
 

 

 

 

 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 

(หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๓) 
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ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 



๒ 

 

รายละเอียดของหลักสตูร 
หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 

(หลักสตูรปรับปรงุ พุทธศักราช ๒๕๖๓) 
--------------- 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ 

 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 
 

๑. รหัสและชื่อหลักสูตร  
 รหัสหลักสูตร : ๒๕๕๐๑๘๕๑๑๐๐๓๑๕ 
 ภาษาไทย: หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
 ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts Program in Social Development 
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ไทย): พุทธศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาสังคม) 
 ชื่อย่อ (ไทย): พธ.บ. (การพัฒนาสังคม) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Arts (Social Development) 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ): B.A. (Social Development) 
๓. วิชาเอก 
 ไม่มี 
๔. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ๑๔๐ หน่วยกิต 
๕. รูปแบบของหลักสูตร 
 ๕.๑ รูปแบบ 
  เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี 
 ๕.๒ ภาษาที่ใช้ 
  ภาษาไทย เอกสารและต าราในวิชาหลักเป็นต าราภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
 ๕.๓ การรับเข้าศึกษา 
  รับนิสิตไทยและนิสิตต่างประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
 ๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 ๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 



๓ 

 

๖. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
ภาครัฐ สามารถสอบ กพ. เข้าสู่ระบบราชการได้ตามความเชี่ยวชาญที่จบมา หรือสาขาใกล้เคียง โดยปกติ

แล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ได้แก่  
๑) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน นัก

สังคมสงเคราะห์ ฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น  
๒) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เช่น พัฒนากรต าบล อ าเภอ จังหวัด เป็นต้น  
๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ  
๔) สถาบันวิจัยทางสังคม รวมถึงสถาบันวิจัยในมหาวิทยาลัยต่างๆ  
๕) หน่วยงานรัฐอ่ืนๆ ที่มีสาขาที่ใกล้เคียง เช่น รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และอ่ืนๆ  
ภาคเอกชน  
๑) บริษัท ห้างร้าน ที่ท างานด้านการพัฒนาต่างๆ โดยเฉพาะในฝ่ายที่ต้องด าเนินธุรกิจเพ่ือสังคม 

(Corporate Social Responsibility: CSR) 
๒) องค์กรเอกชน (Non-Government Organizations: NGOs) มูลนิธิ และหน่วยงานหรือองค์กรที่ 

ไม่ใช่รัฐบาล เช่น องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ องค์กรภาคประชาสังคม ที่ได้รับการสนับสนุนทุนด า เนินการ
จากแหล่งทุนทั้งในและต่างประเทศ อาทิ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO) องค์การสหประชาชาติ 
(United Nations: UN) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นต้น เนื่องจากหน่วยงาน
เหล่านี้มีการด าเนินงานพัฒนาในเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาสังคม 

๗. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับที่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
๑ พระครูปริยัติกิตติธ ารง,ดร. 

 
รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Social Science) 

M.A. (Sociology) 
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

๒ พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พช.ม. (การพัฒนาชุมชน)  
พธ.บ. (ปรัชญา)  

๓ พระครูสังฆกิจโสภณ, ดร. อาจารย์  พธ.ม. (การพัฒนาสังคม) 
ร.บ. (การบริหารรัฐกิจ) 

๔ ดร. ผดุง วรรณทอง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (การจัดการ) 
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)  
พธ.บ. (สันสกฤต)  

๕ นายดาวเหนือ บุตรสีทา อาจารย์ ศศ.ม. (การบริหารการพัฒนาสังคม) 
พธ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) 

 

๘. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



๔ 

 

หมวดที ่๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

๑. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 ๑.๑ ปรัชญา 

สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ต้องการและยอมรับในสังคม 

 ๑.๒ วัตถุประสงค์ 

   ๑.๒.๑ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ และความเข้าใจในหลักการและแนวคิดด้านการพัฒนา

สังคมเชิงพุทธได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

  ๑.๒.๒ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีเจตคติที่ดีในการพัฒนาตนเองตลอดชีวิตและการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุ

วัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม มีจิตอาสาในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 

  ๑.๒.๓ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีทักษะด้านการวางแผนและการปฏิบัติการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมบน

พ้ืนฐานแห่งหลักวิชาการด้านการพัฒนาสังคมโดยบูรณาการกับหลักพุทธธรรม 
 

หมวดที ่๓ ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

๑. ระบบการจัดการศึกษา 

 ๑.๑ ระบบ 

  จัดการศึกษาใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษา หนึ่งภาค

การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ การศึกษาภาคฤดูร้อนก าหนดให้มีระยะเวลาและจ านวน

หน่วยกิตเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ ทั้งนี้ ข้อก าหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตามเอกสารในภาคผนวก) 

 ๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

   มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร โดยการ

จัดการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่ ๑ เมษายน ถึง ๓๑ พฤษภาคม รวมเป็นระยะเวลา ๒ เดือน หรือ ๘ สัปดาห์  

 ๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

  ไม่มี 

๒. การด าเนินการหลักสูตร 

 ๒.๑ วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  - ภาคการศึกษาท่ี ๑ เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม 

  - ภาคการศึกษาท่ี ๒ เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม 

  - ภาคฤดูร้อน เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 



๕ 

 

 ๒.๒ การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าศึกษา 

- เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา 

 ๒.๓. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

  ๒.๓.๑ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาที่เป็นพระภิกษุ/สามเณร และคฤหัสถ์ 

  ๑) ต้องส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  

  ๒) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๑ 

  ๓) หรือ ต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

 ๒.๘ ระบบการศึกษา 

  แบบชั้นเรียน และฝึกปฏิบัติภาคสนาม 

 ๒.๙ การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 

  นิสิตที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผล

การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง 

หลักเกณฑ์การโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

๓. หลักสูตร 

  ๓.๑.๑ จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ๑๔๐ หน่วยกิต  

  ๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร 

    โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้ 

  ๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ๓๐  หน่วยกิต 

   ๑.๑ วิชาบังคับ       ๑๘  หน่วยกิต 

   ๑.๒ วิชาเลือก       ๑๒  หน่วยกิต  

  ๒) หมวดวิชาเฉพาะ                        ๑๐๔  หน่วยกิต 

   ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา      ๓๐  หน่วยกิต 

   ๒.๒ วิชาแกน       ๓๓  หน่วยกิต 

   ๒.๓ วิชาเฉพาะด้าน      ๓๒ หน่วยกิต 

   ๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขา       ๙ หน่วยกิต 

  ๓) หมวดวิชาเลือกเสรี         ๖  หน่วยกิต 

   รวม                ๑๔๐  หน่วยกิต 



๖ 

 

  ๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป แบ่งเป็นวิชาบังคับ ๑๘ หน่วยกิต ซึ่งนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต้องศึกษาให้ครบทุกรายวิชา และ
วิชาเลือก ๑๒ หน่วยกิต รวมเป็น ๓๐ หน่วยกิต 
   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     จ านวน  ๓๐ หน่วยกิต 

๑) วิชาบังคับ      จ านวน   ๑๘ หน่วยกิต 
๒) วิชาเลือก     จ านวน  ๑๒ หน่วยกิต 

   ๑.๑ วิชาบังคับ           ๑๘ 
๐๐๐ ๑๐๑  มนุษย์กับสังคม       ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๐๒  กฎหมายทั่วไป      ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๐๗  เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา    (๒) (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๐๘  ปรัชญาเบื้องต้น      ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๐๙  ศาสนาทั่วไป      ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๑๔  ภาษากับการสื่อสาร     ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๑๕  ภาษาศาสตร์เบื้องต้น     ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๓๙  คณิตศาสตร์เบื้องต้น     ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๑๐  ตรรกศาสตร์เบื้องต้น      ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๓๘  สถิติเบื้องต้นและการวิจัย     ๒ (๒-๐-๔) 
  หมายเหตุ : (-) รายวิชาที่ไม่นับรวมหน่วยกิต 

   ๑.๒ วิชาเลือก            ๑๒  
๐๐๐ ๑๐๓  การเมืองกับการปกครองของไทย     ๒ (๒-๐-๔)   
๐๐๐ ๑๐๔  เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     ๒ (๒-๐-๔)  
๐๐๐ ๑๐๕  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม      ๒ (๒-๐-๔)  
๐๐๐ ๑๐๖  เหตุการณ์โลกปัจจุบัน      ๒ (๒-๐-๔)  
๐๐๐ ๑๑๖  ภาษาอังกฤษเบื้องต้น      ๒ (๒-๐-๔)  
๐๐๐ ๑๑๗  ภาษาอังกฤษชั้นสูง      ๒ (๒-๐-๔)  
๐๐๐ ๑๑๘  ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น      ๒ (๒-๐-๔)  
๐๐๐ ๑๑๙  ภาษาสันสกฤตชั้นสูง      ๒ (๒-๐-๔)  
๐๐๐ ๑๒๐  ภาษาไทยเบื้องต้น      ๒ (๒-๐-๔)  
๐๐๐ ๑๒๑  ภาษาไทยชั้นสูง       ๒ (๒-๐-๔)  
๐๐๐ ๑๒๘  ภาษาจีนเบื้องต้น      ๒ (๒-๐-๔)  
๐๐๐ ๑๒๙  ภาษาจีนชั้นสูง       ๒ (๒-๐-๔)  
๐๐๐ ๑๓๐  ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น      ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๓๑  ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง      ๒ (๒-๐-๔)  



๗ 

 

๐๐๐ ๑๓๕  ภาษาฮินดีเบื้องต้น      ๒ (๒-๐-๔)  
๐๐๐ ๑๓๖  ภาษาฮินดีชั้นสูง       ๒ (๒-๐-๔)  
๐๐๐ ๒๑๑  วัฒนธรรมไทย       ๒ (๒-๐-๔)  
๐๐๐ ๒๑๒  มนุษย์กับอารยธรรม      ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๑๓  ชีวิตกับจิตวิทยา      ๒ (๒-๐-๔)  
๐๐๐ ๒๔๑  วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกต์วิทยา    ๒ (๒-๐-๔)  
๐๐๐ ๒๔๒  พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   ๒ (๒-๐-๔)  
๐๐๐ ๒๖๔  สันติศึกษา      ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๖๕  ภาวะผู้น า      ๒ (๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๖๖  หลักธรรมาภิบาล      ๒ (๒-๐-๔) 

  ๒) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน ๑๐๔ หน่วยกิต 
   (๑) วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา ๓๐ หน่วยกิต 
 นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ต้องศึกษาวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา 
จ านวน ๓๐ หน่วยกิต ประกอบด้วยกลุ่มวิชาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา ๑๔ หน่วยกิต กลุ่มวิชา
พระพุทธศาสนาทั่วไป ๑๒ หน่วยกิต และกลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ ๔ หน่วยกิต ดังนี้ 

ก. กลุ่มวิชาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา ๑๔ หน่วยกิต  
๐๐๐ ๑๔๔  วรรณคดีบาลี       ๒ (๒-๐-๔)  
๐๐๐ ๑๔๕  บาลีไวยากรณ์       ๒ (๒-๐-๔)  
๐๐๐ ๑๔๖  แต่งแปลบาลี       ๒ (๒-๐-๔)  
๐๐๐ ๑๔๗  พระไตรปิฎกศึกษา      ๒ (๒-๐-๔)  
๐๐๐ ๑๔๘  พระวินัยปิฎก       ๒ (๒-๐-๔)  
๐๐๐ ๑๔๙  พระสุตตันตปิฎก      ๒ (๒-๐-๔)  
๐๐๐ ๑๕๐  พระอภิธรรมปิฎก      ๒ (๒-๐-๔)  

ข. กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป ๑๒ หน่วยกิต  
๐๐๐ ๑๕๘  ประวัติพระพุทธศาสนา      ๒ (๒-๐-๔)  
๐๐๐ ๒๕๙  เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา    ๒ (๒-๐-๔)  
๐๐๐ ๒๖๐  การปกครองคณะสงฆ์ไทย     ๒ (๒-๐-๔)  
๐๐๐ ๒๖๑  ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ      ๒ (๒-๐-๔)  
๐๐๐ ๒๖๒  ธรรมนิเทศ       ๒ (๒-๐-๔)  
๐๐๐ ๒๖๓  งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา   ๒ (๒-๐-๔)  

ค. กลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ ๔ หน่วยกิต 
๐๐๐ ๑๕๑  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑     (๒) (๑-๒-๔)  
๐๐๐ ๑๕๒  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒      ๑ (๑-๒-๔)  



๘ 

 

๐๐๐ ๒๕๓  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓     (๒) (๑-๒-๔)  
๐๐๐ ๒๕๔  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔      ๑ (๑-๒-๔)  
๐๐๐ ๓๕๕  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕     (๒) (๑-๒-๔)  
๐๐๐ ๓๕๖  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖      ๑ (๑-๒-๔)  
๐๐๐ ๔๕๗  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗      ๑ (๑-๒-๔)  

 

  (๒) วิชาแกน จ านวน ๓๓ หน่วยกิต 

๔๐๕ ๓๐๑ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น   ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๕ ๓๐๒  หลักและทฤษฎีทางการพัฒนาสังคม   ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๕ ๓๐๓ หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางการพัฒนาสังคม  ๓ (๓-๐-๖)  
๔๐๕ ๓๐๔ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและปัญหาสังคม   ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๕ ๓๐๕  การศึกษาอิสระทางการพัฒนาสังคม   ๓ (๐-๖-๖) 
๔๐๕ ๓๐๖ ประชากรศาสตร์และนิเวศวิทยามนุษย์   ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๕ ๓๐๗ จิตวิทยาสังคมและบุคลิกภาพ    ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๕ ๔๐๑ กระบวนการและเทคนิคการท างานพัฒนาสังคม  ๓ (๒-๒-๕) 
๔๐๕ ๔๐๒ แนวคิดการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน    ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๕ ๔๐๓ การฝึกปฏิบัติการพัฒนาสังคม     ๖ (๐-๑๒-๖) 

 

 (๓) วิชาเฉพาะด้าน จ านวน ๓๒ หน่วยกิต 

๔๐๕ ๓๐๘ นโยบายสังคมเพ่ือการพัฒนาสังคม    ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๕ ๓๐๙ การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม   ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๕ ๓๑๐ ภาษาอังกฤษส าหรับนักพัฒนาสังคม   ๒ (๒-๐-๔)  
๔๐๕ ๓๑๑ สถิติประยุกต์ส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์  ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๕ ๓๑๒ ปรัชญาสังคมและนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ   ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๕ ๓๑๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๕ ๔๐๔ การบริหารการพัฒนาสังคม    ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๕ ๔๐๕ ยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๕ ๔๐๖ สารสนเทศและสื่อสารมวลชนเพื่อการพัฒนาสังคม  ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๕ ๔๐๗ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม   ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๕ ๔๐๘ การบริหารโครงการพัฒนาสังคม    ๓ (๒-๒-๕) 

  (๔) วิชาเลือกเฉพาะสาขา จ านวน ๙ หน่วยกิต  

๔๐๕ ๔๐๙ การพัฒนาท้องถิ่นไทย     ๓ (๓-๐-๖)  
๔๐๕ ๔๑๐ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม    ๒ (๒-๐-๔) 
๔๐๕ ๔๑๑ พุทธธรรมกับการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคม   ๒ (๒-๐-๔) 
๔๐๕ ๔๑๒ พระพุทธศาสนากบักระบวนการประชาสังคม  ๒ (๒-๐-๔) 



๙ 

 

๔๐๕ ๔๑๓ ทุนทางสังคมเพ่ือการพัฒนา    ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๕ ๔๑๔ กระบวนการประชามติ     ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๕ ๔๑๕ การพัฒนาเมือง      ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๕ ๔๑๖ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการท่องเที่ยวกับการพัฒนา ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๕ ๔๑๗ สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา     ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๕ ๔๑๘ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๕ ๔๑๙ การจัดการตนเองของชุมชน    ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๕ ๔๒๐ นวัตกรรมทางสังคมเพ่ือการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์  ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๕ ๔๒๑ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนา ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๕ ๔๒๒ ส านึกสาธารณะเพ่ือการพัฒนาสังคม   ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๕ ๔๒๓ การจัดการความรู้     ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๕ ๔๒๔ ชาติพันธุ์สัมพันธ์กับการพัฒนาสังคม   ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๕ ๔๒๕ วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล     ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๕ ๔๒๖ การใช้สื่อเพ่ือการพัฒนาสังคม     ๓ (๓-๐-๖)  
๔๐๕ ๔๒๗ นโยบายเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  ๓ (๓-๐-๖)  
๔๐๕ ๔๒๘ กระบวนการกลุ่ม องค์กร และเครือข่ายทางสังคม  ๓ (๓-๐-๖) 
๔๐๕ ๔๒๙ สังคมศาสตร์กับการพัฒนา    ๒ (๒-๐-๔) 
๔๐๕ ๔๓๐ ความเป็นผู้น าและการกระท าของกลุ่ม   ๓ (๓-๐-๖) 

 

 ๓) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวน ๖ หน่วยกิต 

   ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในระดับไม่ต่ ากว่า

ปริญญาตรีได ้   

๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  

 - ไม่มี  

๕. ข้อก าหนดเกี่ยวกับโครงงาน หรือการศึกษาอิสระ 

 ตามข้อก าหนดในคู่มือการท าการศึกษาอิสระทางการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

 ๕.๑ ค าอธิบายโดยย่อ 

  โครงงาน หรือการศึกษาอิสระทางการพัฒนาสังคม เป็นการท าโครงงานเชิงปฏิบัติการโดยบูรณาการองค์

ความรู้ทางด้านการพัฒนาสังคมและหลักพุทธธรรมในการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาหรือปรากฏการณ์ทาง

สังคมเพ่ือแสวงหาทางทางเลือกในการด าเนินการเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคมตามประเด็นที่สนใจ 

 ๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

  นิสิตสามารถท างานเป็นทีม มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรม และพัฒนา 

โครงงานเพ่ือเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้ 



๑๐ 

 

 ๕.๓ ช่วงเวลา 

  ภาคการศึกษาท่ี ๑ - ๒ ของชั้นปี ๔ 

 ๕.๔ จ านวนหน่วยกิต 

  ๓ หน่วยกิต  

 ๕.๕ การเตรียมการ 
  จัดท าตารางการให้ค าปรึกษาวันเวลาและสถานที่ให้ค าปรึกษาและบันทึกข้อความที่ให้ค าปรึกษาอย่างเป็น
ระบบ รวมทัง้จัดท าโครงงานการทัศนศึกษาหรือศึกษาดูงานนอกสถานที่อย่างเป็นกิจจะลักษณะ 
 ๕.๖ กระบวนการประเมินผลเกี่ยวกับโครงงาน หรือการศึกษาอิสระ 
  ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงานที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและ
ประเมินผลจากรายงานผลการท าโครงงานตามรูปแบบและระยะเวลาที่ก าหนด 
 
๖. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

นิสิตผู้ส าเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ :-  

๖.๑ สอบได้หน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาภายในระยะเวลาไม่เกิน  ๒ เท่าของเวลา

การศึกษาตามหลักสูตรและมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐  

๖.๒ ผ่านการฝึกภาคปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วยการฝึก

ภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน/หรอืปฏิบัติงานบริการสังคมครบ ๒๐๐ ชั่วโมง  

๖.๓ ไม่มีพันธะอ่ืนใดกับมหาวิทยาลัย 

  



๑๑ 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 ๑) วิชาบังคับ จ านวน ๑๘ หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๐๑  มนุษย์กับสังคม ๒ (๒-๐-๔) 
   (Man and Society) 
   ศึกษาความหมายและความเป็นมาเกี่ยวกับมนุษย์กับสังคม ตามหลักการทางมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม สถาบันสังคม ประชา
สังคม กระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรม การวิเคราะห์ปัญหาสังคมไทยในปัจจุบัน  
 ๐๐๐ ๑๐๒  กฎหมายทั่วไป ๒ (๒-๐-๔) 
   (General Law) 
   ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ที่มาของระบบกฎหมาย ลักษณะทั่วไปและ
ประเภทของกฎหมาย กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชนที่เกี่ยวกับพระสงฆ์ กฎหมายที่พระสงฆ์ควรรู้เป็นการ
เฉพาะ และกฎหมายศาสนาอ่ืน 
 ๐๐๐ ๑๐๗  เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา  (๒) (๒-๐-๔) 
   (Technique of Higher Learning) 
   ศึกษาเทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้ห้องสมุด การสืบค้น
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต วิธีแสวงหาความรู้ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การเขียนรายงานและภาคนิพนธ์ 
 ๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) 
   (Introduction to Philosophy) 
   ศึกษาความหมายและขอบเขตของปรัชญา ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา ศาสนาและวิทยาศาสตร์ 
สาขาปรัชญา และสาระส าคัญของปรัชญาสาขาต่างๆ พัฒนาการของปรัชญาตะวันออกและปรัชญาตะวันตก 
 ๐๐๐ ๑๐๙  ศาสนาทั่วไป ๒ (๒-๐-๔) 
   (Religions) 
   ศึกษาความหมาย ลักษณะ ความส าคัญ คุณค่าของศาสนา ประวัติ พัฒนาการ หลักใน
การศึกษาศาสนา หลักค าสอน พิธีกรรมและจุดมุ่งหมายของศาสนาต่าง ๆ วิเคราะห์ลักษณะที่เป็นสากลร่วมกัน
และต่างกันของศาสนาปัจจุบัน อิทธิพลของศาสนาต่อสังคมโลก วิธีการเผยแผ่ศาสนา ความร่วมมือระหว่างศาสนา 
และท่าทีของศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย 
 ๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร ๒ (๒-๐-๔) 
   (Language and Communication) 
   ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษากับการสื่อสาร การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารผ่านทักษะการ
เรียนรู้ภาษา ๔ ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน และ
ศึกษาระเบียบงานสารบรรณ 
  
 ๐๐๐ ๑๑๕  ภาษาศาสตร์เบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) 
   (Introduction to Linguistics) 
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   ศึกษาความหมายของภาษาและภาษาศาสตร์ สาขาของวิชาภาษาศาสตร์ ลักษณะทั่วไปของ
ภาษา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสัทศาสตร์ (Phonetics) สรศาสตร์ (Phonemics) สัทอักษรสากล สัทอักษรไทย และ
หลักวิเคราะห์ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ 
 ๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตร์เบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) 
   (Basic Mathematics) 
   ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ ข้อความ ประโยคเปิด ประพจน์ ตัวบ่งชี้ปริมาณ ค่าความ
จริง ตัวเชื่อมข้อความ และนิเสธ การหาค่าความจริง การสมมูลกัน การให้เหตุผล เซต ความหมายเซต ประเภท
เซต เซตย่อย การเท่ากันของเซต การด าเนินการของเซต พีชคณิตของเซต และการประยุกต์เซต จ านวนจริง 
ระบบจ านวนจริง คุณสมบัติของจ านวนจริง สมการ อสมการ ค่าสัมบูรณ ์ความสัมพันธ์ ฟังก์ชั่น ฟังชั่นเชิงซ้อน แม
ตริกซ์ การด าเนินการแมตริกซ์ การเท่ากัน การบวก การคูณ ดีเทอร์มิเนนท์ อินเวอร์ส แมตริกซ ์
 ๐๐๐ ๒๑๐  ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) 
   (Introduction to Logic) 
   ศึกษานิมิต ค าที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน วิภาค การนิยามความหมาย ญัตติประพจน์ในแบบต่างๆ 
การแบ่งญัตติ ความเป็นปฏิปักษ์แห่งญัตติ ญัตติผสม การให้เหตุผล ปรัตถานุมานและปฤจฉาวาทีแบบต่างๆ ศึกษา
หลักการและวิธีการให้เหตุผลจากบทสนทนาของพระพุทธเจ้าในอนัตตลักขณสูตรหรือในสูตรอ่ืนๆ บทสนทนาใน
คัมภีร์กถาวัตถุ ญาณวิทยาของนิกายสรวาสติวาท วิภาษวาทีของนาคารชุน เปรียบเทียบความเหมือนและความ
ต่างระหว่างตรรกศาสตร์ตะวันตก กับตรรกศาสตร์ตะวันออก โดยเฉพาะหลักการเชิงตรรกในคัมภีร์ 
 ๐๐๐ ๒๓๘  สถิติเบื้องต้นและการวิจัย ๒ (๒-๐-๔) 
   (Basic Statistics and Research)  
   ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางสถิติ การจัดเก็บข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การแจกแจงความถ่ี การหา
ค่าแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การกระจายปกติ และความเบ้ ส่วนเบี่ยงเบน ความแปรปรวน ความน่าจะเป็น ค่าสถิติ 
Z T และ F ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การทดสอบสมมุติฐาน การวิจัยลักษณะและประเภทการวิจัย ขั้นตอน
การวิจัย รูปแบบการวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัยและการเขียนรายงานผลการวิจัย 
 ๒) วิชาเลือก จ านวน ๑๒ หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย ๒ (๒-๐-๔) 
   (Politics and Thai Government) 
   ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองและการปกครองพัฒนาการการเมืองการปกครองของ
ไทยสถาบันทางการเมืองและการปกครองของไทยกระบวนการทางการเมืองของไทยการจัดระเบียบการปกครอง
ของไทยและพระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครองของไทย 
 ๐๐๐ ๑๐๔  เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ๒ (๒-๐-๔) 
   (Economics in Daily Life) 
   ศึกษาหลักการเบื้ องต้นทางเศรษฐศาสตร์  ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่ เกิดขึ้น ใน
ชีวิตประจ าวันรูปแบบต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจ การท างานของกลไกราคาในตลาด บทบาทของภาครัฐและ
ภาคเอกชนในระบบเศรษฐกิจ เงินตราและสถาบันการเงิน เน้นการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องที่เก่ียวข้อง
เป็นข้อมูลประกอบการศึกษา และศึกษาเศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธ 
 ๐๐๐ ๑๐๕  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ๒ (๒-๐-๔) 
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 (Man and Environment) 
 ศึกษาสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับมนุษย์ แนวคิดการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม และบทบาทของพระสงฆ์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 
 ๐๐๐ ๑๐๖  เหตุการณ์โลกปัจจุบัน ๒ (๒-๐-๔) 
   (Current World Affairs) 
   ศึกษาเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในโลก ทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ความ
ร่วมมือและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมโลก ประเทศไทยกับเหตุการณ์ส าคัญของโลก ความร่วมมือของชาวพุทธ
ในเวทีโลก บทบาทของพระพุทธศาสนากับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในโลกปัจจุบัน 
 ๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น  ๒ (๒-๐-๔) 
   (Basic English) 
   ศึกษากฎเกณฑ์และการใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการใช้ค าน าหน้านาม (Article) การใช้กาล 
(Tense) การสร้างประโยค (Sentence) การใช้บุรพบท (Preposition) สันธาน (Conjunction) ฝึกทักษะ
เบื้องต้นในการฟัง พูด อ่านและเขียนในลักษณะที่สัมพันธ์กัน เน้นด้านการอ่านและความเข้าใจภาษาอังกฤษ ซึ่งมี
รูปประโยคและค าศัพท์ต่าง ๆ 
 ๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง ๒ (๒-๐-๔) 
   (Advanced English) 
   ศึกษาโครงสร้างประโยคตามหลักไวยากรณ์และฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เน้นการ
อ่าน การเขียนและความเข้าใจข้อความภาษาอังกฤษ ซึ่งมีค าศัพท์และโครงสร้างประโยคสัมพันธ์กับเอกสารที่ใช้ศึกษา 
 ๐๐๐ ๑๑๘  ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น  ๒ (๒-๐-๔) 
   (Basic Sanskrit) 
   ศึกษาโครงสร้างของภาษาสันสกฤต อักษร เครื่องหมาย ระบบเสียง การเปลี่ยนแปลงอักษรและ
เสียง การเขียน การอ่านค าศัพท์ ส่วนประกอบของนามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์สระการันต์ สระสนธิ บุรุษสรรพนาม 
นิยมสรรพนาม ปฤจฉาสรรพนาม สัมพันธสรรพนาม กริยาศัพท์ ส่วนประกอบของกริยาอาขยาต การประกอบรูปเป็น
อาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ การแจกรูปกริยา แปลและแต่งประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ท่ีได้ศึกษา  
 ๐๐๐ ๑๑๙  ภาษาสันสกฤตชั้นสูง ๒ (๒-๐-๔) 
   (Advanced Sanskrit) 
   ศึกษานามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์ พยัญชนะการันต์ พยัญชนะสนธิ สังขยาศัพท์ อัพยย
ศัพท์ กริยาศัพท์ การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ กริยาอาขยาตกรรมวาจก ภาววาจก ณิชันตกรร
ตุวาจก ณิชันตกรรมวาจก การสลับเปลี่ยนประโยคกรรตุวาจกเป็นกรรมวาจก ประโยคค าถาม ประโยคปฏิเสธ 
แปลและแต่งประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ท่ีได้ศึกษา  
  
 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 
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ทักทาย ขอบคุณ ขอโทษ ขออนุญาต แนะน าตัวเอง แนะน าผู้อ่ืน บอกชื่อสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน สนทนาได้
ทั้งค าที่แสดงความหมายรูปธรรมและนามธรรม 
 ๐๐๐ ๑๒๑  ภาษาไทยชั้นสูง ๒ (๒-๐-๔) 
    (Advanced Thai) 
   ศึกษาวิเคราะห์หน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระ หน่วยเสียงวรรณยุกต์ หน่วยค า  ระบบ
ไวยากรณ์ ความหมายในภาษาไทย ฝึกทักษะการฟังข่าวจากวิทยุ โทรทัศน์ การพูดวาทศิลป์ การอ่านหนังสือพิมพ์
และต าราวิชาการ การเขียนบทความ และฝึกแต่งกาพย์ กลอน โคลง ฉันท์ในภาษาไทย  
 ๐๐๐ ๑๒๘  ภาษาจีนเบื้องต้น  ๒ (๒-๐-๔) 
   (Basic Chinese) 
   ศึกษาโครงสร้างของภาษาจีนในเรื่องระบบเสียง ระบบค า และระบบประโยค ฝึกการอ่าน 
การเขียนภาษาจีน และการฝึกสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน 
 ๐๐๐ ๑๒๙  ภาษาจีนชั้นสูง ๒ (๒-๐-๔) 
   (Advanced Chinese) 
   ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีน เน้นการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจาก
สถานการณ์ปัจจุบัน 
 ๐๐๐ ๑๓๐  ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น  ๒ (๒-๐-๔) 
   (Basic Japanese) 
   ศึกษาโครงสร้างของภาษาญี่ปุ่น ในเรื่องระบบเสียง ระบบค า และระบบประโยค ฝึกการอ่าน 
เขียนภาษาญี่ปุ่น และการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน 
 ๐๐๐ ๑๓๑  ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง ๒ (๒-๐-๔) 
   (Advanced Japanese) 
   ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่น เน้นการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจาก
สถานการณ์ปัจจุบัน 
 ๐๐๐ ๑๓๕  ภาษาฮินดีเบื้องต้น   ๒ (๒-๐-๔) 
   (Basic Hindi) 
   ศึกษาโครงสร้างของภาษาฮินดี ในเรื่องระบบเสียง ระบบค า และระบบประโยค ฝึกการฟัง
อ่านเขียนสนทนาภาษาฮินดี และระบบไวยากรณ์พ้ืนฐานที่นิยมใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 ๐๐๐ ๑๓๖  ภาษาฮินดีชั้นสูง  ๒ (๒-๐-๔) 
   (Advanced Hindi) 
   ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาฮินดี เน้นการสนทนา โดยอาศัยข้อมูลจาก
สถานการณ์ปัจจุบัน 
 ๐๐๐ ๒๑๑  วัฒนธรรมไทย  ๒ (๒-๐-๔) 
   (Thai Culture) 
   ศึกษาความหมายและเนื้อหาของวัฒนธรรม พัฒนาการของวัฒนธรรมไทย ประเภทของ
วัฒนธรรม พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม การอนุรักษ์ การเผยแพร่และสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทย
กับการพัฒนา ผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติต่อวัฒนธรรมไทย 
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 ๐๐๐ ๒๑๒  มนุษย์กับอารยธรรม   ๒ (๒-๐-๔) 
   (Man and Civilization) 
   ศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของมนุษย์ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยปัจจุบัน 
ความหมายของอารยธรรม บ่อเกิดและพัฒนาการของอารยธรรมตะวันออกและตะวันตกในยุคต่างๆ ความสัมพันธ์
ระหว่างโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของสังคมตะวันออกและตะวันตก ที่ก่อให้เกิดผลกระทบและ
ความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ การแลกเปลี่ยนกันระหว่างอารยธรรมตะวันออกกับตะวันตก และอิทธิพลของ
อารยธรรมทั้งสองท่ีมีต่อสังคมและวัฒนธรรมไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 ๐๐๐ ๒๑๓  ชีวิตกับจิตวิทยา  ๒ (๒-๐-๔) 
   (Life and Psychology) 
   ศึกษาพัฒนาการและองค์ประกอบของชีวิต ความสัมพันธ์ของจิตวิทยากับการด ารงชีวิ ต 
วิเคราะห์คุณสมบัติของจิตใจลักษณะต่างๆ ผลของสุขภาพจิตที่มีต่อพฤติกรรมของมนุษย์และการด ารงอยู่ร่วมกัน
ในสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 ๐๐๐ ๒๔๑  วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกตวิทยา  ๒ (๒-๐-๔) 
   (Physical Science and Technology) 
   ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ ประวัติและผลงานของนักวิทยาศาสตร์ในยุคสมัยต่างๆ 
ความคิดเกี่ยวกับเอกภพ ระบบสุริยะ เทคโนโลยี เทคโนโลยีทางการเกษตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การลดต้นทุน
การผลิต การเพ่ิมผลผลิต การขนส่ง การสื่อสาร เทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิทยาศาสตร์กับ
ชีวิตประจ าวัน พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 
 ๐๐๐ ๒๔๒  พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ    ๒ (๒-๐-๔) 
   (Introduction to Computer and Information Technology) 
   ศึกษาบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประวัติของคอมพิวเตอร์และการ
สื่อสาร องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ระบบดิจิทัล ภาษาคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ แพลตฟอร์ม
คอมพิวเตอร์ ระบบการประมวลผล การวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ ข้อมูลและการบริหารข้อมูล 
เครือข่ายและการสื่อสาร อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ ภัยคุกคามและความมั่นคงของระบบ จริยธรรมและสังคม
ไซเบอร์ 
 ๐๐๐ ๒๖๔ สันติศึกษา  ๒ (๒-๐-๔) 
   (Peace Education) 
   ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้ง ความรุนแรง สันติภาพและปฏิบัติการจัดการ
ความขัดแย้งโดยสันติวิธี ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดและแนวปฏิบัติของนักสันติวิธีทั้งตะวันออก ตะวันตกและศาสนา
ต่างๆ เพ่ือให้เกิดความรู้และความเข้าใจในการป้องกันแก้ไขและเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งและความรุนแรง อีกทั้ง
พัฒนาทักษะในกระบวนการการเสริมสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีขันติธรรมในการ
ฟังและอยู่ร่วมกับศาสนาและชาติพันธุ์ต่างๆอย่างสันติสุข 
 ๐๐๐ ๒๖๕  ภาวะผู้น า   ๒ (๒-๐-๔) 
   (Leadership) 
   ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าที่น าการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์งานในศตวรรษที่ 
๒๑ รวมถึงศึกษา คุณลักษณะและบทบาทของผู้น ากับการใช้การสื่อสารที่เอ้ืออาทร ผู้น ากับความเห็นที่ถูกต้องดี
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งามและความเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์คุณธรรมและจริยธรรมของผู้น า วิสัยทัศน์ผู้น า ผู้น ากับการสร้าง
ความสัมพันธ์แห่งกรุณา โดยอาศัยองค์ความรู้ภาวะผู้น าตามทฤษฎีตะวันตกและภาวะผู้น าในทางพระพุทธศาสนา 
ถอดบทเรียนภาวะผู้น าของบุคคลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรทั้งในประเทศและระดับโลกที่สามารถน า
องค์กรไปสู่ความส าเร็จและเกิดสันติสุขแก่สังคมและชุมชนทั้งในประเทศและระดับโลก 
 ๐๐๐ ๒๖๖ หลักธรรมาภิบาล    ๒ (๒-๐-๔) 
   (Good Governance) 
   ศึกษาความหมาย องค์ประกอบ ความส าคัญของหลักธรรมาภิบาล ๖ ประการ คือ หลักนิติ
ธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า 
 

๒. หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๔ หน่วยกิต 
 ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา จ านวน ๓๐ หน่วยกิต 
 ก. กลุ่มวิชาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา ๑๔ หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๔๔  วรรณคดีบาลี    ๒ (๒-๐-๔) 
  (Pali Literature) 
  ศึกษาประวัติความหมายประเภทและพัฒนาการของคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุ
ฎีกา โยชนาและปกรณ์วิเสส วรรณกรรมบาลีในประเทศไทย และคุณค่าของวรรณกรรมบาลีต่อสังคมไทย 
 ๐๐๐ ๑๔๕  บาลีไวยากรณ์   ๒ (๒-๐-๔) 
  (Pali Grammar) 
  ศึกษาการเขียนการอ่านภาษาบาลี ฐานกรณ์ การออกเสียงพยัญชนะสังโยคการเชื่อมอักษรด้วย
สนธิกิริโยปกรณ์ประเภทและวิธีแจกค านาม สังขยา อัพยยศัพท์ กิริยาอาขยาต นามกิตก์ กิริยากิตก์ สมาสและตัทธิต 
 ๐๐๐ ๑๔๖  แต่งแปลบาลี    ๒ (๒-๐-๔) 
  (Pali Composition and Translation) 
  ศึกษาการแต่งบาลี การแปลบาลีทั้งโดยอรรถและโดยพยัญชนะให้ถูกต้องตามหลักภาษา การแต่ง
และการแปลประโยคพิเศษและส านวนที่ควรทราบ การแปลบาลีเป็นไทยและแปลไทยเป็นบาลีจากหนังสือที่ก าหนด 
 ๐๐๐ ๑๔๗  พระไตรปิฎกศึกษา   ๒ (๒-๐-๔) 
  (Tipitaka Studies) 
  ศึกษาก าเนิดความเป็นมาและพัฒนาการของคัมภีร์พระไตรปิฎกการจ าแนกโครงสร้างและ
เนื้อหาสาระพระไตรปิฎกค าอธิบายโดยย่อของพระอรรถกถาจารย์การรักษาสืบทอดโดยมุขปาฐะและลายลักษณ์
อักษรล าดับคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาความเป็นมาของพระไตรปิฎกในประเทศไทยและประโยชน์ที่ได้รับจาก
การศึกษาพระไตรปิฎก 
 ๐๐๐ ๑๔๘  พระวินัยปิฎก    ๒ (๒-๐-๔) 
  (Vinaya Pitaka) 
  ศึกษาประวัติความเป็นมาความหมายโครงสร้างของพระวินัยปิฎกเลือกศึกษาวิเคราะห์เนื้อหา
สาระที่ส าคัญในคัมภีร์มหาวิภังค์ภิกขุนีวิภังค์มหาวรรคจุลวรรคและปริวารโดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบ
และประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาพระวินัยปิฎก 
 ๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปิฎก    ๒ (๒-๐-๔) 
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  (Suttanta Pitaka) 
  ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้างของพระสุตตันตปิฎก เลือกศึกษาวิเคราะห์พระ
สูตรที่ส าคัญ คือ พรหมชาลสูตร มหาปรินิพพานสูตร อัคคัญญสูตร รวมทั้งประเด็นส าคัญที่น่าสนใจ จากนิกายทั้ง ๕ 
นิกาย คือ ทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย อังคุตตรนิกาย และขุททกนิกาย โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบ 
 ๐๐๐ ๑๕๐  พระอภิธรรมปิฎก    ๒ (๒-๐-๔) 
  (Abhidhamma Pitaka) 
  ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้างของพระอภิธรรมปิฎก  เนื้อหาสาระ 
ประเด็นที่น่าสนใจในพระอภิธรรมปิฎกทั้ง ๗ คัมภีร์ โดยเน้นให้เข้าใจหลักปรมัตถธรรม คือ จิต เจตสิก รูป และ
นิพพาน โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบ  
 
 ข. กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป ๑๒ หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๕๘  ประวัติพระพุทธศาสนา    ๒ (๒-๐-๔) 
  (History of Buddhism) 
  ศึกษาประวัติศาสนาพระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ความส าคัญและลักษณะเด่น
ของพระพุทธศาสนา การแยกนิกายของพระพุทธศาสนา การขยายตัวของพระพุทธศาสนาเข้าไปในนานาประเทศ 
และอิทธิพลของพระพุทธศาสนาต่อวัฒนธรรมในประเทศนั้นๆ รวมทั้งศึกษาขบวนการและองค์การใหม่ๆ ในวงการ
พระพุทธศาสนายุคปัจจุบันและอนาคต 
 ๐๐๐ ๒๕๙  เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา   ๒ (๒-๐-๔) 
  (Buddhist Festival and Traditions) 
  ศึกษาเทศกาลและพิธีกรรมที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนา ความหมาย คุณค่าของเทศกาลและ
พิธีกรรมนั้นๆให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง 
 ๐๐๐ ๒๖๐  การปกครองคณะสงฆ์ไทย   ๒ (๒-๐-๔) 
 (Thai Sangha Administration) 
 ศึกษาพัฒนาการของระบบการปกครองคณะสงฆ์ไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบันศึกษาและ
วิเคราะห์เนื้อหาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับต่างๆ กฎ ระเบียบ ค าสั่งและประกาศที่ส าคัญของคณะสงฆ์การ
ประยุกตก์ารปกครองและการบริหารในปัจจุบันส าหรับคณะสงฆ์ไทย 
  
 ๐๐๐ ๒๖๑  ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ   ๒ (๒-๐-๔) 
 (Dhamma in English) 
 ศึกษาศัพท์ธรรมะทางพระพุทธศาสนาที่นิยมใช้กันแพร่หลายในภาษาอังกฤษ และหนังสือที่
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา ที่นักปราชญ์ได้รจนาไว้ในภาษาอังกฤษ 
 ๐๐๐ ๒๖๒  ธรรมนิเทศ   ๒ (๒-๐-๔) 
  (Dhamma Communication) 
  ศึกษาหลักการและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศิลปะการเขียนบทความ การพูดและการพัฒนา
บุคลิกภาพเกี่ยวกับการพูด การเทศนา การแสดงปาฐกถาธรรม การอภิปราย และการใช้สื่อประกอบการบรรยาย 
 ๐๐๐ ๒๖๓  งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา   ๒ (๒-๐-๔) 



๑๘ 

 

   (Research and Literary Works on Buddhism) 
  ศึกษางานวิจัยทางพระพุทธศาสนา และวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน วิเคราะห์วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่น่าสนใจ เช่น เตภูมิกถาของพญาลิไท มังคลัตถทีปนีของ
พระสิริมังคลาจารย์ กาพย์มหาชาติของพระเจ้าทรงธรรม สังคีติยวงศ์ของสมเด็จพระวันรัต (แก้ว) วัดพระเชตุพน พระ
มงคลวิเสสกถาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส แก่นพุทธศาสน์ของพุทธทาส กรรมทีปนีของ
พระพรหมโมลี (วิลาส ญาณวโร) พุทธธรรมของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) พุทธวิทยาของอาจารย์พร 
รัตนสุวรรณ และงานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 ค. กลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ ๔ หน่วยกิต 
 ๐๐๐ ๑๕๑  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑   (๒) (๑-๒-๔) 
  (Buddhist Meditation I) 
  ศึกษาความเป็นมา ความหมาย หลักการ วิธีการ และประโยชน์ของการปฏิบัติกรรมฐาน 
อารมณ์ของสมถกรรมฐาน ๔๐ วิปัสสนาภูมิ ๖ สติปัฏฐาน ๔ หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ ภาวนา ๓ นิมิต ๓ สมาธิ ๓ 
รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ วสี ๕ นิวรณ์ ๕ อุปกิเลส ๑๖ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติและน าไปใช้ ฝึกปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๑ ระยะ นั่งก าหนด ๑ ระยะ หรือ ๒ ระยะ  
 ๐๐๐ ๑๕๒  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒   ๑ (๑-๒-๔) 
  (Buddhist Meditation II) 
  ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติกายานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร และอานา
ปานสติสูตร วิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทั้งแบบสมถยานิกะ และวิปัสสนายานิกะ หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ 
สิกขา ๓ วิชชา ๓ และสามัญญลักษณะ ๓ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๒ ระยะ นั่งก าหนด ๒ 
ระยะ ส่งและสอบอารมณ์  
 ๐๐๐ ๒๕๓  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓   (๒) (๑-๒-๔) 
   (Buddhist Meditation III) 
   ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร วิธีการปรับ
อินทรีย์ ๕ หลักธรรมที่ควรรู้ได้แก่ วิปัลลาส ๓ อภิญญา ๖ วิสุทธิ ๗ วิชชา ๘ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการ
เดินจงกรม ๓ ระยะ นั่งก าหนด ๓ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์  
 ๐๐๐ ๒๕๔  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔   ๑ (๑-๒-๔) 
   (Buddhist Meditation IV) 
   ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ในมหาสติปัฏฐานสูตร กระบวน การ
เกิดของไตรสิกขาและไตรลักษณ์ หลักธรรมที่ควรรู้ได้แก่ วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ วิปัสสนาญาณ ๑๖ ปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๔ ระยะ นั่งก าหนด ๔ ระยะ ส่งและสอบอารมณ ์
 ๐๐๐ ๓๕๕  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕   (๒) (๑-๒-๔) 
  (Buddhist Meditation V) 
  ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหา
สติปัฏฐานสูตร กระบวนการเกิดดับของรูปนามตามแนวปฏิจจสมุปบาท หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ โพธิปักขิยธรรม 
๓๗ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๕ ระยะ นั่งก าหนด ๕ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์  



๑๙ 

 

 ๐๐๐ ๓๕๖  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖   ๑ (๑-๒-๔) 
  (Buddhist Meditation VI) 
  ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ในพระสูตรที่เชื่อมโยงกับมหาสติปัฏฐาน
สูตร เช่น อปัณณกสูตร สติสูตร อาการบรรลุมรรคผลและคุณธรรมของพระอริยบุคคล ฝึกปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๖ ระยะ นั่งก าหนด ๖ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์  
 ๐๐๐ ๔๕๗  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗   ๑ (๑-๒-๔) 
  (Buddhist Meditation VII)  
  ศึกษาวิธีการปฏิบัติกรรมฐาน สภาวธรรมที่เกิดดับในขณะปฏิบัติฯ วิธีแก้สภาวธรรมของส านัก
ปฏิบัติธรรมในสมัยปัจจุบัน เปรียบเทียบกับมหาสติปัฏฐานสูตร ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม 
และนั่งก าหนด ส่งและสอบอารมณ์ 
 

๒.๒ วิชาแกน ๓๓ หน่วยกิต  
 ๔๐๕ ๓๐๑  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น   ๓ (๓-๐-๖)  
  (Sociology and Anthropology in Social Development) 
  ศึกษาพัฒนาการ ความหมาย ประวัติขอบเขต และแนวคิดทฤษฎีหลักของสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา สาระส าคัญเกี่ยวกับโครงสร้างทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคม กระบวนการขัดเกลาทางสังคม 
กลุ่ม และสถาบันทางสังคม การแบ่งช่วงชั้นทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วิวัฒนาการของมนุษย์ เชื้อชาติ 
เผ่าพันธุ์ วัฒนธรรม ความเชื่อ และจารีตประเพณี 
 ๔๐๕ ๓๐๒  แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาสังคม    ๓ (๓-๐-๖) 
  (Concepts and Theories of Social Development) 
  ปรัชญา ขอบเขต ความหมายของการพัฒนา แนวคิดเชิงวิพากษ์ และทฤษฎีการพัฒนากระแส
หลัก ทฤษฎีการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับความยากจนของประชาสังคม การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและความอยู่ดีมีสุข 
  
 
 ๔๐๕ ๓๐๓  หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางการพัฒนาสังคม   ๓ (๓-๐-๖)  
  (Research Methods in Social Development) 

ปรัชญาและแนวคิดพ้ืนฐานของการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประเภทของการวิจัย 
ขั้นตอนของการวิจัย การก าหนดประเด็นคาถามการวิจัย หลักการทบทวนวรรณกรรม การสร้างกรอบ
แนวความคิด การก าหนดสมมติฐานการวิจัย ประชากรเป้าหมายและการเลือกตัวอย่าง เครื่องมือและวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการเลือกใช้สถิติที่เหมาะสม หลักการสรุป การอภิปรายผล และการให้
ข้อเสนอแนะ หลักการน าเสนอผลงานวิจัย จริยธรรมและจรรยาบรรณนักวิจัย การฝึกทักษะการเขียนโครงร่างการ
วิจัยและรายงานการวิจัย 

๔๐๕ ๓๐๔ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและปัญหาสังคม     ๓ (๓-๐-๖)  
 (Social Changes and Social Problem) 



๒๐ 

 

 ศึกษาความหมายและแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมสาเหตุส าคัญของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมลักษณะและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมที่มีต่อบุคคลชุมชนและวิถีชีวิตรวมทั้งศึกษาความหมายลักษณะและประเภทของปัญหาสังคมสาเหตุของ
ปัญหาสังคมทฤษฎีเกี่ยวกับปัญหาสังคมแนวทางการแก้ปัญหาสังคมและกระบวนการแก้ปัญหาสังคมเชิงพุทธเน้น
ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในสังคมไทย 
 ๔๐๕ ๓๐๕ การศึกษาอิสระทางการพัฒนาสังคม    ๓ (๐-๖-๖)  
  (Independent Study on Social Development) 

ศึกษาค้นคว้าวิจัยภาคสนามทางการพัฒนาสังคม ที่ สามารถประยุกต์ ใช้ ในกิจการ
พระพุทธศาสนา โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 ๔๐๕ ๓๐๖ ประชากรศาสตร์และนิเวศวิทยามนุษย์   ๓ (๓-๐-๖) 
  (Demography and Human Ecology) 

ศึกษาสถานะของประชากร คือ ภาวการณ์เกิด การตายและการย้ายถิ่น ในด้านขนาด 
โครงสร้าง และการกระจายตัวตามพ้ืนที่ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เน้นความสัมพันธ์ระหว่างประชากรกับ
ปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง และศึกษาภาวะทางธรรมชาติและทางสังคมอันเป็นจุดเริ่มต้นของการ
เกิดขึ้นต่อแนวโน้มประชากร การดารงชีวิต การใช้ทรัพยากร การคมนาคม การประกอบอาชีพและสุขลักษณะ
พ้ืนฐาน รวมทั้งการพัฒนาทัศนคติและค่านิยมการพ่ึงพากันระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

๔๐๕ ๓๐๗  จิตวิทยาประยุกต์เพื่อการพัฒนาสังคม    ๓ (๓-๐-๖) 
  (Applied Psychology for Social Development) 

การตระหนักรู้ในอัตลักษณ์แห่งตน แบบแผนพันธะผูกพันเชิงบวกและเชิงลบ การบริหาร
ความแตกต่างระหว่างบุคคล จิตพลวัตของพฤติกรรมในการพัฒนาสังคม 
 ๔๐๕ ๔๐๑ กระบวนการและเทคนิคการทางานพัฒนาสังคม   ๓ (๓-๐-๖) 
  (Process and Techniques for Social Development Work) 

ศึกษาหลักการท างานของนักพัฒนาสังคม การศึกษาชุมชน การเริ่มต้นท างานพัฒนาชุมชนกับ
กลุ่มท่ีสนใจ การสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การต่อรอง และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

 
๔๐๕ ๔๐๒  แนวคิดการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน     ๓ (๓-๐-๖) 

 (Concepts of Community Enterprises Development) 
 ศึกษาความเป็นมา ความหมาย ปรัชญา แนวคิด เป้าหมาย ความส าคัญ ระดับ ประเภท การ
จัดการกลุ่ม การจัดการด้านการผลิต การพัฒนาการผลิตและบรรจุภัณฑ์ การจัดการด้านการตลาด การจัดการ
ด้านการประชาสัมพันธ์ ปัจจัยส่งเสริม และปัจจัยก าหนดในการจัดการวิสาหกิจชุมชนและแนวทางการส่งเสริมและ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

๔๐๕ ๔๐๓ การฝึกปฏิบัติการพัฒนาสังคม      ๖ (๐-๑๒-๖) 
 (Social Development Practice I) 
 การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐ เอกชน หรือชุมชน การประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ
ทางด้านการพัฒนาสังคม โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 

๔๐๕ ๓๐๘ นโยบายสังคมเพื่อการพัฒนาสังคม     ๓ (๓-๐-๖) 



๒๑ 

 

 (Social Policy for Social Development) 
 ศึกษาระบบสังคม นโยบายสังคม หลักการก าหนดนโยบาย กระบวนการตัดสินใจและวิธี

วิเคราะห์นโยบายสังคม แนวคิดและอุดมการณ์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น แนวทางการจัดทางนโยบายสังคม 
๔๐๕ ๓๐๙ การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม     ๓ (๓-๐-๖) 

 (Management of Cultural Resources) 
 ศึกษาหลักและทฤษฎีที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรม การสร้างจิตส านึกให้อนุชนมีความส านึกหวงแหน
ศิลปะและวัฒนธรรมของตน 

๔๐๕ ๓๑๐ ภาษาอังกฤษส าหรับนักพัฒนาสังคม     ๒ (๒-๐-๔) 
 (English for Social Development Worker) 

 ศึกษาและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือประโยชน์ส าหรับการติดต่อและสื่อสารในฐานะเป็น
นักสังคมวิทยา เน้นทักษะในการฟัง การพูดและการอ่าน เกี่ยวกับข้อมูลและข่าวสารด้านสังคมวิทยาเป็น
สาระส าคัญ  

๔๐๕ ๓๑๑ สถิติประยุกต์ส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์    ๓ (๓-๐-๖) 
  (Applied Statistics for Social Sciences) 

 ศึกษาลักษณะความหมายของค่าสถิติ วิธีการทางสถิติเชิงพรรณนาการแจกแจงความน่าจะ
เป็นขั้นพื้นฐาน การสุ่มตัวอย่าง รวมถึงวิธีการทางสถิติเชิงอนุมาน ส าหรับประยุกต์ใช้กับข้อมูลสังคมศาสตร ์

๔๐๕ ๓๑๒ ปรัชญาสังคมและนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ     ๓ (๓-๐-๖)  
 (Social Philosophy and Basic Policy of State) 
  ศึกษาความหมายและลักษณะส าคัญของปรัชญาในส านักต่างๆ ทั้งปรัชญาตะวันตกและ
ปรัชญาตะวันออกท่ีเป็นกลไกในทางสังคมศาสตร์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน นโยบายสาธารณะซึ่งเป็นกลไกอันส าคัญใน
การบริหารงานของรัฐที่เกี่ยวกับความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน 
และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
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๔๐๕ ๓๑๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     ๓ (๓-๐-๖) 
 (Natural Resources and Environmental Management) 
 แนวคิดและความหมายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาและแนวทางการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศไทย โดยเฉพาะการน าแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนมาใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๔๐๕ ๔๐๔ การบริหารการพัฒนาสังคม       ๓ (๓-๐-๖)  
 (Social Development Administration) 
 กระบวนการบริหาร ศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการพัฒนาของไทยกับประเทศอ่ืนๆ และ

ศึกษาถึงหลักการและทฤษฎีการบริหารการพัฒนา โดยเน้นการพัฒนาระบบบริหาร บทบาทของระบบบริหารในการ
พัฒนาประเทศ รวมตลอดถึงความสัมพันธ์และปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ 

๔๐๕ ๔๐๕ ยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น    ๓ (๒-๒-๕) 
 (Strategic Integration of Local Development) 
 ความหมาย ความส าคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัจจัยก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา การ

ก าหนดยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการท้องถิ่น การแปลงยุทธศาสตร์ลงสู่การปฏิบัติ การนาแผนยุทธศาสตร์ไปใช้ การ
ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลส าเร็จ กรณีศึกษายุทธศาสตร์หน่วยงาน องค์กรในพื้นที่ 

๔๐๕ ๔๐๖  สารสนเทศและสื่อสารมวลชนเพื่อการพัฒนาสังคม   ๓ (๓-๐-๖) 
 (Information and Mass Communication for Social Development) 
 ความหมาย ความส าคัญ ของการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาสังคม ระบบการสื่อสาร การ

แลกเปลี่ยนตลอดจนการสร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน บทบาทของการสื่อสารมวลชนในการสร้างความเป็น
ประชาสังคมและการพัฒนาสังคมที่สร้างสรรค์ 

๔๐๕ ๔๐๗ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา      ๓ (๓-๐-๖) 
 (Law Concerning Development) 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ตัวอย่างเช่น กฎหมายเด็กและเยาวชน กฎหมายผู้สูงอายุ 

กฎหมายสตรีและสถาบันครอบครัว กฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการค้าประเวณี กฎหมาย
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กฎหมายพัฒนาชุมชนและสังคม และกฎหมายสวัสดิการสังคม 

๔๐๕ ๔๐๙ การบริหารโครงการพัฒนาสังคม     ๓ (๒-๒-๕) 
 (Planning and Project Implementation for Social Development) 
 ศึกษาแนวคิดการ หลักการ เทคนิคการบริหารโครงการ การประเมินโครงการ ปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อการบริหารโครงการ และจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาสังคม 
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๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขา จ านวน ๙ หน่วยกิต 
๔๐๕ ๔๐๙ การพัฒนาท้องถิ่นไทย       ๓ (๓-๐-๖) 

 (Thai Local Development) 
 หลักการพัฒนาท้องถิ่น วิวัฒนาการท้องถิ่นไทย ตลอดจนมีความเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่

ของภาครัฐในการบริหารจัดการและการบริการสาธารณะที่มีต่อประชาชนในท้องถิ่น และบทบาทของภาคเอกชน 
องค์กรภาคประชาชน และชุมชน ในการพัฒนาท้องถิ่นไทย เพ่ือน าประเทศไทยไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน 

๔๐๕ ๔๑๐ พุทธธรรมกับการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคม    ๒ (๒-๐-๔)  
 (Buddhadhamma for Solving Conflict Problems in Society) 
 ศึกษาประเด็นปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและโลก ลักษณะของปัญหา สาเหตุ

ของปัญหา และแนวทางคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งแบบสันติวิธี โดยเน้นการประยุกต์หลักพุทธธรรมในการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม รวมทั้งบทบาทขององค์กรทางพระพุทธศาสนาในการ
ส่งเสริมและสร้างสรรค์สันติภาพโลก 

๔๐๕ ๔๑๑ พระพุทธศาสนากับกระบวนการประชาสังคม     ๒ (๒-๐-๔)  
 (Buddhism and Process of Civil Society)  
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชาสังคมของนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาที่มีอิทธิพล

ต่อสังคมไทย องค์ประกอบและประเภทของประชาสังคม องค์กรประชาสังคมที่มีแนวคิดเรื่องสันติภาพ ธรรมาภิ
บาล และการสมานฉันท ์รวมทั้งบทบาทประชาสังคมในมิติต่างๆ ที่มีการเคลื่อนไหวแบบสันติวิธี 

๔๐๕ ๔๑๒ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม      ๒ (๒-๐-๔)  
 (Buddhism and Social Development) 
 ศึกษาความหมายและความส าคัญของการพัฒนาสังคม  เศรษฐกิจ และการเมืองแนวพุทธ 

ตามนัยแห่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปัจจุบัน เน้นการพัฒนาสังคมแบบยั่งยืนและเป็นธรรม 
๔๐๕ ๔๑๓ ทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนา       ๓ (๓-๐-๖) 

 (Social Capital for Development) 
 ความหมาย ความส าคัญ ความเป็นมา และองค์ประกอบของทุนทางสังคม การเปรียบเทียบ

ทุนทางสังคมกับทุนประเภทอ่ืน กระบวนการศึกษาทุนทางสังคมและการประยุกต์ใช้ทุนทางสังคมเพ่ือการพัฒนา
ให้เหมาะสมกับบริบทท้องถิ่นและสังคมในปัจจุบัน 

๔๐๕ ๔๑๔ กระบวนประชามติ       ๒ (๒-๐-๔) 
 (Public Opinion Process) 

ศึกษาแนวคิด เจตคต ิและมติที่ก่อให้เกิดประชามติ บทบาทของประชามติในการก าหนดนโยบาย
สาธารณะ การเปลี่ยนแปลงเจตคติ และมติทางการเมือง อุดมการณ์ทางการเมือง การหยั่งเสียง และการวัด
ประชามต ิที่ส่งผลต่อการพัฒนาสังคม 

๔๐๕ ๔๑๕ การพัฒนาเมือง        ๓ (๓-๐-๖) 
 (Urban Development) 
 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับชุมชนเมือง รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน การขยายตัวของชุมชนเมือง ปัจจัย

ที่มีผลต่อการก่อเกิดและการพัฒนาชุมชนเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประวัติศาสตร์การเกิดชุมชนเมือง 
การวางแผนเมือง ชีวิตความเป็นอยู่ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชุมชนเมือง การรวมกลุ่มของชุมชน



๒๔ 

 

เมือง การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และแนวโน้มการพัฒนาเมือง สภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อความเป็นเมือง หลักการ เทคนิค และการปฏิบัติการเพ่ือการอนุรักษ์ชุมชนเมือง 

๔๐๕ ๔๑๖ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการท่องเที่ยวกับการพัฒนา   ๓ (๓-๐-๖) 
 (Sociology and Anthropology of Tourism and Development) 
 ความเป็นมาของการท่องเที่ยว ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการ

ท่องเที่ยวในบริบทของการพัฒนา แนวคิดเรื่องความสัมพันธ์เชิงอ านาจในพ้ืนที่การท่องเที่ยว การจ้องมอง การ
แปลงวัฒนธรรมให้เป็นสินค้าการท่องเที่ยว การประดิษฐ์ประเพณี การสร้างความเป็นของแท้ การสร้างภาพ
ตัวแทน การบริโภคความเป็นอ่ืน การโหยหาและการบริโภคอดีต การบริโภคประสบการณ์ และการบริโภค
ความสัมพันธ์ การท่องเที่ยวกับการพัฒนาที่ไม่เสมอภาค การให้และการช่วงชิงความหมายของค า ว่ามรดกทาง
วัฒนธรรม การต่อรองกับภาพตัวแทน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเจ้าบ้านกับนักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
การเมืองเชิงวัฒนธรรมของการท่องเที่ยว การต่อรองและการสร้างอัตลักษณ์ทางสังคมผ่านตลาดการท่องเที่ยว 
การเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว และการปรับความสัมพันธ์ทางสังคมใหม่ในพ้ืนที่ของการท่องเที่ยว 

๔๐๕ ๔๑๗ สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา       ๓ (๓-๐-๖) 
(Environment and Development) 
นโยบายและการจัดการของรัฐเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม ความจ ากัดของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ธรรมชาติที่มีต่อการพัฒนา วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคใน
การป้องกันแก้ไขและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา ความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการน ามา
ประยุกต์ใช้ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งนี้เพ่ือลดผลกระทบของการพัฒนาที่มีต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

๔๐๕ ๔๑๘  แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม   ๓ (๓-๐-๖) 
 (Philosophy of Sufficiency Economy and Social Development) 
 ความหมายและความส าคัญของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการทรัพยากรในการผลิตและ

บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้เกิดดุลยภาพในการด ารงชีวิต
อย่างมีความสุข ความเข้าใจในการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการพัฒนาประเทศทั้งภาคการเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคการบริการ เพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน  

๔๐๕ ๔๑๙ การจัดการตนเองของชุมชน       ๓ (๒-๒-๕) 
 (Community’s Autonomous Management) 
 แนวคิดเรื่องการจัดการองค์ความรู้ของชุมชนและองค์กร วาทกรรมว่าด้วยอ านาจในการ

จัดการตนเองของชุมชนทั้งในมิติของการเมือง การปกครองส่วนท้องถิ่น สังคมและวัฒนธรรม กระบวนการจัดการ
ตนเองของชุมชน เพ่ือน าไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ สามารถแสวงหาความเป็นธรรม และข้อยุติเมื่อเกิดปัญหา
ต่างๆ ในชุมชน ทั้งรูปแบบการใช้กลไกควบคุมทางสังคมของชุมชน ภูมิปัญญา และทุนทางสังคมต่างๆ เครื่องมือ 
และการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมในการจัดการชุมชน ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ปัจจัยและเงื่อนไขทั้งในส่วน
สนับสนุนและข้อจากัดในการจัดการตนเองของชุมชน (มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่) 

๔๐๕ ๔๒๐ นวัตกรรมทางสังคมเพื่อพัฒนาอย่างสร้างสรรค์    ๓ (๓-๐-๖) 
 (Social Innovation for Creative Development) 



๒๕ 

 

 รูปแบบนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ที่น่าสนใจทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และองค์ประกอบของนวัตกรรมทางสังคมดังกล่าว รวมถึงศึกษาแนวทางการพัฒนานวัตกรรมทาง
สังคมเพ่ือแก้ไขปัญหาสังคม 

๔๐๕ ๔๒๑  การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนา   ๓ (๒-๒-๕) 
 (Application of Geographic Information System for Development) 
 ศึกษาความหมาย ประเภท ความส าคัญ องค์ประกอบ และหลักการของระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ ความหมาย องค์ประกอบ และการจัดท า แผนที่
เฉพาะเรื่อง เพ่ือใช้ในการพัฒนา การวิเคราะห์ และแสดงผลด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในด้านการพัฒนาสังคม 

๔๐๕ ๔๒๒  ส านึกสาธารณะเพื่อการพัฒนาสังคม      ๓ (๓-๐-๖) 
 (Civic Consciousness for Social Development) 

 ความหมาย ลักษณะของการมีส านึกสาธารณะ ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาส านึกสาธารณะ 
แนวทางและรูปแบบการพัฒนาส านึกสาธารณะ การด าเนินกิจกรรม/โครงการพัฒนาสังคมเพ่ือพัฒนาส านึกสาธารณะ 

๔๐๕ ๔๒๓ การจัดการความรู้        ๓ (๓-๐-๖) 
 (Knowledge Management)  
ความเป็นมา แนวคิด กระบวนการของการจัดการความรู้เทคนิคและเครื่องมือกาจัดการความรู้ การใช้สื่อใน

การจัดการความรู้ องค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดท าแผนการจัดการความรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ การจัดการความรู้
ท้องถิ่น นวัตกรรมการจัดการความรู้ ทรัพย์สินทางปัญญากับการจัดการความรู้ 

๔๐๕ ๔๒๔ ชาติพันธุ์สัมพันธ์กับการพัฒนาสังคม     ๓ (๓-๐-๖) 
 (Ethnicity and Social Development) 
 ศึกษาความเป็นมาของแนวคิดและทฤษฎีชาติพันธุ์สัมพันธ์ การประกอบสร้างความเป็นชาติ

พันธุ์ ชาตินิยมและชาติพันธุ์ในกระบวนการสร้างชาติและวัฒนธรรมแห่งชาติ ชาติพันธุ์สัมพันธ์กับการอพยพและผู้
พลัดถิ่น แนวคิดและการปฏิบัติการเรื่องพหุวัฒนธรรม พหุชาติพันธุ์สัมพันธ์ และการข้ามชาติ ปฏิบัติการของการ
สร้างและการข้ามพรมแดนทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม การเมืองของชาติพันธุ์ และการเมืองเชิงอัตลักษณ์ 

๔๐๕ ๔๒๕ วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล        ๓ (๓-๐-๖) 
 (Ways of Living in the Digital Age) 
ศึกษาพัฒนาทักษะความสามารถในการใช้สื่อ การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสาร

ประเภทต่างๆ การสืบค้น วิเคราะห์ ประเมินค่า สิทธิและการสร้างสรรค์ ตระหนักรู้ถึงจริยธรรมและความ
รับผิดชอบของตนต่อสังคมจากพฤติกรรมการสื่อสาร 

๔๐๕ ๔๒๖ การใช้สื่อเพื่อการพัฒนาสังคม      ๓ (๓-๐-๖)  
 (Media Utilization for Social Development) 
 ศึกษาแนวคิดเรื่องสื่อสารเพ่ือการพัฒนา ทฤษฎีการสื่อสาร การใช้สื่อ เทคโนโลยีอย่างสรรค์ 
เพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และการพัฒนาสังคม 
  



๒๖ 

 

๔๐๕ ๔๒๗ นโยบายเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน    ๓ (๓-๐-๖) 
 (Economic and Social Policy for Sustainable Development) 
 แนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ยวกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม การใช้นโยบายและ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับผลกระทบที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงโครงการสร้างเศรษฐกิจและ
สังคมไทย และการวิเคราะห์วิกฤติการณ์ต่างๆ ที่เกิดจากการพัฒนาทั้งในและต่างประเทศ และทิศทางการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย 

๔๐๕ ๔๒๘ กระบวนการกลุ่ม องค์กร และเครือข่ายทางสังคม    ๓ (๓-๐-๖) 
 (Group Dynamics Organization and Social Network) 
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ความหมาย องค์ประกอบ รูปแบบ และกระบวนการของกลุ่ม องค์กร 

เครือข่ายทางสังคม ความส าคัญของกลุ่ม องค์กรเครือข่ายทางสังคมต่อการพัฒนา ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่ม องค์กร เครือข่ายทางสังคม การวิเคราะห์กลุ่ม องค์กร เครือข่ายทางสังคม เพ่ือการปรับตัวจากกระแส
โลกาภิวัตน์ 

๔๐๕ ๔๓๑ ความเป็นผู้น าและการกระท าของกลุ่ม     ๓ (๓-๐-๖) 
(Leadership and Group Action)    
ศึกษาความหมาย ลักษณะของผู้น าและที่มาของความเป็นผู้น า ทฤษฎีผู้น า ความส าคัญและ

ประเภทของผู้น า บทบาทผู้น าในการกระท าของกลุ่ม ภาวะผู้น าในการติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่ม ทักษะการ
แก้ปัญหาความขัดแย้ง กระบวนการตัดสินใจ และการมีส่วนร่วมของการเข้ามาอยู่ในกลุ่มและองค์การในสังคมไทย 
เน้นพฤติกรรมในการอยู่ร่วมกันในกลุ่มและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน 

๔๐๕ ๔๓๐ สังคมศาสตร์กับการพัฒนา      ๒ (๒-๐-๔) 
(Social Science and Development)    
ศึกษาความหมาย และขอบข่ายของสังคมศาสตร์ที่มีความเก่ียวข้องกับกระบวนการ พัฒนาสังคม

และชุมชน การพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจ และการศึกษา ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และ
อนาคตของสังคมศาสตร์กับการพัฒนา 


