิ่งเทานั้น และเมื่อดําเนินการแลวใหรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ
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ขอ 34 การลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาอื่น
34.1 สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น ที่ นิ สิ ต ประ สงค จ ะ ลงทะ เบี ย น เรี ย น ต อ งเป น
สถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของหัวหนาภาควิชา
หรือหัวหนาสาขาวิชา หรือประธานหลักสูตร และไดรับอนุมัติจากคณบดี
34.2 การโอนหน ว ยกิ ต และการเที ย บรายวิ ช าที่ นิ สิ ต ลงทะเบี ย นเรี ย นจากสถาบั น
อุดมศึกษาอื่นตามขอ 34.1 ใหเปนไปตามขอ 36
34.3 ผลการศึ ก ษาที่ ไ ด รับ ต อ งปรากฏในรายงานการศึ ก ษาของนิ สิ ตนั้ น ทุ ก กรณี
มหาวิทยาลัยจะยึดถือการรายงานผลการศึกษาโดยตรงจากสถาบันการศึกษานั้น ๆ และหากไมมี
การเทียบโอนรายวิชาตามขอ 34.2 จะถือวาเปนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีของหลักสูตร
ขอ 35 การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
35.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีวิทย
ฐานะเทียบเทามหาวิทยาลัยได โดยมีเงื่อนไขและวิธีการตามที่สภาวิชาการกําหนด
35.2 นิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ที่ไดรับโอนเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยจะตอง
ยอมรับการเทียบโอนรายวิชาตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยตามขอบังคับขอ 36
35.3 นิสิตรับโอนจะตองใชเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเปนระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป
การศึกษาแตตองไมเกิน 2 เทาของกําหนดเวลาที่ตองศึกษาเพื่อใหไดจํานวนหนวยกิตที่เหลือ และ
ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยกิตรวมแตละหลักสูตร จึงจะมีสิทธิ์
สําเร็จการศึกษา แตไมมีสิทธิ์ไดรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยม
ขอ 36 การโอนหนวยกิตและการเทียบรายวิชาจากระดับอุดมศึกษา ใหใชเกณฑ ดังนี้
36.1 เปนรายวิชาในหลักสูตรอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ
36.2 เปนรายวิชาที่มีเนื้อหาวิชาเทียบเคียงกันไดหรือมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอย
กวาสามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบ
36.3 เปนรายวิชาที่ไดศึกษามาแลวไมเกิน 5 ป นับถึงวันที่ขอเทียบรายวิชา
36.4 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเลือกตองไดระดับขั้น C หรือคา
ระดับขั้นเฉลี่ย 2.00 หรือเทียบเทา
36.5 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดาน วิชาเอก วิชาแกน หรือวิชาชีพ ตองสอบไดไม
ต่ํ า กว า ระดั บ ขั้ น B หรื อ ค า ระดั บ ขั้ น เฉลี่ ย 3.00 หรื อ เที ย บเท า และเป น ไปตามเกณฑ แ ละ
ขอกําหนดเพิ่มเติมของคณะที่รับเทียบโอน
36.6 การโอนหน วยกิ ต และการเที ยบรายวิ ชา ให อ ยู ใ นดุ ลยพิ นิ จ ของภาควิ ชาหรื อ
สาขาวิชาที่นิสิตขอโอนหนวยกิตและเทียบรายวิชา และไดรับอนุมัติจากคณบดี
36.7 การโอนหนวยกิตและการเทียบรายวิชา ใหกระทําไดไมเกินกึ่งหนึ่งของจํานวน
หนวยกิตรวมตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
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36.8 ในกรณีจําเปนที่ไมอาจอนุโลมตามเกณฑการเทียบรายวิชาและการโอนหนวยกิต
นี้ ไ ด ทั้ งหมดที่ มิ ไ ด ระบุ ไ ว ใ นประกาศของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ให อ ธิ ก ารบดี พิ จ ารณาให ค วาม
เห็นชอบเปนราย ๆ ไป
ขอ 37 การเทียบโอนความรู/ประสบการณและใหหนวยกิต
มหาวิ ท ยาลั ย อาจยกเว น หรือ เที ยบโอนหน วยกิ ต รายวิช าในหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป
หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ใหกับนิสิตที่มีความรูความสามารถ ที่สามาถวัดมาตรฐาน
ได ทั้ ง นี้ นิ สิ ต ต อ งศึ ก ษาให ค รบตามจํ า นวนหน ว ยกิ ต ที่ กํ า หนดไว ใ นหลั ก สู ต รและเป น ไปตาม
หลักเกณฑการเทียบโอนของมหาวิทยาลัย
หมวด 8
การขอรับและการใหปริญญา
ขอ 38 การขอรับปริญญา
ในภาคการศึ ก ษาใดที่ นิ สิ ต คาดว า จะสํ า เร็ จ การศึ ก ษา ให แ สดงความจํ า นงขอรั บ
ปริญญาตอมหาวิทยาลัยกอนการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาสุดทาย 1 เดือน
ขอ 39 การใหปริญญา
มหาวิ ท ยาลั ย จะพิ จ ารณานิ สิ ต ที่ ไ ด แ สดงความจํ า นงขอรั บ ปริ ญ ญา และมี ค วาม
ประพฤติดี เสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาบัณฑิต หรือปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยม
ตามเกณฑตอไปนี้
39.1 ปริญญาบัณฑิต
ผูมีสิทธิ์ไดรับปริญญาบัณฑิต ตองมีคุณสมบัติดังนี้
39.1.1 สอบไดจํ านวนหน วยกิ ตครบตามหลั ก สู ตร และมี เวลาเรี ยนครบตาม
เกณฑของมหาวิทยาลัย
39.1.2 ไดรับการประเมินผล S ในรายวิชาที่ไมนับหนวยกิต หรือการประเมิน
รวบยอด สําหรับหลักสูตรที่มีการกําหนดไว
39.1.3 ไดคา ระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00
ทั้งนี้หากมีการใชระบบการวัดผลและการศึกษาที่แตกตางไปจากนี้ จะตองกําหนด ให
มีคา เทียบเคียงกันได โดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย
39.2 ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
ผู มี สิ ท ธิ์ ไ ด รั บ ปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต เกี ย รติ นิ ยมอั น ดั บ สอง ต อ งเป น นิ สิ ต เต็ ม เวลา
และมีคุณสมบัติดังนี้
39.2.1 มีคุณสมบัติครบตามขอ 39.1.1 และขอ 39.1.2
39.2.2 มีระยะเวลาเรียนไมเกินจํานวนภาคการศึกษาที่กําหนดไวในหลักสูตร
ทั้งนี้ ไมนับภาคการศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน
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39.2.3 ไดคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.25 ขึ้นไป
39.2.4 ไมมีผลการเรียนรายวิชาใดต่ํากวา C
39.3 ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
ผูมีสิทธิไดรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ตองเปนนิสิตเต็มเวลา และ
มีคุณสมบัติดังนี้
39.3.1 มีคุณสมบัติครบตามขอ 39.1.1 และขอ 39.1.2
39.3.2 มี ร ะยะเวลาเรี ย นไม เ กิ น จํ า นวนภาคการศึ ก ษาตามที่ กํ า หนดไว ใ น
หลักสูตรทั้งนี้ไมนับภาคการศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน
39.3.3 ไดคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.60 ขึ้นไป
39.3.4 ไมมีผลการเรียนรายวิชาใดต่ํากวา C
หมวด 9
การประกันคุณภาพการศึกษา
ขอ 40 ทุกหลักสูตรจะตองกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรใหชัดเจน ซึ่ง
อยางนอยจะตองประกอบดวยประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ
40.1 การบริหารหลักสูตร
40.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
40.3 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต
40.4 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ขอ 41 ใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย โดยแสดงการปรับปรุงดัชนี
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ 5 ป และมีการประเมินเพื่อพัฒนา
หลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป
ขอ 42 หลักสูตรที่จะเปดใหมหรือหลักสูตรที่ขอปรับปรุง จะตองมีอาจารยประจําหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ไมนอยกวา 5 คน โดยอาจารยประจําหลักสูตร
จะตองมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาที่เปดสอน และในจํานวนนี้ตองเปนผูมีคุณวุฒิไมต่ํากวา
ปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย อยาง
นอย 2 คน ทั้งนี้อาจารยประจําในแตละหลักสูตรจะเปนอาจารยประจําเกินกวา 1 หลักสูตรใน
เวลาเดียวกันไมได
อาจารยประจําหลักสูตร หมายถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีหนาที่หลักทางดาน
การสอนและการวิจัย และปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปดสอน
ในกรณีเปนหลักสูตรรวมระหวางสถาบันหรือหลักสูตรความรวมมือของหลายสถาบัน
อาจารยประจําของสถาบันในความรวมมือนั้น ใหถือเปนอาจารยประจําในความหมายของเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
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ขอ 43 ใหทุกหลักสูตรมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวนไมนอยกวา 3 คน โดย
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีภาระหนาที่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการ
สอน การพัฒนาหลักสูตร และการติดตามประเมินผลหลักสูตร และหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
บทเฉพาะกาล
ในกรณี ที่ มี ขอ ความใดของข อ บั งคั บ นี้ ขัด หรือ แย งกั บ ขอ บัง คับ ว าด วยการศึก ษาระดั บ
ปริญญาตรีฉบับกอน โดยที่ขอความเดิมเอื้อประโยชนแกนิสิตที่เขาศึกษาในขณะที่ขอบังคับฉบับนั้นมี
ผลบังคับใชให อธิการบดีมีอํานาจพิจารณาใชขอบังคับเดิมได จนกวานิสิตนั้นจะพนสภาพนิสิต
ประกาศ ณ วันที่

25 เมษายน พ.ศ. 2548

(ศาสตราจารย ดร.เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554)
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชื่อหลักสูตร
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:ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการภูมิวัฒนธรรม)
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:Bachelor of Arts (Geo-Cultural Management)
:B.A. (Geo-Cultural Management)
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วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หลักการและเหตุผล จุดมุงหมาย ปรัชญา และวัตถุประสงค
หลักการและเหตุผล
สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ ห รื อ การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ ที่ จํ า เป น ต อ งนํ า มาพิ จ ารณาในการวางแผน
หลักสูตรขึ้นอยูกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่
กลาวถึง สถานการณดานเศรษฐกิจที่สัมพันธอยูกับทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม ทรัพยากร
และสิ่งแวดลอมใหเขมแข็งอยางตอเนื่อง โดยยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา”
การเกิ ดขึ้ น ของช วงชั้ น ทางสั งคมอั น มี สาเหตุ มาจากความเหลื่ อ มล้ํ าจากระบบเศรษฐกิ จ
กอใหเกิดความไมเทาเทียมดานสิทธิและเสรีภาพในเชิงโครงสรางของสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งสิทธิ
และเสรีภาพในการศึกษาในหมูคนผูดอยโอกาสทางสังคม
ดังนั้นการเปดโอกาสแกทุกคนใหไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง โดยเฉพาะกลุมผูที่ดอยโอกาส
ในชีวิตอันเนื่องมาจากถูกจัดเปนกลุมคนชายขอบของการพัฒนา ที่มีถิ่นฐานอยูอาศัยบริเวณชาย
ขอบของประเทศไทย ไดมีโอกาสในการศึกษาตอถือไดวาเปนปฏิบัติการของการคืนพื้นที่และโอกาส
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สอดคลองกับชุมชนและสังคมพหุวัฒนธรรม ที่จะทําใหผูคนชายขอบไม
ถูกนําไปเปนเครื่องมือของการพัฒนาที่เบียนเบียด ที่ทําลายตนเอง ชุมชน สังคม ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
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สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณประเทศไทยในปจจุบัน ที่การสื่อสารไรพรมแดนเปนผลทําใหสังคมไทยรับเอา
แบบอย า งวั ฒ นธรรมจากสั งคมและตะวัน ตกเขา ไปเปน สวนหนึ่ง ในการดําเนิน ชี วิต ตั้ง แตเรื่อ ง
ปลีกยอยในชีวิตประจําวันไปจนถึงประเด็นสําคัญ ๆ ที่เกี่ยวกับ การจัดการศึกษาและวัฒนธรรม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทย
สูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู จึงไดเนนย้ําในการพัฒ นาคนใหมีคุณภาพ คุณธรรม นํา
ความรอบรูอยางเทาทัน มุงสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน โดยอัญเชิญ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
มาเปนแนวทางปฏิบัติใหเกิดความมั่นคงในการดํารงชีวิตและมีวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายโดด
เดน มีระบบความสัมพันธที่เปนวัฒนธรรมและเปนรากฐานในการสรางความเขมแข็งใหสังคมไทย
รวมทั้ ง มี ภู มิ ป ญ ญาไทยที่ มี ก ารสั่ งสม สื บ ทอดและรั ก ษาไวอ ย า งรู คุณ ค า นํา องค ค วามรู จ าก
ปราชญและผูรูที่กระจายอยูทั่ วประเทศ ถายทอด สืบคน ถอดบทเรียน รวบรวม พัฒนา และ
นําไปใชประโยชนอยางเปนระบบในการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม จากผลกระทบดังกลาว
ขางตน การพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม จึงไดมุงเนน
การศึกษาที่
- เนน กระบวนวิ ชาศึก ษาทั่ วไปที่พัฒ นาผูเรียนใหมีโลกทัศนกวางไกล คิดอยางมีเหตุผ ล
สามารถใชภาษาในการติดตอสื่อสารความหมายไดดี มีคุณธรรมจริยธรรม ตระหนักในคุณคาของ
วัฒนธรรมและศิลปะ สามารถนําความรูไปในใชในการดําเนินชีวิต และดํารงตนอยูในสังคมไดเปน
อยางดี
- เนนการจัดการเรียนการสอนโดยรวมมือกับหนวยงานทางการศึกษาทุกหนวยงานโดย
ชุมชนมีสวนรวม พรอมกับสรางโอกาสใหกับเยาวชนในพื้นที่หางไกลและทุรกันดารของจังหวัดตาก
ไดเขาถึงการศึกษา ภายใตโครงการบัณฑิตคืนถิ่น รวมทั้งเปนสถาบันใหบริการฝกอบรมหลักสูตร
ระยะสั้นแกชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองสูสัมมาชีพในพื้นที่
- ดําเนินการวิจัยสรางองคความรู เพื่อนําไปสูการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับวิถี
การดําเนินชีวิต วิถีวัฒนธรรม อัตลักษณชุมชน รวมทั้งมีความเทาทัน ตอการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทยและสังคมโลก
- ดําเนินการจัดการศึกษานํารอง สูการปฏิรูปการศึกษาที่มีจุดหมายเพื่อสรางสัมมาชีพ
ชุ ม ชน เพื่ อ การอยู รว มกั บ ผู อื่ น อย า งเกื้อ กูล ทา มกลางความแตกต างและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม
ผลกระทบจากสถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมตอพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยในดานการจัดการศึกษาและใหบริการวิชาการ รวมทั้งเขาไปมีสวนรวมกับสังคม
ในการสืบสานและสรางเสริมภูมิปญญาและใหการศึกษาแกประชาชน บัณฑิตมีคุณภาพ กลาหาญ
บนฐานคุณธรรม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงพันธกิจในดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังนั้นหลักสูตรจึงมุงใหความสําคัญดาน
คุณธรรม จริยธรรม การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช ยึดมั่นในอุดมการณแหง
การใหกับผูที่ขาดโอกาสทางการศึกษา
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จุดมุงหมาย
1. เพื่อเปนองคกรที่สงเสริมการวิจัย และสนับสนุนการศึกษาวิจัยโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเนนพื้นที่และภูมิสังคม ตลอดจนสนับสนุนให
เกิดมิติการวิจัยที่สัมพันธกับพื้นที่ ภารกิจและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อเปนองคกรผลิตบัณฑิตที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน และเทาทันตอความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและระบบสังคมโลกที่ซับซอน
3. เพื่อเปนหนวยงานบริการวิชาการแกชุมชน ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สูชุมชนเขมแข็ง
ความหลากหลายและอัตลักษณทางวัฒนธรรม
4. เพื่อสรางพื้นที่ของการเปนแหลงศึกษาเรียนรูตลอดชีวิต สําหรับการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือก
5. เพื่อเปนองคกรแหงความรวมมือกับเครือขายในพื้นที่และนอกพื้นที่ เพื่อสรางพลังรวมสู
กระบวนการพัฒนาในทุกมิติ ตั้งแตระดับการพึ่งตนเองจนถึงระดับกาวหนา
ปรัชญา
การศึ ก ษาเสมอภาค สั ง คมพั ฒ นา ด ว ยวิ ถี ก ารจั ด การภู มิ สั ง คมและภู มิ วั ฒ นธรรม ที่
เหมาะสมกับพื้นที่และชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรอบรูวิชาชีพในปรัชญากระแสหลักเนน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเขาถึงความเปนไปของชีวิต พื้นที่ วัฒนธรรม ชุมชนและสังคม สราง
กระบวนการไปสู ก ารสร า งงานวิ จั ย การสร า งนวั ตกรรมและการใช เทคโนโลยี แบบผสมผสาน
สามารถจัดการความรูและใชความรูจัดการภูมิสังคมและภูมิวัฒนธรรมเพื่อชุมชน สังคม สงผลดี
ดานบวกตอโลกและสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ

รหัสประจําหนวยงาน สาขาวิชา และกลุมผูเรียนโพธิวิชชาลัย
รหัสหนวยงาน
รหัสสาขาวิชา
รหัสกลุมผูเรียน

47
47002
BC 12

หลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม ใหเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยเปน ไปตามหลัก เกณฑการ
เทียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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จํานวนหนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวม (ไมนอยกวา)

123 หนวยกิต

โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย 3 หมวดวิชา คือ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา
หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
- วิชาแกน
18
- วิชาเอกบังคับ
27
- วิชาเอกเลือก
42
หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา

30 หนวยกิต
87 หนวยกิต ประกอบดวย
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
6 หนวยกิต

รายวิชา
1. วิชาศึกษาทั่วไป กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 30 หนวยกิต จากกลุมวิชาตาง ๆ ดังนี้
1.1 กลุมวิชาภาษา
9 หนวยกิจ
1.1.1 ภาษาไทย กําหนดใหเลือกเรียน ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
จากรายวิชาตอไปนี้
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
SWU 111 Thai for Communication
มศว 112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน
3(2-2-5)
SWU 112 Thai Literary Review

มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU

1.1.2 ภาษาตางประเทศ กําหนดใหเลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
จากรายวิชาตอไปนี้
121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
121 English for Effective Communication I
122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
122 English for Effective Communication II
123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
3(2-2-5)
123 English for International Communication I
124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2
3(2-2-5)
124 English for International Communication II
131 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
131 French for Communication I
132 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
132 French for Communication II
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มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU

มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU

มศว
SWU
มศว
SWU

133
133
134
134
135
135
136
136
137
137
138
138

ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1
German for Communication I
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2
German for Communication II
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
Chinese for Communication I
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
Chinese for Communication II
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1
Japanese for Communication I
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 2
Japanese for Communication II

141
141
142
142
143
143
144
144
145
145
341
341

1.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
กําหนดใหเลือกเรียน ไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
ทักษะการรูสารสนเทศ
Information Literacy Skills
วิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม
Science for Life Quality Development and Environment
พลังงานทางเลือก
Alternative Energy
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
Mathematics in Daily Life
สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสรางสรรค
Wellness and Healthy Lifestyle
วิทยาศาสตรฟสิกส กฎของธรรมชาติ พลังงาน และจิต
Physical Science, Laws of Nature, Energy and Spirit

151
151
251
251

1.3 กลุมวิชาศิลปศาสตร
กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 15 หนวยกิต ดังนี้
1.3.1 วิชาบังคับ กําหนดใหเรียน 9 หนวยกิต ดังนี้
การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย
General Education for Human Development
มนุษยกับสังคม
Man and Society
~ 32 ~

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)

มศว 252 สุนทรียศาสตรเพื่อชีวิต
SWU 252 Aesthetics for Life

มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว

3(2-2-5)

1.3.2 วิชาเลือก กําหนดใหเลือกเรียน ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
จากรายวิชาตอไปนี้
351 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
351 Personality Development
352 ปรัชญาและกระบวนการคิด
3(2-2-5)
352 Philosophy and Thinking Process
353 มนุษยกับการใชเหตุผลและจริยธรรม
3(2-2-5)
353 Man, Reasoning and Ethics
354 มนุษยกับสันติภาพ
3(2-2-5)
354 Man and Peace
355 พุทธธรรม
3(2-2-5)
355 Buddhism
356 วรรณกรรมและพลังทางปญญา
3(2-2-5)
356 Literature for Intellectual Powers
357 ศิลปะและความคิดสรางสรรค
3(2-2-5)
357 Art and Creativity
358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย
3(2-2-5)
358 Music and Human Spirit
361 ประวัติศาสตรและพลังขับเคลื่อนสังคม
3(2-2-5)
361 History and Effects on Society
362 มนุษยกับอารยธรรม
3(2-2-5)
362 Man and Civilization
363 มนุษยกับการเมือง
3(2-2-5)
363 Man and Politics
364 เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัตน
3(2-2-5)
364 Economy in Globalization
365 หลักการจัดการสมัยใหม
3(2-2-5)
365 Principles of Modern Management
366 จิตวิทยาสังคม
3(2-2-5)
366 Social Psychology
367 กฎหมายทั่วไป
3(2-2-5)
367 Legal Studies
371 ความคิดสรางสรรคกับนวัตกรรม และเทคโนโลยี
3(2-2-5)
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SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU

371
372
372
373
373
374
374
375
375

Creativity, Innovation and Technology
ภูมิปญญาทองถิ่น
Local Wisdom
ภูมิลักษณชุมชน
Man and Community
สัมมาชีพเพื่อชุมชน
Ethical Careers for Community
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน
Good Governance in Community Management

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

2. หมวดวิชาเฉพาะ กําหนดใหเรียน ไมนอยกวา 87 หนวยกิต
กบว
GCM
กบว
GCM
กบว
GCM
กบว
GCM
กบว
GCM
กบว
GCM
กบว
GCM

111
111
112
112
113
113
114
114
211
211
212
212
412
412

2.1 วิชาแกน กําหนดใหเรียน 18 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
ธรรมชาติและกฎธรรมชาติ
Nature-Based Studies and Nature Law
ทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร
Genetic Management of Organic for Foods and Agriculture
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Philosophy of Sufficiency Economy
วิกฤติโลก ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
Nature, Environment, and World Crisis
การจัดการพลังงานทดแทน
Alternative Energy Management
วัฒนธรรมและศิลปะประเทศเพื่อนบาน
Cultures and Arts of Neighboring Counties
วิจัยและพัฒนาการจัดการภูมิวัฒนธรรม
Geo–Cultural Management Research and Development

2.2 วิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ กําหนดใหเรียน 27 หนวยกิต
จากรายวิชาตอไปนี้
กบว 221 สังคมและวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุในพมา
GCM 221 Society and Culture of Ethnic Groups in Myanmar
กบว 222 ความสัมพันธระหวางประเทศเพื่อนบาน
GCM 222 International Affairs with Neighboring Countries
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3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-1-3)
2(2-1-3)
2(2-1-3)

3(2-2-5)
3(2-2-5)

กบว
GCM
กบว
GCM
กบว
GCM
กบว
GCM
กบว
GCM
กบว
GCM
กบว
GCM

321
321
322
322
323
323
324
324
325
325
421
421
422
422

ประวัติศาสตรพมา
3(2-2-5)
History of Myanmar
ภาษาพมา 1
2(2-1-3)
Myanmar Language 1
ภาษาพมา 2
2(2-1-3)
Myanmar Language 2
ศิลปะและวรรณกรรมพมา
3(2-2-5)
Art and Literature of Myanmar
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางวัฒนธรรม
3(1-4-4)
Preparation for Professional Experience in Culture
ฝกประสบการณวิชาชีพทางวัฒนธรรม
6 หนวยกิต
Professional Experience in Culture
ภาษาพมาเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
2(2-1-3)
Myanmar Language for Cultural Tourism
2.2.2 วิชาเอกเลือก กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 42 หนวยกิต โดยให
นิสิตเลือกเรียนในทุกกลุมวิชาจากกลุมวิชาดังตอไปนี้
2.2.2.1 กลุมวิชาวิถีชีวิตและธรรมชาติ
ใหเรียนวิชาตอไปนี้ จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
กบว 131 จริยศาสตรสิ่งแวดลอม
3(2-2-5)
GCM 131 Environmental Ethics
กบว 132 มโนทัศนทางวัฒนธรรม
3(2-2-5)
GCM 132 Cultural Concepts
กบว 231 เทคโนโลยีภูมิปญญาทองถิ่น
3(2-2-5)
GCM 231 Local Wisdom of Technology
กบว 232 ชุมชนกับขบวนการสีเขียว
3(2-2-5)
GCM 232 Community and Green Movement
กบว 331 วัฒนธรรมวิจารณ
3(2-2-5)
GCM 331 Cultural Critics
2.2.2.2 กลุมวิชาภูมิวัฒนธรรม
ใหเรียนวิชาตอไปนี้ จํานวนไมนอยกวา 12 หนวยกิต
กบว 141 ประวัติศาสตรชุมชนและภูมิปญญา
3(2-2-5)
GCM 141 Community History and Wisdom
กบว 142 แนวคิดเพื่อการพัฒนาและผลกระทบ
3(2-2-5)
GCM 142 Analysis of Development Concepts and Impact
กบว 241 วัฒนธรรมสากลกับอัตลักษณทางวัฒนธรรม
3(2-2-5)
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GCM
กบว
GCM
กบว
GCM

241
242
242
341
341

กบว
GCM
กบว
GCM
กบว
GCM
กบว
GCM
กบว
GCM
กบว
GCM
กบว
GCM
กบว
GCM

151
151
152
152
153
153
251
251
252
252
351
351
352
352
353
353

กบว
GCM
กบว
GCM
กบว
GCM
กบว
GCM
กบว
GCM

161
161
261
261
262
262
361
361
362
362

Intercultural and Cultural Identity
การศึกษาชาติพันธุ ชนเผาและชุมชนชายขอบ
3(2-2-5)
Indigenous, Tribal and Marginalized Community Studies
การสรางพลังรวมองคกรทางวัฒนธรรมและศิลปะ
3(2-2-5)
Empowerment of Cultural and Art Organizations
2.2.2.3 กลุมวิชาการจัดการความรูทางวัฒนธรรม
ใหเลือกเรียนจากวิชาตอไปนี้ จํานวนไมนอยกวา 9 หนวยกิต
โครงสรางชุมชน
3(2-2-5)
Community Structure
การศึกษาเครือขายสื่อทองถิ่น
3(2-2-5)
Local Media Network Studies
วัฒนธรรมกับสื่อสารสนเทศ
3(2-2-5)
Culture and Information Media
ภูมิสารสนเทศเพื่อวัฒนธรรมและศิลปะ
3(2-2-5)
Geoinformatic for Cultural and Art
การจัดการวัฒนธรรมผานระบบการศึกษาทางไกล
3(2-2-5)
Cultural Management through Distance Education System
ขบวนการวัฒนธรรมเพื่อสันติ
3(2-2-5)
Cultural Movement for Peaces
การแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวัฒนธรรม ระหวางประเทศเพื่อนบาน
3(2-2-5)
Cultural Learning Exchange with Neighboring Countries
เศรษฐศาสตรชุมชนกับการจัดการวัฒนธรรมทองถิ่น
3(2-2-5)
Community Economy and Local Traditions Management
2.2.2.4 กลุมสัมมาชีพวัฒนธรรม
ใหเลือกเรียนจากวิชาตอไปนี้ จํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต
ธุรกิจขนาดยอมและสัมมาชีพชุมชน
3(2-2-5)
Small Business and Community Livelihoods
การจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู
3(2-2-5)
Cultural Tourism Management for Learning
ธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม
3(2-2-5)
Social and Environmental Business
ศิลปะเครื่องปนดินเผาและหัตถกรรมชุมชน
3(2-2-5)
Pottery Arts and Community Crafts
สิทธิของสัตวและกฎหมายคุมครองพรรณพืช
3(2-2-5)
Wild Animal Rights and Plant Protection Laws
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กบว
GCM
กบว
GCM
กบว
GCM
กบว
GCM
กบว
GCM
กบว
GCM
กบว
GCM

363
363
364
364
365
365
366
366
367
367
462
462
463
463

การสรางพลังรวมเครือขายธุรกิจสีเขียว
Empowerment Green Business Networks
ภูมิวัฒนธรรมสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
Cultural Geography Information for Development
สิ่งแวดลอมศึกษา
Environmental studies
การศึกษาและพัฒนาอัญมณีเบื้องตน
Introduction and Development of Gem
พื้นฐานการผลิตเครื่องประดับอัญมณีและอินทรียมณี
Introduction to Jewelry Making
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน
Research and Development of Local Products
คชศึกษา
Elephant and Thai History Studies

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาใด ๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คําอธิบายระบบรหัสวิชา
รหัสรายวิชาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม ใชระบบ
รหัสวิชาที่ประกอบดวยตัวอักษร 3 ตัวและตัวเลข 3 หลัก ดังนี้
มศว xxx หมายถึง รายวิชาศึกษาทั่วไป
ตัวเลขตัวที่ 1 หมายถึง ระดับชั้นปที่วิชานั้นเปดใหเรียน
ตัวเลขตัวที่ 2 หมายถึง หมวด และ/หรือ กลุมของวิชา
เลข 1 หมายถึง รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมภาษาไทย
เลข 2 หมายถึง รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมภาษาอังกฤษ
เลข 3 หมายถึง รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมภาษาฝรั่งเศส,เยอรมัน,จีน,ญี่ปุน
เลข 4 หมายถึง รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี
เลข 5 หมายถึง รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาศิลปศาสตร
ตัวเลขตัวที่ 3 หมายถึง ลําดับของรายวิชาที่จัดอยูในกลุมเดียวกัน
กบว xxx หมายถึง รายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภูมิ
วัฒนธรรม
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ตัวเลขตัวที่
ตัวเลขตัวที่
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
ตัวเลขตัวที่

1
2
1
2
3
4
5
3

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับชั้นปที่วิชานั้นเปดใหเรียน
หมวด และ/หรือ กลุมของวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเอก กลุมวิชาวิถีชีวิตกับธรรมชาติ
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเอก กลุมวิชาภูมิวัฒนธรรม
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเอก กลุมวิชาการจัดการความรูทางวัฒนธรรม
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเอก กลุมวิชาสัมมาชีพวัฒนธรรม
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเอก กลุมวิชาศึกษาคนควาดวยตนเอง
ลําดับของรายวิชาที่จัดอยูในกลุมเดียวกัน

แผนการศึกษา
ปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
วิชาศึกษาทั่วไป

ปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
6 หนวยกิต วิชาศึกษาทั่วไป

มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

6 หนวยกิต

3(2-2-5) มศว 141 ทักษะการรูส ารสนเทศ

มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1 3(2-2-5) มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย
วิชาแกน
กบว 111 ธรรมชาติและกฎธรรมชาติ
กบว 112 ทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหาร
และการเกษตร
วิชาเอกเลือก

6 หนวยกิต วิชาแกน
3(2-2-5) กบว 113 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กบว 114 วิกฤติโลก ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

18 หนวยกิต

ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
วิชาศึกษาทั่วไป

3(2-2-5)
6 หนวยกิต
3(2-2-5)
(3-2-2-5)

3(2-2-5)
6 หนวยกิต วิชาเอกเลือก

รวม

3(2-2-5)

9 หนวยกิต
รวม

21 หนวยกิต

ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
9 หนวยกิต วิชาศึกษาทั่วไป

9 หนวยกิต

มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2 3(2-2-5) มศว142 วิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนา
มศว 251 มนุษยกับสังคม
มศว 373 ภูมิลักษณชุมชน

3(2-2-5)
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม
3(2-2-5) มศว 252 สุนทรียศาสตรเพื่อชีวิต
มศว 372 ภูมิปญญาทองถิ่น

วิชาแกน

2 หนวยกิต วิชาแกน

กบว 211 การจัดการพลังงานทดแทน

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2 หนวยกิต

2(2-1-3) กบว 212 วัฒนธรรมและศิลปะประเทศเพื่อนบาน

2(2-1-3)

วิชาเอกเลือก

6 หนวยกิต วิชาเอกเลือก

6 หนวยกิต

วิชาเลือกเสรี

3 หนวยกิต วิชาเลือกเสรี

3 หนวยกิต

รวม

20 หนวยกิต
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รวม

20 หนวยกิต

แผนการศึกษา
ปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
วิชาเอกบังคับ

ปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
8 หนวยกิต วิชาเอกบังคับ

กบว 221 สังคมและวัฒนธรรมของ
กลุมชาติพันธุในพมา
กบว 321 ประวัติศาสตรพมา
กบว 322 ภาษาพมา 1
วิชาเอกเลือก

11 หนวยกิต

กบว 222 ความสัมพันธระหวางประเทศเพื่อนบาน
3(2-2-5) กบว 323 ภาษาพมา 2
3(2-2-5) กบว 324 ศิลปะและวรรณกรรมพมา
2(2-1-3) กบว 325 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
ทางวัฒนธรรม

3(2-2-5)
2(2-1-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

9 หนวยกิต วิชาเอกเลือก

รวม

17 หนวยกิต

6 หนวยกิต

รวม

ปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

17 หนวยกิต

ปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

วิชาเอกบังคับ

6 หนวยกิต วิชาแกน

2 หนวยกิต

กบว 421 ฝกประสบการณวิชาชีพทางวัฒนธรรม

6 หนวยกิต กบว 412 วิจัยและพัฒนาการจัดการภูมิวัฒนธรรม
วิชาเอกบังคับ
กบว 422 ภาษาพมาเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

รวม

6 หนวยกิต

รวมทั้งหมดตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 123 หนวยกิต
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รวม

2(2-1-3)
2(2-1-3)

4 หนวยกิต

คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาภาษา
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
SWU 111 Thai for Communication

3(2-2-5)

ศึ ก ษาองค ป ระกอบการสื่ อ สารและกลวิ ธี ก ารใช ภ าษาเพื่ อ การสื่ อ สาร การเขี ย น
พรรณนาความ สรุปความ ยอความ ขยายความ และการสังเคราะหความคิดเพื่อการสื่อสาร ฝก
ปฏิบัติการใชภาษาเพื่อสื่อสารในสถานการณตาง ๆ ดวยกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย
มศว 112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน
SWU 112 Thai Literary Review

3(2-2-5)

ศึกษากระบวนการคิด การถายทอดความรู ภูมิปญญา คุณคาของภาษาและความ
เปนไทยในงานวรรณกรรม ทั้งนี้โดยเลือกศึกษาจากวรรณกรรมในอดีต รวมสมัย รอยแกวหรือ
รอยกรอง ดวยกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
SWU 121 English for Effective Communication I
พัฒ นาทั กษะทางดานภาษาเพื่ อ การสื่ อ สารในยุ คโลกาภิ วัตน โดยเรี ยนรู เข าใจ
และฝกทักษะภาษาดานการฟง พูด อาน เขียน และคําศัพทในชีวิตประจําวัน ดวยกระบวนการ
เรียนรูที่หลากหลายทั้งในและนอกหองเรียน สงเสริมการเรียนรูแบบพึ่งพาตน นําภาษาอังกฤษไป
ใชในการสื่อสารในสถานการณตางๆ และเปนพื้นฐานในการพัฒนาการเรียนรูภาษาตอไป
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
SWU 122 English for Effective Communication II
พัฒนาทักษะดานภาษาและกระบวนการเรียนรูเพื่อการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน โดย
ฝ ก ทั ก ษะภาษาด า นการฟ ง พู ด อ า น และเขี ย น ด ว ยสื่ อ กระบวนการเรี ย นรู และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลาย สงเสริมการเรียนรูแบบพึ่งพาตน สนับสนุนใหนําภาษาอังกฤษไปใชใน
การสรางความรวมมือในการเรียนรูและเปนประโยชนตอตนเองและสังคม
มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
3(2-2-5)
SWU 123 English for International Communication I
พัฒ นาทั ก ษะภาษาอังกฤษด านการฟ ง พู ด อ าน เขียน และด านการคิ ดอย างมี
วิจารณญาณ เรียนรูภาษาอังกฤษในฐานะที่เปนภาษานานาชาติ เพื่อพัฒนาความสามารถทางดาน
ภาษาผานสื่อและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายทั้งในและนอกหองเรียน เรียนรูวิธีการนําความรู
และกระบวนการเรียนรูภาษาไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันและในการศึกษา เพื่อการเรียนรูตลอด
ชีวิต และเพื่อพัฒนาตนใหเปนสวนหนึ่งของสังคมไทยและสังคมโลก
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มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2
3(2-2-5)
SWU 124 English for International Communication II
พัฒ นาทั ก ษะภาษาอังกฤษด านการฟ ง พู ด อ าน เขียน และด านการคิ ดอย างมี
วิจารณญาน เพิ่มพูนทักษะและประสบการณการสื่อสารภาษาอังกฤษในฐานะที่เปนภาษานานาชาติ
พัฒนาการนําเสนอขอมูลและความคิด สงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษผานสื่อและกระบวนการ
เรี ย นรู ที่ ห ลากหลายทั้ ง ในและนอกห อ งเรี ย น นํ า ความสามารถทางภาษาและการจั ด การ
กระบวนการเรียนรูมาประยุกตใชสําหรับการพัฒนาตนใหเปนผูเรียนภาษาแบบยั่งยืน
มศว 131 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
SWU 131 French for Communication I
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารเบื้องตน โดยเรียนรูและฝกฝนทักษะดานการฟง
พู ด อ า น และเขี ย น เพื่ อ สามารถนํ า ไปใช ใ นชี วิ ตประจํ า วั น ด วยสื่ อ และกระบวนการเรีย นรู ที่
หลากหลายทั้งในและนอกหองเรียน เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนภาษาฝรั่งเศสอยางมีประสิทธิภาพ
ตอไป
มศว 132 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
SWU 132 French for Communication II
บุรพวิชา : มศว 131
ศึ ก ษาภาษาฝรั่ ง เศสเพื่ อ การสื่ อ สารเบื้ อ งต น ต อ จากวิ ชาภาษาฝรั่ ง เศสเพื่ อ การ
สื่อสาร 1 เพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะดานการฟง พูด อาน และเขียน ในชีวิตประจําวัน ใน
สถานการณที่หลากหลายยิ่งขึ้น ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อเปนพื้นฐานใน
การเรียนภาษาฝรั่งเศสในระดับที่สูงขึ้น
มศว 133 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
SWU 133 German for Communication I
ศึกษาภาษาเยอรมันเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร โดยเรียนรูและฝกฝนทักษะดานการฟง
พู ด อ า น และเขี ย น เพื่ อ สามารถนํ า ไปใช ใ นชี วิ ตประจํ า วั น ด วยสื่ อ และกระบวนการเรีย นรู ที่
หลากหลายทั้งในและนอกหองเรียน เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนภาษาเยอรมันอยางมีประสิทธิภาพ
ตอไป
มศว 134 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
SWU 134 German for Communication II
บุรพวิชา : มศว 133
ศึ ก ษาภาษาเยอรมั น เบื้ อ งต น เพื่ อ การสื่ อ สาร ต อ จากวิ ชาภาษาเยอรมั น เพื่ อ การ
สื่อสาร 1 เพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะดานการฟง พูด อาน และเขียน ในชีวิตประจําวัน ใน
สถานการณที่หลากหลายยิ่งขึ้น ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อเปนพื้นฐานใน
การเรียนภาษาเยอรมันในระดับที่สูงขึ้น
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มศว 135 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
SWU 135 Chinese for Communication I
ศึกษาภาษาจีนเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร โดยเรียนรูและฝกฝนทักษะดานการฟง พูด
อาน และเขียน เพื่อสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย
ทั้งในและนอกหองเรียน เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนภาษาจีนอยางมีประสิทธิภาพตอไป
มศว 136 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
SWU 136 Chinese for Communication II
ศึกษาภาษาจีนเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร ตอจากวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 เพื่อ
เพิ่ ม พู น ความรู และทั ก ษะด านการฟ ง พู ด อ าน และเขี ยน ในชี วิตประจํ าวั น ในสถานการณ ที่
หลากหลายยิ่ งขึ้ น ด วยสื่ อ และกระบวนการเรี ย นรูที่ ห ลากหลาย เพื่ อ เปน พื้ น ฐานในการเรี ย น
ภาษาจีนในระดับที่สูงขึ้น
มศว 137 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
SWU 137 Japanese for Communication I
ศึกษาภาษาญี่ปุนเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร โดยเรียนรูและฝกฝนทักษะดานการฟง
พู ด อ า น และเขี ย น เพื่ อ สามารถนํ า ไปใช ใ นชี วิ ตประจํ า วั น ด วยสื่ อ และกระบวนการเรีย นรู ที่
หลากหลายทั้งในและนอกหองเรียน เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนภาษาญี่ปุนอยางมีประสิทธิภาพ
ตอไป
มศว 138 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
SWU 138 Japanese for Communication II
ศึกษาภาษาญี่ปุนเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร ตอจากวิชาภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1
เพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะดานการฟง พูด อาน และเขียน ในชีวิตประจําวัน ในสถานการณที่
หลากหลายยิ่ งขึ้น ด วยสื่ อ และกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อ เปน พื้น ฐานในการเรียน
ภาษาญี่ปุนในระดับที่สูงขึ้น
1.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
มศว 141 ทักษะการรูสารสนเทศ
3(2-2-5)
SWU 141 Information Literacy Skills
ศึกษาความสําคัญของระบบและกระบวนการสื่อสาร พัฒนาทักษะในการสืบคน
และอางอิงขอมูล การใชซอฟตแวรตาง ๆ และการจัดการความรูจากเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อ
การเรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต ตลอดจนฝ ก ทั ก ษะการนํ า เสนอข อ มู ล สารสนเทศ โดยตระหนั ก ใน
จรรยาบรรณ ผลกระทบที่มีตอบุคคลและสังคม รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของ
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มศว 142 วิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม
3(2-2-5)
SWU 142 Science for Life Quality Development and Environment
ศึก ษากระบวนการคิดทางวิท ยาศาสตร วิท ยาศาสตรป ระยุก ต และเทคโนโลยี
ศึก ษาระบบนิเวศวิท ยาเพื่อใหเขาใจถึงความสําคัญของการอยูรวมกันอยางสมดุล รวมทั้งศึกษา
ผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีตอสิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ
เพื่อปลูกฝงใหตระหนักถึงความสําคัญของธรรมชาติสิ่งแวดลอม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสันติสุข
อยางยั่งยืน
มศว 143 พลังงานทางเลือก
3(2-2-5)
SWU 143 Alternative Energy
ศึกษาผลกระทบจากการใชพลังงานกระแสหลักที่เกี่ยวของกับปรากฏการณโลกรอน
ภาวะ เรื อ นกระจก และความไม ยั่ งยื น ทางเศรษฐกิ จ ความหมายและความสํ า คั ญ ของการใช
พลังงานทางเลือก การปรับระบบคิดหรือกระบวนทัศนที่มีตอการจัดการพลังงานใหมีความเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม มีความยั่งยืนของชุมชนมากกวาเปาหมายทางเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว การสราง
ภูมิคุมกันใหเกิดขึ้นในระบบพลังงาน การสรางภูมิปญญาและเทคโนโลยีในการใชทรัพยากรที่มีอยู
ในทองถิ่น เพื่อสงผลตอการดําเนินชีวิตที่สันติสุขและยั่งยืน
มศว 144 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
SWU 144 Mathematics in Daily Life
ศึกษาคณิตศาสตรกับการใชเหตุผล ความรูทางสถิติ คณิตศาสตรสําหรับผูบริโภค
คณิตศาสตรกับศิลปะ คณิตศาสตรกับการแกปญหาในชีวิตประจําวัน และเปนฐานความคิดในเชิง
ตรรกะและเหตุผล การเรียนรูและการดํารงชีวิตในสังคม
มศว 145 สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสรางสรรค
3(2-2-5)
SWU 145 Wellness and Healthy Lifestyle
ศึกษาหลักการและแนวคิดของสุขภาวะแบบองครวม การบูรณาการแนวคิดดังกลาว
เขากับวิถีชีวิต โดยเนนการสรางเสริมศักยภาพสวนบุคคลของนิสิต ใหสามารถพัฒนาสมรรถภาพ
ทางกายและคุณภาพชีวิตของตนเอง ตลอดจนเลือกใชวิถีชีวิตในเชิงสรางสรรคไดอยางเหมาะสมกับ
บริบททางสังคม
มศว 341 วิทยาศาสตรฟสิกส กฎของธรรมชาติ พลังงาน และจิต
3(2-2-5)
SWU 341 Physical Science, Laws of Nature, Energy and Spirit
ศึกษาความรูดานวิทยาศาสตรฟสิกสที่เปนความจริงของธรรมชาติ เชน ทฤษฎีของ
กาลิเลโอ กฏของนิวตัน ทฤษฎีของไอนสไตน ทฤษฎีสสาร-พลังงาน ทฤษฎีสัมพันธภาพ ทฤษฎี
ฟสิกสควอนตั้ม ทฤษฎีเทอรโมไดนามิกส นําไปสูความเขาใจเรื่องของกฎของธรรมชาติ พลังงาน
และความจริงแทของจิต
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1.3 กลุมวิชาศิลปศาสตร
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย
3(2-2-5)
SWU 151 General Education for Human Development
ศึ ก ษาความหมาย ความสํ า คั ญ และคุ ณ ค า ของวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป ทั้ ง ทางด า น
มนุษยศาสตร สังคมศาสตร วิทยาศาสตร ศาสตรและศิลป โดยเนนการพัฒนาศักยภาพการรับรู
และการสื่ อ สาร การแสวงหาความรู การพั ฒ นาจิตใจ การพั ฒ นาเชาว ป ญ ญา ให สามารถคิด
วิเคราะห สังเคราะห และแสวงหาแนวทางในการแกปญหา เพื่อใหผูเรียนเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ
มศว 251 มนุษยกับสังคม
3(2-2-5)
SWU 251 Man and Society
ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับมนุษยและสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก โดยมุง
ใหผูเรียนมีความเขาใจในพฤติกรรมของมนุษย และนําความรูมาพัฒนาตนเองใหรูเทาทันสังคม
มีความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีคุณธรรมจริยธรรม ซาบซึ้งในวัฒนธรรม ศิลปะ
และอารยธรรมของมนุษย มีจิตสํานึกในการอยูรวมกันในสังคมและธรรมชาติสิ่งแวดลอมอยางสันติ
ตระหนักในหนาที่รับผิดชอบและบทบาทที่พึงมีในฐานะพลเมืองและสมาชิกของสังคม
มศว 252 สุนทรียศาสตรเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
SWU 252 Aesthetics for Life
ศึกษาแนวคิดทางดานสุนทรียศาสตร แสวงหาประสบการณและคุณคาของสุนทรียะ
ที่มีตอ การดํารงชีวิต ศึก ษาสุนทรียศาสตรในเชิงบูรณาการ ทั้งที่เกี่ยวขอ งกับ ธรรมชาติ ศิลปะ
การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะที่ผสานสัมพันธกับบริบทสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม โดยมุงเนนกระบวนการเรียนรู สื่อและประสบการณที่หลากหลาย
มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
SWU 351 Personality Development
ศึกษาและพัฒนาบุคลิกภาพทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม เพื่อการดําเนินชีวิตที่ดี
งาม มีวินัย รูกาลเทศะ ทั้งในโลกสวนตัว ครอบครัว ชุมชนและสังคม ทามกลางขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรมความเปนไทยทามกลางกระแสสังคมโลก ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูและ
ประสบการณที่หลากหลาย
มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด
3(2-2-5)
SWU 352 Philosophy and Thinking Process
ศึ ก ษาแนวคิ ด และปรั ช ญา ปรั ช ญาในเชิ ง บู ร ณาการ ทั้ ง กระแสตะวั น ออกและ
ตะวั น ตก พั ฒ นาการคิ ดวิ เคราะห สั ง เคราะห ปรั ชญาที่เ ปน กระบวนการคิ ดที่ สัม พัน ธ กับ ชีวิ ต
สั งคม ธรรมชาติ สิ่ง แวดล อ ม เพื่ อ การดํา เนิน ชีวิต ที่ดี งาม มี เหตุ ผ ล มีอุ ดมการณ มี คุณ ธรรม
จริยธรรม
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มศว 353 มนุษยกับการใชเหตุผลและจริยธรรม
3(2-2-5)
SWU 353 Man, Reasoning and Ethics
ศึกษาการใชเหตุผลและจริยธรรม สรางเสริมใหเปนผูใฝรูความจริงและคิดอยางมี
เหตุผล ตลอดจนเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม เหตุผลจริยธรรมที่เกี่ยวของกับตนเอง ผูอื่น และ
บริบทที่เกี่ยวของ ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย
มศว 354 มนุษยกับสันติภาพ
3(2-2-5)
SWU 354 Man and Peace
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพและการจัดการความขัดแยงในชีวิตครอบครัว ชุมชน
สังคม ศึกษาหลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม
รวมถึ ง แนวคิ ด และการปฏิ บั ติ ข องผู ที่ มี อุ ด มการณ ที่ เ กี่ ย วกั บ สั น ติ ภ าพ และสั น ติ สุ ข ของมวล
มนุษยชาติ
มศว 355 พุทธธรรม
3(2-2-5)
SWU 355 Buddhism
ศึกษาภูมิปญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิต การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร ปรัชญา และศาสนา เพื่อเปน
แนวทางไปสูก ารดําเนินชีวิตที่มีศีลธรรมจรรยา มีระเบียบวินัยและสันติสุข
มศว 356 วรรณกรรมและพลังทางปญญา
3(2-2-5)
SWU 356 Literature for Intellectual Powers
ศึกษาแนวคิด คุณคา และสุนทรียะจากวรรณกรรมหลากรูปแบบโดยเนนการศึกษา
ในเชิงคิด วิเคราะหที่กอใหเกิดพลังปญญา พลังจินตนาการ และพลังในการดําเนินชีวิต อันจะชวย
พัฒนาการดําเนินชีวิตที่ดีงาม มีระเบียบวินัยและอุดมการณ
มศว 357 ศิลปะและความคิดสรางสรรค
3(2-2-5)
SWU 357 Art and Creativity
ศึกษา คนควาเกี่ยวกับพลังความคิดสรางสรรคและจินตนาการที่กอใหเกิดความงาม
และสุ น ทรี ยะในงานศิ ลปะนานาประเภท ในบริ บ ทวั ฒ นธรรมที่ หลากหลาย อั น จะนํ า ไปสู ก าร
สรางสรรคในชีวิตประจําวัน ทั้งนี้โดยใชกระบวนการเรียนรูและสื่อที่หลากหลาย
มศว 358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย
3(2-2-5)
SWU 358 Music and Human Spirit
ศึกษาและแสวงหาประสบการณทางดานดนตรีที่กวางและหลากหลาย ดนตรีจาก
อดีตและรวมสมัยดนตรีตะวันออกและตะวันตก ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบาน ดนตรีที่พัฒนาจากอดีต
กาล ดนตรีในบริบทของวัฒนธรรม ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย
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มศว 361 ประวัติศาสตรและพลังขับเคลื่อนสังคม
3(2-2-5)
SWU 361 History and Effects on Society
ศึกษาคนควาขอมูลทางประวัติศาสตร ประวัติศาสตรไทยและประวัติศาสตรสากล
ที่พัฒนาจากกระบวนการคิดของมนุษย ประวัติศาสตรที่เปนพลังขับเคลื่อนสังคม ประวัติศาสตร
การเมือง สังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม
มศว 362 มนุษยกับอารยธรรม
3(2-2-5)
SWU 362 Man and Civilization
ศึ ก ษาและเปรี ยบเที ยบวิ วัฒ นาการอารยธรรมตะวั น ตกและตะวั น ออก ตั้ งแต ยุ ค
โบราณถึงปจจุบัน ตลอดจนการแพรขยายและการถายทอดแลกเปลี่ยนอารยธรรมในดินแดนตาง ๆ
ซึ่งมีผลตอสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของโลกปจจุบัน รวมทั้งการศึกษาใน
สวนที่เกี่ยวกับอารยธรรมไทย ซึ่งเปนสวนหนึ่งของอารยธรรมโลก
มศว 363 มนุษยกับการเมือง
3(2-2-5)
SWU 363 Man and Politics
ศึกษาธรรมชาติของสังคมมนุษยและสังคมการเมือง การจัดระเบียบทางการเมือง
องค ก รที่ ใ ช อํ า นาจการปกครอง การรวมกลุ ม ทางการเมื อ ง กระบวนการทางการเมื อ ง
พฤติกรรมและพลวัตทางการเมือง การบริหารงานของรัฐ โดยเนนระบบการเมือง การปกครอง
และกฎหมายที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษย มนุษยที่มีคุณธรรมจริยธรรม
มศว 364 เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัตน
3(2-2-5)
SWU 364 Economy in Globalization
ศึกษาพื้นความรูเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สภาพเศรษฐกิจ
ไทยและเศรษฐกิ จ โลกในป จ จุ บั น และแนวโน ม ในอนาคตที่ มี ผ ลกระทบต อ การดํ า เนิ น ชี วิ ต
ตลอดจนบทบาทและความสัมพันธขององคกรธุรกิจที่มีผลตอการดํารงชีวิตประจําวัน
มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม
3(2-2-5)
SWU 365 Principles of Modern Management
ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม แนวคิดเกี่ยวกับการ
จัดการองคกร การจัดการทรัพยากรขององคกร ประเด็นตางๆที่นาสนใจเกี่ยวกับแนวโนมในการ
จัดการสมัยใหม การจัดการที่เกี่ยวของกับคน ภาวะผูนํา การพัฒนาองคกร และการพัฒนาสังคม
ที่กาวหนาและสันติสุข
มศว 366 จิตวิทยาสังคม
3(2-2-5)
SWU 366 Social Psychology
ศึกษาจิตวิทยาพื้นฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรมของมนุษย พฤติกรรมสังคม ตัว
แปรต างๆทางสั ง คมที่ ทํ า ให เกิ ด พฤติ ก รรมและสภาวะทางจิ ต ของมนุ ษ ย โครงสร า งทางสั ง คม
กระบวนการต างๆทางสั ง คม เจตคติ การรั บ รู ท างสั งคม ความสั ม พั น ธ ระหว า งบุ คคล ความ
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กาวราว พฤติกรรมและบทบาททางเพศ และการสื่อสาร การโฆษณาชวนเชื่อ และแนวทางการ
แกไขปญหาความขัดแยงทางสังคม
มศว 367 กฎหมายทั่วไป
3(2-2-5)
SWU 367 Legal Studies
ศึ ก ษาวิ วั ฒ นาการของกฎหมาย ลั ก ษณะของกฎหมาย ความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
กฎหมายกับศีลธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี ประเภท ลําดับชั้น และหมวดหมูของกฎหมาย
กฎหมายสําคัญที่จําเปนตองรูในการดําเนินชีวิต โดยเนนกระบวนการเรียนรู และสื่อที่หลากหลาย
มศว 371 ความคิดสรางสรรคกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
3(2-2-5)
SWU 371 Creativity, Innovation and Technology
ศึกษาคนควาและฝกปฏิบัติกระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรคดวยกระบวนการ
ตาง ๆ การจั ดการภูมิ ปญญาท องถิ่น เพื่อนําไปสูก ารพัฒ นานวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชนซึ่ง
เกี่ ยวข องกั บเกษตรกรรม วิศวกรรม ศิลปหัตถกรรม ธุรกิ จชุ มชน ความสั มพั น ธกั บ ชุมชนและ
สิ่งแวดลอม โดยเนนกระบวนการเรียนรูและ สื่อที่หลากหลาย
มศว 372 ภูมิปญญาทองถิ่น
SWU 372 Local Wisdom

3(2-2-5)

ศึ ก ษาและค น คว า ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ภู มิ ป ญ ญาชุ ม ชน ภู มิ ป ญ ญาที่ เ กิ ด จาก
กระบวนการคิด การเรียนรู การพัฒนาดวยการกระทําและปฏิสัมพันธในชุมชน ภูมิปญญาในการ
ดํารงชีวิตรวมกับผูอื่น ภูมิปญญาในการอยูรวมกับธรรมชาติสิ่งแวดลอม ภูมิปญญาในการแสวงหา
คุณคาและตัวตนในความเปนมนุษย โดยเนนกระบวนการเรียนรูและสื่อที่หลากหลาย
มศว 373 ภูมิลักษณชุมชน
3(2-2-5)
SWU 373 Man and Community
ศึ ก ษาค น คว า เพื่ อ พั ฒ นาภู มิ ลั ก ษณ ชุ ม ชน ภู มิ ลั ก ษณ ที่ แ สดงความเป น ท อ งถิ่ น
ลั ก ษณะเฉพาะ และความผสานสั ม พั น ธ ใ นชุ ม ชนในบริ บ ทของพื้ น ที่ ท างภู มิ ศ าสตร พื้ น ที่ ท าง
วัฒนธรรม และพื้นที่ทางชาติพันธุ บนฐานของคุณธรรม จริยธรรม และความดีงาม โดยเนน
กระบวนการเรียนรูและสื่อที่หลากหลาย
มศว 374 สัมมาชีพชุมชน
SWU 374 Ethical Careers for Community

3(2-2-5)

ศึกษาคนควาและพัฒนาสัมมาชีพในชุมชน เพื่อสรางสัมมาชีพที่เขมแข็ง ปลูกฝง
สรางสํานึก และสรางความตระหนักในศักดิ์ศรีชุมชน สัมมาชีพที่ผูกพัน และเคารพในธรรมชาติ
สิ่งแวดลอ ม สัน ติสุข คุณความดี ศิลปวัฒ นธรรม และปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง
โดยเนน
กระบวนการเรียนรูและสื่อที่หลากหลาย
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มศว 375 ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน
3(2-2-5)
SWU 375 Good Governance in Community Management
ศึกษาคนควา ปลูกฝงแนวคิด และการปฏิบัติธรรมาภิบาลการบริหารจัดการชุมชน
บริหารจัดการบนความถูกตองและนิติธรรม ความโปรงใสเชื่อถือได การอธิบายตรวจสอบได การ
มีสวนรวม การรับผิดชอบตอบทบาทและหนาที่เพื่อกานพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชนให
เขมแข็งและยั่งยืน โดยเนนกระบวนการเรียนรูและสื่อที่หลากหลาย
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกน
กบว 111 ธรรมชาติและกฎธรรมชาติ
3(2-2-5)
GCM 111 Nature-Based Studies and Nature Law
ศึ ก ษาธรรมชาติ แ ละกฎธรรมชาติ จ ากผู รู ใ นชุ ม ชนปราชญ ช าวบ า น นั ก คิ ด นั ก
ปรัชญา นักศาสนา ตลอดจนอิทธิพลจากความคิดที่มองธรรมชาติแบบแยกสวนและเปนเครื่องมือ
ของการพัฒนาจนสงผลกระทบตอการอยูรวมกับธรรมชาติและสรรพชีวิต
กบว 112 ทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร
3(2-2-5)
GCM 112 Genetic Management of Organic for Foods and Agriculture
ศึกษาสาระและความสําคัญ ของความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรัก ษความ
หลากหลายทางชี ว ภาพ ความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพ ทรั พ ยากรพื ช อาหารและการเกษตร
สนธิ สั ญ ญาระหว า งประเทศที่ ส ง ผลกระทบต อ ทรั พ ยากรพั น ธุ ก รรมพื ช รวมทั้ ง การสร า ง
กระบวนการปกปองและรักษาพันธุกรรมพืช การใชประโยชนและการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช โดยการปฏิบัติจริงในพื้นที่จัดตั้งโพธิวิชชาลัย
กบว 113 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(2-2-5)
GCM 113 Philosophy of Sufficiency Economy
ศึ ก ษาแนวคิ ด และพั ฒ นาการทางความคิ ด ของแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แหงชาติตั้งแตฉบับแรกจนถึงปจจุบัน ผลกระทบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ การ
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลย
เดช หลักการความรู หลักการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ หลักโครงการ แนวทางปฏิบัติและการ
ขับเคลื่อนโครงการตนแบบสูการพัฒนาแบบยั่งยืน
กบว 114 วิกฤติโลก ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3(2-2-5)
GCM 114 Nature,Environment,and World Crisis
ศึกษาพัฒนาระบบสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก โดยเนนตั้งแตหลังยุคปฏิวัติ
อุตสาหกรรม ลัทธิลาอาณานิคมตะวันตกจนถึงการจัดระเบียบโลกของทุนนิยมโลกาภิวัตน ที่สงผล
กระทบตอโลกธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
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กบว 211 การจัดการพลังงานทดแทน
2(2-1-3)
GCM 211 Alternative Energy Management
ศึกษาปญหาวิกฤติพลังงานเชิงระบบ ที่สงผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจสูการ
แกปญหาการพึ่งตนเอง ดวยการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกอยางมีขั้นตอน โดย
เน น กระบวนการผลิ ตที่ รับ ผิ ด ชอบต อ ธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อ ม รวมทั้ งกระบวนการจั ดการใช
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ สมดุล ครบวงจร โดยอาศัยพื้นที่เปนฐานปฏิบัติการ และเครือขาย
ธุรกิจเพื่อสังคมในชุมชนเปนแหลงศึกษาเรียนรู
กบภ 412 วิจัยและพัฒนาการจัดการภูมิวัฒนธรรม
2(2-1-3)
GCM 412 Geo-Cultural Management Research and Development
ศึกษาประเด็นวัฒนธรรมที่ผูเรียนสนและใหประโยชนกับพื้นที่ชุมชน ดวยการวิจัย
และพัฒนารวมกับชุมชน สูการสรางเครือขายภูมิสารสนเทศทางวัฒนธรรมเพื่อนําไปสูการสราง
ความเขมแข็งและการสรางภูมิคุมกันดานวัฒนธรรมของชุมชน
2.2 วิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
กบว 221 สังคมและวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุในพมา
3(2-2-5)
GCM 221 Society and Culture of Ethnic Groups in Myanmar
ศึกษาความเปนมาของกลุมชาติพันธุในพมา ความสัมพันธระหวางพมากับกลุมชาติ
พั น ธุ สั งคม ความเชื่ อ และอั ตลั ก ษณ ท างวัฒ นธรรมของกลุมชาติพัน ธุตลอดจนความสัมพัน ธ
ระหวางกลุมชาติพันธุในพมากับกลุมชาติพันธุในประเทศไทย
กบว 222
GCM 222

ความสัมพันธระหวางประเทศเพื่อนบาน
3(2-2-5)
International Affairs with Neighboring Countries
ศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร ค วามสั ม พั น ธ ร ะหว า งประเทศไทยกั บ ประเทศพม า เชิ ง
สรางสรรค ดวยฐานขอมูลและมุมมองที่กาวขามอคติทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ตลอดจน
การสรางมิติความสัมพันธเพื่อประโยชนรวมของประเทศเพื่อนบาน อาเซียนและประชาคมโลก เพื่อ
การอยูรวมอยางสันติ

กบว 212 วัฒนธรรมและศิลปะประเทศเพื่อนบาน
3(2-2-5)
GCM 212 Cultures and Arts of Neighboring Counties
ศึ ก ษาเอกลั ก ษณ แ ละอั ต ลั ก ษณ ท างวั ฒ นธรรมและศิ ล ปะประเทศเพื่ อ นบ า นเชิ ง
ประวัติศาสตร การถายเท การประสาน ความกลมกลืนทางวัฒนธรรมในพื้นที่ 3 ชายขอบ และ
ความเปนรวมสมัย โดยสามารถนํามาวิเคราะหจัดทําเปนฐานขอมูล สูการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อ
สรางความเขาใจในความเหมือนและความตางบนฐานของการเคารพซึ่งกันและกัน
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กบว 321 ประวัติศาสตรพมา
3(2-2-5)
GCM 321 History of Myanmar
ศึกษาเหตุการณประวัติศาสตรรวมสมัยระหวางประเทศพมากับประเทศไทย ที่ทําให
เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของทั้ง 2 ประเทศ รวมทั้งการเผชิญหนากับภัยคุกคามจากลัทธิ
ลาอาณานิคมตะวันตก การตอตาน การสูญเสียเอกราชอธิปไตยขบวนการกูชาติเสรีไทย และการ
ต อ สู เพื่ อ เอกราช อธิ ป ไตยในพม า การพั ฒ นาที่ แ ตกต า ง และความร ว มมื อ ในฐานะประชาคม
อาเซียนในอดีตจนถึงปจจุบัน
กบว 322 ภาษาพมา 1
3(2-2-5)
GCM 322 Myanmar Language 1
ศึกษาอักษรพมา วิธีการเขียน ระบบการออกเสียงโครงสรางของประโยคคําศัพท
พื้นฐานที่ใชในชี วิตประจําวัน การฝกฝนเพื่อสรางทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียน
โดยสามารถสื่อสารภาษาพมาไดในระดับเบื้องตนตลอดจนสามารถใชพจนานุกรมภาษาพมาได
กบว 323 ภาษาพมา 2
3(2-2-5)
GCM 323 Myanmar Language 2
ศึกษาและปฏิบัติการสรางประโยคที่มีความหมายซับซอนมากขึ้น
กบว 324 ศิลปะและวรรณกรรมพมา
3(2-2-5)
GCM 324 Art and Literature of Myanmar
ศึกษาผลงานศิลปกรรมเฉพาะชิ้นสําคัญของพมา ทั้งสถาปตยกรรม ประติมากรรม
และจิตรกรรม ตลอดจนผลงานวรรณกรรมรวมสมัยชิ้นสําคัญที่สะทอนจิตวิญญาณของประชาชน
ชาวพมาที่มีตอประเทศชาติ มิตรประเทศ และเพื่อนรวมโลก
กบว 325 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางวัฒนธรรมทองถิ่น
3(2-2-5)
GCM 325 Preparation for Professional Experience in Local Culture
จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของนิสิตกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ
ด า นการจั ด การภู มิ วั ฒ นธรรม ซึ่ ง ประกอบด ว ย การพั ฒ นานิ สิ ต ให มี ค วามรู ทั ก ษะ เจตคติ
แรงจู งใจ และคุ ณ ลั ก ษณะที่ เหมาะสมกับ วิชาชีพ โดยเนน การฝก ทัก ษะขั้น พื้น ฐานและระดับ สู ง
ภาคปฏิบัติในงานและกิจกรรมสําหรับฝกประสบการณวิชาชีพในดานการจัดการภูมิวัฒนธรรมกับ
หนวยงานที่ดําเนินโครงการดานวัฒนธรรม เพื่อสังคม ชุมชน จํานวนไมนอยกวา 90 ชั่วโมง
กบภ 421 ฝกประสบการณวิชาชีพทางวัฒนธรรม
6 หนวยกิต
GCM 421 Professional Experience in Culture
ศึ ก ษาเรี ย นรู แ ละปฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่ ผู เ รี ย นสามารถเลื อ กสถานที่ ศึ ก ษาและ
ปฏิบัติงานไดตามความถนัดและตามความสนใจ ทั้งพื้นที่ภาคธุรกิจดานการจัดการวัฒนธรรมเพื่อ
สังคม พื้น ที่ภาคราชการที่มีนโยบายสนับ สนุน การจัดการทางวัฒนธรรม พื้น ที่ภ าควิชาการทุก
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ระดับที่สนับสนุนหรือรวมมือกับวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย โดยผูเรียนจะตองนําเสนอผลการศึกษาเรียนรู
และการปฏิบัติงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูตอที่ประชุมวิชาการที่ชุมชนมีสวนรวม
กบภ 422 ภาษาพมาเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
2(2-1-3)
GCM 422 Myanmar Language for Cultural Tourism
ศึก ษาและฝก การใช ภ าษาพมา เพื่อ เปน เครื่อ งมือ ติดตอกับ หนวยงานระดับพื้น ที่
ประสานงานกับแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมและศิลปะ ตลอดจนสถานที่ทางประวัติศาสตรที่สําคัญ
และจําเปนสําหรับผูเรียนหลักสูตรการจัดการภูมิวัฒนธรรม
2.2.2 วิชาเอกเลือก
กลุมวิชาวิถีชีวิตกับธรรมชาติ
กบภ 131 จริยศาสตรสิ่งแวดลอม
3(2-2-5)
GCM 131 Environmental Ethics
ศึกษาคุณคาของหลักจริยศาสตรและหลักคุณธรรมที่มีความสัมพันธระหวางมนุษย
กับสิ่งแวดลอม ทั้งจากโลกตะวันตกและโลกตะวันออก รวมทั้งศึกษาวิถีการดําเนินชีวิต ประเพณีสืบ
ทอด และความเชื่อของชุมชนที่สงผลตอสิ่งแวดลอม โดยอาศัยพื้นที่เปนกรณีพิเศษ
กบภ 132 มโนทัศนทางวัฒนธรรม
3(2-2-5)
GCM 132 Cultural Concepts
ศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมทั้งในเชิงอารยธรรม เชิงสัญลักษณเชิงของ
กลไกสร า งเสถี ย รภาพ รวมทั้ ง วั ฒ นธรรมในมุม มองของโลก วั ฒ นธรรมและวิ วั ฒ นาการทาง
จิตวิ ทยาอัน เปน พื้นฐานในการนําไปวิเคราะหใหเกิดความเขาใจและเห็นคุณคาของวัฒ นธรรมที่
หลากหลายเพื่อการดํารงอยูอยางเทาทันในกระแสของสังคมปจจุบัน
กบว 231 เทคโนโลยีภูมิปญญาทองถิ่น
3(2-2-5)
GCM 231 Local Wisdom of Technology
ศึกษาและปฏิบัติการสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่น พัฒนาและสงเสริมการพึ่งตนเอง
การสร า งเครื อ ข า ย การขยายผล การเน น การส ง เสริ ม การผลิ ต การพั ฒ นาและการบริ โ ภค
เทคโนโลยีที่เปนไปเพื่อการชวยเหลือเกื้อกูล ทําประโยชนแกเพื่อมนุษยและเอื้ออํานวยประโยชนแก
สังคม ทั้งนี้เพื่อชวยลดทอนผอนเบาและเทาทันการใชเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนลัทธิบริโภคนิยม
กบว 232 ชุมชนกับขบวนการสีเขียว
3(2-2-5)
GCM 232 Community and Green Movements
ศึกษาเรียนรูชุมชนกับขบวนการสีเขียวเชิงกระบวนการ จากกระบวนการการรวมตัว
ของชุมชนทองถิ่นดวยความรวมมือแตละภาคสวน สูการจัดการกระบวนการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
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กอเกิดขบวนการสีเขียว เครือขายตลาดสีเขียว และอนาคตของโลก ภายใตวิถีแหงการบริโภคเกิน
ขนาดและการลมสลาย
กบว 331 วัฒนธรรมวิจารณ
3(2-2-5)
GCM 331 Cultural Critics
ศึกษาประวัติศาสตร แนวความคิด พัฒนาการทางความคิดของการวิจารณทาง
วัฒนธรรม สั งคม และศิ ลปะ รวมทั้งปฏิ บัติการสรางกระบวนการวิ จารณ และสร างเครือ ขาย
วัฒนธรรมวิจารณดวยการเนนสื่อชุมชนที่เชื่อมโยงกับสื่อการเรียนรู แหลงการเรียนรูประเด็นทาง
ประวัติศาสตร สังคม วัฒนธรรม ผลงานศิลปะ รวมถึงสถานการณหรือเหตุการณในพื้นที่ ที่ยก
มากรณีศึกษาเชิงเปรียบเทียบ
กลุมวิชาภูมิวัฒนธรรม
กบว 141 ประวัติศาสตรชุมชนและภูมิปญญา
3(2-2-5)
GCM 141 Community History and Wisdom
ศึกษาวิธีคิดเพื่อเขาถึงความจริงทางประวัติศาสตรของชุมชนเชิงบริบท ทั้งขอมูล
จากบุคคล สถานที่ เหตุการณ วัตถุทางประวัติศาสตรคนชุมชน ตลอดจนศึกษาภูมิปญญาชุมชน
ด านต าง ๆที่ เ กี่ ยวข อ งกั บ ป จ จั ย 4 รวมทั้ งคุ ณ ค าทางวั ฒ นธรรมภาษา ศิ ล ปะแขนงต าง ๆ ที่
สะทอนอัตลักษณของชุมชนเชิงสัมพันธ
กบว 142 แนวคิดเพื่อการพัฒนาและผลกระทบ
3(2-2-5)
GCM 142 Analysis of Development Concepts and Impact
ศึกษาแนวคิ ดและความสําคัญ ของการพั ฒนา วิ เคราะหเกี่ ยวกับสถานการณ โลก
ป จ จุ บั น และผลกระทบของการพั ฒ นาในยุ คที่ผา นมา เปา หมายการพัฒ นาของประเทศไทยใน
ปจจุบันรวมทั้งศึกษาแนวคิดในการพัฒนาเพื่อการดํารงอยูกับสังคมและประเทศเพื่อนบาน
กบว 241 วัฒนธรรมสากลกับอัตลักษณทางวัฒนธรรม
3(2-2-5)
GCM 241 Intercultural and Cultural Identity
ศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร พั ฒ นาการทางความคิ ด และความเคลื่ อ นไหวทางสั ง คม
วัฒนธรรมและศิลปะ ตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร ถึงยุคสมัยใหม และหลังสมัยใหม ทั้งในบริบท
ของโลกตะวันตกและตะวันออก ตลอดจนศึกษาถึงความหมายและความหลากหลายของอัตลักษณ
วัฒนธรรม โดยใชพื้นที่เปนฐานของการศึกษา
กบว 242 การศึกษาชาติพันธุ ชนเผาและชุมชนชายขอบ
3(2-2-5)
GCM 242 Indigenous, Tribal and Marginalized Community Studies
การศึ ก ษาแนวความคิ ด และพั ฒ นาการทางความคิ ด ความหมาย และความ
หลากหลายของชาติพัน ธุ ชนเผา และชุมชนชายขอบ สัมมนาเชิงปฏิบัติก ารรวมกั บ ชนเผ าและ
ชุมชนชายขอบ รวมถึงศึกษาถึงผลกระทบจากลัทธิลาอาณานิคม สงครามแยงชิงดินแดน การเมือง
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ของรัฐชาติและระบบทุนนิ ยมโลกาภิวัตน ที่สงผลตอ การเปลี่ยนแปลงตอชาติพันธุ ชนเผา และ
ชุมชนชายขอบ
กบว 341 การสรางพลังรวมองคกรทางวัฒนธรรมและศิลปะ
3(2-2-5)
GCM 341 Empowerment of Cultural and Art Organizations
การศึกษา เรียนรู ถึงแนวความคิด พัฒนาการความคิดและกระบวนการในการ
จั ดการบริ ห ารองค ก รทางวั ฒ นธรรมและศิ ลปะ กรณี ศึก ษาทั้ งในโลกตะวั น ตก ตะวั น ออก ใน
ประเทศและพื้นที่ชุมชนชายขอบรวมทั้งการลงปฏิบัติการทํางานในเชิงการจัดการเครือขายเพื่อสราง
พลังรวมองคกรทางวัฒนธรรมและศิลปะ ในแบบชุมชนมีสวนรวม
กลุมวิชาการจัดการความรูทางวัฒนธรรม
กบว 151 โครงสรางชุมชน
3(2-2-5)
GCM 151 Community Structure
ศึ ก ษาโครงสร า งและองค ป ระกอบที่ มี บ ทบาทในชุ ม ชน ทั้ ง บ า น วั ด โรงเรี ย น
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ระบบสาธารณสุขพื้นฐาน รวมทั้งวิวัฒนาการของโครงสรางชุมชน
จากอดีตจนถึงปจจุบัน พรอมปฏิบัติการสํารวจเพื่อสรางความเขาใจและภาคภูมิใจในทองถิ่น
กบว 152 การศึกษาเครือขายสื่อทองถิ่น
3(2-2-5)
GCM 152 Local Media Network Studies
การศึกษา เรียนรู แนวความคิดของสื่อทองถิ่นในเชิงนโยบายของภาครัฐ และภาค
ประชาชน เรี ยนรู แนวความคิ ด กระบวนการในการก อ เกิ ด กระบวนการสร างเครื อ ข าย การ
ขับเคลื่อนชุมชน การจัดการ การบริหารงาน ตลอดจนศึกษาปญหาของสื่อทองถิ่นเชิงระบบ ทั้ง
จากบุคคลและองคกร
กบว 153 วัฒนธรรมกับสื่อสารสนเทศ
3(2-2-5)
GCM 153 Culture and Information Media
ศึกษาลักษณะความเปนวัฒนธรรมที่แสดงถึงวิถีชีวิต และโครงสรางของชุมชนดวย
การเรียนรูซึ่งกันและกันและการอยูรวมกัน โดยสามารถนําองคความรูความเขาใจที่ผานการคัดสรร
มาจั ดเก็ บ เป น ฐานขอ มู ล พร อ มทั้ งศึ ก ษากระบวนการจั ดเก็ บ สื่ อ สารสนเทศที่ ส ามารถนํ ามาใช
ประโยชนรวมกันในการศึกษาและเรียนรูตอได
กบว 251 ภูมิสารสนเทศเพื่อวัฒนธรรมและศิลปะ
3(2-2-5)
GCM 251 Geoinformatic for Cultural and Art
ศึกษาเรียนรูการบันทึกและจัดเก็บ ตลอดจนการประมวลผลองคความรูวัฒนธรรม
และศิลปะ ซึ่งสามารถคัดสรรองคความรูดังกลาวมาสรางเปนฐานขอมูลทางภูมิสารสนเทศอยาง
เปนระบบ โดยสามารถนํามาใชเพื่อการศึกษาเรียนรูเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อ
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การอนุรักษสืบทอด ตลอดจนการอาศัยวัฒนธรรมและศิลปะ เปนกระบวนการสรางวัฒนธรรมและ
ศิลปะเปนกระบวนการสรางมิตรภาพระหวางประเทศ
กบว 252 การจัดการวัฒนธรรมผานระบบการศึกษาทางไกล
3(2-2-5)
GCM 252 Cultural Management through Distance Education System
ศึ ก ษาความหมายและแนวคิ ด ของการจั ด การวั ฒ นธรรม ผ า นระบบการศึ ก ษา
ทางไกล รวมทั้งการอนุรักษพหุวัฒนธรรมดวยการใชสื่อการเรียนรู เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการ
กบว 351 ขบวนการวัฒนธรรมเพื่อสันติ
3(2-2-5)
GCM 351 Cultural Movement for Peaces
ศึกษาวิเคราะหแนวคิดของบุคคล กลุมบุคคล องคกร ขบวนการ ที่ตอสูสงคราม
อั น เกิ ดจากความไม ยุ ติธรรมทั้ งจากในประเทศและต างประเทศด วยวิ ถี สั น ติ รวมทั้ งศึ ก ษาการ
ขับเคลื่อนองคกรแบบสันติวิธี ทั้งองคกรภายในประเทศ องคกรระหวางประเทศ และการสราง
เครือขายสันติวิธี เพื่อปกปองสิทธิมนุษยชน ปกปองชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กบว 352 การแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวัฒนธรรม ระหวางประเทศเพื่อนบาน 3(2-2-5)
GCM 352 Cultural Learning Exchange with Neighboring Countries
การศึกษาและทําความเขาใจการแพรกระจายของวัฒนธรรม ตลอดจนการปรับตัว
ใหเขากับสภาวะแวดลอมของแตละวัฒนธรรมในกลุมประเทศเพื่อนบานที่แสดงถึงอัตลักษณเฉพาะที่
สอดคลองกับวิถีชีวิตและความเปนอยู
กบว 353 เศรษฐศาสตรชุมชนกับการจัดการวัฒนธรรมทองถิ่น
3(2-2-5)
GCM 353 Community Economy and Local Traditions Management
ศึกษาเศรษฐกิจวัฒนธรรมของทองถิ่น ที่แสดงถึงภูมิปญญาอันสอดคลองกับระบบ
นิ เ วศของท อ งถิ่ น การใช ห ลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาวิเ คราะห ผ ลิ ต ภัณ ฑ เพื่ อ การบริ โ ภค
ภายในชุมชน รวมทั้งศึกษาผลกระทบของระบบทุนนิยม ที่สงผลกระทบตอวิถีวัฒนธรรมทองถิ่นที่
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
กลุมสัมมาชีพวัฒนธรรม
กบว 161 ธุรกิจขนาดยอมและสัมมาชีพชุมชน
3(2-2-5)
GCM 161 Small Business and Community Livelihoods
ศึ ก ษาหลั ก เศรษฐศาสตร แ นวพุ ท ธในโลกสมั ย ใหม ที่ ถื อ ตนเป น ส ว นหนึ่ ง ของ
ธรรมชาติสิ่งแวดลอมและคุณความดี การทําความเขาใจความหมาย กระบวนการและองคประกอบ
ของธุรกิจขนาดยอม เพื่อการสรางสัมมาชีพธุรกิจขนาดยอมที่เขมแข็ง ปลุกฝง สรางสํานึก และ
สรางความตระหนักในศักดิ์ศรีชุมชน รวมถึงการจัดการทําโครงการธุรกิจขนาดยอมที่ตอบสนอง
ความตองการของชุมชน อันเปนนวัตกรรมจากภูมิปญญาทองถิ่น
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กบว 261 การจัดการทองเที่ยงเชิงวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู
3(2-2-5)
GCM 261 Cultural Tourism Management for Learning
ศึกษาเรี ยนรูถึงแนวความคิด และกระบวนการบริหารจัดการ การทองเที่ยวเชิ ง
วัฒนธรรม ทั้งในระดับประเทศและชุมชนทองถิ่น สัมมนาเชิงปฏิบัติการกับชุมชน ในการจัดการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตลอดจนศึกษาแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อรักษาธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ศิลปะ และความหลากหลายทางอัตลักษณชาติพันธุ
กบว 262 ธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม
3(2-2-5)
GCM 262 Social and Environmental Business
ศึกษาเรียนรูถึงแนวความคิด การพัฒนาแนวคิดและกระบวนการบริหารจัดการของ
องคกรธุรกิจ เพื่อสังคมและสิ่งแวดลอมในประเทศและตางประเทศ ศึกษาและวิพากษผลกระทบและ
ปญหาของกลไกธุรกิจขามชาติที่สรางปญหาตอสังคม วัฒนธรรม ชุมชน ธรรมชาติ สิ่งแวดลอมที่
นําไปสูการสนับสนุนและสงเสริมภาคธุรกิจภาคเอกชน ใหมีสวนรวมในการรับผิดชอบสังคมและ
สิ่งแวดลอม
กบว 361 ศิลปะเครื่องปนดินเผาและหัตถกรรมชุมชน
3(2-2-5)
GCM 361 Pottery Arts and Community Crafts
ศึ ก ษาพื้ น ฐานความรู ค วามเข า ใจ กระบวนการผลิ ต ทั้ ง ในระบบการผลิ ต แบบ
ครอบครัว และการผลิตแบบอุตสาหกรรม ตลอดจนสามารถปฏิบัติในงานศิลปะและงานหัตถกรรม
เครื่องปนดินเผาโดยสามารถนําเอาเอกลักษณ หรือลักษณะรวมอยางใดอยางหนึ่งกับบริบทของ
ชุม ชนนํามาประยุ ก ตม าร วม สู งานศิ ลปะเครื่อ งปน ดินเผาหัตถกรรมชุมชนที่ดูแลธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
กบว 362 สิทธิของสัตวและกฎหมายคุมครองพรรณพืช
3(2-2-5)
GCM 362 Wild animal Rights and Plant Protection Laws
ศึ ก ษาการพั ฒ นาสั ง คมไทย ระบบค า นิ ย ม การขยายตั ว ของลั ท ธิ บ ริ โ ภคนิ ย ม
เครื อ ข า ยระบบทุ น นิ ยม โลกาภิ วั ตน ที่ ส งผลกระทบต อ การดํ ารงอยู ข องสั ตว ป า และพรรณพื ช
โดยเฉพาะการคุ ก คามสั ต ว ป า และพรรณพื ช ในพื้ น ที่ ป ระเทศไทย ทั้ ง พื้ น ที่ ทั่ ว ไป พื้ น ที่ อุ ท ยาน
แหงชาติ และพื้นที่มรดกโลก
กบว 363 การสรางพลังรวมเครือขายธุรกิจสีเขียว
3(2-2-5)
GCM 363 Empowerment Green Business Networks
ศึ ก ษาเรี ย นรู และปฏิ บั ติ ก าร การสร า งพลั ง ร ว มเครื อ ข า ย แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู
ร วมกั บ องค ก รธุ รกิ จ สี เขี ยว องค ก รที่ ขับ เคลื่ อ นธุ รกิ จ เพื่ อ สั งคม ชุ มชน วั ฒ นธรรม ธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
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กบว 364 ภูมิวัฒนธรรมสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
3(2-2-5)
GCM 364 Cultural Geography Information for Development
ศึกษาศาสตรสารสนเทศ กระบวนการจัดเก็บขอมูล การสรางเครือขายขอมูล การ
สรางขอมูลเชิงบริบท เพื่อเปนเครื่องมือของการบริหารขอมูลภูมิวัฒนธรรม เพื่อยังประโยชนใน
การพัฒนาพื้นที่ระดับจังหวัดและระดับชาติอยางมียุทธศาสตร
กบว 365 สิ่งแวดลอมศึกษา
3(2-2-5)
GCM 365 Environmental Studies
ศึกษาวิวัฒนาการ เปาหมายและวัตถุประสงคของสิ่งแวดลอมศึกษา รวมทั้งวิพากษ
แผนแมบ ทสิ่ งแวดลอ มศึ กษาของประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อ ความเข าใจสิ่ งแวดลอ มของประเทศไทย
วิเคราะห แนวทางการพั ฒนาสิ่งแวดลอ มศึก ษาที่ ยั่งยืน ด วยการมีสวนร วมของชุมชนท องถิ่นและ
หนวยงานของรัฐ นําผลการวิเคราะหจัดทํากิจกรรมโครงการรณรงคใหเกิดความเขาใจธรรมชาติ
และสังคม จนนําไปสูการแกปญหาและดูแลสิ่งแวดลอมอยางสรางสรรคตอไป
กบว 366 การศึกษาและพัฒนาอัญมณีเบื้องตน
3(2-2-5)
GCM 366 Introduction and Development of Gem
ศึกษานโยบายเทศบาลนครแมสอด ดานเขตเศรษฐกิจพิเศษ การสรางฐานขอมูล
แหลงผลิตเครื่องประดับในพื้นที่ชุมชน ขอมูลแหลงที่มาของหยก พลอย ทับทิม ยี่หยา ทั้งจากใน
ประเทศและจากประเทศเพื่อนบาน ตลอดจนศึกษาวิเคราะหภูมิปญญาการออกแบบ ที่สัมพันธกับ
วัฒนธรรม ชาติพันธุ และอัตลักษณชุมชน เพื่อเปนฐานของการฝกทดลองปฏิบัติการ
กบว 367 พื้นฐานการผลิตเครื่องประดับอัญมณีและอินทรียมณี
3(2-2-5)
GCM 367 Introduction to Jewerlry Making
ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบเครื่องประดับ กระบวนการสรางสรรคเครื่องประดับ
การประกอบอั ญมณี อิน ทรี ยมณี ดวยเทคโนโลยี พื้น ฐานและเทคโนโลยี ที่เหมาะสม ที่ สามารถ
พัฒนาเปนสัมมาชีพชุมชน โดยเชื่อมโยงกับนโยบายเมืองแหงอัญมณีของเทศบาลนครแมสอด
กบภ 462 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน
3(2-2-5)
GCM 462 Research and Development of Local Products
การค น คว า ความรู ด า นผลิ ต ภั ณ ฑ ชุ ม ชนอย า งมี ร ะบบและแบบแผน ตั้ ง แต
กระบวนการแปรรูปผลผลิต การเก็บรักษา การบรรจุ การออกแบบบรรจุภัณฑ และระบบการ
ควบคุมคุณภาพ เพื่อใหเกิดการพัฒนาดานผลิตภัณฑชุมชนและเกิดองคความรูที่สามารถถายทอดสู
กระบวนการเรียนรู
กบภ 463 คชศึกษา
3(2-2-5)
GCM 463 Elephant and Thai History Studies
ศึก ษาประวั ติศาสตร ของชาติ ที่ สัมพั น ธ กับ บทบาทของช างในยุ คสมัยต าง ๆ ภูมิ
ปญญาคชลักษณนิสสัยและธรรมชาติของชาง การดูแลรักษา บทบาทของชางกับอาชีพและธุรกิจปา
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ไม ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ภัยคุกคามตอชางในยุคปจจุบันการดํารงอยูและ
อนาคตของชางไทย
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ภาคผนวก
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