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	 หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ปีการศึกษา	 2562	 จัดท�าข้ึนโดยม ี

วัตถุประสงค์	 เพื่อให้นิสิตทุกคนได้ศึกษาค้นคว้า	 และอ้างอิงระหว่างการศึกษาในมหาวิทยาลัย	 สาระส�าคัญในเล่มนี ้

เกี่ยวข้องกับโครงสร้างหลักสูตร	หมวดรายวิชาต่างๆ	จ�านวนหน่วยกิต	 และแผนการศึกษา	ที่แต่ละหลักสูตรก�าหนดไว	้ 

ซึ่งนิสิตทุกคนควรศึกษาให้เข้าใจ	 และเป็นแนวทางในการด�าเนินการศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	

	 ในนามกองทะเบียนและประมวลผล	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 หลักสูตรการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี		ปีการศึกษา		2562		จะเป็นประโยชน์ต่อ	นิสิต	คณาจารย์	บุคลากร	และผู้สนใจทุกคน	

กองทะเบียนและประมวลผล 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ค�าน�า
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	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ถือก�าเนิดมาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา	เมื่อวันที่	27	มีนาคม	2511	ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 วิทยาเขตมหาสารคาม	 เมื่อวันที่	 29	มิถุนายน	2517	จากนั้นได้แยกตัวเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ
ภายใต้ชื่อ	 ”มหาวิทยาลัยมหาสารคาม„	 เมื่อวันที่	 9	 ธันวาคม	 2537	 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย	
ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เล่มที่	111	ตอนที่	54ก	นับเป็นมหาวิทยาลัย
ของรัฐแห่งที่	 22	 ของประเทศไทย	มีศูนย์กลางการบริหารงานเดิมอยู่ท่ี	 เลขที่	 269/2	ถนนนครสวรรค์	 ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	
จังหวัดมหาสารคาม	 บนเนื้อที่	 368	 ไร่	 (รวมพื้นที่ซื้อจากวิทยาลัยคณาสวัสดิ์เพิ่มเติมในปี	 2548	 จ�านวน	 171	 ไร่)	 ห่างจาก
กรุงเทพมหานครประมาณ	470	กิโลเมตร	 ในปี	พ.ศ.	 2541	 ได้ย้ายศูนย์กลางการบริหารงานมาอยู่ในที่ตั้งแห่งใหม่	 เลขที่	 40/21	
ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	บนเนื้อที่	1,300	ไร่	ห่างจากที่ตั้งเดิมประมาณ	7	กิโลเมตร	นอกจากที่ตั้งเดิม
และที่ตั้งแห่งใหม่แล้ว	มหาวิทยาลัยมหาสารคามยังมีพื้นที่อ่ืน	ๆ	ที่ใช้ในการด�าเนินกิจกรรมทางการเรียนการสอน	และการวิจัย
อีกหลายแห่ง	 ได้แก่	พื้นที่อ�าเภอนาดูน	จังหวัดมหาสารคาม	 เนื้อที่	 650	ไร่พื้นที่ต�าบลเกิ้ง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	 เนื้อที่
ประมาณ	273	ไร่และพื้นที่บ้านนาสีนวน	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	เนื้อที่ประมาณ	1,000	ไร่	
	 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีหน่วยงานในระบบราชการระดับคณะหรือเทียบเท่าคณะรวม	9	หน่วยงาน	 ได้แก	่
คณะศึกษาศาสตร์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์	คณะเทคโนโลยี	ส�านักคอมพิวเตอร์	ส�านักวิทยบริการ	
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช	สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน	และส�านักงานอธิการบดี
	 ส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยระดับคณะหรือเทียบเท่ารวม	18	หน่วยงาน	ได้แก่	คณะพยาบาลศาสตร์	คณะการบัญชี
และการจัดการ	คณะเภสัชศาสตร์	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 ผังเมืองและนฤมิตศิลป์	 คณะศิลปกรรม
ศาสตร์	 คณะวิทยาการสารสนเทศ	บัณฑิตวิทยาลัย	คณะสาธารณสุขศาสตร์	 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	คณะแพทยศาสตร์	
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม	 คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	
ส�านักศึกษาทั่วไป	คณะวัฒนธรรมศาสตร์	และคณะนิติศาสตร์
	 นอกจากการให้บริการการศึกษาในเขตจังหวัดมหาสารคามแล้วมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีนโยบายในการกระจาย
โอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างกว้างขวางและทั่วถึง	 เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและภูมิภาคใน
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืในการเข้าศึกษาต่อในระดบัทีสู่งขึน้	โดยมโีครงการจดัการศกึษานอกทีต่ัง้/ศนูย์บรกิารวชิาการจงัหวดัต่าง	ๆ 	ดงันี้
 1.	 จังหวัดอุดรธานี	สถาบันพลศึกษา	 เลขที่	 380	หมู่	 5	ถนนอุดรธานี	 -	หนองบัวล�าภู	ต�าบลหมากแข้ง	อ�าเภอเมือง	
จังหวัดอุดรธานี	โทรศัพท์	0-4222-3593	ภายใน	7000
	 2.	 จังหวัดอุบลราชธานี	ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี	ถนนพรหมเทพ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดอุบลราชธานี
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ได้จัดตั้งหน่วยงานท่ีสนับสนุนการศึกษาวิจัยและให้บริการทางวิชาการแก่สังคมเป็น

จ�านวนมาก	ได้แก่
	 1.	 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน	 เป็นหน่วยงานที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่นอีสาน
ทุกสาขาเป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้า	 ส่งเสริม	 เผยแพร่	 อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาชาวบ้าน	 และแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 ที่ตั้ง	: สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	
44000	โทรศัพท์	0-4372-1686

ประวัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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	 2.	 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช	 เป็นหน่วยงานที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพรรณไม้และสัตว์ที่สัมพันธ์กับชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชุมชนภาคอีสานและผลกระทบที่มีต่อระบบนิเวศ	 (เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก	สาขา
ความหลากหลายทางชีวภาพ)
 ที่ตั้ง	: สถาบนัวจิยัวลยัรกุขเวช	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	อาคารวจิยัและปฏบิตักิาร	ชัน้	2	ต�าบลขามเรยีง	อ�าเภอกนัทรวชิยั
จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4407	ต่อ	1741-1746
	 3.	 ส�านักคอมพิวเตอร์	 เป็นหน่วยงานที่ดูแลและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์	 เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยเป็นส�าคัญ	ควบคุมและให้บริการระบบการเรียนการสอนและระบบโทรศัพท์บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสอนและ
การวิจัย	 จัดฝึกอบรมวิชาการคอมพิวเตอร์แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยและชุมชน	 ตลอดจนซ่อมบ�ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ของมหาวิทยาลัย
 ที่ตั้ง	:	ส�านักคอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	อาคารวิทยบริการ	B	ชั้น	3	-	4	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	
จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์/Fax	0-4375-4350
	 4.	 ส�านกัวทิยบรกิาร	เป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอนการค้นคว้าวิจัยของมหาวิทยาลัย	โดยจัดหา	จัดเก็บ	สั่งสม	
อนุรักษ์	 และให้บริการสารสนเทศ	 และองค์ความรู้ทุกรูปแบบด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมเป็นศูนย์กลางในการศึกษาค้นคว้า
และการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตของชุมชนภายใต้ปรัชญา	 	 ”แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต	 เสริมความรู้	 ความคิดภูมิปัญญา„	
โดยปรับเปลี่ยนระบบห้องสมุดไปสู่ระบบห้องสมุดดิจิตอล	(Digital	Library)
 ที่ตั้ง	:	 1.	 ส�านักวิทยบริการ	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	อาคารวิทยบริการ	A	และ	B	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	
จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4322-40	ต่อ	2491,	2493	Fax.	0-4375-4358
	 	 	 2.	 ส�านกัวทิยบรกิาร	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	หน่วยบริการศรสีวัสดิ	์ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมอืง	จงัหวัดมหาสารคาม	
44000	โทรศัพท์	0-4375-4322	ต่อ	6072
	 5.	 บณัฑติวทิยาลยั	เป็นหน่วยงานระดบัคณะ	บรหิารจดัการการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา	เป็นศูนย์กลางในการประสาน
และก�ากบัการจดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาของมหาวิทยาลยั	ส่งเสรมิและสนบัสนุนการศึกษา	และการวจิยัในระดบับณัฑิตศกึษา
 ที่ตั้ง	:	 บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	อาคารราชนครินทร์	 (RN)	 ช้ัน	 2	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	
จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4333-40	หรือ	0-4375-4412	ต่อ	2012,	2013,	2014,	2015
 6.	 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา	เป็นหน่วยงานที่ศึกษาวิจัยซากฟอสซิล	กระดูกไดโนเสาร์ที่ค้นพบจ�านวน
มากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอก	สาขาบรรพชีวินวิทยา)
 ที่ตั้ง	:	 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา	 ชั้น	 2	 อาคารปฏิบัติการและวิจัย	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	
ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4333	ต่อ	1737,	1739	หรือ	0-4375-4373
	 7.	 ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร	 เป็นแหล่งจัดหา	 รวบรวมและให้บริการสารสนเทศที่มีเน้ือหาเกี่ยวข้องกับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในทุก	ๆ	ด้าน	อาทิ	ด้านวัฒนธรรมพื้นบ้าน	ความเป็นอยู่และประเพณีการศึกษา	ความเชื่อ	วรรณกรรม	
ภาษาศิลปะ	การละเล่นพื้นบ้าน	การพัฒนาชนบท	และการเมืองการปกครอง	เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับภาคอีสาน
 ที่ตั้ง	:	 ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร	ส�านักวิทยบริการ	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	อาคารวิทยบริการ	A	ต�าบลขามเรียง	
อ�าเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4333	ต่อ	2433,	2400
	 8.	 ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม	 เป็นหน่วยงานที่ศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงไหมให้มีคุณภาพ	 และ
พัฒนาการเลี้ยงไหมให้แพร่หลายด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 ที่ตั้ง	 :	 ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ต�าบลขามเรียง	 อ�าเภอกันทรวิชัย	 จังหวัด
มหาสารคาม	44150		โทรศัพท์	0-4375-4416,	0-4375-4333	ต่อ	3046
	 9.	 ส�านกับรกิารวชิาการ	เป็นหน่วยงานประสานงานให้ค�าปรกึษาทางวชิาการ	เทคนคิและวชิาชพี	จดับรกิารเป็นทีป่รกึษา
ด้านวชิาการท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบคุลากรทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั	ประสานงานการจดัฝึกอบรม	สมัมนา	อภปิราย	และ
บรรยายกระจายการให้บริการความรู้และวิชาการสู่สังคมในทุกระดับ	ทั้งในเชิงพาณิชย์และบริการสาธารณะ
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 ที่ตั้ง	:	 ส�านักบริการวิชาการ	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	 จังหวัดมหาสารคาม	44150	
โทรศัพท์	0-4375-4333	ต่อ	2661	หรือ	0-4375-4410,	0-4375-4441,	0-4375-4442
	 10.	 ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 เป็นหน่วยงานท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน	การวิจัย	 และจ�าหน่ายผลิตภัณฑ	์
เพื่อให้บริการส�าหรับนิสิต	อาจารย์	และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ที่ตั้ง	:	ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ต�าบลนาสีนวน	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	
44150	โทรศัพท์	0-4375-4437,	0-4370-6081
	 	 :	ส�านักงาน	กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	44150	
โทรศัพท์	0-4375-4333-40	ต่อ	1215	หรือ	0-4375-4233
	 11.	 ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม	 สังกัดกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ	 ส�านักงานอธิการบดี	
เป็นหน่วยงานที่มีเป้าหมายเพื่อบ่มเพาะธุรกิจใหม่	และให้บริการด้านที่ปรึกษาทางธุรกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	แก่นิสิต	
บัณฑิต	อาจารย์	ผู้ว่างงานผู้ผ่านการฝึกอบรมระยะสั้นและระยะยาวในโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการรายใหม่	ธุรกิจชุมชน	และ
ศิลปิน	 โดยใช้ศักยภาพด้านองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม	 นวัตกรรมและเทคโนโลยี	 เคร่ืองมืออุปกรณ์	 และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยร่วมกับเครื่อข่ายทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลและเอกชน
	 12.	 พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 เป็นหน่วยงานรวบรวม	ศึกษา	ค้นคว้า	 เผยแพร่และบริการความรู้	 ข้อมูล
ข่าวสารของมหาวิทยาลัย	 เร่ืองราวของชุมชนและท้องถ่ิน	 โดยอิงอยู่บนฐานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	 ด้วยวิธีการจัดแสดงในรูปแบบ
พิพิธภัณฑ์ที่เน้นเรื่องราวเน้ือหามากกว่าวัตถุสิ่งของ	 รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ทางส่ือต่าง	ๆ	 เช่น	 เว็บไซต์	หนังสือ	
เอกสาร	แผ่นพับ	และจัดกิจกรรมในโอกาสต่าง	ๆ
 ที่ตั้ง	: พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ต�าบลขามเรียงอ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	44150	 โทรศัพท	์
0-4375-4333-40	ต่อ	1384,	0-4375-4380
	 13.	 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม	(ฝ่ายมธัยม)	เป็นสถานศกึษาเพือ่วจิยัและพฒันารปูแบบการเรยีนการสอน	
เปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา
 ที่ตั้ง	:	โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยมหาสารคาม	(ฝ่ายมธัยม)	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	(เขตพืน้ทีข่ามเรียง)	ต�าบลขามเรียง	
อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4333	ต่อ	3301	หรือ	0-4375-4636
	 14.	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 (ฝ่ายประถม)	 เป็นโรงเรียนทางเลือกที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ทาง
ร่างกายและจิตใจเพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมจริยธรรม
	 ที่ตั้ง	 :	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 (ฝ่ายประถม)	 	 ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	 จังหวัดมหาสารคาม	 44000	
โทรศัพท์	0-4374-2830
	 15.	 ศนูย์สร้างเสรมิสขุภาพ	อยูภ่ายใต้คณะพยาบาลศาสตร์	เป็นศนูย์กลางในการให้บรกิาร	สร้างเสรมิสขุภาพในรปูแบบ
ต่าง	ๆ 	เช่น	การนวดแผนโบราณ	โยคะ	อบไอน�า้สมนุไพร	อ่างน�า้วน	การเต้นแอโรบคิ	ออกก�าลงักายด้วยอุปกรณ์	ร้องเพลงคาราโอเกะ	
ให้ค�าปรึกษาคลายเครียด	เป็นต้น	โดยให้บริการแก่นิสิตและบุคลากรทั่วไป
	 16.	 ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก	 อยู่ภายใต้คณะพยาบาลศาสตร์เป็นศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก	ฝึกปฏิบัติในการ
จัดการศึกษาวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็ก	และเป็นแหล่งพัฒนางานวิจัยและพัฒนาวิชาการด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
 ที่ตั้ง	:	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	อาคาร	100	ปี	สมเด็จพระศรีนครินทร์	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอ
กันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4333	ต่อ	2302,	2348
	 17.	 โรงพยาบาลสุทธาเวช	 สังกัดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 เป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการรักษา
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	ป้องกันโรค	ฟื้นฟูสภาพและสร้างเสริมสมรรถภาพแก่ประชาชน	โดยมีวิสัยทัศน์และเป็นเลิศในการบริการ
ด้านเวชศาสตร์และครอบครวัแบบบรูณาการ	ปัจจบุนัเปิดให้บรกิารตรวจรักษาโรคทัว่ไปและคลนิกิเฉพาะทางด้วยแพทย์และบคุลากร
ที่มีความเชี่ยวชาญพร้อมด้วยเครื่องมือ	และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย
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 ที่ตั้ง	:	 โรงพยาบาลสุทธาเวช	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ถนนนครสวรรค์	ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	
จังหวัดมหาสารคาม	44000	โทรศัพท์	0-4371-2992
	 18.	 ศูนย์บริการทางการแพทย์	 เป็นหน่วยงานที่เปิดให้บริการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล	 การตรวจสุขภาพต่าง	 ๆ	
โดยมีบุคลากรจากคณะแพทยศาสตร์	 ประกอบด้วยแพทย์	 พยาบาล	 เภสัชกร	 นักเทคนิคการแพทย์	 นักการแพทย์แผนไทย	
และนักเวชระเบียนอยู่ประจ�าศูนย์เพื่อให้บริการแก่ผู้มารับบริการทั่วไป
 ที่ตั้ง	:	ศนูย์บรกิารทางการแพทย์	มหาวทิยาลยัมหาสารคามต�าบลขามเรยีง	อ�าเภอกนัทรวิชัย	จงัหวดัมหาสารคาม	44150	
โทรศัพท์	0-4375-4333	ต่อ	2035
	 19.	 ศนูย์บริการแพทย์แผนไทยประยกุต์	อยูภ่ายใต้คณะแพทยศาสตร์	เป็นศนูย์ทีใ่ห้บริการตรวจรักษาโรคตามทฤษฎี
ทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์	และเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานด้านวิชาชีพให้แก่นิสิต
 ที่ตั้ง	:	 อาคารคณะแพทยศาสตร์	 ชั้น	 1	ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	44000	 โทรศัพท์	 0-4372-2144	
ต่อ	6349,	6345
	 20.	 สภาคณาจารย์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	เป็นหน่วยงานทีเ่ป็นตวัแทนคณาจารย์ในการให้ค�าปรกึษาและแนะน�าใน
กิจการทั่วไปเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย	ส่งเสริม	สนับสนุนให้คณาจารย์พัฒนาด้านวิชาการ	จริยธรรม	และวินัย	ตลอดจนการจัด
สวัสดิการในด้านต่าง	ๆ
	 21.	 ร้านยามหาวิทยาลัย	เป็นแหล่งให้บริการชุมชนในด้านสุขภาพ	โดยบริการด้านยา	เครื่องมือแพทย์	และผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน	และให้ความรู้ในเรื่องยาและสุขภาพ	เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
 ที่ตั้ง	:	ร้านยามหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	สาขา	1	ตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองมหาสารคาม	อ�าเภอเมือง	จังหวัด
มหาสารคาม	44000	โทรศัพท์	0-4371-2502
	 	 :	ร้านยามหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	สาขา	2	อาคารบริการกลางพลาซ่า	ชั้น	1	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอ
กันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4584
	 22.	 ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 เป็นหน่วยงานจ�าหน่ายแบบเรียน	 เคร่ืองเขียน	 หนังสือ	 ต�ารา	
อุปกรณ์การศึกษา	วัสดุส�านักงาน	เครื่องแบบนิสิต	ชุดกีฬา	ของที่ระลึกและสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง	ๆ	นอกจากนี้ยังเปิดให้บริการ
ศูนย์ถ่ายเอกสาร	สิ่งพิมพ์	เข้าปก	เย็บเล่ม	และศูนย์ไปรษณีย์ภัณฑ์
 ที่ตั้ง	 :	 ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	อาคารศูนย์หนังสือ	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ต�าบลขามเรียง	 อ�าเภอ
กันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4319,	0-4375-4174
	 	 :	ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคามสาขา	2	อาคารราชนครินทร์	ชั้น	1	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัด
มหาสารคาม	44150
	 	 :	ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	สาขา	3	อาคาร	บริการนิสิต	ชั้น	1	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัด
มหาสารคาม	44150
	 23.	 ศูนย์พัฒนาภาษา	 (LDC-Language	 Development	 Centre)	 เป็นหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการทางด้าน
ภาษาอังกฤษแก่นิสิตและบุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป
 ที่ตั้ง	: ศูนย์พัฒนาภาษา	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ชั้น	1	อาคารราชนครินทร์	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัด
มหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4333	ต่อ	2061,	2709	หรือ	0-4375-4371
	 24.	 โครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 เป็นโครงการบริการทางวิชาการ	 ด้านการท�านุบ�ารุง
ศิลปวัฒนธรรม	 เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล	 เนื้อหาสาระของเอกสารใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ไว้อย่างเป็นระบบด้วย
เทคโนโลยีสมัยใหม่	เพื่อความสะดวกต่อการค้นคว้าวิจัย
 ที่ตั้ง	:	 โครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 อาคารสถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน	ชั้น	3	ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4372-1686	ภายใน	6119,	6121,	6120
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	 25.	 สถานปฏบิตักิารผลติน�า้ดืม่ยนูเิพียว	เป็นหน่วยงานทีใ่ห้บรกิารน�า้ด่ืม	ซึง่ผ่านการผลติด้วยกระบวนการทีม่คีณุภาพ
โดยให้บริการแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและชุมชน
 ที่ตั้ง	: สถานปฏิบัติการผลิตน�้าดื่มยูนิเพียว	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ต�าบลขามเรียง	 อ�าเภอกันทรวิชัย	 จังหวัด
มหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4333	ต่อ	2685	หรือ	0-4375-4175
	 26.	 งานบริหารพื้นที่	 สังกัดกองคลังและพัสดุ	 เป็นงานสนับสนุนและประสานการด�าเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ	
และโครงการต่าง	ๆ	ของมหาวิทยาลัยและรับผิดชอบดูแลการใช้พื้นที่อาคารและพื้นที่อื่น	ๆ	ของมหาวิทยาลัยในเชิงพาณิชย์
 ทีี่ตั้ง	: งานบริหารพื้นที่	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	อาคารบรมราชกุมารี	ชั้น	3	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัด
มหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4238	ต่อ	1243
	 27.	 ส�านกักจิการหอพกั	เป็นหน่วยงานทีใ่ห้บรกิารและอ�านวยความสะดวกเกีย่วกับทีพ่กัอาศยัส�าหรับอาจารย์	ข้าราชการ	
พนักงาน	และบุคลากร	รวมทั้งการจัดอ�านวยความสะดวกหอพักส�าหรับนิสิต
 ที่ตั้ง	:	งานกิจการหอพัก	เขตพื้นที่ในเมือง
	 	 :	งานกิจการหอพัก	เขตพืน้ทีข่ามเรยีง	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกนัทรวชัิย	จงัหวัดมหาสารคาม	
44150	โทรศัพท์	0-4371-2146,	0-4372-3029
	 28.	 ศนูย์จารกึอสีานและเอกสารโบราณ	เป็นแหล่งรวบรวมจารกึอสีานและเอกสารโบราณต่าง	ๆ 	เพือ่การศกึษา	ค้นคว้า	
วิจัย	และอนุรักษ์ไว้เพื่อมรดกของท้องถิ่น
 ที่ตั้ง	: ศนูย์จารกึอสีานและเอกสารโบราณ	ชัน้	2	สถาบนัวจิยัศลิปะและวฒันธรรมอสีาน	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	ต�าบล
ตลาดอ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	44000	โทรศัพท์	0-4372-1686
	 29.	 ศูนย์ศึกษาสิทธิมนุษยชนและสันติวิธี	 เป็นหน่วยงานสังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง	 เพื่อประสานงานและ
เป็นแกนกลางในการเสริมสร้างเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง
 ที่ตั้ง	 :	ศูนย์ศึกษาสิทธิมนุษยชนและสันติวิธี	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ต�าบลขามเรียง	
อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4317,	0-4375-4429	หรือ	0-4375-4333	ต่อ	3744,	3743,	3740
	 30.	 สถานีวิทยุและโทรทัศน์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 MSU	 Radio	 อยู่ภายใต้กองประชาสัมพันธ์และกิจการ
ต่างประเทศ	เป็นกลุม่งานทีใ่ห้บรกิารความรู	้ความบนัเทงิ	เผยแพร่ข่าวสารของทางราชการส่งเสรมิศลิปวฒันธรรมและบรกิารวชิาการ
แก่ชมุชน	โดยส่งกระจายเสยีงในระบบ	F.M.	ความถ่ี	102.25	MHz.	(พืน้ทีท่ี่สามารถรบัฟังได้ม	ี7	จงัหวดั	ได้แก่	มหาสารคาม	ร้อยเอด็	
กาฬสินธุ์	ขอนแก่น	ยโสธร	มุกดาหาร	สกลนคร)	สามารถรับฟังผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ที่	www.msuradio.net
 ที่ตั้ง	: สถานีวิทยุและโทรทัศน์มหาวิทยาลัยมหาสารคามอาคารบรมราชกุมารี	ชั้นล่าง	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	
จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4555	หรือ	0-4375-4333	ต่อ	1377
	 31.	 งานบริการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า	และ
มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้	ความคิดเห็น	ประสบการณ์	และส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่าง	ๆ	ของมหาวิทยาลัย
ให้เจริญก้าวหน้า
 ที่ตั้ง	 :	 งานบริการศิษย์เก่า	 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์	 กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ	
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	ต�าบลขามเรยีง	อ�าเภอกนัทรวชิยั	จงัหวดัมหาสารคาม	44150	โทรศพัท์	0-4375-4315,	หรอื	0-4375-4333	
ต่อ	1722
	 32.	 ศนูย์ทีป่รกึษาการประกอบการและการจดัการธรุกจิ	(Center	for	Entrepreneurship	and	Business	Management)	

อยู่ภายใต้คณะการบัญชีและการจัดการ	มีภาระหน้าที่ให้ค�าปรึกษาการจัดตั้งและการประกอบการ	รวมถึงการบริหารงานของธุรกิจ
ขนาดเล็ก	ขนาดย่อมและขนาดกลาง	การจัดองค์กร	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	และการวิจัยตลาด
	 33.	 ศูนย์พัฒนาการบัญชี	 (Center	 for	 Accounting	 Development)	 อยู่ภายใต้คณะการบัญชีและการจัดการ	
มีภาระหน้าที่ให้ความช่วยเหลือในเรื่องที่เกี่ยวกับการบัญชีและภาษีอากรโดยเฉพาะ	 ได้แก่	 การให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการบัญชี	
การวางระบบบัญชี	และการภาษี
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	 34.	 ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์	(Center	for	Human	Resource	Development)	อยู่ภายใต้คณะการบัญชีและ
การจัดการมีภาระหน้าที่ในการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลิกภาพลักษณะของนิสิต	 คณะการบัญชีและการจัดการ	 รวมถึง
การพฒันาและฝึกอบรมคณาจารย์เก่ียวกับประสทิธิภาพการเรยีนการสอน	การพฒันาและฝึกอบรมพนกังานเกีย่วกบัความเชีย่วชาญ
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
	 35.	 ศูนย์วิจัยธุรกิจ	(Center	for	Business	Research)	อยู่ภายใต้คณะการบัญชีและการจัดการ	มีภาระหน้าที่ให้การ
สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยของคณาจารย์ภายในคณะการบัญชีและการจัดการ	การขอต�าแหน่งทางวิชาการของ
คณาจารย์และท�าการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาคณะในด้านต่าง	ๆ
	 36.	 ศนูย์วิจยัธรุกจิระหว่างประเทศ	อยูภ่ายใต้คณะการบญัชีและการจดัการ	มภีาระหน้าทีใ่นการศกึษาและจดัท�าข้อมลู
เกี่ยวกับการลงทุนการค้า	และหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องในประเทศต่าง	ๆ 	โดยเฉพาะประเทศลาว	เวียดนาม	เขมร	มาเลเซีย	จีน	และพม่า
	 37.	 สถานผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร

 ที่ตั้ง	 :	คณะแพทยศาสตร	์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	269	ถนนนครสวรรค์	ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	จงัหวดัมหาสารคาม	
44000	โทรศัพท์	0-4375-4333	ต่อ	6333	หรือ	0-4371-12991
	 38.	 ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพธุรกิจ	 SMEs	 อยู่ภายใต้คณะการบัญชีและการจัดการ	 มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการให้
ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดตั้งและการประกอบการ	 การบริหารงานของธุรกิจขนาดเล็กขนาดย่อมและขนาดกลาง	 การจัดองค์กร	
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยธุรกิจและตลาด	 รวมถึงการให้บริการฝึกอบรมแก่บุคคลทั่วไปและหน่วยงานต่าง	 ๆ	
ในประเด็นและหัวข้อทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจ
	 39.	 ศูนย์พัฒนาวิชาชีพบัญชี	อยู่ภายใต้คณะการบัญชีและการจัดการ	มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับ
การบัญชีและภาษีอากรโดยเฉพาะ	 ได้แก่	 การจัดท�าบัญชี	 การวางระบบบัญชีและการภาษีอากร	 รวมถึงการให้บริการฝึกอบรมแก่
บคุคลทัว่ไป	และหน่วยงานต่าง	ๆ 	ในประเดน็และหวัข้อทางด้านการบญัชีและภาษีอากรและการให้บริการเป็นหน่วยตรวจสอบบญัชี
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
	 40.	 ศูนย์ที่ปรึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	อยู่ภายใต้คณะการบัญชีและการจัดการ	มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ
การให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ได้แก่	การบริหารระบบคอมพิวเตอร์	การเรียนรู้และการประยุกต์
ใช้ซอฟแวร์ธุรกิจ	 และการพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ	 รวมถึงการให้บริการฝึกอบรมแก่บุคคลท่ัวไปและ
หน่วยงานต่าง	ๆ	ในประเด็นและหัวข้อทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	คอมพิวเตอร์	และการใช้ซอฟแวร์ทางด้านธุรกิจ
	 41.	 ศูนย์ข้อมูลธุรกิจการเกษตรอีสาน	อยู่ภายใต้คณะการบัญชีและการจัดการ	มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม	
และวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจการเกษตร	 การก�าหนดแนวทางและการส่งเสริมช่องทางการจัดจ�าหน่ายธุรกิจการเกษตร	 การวิจัยธุรกิจ
การเกษตร	 การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการเกษตร	 การสร้างสรรค์นวัตกรรม	 และความคิดสร้างสรรค์ทางด้านธุรกิจเกษตร	
การตลาดระหว่างประเทศ	และการตลาดเพื่อการส่งออกธุรกิจการเกษตร
	 42.	 ศูนย์ศึกษาธุรกิจและเศรษฐกิจอาเซียน	อยู่ภายใต้คณะการบัญชีและการจัดการ	มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา
วจัิยเพือ่เพิม่ขดีความสามารถทางธรุกจิ	ให้กบัประเทศในกลุม่ประเทศอาเซยีน	โดยเฉพาะอย่างยิง่ประเทศเพือ่นบ้านทีม่เีขตชายแดน
ติดต่อกันกับประเทศไทย	ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการในประเด็นทางการค้า	สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	ตลอดจนเป็นศูนย์ข้อมูล
เพือ่การค้า	การวจิยั	การลงทนุการท่องเทีย่ว	และการศกึษา	รวมถงึการส่งเสรมิความร่วมมือและความสมัพนัธ์ทีด่รีะหว่างหน่วยงาน
ต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ
	 43.	 ศนูย์ร่วมมอืกบัหน่วยงานภายนอก	อยูภ่ายใต้คณะการบญัชีและการจดัการ	มภีาระหน้าทีเ่กีย่วกบัการให้ค�าปรึกษา
เกี่ยวกับความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก	ภาครัฐและเอกชนในการบริการวิชาการการวิจัย	การจัดกิจกรรมอบรม	สัมมนาทาง
วิชาการหรือการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
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ปรัชญา

	 ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน	(พหูน�		ปณฺฑิโต		ชีเว)

พันธกิจ

	 1)	 จัดการศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง	 โดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

	 	 และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

	 2)	 สร้างผลิตผลจากงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่และมีคุณภาพในทุกสาขาวิชา	 	 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน		 

	 	 การบริการวิชาการ	การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	และน�าไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม

	 3)	 ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม	เพื่อให้ชุมชนและสังคม	สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

	 4)	 อนุรักษ์	ฟื้นฟู	ปกป้อง	เผยแพร่	และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน

วิสัยทัศน์ 

	 เป็นเลิศทางวิชาการ	บูรณาการความรู้จากท้องถิ่นสู่สากล

ค�าอธิบายวิสัยทัศน์		:	

 เป็นเลิศทางวิชาการ	 	 หมายถึง	 	 มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนท่ีสามารถผลิตบัณฑิต	มีความรู้คู่คุณธรรม	

มีความสามารถ	ทักษะทางวิชาการ	ทักษะทางวิชาชีพ	และได้รับการจัดอันดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล

 บรูณาการความรูจ้ากท้องถิน่สูส่ากล	หมายถงึ	การผสมผสานองค์ความรู้จากท้องถิน่	และองค์ความรูว้ชิาการทีย่กระดบั

มาตรฐานสู่สากลตลอดจนได้รับการยอมรับเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน

ค่านิยมองค์กร

 TAKASILA

	 T	 =	 Teamwork		 การท�างานเป็นทีม

	 A	 =	 Accountability		 ส�านึกรับผิดชอบต่อองค์กร

	 K	 =	 Knowledge	Based	and	Local	Wisdom	 การใช้ความรู้เป็นพื้นฐานและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

	 A	 =	 Academic		 ความเป็นวิชาการ

	 S	 =	 Sufficiency	Economy		 เศรษฐกิจพอเพียง

	 I	 =	 Innovation		 นวัตกรรม

	 L	 =	 Learning	Organization	 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

	 A	 =	 Achievement		 การมุ่งสู่ความส�าเร็จ

ปรัชญา		วิสัยทัศน์		พันธกิจ		ยุทธศาสตร์



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

8

ยุทธศาสตร์ 

	 ยุทธศาสตร์ที	่1	 พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์

คุณภาพ	และมาตรฐานของชาติและสากล

	 ยุทธศาสตร์ที	่2	 พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและ

มูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม

	 ยุทธศาสตร์ที่	3	 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม

	 ยุทธศาสตร์ที่	4	 อนุรักษ์	ฟื้นฟู	และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	ขนบธรรมเนียม	ประเพณี	และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะ

ทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม

	 ยุทธศาสตร์ที	่5	 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลัก

ธรรมาภิบาล

	 ยุทธศาสตร์ที	่6	 ส่งเสรมิภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัให้ได้รบัการยอมรบัและพฒันาเป็นมหาวิทยาลยัในระดบัสากล

	 ยุทธศาสตร์ที่	7	 พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว	และรักษ์สิ่งแวดล้อม
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	 ตราสัญลักษณ์	 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	คือ	ตราโรจนากรซ่ึงมีความหมายว่า	 สัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรือง  

มอีงค์ประกอบเป็นรปูใบเสมา	ภายในมสีญัลกัษณ์ขององค์พระธาตุนาดนู	ด้านล่าง	มสีรุยิรังสทีีแ่ผ่ขึน้จากลายขดิ	ซึง่อยูเ่หนอืปรัชญา

ภาษาบาลีว่า	พหูน�	ปณฺฑิโต	ชีเว	มีความหมายว่าผู้มีปัญญา	พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน

 ใบเสมา			 	 หมายถึง		ความรู้หรือภูมิปัญญา

 องค์พระธาตุนาดูน	 เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดมหาสารคาม	 ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์แทนคุณธรรมและ 

	 	 	 ความดีงาม

 สุริยรังสี			 	 หมายถึง		ความเจริญรุ่งเรือง

 ลายขิด			 	 หมายถึง		ภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมอีสาน

	 ความหมายโดยสรุปของตราสัญลักษณ์	คือ	ความเจริญรุ่งเรือง		อันเป็นผลมาจากความรู้และคุณธรรม	ผสมผสานกับ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น	

สีประจ�ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม	คือ	สีเหลืองและสีเทา

 “สีเหลือง”	 	 หมายถึง	 ความเจริญรุ่งเรือง	ความดีงาม	ความอุดมสมบูรณ์

	 “สีเทา”		 	 หมายถึง		 ความคิดหรือปัญญา

	 “สีเหลืองเทา”		 หมายถึง		 การมีปัญญาและความคิดที่ดีงามอันน�าไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง

ต้นไม้ประจ�ามหาวิทยาลัย	คือ	ต้นราชพฤกษ์	(ต้นคูน)

	 พระพุทธรูปประจ�ามหาวิทยาลัย	คือ	พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก

ตราสัญลักษณ์	สี	ต้นไม้	และพระพุทธรูป
ประจ�ามหาวิทยาลัย
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คณะ/หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน	จ�านวน	23	แห่ง	ดังนี้

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

	 1.	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

	 2.	 คณะศึกษาศาสตร์

	 3.	 คณะการบัญชีและการจัดการ

	 4.	 คณะศิลปกรรมศาสตร์

	 5.	 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

	 6.	 คณะวัฒนธรรมศาสตร์

	 7.	 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

	 8.	 คณะนิติศาสตร์

	 9.	 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 10.	 คณะวิทยาศาสตร์

	 11.	 คณะเทคโนโลยี

	 12.	 คณะวิศวกรรมศาสตร์

	 13.	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมือง	และนฤมิตศิลป์

	 14.	 คณะวิทยาการสารสนเทศ

	 15.	 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

	 16.	 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

	 17.	 คณะแพทยศาสตร์

	 18.	 คณะเภสัชศาสตร์

	 19.	 คณะพยาบาลศาสตร์

	 20.	 คณะสาธารณสุขศาสตร์

	 21.	 คณะสัตวแพทยศาสตร์

กลุ่มจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 22.	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	(ฝ่ายมัธยม)

	 23.	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	(ฝ่ายประถม)
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ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย	 	 :	 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม

	 ภาษาอังกฤษ	 	 :	 Bachelor of Arts Program in Cultural Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
	 ภาษาไทย		 (ชื่อเต็ม)	 :	 ศิลปศาสตรบัณฑิต	(การจัดการวัฒนธรรม)	

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 ศศ.บ.	(การจัดการวัฒนธรรม)	

	 ภาษาอังกฤษ		(ชื่อเต็ม)	 :	 Bachelor	of	Arts	(Cultural	Management)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 B.A.	(Cultural	Management)

หลักสูตร
	 จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร		ไม่น้อยกว่า		135		หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

	 1.		หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า	 30	หน่วยกิต 30	หน่วยกิต

	 2.		หมวดวิชาเฉพาะด้าน

		 	 2.1		วิชาบังคับ

		 	 2.2	 วิชาเลือก

ไม่น้อยกว่า 96	หน่วยกิต

	81	หน่วยกิต

	15	หน่วยกิต

90	หน่วยกิต

	78	หน่วยกิต

	12	หน่วยกิต

	 3.		หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า	 	6	หน่วยกิต 	6	หน่วยกิต

	 4.		การฝึกประสบการณ์ 	3	หน่วยกิต                                -

	 5.		สหกิจศึกษา               - 	9	หน่วยกิต

รวมไม่น้อยกว่า	 135	หน่วยกิต 135	หน่วยกิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม
(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2561)
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รายวิชาในหลักสูตร	
	 1.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	โปรแกรมปกติ		ไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกิต

	 	 โปรแกรมสหกิจศึกษา		 ไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกิต

  (เป็นไปตามหลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

	 ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.2558)

	 2.		หมวดวิชาเฉพาะด้าน	  

  2.1 วิชาบังคับ	โปรแกรมปกติ		 	ไม่น้อยกว่า	81	หน่วยกิต

	 	 	 โปรแกรมสหกิจศึกษา		 ไม่น้อยกว่า	78	หน่วยกิต	

	 1607	101		 พื้นฐานอารยธรรมและวัฒนธรรม		 3(3-0-6)

  Foundation of Culture and Civilization

	 1607	102		 มานุษยวิทยาและสังคมวิทยา		 3(3-0-6)

  Anthropology and Sociology

	 1607	103		 วัฒนธรรม	วิถีชีวิต	และภูมิปัญญาไทย		 3(3-0-6)

  Culture Way of Life and Thai Wisdom

	 1607	104		 ศิลปะพื้นบ้านไทย	 3(3-0-6)

  Thai Folk Culture

	 1607	105	 มรดกวัฒนธรรมทางศาสนา	 3(3-0-6)

  Cultural Heritage in Religion 

	 1607	106		 การเขียนสื่อทางวัฒนธรรม	 3(3-0-6)

  Cultural Media Writing

	 1607	201		 กระบวนทัศน์	และทฤษฎีทางวัฒนธรรม	 3(3-0-6)

  Concepts and Cultural Theories

	 1607	202		 พื้นฐานวัฒนธรรมอาเซียน		 3(3-0-6)

  Introduction to ASEAN culture

	 1607	203		 ภาษาอังกฤษส�าหรับการจัดการวัฒนธรรม		 3(3-0-6)

  English for Cultural Management 

	 1607	204		 ภาษาอังกฤษเฉพาะทางวัฒนธรรม		 3(3-0-6)

  English for Cultural Study

		 1607	205		 ประวัติศาสตร์ไทยเบื้องต้น		 3(3-0-6)

  Introduction to Thai History 

	 1607	206		 ปฏิบัติการทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรม	 3(2-2-5)

  Cultural Anthropology Practicum

	 1607	207		 หลักฐานโบราณคดีทางวัฒนธรรม	 3(2-2-5)	

  Cultural Archeological Evidence

	 1607	208		 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม		 3(3-0-6)

  Laws Related to Culture

	 1607	209		 หลักธรรมาภิบาลและองค์กรทางวัฒนธรรม	 3(3-0-6)

  Good Governance and Cultural Organizations

	 1607	210		 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและการจัดการ	 3(3-0-6)

	 	 ทางวัฒนธรรม		

  Local History and Cultural Management

	 1607	211		 การวิจัยทางวัฒนธรรม	 3(3-0-6)

  Cultural Research  

	 1607	301	 ภูมิปัญญาด้านโภชนาการ	 3(3-0-6)

  Nutritional Wisdom

	 1607	302		 สมุนไพรและการรักษา	 3(3-0-6)

  Herbs and Therapeutics

	 1607	303		 การจัดการและปฏิบัติการพิพิธภัณฑ์	 3(2-2-5)

	 	 เชิงบูรณาการ		 	

   Integrated and Museum Management Practicum

	 1607	304		 หลักการจัดการและปฏิบัติการการท่องเที่ยว	 3(2-2-5)

	 	 ทางวัฒนธรรม

  Management and Cultural Tourism Practicum

	 1607	305		 การจัดการโครงการเชิงปฏิบัติการและกิจกรรม	 3(2-2-5)

	 	 ทางวัฒนธรรม	 	

  Project Management and Cultural Activities

	 1607	306		 คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการข้อมูล		 3(2-2-5)

	 	 ทางวัฒนธรรม	 	

  Computer for Cultural Information Management

	 1607	307	 การบัญชีเพื่อการจัดการทางวัฒนธรรม				 3(3-0-6)	

  Managerial Accounting for Cultural Management

	 1607	308		 การสัมมนาการจัดการทางวัฒนธรรม	 3(2-2-5)

  Seminar in Cultural Management

	 1607	309		 การจัดการส�าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์	 3(3-0-6)

	 	 ทางวัฒนธรรม	 	

  Management for the Cultural Product Design

	 1607	401		 โครงการศึกษาเฉพาะกรณี		 3(2-2-5)

  Case Study  

  2.2	 วิชาเลือก	โปรแกรมปกติ		 ไม่น้อยกว่า	15	หน่วยกิต

	 	 	 โปรแกรมสหกิจศึกษา		 ไม่น้อยกว่า	9	หน่วยกิต

	 	 	 กลุ่มวิชาเลือกสารสนเทศทางวัฒนธรรม

	 1607	310		 การผลิตสื่อสารสนเทศทางวัฒนธรรม		 3(3-0-6)

  Production of Cultural Information Media

	 1607	311		 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	 3(3-0-6)	

  English for Communication

	 1607	312		 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม	 3(3-0-6)

  English for Cultural Tourism

	 1607	313		 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม	 3(3-0-6)

  Chinese for Cultural Tourism

	 1607	402		 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม	 3(3-0-6)

  Japanese for Cultural Tourism

	 1607	403		 ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม	3(3-0-6)

  Vietnamese for Cultural Tourism

	 	 	 กลุ่มวิชาเลือกอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์

	 1607	314		 วัสดุผลิตภัณฑ์เพื่องานหัตถกรรม	 3(3-0-6)	

  Material Products for Handicraft
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	 1607	315		 คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบผลิตภัณฑ์	 3(2-2-5)	

  Computer Aided Product Design

	 1607	316		 การจัดการและปฏิบัติการส�าหรับการออกแบบ	 3(2-2-5)	

	 	 การจัด	นิทรรศการทางวัฒนธรรม

  Management and Practicum 

  for Cultural Exhibition Design 

	 1607	317		 การจัดการความรู้และปฏิบัติการ	 3(2-2-5)

	 	 เศรษฐกิจสร้างสรรค์	 	

  Knowledge Management and Practicum

  Creative Economy

	 1607	318	 การพัฒนาและการจัดการทางธุรกิจวัฒนธรรม	 3(3-0-6)

  Development and Management 

  in Cultural Business 

	 1607	404		 การศึกษาเปรียบเทียบเทคโนโลยีการผลิต

	 	 เพื่อผลิตภัณฑ์หัตถกรรม	 3(3-0-6)	

  Comparative Study of Technology for Handicraft 

  Production

	 1607	405		 การจัดการโลจิสติกส์	 3(3-0-6)	

	 	 ทางอุตสาหกรรรมวัฒนธรรม	 	

  Logistics Management in Cultural Industries

   กลุ่มวิชาเลือกสื่อและศิลปะการแสดง

	 1607	319		 การออกแบบการแสดงทางวัฒนธรรม	 3(2-2-5)	

  Design of Cultural Performances

	 1607	320		 การจัดการดนตรีและการแสดง	 3(2-2-5)	

  Management of Music and Performing Art

	 1607	321		 การจัดการอุตสาหกรรมบันเทิง	 3(3-0-6)	

  Entertainment Industry Management

	 1607	322		 การประยุกต์งานด้านดนตรีและการแสดง	 3(2-2-5)	

	 	 เพื่อธุรกิจบันเทิง	 	

  Application of Music and Performing Arts for 

  Entertainment Business

	 1607	323		 การน�าเสนอสื่อเชิงปฏิบัติการทางวัฒนธรรม	1	 3(2-2-5)	

  Presentation	of	Media	for	Cultural	Purposes	1

	 1607	406		 การน�าเสนอสื่อเชิงปฏิบัติการทางวัฒนธรรม	2	 3(2-2-5)	

  Presentation of Media for Cultural Purposes 2

	 1607	407		 การแสดงพื้นถิ่น	(ผญา	และกลอนล�า)	 3(2-2-5)	

  Performing	Local	(Phaya	and	Klon-Lam)

	 	 	 กลุ่มวิชาเลือกวัฒนธรรมศึกษา

	 1607	324		 การจัดการการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม	 3(3-0-6)

	 	 ในสถานศึกษา	 	

  Cultural Management in Educational Institutions

	 1607	325	 การพัฒนาหลักสูตรทางวัฒนธรรม	 3(3-0-6)	

  Development of Cultural Curriculum

	 1607	326		 การสอนและการถ่ายทอดทางวัฒนธรรม	 3(2-2-5)

  Teaching and Cultural Transmission

	 1607	327		 การวัดและประเมินผลทางการศึกษาวัฒนธรรม	3(3-0-6)	

  Measurement and Evaluation in Cultural Studies

	 1607	408	 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม	 3(3-0-6)

  Research and development of Learning Culture

	 1607	409	 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ	 3(2-2-5)

	 	 ส�าหรับการศึกษาวัฒนธรรม	 	

  Innovation and Information Technology 

  for Cultural Studies

	 3.		หมวดวิชาเลือกเสรี	 ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต

  ให้เลอืกเรยีนในรายวชิาอืน่ๆ	ทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยั	จ�านวนไม่ 

น้อยกว่า	6	หน่วยกิต	โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

	 4.		 การฝึกประสบการณ์	 ไม่น้อยกว่า	3	หน่วยกิต

 1607	410		 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	 3(300	ชม.)	

  Student Practicum

	 5.		 สหกิจศึกษา		 ไม่น้อยกว่า	9	หน่วยกิต

	 0199	499		 สหกิจศึกษา		 9(0-40-0)

 Cooperative Education 

หมายเหต	ุฝึกประสบการณ์วชิาชพีไม่น้อยกว่า	300	ชัว่โมง	โดยจะต้องเรยีน

หมวดวิชาเฉพาะด้านมาแล้วไม่น้อยกว่า	90	หน่วยกิต	การประเมินผลการ

เรียนเป็น	S	หรือ	U	และไม่นับหน่วยกิต
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แผนการศึกษา

ปีที่	1	ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ
โปรแกรม

สหกิจศึกษา

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป 12 12

1607	101

1607	102

1607	103

พื้นฐานอารยธรรมและวัฒนธรรม

Foundation of Culture and Civilization

มานุษยวิทยาและสังคมวิทยา	

Anthropology and Sociology

วัฒนธรรม	วิถีชีวิต	และภูมิปัญญาไทย

Culture Way of life and Thai Wisdom

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

รวม 21 21

ปีที่	1	ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ
โปรแกรม

สหกิจศึกษา

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป 12 12

1607	104

1607	105

1607	106	

ศิลปะพื้นบ้านไทย

Thai Folk Culture

มรดกวัฒนธรรมทางศาสนา	

Cultural Heritage in Religion 

การเขียนสื่อทางวัฒนธรรม

Cultural Media Writing

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

รวม 21 21
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ปีที่	2	ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ
โปรแกรม

สหกิจศึกษา

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป 6 6

1607	201

1607	202

1607	203

1607	205

1607	206

กระบวนทัศน์	และทฤษฎีทางวัฒนธรรม

Concepts and Cultural Theories 

พื้นฐานวัฒนธรรมอาเซียน

Introduction to ASEAN Culture 

ภาษาอังกฤษส�าหรับการจัดการวัฒนธรรม	

English for Cultural Management 

ประวัติศาสตร์ไทยเบื้องต้น	

Introduction to Thai History

ปฏิบัติการทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรม

Cultural Anthropology Practicum

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

รวม 21 21

ปีที่	2	ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ
โปรแกรม

สหกิจศึกษา

1607	204

1607	207

1607	208

1607	209

1607	210

1607	211

ภาษาอังกฤษเฉพาะทางวัฒนธรรม	

English for Cultural Study 

หลักฐานโบราณคดีทางวัฒนธรรม	

Cultural Archeological Evidence

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม

Laws Related to Culture

หลักธรรมาภิบาลและองค์กรทางวัฒนธรรม

Good Governance and Cultural Organizations

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและการจัดการทางวัฒนธรรม

Local History and Cultural Management

การวิจัยทางวัฒนธรรม

Cultural Research

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี	(ตามคณะวิชาอื่นๆที่ต้องการเรียน) 6 6

รวม 24 24
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ปีที่	3	ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ
โปรแกรม

สหกิจศึกษา

1607	301

1607	302

1607	303

1607	304

1607	305

1607	306

1607	307

ภูมิปัญญาด้านโภชนาการ

Nutritional Wisdom 

สมุนไพรและการรักษา

Herbs and Therapeutics 

การจัดการและปฏิบัติการพิพิธภัณฑ์เชิงบูรณาการ

Integrated and Museum Management Practicum 

หลักการจัดการและปฏิบัติการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

Management and Cultural Tourism Practicum 

การจัดการโครงการเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมทางวัฒนธรรม	

Project Management and Cultural Activities

คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการข้อมูลทางวัฒนธรรม

Computer for Cultural Information Management

การบัญชีเพื่อการจัดการทางวัฒนธรรม

Managerial Accounting for Cultural Management

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

รวม 21 21

ปีที่	3	ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ
โปรแกรม

สหกิจศึกษา

1607	308

1607	309

การสัมมนาการจัดการทางวัฒนธรรม

Seminar in Cultural Management

การจัดการส�าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม

Management for the Cultural Product Design

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

xxxx xxx วิชาเลือก 12 12

รวม 18 18
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ปีที่	4	ภาคต้น	

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ
โปรแกรม

สหกิจศึกษา

1607	401 โครงการศึกษาเฉพาะกรณี	

Case Study

3(3-0-6) -

xxxx xxx วิชาเลือก 3 -

0199	499 สหกิจศึกษา		 	

 Cooperative Education

- 9(0-40-0)

รวม 6 9

ปีที่	4	ภาคปลาย	

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรม

สหกิจศึกษา

1607	410 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Student Practicum

3	(300ชม.) -

รวม 3 -
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ค�าอธิบายรายวิชา
	 1.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	โปรแกรมปกติ		ไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกิต

	 	 โปรแกรมสหกิจศึกษา		 ไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกิต

  (เป็นไปตามหลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

	 ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.2558)

	 2.		หมวดวิชาเฉพาะด้าน	  

  2.1 วิชาบังคับ	โปรแกรมปกติ		 	ไม่น้อยกว่า	81	หน่วยกิต

	 	 	 โปรแกรมสหกิจศึกษา		 ไม่น้อยกว่า	78	หน่วยกิต	

	 1607	101	 พื้นฐานอารยธรรมและวัฒนธรรม		 3(3-0-6)

  Foundation of Culture and Civilization

	 	 ความหมาย	 ประวัติความเป็นมา	 การแยกประเภทของ

อารยธรรมสากล	อารยธรรมตะวนัตก	อารยธรรมตะวนัออก	และอารยธรรม

เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	ทีม่อีทิธพิลต่อวฒันธรรมไทย	ทัง้ด้านศลิปวฒันธรรม 

การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม

   Meanings, history of universal civilizations,  

Eastern civilization, Western civilization, South East Asian 

civilization	that	 influence	Thai	culture	with	regard	to	art	and	

cultural changes

	 1607	102	 มานุษยวิทยาและสังคมวิทยา 	 3(3-0-6)

  Anthropology and Sociology 

	 	 ความเป็นมา	 ความหมาย	 ความส�าคัญ	 และมโนทัศน์ 

พื้นฐานทางมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา	 ซึ่งรวมสาขาย่อยต่างๆ	 คือ	

มานษุยวทิยาชวีภาพ	มานษุยวทิยา	ภาษาศาสตร์	โบราณคดก่ีอนประวตัศิาสตร์ 

และมานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม

  History, meaning, importance and fundamental 

concepts	in	anthropology	and	sociology.	It	consists	of	various	

sub-branches,	 namely,	 biological	 anthropology,	 anthropology,	

linguistics,	 prehistoric	 archeology.	And	 social	 and	 cultural	 

anthropology

	 1607	103			วัฒนธรรม	วิถีชีวิต	และภูมิปัญญาไทย		 3(3-0-6)

  Culture Way of Life and Thai Wisdom 

	 	 ความหมาย	 ประวัติความเป็นมา	 ศิลปวัฒนธรรมที่เป็น 

บ่เกิดวัฒนธรรมไทย	และความส�าคัญของประวัติศาสตร์ไทย	ลักษณะ 

องค์ประกอบทางวัฒนธรรมไทย	ในอดีตจนถึงปัจจุบัน

  Meanings and history of Thai culture, the importance  

of Thai history characteristics of Thai cultural elements In the 

past to the present

	 1607	104		ศิลปะพื้นบ้านไทย		 3(3-0-6)

  Thai Folk Culture

	 	 ความเป็นมา	 ศิลปะ	 วัฒนธรรม	 หัตถกรรมพื้นบ้าน	 

แหล่งก�าเนิดที่มีในแต่ละท้องถิ่น	เครื่องมือ	เครื่องใช้	การปั้น	การแกะสลัก	 

การจักสาน	การถักทอ	 งานฝีมือพื้นบ้านท่ีมีความจ�าเป็นกับการด�ารงชีวิต	

ความเกี่ยวเนื่องสภาพภูมิศาสตร์วัฒนธรรม	ความเชื่อและศาสนา	น�าความรู้ 

ท่ีได้จากการศึกษามาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมใน

ปัจจุบัน

	 	 History	 and	 origin	 are	 available	 locally.	 Tools,	

sculpture, carving, basketry Knitting local crafts that are  

essential	to	life.	Geography,	culture	Beliefs	and	religions	Apply	

knowledge gained from the study to the current economic and 

social	benefits

	 1607	105	 มรดกวัฒนธรรมทางศาสนา	 3(3-0-6)

   Cultural Heritage in Religion  

	 	 ประวัติและความส�าคัญของพระพุทธศาสนา	ความหมาย

และหน้าที่ของพิธีกรรมทางศาสนาในสังคมไทย	พิธีกรรมทางพุทธศาสนา

และศาสนาพราหมณ์ในสงัคมไทย	ความสมัพนัธ์ระหว่างศาสนากบัพธีิกรรม	

วิถีชีวิต	 ความเชื่อ	 ค่านิยม	 ภูมิปัญญา	 และการสร้างสรรค์พิธีกรรมใน 

สังคมไทย

	 	 History	and	significance	of	Buddhism,	Meanings	

and functions of religious rituals in Thai society; Buddhist and 

Hindu rituals in Thai society; relationship between religions and 

rituals, ways of life, beliefs, values, wisdom, and creation of  

rituals in Thai society

	 1607	106	 การเขียนสื่อทางวัฒนธรรม	 3(3-0-6)

   Cultural Media Writing

	 	 ฝึกเขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ	 ทางวัฒนธรรม	 โดยใช้

ภาษาได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์เขียนบันทึกรายงาน	การศึกษาค้นคว้า

ตามหลกัการเขยีนเชงิวชิาการ	ใช้ข้อมลูสารสนเทศในการอ้างองิ	ผลติผลงาน 

ของตนเองในรูปแบบสารคดี	 วรรณคดีและวรรณกรรมรวมท้ังประเมิน 

งานเขียนของผู้อื่น	 และน�ามาพัฒนางานเขียนของตนเอง	 และมีมารยาท 

การเขียน

	 	 Communication	skills	in	various	forms	of	culture.	

The	language	is	correct	for	the	purpose.	Write	a	report	Study	

based	on	academic	writing.	Use	reference	information.	Produce	

their own works in the form of documentary, literary and literary 

works, as well as evaluate the writings of others and develop 

their	own	writings.	And	etiquette	in	writing
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 1607	201		กระบวนทัศน์	และทฤษฎีทางวัฒนธรรม	 3(3-0-6)

  Concepts and Cultural Theories

	 	 ความหมาย	ลักษณะและความส�าคัญของปรัชญา	ปรัชญา

ศาสนา	พุทธปรัชญา	ปรัชญาตะวันออก	ปรัชญาตะวันตก	และปรัชญากับ

สังคมสมัยใหม่	แนวความคดิพ้ืนฐานเกีย่วกบัทฤษฎทีางวัฒนธรรม	ประวตัิ

ความเป็นมาและการใช้ประโยชน์ทฤษฎี	และหลักปรัชญาสมัยใหม่	

	 	 Meaning,	 characteristics	 and	 significance	 of	 

philosophy; religious philosophy; Buddhist philosophy, Eastern 

philosophy, Western philosophy, philosophy and modern  

society, concepts and cultural theories; history and the use of 

theories and modern philosophical concept

	 1607	202		พื้นฐานวัฒนธรรมอาเซียน	 3(3-0-6)

  Introduction to ASEAN Culture

	 	 ความหมาย	 และความส�าคัญของมรดกทางวัฒนธรรม 

ของไทยและอาเซียน	ประเภทของมรดกทางวัฒนธรรม	ประวัติความเป็นมา 

การอนรุกัษ์	การส่งเสรมิ	และการใช้ประโยชน์ของมรดกทางวฒันธรรมของ

แต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน

	 	 Meaning	 and	 significance	 of	 cultural	 heritage;	

types, history, conservation, promotion and utilization of  

cultural heritage of ASEAN

 1607	203		ภาษาอังกฤษส�าหรับการจัดการวัฒนธรรม		 3(3-0-6)

  English for Cultural Management 

	 	 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาค้นคว้าด้านวัฒนธรรม	

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับทักษะการฟัง	พูด	อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ

ในงานด้านวัฒนธรรม	การศึกษาศัพท์เฉพาะทางวัฒนธรรมและวิชาการ

ด้านวัฒนธรรม

	 	 Use	 of	 English	 to	 study	 cultural	 education;	 

knowledge and understanding with the skills of listening,  

speaking, reading and writing in English regarding cultural 

education; study of the cultural terminologies and academic 

works related to culture

	 1607	204		ภาษาอังกฤษเฉพาะทางวัฒนธรรม		 3(3-0-6)

   English for Cultural Study

  การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการศึกษาค้นคว้า

ในงานด้านวัฒนธรรม	ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการฟัง	พูด	อ่าน

และเขียนภาษาองักฤษในงานด้านวฒันธรรม	และการน�าเสนอรายงานด้าน

วัฒนธรรม

	 	 Use	 of	English	 for	 communication	 and	 cultural	

studies; academic articles and abstract writing as well as giving 

presentations of cultural papers in academic situations

	 1607	205		ประวัติศาสตร์ไทยเบื้องต้น		 3(3-0-6)

  Introduction to Thai History 

	 	 ความหมาย	 ประวัติความเป็นมา	 และความส�าคัญของ

ประวัติศาสตร์ไทย	ลกัษณะองค์ประกอบทางวัฒนธรรมไทย	ในอดตีจนถึง

ปัจจุบัน

	 	 Meaning,	 history,	 significance,	 characteristics;	

cultural components in the past and present and Thai History

	 1607	206		ปฏิบัติการทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรม	 3(2-2-5) 

   Cultural Anthropology Practicum 

	 	 แนวคดิ	ทฤษฎ	ีความหมายของมานุษยวทิยา	และขอบเขต

เนื้อหา-โบราณคดีชาติพันธุ์วรรณนา	 ภาษา	 เศรษฐกิจการเมือง	 ระบบ

ครอบครัวและเครือญาติ	 เครือข่ายทางสังคมวัฒนธรรม	ความเช่ือและ

ศาสนา	

   Concepts, theories, meaning and content  

areas – Archaeology, Ethnography, Linguistics, Political  

Economy, families and kinship; social and cultural network; 

beliefs and religions

	 1607	207		หลักฐานโบราณคดีทางวัฒนธรรม	 3(2-2-5)	

   Cultural Archeological Evidence

	 	 ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกับโบราณคด	ีประวัติแนวคดิและทฤษฎ ี

ความสมัพนัธ์ระหว่างวชิาโบราณคดีกบัการศึกษาวฒันธรรม	แหล่งโบราณคดี 

ก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์	

  Fundamentals of archaeology; the history of ideas 

and theory through the methodology; the relationship between 

archaeology and cultural studies

   

	 1607	208		กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม		 3(3-0-6)

  Laws Related to Culture

	 	 ประเภทและลกัษณะของกฎหมายท่ีเกีย่วข้องกบัวฒันธรรม

พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ	 พระราชกฤษฎีกา	 อนุสนธิสัญญา	

ระเบียบ	ความหมาย	 ขอบข่ายของธุรกิจวัฒนธรรม	กฎหมายท่ีเก่ียวกับ 

การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	การคุ้มครองสิทธิธุรกิจทางวัฒนธรรม	 

ตลอดจนการระงับข้อพิพาท

  Types and characteristics of cultural laws related 

to the National Culture Act, The convention on the rules of origin 

of cultural business; Laws relating to the management of  

intellectual property; Protection of cultural business rights As 

well as dispute resolution
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	 1607	209		หลักธรรมาภิบาลและองค์กรทางวัฒนธรรม	 3(3-0-6)

  Good Governance and Cultural Organizations

  แนวคิดและทฤษฎี	หน่วยงานภาระหน้าที่	 โครงสร้างการ

บริหารงาน	นโยบายของหน่วยงาน	การบรหิารจัดการองค์กรทางวฒันธรรม	

รูปแบบการบริหารจัดการองค์กรและเปรียบเทียบนโยบายทางวัฒนธรรม

จากนานาประเทศ	 หลักธรรมาภิบาล	 หลักคุณธรรม	 หลักนิติธรรม	 

หลักความโปร่งใส	หลักความมีส่วนร่วม	หลักความรับผิดชอบ	หลักความ

คุ้มค่า	รวมทั้งคุณธรรม	จริยธรรมส�าหรับองค์กร	ผลกระทบของนโยบาย

ทางวัฒนธรรมต่อองค์กรทางวัฒนธรรม	ศึกษาประเภทขององค์กรบริหาร

งานวัฒนธรรมทั้งในระดับชุมชน	ระดับประเทศและระดับนานาชาติ	

  Concepts and theories Agency obligations  

Management Structure Agency policy Cultural Management 

Organizational management model and comparison of cultural 

policies from different countries Good Governance Principle 

Integrity Principle Principle Transparency Principle of participation  

Accountability Principles of Value Including morality Ethics for 

the organization Impact of Cultural Policy on Cultural Organizations 

Study the types of cultural management organizations at the 

community	level.	National	and	international

	 1607	210		ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	 3(3-0-6)

	 	 และการจัดการทางวัฒนธรรม	

  Local Historical and Cultural Management

	 		 ความหมาย	 วิธีการศึกษา	 ความส�าคัญและบทบาทของ

ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	

การเมือง	และวัฒนธรรม	ของชุมชนท้องถิ่น	

  The meaning and method, the importance and role 

of local history Changes in the economy, society, politics, and 

culture of the local community

	 1607	211		การวิจัยทางวัฒนธรรม	 3(3-0-6)

   Cultural Research

	 		 หลักการ	แนวคิด	ทฤษฎี	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย

ทางวัฒนธรรม	การตัง้โจทย์วจิยั	การก�าหนดและออกแบบงานวจิยั	ระเบียบ

วิจัย	 การออกเก็บข้อมูลภาคสนามและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

และเชิงปริมาณ	 หลักการพื้นฐานของการวิจัยแบบผสมทางวัฒนธรรม	

ตลอดจนการน�าเสนอในรูปแบบของการรายงานผล

   Principles, concepts, theories, basic knowledge 

about	cultural	research.	Establishing	a	research	plaintiff;	design	

and	design	 research,	 research,	 fieldwork	 and	qualitative	 and	

quantitative	data	 analysis;	basic	principles	of	mixed	cultural	

research.	Including	presentation	in	the	form	of	reporting

	 1607	301		ภูมิปัญญาด้านโภชนาการ	 3(3-0-6)

   Nutritional Wisdom

	 		 ศึกษาประวัติ	รูปแบบ	เอกลักษณ์	และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ของอาหารไทยในแต่ละภูมิภาค	 อิทธิพลของอารยะธรรมต่างประเทศ 

ต่อวัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภคของไทย	 อาหารทางเลือกและ 

ข้อควรรูใ้นการพจิารณาเลอืกซือ้อาหารทีม่คีณุค่าทางโภชนาการ	โภชนาการ

ของอาหารและวิถีชีวิตกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์	

  Study the history, identity and wisdom of food in 

Thailand identity patterns and local wisdom of Thai cuisine in 

each	region.	The	influence	of	foreign	cultures	on	Thai	consumption 

behavior.	Information	for	food	purchasing	consideration	according 

to	nutrition.	Nutrition	of	 food	and	 life	 style	 according	 to	 the	

globalization

	 1607	302		สมุนไพรและการรักษา	 3(3-0-6)

   Herbs and Therapeutics

	 		 ความหมาย	ความส�าคญั	สรรพคณุและข้อก�าหนดของการ

ใช้พืชสมุนไพรพื้นบ้าน	ศึกษาภูมิปัญญาการแพทย์และสมุนไพรพื้นบ้านที่

มคีวามสมัพนัธ์กบักบัการดแูลสขุภาพ	การป้องกนัและการรกัษาอาการเจบ็

ป่วยเบ้ืองต้นให้แก่ตนเองและบุคคลอื่นได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง	

การน�าสมุนไพรมาประยุกต์ประกอบอาหาร	 เคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพและ

อาหารเสริม	 การตระหนักและเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์และพัฒนา

ภูมิปัญญาการแพทย์และพืชสมุนไพรพื้นบ้าน

   Meaning, importance and properties by using the 

local	herbs.	Study	of	medicinal	and	folk	medicinal	herbs	that	are	

associated	with	 health	 care.	 Prevention	 and	 treatment	 of	 

primary illnesses for themselves and others appropriately and 

correctly.	Herbs	 for	 cooking,	 health	 drink	 and	 supplements.	

Recognizing and appreciating the conservation and development 

of local wisdom and medicinal plants

	 1607	303		การจัดการและปฏิบัติการพิพิธภัณฑ์		 3(2-2-5)

	 	 เชิงบูรณาการ	

  Integrated and Museum Management Practicum

	 	 ประวัติ	 ความหมาย	 และประเภทของพิพิธภัณฑสถาน	

หน้าที่และบทบาท	 โครงสร้าง	 กระบวนการในการจัดการวัตถุจัดแสดง	 

การจัดนิทรรศการ	การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการและการ 

น�าเสนอ	 การจัดกิจกรรมและการบริการการศึกษาภายในตลอดจนการ

ศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาดไปสู่กลุ่มผู้เข้าชม

พิพิธภัณฑ์เชิงบูรณาการ		
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   History, meaning and type of museum; Functions 

and roles of process structures in managing display objects; 

Exhibition	Using	 computer	 technology	 for	management	 and	

presentation; Organizing activities and services, including  

education, public relations strategies, and marketing  

communications, to museum visitors

	 1607	304		หลักการจัดการและปฏิบัติการ	 3(2-2-5)

	 	 การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม	 

  Management and Cultural Tourism Practicum

	 	 ความหมาย	 ขอบข่ายของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม	 

หลักการในการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเท่ียวอย่าง

ยัง่ยนื	โดยเน้นศกึษากระบวนการการมีส่วนร่วมของชมุชน	การจัดการการ

ท่องเทีย่วเพือ่การส่งเสรมิและอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรมทีค่�านึงดุลยภาพ

ท่ีเอือ้ประโยชน์ทัง้ทางเศรษฐกจิและสงัคมในทศิทางของการพฒันาทีย่ัง่ยนื

  Meaning, scope of cultural tourism; principles of 

management of cultural resources for sustainable tourism with 

emphasis of process and community participation; Management 

tourism for enhancement and conservation of cultural heritage 

with a consideration of social and economic balances and sus-

tainable development

	 1607	305		การจัดการโครงการเชิงปฏิบัติการ	 3(2-2-5)

	 	 และกิจกรรมทางวัฒนธรรม		

  Project Management and Cultural Activities

	 	 แนวคดิ	เทคนคิวิธกีาร	การจดัการโครงการทางวฒันธรรม	

การจัดท�าและน�าเสนอโครงการทางวัฒนธรรม	 กิจกรรมทางวัฒนธรรม	 

การบริหารจัดการคณะท�างาน	การจัดการงบประมาณโครงการและการ

ประเมินโครงการ	 สามารถน�าความรู้ไปบริหารจัดการโครงการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	

  Technical concept, methodology Cultural project 

management; The preparation and presentation of cultural 

projects, Cultural activities Management of the working group 

project budget management and project evaluation Knowledge 

can be effectively managed

1607	306		 คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการข้อมูล		 3(2-2-5)

	 	 ทางวัฒนธรรม

  Computer for Cultural Information Management

	 	 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูปในงานอาชีพ	 

การจัดการเอกสาร	การจัดการฐานข้อมูล	การวิเคราะห์ข้อมูล	การน�าเสนอ

ผลงานด้วยคอมพิวเตอร์สื่อผสมและการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสื่อ

ประเภทต่างๆ	การพัฒนาและจัดการฐานข้อมูลในการสืบค้นสารสนเทศ 

เพื่อพัฒนางานอาชีพทางวัฒนธรรมด้วยคอมพิวเตอร์

  Using	 computer	 program	 in	 career	 document	

management Database management; data analysis Presentations 

by computer, mixed media and computer use for the production 

of various media; development and management of searchable 

databases; Information for the development of cultural career 

with computer

	 1607	307		การบัญชีเพื่อการจัดการทางวัฒนธรรม				 3(3-0-6)	

  Managerial Accounting 

  for Cultural Management

	 		 บทบาทของการบัญชีบริหาร	 การบัญชีต้นทุน	 ต้นทุน

มาตรฐาน	การคิดต้นทุนตามกิจกรรม	การงบประมาณ	การงบประมาณ

ยดืหยุน่	การวิเคราะห์ต้นทุน-ปรมิาณ-ก�าไร	การบัญชตีามความรบัผดิชอบ	

การจัดท�ารายงานตามสว่นงาน	การก�าหนดราคา	การใช้สารสนเทศทางการ

บัญชีเพื่อการจัดการ

   Role of management accounting; cost accounting; 

standard	 costing’	 activity	 based	 costing;	 budgeting;	 flexible	

budgeting;	cost-volume-profit	analysis;	responsibility	accounting; 

segment reporting; pricing decision; use of accounting information 

of management

	 1607	308		การสัมมนาการจัดการทางวัฒนธรรม	 3(2-2-5)

  Seminar in Cultural Management

	 	 การวเิคราะห์ประเดน็ปัญหาทางวฒันธรรมในปัจจบุนั	และ

วัฒนธรรมในกลุ่มอาเซียน	 การระดมความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมใน

การวางแผนและจัดการเพ่ือแก้ปัญหาด้านวัฒนธรรมเฉพาะกรณีด้วยวิธี

การต่างๆ	 การจัดโครงการสัมมนาทางวัฒนธรรม	การวางแผนเพื่อจัด

โครงการด้านวัฒนธรรมเฉพาะกรณีด้วยการปฏิบัติจริง	 ตลอดจนการ

ติดตามประเมินผลโครงการทางวัฒนธรรม

  Analysis of current cultural issues and ASEAN 

culture; brainstorming and participating in the planning and 

management to resolve the particular case by means of various 

cultural programs, organize the cultural seminar projects,  

planning	of	the	specific	cultural	project	through	a	real	practice	

as well as the follow up and evaluation of seminar projects

1607	309		 การจัดการส�าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์	 3(3-0-6)

	 	 ทางวัฒนธรรม	

  Management for the Cultural Product Design

	 	 ศึกษาบทบาทขององค์กรที่ เกี่ยวข ้องกับผลิตภัณฑ์ 

ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น	 ระบบการบริหารงานในองค์กรที่ให้ความส�าคัญ

ต่อการออกแบบ  จรรยาบรรณของผู้ออกแบบและผู้ใช้	แนวปฏิบัติวิชาชีพ

ทางการออกแบบ	 ปัญหาและอุปสรรคขององค์กรและนักออกแบบ	 

ระบบการตลาดท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์	 ให้ความส�าคัญและกฎระเบียบของ

ทรัพย์สินทางปัญญาและขั้นตอนของการจดสิทธิบัตร	



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

22

  Study on the role of the related cultural products 

stand	 out.	 The	management	 system	 in	 the	 commitment	 to	 

design.	The	ethics	 of	 the	designer	 and	user.	The	practice	 of	

professional	design.	The	problems	and	obstacles	of	enterprise	

and	 designers.	Marketing	 system	 towards	 the	 products.	 

The importance of intellectual property rights regulations and 

procedures of patent

	 1607	401		การศึกษาเฉพาะกรณี		 3(2-2-5)

  Case Study  

	 	 ศึกษาค้นคว้าอิสระเฉพาะกรณีศิลปวัฒนธรรมตามความ

ถนัด	เฉพาะบุคคลที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการจัดการโครงงาน	ภายใต้การ

ควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา	ประเด็นที่ศึกษา	กรอบการท�างาน	ทบทวน

เอกสาร	แนวคดิทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง	การเลอืกประเด็น	เพือ่เตรียมความพร้อม

ในการศึกษา	พัฒนางานโครงงานภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา	

น�าเสนอผลงาน	รายงานผลการศึกษาและนิทรรศการ

   Independent study on art and culture according 

to	 aptitude.	Only	 individuals	with	 content	 related	 to	project	

management.	Under	 the	 supervision	of	 an	 advisor.	 Issues	 of	

study,	 framework,	document	 review,	 theory,	 related	 theories.	

Selection	issues	To	prepare	for	the	study.	Develop	project	work	

under the supervision of an advisor, presentations, reports,  

studies and exhibitions

	 2.2		วิชาเลือก	โปรแกรมปกติ		 	ไม่น้อยกว่า	15	หน่วยกิต

		 	 โปรแกรมสหกิจศึกษา		 	ไม่น้อยกว่า	9	หน่วยกิต

	 	 กลุ่มวิชาเลือกสารสนเทศทางวัฒนธรรม

1607	310		 การผลิตสื่อสารสนเทศทางวัฒนธรรม		 3(3-0-6)

  Production of Cultural Information Media

	 	 ความหมาย	 และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ	 สื่อ	 สิ่งพิมพ์	 

ท�ารายการวิทยุ	 โทรทัศน์	 การรวบรวมข้อมูล	 การออกแบบ	การเขียนบท	

การท�าสารคดีทางวัฒนธรรม	การท�าโฆษณาทางวัฒนธรรม	การปฏิบัติการ

การจดัรายการวทิย	ุโทรทศัน์	โดยใช้เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์เข้ามาเกีย่วข้อง	

ประโยชน์และคุณค่าของสิ่งพิมพ์	 การออกแบบสิ่งพิมพ์ทางวัฒนธรรมใน

บริบทต่าง	 ๆ	 กระบวนการผลิตและจัดจ�าหน่ายสิ่งพิมพ์	 ตลอดจนการ

ประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข่าวทางวัฒนธรรม

  Meaning and basic knowledge of print media, 

radio and television programs, collection of design information, 

script	writing,	cultural	documentary	making.	Cultural	advertising	 

the operation of television programs using computer technology 

was	concerned.	The	benefits	and	value	of	the	publication.	Design	

of cultural publications in various contexts, production  

processes	and	distribution	of	publications.	As	well	as	publicity	

and dissemination of cultural news

1607	311		 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	 3(3-0-6)	

  English for Communication

	 	 ความหมายและความส�าคัญ	ทักษะภาษาอังกฤษเบื้องต้น:	

การอ่าน	การฟัง	 การพูด	 และการเขียน	การใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ	

การกล่าวการตอนรบั	การแนะน�าตวัเองหรอืหมูค่ณะ	การประกาศ	การกล่าว

รายงานในที่ประชุม	การนัดหมายต่างๆ	การสนทนา สาระส�าคัญ	:	สุขภาพ

อนามัย	การศึกษา	ศาสนา	กีฬา	อาหารเสื้อผ้า	ศิลปวัฒนธรรม

	 	 Meaning	 and	 importance;	 basic	 skills:	 reading,	

listening,	speaking,	and	writing;	situational	English:	greetings,	

introduction-	self	or	group;	making	announcement;	giving	reports	

in meetings, making appointments; discussion on important 

issues:	health,	 education,	 religion,	 sports,	 food,	 clothing,	 arts	

and culture

1607	312		 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม	 3(3-0-6)

  English for Cultural Tourism

	 	 ความหมายและความส�าคัญ	การเตรียมสื่อเพื่อการท่อง

เที่ยวทางวัฒนธรรม	แผ่นปลิว	แผ่นพับ	การแนะน�าสถานที่ท่องเที่ยว	การ

เขียนการสรุปด�าเนินงาน	 การสนทนาในโอกาสต่างๆ	 การแนะน�าบุคคล	

สถานท่ีท่องเท่ียว	การติดต่อโรงแรมท่ีพัก	การขอบคุณ	 (การเขียนบันทึก	

หรือการกล่าวด้วยวาจา)	การสัมภาษณ์โดยใช้ภาษาอังกฤษ

	 		 	Meaning	and	importance;	related	material	making:	

leaflets,	 description	 on	 various	 situations;	 introductions	 of	 

tourist attractions; writing summaries and reports; conversation 

on various situations; introduction of tourist personnel and  

tourist attractions; booking rooms; thank you in notes or in 

person and interviews by English language

	 1607	313		ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม	 3(3-0-6)

   Chinese for Cultural Tourism

	 	 ภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร	 โดยเรียนรู้และฝึกฝน

ทักษะด้านการฟัง	พูด	อ่าน	และเขียน	การเตรียมสื่อเพื่อการท่องเที่ยวทาง

วัฒนธรรม	 แผ่นปลิว	 แผ่นพับ	 การแนะน�าสถานท่ีท่องเท่ียว	 การเขียน	 

การสรุปด�าเนินงาน	การสนทนาในโอกาสต่าง	ๆ	การแนะน�าบุคคล	สถานที่

ท่องเที่ยว	การติดต่อโรงแรมที่พัก	การขอบคุณ	(การเขียนบันทึก	หรือการ

กล่าวด้วยวาจา)	การสัมภาษณ์โดยใช้ภาษาจีน

   Chinese for communication by learning and  

practicing listening, speaking, reading and writing skills;  

related	material	making:	 leaflets,	 description	 on	 various	 

situations; introductions of tourist attractions; writing summaries 

and reports; conversation on various situations; introduction of 

tourist personnel and tourist attractions; booking rooms; thank 

you in notes or in person and interviews by Chinese language
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 1607	402		ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม	 3(3-0-6)

   Japanese for Cultural Tourism

		 	 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร	 โดยเรียนรู้และฝึกฝน

ทักษะด้านการฟัง	 พูด	 อ่าน	 และเขียน	การเตรียมสื่อเพื่อการท่องเที่ยว 

ทางวัฒนธรรม	แผ่นปลิว	แผ่นพับ	การแนะน�าสถานที่ท่องเที่ยว	การเขียน	

การสรุปด�าเนินงาน	การสนทนาในโอกาสต่างๆ	การแนะน�าบุคคล	สถานที่

ท่องเที่ยว	การติดต่อโรงแรมที่พัก	การขอบคุณ	(การเขียนบันทึก	หรือการ

กล่าวด้วยวาจา)	การสัมภาษณ์โดยใช้ภาษาญี่ปุ่น	 		

  Japanese for communication by learning and 

practicing listening, speaking, reading and writing skills;  

related	material	making:	 leaflets,	 description	 on	 various	 

situations; introductions of tourist attractions; writing summaries 

and reports; conversation on various situations; introduction of 

tourist personnel and tourist attractions; booking rooms; thank 

you in notes or in person and interviews by Japanese language

	 1607	403		ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยว	 3(3-0-6)

  ทางวัฒนธรรม	

   Vietnamese for Cultural Tourism

		 	 ภาษาเวียดนามเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร	 โดยเรียนรู้และ

ฝึกฝนทักษะด้านการฟัง	 พูด	 อ่าน	 และเขียน	 การเตรียมสื่อเพื่อการ 

ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม	แผ่นปลิว	แผ่นพับ	การแนะน�าสถานที่ท่องเที่ยว	

การเขยีนการสรปุด�าเนนิงาน	การสนทนาในโอกาสต่าง	ๆ 	การแนะน�าบคุคล	

สถานที่ท่องเที่ยว	การติดต่อโรงแรมที่พัก	การขอบคุณ	 (การเขียนบันทึก	

หรือการกล่าวด้วยวาจา)	การสัมภาษณ์โดยใช้ภาษาเวียดนาม

   Vietnamese for communication by learning and 

practicing listening, speaking, reading and writing skills;  

related	material	making:	 leaflets,	 description	 on	 various	 

situations; introductions of tourist attractions; writing summaries 

and reports; conversation on various situations; introduction of 

tourist personnel and tourist attractions; booking rooms; thank 

you in notes or in person and interviews by Vietnamese language

  กลุ่มวิชาเลือกอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์

	 1607	314		วัสดุผลิตภัณฑ์เพื่องานหัตถกรรม	 3(3-0-6)	

   Material Products for Handicraft

	 	 ประเภทวัสดุ	คุณสมบัติ	 วัสดุที่ใช้ในงานหัตถกรรมต่างๆ	

รวมถึงวัสดุท่ีแปรรูปมา	 ศึกษากระบวนการและเทคนิคในการแปรรูป

วัตถุดิบเพ่ือใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์	 เรียนรู้เครื่องมือ	 เครื่องจักรต่างๆ	 

ที่ใช้ในงานหัตถกรรม	เรียนรู้เทคนิคการสร้างและการประยุกต์หัตถกรรม	

	 		 Material	type,	property,	materials	used	in	handicrafts. 

Include processed materials to study materials, process and 

techniques	 in	 processing	 raw	materials	 for	 use	 in	 creating	

products,	learn	the	tools,	machines.	Used	in	handicrafts.	Learn	

techniques	to	build	and	application	of	handicraft

1607	315		 คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบผลิตภัณฑ์	 3(2-2-5)	

   Computer Aided Product Design

	 	 หลักการออกแบบ	 สร้างสรรค์	 โดยใช้คอมพิวเตอร์ 

เข้าช่วยงาน	 เรียนรู้ทักษะและความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมด้านกราฟิก	

สร้างสรรค์ชิ้นงานและผลิตภัณฑ์

	 	 Principles	of	computer-aided	design.	Learn	skills	

and	knowledge	about	using	graphics	programs.	Workspaces	and	

Products

	 1607	316	การจัดการและปฏิบัติการส�าหรับการออกแบบ	 3(2-2-5)	

	 	 การจัดนิทรรศการทางวัฒนธรรม	

   Management and Practicum 

  for Cultural Exhibition Design 

	 	 แนวคดิการออกแบบการจดัแสดงและนทิรรศการ	ประเภท

การจัดแสดง	 เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้จัดงาน	กระบวนการการจัดแสดง	

การใช้วัสดุกราฟิกส่งเสริมรูปแบบและนิทรรศการ	 การวางแผนและ 

การจัดการที่เกี่ยวข้อง	 และเทคนิควิธีการสมัยใหม่	 ศึกษานอกสถานที่

ประกอบการเรียน

  Concept, design, exhibition and exhibition  

Exhibit	Type	Techniques	 and	 tools	 used	 to	 organize.	 Show	

process	 Use	 of	 graphic	materials	 to	 promote	 themes	 and	 

exhibitions.	Planning	and	management	involved.	And	modern	

techniques	Study	outside	the	classroom

	 1607	317		การจัดการความรู้และปฏิบัติการ	 3(2-2-5)

	 	 เศรษฐกิจสร้างสรรค์	

  Knowledge Management  

  and Practicum Creative Economy

	 	 ประวัติความเป็นมา	 สมาชิกกลุ ่มอาเซียน	 พัฒนาการ

ประชาคมอาเซียน	กลไกอาเซียน	กฎบัตรอาเซียน	วิสัยทัศน์	วัตถุประสงค์	

เป้าหมาย	 โครงสร้าง	 และที่มาของเขตการค้าเสรี	 (AFTA)	 และสภาพ

เศรษฐกิจ	พื้นฐานประชาคมอาเซียนที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม	

แนวคิดและทฤษฎีการจัดการความรู้ในประเด็น	 ด้านการค้นหาความรู	้ 

รสร้างและการแสวงหาความรู ้ใหม่	 การจัดการความรู ้และข้อมูลทาง 

ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นระบบ	การประมวลผลและการกลั่นกรองความรู้

ความคิดสร้างสรรค์มาสร้างให้เกิดนวัตกรรมในงานศิลปวัฒนธรรม	
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  History ASEAN members Development of ASEAN 

Community ASEAN Vision, Objectives, Goals, Structure and 

Source	of	Free	Trade	Area	(AFTA)	 ;	and	The	basic	economic	

conditions of the ASEAN community are linked to the cultural 

basis	Concepts	and	theories	of	knowledge	management.	Search	

for	 knowledge	 Creating	 and	 acquiring	 new	 knowledge,	 

Knowledge	management	 and	 cultural	 information	 system.	 

Processing and Modernizing knowledge and creativity to create 

innovations in art and culture

	 1607	318	 การพัฒนาและการจัดการทางธุรกิจวัฒนธรรม	3(3-0-6)

  Development and Management 

  in Cultural Business 

  หลักการเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ	และการตลาด	แนวคิด	

ทฤษฎีและหลักเศรษฐศาสตร์ในการจัดการธุรกิจและการวางแผนธุรกิจ

ศกึษาหลกัการ	กจิกรรมทางเศรษฐกจิของชุมชน	ด้านการผลติ	ธรุกจิขนาด

ย่อม	 ขนาดกลาง	 ธุรกิจสังคม	และบริษัทประชารัฐ	 รูปแบบการจ�าหน่าย	 

และในระดับที่แตกต่างกัน	ทั้งขนาดใหญ่	ขนาดกลาง	ขนาดย่อม	รูปแบบ

การบริหารจัดการธุรกิจท้องถ่ิน	 การสร้างจิตส�านึกในการจัดการธุรกิจ	 

ระบบการจัดการธุรกิจ	 และจัดท�าแผนวิถีชีวิต	 ระบบการจัดการธุรกิจ	 

และแผนธุรกิจชุมชน

   Principles of business management and marketing, 

concepts, theories and economics in business management and 

business	planning.	Economic	activity	of	the	community	in	the	

production of small and medium businesses, social enterprises 

and	public	companies.	Sales	model	and	at	different	levels,	large,	

medium,	small,	local	business	management	model.	Creating	a	

conscious mind in business management Business management 

system	and	make	a	lifestyle	plan.	Business	management	system	

And the community business plan

	 1607	404		การศึกษาเปรียบเทียบเทคโนโลยีการผลิต	 3(3-0-6)	

	 	 เพื่อผลิตภัณฑ์หัตถกรรม	

   Comparative Study of Technology 

  for Handicraft Production

	 	 เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาท	 กระบวนการผลิต	 อุปกรณ์	

แปรรูปวัสดุ	เครื่องมือหรือเครื่องจักรเพื่อปรับใช้กับกระบวนการผลิตและ

วสัดเุฉพาะหตัถกรรมวัฒนธรรม	ในการสร้างสรรค์ผลติภณัฑ์ชมุชน	ศกึษา

เปรียบเทียบจากหลายท้องถิ่น

  The technology that comes in the manufacturing 

process,	materials	processing	equipment.	A	tool	or	machine	to	

adapt	production	processes	and	 specific	 cultural	material.	In	

creating	community.	A	comparative	study	on	several	issues	of	

local

 1607	405		การจัดการโลจิสติกส์ทางอุตสาหกรรรม	 3(3-0-6)	

	 	 วัฒนธรรม	

  Logistics Management in Cultural Industries 

  แนวคิดทฤษฎีการจัดการการส่งสินค้าทางวัฒนธรรม	 

ข้อมลู	จากจดุต้นทางไปยงัจดุบรโิภคตามความต้องการของลกูค้า	การผสม

ผสานของข้อมูล	 การขนส่ง	 การบริหารวัสดุคงคลัง	 การจัดการวัตถุดิบ	 

การบรรจุหีบห่อ	การเพิ่มมูลค่าของการใช้ประโยชน์ของเวลาและสถานที่

  The concept of management theory, cultural  

information.	From	the	point	of	origin	to	the	point	of	consumption	

according	 to	 the	 requirements	 of	 customers.	Combination	 of	

information.	Transport	management,	inventory	management	of	

raw	materials,	packaging.	Increasing	the	value	of	the	use	of	a	

time and a place

 	 กลุ่มวิชาเลือกสื่อและศิลปะการแสดง

	 1607	319		การออกแบบการแสดงทางวัฒนธรรม	 3(2-2-5)	

   Design of Cultural Performances

	 	 แนวคิด	ทฤษฎี	การบริหารจัดการศิลปะการแสดง	การน�า

เทคโนโลยเีข้ามาประยกุต์ใช้ในกระบวนการจดัการแสดง	การวางโครงสร้าง

ของการแสดง	 การออกแบบร่าง	 การพัฒนาองค์ประกอบการแสดง	 

การฝึกซ้อม	การแสดงจริง	การประเมินผลตามเกณฑ์	การปรับปรุงแก้ไข	

การสรุปผล

   The	 conceptual	Theory	 of	 arts	management.	 

Access to technology in the process Manager displays the 

structure of the draft design development display element, 

display	 the	 actual	 training	 assessment	 criteria.	The	 update	 

fixes.	The	summary	of	results

	 1607	320		การจัดการดนตรีและการแสดง	 3(2-2-5)	

   Management of Music and Performing Art

	 	 แนวคิด	วิธีการ	การจัดการองค์ความรู้	เรียนรู้	เข้าใจเกี่ยว

กับดนตรีและการแสดง	แต่ละกลุ่มวัฒนธรรม	เลือกกรณีศึกษาดนตรีและ

การแสดงนาฏศลิป์อย่างใดอย่างหนึง่	เพือ่เข้าใจในหลกัการสามารถน�าองค์

ความรู้มาใช้ในการจัดการได้อย่างเป็นระบบ

  Concepts, methods, knowledge management, 

learning,	understanding,	music	and	acting.	Each	culture	group	

Choose	one	case	study	of	music	and	dance.	To	understand	the	

principles can apply knowledge to be used in management
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	 1607	321		การจัดการอุตสาหกรรมบันเทิง	 3(3-0-6)	

   Entertainment Industry Management

	 	 ความหมาย	ขอบข่าย	ประวัติและพฒันาการของอุตสาหกรรม 

บันเทิงอีสานแนวบันเทิงและกลุ่มผู้ชม	สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อค่านิยม

ของกลุ่มผูช้ม	ต่องานบนัเทงิอสีาน	โครงสร้างของอตุสาหกรรมบนัเทงิอสีาน	

หลกัการในการบรหิารอตุสาหกรรมบนัเทงิในประเดน็ด้านกระบวนการผลติ

และจัดจ�าหน่าย	 งานบันเทิง	 การตลาด	อุตสาหกรรมบันเทิง	 การจัดการ

แสดงรายการบันเทิง	 การศึกษาแนวโน้มในอนาคต	การออกแบบธุรกิจ	 

และการบริหารจัดการอุตสาหกรรมบันเทิงอีสาน

	 	 Definition	of	the	history	and	development	of	the	

Isan	entertainment	industry.	Entertainment	and	audience	The	

environment affects the values   of the audience The structure  

of the Northeast entertainment i n dustry Principles in the  

management of the entertainment i ndustry in the areas of  

production process and distribution, entertainment, marketing, 

entertainment	 industry.	 Entertai nment	Management	 Study	 

future trends Business Design an d  management of the  

entertainment industry

	 1607	322		การประยุกต์งานด้านดนตรีและการแสดง	 3(2-2-5)	

	 	 เพื่อธุรกิจบันเทิง	

   Application of Music and Performing Arts 

  for Entertainment Business

	 	 ความหมาย	ประเภท	 ลักษณะร่วม	 และลักษณะเฉพาะ 

ของดนตรีและการแสดงท้องถิ่นความสัมพันธ์ระหว่างสังคมวัฒนธรรม	 

การปรับตัว	 การควบคุม	 การปรับ	 ภายใต้คุณค่าและมูลค่าการน�าไป

ประยุกต์ใช้กับธุรกิจเพื่อการผลิตสื่อความบันเทิงในสังคมอย่างเหมาะสม

  Meaning genre characteristics and characteristics 

of	Music	and	Performing	Arts.	Northeastern	Region	The	relationship 

between society, culture, adaptation, control, adjustment, values   

and	values.	Apply	to	the	business	for	the	production	of	entertainment 

media in society appropriately

 1607	323		การน�าเสนอสื่อเชิงปฏิบัติการทางวัฒนธรรม	1	 3(2-2-5)	

   Presentation of Media for Cultural Purposes 1

	 	 แนวคดิ	หลกัการ	องค์ประกอบ	และกระบวนการออกแบบ

และผลิตส่ือสมัยใหม่โดยบูรณาการแนวคิดทฤษฎีทางการสื่อสาร	 ศิลปะ	

ภาพ	 เสียง	และดนตรีในการสร้างสื่อวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่เหมาะสมกับ

ยุคสมัย	

  Concepts, principles, elements and processes of 

designing	 and	producing	modern	media.	 By	 integrating	 the	

concepts of communication, visual arts, sound and music in 

creating creative media

 1607	406		การน�าเสนอสื่อเชิงปฏิบัติการทางวัฒนธรรม	2	 3(2-2-5)	

   Presentation of Media for Cultural Purposes 2

	 	 การน�าเสนอสือ่เชงิปฏบิตักิารทางวฒันธรรม	1	ไปประยกุต์

ใช้เพื่องานเผยแพร่	 โฆษณาประชาสัมพันธ์	งานวัฒนธรรมที่ให้เกิดคุณค่า

และมูลค่า

	 	 Presentation	of	Media	for	Cultural	Purposes	1	to	

apply	for	publishing.	Advertising,	public	relations,	value	culture	

and value

	 1607	407		การแสดงพื้นถิ่น	(ผญาและกลอนล�า)	 3(2-2-5)	

	 		 Performing	Local	(Phaya	and	Klon-Lam)

 		 ความหมาย	ที่มา	ประเภท	และความส�าคัญของการแสดง

พืน้ถิน่ทางภาคอสีาน	โดยใช้การฟัง	การพดู	การอ่านและการเขยีน	ฝึกปฏบิตัิ

การโต้ตอบสุภาษิตค�าคมอีสาน	 (ผญา)	 และศิลปะในการใช้ถ้อยค�า	 

(กลอนล�า)

   Meaning, genre, and importance of local theater 

performances in northeast by listening, speaking, reading, and 

writing.	Practical	Action	Interactive	Proverbs	in	northeast	(Phaya)	

and	the	art	of	using	words	(Klon-Lam)

  กลุ่มวิชาเลือกวัฒนธรรมศึกษา

	 1607	324		การจัดการการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม	 3(3-0-6)

	 	 ในสถานศึกษา	 	

  Cultural Management in Educational Institutions

	 		 หลกัการ	แนวคิดเกีย่วกบัการจัดการวฒันธรรม	ความส�าคัญ 

และการประยกุต์ใช้องค์ความรู	้ภมูปัิญญาด้านวฒันธรรม	การวางแผนและ

การจัดการวัฒนธรรมในสถานศึกษาในประเดน็ต่างๆ	เช่น	อาชีพ	ภมูปัิญญา

ท้องถิ่น	ศิลปวัฒนธรรม	ประเพณี	เป็นต้น	ตลอดจนการฝึกปฏิบัติการจัด

โครงการทางวัฒนธรรม	การติดตามและการประเมินผลการจัดโครงการ

ทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา

   Principals and concepts of cultural management, 

the importance, application of knowledge and local wisdom, 

planning and management of culture in educational institutions 

on issues, such as, a career, local wisdom, arts and culture, and 

traditions	etc.	including	cultural	training	programs,	the	follow	

up and evaluation of cultural programs of cultural in educational 

institutions

	 1607	325		การพัฒนาหลักสูตรทางวัฒนธรรม	 3(3-0-6)	

   Development of Cultural Curriculum

	 	 แนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนาหลักสูตร	ลักษณะส�าคัญ

ของหลักสูตรทางวัฒนธรรมการพัฒนาหลักสูตรทางวัฒนธรรมส�าหรับ

หน่วยงาน	 สถานศึกษา	 และชุมชน	 การบริหารจัดการหลักสูตรและการ

ประเมินผลหลักสูตรทางวัฒนธรรม
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   Concepts and theories of curriculum development; 

a key aspect of the cultural curriculum; development of cultural 

curriculum for organizations, educational institutions and  

community; management and assessment of curriculum

 1607	326		การสอนและการถ่ายทอดทางวัฒนธรรม	 3(2-2-5)

   Teaching and Cultural Transmission

	 	 แนวคดิ	หลกัการและทฤษฎเีกีย่วกบัวธีิการสอนในรปูแบบ

ต่างๆ	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม	การใช้สื่อและเคร่ืองมือ

ประกอบการสอน	การวัดและการประเมินผลการสอน	และการวางแผน 

การสอนอย่างเป็นระบบ	การประยุกต์ใช้หลักการทางวัฒนธรรมประกอบ

การสอนในรูปแบบต่างๆ

   Concepts, principles and theories of various  

teaching methods, organize cultural learning activities, apply 

the use of media and teaching aids; teaching measurement and 

evaluation, organize, a systematic lesson plan, the application 

of cultural principles to the various teaching methods

 1607	327		การวัดและประเมินผล	 3(3-0-6)	

	 	 ทางการศึกษาวัฒนธรรม

  Measurement and Evaluation 

  in Cultural Studies

	 		 ความหมาย	ขอบข่ายการวดัและประเมนิผลการศึกษาทาง

วัฒนธรรม	หลักการและเทคนิคของการประเมินผล	การสร้างและการใช้

เคร่ืองมือวัดและประเมินผล	การประเมินตามสภาพจริง	 การประเมินผล

ภาคปฏิบัติ	

    Meaning, scope, measurement and evaluation of 

cultural	 studies,	 principles	 and	 techniques	 of	 evaluation,	 

construction and use of measurement and evaluation tools under 

authentic Assessment and actual conditions of cultural studies

 1607	408	 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม	 3(3-0-6)

   Research and Development of Learning Culture

	 		 ความหมาย	 และหลักการวิจัย	 รูปแบบการวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม	กระบวนการวิจัย	 การออกแบบการวิจัย	

สถิตเิพือ่การวจิยั	การวางแผนการวจิยั	การเขยีนรายงานการวจิยั	การศกึษา

ค้นคว้าและน�าผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ทาง

วัฒนธรรม

   The meaning and principal research Pattern  

research for cultural development The research process the  

research design, statistics, research, planning, research, report 

writing,	 research.	The	 research	 and	 the	 research	 results	 to	 

develop a cultural learning management process

 1607	409	 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ	 3(2-2-5)

	 	 ส�าหรับการศึกษาวัฒนธรรม	

   Innovation and Information Technology

   for Cultural Studies

	 	 ศกึษาแนวคดิ	ทฤษฎ	ีนวตักรรม	เทคโนโลยแีละสารสนเทศ

ทางวัฒนธรรม	ที่ส่งเสริมการเรียนรู้	การวิเคราะห์	ปัญหาที่เกิดจากการใช้

นวัตกรรม	 เทคโนโลยีและสารสนเทศ	แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการ

เรียนรู้	 การสร้าง	 ออกแบบ	 การน�าไปใช้	 การประเมินผลการปรับปรุง

นวัตกรรม	สามารถเลือกใช้	ออกแบบ	สร้าง	ปรับปรุงนวัตกรรม	เทคโนโลยี

และสารสนเทศส�าหรับการจัดการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม	

  Study concepts, theories, innovation, technology 

and	cultural	information.	Promoting	learning,	analyzing	problems	

arising	from	the	use	of	innovation.	Technology	and	Information	

Learning	 resources	and	 learning	networks.	Designing,	 imple-

menting.	Innovation	Assessment	Can	be	used	to	design	innova-

tion.	 Technology	 and	 information	 for	 culturally	 appropriate	

learning

	 3.		หมวดวิชาเลือกเสรี	 ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต

 ให้เลือกเรียนในรายวิชาอื่นๆ	 ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย	 จ�านวนไม่ 

น้อยกว่า	6	หน่วยกิต	โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

 

	 4.	การฝึกประสบการณ์	 ไม่น้อยกว่า	3	หน่วยกิต

	 1607	410		การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ		 3	(300	ชม.)	

  Student Practicum

	 	 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานต่างๆ	ท่ีเก่ียวข้อง

กับวัฒนธรรมและเสนอรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   The course is designed to provide students with 

practical	 experience;	 students	 are	 required	 to	 submit	 their	

professional internship report to the Faculty of Cultural Science 

	 5.	สหกิจศึกษา	 ไม่น้อยกว่า	9	หน่วยกิต

  0199	499		สหกิจศึกษา	 	9(0-40-0)

  Cooperative Education

		 		 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ	 โดย 

ความร่วมมอืระหว่างมหาวิทยาลยักบัสถาบันประกอบการเพือ่พฒันานสิติ

ให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการท�างานในสถาน

ประกอบการ	มีความสามารถในการพัฒนาตนเองในด้านการคิดอย่างมี

ระบบการสังเกตการณ์ตัดสินใจ	 ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห์และ 

การประเมินผล	 ท�าให้นิสิตมีคุณภาพ	 ตรงตามความต้องการของ 

สถานประกอบการ	และตลาดแรงงาน
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	 	 A	systematic	provision	of	work-based	learning	in	

the work place for students with the cooperation between the 

university and the work places to allow the students to develop 

both	academic	and	work-related	skills	in	the	work	place.	This	

procedure	will	help	the	students	in	self-development	in	terms	of	

systematic thinking, observation, decision making, analytical 

and	evaluation	skills.	Also	it	will	result	in	high	quality	graduates	

who are most suitable for the work places and the labor market
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558)

1.  ปรัชญา ความส�าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 1.1 ปรัชญา

	 	 ส่งเสริมการสร้างบัณฑิตที่รู้จักตนเอง	เข้าใจผู้อื่น	และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 1.2 ความส�าคัญ

	 	 การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป		ได้พิจารณาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนอยู่เดิมตั้งแต่ป ี

การศึกษา	 2554	 	 เป็นต้นมา	พบว่ามีหลายส่วนของหลักสูตรที่ไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของทั้งความต้องการของผู้เรียนและ 

ผลการเรยีนที	่สกอ.	ก�าหนด	และทกัษะในศตวรรษท่ี	21	อกีทัง้ยงัมเีนือ้หาซ�า้ซ้อนกนัในบางรายวชิา	และท่ีส�าคญัโครงสร้างของหลักสูตร

ยังไม่ได้มุ่งส่งเสริมการสร้างบัณฑิตให้ตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเท่าที่ควร		

	 	 ส�านักศึกษาทั่วไปซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจึงร่วมมือกับคณะต่าง	 ๆ	ที่จัดการ

เรียนการสอนในมหาวิทยาลัย	 ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 	 โดยมุ่งสร้างนิสิตให้มีคุณลักษณะของนิสิตที่พึงประสงค์ 

หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป	สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศ	ส่งเสริมการสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	 

มทีกัษะทีจ่�าเป็นในการด�ารงชวีติในศตวรรษที	่21	ซึง่ต้องมอีงค์ความรู้พ้ืนฐานท่ีจ�าเป็นตามยุค	มีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม	มีทักษะ

ชีวิตและการท�างาน	ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาสากล	และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	เป็นพลเมืองไทยในประชาคมอาเซียนและ

ประชาคมโลกได้อย่างภาคภูมิ	

	 	 เพือ่ให้บรรลตุามเป้าหมายข้างต้น	ส�านกัศกึษาท่ัวไปจงึได้ก�าหนดกรอบการด�าเนินการปรับปรุงหลักสูตรฯ	ไว้	5	ประการ	

ดังนี้	

	 	 1.	 ปรับปรุงโครงสร้างรายวิชาให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 (สกอ.) 

และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 	 2.	 ปรบัปรงุเป้าประสงค์และขอบเขตของแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับความหมายและผลการเรยีนรูข้องหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป

	 	 3.	 ให้ทุกคณะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเบ้ืองต้นเพื่อเสริมทักษะชีวิตใน 

การประกอบอาชีพในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/คณะ

	 	 4.	 เพิ่มรายวิชา	 ”1	หลักสูตร	 1	 ชุมชน„	และจัดให้เป็นรายวิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 โดยจัดการเรียน 

การสอนแบบบรูณาการกบัโครงการ	1	หลกัสตูร	1	ชมุชน	เพือ่พฒันานิสิตให้เป็นท่ีพึง่ของสังคมและชมุชนตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	

	 	 5.	 ปรับปรุงค�าอธิบายรายวิชาของแต่ละรายวิชาให้เชื่อมโยง	ส่งเสริม	หรือบูรณาการกัน	 โดยไม่ให้เกิดความซ�้าซ้อน

กัน

	 โดยจัดให้มีกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็นระบบ	ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกล่ันกรองเป็นล�าดับ	 และ

เปิดโอกาสให้อาจารย์ผู้สอนเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงหรือพัฒนารายวิชาต่างๆ	ร่วมกัน	 โดยก�าหนดความหมายของหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไปให้เป็นกรอบแนวคิดหลักที่เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทยเสนอไว้	ดังนี้	

	 หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป	หมายถงึ	หมวดวิชาท่ีเสรมิสร้างความเป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์	มคีวามรูร้อบ	รูก้ว้าง	เข้าใจ	และเหน็คุณค่า

ของตนเอง	ผู้อ่ืน	สงัคม	ศลิปวฒันธรรม	และธรรมชาต	ิใส่ใจต่อความเปลีย่นแปลงของสรรพสิง่	พฒันาตนเองอย่างต่อเนือ่ง	ด�าเนนิชวีติ

อย่างมีคุณธรรม	พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์	และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
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	 และก�าหนดผลการเรยีนรูข้องหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป	9	ประการ	ให้สอดคล้องและครอบคลุมผลการเรยีนตามกรอบแนวคิด

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่เสนอโดยเครือข่ายการศึกษาทั่วไป	ดังนี้	

	 	 1.	 มคีณุธรรมจรยิธรรมในการด�าเนินชวีติ	บนพืน้ฐานปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง	ตระหนักและส�านกึในความเป็นไทย

	 	 	 หมายถึง	มีความรู้ความเข้าใจในความหมายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	และ

สามารถประยุกต์ใช้	 เพ่ือน�าไปสู่การพึ่งพาตนเอง	 และช่วยเหลือผู้อ่ืน	 สามารถแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม	 จริยธรรม	 

และความพอเพียง	 เป็นแบบอย่างที่ดีได้	 สามารถอธิบายถึงคุณค่าและความส�าคัญของเอกลักษณ์ที่ดีงามของไทย	โดยเฉพาะในเรื่อง 

ศลิปวัฒนธรรม	การใช้ภาษา	การแต่งกาย	และกริยิามารยาทอนัดีงาม	รวมท้ังคุณธรรมความกตัญญูกตเวที	มีความภูมิใจในภูมิปัญญา

ท้องถิ่น	ต้องการอนุรักษ์และสืบทอดให้คงอยู่สืบไป

	 	 2.	 มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง	มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล	และเข้าใจธรรมชาติ	

	 	 	 หมายถึง	มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับที่มา	แนวคิดและองค์ความรู้ของศาสตร์หลักสากล	อันน�าไปสู่ความเข้าใจ

ธรรมชาติ	และปรากฏการณ์ต่างๆ	ที่เกิดขึ้นในโลกและจักรวาล	

	 	 3.	 เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง	ผู้อื่น	สังคม	ศิลปะ	และวัฒนธรรม	

	 	 	 หมายถึง	มคีวามรูค้วามเข้าใจในตนเอง	มนษุย์ในฐานะปัจเจก	สงัคม	ศลิปะ	และวฒันธรรม	เคารพและเหน็คณุค่า

ของความเหมือนและความต่างของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต	 ซึ่งสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสอดคล้องเม่ืออยู่ในสภาวะแห่งดุลยภาพท่ี

ยอมรับได้ของหุ้นส่วนนั้นๆ

	 	 4.	 มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต	เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

	 	 	 หมายถึง	ทักษะส�าคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตคือความสามารถในการประเมินตนเองและก�าหนดเป้าหมายที่

ต้องการพัฒนา	ซึ่งอาจเป็นการเรียนเพื่อรู้	เรียนเพื่อท�าได้	เรียนเพื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น		และเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองทั้งร่างกาย	จิตใจ	

ความเฉลียวฉลาด	ความอ่อนไหว	ความมีสุนทรียะ	และมิติทางจิตวิญญาณ	(Learning	to	be)	ส่วนความสามารถที่จะช่วยให้บรรลุ 

เป้าหมายคือทักษะการวางแผน	และด�าเนินการแสวงหาข้อมูลความรู้จากแหล่งและวิธีการท่ีหลากหลาย	 ทั้งในและนอกระบบสถาบัน

การศึกษา

	 	 5.	 มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	และทักษะการคิดแบบองค์รวม

	 	 	 หมายถึง	สามารถคิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง	ๆ	ในเชิงเหตุผล	รวมทั้งเชื่อมโยงกระบวนการคิดแบบต่าง	ๆ	 

เพ่ือแก้ไขปัญหาได้อย่างรอบด้านและมปีระสทิธภิาพ	สามารถเลอืกวธิคีดิพิจารณาทีเ่หมาะสมต่อประเดน็ปัญหาหนึง่ๆ	ไม่ว่าจะด้วยการ

คิดวิเคราะห์	 สังเคราะห์	 แสดงการประเมินข้อมูลเพื่อชี้ให้เห็นความน่าเชื่อถือและให้ข้อสรุปอันจะน�าไปสู่การตัดสินใจท่ีถูกต้อง 

เหมาะสม	สามารถศึกษาปัญหาที่มีความซับซ้อนและสามารถให้แนวทางแก้ปัญหาท่ีสร้างสรรค์ได้	 	 สามารถใช้ทักษะการคิดพัฒนา 

ตนเองอย่างเป็นขั้นตอน	 เป็นเหตุเป็นผล	พิจารณาด้วยใจใคร่ครวญตามหลักความจริง	ความดี	และความงาม	จนเกิดปัญญาส่งผล 

ต่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง

	 	 6.	 มีจิตอาสาและส�านึกสาธารณะ	เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก

	 	 	 การมจีติอาสา	คอื	การมคีวามเอาใจใส่	กระตือรอืร้นท่ีจะเข้ามามส่ีวนร่วมในการพฒันา/แก้ปัญหาส่วนรวม/ชมุชน/

สังคม	ซึ่งแสดงออกในรูปของการกระท�าที่มุ่งประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นบนพื้นฐานของความตั้งใจดี	เจตนาดี	และเป็นไปตามความสมัครใจ

ของตนโดยไม่มีการบังคับ

	 	 	 ส�านกึสาธารณะ	หมายถงึ	การทีบ่คุคลตระหนกัถงึความส�าคญัและเหน็คณุค่าของการแบ่งปัน	ดแูล	เอาใจใส่	รกัษา

สมบัติต่าง	ๆ	ที่เป็นของส่วนรวม	และไม่น�ามาเป็นของส่วนตน

	 	 	 การเป็นพลเมอืงทีม่คีณุค่าของสงัคมไทยและสงัคมโลก	คอื	การทีบ่คุคลสามารถเป็นทีพ่ึง่ของตนเองและของสงัคม

ไทยและสังคมโลกได้	ใฝ่รู้	มีวิสัยทัศน์กว้างไกล	เข้าใจและยอมรับความเปลี่ยนแปลงของสังคม	และวิทยาการต่างๆ	พร้อมปฏิบัติตน

ได้อย่างเหมาะสมตามสถานภาพและบทบาททางสังคม	ณ	เวลานั้นด้วยความกล้าหาญ	บนพื้นฐานคุณธรรม	ความรับผิดชอบ	รวมทั้ง

เข้าใจ	ยอมรบั	และตระหนกัในคณุค่าและความเท่าเทยีมในศกัด์ิศรขีองความเป็นมนุษย์	และวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง	พร้อมปฏิบัติต่อกัน

ด้วยความเคารพ	ยุติธรรม	และเสมอภาค
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	 	 7.	 มีทักษะความรู้ในการด�าเนินชีวิตและด�ารงตนในสังคมได้เป็นอย่างดี

	 	 	 สามารถบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ	 และมีทักษะในการน�าไปประยุกต์ใช้ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน	 ได้แก	่ 

การรักษาสุขภาพร่างกาย	การกิน	การอยู่	พักผ่อน	ออกก�าลังกาย	อารมณ์	จิตใจ	และด้านการท�างาน	การประกอบการ	เศรษฐกิจ	สังคม	

สามารถด�ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างดี

	 	 8.	 ใช้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทันและเหมาะสม	

	 	 	 สามารถใช้เทคโนโลยหีรอืวทิยาการสมยัใหม่ได้อย่างเหมาะสมในการด�าเนินชวิีต	สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการพัฒนาปัญญาความรู้	 ด้านต่างๆ	 และเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สืบค้นข้อมูล	 คัดกรอง	 รวบรวม	 วิเคราะห	์ 

และน�าเสนอข้อค้นพบได้อย่างเหมาะสมและซื่อสัตย์

	 	 9.	 ใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

	 	 	 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ทั้งในการพูด	การฟัง	การอ่าน	การเขียน	และเลือกใช้รูปแบบการน�าเสนอ

ที่เหมาะสมส�าหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้

 1.3 วัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

	 	 1.			 เพ่ือมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมในการด�าเนินชีวิต	บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ตระหนัก

และส�านึกในความเป็นไทย

	 	 2.	 เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง	มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล	และเข้าใจธรรมชาติ

	 	 3.	 เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง	ผู้อื่น	สังคม	ศิลปะ	และวัฒนธรรม	

	 	 4.	 เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต	เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

	 	 5.	 เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	และทักษะการคิดแบบองค์รวม

	 	 6.	 เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนมีจิตอาสาและส�านึกสาธารณะ	เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก

	 	 7.	 เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถน�าความรู้ไปใช้ในการด�าเนินชีวิตและด�ารงตนในสังคมได้

เป็นอย่างดี

	 	 8.	 เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทันและเหมาะสม	

	 	 9.	 เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
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2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 2.1 จ�านวนหน่วยกิต    

	 	 รวมตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกิต

 2.2 โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

	 	 โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	แบ่งเป็นกลุ่มวิชาที่สอดคล้องกับที่ก�าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี

ของกระทรวงศึกษาธิการ		

กลุ่มวิชา

เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรของกระทรวง

ศึกษาธิการ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จ�านวนรายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

1.	กลุ่มภาษา

1.1	ภาษาอังกฤษ

1.2	ภาษาไทยและ

	 	 ภาษาอื่น	ๆ

-

3

3

6

4

2.	กลุ่มมนุษยศาสตร์

	 และสังคมศาสตร์

- 5 6

3.	กลุ่มวิทยาศาสตร์

	 และคณิตศาสตร์

- 5 6

4.	กลุ่มวิทยาศาสตร์		

	 สุขภาพและนันทนาการ

- 4 4

5.	กลุ่มสหศาสตร์ - 1 2

6.	กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติม - 16 ไม่น้อยกว่า	2

รวม ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 37 ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
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รายวิชา
1 กลุ่มภาษา    10 หน่วยกิต

 1.1 กลุ่มภาษาอังกฤษ  6 หน่วยกิต

	 0031	001	 การสนทนาภาษาอังกฤษ	 2(1-2-3)

	 	 	 ในชีวิตประจ�าวัน	

	 	 	 Daily	English	Conversation2

	 0031	002	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	 2(1-2-3)

	 	 	 Communicative	English

	 0031	003		 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมาย	 2(1-2-3)

	 	 	 เฉพาะด้าน

	 	 	 English	for	Specific	Purposes

 1.2  ภาษาไทยและภาษาอื่น ๆ  4 หน่วยกิต

	 0031	004		 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ	 2(2-0-4)

	 	 	 Thai	for	Academic	Communication

	 0031	005	 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงสุนทรียภาพ	 2(2-0-4)

	 	 	 Thai	for	Aesthetic	Communication

	 0031	006		 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน	 2(2-0-4)

	 	 	 ASEAN	Languages	and	Cultures

2. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  6 หน่วยกิต

	 0032	001	 มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา	 2(2-0-4)

	 	 	 Man,	Civilization	and	Religions

	 0032	002		 กฎหมายและจริยธรรม	 2(2-0-4)

	 	 	 Laws	and	Morality

	 0032	003		 ศิลปะวิจักษ์		 2(2-0-4)

	 	 	 Art	Appreciation

	 0032	004		 ความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้		 2(2-0-4)

	 	 	 Humanity	and	Learning

	 0032	005		 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง		 2(2-0-4)

	 	 	 Philosophy	of	Sufficiency	Economy

3. กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  6 หน่วยกิต

	 0033	001		 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และปรัชญา		 2(2-0-4)

	 	 	 Concepts	of	Science	and	Philosophy

	 0033	002		 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 2(2-0-4)

	 	 	 ในสังคมโลกาภิวัตน์

	 	 	 Science	and	Technology	in

	 	 	 Globalized	Society

	 0033	003	 ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญา	 2(2-0-4)

	 	 	 ท้องถิ่น

	 	 	 Natural	Resources	and	Local	Wisdoms

	 0033	004		 เทคโนโลยีสารสนเทศ		 2(2-0-4)

	 	 	 Information	Technology

	 0033	005	 การประยุกต์คณิตศาสตร์และสถิติ	 2(2-0-4)

	 	 ในชีวิตประจ�าวัน

	 	 Applications		of		Mathematics		

	 	 and		Statistics		in		Daily		Life

4. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการ  4 หน่วยกิต

	 0034	001	 การดูแลสุขภาพบุคคลและชุมชน	 2(2-0-4)

	 	 	 Personal	and	Community

	 	 	 Health	Care

	 0034	002		 การบริโภคเพื่อคุณภาพชีวิต		 2(2-0-4)

	 	 	 Consumption	for	Life	Quality

	 0034	003		 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อ		 2(2-0-4)

	 	 	 คุณภาพชีวิต

	 	 	 Drug	and	Health	Products	for

	 	 	 life	quality

		 0034	004	 การออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ	 2(1-2-3)

	 	 Exercise		for		Health		

5. กลุ่มสหศาสตร์   2 หน่วยกิต

	 0035	001		 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน	2(1-2-3)

	 	 	 One	Program	One	Community

6.  กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติม  2 หน่วยกิต

	 0036	001		 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

	 	 	 Korean	for	Communication

	 0036	002		 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

	 	 	 Japanese	for	communication

	 0036	003		 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

	 	 	 Chinese	for	Communication

	 0036	004		 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

	 	 	 French	for	Communication

	 0036	005		 ภูมิศาสตร์กับสถานการณ์โลก		 2(2-0-4)

	 	 	 Geography	and	Global	Issues

	 0036	006	 ภาวะผู้น�า		 2(1-2-3)

	 	 	 Leadership
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	 0036	007	 นวัตกรรมและการเป็น		 2(2-0-4)

	 	 ผู้ประกอบการใหม่

	 	 Innovation	and	New	Entrepreneurship

	 0036	008		 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต		 2(1-2-3)

	 	 Meditation	for	Life	Progress

	 0036	009		 พลังจิตเพื่อความรู้สู่ความส�าเร็จ		 2(1-3-2)

	 	 Mind	Power	for	Successful	Wisdom

	 0036	010	 วิปัสสนากับการรู้ทันโลก		 2(1-3-2)

	 	 Vipassana	and	World	Awareness

	 0036	011	 พุทธศาสนากับการด�ารงชีวิต		 2(2-0-4)

	 	 Buddhism	and	Living

	 0036	012	 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร	 2(1-2-3)

	 	 Khmer		for		Communication

	 0036	013	 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร	 2(1-2-3)

	 	 Myanmar		for		Communication

	 0036	014	 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร	 2(1-2-3)

	 	 Laos		for		Communication

	 0036	015	 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร	 2(1-2-3)

	 	 Vietnamese		for		Communication

	 0036	016	 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียม	 2(1-2-3)

	 	 ความพร้อมในการประกอบอาชีพ

	 	 English		for		Career		Preparation	
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แสดงแผนการศึกษา
 

ชั้นปที่ 1 ภาคตน

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

เลือกกลุมภาษาอังกฤษ 2

เลือกกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2

เลือกกลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 2

เลือกกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพและนันทนาการ 2

รวม 8

   
ชั้นปที่ 1 ภาคปลาย 

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

เลือกกลุมภาษาอังกฤษ 2

เลือกกลุมภาษาไทยและภาษาอื่น ๆ 2

เลือกกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2

เลือกกลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 2

รวม 8

 

ชั้นปที่ 2 ภาคตน

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

เลือกกลุมภาษาอังกฤษ 2

เลือกกลุมภาษาไทยและภาษาอื่น ๆ 2

เลือกกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2

เลือกกลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 2

รวม 8

ชั้นปที่ 2 ภาคปลาย

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

เลือกกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพและนันทนาการ 2

เลือกกลุมวิชาเลือกเพิ่มเติม 2

เลือกกลุมสหศาสตร 2

รวม 6

หมายเหตุ แผนการศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้นิสิตตองเก็บหนวยกิตใหครบตามกลุมวิชา
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ค�าอธิบายรายวิชา
1. กลุ่มภาษา

 1.1 กลุ่มภาษาอังกฤษ

 0031 001 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2(1-2-3)

   ในชีวิตประจ�าวัน

   Daily English Conversation

	 	 	 ทกัษะการฟังและการพดูโดยใช้ค�าศัพท์และส�านวน

ที่เหมาะสมเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ�าวันที่มีประสิทธิภาพ

	 	 	 Listening	and	speaking	skills	using	practical	

English	vocabulary	and	expressions	for	effective	daily-life	

communication

 0031 002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Communicative English

	 	 	 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบททาง

สังคมต่าง	ๆ	หน้าที่ของภาษาในการสื่อสารและการใช้ค�าศัพท์ที่เหมาะสม

	 	 	 English	usage	for	communication	in	various	

social	context;	communication	functions	of	language	and	

appropriate	vocabulary	use

 0031 003  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมาย  2(1-2-3)

   เฉพาะด้าน

   English for Specific Purposes

	 	 	 ทกัษะการใช้ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารเชงิวชิาการ

และการท�าความเข้าใจในศาสตร์เฉพาะด้าน

	 	 	 Skills	 in	 using	 English	 for	 academic	 

communication	 and	 comprehension	 in	 a	 specific	 field 

of	study

 1.2 ภาษาไทยและภาษาอื่น ๆ

 0031 004  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ  2(2-0-4)

   Thai for Academic Communication

	 	 	 ลกัษณะของภาษาเชงิวชิาการ	ทกัษะการใช้ภาษาไทย 

เพือ่วตัถุประสงค์ทางวชิาการในบรบิททางสงัคมเพือ่การสือ่สารอย่าง 

เหมาะสมและมีประสิทธิผลในโลกยุคปัจจุบัน

	 	 	 Characteristics	of	academic	language,	skills 

in	 using	Thai	 for	 academic	 purposes	 in	 various	 social 

context	 for	 appropriate	 and	 effective	 communication	 at 

present	age

 0031 005  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  2(2-0-4)

   เชิงสุนทรียภาพ

   Thai for Aesthetic Communication

	 	 	 ความหมายและความส�าคัญของสุนทรียภาพ 

สุนทรียภาพทางภาษา	กลวิธีการสร้างสรรค์และการสื่อสารภาษาที่มี 

ความงาม	 แนวทางพิจารณาความงามทางภาษาทั้งร้อยแก้ว	 และ 

ร้อยกรอง	ศกึษากวนีพินธ์และบทประพนัธ์เชงิสร้างสรรค์เพือ่ให้มอง 

เห็นศิลปะภาษา	มโนทัศน์	ค่านิยม	และพลังแห่งภาษา

	 	 	 Meaning	 and	 significance	 of	 aesthetics, 

language	 aesthetics,	 strategies	 for	 creating	 and 

communicating	 aesthetic	 language,	ways	 to	 examine 

language	aesthetic	both	in	poems	and	creative	writing	to 

see	language	art,	concepts,	values,	and	power	of	language

 0031 006 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน  2(2-0-4)

   ASEAN Languages and Cultures

	 	 	 ความรูแ้ละความเข้าใจเกีย่วกบัภาษาและวฒันธรรม 

อาเซยีน	ความหลากหลายของภาษาในกลุม่ประเทศอาเซยีน	ลกัษณะ 

ร่วมและลกัษณะเฉพาะด้านความคดิ	ค่านยิมซึง่แสดงออกผ่านภาษา 

วรรณกรรม	และงานเขียน

	 	 	 Knowledge	 and	understanding	 of	ASEAN 

languages	and	cultures,	diversity	of	languages	in	ASEAN 

countries,	shared	and	unique	characteristics	of	ideas	and 

values	expressed	through	language,	literature,	and	writing

2. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 0032 001  มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา  2(2-0-4)

   Man, Civilization and Religions

	 	 	 ธรรมชาติของมนุษย์และสังคม	 พัฒนาการและ 

ความสัมพันธ์ของมนุษย์ในอารยธรรมและวัฒนธรรมต่าง	 ๆ	 

ในมิติทางสังคม	 ประวัติศาสตร์	 วัฒนธรรม	 เศรษฐกิจ	 การเมือง	 

ความเชื่อ	 ลัทธิและศาสนา	ที่มีผลต่อแนวคิดแนวปฏิบัติของมนุษย์

และสังคม

	 	 	 Nature	of	human	and	society,	development 

and	relationships	of	mankind	in	various	civilizations	and 

cultures	on	perspective	of	social,	history,	culture,	economy, 

politics,	 beliefs,	 doctrines,	 and	 religions	 affecting	belief, 

concepts	and	practices	of	human	and	society
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 0032 002  กฎหมายและจริยธรรม  2(2-0-4)

   Laws and Morality

	 	 	 ความรู้เก่ียวกับกฎหมายในการด�ารงตนในสังคม 

ความเป็นพลเมืองและบทบาทหน้าที่หลักประชาธิปไตยการใช  ้

เหตุผล	 พัฒนาการของการคิดใช้เหตุผล	 รูปแบบของการใช้เหตุผล 

แนวการใช้เหตุผลทางปรัชญา	 หลักจริยธรรมที่ส�าคัญเพื่อเข้าใจ 

ตนเอง	ผู้อื่นและสังคม

	 	 	 Knowledge	 of	 Law	 for	 living	 in	 society, 

citizenship,	role	and	responsibility,	democratic	principle, 

reasoning,	development	of	reasoning	thought,	 formats	of 

reasoning,	ways	 of	 philosophical	 reasoning,	 important 

morality	for	understanding	oneself,	others,	and	society

 0032 003  ศิลปะวิจักษ์  2(2-0-4)

   Art Appreciation

	 	 	 สุนทรียศาสตร์ความซาบซึง้ทางความงามและคณุค่า 

ของธรรมชาติ	 งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ	 ทัศนศิลป์	 การละคร	 

ศิลปะการแสดง	 งานศิลปหัตถกรรม	ดนตรี	ลักษณะดนตรีพื้นบ้าน	

ดนตรีกลุ ่มประเทศอาเซียน	 และดนตรีตะวันตกความเชื่อมโยง 

ทางสุนทรียศาสตร์

	 	 	 Aesthetics,	appreciation	of	beauty	and	value 

of	nature,	creative	art,	visual	art,	drama,	performancing	art, 

handicrafts,	music,	folk	music,	ASEAN	and	Western	music, 

aesthetic	connections

 0032 004  ความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้  2(2-0-4)

   Humanity and Learning

	 	 	 ธรรมชาติของมนุษย์กับการเรียนรู้	 การจูงใจและ 

พฤตกิรรมของมนษุย์	กระบวนการจติตปัญญาศกึษา	สนุทรยีสนทนา 

การพัฒนาจติเพ่ือพัฒนาคณุภาพชวีติ	การเรยีนรูเ้พือ่การเปล่ียนแปลง 

ตนเองจากภายใน	การคิดแบบองค์รวมการปรับตัวสู่สังคมสมัยใหม่

	 	 	 Nature	of	human	and	 learning,	motivation 

and	human	behavior,	contemplative	educational	processes, 

dialogue,	mind	development	 for	 quality	 of	 life,	 learning 

paradigms	 for	 emphasizing	 inner	 self	 development, 

holistic	paradigms,	self-adaptation	to	modern	society

 0032 005 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2(2-0-4)

   Philosophy of Sufficiency Economy  

	 	 	 พระราชประวตัพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรชักาล

ที่	 9	 ศาสตร์พระราชาและหลักการทรงงาน	ที่มา	 ความหมายและ 

หลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	การน้อมน�าหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด�าเนินชีวิต	 เกษตรทฤษฎีใหม่		

เศรษฐศาสตร์กับความพอเพียง	 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กับการพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาที่ยั่งยืน

	 	 	 Biography		of		His		Majesty		King		Bhumibol		

Adulyadej,		king’s		wisdom		and		work		principles,		origin,		

meaning,		and		principle		of		the		philosophy		of		sufficiency		

economy,		applications		in		daily		activities,		new		theory		of		

agriculture,		economics		and		Sufficiency,		philosophy		of		

sufficiency		economy		for		community		development		and		

sustainable		development

3. กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 0033 001  แนวคิดทางวิทยาศาสตร์กับปรัชญา  2(2-0-4)

   Concepts of Sciences and Philosophy

	 	 	 ธรรมชาติของปรัชญา	 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์

ความแตกต่างระหว่างปรัชญากับวิทยาศาสตร์แนวคิดพื้นฐาน 

ทางวิทยาศาสตร์	 การประยุกต์แนวคิดพื้นฐานทางวิทยาศาสตร ์

ในการด�ารงชีวิต

	 	 	 Nature	 of	 philosophy,	 nature	 of	 science; 

difference	between	philosophy	and	science;	Basic	idea	in 

science;	application	of	basic	scientific	idea	for	living

 0033 002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2(2-0-4)

   ในสังคมโลกาภิวัตน์

   Science and Technology in

   Globalized Society

	 	 	 ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ในสังคมโลกาภิวัตน์	 บทบาทของวิทยาศาสตร์	 และเทคโนโลยีต่อ 

คุณภาพชีวิต	 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารจากสื่อ 

การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อการด�าเนินชีวิต

	 	 	 Advanced	 of	 science	 and	 technology	 in 

globalized	 society,	 role	 of	 science	and	 technology	 in	 life 

quality,	 analysis	 and	 synthesis	 of	 information	and	news 

from	media,	applications	of	scientific	knowledge	for	living
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 0033 003 ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญา  2(2-0-4)

   ท้องถิ่น

   Natural Resources and Local Wisdoms

	 	 	 ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	ความหลากหลาย 

ทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์	 มลภาวะ	 การเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศ	 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการบูรณาการกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 	 	 Natural	 resources	 and	 environment, 

biodiversity	 and	 utilization,	 pollution,	 climate	 change, 

conservation	 of	 natural	 resource	 and	 environment,	 local 

wisdom	and	integration	with	science	and	technology

 0033 004  เทคโนโลยีสารสนเทศ  2(2-0-4)

   Information Technology

	 	 	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	 มัลติมีเดีย	 เทคโนโลย ี

ภูมิสารสนเทศและการน�าไปใช้	การใช้โปรแกรมประยุกต์ที่จ�าเป็นต่อ

การปฏิบัติงาน	สารสนเทศ	การสืบค้นสารสนเทศ	การใช้สารสนเทศ

ตามกฎหมายและจริยธรรม

	 	 	 Information	technology,	multimedia,	geoin-

formatics	 system	 technology	 and	 applications,	 use	 of 

essential	 computer	 software,	 information,	 information 

retrieval,	information	usage	conforming	to	laws	and	ethics

 0033 005 การประยุกต์คณิตศาสตร์และสถิติ 2(2-0-4)

   ในชีวิตประจ�าวัน

   Applications  of  Mathematics  

   and  Statistics  in  Daily  Life

	 	 	 ธรรมชาติของคณิตศาสตร์	 	 คณิตศาสตร์ประยุกต์

เบือ้งต้นในชวิีตประจ�าวัน		คณติศาสตร์ทางธุรกิจและการเงนิ		การน�า

เสนอข้อมูลทางสถิติและการน�าไปใช้ในการตัดสินใจ

	 	 Nature		of		mathematics,		elementary		application		

of		mathematics		in		daily		life,		mathematics		in		business		

and		finance,		statistical		data		presentation		and		statistical		

data		for		decision-making

4.  กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการ

 0034 001 การดูแลสุขภาพบุคคลและชุมชน  2(2-0-4)

   Personal and Community Health Care

	 	 	 ความหมายและความส�าคัญของสุขภาพ	 อนามัย 

ส่วนบุคคล	 การดูแลสุขภาพระดับครอบครัวและชุมชน	 การดูแล 

สุขภาพกายและใจ	 วิถีสุขภาพทางเลือกในชุมชน	 ปัจจัยส�าคัญที่มี 

ผลต่อสขุภาพ	เพศศกึษา	พฒันาการทางเพศ	การควบคมุและป้องกนั 

โรค	การเสริมสร้างสุขภาพ	การวางแผนครอบครัว

	 	 	 Meaning	and	significance	of	health,	personal 

hygein,	 family	 and	 community	 healthcare,	 body	 and 

mind	health	care,	alternative	health	style	 in	community, 

major	 factors	 effecting	 health,	 sex	 education,	 sexual 

development,	 disease	 control	 and	 prevention,	 health 

promotion,	family	planning

 0034 002  การบริโภคเพื่อคุณภาพชีวิต  2(2-0-4)

   Consumption for Life Quality

	 	 	 การบริโภคและภาวะโภชนาการที่ดี	 การวิเคราะห์ 

และการประเมินคุณค่าในการบริโภคและคุณค่าทางโภชนาการ 

อาหารต ่างวัฒนธรรม	 การจัดการผลกระทบที่ เกี่ยวข ้องกับ 

การบริโภค	สิทธิของผู้บริโภค	กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกับ

การคุ้มครองผู้บริโภค

	 	 	 Consumption	 and	good	nutrition,	 analysis 

and	evaluation	of	consumption	and	nutritional	value,	cross 

cultural	 food,	management	 of	 consumerism	 effects, 

consumer	 rights,	 laws,	 and	 organizations	 for	 consumer 

protection

 0034 003  ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อ  2(2-0-4)

   คุณภาพชีวิต

   Drug and Health Products for life quality

	 	 	 ความหมายของยา	 ยาสามัญประจ�าบ้าน	 การใช้ยา 

อย่างปลอดภัย	ความหมายและความส�าคัญของผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

การใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์สุขภาพ

	 	 	 Meaning	 of	 drug,	 common	 home	 drugs, 

safety	 drug	 use,	meaning	 and	 significance	 of	 health 

products,	utilization	of	health	products



ก-11

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 0034 004 การออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3)

   Exercise  for  Health  

	 	 	 ห ลักการและความส� าคัญของสุ ขภาพและ

สมรรถภาพทางกาย	 ศาสตร์เบื้องต้นของการออกก�าลังกาย		 

การออกก�าลังกายและการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ	 	 การวางแผนและ 

การประเมินผลการออกก�าลังกาย	 การปลูกฝังเจตคติท่ีดีต ่อ 

การออกก�าลังกาย		โดยเลือกออกก�าลังกายหรือฝึกกีฬา	1	ประเภท		

	 	 	 Concepts		and		importance		of		health		and		

physical		fitness,		basic		principles		of		exercise,		exercise		

and		sports		for		health		promotion,		exercise		planning		and		

evaluation,		promoting		positive		attitude		towards		exercise,		

select		a		form		of		exercise		to		do		and		a		sport		to		play

5. กลุ่มสหศาสตร์

 0035 001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน  2(1-2-3)

   One Program One Community

	 	 	 ปรัชญา	 วิสัยทัศน์	 อัตลักษณ์	 และเอกลักษณ์ของ 

หลักสูตร	คณะ	และมหาวิทยาลัย	ความหมายและความส�าคัญของ 

การเป็นที่พึ่งของสังคม	ความเป็นผู้น�า	การเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนา

ชุมชน	 เทคนิคและเคร่ืองมือการเรียนรู้ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม	 

การบริการวิชาการแก่ชุมชน

	 	 	 Philosophy,	vision,	and	identity	of	curriculum, 

faculty	and	university,	meaning	and	important	of	community 

supporter,	leadership,	collaborative	learning	for	community 

development,	 techniques	 and	 tools	 of	 participatory	 

community	learning,	academic	service	to	the	community

6. กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติม

 0036 001  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Korean for Communication

	 	 	 ค�าศัพท ์ 	 ส� านวนและบทสนทนาที่ ใช ้บ ่อยใน 

ชีวิตประจ�าวันเพื่อการสื่อสารภาษาเกาหลี ข้ันพ้ืนฐาน	 เรียนรู ้

วัฒนธรรมและประเพณีที่ส�าคัญ

	 	 	 Korean	vocabulary,	expressions,	conversations 

often	 used	 in	 daily	 life	 for	 basic	 communication, 

learning	of	culture	and	magnificent	customs

 0036 002  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Japanese for communication

	 	 	 ค�าศัพท์	 ส�านวนและบทสนทนาภาษาญ่ีปุ่นที่จ�าเป็น 

ในการด�ารงชีวิตประจ�าวัน	 รวมถึงศึกษาวัฒนธรรมและประเพณีที่ 

เกี่ยวข้อง

	 	 	 Japanese	 Vocabulary,	 expressions	 and 

conversation	necessary	in	daily	life,	including	studies	on 

culture	and	magnificent	customs

 0036 003  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Chinese for Communication

	 	 	 ทักษะทั่วไปของภาษาจีน	อักษรโรมันที่ใช้แทนเสียง

พยัญชนะ	สระ	วรรณยุกต์ภาษาจีน	(อักษร	Pinyin)	เส้นพื้นฐานของ

อักษรจีน	การทักทาย	การแนะน�าตัว	เครือญาติ	จ�านวนนับ	การบอก

เวลา	ห้องเรียนการเล่าเรียน	สถานที่ในมหาวิทยาลัย	ส่วนต่าง	ๆ	ของ

ร่างกาย

	 	 	 General	characteristics	of	Chinese;	Roman 

alphabets	used	to	transcribe	sounds	of	Chinese	consonants, 

vowels	and	tones	(Pinyin),	basic	lines	of	Chinese	alphabets, 

greetings,	introducing,	counting,	time,	classroom	activity, 

studying,	places	in	university,	various	parts	of	body

 0036 004  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   French for Communication

	 	 	 ค�าศัพท์	 โครงสร้างไวยากรณ์	 การฟัง	 การพูด	 

การอ่านและการเขียนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน

	 	 	 Listening,	 speaking,	 reading,	 and	writing 

for	daily	life	communication

 0036 005 ภูมิศาสตร์กับสถานการณ์โลก 2(2-0-4)

   Geography  and  Global  Issues

	 	 	 แนวคดิทางภมูศิาสตร์ตามลกัษณะสถานที	่	ต�าแหน่ง

ที่เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์โลก	 	ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิศาสตร์กับ

สถานการณ์โลกด้านเศรษฐกิจ		สังคม		การเมือง		การท่องเที่ยว

	 	 	 Concepts		of		geography		related		to		spatial		

characteristics,		 locations		related		to		world		geography,		

relationship		between		geography		and		global		economic,		

social,		political		and		tourism		issues
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 0036 006 ภาวะผู้น�า  2(1-2-3)

   Leadership

	 	 	 การพัฒนาบุคลิกภาพ	ความเป็นผู้น�า	 ลักษณะของ 

บัณฑิตที่พึงประสงค์	 การเตรียมความพร้อมในการท�างานทักษะ 

ในการท�างานเป็นทีม	 การเรียนรู้จากการท�าโครงการ	 การวางแผน	 

การเขียนข้อเสนอโครงการ	การน�าเสนอ	และประเมินผลโครงการ

	 	 	 Personality	development,	leadership,	career 

preparation,	 team-working	 skill,	 project-based	 learning, 

planning,	 project	 proposal	 writing,	 presentation,	 and 

project	evaluation

 0036 007  นวัตกรรมและการเป็น 2(2-0-4)

   ผู้ประกอบการใหม่

   Innovation and New Entrepreneurship

	 	 	 นวัตกรรมและการสร้างสรรค์	เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

คุณลักษณะของการเป็นผู ้ประกอบการ	 กระบวนการประเมิน 

แนวความคิด	แนวโน้ม	และโอกาสในการท�าธุรกิจ	การเปลี่ยนจาก

แนวคิดให้เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการ	การเขียนแผนธุรกิจ	การศึกษา

ความเป็นไปได้ของโครงการ	การเป็นผูป้ระกอบการทีป่ระสบผลส�าเรจ็

	 	 	 Innovation	and	creativity,	creative	economy, 

characteristics	 of	 entrepreneurship,	Evaluation	process, 

concept,	 trend	and	opportunity	 in	business,	Change	 the 

ideal	concept	to	product	or	service,	business	plan	writing, 

project	feasibility,	successful	entrepreneurship

 0036 008  สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต  2(1-2-3)

   Meditation for Life Progress

	 	 	 สิ่ งที่ควรทราบในจุดเริ่มต ้นของการท�าสมาธ ิ

จุดประสงค์ของการท�าสมาธ	ิการท�าสมาธใินอริยิาบถและสิง่แวดล้อม 

ต่าง	 ๆ	 ข้อปฏิบัติและการวัดผลของการบริกรรม	ลักษณะต่อต้าน 

สมาธิ	สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต

	 	 	 Aspects	 to	 know	 at	 the	 beginning	 of 

meditation	(Samathi),	aim	of	meditation,	meditation	in

various	body-positions	and	environments,	procedures	and 

progress-evaluation	 of	 Borigam,	 characteristics	 of 

anti-meditation	symptom,	meditation	for	life	progress

 0036 009 พลังจิตเพื่อความรู้สู่ความส�าเร็จ  2(1-3-2)

   Mind Power for Successful Wisdom

	 	 	 อิทธิบาท	4	กับจุดเริ่มต้นของการท�าสมาธิ	สมาธิกับ 

การสะสมพลังจิต	 พลังจิตกับการควบคุมอารมณ์	 พลังจิตกับ 

การเรียน	พลังจิตกับการท�างาน	พลังจิตกับการหลงผิด	พลังจิตกับ 

ความรู้สึกสันติสุข	พลังจิตเพื่อความรู้สู่ความส�าเร็จ

	 	 	 Path	 of	 Rddhippada	 4	 and	 the	 beginning 

point	 of	meditation,	meditation	 and	mind	power,	mind 

power	 and	 emotional	 control,	mind	power	 and	 learning 

progress,	mind	power	and	working	progress,	mind	power 

and	misunderstanding,	mind	power	and	peaceful	feeling, 

mind	power	of	successful	wisdom

 0036 010  วิปัสสนากับการรู้ทันโลก  2(1-3-2)

   Vipassana and World Awareness

	 	 	 สิ่งที่ควรรู้เรื่องวิปสัสนา	ความแตกต่างระหว่างสมถะ 

และวิปัสสนา	จุดเริ่มแรก	 –	ความช้าเร็ว	 –	ความลักลั่น	 –	ความเป็น 

ไปได้ของวิปัสสนา	ชาวโลกกับวิปัสสนา

	 	 	 Aspects	to	know	about	Vipassana,	Difference 

between	Samatha	 and	Vipassana,	 the	beginning	point, 

slowness	 and	quickness,	 overlapping,	 and	possibility	 of 

Vipassana,	human	and	Vipassana

 0036 011  พุทธศาสนากับการด�ารงชีวิต  2(2-0-4)

   Buddhism and Living

	 	 	 ความหมายและลักษณะของพุทธศาสนาและ 

การด�ารงชีวิตตามแนวพุทธ	หลักค�าสอนของพุทธศาสนาที่ส�าคัญ 

ขั้นพื้นฐาน	 การน�าหลักพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้เพื่อการด�ารงชีวิต 

ให้มีความสุขและแก้ปัญหาในชีวิตประจ�าวัน	รวมทั้งการรู้และเข้าใจ

พิธีและเทศกาลทางพุทธศาสนาในชีวิตประจ�าวัน

	 	 	 Definition	 and	 characteristic	 of	Buddhism 

and	Buddhist	 living;	 significant	 Buddhist	 fundamental 

doctrines;	 application	 of	 Buddhist	 doctrines	 for	 happy 

living	and	solving	problems	in	daily	life,	including	knowing 

and	understanding	Buddhist	ceremonies	and	festivals	 in 

daily	life
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 0036 012 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3)

   Khmer  for  Communication

	 	 	 ค�าศพัท์และการใช้ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สารในชวีติ

ประจ�าวัน		วัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 Khmer		vocabulary		and		language		use		in		

daily-life		communication,		culture		and		tradition

 0036 013 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3)

   Myanmar  for  Communication

	 	 	 ค�าศัพท์และการใช้ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารในชีวิต

ประจ�าวัน		วัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 Myanmar		vocabulary		and		language		use		in		

daily-life		communication,		culture		and		tradition

 0036 014 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3)

   Laos  for  Communication

	 	 	 ค�าศัพท์และการใช้ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารในชีวิต

ประจ�าวัน		วัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 Laos	 	 vocabulary	 	 and	 	 language	 	 use	 	 in		

daily-life		communication,		culture		and		tradition

 0036 015 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3)

   Vietnamese  for  Communication

	 	 	 ค�าศพัท์และการใช้ภาษาเวียดนามเพือ่การสือ่สารใน

ชีวิตประจ�าวัน		วัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 Vietnamese		vocabulary		and		language		use		

in		daily-life		communication,		culture		and		tradition

 0036 016 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียม 2(1-2-3)

   ความพร้อมในการประกอบอาชีพ

   English  for  Career  Preparation 

	 	 	 ค�าศพัท์และหลกัการใช้ภาษาองักฤษเพือ่การเตรยีม

ความพร้อมในการประกอบอาชีพ		ส�านวนภาษาทีใ่ช้ในการสมคัรงาน		

การอ่านประกาศรับสมัครงาน	 	การกรอกใบสมัครงาน	 	 การเขียน

จดหมายสมัครงาน		การเขียนประวัติย่อ		การสัมภาษณ์		และการน�า

เสนองาน

	 	 	 English		vocabulary		and		usage		for		career		

preparation,		language		use		in		job		application		reading		 

a		job		advertisement,		filling		out		a		job		application		form,		

writing	 	an	 	application	 	 letter	 	and	 	a	 	 resume,	 	having		 

an		interview,		and		giving		a		presentation
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