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ค าอธิบายรายวิชา   ๓ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๘ 
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๑ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 

--------------------- 
๑. ชื่อหลักสูตร 

ชื่อภาษาไทย : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
      ชื่อภาษาอังกฤษ  : General Education Program 
๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 คณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ๓.๑ ปรัชญาของหลกัสตูร 

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่า
ของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของ
สังคมไทยและสังคมโลก 

ปรัชญาของหลักสูตร ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
คือ มุ่งให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๓ ประการ คือ (๑) ความรู้ดี (๒) มีคุณธรรม  
(๓) น าสันติสุข 

    ๓.๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
    ๑) เพ่ือปลูกฝังผู้ศึกษาให้มีศีลธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพในความแตกต่างทาง

ความคิดและสามารถด ารงชีวิตอย่างดีงาม 
  ๒) เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้ศึกษาเป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
  ๓) เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้ศึกษามีทักษะด้านภาษาและสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้ถูกต้องและ
เหมาะสม 
  ๔) เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถน าความรู้มาใช้ในชีวิตประจ าวัน ในหน้าที่การงาน ชีวิตครอบครัว        
และกิจกรรมทางสังคมได ้
 
๔.   ก าหนดการเปิดสอน 
 เปิดด าเนินการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป 
 
๕.   โครงสร้างหลักสูตร 
      หมวดวิชาศึกษาทั่วไป แบ่งเป็นวิชาบังคับ ๑๘ หน่วยกิต ซ่ึงนิสิตทุกคณะต้องศึกษาให้ครบทุกรายวิชา และ
วิชาเลือก ๑๒ หน่วยกิต รวมเป็น  ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จ านวน    ๓๐  หน่วยกิต 
                      ๑) วิชาบังคับ  จ านวน        ๑๘              หน่วยกิต 
                      ๒) วิชาเลือก  จ านวน           ๑๒   หน่วยกิต 
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๒ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวน  ๓๐  หน่วยกิต 
นิสิตทุกคณะต้องศึกษาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จ านวน  ๓๐  หน่วยกิต  ประกอบด้วย 

ก. วิชาบังคับ  จ านวน   ๑๘  หน่วยกิต 
๐๐๐ ๑๐๑  มนุษย์กับสังคม       ๓ (๓-๐-๖) 

  ๐๐๐ ๑๐๒  กฎหมายทั่วไป     ๓ (๓-๐-๖)  
  ๐๐๐ ๑๐๓ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล   ๓ (๓-๐-๖) 

๐๐๐ ๒๐๔  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   ๓ (๓-๐-๖) 
๐๐๐ ๒๐๕ ปรัชญาเบื้องต้น     ๓ (๓-๐-๖) 
๐๐๐ ๒๐๖  คณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือการวิจัย   ๓ (๓-๐-๖) 

ข. วิชาเลือก   จ านวน  ๑๒  หน่วยกิต 
๐๐๐ ๑๐๗ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ๓ (๓-๐-๖) 
๐๐๐ ๑๐๘ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น    ๓ (๓-๐-๖)   
๐๐๐ ๑๐๙ จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาตน   ๓ (๓-๐-๖)   
๐๐๐ ๑๑๐ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น     ๓ (๓-๐-๖) 
๐๐๐ ๑๑๑ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการเรียนรู้   ๓ (๓-๐-๖) 
๐๐๐ ๑๑๒  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่  ๓ (๓-๐-๖) 
๐๐๐ ๑๑๓ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น    ๓ (๓-๐-๖) 
๐๐๐ ๑๑๔ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม    ๓ (๓-๐-๖)    
๐๐๐ ๑๑๕ เหตุการณ์โลกปัจจุบัน    ๓ (๓-๐-๖) 
๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น     ๓ (๓-๐-๖)  
๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง    ๓ (๓-๐-๖)   
๐๐๐ ๑๑๘ ภาษาไทยเบื้องต้น    ๓ (๓-๐-๖)   
๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาไทยชั้นสูง     ๓ (๓-๐-๖)  
๐๐๐ ๒๒๐ ภาษาจีนเบื้องต้น      ๓ (๓-๐-๖)  
๐๐๐ ๒๒๑ ภาษาจีนชั้นสูง     ๓ (๓-๐-๖)  
๐๐๐ ๒๒๒ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น      ๓ (๓-๐-๖)  
๐๐๐ ๒๒๓ ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง     ๓ (๓-๐-๖)  
๐๐๐ ๒๒๔ ภาษาฮินดีเบื้องต้น     ๓ (๓-๐-๖)  
๐๐๐ ๒๒๕ ภาษาฮินดีชั้นสูง     ๓ (๓-๐-๖)  
๐๐๐ ๒๒๖ วัฒนธรรมไทย     ๓ (๓-๐-๖)  
๐๐๐ ๒๒๗ มนุษย์กับอารยธรรม     ๓ (๓-๐-๖)   
๐๐๐ ๒๒๘ สันติศึกษา     ๓ (๓-๐-๖)  
๐๐๐ ๒๒๙ ภาวะผู้น า     ๓ (๓-๐-๖)  
๐๐๐ ๒๓๐ หลักธรรมาภิบาล     ๓ (๓-๐-๖)  
๐๐๐ ๒๓๑ การรู้เท่าทันสื่อ     ๓ (๓-๐-๖) 
๐๐๐ ๒๓๒ ความรับผิดชอบต่อสังคม    ๓ (๓-๐-๖) 
๐๐๐ ๒๓๓ ศาสนาทั่วไป     ๓ (๓-๐-๖) 
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๓ 

   
๖. ค าอธิบายรายวิชา 

๖.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 ๑) วิชาบังคับ    จ านวน  ๑๘  หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๐๑  มนุษย์กับสังคม       ๓ (๓-๐-๖) 
   (Man and Society) 
 ศึกษาความหมายและความเป็นมาเกี่ยวกับมนุษย์กับสังคม ตามหลักการทางมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม สถาบันสังคม ประชา
สังคม กระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรม การวิเคราะห์ปัญหาสังคมและแนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมแบบ
สันติวิธี ความเป็นพลเมือง และการสื่อสารทางสังคมยุค New Normal 
 ๐๐๐ ๑๐๒  กฎหมายทั่วไป      ๓ (๓-๐-๖)  

(General  Law) 
 ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย ความหมายและลักษณะของกฎหมาย ที่มาของกฎหมาย ประเภทของ
กฎหมาย การใช้กฎหมาย การยกเลิกกฎหมาย กฎหมายเกี่ยวกับบุคคล ครอบครัว มรดก พินัยกรรม สัญญา
ประเภทต่างๆ ที่ส าคัญ ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับกฎหมายอาญา ความรับผิดในทางอาญา เหตุยกเว้นความผิดและ
เหตุยกเว้นโทษ เหตุลดโทษ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระท าความผิด กระบวนการยุติธรรมของไทย 

๐๐๐ ๑๐๓ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล    ๓ (๓-๐-๖)   
   (Computer and Digital Technology) 
 มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล องค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์ 
แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ ความปลอดภัย กฎหมาย และจริยธรรมในสังคมดิจิทัล มีทักษะในการใช้อินเทอร์เน็ต 
สื่อ และการสื่อสารยุคดิจิทัล และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดท าเอกสาร ตารางค านวณ การน าเสนอข้อมูลได้ 
และรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต 

๐๐๐ ๒๐๔  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร    ๓ (๓-๐-๖) 
(English for Communications) 

ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในด้านการฟังและการพูด การอ่านและการเขียนเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน การทักทาย การแนะน าตัว   การแสดงออกทางความรู้สึกและความคิดเห็นการแสดงบทบาท
สมมติ  ศึกษาโครงสร้างและการใช้ไวยากรณ์ เพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ 

๐๐๐ ๒๐๕ ปรัชญาเบื้องต้น      ๓ (๓-๐-๖) 
(Introduction to Philosophy)       

ศึกษาความหมาย ขอบเขตของปรัชญา ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา สาขาปรัชญา สาระส าคัญของ
ปรัชญาสาขาต่าง ๆ พัฒนาการของปรัชญาตะวันออกและปรัชญาตะวันตก หลักการและวิธีให้เหตุผลทางปรัชญา 

๐๐๐ ๒๐๖  คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการวิจัย    ๓ (๓-๐-๖) 
   (Mathematics and Statistics for Research)   
 ศึกษาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ เชต การให้เหตุผล ระบบและคุณสมบัติของจ านวน
จริง สมการและอสมการ ความสัมพันธ์ ฟังก์ชั่น เมทริกซ์ หลักพ้ืนฐานทางสถิติ การรวบรวมข้อมูล การแจกแจง
ความถี่ และการหาค่าแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง สถิติแบบบรรยาย สถิติทดสอบ การทดสอบสมมติฐาน รูปแบบการ
วิจัย การออกแบบการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป การเขียนโครงร่างการ
วิจัยและการเขียนรายงานผลการวิจัย 
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๔ 

๒)  วิชาเลือก  จ านวน  ๑๒  หน่วยกิต 
๐๐๐ ๑๐๗ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง  ๓ (๓-๐-๖) 

(Introduction to Politics and Government) 
ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองและการปกครอง พัฒนาการการเมืองการปกครอง สถาบันทาง

การเมือง กระบวนการทางการเมืองและการปกครอง การจัดระเบียบการปกครอง ปัญหาและอุปสรรคทางการ
เมือง และแนวคิดพระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครอง 

๐๐๐ ๑๐๘ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น     ๓ (๓-๐-๖) 
    (Introduction to Economics) 
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์  ระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์  อุปทาน  การก าหนดราคาดุลย

ภาพ  พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ตลาดในระบบเศรษฐกิจ รายได้ประชาชาติ การเงิน วัฏจักรเศรษฐกิจ 
ดุลการค้าและดุลการช าระเงิน การพัฒนาเศรษฐกิจ ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน และ
เทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจบทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนในระบบเศรษฐกิจ โครงสร้าง
เศรษฐกิจ ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยและแนวทางแก้ไข และศึกษาเศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธ 

๐๐๐ ๑๐๙ จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน    ๓ (๓-๐-๖) 
    (Psychology for Self-Development)  
ศึกษาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางจิตวิทยาและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เข้าใจ

ตนเองและผู้อ่ืน สามารถวิเคราะห์ตนเองและผู้อื่น  มีทักษะในการสื่อสาร สร้างสัมพันธภาพและท างานเป็นทีม 
๐๐๐ ๑๑๐ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น      ๓ (๓-๐-๖) 
                 (Introduction to Linguistics) 
ศึกษาความเป็นมา ความหมาย ความส าคัญ แนวคิดและทฤษฎีทางวิชาภาษาศาสตร์ ลักษณะทั่วไปของ

ภาษา  สาขาวิชาภาษาศาสตร์ และวิเคราะห์ภาษาตามแนวภาษาศาสตร์ 
๐๐๐ ๑๑๑  ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการเรียนรู้    ๓ (๓-๐-๖) 
  (Language Skills for Learning) 
ความรู้เกี่ยวกับภาษาและทักษะภาษาที่จ าเป็นต่อการสื่อสาร หลักการใช้ภาษาเพ่ือการเรียนรู้และสืบค้น

ข้อมูล การสืบค้นข้อมูลท้องถิ่น และข้อมูลสารสนเทศจากสื่อทุกประเภท การใช้ห้องสมุด วิธีการแสวงหาความรู้ 
การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ โดยใช้กระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษาในการ
สรุปความ ตีความ วิเคราะห์ วิจารณ์และสังเคราะห์ น าเสนอเป็นลายลักษณ์อักษร วาจา และสื่อประสม 

๐๐๐ ๑๑๒  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่   ๓ (๓-๐-๖) 
   (Modern Science and Technology) 
 ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ ประวัติและผลงานของนักวิทยาศาสตร์ในยุคต่าง ๆ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจ าวัน วิทยาศาสตร์ประยุกต์ พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์  
หลักพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี  กระบวนการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เทคโนโลยีภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น พระพุทธศาสนากับเทคโนโลยี 

๐๐๐ ๑๑๓ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น      ๓ (๓-๐-๖) 
   (Introduction to Logic)      

 ศึกษานิมิต ค าที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน วิภาค การนิยามความหมาย ญัตติประพจน์ในแบบ  ต่าง ๆ 
การแบ่งญัตติ ความเป็นปฏิปักษ์แห่งญัตติ ญัตติผสม การให้เหตุผล ปรัตถานุมานและปฤจฉาวาทีแบบต่าง ๆ 
ศึกษาหลักการและวิธีการให้เหตุผลจากบทสนทนาของพระพุทธเจ้าในอนัตตลักขณสูตรหรือในสูตรอื่น ๆบท
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สนทนาในคัมภีร์กถาวัตถุ ญาณวิทยาของนิกายสรวาสติวาท วิภาษวาทีของนาคารชุน เปรียบเทียบความเหมือน
และความต่างระหว่างตรรกศาสตร์ตะวันตก  กับตรรกศาสตร์ตะวันออก โดยเฉพาะหลักการเชิงตรรกในคัมภีร์ 

๐๐๐ ๑๑๔ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม     ๓ (๓-๐-๖)  
                            (Man  and  Environment) 

ศึกษาสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับมนุษย์ แนวคิดการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมให้
เกิดประโยชน์ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และ
บทบาทของพระสงฆ์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 
 ๐๐๐ ๑๑๕ เหตุการณ์โลกปัจจุบัน     ๓ (๓-๐-๖)  
                            (Current  World  Affairs) 
 ศึกษาเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในโลก ทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ความร่วมมือและ
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมโลก ประเทศไทยกับเหตุการณ์ส าคัญของโลก ความร่วมมือของชาวพุทธในเวทีโลก 
บทบาทของพระพุทธศาสนากับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในโลกปัจจุบัน 
 ๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น       ๓ (๓-๐-๖)  
   (Basic  Sanskrit) 

ศึกษาโครงสร้างของภาษาสันสกฤต อักษร เครื่องหมาย ระบบเสียง การเปลี่ยนแปลงอักษรและเสียง 
การเขียน การอ่านค าศัพท์ ส่วนประกอบของนามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์สระการันต์ สระสนธิ บุรุษสรรพนาม 
นิยมสรรพนาม ปฤจฉาสรรพนาม สัมพันธสรรพนาม กริยาศัพท์ ส่วนประกอบของกริยาอาขยาต การประกอบรูป
เป็นอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ การแจกรูปกริยา แปลและแต่งประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ที่ได้
ศึกษา   
 ๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง     ๓ (๓-๐-๖)  
    (Advanced  Sanskrit) 
 ศึกษานามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์ พยัญชนะการันต์ พยัญชนะสนธิ สังขยาศัพท์ อัพยยศัพท์ กริยา
ศัพท์ การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ กริยาอาขยาตกรรมวาจก ภาววาจก ณิชันตกรรตุวาจก    
ณิชันตกรรมวาจก การสลับเปลี่ยนประโยคกรรตุวาจกเป็นกรรมวาจก ประโยคค าถาม ประโยคปฏิเสธ แปลและ
แต่งประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ท่ีได้ศึกษา   
 ๐๐๐ ๑๑๘ ภาษาไทยเบื้องต้น      ๓ (๓-๐-๖)  
   (Basic Thai) 
 ศึกษาหน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระ  หน่วยเสียงวรรณยุกต์ หน่วยค า ระบบไวยากรณ์ 
ความหมายในภาษาไทย  ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน  เขียนภาษาไทย ฟังค าสั่ง ค าบรรยาย จดบันทึกเรื่องที่ฟัง  
พูด ทักทาย ขอบคุณ ขอโทษ  ขออนุญาต แนะน าตัวเอง แนะน าผู้ อ่ืน บอกชื่อสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
สนทนาได้ทั้งค าที่แสดงความหมายรูปธรรมและนามธรรม 
 ๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาไทยชั้นสูง      ๓ (๓-๐-๖)  
    (Advanced  Thai) 

ศึกษาวิเคราะห์หน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระ  หน่วยเสียงวรรณยุกต์  หน่วยค า ระบบไวยากรณ์   
ความหมายในภาษาไทย  ฝึกทักษะการฟังข่าวจากวิทยุ  โทรทัศน์  การพูดวาทศิลป์  การ อ่านหนังสือพิมพ์และ
ต าราวิชาการ การเขียนบทความ  และฝึกแต่งกาพย์  กลอน  โคลง  ฉันท์ในภาษาไทย  
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 ๐๐๐ ๒๒๐ ภาษาจีนเบื้องต้น       ๓ (๓-๐-๖)  
   (Basic Chinese) 
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาจีนในเรื่องระบบเสียง ระบบค า และระบบประโยค ฝึกการอ่าน การเขียน
ภาษาจีน และการฝึกสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน 
 ๐๐๐ ๒๒๑ ภาษาจีนชั้นสูง      ๓ (๓-๐-๖)  
                            (Advanced  Chinese) 
 ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีน เน้นการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน 
 ๐๐๐ ๒๒๒ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น       ๓ (๓-๐-๖)  
                            (Basic  Japanese) 
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาญี่ปุ่น ในเรื่องระบบเสียง ระบบค า และระบบประโยค ฝึกการอ่าน เขียน
ภาษาญี่ปุ่น และการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน 
 ๐๐๐ ๒๒๓ ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง     ๓ (๓-๐-๖)  
                            (Advanced  Japanese) 
 ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่น เน้นการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์
ปัจจุบัน 
 ๐๐๐ ๒๒๔ ภาษาฮินดีเบื้องต้น      ๓ (๓-๐-๖)  
                            (Basic  Hindi) 
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาฮินดี  ในเรื่องระบบเสียง  ระบบค า  และระบบประโยค  ฝึกการฟัง อ่านเขียน  
สนทนาภาษาฮินดี  และระบบไวยากรณ์พ้ืนฐานที่นิยมใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 ๐๐๐ ๒๒๕ ภาษาฮินดีชั้นสูง      ๓ (๓-๐-๖)  
    (Advanced  Hindi) 
 ฝึกทักษะในการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนภาษาฮินดี  เน้นการสนทนา  โดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์
ปัจจุบัน 
 ๐๐๐ ๒๒๖ วัฒนธรรมไทย      ๓ (๓-๐-๖)  
                            (Thai  Culture) 
 ศึกษาความหมายและเนื้อหาของวัฒนธรรม พัฒนาการของวัฒนธรรมไทย ประเภทของวัฒนธรรม 
พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม การอนุรักษ์ การเผยแพร่และสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยกับการ
พัฒนา ผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติต่อวัฒนธรรมไทย 
 ๐๐๐ ๒๒๗ มนุษย์กับอารยธรรม      ๓ (๓-๐-๖)  
    (Man  and  Civilization) 
 ศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของมนุษย์ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยปัจจุบัน 
ความหมายของอารยธรรม บ่อเกิดและพัฒนาการของอารยธรรมตะวันออกและตะวันตกในยุคต่างๆ 
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของสังคมตะวันออกและตะวันตก ที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบและความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ การแลกเปลี่ยนกันระหว่างอารยธรรมตะวันออกกับตะวันตก 
และอิทธิพลของอารยธรรมทั้งสองท่ีมีต่อสังคมและวัฒนธรรมไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
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 ๐๐๐ ๒๒๘ สันติศึกษา      ๓ (๓-๐-๖)  
   (Peace  Education) 
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้ง ความรุนแรง สันติภาพและปฏิบัติการจัดการความขัดแย้ง
โดยสันติวิธี  ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดและแนวปฏิบัติของนักสันติวิธีทั้งตะวันออก ตะวันตกและศาสนาต่างๆ 
เพ่ือให้เกิดความรู้และความเข้าใจในการป้องกันแก้ไขและเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งและความรุนแรง        อีกทั้ง
พัฒนาทักษะในกระบวนการการเสริมสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีขันติธรรมในการ
ฟังและอยู่ร่วมกับศาสนาและชาติพันธุ์ต่างๆอย่างสันติสุข 
 ๐๐๐ ๒๒๙ ภาวะผู้น า      ๓ (๓-๐-๖)  
   (Leadership) 
 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าที่น าการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์งานในศตวรรษที่ ๒๑ รวมถึง
ศึกษา คุณลักษณะและบทบาทของผู้น ากับการใช้การสื่อสารที่เอ้ืออาทร ผู้น ากับความเห็นที่ถูกต้องดีงามและ
ความเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์คุณธรรมและจริยธรรมของผู้น า วิสัยทัศน์ผู้น า ผู้น ากับการสร้างความสัมพันธ์แห่ง
กรุณา โดยอาศัยองค์ความรู้ภาวะผู้น าตามทฤษฎีตะวันตกและภาวะผู้น าในทางพระพุทธศาสนา ถอดบทเรียน
ภาวะผู้น าของบุคคลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรทั้งในประเทศและระดับโลกที่สามารถน าองค์กรไปสู่
ความส าเร็จและเกิดสันติสุขแก่สังคมและชุมชนทั้งในประเทศและระดับโลก 
 ๐๐๐ ๒๓๐ หลักธรรมาภิบาล                                               ๓ (๓-๐-๖)  
   (Good  Governance) 
 ศึกษาความหมาย องค์ประกอบ ความส าคัญของหลักธรรมาภิบาล ๖ ประการ คือ หลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า 

๐๐๐ ๒๓๑ การรู้เท่าทันสื่อ      ๓ (๓-๐-๖) 
  (Media Literacy) 
ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับสื่อและสื่อปลอม อิทธิพลของสื่อปลอมที่มีต่อสังคม การตรวจสอบข่าว เทคนิคการ

รู้เท่าทันข่าวปลอม การรู้เท่าทันสื่อชวนเชื่อต่างศาสนา อันได้แก่สื่อชวนเชื่อที่บิดเบือนหลักพุทธธรรม สื่อชวนเชื่อ 
ที่ใส่ร้ายบุคคลหรือองค์กร โดยใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือจนสร้างความขัดแย้งในสังคม 

๐๐๐ ๒๓๒ ความรับผิดชอบต่อสังคม     ๓ (๓-๐-๖) 
  (Social Responsibility) 
ศึกษาเก่ียวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความ 

ไม่ทนต่อการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต และ STRONG :  
จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย มุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิดความรู้ความ 
เข้าใจ ทักษะ เจตคติ ด้านการป้องกันการทุจริต 

๐๐๐ ๒๓๓  ศาสนาทั่วไป         ๓ (๓-๐-๖) 
   (General  Religions)               
 ศึกษาความหมาย ลักษณะ ความส าคัญ คุณค่าของศาสนา ประวัติ พัฒนาการ หลักในการศึกษาศาสนา หลัก
ค าสอน พิธีกรรมและจุดมุ่งหมายของศาสนาต่าง ๆ วิเคราะห์ลักษณะที่เป็นสากลร่วมกันและต่างกันของศาสนาปัจจุบัน 
อิทธิพลของศาสนาต่อสังคมโลก วิธีการเผยแผ่ศาสนา  ความร่วมมือระหว่างศาสนา และท่าทีของศาสนาต่าง ๆ ใน
ประเทศไทย 
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๗. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  ๑) ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
   ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
     (๑) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
     (๒) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพ่ือส่วนรวม  
     (๓) เคารพสิทธิ  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
   กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     (๑) สอดแทรกเรื่องศีลธรรม ศรัทธา จิตสาธารณะและการเสียสละเพ่ือส่วนรวม ในการเรียนการ
สอน 
     (๒) การเป็นต้นแบบที่ดีของผู้สอน 
             (๓)  เรียนรู้จากกรณีตัวอย่างประเด็นปัญหาทางด้านศีลธรรม เพ่ือให้ผู้เรียนฝึกการแก้ปัญหา 
                   (๔) เรียนรู้จากสถานการณ์จริง และจัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียน 
    กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     (๑) สังเกตพฤติกรรมของนิสิตในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง 
     (๒) อภิปราย รายงาน การน าเสนอและการตอบค าถาม 
     (๓) พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต 
     (๔) นิสิตประเมินตนเอง เพ่ือนประเมินเพ่ือน 
 ๒) ด้านความรู้ 
   ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     (๑) มีความรู้  ความเข้าใจหลักการ  ทฤษฎีและเนื้อหา 
     (๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนได้อย่างมีเหตุผล 
     (๓) สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
   กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     (๑) สอนแบบบรรยายและใช้โจทย์ปัญหา 
     (๒) สอนโดยใช้กรณีศึกษา 
     (๓) เรียนรู้โดยการปฏิบัติ  
     (๔) เรียนรู้แบบร่วมมือ 
     (๕) ศึกษาดูงาน 
   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     (๑) ทดสอบย่อย 
     (๒) สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 
     (๓) ผลการรายงานหรืองานที่มอบหมาย 
     (๔) น าเสนอผลงาน 
 ๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
   ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
     (๑) สามารถค้นหาข้อมูล ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน 
     (๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล  
     (๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม    
 



 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปริญญาตรี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 

๙ 

    กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
     (๑) สอนแบบบรรยายโดยใช้ภาพประกอบ 
     (๒) สอนโดยใช้กรณีศึกษา 
     (๓) เรียนรู้โดยการปฏิบัติ  
     (๔) เรียนรู้แบบร่วมมือ 
     (๕) ศึกษาดูงาน 
    กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
     (๑) ทดสอบย่อย 
     (๒) สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 
     (๓) ผลการรายงานหรืองานที่มอบหมาย 
     (๔) น าเสนอผลงาน 
 ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     (๑) สามารถท างานเป็นทีมทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม   
     (๒) มีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักควบคุมอารมณ ์และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
     (๓) รบัผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
    กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
     (๑) มอบหมายงานกลุ่ม     
     (๒) สอนจากสภาพจริงที่เกิดข้ึนในชุมชนและสังคม 
     (๓) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
     (๔) ศึกษาดูงาน 
    กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    (๑) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกระหว่างการเรียนการสอนและการท างานร่วมกับเพ่ือน 
    (๒) ประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
    (๓) พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต 
 ๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    (๑) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได ้
    (๒) ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด  อ่านและเขียน 
    (๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
      กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    (๑) สอนโดยการฝึกปฏิบัติ 
    (๒) มอบหมายงานค้นคว้าความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ  
    (๓) น าเสนองานโดยใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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      กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    (๑)  ทดสอบย่อย 
    (๒)  สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 
    (๓) ผลการรายงานหรืองานที่มอบหมาย 
    (๔) น าเสนอผลงาน 
 
๘.  แผนที่ แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสูตรสู่ ร ายวิชา                  
(Curriculum  Mapping) แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง 
  ๑) ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
   ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
     (๑) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
     (๒) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพ่ือส่วนรวม  
     (๓) เคารพสิทธิ  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
  ๒) ด้านความรู้ 
   ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
      (๑) มีความรู้  ความเข้าใจหลักการ  ทฤษฎีและเนื้อหา 
     (๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนได้อย่างมีเหตุผล 
     (๓) สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
  ๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
   ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
     (๑) สามารถค้นหาข้อมูล ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน 
     (๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล  
     (๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม    
  ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     (๑) สามารถท างานเป็นทีมทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม   
     (๒) มีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักควบคุมอารมณ ์และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
     (๓) รบัผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
  ๕) ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    (๑) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได ้
    (๒) ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด  อ่านและเขียน 
    (๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานการเรยีนรู้จากหลักสตูรสูร่ายวิชา ( Curriculum  Mapping)  
 ความรับผดิชอบหลัก  ความรับผดิชอบรอง 

รหัสวิชา รายวิชา 
๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู ้ ๓. ทักษะทางปัญญา ๔. ทักษะความสัมพันธ์ฯ ๕. ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลขฯ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกติ                
ก. วิชาบังคับ   ๑๘ หน่วยกิต                
๐๐๐ ๑๐๑ มนุษย์กับสังคม                      
๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทัว่ไป                
๐๐๐ ๑๐๓ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดจิิทัล                
๐๐๐ ๒๐๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร                
๐๐๐ ๒๐๕ ปรัชญาเบื้องต้น                
๐๐๐ ๒๐๖ คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการวิจยั                
ข. วิชาเลือก ๑๒ หน่วยกติ                
๐๐๐ ๑๐๗ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง                
๐๐๐ ๑๐๘ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                
๐๐๐ ๑๐๙ จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน                
๐๐๐ ๑๑๐ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น                 
๐๐๐ ๑๑๑ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการเรียนรู้                
๐๐๐ ๑๑๒  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม ่                
๐๐๐ ๑๑๓ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น                
๐๐๐ ๑๑๔ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                
๐๐๐ ๑๑๕ เหตุการณ์โลกปัจจุบัน                
๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น                 
๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง                
๐๐๐ ๑๑๘ ภาษาไทยเบื้องต้น                
๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาไทยชั้นสูง                
๐๐๐ ๒๒๐ ภาษาจีนเบื้องต้น                  
๐๐๐ ๒๒๑ ภาษาจีนชั้นสูง                
๐๐๐ ๒๒๒ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น                  
๐๐๐ ๒๒๓ ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง                
๐๐๐ ๒๒๔ ภาษาฮินดีเบื้องต้น                 
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รหัสวิชา รายวิชา 
๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู ้ ๓. ทักษะทางปัญญา ๔. ทักษะความสัมพันธ์ฯ ๕. ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลขฯ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 
๐๐๐ ๒๒๕ ภาษาฮินดีชั้นสูง                
๐๐๐ ๒๒๖ วัฒนธรรมไทย                
๐๐๐ ๒๒๗ มนุษย์กับอารยธรรม                 
๐๐๐ ๒๒๘ สันติศึกษา                
๐๐๐ ๒๒๙ ภาวะผู้น า                
๐๐๐ ๒๓๐ หลักธรรมาภิบาล                
๐๐๐ ๒๓๑ การรู้เท่าทันสื่อ                
๐๐๐ ๒๓๒ ความรับผิดชอบต่อสังคม                 
๐๐๐ ๒๓๓ ศาสนาทั่วไป                
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ตารางเปรียบเทียบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ กับ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๙) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) หมายเหตุ 
วิชาบังคับ   ๑๘  หน่วยกิต วิชาบังคับ   ๑๘  หน่วยกิต 

๐๐๐ ๑๐๑  มนุษย์กับสังคม       ๒(๒-๐-๔) 
  (Man and Society)                
 ศึกษาความหมายและความเป็นมาเกี่ยวกับมนุษย์กับสังคมตามหลักการทาง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน การปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับสังคม สถาบันสังคม ประชาสังคม กระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรม การ
วิเคราะห์ปัญหาสังคมไทยในปัจจุบัน  

๐๐๐ ๑๐๑  มนุษย์กับสังคม       ๓ (๓-๐-๖) 
  (Man and Society) 
 ศึกษาความหมายและความเป็นมาเกี่ยวกับมนุษย์กับสังคม ตามหลักการทาง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน การปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับสังคม สถาบันสังคม ประชาสังคม กระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรม  
การวิเคราะห์ปัญหาสังคมและแนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมแบบสันติวิธี ความเป็นพลเมือง 
และการสื่อสารทางสังคมยุค New Normal 

-เพิ่มเติมหน่วยกิต 
- ปรับแก้ไข
ค าอธิบายรายวิชา 

๐๐๐ ๑๐๒  กฎหมายทั่วไป      ๒(๒-๐-๔) 
  (General Law)                   
 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ที่มาของระบบกฎหมาย ลักษณะ
ทั่วไปและประเภทของกฎหมาย กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชนที่เกี่ยวกับพระสงฆ์  
กฎหมายที่พระสงฆ์ควรรู้เป็นการเฉพาะ และกฎหมายศาสนาอื่น 

๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทั่วไป      ๓ (๓-๐-๖) 
  (General  Law) 
 ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย ความหมายและลักษณะของกฎหมาย ที่มาของ
กฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การใช้กฎหมาย การยกเลิกกฎหมาย กฎหมายเกี่ยวกับ
บุคคล ครอบครัว มรดก พินัยกรรม สัญญาประเภทต่างๆ ที่ส าคัญ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
กฎหมายอาญา ความรับผิดในทางอาญา เหตุยกเว้นความผิดและเหตุยกเว้นโทษ เหตุลด
โทษ ผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการกระท าความผิด กระบวนการยุติธรรมของไทย 

-เพิ่มเติมหน่วยกิต 
-ปรับแก้ไข
ค าอธิบายรายวิชา 

๐๐๐ ๑๐๗  เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา               (๒)(๒-๐-๔) 
 (Technique of  Higher  Learning) 
 ศึกษาเทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้
ห้องสมุด การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต วิธีแสวงหาความรู้ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ ๒๑ การเขียนรายงานและภาคนิพนธ์ 

๐๐๐ ๑๑๑ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการเรียนรู้   ๓ (๓-๐-๖) 
 (Language Skills for Learning) 
ความรู้เกี่ยวกับภาษาและทักษะภาษาที่จ าเป็นต่อการสื่อสาร หลักการใช้ภาษาเพื่อ

การเรียนรู้และสืบค้นข้อมูล การสืบค้นข้อมูลท้องถิ่น และข้อมูลสารสนเทศจากสื่อทุก
ประเภท การใช้ห้องสมุด วิธีการแสวงหาความรู้ การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ และการ
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ โดยใช้กระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษาในการสรุปความ ตีความ 
วิเคราะห์ วิจารณ์และสังเคราะห์ น าเสนอเป็นลายลักษณ์อักษร วาจา และสื่อประสม 

-รวมรายวิชาเทคนิค
การศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  
และ ภาษากับการ
สื่อสาร 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เปลี่ยนช่ือรายวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกิต 

๐๐๐ ๑๑๔  ภาษากับการสื่อสาร     ๒(๒-๐-๔) 
  (Language and Communication)           
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 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับภาษากับการสื่อสาร การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารผา่น
ทักษะการเรียนรู้ภาษา ๔ ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสารในชีวิตประจ าวัน และศึกษาระเบียบงานสารบรรณ 

-ย้ายเป็นวิชาเลือก 
 

 ๐๐๐ ๒๐๔  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   ๓ (๓-๐-๖) 
  (English for Communications) 

ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในด้านการฟังและการพูด การอ่านและการเขียนเพื่อ
การสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การทักทาย การแนะน าตัว   การแสดงออกทางความรู้สึกและ
ความคิดเห็นการแสดงบทบาทสมมติ  ศึกษาโครงสร้างและการใช้ไวยากรณ์ เพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ 

-รวมรายวิชา
ภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น และ
ภาษาอังกฤษช้ันสูง 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เปลี่ยนช่ือรายวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกิต 

๐๐๐ ๑๐๘  ปรัชญาเบื้องต้น      ๒(๒-๐-๔) 
  (Introduction to Philosophy)     
 ศึกษาความหมายและขอบเขตของปรัชญา ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา ศาสนา
และวิทยาศาสตร์ สาขาปรัชญา และสาระส าคัญของปรัชญาสาขาต่างๆ พัฒนาการของ
ปรัชญาตะวันออกและปรัชญาตะวันตก 

๐๐๐ ๒๐๕ ปรัชญาเบื้องต้น      ๓ (๓-๐-๖) 
  (Introduction to Philosophy)       
 ศึกษาความหมาย ขอบเขตของปรัชญา ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา สาขา
ปรัชญา สาระส าคัญของปรัชญาสาขาต่าง ๆ พัฒนาการของปรัชญาตะวันออกและปรัชญา
ตะวันตก หลักการและวิธีให้เหตุผลทางปรัชญา 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกิต 

๐๐๐ ๒๑๐    ตรรกศาสตร์เบื้องต้น     ๒(๒-๐-๔) 
  (Introduction to Logic)      
 ศึกษานิมิต ค าที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน วิภาค การนิยามความหมาย ญัตติประพจน์ใน
แบบ  ต่าง ๆ การแบ่งญัตติ ความเป็นปฏิปักษ์แห่งญัตติ ญัตติผสม การให้เหตุผล ปรัตถานุ
มานและปฤจฉาวาทีแบบต่าง ๆ ศึกษาหลักการและวิธีการให้เหตุผลจากบทสนทนาของ
พระพุทธเจ้าในอนัตตลักขณสูตรหรือในสูตรอื่น ๆบทสนทนาในคัมภีร์กถาวัตถุ ญาณวิทยา
ของนิกายสรวาสติวาท วิภาษวาทีของนาคารชุน เปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง
ระหว่างตรรกศาสตร์ตะวันตก  กับตรรกศาสตร์ตะวันออก โดยเฉพาะหลักการเชิงตรรกใน
คัมภีร์ 

๐๐๐ ๑๑๓    ตรรกศาสตร์เบื้องต้น     ๓ (๓-๐-๖) 
  (Introduction to Logic)      
 ศึกษานิมิต ค าที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน วิภาค การนิยามความหมาย ญัตติประพจน์ใน
แบบ  ต่าง ๆ การแบ่งญัตติ ความเป็นปฏิปักษ์แห่งญัตติ ญัตติผสม การให้เหตุผล ปรัตถานุ
มานและปฤจฉาวาทีแบบต่าง ๆ ศึกษาหลักการและวิธีการให้เหตุผลจากบทสนทนาของ
พระพุทธเจ้าในอนัตตลักขณสูตรหรือในสูตรอื่น ๆบทสนทนาในคัมภีร์กถาวัตถุ ญาณวิทยา
ของนิกายสรวาสติวาท วิภาษวาทีของนาคารชุน เปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง
ระหว่างตรรกศาสตร์ตะวันตก  กับตรรกศาสตร์ตะวันออก โดยเฉพาะหลักการเชิงตรรกใน
คัมภีร์ 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกิต 
-ย้ายเป็นวิชาเลือก 
 

๐๐๐ ๑๐๙  ศาสนาทั่วไป        ๒(๒-๐-๔) 
  (General  Religions)               
 ศึกษาความหมาย ลักษณะ ความส าคัญ คุณค่าของศาสนา ประวัติ พัฒนาการ 

๐๐๐ ๒๓๓  ศาสนาทั่วไป        ๓ (๓-๐-๖) 
  (General  Religions)               
 ศึกษาความหมาย ลักษณะ ความส าคัญ คุณค่าของศาสนา ประวัติ พัฒนาการ 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกิต 
-ย้ายเป็นวิชาเลือก 



๑๕ 
 

 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปริญญาตรี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 

 

หลักในการศึกษาศาสนา หลักค าสอน พิธีกรรมและจุดมุ่งหมายของศาสนาต่าง ๆ วิเคราะห์
ลักษณะที่เป็นสากลร่วมกันและต่างกันของศาสนาปัจจุบัน อิทธิพลของศาสนาต่อสังคมโลก 
วิธีการเผยแผ่ศาสนา  ความร่วมมือระหว่างศาสนา และท่าทีของศาสนาต่าง ๆ ในประเทศ
ไทย 

หลักในการศึกษาศาสนา หลักค าสอน พิธีกรรมและจุดมุ่งหมายของศาสนาต่าง ๆ วิเคราะห์
ลักษณะที่เป็นสากลร่วมกันและต่างกันของศาสนาปัจจุบัน อิทธิพลของศาสนาต่อสังคมโลก 
วิธีการเผยแผ่ศาสนา  ความร่วมมือระหว่างศาสนา และท่าทีของศาสนาต่าง ๆ ในประเทศ
ไทย 

๐๐๐ ๑๑๕  ภาษาศาสตร์เบื้องต้น     ๒(๒-๐-๔) 
  (Introduction to Linguistics)  
 ศึกษาความหมายของภาษาและภาษาศาสตร์ สาขาของวิชาภาษาศาสตร์ ลักษณะ
ทั่วไปของภาษา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสัทศาสตร์ (Phonetics) สรศาสตร์ (Phonemics)  
สัทอักษรสากล สัทอักษรไทย และหลักวิเคราะห์ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ 

๐๐๐ ๑๑๐  ภาษาศาสตร์เบื้องต้น     ๓ (๓-๐-๖) 
  (Introduction to Linguistics)  
 ศึกษาความเป็นมา ความหมาย ความส าคัญ แนวคิดและทฤษฎีทางวิชา
ภาษาศาสตร์ ลักษณะทั่วไปของภาษา  สาขาวิชาภาษาศาสตร์  ศึกษาและวิเคราะห์ภาษา
ตามแนวภาษาศาสตร์ 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกิต 
-ย้ายเป็นวิชาเลือก 

๐๐๐ ๑๓๙     คณิตศาสตร์เบื้องต้น    ๒(๒-๐-๔) 
  (Basic  Mathematics)  
 ศึกษาหลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  ข้อความ  ประโยคเปิด  ประพจน์  ตัวบ่งชี้
ปริมาณ  ค่าความจริง  ตัวเชื่อมข้อความ  และนิเสธ  การหาค่าความจริง  การสมมูลกัน  
การให้เหตุผล  เซต  ความหมายเซต ประเภทเซต  เซตย่อย  การเท่ากันของเซต  การ
ด าเนินการของเซต พีชคณิตของเซต และการประยุกต์เซต  จ านวนจริง ระบบจ านวนจริง  
คุณสมบัติของจ านวนจริง สมการ อสมการ  ค่าสัมบูรณ์  ความสัมพันธ์  ฟังก์ชั่น  ฟังชั่น
เชิงซ้อน  แมตริกซ์  การด าเนินการแมตริกซ์ การเท่ากัน การบวก  การคูณ ดีเทอร์มิเนนท์  
อินเวอร์ส  แมตริกซ ์

๐๐๐ ๒๐๖  คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการวิจัย   ๓ (๓-๐-๖) 
  (Mathematics and Statistics for Research)   
 ศึกษาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ เชต การให้เหตุผล ระบบและ
คุณสมบัติของจ านวนจริง สมการและอสมการ ความสัมพันธ์ ฟังก์ชั่น เมทริกซ์ หลักพื้นฐาน
ทางสถิติ การรวบรวมข้อมูล การแจกแจงความถี่ และการหาค่าแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง 
สถิติแบบบรรยาย สถิติทดสอบ การทดสอบสมมติฐาน รูปแบบการวิจัย การออกแบบการ
วิจัย ขั้นตอนการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป การเขียนโครงร่างการวิจัย
และการเขียนรายงานผลการวิจัย 
 

-รวมรายวิชา
คณิตศาสตร์
เบื้องต้น และ สถติิ
เบื้องต้นและการ
วิจัย 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เปลี่ยนช่ือรายวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกิต 
 

๐๐๐ ๒๓๘   สถิติเบื้องต้นและการวิจัย              ๒(๒-๐-๔) 
  (Basic Statistics and Research)   
 ศึกษาหลักพื้นฐานทางสถิติ  การจัดเก็บข้อมูล  การรวบรวมข้อมูล  การแจกแจง
ความถี่  การหาค่าแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง  การกระจายปกติ  และความเบ้  ส่วนเบี่ยงเบน  
ความแปรปรวน  ความนา่จะเปน็  ค่าสถิติ  Z  T  และ  F  ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง  
การทดสอบสมมุติฐาน  การวิจยัลักษณะและประเภทการวิจัย  ขั้นตอนการวิจัย  รูปแบบ
การวิจัย  การเขียนโครงร่างการวิจัยและการเขียนรายงานผลการวิจัย 
 
 



๑๖ 
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วิชาเลือก ๑๒ หน่วยกิต วิชาเลือก ๑๒ หน่วยกิต 
๐๐๐ ๑๐๓  การเมืองกับการปกครองของไทย                    ๒(๒-๐-๔) 
        (Thai Politics and Government) 
 ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองและการปกครอง พัฒนาการการเมืองการ
ปกครองของไทย สถาบันทางการเมือง และการปกครองของไทย กระบวนการทางการเมือง
ของไทย การจัดระเบียบการปกครองของไทย และพระพุทธศาสนากับการเมืองการ
ปกครองของไทย 

๐๐๐ ๑๐๗ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ๓ (๓-๐-๖) 
  (Introduction to Politics and Government) 
 ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองและการปกครอง พัฒนาการการเมืองการ
ปกครอง สถาบันทางการเมือง กระบวนการทางการเมืองและการปกครอง การจัดระเบียบ
การปกครอง ปัญหาและอุปสรรคทางการเมือง และแนวคิดพระพุทธศาสนากับการเมือง
การปกครอง 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เปลี่ยนช่ือรายวิชา 
- เพิ่มเติมหน่วยกติ 
- ปรับแก้ไข
ค าอธิบายรายวิชา 

๐๐๐ ๑๐๔  เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                            ๒(๒-๐-๔) 
 (Economics  in  Daily  Life) 
 ศึกษาหลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์  ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นใน
ชีวิต  ประจ าวันรูปแบบต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจ การท างานของกลไกราคาในตลาด  
บทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนในระบบเศรษฐกิจ  เงินตราและสถาบันการเงิน  เน้น
การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันในเร่ืองที่เก่ียวข้องเป็นข้อมูลประกอบการศึกษาและศึกษา
เศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธ 

๐๐๐ ๑๐๘ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น    ๓ (๓-๐-๖) 
  (Introduction to Economics) 
 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์  ระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์  อุปทาน  
การก าหนดราคาดุลยภาพ  พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต  ตลาดในระบบเศรษฐกิจ  
รายได้ประชาชาติ  การเงิน  วัฏจักรเศรษฐกิจ  ดุลการค้าและดุลการช าระเงิน  การพัฒนา
เศรษฐกิจ  ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน และเทคโนโลยีในรูปแบบ
ต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจ บทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนในระบบเศรษฐกิจ  
โครงสร้างเศรษฐกิจ ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยและแนวทางแก้ไข และศึกษา
เศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธ 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-ปรับเปลีย่นช่ือ
รายวิชา 
- เพิ่มเติมหน่วยกติ 
- ปรับแก้ไข
ค าอธิบายรายวิชา 

๐๐๐ ๑๐๕  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม    ๒(๒-๐-๔) 
 (Man  and  Environment)    
 ศึกษาสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับมนุษย์ แนวคิดการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การ
จัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม หลักค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาที่ เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม และบทบาทของพระสงฆ์ต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย                  

๐๐๐ ๑๑๔ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม     ๓ (๓-๐-๖) 
  (Man  and  Environment)    
 ศึกษาสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับมนุษย์ แนวคิดการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การ
จัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม หลักค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาที่ เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม และบทบาทของพระสงฆ์ต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกิต 

 

๐๐๐ ๑๐๖     เหตุการณ์โลกปัจจุบัน     ๒(๒-๐-๔) 
 (Current World Affairs)    
  ศึกษาเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดข้ึนในโลกทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 
ความร่วมมือและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมโลก ประเทศไทยกับเหตุการณ์ส าคัญของ
โลก ความร่วมมือของชาวพุทธในเวทีโลก บทบาทของพระพุทธศาสนากับการแก้ไขปัญหา

๐๐๐ ๑๑๕      เหตุการณ์โลกปัจจบุัน     ๓ (๓-๐-๖)   
  (Current World Affairs)    
  ศึกษาเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในโลก ทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมือง ความร่วมมือและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมโลก ประเทศไทยกับเหตุการณ์
ส าคัญของโลก ความร่วมมือของชาวพุทธในเวทีโลก บทบาทของพระพุทธศาสนากับการ

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกิต 

 



๑๗ 
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ความขัดแย้งในโลกปัจจุบัน  แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในโลกปัจจุบัน  
 ศึกษาเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในโลก ทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมือง ความร่วมมือและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมโลก ประเทศไทยกับเหตุการณ์
ส าคัญของโลก ความร่วมมือของชาวพุทธในเวทีโลก บทบาทของพระพุทธศาสนากับการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในโลกปัจจุบัน 

๐๐๐ ๑๑๖  ภาษาอังกฤษเบื้องต้น      ๒(๒-๐-๔) 
  (Basic English)             
 ศึกษากฎเกณฑ์และการใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการใช้ค าน าหน้านาม (Article)  
การใช้กาล (Tense) การสร้างประโยค (Sentence) การใช้บุรพบท (Preposition) สันธาน 
(Conjunction) ฝึกทักษะเบื้องต้นในการฟัง พูด อ่านและเขียนในลักษณะที่สัมพันธ์กัน เน้น
ด้านการอ่านและความเข้าใจภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรูปประโยคและค าศัพท์ต่าง ๆ 

 -รวมเป็นรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 
-ย้ายเป็นวิชาบังคับ 

๐๐๐  ๑๑๗     ภาษาอังกฤษชั้นสูง       ๒(๒-๐-๔) 
  (Advanced  English)            
    ศึกษาโครงสร้างประโยคตามหลักไวยากรณ์และฝึกทักษะการฟัง  พูด อ่าน และ
เขียน เน้นการอ่าน การเขียนและความเข้าใจข้อความภาษาอังกฤษ ซึ่งมีค าศัพท์และ
โครงสร้างประโยคสัมพันธ์กับเอกสารที่ใช้ศึกษา  

 -รวมเป็นรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 
-ย้ายเป็นวิชาบังคับ 

๐๐๐ ๑๑๘      ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น      ๒(๒-๐-๔) 
  (Basic Sanskrit )              
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาสันสกฤต อักษร เครื่องหมาย ระบบเสียง การ
เปลี่ยนแปลงอักษรและเสียง การเขียน การอ่านค าศัพท์ ส่วนประกอบของนามศัพท์ การ
แจกรูปนามศัพท์สระการันต์ สระสนธิ บุรุษสรรพนาม นิยมสรรพนาม ปฤจฉาสรรพนาม 
สัมพันธสรรพนาม กริยาศัพท์ ส่วนประกอบของกริยาอาขยาต การประกอบรูปเป็นอาขยาต
กรรตุวาจกจากธาตุ การแจกรูปกริยา แปลและแต่งประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับ
ไวยากรณ์ที่ได้ศึกษา 

๐๐๐ ๑๑๖      ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น      ๓ (๓-๐-๖)   
  (Basic Sanskrit )              
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาสันสกฤต อักษร เครื่องหมาย ระบบเสียง การ
เปลี่ยนแปลงอักษรและเสียง การเขียน การอ่านค าศัพท์ ส่วนประกอบของนามศัพท์ การ
แจกรูปนามศัพท์สระการันต์ สระสนธิ บุรุษสรรพนาม นิยมสรรพนาม ปฤจฉาสรรพนาม 
สัมพันธสรรพนาม กริยาศัพท์ ส่วนประกอบของกริยาอาขยาต การประกอบรูปเป็นอาขยาต
กรรตุวาจกจากธาตุ การแจกรูปกริยา แปลและแต่งประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับ
ไวยากรณ์ที่ได้ศึกษา 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกิต 

 

๐๐๐ ๑๑๙  ภาษาสันสกฤตชั้นสูง      ๒(๒-๐-๔) 
  (Advanced  Sanskrit)          
 ศึกษานามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์ พยัญชนะการันต์ พยัญชนะสนธิ สังขยา

๐๐๐ ๑๑๗  ภาษาสันสกฤตชั้นสูง      ๓ (๓-๐-๖)   
  (Advanced  Sanskrit)          
 ศึกษานามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์ พยัญชนะการันต์ พยัญชนะสนธิ สังขยา

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกิต 

 



๑๘ 
 

 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปริญญาตรี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 

 

ศัพท์ อัพยยศัพท์ กริยาศัพท์ การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ กริยา
อาขยาตกรรมวาจก ภาววาจก ณิชันตกรรตุวาจก ณิชันตกรรมวาจก การสลับเปลี่ยน
ประโยคกรรตุวาจกเป็นกรรมวาจก ประโยคค าถาม ประโยคปฏิเสธ แปลและแต่งประโยค
สันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ที่ได้ศึกษา 

ศัพท์ อัพยยศัพท์ กริยาศัพท์ การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ กริยา
อาขยาตกรรมวาจก ภาววาจก ณิชันตกรรตุวาจก ณิชันตกรรมวาจก การสลับเปลี่ยน
ประโยคกรรตุวาจกเป็นกรรมวาจก ประโยคค าถาม ประโยคปฏิเสธ แปลและแต่งประโยค
สันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ที่ได้ศึกษา 

๐๐๐ ๑๒๐   ภาษาไทยเบื้องต้น          ๒(๒-๐-๔) 
  (Basic Thai)                        
  ศึกษาหน่วยเสียงพยัญชนะ   หน่วยเสียงสระ  หน่วยเสียงวรรณยุกต์  หน่วยค า  
ระบบไวยากรณ์   ความหมายในภาษาไทย  ฝึกทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  เขียนภาษาไทย  
ฟังค าสั่ง ค าบรรยาย  จดบันทึกเรื่องที่ฟัง พูด  ทักทาย  ขอบคุณ  ขอโทษ  ขออนุญาต   
แนะน าตัวเอง  แนะน าผู้อื่น  บอกชื่อสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  สนทนาได้ทั้งค าที่แสดง
ความหมายรูปธรรมและนามธรรม  

๐๐๐ ๑๑๘   ภาษาไทยเบื้องต้น          ๓ (๓-๐-๖)   
  (Basic Thai)                        
  ศึกษาหน่วยเสียงพยัญชนะ   หน่วยเสียงสระ  หน่วยเสียงวรรณยุกต์  หน่วยค า  
ระบบไวยากรณ์   ความหมายในภาษาไทย  ฝึกทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  เขียนภาษาไทย  
ฟังค าสั่ง ค าบรรยาย  จดบันทึกเรื่องที่ฟัง พูด  ทักทาย  ขอบคุณ  ขอโทษ  ขออนุญาต   
แนะน าตัวเอง  แนะน าผู้อื่น  บอกชื่อสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  สนทนาได้ทั้งค าที่แสดง
ความหมายรูปธรรมและนามธรรม  

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกิต 

 

๐๐๐ ๑๒๑  ภาษาไทยชั้นสูง       ๒(๒-๐-๔) 
  (Advanced   Thai)                      
 ศึกษาวิเคราะห์หน่วยเสียงพยัญชนะ   หน่วยเสียงสระ  หน่วยเสียงวรรณยุกต์  
หน่วยค า  ระบบไวยากรณ์   ความหมายในภาษาไทย  ฝึกทักษะการฟังข่าวจากวิทยุ  
โทรทัศน์  การพูดวาทศิลป์  การอ่านหนังสือพิมพ์และต าราวิชาการ  การเขียนบทความ  
และฝึกแต่งกาพย์  กลอน  โคลง  ฉันท์ในภาษาไทย       

๐๐๐ ๑๑๙  ภาษาไทยชั้นสูง       ๓ (๓-๐-๖)   
  (Advanced  Thai)                      
 ศึกษาวิเคราะห์หน่วยเสียงพยัญชนะ   หน่วยเสียงสระ  หน่วยเสียงวรรณยุกต์  
หน่วยค า  ระบบไวยากรณ์   ความหมายในภาษาไทย  ฝึกทักษะการฟังข่าวจากวิทยุ  
โทรทัศน์  การพูดวาทศิลป์  การอ่านหนังสือพิมพ์และต าราวิชาการ  การเขียนบทความ  
และฝึกแต่งกาพย์  กลอน  โคลง  ฉันท์ในภาษาไทย       

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกิต 

 

๐๐๐ ๑๒๘     ภาษาจีนเบื้องต้น                ๒(๒-๐-๔) 
  (Basic Chinese)    
ศึกษาโครงสร้างของภาษาจีนในเรื่องระบบเสียง ระบบค า และระบบประโยค ฝึกการอ่าน 
การเขียนภาษาจีน และการฝึกสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน                                    

๐๐๐ ๒๒๐     ภาษาจีนเบื้องต้น                ๓ (๓-๐-๖)   
  (Basic Chinese)    
ศึกษาโครงสร้างของภาษาจีนในเรื่องระบบเสียง ระบบค า และระบบประโยค ฝึกการอ่าน 
การเขียนภาษาจีน และการฝึกสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน                                    

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
- เพิ่มเติมหน่วยกติ 

 

๐๐๐ ๑๒๙ ภาษาจีนชั้นสูง        ๒(๒-๐-๔) 
  (Advanced  Chinese)                  
 ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีน เน้นการสนทนาโดยอาศัยข้อมูล
จากสถานการณ์ปัจจุบัน                                                    

๐๐๐ ๒๒๑ ภาษาจีนชั้นสูง        ๓ (๓-๐-๖)   
  (Advanced  Chinese)                  
 ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีน เน้นการสนทนาโดยอาศัยข้อมูล
จากสถานการณ์ปัจจุบัน 
 
                                                    

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกิต 

 



๑๙ 
 

 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปริญญาตรี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 

 

๐๐๐ ๑๓๐     ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น        ๒(๒-๐-๔)          
  (Basic  Japanese)             
  ศึกษาโครงสร้างของภาษาญี่ปุ่น ในเรื่องระบบเสียง ระบบค า และระบบประโยค 
ฝึกการอ่าน เขียนภาษาญี่ปุ่น และการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน                             

๐๐๐ ๒๒๒     ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น        ๓ (๓-๐-๖)   
  (Basic  Japanese)             
  ศึกษาโครงสร้างของภาษาญี่ปุ่น ในเรื่องระบบเสียง ระบบค า และระบบประโยค 
ฝึกการอ่าน เขียนภาษาญี่ปุ่น และการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน  

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
- เพิ่มเติมหน่วยกติ 

 

๐๐๐ ๑๓๑  ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง       ๒(๒-๐-๔)    
  (Advanced  Japanese)            
 ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่น เน้นการสนทนาโดยอาศัย
ข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน                                                          

๐๐๐ ๒๒๓  ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง       ๓ (๓-๐-๖)   
  (Advanced  Japanese)            
 ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่น เน้นการสนทนาโดยอาศัย
ข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน                                                          

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกิต 

 

๐๐๐ ๑๓๕  ภาษาฮินดีเบื้องต้น        ๒(๒-๐-๔) 
  (Basic  Hindi)             
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาฮินดี  ในเร่ืองระบบเสียง  ระบบค า  และระบบประโยค  
ฝึกการฟัง-อ่าน-เขียน-สนทนาภาษาฮินดี  และระบบไวยากรณ์พื้นฐานที่นิยมใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน                   

๐๐๐ ๒๒๔  ภาษาฮินดีเบื้องต้น        ๓ (๓-๐-๖)   
  (Basic  Hindi)             
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาฮินดี  ในเร่ืองระบบเสียง  ระบบค า  และระบบประโยค  
ฝึกการฟัง-อ่าน-เขียน-สนทนาภาษาฮินดี  และระบบไวยากรณ์พื้นฐานที่นิยมใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน                   

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกิต 

 

๐๐๐ ๑๓๖ ภาษาฮินดีชั้นสูง      ๒(๒-๐-๔)        
  (Advanced  Hindi)                     
 ฝึกทักษะในการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนภาษาฮินดี  เน้นการสนทนา  โดยอาศัย
ข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน                                 

๐๐๐ ๒๒๕ ภาษาฮินดีชั้นสูง      ๓ (๓-๐-๖)   
  (Advanced  Hindi)                     
 ฝึกทักษะในการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนภาษาฮินดี  เน้นการสนทนา  โดยอาศัย
ข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน                                 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกิต 

 

๐๐๐ ๒๑๑  วัฒนธรรมไทย       ๒(๒-๐-๔) 
  (Thai Culture)              
 ศึกษาความหมายและเนื้อหาของวัฒนธรรม พัฒนาการของวัฒนธรรมไทย 
ประเภทของวัฒนธรรม พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม การอนุรักษ์ การเผยแพร่และ
สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยกับการพัฒนา ผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติ
ต่อวัฒนธรรมไทย   

๐๐๐ ๒๒๖ วัฒนธรรมไทย       ๓ (๓-๐-๖)   
  (Thai Culture)              
 ศึกษาความหมายและเนื้อหาของวัฒนธรรม พัฒนาการของวัฒนธรรมไทย 
ประเภทของวัฒนธรรม พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม การอนุรักษ์ การเผยแพร่และ
สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยกับการพัฒนา ผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติ
ต่อวัฒนธรรมไทย   

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกิต 

 

๐๐๐ ๒๑๒  มนุษย์กับอารยธรรม      ๒(๒-๐-๔) 
  (Man and Civilization)         
 ศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของมนุษย์ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึง
สมัยปัจจุบัน ความหมายของอารยธรรม บ่อเกิดและพัฒนาการของอารยธรรมตะวันออก

๐๐๐ ๒๒๗  มนุษย์กับอารยธรรม      ๓ (๓-๐-๖)   
  (Man and Civilization)         
 ศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของมนุษย์ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึง
สมัยปัจจุบัน ความหมายของอารยธรรม บ่อเกิดและพัฒนาการของอารยธรรมตะวันออก

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกิต 

 



๒๐ 
 

 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปริญญาตรี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 

 

และตะวันตกในยุคต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง
ของสังคมตะวันออกและตะวันตก ที่ก่อให้เกิดผลกระทบและความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบ
ต่างๆ การแลกเปลี่ยนกันระหว่าง   อารยธรรมตะวันออกกับตะวันตก และอิทธิพลของ
อารยธรรมทั้งสองที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรมไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  

และตะวันตกในยุคต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง
ของสังคมตะวันออกและตะวันตก ที่ก่อให้เกิดผลกระทบและความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบ
ต่างๆ การแลกเปลี่ยนกันระหว่าง   อารยธรรมตะวันออกกับตะวันตก และอิทธิพลของ
อารยธรรมทั้งสองที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรมไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  

๐๐๐ ๒๐๑ ชีวิตกับจิตวิทยา      ๒(๒-๐-๔) 
  (Life and Psychology)            
    ศึกษาพัฒนาการและองค์ประกอบของชีวิต ความสัมพันธ์ของจิตวิทยากับการ
ด ารงชีวิต วิเคราะห์คุณสมบัติของจิตใจลักษณะต่างๆ  ผลของสุขภาพจิตที่มีต่อพฤติกรรม
ของมนุษย์และการด ารงอยู่ร่วมกันในสังคมและสิ่งแวดล้อม    

๐๐๐ ๑๐๙ จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน    ๓ (๓-๐-๖) 
   (Psychology for Self-Development)  
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางจิตวิทยาและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจตนเองและผู้อื่น สามารถวิเคราะห์ตนเองและผู้อื่น  มีทักษะใน
การสื่อสาร สร้างสัมพันธภาพและท างานเป็นทีม 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-ปรับเปลีย่นช่ือ
รายวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกิต 
-ปรับแก้ไข
ค าอธิบายรายวิชา 

๐๐๐ ๒๔๑ วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกตวิทยา                 ๒(๒-๐-๔)                                           
                   (Physical Science and Technology) 
   ศึกษาหลักพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  ประวัติและผลงานของนักวิทยาศาสตร์ใน
ยุคสมัยต่างๆ ความคิดเก่ียวกับเอกภพ  ระบบสุริยะ  เทคโนโลยี  เทคโนโลยีทางการเกษตร  
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  การลดต้นทุนการผลิต  การเพิ่มผลผลิต  การขนส่ง  การสื่อสาร  
เทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่ น   วิทยาศาสตร์กับชี วิ ตประจ าวัน  
พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 

๐๐๐ ๑๑๒ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่  ๓ (๓-๐-๖)
  (Modern Science and Technology) 
 ศึกษาหลักพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ประวัติและผลงานของนักวิทยาศาสตร์ 
ในยุคต่าง ๆ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจ าวัน วิทยาศาสตร์
ประยุกต์ พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ หลักพื้นฐานทางเทคโนโลยี  กระบวนการใช้
เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีภูมิ
ปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น พระพุทธศาสนากับเทคโนโลย ี

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-ปรับเปลีย่นช่ือ
รายวิชา 
- เพิ่มเติมหน่วยกติ 
- ปรับแก้ไข
ค าอธิบายรายวิชา 

๐๐๐ ๒๔๒  พื้นฐานคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ       ๒(๒-๐-๔) 
               (Introduction to Computer and Information  Technology) 
 ศึกษาบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประวัติของคอมพิวเตอร์
และการสื่อสารองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์  ระบบดิจิทัล ภาษาคอมพิวเตอร์  ซอฟต์แวร์
ประเภทต่างๆ แพลตฟอรม์คอมพิวเตอร์ ระบบการประมวลผล การวิเคราะห์ออกแบบและ
พัฒนาระบบข้อมูลและการบริหารข้อมูล เครือข่ายและการสื่อสาร อินเทอร์เน็ตและ
เวิลด์ไวด์เว็บ ภัยคุกคามและความมั่นคงของระบบ จริยธรรมและสังคมไซเบอร์ 

๐๐๐ ๑๐๓ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจทิัล   ๓ (๓-๐-๖)   
  (Computer and Digital Technology) 
 มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล องค์ประกอบระบบ
คอมพิวเตอร์ แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ ความปลอดภัย กฎหมาย และจริยธรรมในสังคม
ดิจิทัล มีทักษะในการใช้อินเทอร์เน็ต สื่อ และการสื่อสารยุคดิจิทัล และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการจัดท าเอกสาร ตารางค านวณ การน าเสนอข้อมูลได้ และรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล
ในอนาคต 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-ปรับเปลีย่นช่ือ
รายวิชา 
- เพิ่มเติมหน่วยกติ 
- ปรับแก้ไข
ค าอธิบายรายวิชา 
-ย้ายเป็นวิชาบังคับ 

๐๐๐ ๒๖๔   สันติศึกษา       ๒(๒-๐-๔)   
  (Peace Education)                     
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้ง ความรุนแรง สันติภาพและ

๐๐๐ ๒๒๘   สันติศึกษา       ๓ (๓-๐-๖)     
  (Peace  Education)                     
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้ง ความรุนแรง สันติภาพและ

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกิต 

 



๒๑ 
 

 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปริญญาตรี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 

 

ปฏิบัติการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี  ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดและแนวปฏิบัติของนัก
สันติวิธีทั้งตะวันออก ตะวันตกและศาสนาต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจในการ
ป้องกันแก้ไขและเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งและความรุนแรง  อีกทั้งพัฒนาทักษะใน
กระบวนการการเสริมสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีขันติธรรม
ในการฟังและอยู่ร่วมกับศาสนาและชาติพันธุ์ต่างๆอย่างสันติสุข 

ปฏิบัติการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี  ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดและแนวปฏิบัติของนัก
สันติวิธีทั้งตะวันออก ตะวันตกและศาสนาต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจในการ
ป้องกันแก้ไขและเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งและความรุนแรง  อีกทั้งพัฒนาทักษะใน
กระบวนการการเสริมสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีขันติธรรม
ในการฟังและอยู่ร่วมกับศาสนาและชาติพันธุ์ต่างๆอย่างสันติสุข 

๐๐๐ ๒๖๕  หลักธรรมาภิบาล     ๒(๒-๐-๔) 
  (Good  Governance)       
 ศึกษาความหมาย องค์ประกอบ ความส าคัญของหลักธรรมาภิบาล ๖ ประการ คือ 
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมสี่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ
และหลักความคุ้มค่า 

๐๐๐ ๒๓๐ หลักธรรมาภิบาล     ๓ (๓-๐-๖)   
  (Good  Governance)       
 ศึกษาความหมาย องค์ประกอบ ความส าคัญของหลักธรรมาภิบาล ๖ ประการ คือ 
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมสี่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ
และหลักความคุ้มค่า 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกิต 

 

๐๐๐ ๒๖๖  ภาวะผู้น า       ๒(๒-๐-๔)                                             
  (Leadership)                              
 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าที่น าการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์งานใน
ศตวรรษที่ ๒๑ รวมถึงศึกษา คุณลักษณะและบทบาทของผู้น ากับการใช้การสื่อสารที่เอื้อ
อาทร ผู้น ากับความเห็นที่ถูกต้องดีงามและความเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์คุณธรรมและ
จริยธรรมของผู้น า วิสัยทัศน์ผู้น า ผู้น ากับการสร้างความสัมพันธ์แห่งกรุณา โดยอาศัยองค์
ความรู้ภาวะผู้น าตามทฤษฎีตะวันตกและภาวะผู้น าในทางพระพุทธศาสนา ถอดบทเรียน
ภาวะผู้น าของบุคคลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรทั้งในประเทศและระดับโลกที่
สามารถน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จและเกิดสันติสุขแก่สังคมและชุมชนทั้งในประเทศและ
ระดับโลก 

๐๐๐ ๒๒๙  ภาวะผู้น า       ๓ (๓-๐-๖)   
  (Leadership)                              
 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าที่น าการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์งานใน
ศตวรรษที่ ๒๑ รวมถึงศึกษา คุณลักษณะและบทบาทของผู้น ากับการใช้การสื่อสารที่เอื้อ
อาทร ผู้น ากับความเห็นที่ถูกต้องดีงามและความเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์คุณธรรมและ
จริยธรรมของผู้น า วิสัยทัศน์ผู้น า ผู้น ากับการสร้างความสัมพันธ์แห่งกรุณา โดยอาศัยองค์
ความรู้ภาวะผู้น าตามทฤษฎีตะวันตกและภาวะผู้น าในทางพระพุทธศาสนา ถอดบทเรียน
ภาวะผู้น าของบุคคลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรทั้งในประเทศและระดับโลกที่
สามารถน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จและเกิดสันติสุขแก่สังคมและชุมชนทั้งในประเทศและ
ระดับโลก 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เพิ่มเติมหน่วยกิต 

 

 ๐๐๐ ๒๓๑ การรู้เท่าทันสื่อ     ๓ (๓-๐-๖) 
  (Media Literacy) 
 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสื่อและสื่อปลอม อิทธิพลของสื่อปลอมที่มีต่อสังคม การ
ตรวจสอบข่าว เทคนิคการรู้เท่าทันข่าวปลอม การรู้เท่าทันสื่อชวนเชื่อต่างศาสนา อันได้แก่
สื่อชวนเชื่อที่บิดเบือนหลักพุทธธรรม สื่อชวนเชื่อ ที่ใส่ร้ายบุคคลหรือองค์กร โดยใช้ศาสนา
เป็นเครื่องมือจนสร้างความขัดแย้งในสังคม 
 

เพิ่มเตมิรายวิชา 



๒๒ 
 

 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปริญญาตรี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 

 

 ๐๐๐ ๒๓๒ ความรับผิดชอบต่อสังคม    ๓ (๓-๐-๖) 
  (Social Responsibility) 
 ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
ความละอายและความ ไม่ทนต่อการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมใน
การต่อต้านการทุจริต และ STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต โดยใช้การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่หลากหลาย มุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิดความรู้ความ เข้าใจ ทักษะ เจตคติ ด้านการ
ป้องกันการทุจริต 

เพิ่มเตมิรายวิชา 



๒๓ 
 

 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปริญญาตรี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



๒๔ 
 

 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปริญญาตรี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 



๒๕ 
 

 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปริญญาตรี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 

 

 
 
 



๒๖ 
 

 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปริญญาตรี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 

 

 
 
 



๒๗ 
 

 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปริญญาตรี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อนุมัติหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 



๒๘ 
 

 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปริญญาตรี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 

 

 
 
 

 


