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หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตอีสาน

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัส
: 25491861105535
ภาษาไทย
: หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Social Work Program in Social Work
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์)
ชื่อย่อ : สส.บ. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Social Work (Social Work)
ชื่อย่อ : B.S.W. (Social Work)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
158 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
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5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
หลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 ปรับปรุงจากหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
6.2 สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 3 / 2563 มติที่ 51 / 2563
วันที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563
6.3 สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 4 / 2563 มติที่ 54 / 2563
วันที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563
6.4 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
8.1 นักสังคมสงเคราะห์ / นักพัฒนาสังคม / พัฒนากร / พัฒนาชุมชน / พนักงานคุมประพฤติ /
เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ / นักทัณฑวิทยา / นักวิชาการยุติธรรม
8.2 เจ้าหน้าที่บุคคล / เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
8.3 นักวิชาการ / นักวิจัย / นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
8.4 นักบริหาร / เจ้าหน้าที่บริหาร ฯลฯ
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยาเขตอีสาน
คุณวุฒิ
สำเร็จการศึกษาจาก
เลขประจำตัว
ตำแหน่งทาง
ชื่อ – สกุล
ระดับอุดมศึ
สาขาวิชา
สถาบัน
ปี พ.ศ.
ประชาชน
วิชาการ
กษา
- สส.ม.
(สังคมสงเคราะห์ใน
ม.ธรรมศาสตร์
2541
3-4103-00336- xx-x
อาจารย์
นายวรเทพ เวียงแก
กระบวนการยุติธรรม)
- ศน.บ.
(ภาษาอังกฤษ)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 2537
- สส.ม.
(สังคมสงเคราะห์ทางการศึกษา) ม.ธรรมศาสตร์
2542
3-4209-00062- xx-x
อาจารย์
นายเอกชาตรี สุขเสน
- ศน.บ.
(ภาษาอังกฤษ)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 2539
- Ph.D.
(Sociology)
Pune University, India 2555
3-4109-00100- xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสิทธิพร เกษจ้อย
- สส.ม.
(สังคมสงเคราะห์ศาสตร์)
ม.ธรรมศาสตร์
2550
- ศน.บ.
(การสอนภาษาอังกฤษ)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 2547
- สส.ม.
(การบริหารและนโยบาย
ม.ธรรมศาสตร์
2559
3-4801-00381- xx-x
อาจารย์
ว่าที่ ร.ต.หญิงวาริณี โสภาจร
สวัสดิการสังคม)
- ศ.บ.
(การจัดการการพัฒนาสังคม)
ม.ขอนแก่น
2555
- รป.ด.
(รัฐประศาสนศาสตร์)
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์
2561
3-4001-01341- xx-x
อาจารย์
นายเอนก มูลมา
- ศศ.ม.
(จารึกภาษาตะวันออก)
ม.ศิลปากร
2546
- ศน.บ.
(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 2541
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
9/37 หมู่ที่ 12 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
แนวคิดการพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สคช. ได้จัดทำขึ้นในช่วงเวลาของการปฏิรูป
ประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น โดย
ได้น้อมนำหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่อง
จาก แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้
อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกั น และมีการบริหารจัดการความเสี่ ยงอย่างเหมาะสม ส่ งผลให้ การพัฒ นา
ประเทศสู่ความสมดุลและ ยั่งยืน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้
ประเมินสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศไว้ ดังนี้
- เศรษฐกิจไทยในช่วงปี 2504-2558 ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 6.1 สูงเป็นอันดับที่ 22 ของโลก
ส่งผลให้รายได้ต่อหัวของประชาชนเพิ่มขึ้น สามารถขยับฐานะการพัฒนาประเทศเป็นประเทศรายได้
ปานกลางตอนบนในปี 2553 โครงสร้างเศรษฐกิจ เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรม
และบริการมากขึ้น ภาคการผลิตมีก ารสั่งสมองค์ความรู้และ ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตอย่าง
ต่อเนื่อง ประเทศไทยยังคงมีความหลากหลายของฐานการผลิตที่มีความ แข็งแกร่งในระดับโลก อันดับ
ความสามารถในการแข่งขันโดยรวมมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น เศรษฐกิจไทยกลับเข้า สู่เสถียรภาพและ
อยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกั บประเทศที่มีระดับการพัฒ นาในระดับใกล้เคียงกัน
อย่างไรก็ตาม ในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตราการขยายตัวที่ต่ำกว่าศักยภาพของ
ระบบ เศรษฐกิจ การส่งออกของไทยปรับตัวลดลงทั้งในด้านการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
มีสาเหตุจาก จุดอ่อนที่ สำคัญๆ ทั้งทางด้านปัญหาเชิงโครงสร้าง เงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และ
ปัจจัยทางด้านการดำเนินนโยบายและการบริหารจัดการเศรษฐกิจ
- การพัฒ นาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม อยู่ในลำดับต่ำ และการบริห าร
จัดการงานวิจัยขาดการบูรณาให้มีเอกภาพตั้งแต่ระดับนโยบาย การสนับสนุนทุนวิจัย และ หน่วยวิจัย
หลั ก ทำให้ ทิศทางการพัฒ นาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยพัฒ นา และนวัตกรรมของประเทศไม่
ชัดเจน มีความซ้ำซ้อน และยังมีข้อจำกัดในการตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ เป็นผลให้การพัฒนา
เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศล่าช้า ไม่ทันต่อการพัฒนาเทคโนโลยีของโลก ตลอดจนมีการนำ
ผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในระดับต่ำ
-การเจริญเติบโตของภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระจุกตัวใน
กรุงเทพมหานครและภาคกลาง ทำให้เกิดปัญหาช่องว่างการกระจายรายได้ระหว่างภาค รวมถึง กลไก
การพัฒ นาจังหวัดและกลุ่ ม จังหวัดยังไม่สามารถเชื่อมโยงการทำงานของหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องได้
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ขณะที่ การขยายตั ว ของเมื อ งในภาคต่าง ๆ ของประเทศที่ เกิด ขึ้น อย่ างรวดเร็ว ทำให้ ก ารพั ฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นไม่สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้การ
พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจหลักของ ประเทศมีแนวโน้มการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับสูง
ส่ งผลกระทบต่อความยั่ งยื น และสมดุล ของการพัฒ นาในพื้ น ที่ ทำให้ เกิด ความเหลื่ อ มล้ ำของการ
กระจายทรัพยากร การขาดโอกาสของประชาชนในรอยต่อของความเปลี่ยนแปลง ทำให้ประชาชน
ขาดโอกาสในการเข้าถึงสิ ท ธิส วัส ดิก ารอย่า งที่ ค วรเป็ น เกิ ดการไม่ ได้รับ ความเป็ น ธรรมของสิ ท ธิ
สวัสดิการ และทำให้ปัญหาทางสังคมทวีความซับซ้อนมากขึ้น
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
แนวคิ ด การพั ฒ นาประเทศไทยในช่ ว งแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
สำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สคช. ได้จัดทำขึ้นในช่วงเวลาของ
การปฏิรูปประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกัน
มากขึ้น โดยได้น้อมนำหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒ นา
ประเทศต่ อเนื่ อ งจาก แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 9-11 เพื่ อ เสริม สร้างภู มิ คุ้ มกั น และช่ ว ยให้ สั งคมไทย
สามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและ ยั่งยืน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติได้ประเมินสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศไว้ ดังนี้
- โครงสร้างประชากรไทยเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 โดยปี 2557 ประชากรวัย แรงงานจะมีจำนวนสูงสุดและเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง คุณภาพ
คนไทยทุกกลุ่มวัยยังมีปัญหา คุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ของคนไทยยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ
ขณะที่คนไทยมีแนวโน้มเป็นโรคไม่ติดต่อมากขึ้น ซึ่งเป็น 9 สาเหตุหลักของการเสียชีวิต รวมถึงปัญหา
ด้านสุขภาพในวัยผู้สูงอายุจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐ นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่ยังมี ปัญหา
ด้านคุณธรรมจริยธรรม และไม่ตระหนักถึงความสำคัญของระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ และการมีจิต
สาธารณะ ดังนั้น สถานการณ์ของผู้ สูงอายุที่ไม่ได้รับการดูแลจากครอบครัว การเจ็บป่วยด้วยโรค
เรื้อรัง ภาวะการถูกละเลยทอดทิ้ง นอนติดเตียง ทำให้ระบบสิทธิเชิงสวัสดิการยิ่งเป็ นความต้องการ
มากขึ้น และจำเป็นต้องมีสหสาขาวิชาชีพที่ทำงานใกล้ชิดเพื่อปฏิบัติงานด้านการปก้ไข ป้องกันปัญหา
การฟื้นฟูเยียวยาทางจิตใจ รวมทั้งการประสานทรัพยากร ครอบครัว ชุมชน เข้ามาช่วยเหลืออย่างมี
การบริหารจัดการมากขึ้น
-ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ฐานทรัพ ยากรธรรมชาติ ลดลงและเสื่ อ มโทรม
เนื่องจากการใช้ประโยชน์เกินกว่าศักยภาพในการฟื้นตัวของระบบนิเวศ การบริหาร จัดการทรัพยากร
น้ำยังขาดกระบวนการมีส่วนร่วมและการวิเคราะห์ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ
เศรษฐกิจก่อนดำเนินการอย่างเป็ นระบบ ขณะเดียวกันการเข้าถึงและการจั ดสรรการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติยังไม่เป็นธรรม ก่อให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำ ความขัดแย้ง และข้อพิพาทใน
ระดับพื้นที่ ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน นอกจากนี้ยังมีปัญหามลพิษที่ส่งผลกระทบต่อ
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คุณภาพชีวิตของประชาชนและต้นทุนทางเศรษฐกิจ และก่อให้ เกิดรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่
ไม่ยั่งยืน
สถานการณ์ ดังกล่าวทำให้ ประชาชนที่อยู่ในสภาวะยากลำบากมีความเปราะบาง และ
เผชิญปัญหาที่ซับซ้อน การจัดการปัญหาจึงมีความต้องการวิชาชีพที่สามารถวิเคราะห์วินิจฉัยปัญหา
แบบบูรณาการ และสามารถจัดการบริการที่มีระบบ มีการวางแผนบริการที่มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับบริบทปัญหา
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ด้วยปัจจัยสำคัญของกระแสการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมดังที่
ระบุ ในข้ อ 11 คณะสั งคมศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย มหามกุ ฏ ราชวิท ยาลั ย จึ งได้ ด ำเนิ น การปรับ ปรุง
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ให้มีความทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและ
ตลาดแรงงานในโลกปัจจุบันและอนาคต มีรายวิชาหลักและรายวิชาเลือกตามหลักมาตรฐานวิชาชีพ
สั งคมสงเคราะห์ และ(ร่าง)มาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ ปริญ ญาตรี สาขาสั งคมสงเคราะห์ ได้แ ก่ กลุ่ ม
รายวิชาปรัชญาและทฤษฎีทางสังคมสงเคราะห์ และพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ประยุกต์ กลุ่ม
รายวิชาวิธีวิเคราะห์ กลุ่มรายวิชาวิธีการปฏิบัติงานตรง การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม กลุ่ม
รายวิชาการฝึกภาคปฏิบัติทางสังคมสงเคราะห์ การเรียนการสอนในหลักสูตรมุ่งเน้นการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเป็นสำคัญ สอดแทรกความเป็นคน มีคุณธรรม จรรยาบรรณและจริยธรรม เพื่อให้ได้บุคลากรที่
มีคุ ณ ภาพ มี ความสามารถในการประกอบวิ ช าชี พ นั ก สั งคมสงเคราะห์ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพและ
ประสิทธิผล ซึ่งเป็นกำลังสำคัญทางด้านงานสังคมสงเคราะห์ของประเทศต่อไป มีความสามารถและมี
มาตรฐานในการทำงานสังคมสงเคราะห์ เพื่อป้องกันปัญหาทางสังคม หาสมมุติฐานของปัญหาสังคม
ตลอดจนการติดตามผลการให้ความช่วยเหลือผู้ใช้บริการทางด้านสังคมสงเคราะห์ และการศึกษาวิจัย
เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาสังคมต่างๆ
มีสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.
2556 ในการควบคุมมาตรฐาน จรรยาบรรณ ส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ตลอดจน
กำหนดมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมการศึกษา การอบรม
และการวิจัยในการประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ รวมทั้งส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบ
วิชาชีพสังคมสงเคราะห์และหน่วยงานทางสังคมสงเคราะห์ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
จัดทำหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในระดับอุดมศึกษาของสถาบันการศึกษา การพัฒนา
มาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาทางองค์ความรู้
ทักษะ และจรรยาบรรณทางวิชาชีพเพื่อทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
มี ส มาคมนั กสั งคมสงเคราะห์ แ ห่ งประเทศไทย ทำหน้ าที่ ส่ งเสริม ความร่ว มมื อของผู้
ประกอบวิชาชีพสั งคมสงเคราะห์ในระดับประเทศและนานาชาติ ทั้งในด้านการส่งเสริมความรู้ทาง
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วิช าการ และการจั ด ทำหลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพของผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ สั งคม
สงเคราะห์
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจในหลักพุทธธรรมและงานสังคมสงเคราะห์ มีทักษะทาง
วิชาชีพ สามารถผสมผสานหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้าไปในการปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์
มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถ
ในการวิจัย พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และเรียนรู้ตลอดชีวิต
1) ด้านการเรียนการสอน ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนจากแบบบรรยายอย่าง
เดียวมาเป็นแบบยึดตัวผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง คือ การให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
2) ด้านการวิจัย ให้ความสำคัญในการค้นคว้าและวิจัย เพื่อให้ผู้ศึกษารู้จักการค้นคว้าและ
การทำวิจัย จึงได้จัดวิชาระเบียบวิจัยเข้ามาในทุกหลักสูตร
3) ด้ านการบริการแก่สังคม จัดกิจกรรมเป็นประจำ การทัศนศึกษานอกสถานที่ การ
อภิ ป ราย หรือ ปาฐกถา โดยให้ นั กศึกษาได้มี ส่ วนร่วมในการบรรยาย หรือปาฐกถาตลอดจนการ
สัมมนาทางวิชาการ เป็นต้น
4) ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมเป็นประจำทุกภาคการศึกษา ได้แก่ การจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา การจัด
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ การเข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ เป็นต้น
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่น ที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้เปิดการสอนโดยคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชาอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา
13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนในภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
-ไม่มี
13.3 การบริหารหลักสูตร
มี ก ารแต่ งตั้ งผู้ ป ระสานงานรายวิ ช าทุ ก รายวิ ช า เพื่ อ ทำหน้ าที่ ป ระสานงานกั บ ภาควิ ช า
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในการพิจารณารายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมิน ผล
โดยการมอบหมายของคณะกรรมการหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการ
จัดการเรี ยนการสอนเพื่อให้ เป็ น ไปตามวัตถุประสงค์ห ลั กสูตร และอาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตร
ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนในด้านเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
สังคมสงเคราะหศาสตร เปนการศึกษาเพื่อการสรางความเปนธรรมทางสังคม และการพัฒนา
สังคม การยอมรับความหลากหลายในมิติต างๆ การสรางสังคมให้มีความสุขไม่เลือกปฏิบัติ เคารพ
คุณค่าและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย์ สิทธิมนุษยชนและสิทธิการเขาถึงสวัสดิการสังคม ของทุกภาคสวน
การรั บ ใชสั ง คมและการสรางสํ า นึ ก ในการรั บ ผิ ด ชอบตอหนาที่ โดยบู รณาการพุ ท ธศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีกับวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และสหวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
1.2 ความสำคัญ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์เป็นวิชาชีพที่ว่าด้วยการปฏิบัติบนพื้นฐานหลักวิชาการ ที่มีเป้าหมาย
เพื่อการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสังคม สร้างความเข้มแข็งให้สังคม รวมทั้งสร้างอำนาจและความเป็น
อิ ส ระให้ ส มาชิ ก ของสั ง คม (IASSW General Assembly in July 2014) เป็ น ศาสตร์ ป ระยุ ก ต์
(Applied Science) ที่ผสมผสานวิชาการด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์กับสังคมศาสตร์สาขาอื่น อาทิ
จิ ต วิท ยา พฤติ ก รรมศาสตร์ สั งคมวิ ท ยาและมานุ ษ ยวิท ยา นิ ติ ศ าสตร์ รัฐ ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นการบูรณา การสหศาสตร์มาเชื่อมโยงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานวิชาชีพ
สั งคมสงเคราะห์ ระดั บ จุ ล ภาค ได้แก่ การทำงานกับ บุ คคล ครอบครัว และกลุ่ มเพื่ อ การป้ องกั น
ส่ งเสริม สนั บ สนุ น พัฒ นา ฟื้ น ฟู บ ำบั ด และช่ว ยเหลื อประชาชน การปฏิบั ติ งานสั งคมสงเคราะห์
ระดับ มัช ฌิ มภาค ได้แก่ การทำงานกับ องค์กรและชุมชน รวมถึงการปฏิ บัติ งานสั งคมสงเคราะห์
ระดับมหภาค ได้แก่ การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม เพื่อนำไปสู่
การขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการสังคมและบริการทางสังคมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายความเป็นธรรมทาง
สังคม การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม งานสังคมสงเคราะห์สัมพันธ์กับคนและโครงสร้างของสังคมอัน
นำไปสู่การแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม
บนพื้นฐานของลักษณะวิชาชีพข้างต้น การจัดการเรียนการสอนของสาขานี้ให้ความสำคัญกับ
หลักความเป็นธรรมของสังคม สิทธิมนุษยชน ความรับผิดชอบของส่วนรวม และความเคารพในความ
หลากหลาย การเคารพในความแตกต่างของมนุ ษย์ วัฒ นธรรม ศาสนา ความเชื่อ อุดมการณ์ และ
อาศัยพื้นฐานเหล่านี้ประกอบกับองค์ความรู้เชิงวิชาชีพและวิชาการร่วมกัน เพื่อทำงานร่วมกับบุคคล
กลุ่ม และชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมที่ประสบอยู่อย่างมีเหตุผล มีจริยธรรม และไม่ใช้ความรุนแรง
ด้วยสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์จึงเป็นศาสตร์ที่มี
พัฒ นาการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเท่าทันการเปลี่ยนแปลง และมีวิธีการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมทั้งใน
ระดับจุลภาค มัชฌิมภาค และระดับมหภาค การศึกษาทางด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์จึงจัดเป็น
การศึกษาสายวิชาชีพที่ผู้สำเร็จการศึกษามุ่งที่จะทำงานในวิชาชีพสังคมสงเคราะห์เพื่อตอบสนองการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมทั้ง 3 ระดับดังกล่าว ภายใต้การกำกับของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ซึ่งไปตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556
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1.3 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ จรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพและชี้นําสังคมไปในแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสม
1.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทัศนคติ และทักษะทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ มี
วิธีวิทยาในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ และทักษะทางวิ ชาชีพสังคมสงเคราะห์ สามารถประยุกต์
และพัฒนาเครื่องมือการทำงานในระดับจุลภาคและมหภาคได้
1.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์ เทคโนโลยี และ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ทางสังคมสงเคราะห์
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ ศาสตรบัณฑิต มีแผนพัฒ นาปรับปรุงที่มีรายละเอียดของแผนกล
ยุทธ์การพัฒนา และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง โดยดำเนินการให้เสร็จภายใน 5 ปี นับจากเปิดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
2.1 ความพึ งพ อใจของผู้ ใ ช้ การประเมิ น ความพึ ง พอใจ - เอกสารการประเมินความพึง
ของผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต ทุ กปี ต าม พอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปี
บัณฑิต
เกณฑ์ สมศ./ สกอ.
- ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณ ะกรรมการประจำและ
รับผิดชอบหลักสูตร
2.2 การได้ งานทำของผู้ ส ำเร็ จ การสำรวจการได้งานทำของ - เอกสารแสดงผลการได้ งาน
ผู้ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาทุ ก ปี ต าม ทำของผู้สำเร็จการศึกษาทุกปี
การศึกษา
เกณฑ์สมศ./ สกอ.
- รายงานการประชุ ม คณ ะ
กรรมการป ระจำและ
รับผิดชอบหลักสูตร
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2.3 การปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ล ะ - เอ ก ส ารห ลั ก สู ต ร ฉ บั บ
ดำเนินการปรับปรุงหลั กสู ตร ปรับปรุง /หลักสูตรได้รับการ
5 ปี
ทุกๆ 5 ปี
เผยแพร่ต ามเกณฑ์ มาตรฐาน
คุณวุฒิ
- เอกสารแสดงความคิ ด เห็ น
ของผู้ทรงคุณวุฒิ
- ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณ ะกรรมการประจำและ
รับผิดชอบหลักสูตร
2.4 การพัฒ นาอาจารย์ ป ระจำ การส่งเสริม สนับสนุนอาจารย์ - เอกสารแสดงผลการเข้าร่วม
และอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร ป ร ะ จ ำ แ ล ะ อ า จ า ร ย์ สัมมนา/อบรม
ผู้ รับ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รในการ - เอกสาร/งานวิจัย/ผลงานที่
เข้าร่ว มสั มมนา การนำเสนอ นำเสนอ
ผลงานวิชาการ และอบรมใน
โครงการต่ า งๆ เพื่ อ นำมา
ประยุกต์ใช้ป รับ ปรุงคุณ ภาพ
ในการจั ด การเรี ย นการสอน
การพัฒนาอาจารย์เป็นไปตาม
เกณฑ์ สมศ./ สกอ.
2.5 การให้ บุ ค คลและองค์ ก ร การเชิญให้บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต - เอกสารการเชิญ / การตอบ
ภ ายน อก มี ส่ ว น ร่ ว ม ใน ก าร ผู้ทรงคุณ วุฒิ จากภายนอกมา รั บ การเข้ า ร่ ว มโครงการให้
พั ฒ นาหลั ก สู ต รและการเรี ย น ให้ ค วามรู้ และแลกเปลี่ ย น ความรู้และแลกเปลี่ยนทัศนคติ
ทั ศ น ค ติ ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง กั บ - รายงานการประชุมของคณะ
การสอน
หลั ก สู ต ร และการเรี ย นการ
กรรมการประจำ/รับ ผิ ด ชอบ
สอน
หลักสูตร
3. ผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้กำหนดผลการเรียนรู้ ที่
คาดหวังของหลักสูตร ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ข้างต้น ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
และคณะ ตลอดจนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยผู้ประกอบการทั้ง
ภาครัฐและเอกชนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน บุคลากรของสาขาวิชาและผู้บริหารของสถาบัน ดังนี้
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ปีการศึกษาที่
ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
1
นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย เคารพในกฎหมายและสิทธิของบุคคล
อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ได้รับทักษะความรู้พื้นฐานในวิชาศึกษา
ทั่วไป และพื้น ฐานวิชาทางพระพุทธศาสนาและวิช าเอก เพื่อเตรียมความพร้อม
สำหรั บ ทั ก ษะ ศาสตร์ วิ ช าที่ สู งขึ้ น สามารถนำหลั ก ธรรมทางพระพุ ท ธศาสนา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ ปรับตัวและดำรง
ตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี
2
นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ความรู้
ความเข้าใจในพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิ การสังคมและสังคมสงเคราะห์ มีทักษะ
วิชาชีพและการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในการทำงานระดับบุคคลและ
วิชาชีพอื่น ๆ มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับหน่วยงานฝึก มีความสัมพันธ์ที่
ดีกับเพื่อน รุ่นพี่ อาจารย์ที่ปรึกษาในคณะ อาจารย์ที่ปรึกษาภาคสนาม สามารถนำ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาประยุกต์ใช้ในการฝึกภาคปฏิบัติได้
3
นักศึกษามีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีความรู้เกี่ยวกับวิชาการสังคมสงเคราะห์และ
นโยบายสังคมและการปฏิบัติงานทางวิช าชีพระดับกลุ่ มและวิช าชีพอื่น ๆ อย่าง
เหมาะสม สามารถน าหลัก ธรรมทางพระพุ ท ธศาสนาประยุ ก ต์ใ ช้ใ นการฝึ ก
ภาคปฏิบตั ิได้ สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ ตระหนักรู้และ
สามารถปฏิบั ติงานกับกลุ่ มเป้าหมายและบริบทที่มีความแตกต่างหลากหลายใน
สังคมพหุวัฒนธรรม มีทักษะในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ
เพื่ อ เพื่ อ วิ เคราะห์ แ ละแก้ ไขปั ญ หาสั ง คม และสื่ อ สารกั บ ผู้ ใช้ บ ริ ก ารที่ มี ค วาม
หลากหลายด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์
4
นั ก ศึ ก ษามี ค วามสามารถในการคิ ด เชิ งวิ เคราะห์ อั น นำไปสู่ ก ารวิ จั ย ทางสั งคม
สงเคราะห์ สามารถบริหารจัดการทรัพยากรทางสังคมเพื่อให้เกิดบริการที่เหมาะสม
ตามสถานการณ์ มี ค วามสามารถในการประยุ ก ต์ ใช้ แ นวคิ ด ทฤษฎี หลั ก การ
เครื่ องมื อ ทางสั งคมสงเคราะห์ และหลั ก ธรรมทางพระพุ ท ธศาสนาในการสร้าง
สัมพัน ธภาพ ประเมินและวินิจฉัยทางสั งคม ปฏิบั ติงาน ติดตามและประเมินผล
บุคคล ครอบครัว กลุ่ม องค์กร และชุมชน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา
ปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน เป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับสำหรับนักศึ กษาภาคปกติ ทั้งนี้
การจั ด การศึ กษาภาคฤดูร้ อ นให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บมหาวิท ยาลั ยมหามกุฏ ราชวิท ยาลั ย ว่าด้ว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้ น ไม่เกิน 8 สัปดาห์
1.3 การคิดหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดำเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
ระบบทวิภาค
ภาคปกติ
เรียนในวันจันทร์-ศุกร์
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม
ภาคฤดูร้อน
เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และ
2.2.2 ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
(1) ไม่เป็นผู้ที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
(2) ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรงทางศีลธรรม เว้นแต่นั กศึกษาตาม
โครงการศึกษาลักษณะพิเศษ
(3) ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือติดยาเสพติดให้โทษ
2.2.3 เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เข้ารับการศึกษา
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มาเป็นการ
เรียนที่มีรูปแบบแตกต่างไปจากเดิมที่คุ้นเคย มีสังคมกว้างขึ้น ต้องดูแลตนเองมากขึ้น มีกิจกรรมทั้ง
การเรียนในห้องและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นักศึกษาต้องสามารถจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม
2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
มคอ.2 หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

14

2.4.1 จัดการปฐมนิ เทศนั กศึกษาใหม่ แนะนำการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา
2.4.2 จัดกิจกรรมนัดพบผู้ปกครองนักศึกษา เพื่อสร้างความคุ้นเคยและชี้แจงระบบการเรียน
การสอน การดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย เป็นต้น และการตอบข้อซักถามต่างๆ
2.4.3 มีการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจำชั้นแก่นักศึกษา ทำหน้าที่สอดส่องดูแล
ตักเตือน ให้คำปรึกษา แนะนำ
2.4.4 จัดให้มีการพบปะพูดคุยระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างสม่ำเสมอ เช่นทุก
ภาคการศึกษา
2.4.5 มีระบบการติดตามผลการเรียนโดยอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมการแนะนำการเรียน
2.4.6 มีระบบทบทวนความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้อที่นักศึกษาไม่เข้าใจอย่างต่อเนื่อง
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี จำนวน 40 รูป/คน
จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
นักศึกษา
2563
2564
2565
2566
2567
ชั้นปีที่ 1
40
40
40
40
40
ชั้นปีที่ 2
40
40
40
40
ชั้นปีที่ 3
40
40
40
ชั้นปีที่ 4
40
40
รวม
40
80
120
160
160
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
40
40
2.6 งบประมาณตามแผน
จำแนกรายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่ายในหลักสูตรเป็นรายปี ดังนี้ (หน่วย : บาท)
ประมาณการรายจ่าย
ปีงบประมาณ
2563
2564
2565
2566
2567
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่าย
370,500 384,780 399,060 414,482 430,522
บุคลากร
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่าย
30,500 31,500 35,500 42,500
45,500
ดำเนินงาน
งบลงทุน
เงินอุดหนุน
25,000 26,500 27,000 28,500
29,000
รวมรายจ่าย
426,000 442,780 461,560 485,482 505,022
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อหลักสูตร = 58,000 บาท
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*ประมาณการนี้ต่อหนึ่งแห่งที่เปิดการเรียนการสอน
2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
ไม่มี
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 158 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
158 หน่วยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
(3) กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
(4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
6 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า
122 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา
30 หน่วยกิต
- รายวิชาบังคับ
24 หน่วยกิต
- รายวิชาเลือก
6 หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชาเอกสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
63 หน่วยกิต
- รายวิชาบังคับ
48 หน่วยกิต
- รายวิชาเลือก
15 หน่วยกิต
(3) กลุ่มรายวิชาฝึกภาคปฏิบัติ
29 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
3.1.3 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ รายวิชา
น(บ-ป-ต)
GE1001
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3(3-0-6)
Prevention and Suppression of Corruption
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต
GE1002
พระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Buddhism and Philosophy of Sufficiency Economy
GE1003
กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
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GE1004
GE1005

GE1006
GE1007
GE1008
GE1009
GE1010

Law and Equity Process in Daily Life
สิทธิมนุษยชน คุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล
3(3-0-6)
Human Right, Goodness, Ethics and Good Governance
พระปริตร พระเครื่อง และโหราศาสตร์ไทย
3(3-0-6)
Verses of Safeguard, Amuletic Buddha Image, and Thai
Astrology
พระพุทธศาสนากับจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
Buddhism and Public Mind for Social Development
ไทยศึกษากับพหุวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Thai Study and Multiculturism
ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย
3(3-0-6)
Citizenship in Democratic Society
อนาคตสังคมไทยและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
Future of Thai Society and Changing World Society
การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Politics and Government of Thailand

(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
GE2001
แนวคิดทางปรัชญาและวิทยาศาสตร์
Concepts of Philosophy and Sciences
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต
GE2002
การคิดเชิงเหตุผลและการแก้ปัญหา
Logical Thinking and Problem Solution
GE2003
มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา
Man, Civilization and Religion
GE2004
ชีวิต ความสุข ความตาย
Life, Happiness and Death
GE2005
ความเป็นผู้นำและการจัดการ
Leadership and Management
GE2006
จิตวิทยากับชีวิตสมัยใหม่
Psychology and Modern Life

น(บ-ป-ต)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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GE2007

การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม
Life Skill Development for Health and Society
Psychology in Daily Life

(3) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
GE3001
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai Language for Communication
GE3002
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English Language for Communication
GE3003
ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
English Speaking and Listening Skills
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต
GE3004
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการศึกษา
English for Study Skills
GE3005
ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
Dhamma Preaching in English
GE3006
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมประกอบอาชีพ
English for Careers Preparation
GE3007
ภาษาจีนพื้นฐาน
Fundamental Chinese
GE3008
ภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มประเทศอาเซียน
ASEAN Languages and Cultures
GE3009
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
Thai Language for Careers Communication
GE3010
การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน
Performance Report Writing
(4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา

3(3-0-6)

น(บ-ป-ต)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

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(2-2-5)

น(บ-ป-ต)
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GE4001

สถิติเพื่อการวิจัยและการเรียนรู้
Statistics for Research and Learning
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต
GE4002
คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
Mathematics for Thinking Skill Development
GE4003
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
Buddhism and Learning Skill Development
GE4004
ปัญญาประดิษฐ์
Artificial Intelligence
GE4005
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
Information Technology for Further Study
GE4006
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
Science for Life Quality
GE4007
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำหรับงานยุคดิจิทัล
Program Application for Digital-Age Careers
3.1.4 หมวดวิชาเฉพาะ
(1) กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา 30 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 24 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
BU5001
ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
History of Buddhism
BU5002
พระไตรปิฎกศึกษา 1
Tipitaka Studies 1
BU5003
พระไตรปิฎกศึกษา 2
Tipitaka Studies 2
BU5004
พระไตรปิฎกศึกษา 3
Tipitaka Studies 3
BU5005
พุทธวิถีไทย
Buddhism and Thai Ways of Life
BU5006
ภาษาบาลีเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา
Pali for Buddhist Research
BU5007
ภาษาสันสกฤตเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

น(บ-ป-ต)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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BU5008

Sanskrit for Buddhist Research
การปฏิบัติกรรมฐาน
Meditation Practice

รายวิชาเลือกเรียน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
BU5009
พระพุทธศาสนามหายาน
Mahayana Buddhism
BU5010
ศาสนศึกษา
Religious Studies
BU5011
ภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
English for Buddhism Propagation
BU5012
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย
Thai Buddhist Literature
BU5013
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
Information Technology for Buddhism Propagation
BU5014
พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Buddhism, Science and Technology
BU5015
พระพุทธศาสนากับโลกาภิวัตน์
Buddhism and Globalization
BU5016
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยั่งยืน
Buddhism and Sustainable Development
BU5017
พระพุทธศาสนาในสังคมไทยร่วมสมัย
Buddhism in the Contemporary Thai Society
BU5018
การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา
Buddhist Affairs Administration

3(3-0-6)

น(บ-ป-ต)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

(2) กลุ่มวิชาเอกสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ที่เลือกเรียนวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เป็นวิชาเอก
ต้องเรียนรายวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 63 หน่วยกิต ดังนี้
รายวิชาบังคับเรียน 48 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(บ-ป-ต)
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SO1201
SO1202

SO1203
SO1204
SO1205
SO1206
SO1207
SO1208
SO1209
SO1210
SO1211
SO1212
SO1213
SO1214
SO1215
SO1216

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Social Work
จริยธรรมวิชาชีพและคุณค่าความเป็นมนุษย์
Professional Ethics and Human Dignity

3(3-0-6)

สวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Social Welfare and Human Security
พลวัตพฤติกรรมมนุษย์ในสังคมที่เปลี่ยนแปลง
Dynamics of Human Behavior in Changing Society
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและปัญหาสังคม
Social change and Social Problems
ทฤษฎีและหลักการพัฒนาสังคม
Theory and Principle of Social Development
สังคมสงเคราะห์กับกฎหมาย
Social Work and Law
พระพุทธศาสนากับการสังคมสงเคราะห์
Buddhism and Social Work
การสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย
Social Case Work
การสังคมสงเคราะห์กลุ่ม
Social Group Work
การสังคมสงเคราะห์ชุมชน
Community Socail Work
นโยบายและการบริหารงานสวัสดิการสังคม
Social Welfare Policy and Administration
การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ 1
Social Work Research 1
การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ 2
Social Work Research 2
การใหการปรึกษาทางสังคมสงเคราะห์
Social Work Counseling
การสัมมนาทางสังคมสงเคราะห์
Seminar on Social Work

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-6)
3(2-2-6)
3(2-2-6)
3(2-2-6)
3(2-2-6)
3(2-2-6)
3(2-2-6)
3(2-2-6)
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รายวิชาเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
SO1217
เทคโนโลยีสารสนเทศในงานสังคมสงเคราะห์
3(2-2-6)
Information Technology for Social Work
SO1218
การจัดการความขัดแยงในงานสังคมสงเคราะห์
3(2-2-6)
Conflict Resolution in Social Work
SO1219
สังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม
3(2-2-6)
Social Work in Criminal Justice Process
SO1220
การจัดการภัยพิบัติ
3(2-2-6)
Disaster Management
SO1221
พระพุทธศาสนากับการสังคมสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
และผู้ป่วยระยะสุดท้าย
3(3-0-6)
Buddhism and social work for chronically ill patients
and patients with end-stage
SO1222
พระพุทธศาสนากับผู้สูงอายุ
3(3-0-6)
Buddhism and the Older Persons
SO1223
สังคมสงเคราะห์ทางการศึกษา
3(3-0-6)
Social Work in Education
SO1224
ภาษาอังกฤษสําหรับงานสังคมสงเคราะห์
3(3-0-6)
English for Social Work
SO1225
การเสริมสร้างสิทธิมนุษยชนในงานสวัสดิการสังคม
3(3-0-6)
Human Rights Strengthening in Social Welfare
SO1226
เพศสภาพกับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 3(3-0-6)
Gender in Social Development and Human Security
SO1227
สวัสดิการสังคมและประชาคมอาเซียน
3(3-0-6)
Social Welfare and ASEAN Community
SO1228
การสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ฝ่ายกาย
3(3-0-6)
Physically Medical Social Work
SO1229
การสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ฝ่ายจิต
3(3-0-6)
Psychiatric Social Work
SO1230
สวัสดิการครอบครัวและเด็ก
3(3-0-6)
Family and Child Welfare
SO1231
สวัสดิการผู้สูงอายุ
3(3-0-6)
Welfare for an Elderly Person
มคอ.2 หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
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SO1232
SO1233

SO1234

สวัสดิการคนพิการ
Welfare for People with Disability
สวัสดิการแรงงานและประกันสังคม
Labour Welfare and Social Insurance
สวัสดิการสังคมในกลุ่มผู้มีความเปราะบางทางสังคม
Social Welfare with Vulnerable Groups

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

กลุม่ วิชาฝึกภาคปฏิบัติ 29 หน่วยกิต
SO1235
การดูงานและสัมมนา
3(2-2-6)
Field Visits and Seminar
SO1236
การฝึกภาคปฏิบัติ 1
7(0-21-0)
Field Work Practicum 1
Prerequisites:
SO1201 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์เบื้องต้น
SO1202 จริยธรรมวิชาชีพและคุณค่าความเป็นมนุษย์
SO1209 การสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย
SO1237
การฝกภาคปฏิบัติ 2
7(0-21-0)
Field Work Practicum 2
Prerequisites:
SO1210 การสังคมสงเคราะห์กลุ่ม
SO1212 นโยบายและการบริหารงานสวัสดิการสังคม
SO1236 การฝึกภาคปฏิบัติ 1
SO1238
การฝกภาคปฏิบัติ 3
12(0-36-0)
Field Work Practicum 3
Prerequisites:
SO1211 การสังคมสงเคราะห์ชุมชน
SO1237 การฝึกภาคปฏิบัติ 2
3.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้ เลื อ กเรี ย นวิ ช าเลื อ กเสรีไม่ น้ อ ยกว่า 6 หน่ ว ยกิ ต ตามรายวิ ช าที่ เปิ ด สอนใน
มหาวิท ยาลั ย มหามกุฏ ราชวิท ยาลั ยและไม่ ซ้ำกับ รายวิช าที่ เคยเรีย นมาแล้ ว โดยการอนุ มัติ จาก
อาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชานั้นๆ
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3.1.4 รหัสวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
=
GE
-กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
=
GE1xxx
-กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
=
GE2xxx
-กลุ่มวิชาภาษา
=
GE3xxx
-กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ =
GE4xxx
กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา
=
BU5xxx
คณะสังคมศาสตร์
=
SO
-ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา =
SO1xxx
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา =
SO11xx
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
=
SO12xx
-ภาควิชารัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์
=
SO2xxx
สาขาวิชาการปกครอง
=
SO21xx
ความหมายของรหัส
พยัญชนะตัวที่ 1 และที่ 2 หมายถึง สัญลักษณ์ของคณะ
เลขตัวที่ 1
หมายถึง ภาควิชา
เลขตัวที่ 2
หมายถึง สาขาวิชา
เลขตัวที่ 3-4
หมายถึง ลำดับวิชาในแต่ละสาขาวิชา ตั้งแต่ 01-99
ความหมายของอักษรเลขรหัสหน่วยกิต
ตัวเลขนอกวงเล็บ
หมายถึง จำนวนหน่วยกิต
ตัวเลขในวงเล็บตัวที่หนึ่ง หมายถึง จำนวนชั่วโมงภาคทฤษฎี
ตัวเลขในวงเล็บตัวที่สอง หมายถึง จำนวนชั่วโมงภาคปฏิบัติ
ตัวเลขในวงเล็บตัวที่สาม หมายถึง จำนวนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง
3.1.5 แผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
GE1001 การป้องกันและปราบปราม
3
3
0
6
การทุจริต
GE1002 พระพุทธศาสนากับปรัชญา
3
3
0
6
เศรษฐกิจพอเพียง
GE3002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
3
0
6
BU5001 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
3
3
0
6
BU5008 การปฏิบัติกรรมฐาน
3
3
0
6
SO1203 สวัสดิการสังคมและความมั่นคง
3
3
0
6
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ของมนุษย์
SO1204 พลวัตพฤติกรรมมนุษย์ใน
สังคมที่เปลี่ยนแปลง
รวม

3

3

0

6

21

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
GE3001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
GE3003 การพูดและฟังภาษาอังกฤษ
GE2003 มนุษย์กับอารยธรรมและ
ศาสนา
BU5002 พระไตรปิฎกศึกษา 1
BU5005 พุทธวิถีไทย
SO1201 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
เบื้องต้น
SO1206 ทฤษฎีและหลักการพัฒนา
สังคม
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี
3
3
3
3
3
3

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
GE2001 แนวคิดทางปรัชญาและ
วิทยาศาสตร์
GE4005 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาค้นคว้า
BU5003 พระไตรปิฎกศึกษา 2
BU5006 ภาษาบาลีเพื่อการค้นคว้า
พระพุทธศาสนา
SO1204 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และปัญหาสังคม
SO1228 การสังคมสงเคราะห์ทาง
การแพทย์ฝ่ายกาย
SO1209 การสังคมสงเคราะห์เฉพาะ
ราย

หน่วยกิต ทฤษฎี
3
3

ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
0
6
0
6
0
6

3
3
3

3
3
3

0
0
0

6
6
6

3

3

0

6
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ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
0
6

3

3

0

6

3
3

3
3

0
0

6
6

3

3

0

6

3

3

0

6

3

2

2

6
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รวม
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
GE3006 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียม
ความพร้อมประกอบอาชีพ
BU5004 พระไตรปิฎกศึกษา 3
BU5007 ภาษาสันสกฤตเพื่อการ
ค้นคว้าพระพุทธศาสนา
SO1202 จริยธรรมวิชาชีพและคุณค่า
ความเป็นมนุษย์
SO1212 นโยบายและการบริหารงาน
สวัสดิการสังคม
SO1215 การให้การปรึกษาทางสังคม
สงเคราะห์
SO1235 การดูงานและสัมมนา
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี
3
3

ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
0
6

ภาคฤดูร้อน
SO1236 การฝึกภาคปฏิบัติ 1
รวม

หน่วยกิต
7
7

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
0
21
0

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
GE4001 สถิติเพื่อการวิจัยและการ
เรียนรู้
BU5009 พระพุทธศาสนามหายาน
BU5014 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
SO1207 สังคมสงเคราะห์กับกฎหมาย
SO1210 การสังคมสงเคราะห์กลุ่ม

หน่วยกิต
3

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
0
6

3
3

3
3

0
0

6
6

3

3

0

6

3

2

2

6

3

2

2

6

3
21

2

2

6

3
3

3
3

0
0

6
6

3
3

3
2

0
2

6
6
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SO1208 พระพุทธศาสนากับการ
สังคมสงเคราะห์
รวม

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
SO1213 การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์
1
SO1223 สังคมสงเคราะห์ทาง
การศึกษา
SO1224 ภาษาอังกฤษสำหรับงาน
สังคมสงเคราะห์
SO1217 เทคโนโลยีสารสนเทศในงาน
สังคมสงเคราะห์
SO1218 การจัดการความขัดแย้งใน
งานสังคมสงเคราะห์
SO1229 การสังคมสงเคราะห์ทาง
การแพทย์ฝ่ายจิต
รวม
ภาคฤดูร้อน
SO1237 การฝึกภาคปฏิบัติ 2
รวม

3

3

0

6

18

หน่วยกิต
3

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
2
2
6

3

3

0

6

3

3

0

6

3

2

2

6

3

2

2

6

3

3

0

6

18
หน่วยกิต
7
7

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
0
21
0

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
SO1211 การสังคมสงเคราะห์ชุมชน
3
2
2
6
SO1214 การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ 2
3
2
2
6
SO1219 สังคมสงเคราะห์ใน
3
2
2
6
กระบวนการยุติธรรม
รวม
9
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

มคอ.2 หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

27

SO1216 การสัมมนาทางสังคม
สงเคราะห์
SO1238 การฝกภาคปฏิบัติ 3
รวม

3

2

2

6

12
15

0

36

0

3.1.6 คำอธิบายรายวิชา
3.1.6.1 คำอธิบายรายวิชา หมวดศึกษาทั่วไป
(1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-ต)
GE1001
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3(3-0-6)
Prevention and Suppression of Corruption
ศึกษาปัญหาการทุจริตในประเทศไทย สาเหตุของปัญหา รูปแบบของการทุจริต พฤติกรรม
การทุจริต มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การเสริมสร้างจิตสำนึก
ค่านิยมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับบุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน การ
บริ ห ารงานตามหลั กธรรมาภิ บ าล การมี ส่ วนร่ว มในการป้อ งกันและปราบปรามการทุจริต แนว
ทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พฤติกรรมที่แสดงถึงความ
ทุจริต และผลที่เกิดจากการทุจริต บทบาทของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต กรณีศึกษาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในประเทศไทย
This course aims to have the students to study about the corruption in
Thailand; the cause of the problem, the format of corruption, the behaviors of
corruption, the defensive measure and anti-corruption, and the relevant laws. The
students will learn to raise awareness and consciousness, the value of anticorruption to people, state agency, and private agency, the administration based on
good governance, the participation of anti-corruption, the way of enhancing the
strength of anti-corruption, the behaviors of corruption and the effect of corruption.
Moreover, the students will learn about the role of the office of the national anticorruption commission, the development of personnel potential in term of anticorruption as well as case studies of anti-corruption in Thailand.
GE1002

พระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Buddhism and Philosophy of Sufficiency Economy
ศึ ก ษาหลั ก คำสอนและแนวคิ ด ปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในพระพุ ท ธศาสนา ปรั ช ญา
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เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ความสัมพันธ์
ระหว่างหลักคำสอนพระพุทธศาสนากับ ปรัชญเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ประยุกต์ใช้
หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิตประจำวัน
แนวคิดและหลั กการโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ วิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพื่อการ
พัฒ นาชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒ นาอย่างเป็นรูปธรรม การประยุกต์ใช้ศาสตร์
พระราชาและเศรษฐกิจพอเพียงกับชีวิตและสังคม เศรษฐกิจพอเพียงกับความเปลี่ยนแปลงในโลก
ปัจจุบัน
This course aims to have the students study the sermon and the Concept
of Philosophy of Sufficiency Economy in Buddhism, Philosophy of Sufficiency
Economy based on the royal idea of His Majesty King Bhumibol Adujyadej, the
relationship between the Buddha’s teaching and Philosophy of Sufficiency Economy
based on the royal Idea, the application of His Majesty the King’s working principles,
the principles of Philosophy of Sufficiency Economy, and the concepts of
sustainable development in daily life. Besides, students have to learn the concepts
and principles of the royal projects initiated by His Majesty King Bhumibol
Adujyadej, as well as analyze “Learn Wisely” learning concept of His Majesty King
Bhumibol Adulyadej in order to develop the model community according to the
King’s Philosophy. Also, students will learn how to apply the King’s Philosophy and
the Concept of Philosophy of Sufficiency Economy for life and society, as well as
the sufficient economy and the change of the world in the present.
GE1003

กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
Law and Equity Process in Daily Life
ศึ ก ษาแนวคิ ด หลั ก การ ความหมายของการบริห ารงานยุ ติ ธ รรมทางแพ่ ง อาญา และ
ปกครอง ประวัติและพัฒ นาการของกระบวนการยุติธรรมสากล ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย
ทั่วไป กฎหมายสำคัญในการดำเนินชีวิต กฎหมายที่เป็นข้อบังคับของสังคมและสหประชาชาติ หลัก
นิติธรรม กระบวนการยุติธรรทางเลือก ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรม หลัก
ศีลธรรมในพระพุ ทธศาสนากับ หลั กกฎหมาย การประยุกต์ใช้ห ลักธรรมทางพระพุท ธศาสนาใน
กระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมาย
This course aims to have the students study on the concepts, the principles,
and the meaning of justice administration in terms of civil laws, criminal laws, and
administrative laws, as well as the history and development of the international
justice process, the fundamental knowledge of law in general, the essential law of
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life. Moreover, students will learn about the laws which are the regulations of
society and United Nations, the rule of law, alternatives to justice, the problems
and obstacles occurred in the process of justice, the morality of Buddhism and the
principle of law. Students also learn how to apply the Buddha’s teaching in the
process of justice and the law enforcement.
GE1004
สิทธิมนุษยชน คุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล 3(3-0-6)
Human Right, Virtues, Ethics and Good Governance
ศึ ก ษาหลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน บทบาทและการพั ฒ นาของสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนระดั บ สากลและ
สั งคมไทย มโนทั ศน์ เกี่ย วกั บ สิ ท ธิมนุษ ยชน นโยบายการพั ฒ นาของรัฐ ที่ ส่ งผลต่อ สิ ทธิมนุ ษยชน
แนวคิดทางด้านคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคมของบุคลากรภาครัฐ การปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมาธิบ าล ประเด็น ปั ญ หาทางจริยธรรมในยุคโลกาภิวัตน์ ผลกระทบทางสั งคม และ
แนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาและส่งเสริม
หลักสิทธิมนุษยชน
This course aims to have the students study on human rights, the role and
the development of human rights in Thailand and international ranks, the concept
of human rights, as well as the state policy of development affected to human
rights. Students will also learn about the virtuous and ethic concept, and cooperate
social responsibility of the state personnel, the behaviors based on good
governance; furthermore, they have to study the ethical problems of globalization,
the effect to society, and the path to developing the virtue, the ethics and the
Buddha’s teaching in order to develop and promote the human rights.
GE1005

พระปริตร พระเครื่อง และโหราศาสตร์ไทย
3(3-0-6)
Verses of Safeguard, Amuletic Buddha Image, and Thai
Astrology
ศึกษาประวัติความเชื่อในสังคมไทยและสังคมโลก ประวัติ ตำนานพระปริตรและคาถาหรือ
มนต์ในพระพุ ท ธศาสนา การสวดพระปริตร บทพระปริตรที่ส ำคั ญ ในพิ ธีกรรมและความเชื่ อใน
สังคมไทย ความเชื่อเรื่องมนต์หรือคาถาในสังคมไทย บทคาถาและการสวดคาถาประเภทต่าง ๆ
ปฏิทินปักขคณนาและการคำนวณปฏิทินปักขคณนา พุทธศิลป์และพระเครื่องไทย พระพุทธรูปที่
สำคัญ ในประเทศไทย ตระกูล พระเครื่องไทยที่ส ำคัญ พุ ทธคุณ พระเครื่องไทย ประวัติและตำรา
โหราศาสตร์ไทยและโหราศาสตร์สากล ปีนักษัตรและปฏิทินจันรคติ การคำนวณและการใช้ปฏิทิน
จันทรคติ โหราศาสตร์กับศาสตร์สมัยใหม่ โหราศาสตร์กับหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา
This course aims to have the students study on; the history and belief of
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Thailand and global communities, the history and legend of the verses of safeguard,
the holy stanzas, and the charms in Buddhism, the chanting of the verses, the
verses which are important to ceremony and belief in Thailand. Students will also
learn about the belief of the spells and holy stanzas in Thai society, the types of
holy stanzas and chanting, the polynomial calendar and the calculation of the
polynomial calendar, Buddhist arts and the amuletic Buddha images, as well as the
Buddha image in Thailand, the categories and qualities and of the amuletic Buddha
images. Besides, students will study about the history and textbooks of Thai and
universal astrology, Chinese zodiac and lunar calendar, as well as they will learn
how to calculate and apply the lunar calendar, the astrology and modern science,
and the astrology and the Buddha’s teaching.
GE1006

พระพุทธศาสนากับจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
Buddhism and Public Mind for Social Development
ศึกษาแนวคิด หลักการ วิธีการเกี่ยวกับจิตอาสา รูปแบบ แนวทาง กระบวนการสร้างงานจิต
อาสาเพื่ อ พั ฒ นาตนเองและสั งคม หลั กคำสอนในพระพุ ท ธที่ เป็ น รากฐานที่ ม าแนวคิ ด จิต อาสา
แบบอย่างบุคคลจิตอาสาในประวัติศาสตร์ พระพุทธศาสนา การพัฒนาและสร้างคุณลักษณะความ
เป็นจิตอาสาตามแนวคิด ระเบียบ สามัคคี บำเพ็ญประโยชน์ของมหาวิทยาลัย กรณีศึกษาบทบาท
หน้าที่บุคคคล กลุ่ม องค์กร หน่วยงานที่ทำงานด้านจิตอาสา โดยผู้เรียนต้องเรียรู้กระบวนการสร้าง
จิตอาสา การบำเพ็ญประโยชน์ หรืออาสาสมัครโดยผ่านกระบวนการทำกิจกรรมอาสาพัฒนาสังคม
และจิตอาสาในโอกาส ต่าง ๆ อย่างชัดเจน
This course aims to have the students study on the concept, the principle,
and the way of public mind, the pattern, method, and process of public-mind affair
for self and social development, the public-mind concept based on the teaching of
the Lord Buddha, and the people as the model with public mind in the history of
Buddhism. Students will also learn how to develop and construct the characteristics
with public mind based on the concepts, rules, harmony and benefit making of
Mahamakut Buddhist University by learning the process of public-mind making,
benefit making, or volunteering through the process of public-mind activities for
society and other opportunities.
GE1007

ไทยศึกษากับพหุวัฒนธรรม
Thai Study and Multiculturism

3(3-0-6)
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ศึกษาประวัติศาสตร์ไทยเชิงวิเคราะห์ พัฒนาการทางการเมือง การปกครอง รูปแบบความ
เชื่อและการดำเนินชีวิตของคนไทย โครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม พระพุทธศาสนา
ในฐานะเป็ น บ่ อ เกิ ด วั ฒ นธรรม ความเชื่ อ หลั ก คิ ด และภู มิ ปั ญ ญาไทย วั ฒ นธรรมและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ชาติพันธุ์และการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม วัฒนธรรมตะวันตก วัฒนธรรม
ตะวันออก วัฒนธรรมอาเซียน วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และกระแสโลกาภิวัตน์กับผลกระทบทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต หลักธรรมในพระพุทธศาสนาเพื่อ
การสร้างความเข้าใจอันดีในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของสังคมพหุวัฒนธรรม
This course aims to have the students study on the analytical history of
Thailand, the development of politics and government, the pattern of Thai
people’s belief and way of life, the structure of economy, society, and culture,
Buddhism as the cradle of culture, belief, main idea, and wisdom of Thailand, the
variety of culture, ethnic groups, including cross-cultural communication. Students
will also learn the western culture, the eastern culture, and ASEAN culture as well
as Thai culture and local culture in Thailand. Besides, students will learn the social
change and the trend of globalization, the effect of globalization towards culture
and way of life, including the Buddha’s teaching for peaceful co-existence of
multicultural community.
GE1008 ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย
3(3-0-6)
Citizenship in Democratic Society
ศึกษาแนวคิด หลักการ และองค์ความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย
และหน้าที่ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ การดำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ การ
อยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติตามหลักขันติธรรม การพัฒนา การมีส่วนร่วม
อย่างสันติวิธี การพัฒนาจิตสาธารณะเพื่อบ่มเพาะความเป็นพลเมือง พระพุทธศาสนากับความเป็น
พลเมืองที่ดี
This course aims to have the students study on the concept, principle, and
body of knowledge about citizenship in democratic society, and civics according to
the constitution, and the maintenance of human dignity and value. Moreover,
students will learn about the peaceful co-existence in Thai society and world
community based on the principle of tolerance, as well as the development and
peaceful participation, the development of public mind in order to incubate the
good citizenship based on Buddhism.
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GE 1009 อนาคตสังคมไทยและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
Future of Thai Society and Changing World Society
ศึ ก ษาและสื บ ค้ น ข้ อ มู ล การเปลี่ ย นแปลงสั งคมไทย สั งคมโลก จากแหล่ งการเรีย นรู้ที่
หลากหลาย การวิเคราะห์ การเปลี่ ยนแปลงด้านต่าง ๆ ของสั งคมไทย สั งคมโลก การเสนอแนว
ทางการปรั บ ตั ว การแก้ ปั ญ หาและการพั ฒ นาของพลเมื อ งในกระแสโลกาภิ วั ต น์ หลั ก คำสอน
พระพุทธศาสนากับความตระหนักรู้และการปรับตัวในสังคมการเปลี่ยนแปลง
This course aims to have the students study, analyze and Investigate the
information about the change of Thai society and world society from various
resources, as well as propose the way of adaptation, the solution and development
of citizen in the trend of globalization, the Buddha’s teaching and the realization,
including the adaptation in the social change.
GE 1010 การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government of Thailand
ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒ นาการทางการเมืองการปกครองของไทย การบริหารราชการแผ่นดิน
การปกครองท้องถิ่น พรรคการเมือง การเลือกตั้ง องค์กรตามรัฐธรรมนูญ แนวนโยบายพื้นฐานแห่ง
รัฐและสิทธิมนุษยชน การเมืองการปกครองตามแนวพระพุทธศาสนา
The aim of this course is to have the students study about the evolution of
politics and government in Thailand, public administration, local government,
political party, election, including constitutional organization, the fundamental state
policy, human rights, and the politics and government based on Buddhism.
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-ต)
GE2001
แนวคิดทางปรัชญาและวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
Concepts of Philosophy and Sciences
ศึก ษาธรรมชาติของปรั ช ญาและวิท ยาศาสตร์ แนวคิ ดพื้ น ฐานทางวิท ยาศาสตร์ ความ
แตกต่างระหว่างปรัชญากับวิทยาศาสตร์ สำนักปรัชญาและกลุ่มสำนักคิดวันตกและตะวันออก โดย
ศึกษาให้ครอบคลุมทั้งอภิปรัชญา ญาณวิทยาและจริยศาสตร์ ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผลเพื่อการ
แสวงหาความรู้และการตัดสินใจ แนวทางการดำเนินชีวิตและทำงานตามหลักปรัชญาและศาสนา
การประยุกต์ใช้แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และปรัชญาในการดำรงชีวิต
This course aims to have the students study the nature of philosophy and
sciences, the basic concept of sciences, the difference s between philosophy and
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sciences, the house of philosophy and the house of thinkers in the west and the
east by scrutinizing metaphysics, epistemology, ethics, logic, including the use of
reason to seek knowledge and decision making. Students, moreover, will learn the
way of life and works based on the principle of philosophy and religion, as well as
how to apply the concepts of philosophy and sciences for life.
GE2002
การคิดเชิงเหตุผลและการแก้ปัญหา
3(3-0-6)
Logical Thinking and Problem Solution
ศึกษาหลักการ แนวคิด และกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล การแสวงหาข้อมูลและความรู้
ภาษากับการใช้เหตุผล การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์ การ
ตัดสินใจ วิเคราะห์และสรุปข้อมูลเพื่อการคิดและการตัดสินใจ การประยุกต์การคิดทางคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาวิเคราะห์และอิบายข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบัน
และการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้รับ วิธีคิดตามหลักพระพุทธศาสนา
This course aims to have the students study the principle, the concept, and
the process of logical thinking. The searching of information and knowledge,
language and reasoning, creative thinking ang problem solution, creative thinking
techniques, and decision making. Besides, students will learn how to analyze and
conclude the information in order for thinking and decision making, how to apply
mathematical thinking, scientific thinking, and social science thinking in order to
solve problems, analyze and explain the news information in the current world,
and how to make decision based on the received information, including the way of
thinking based on Buddhism.
GE2003

มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา
3(3-0-6)
Man, Civilization and Religion
ศึกษาธรรมชาติของมนุษย์และสังคม พัฒนาการและความสัมพันธ์ของมนุษย์ในอารยธรรม
และวัฒนธรรมต่าง ๆ ในมิติทางสังคม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง ความเชื่อ ลัทธิ
และศาสนา ที่มีผลต่อแนวคิดแนวปฏิบัติของมนุษย์และสังคม พระพุทธศาสนากับมนุษย์และอารย
ธรรม
This course aims to have the students study about the nature of mankind
and society, the development and the relationship between mankind with
civilization and various cultures in social dimension as well as study the history,
culture, economy, politics, belief, creed and religion which affect the concept and
action of mankind and society, including Buddhism, mankind, and civilization.
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GE2004

ชีวิต ความสุข ความตาย
3(3-0-6)
Life, Happiness and Death
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับชีวิต ความสุข ความตาย พัฒนาการของชีวิต ชีวิตกับการ
เรียนรู้ การวางแผนชีวิตและครอบครัว การออกแบบชีวิตและการใช้ชีวิตในโลกการเปลี่ยนแปลง
ปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาชีวิต มิติของความสุข ศิลปะการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข การปฏิบัติ
ตนให้เกิดสุขภาวะทางกายและสุขภาวะทางใจ การดำเนินชีวิตอย่างมีสุนทรียภาพ แนวคิดและความ
เชื่อเรื่องการตาย ชีวิตและความตายภาวะหลังการตาย การดำรงชีวิตให้มีความสุขและการตายอย่าง
สงบตามหลักพระพุทธศาสนา กรณีศึกษาบุคคลตัวอย่างในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
This course aims to have the students study the concept and theory about
life, happiness, and death, the progress of life, life and learning, life and family
planning, life design and life in the changing world, the problem and solution of life,
dimension of happiness, arts of living with happiness, self-performance for body and
mind wellness, and way of life with aesthetics. Moreover, students have to study
about the concept and belief of death, life and death, post-death condition, living
with happiness and death in peace based on Buddhism, including case studies of
the models who live with happiness.
GE2005

ความเป็นผู้นำและการจัดการ
3(3-0-6)
Leadership and Management
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำ บุคลิกภาพ ลักษณะและบทบาทผู้นำ การสร้าง
ทีมงานและการทำงานเป็ นทีม หลั กการและทฤษฎีการจัดการ การจัดการตนเอง การจัดการกับ
ภาวะวิกฤต การจัดการกับการเปลี่ยนแปลง การจัดการความขัดแย้ง การจัดการเชิงกลยุทธิ์ แนวทาง
ในการพัฒ นาทักษะความเป็ นผู้น ำ พระพุทธศาสนากับการพัฒ นาบุคลิ กภาพ ภาวะผู้นำและการ
จัดการ และการประยุกต์ใช้หลักธรรในพระพุทธศาสนาเพื่อความเป็นผู้นำและการจัดการ
This course aims to have the students study the concept and theory of
leadership, the personality, character, and roles of leader, team building and
working, the principle and theory of management, self-management, crisis
management, change management, conflict management, and strategic
management. Furthermore, students will learn about the way of developing
leadership skills, Buddhism and personality development, the condition of leader
and management, as well as how to apply the Buddha’s teaching in order for
leadership and management.
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GE2006

จิตวิทยากับชีวิตสมัยใหม่
3(3-0-6)
Psychology and Modern Life
ศึกษาศาสตร์และธรรมชาติทางสมองของมนุษย์ การเข้าใจและการควบคุมอารมณ์ จิตวิทยา
เพื่อการดำรงชีวิต แรงจูงใจในการเรียนรู้ กระบวนการจิตปัญญา การคิดแบบองค์รวม การปรับตัวสู่
สั งคมสมั ย ใหม่ การรั ก ษาความรั ก และความสุ ข ในชี วิ ต สมั ย ใหม่ และการเป็ น พลเมื อ งดี ในโลก
สมัยใหม่ การประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อความเข้าใจที่หลากหลายของมนุษย์ในด้าน
ชาติพันธ์ วัฒนธรรม และทัศนคติเพื่อความผาสุกในชีวิต หลักจิตวิทยาในพระพุ ทธศาสนา สมาธิและ
สติในแนวจิตวิทยา การมีเมตตาและการให้อภัย การแก้ปัญหาและการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขด้วย
หลักธรรมและหลักจิตวิทยา
This course aims to have the students study the science and nature of
human brain, the understanding and controlling of emotion, psychology of living,
the motivation of learning, the contemplative process, holistic thinking, the
adaptation for modern life, the preservation of love and happiness in modern life,
and the good citizenship in modern life as well. In addition, students will learn how
to apply the concept and theory of psychology for understanding the variety of
mankind in terms of ethnicity, culture, and attitude in order for happiness of life.
Students will also learn the principle of Buddhist psychology, the concentration and
mindfulness in psychology, loving-kindness and forgiveness, as well as learn how to
solve the problem and how to live happily by employing the Dhamma and the
principle of psychology.
GE2007

การพั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต เพื่ อ สุ ข ภาพและสั ง คม
3(3-0-6)
Life Skill Development for Health and Society
ศึก ษาเกี่ ย วกับ การประยุก ต์ ใช้ห ลั ก การและกระบวนการของพลศึ ก ษา สุ ขศึ ก ษา และ
นันทนาการ หลักการเลือกกิจกรรมพัฒ นาทักษะชีวิตและสุขภาพ การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับครอบครัว เพื่อน สังคม กระบวนการทางประชาสังคมเพื่อกำหนดบทบาทของ
ตัวเองในการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาและเอดส์ศึกษาอย่างรอบด้าน สาร
เสพติด สารพิษและอุบัติภัยของชุมชน และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่สัมพันธ์กับชุมชน นโยบาย
สารธารณะเพื่อการส่งเสริม สุขภาพ พระสงฆ์กับการดูแลสุขภาพ หลักเสขิยวัตรเพื่อสุขอนามัยใน
พระพุทธศาสนา
The aim of this course is to have the students learn how to apply the
principle and process of physical education, health education, and recreation, and
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also learn the principle of choosing the activities which develop life skills and
health, the provision for activities to enhance the good relationship with family,
friends, and society, and the civil society process for determining their own roles
involved with the learning process of sex education and AIDS education carefully.
Additionally, students have to study about additive substances, poisonous
substances, and accidents in community, including the activities for health which
are involved with community, the public policy for health, monks and health care,
and the seventy-five rules of training for good health in Buddhism.
(3) กลุ่มวิชาภาษา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-ต)
GE3001
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai Language for Communication
แนวคิดทั่วไปของการสื่อสาร ภาษากับการสื่อสาร การใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทย
ร่วมสมัย ภาษาไทยในสังคมดิจิทอล การใช้ภาษาไทยได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ วิเคราะห์และ
สรุปประเด็นจากเรื่องที่ฟัง ดู อย่างมีวิจารณญาณ อ่านออกเสียงตามอักขรวิ ธี อ่านจับใจความจาก
งานเขียนประเภทต่าง ๆ เขียนผลงานประเภทต่างๆ ตามหลักการเขียน มารยาทในการฟัง พูด อ่าน
และเขียน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและเป็นพื้นฐานการ
แสวงหาความรู้ การสืบค้นและการอ้างอิงเพื่อการนำเสนอและการสื่อสารในสื่ อผสมและเครือข่าย
สังคมออนไลน์
This course aims to provide the students opportunities to study the general
concept of communication, Language and communication, use of standard and
contemporary Thai language, Thai language in digital society, and use of Thai
language in the appropriate situation. In addition, students have to analyze and
conclude the idea from what they have heard and watched critically, and to read
aloud in accordance with orthography, read for main idea from various written
works. Students will also have to write many types of writing based on the writing
principles. the appropriate manners for listening, speaking, reading and writing, the
practice of listening, speaking, reading and writing skills for daily life communication
and the base of seeking knowledge will also be focused. Besides, students have to
learn about searching and referring for presentation and communication with mixed
media and online networking.
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GE3002

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English Language for Communication
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน การ
ทักทายและการแนะนำตัว การบรรยายลักษณะบุคคล สิ่งชอง สถานที่ การสอบถามเส้นทางและการ
บอกทิศทาง การแสดงความรู้สึก การอ่านข่าว ประกาศ โฆษณาและบทความสั้น ๆ ธรรมะพากย์
ภาษาอังกฤษ พัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการสื่อสาร รวมทั้งการสืบค้น
สารสนเทศทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ การอ้ า งอิ ง และเรี ย นรู้ จ ากสื่ อ การเรี ย นรู้ ต่ า ง ๆ ฐานข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์
This course aims to have the students develop English communicative skills
in various situations in daily life, greeting and introduction, the description for
personality, objects, and places, as well as asking and answering directions, feeling
expression, reading news, announcement, advertisement, causerie and Dhamma in
English. in addition, students have to develop English listening, speaking, reading
and writing skills which are necessary for communication, including searching
electronic information, referring, learning from various types of learning media,
electronic database, and printing media.
GE3003

ทักษะการพูดการฟังภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Speaking and Listening Skills
พัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้คำศัพท์และสำนวนที่เหมาะสมเพื่ อการ
สื่อสารในชีวิตประจำวันที่มีประสิทธิภาพ พูดบอกรายละเอียดและสรุปประเด็นสำคัญ ฟังบทสนทนา
และข้อความสั้ น ๆ แล้วจั บใจความ ใช้ประโยคและสำนวนเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว การพูดโต้ตอบใน
สถานการณ์ชีวิตประจำวัน การติดต่องาน การเดินทาง การท่องเที่ยว ภาษาอังกฤษเพื่อการบรรยาย
ธรรมะและการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา
This course aims to have the students develop their listening and speaking
skills with the vocabulary and idioms which are appropriate for daily effective
communication, describe the details, summarize the important idea, and listen to
short conversations or messages and tell the main idea. Students also have to learn
how to use sentences and idioms involved with their surroundings, e.g. responding
in daily life, making contact, taking a trip, traveling, including English for Dhamma
preaching and Buddhist tourism.
GE3004

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการศึกษา

3(3-0-6)
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English for Study Skills
พัฒ นาทักษะการใช้ภ าษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ การสรุปความ และแสดงความคิดเห็ น
เทคนิ คและวิธีการฟั ง พู ด อ่าน และเขียนในชีวิตประจำวัน การอ้างอิงและบริบท ฝึ กวิเคราะห์
องค์ประกอบชองคำและคำผสม ฝึกเขียนคำตามคำบอกและเขียนสรุปจากเรื่องที่ได้ยินพร้อมทั้งจับ
ใจความสำคั ญ การใช้ พ จนานุ ก รมภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การอ่ า นและการเขี ย น โดยใช้ สื่ อ ระบบ
สารสนเทศ เครือข่ายส่งคมออนไลน์และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
This course aims to have the students develop English skills for learning,
summarization, opinion expression, techniques and methods of English four skills in
daily life, as well as reference and context in order to practice the analysis of word
components and compound words. Moreover, students have to practice the
dictation and summarization and also getting the main idea from what they have
heard, as well as students have to learn how to use English dictionary for reading
and writing by using information systems media, online social network, and
electronic database.
GE3005

ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Dhamma Preaching in English
ศึ ก ษาหมวดธรรมและหั ว ข้ อ ธรรมทางพระพุ ท ธศาสนาที่ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจำวั น ภาค
ภาษาอังกฤษ อักษรโรมัน และการใช้อักษรโรมัน ในงานพระพุ ทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษศัพ ท์
ภาษาอังกฤษเฉพาะทางพระพุทธศาสนา การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการอธิบายและบรรยายธรรมะ
ภาษาอังกฤษในงานวิชาการและการเผยแผ่พระพระพุทธศาสนา
This course aims to have the students study Dhamma and Dhamma topics
in Buddhism which are used in daily life in English. In addition, Roman alphabets
and the use of Roman alphabets for Buddhist works in English, English technical
terms in Buddhism, English for Dhamma explanation and description, English for
academic works and Dhamma propagation will be focused.
GE3006

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมประกอบอาชีพ
3(3-0-6)
English for Careers Preparation
ศึกษาหลักการและพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเป็น
ผู้ประกอบการและการสมัครงาน ในด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนว เน้นการตอบคำถามใน
การสัมภาษณ์ การอ่านข่าว การโฆษณาสิ้นค้า ผลิตภัณฑ์ การโฆษณางาน การสมัครงาน การเขียน
จดหมายอีเมล์เพื่อสมัครงาน การเขียนประวัติส่วนตัว การกรอกแบบฟอร์มสมัครงาน และการแสดง
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ความคิดเห็นต่าง ๆ
This course aims to have the students study the principle of English use in
advance and develop the ability of English use in advance for entrepreneurship and
job application in terms of listening, speaking, reading and writing, and also focus on
answering in interviews, reading news, advertising e.g. goods, products, or jobs.
Additionally, email writing for job application, resume writing, writing for job
application and sharing opinions will be focused in this course.
GE3007

ภาษาจีนพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Chinese
ศึกษาหลักการและระบบสัทอักษรจีน (ฮั่นอวี่พินอิน) รูปแบบโครงสร้างและหลักไวยากรณ์
พื้นฐาน ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีน สามารถสื่อสารและเรียบเรียง
ประโยคอย่างง่ายๆ ได้ ฝึกการฟังจากสื่ อมีเดียภาษาจีนอย่างง่าย สร้างประโยคเพื่อสนทนาโต้ตอบ
และสื่อสารในชีวิตประจำวันโดยใช้รูปโครงสร้างประโยคที่ไม่ซับซ้อน เรียนรู้หลักการค้นหาคำศัพท์
จากพจนานุ กรม สามารถเขีย นตัวอักษรจีนได้ ตลอดจนสามารถจดจำและอ่านตัว อักษรจีนที่ ได้
ถูกต้อง
This course aims to have the students study the principle and system of
Pinyin, basic structure and grammar, the practice of listening, speaking, reading and
writing. Students will be able to communicate and compose simple sentences, to
practice listening with Chinese simple media, to compose responsive sentences and
to communicate in daily life by using the simplicity of sentence structures. Besides,
students will learn the principle of searching vocabulary from dictionary as well as
will be able to write Chinese alphabets until they can remember and read Chinese
alphabets correctly.
GE3008

ภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มประเทศอาเซียน
3(3-0-6)
ASEAN Languages and Cultures
ความรู้ แ ละความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ภาษาและวั ฒ นธรรมกลุ่ ม ประชาคมอาเซี ย นความ
หลากหลายของภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน ลักษณะร่วมและลักษณะเฉพาะด้านความคิดค่านิยม
ซึ่งแสดงออกผ่านภาษา วรรณกรรม และงานเขียน
This course aims to have the students learn and understand about the
languages and cultures of ASEAN community, the diversity of ASEAN languages, the
individual and mutual characters of thinking, and the value express through
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language, literature, and writing.
GE3009

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
3(2-2-5)
Thai Language for Careers Communication
ศึกษาและปฏิบัติการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร การวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าใน
ชีวิตประจำวัน และในงานอาชีพจากสื่อประเภทต่าง ๆ การนำเสนอข้อมูลหรือบรรยายสรุป การพูด
ในงานอาชีพในโอกาสต่าง ๆ ของสังคม การใช้ภาษาไทยในงานวิชาการ การเขียนเพื่อติดต่อกิจธุระ
และธุรกิจ และการเขียนรายงานวิ ชาการหรือรายงานการวิจัย การใช้ภาษาไทยในการบรรยายธรรม
และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การใช้ภาษาไทยที่เหมาะสมในสื่อสังคมออนไลน์
This course aims to have the students study and practice Thai language for
communication, analysis, synthesis and evaluation in daily life and for careers from
various types of media. In addition, students will learn about the presentation of
information and summarization, public relations, spokesman, masters of
ceremonies, moderator, the use of Thai language for academic affairs, writing for
business, writing for academic papers or research report, use of Thai language for
Dhamma preaching and Buddhism propagation, including the appropriate use of
Thailanguage on online community.
GE3010 การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน
3(2-2-5)
Performance Report Writing
ศึกษาและปฏิบัติหลักการเขียนรายงานการปฏิบัติงาน การเลือกใช้ถ้อยคำ สำนวน ระดับ
ภาษา การรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนการเขียนรายงานแต่ละประเภท โดยใช้ห ลักการวิเคราะห์
สังเคราะห์ และประเมินค่า กระบวนการเรียบเรียงความคิดและการเขียนเนื้อหาตามขั้นตอน การ
เขีย นรายงานการปฏิ บั ติการสอนและรายงานการปฏิบั ติงานประเภทต่าง ๆ รายงานการศึกษา
ค้นคว้า รายงานการเดินทาง รายงานความคืบหน้า รายงานการประชุม รายงานการศึกษาดูงาน
รายงานวิเคราะห์เพื่อเลือกแนวางและรายงานนำเสนอภายในองค์กร
This course aims to have the students study and practice the principle of
performance report writing, the selection of words, idioms, or language types, the
data collection for planning report writing by using the principles of analysis,
synthesis, and evaluation. Besides, students will learn the process of thinking
arrangement, content writing in regular stages, as well as writing report of teaching
practicum report, other types of performance report writing, research report, travel
report, progressive report, meeting report, field study report, analysis report for
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alternatives, presentation report in organization

(4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-ต)
GE4001
สถิติเพื่อการวิจัยและการเรียนรู้
3(3-0-6)
Statistics for Research and Learning
ศึกษาหลักสถิติและการเลือกใช้สถิติในงานวิจัยและการสำรวจความคิดเห็น สมมติฐาน ค่า
มาตรฐาน การวัด การเก็บข้อมูล ประชากร กลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การอ่านและ
การแปรผลข้อมูล การตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลทางสถิติเพื่อพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ในสังคม
การเปลี่ยนแปลง การนำข้อมูลทางสถิติไปใช้ในการทางการบริโภคและการเรียนรู้ในชี วิตประจำวัน
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางสถิติ
This course aims to have the students study the principle and selection of
statistics for research, the exploration of opinion, hypothesis, standard score,
measurement, data collection, population, representative sample, analysis of
statistical data, as well as data interpretation and transformation. In addition,
students will learn how to make decision based on statistic data in order for selfdevelopment and learning in the changing society, how to apply the statistical data
for consumption and learning in daily life, and learn about ethics and morality in
statistics.
GE4002

คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
3(3-0-6)
Mathematics for Thinking Skills Development
ศึกษาการฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยเน้นทักษะการแก้ปัญหา ทักษะ
การใช้เหตุผล ทักษะการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอ ทักษะในการ
เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ และทักษะความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์
This course aims to have the students study the practice of mathematic
skills and processes focused on problem-solution skills, reasoning skills,
communicative skills, mathematic communication and presentation, mathematic
knowledge connection skills, mathematic connection for careers, and creative
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thinking skills.
GE4003

พระพุทธศาสนากับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
3(3-0-6)
Buddhism and Learning Skill Development
ศึกษาโลกทัศน์และกระบวนทัศน์ความรู้ในพระพุทธศาสนา กระบวนการทางปัญญา มิติ
ความรู้และกระบวนการพัฒ นาความรู้ในพระพุทธศาสนา แนวคิดสำคัญของทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนากับการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21 หลักธรรมสำคัญ
เพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การรู้ดิจิทอล การคิดเชิงวิเคราะห์ การคัดสรรแหล่งสารสนเทศ การ
แสวงหาสารสนเทศ การประเมินวิเคราะห์ การเขียนและการนำเสนอในเชิงวิชาการ จรรยาบรรณ
และความเที่ยงตรงทางวิชาการ
This course aims to have the students study the vision and paradigm of
knowledge in Buddhism, the process of wisdom, the knowledge dimension, the
process of knowledge development in Buddhism, the important concept of learning
skills in the 21st century, as well as the relationship between Buddhism and learning
in the 21st century. Moreover, the important teaching of the Buddha for learning skill
development, digital literacy, analytical thinking, the selection of information
resource, the assessment of analysis, the composition and presentation for
academic affairs, the ethics and validity of academic affairs will be focused.
GE4004

ปัญญาประดิษฐ์
3(3-0-6)
Artificial Intelligence
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของปัญญาประดิษฐ์ แนวคิดและเทคนิคของ
ปัญ ญาประดิษฐ์ การแก้ไขปั ญ หาและการพัฒ นาปัญ ญาประดิษฐ์ให้ มีประสิ ทธิภ าพ แนวคิดและ
เทคนิคการนำปัญญาประดิษฐ์มาช่วยพัฒนาการเรียนรู้ เทคโนโลยีของปัญญาประดิษฐ์ในปัจจุบัน
ทั ศ นะของบุ คคลสำคัญ ของโลกต่ อ ปั ญ ญาประดิษ ฐ์ พุ ท ธศาสนากั บ ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ วิธี การนำ
ปัญญาประดิษฐ์มาช่วยส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนา
This course aims to have the students study the introduction to the history
of artificial intelligence, concepts and techniques of artificial intelligence, solving
problems and developing effective artificial intelligence, concepts and techniques of
using artificial intelligence to help develop learning, technology of artificial
intelligence and how to bring artificial intelligence to help promote and disseminate
Buddhism.

มคอ.2 หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

43

GE4005

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3(3-0-6)
Information Technology for Further Study
แนวคิดและหลักการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่
จำเป็ น ต่อการปฏิบั ติงาน ทักษะการรู้สารสนเทศ การสื บค้น การรวบรวม วิเคราะห์ สั งเคราะห์
สารสนเทศเพื่ อนำเสนอผลการศึกษาค้น คว้าและการอ้างอิง เทคโนโลยี ภูมิ ส ารสนเทศและการ
นำไปใช้ การใช้ สื่ อ มั ล ติ มี เดี ย และเครือ ข่ า ยสั งคมออนไลน์ และฐานข้ อ มู ล อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ
การศึกษาค้นคว้า กฎหมายและจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
This course aims to have the students study the concept and principle of
information technology system, the use of the computer operating system which is
necessary for operation, the information literacy skills, the searching, collecting,
analyzing and synthesizing information for research presentation and technology
reference of geoinformatics and for application. Students will also learn the use of
multimedia and online social network, electronic database for study, including law
and ethics of using information technology.
GE4006

วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Science for Life Quality
ศึกษากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ศึกษาสาเหตุ ผลกระทบ แนวทางแก้ไขสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลง
ระบบนิเวศน์ สิ่งแวดล้อมเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อการรู้เท่าทันต่อสถาการณ์
ความเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม การเกษตร พลังงาน การสื่อสาร อาหารและโภชนาการ
สุ ข ภาพและสุ ข อนามั ย ฯลฯ เพื่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี การประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก พระพุ ท ธศาสนากั บ
วิทยาศาสตร์เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในชีวิตประจำวัน
This course aims to have the students study the process of science, the
change and progression of science, technology and innovation, the cause, effect
and solution of changing situation of ecosystem and environment as well as the
scientific skills and process for the literacy of changing situation in terms of
environment, agriculture, energy, communication, food and nutrition, health and
hygiene etc. in order for life quality. Additionally, students will learn how to apply
the Buddha’s teaching and science for developing life quality in daily life.
GE4007

การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำหรับงานยุคดิจิทัล
Program Application for Digital-Age Careers

3(3-0-6)

มคอ.2 หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

44

ศึกษาพื้นฐานและเทคนิคการใช้งานโปรกรมประมวลผลคำและโปรแกรมตารางงาน การ
สร้างเอกสารต้นฉบับ การสร้างจดหมายเวียน การสร้างสารบัญ การจัดดัชนี การผนวกเอกสาร การ
สร้างสูตรคำนวณในรูปแบบต่าง ๆ การสร้างแผนภูมิและการใช้ฟังก์ชั่น การประยุกต์ใช้โปรแกรม
ตารางงานร่วมกับโปรแกรมสำนักงานอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนงานในองค์กรยุคดิจิทัล การประยุกต์ใช้
งานแอพพลิเคชั่นและเครือข่ายสังคมออนไลน์ตามกฎหมายและหลักจริยธรรม
This course aims to have the students study the introduction and technique
for the application of word processor, spreadsheet, creating original document,
creating a mail merge, creating contents, index arrangement, document
combination, and creating various types of calculation formulae. In addition, student
will learn how to create charts, how to use the function, how to apply spreadsheet
program cooperated with other types of programs used in office in order to support
works of organization in the digital age, including how to use the application and
online social network in accordance with law and ethics.
3.1.6.2 คำอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ
(1) กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-ต)
BU5001
ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
History of Buddhism
โลกทัศน์ศาสนาก่อนพุทธกาล พุทธประวัติและพุทธประวัติเชิงวิเคราะห์ การสังคายนาและ
การร้ อ ยกรองพระธรรมวิ นั ย นิ ก ายในพระพุ ท ธศาสนา พระพุ ท ธศาสนาในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ประวัติและบทบาทของพระสาวก พระสาวิกาและนักคิดทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญ
อิทธิพลของพุทธศิลป์ที่มีต่อศิลปะไทย ศึกษาสถานการณ์พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน
World views on religions before the Buddha’s time, the history of Buddha
and analytical history of the Buddha, council for the revision of the Buddhist
scripture, and the composition of Dhamma and Vinaya, sects in the Buddhism, the
Buddhism in Thailand and foreign countries, the history and roles of important
Bhikkhus, Bhikkhunis and scholars to the Buddhism, the influence of the Buddhist
art towards Thai art, and to study situations of the Buddhism at present.
BU5002

พระไตรปิฎกศึกษา 1
3(3-0-6)
Tipitaka Studies 1
วิเคราะห์การจำแนกหมวดหมู่ โครงสร้างและเนื้อหาของพระไตรปิฎก ประเภทและลำดับ
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ชั้นคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ฐานะและความสำคัญของพระไตรปิฎกและคัมภีร์ชั้นรอง ภูมิปัญญา
ในพระไตรปิฎกและการศึกษาพุทธศาสนสุภาษิต
ศึกษาประวัติ แนวคิดและหลักการ วัตถุประสงค์การบัญญัติพระวินัย วิธีบัญญัติพระวินัย
บทบัญญัติหรือศีลประเภทต่างๆ การปฏิบัติ การตีความ วินิจฉัยและวิธีการตัดสินอธิกรณ์ในพระวินัย
ศึกษาเปรียบเทียบการบัญญัติพระวินัยกับการบัญญัติกฎหมาย การประยุกต์ใช้วิธีการทางพระวินัย
กับตัดสินปัญหา
The analysis of group classification, structure and contents of Tipitaka, types
and orderly arrangement Buddhist Scriptures, status and importance of Tipitaka and
Buddhist exegetical for literature, wisdom in Tipitaka and to study Buddhist
proverbs.
To study concepts, and principles, purposes of the commandment of Vinaya
(discipline), methods of enactment of Vinaya, chapters or different types of Sila
(morality), preservation, interpretation consideration and decision of disciplinary
disputes, and to study a comparison of the commandment of Vinaya with legal act, an
application of methods of Vinaya in making decision of the problems.
BU5003

พระไตรปิฎกศึกษา 2
3(3-0-6)
Tipitaka Studies 2
ศึกษาโครงสร้างและเนื้ อหาของพระสุ ตตัน ตปิ ฎ ก การจัดหมวดหมู่ ในพระสุ ตตันตปิ ฎ ก
วิเคราะห์พระสูตรที่สำคัญและพระสูตรที่แสดงหลักการสำคัญของพระพุทธศาสนา หลักธรรมที่เป็น
หลักการสำคัญของพระพุทธศาสนา อุดมคติทางพระพุทธศาสนา วิธีคิดและคุณลักษณะพิเศษแห่ง
พระพุทธศาสนา พุทธจริยธรรม หลักคิหิธรรมและการประยุกต์ใช้หลักธรรมในการดำรงชีวิตและการ
แก้ปัญหาสังคม
To study structure and contents of Sutta Pitaka (Discourses), group
classification of Sutta Pitaka, analysis of the important Suttas (discourses) and Suttas
(discourses) with important evidence of the Buddhism, principles of Buddhist
Dhamma, Buddhist idiology, way of thinking and significant nature of the Buddhism,
the Buddhist ethics, code of morality for the laity and the application of Dhamma
virtues in living and social problem solving.
BU5004

พระไตรปิฎกศึกษา 3
3(3-0-6)
Tipitaka Studies 3
ศึกษาโครงสร้างและเนื้อหาของพระอภิธรรมปิฎก การจัดหมวดหมู่ในพระอภิธรรมปิฎ ก
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ประวัติและสาระสำคัญของพระอภิธรรมจากคัมภีร์ในพระอภิธรรมปิฎก พระอภิธรรมในฐานะหลัก
วิชาการพระพุทธศาสนา หลักการอธิบายและตีความธรรมะตามแนวอภิธรรม พุทธปรัชญาตามนัย
พระอภิธรรม จิตวิทยาในพระอภิธรรมและการประยุกต์ใช้หลักพระอภิธรรมในการดำรงชีวิต
To study structure and contents of the Abhidhamma Pitaka, group
classification in Abhidhamma Pitaka, history and essence of Abhidhamma from the
scriptures of Abhidhamma Pitaka, Abhidhamma in the position of the Buddhist
academic principles, principles of explanation and interpretation of Dhamma, the
Buddhist philosophy, psychological science and application of principles of
Abhidhamma in living.
BU5005

พุทธวิถีไทย
3(3-0-6)
Buddhism and Thai Ways of Life
ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจำชาติไทยและรากฐานสำคัญ ของ
วัฒ นธรรม เป็ น องค์ความสามัค คี เป็ นสถาบั นคู่ช าติ และพระมหากษัตริย์ เป็ นแหล่ งหล่ อหลอม
เอกลั ก ษณ์ ของชาติ เป็ น เครื่ อ งมื อ การแก้ ปั ญ หาและการพั ฒ นาชาติ ความเป็ น สถาบั น
พระพุทธศาสนา พระรัตนตรัย วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา หลักศาสนพิธีและรูปแบบพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนาและการเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะ รูปแบบและมิติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาของสังคมไทย วัดและ
พระสงฆ์ไทย องค์กรทางพระพุทธศสานา การจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทย การ
ส่ งเสริ ม และการคุ้ ม ครองพระพุ ท ธศาสนา พระพุ ท ธศาสนากั บ การแก้ ปั ญ หาและการพั ฒ นา
พระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง
The importance of Buddhism as Thai national religion and the important
foundation of the culture, the mark of unity, the institute of the nation and the
King, the resource for creation of the national identity, the instrument for problemsolving and the development of the nation, the Buddhist institutionalism, the Triple
Gem, the Buddhist holy days, the principles of the religious ceremony and the
Buddhist activities.
The analysis of nature, forms and beliefs in the Buddhism of Thai society,
temples and Thai monks, the Buddhist organization, the measurement of the
Buddhist study in Thailand, the promotion and protection of Buddhism, Buddhism
and problem- solving and the development of Buddhism and sufficient economy.
BU5006

ภาษาบาลีเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา

3(3-0-6)
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Pali for Buddhist Research
ศึกษาหลักไวยากรณ์ การอ่าน การแปลภาษาบาลีเบื้ องต้น การใช้ภาษาบาลีและการใช้คำ
ภาษาบาลี ในภาษาไทย ภาษาบาลีกับพระพุทธศาสนา คัมภีร์พระพุทธศาสนาฉบับภาษาบาลี ฝึก
ทดลองศึกษาค้นคว้าเนื้อหาพระพุทธศาสนาสั้นๆ หรือโดยย่อจากเอกสารภาษาบาลี
To study grammar, reading, translation of basic Pali, usage of Pali and Pali
words in Thai language, Pali and Buddhism, Buddhist scriptures in Pali, practice and
testing, to find out the short contents of Buddhism, or a brief from summarized Pali
documents.
BU5007

ภาษาสันสกฤตเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
Sanskrit for Buddhist Research
ศึกษาหลักไวยากรณ์ การอ่าน การแปลภาษาสันสฤตเบื้องต้น การใช้ภาษาสันสกฤตและ
การใช้คำภาษาสันสกฤตในภาษาไทย ภาษาสันสกฤตกับพระพุทธศาสนา คัมภีร์พระพุทธศาสนาฉบับ
ภาษาสันสกฤต ฝึกทดลองศึกษาค้นคว้าเนื้อหาพระพุทธศาสนาสั้นๆ หรือโดยย่อจากเอกสารภาษา
สันสกฤต
To study grammar, reading, translation of basic Sanskrit, usage of Sanskrit
and Sanskrit words in Thai language, Sanskrit and Buddhism, the Buddhist scriptures
in Sanskrit version, the practice and testing to find out the short contents of
Buddhism, or a brief summarized Sanskrit documents.
BU5008

การปฏิบัติกรรมฐาน
3(3-0-6)
Meditation Practice
แนวคิด หลักการ วิธีปฏิบัติกรรมฐานในพระพุทธศาสนา ทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนา
กรรมฐาน หลั ก การปฏิ บั ติ ธุด งค์ ศึ ก ษาการสอนกรรมฐานและการปฏิ บั ติ ก รรมฐานจากสำนั ก
กรรมฐานที่สำคัญในประเทศไทย ฝึกปฏิบัติกรรมฐานที่ถูกต้องตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา
The concepts, principles, ways of meditation practice in the Buddhism of
both
Samathakammathana
(concentration
development)
and
Vipassanakammathana (Insight development), the principles of Dhutonga practice
(Austere practice), study the teaching of subjects of meditation and meditation
exercise from the important meditation units in Thailand, practice in the right
meditation development in according to the Buddhist teachings.
BU5009

พระพุทธศาสนามหายาน

3(3-0-6)
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Mahayana Buddhism
ศึ ก ษาสถานการณ์ พ ระพุ ท ธศาสนาหลั ง พุ ท ธปริ นิ พ พาน ประวั ติ แ ละการเกิ ด ขึ้ น ของ
พระพุทธศาสนานิกายมหายาน ความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่างพระพุทธศาสนาเถรวาทและ
มหายาน แนวคิดและหลักการสำคัญของพระพุทธศาสนามหายาน เช่น แนวคิดเรื่อง ตรีกาย อาทิ
พุทธะ ศูนยตา โยคาจารย์ หลักโพธิจิต นิกายสำคัญของพระพุทธศาสนามหายาน เช่น นิกายสุขาวดี
เซ็ น พระพุ ท ธศาสนามหายานในโลกตะวั น ตก บทบาทขององค์ ด าไลลามะ และนั ก คิ ด ของ
พระพุทธศาสนามหายานเช่น ดร.ดี.ที.ซูซูกิ พระทิช นักหันธ์ เป็นต้น
To study situations of the Buddhism after Lord Buddha passed away, history
and the origin of Mahayana Buddhism, the relation and differences between
Theravada and Mahayana Buddhism, methods of thinking and the main principles of
Mahayana Buddhism: a way of thinking on Trikaya (Three Bodies), i.e. Buddha,
Sunayata, Yogacaraya, Bothicitta, main schools of Mahayana Buddhism: Sukkhavati,
Zent, Western Mahayana Buddhism, roles of Dalailama and Buddhist thinkers such
as Dr. D.T.Zuzuki, Phra Tiz Nakhantha etc.
BU5010

ศาสนศึกษา
3(3-0-6)
Religious Studies
ศึกษาความรู้ พื้น ฐานเกี่ย วกับ ศาสนา แนวคิด ทฤษฎีกำเนิดศาสนา ภู มิห ลั งทางศาสนา
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม การเมืองของศาสนาพราหมณ์ (ฮินดู) พระพุทธศาสนา ศาสนาคริสต์
อิสลาม ศึกษาองค์ประกอบต่างๆ ที่ทำให้ศาสดาของแต่ ละศาสนาหันไปสนใจศาสนา การปฏิบัติทาง
ศาสนาและประสบการณ์ศาสนาของศาสดาแต่ละองค์ วิเคราะห์เปรียบเทียบศาสนาด้านโครงสร้าง
หลั ก ธรรม โลกทั ศ น์ พิ ธี ก รรม นิ ก าย ความดี แ ละจุ ด มุ่ ง หมายสู ง สุ ด ของศาสนาที่ ส ำคั ญ ๆ
สถานะปั จจุบั นของแต่ละศาสนา สิทธิการนับถือศาสนา หลักศาสนสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดี
ระหว่างศาสนา
To study fundamental knowledge about the religions, ways of thinking,
theory of the origin of religions, religious background history, culture, economy,
society, politics of Brahmanism (Hindu), Buddhism, Christianity, and Islamism. To
study different components interesting each religious founder turning to the religion,
the religious practice and experience of each founder, the analysis in comparison of
religions on structure, virtue, world views, ritual, school, goodness and ultimate
objective of important religions, current status of each religion, rights of beliefs of
religion, religious relation and good understanding among religions.
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BU5011

ภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
English for Buddhism Propagation
ศึกษาคำศัพ ท์ ภ าษาอังกฤษเฉพาะทางพระพุ ท ธศาสนา ฝึ กพู ด หรือสนทนาและอธิบ าย
ธรรมะด้วยภาษาอังกฤษ ฝึกหัดเขียนเรียงความอธิบายพุทธศาสนสุภาษิต และฝึกเขียนบทความ
ธรรมะด้วยภาษาอังกฤษ และย่อความจากบทความธรรมะที่กำหนดให้
To study specific English vocabulary for Buddhism, speaking practice in
conversation and explanation of Dhamma in English, practice in writing essay about
Buddhist proverbs and Dhamma articles in English and abstract of Dhamma articles
as defined.
BU5012

วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย
3(3-0-6)
Thai Buddhist Literature
ศึกษาวรรณกรรมที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน โดยศึกษาและ
วิเคราะห์ ส าระสั งเขป ลั ก ษณะเด่ น วิวัฒ นาการ ในแง่คุ ณ ค่ าและอิ ท ธิ พ ลที่ มี ต่ อ สั งคมไทยและ
พระพุทธศาสนา เช่น ไตรภูมิพระร่วง มังคลัตถทีปนี ปัญญาสชาดก มหาชาติคำหลวง มหาเวสสันดร
ชาดก ปฐมสมโพธิกถา เป็นต้น ศึกษาประวัติและผลงานปราชญ์ชาวพุทธไทยทั้งพระสงฆ์และคฤหัสถ์
รวมทั้งวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในท้องถิ่นของไทย
To study important literatures of the Buddhism from Sukhaya period to the
present time by learning and analyzing of the summary essence, the outstanding
points, evolution of value and influence over Thai society and Buddhism:
Triphumiphraruang,
Mangaladipani,
Pannasajataka,
Mahajatikamluang,
Mahavessantarajataka, Pathamasambothikatha etc. To study history and the result
of work of Buddhist scholars of both monks and laymen including Buddhist
literature in Thai locality.
BU5013

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
Information Technology for Buddhism Propagation
หลักการ วิธีการและเป้าหมายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากพระไตรปิฎก คุณสมบัตินัก
เผยแผ่และนักประชาสัมพันธ์ วิทยาการประชาสัมพันธ์สมัยใหม่ สื่อและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา อิทธิพลและผลกระทบของสื่อและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่อ
พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชน ฝึกหัดการเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา ฝึกหัดการเทศน์
แบบต่างๆ และฝึกพูดตามหลักวิชาการวาทศิลป์
The principles, methods and targets of Buddhism extension from Tipitaka,
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quality of Buddhist missionary and public information officer, modern public
information science, media and information technology systems for the extension of
Buddhism, the influence and impact of media and information technology towards
Buddhism and Buddhist followers, practice in writing Buddhist articles, practice in
different styles of Dhamma sermon, and speaking practice on the principles of
oratory basis.
BU5014

พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Buddhism, Science and Technology
วิธีการแสวงหาความจริงของพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ ความสอดคล้องกันระหว่าง
พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ จิตวิทยา กฎ
แห่งกรรมของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์ ผลกระทบและผลดีของพระพุทธศาสนาจาก
พัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวจิต
Methods of seeking for the truth of Buddhism and sciences, the conformity
of Buddhism and sciences, Buddhism and physical science, biology, psychology,
rules of Kamma (action) and sciences, scientific development and technology, and
bio-psychological technology.
BU5015

พระพุทธศาสนากับโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
Buddhism and Globalization
วิเคราะห์ บทบาทและสถานภาพของพระพุทธศาสนาในโลกปั จจุบัน บทบาทขององค์กร
บุคลากร และนักวิชาการทางพระพุทธศาสนา การตีความคำสอนของพระพุทธศาสนา ปัญหาที่
เกิดขึ้นในวงการพระพุทธศาสนา และปัญหาภายนอกที่มีผลกระทบต่อความเจริญและความเสื่อม
ของพระพุทธศาสนาเปรียบเทียบกระแสโลกาภิวัตน์และธรรมานุวัตร พุทธวิทยาเพื่อการรู้ เท่าทัน
กระแสและความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกภายใต้บริบทของข้อมูลข่าวสาร ท่าทีและการปฏิบัติต่อ
ข้อมูลข่าวสาร ในฐานะชาวพุทธรวมทั้งการป้องกันและแก้ไขข้อบกพร่องและผลเสียของกระแสโลกา
ภิวัตน์ตามหลักวิถีพุทธ
The analysis of roles and conditions of Buddhism in a modern world, roles
of organization, personnel, and Buddhist academicians, interpretation of Buddhist
teachings, problems of Buddhism and external problems with an impact on the
growth and decline of comparative Buddhism, tendency of globalization and
Dhamma practice, Buddhist knowledge for the awareness of tendency and change
of the world community under the contents of data, altitude and practice on the
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information as Buddhists in both prevention and recorrection of the weakness, and
damage of the globalization in according to the Buddhist ways.
BU5016

พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยั่งยืน
3(3-0-6)
Buddhism and Sustainable Development
ศึกษาแนวคิด หลักการและความหมายของการพัฒนาแบบยั่งยืน ความผิดพลาดของการ
พั ฒ นาแบบตะวัน ตกภายใต้ก ระแสบริโภคนิ ยม และความไม่ก ลมกลื น ของการพั ฒ นาตามหลั ก
วิชาการสมัยใหม่และการพัฒนาตามหลักพระพุทธศาสนา การพัฒนาบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดำริ การพัฒนาที่ไม่ทำลายระบบนิเวศน์ ทดลองสร้างโมเดลโครงการพัฒนาแบบ
ยั่งยืน โดยผสมผสานหลั กพระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่เข้าด้วยกัน พระพุทธศาสนากับ
สันติภาพ
To study concepts, principles and the meaning of sustainable development,
a mistake of the western development under the tendency of consumption wave
and disharmony of the development as a modern academic principles and the
development as the Buddhist teachings, the development on sufficient economy
basis as per the king’s conception, the development of non-destructive ecological
systems, the construction of a project model for sustainable development by
combining of Buddhist teachings and modern technology : the Buddhism and
peace.
BU5017

พระพุทธศาสนาในสังคมไทยร่วมสมัย
3(3-0-6)
Buddhism in the Contemporary Thai Society
ประวั ติ ก ารนั บ ถื อ พระพุ ท ธศาสนาของชนชาติ ไ ทย พระพุ ท ธศาสนากั บ ชนชาติ ไทย
พระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจำชาติไทย พระพุทธศาสนากับความมั่นคงของชาติ สถานะของ
พระพุท ธศาสนาในสัง คมไทยปั จจุบัน บทบาทของสถาบันสงฆ์ สถาบันพระมหากษัตริย์ รัฐบาล
ประชาชนต่อพระพุทธศาสนา การบริหาร การศึกษา การปฏิบัติและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์และพุทธบริษัท บทบาทของพระสงฆ์ในสังคมไทยและสังคมโลก
The history of beliefs of Buddhism of Thai people, Buddhism and Thai
people, Buddhism as national religion, Buddhism and national security, status of
Buddhism in modern Thai society, roles of Sangha institute, institute of the King,
government, and people towards Buddhism, administration, education, practice and
propagation of Buddhist monks and Buddhist followers, roles of monks in Thai and
world societies.
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BU5018

การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
Buddhist Affairs Administration
วิเคราะห์ รู ป แบบและโครงสร้างการบริห ารกิจการพระพุท ธศาสนาในสมัยพุ ทธกาล ถึง
ปัจจุบัน หลักการบริการกิจการพระพุทธศาสนาโดยพุทธบริษัท ศึกษาโครงสร้าง ระบบการปกครอง
และระบบบริหารกิจการคณะสงฆ์ไทย การบริหารการศึกษาคณะสงฆ์ การจัดการ ศาสนสมบัติภาวะ
ผู้นำทางพระพุทธศาสนา กรณีศึกษาและแนวทางการบริหารจัดการทุน บัญชีวัด และการตรวจสอบ
ศึกษาสภาพการณ์บริหารจัดการวัด การพัฒนาวัดโดยใช้แนวคิดการบริหารจัดการ และ
การบริหารจัดการที่ดี ความสัมพันธ์ระหว่างวัด กับชุมชน หลักการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการวัด
ของชุมชน และการพัฒนาวัดให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และศูนย์รวมทางจิตใจของชุมชน
The analysis of forms and structure of Buddhist affairs administration in the
Buddha’s time to the present, the principles of Buddhist affairs administration by
the Buddhist followers. to study structure, systems of administration and the system
of Thai Sangha affairs administration, Thai Sangha educational administration,
management of religious properties, Buddhist leadership, case study, and methods
of capital management, the account of temple and audit.
To study status of temple administration, development of temple by using
the method of management and good administration, relation between temple and
community, participation in temple administration in community and development
of temple as a centre of learning and spirit in community.
(2) กลุ่มวิชาเอกสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
SO1201
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Social Work
ความหมาย ปรัชญา แนวคิด ความสำคัญ ของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ หลักการ วิธีการ
กระบวนการ ทักษะทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ จรรยาบรรณทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และการ
ปฏิบัติงานร่วมกับสหวิชาชีพ ความเป็นมาของการสังคมสงเคราะห์ในประเทศและต่างประเทศ งาน
สังคมสงเคราะห์ไทยในบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลง บทบาท หน้าที่ ลักษณะการให้บริ การทางสังคม
สงเคราะห์สาขาต่าง ๆ
Definition, philosophy, concepts, and Importance of social work, principle,
methods of social work profession skills, ethic of social work profession and working
with interdisciplinary. The social work history in Thailand and foreign countries,
social work in social dynamic, role, duty with different types of social works.
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SO1202

จริยธรรมทางวิชาชีพและคุณค่าความเป็นมนุษย์
3(3-0-6)
Professional Ethics and Human Dignity
แนวคิด ทฤษฎี และปัญหาพื้นฐานทางจริยศาสตร์ในมิติของศาสนา กฎหมาย หลักสิทธิ
มนุษยชน สิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับนักวิชาชีพในงานสวัสดิการ
สังคม กระบวนทัศน์ในการทำความเข้าใจมนุษย์ จริยธรรมทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พัฒนาการ
จิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ การวิเคราะห์ประเด็นทางจริยธรรมและประเด็นทางสิทธิมนุษยชน
เพื่อการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อต่อคุณค่าความเป็นมนุษย์ ผ่านสถานการณ์จำลองราย
กรณี
Concepts, theories and basic problems of ethics in the dimension of religion,
law, human right, civil right, political right, the right in social welfare related with
social workers. The paradigm to understand the human, the ethics of social work,
the revolution of human soul, the analytical of ethic and the points related with
human right to enhance opinion, value, and belief through scenario.
SO1203

สวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3(3-0-6)
Social Welfare and Human Security
แนวคิด หลักการสวัสดิการสังคม พัฒนาการและความสัมพันธ์ของสวัสดิการกับการพัฒนา
สังคม และความมั่น คงของมนุ ษย์ หลักสิทธิมนุษยชน หลักความยุติธรรมในสังคม องค์ประกอบ
หลักการ กลไก และบทบาทและความสำคัญของระบบสวัสดิการสังคมในมิติและระดับต่าง ๆ ที่มีต่อ
ความมั่ น คงและการพั ฒ นามนุ ษ ย์ นโยบายสั งคม รั ฐ สวั ส ดิ ก าร ระบบความมั่ น คงทางสั ง คม
สวัสดิการพหุลักษณ์ และกรณีศึกษาระบบสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในต่างประเทศ
Concept, Social welfare principles, Revolution and Relation with social
welfare and social development and human security. Human right principle, justice
principle, the element, principles, mechanism, role and the importance of social
welfare system in different levels effected security and the development of human,
social policy, social welfare, social security system, social welfare pluralism, and
case study of social welfare and human security in other countries.
SO1204

พลวัตพฤติกรรมมนุษย์ในสังคมที่เปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
Dynamics of Human Behavior in Changing Society
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพลวัตพฤติกรรมมนุษย์ พัฒนาการของมนุษย์ในด้านตาง ๆ ตั้งแต่
ปฏิสนธิถึงวัยชรา และเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษยในแตละชวงวัยโดยเชื่อมโยงกับ
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พลวัตการเปลี่ยนแปลงสังคม กลไกทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมนุษยในสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ความสัมพันธระหว่างสภาพแวดลอมทางสังคม ที่มีผลต่อปฏิสัมพันธระหวางความตองการของมนุษย์
และความคาดหวังของสังคม
Concepts and Theories related with dynamics of human behavior, human
growth and development from conception to elderly age. Basic understanding
about human behavior in each age range in connection with dynamics of changing
society. Social mechanism influencing over human behavior in changing society.
Relations between social environments effecting interaction of human organizations
and expectation of society.
SO1205

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและปัญหาสังคม
3(3-0-6)
Social change and Social Problems
แนวคิด ทฤษฎี การเปลี่ยนแปลงทางสั งคม และปัญหาสังคม บทบาทของสถาบันทาง
สังคมต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง พลวัตการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมที่ส่งผลกระทบต่อระบบความสัมพันธ์ทางสังคมและชีวิตความเป็นอยู่ อุดมการณ์ทางสังคม
ปัญหาสังคม การผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม มาตรการทั้งเชิงรับและเชิงรุกที่จะนำไปสู่การ
สร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาสังคม
Concept, theories, social dynamic and social problems. The role of social
institute to social changes and the impact of change. Social dynamic effected social
relation system and living. Social ideology, social problem, social unity, reactive
measurement and proactive measurement to social development.
SO1206

ทฤษฎีและหลักการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
Theory and Principle of Social Development
ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีในการพัฒนาสังคมและทฤษฎีก่อนทันสมัย ทันสมัย และหลัง
ทันสมัยของสำนักคิดต่าง ๆ รวมทั้งการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการของสังคม โครงสร้างทาง
สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การเปลี่ยนแปลงของสังคมและผลกระทบที่มีต่อคน ครอบครัว
ชุมชนและสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
Philosophy, Concepts and Theories in social development and theories in
pre-modernism, modernism and post-modernism of different school of thought
including effecting factors of social development, social structure, culture, economy,
politic, social change with the effect to the individual, family, community, and social
in nations and internationals.
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SO1207

สังคมสงเคราะห์กบั กฎหมาย
3(3-0-6)
Social Work and Law
ระบบกฎหมาย ปรัชญา แนวคิด ตัวบทกฎหมาย กระบวนการ และกฎหมายทางวิชาชีพที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานสวั ส ดิ ก ารสั ง คมและงานสั งคมสงเคราะห์ และกฎหมายอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ
กลุ่มเป้าหมายทางสังคม วิเคราะห์ปัญหาข้อโต้แย้งทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบทบาทของนัก
สังคมสงเคราะห์กับกฎหมายดังกล่าว
System of law, philosophy, concept, law process and legal professional
including social welfare and social work. Analyze the concept of legal arguments
related including the role of social workers in the law.
SO1208

พระพุทธศาสนากับการสังคมสงเคราะห์
3(3-0-6)
Buddhism and Social Work
แนวคิด ปรัชญา หลักธรรม วิธีการปฏิบัติ พัฒนาการ เป้าหมายของการสั งคมสงเคราะห์ใน
พระพุทธศาสนา และบทบาทของพระพุทธศาสนาที่มีต่อการสังคมสงเคราะห์ โดยเน้นบทบาทของ
สถาบันสงฆ์และองค์กรทางพระพุทธศาสนา ในการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูเยียวยาทางจิตใจแก่
บุคคล กลุ่ม และชุมชน ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นถิ่นและสังคมไทย
Concepts, Philosophy, Principles, Procedures, Development, and Goal of
social work in Buddhism and role of Buddhism effected social work emphasized on
role of Sangha institute and Sangha organization to help, prevent, and alleviate
mind for individual, group, and community in accordance with local and Thai
context.
SO1209

การสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย
3(2-2-6)
Social Case Work
ประวั ติ แนวคิ ด หลั ก การ ทฤษฎี วิ ธี ก าร ทั ก ษะ และกระบวนการปฏิ บั ติ ง านสั ง คม
สงเคราะห์ เฉพาะราย เครื่ องมือ ในการปฏิ บั ติงานทางสั งคมสงเคราะห์ เช่น แผนผั งครอบครัว ,
แนวคิดนิเวศ, การเล่าเรื่อง เป็นต้น และการจัดการรายกรณี การปฏิบัติงานร่วมกับสหวิชาชีพ การ
ระดมทรัพยากรมาปรับ ใช้ในการปฏิบัติงาน การจัดบริการทางสั งคม และการนำหลั กธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย
History, Concepts, Principles, Theories, Methods, Skills and Procedures of
social case work, social work instrument such as family diagram, eco concept,
narration and case management, working with interdisciplinary, accumulation of the
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resource to serve the society and the application of Buddhist principles in social
case work practice.
SO1210

การสังคมสงเคราะห์กลุ่ม
3(2-2-6)
Social Group Work
ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี จุดมุ่งหมาย หลักการ วิธีการ กระบวนการ ทักษะการปฏิบัติงาน
สังคมสงเคราะห์ กลุ่ม แนวทางการจัดตั้งและการดำเนินการสังคมสงเคราะห์กลุ่มลักษณะต่าง ๆ
บทบาทนักสังคมสงเคราะห์ ในกระบวนการดำเนินงาน การเป็นผู้นำกลุ่ม การสร้างมนุษยสัมพันธ์ใน
กลุ่ ม การวิ เคราะห์ ค วามต้ อ งการ ปั ญ หาข้ อ ขั ด แย้ ง และปฏิ กิ ริ ย ากลุ่ ม วิ ธี ก ารดำเนิ น งานด้ ว ย
กระบวนการกลุ่มเพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มและบุคคลในการพัฒนาตนเองโดยการเสริมพลังอำนาจ
การปฏิบัติงานร่วมกับสหวิชาชีพ การระดมทรัพยากรมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและการจัดบริการ
ทางสั งคม กรณี ศึกษาเชิงการปฏิบัติงานสั งคมสงเคราะห์ กลุ่ มที่ส นใจ และการนำหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์กลุ่ม
Philosophies, concepts, theories, purposes, principles, methods, procedures
in social group work practice skill. The way to establish and administrate social
group work in different types. Role of social worker in procedure, group leader,
human relationship in group to analyze need, problem, conflict, and group reaction.
The procedure to help group and individual to empower and work with
interdisciplinary. To accumulate resource to use in practice and administrate the
society with interested social group work study and applying Buddhist principles to
practice in social group work.
SO1211

การสังคมสงเคราะห์ชุมชน
3(2-2-6)
Community Social Work
แนวคิด ทฤษฎี หลักการ วิธีการ กระบวนการ เทคนิคและทักษะในการปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะห์ชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ อย่างบูรณาการ เครื่องมือในการปฏิบัติงานชุมชน เช่น แผนที่เดิน
ดิน ประวัติศาสตร์ชุมชนและปฏิทินวัฒธรรม เป็นต้น การจัดระเบียบชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและวัฒ นธรรมชุมชน สวัสดิการชุมชนและสวัสดิการพื้นถิ่น การจัดการความรู้โดย
ชุมชน บทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ในฐานะผู้ร่วมสร้างการเปลี่ ยนแปลงทางสังคมสู่ความเป็น
ธรรม การปฏิบัติงานร่วมกับ สหวิชาชีพ การระดมทรัพยากรมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและการ
จัดบริการทางสังคม และการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานทาง
สังคมสงเคราะห์ชุมชน
Concepts, theories, principles, methods, procedures, technique and
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integrated social work community practice skills in various types. Social work
community instrument such as land map, history, community history and cultural
calendars. Community administration emphasized on people’s participation and
communal culture, community social work and local social work. Society
administration by the nation, role of social worker in the right social revolution,
practice with interdisciplinary, resource accumulation in social work practice and
social administration, and to apply Buddhist principle in community social work
practice.
SO1212

นโยบายและการบริหารงานสวัสดิการสังคม
3(2-2-6)
Social Welfare Policy and Administration
ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบนโยบายสวัสดิการสังคมและการบริหารจัด การ การ
วิเคราะห์นโยบาย ทักษะและเทคนิคในการแสวงหาและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการกำหนดนโยบาย
และการวางแผนในงานสวั ส ดิ ก ารสั งคม ทั ก ษะกระบวนการและกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารองค์ ก าร
องค์ป ระกอบการบริห ารองค์การสวัส ดิการสั งคมและสั งคมสงเคราะห์ การจัดทำโครงการทาง
สวัสดิการสังคมในรูปแบบต่างๆ มาตรฐานการปฏิบัติงาน การนิเทศงานสังคมสงเคราะห์
การ
บริหารทรัพยากรบุคคล การใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหาร การบริหารเพื่อนำไปสู่องค์การแห่งการ
เรียนรู้ขององค์การสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ในประเทศไทยทั้งภาครัฐและเอกชน
Philosophy, concepts, theories, the element of social welfare policy and
social welfare administration. Policy analysis, skills and technique to find and
collect the data to issue the social welfare policies. Skill and organization strategies
to administrate, the element to administrate social welfare and social work
organizations. To create various type of social welfare projects, social work practice
standard, social work supervision, human resource management, social work
technology to administrate social welfare and social work as learning organization in
Thailand both state and private organizations.
SO1213

การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ 1
3(2-2-6)
Social Work Research 1
วิธีก ารต่ างๆ ในการค้ น ควาหาความรู้ แนวคิด และระเบี ยบวิธีวิจั ยทางสั งคมศาสตรที่
ประยุกต์ใช้กับงานสังคมสงเคราะห์ สถิติเบื้องต้ นที่จะเป็นพื้นฐานในการศึกษาวิจัย ฝึกหัดทําวิจัย
ครอบคลุ มตั้งแต่ การกําหนดปั ญ หา การตั้งคําถามการวิจัย แนวคิด และสมมติฐ าน การกําหนด
ประชากร การสุ่มตัวอย่าง การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล กระบวนการนําเสนอผลการวิจัย
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เชิงปริมาณ รวมทั้งใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประกอบการฝึกปฏิบัติ.
Methods to find knowledge, concepts, and social science research
methodologies applied to social work, fundamental statistics used for a research,
practice in research covering the formulating problems, research questions,
concepts and hypothesis, determination of population, random sampling, data
collection and analysis, presentation process of results of a study, quantitative
research methodologies, application of computer programs for research.
SO1214

การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ 2
3(2-2-6)
Social Work Research 2
ฝึกทักษะกระบวนการวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ที่เน้นการวิจัยเชิงคุณภาพในฐานะเป็น
วิธีการหลักและเครื่องมือสำคัญสำหรับพัฒนานโยบายและคุณภาพการให้บริการ กระบวนวิจัยจาก
การปฏิบัติงาน และการปฏิบัติงานวิจัยร่วมกันระหว่างนักสังคมสงเคราะห์และกลุ่มเป้าหมายระดับ
บุคคลและกลุ่ม โดยยึดถือหลักจรรยาบรรณนักวิจัยและจรรยาบรรณการวิจัยในคน
Practicing the process of social work qualitative research as the main
principles and tools to develop policy and service quality. Research methodology
created from social work practice and participatory research from social workers and
target group in individual and group level holding social work ethics and human
research ethics.
SO1215

การใหการปรึกษาทางสังคมสงเคราะห์
3(2-2-6)
Social Work Counseling
หลักการ กระบวนการ ขั้นตอนการใหการปรึกษา ทักษะและเทคนิคการประยุกตแนวคิด
ทฤษฎีทางการใหการปรึกษาและจิตบําบัดในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ผ่านกรณีศึกษา โดย
ฝึกฝนทักษะการให้การปรึกษาในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อชวยเหลือทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว กลุ ม
ใหสามารถตระหนักรูจักตนเอง และเขาใจบทบาท การทําหนาที่ทางสังคมของตนเอง สามารถพัฒนา
ตนเอง ครอบครัว และสังคมได
Principles, procedures, steps of counseling, skills and techniques to apply
concepts and theories of counseling and psychological therapy through case study,
family, and group as being self-awareness and understand role and doing their
social role to develop self, family and society.
SO1216

การสัมมนาทางสังคมสงเคราะห์

3(2-2-6)
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Seminar on Social Work
ศึกษา ค้นคว้า อภิปราย เพื่อสร้างเสริมความรู้ ทัศนคติ ทักษะทางวิชาชีพ การบูรณาการ
ความรู้เกี่ยวกับวิธีการสังคมสงเคราะห์กับระบบสวัสดิการสังคมในระดับจุลภาค ระดับมัชฌิมภาค
และมหภาค การวิเคราะห์สถานการณ์การปฏิบัติ งานสังคมสงเคราะห์ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก ภูมิภาคและท้องถิ่น การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์เพื่อการแสวงหา
แนวทางในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
Studying, finding, interpreting to enhance knowledge, opinion, profession
skills to integrated knowledge related with social work methods and social welfare
system in micro, meso, macro social work. To analyze social work situation practice
in social change in the world, continent, and local to find the social work theories
to practice effectively.
SO1217

เทคโนโลยีสารสนเทศในงานสังคมสงเคราะห์
3(2-2-6)
Information Technology for Social Work
ศึกษาองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบค้นข้อมูลที่ทันสมัยต่างๆ การรู้เท่าทัน
สื่อและเทคโนโลยี รวมทั้งการสร้างสื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสารสาธารณะ เช่น เว็บเพจ คลิป ละคร หนัง
สั้ น เป็ น ต้ น เพื่ อเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพในการทำงานสั งคมสงเคราะห์ การเลื อ กใช้แ หล่ งทรัพ ยากร
สารสนเทศประเภทต่างๆ การจัดระบบฐานข้อมูลและนำเสนอข้อมูลเพื่อพัฒนางานสังคมสงเคราะห์
และการดำเนินงานสังคมสงเคราะห์ในระดับ จุลภาค มัชฌิมภาค และมหภาค
To study the component of information technology to investigate the
information in different times and to know about communication and technology
literally including digital public communication such as webpages, clips, short
movies to enhance effective social work practice. To find technological resources,
data base management and data presentation to develop social work practice in
micro, meso, and macro social work.
SO1218

การจัดการความขัดแยงในงานสังคมสงเคราะห์
3(2-2-6)
Conflict Resolution in Social Work
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความขัดแยง หลักการบริหารจัดการความขัดแยง พัฒนาการ
และกระบวนการจัดการความขัดแยงทั้งในประเทศและตางประเทศ ทักษะและเทคนิคการจัดการ
ความขัด แยงในรู ป แบบตาง ๆ การใช้ สุ นทรีย สนทนา การเจรจาตอรอง การไกลเกลี่ ย เปนตน
รวมทั้งบทบาทหนาที่ของวิชาชีพสังคมสงเคราะหและทีมงานสหวิชาชีพในการปกป้องคุ้มครองด้วย
กระบวนการเสริมสร้างพลังอำนาจการพิทักษ์สิทธิ์กระบวนการทางกฎหมาย และกระบวนการทาง
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สังคมอื่น ๆ ในการจัดการความขัดแยง
Concepts and theories related with conflicts, principles of conflict
management, evolution and conflict management process in national and foreign
countries, skills and forms of techniques of conflict management, negotiation, and
reconciliation, etc. including roles of social work profession, and inter-disciplinary
teamwork and empowerment to protection of rights, legal process, and other
social processes for conflict management.
SO1219

สังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม
3(2-2-6)
Social Work in Justice Process
แนวคิด หลักการ วิธีการ และพัฒ นาการของการสังคมสงเคราะห์ ที่เกี่ยวกับกระบวนการ
ยุติธรรม การประยุกต์ใช้ งานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา หลักการยุติธรรม
สมานฉันท์ และหลักยุติธรรมชุมชน ปญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวโน้มและแนวทางแก้ไขปญหา
ของงานสังคมสงเคราะห์ ในกระบวนการยุติธรรม การปฏิบัติงานร่วมกับสหวิชาชีพ (มีการศึกษาดู
งาน)
Concepts, principles, methods and evolution of social work related with
judiciary process. An application of social work in criminal judiciary process, the
principles of reconciliation and communal justice. Problems and obstacle including
tendency and the way to solve the problems of social work in justice process with
interdisciplinary teamwork. (observation is required)
SO1220

การจัดการภัยพิบัติ
3(2-2-6)
Disaster Management
ความหมาย ประเภท ของภัยพิบัติ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและวิธีการ และแนวทางการ
จัดการภัยพิบัติ วงจรการจัดการภัยพิบัติ มาตรฐานในการบริหารจัดการภัยพิบัติ บทบาทหน้าที่ของ
นักสังคมสงเคราะห์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและการฟื้นฟูและพัฒ นาภายหลังภัย
พิบัติ บนหลักการของการเสริมพลังและการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ (มีการศึกษาดูงาน).
Definition, types of disaster, principles, concepts, theories, and methods to
manage disaster, cycle of disaster management, disaster management standard, role
of social worker and social work organization to management, rehabilitate and
develop after disaster based on empowerment and social work practice.
(Observation is required).
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SO1221 พระพุทธศาสนากับการสังคมสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
และผู้ป่วยระยะสุดท้าย
3(3-0-6)
Buddhism and social work for chronicle patients and
terminally ill patients
ศึกษาหลักคำสอนและบทบาทของพระพุทธศาสนาที่มีต่อการสังคมสงเคราะห์ โดยเน้น
บทบาทของสถาบันสงฆ์ องค์กรทางพระพุทธศาสนา โรงพยาบาล และชุมชน ในการเยียวยาร่างกาย
จิต ใจ สั งคม ปั ญ ญาของผู้ ป่ ว ยโรคเรื้อรังและผู้ ป่ วยระยะสุ ดท้ าย การดู แลแบบประคั บประคอง
รวมทั้งพัฒนาให้เกิดระบบและกลไกในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ป่วยระยะสุดท้ายและการดูแล
แบบประคับประคองอย่างมีส่วนร่วม
To study Buddhist principles and role of Buddhism that benefit social work
emphasized on Sangha organizations, Buddhist organizations, hospitals, and society
to alleviate physic, psychology, and wisdom for chronic patients and terminally ill
patients with participator palliative care Including the development a mechanism to
take care for patients with chronic and terminally ill patients with participatory
palliative care.
SO1222

พระพุทธศาสนากับผู้สูงอายุ
3(3-0-6)
Buddhism and the Older Persons
วิเคราะห์ ห ลั ก ธรรมทางพระพุ ท ธศาสนาที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การดำเนิ น ชี วิ ต ของผู้ สู งอายุ
พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม การนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการดูแลและ
พัฒนาสุขภาพของผู้สูงอายุแบบองค์รวม อาทิ ร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา บทบาทของสถาบัน
สงฆ์ องค์กรทางพระพุทธศาสนาในการดูแลผู้สูงอายุในระดับบุคคล กลุ่ม ชุมชน การหนุนสร้างพลัง
คุณค่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้สูงอายุ การจัดการและการพัฒนาระบบต่างๆ ที่เอื้อ/สนับสนุน
การดูแลผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ
To analyze Buddhist principles related with elders’ living, Buddhism and
culture. An application of Buddhism to take care and develop elders’ health in
holistic views such as physic, psychology, society , and wisdom. The role of Sangha
organization, Buddhist organizations to take care the elders from individual, group
and community. To enhance value, identity of the elders, administrate and
develop the systems that mutually benefit for the elders.
SO1223

สังคมสงเคราะห์ทางการศึกษา
Social Work in Education

3(3-0-6)
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ปรัชญา เป้าประสงค์และจุดมุ่งหมายของการศึกษาและสวัสดิการด้านการศึกษาในฐานะ
มรรควิธีในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม หลักและวิธีการและรูปแบบใน
การปฏิบั ติงานสังคมสงเคราะห์ทางการศึกษา รูปแบบในการปฏิบัติงานการสังคมสงเคราะห์ใน
โรงเรียนกับครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา พ่อแม่ ผู้ปกครอง ตลอดจนชุมชน บทบาทและหน้าที่
ของการสังคมสงเคราะห์ ทางการศึกษา การปฏิบัติงานร่วมกับสหวิชาชีพเพื่อการพัฒ นานโยบาย
สวัสดิการด้านการศึกษา
Philosophy, purpose and target of education and social welfare in
education in path to develop human ability and social change. Principles, methods
and form of social work in education, the form to practice social work education in
the schools with teacher, staff, students, university students, parents, guardians and
community. Role of social work in education with interdisciplinary team to develop
social welfare policy in education.
SO1224

ภาษาอังกฤษสําหรับงานสังคมสงเคราะห์
3(3-0-6)
English for Social Work
ศึกษาและฝึ กฝนโครงสรางศัพทและสํ านวนภาษาอังกฤษที่ใชกันอยางแพรหลายในงาน
สังคมสงเคราะห พรอมทั้งฝกหัดการใชศัพทและสํานวนในการฟง พูด และอาน ฝกฝนแนวทางใน
การอานและเขียนขอความที่เนนเนื้อหาทางสังคมสงเคราะหศาสตร เชน การอานตํารา บทความ
วารสาร การเขียนจดหมายโตตอบ และการเขียนรายงาน
To study and practice structure of vocabularies and idioms widely used in
social work including training to use vocabularies and idioms in listening, speaking,
and reading. Training to read and write focusing on social work such as reading
texts, articles, journals and writing correspondence and report.
SO1225

การเสริมสร้างสิทธิมนุษยชนในงานสวัสดิการสังคม
3(3-0-6)
Human Rights Strengthening in Social Welfare
ปรัชญา พัฒ นาการกระบวนทัศนของสิทธิมนุษยชน กระบวนการเคลื่อนไหวและกลไก
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในระดับประเทศและสากล การพิทักษสิทธิ์ กลยุทธ์และเครื่องมือการทำงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน บทบาทขององคกรสวัสดิการสังคมในการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศ
ไทย
Philosophy and development of human rights paradigms, movements and
mechanisms of human rights at the national and international levels, advocacy and
instruments for working in human rights. The roles of social welfare organizations in
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strengthening human rights in Thailand.
SO1226

เพศสภาพกับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
3(3-0-6)
Gender in Social Development and Human Security
แนวคิดทฤษฎีและปฏิบัติการในมิติของเพศสภาพ แนวคิดสตรีนิยม ที่มีความสัมพันธกับ
กระบวนการพั ฒ นาสั งคมและการหนุ น สรางความมั่ น คงของมนุ ษ ย ปรากฏการณ สภาพและ
เหตุการณจริงในชีวิตทางสังคมดานตางๆ ที่สะทอนความไมเทาเทียมทางเพศ ทางเลือกที่เหมาะสม
กับการพัฒนาสังคมและการหนุนสรางความมั่นคงของมนุษยที่ตอบสนองความเทาเทียมทางเพศ
Theories, concepts and the action in gender dimension. Feminism related
with social development and the enhancement human security, phenomenon,
condition and real scenario in life in various type of society that reflect gender
inequality to find the ways the that are proper for social development and the
enhancement of human security responding gender equlity.
SO1227

สวัสดิการสังคมและประชาคมอาเซียน
3(3-0-6)
Social Welfare and ASEAN Community
ความเป็นมา แนวคิด และหลักสวัสดิการสังคมของประชาคมอาเซียน ภายใต้กรอบความ
ร่ ว มมื อ สำคั ญ ของประชาคมสั งคมและวัฒ นธรรมอาเซี ย น (ASCC) ระบบสวั ส ดิ ก ารสั งคม การ
คุม้ ครองทางสังคมในกลุ่มประเทศอาเซียนและความร่วมมือของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในประชาคม
อาเซียน
The history, concepts, social welfare principles of the ASEAN Community
under the cooperation frameworks of ASEAN Socio-cultural Community (ASCC),
social welfare ,social protection systems and the cooperation of social work
profession in the member countries.
SO1228

การสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ฝ่ายกาย
3(3-0-6)
Physically Medical Social Work
ความหมาย ขอบเขต กลุ่ ม เป้ า หมาย มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านสั ง คมสงเคราะห์ ท าง
การแพทย์ฝ่ายกาย รวมถึงแนวคิด นโยบาย กฎหมาย และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
สังคมสงเคราะห์ในหน่วยบริการด้านสุขภาพแต่ละระดับ การประยุกต์ใช้ในแนวคิดที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์และการปฏิบัติงานร่วมกับสหวิชาชีพ
The meaning, the scope of target group, medical social work practice
standards, including the situation in relation to social work practice in health
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services each level. Application of the concepts involved in medical social work
practice.
SO1229

การสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ฝ่ายจิต
3(3-0-6)
Psychiatric Social Work
ความรู้เรื่องสุขภาพจิต การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางสังคมที่มีผลต่อพยาธิสภาพทางจิต
โรคและอาการทางจิตเวชที่สำคัญๆ กฎหมายและนโยบายด้านสุขภาพจิต สิทธิผู้ป่วยจิตเวช การ
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวช รูปแบบการบำบัดรักษาทางจิตเวชต่างๆ
จิตเวชชุมชน ความหมาย ขอบเขตและวิวัฒนาการของงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ฝ่ายจิต
ตลอดจนบทบาทและหน้ าที่ ข องนั ก สั งคมสงเคราะห์ ท างการแพทย์ ฝ่ ายจิต และการปฏิ บั ติ งาน
ร่วมกับสหวิชาชีพ
Mental health knowledge, analysis of social environment effected
psychopathology, major types of mental illness, mental health laws and policies,
and clients’ rights, mental illness prevention, psychological rehabilitation, treatment
models of mental illness, meaning, scope, and evolution of psychiatric social work
as well as roles and functions of psychiatric social workers working with
interdisciplinary team.
SO1230

สวัสดิการครอบครัวและเด็ก
3(3-0-6)
Family and Child Welfare
ความหมาย ขอบเขต วัตถุประสงค์ และความสำคัญของสวัสดิการครอบครัวและเด็ก พลวัต
การเปลี่ยนแปลงของครอบครัวและสังคมที่มีผลต่อการจัดสวัสดิการครอบครัวและเด็ก หลักการ
วิธีการจัดสวัสดิการ การคุ้มครองเด็ก กระบวนการประเมินสภาวะเด็กและครอบครัว การบริการ
สวัส ดิการครอบครั วและเด็กของต่างประเทศและประเทศไทย หน่ว ยงานที่ ให้ บริการสวัส ดิการ
ครอบครั ว และเด็ ก บทบาทของนั กสั งคมสงเคราะห์ ที่ ท ำงานด้ านสวัส ดิ ก ารครอบครัว และเด็ ก
ตลอดจนแนวทางการจัดสวัสดิการครอบครัวและเด็ก
The meaning, purpose, scope and importance of family and child welfare.
The dynamics of the family and society that affect the welfare of children and
families. The welfare principle and welfare services for families and children, child
protection, the procedure of child and family evaluation, role of social worker
working with family and child welfare including the alternatives to adjust social
welfare for family and child.

มคอ.2 หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

65

SO1231

สวัสดิการผู้สูงอายุ
3(3-0-6)
Welfare for an Elderly Person
แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุ เพื่อประยุกต์ใช้ในงานสังคมสงเคราะห์ ระบบสวัสดิการและการ
พัฒนาสวัสดิการผู้สูงอายุ ทั้งเชิงนโยบายและปฏิบัติ การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในระดับต่าง ๆ การ
ทำงานกับครอบครัวเพื่อดูแลและคุ้มครองผู้สูงอายุ
Concepts related with the elders to apply in social work, social welfare
process and social welfare development for the elders base on policy and practice.
Elders’ ability development in different levels and work with family to take care the
elders.
SO1232

สวัสดิการคนพิการ
3(3-0-6)
Welfare for People with Disability
ลักษณะ ประเภท และสาเหตุ ของความพิการ ผลกระทบของความพิการที่มีต่อบุคคล
ครอบครัว ชุมชน และสังคมโดยรวม ความต้องการที่จำเป็นของคนพิการและครอบครัว กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับคนพิการ การจัดบริการด้านต่างๆ สำหรับคนพิการ บทบาทนักสังคมสงเคราะห์ในการ
ทำงานกับคนพิการ
The characters, types and causes of disability that impact of disability on
individuals, families, communities and society as a whole. The basic needs of
people with disabilities and their families. The laws related with disables’ service
and role of social workers working with the disables.
SO1233

สวัสดิการแรงงานและประกันสังคม
3(3-0-6)
Labour Welfare and Social Insurance
แนวคิด หลักการ สวัสดิการแรงงานและการประกันสังคม การเจรจาต่อรองสภาพการ
ทำงานและสภาพการจ้างงาน ประเภท หน้าที่ ระบบ ขอบข่ายการประกันสังคม กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปัญหาสวัสดิการแรงงาน
และบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ในด้านแรงงานและประกันสังคม
Concepts, principles, labour’s welfare and social security. Negotiation of
working conditions and conditions of employment, type, duty, system, scope of
social security, law related with social security, compensation, provident fund,
labours’social welfare problems, and role of social worker for the labours and social
security.
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SO1234

สวัสดิการสังคมในกลุ่มผู้มีความเปราะบางทางสังคม
3(3-0-6)
Social Welfare for Vulnerable Groups
พลวัตทางสังคม สถานการณ์ที่นำไปสู่ความเปราะบางทางสังคม และผลกระทบต่อกลุ่มที่มี
ความเปราะบางทางสังคม อาทิ กลุ่มผู้ติดสารเสพติด กลุ่มคนชายขอบ กลุ่มผู้มีความจำเป็นพิเศษ
กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ ชาติพันธุ์ และวัฒนธรรม โดยให้ความสำคัญกับสวัสดิการสังคม
ที่แตกต่างหลากหลายและการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์
Social dynamic, situation led to social vulnerability and the impact to social
vulnerable groups such as addict, marginalized group, people with special need,
people with sexual, racial and cultural diversity emphasized on pluralism social
welfare and social workers’ practice.
SO1235

การดูงานและสัมมนา
3(2-2-6)
Field Visits and Seminar
เรียนรูการปฏิบัติงานขององคกรสังคมสงเคราะห และองค์กรสวัสดิการสังคม ภาครัฐและ
เอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรประชาชน มุ งใหนักศึก ษาไดเรียนรู เกี่ยวกับแนวคิ ด
นโยบาย การบริห ารงานและการดําเนินงานขององคกรที่มีความหลากหลายของสังคมไทย การ
ปฏิบัติงานร่วมกับสหวิชาชีพ รวมทั้งสงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรู แบบมีส วนรวม เสริมสราง
ทัศนคติทางวิชาชีพที่ดีของนักศึกษา (มีการศึกษาดูงาน)
Learning the performance of social work organizations and social welfare
organizations, state and private organizations, local administrative organizations,
people’s organization emphasized on students’ learning about concepts, policies,
administration and procedure of organization in diversity to work with
interdisciplinary and enhance participatory learning to promote social work
profession for the students.( Field visit and Seminar are required).
SO1236

การฝึกภาคปฏิบัติ 1
7(0-21-0)
Field Work Practicum 1
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ SO1201, SO1202, SO1209
Prerequisites: Have earned credit of SO1201, SO1202,
SO1209
ฝึกให้นักศึกษาเรียนรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้ทางสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ โดยนำ
แนวคิด ทฤษฎี หลักการ วิธีการ กระบวนการ และทักษะการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย
ไปปฏิบัติในหน่วยงานหรือองค์การที่ให้บริการ โดยตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
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และการปฏิบัติงานร่วมกับสหวิชาชีพ (ฝึกภาคสนามไม่น้อยกว่า 355 ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษา)
Training the students to know and apply social welfare and social work
knowledge by using theories, principles, methods, procedure and social case work skill
to practice in servicing organization emphasized on social work professional ethics and
work with interdisciplinary.( practice at least 355 hours/semester).
SO1237
การฝึกภาคปฏิบัติ 2
7(0-21-0)
Field Work Practicum 2
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ SO1210, SO1212, SO1236
Prerequisites: Have earned credit of SO1210, SO1212,
SO1236
ฝกใหนักศึกษาไดนําวิธีการสังคมสงเคราะห์กลุม ไปใชในการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือองค
การที่ให้บริการ โดยนำแนวคิด ทฤษฎี หลักการ ทักษะทางวิชาชีพโดยเฉพาะการนําวิธีการสังคมสง
เคราะหแบบผสมผสานไปประยุกตใชในหนวยงานที่ใหบริการ โดยเน้นที่การวิเคราะหที่เชื่อมโยงการ
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหแบบผสมผสาน ตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และการ
ปฏิบัติงานร่วมกับสหวิชาชีพ เพื่อปรับปรุงวิธีการใหบริการและการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมที่สอด
คลองกับบริบทของสังคมไทย (ฝึกภาคสนามไม่น้อยกว่า 355 ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา)
Training the students to apply social group work in the servicing institutes or
the organizations by applying and integrating concepts, theories, principles, and social
work professional skills to work with serving organizations emphasized on analysis
related with integrated social work that concentrated in social work ethics and practice
with interdisciplinary to develop the services and social welfare system related with
Thai society context. (practice at least 355 hours/semester)
SO1238

การฝกภาคปฏิบัติ 3
12(0-36-0)
Field Work Practicum 3
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ SO1211, SO1237
Prerequisites: Have earned credit of SO1211, SO1237
ฝึกให้นักศึกษาได้นำการประยุกต์ใช้ทฤษฎีสังคมสงเคราะห์แบบผสมผสาน ในการทำงานกับ
ชุมชนเมืองหรือชนบท ครอบคลุมการศึกษาและการวิเคราะห์ชุมชน การวางแผน การปฏิบัติการตาม
แผนงาน การประเมินผล การพัฒนากลยุทธ์ในการทำงานกับชุมชน และการระดมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการปฏิบัติงาน โดยตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และการ
ปฏิบัติงานร่วมกับสหวิชาชีพ (ฝึกภาคสนามไม่น้อยกว่า 580 ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษา)
Training the students to apply integrated social theories to work with urban
community and rural community covering with study and social analysis, plans,
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practice following the plan, evaluation, strategy development with the community,
participation of the society in social work practice emphasized on social work ethics
and practice with interdisciplinary( practice at least 580/semester)

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
ให้ เลื อ กเรี ย นวิ ช าเลื อ กเสรี ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 6 หน่ ว ยกิ ต ตามรายวิ ช าที่ เปิ ด สอนใน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว โดยการอนุมัติจากอาจารย์
ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชานั้นๆ
3.2 อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ประจำหลักสูตร สำหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
บ้านโนนชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ตำแหน่ง
ลำดับ
ทางวิชาการ

ชื่อ ฉายานามสกุล

อาจารย์

นายวรเทพ
เวียงแก

2

อาจารย์

นายเอก
ชาตรี
สุขเสน

3

ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์

นายสิทธิพร
เกษจ้อย

1

คุณวุฒิ
สำเร็จการศึกษาจาก
ระดับอุดมศึกษ
สาขาวิชา
สถาบัน
ปี พ.ศ.
า
- สส.ม.
(สังคมสงเคราะห์ใน ม.ธรรมศาสตร์
2541
กระบวนการยุติธรรม)
- ศน.บ.
(ภาษาอังกฤษ)
ม.มหามกุฏราช
2537
วิทยาลัย
- สส.ม.
(สังคมสงเคราะห์ทาง ม.ธรรมศาสตร์
2542
การศึกษา)
- ศน.บ.
(ภาษาอังกฤษ)
ม.มหามกุฏราช
2539
วิทยาลัย
- Ph.D.
(Sociology)
Pune
2555
University,
India
- สส.ม.
(สังคมสงเคราะห์
ม.ธรรมศาสตร์
2550
ศาสตร์)
- ศน.บ.
(การสอน
ม.มหามกุฏราช
2547
ภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัย
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- สส.ม.
4

อาจารย์

ว่าที่ ร.ต.
หญิงวาริณี
โสภาจร

- ศ.บ.
- รป.ด.

5

อาจารย์

นายอเนก
มูลมา

- ศศ.ม.
- ศน.บ.

(การบริหารและ
ม.ธรรมศาสตร์
นโยบายสวัสดิการ
สังคม)
(การจัดการการ
ม.ขอนแก่น
พัฒนาสังคม)
(รัฐประศาสนศาสตร์) ม.ราชภัฏ
เพชรบูรณ์
(จารึกภาษา
ม.ศิลปากร
ตะวันออก)
(สังคมวิทยาและ
ม.มหามกุฏราช
มานุษยวิทยา)
วิทยาลัย

2559

2555
2561
2546
2541

3.2.1 อาจารย์พิเศษ
ลำดับ

ชื่อ ฉายา - นามสกุล

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก

ตำแหน่งวิชาการ

-สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์)
ม.ธรรมศาสตร์
1
นางเยาวเรศ คำมะนาด
อาจารย์
-สส.บ. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์)
ม.ธรรมศาสตร์
2
-สส.บ. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์)
นางอัปสรสวรรค์ คำเจริญ
อาจารย์
ม.ธรรมศาสตร์
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน/การฝึกภาคปฏิบัติ)
การฝึ กภาคปฏิบั ติวิช าชีพสั งคมสงเคราะห์ เป็นไปตามประกาศมหาวิท ยาลั ยมหามกุฏ ราช
วิทยาลัย ว่าด้วย การฝึกภาคปฏิบัติและฝึกประสบการณ์วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2558 หรือ
ตามที่ มหาวิท ยาลั ย กำหนด โดยมีวิช าสร้างเสริมประสบการณ์ จากการศึกษาดูงานและการฝึ ก
ภาคปฏิบั ติจำนวน 29 หน่วยกิต ประกอบด้วย 4 รายวิช า คือ SO1235 การดูงานและสั มมนา
SO1236 การฝึ ก ภาคปฏิ บั ติ 1 SO1237 การฝกภาคปฏิ บั ติ 2 SO1238 การฝกภาคปฏิ บั ติ 3
นอกจากนี้ ยั งมี การบู รณาการการสอนฝึ กปฏิ บัติในรายวิช าอีก 12 รายวิช า ๆ ละ 1 หน่ว ยกิ ต
จำนวน 12 หน่วยกิต รวมหน่วยกิตฝึกภาคปฏิบัติทั้งสิ้น 41 หน่วยกิตตลอดหลักสูตร
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 นักศึกษามีทักษะพื้นฐานในการสร้างสัมพันธภาพทางวิชาชีพในการทำงานทั้งใน
ระดับรายกรณี กลุ่ม และชุมชน
4.1.2 นักศึกษามีทักษะพื้นฐานในการรวบรวม บันทึก วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานที่
เกี่ยวข้องกับการจัดหรือพัฒนาบริการ
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4.1.3 นักศึกษาสามารถจัดบริการหรือปฏิบัติงานระดับพื้นฐานให้กับผู้ใช้บริการทั้งใน
ระดับบุคคล กลุ่ม และชุมชน
4.1.4 นักศึกษาสามารถเป็นผู้ประสานงานในองค์กรสวัสดิการสังคมและการจัดโครงการ
สวัสดิการสังคม
4.1.5 นักศึกษามีทักษะในการประยุกต์หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในงานสังคม
สงเคราะห์
4.2 ช่วงเวลา
วิชา
ชั้นปี
ภาคการศึกษา
SO1235 การดูงานและสัมมนา
2
ภาคการศึกษาที่ 2
SO1236 การฝกภาคปฏิบัติ 1
2
ภาคฤดูร้อน
SO1237 การฝกภาคปฏิบัติ 2
3
ภาคฤดูร้อน
SO1238 การฝกภาคปฏิบัติ 3
4
ภาคการศึกษาที่ 2
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
วิชา
ชั้นปี
จำนวนชั่วโมงและตารางสอน
SO1235 การดูงานและสัมมนา
2
จำนวน 3 หน่วยกิต
(1 วันต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 15 สัปดาห์)
SO1236 การฝกภาคปฏิบัติ 1
2
จำนวน 7 หน่วยกิต
(ภาคฤดูร้อน) (ฝึกภาคสนามไม่น้อยกว่า 355 ชั่วโมง
ตลอดภาคการศึกษา
SO1237 การฝกภาคปฏิบัติ 2
3
จำนวน 7 หน่วยกิต
(ภาคฤดูร้อน) (ฝึกภาคสนามไม่น้อยกว่า 355 ชั่วโมง
ตลอดภาคการศึกษา)
SO1238 การฝกภาคปฏิบัติ 3
4
จำนวน 12 หน่วยกิต
(ภาคการศึกษาที่ (ฝึกภาคสนามไม่น้อยกว่า 580 ชั่วโมง
2)
ตลอดภาคการศึกษา)
*วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. (หรือเป็นไปตามที่หน่วยงานที่นักศึกษาเข้า
ฝึกงานจะกำหนด)
5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
5.1 คำอธิบายโดยย่อ
การทำงานวิจัยเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดยให้มีการดำเนินการดังนี้
5.1.1 นักศึกษาเลือกเรื่องที่สนใจเพื่อทำงานวิจัย พร้อมกับเลือกอาจารย์ที่ปรึกษา
5.1.2 สืบค้นข้อมูลและจัดทำโครงร่างงานวิจัย
5.1.3 นำเสนอโครงร่างงานวิจัยต่ออาจารย์ประจำวิชา
5.1.4 ดำเนินการทำวิจัย
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5.1.5 นำเสนอความก้าวหน้าการทำวิจัย
5.1.6 วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานการวิจัย
5.1.7 นำเสนอผลงานวิจัยและตอบข้อซักถาม (สอบ) ต่ออาจารย์ประจำวิชา
5.1.8 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่ออาจารย์ประจำวิชา
5.1.9 ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการและหรือนำเสนอผลงานในที่ประชุม
วิชาการ (หากมี)
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.2.1 มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะด้ า นการวิ จั ย ได้ แ ก่ การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล การจั ด ทำโครงร่ า ง
งานวิ จั ย การนำเสนอโครงร่ า งงานวิ จั ย การดำเนิ น การวิ จั ย การนำเสนอ
ความก้าวหน้ างานวิจัย การวิเคราะห์ ข้อมูล การนำเสนอผลงานวิจัย การเขียน
รายงานการวิจัย และ การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในวารสารวิชาการและหรือการ
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ (หากมี)
5.2.2 มีทักษะการทำงานด้านการวางแผน การบริห ารจัดการ การติดต่ อสื่ อสาร การ
จัดเตรียมสื่อ (power point) เพื่อการนำเสนอและเทคนิคการนำเสนอ
5.2.3 มีการพัฒนาด้านมนุษยสัมพันธ์ คุณธรรม จรรยาบรรณ จริยธรรมในการทำวิจัย
และการทำงานรายบุคคลหรือเป็นทีม โดยนักศึกษา 3-5 คน ร่วมกันทำงานวิจัย 1
เรื่อง
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และ ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4
5.4 จำนวนหน่วยกิต
6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 คณะสังคมศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานรายวิชา
5.5.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมรายละเอียดและขั้นตอนต่างๆ ของรายวิชา พร้อม
จัดทำคู่มือรายวิชา
5.5.3 ชี้แจงรายละเอียดวิชาแก่นักศึกษาพร้อมตอบข้อซักถาม
5.5.4 แนะนำวิธีการสืบค้นข้อมูล วิธีการจัดเตรียมโครงร่างงานวิจัย วิธีการเขียนรายงาน
ผลการวิจัย การจัดเตรียมสื่อเพาเวอร์พอยต์เพื่อการนำเสนอ และวิธีการนำเสนอ
5.5.5 คณะสังคมศาสตร์แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
5.5.6 อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางนัดพบนักศึกษาเพื่อเลือกเรื่องที่จะศึกษาและให้
คำปรึกษาต่างๆ ติดต่อสถานที่ต่างๆ เป็นต้น
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 มีคณะกรรมการประเมินผลงานวิจัย ประกอบด้วยอาจารย์ประจำวิชา อาจารย์ที่
ปรึ ก ษา อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาร่ ว ม (รวม 3-4 คน) ทำหน้ า ที่ ป ระเมิ น โครงร่ างงานวิ จั ย ว่ ามี ค วาม
เหมาะสมหรือไม่ พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่จะทำให้ได้ผลงานการวิจัยที่ดีและรัดกุม มีความ
เหมาะสมกับเวลาของนักศึกษา เป็นต้น
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5.6.2 คณะกรรมการประเมินผลงานวิจัยดังกล่าวทำหน้าที่ประเมินความก้าวหน้าของ
งานวิจัย พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น (หากมี)
5.6.3 เมื่ อนั กศึก ษาได้เสร็จสิ้ นการดำเนิ นการวิจั ยและเตรีย มรายงานผลการวิจัยแล้ ว
คณะกรรมการประเมินผลงานวิจัยทำหน้าที่ตรวจรายงานฯ และสอบงานวิจัย
5.6.4 นักศึกษาจะผ่านรายวิชานี้ (C=60-64 คะแนน) เมื่ออาจารย์ประจำวิชาสรุปความเห็น
ให้ผ่าน

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมการดำเนินการ
1.1 ความรู้ทางพระพุทธศาสนาที่สามารถ - มีการเรียนการสอนในรายวิชาพระพุทธศาสนาที่
นำไปประยุกต์ใช้ในงานสังคมสงเคราะห์ เกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์ เช่น พระพุทธศาสนากับ
และสวัสดิการสังคม
งานสังคมสงเคราะห์ พระพุทธศาสนากับการสังคม
สงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ป่วยระยะสุดท้าย
พระพุทธศาสนากับผู้สูงอายุ
- จัดโครงการกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะห์กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ อย่างเหมาะสม
1.2 ความคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์
-จัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ความคิด
สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง
-กลุ่มวิชาวิเคราะห์ เช่น รายวิชาการวิจัยทางสังคม
สงเคราะห์ 1 รายวิชาการวิจัยทางสังคมสงเคราะห์2
ฝึกฝนให้นักศึกษาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการวิจัย
-กลุ่มวิชาวิธีการทางสังคมสงเคราะห์ เช่น การ
ปฏิบัติงานตรง นโยบายและการบริหารงานสวัสดิการ
สังคม ซึ่งเป็นรายวิชาปฏิบัติการต่างๆของสาขาวิชา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ได้มีการ
แบ่งกลุ่มนักศึกษา และมอบหมายให้นักศึกษาได้คิด
วิเคราะห์เกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์ในสถานการณ์
ปัจจุบัน
1.3 ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และ -จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องสมุดสำหรับให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลต่างๆ
-จัดบริการ wireless internet ตามจุดต่างๆ ของ
คณะสังคมศาสตร์
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-มีรายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการค้นคว้า
-ฝึกฝนให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูล การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้
-ฝึกฝนนักศึกษาจัดเตรียมการนำเสนอผลงานด้วย
โปรแกรมต่างๆ ในการนำเสนอผลงาน
-ฝึกฝนนักศึกษาส่งรายงานด้วยสื่ออิเล็คทรอนิคและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 มีจิตสำนึกสาธารณะ/จิตสวัสดิการ -จัดโครงการที่ส่งเสริมให้นักศึกษาบำเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ
-ส่งนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงานในศาสนสถาน สถานที่
ราชการ หน่วยงาน องค์กร มูลนิธิ หรือสถาบันที่
ดำเนินการเกี่ยวกับสาธารณะประโยชน์และสถานที่ที่
มหาวิทยาลัยกำหนด
-นักศึกษามีโอกาสร่วมทำงานบริการให้กับชุมชนใน
โครงการต่างๆ
1.5 ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร ท ำ ง า น ก า ร -จัดการเรียนการสอนโดยแบ่งนักศึกษาทำงานกันเป็น
ติดต่อสื่อสาร การทำงานร่วมกัน มีมนุษย กลุ่ม หรือ เพื่อเรียนรู้การวางแผนการทำงาน ทำงาน
สั ม พั น ธ์ คุ ณ ธรรม จรรยาบรรณ และ ร่วมกัน การทำงานเป็นทีม การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มี
จริยธรรม
คุณธรรม จรรยาบรรณ จริยธรรม
-จัดบอร์ดและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริม
การการวางแผนการทำงาน ทำงานร่วมกัน การทำงาน
เป็นทีม การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีคุณธรรม
จรรยาบรรณ จริยธรรม
-มีอาจารย์ที่ปรึกษา ให้คำแนะนำและคำปรึกษาต่างๆ
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1. มี ห ลั ก ธรรมในการ - มี ก ารสอนสอดแทรกหลั ก ธรรม - ประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนที่
ดำเนินชีวิต
และปลูกฝังความมีระเบียบวินัย
มีการใช้หลักธรรมกับชีวิตและ
- มีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
ความมีระเบียบวินัย
- จั ด กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รเพื่ อ - ป ระเมิ น ก ารมี ส่ วน ร่ ว ม ใน
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พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม

2. มี วิ นั ย เค า ร พ ใน - มี ก ารสอนสอดแทรกหลั ก ธรรม
กฎหมายและสิ ท ธิ ข อง และปลูกฝังความมีระเบียบวินัย
คนอื่นๆ
- มีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
- จั ด กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รเพื่ อ
พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม

3. มี จิ ต ใ จ เสี ย ส ล ะ - มี ก ารสอนสอดแทรกหลั ก ธรรม
ประพฤติ ต นเกื้ อ กู ล ต่ อ และปลูกฝังความมีระเบียบวินัย
สังคม
- มีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
- จั ด กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รเพื่ อ
พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม

กิจกรรมทางสังคม
- ประเมิน ความรับ ผิ ด ชอบตาม
บ ท บ าท ห น้ าที่ และงาน ที่
มอบหมาย
- ประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนที่
มีการใช้หลักธรรมกับชีวิตและ
ความมีระเบียบวินัย
- ป ระเมิ น ก ารมี ส่ วน ร่ ว ม ใน
กิจกรรมทางสังคม
- ประเมิน ความรับ ผิ ด ชอบตาม
บ ท บ าท ห น้ าที่ และงาน ที่
มอบหมาย
- ประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนที่
มีการใช้หลักธรรมกับชีวิตและ
ความมีระเบียบวินัย - ประเมิน
การมีส่ วนร่วมในกิจกรรมทาง
สังคม
- ประเมิน ความรับ ผิ ด ชอบตาม
บ ท บ าท ห น้ าที่ และงาน ที่
มอบหมาย

2.2 ด้านความรู้
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1. รู้ จั ก กฎ เกณ ฑ์ ทาง - ก า รบ ร ร ย าย ที่ ผู้ ส อ น เป็ น ผู้ - ประเมินผลการเรียนรู้โดยการ
สั ง คม เคารพกฎหมาย ถ่ายทอด
สอบ ทดสอบ ทดลองปฏิ บั ติ
และเข้ า ใจในบทบาท - การมอบหมายงานศึกษาค้นคว้า ก า ร น ำ เส น อ ผ ล ง า น จ า ก
หน้าที่ของตนเอง
และการนำเสนอผลงานจากการ การศึ ก ษาค้ น คว้ า การใช้ สื่ อ
ค้นคว้า
และประเมินความรู้จากการเข้า
- การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การ ร่วมกิจกรรม
เข้ าร่ ว มกิ จกรรมทางสั งคม และ - ประเมิ น พฤติ ก รรมที่ ผ่ านการ
ประชุมสัมมนา
เรี ย นรู้ ความมี ร ะเบี ย บวิ นั ย
- จัดประสบการณ์เรียนรู้แบบบูรณา และการเคารพกฎหมาย
การ สาระความรู้ทุกรายวิชาผ่าน - ประเมิ น การมี ส่ ว นร่ ว มและ
เวที กิ จ กรรมสรุ ป บท เรี ย นใน ความรับผิดชอบในกิจกรรม
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2. มี ค ว า ม รู้ เท่ า ทั น
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
แ ล ะ ก า ร ใ ช้ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุด

3. เข้ า ใจในหลั ก เกณฑ์
ธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย์
สังคม และสิ่งแวดล้อม

4. ตระหนั ก รู้ ในคุ ณ ค่ า
ของศิ ล ปะ ภาษาและ
วั ฒ นธรรมทั้ ง ของไทย
และของป ระช าค ม
นานาชาติ

รูปแบบของนิทรรศการ ละครเวที
หรือกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ
- ก ารบ รรย าย ที่ ผู้ ส อ น เป็ น ผู้
ถ่ายทอด
- การมอบหมายงานศึกษาค้นคว้า
และการนำเสนอผลงานจากการ
ค้นคว้า
- การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การ
เข้ าร่ ว มกิ จกรรมทางสั งคม และ
ประชุมสัมมนา
- จัดประสบการณ์เรียนรู้แบบบูรณา
การ สาระความรู้ทุกรายวิชาผ่าน
เวที กิ จ กรรมสรุ ป บท เรี ย นใน
รูปแบบของนิทรรศการ ละครเวที
หรือกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ
- ก า รบ ร ร ย าย ที่ ผู้ ส อ น เป็ น ผู้
ถ่ายทอด
- การมอบหมายงานศึกษาค้นคว้า
และการนำเสนอผลงานจากการ
ค้นคว้า
- การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การ
เข้ าร่ ว มกิ จกรรมทางสั งคม และ
ประชุมสัมมนา
- จัดประสบการณ์เรียนรู้แบบบูรณา
การ สาระความรู้ทุกรายวิชาผ่าน
เวที กิ จ กรรมสรุ ป บท เรี ย นใน
รูปแบบของนิทรรศการ ละครเวที
หรือกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ
- ก า รบ ร ร ย าย ที่ ผู้ ส อ น เป็ น ผู้
ถ่ายทอด
- การมอบหมายงานศึกษาค้นคว้า
และการนำเสนอผลงานจากการ
ค้นคว้า

- ประเมินผลการเรียนรู้โดยการ
สอบ ทดสอบ ทดลองปฏิ บั ติ
ก า ร น ำ เส น อ ผ ล ง า น จ า ก
การศึ ก ษาค้ น คว้ า การใช้ สื่ อ
และประเมินความรู้จากการเข้า
ร่วมกิจกรรม
- ประเมิ น พฤติ ก รรมที่ ผ่ านการ
เรี ย นรู้ ความมี ร ะเบี ย บวิ นั ย
และการเคารพกฎหมาย
- ประเมิ น การมี ส่ ว นร่ ว มและ
ความรับผิดชอบในกิจกรรม

- ประเมินผลการเรียนรู้โดยการ
สอบ ทดสอบ ทดลองปฏิ บั ติ
ก า ร น ำ เส น อ ผ ล ง า น จ า ก
การศึ ก ษาค้ น คว้ า การใช้ สื่ อ
และประเมินความรู้จากการเข้า
ร่วมกิจกรรม
- ประเมิ น พฤติ ก รรมที่ ผ่ านการ
เรี ย นรู้ ความมี ร ะเบี ย บวิ นั ย
และการเคารพกฎหมาย
- ประเมิ น การมี ส่ ว นร่ ว มและ
ความรับผิดชอบในกิจกรรม

- ประเมินผลการเรียนรู้โดยการ
สอบ ทดสอบ ทดลองปฏิ บั ติ
ก า ร น ำ เส น อ ผ ล ง า น จ า ก
การศึ ก ษาค้ น คว้ า การใช้ สื่ อ
และประเมินความรู้จากการเข้า
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- การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การ
เข้ าร่ ว มกิ จกรรมทางสั งคม และ
ประชุมสัมมนา
- จัดประสบการณ์เรียนรู้แบบบูรณา
การ สาระความรู้ทุกรายวิชาผ่าน
เวที กิ จ กรรมสรุ ป บท เรี ย นใน
รูปแบบของนิทรรศการ ละครเวที
หรือกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ
5. รู้หลักการดำเนินชีวิต - ก า รบ ร ร ย าย ที่ ผู้ ส อ น เป็ น ผู้
ตามแนวทางพระพุ ท ธ ถ่ายทอด
ศาสนา
- การมอบหมายงานศึกษาค้นคว้า
และการนำเสนอผลงานจากการ
ค้นคว้า
- การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การ
เข้ าร่ ว มกิ จกรรมทางสั งคม และ
ประชุมสัมมนา
- จัดประสบการณ์เรียนรู้แบบบูรณา
การ สาระความรู้ทุกรายวิชาผ่าน
เวที กิ จ กรรมสรุ ป บท เรี ย นใน
รูปแบบของนิทรรศการ ละครเวที
หรือกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ
2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1. ฉลาดรู้ที่จะปฏิบัติตน - ฝึ ก การคิ ด วิ เคราะห์ เชิ ง เหตุ ผ ล
ให้ เกื้ อ กู ล ต่ อ สั งคมและ ผ่านกิจกรรมและสถานการณ์จริง
สิ่งแวดล้อม
- มอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมทาง
สั งคม ศาสนา กิ จ กรรมวิ ช าการ
และการศึกษาดูงาน
- จั ด เวที ส รุ ป บทเรี ย นในแต่ ล ะ
กิจกรรมที่มอบหมาย
2. วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ - ฝึ ก การคิ ด วิ เคราะห์ เชิ ง เหตุ ผ ล
ประเมินสถานการณ์และ ผ่านกิจกรรมและสถานการณ์จริง
ส ภ าว ก ารณ์ ได้ อ ย่ าง - มอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมทาง

ร่วมกิจกรรม
- ประเมิ น พฤติ ก รรมที่ ผ่ านการ
เรี ย นรู้ ความมี ร ะเบี ย บวิ นั ย
และการเคารพกฎหมาย
- ประเมิ น การมี ส่ ว นร่ ว มและ
ความรับผิดชอบในกิจกรรม

- ประเมินผลการเรียนรู้โดยการ
สอบ ทดสอบ ทดลองปฏิ บั ติ
ก า ร น ำ เส น อ ผ ล ง า น จ า ก
การศึ ก ษาค้ น คว้ า การใช้ สื่ อ
และประเมินความรู้จากการเข้า
ร่วมกิจกรรม
- ประเมิ น พฤติ ก รรมที่ ผ่ านการ
เรี ย นรู้ ความมี ร ะเบี ย บวิ นั ย
และการเคารพกฎหมาย
- ประเมิ น การมี ส่ ว นร่ ว มและ
ความรับผิดชอบในกิจกรรม

วิธีการวัดและประเมินผล
- ประเมินกิจกรรม
- สั งเกตพฤติ กรรม การกระทำ
และการแสดงออก
- ประเมินการใช้เทคโนโลยีเพื่ อ
การศึกษาและการติดต่อสื่อสาร

- ประเมินกิจกรรม
- สั งเกตพฤติ กรรม การกระทำ
และการแสดงออก
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เหมาะสม

สั งคม ศาสนา กิ จ กรรมวิ ช าการ - ประเมินการใช้เทคโนโลยีเพื่ อ
และการศึกษาดูงาน
การศึกษาและการติดต่อสื่อสาร
- จั ด เวที ส รุ ป บทเรี ย นในแต่ ล ะ
กิจกรรมที่มอบหมาย
3. ฉลาดรู้ ที่ จ ะแสวงหา - ฝึ ก การคิ ด วิ เคราะห์ เชิ ง เหตุ ผ ล - ประเมินกิจกรรม
แนวทางการทำงานและ ผ่านกิจกรรมและสถานการณ์จริง - สั งเกตพฤติ กรรม การกระทำ
ดำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุข - มอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมทาง และการแสดงออก
และสร้างสรรค์
สั งคม ศาสนา กิ จ กรรมวิ ช าการ - ประเมินการใช้เทคโนโลยีเพื่ อ
และการศึกษาดูงาน
การศึกษาและการติดต่อสื่อสาร
- จั ด เวที ส รุ ป บทเรี ย นในแต่ ล ะ
กิจกรรมที่มอบหมาย
4. ฉ ล า ด รู้ ที่ จ ะ ใ ช้ - ฝึ ก การคิ ด วิ เคราะห์ เ ชิ ง เหตุ ผ ล - ประเมินกิจกรรม
เท ค โ น โ ล ยี ใ ห้ เป็ น ผ่านกิจกรรมและสถานการณ์จริง - สั งเกตพฤติ กรรม การกระทำ
ประโยชน์ ต่อการศึกษา - มอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมทาง และการแสดงออก
การท ำงาน และการ สั งคม ศาสนา กิ จ กรรมวิ ช าการ - ประเมินการใช้เทคโนโลยีเพื่ อ
ติดต่อสื่อสาร
และการศึกษาดูงาน
การศึกษาและการติดต่อสื่อสาร
- จั ด เวที ส รุ ป บทเรี ย นในแต่ ล ะ
กิจกรรมที่มอบหมาย
2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1. มีภ าวะผู้น ำ รู้จักการ - กำหนดวิธีการเรียนการสอนโดย - ประเมินผลจากการทำงานเป็น
ใช้ เห ตุ ผ ล วางต น ได้ เน้นการเรียนรู้แบบเป็นกลุ่ม
ทีมและการมีส่วนร่วมในกลุ่ม
อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง ต า ม - จั ดให้ มี กิจกรรมสั ม พั นธ์และการ - ให้นักศึกษาประเมินตนเองและ
กาลเทศะ
ทำงานเป็นทีม
เพื่อนร่วมชั้นเรียน
- จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
- อาจารย์ ผู้ ส อนมี ก ารประเมิ น
พฤติกรรมของผู้เรียน
2. มี ค ว า ม เสี ย ส ล ะ - กำหนดวิธีการเรียนการสอนโดย - ประเมินผลจากการทำงานเป็น
บำเพ็ ญ ป ระโยช น์ ต่ อ เน้นการเรียนรู้แบบเป็นกลุ่ม
ทีมและการมีส่วนร่วมในกลุ่ม
ส่วนรวม
- จั ดให้ มี กิจกรรมสั ม พั นธ์และการ - ให้นักศึกษาประเมินตนเองและ
ทำงานเป็นทีม
เพื่อนร่วมชั้นเรียน
- จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
- อาจารย์ ผู้ ส อนมี ก ารประเมิ น
พฤติกรรมของผู้เรียน
3. มี ก ารสอดส่ อ ง และ - กำหนดวิธีการเรียนการสอนโดย - ประเมินผลจากการทำงานเป็น
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ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด การ เน้นการเรียนรู้แบบเป็นกลุ่ม
ทีมและการมีส่วนร่วมในกลุ่ม
ป ร ะ พ ฤ ติ มิ ช อ บ ใ น - จั ดให้ มี กิจกรรมสั ม พั นธ์และการ - ให้นักศึกษาประเมินตนเองและ
องค์กรและสังคม
ทำงานเป็นทีม
เพื่อนร่วมชั้นเรียน
- จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
- อาจารย์ ผู้ ส อนมี ก ารประเมิ น
พฤติกรรมของผู้เรียน
4. รู้ จั ก วางแผนในการ - กำหนดวิธีการเรียนการสอนโดย - ประเมินผลจากการทำงานเป็น
ทำงาน และดำเนิ น ตาม เน้นการเรียนรู้แบบเป็นกลุ่ม
ทีมและการมีส่วนร่วมในกลุ่ม
แผนที่ได้วางไว้
- จั ดให้ มี กิจกรรมสั ม พั นธ์และการ - ให้นักศึกษาประเมินตนเองและ
ทำงานเป็นทีม
เพื่อนร่วมชั้นเรียน
- จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
- อาจารย์ ผู้ ส อนมี ก ารประเมิ น
พฤติกรรมของผู้เรียน
2.5 ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1. มี ค วามสามารถจั ด - จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ - ป ระเมิ นผลการเรี ย น รู้ โ ดย
ก ลุ่ ม ค ว าม รู้ แ ล ะ คิ ด เกี่ย วข้องกับ การวิเคราะห์ ข้อมู ล อาจารย์ผู้สอน
วิ เค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล เชิ ง สถิ ติ และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ - ป ระเมิ น ผลจากการศึ กษ า
ตัว เลขได้ ใช้ เทคโนโลยี เพื่อการศึกษาค้นคว้า
ค้ น คว้ า ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ย
ดิ จิ ทั ล ได้ อ ย่ า งคุ้ น เคย - มอบหมายงานให้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า อินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์
สามารถติด ตามเพิ่ ม พู น ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต - ประเมิ น การนำเสนอผลงาน
ความรู้ในเทคโนโลยีอุบัติ และคอมพิวเตอร์
จ า ก ก า ร ค้ น ค ว้ า ผ่ า น สื่ อ
ใหม่อย่างมีประสิทธิผล
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. มี ค วามสามารถใน - จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ - ป ระเมิ นผลการเรี ย น รู้ โ ดย
ก ารแ ส ว งห าค ว าม รู้ เกี่ย วข้องกับ การวิเคราะห์ ข้อมู ล อาจารย์ผู้สอน
การจัดเก็บ ประมวลผล สถิ ติ และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ - ป ระเมิ น ผลจากการศึ กษ า
ข้ อ มู ล และการนำเสนอ เพื่อการศึกษาค้นคว้า
ค้ น คว้ า ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ย
ข้ อ มู ล ผ่ า นอุ ป กรณ์ ท าง - มอบหมายงานให้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า อินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต - ประเมิ น การนำเสนอผลงาน
สามารถใช้เครื่องมือเพื่อ และคอมพิวเตอร์
จ า ก ก า ร ค้ น ค ว้ า ผ่ า น สื่ อ
ก า ร สื บ ค้ น ข้ อ มู ล ที่
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ถู ก ต้ อ งต ร ะ ห นั ก ถึ ง
ลิขสิทธิ์และประเด็นการ
คัดลอกผลงาน สามารถ
สร้ างสรรค์ แ ละผลิ ต สื่ อ
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ดิ จิ ทั ล มั ล ติ มี เดี ย และ
นวัตกรรมทางสังคมเพื่อ
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ที่
ห ล า ก ห ล า ย มี
ความสามารถในการ
เ รี ย น รู้ ผ่ า น ร ะ บ บ
เ ท ค โ น โ ล ยี ห รื อ
แอพพลิเคชั่น
3 . มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ - จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ - ป ระเมิ นผลการเรี ย น รู้ โ ดย
สื่ อ ส า ร ไ ด้ อ ย่ า ง มี เกี่ย วข้องกับ การวิเคราะห์ ข้อมู ล อาจารย์ผู้สอน
ประสิ ท ธิ ภ าพ สามารถ สถิ ติ และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ - ป ระเมิ น ผลจากการศึ กษ า
เลือกใช้รูปแบบการสื่อที่ เพื่อการศึกษาค้นคว้า
ค้ น คว้ า ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ย
สารที่เหมาะสม สามารถ - มอบหมายงานให้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า อินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์
ติ ด ต่ อ สื่ อ ส า ร ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต - ประเมิ น การนำเสนอผลงาน
ประสานงานและทำงาน และคอมพิวเตอร์
จ า ก ก า ร ค้ น ค ว้ า ผ่ า น สื่ อ
ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งมี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เครื่องมือและช่องทางที่
ห ลากห ลาย สำห รั บ
บุคคลที่แตกต่างกันได้ มี
ความตระหนั ก ถึ งความ
ปลอดภั ย ทางออนไลน์
การรู้ จั ก ป้ อ งกั น ข้ อ มู ล
และภาพลักษณ์ ส่วนตน
ระมัดระวังและไตร่ตรอง
ในการแบ่งปันข้อมูลและ
การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
ทางออนไลน์
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(curriculum mapping)
พิจารณาความเชื่อมโยงของผลการเรียนรู้ของหลักสูตรและของรายวิชา แสดงให้เห็นว่าแต่ละ
รายวิชาในหลักสูตร รับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือ
ความรับผิดชอบรอง ทั้งนี้ ผลการเรียนรู้ดังตารางที่แนบ มีความหมายดังนี้
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีหลักธรรมในการดำเนินชีวิต
1.2 มีวินัย เคารพในกฎหมายและสิทธิของคนอื่นๆ
1.3 มีจิตใจเสียสละ ประพฤติตนเกื้อกูลต่อสังคม
2. ด้านความรู้
2.1 รู้จักกฎเกณฑ์ทางสังคม เคารพกฎหมาย และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง
2.2 มีความรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2.3 เข้าใจในหลักเกณฑ์ธรรมชาติของมนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม
2.4. ตระหนักรู้ในคุณค่าของศิลปะ ภาษาและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ
2.5 รู้หลักการดำเนินชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนา
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 ฉลาดรู้ที่จะปฏิบัติตนให้เกื้อกูลต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
3.2 วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์และสภาวการณ์ได้อย่างเหมาะสม
3.3 ฉลาดรู้ที่จะแสวงหาแนวทางการทำงานและดำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุขและสร้างสรรค์
3.4 ฉลาดรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ ต่อการศึกษา การทำงาน และการติดต่อสื่อสาร
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีภาวะผู้นำ รู้จักการใช้เหตุผล วางตนได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ
4.2 มีความเสียสละ บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
4.3 มีการสอดส่อง และป้องกันไม่ให้เกิดการประพฤติมิชอบในองค์กรและสังคม
4.4 รู้จักวางแผนในการทำงาน และดำเนินตามแผนที่ได้วางไว้
5. ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีความสามารถจัดกลุ่มความรู้ และคิดวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขได้ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้
อย่างคุ้นเคย สามารถติดตามเพิ่มพูนความรู้ในเทคโนโลยีอุบัติใหม่อย่างมีประสิทธิผล
5.2 มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ การจัดเก็บ ประมวลผลข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล
ผ่านอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้ สามารถใช้เครื่องมือเพื่อการสืบค้นข้อมูลที่ถูกต้อง
ตระหนักถึงลิขสิทธิ์และประเด็นการคัดลอกผลงาน สามารถสร้างสรรค์และผลิตสื่อดิจิทัล
มัลติมีเดีย และนวัตกรรมทางสังคมเพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย มีความสามารถในการ
เรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีหรือแอพพลิเคชั่น
5.3 มี ค วามสามารถสื่ อ สารได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ สามารถเลื อ กใช้ รูป แบบการสื่ อ ที่ ส ารที่
เหมาะสม สามารถติดต่อสื่อสาร ประสานงานและทำงานผ่านระบบออนไลน์ซึ่งมีเครื่องมือ
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และช่องทางที่หลากหลาย สำหรับบุคคลที่แตกต่างกัน ได้ มีความตระหนักถึงความปลอดภัย
ทางออนไลน์การรู้จักป้องกันข้อมูลและภาพลักษณ์ส่วนตน ระมัดระวังและไตร่ตรองในการ
แบ่งปันข้อมูลและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นทางออนไลน์
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1 2 3 4

ทักษะในการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลขฯ
1 2 3

 

 

 

  



  

    

  



  

 

  

คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
1
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
รายวิชาบังคับเรียน
GE1001 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายวิชาเลือกเรียน
GE1002 พระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
GE1003 กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายใน
ชีวิตประจำวัน
GE1004 สิทธิมนุษยชน คุณธรรมจริยธรรมและ
หลักธรรมาภิบาล
GE1005 พระปริตร พระเครื่อง และ
โหราศาสตร์ไทย
GE1006 พระพุทธศาสนากับจิตอาสาเพื่อ

2

ความรู้
3

 

1

2

3

ทักษะทางปัญญา
4

 

  

5

1

2

3

4
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ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1 2 3 4

ทักษะในการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลขฯ
1 2 3

  

          







คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
1
พัฒนาสังคม
GE1007 ไทยศึกษากับพหุวัฒนธรรม
GE1008 ความเป็นพลเมืองในสังคม
ประชาธิปไตย
GE 1009 อนาคตสังคมไทยและสังคมโลกที่
เปลี่ยนแปลง
GE 1010 การเมืองการปกครองไทย
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
รายวิชาบังคับเรียน
GE2001 การคิดเชิงเหตุผลและการแก้ปัญหา
รายวิชาเลือกเรียน
GE2002 การคิดเชิงเหตุผลและการแก้ปัญหา
GE2003 มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา
GE2004 ชีวิต ความสุข ความตาย
GE2005 ความเป็นผู้นำและการจัดการ

2

ความรู้
3

1



2

3




   





ทักษะทางปัญญา
4

5




1

2

3

4
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คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
GE2006 จิตวิทยากับชีวิตสมัยใหม่
GE2007 การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและ
สังคม
กลุ่มวิชาภาษา
รายวิชาบังคับเรียน
GE3001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
GE3002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
GE3003 ทักษะการพูดและการฟัง
ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเลือกเรียน
GE3004 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการศึกษา
GE3005 ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
GE3006 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
ประกอบอาชีพ
GE3007 ภาษาจีนพื้นฐาน

1 2
 

3

ทักษะความสัมพันธ์
ทักษะในการ
ความรู้
ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคลและ
วิเคราะห์
ความรับผิดชอบ
เชิงตัวเลขฯ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
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คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
1

2

ความรู้
3

1

2

3

GE3008 ภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มประเทศ


อาเซียน
GE3009 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 

GE3010 การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน


กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
รายวิชาบังคับเรียน
GE4001 สถิติเพื่อการวิจัยและการเรียนรู้

 
รายวิชาเลือกเรียน
GE4002 คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
 
 
GE4003 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาทักษะ
   
การเรียนรู้
GE4004 ปัญญาประดิษฐ์
 
 
GE4005 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
 
 
ค้นคว้า
GE4006 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต



ทักษะทางปัญญา
4

5

1

2

3

4





ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1 2 3 4

ทักษะในการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลขฯ
1 2 3
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คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
1
GE4007 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำหรับงาน
ยุคดิจิทัล

2


ความรู้
3

1

2


3

ทักษะทางปัญญา
4

5

1

2

3

4
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1. มีจิ ตสำนึ ก และตระหนั ก - อ าจ ารย์ ผู้ ส อ น ส อ ด แ ท ร ก - ประเมิ น จากการพฤติ ก รรม
ศึ ก ษ าในการปฏิ บั ติ ต าม คุณธรรม จริยธรรมในการสอน การเรีย นการสอน เช่ น การ
จรรยาบรรณวิ ช าการและ ทุกรายวิชา
ตรงต่อเวลาของนักศึกษา ใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ การเข้ า เรี ย น การส่ ง งานที่
เน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์ ได้รับมอบหมาย การเข้าร่ วม
จริง กรณีตัวอย่าง
กิจกรรม
- เน้ น การเข้ า ชั้ น เรี ย นตรงเวลา - ความมี วิ นั ย ความพ ร้ อ ม
และการแต่งกายให้เป็นไปตาม เพรียงของนักศึกษาในการเข้า
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
- การรั บ ผิ ด ชอบในหน้ า ที่ ที่
ได้รับมอบหมาย
- การอภิ ป รายแลกเป ลี่ ย น
ความคิดเห็นทางวิชาการ จาก
สถานการณ์จริง กรณีตัวอย่าง
และการฝึ ก ภาคปฏิ บั ติ เป็ น
ต้น
2. มี วิ นั ย ซื่ อ สั ต ย์ แ ล ะ - อ าจ ารย์ ผู้ ส อ น ส อ ด แ ท ร ก - ประเมิ น จากการพฤติ ก รรม
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองและ คุณธรรม จริยธรรมในการสอน การเรีย นการสอน เช่ น การ
สังคม
ทุกรายวิชา
ตรงต่อเวลาของนักศึกษา ใน
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ การเข้ า เรี ย น การส่ ง งานที่
เน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์ ได้รับมอบหมาย การเข้าร่วม
จริง กรณีตัวอย่าง
กิจกรรม
- เน้ น การเข้ า ชั้ น เรี ย นตรงเวลา - ความมี วิ นั ย ความพ ร้ อ ม
และการแต่งกายให้เป็นไปตาม เพรียงของนักศึกษาในการเข้า
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
- การรั บ ผิ ด ชอบในหน้ า ที่ ที่
ได้รับมอบหมาย
- การอภิ ป รายแลกเป ลี่ ย น
ความคิดเห็นทางวิชาการ จาก
สถานการณ์จริง กรณีตัวอย่าง
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3. มี จิ ต สาธารณะ รั ก และ - อ าจ ารย์ ผู้ ส อ น ส อ ด แ ท ร ก
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน คุณธรรม จริยธรรมในการสอน
และประเทศชาติ
ทุกรายวิชา
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง กรณีตัวอย่าง
- เน้ น การเข้ า ชั้ น เรี ย นตรงเวลา
และการแต่งกายให้เป็นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย

2.2 ด้านความรู้
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1. มีความรู้เกี่ยวกับ แนวคิด - เน้ น การเรี ย นการสอนที่ เน้ น
ทฤษฎี หลักการ เนื้อหาของ ผู้ เรี ย นเป็ น สำคั ญ (Studentรายวิชา
centered)
- จั ด ใ ห้ มี ก า ร เรี ย น รู้ จ า ก
สถานการณ์จริง กรณีตัวอย่าง
- จั ด บรรยายพิ เศษโดยวิท ยากร
ภายนอกที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญ
หรือมีประสบการณ์ตรง
- จั ด ให้ มี ก ารสั ม มนา อภิ ป ราย
แลกเปลี่ ย นความคิด เห็ น การ
ฝึกภาคปฏิบัติ
2. มีความสามารถในการใช้ - เน้ น การเรี ย นการสอนที่ เน้ น
ความรู้มาอธิบายในรายวิชา ผู้ เรี ย นเป็ น สำคั ญ (Student-

และการฝึ ก ภาคปฏิ บั ติ เป็ น
ต้น
- ประเมิ น จากการพฤติ ก รรม
การเรีย นการสอน เช่ น การ
ตรงต่อเวลาของนักศึกษา ใน
การเข้ า เรี ย น การส่ ง งานที่
ได้รับมอบหมาย การเข้าร่วม
กิจกรรม
- ความมี วิ นั ย ความพ ร้ อ ม
เพรียงของนักศึกษาในการเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
- การรั บ ผิ ด ชอบในหน้ า ที่ ที่
ได้รับมอบหมาย
- การอภิ ป รายแลกเป ลี่ ย น
ความคิดเห็นทางวิชาการ จาก
สถานการณ์จริง กรณีตัวอย่าง
และการฝึ ก ภาคปฏิ บั ติ เป็ น
ต้น
วิธีการวัดและประเมินผล
- การทดสอบย่ อ ย การสอบ
กลางภาคเรียน และปลายภาค
เรียน
- ก า ร จั ด ท ำ ร า ย งา น ก า ร
นำเสนอผลงาน
- ประเมิ น ผลงานจากการฝึ ก
ภาคปฏิบัติ

- การทดสอบย่ อ ย การสอบ
กลางภาคเรียน และปลายภาค
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ทางพระพุทธศาสนา

3. มีความรู้เกี่ยวกับวิชาการ
สั ง ค ม ส ง เค ร า ะ ห์ แ ล ะ
น โย บ าย สั งค ม แ ล ะ ก าร
ปฏิ บั ติ ง านทางวิ ช าชี พ กั บ
บุ ค ค ล ค รอ บ ค รั ว ก ลุ่ ม
ชุ ม ชน สั ง คมและวิ ช าชี พ
อื่นๆ อย่างเหมาะสม

4. มีความรู้ด้านการบริห าร
จัดการทรัพยากรทางสังคม
เพื่ อ ใ ห้ เ กิ ด บ ริ ก า ร ที่
เหมาะสม โดยตระหนั ก ใน
ธ ร ร ม เ นี ย ม ป ฏิ บั ติ
กฎ ระเบี ยบ ข้ อ บั งคั บ ที่
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ต า ม
สถานการณ์

5. มีความรู้ความเข้าใจด้าน
พระพุทธศาสนา

centered)
- จั ด ใ ห้ มี ก า ร เรี ย น รู้ จ า ก
สถานการณ์จริง กรณีตัวอย่าง
- จั ด บรรยายพิ เศษโดยวิท ยากร
ภายนอกที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญ
หรือมีประสบการณ์ตรง
- จั ด ให้ มี ก ารสั ม มนา อภิ ป ราย
แลกเปลี่ ย นความคิด เห็ น การ
ฝึกภาคปฏิบัติ
- เน้ น การเรี ย นการสอนที่ เน้ น
ผู้ เรี ย นเป็ น สำคั ญ (Studentcentered)
- จั ด ใ ห้ มี ก า ร เรี ย น รู้ จ า ก
สถานการณ์จริง กรณีตัวอย่าง
- จั ด บรรยายพิ เศษโดยวิท ยากร
ภายนอกที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญ
หรือมีประสบการณ์ตรง
- จั ด ให้ มี ก ารสั ม มนา อภิ ป ราย
แลกเปลี่ ย นความคิด เห็ น การ
ฝึกภาคปฏิบัติ
- เน้ น การเรี ย นการสอนที่ เน้ น
ผู้ เรี ย นเป็ น สำคั ญ (Studentcentered)
- จั ด ใ ห้ มี ก า ร เรี ย น รู้ จ า ก
สถานการณ์จริง กรณีตัวอย่าง
- จั ด บรรยายพิ เศษโดยวิท ยากร
ภายนอกที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญ
หรือมีประสบการณ์ตรง
- จั ด ให้ มี ก ารสั ม มนา อภิ ป ราย
แลกเปลี่ ย นความคิด เห็ น การ
ฝึกภาคปฏิบัติ
- เน้ น การเรี ย นการสอนที่ เน้ น
ผู้ เรี ย นเป็ น สำคั ญ (Student-

เรียน
- ก า ร จั ด ท ำ ร า ย งา น ก า ร
นำเสนอผลงาน
- ประเมิ น ผลงานจากการฝึ ก
ภาคปฏิบัติ

- การทดสอบย่ อ ย การสอบ
กลางภาคเรียน และปลายภาค
เรียน
- ก า ร จั ด ท ำ ร า ย งา น ก า ร
นำเสนอผลงาน
- ประเมิ น ผลงานจากการฝึ ก
ภาคปฏิบัติ

- การทดสอบย่ อ ย การสอบ
กลางภาคเรียน และปลายภาค
เรียน
- ก า ร จั ด ท ำ ร า ย งา น ก า ร
นำเสนอผลงาน
- ประเมิ น ผลงานจากการฝึ ก
ภาคปฏิบัติ

- การทดสอบย่ อ ย การสอบ
กลางภาคเรียน และปลายภาค
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centered)
- จั ด ใ ห้ มี ก า ร เรี ย น รู้ จ า ก
สถานการณ์จริง กรณีตัวอย่าง
- จั ด บรรยายพิ เศษโดยวิท ยากร
ภายนอกที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญ
หรือมีประสบการณ์ตรง
- จั ด ให้ มี ก ารสั ม มนา อภิ ป ราย
แลกเปลี่ ย นความคิด เห็ น การ
ฝึกภาคปฏิบัติ
2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1. สามารถคิ ด วิ เ คราะห์ - จั ด กระบวนการเรีย นการสอน
อ ย่ า ง เป็ น ร ะ บ บ แ ล ะ แบบบรรยายที่ ฝึ กทั ก ษะการคิ ด
สร้างสรรค์
ทั้ งในระดับ บุ ค คลและกลุ่ ม เช่ น
สะท้อนคิด อภิปรายกลุ่ม การทำ
กรณีตัวอย่าง
- จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีโอกาส
ปฏิบัติงานจริง
2. สามารถบู ร ณาการและ - จั ด กระบวนการเรีย นการสอน
สั ง เค ราะห์ อ งค์ ค ว าม รู้ แบบบรรยายที่ ฝึ กทั ก ษะการคิ ด
ทั ศนคติ ทั กษะทางวิช าชี พ ทั้ งในระดับ บุ ค คลและกลุ่ ม เช่ น
แ ล ะ ห ลั ก ธ ร ร ม ท า ง สะท้อนคิด อภิปรายกลุ่ม การทำ
พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า เพื่ อ กรณีตัวอย่าง
ประโยชน์ ใ นกระบวนการ - จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีโอกาส
แก้ ไขปั ญ หาสั ง คมได้ อ ย่ า ง ปฏิบัติงานจริง
เหมาะสม
3. ส า ม า ร ถ ว า ง แ ผ น - จั ด กระบวนการเรีย นการสอน
วิ เคราะห์ แ ละประเมิ น การ แบบบรรยายที่ ฝึ กทั ก ษะการคิ ด
ปฏิ บั ติ ง านของตนเองได้ ทั้ งในระดับ บุ ค คลและกลุ่ ม เช่ น
อย่างไม่ลำเอียง เพื่อนำไปสู่ สะท้อนคิด อภิปรายกลุ่ม การทำ
การพั ฒ นาตนเอง และการ กรณีตัวอย่าง
ปฏิบัติงาน
- จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีโอกาส
ปฏิบัติงานจริง

เรียน
- ก า ร จั ด ท ำ ร า ย งา น ก า ร
นำเสนอผลงาน
- ประเมิ น ผลงานจากการฝึ ก
ภาคปฏิบัติ

วิธีการวัดและประเมินผล
- ก า ร เขี ย น ร า ย ง า น ก า ร
นำเสนอผลงานของนักศึกษา
- การสอบรายวิ ช า การฝึ ก
ปฏิบัติภาคสนาม
- ก า ร ใ ช้ แ บ บ ท ด ส อ บ /
สัมภาษณ์ที่เน้นให้นักศึกษาได้
ฝึกคิดแก้ปัญหา
- ก า ร เขี ย น ร า ย ง า น ก า ร
นำเสนอผลงานของนักศึกษา
- การสอบรายวิ ช า การฝึ ก
ปฏิบัติภาคสนาม
- ก า ร ใ ช้ แ บ บ ท ด ส อ บ /
สัมภาษณ์ที่เน้นให้นักศึกษาได้
ฝึกคิดแก้ปัญหา
- ก า ร เขี ย น ร า ย ง า น ก า ร
นำเสนอผลงานของนักศึกษา
- การสอบรายวิ ช า การฝึ ก
ปฏิบัติภาคสนาม
- ก า ร ใ ช้ แ บ บ ท ด ส อ บ /
สัมภาษณ์ที่เน้นให้นักศึกษาได้
ฝึกคิดแก้ปัญหา
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2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1. มีทักษะในการสร้ างและ - จั ด การเรี ย น ก ารสอ น แ บ บ
พัฒนาสัมพันธภาพกับบุคคล บรรยาย แบบกิ จ กรรมที่ เน้ น
อื่น มีภาวะผู้นำและผู้ตามใน การทำงานเป็น กลุ่ มและงานที่
แต่ ล ะสถานการณ์ อย่ า ง ต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
เหมาะสม
- จั ด ประสบการณ์ การเรียนรู้ใน
การฝึกภาคปฏิบัติ
- สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ
การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจ
วัฒนธรรมขององค์กร ฯลฯ ใน
รายวิชาต่างๆ
2. ต ร ะ ห นั ก ใ น ค ว า ม - จั ด การเรี ย น ก ารสอ น แ บ บ
แตกต่ า ง หลากหลายทาง บรรยาย แบบกิ จ กรรมที่ เน้ น
สั ง ค ม แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม การทำงานเป็น กลุ่ มและงานที่
สามารถปฏิ บั ติ งานร่ ว มกั บ ต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ - จั ด ประสบการณ์ การเรียนรู้ใน
การฝึกภาคปฏิบัติ
- สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ
การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจ
วัฒนธรรมขององค์กร ฯลฯ ใน
รายวิชาต่างๆ
3. มีความรับผิดชอบต่องาน - จั ด การเรี ย น ก ารสอ น แ บ บ
ที่ได้รับมอบหมายเพื่อพัฒนา บรรยาย แบบกิ จ กรรมที่ เน้ น
ตนเองและวิ ช าชี พ อย่ า ง การทำงานเป็น กลุ่ มและงานที่
ต่อเนื่อง
ต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
- จั ด ประสบการณ์ การเรียนรู้ใน
การฝึกภาคปฏิบัติ
- สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ
การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจ
วัฒนธรรมขององค์กร ฯลฯ ใน
รายวิชาต่างๆ

วิธีการวัดและประเมินผล
- สั ง เกตพฤติ ก รรมและการ
แสดงออกของนักศึก ษาขณะ
ทำกิจกรรมกลุ่ม
- การนำเสนอผลงานเป็นกลุ่ม
- ประเมิ นความสม่ำเสมอการ
เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมกลุ่ ม ความ
รั บ ผิ ด ชอบในหน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
- ประเมิ น โดยเพื่ อ นร่ ว มชั้ น
เรียนด้วยกัน
- สั ง เกตพฤติ ก รรมและการ
แสดงออกของนักศึกษาขณะ
ทำกิจกรรมกลุ่ม
- การนำเสนอผลงานเป็นกลุ่ม
- ประเมิ นความสม่ำเสมอการ
เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมกลุ่ ม ความ
รั บ ผิ ด ชอบในหน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
- ประเมิ น โดยเพื่ อ นร่ ว มชั้ น
เรียนด้วยกัน
- สั ง เกตพฤติ ก รรมและการ
แสดงออกของนักศึกษาขณะ
ทำกิจกรรมกลุ่ม
- การนำเสนอผลงานเป็นกลุ่ม
- ประเมิ นความสม่ำเสมอการ
เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมกลุ่ ม ความ
รั บ ผิ ด ชอบในหน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
- ประเมิ น โดยเพื่ อ นร่ ว มชั้ น
เรียนด้วยกัน
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2.5 ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1. มี ทั ก ษะในเก็ บ รวบรวม - จัดการเรียนการสอนที่เน้นการ - ก า ร ส อ บ ร า ย วิ ช า ก า ร
และวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และ ฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด อภิ ป รายแลกเปลี่ ย นความ
สารสนเทศ ที่ ช่ ว ยในการ การฟัง การเขียนรายงาน การ คิด เห็ น จากการสั ม มนา การ
วิ เคราะห์ แ ละแก้ ไขปั ญ หา สั ม มนาอภิ ป รายแลกเปลี่ ย น ฝึกภาคปฏิบัติ
สั ง ค ม ใน ร ะ ดั บ บุ ค ค ล ความคิ ด เห็ น ระหว่ า งผู้ เรี ย น - ทักษะการพูดในการนำเสนอ
ค รอ บ ค รั ว ก ลุ่ ม ชุ ม ช น ผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ
ผลงาน การเขี ย นรายงาน
องค์กร
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ การนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยี
ส่ งเสริม ให้ ผู้ เรีย นเลื อ กใช้ แ ละ สารสนเทศ
นำเสนอผลงานด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารที่
หลากหลายและเหมาะสม
2.สามารถใช้ป ระโยชน์ จ าก - จัดการเรียนการสอนที่เน้นการ - ก า ร ส อ บ ร า ย วิ ช า ก า ร
งานวิ จั ย และเท คโนโลยี ฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด อภิ ป รายแลกเปลี่ ย นความ
สารสนเทศในการสื บ ค้ น การฟัง การเขียนรายงาน การ คิด เห็ น จากการสั ม มนา การ
วิ เคราะห์ แ ละประมวลผล สั ม มนาอภิ ป รายแลกเปลี่ ย น ฝึกภาคปฏิบัติ
ข้ อ มู ล นำเสนองานและ ความคิ ด เห็ น ระหว่ า งผู้ เรี ย น - ทักษะการพูดในการนำเสนอ
สื่ อ ส า ร ผ ล งา น ได้ อ ย่ า ง ผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ
ผลงาน การเขี ย นรายงาน
สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ การนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยี
และสภาพแวดล้อม
ส่ งเสริม ให้ ผู้ เรีย นเลื อ กใช้ แ ละ สารสนเทศ
นำเสนอผลงานด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารที่
หลากหลายและเหมาะสม
3. มีทักษะในการสื่อสารกับ - จัดการเรียนการสอนที่เน้นการ - ก า ร ส อ บ ร า ย วิ ช า ก า ร
ผู้ ใช้ บ ริ ก ารเป้ า หมาย และ ฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด อภิ ป รายแลกเปลี่ ย นความ
ชุมชนที่มีความหลากหลาย การฟัง การเขียนรายงาน การ คิด เห็ น จากการสั ม มนา การ
ด้ ว ยวิ ธี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารที่ สั ม มนาอภิ ป รายแลกเปลี่ ย น ฝึกภาคปฏิบัติ
ทั น สมั ย และเหมาะสมกั บ ความคิ ด เห็ น ระหว่ า งผู้ เรี ย น - ทักษะการพูดในการนำเสนอ
สถานการณ์และจุดมุ่งหมาย ผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ
ผลงาน การเขี ย นรายงาน
ที่กำหนดไว้
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ การนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยี
ส่ งเสริม ให้ ผู้ เรีย นเลื อ กใช้ แ ละ สารสนเทศ
นำเสนอผลงานด้วยเทคโนโลยี
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สารสนเทศและการสื่ อ สารที่
หลากหลายและเหมาะสม
3. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ จ ากหลั ก สู ต รสู่ ร ายวิช า
(curriculum mapping)
พิจ ารณาความเชื่อมโยงของผลการเรียนรู้ของหลั กสู ตรและของรายวิช า แสดงให้ เ ห็ น ว่าแต่ล ะ
รายวิชาในหลักสูตร รับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือ
ความรับผิดชอบรอง ทั้งนี้ ผลการเรียนรู้ดังตารางที่แนบ มีความหมายดังนี้
หมวดวิชาเฉพาะ
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีจิตสำนึกและตระหนักศึกษาในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาการและจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.2 มีวินัย ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.3 มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ
2. ด้านความรู้
2.1 มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี หลักการ เนื้อหาของรายวิชา
2.2 มีความสามารถในการใช้ความรู้มาอธิบายในรายวิชาทางพระพุทธศาสนา
2.3 มีความรู้เกี่ยวกับวิชาการสังคมสงเคราะห์และนโยบายสังคมและการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ
กับบุคคล ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน สังคมและวิชาชีพอื่นๆ อย่างเหมาะสม
2.4 มี ค วามรู้ ด้ านการบริ ห ารจั ด การทรัพ ยากรทางสั งคมเพื่ อ ให้ เกิ ด บริก ารที่ เหมาะสม โดย
ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
2.5 มีความรู้ความเข้าใจด้านพระพุทธศาสนา
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์
3.2 สามารถบูรณาการและสังเคราะห์ องค์ความรู้ ทัศนคติ ทักษะทางวิชาชีพ และหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา เพื่อประโยชน์ในกระบวนการแก้ไขปัญหาสังคมได้อย่างเหมาะสม
3.3 สามารถวางแผนวิเคราะห์ และประเมินการปฏิ บัติงานของตนเองได้อย่างไม่ล ำเอียง เพื่ อ
นำไปสู่การพัฒนาตนเอง และการปฏิบัติงาน
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มี ทัก ษะในการสร้างและพั ฒ นาสั ม พั นธภาพกับ บุ ค คลอื่ น มี ภ าวะผู้ นำและผู้ ต ามในแต่ล ะ
สถานการณ์อย่างเหมาะสม
4.2 ตระหนักในความแตกต่าง หลากหลายทางสังคมและวัฒ นธรรม สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายเพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
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5. ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทักษะในเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ ที่ช่วยในการวิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหาสังคม ในระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน องค์กร
5.2 สามารถใช้ ป ระโยชน์ จ ากงานวิจัย และเทคโนโลยี ส ารสนเทศในการสื บ ค้ น วิเคราะห์ และ
ประมวลผลข้อมูล นำเสนองานและสื่อสารผลงานได้อย่างสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและ
สภาพแวดล้อม
5.3 มีทักษะในการสื่อสารกับผู้ใช้บริ การเป้าหมาย และชุมชนที่มีความหลากหลาย ด้วยวิธีการ
ติดต่อสื่อสารที่ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์และจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทาง
ปัญญา

ทักษะ
ความ
สัมพันธ์ฯ

ทักษะใน
การ
วิเคราะห์ฯ

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3
2) หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา
รายวิชาบังคับเรียน
BU5001 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
BU5002 พระไตรปิฎกศึกษา 1
BU5003 พระไตรปิฎกศึกษา 2
BU5004 พระไตรปิฎกศึกษา 3
BU5005 พุทธวิถีไทย
BU5006 ภาษาบาลีเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา
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รายวิชา

คุณธรรม
จริยธรรม

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

ทักษะ
ความ
สัมพันธ์ฯ

ทักษะใน
การ
วิเคราะห์ฯ

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3
BU5007 ภาษาสันสกฤตเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา
BU5008 การปฏิบัติกรรมฐาน
รายวิชาเลือกเรียน

    
   
  

              

BU5009 พระพุทธศาสนามหายาน
BU50010 ศาสนศึกษา
BU50011 ภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
BU50012 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย
BU50013 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
BU50014 พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
BU50015 พระพุทธศาสนากับโลกาภิวัตน์
BU50016 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยั่งยืน
BU50017 พระพุทธศาสนาในสังคมไทยร่วมสมัย
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รายวิชา

คุณธรรม
จริยธรรม

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

ทักษะ
ความ
สัมพันธ์ฯ

ทักษะใน
การ
วิเคราะห์ฯ

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3
BU50018 การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา

                

กลุ่มวิชาเอกสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
รายวิชาบังคับเรียน
SO1201 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์เบื้องต้น
SO1202 จริยธรรมทางวิชาชีพและคุณค่าความเป็นมนุษย์
SO1203 สวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
SO1204 พลวัตพฤติกรรมมนุษย์ในสังคมที่เปลี่ยนแปลง
SO1205 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและปัญหาสังคม
SO1206 ทฤษฎีและหลักการพัฒนาสังคม
SO1207 สังคมสงเคราะห์กับกฎหมาย
SO1208 พระพุทธศาสนากับการสังคมสงเคราะห์
SO1209 การสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย
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รายวิชา

คุณธรรม
จริยธรรม

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

ทักษะ
ความ
สัมพันธ์ฯ

ทักษะใน
การ
วิเคราะห์ฯ

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3
SO1210 การสังคมสงเคราะห์กลุ่ม
SO1211 การสังคมสงเคราะห์ชุมชน
SO1212 นโยบายและการบริหารงานสวัสดิการสังคม
SO1213 การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ 1
SO1214 การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ 2
SO1215 การใหการปรึกษาทางสังคมสงเคราะห์
SO1216 การสัมมนาทางสังคมสงเคราะห์













































































































































SO1221 พระพุ ท ธศาสนากับ การสั งคมสงเคราะห์ ผู้ ป่ ว ยโรคเรื้อรังและ 

































































































รายวิชาเลือกเรียน
SO1217 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานสังคมสงเคราะห์
SO1218 การจัดการความขัดแยงในงานสังคมสงเคราะห์
SO1219 สังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม
SO1220 การจัดการภัยพิบัติ
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รายวิชา

คุณธรรม
จริยธรรม

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

ทักษะ
ความ
สัมพันธ์ฯ

ทักษะใน
การ
วิเคราะห์ฯ

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย

SO1222 พระพุทธศาสนากับผู้สูงอายุ
SO1223 สังคมสงเคราะห์ทางการศึกษา
SO1224 ภาษาอังกฤษสําหรับงานสังคมสงเคราะห์
SO1225 การเสริมสร้างสิทธิมนุษยชนในงานสวัสดิการสังคม
SO1226 เพศสภาพกับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
SO1227 สวัสดิการสังคมและประชาคมอาเซียน
SO1228 การสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ฝ่ายกาย
SO1229 การสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ฝ่ายจิต
SO1230 สวัสดิการครอบครัวและเด็ก
SO1231 สวัสดิการผู้สูงอายุ
SO1232 สวัสดิการคนพิการ
SO1233 สวัสดิการแรงงานและประกันสังคม
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รายวิชา

คุณธรรม
จริยธรรม

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

ทักษะ
ความ
สัมพันธ์ฯ

ทักษะใน
การ
วิเคราะห์ฯ

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3
SO1234 สวัสดิการสังคมในกลุ่มผู้มีความเปราะบางทางสังคม

                

รายวิชาฝึกภาคปฏิบัติ
SO1235 การดูงานและสัมมนา
SO1236 การฝึกภาคปฏิบัติ 1
SO1237 การฝกภาคปฏิบัติ 2
SO1238 การฝกภาคปฏิบัติ 3
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา
2.1.1 การกำหนดแนวทางการวัดผลสัมฤทธิ์ร่วมกันระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ผู้สอน
2.1.2 ในวิช าที่มีผู้ ส อนหลายท่าน/หลายกลุ่ ม ให้ ใช้แนวการบรรยายเดียวกัน ให้ ใช้
เกณฑ์การวัดผล และข้อสอบร่วมกัน
2.2.3 การประกาศคะแนนสอบกลางภาค คะแนนเก็บ หรือคะแนนรายงาน มีการ
ประกาศคะแนนให้นักศึกษาทราบก่อนสอบปลายภาค
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา
จะเน้นการทำวิจัยสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ซึ่งต้องทำอย่างต่อเนื่อง
และนำผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร
รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจั ยอาจจะ
ดำเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
2.2.1 สภาพการณ์ ก ารได้ ง านทำของบั ณ ฑิ ต ประเมิ น จากบั ณ ฑิ ต แต่ ล ะรุ่ น ที่ ส ำเร็ จ
การศึกษา ในด้านของระยะเวลาในการหางานทำ ความเห็นต่อความรู้ความสามารถ และความ
มั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ หรือ
2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ ใช้บัณฑิต โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบถาม
เพื่ อ ประเมิ น ความพึ ง พอใจในบั ณ ฑิ ต ที่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาและเข้ า ทำงานในหน่ ว ยงาน/สถาน
ประกอบการนั้น ๆ ในช่วงระยะเวลาต่างๆ หรือ การประเมินตำแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าใน
สายงานของบัณฑิต หรือ
2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถามหรือสอบถามเมื่อมีโอกาส
เกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตจะสำเร็จ
การศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ หรือ
2.2.4 การประเมินจากบัณฑิตเก่าที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ ของความพร้อมและความรู้
จากสาขาวิชาที่เรียนซึ่งกำหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 การสำเร็จการศึกษา
3.1.1 ต้องเรียนให้ครบหน่วยกิตที่ระบุไว้ตามหลักสูตร
มคอ.2 หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
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3.1.2 ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
3.2 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่
1.1 จัดหลักสูตรการอบรมสำหรับอาจารย์ใหม่ ซึ่งอาจจัดขึ้นในระดับมหาวิทยาลัยหรือคณะ
1.2 การมอบหมายให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาทำหน้าที่ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาในด้านการ
จัดการเรียนการสอน
1.3 การชี้แจงและแนะนำหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร
1.4 การมอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศึกษาค้นคว้า จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอน ในหัวข้อ
หนึ่งหรือหลายหัวข้อที่อาจารย์ใหม่มีความรู้และถนัด เพื่อทดลองทำการสอนภายใต้คำแนะนำของ
อาจารย์ที่ปรึกษา หรือประธานหลักสูตร
1.5 การกำหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ในหลักสูตร
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 กำหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการ
สอน การวัดและการประเมิน ผล ตามความต้องการของอาจารย์ และเป็น ไปตามนโยบายของ
มหาวิท ยาลั ย ซึ่ งมหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารเปิ ด หลั ก สู ต รอบรมเพื่ อ พั ฒ นาอาจารย์ ในหั ว ข้ อ ต่ า งๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การผลิตผลงานทางวิชาการ เป็นประจำทุกปี
2.1.2 การจัดให้มีการสอนแบบเป็นทีม ซึ่งจะส่งเสริมโอกาสให้อาจารย์ได้มีประสบการณ์
การสอนร่วมกับคนอื่น รวมถึงการมีโอกาสได้เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ประสานงาน และผู้ร่วมทีม
การสอน
2.1.3 การส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการ
จัดการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร หรือทำวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถนำไป
เผยแพร่ในการประชุมวิชาการที่มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ
2.2.1 การส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการที่จัด
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2.2.2 การส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ และการนำเสนอ
ผลงานในการประชุมวิชาการในสาขาวิชาการ อย่างน้อยให้มีผลงานการเขียนหรือการนำเสนอปีละ
1 เรื่อง
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกำกับมาตรฐาน
หลักสูตรมีการดำเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2558 หรือ ตามประกาศกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดังนี้
1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
กำหนดให้ มีอาจารย์ ผู้ รับ ผิ ดชอบหลั ก สู ตรจำนวน 5 คน มี คุณ วุฒิ ตรงหรือสั ม พั นธ์กั บ
สาขาวิ ช าที่ เปิ ด สอนขั้ น ต่ ำปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า ที่ มี ต ำแหน่ งทางวิ ช าการไม่ ต่ ำกว่า ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ และมี ผ ลงานทางวิ ช าการที่ ได้ รั บ การเผยแพร่ ต ามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก ำหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง มีทำ
หน้าที่ในการบริหารและพัฒ นาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุม
คุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร
1.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร
กำหนดให้อาจารย์ประจำหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนขั้นต่ำ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งทางวิช าการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
2. บัณฑิต
จัดให้มีการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและ
วิชาชีพมีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 คือ
เป็ น ผู้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการพัฒ นาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้เพื่อการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจมีความสำนึกและความ
รับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ มีการกำหนดทักษะการปฏิบัติงานทางวิชาชีพเป็นมาตรฐานเฉพาะด้าน ครอบคุ
ลมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน โดยประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตมากกว่าร้อยละ 20 ของจำนวน
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
2.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี โดย
สำรวจจากบั ณ ฑิ ตที่ส ำเร็จการศึกษาตามหลักสู ตรระดับปริญ ญาตรี ภาคปกติ ได้งานทำหรือมี
กิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษา
3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
มีกระบวนการและกลไกในการรับนักศึกษา เป็นไปตามระเบียบ/ประกาศมหาวิทยาลัย
มคอ.2 หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

104

มหา มกุฏราชวิทยาลัย เรื่องประกาศรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
1) มีการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาทุกคน เพื่อให้การปรึกษา/ให้
ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเรียน หรือปัญหาส่วนตัว นอกจากอาจารย์ที่ปรึกษา
แล้ว นั กศึกษายังสามารถเข้าปรึกษากับอาจารย์ประจำหลั กสู ตรได้ ทุกคน และอาจารย์ทุกคน
จั ด ทำตารางเวลาการให้ นั ก ศึ ก ษาเข้ าพบ เพื่ อ ขอคำปรึก ษาด้ านวิช าการ และติ ด ประกาศให้
นักศึกษาทราบ
2) มีระบบการสื่อสารข้อมูลให้เข้าถึงนักศึกษาอย่างทั่วถึง เช่น การสื่อสารผ่าน
Website หรือ E-Mail เป็นต้น
3) มี ก ารสนั บ สนุ น ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ เข้ าร่ ว มสั ม มนาทางวิ ช าการ และแลกเปลี่ ย น
ทางด้านวิชาการทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
4) มีการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
1) มีการทำรายงานการคงอยู่ของนักศึกษา
2) มีการทำบัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
3) มีการสำรวจความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
4. อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
1) มีระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร
2) มีระบบการบริหารอาจารย์
3) มีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
4.2 คุณภาพอาจารย์
1) มีแผนการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรให้มีคุณวุฒิปริญญาเอก
2) มีระบบการพัฒนาผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ
3) มีการส่งเสริมให้อาจารย์ประจำหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการ
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
1) มีการรายงานการคงอยู่ของอาจารย์
2) มีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตรและมีการรายงาน
ผลการดำเนินงาน
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลผู้เรียน
5.1 การบริหารหลักสูตร
หลักสูตรมีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะ ประธานหลักสูตรทำหน้าที่จัดการเรียน
การสอนและบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2552 และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร มีดังนี้
5.1.1 มีการบริหารหลั กสู ตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญ ญาตรีตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 (TQF)
5.1.2 มีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะคือ คณบดี รองคณบดี คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ทำหน้าที่ บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานเลขานุการคณะทำหน้าที่ประสานงานอำนวยความสะดวก
ในการเรียนการสอนการบริหารทรัพยากรการจัดการ
5.1.3 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย แผนงานและแผนปฏิบัติการ
ดังต่อไปนี้
1) ร่ ว มกั น กำหนดปรั ช ญาและวัต ถุป ระสงค์ข องหลั กสู ต รให้ ส อดคล้ องกั บ แผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยยึดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพใน
ระดับอุดมศึกษา
2) กำหนดคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา คุณลักษณะบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ
บัณฑิตที่ต้องการ
3) ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและมาตรฐานทาง
วิชาการและวิชาชีพ พัฒ นาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและมาตรฐานทางวิชาการและ
วิช าชี พ สู่ กระบวนการเรีย นการสอนและการประเมิน ผลการใช้ห ลั กสู ตร และตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552
4) เสนออาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่เหมาะสมและเพียงพอกับจำนวนนักศึกษาทำ
การประเมินประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
5) ส่งเสริม สนับสนุนอาจารย์ในหลักสูตรให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
6) รับผิดชอบในการกำหนดแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เหมาะสม จัดอาจารย์ที่
ปรึกษาในคณะ อาจารย์ที่ปรึกษาภาคสนาม อาจารย์นิเทศ อาจารย์ประสานงานฝ่ายฝึกภาค
เตรียมความพร้อมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7) จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ ในการสร้างปรับปรุงห้ องปฏิบัติการ วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และอื่นๆ อันจะเอื้อต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
5.2 การบริหารจัดการเรียนการสอน
5.2.1 การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดการเรียนการสอน
1) แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
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2) หลักสูตรมอบหมายผู้สอนเตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอน
สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ รวมทั้งการติดตามผลการ
เรียนการสอนและการจัดทำรายงาน
5.2.2 การติดตามการจัดการเรียนการสอน
1) สาขาวิช าจัดทำระบบสั งเกตการณ์ จัดการเรียนการสอน เพื่ อให้ ทราบปัญ หา
อุปสรรค และขีดความสามารถของผู้สอน
2) สาขาวิชาสนับสนุนให้ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นความใฝ่รู้ของผู้เรียน
และใช้สื่อประสมอย่างหลากหลาย
3) เมื่ อ สิ้ น สุ ด การเรี ย นการสอน สาขาวิ ช า/มหาวิ ท ยาลั ย จั ด ทำระบบการ
ประเมินผลผู้สอน โดยผู้เรียน ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง และผู้สอนประเมินผลรายวิชา
4) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา สาขาวิชา ติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอนการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
5) เมื่ อ สิ้ น สุ ด การเรีย นการสอนในแต่ ล ะปี สาขาวิช าจั ด ทำร่างรายงานผลการ
ดำเนินงานหลักสูตรประจำปี ซึ่งประกอบด้วยผลการประเมินคุณภาพการสอน รายงานรายวิชา ผล
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เสนอต่อคณบดี
6) อาจารย์ประจำหลักสูตรมีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานหลักสูตร
ประจำปี และนำผลจากการประชุมมาใช้ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทักษะของอาจารย์ผู้สอนในการ
ใช้กลยุทธ์การสอน และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของหลักสูตร และจัดทำ
รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี
5.3 การติดตามประเมินผลหลักสูตร
1) มีการประชุมคณาจารย์ ในคณะอย่างน้อย 3 ครั้งต่อภาคการศึกษา โดยมีวาระที่
ชัดเจนที่ให้หลักสูตรได้รับการทบทวนให้เนื้อหาทันต่อเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
2) มีการปรับปรุงแก้ไข มคอ.3 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเจ้าหน้าที่คณะทำการแจ้ง
ประสานและรวบรวมเอกสารที่มีการแก้ไข นำเสนอคณาจารย์ในที่ประชุมคณาจารย์
3) มีการประเมินผลหลักสูตร มาตรฐานผลการเรียนรู้ จากบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต
เป็นประจำทุกปี
5.4 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
5.4.1 การกำหนดคุณสมบัติคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิขั้นต่ำระดับปริญญาตรี
5.4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของหลักสูตรนี้ ดำเนินการโดยการให้เข้ารับการ
ฝึกอบรม การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การดูงาน การทำวิจัยร่วมกับอาจารย์และตีพิมพ์
ผลงานวิจัยและหรือนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ การผลิตผลงานทางวิชาการ เช่น ทำ
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หนังสือคู่มือการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์การสอนต่างๆ เป็นต้น
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 มีระบบการดำเนินงานของคณะสังคมศาสตร์โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตร
เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา และมีห้องให้
คำปรึกษาแก่นักศึกษา
6.2 มี สิ่ งสนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ที่ เพี ย งพอและเหมาะสมต่ อการจัด การเรียนการสอน เช่ น มี
ห้องสมุด มีระบบสืบค้นหนังสือ
6.3 มีกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มี ตัวบ่งชี้ที่ 1-5
ต้องมีผลการดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีจำนวนตัวบ่งชี้ที่ 6-12 ที่
มีผลดำเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80 % ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจำนวนตัวบ่งชี้
บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี ดังนี้
ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ
80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม     
และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
    
หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3
    
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
    
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
    
การศึกษา
มคอ.2 หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

108

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กำหนดในมคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้า
มี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่)
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ)
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 การประชุมร่วมของอาจารย์ในกลุ่มวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอคำแนะนำ
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ หรือเพื่อนร่วมงาน
1.1.2 การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพื่อสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอน
ในช่วงของการเรียนแต่ละรายวิชา
1.1.3 การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการใช้กลยุทธ์การสอนที่แตกต่างกัน
1.1.4 การทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละ
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รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา
1.1.5 การประเมินรายวิชาออนไลน์ของฝ่ายทะเบียนและวัดผล
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ทุกภาคการศึกษา ตาม
ระบบของคณะฯและมหาวิทยาลัย
การประเมินการสอนของอาจารย์โดยหัวหน้าภาควิชา หรือเพื่อนร่วมงาน ตามระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของอาจารย์/พนักงานสายผู้สอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์ เพื่อนำข้อมูลมาทบทวนและ
ปรับปรุงการจัดการแผนการเรียน การจัดการเรียนการสอน และเนื้อหารายวิชาที่อาจซ้ำซ้อน ไม่
ทันสมัย ยาก/ง่าย เป็นต้น
2.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษย์เก่า เพื่อติดตามผลการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ
จากการศึกษาในหลักสูตรไปใช้ในการทำงาน
2.3 การประเมินผลโดยผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิต เกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้
2.4 การประเมินโดยการจัดประชุมสถาบันเครือข่ายสังคมสงเคราะห์ เพื่อทบทวนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสัมฤทธิผลของมาตรฐานผลการเรียนรู้
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินผลการจัดการหลักสูตร ซึ่งเป็นไปตามระบบการประเมินผลการจัดการ
หลักสูตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งดำเนินการทุกสิ้นปีการศึกษา
4. การทบทวนผลการประเมินหลักสูตร วางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน
4.1 อาจารย์ประจำวิชา อาจารย์ผู้สอน นำผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์
โดยนั กศึกษา ผู้ บั งคับ บั ญ ชา และหรือเพื่ อนร่ว มงาน แล้ วแต่กรณี มาปรับ ปรุงและพัฒ นาการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ
4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ น ำผลประเมิ น ตามระบบการจั ดการหลั ก สู ตรของมหาวิท ยาลั ย ซึ่งดำเนิ น การทุก สิ้ น ปี
การศึกษามาทบทวนและวิเคราะห์ พร้อมนำเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขในจุดที่มีข้อบกพร่อง
สำหรับปีการศึกษาถัดไป
4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์นำผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์ โดยศิษย์เก่าและ
โดยผู้ใช้บัณฑิต เพื่อทบทวนและพิจารณาในการนำไปแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร ตามรอบระยะเวลาที่
กำหนดในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร
บัณฑิต
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
Bachelor of Social Work
Program in Social Work

2.ชื่อ
สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
ปริญญาและ (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์)
สาขาวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร
บัณฑิต
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

Bachelor of Social Work
Program in Social Work
สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
(สังคมสงเคราะห์ศาสตร์)

เหตุผล

คงเดิม

คงเดิม

3. ชื่อย่อ

สส.บ. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์)
Bachelor of Social Work
(Social Work)
B.S.W. (Social Work)

สส.บ. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์)
Bachelor of Social Work
(Social Work)
B.S.W. (Social Work)

คงเดิม

4. ปรัชญา

สั ง คมสงเคราะหศาสตร์ เปนการ
ศึ ก ษาเพื่ อ การสรางความเปนธรรม
ทางสังคม และการพัฒนาสังคม การ
ยอมรับความหลากหลายในมิติต างๆ
การสรางสังคมให้มีความสุขไม่เลือก
ปฏิบัติ เคารพคุณค่าและศักดิ์ศรีความ
เปนมนุ ษ ย์ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและสิ ท ธิ
การเขาถึ งสวั ส ดิ ก ารสั งคม ของทุ ก
ภาค สวน การรับใชสังคมและการสร
างสํานึกในการรับผิดชอบ ตอหนาที่
โดยบูรณาการพุทธศาสตร์กับวิชาชีพ
สั งคมสงเคราะห์ แ ละสหวิ ช าชี พ ได้
อย่างเหมาะสม

สั ง คมสงเคราะหศาสตร์ เปนการ
ศึ ก ษาเพื่ อ การสรางความเปนธรรม
ทางสังคม และการพัฒนาสังคม การ
ยอมรับความหลากหลายในมิติต างๆ
การสรางสังคมให้มีความสุขไม่เลือก
ปฏิบัติ เคารพคุณค่าและศักดิ์ศรีความ
เปนมนุ ษ ย์ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและสิ ท ธิ
การเขาถึ งสวั ส ดิ ก ารสั งคม ของทุ ก
ภาค สวน การรั บ ใชสั งคมและการ
สรางสํานึกในการรับผิดชอบตอหนาที่
โดยบู รณ าการพุ ท ธศ าสต ร์ และ
เท ค โ น โ ล ยี กั บ วิ ช า ชี พ สั ง ค ม
สงเคราะห์ แ ละสหวิ ช าชี พ ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
1. เพื่ อ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ศี ล ธรรม
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม จิ ต สาธารณะ
จรรยาบรรณทางวิ ช าชี พ และชี้ นํ า
สั ง คมไปในแนวทางที่ ถู ก ต้ อ งและ
เหมาะสม

เพื่อให้สอดคล้อง
กับมาตรฐาน
วิชาชีพสังคม
สงเคราะห์และอัต
ลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย

1. เพื่ อ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ศี ล ธรรม
วัตถุประสงค์ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม จิ ต สาธารณะ
จรรยาบรรณทางวิ ช าชี พ และชี้ นํ า
สั ง คมไปในแนวทางที่ ถู ก ต้ อ งและ
เหมาะสม

5.
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รายการ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทัศนคติ
และทักษะทางวิชาชีพ มีวิธีวิทยาใน
การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ และ
ทั ก ษะทางวิ ช าชี พ สั งคมสงเคราะห์
สามารถประยุกต์และพัฒนาเครื่องมือ
การทำงานในระดั บ จุ ล ภาคและมห
ภาคได้
3. เพื่อผลิตบัณ ฑิตที่มีความสามารถ
ในการบู รณาการความรู้ ทั กษะทาง
วิ ช า ชี พ สั งค ม ส งเค ร า ะ ห์ แ ล ะ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้าไป
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านทาง
สังคมสงเคราะห์

หมวดศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6
หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6
หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาภาษา
12
หน่วยกิต
6.
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
โครงสร้าง คณิตศาสตร์
หลักสูตร
6
หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563
เหตุผล
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทัศนคติ
แ ล ะ ทั ก ษ ะท าง วิ ช าชี พ สั ง ค ม
ส ง เค ร า ะ ห์ มี วิ ธี วิ ท ย า ใน ก า ร
ปฏิ บั ติ ง านสั ง คมสงเคราะห์ และ
ทั ก ษะทางวิ ช าชี พ สั งคมสงเคราะห์
สามารถประยุกต์และพัฒนาเครื่องมือ
การทำงานในระดั บ จุ ล ภาคและมห
ภาคได้
3. เพื่อผลิตบัณ ฑิตที่มีความสามารถ
ในการบู รณาการความรู้ ทั กษะทาง
วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เทคโนโลยี
และ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
เข้ า ไปประยุ ก ต์ ใช้ ในการปฏิ บั ติ งาน
ทางสังคมสงเคราะห์
หมวดศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต ปรับปรุงตาม
หลักสูตรหมวด
1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต ศึกษาทั่วไปของ
มหาวิทยาลัย
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาภาษา

12 หน่วยกิต

4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา 30
หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา 30
หน่วยกิต

- รายวิชาบังคับ
หน่วยกิต
- รายวิชาเลือก
หน่วยกิต

- รายวิชาบังคับ
หน่วยกิต
- รายวิชาเลือก
หน่วยกิต

24
6

คงเดิม

24
6
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
2) กลุ่มวิชาเอกสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ รวม
63 หน่วยกิต
- รายวิชาบังคับ
48
หน่วยกิต
- รายวิชาเลือก
15
หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาฝึกภาคปฏิบัติ 22
หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
ตลอดหลักสูตร
151
หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563
2) กลุ่มวิชาเอกสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ รวม
63 หน่วยกิต
- รายวิชาบังคับ
48
หน่วยกิต
- รายวิชาเลือก
15
หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาฝึกภาคปฏิบัติ 29
หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
ตลอดหลักสูตร
158
หน่วยกิต

เหตุผล
เพิ่มหน่วยกิต

คงเดิม
เพิ่มหน่วยกิต

7. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
1) รายวิชาในกลุ่มสังคมศาสตร์
รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต
GE1001 การต่อต้านการทุจริต
GE1001 การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต
GE1002 ท้องถิ่นศึกษา
GE1002 พ ระ พุ ท ธ ศ าส น ากั บ ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียง
GE1003 มนุษย์กับกฎหมาย
GE1003 กระบวนการยุติธรรมและกฎหมาย
ในชีวิตประจำวัน
GE1004 สันติศึกษา
GE1004 สิทธิมนุษยชน คุณธรรมจริยธรรม
และหลักธรรมาภิบาล
GE1005 การศึกษาเพื่อชีวิต
GE1005 พระปริตร พระเครื่อง และ
โหราศาสตร์ไทย

เหตุผล
คงเดิม
ปรับชื่อรายชวิชา
และคำอธิบาย
คงเดิม
ตัดออก
เพิ่มเข้ามาใหม่
ตัดออก
เพิ่มเข้ามาใหม่
ตัดออก
เพิ่มเข้ามาใหม่
ตัดออก
เพิ่มเข้ามาใหม่
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GE1006 ไทยศึกษา
-

GE1006 พระพุ ท ธศาสนากั บ จิต อาสาเพื่ อ
พัฒนา
GE1007 มนุษย์กับหน้าที่พลเมือง GE1007 ไทยศึกษากับพหุวัฒนธรรม
GE1008 ค ว า ม เป็ น พ ล เมื อ ง ใน สั ง ค ม
ประชาธิปไตย
GE1009 อนาคตสั งคมไทยและสังคมโลกที่
เปลี่ยนแปลง
GE 1010 การเมืองการปกครองไทย
2) รายวิชาในกลุ่มมนุษยศาสตร์
รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต
GE2001 มนุ ษ ย์ กับ การแสวงหา
ความรู้
GE2001 แ น ว คิ ด ท า ง ป รั ช ญ า แ ล ะ
วิทยาศาสตร์
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต
GE2002 พุทธจริยธรรมศึกษา
GE2002 ก า ร คิ ด เชิ ง เห ตุ ผ ล แ ล ะ ก า ร
แก้ปัญหา
GE2003 การวางแผนชีวิต
GE2003 มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา
GE2004 พุทธศิลป์และโบราณคดี
-

GE2005 จิตวิทยากับชีวิต
-

ตัดอออก
เพิ่มเข้ามาใหม่
ตัดออก
เพิ่มเข้ามาใหม่
เพิ่มเข้ามาใหม่
เพิ่มเข้ามาใหม่
เพิ่มเข้ามาใหม่
คงเดิม
ตัดออก
เพิม่ เข้ามาใหม่
คงเดิม
ตัดออก
เพิ่มเข้ามาใหม่

ตัดออก
เพิ่มเข้ามาใหม่
ย้ายเป็นวิชาเลือก
กลุ่มวิชาเฉพาะ
พระพุทธศาสนา
GE2004 ชีวิต ความสุข ความตาย
เพิ่มเข้ามาใหม่
ตัดออก
GE2005 ความเป็นผู้นำและการจัดการ
เพิ่มเข้ามาใหม่
GE2006 จิตวิทยากับชีวิตสมัยใหม่
เพิ่มเข้ามาใหม่
GE2007 การพั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต เพื่ อ สุ ภ าพ เพิ่มเข้ามาใหม่
และสังคม

3) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
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รายวิชาบังคับเรียน 9 หน่วยกิต รายวิชาบังคับเรียน 9 หน่วยกิต
GE3001 ภาษาไทย
GE3001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

คงเดิม
เป ลี่ ย น ชื่ อ และ
คำอิบายรายวิชา
GE3002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ตัดออก
GE3003 ภาษาอังกฤษเพื่อการ GE3002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เ ป ลี่ ย น ร หั ส
สื่อสารและการสืบค้น
รายวิชา
GE3003 ทักษะการพูดการฟังภาษาอังกฤษ เพิ่มเข้ามาใหม่
GE3005 ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
เพิ่มเข้ามาใหม่
GE3006 ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ เตรี ย มความ เพิ่มเข้ามาใหม่
พร้อมประกอบอาชีพ
GE3004 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการศึกษา เพิ่มเข้ามาใหม่
GE3004 การแปลอังกฤษ
ตัดออก
GE3005 ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
เพิ่มเข้ามาใหม่
GE3005 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะ GE3006 ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ เตรี ย มความ เ ป ลี่ ย น ร หั ส
การศึกษา
พร้อมประกอบอาชีพ
ร า ย วิ ช า แ ล ะ
รายชื่อวิชา
GE3006 ภาษาอาเซี ย นเพื่ อ การ GE3007 ภาษาจีนพื้นฐาน
เ ป ลี่ ย น ร หั ส
เรียนรู้วัฒนธรรม
รายวิ ช าและชื่ อ
รายวิชา
GE3008 ภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มประเทศ เพิ่มเข้ามาใหม่
อาเซียน
GE3008 ภาษาไทยเพื่ อ การสื่ อ สารในงาน เพิ่มเข้ามาใหม่
อาชีพ
GE3009 การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน
เพิ่มเข้ามาใหม่
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต
คงเดิม
GE4001 สถิติเพื่อการวิจัย
GE4001 สถิติเพื่อการวิจัยและการเรียนรู้
เป ลี่ ย น ชื่ อ และ
ค ำ อ ธิ บ า ย
รายวิชา
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต
คงเดิม
GE4002 คอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ การ
ตัดออก
ทำงาน
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GE4002 คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด เพิ่มเข้ามาใหม่
GE4003 เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ตัดออก
เพื่อการศึกษาค้นคว้า
GE4003 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาทักษะ เพิ่มเข้ามาใหม่
การเรียนรู้

GE4004 วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
ตัดออก
เทคโนโลยี
GE 4004 ปัญญาประดิษฐ์
เพิม่ เข้ามาใหม่
GE4005 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เพิม่ เข้ามาใหม่
-

ค้นคว้า
GE4006 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
เพิ่มเข้ามาใหม่
GE4007 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำหรับงาน เพิม่ เข้ามาใหม่
ยุคดิจิทัล

8. หมวดวิชาเฉพาะ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา 30 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563
กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา 30 หน่วย
กิต

หมายเหตุ
คงเดิมทุกรายวิชา

วิ ชาบังคับเรียน 24 หน่ วยกิ ต
BU5001 ประวัตศิ าสตร์
พระพุทธศาสนา
BU5002 พระไตรปิ ฎกศึกษา 1
BU5003 พระไตรปิ ฎกศึกษา 2

วิ ชาบังคับเรียน 24 หน่ วยกิ ต
BU5001 ประวัตศิ าสตร์
พระพุทธศาสนา
BU5002 พระไตรปิ ฎกศึกษา 1
BU5003 พระไตรปิ ฎกศึกษา 2

คงเดิ ม

BU5004 พระไตรปิ ฎกศึกษา 3

BU5004 พระไตรปิ ฎกศึกษา 3

คงเดิม

BU5005 พุทธวิถไี ทย
BU5006 ภาษาบาลีเพือ่ การ
ค้นคว้าพระพุทธศาสนา
BU5007 ภาษาสันสกฤตเพือ่ การ
ค้นคว้าพระพุทธศาสนา
BU5008 การปฏิบตั กิ รรมฐาน
รายวิ ชาเลือกเรียน 6 หน่ วยกิ ต

BU5005 พุทธวิถไี ทย
BU5006 ภาษาบาลีเพือ่ การ
ค้นคว้าพระพุทธศาสนา
BU5007 ภาษาสันสกฤตเพือ่ การ
ค้นคว้าพระพุทธศาสนา
BU5008 การปฏิบตั กิ รรมฐาน
รายวิ ชาเลือกเรียน 6 หน่ วย

คงเดิม
คงเดิม

คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม

คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
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กิ ต
BU5009 พระพุทธศาสนา
BU5009 พระพุทธศาสนา
มหายาน
มหายาน
BU5010 ศาสนศึกษา
BU5010 ศาสนศึกษา
BU5011 ภาษาอังกฤษเพือ่ การ
BU5011 ภาษาอังกฤษเพือ่ การ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา
เผยแผ่พระพุทธศาสนา
BU5012 วรรณกรรมทาง
BU5012 วรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนาของไทย
พระพุทธศาสนาของไทย
BU5013 เทคโนโลยีสารสนเทศ
BU5013 เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เพือ่ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
BU5014 พระพุทธศาสนากับ
BU5014 พระพุทธศาสนากับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
BU5015 พระพุทธศาสนากับโลกา BU5015 พระพุทธศาสนากับ
ภิวตั น์
โลกาภิวตั น์
BU5016 พระพุทธศาสนากับการ BU5016 พระพุทธศาสนากับการ
พัฒนาแบบยังยื
่ น
พัฒนาแบบยังยื
่ น
BU5017 พระพุทธศาสนาใน
BU5017 พระพุทธศาสนาใน
สังคมไทยร่วมสมัย
สังคมไทยร่วมสมัย
BU5018 การบริหารกิจการ
BU5018 การบริหารกิจการ
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา

คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม

กลุ่มวิชาเฉพาะสังคมสงเคราะห์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
กลุ่มวิชาเอก 63 หน่วยกิต
วิชาบังคับ 48 หน่วยกิต
SO1201 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์เบื้องต้น 3
(3-0-6)
ศึกษาความหมาย ปรัชญา แนวคิด
ความสำคั ญ และความจำเป็ น ของวิ ช าชี พ
สั ง คมสงเคราะห์ หลั ก การ และวิ ธี ก าร
กระบวนการทางสังคมสงเคราะห์ วิวัฒนาการ
ของการสั งคมสงเคราะห์ ทั้ งในประเทศและ
ต่ า งป ระเทศ พั ฒ นาการของงานสั ง คม
สงเคราะห์ไทยในบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลง
บทบาท หน้ า ที่ ลั ก ษณะการให้ บ ริ ก ารทาง
สังคมสงเคราะห์สาขาต่าง ๆ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563
เหตุผล
กลุ่มวิชาเอก 63 หน่วยกิต
คงเดิม
วิชาบังคับ 48 หน่วยกิต
คงเดิม
SO1201 สั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์ เ บื้ องต้ น เ ป ลี่ ย น สั ง เ ข ป
3(3-0-6)
รายวิชา
ค ว า ม ห ม า ย ป รั ช ญ า แ น ว คิ ด
ความสำคั ญ ของวิ ช าชี พ สั ง คมสงเคราะห์
หลักการ วิธีการ กระบวนการ ทักษะทางวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์ จรรยาบรรณทางวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์และการปฏิบัติงานร่วมกับสหวิชาชีพ
ความเป็นมาของการสังคมสงเคราะห์ในประเทศ
และต่ างประเทศ งานสั งคมสงเคราะห์ ไทยใน
บริ บ ทสั ง คมที่ เ ปลี่ ย นแปลง บทบาท หน้ า ที่
ลักษณะการให้บริการทางสังคมสงเคราะห์สาขา
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SO1202 จริยธรรมวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
3
(3-0-6)
แ น ว คิ ด ป รั ช ญ า คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ หลัก
สิทธิมนุษยชน สิทธิพลเมืองและสิทธิสวัสดิการ
แนวคิดมนุ ษยนิ ยม คุณ ค่าและศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ ความเป็นธรรมทางสังคม อันเป็น
หลักคิดพื้นฐานของการปฏิบัติงานทางสังคม
สงเคราะห์ จรรยาบ รรณ วิ ช าชี พ สั ง ค ม
สงเคราะห์ ต ามมาตรฐานสากลและตาม
ก ฎ ห ม า ย วิ ช า ชี พ สั ง ค ม ส ง เค ร า ะ ห์
จรรยาบรรณต่ อ ตนเอง ต่ อ ผู้ ใช้ บ ริ ก าร ต่ อ
เพื่ อ นร่ ว มวิ ชาชี พ ต่ อ หน่ วยงาน ต่ อ วิ ชาชี พ
และต่อสังคม
SO1203 พลวั ต พฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ ในสั งคมที่
เปลี่ยนแปลง 3(3-0-6)
แนวความคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ
พลวัตพฤติกรรมมนุษย์ การเจริญเติบโตและ
พั ฒ นาการของมนุ ษ ย์ ในด้ า นตาง ๆ ตั้ งแต่
ปฏิสนธิถึงวัยชรา ความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับ
พฤติ ก รรมของมนุ ษ ยในแตละชวงวั ย โดย
เชื่ อ มโยงสัม พั น ธกั บ พลวัต การเปลี่ ยนแปลง
สังคม กลไกทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
มนุษยในสังคมที่เปลี่ยนแปลง ความสัมพันธ
ระหว่างสภาพแวด ลอมทางสังคม ที่มีผลต่อ
ปฏิสัมพันธระหวางความ ตองการของมนุษย์
และความคาดหวังของสังคม
SO1204 ปัญหาสังคมและมาตรการทางสังคม
3(3-0-6)
ศึกษาความสำคัญของปัญหาสังคม
แนวคิด ทฤษฎี หลั กการและวิวัฒ นาการใน
การวิเคราะห์ปัญหาสังคมระดับต่าง ๆ ศึกษา
และวิ เ คราะห์ ปั ญ หาสั งคมในประเทศไทย
รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ ที่จะนำไปสู่การพัฒนา
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ต่าง ๆ
SO1202 จริยธรรมทางวิชาชีพและคุณค่าความ เปลี่ยนชื่อรายวิชา
เป็นมนุษย์
3(3-0-6)
เปลีย่ นสังเขป
แนวคิ ด ทฤษฎี และปั ญ หาพื้ น ฐาน รายวิชา
ทางจริยศาสตร์ในมิติของศาสนา กฎหมาย หลัก
สิทธิมนุษยชน สิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง
สิทธิส วัสดิการที่ เกี่ยวข้อ งกับ นักวิชาชีพในงาน
สวัสดิการสังคม กระบวนทัศ น์ในการทำความ
เข้ า ใจมนุ ษ ย์ จริ ย ธรรมทางวิ ช าชี พ สั ง คม
สงเคราะห์ พัฒนาการจิตวิญญาณของความเป็น
มนุษย์ การวิเคราะห์ประเด็นทางจริยธรรมและ
ประเด็น ทางสิ ท ธิม นุ ษ ยชนเพื่ อ การเสริม สร้า ง
ทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อต่ อคุณ ค่าความเป็น
มนุษย์ ผ่านสถานการณ์จำลองรายกรณี

SO1204 พลวั ต พฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ ใ นสั ง คมที่ เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เปลี่ยนแปลง 3(3-0-6)
แนวคิ ด และทฤษฎี เกี่ ย วกั บ พลวั ต
พฤติกรรมมนุษย์ พัฒนาการของมนุษย์ในด้านต
าง ๆ ตั้งแต่ปฏิสนธิถึงวัยชรา และเขาใจพื้นฐาน
เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษยในแตละชวงวัยโดย
เชื่อมโยงกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงสังคม กลไก
ทางสั งคมที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมมนุ ษ ยใน
สั ง คมที่ เปลี่ ย นแปลง ความสั ม พั น ธระหว่ า ง
สภาพแวดลอมทางสังคม ที่มีผลต่อปฏิสัมพันธ
ระหวางความ ตองการของมนุ ษ ยและความ
คาดหวังของสังคม
SO1205 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและปัญหา เปลี่ยนรหัสรายวิชา
สังคม 3 (3-0-6)
เปลีย่ นชื่อรายวิชา
เ ป ลี่ ย น สั ง เ ข ป
แนวคิด ทฤษฎี การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม และปัญหาสังคม รายวิชา

บทบาทของสถาบันทางสังคมต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลง พลวัตการเปลี่ยนแปลง
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สังคมทั้งในด้านป้องกันแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนา
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ทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อระบบ
ความสัมพันธ์ทางสังคมและชีวิตความ
เป็นอยู่ อุดมการณ์ทางสังคม ปัญหาสังคม
การผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
มาตรการทั้งเชิงรับและเชิงรุกที่จะนำไปสู่
การสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนา
สังคม

SO1205 ทฤษฎีและหลักการพัฒนาสังคม 3
(3-0-6)
ศึกษาปรัชญา แนวคิ ด และทฤษฎี
ในการพัฒ นาสังคม รวมทั้ งองค์ประกอบที่มี
ผลต่ อ พั ฒ นาการของสั งคม โครงสร้ า งทาง
สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง พลวัต
การเปลี่ยนแปลงของสังคม และผลกระทบที่มี
ต่ อ คน ครอบครั ว ชุ ม ชนและสั ง คมทั้ ง ใน
ประเทศและต่างประเทศ

SO1206 ทฤษฎีและหลักการพัฒนาสังคม
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
3(3-0-6)
เ ป ลี่ ย น สั ง เ ข ป
ปรั ช ญา แนวคิ ด และทฤษฎี ใ นการ รายวิชา
พั ฒ นาสั งคมและทฤษฎี ก่ อ นทั น สมั ย ทั น สมั ย
และหลังทันสมัยของสำนักคิดต่าง ๆ รวมทั้งการ
วิเคราะห์ปั จจั ยที่ มีผ ลต่อ พั ฒ นาการของสังคม
โครงสร้ า งทางสั ง คม วั ฒ นธรรม เศรษฐกิ จ
การเมื อ ง การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมและ
ผลกระทบที่มีต่อคน ครอบครัว ชุมชนและสังคม
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
SO1206 สวั ส ดิ ก ารสั ง คมตามแนวพุ ท ธ
ตัดออก
ศาสตร์
3(3-0-6)
ศึ ก ษาแนวคิ ด ปรั ชญา หลั ก ธรรม
วิธีการปฏิบัติ รูปแบบ พัฒนาการ เป้าหมาย
ของการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
ในพระพุทธศาสนา และการประยุกต์ใช้ในงาน
สวั ส ดิ ก ารสั งคมและสั งคมสงเคราะห์ ทั้ งใน
ระดับจุลภาคและมหภาค
SO1207 พระพุ ท ธศาสนากั บ การสั ง คม SO1208 พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า กั บ ก า ร สั งค ม เปลี่ยนรหัสรายวิชา
สงเคราะห์
สงเคราะห์
3(3-0-6)
เ ป ลี่ ย น สั ง เ ข ป
3(3-0-6)
แนวคิ ด ปรั ช ญา หลั ก ธรรม วิ ธี ก าร รายวิชา
ศึ ก ษาแนวคิ ด หลั ก คำสอน และ ปฏิ บั ติ พั ฒ นาการ เป้ า หมายของการสั ง คม
บทบาทของพระพุทธศาสนาที่ มีต่อการสังคม สงเคราะห์ในพระพุทธศาสนา และบทบาทของ
สงเคราะห์ โดยเน้น บทบาทของสถาบั นสงฆ์ พระพุทธศาสนาที่มีต่อการสังคมสงเคราะห์ โดย
และองค์ ก รทางพระพุ ท ธศาสนา ในการให้ เน้ น บทบาทของสถาบั น สงฆ์ แ ละองค์ ก รทาง
ความช่วยเหลือแก่บุคคล กลุ่ม และชุมชน ที่ พระพุทธศาสนา ในการให้ความช่วยเหลือและ
สอดคล้องกับบริบทพื้นถิ่นและสังคมไทย
ฟื้นฟูเยียวยาทางจิตใจแก่บุคคล กลุ่ม และชุมชน
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SO1208 การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ 1
3(2-1-6)
วิ ธี ก ารต่ า ง ๆ ในการค้ น ควาหา
ความรู้ แนวคิด และระเบียบวิธีวิจัยทางสังคม
ศาสตรที่ประยุกต์ใช้กับงานสังคมสงเคราะห์
สถิติเบื้องต้นที่จะเป็นพื้นฐานในการศึกษาวิจัย
ฝึ ก หั ด ทํ า วิ จั ย ครอบคลุ ม ตั้ งแตการกํ า หนด
ปัญ หา การตั้งคําถามการวิจัย แนวคิด และ
สมมติ ฐ าน การกํ า หนดประชากร การสุ่ ม
ตั ว อย่ า ง การรวบรวมข้ อ มู ล การวิ เคราะห์
ข้อมู ล กระบวนการนํ าเสนอผลการวิจัย ทั้ ง
วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
รวมทั้งใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประกอบการ
ฝึกปฏิบัติ
SO1209 การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ 2
3(2-1-6)
แนวคิ ด และระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิ ง
คุณภาพทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และการ
ฝึกปฏิบัติ

SO1210 การสั งคมสงเคราะห์ เฉพาะราย
3(2-1-6)
ประวั ติ แนวคิ ด ทฤษฎี หลั ก การ
วิ ธี ก าร กระบวนการ ทั ก ษะการปฏิ บั ติ งาน
สังคมสงเคราะห์เฉพาะราย เครื่องมือในการ
ปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์ และการเขียน
รายงานการปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์
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ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นถิ่นและสังคมไทย

เหตุผล

SO1213 การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ 1
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
3(2-2-6)
วิธี ก ารต่ า งๆ ในการค้ น ควาหาความรู้
แนวคิด และระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตรที่
ประยุกต์ใช้กับงานสังคมสงเคราะห์ สถิติเบื้องต้
นที่ จ ะเป็ น พื้ น ฐานในการศึ ก ษาวิจั ย ฝึ ก หั ด ทํ า
วิจัยครอบคลุมตั้ งแต่ การกําหนดปัญหา การตั้ง
คํ า ถามการวิ จั ย แนวคิ ด และสมมติ ฐ าน การ
กําหนดประชากร การสุ่มตัวอย่าง การรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล กระบวนการนําเสนอ
ผลการวิ จั ย เชิ งปริ ม าณ รวมทั้ งใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ประกอบการฝึกปฏิบัติ

SO1214 การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ 2
3(2-2-6)
ฝึ ก ทั ก ษะกระบวนการวิ จั ย ทางสั งคม
สงเคราะห์ ที่ เน้ น การวิจั ย เชิ งคุ ณ ภาพในฐานะ
เป็ น วิ ธี ก ารหลั ก และเครื่ อ งมื อ สำคั ญ สำหรั บ
พั ฒ นานโยบายและคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร
กระบวนวิจัยจากการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติ
งานวิจัยร่วมกันระหว่างนักสังคมสงเคราะห์และ
กลุ่มเป้าหมายระดับบุคคลและกลุ่ม โดยยึดถือ
หลักจรรยาบรรณนักวิจัยและจรรยาบรรณการ
วิจัยในคน
SO1209 การสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย
3(2-2-6)
ประวั ติ แนวคิ ด หลั ก การ ทฤษฎี
วิธีการ ทักษะ และกระบวนการปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะห์เฉพาะราย เครื่องมือในการปฏิบัติงาน
ทางสั งคมสงเคราะห์ เช่ น แผนผั งครอบครัว ,
แนวคิ ด นิ เวศ, การเล่ า เรื่ อ ง เป็ น ต้ น และการ
จั ด การรายกรณี การปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ สห
วิชาชี พ การระดมทรัพ ยากรมาปรั บ ใช้ ในการ
ปฏิบัติงาน การจัดบริการทางสังคม และการนำ

เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เ ป ลี่ ย น สั ง เ ข ป
รายวิชา

เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เ ป ลี่ ย น สั ง เ ข ป
รายวิชา
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เหตุผล
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย
SO1211 การสังคมสงเคราะห์กลุ่ม 3(2-1-6) SO1210 การสั งคมสงเคราะห์ ก ลุ่ ม 3(2-2-6) เปลี่ยนรหัสรายวิชา
ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี จุดมุ่งหมาย
เ ป ลี่ ย น สั ง เ ข ป
หลั ก การ วิ ธี ก าร กระบวนการ ทั ก ษะการ
ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี จุด มุ่งหมาย รายวิชา
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์กลุ่ม แนวทางการ หลั ก การ วิ ธี ก าร กระบวนการ ทั ก ษะการ
จัดตั้งและการดำเนินการสังคมสงเคราะห์กลุ่ม ปฏิ บั ติ งานสังคมสงเคราะห์ ก ลุ่ ม แนวทางการ
ลักษณะต่าง ๆ บทบาทนักสังคมสงเคราะห์ใน จัดตั้งและการดำเนินการสังคมสงเคราะห์กลุ่ม
กระบวนการดำเนิ น งาน การเป็ น ผู้ น ำกลุ่ ม ลักษณะต่ าง ๆ บทบาทนักสังคมสงเคราะห์ ใน
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในกลุ่ม การวิเคราะห์ กระบวนการดำเนินงาน การเป็นผู้นำกลุ่ม การ
ความต้องการ ปัญหาข้อขัดแย้งและปฏิกิริยา สร้างมนุษยสัมพันธ์ในกลุ่ม การวิเคราะห์ความ
กลุ่ม วิธีการดำเนินงานเพื่อให้ความช่วยเหลือ ต้ อ งการ ปั ญ หาข้ อ ขั ด แย้ งและปฏิ กิ ริ ย ากลุ่ ม
กลุ่มและบุคคลในการพัฒนาตนเอง
วิธีการดำเนินงานด้วยกระบวนการกลุ่มเพื่อให้
ความช่ ว ยเหลื อ กลุ่ ม และบุ ค คลในการพั ฒ นา
ตนเองโดยการเสริมพลังอำนาจ การปฏิบัติงาน
ร่วมกับสหวิชาชีพ การระดมทรัพยากรมาปรับใช้
ในการปฏิ บัติงานและการจัดบริก ารทางสังคม
กรณี ศึกษาเชิงการปฏิบั ติงานสังคมสงเคราะห์
กลุ่ ม ที่ ส น ใจ แ ล ะ ก ารน ำห ลั ก ธรรม ท าง
พระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ทางสังคมสงเคราะห์กลุ่ม
SO1212 การสังคมสงเคราะห์ชุมชน 3(2- SO1211 การสังคมสงเคราะห์ชุมชน 3(2-2- เปลี่ยนรหัสรายวิชา
1-6)
6)
เ ป ลี่ ย น สั ง เ ข ป
แนวคิ ด ทฤษฎี หลั ก การ วิ ธี ก าร
แนวคิ ด ทฤษฎี หลั ก การ วิ ธี ก าร รายวิชา
กระบวนการ เทคนิ ค และทั ก ษะในการ ก ระบ วน ก าร เท ค นิ ค แ ล ะทั ก ษ ะ ใน การ
ปฏิบัติ งานสังคมสงเคราะห์ชุมชนในรูปแบบ ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ชุมชนในรูปแบบต่าง
ต่าง ๆ อย่างบูรณาการ การจัดระเบียบชุมชน ๆ อย่างบู รณาการ เครื่องมือในการปฏิบั ติงาน
โดยเน้ น การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนและ ชุมชน เช่น แผนที่เดินดิน ประวัติศาสตร์ชุมชน
วั ฒ นธรรมชุ ม ชน สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชนและ และปฏิ ทิ น วั ฒ ธรรม เป็ น ต้ น การจั ด ระเบี ย บ
สวัสดิการพื้นถิ่น การจัดการความรู้โดยชุมชน ชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
บทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ในฐานะผู้ร่วม วัฒนธรรมชุมชน สวัสดิการชุมชนและสวัสดิการ
สร้างการเปลี่ย นแปลงทางสังคมสู่ ความเป็ น พื้นถิ่น การจัดการความรู้โดยชุมชน บทบาทของ
ธรรม
นั ก สั ง คมสงเคราะห์ ใ นฐานะผู้ ร่ ว มสร้ า งการ
เปลี่ ย นแปลงทางสั งคมสู่ ค วามเป็ น ธรรม การ
ป ฏิ บั ติ ง าน ร่ ว ม กั บ สห วิ ช าชี พ การระด ม
ทรัพยากรมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและการ
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SO1213 น โย บ าย แ ล ะ ก าร บ ริ ห า รงา น
สวัสดิการสังคม
3(2-1-6)
ศึ ก ษ า ป รั ช ญ า แ น ว คิ ด ท ฤ ษ ฎี
องค์ ป ระกอบนโยบายสั ง คม การกำหนด
นโยบายทั้ ง ในระดั บ ประเทศและองค์ ก าร
ความสั ม พั น ธ์ ข องการบริ ห ารและนโยบาย
สั ง คม การวิ เคราะห์ น โยบายกระบวนการ
บริห ารงาน ทั ก ษะทางนโยบายและกลยุ ท ธ์
การบริหาร การจัดการโครงการทางสวัสดิการ
สังคมในรูปแบบต่าง ๆ ขององค์การสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห์ในประเทศไทยทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน

SO1214 สังคมสงเคราะห์กับกฎหมาย 3(30-6)
ศึ ก ษาระบบกฎหมาย ปรั ช ญ า
แนวคิ ด ตั วบทกฎหมาย กระบวนการ และ
กฎหมายทางวิ ช าชี พ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งาน
สวั ส ดิ ก ารสั งคมและงานสั งคมสงเคราะห์
วิ เ คราะห์ ปั ญ หาข้ อ โต้ แ ย้ ง ทางกฎหมายที่
เกี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ ง บ ทบาทของนั ก สั ง คม
สงเคราะห์กับกฎหมายดังกล่าว
SO1215 สวัสดิการสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ 3(3-0-6)
แนวคิ ด หลั ก การสวั ส ดิ ก ารสั งคม
พัฒนาการและความสัมพันธ์ของสวัสดิการกับ
การพัฒ นาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
หลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน หลั ก ความยุ ติ ธ รรมใน
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จัดบริการทางสังคม และการนำหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ทางสังคมสงเคราะห์ชุมชน
SO1212 นโยบายและการบริหารงานสวัสดิการ
สังคม 3(2-2-6)
ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ
นโยบายสวัสดิการสังคมและการบริหารจัดการ
การวิเคราะห์นโยบาย ทักษะและเทคนิคในการ
แสวงหาและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการกำหนด
นโยบายและการวางแผนในงานสวัสดิการสังคม
ทั ก ษะกระบวนการและกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห าร
องค์ ก าร องค์ ป ระกอบการบริ ห ารองค์ ก าร
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ การจัดทำ
โครงการทางสวัสดิก ารสังคมในรูป แบบต่ าง ๆ
มาตรฐานการปฏิ บั ติ งาน การนิ เทศงานสั งคม
สงเคราะห์
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหาร การบริหารเพื่อ
นำไปสู่ อ งค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู้ ข ององค์ ก าร
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ในประเทศ
ไทยทั้งภาครัฐและเอกชน
SO1207 สั งค ม ส งเค ร า ะ ห์ กั บ ก ฎ ห ม า ย
3(3-0-6)
ระบบกฎหมาย ปรัชญา แนวคิด ตัว
บทกฎหมาย กระบวนการ และกฎหมายทาง
วิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ งานสวัสดิก ารสังคมและ
งานสั ง คมสงเคราะห์ และกฎหมายอื่ น ที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายทางสังคม วิเคราะห์
ปัญหาข้อโต้แย้งทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
บทบาทของนั ก สั งคมสงเคราะห์ กั บ กฎหมาย
ดังกล่าว
SO1203 สวัสดิการสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์
3(3-0-6)
แนวคิ ด หลั ก การสวั ส ดิ ก ารสั ง คม
พัฒ นาการและความสัมพันธ์ของสวัสดิการกับ
การพั ฒ นาสั งคม และความมั่ น คงของมนุ ษ ย์
หลักสิทธิมนุษยชน หลักความยุติธรรมในสังคม

เหตุผล

เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เ ป ลี่ ย น สั ง เ ข ป
รายวิชา

เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เ ป ลี่ ย น สั ง เ ข ป
รายวิชา

เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เ ป ลี่ ย น สั ง เ ข ป
รายวิชา
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สั งคม องค์ ป ระกอบ หลั ก การ กลไก และ
บทบาทและความสำคัญของระบบสวัสดิการ
สั งคมในมิ ติ แ ละระดั บ ต่ า ง ๆ ที่ มี ต่ อ ความ
มั่ น คงและการพั ฒ นามนุ ษ ย์ นโยบายสั งคม
รัฐสวัสดิการ ระบบความมั่นคงทางสังคม และ
สวัสดิการพหุลักษณ์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563
เหตุผล
องค์ประกอบ หลักการ กลไก และบทบาทและ
ความสำคัญของระบบสวัสดิการสังคมในมิติและ
ระดับต่าง ๆ ที่มีต่อความมั่นคงและการพัฒ นา
มนุษย์ นโยบายสังคม รัฐสวัสดิการ ระบบความ
มั่ น คงทางสั ง คม สวั ส ดิ ก ารพหุ ลั ก ษณ์ และ
กรณีศึกษาระบบสวัสดิการสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ในต่างประเทศ
SO1216 การสั ม มนาทางสั ง คมสงเคราะห์ SO1216 การสัมมนาทางสังคมสงเคราะห์
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
3(2-1-6)
3(2-2-6)
เ ป ลี่ ย น สั ง เ ข ป
ฝึกฝนนักศึกษาในการวิเคราะห์งาน
ศึ ก ษา ค้ น คว้ า อภิ ป ราย เพื่ อ รายวิชา
สังคมสงเคราะห์ โดยใช้ความรู้จากการศึกษา สร้ า งเสริ ม ความรู้ ทั ศ นคติ ทั ก ษะทาง
ภาคทฤษฎี แ ละประสบการณ์ จ ากการฝึ ก
วิ ช าชี พ การบู ร ณาการความรู้ เกี่ ย วกั บ
ภาคปฏิ บั ติ รวมทั้ ง การแลกเปลี่ ย นความ
วิธีการสังคมสงเคราะห์กับระบบสวัสดิการ
คิดเห็นและทัศนคติ เพื่อเป็นแนวทางในการ
พั ฒ นาวิ ช าชี พ สั ง คม สงเคราะห์ อย่ า งมี สั งคมในระดั บ จุ ล ภาค ระดั บ มั ช ฌิ ม ภาค
และมหภาค การวิเคราะห์สถานการณ์การ
ประสิทธิภาพ

ปฏิ บั ติ ง านสั ง คมสงเคราะห์ ภ ายใต้ ก าร
เปลี่ ยนแปลงของสั งคมโลก ภู มิภ าคและ
ท้ องถิ่ น ก ารป ระยุ ก ต์ ใช้ ท ฤษ ฎี การ
ปฏิ บั ติ ง านสั ง คมสงเคราะห์ เ พื่ อการ
แสวงหาแนวทางในการปฏิ บั ติ ง านที่ มี
ประสิทธิภาพ

วิชาเลือก 15 หน่วยกิต

SO1215 การใหการปรึกษาทางสังคม
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
สงเคราะห์
ปรับเป็นวิชาบังคับ
3(2-2-6)
หลักการ กระบวนการ ขั้นตอนการให
การปรึ ก ษา ทั ก ษะและเทคนิ ค การประยุ ก ต
แนวคิ ด ทฤษฎี ท างการใหการปรึ ก ษาและจิ ต
บํ า บั ด ในการปฏิ บั ติ งานสั งคมสงเคราะห์ ผ่ า น
กรณีศึกษา โดยฝึกฝนทักษะการให้การปรึกษา
ในสถานการณ์ ต่างๆ เพื่อชวยเหลือทั้งในระดับ
บุคคล ครอบครัว กลุม ใหสามารถตระหนักรูจัก
ตนเอง และเขาใจบทบาท การทํ า หนาที่ ท าง
สั ง ค ม ของต นเอง สาม ารถพั ฒ นาต นเอง
ครอบครัว และสังคมได้
วิชาเลือก 15 หน่วยกิต
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SO1217 พระพุทธศาสนากับการสังคม
สงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและ
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย 3(3-0-6)
ศึ ก ษาหลั ก คำสอนและบทบาทของ
พระพุ ท ธศาสนาที่ มี ต่อ การสังคมสงเคราะห์
โดยเน้นบทบาทของสถาบันสงฆ์ องค์กรทาง
พระพุทธศาสนา โรงพยาบาล และชุมชน ใน
การเยียวยาร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา
ของผู้ ป่วยโรคเรื้อ รังและผู้ ป่วยระยะสุ ดท้ าย
รวมทั้ งพั ฒ นาให้ เกิ ด ระบบและกลไกในการ
ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ป่วยระยะสุดท้าย
อย่างมีส่วนร่วม
SO1218 พระพุทธศาสนากับผู้สูงอายุ 3(30-6)
วิ เ ค ร า ะ ห์ ห ลั ก ธ ร ร ม ท า ง
พระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต
ข อ งผู้ สู งอ า ยุ ก า ร น ำ ห ลั ก ธ ร ร ม ท า ง
พระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการดูแลและ
พัฒนาสุขภาพของผู้สูงอายุแบบองค์รวม อาทิ
ร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา บทบาทของ
สถาบั น สงฆ์ องค์ ก รทางพระพุ ท ธศาสนาใน
การดูแลผู้สูงอายุในระดับบุคคล กลุ่ม ชุมชน
การหนุ นสร้างพลั งคุ ณ ค่ า ศั ก ดิ์ศ รีความเป็ น
มนุษย์ของผู้สูงอายุ การจัดการและการพัฒนา
ระบบต่าง ๆ ที่เอื้อ/สนับสนุนการดูแลผูส้ ูงอายุ
อย่างมีประสิทธิภาพ

SO1219 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานสังคม
สงเคราะห์ 3(2-1-6)
การใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ การ
ค้ น หา การสร้ าง การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล และการ
เผยแพร่สารสนเทศด้านงานสังคมสงเคราะห์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563
SO1221 พระพุทธศาสนากับการสังคม
สงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ปว่ ยระยะ
สุดท้าย 3(3-0-6)
ศึ ก ษาหลั ก คำสอนและบทบาทของ
พระพุทธศาสนาที่มีต่อการสังคมสงเคราะห์ โดย
เน้ น บทบ าทของสถาบั น สงฆ์ องค์ ก รทาง
พระพุทธศาสนา โรงพยาบาล และชุมชน ในการ
เยียวยาร่างกาย จิตใจ สังคม ปัญญาของผู้ป่วย
โรคเรื้อรังและผู้ป่วยระยะสุดท้าย การดูแลแบบ
ประคับประคอง รวมทั้งพัฒนาให้เกิดระบบและ
กลไกในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ป่วยระยะ
สุดท้ายและการดูแลแบบประคับประคองอย่างมี
ส่วนร่วม
SO1222 พระพุทธศาสนากับผู้สูงอายุ 3(3-06)
วิเคราะห์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การดำเนิ น ชี วิ ต ของผู้ สู ง อายุ
พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม การนำหลักธรรม
ทางพระพุ ทธศาสนาไปประยุกต์ ใช้ในการดูแ ล
และพั ฒ นาสุ ข ภาพของผู้ สู งอายุ แ บบองค์ ร วม
อาทิ ร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา บทบาท
ของสถาบันสงฆ์ องค์กรทางพระพุทธศาสนาใน
การดู แ ลผู้ สู งอายุ ในระดั บ บุ ค คล กลุ่ ม ชุ ม ชน
การหนุ น สร้ า งพลั งคุ ณ ค่ า ศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น
มนุษย์ของผู้สูงอายุ การจัดการและการพัฒ นา
ระบบต่าง ๆ ที่เอื้อ/สนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุ
อย่างมีประสิทธิภาพ
SO1217 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานสังคม
สงเคราะห์
3(2-2-6)
ศึ ก ษาองค์ ป ระกอบของเทคโนโลยี
สารสนเทศ การสืบค้นข้อมูลที่ทันสมัยต่างๆ การ
รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี รวมทั้งการสร้างสื่อ
ดิจิ ทั ล เพื่ อ การสื่ อ สารสาธารณะ เช่ น เว็ บ เพจ
ค ลิ ป ล ะ ค ร ห นั งสั้ น เป็ น ต้ น เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทำงานสังคมสงเคราะห์ การ
เลื อ กใช้ แ หล่ งทรั พ ยากรสารสนเทศประเภท

เหตุผล
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เปลี่ยนสังเขป
รายวิชา

เปลี่ยนรหัสรายวิชา

เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เปลี่ยนสังเขป
รายวิชา
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SO1220 สั ง คมสงเคราะห์ ท างการศึ ก ษา
3(3-0-6)
ป รั ช ญ า เป้ า ป ร ะ ส ง ค์ แ ล ะ
จุดมุ่งหมายของการศึกษาและสวัสดิการด้าน
การศึ ก ษาในฐานะมรรควิ ธี ใ นการพั ฒ นา
ศั ก ยภาพมนุ ษ ย์ แ ละการเปลี่ ย นแปลงทาง
สั ง คม หลั ก และวิ ธี ก ารและรู ป แบบในการ
ปฏิ บั ติ ง านสั งคมสงเคราะห์ ท างการศึ ก ษา
รูปแบบในการปฏิบัติงานการสังคมสงเคราะห์
ในโรงเรียนกับครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา
พ่ อ แม่ ผู้ ป กครอง ตลอดจนชุ ม ชน บทบาท
และหน้ า ที่ ข องการสั ง คมสงเคราะห์ ท าง
การศึ กษาเพื่อ การพั ฒ นานโยบายสวัสดิก าร
ด้านการศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563
เหตุผล
ต่างๆ การจัดระบบฐานข้อมูลและนำเสนอข้อมูล
เพื่ อ พั ฒ นางานสั ง คมสงเคราะห์ และการ
ดำเนิ น งานสั งคมสงเคราะห์ ในระดั บ จุ ล ภาค
มัชฌิมภาค และมหภาค
SO1223 สังคมสงเคราะห์ทางการศึกษา
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
3(3-0-6)
เปลีย่ นสังเขป
ปรัชญา เป้าประสงค์และจุดมุ่งหมาย รายวิชา
ของการศึ กษาและสวัสดิการด้านการศึกษาใน
ฐานะมรรควิธีในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม หลักและวิธีการและ
รูป แบบในการปฏิ บัติ งานสังคมสงเคราะห์ท าง
การศึกษา รูปแบบในการปฏิบัติงานการสังคม
สงเคราะห์ในโรงเรียนกับครู บุคลากร นักเรียน
นั ก ศึ ก ษา พ่ อ แม่ ผู้ ป กครอง ตลอดจนชุ ม ชน
บทบาทและหน้าที่ของการสังคมสงเคราะห์ทาง
การศึกษา การปฏิบัติงานร่วมกับสหวิชาชีพเพื่อ
การพัฒนานโยบายสวัสดิการด้านการศึกษา
เปลี่ยนรหัสรายวิชา

SO1221 ภาษาอังกฤษสําหรับงาน
สังคมสงเคราะห์ 3(3-0-6)

SO1224 ภาษาอังกฤษสําหรับงานสังคม
สงเคราะห์ 3(3-0-6)

ศึกษาและฝึกฝนโครงสรางศัพทและ
สํานวนภาษาอังกฤษที่ใชกันอยางแพรหลายใน
งานสั งคมสงเคราะห พรอมทั้ งฝกหั ด การใช
ศั พ ทและสํ า นวนในการฟง พู ด และอาน ฝ
กฝนแนวทางในการอานและเขียนขอความที่
เนนเนื้ อหาทางสังคมสงเคราะหศาสตร เชน
การอานตํ า รา บทความวารสาร การเขี ย น
จดหมายโตตอบ และการเขียนรายงาน

ศึกษาและฝกฝนโครงสรางศั พ ทและ
สํานวนภาษาอังกฤษที่ใชกันอยางแพรหลายใน
งานสังคมสงเคราะห พรอมทั้งฝกหัดการใชศัพท
และสํ า นวนในการฟง พู ด และอาน ฝกฝน
แนวทางในการอานและเขียนขอความที่เนนเนื้อ
หาทางสั ง คมสงเคราะหศาสตร เชน การอา
นตํารา บทความวารสาร การเขียนจดหมายโต
ตอบ และการเขียนรายงาน

SO1222 การเสริมสร้างสิทธิมนุษยชน
ในงานสวัสดิการสังคม 3(3-0-6)
ปรั ช ญา พั ฒ นาการกระบวน
ทั ศ นของสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน กระบวนการ
เคลื่ อ นไหวและกลไกเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ
มนุษยชนในระดับประเทศและสากล กา
รพิทักษสิทธิ์ กลยุทธ์และเครื่องมื อการ

SO1225 การเสริมสร้างสิทธิมนุษยชนใน เปลี่ยนรหัสรายวิชา
งานสวัสดิการสังคม 3(3-0-6)
ปรัชญา พัฒนาการกระบวนทัศนของ
สิทธิมนุษยชน กระบวนการเคลื่อนไหวและกลไก
เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในระดั บ ประเทศและ
สากล การพิทักษสิทธิ์ กลยุทธ์และเครื่องมือการ
ทำงานด้านสิท ธิม นุ ษยชน บทบาทขององคกร
สวัสดิการสังคมในการทำงานด้านสิทธิมนุษยชน
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ทำงานด้านสิทธิมนุ ษยชน บทบาทของ ในประเทศไทย

องคกรสวั ส ดิ ก ารสั ง คมในการทำงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
SO1223 เพศสภาพกั บ การพั ฒ นา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย 3(30-6)
แนวคิดทฤษฎี และปฏิ บั ติการ
ในมิติข องเพศสภาพ ที่ มีความสั มพั น ธ
กั บ กระบวนการพั ฒ นาสั งคมและการ
หนุนสรางความมั่นคงของมนุษย ปรากฏ
การณ สภาพและเหตุการณจริงในชีวิต
ทางสังคม ดาน ตาง ๆ ที่สะทอนความ
ไม เท่ าเที ย ม ท างเพ ศ ท างเลื อ ก ที่
เหมาะสมกับ การพั ฒ นาสั งคมและการ
หนุ น สรางความมั่ น คงของมนุ ษ ยที่
ตอบสนองความเทาเทียมทางเพศ
SO1224 สวัสดิการสังคมและ
ประชาคมอาเซียน 3(3-0-6)
ความเป็ น มา แนวคิด และหลั ก
สวัส ดิการสั งคมของประชาคมอาเซียน
ภายใต้ ก รอบความร่ ว มมื อ สำคั ญ ของ
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
(ASCC) ระบบสวัสดิการสังคม และการ
คุ้ ม ครองทางสั ง คมในกลุ่ ม ประเทศ
อาเซียน
SO1225 การสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
3(3-0-6)
ความหมาย ขอบเขต กลุ่มเป้าหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ทาง
การแพทย์ รวมถึงแนวคิด ข้อมูล สถานการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
ในหน่วยบริการด้านสุขภาพแต่ละระดับ การ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นแนวคิ ด ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการ

เหตุผล

SO1226 เพศสภาพกับการพัฒ นาสังคม เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เ ป ลี่ ย น สั ง เ ข ป
และความมั่นคงของมนุษย 3(3-0-6)
แนวคิดทฤษฎีและปฏิบัติการในมิติของ รายวิชา
เพศสภาพ แนวคิดสตรีนิยม ที่มีความสัมพันธกับ
กระบวนการพั ฒ นาสั งคมและการหนุ น สราง
ความมั่นคงของมนุษย ปรากฏการณ สภาพและ
เหตุการณจริงในชีวิตทางสังคมดานตางๆ ที่สะท
อนความไมเทาเที ย มทางเพศ ทางเลื อ กที่
เหมาะสมกับการพัฒนาสังคมและการหนุนสราง
ความมั่ น คงของมนุ ษ ยที่ ต อบสนองความเท
าเทียมทางเพศ

SO1227 สวัสดิการสังคมและประชาคม เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เปลีย่ นสังเขป
อาเซียน 3(3-0-6)
ความ เป็ น ม า แน วคิ ด แ ละห ลั ก รายวิชา
สวัสดิการสังคมของประชาคมอาเซียน ภายใต้
กรอบความร่วมมื อสำคัญ ของประชาคมสั งคม
และวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) ระบบสวัสดิการ
สั งคม การคุ้ ม ครองทางสั งคมในกลุ่ ม ประเทศ
อาเซี ย นและความร่ ว มมื อ ของวิ ช าชี พ สั ง คม
สงเคราะห์ในประชาคมอาเซียน
SO1228 การสั งคมสงเคราะห์ ท างการแพทย์
ฝ่ายกาย 3(3-0-6)
ความหมาย ขอบเขต กลุ่ม เป้ าหมาย
มาตรฐานการปฏิ บั ติ งานสั งคมสงเคราะห์ ท าง
การแพทย์ ฝ่ า ยกาย รวมถึ งแนวคิ ด นโยบาย
กฎหมาย และสถานการณ์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในหน่วยบริการด้าน
สุขภาพแต่ละระดับ การประยุกต์ใช้ในแนวคิดที่

เปลี่ยนชื่อรายวิชา
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เปลี่ยนสังเขป
รายวิชา
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ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
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เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ทาง
การแพทย์และการปฏิบัติงานร่วมกับสหวิชาชีพ

เหตุผล

SO1226 การสั ง คมสงเคราะห์ ท าง
การแพทย์ฝ่ายจิต 3(3-0-6)
ความรู้ เ รื่ อ งสุ ข ภาพจิ ต การ
วิเคราะห์ สภาวะแวดล้อมทางสังคมที่มี
ผลต่ อ พยาธิ ส ภาพทางจิ ต โรคและ
อาการทางจิ ต เวชที่ ส ำคั ญ ๆ กฎหมาย
และนโยบายด้านสุขภาพจิต สิทธิผู้ป่วย
จิตเวช การป้องกันปัญหาสุขภาพจิตการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวช รูปแบบการ
บ ำ บั ด รั ก ษ า ท า ง จิ ต เว ช ต่ า ง ๆ
ความหมาย ขอบเขตและวิวั ฒ นาการ
ของงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
ฝ่ายจิต ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของ
นักสั งคมสงเคราะห์ ทางการแพทย์ ฝ่ าย
จิต

SO1229 ก ารสั งค ม ส งเค ราะ ห์ ท าง เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เปลีย่ นสังเขป
การแพทย์ฝ่ายจิต 3(3-0-6)

SO1227 การใหการปรึกษาทางสังคม
สงเคราะห์ 3(2-1-6)
หลักการ กระบวนการ ขั้นตอนการ
ใหการปรึ ก ษา เทคนิ ค การประยุ ก ตแนวคิ ด
ทฤษฎีทางการใหการปรึกษาและจิตบําบัดใน
การปฏิ บั ติงานสังคมสงเคราะหเพื่ อการชวย
เหลื อทั้ งในระดั บ บุ คคล ครอบครัว กลุ ม ให
สามารถตระหนั ก รู จั ก ตนเอง และเขาใจ
บทบาท การทํ า หนาที่ ท างสั งคมของตนเอง
สามารถพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคมได
SO1228 การจัดการความขัดแยงในงาน
สังคมสงเคราะห์ 3(2-1-6)
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความ
ขัดแยง หลักการบริหารจัดการความขัดแยง
พัฒนาการและกระบวนการจัดการความ
ขัดแยงทั้งในประเทศและตางประเทศ ทักษะ
และเทคนิคการจัดการความขัดแยงใน

ปรับเป็นวิชาบังคับ

ความรู้เรื่องสุ ขภาพจิ ต การวิเคราะห์ รายวิชา
สภาวะแวดล้อมทางสังคมที่มีผลต่อพยาธิสภาพ
ทางจิ ต โรคและอาการทางจิ ต เวชที่ ส ำคั ญ ๆ
กฎหมายและนโยบายด้านสุขภาพจิต สิทธิผู้ป่วย
จิตเวช การป้ องกันปั ญ หาสุขภาพจิตการฟื้น ฟู
สมรรถภาพทางจิตเวช รูปแบบการบำบัดรักษา
ทางจิ ต เวชต่ า งๆ จิ ต เวชชุ ม ชน ความหมาย
ขอบ เขต แ ล ะวิ วั ฒ น าก ารขอ งงาน สั งค ม
สงเคราะห์ ท างการแพทย์ ฝ่ า ยจิ ต ตลอดจน
บทบาทและหน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์ทาง
การแพทย์ฝ่ายจิตและการปฏิบัติงานร่วมกับสห
วิชาชีพ

SO1218 การจัดการความขัดแยงในงานสังคม เปลี่ยนรหัสรายวิชา
สงเคราะห์ 3(2-2-6)
แนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เกี่ ย วของกั บ ความ
ขั ด แยง หลั ก การบริ ห ารจั ด การความขั ด แยง
พัฒนาการและกระบวนการจัดการความขัดแย
งทั้ ง ในประเทศและตางประเทศ ทั ก ษะและ
เทคนิคการจัดการความขัดแยงในรูปแบบตาง ๆ
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รูปแบบตาง ๆ การเจรจาตอรอง การไกลเกลี่ย
เปนตน รวมทั้งบทบาทหนาที่ของวิชาชีพ
สังคมสงเคราะหและทีมงานสหวิชาชีพในการ
ปกป้องคุ้มครองด้วย กระบวนการเสริมสร้าง
พลังอำนาจการพิทักษ์สิทธิ์กระบวนการทาง
กฎหมาย และกระบวนการทางสังคมอื่น ๆ ใน
การจัดการความขัดแยง
SO1229 สวัสดิการครอบครัวและเด็ก 3(30-6)
ความหมาย ขอบเขต วัตถุประสงค์
และความสำคัญของสวัสดิการครอบครัวและ
เด็ก พลวัตการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวและ
สังคมที่มีผลต่อการจัดสวัสดิการครอบครัวและ
เด็ก หลักการ วิธีการจัดสวัสดิการ และบริการ
สวัสดิการครอบครัวและเด็กของต่างประเทศ
และประเทศไทย หน่ ว ยงานที่ ใ ห้ บ ริ ก าร
สวัสดิการครอบครัวและเด็ก บทบาทของนัก
สั ง คมสงเคราะห์ ที่ ท ำงานด้ า นสวั ส ดิ ก าร
ครอบครัวและเด็ก ตลอดจนแนวทางการจัด
สวัสดิการครอบครัวและเด็ก

SO1230 สวัส ดิการผู้ สูงอายุ 3(3-06)
แ น ว คิ ด เกี่ ย ว กั บ ผู้ สู งอ า ยุ เพื่ อ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นงานสั งคมสงเคราะห์ ระบบ
สวัสดิ การและการพั ฒ นาสวัสดิการผู้สูงอายุ
ทั้งเชิงนโยบายและปฏิบัติ

SO1231 สวัสดิการผู้พิการ 3(3-06)
ลักษณะ ประเภท และสาเหตุ
ของความพิ ก าร ผลกระทบของความ
พิ ก ารที่ มี ต่ อ บุ ค คล ครอบครั ว ชุ ม ชน
และสั ง คมโดยรวม ความต้ อ งการที่
จำเป็ น ของผู้ พิ การและค รอบ ครั ว
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เหตุผล
การใช้สุนทรียสนทนา การเจรจาตอรอง การไกล
เกลี่ย เปนตน รวมทั้งบทบาทหนาที่ของวิชาชีพ
สังคมสงเคราะหและที ม งานสหวิชาชี พ ในการ
ปกป้ อ งคุ้ ม ครองด้ ว ย กระบวนการเสริ ม สร้ า ง
พลั งอำนาจการพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ์ ก ระบวนการทาง
กฎหมาย และกระบวนการทางสังคมอื่น ๆ ใน
การจัดการความขัดแยง
SO1230 สวัสดิการครอบครัวและเด็ก 3(3-0- เปลี่ยนรหัสรายวิชา
6)
ความหมาย ขอบเขต วั ต ถุ ป ระสงค์
และความสำคั ญ ของสวัส ดิก ารครอบครัวและ
เด็ก พลวัตการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวและ
สังคมที่มีผลต่อการจัดสวัสดิการครอบครัวและ
เด็ก หลักการ วิธีการจัดสวัสดิการ การคุ้มครอง
เด็ ก กระบวนการประเมิ น สภาวะเด็ ก และ
ครอบครัว การบริการสวัสดิการครอบครัวและ
เด็กของต่างประเทศและประเทศไทย หน่วยงาน
ที่ให้บริการสวัสดิการครอบครัวและเด็ก บทบาท
ของนักสังคมสงเคราะห์ที่ทำงานด้านสวัสดิการ
ครอบครั ว และเด็ ก ตลอดจนแนวทางการจั ด
สวัสดิการครอบครัวและเด็ก
SO1231 สวัสดิการผู้สูงอายุ 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เปลี่ยนสังเขป
แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุ เพื่อ
รายวิชา
ประยุกต์ใช้ในงานสังคมสงเคราะห์ ระบบ
สวัสดิการและการพัฒนาสวัสดิการผูส้ ูงอายุ ทั้ง
เชิงนโยบายและปฏิบตั ิ การพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุในระดับต่าง ๆ การทำงานกับครอบครัว
เพื่อดูแลและคุ้มครองผูส้ ูงอายุ
SO1232 สวัสดิการคนพิการ 3(3-0- เปลี่ยนชื่อรายวิชา
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
6)
ลั ก ษณะ ประเภท และสาเหตุ ของ เปลี่ยนสังเขป
ความพิ ก าร ผลกระทบของความพิ ก ารที่ มี ต่ อ รายวิชา
บุ ค คล ครอบครั ว ชุ ม ชน และสั งคมโดยรวม
ความต้ อ งการที่ จ ำเป็ น ของคนพิ ก ารและ
ครอบครัว กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ การ
จัดบริการด้านต่างๆ สำหรับคนพิการ บทบาท
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กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ผู้ พิ ก าร การ นักสังคมสงเคราะห์ในการทำงานกับคนพิการ

จัดบริการด้านต่าง ๆ สำหรับผู้พิการ
SO123 2 ส วั ส ดิ ก ารแ รงงาน แ ล ะ
ประกันสังคม 3(3-0-6)
แนวคิ ด หลั ก การ สวั ส ดิ ก าร
แรงงานและการประกั น สั ง คม การ
เจรจาต่ อ รองสภาพการทำงานและ
สภาพการจ้ า งงาน ประเภท หน้ า ที่
ระบ บ ขอบ ข่ า ยการป ระกั น สั ง คม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันสังคม
และปัญหาสวัสดิการแรงงาน
SO1233 การป้องกันอาชญากรรมและการ
ปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด
3(3-0-6)
แน วคิ ด ต างๆ เกี่ ย วกั บ ป ญ ห า
อาชญากรรม รู ป แบบ และกระบวนการใน
การปองกันอาชญากรรม หลักการและวิธีการ
ทางสังคมสงเคราะหในการฟนฟู แกไข และ
บําบัดผูกระทําผิด
SO1234 สั งคมสงเคราะห์ ในกระบวนการ
ยุติธรรม 3(2-1-6)
แนวคิ ด หลั ก การ วิ ธี ก าร และ
พัฒนาการของการสังคมสงเคราะห์ที่เกี่ยวกับ
กระบวนการยุ ติ ธ รรม การประยุ ก ต์ ใ ช้ งาน
สังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา ปญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวโน้ม
และแนวทางแก้ ไ ขปญ หาของงานสั ง คม
สงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม และมีการ
จัดการศึกษาดูงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เปลี่ยนสังเขป
แนวคิ ด หลัก การ สวัส ดิ การแรงงาน รายวิชา
และการประกันสังคม การเจรจาต่อรองสภาพ
การทำงานและสภาพการจ้ า งงาน ประเภท
หน้ า ที่ ระบบ ขอบข่ า ยการประกั น สั ง คม
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การประกั น สั ง คม
กองทุ น เงิ น ทดแทน กองทุ น สำรองเลี้ ย งชี พ
ปั ญ หาสวัส ดิ การแรงงาน และบทบาทของนั ก
สั ง ค ม ส ง เค ร า ะ ห์ ใน ด้ า น แ ร ง ง า น แ ล ะ
ประกันสังคม
ตัดออก

SO1233 สวัสดิการแรงงานและ
ประกันสังคม 3(3-0-6)

SO1219 สั ง คมสงเคราะห์ ใ นกระบวนการ เปลี่ยนรหัสรายวิชา
ยุติธรรม 3(2-2-6)
เปลีย่ นสังเขป
แ น ว คิ ด ห ลั ก ก า ร วิ ธี ก า ร แ ล ะ รายวิชา
พัฒ นาการของการสั งคมสงเคราะห์ ที่เกี่ ยวกั บ
กระบวนการยุติธรรม การประยุกต์ใช้ งานสังคม
สงเคราะห์ ในกระบวนการยุ ติ ธรรมทางอาญา
หลักการยุติธรรมสมานฉันท์ และหลักยุติธรรม
ชุมชน ปญหาและอุ ปสรรค ตลอดจนแนวโน้ ม
แล ะแ น วท างแก้ ไขป ญ ห าของงาน สั งค ม
สงเคราะห์ ในกระบ วนการยุ ติ ธรรม การ
ปฏิบัติงานร่วมกับสหวิชาชีพ (มีการศึกษาดูงาน)
SO1235 สวัสดิการสังคมในกลุ่มผู้มี
SO1234 สวัสดิการสังคมในกลุ่มผู้มีความ เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เปลี่ยนสังเขป
ความเปราะบางทางสังคม 3(3-0-6) เปราะบางทางสังคม 3(3-0-6)
พลวัตทางสังคม สถานการณ์ที่นำไปสู่ รายวิชา

พลวัตทางสังคม สถานการณ์ที่

ความเปราะบางทางสั งคม และผลกระทบต่ อ
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นำไปสู่ ความเปราะบางทางสั งคม และ
ผลกระทบต่ อกลุ่ ม ที่ มี ความเปราะบาง
ทางสังคม อาทิ กลุ่มคนชายขอบ กลุ่มผู้
มีค วามจำเป็ น พิ เศษ กลุ่ ม คนที่ มี ค วาม
หลากหลายทางเพศ ชาติ พั น ธุ์ และ
วั ฒ นธรรม โดยให้ ความสำคั ญ กั บ
สวัสดิการสังคมและการปฏิบัติงานของ
นักสังคมสงเคราะห์

กลุ่มวิชาฝึกภาคปฏิบัติ 22 หน่วยกิต
SO1236 การดูงานและสัมมนา 3(2-1-6)
เรียนรูการปฏิบัติงานขององคกรสังคม
สงเคราะหของภาครัฐ องคกรพัฒ นาเอกชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรประชาชน
มุ ง ใหนั ก ศึ ก ษาไดเรี ย นรู เ กี่ ย วกั บ แนวคิ ด
นโยบาย การบริหารงานและการดําเนินงาน
ขององค การที่ มี ค วาม ห ลากห ลายของ
สังคมไทย รวมทั้งสงเสริมใหเกิดกระบวนการ
เรียนรูแบบมีสวนรวม เสริมสรางทัศนคติทาง
วิชาชีพที่ดีของนักศึกษา (มีการศึกษาดูงาน)
SO1237 การฝึกภาคปฏิบตั ิ 1 5(0-15-0)
ฝึก ให้ นั ก ศึก ษาเรีย นรู้ ประยุ ก ต์ใช้
ค วาม รู้ ท างส วั ส ดิ ก ารสั งค ม แ ล ะสั งค ม
สงเคราะห์ โดยนำแนวคิด ทฤษฎี หลักการ
วิ ธี ก า ร ก ระ บ วน ก าร แ ล ะ ทั ก ษ ะ ก า ร
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กลุ่มที่มีความเปราะบางทางสังคม อาทิ กลุ่มผู้
ติดสารเสพติด กลุ่มคนชายขอบ กลุ่มผู้มีความ
จำเป็นพิเศษ กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทาง
เพ ศ ช า ติ พั น ธุ์ แ ล ะ วั ฒ น ธร ร ม โด ย ให้
ความสำคั ญ กั บ สวั ส ดิ ก ารสั ง คมที่ แ ตกต่ า ง
หลากหลายและการปฏิ บั ติ งานของนั ก สั งคม
สงเคราะห์

SO1220 การจัดการภัยพิบัติ 3(2-2-6)
ความหมาย ประเภท ของภั ย พิ บั ติ
หลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละวิ ธี ก าร และ
แนวทางการจัดการภัยพิบัติ วงจรการจัดการภัย
พิ บั ติ มาตรฐานในการบริ ห ารจั ด การภั ย พิ บั ติ
บทบาทหน้ า ที่ ข องนั ก สั ง คมสงเคราะห์ แ ละ
หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การและการ
ฟื้นฟูและพัฒ นาภายหลังภัยพิบัติ บนหลักการ
ของการเสริ ม พลั ง และการปฏิ บั ติ ง านสั ง คม
สงเคราะห์ (มีการศึกษาดูงาน)
กลุ่มวิชาฝึกภาคปฏิบัติ 29 หน่วยกิต
SO1235 การดูงานและสัมมนา 3(2-2-6)
เรียนรูการปฏิบัติงานขององคกรสังคมสง
เคราะห และองค์กรสวัสดิการสังคมภาครัฐและ
เอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่ น องคกร
ประชาชน มุ ง ใหนั ก ศึ ก ษาไดเรี ย นรู เกี่ ย วกั บ
แนวคิ ด นโยบาย การบริ ห ารงานและการ
ดําเนินงานขององคกรที่มีความหลากหลายของ
สังคมไทย การปฏิบัติงานร่วมกับสหวิชาชีพ รวม
ทั้งสงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนร
วม เสริ ม สรางทั ศ นคติ ท างวิ ช าชี พ ที่ ดี ข อง
นักศึกษา (มีการศึกษาดูงาน)
SO1236 การฝึกภาคปฏิบตั ิ 1 7(0-21-0)
ฝึกให้นักศึกษาเรียนรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้
ทางสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ โดย
นำแนวคิด ทฤษฎี หลักการ วิธีการ กระบวนการ
และทักษะการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์เฉพาะ
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เพิ่มใหม่

เพิ่มหน่วยกิต
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เปลี่ยนสังเขป
รายวิชา

เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เปลี่ยนสังเขป
รายวิชา
เพิ่มเติมหน่วยกิต
และชั่วโมงฝึก
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ปฏิ บั ติ ง านสั งคมสงเคราะห์ เฉพาะราย ไป
ปฏิ บัติ ในหน่ วยงานหรือองค์การที่ให้ บ ริการ
(ฝึกภาคสนามไม่น้อยกว่า 250 ชั่วโมง ตลอด
ภาคการศึกษา)
SO1238 การฝึกภาคปฏิบตั ิ 2 5(0-15-0)
ฝกใหนั ก ศึ ก ษาไดนํ า วิ ธี ก ารสั งคม
สงเคราะห์ ก ลุ ม ไปใชในการปฏิ บั ติ งานของ
หน่ ว ยงานหรื อ องคการที่ ให้ บ ริ ก าร โดยนำ
แนวคิ ด ทฤษฎี หลั ก การ ทั กษะทางวิชาชี พ
โดยเฉพาะการนําวิธีการสังคมสงเคราะหแบบ
ผสมผสานไปประยุ ก ตใชในหนวยงานที่ ใ ห
บริการ โดยเน้นที่การวิเคราะหที่เชื่อมโยงการ
ปฏิ บั ติ งานสั งคมสงเคราะหแบบผสมผสาน
เพื่อปรับปรุงวิธีการใหบริการและการพัฒนา
ระบบสวัสดิก ารสังคมที่ สอดคลองกับ บริบ ท
ของสังคมไทย (ฝึกภาคสนามไม่น้อยกว่า 250
ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา)

SO1239 การฝกภาคปฏิบตั ิ 3 9(0-27-0)
ฝึกให้นักศึกษาได้นำการประยุกต์ใช้
ทฤษฏีสังคมสงเคราะห์แบบผสมผสาน ในการ
ทำงานกับชุมชนเมืองหรือชนบท ครอบคลุม
การศึ ก ษาและการวิ เ คราะห์ ชุ ม ชน การ
วางแผน การปฏิ บั ติ ก ารตามแผนงาน การ
ประเมินผล การพัฒ นากลยุทธ์ในการทำงาน
กับ ชุม ชน และการระดมการมี ส่ วนร่ วมของ
ประชาชนในกระบวนการปฏิ บั ติ ง าน (ฝึ ก
ภาคสนามไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง ตลอดภาค
การศึกษา)
หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้ เลื อ กเรี ย นวิชาเลื อ กเสรีไม่ น้ อ ยกว่า 6
ห น่ วย กิ ต ต า ม ร า ย วิ ช า ที่ เปิ ด ส อ น ใน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและไม่ซ้ำ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563
ราย ไปปฏิ บั ติ ใ นหน่ ว ยงานหรื อ องค์ ก ารที่
ให้บริการ โดยตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์ และการปฏิบัติงานร่วมกับสห
วิชาชีพ (ฝึกภาคสนามไม่น้อยกว่า 355 ชั่วโมง
ตลอดภาคการศึกษา)
SO1237 การฝึกภาคปฏิบัติ 2 7(0-21-0)
ฝ ก ให นั ก ศึ ก ษ าได นํ าวิ ธี ก ารสั งค ม
สงเคราะห์ ก ลุ ม ไปใชในการปฏิ บั ติ ง านของ
หน่ ว ยงานหรื อ องคการที่ ใ ห้ บ ริ ก าร โดยนำ
แนวคิ ด ทฤษฎี หลั ก การ ทั ก ษะทางวิ ช าชี พ
โดยเฉพาะการนํ าวิธีการสังคมสงเคราะหแบบ
ผสมผสานไปประยุกตใชในหนวยงานที่ใหบริการ
โดยเน้นที่การวิเคราะหที่เชื่อมโยงการปฏิบัติงาน
สั งคมสงเคราะหแบบผสมผสาน ตระหนั ก ถึ ง
จรรยาบรรณวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และการ
ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ สหวิ ช าชี พ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
วิธีการใหบริการและการพัฒนาระบบสวัสดิการ
สังคมที่สอดคลองกับบริบทของสังคมไทย (ฝึก
ภาคสนามไม่ น้ อ ยกว่ า 355 ชั่ ว โมงตลอดภาค
การศึกษา)
SO1238 การฝกภาคปฏิบตั ิ 3 12(0-36-0)
ฝึ ก ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ น ำการประยุ ก ต์ ใ ช้
ทฤษฎีสังคมสงเคราะห์แบบผสมผสาน ในการ
ทำงานกั บ ชุ ม ชนเมื อ งหรือ ชนบท ครอบคลุ ม
การศึกษาและการวิเคราะห์ชุมชน การวางแผน
การปฏิบัติการตามแผนงาน การประเมินผล การ
พัฒนากลยุทธ์ในการทำงานกับชุมชน และการ
ร ะ ด ม ก า ร มี ส่ ว น ร่ วม ข อ งป ร ะ ช า ช น ใน
กระบวนการปฏิ บั ติ ง าน โดยตระหนั ก ถึ ง
จรรยาบรรณวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และการ
ปฏิบัติงานร่วมกับสหวิชาชีพ (ฝึกภาคสนามไม่
น้อยกว่า 580 ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษา)
หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้ เลื อ กเรี ย นวิ ช าเลื อ กเสรี ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 6
หน่วยกิต ตามรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัยและไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคย

เหตุผล
ภาคปฏิบตั ิ

เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เปลี่ยนสังเขป
รายวิชา
เพิ่มเติมหน่วยกิต
และชั่วโมงฝึก
ภาคปฏิบตั ิ

เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เปลี่ยนสังเขป
รายวิชา
เพิ่มเติมหน่วยกิต
และชั่วโมงฝึก
ภาคปฏิบตั ิ
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563
กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว โดยอนุมัติจาก เรียนมาแล้ ว โดยอนุ มั ติจ ากอาจารย์ ที่ ป รึก ษา
อาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชานั้น ๆ
และหัวหน้าภาควิชานั้น ๆ
รวม 151 หน่วยกิต
รวม 158 หน่วยกิต

เหตุผล

เพิ่มหน่วยกิต
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ภาคผนวก ข
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อาจารย์ประจำหลักสูตร
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1. ประวัติและผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ – นามสกุล
นายวรเทพ เวียงแก
2. ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
3. สังกัด
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
4. คุณวุฒิ
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2541
ในกระบวนการยุติธรรม)
ศน.บ (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2537
5. ผลงานวิชาการ
5.1 บทความวิจัย
วรเทพ เวีย งแก, เอกชาตรี สุ ข เสน, สิ ท ธิพ ร เกษจ้อย, พระทวี ข่ ายมณี , อเนก มู ล มา . (2559).
“ความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการด้านเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น”. วารสารวิชาการแสงอีสาน 13(29), หน้า
94-107, ISSN 1685-5329.
5.2 บทความวิชาการ
วรเทพ เวียงแก. (2562). “จรรยาบรรณวิชาชีพตามแนวพุทธศาสตร์ : ศีล 5”. วาสารวิชาการแสง
อีสาน 16(1), หน้า 230-242, ISSN 1685-5329.
6. ประสบการณ์การสอน
ที่
รายวิชาที่เคยสอน
หน่วยกิต
1 SO1069 การให้บริการปรึกษาทางสังคมสงเคราะห์
3
2 SO1078 การป้องกันอาชญากรรมและการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด
3
3 SO1058 สังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม
3
4 SO1052 หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์
3
5 SO1062 การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์
3
6 SO1212 การสังคมสงเคราะห์กลุ่มชน
3
รายวิชาที่รับผิดชอบปัจจุบัน
1 SO1234 สังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม
3
2 SO1206 สวัสดิการสังคมตามแนวพุทธศาสตร์
3
3 SO1209 การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ 2
3
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2. ประวัติและผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ – นามสกุล
นายเอกชาตรี สุขเสน
2. ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
3. สังกัด
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
4. คุณวุฒิ
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2542
ทางการศึกษา)
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2539
5. ผลงานวิชาการ
5.1 บทความวิจัย
เอกชาตรี สุขเสน, สิทธิพร เกษจ้อย, วรเทพ เวียงแก, พระใบฎีกาทวี ข่ายมณี, เอนก มูลมา, วาริณี
โสภาจร. (2562). “ความคิดเห็ นของประชาชนต่อการให้ บริการสาธารณะของเทศบาล
ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, 8(1),
หน้า 146-154, ISSN: 2350-9953, TCI 2.
เอกชาตรี สุขเสน, พระใบฎีกาทวี อภโย, วรเทพ เวียงแก, สิทธิพร เกษจ้อย, เอนก มูลมา. (2562).
“รูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนบ้านโนนชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น”. วาสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม, 6(1), หน้า 37-46, ISSN: 2465-3705,
TCI 2.
เอกชาตรี สุขเสน, สิทธิพร เกษจ้อย, พระวรชัด ทะสา, พระมหาสัจจารักษ์ ไร่สงวน. (2561). “ความ
คิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการด้านเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น”. วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ , 18(2), หน้า 131139, ISSN 1513-5845, TCI 1.
เอกชาตรี สุขเสน, วรเทพ เวียงแก, สิทธิพร เกษจ้อย, พระทวี อภโย, เอนก มูลมา, วาริณี โสภาจร.
(2560). “คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อีสาน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น”. วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ 17(3), หน้า 111-120,
ISSN 1513-5845, TCI 1.
เอกชาตรี สุขเสน และพระใบฎีกาทวร อภโย. (2560). “การพัฒนาระบบสวัสดิการด้านบุคลากร:
กรณี ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย มหามกุ ฏ ราชวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาเขตอี ส าน”. วารสาร มจร.
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, 6(2), หน้า 427-435, ISSN 2287-0121, TCI 1.
เอกชาตรี สุขเสน, สิทธิพร เกษจ้อย, วรเทพ เวียงแก, พระใบฎีกาทวี ข่ายมณี, เอนก มูลมา. (2559).
“ความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการด้านเบี้ยยังชี พขององค์การบริหารส่วนตำบล
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บ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น”. วารสารวิชาการแสงอีสาน, 13(29), หน้า
94-107, ISSN 1685-5329.
6. ประสบการณ์การสอน
ที่
รายวิชาที่เคยสอน
หน่วยกิต
1 SO1050 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์เบื้องต้น
3
2 SO1066 สังคมสงเคราะห์ทางการศึกษา
3
3 SO1064 การสังคมสงเคราะห์เฉพาะกลุ่ม
3
4 SO1057 จริยธรรมนักสังคมสงเคราะห์
3
5 SO1061 นโยบายและการบริหารงานสวัสดิการสังคม
3
6 SO1070 สังคมไทยและการพัฒนาสังคม
3
7 SO1205 ทฤษฎีและหลักการพัฒนาสังคม
3
8 SO1227 การให้การปรึกษาทางสังคมสงเคราะห์
3
9 SO1059 การฝึกภาคปฏิบัติ
3 (135 ชม.)
10 SO1080 การฝึกภาคปฏิบัติ 1
2 (90 ชม.)
11 SO1081 การฝึกภาคปฏิบัติ 2
5 (450 ชม.)
รายวิชาที่รับผิดชอบปัจจุบัน
1 SO1201 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์เบื้องต้น
3
2 SO1214 สังคมสงเคราะห์กับกฎหมาย
3
3 SO1220 สังคมสงเคราะห์ทางการศึกษา
3
4 SO1225 สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
3
5 SO1226 สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ฝ่ายจิต
3
6 SO1237 การฝึกภาคปฏิบัติ 1
5(0-250-0)
7 SO1238 การฝึกภาคปฏิบัติ 2
5(0-250-0)
8 SO1239 การฝึกภาคปฏิบัติ 3
9(0-450-0)
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3. ประวัติและผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ – นามสกุล
ดร.สิทธิพร เกษจ้อย
2. ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3. สังกัด
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
4. คุณวุฒิ
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
Ph.D. (Sociology)
2555
Pune University, India
สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2550
ศน.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2547
5. ผลงานวิชาการ
5.1 บทความวิจัย
สิทธิพร เกษจ้อย, พระวรชัด ทะสา, พระมหาสัจจารักษ์ ไร่สงวน. (2560). “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เลือกศึกษาในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยา
เขตอีสาน ปีการศึกษา 2558”. วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม, 4(2), หน้า 99-108, ISSN
2465-3705, TCI 2.
สิทธิพร เกษจ้อย, พระวรชัด ทะสา, พระมหาสัจจารักษ์ ไร่สงวน. (2560). “ปัจจัยที่มีผลต่อการออก
กลางคั น ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมปลายโรงเรี ย นขามแก่ น นคร สั งกั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึ กษามั ธ ยมศึก ษา เขต 25”. วารสารมหาจุฬ าวิช าการ, 4(2), หน้ า 92-101, ISSN
2408-1078, TCI 1.
สิทธิพร เกษจ้อย, พระวรชัด ทะสา, พระมหาสัจจารักษ์ ไร่สงวน, เอกชาตรี สุขเสน. (2561). “ความ
คิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการด้านเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น”. วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ , 18(2), หน้า 131139, ISSN 1513-5845, TCI 1.
สิ ทธิพ ร เกษจ้ อย, พระวรชัด ทะสา, พระมหาสั จจารัก ษ์ ไร่ส งวน. (2561). “ความคิ ดเห็ นของ
นั กศึกษาคฤหั ส ถ์ ภาคปกติ ชั้น ปีที่ 1 ที่ มีต่อกิจกรรมรับน้ อง มหาวิทยาลั ยมหามกุฏ ราช
วิท ยาลั ย วิท ยาเขตอีส าน อำเภอเมื อ งขอนแก่ น จั งหวัด ขอนแก่ น ปี ก ารศึ ก ษา 2559”.
วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, 7(1), หน้า 160-167, ISSN 2350-9953, TCI 2.
สิทธิพร เกษจ้อย, พระใบฎีกาทวี ข่ายมณี, วรเทพ เวียงแก, เอกชาตรี สุขเสน, เอนก มูลมา. (2562).
“รูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนบ้านโนนชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น ”. วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม, 6(1), หน้า 37-46, ISSN 2465-3705
TCI 2.
สิทธิพร เกษจ้อย, วรเทพ เวียงแก, เอกชาตรี สุขเสน, พระใบฎีกาทวี ข่ายมณี, เอนก มูลมา, วาริณี
โสภาจร. (2562). “ความคิดเห็ นของประชาชนต่อการให้ บริการสาธารณะของเทศบาล
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ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, 8(1),
หน้า 146-154, ISSN 2350-9953, TCI 2.
สิทธิพร เกษจ้อย, พระวรชัด ทะสา, พระมหาสัจจารักษ์ ไร่สงวน. (2562). “คุณภาพชีวิตของทหาร
กองประจำการค่ายสี ห ราชเดโชไชย อำเภอเมื องขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ”. วารสาร
บัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น, 6(2), หน้า 196-207, ISSN 2539-6757, TCI 1.
5.2 บทความวิชาการ
Sitthiporn Khetjoi, Phra Worachat Thasa, Phramaha Saccarak Raisa-nguan, Phramaha
Chakkree Srijarumedhiyan. (2017). “Buddhism Empowerment for Women:
The Elimination of Gender Inequality”. Journal of International Buddhist
Studies, 8(2), Page. 1-13, TCI 2.
Sitthiporn Khetjoi, Sudathip Khetjoi, Worachat Thasa, Saccarak Raisa-nguan. (2019).
The Comparison of Buddhist Education and Accountung Education. Journal
of Buddhist Education and Research, 4(2), Page. 46-63, TCI 2.
Sitthiporn Khetjoi. (2019). Friend in Buddhist Perspective: The Benefit of Social
Welfare. Journal of International Buddhist Studies, 10(2), Page. 93-106, TCI 2.
6. ประสบการณ์การสอน
ที่
รายวิชาที่เคยสอน
หน่วยกิต
1 SO1057 จริยธรรมนักสังคมสงเคราะห์
3
2 SO1067 ภาษาอังกฤษสำหรับงานสังคมสงเคราะห์
3
3 SO1068 พระพุทธศาสนากับการสังคมสงเคราะห์
3
รายวิชาที่รับผิดชอบปัจจุบัน
1 SO1206 สวัสดิการสังคมตามแนวพุทธศาสตร์
3
2 SO1209 การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ 1
3
3 SO1212 การสังคมสงเคราะห์ชุมชน
3
4 SO1215 สวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3
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4. ประวัติและผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ – นามสกุล
ว่าที่ร้อยตรีหญิงวาริณี โสภาจร
2. ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
3. สังกัด
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
4. คุณวุฒิ
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
สส.ม. (การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2559
ศ.บ. (การจัดการการพัฒนาสังคม)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2555
5. ผลงานวิชาการ
5.1 บทความวิจัย
วาริณี โสภาจร, สิทธิพร เกษจ้อย, วรเทพ เวียงแก, เอกชาตรี สุขเสน, พระใบฎีกาทวี ข่ายมณี, เอนก
มูลมา. “ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตำบลโคกงาม
อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น”. (2562). วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, 8(1), หน้า
146-154, ISSN 2350-9953, TCI 2.
วาริณี โสภาจร, วรเทพ เวียงแก, ทวี ข่ายมณี, เอกชาตรี สุขเสน, สิทธิพร เกษจ้อย, เอนก มูลมา.
(2560). “คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อีสาน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น”. วารสารวิชาการธรรมทรรศน์, 17(3), หน้า 111-120,
ISSN 1513-5845, TCI 1.
5.2 บทความวิชาการ
วาริ ณี โสภาจร. (2561). “การแนะแนวให้ ค ำปรึ ก ษาเชิ ง พุ ท ธรรม”. วารสารวิ ช าการ
พระพุทธศาสนาเขตลุ่มน้ำโขง, 6(5), หน้า 143-150, ISSN 2465-5465.
6. ประสบการณ์การสอน
ที่
รายวิชาที่เคยสอน
หน่วยกิต
1 SO1210 การสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย
3
2 SO1202 จริยธรรมนักสังคมสงเคราะห์
3
3 SO1061 นโยบายและการบริหารงานสวัสดิการสังคม
3
4 SO1227 การให้คำปรึกษาทางสังคมสงเคราะห์
3
รายวิชาที่รับผิดชอบปัจจุบัน
1 SO1064 การสังคมสงเคราะห์เฉพาะกลุ่ม
3
2 SO1210 การสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย
3
3 SO1202 จริยธรรมนักสังคมสงเคราะห์
3
4 SO1061 นโยบายและการบริหารงานสวัสดิการสั่งคม
3
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5
6
7
8
9
10

SO1063 การสัมมนาทางสังคมสงเคราะห์
SO1228 การจัดการความขัดแย้งในงานสังคมสงเคราะห์
SO1227 การให้คำปรึกษาทางสังคมสงเคราะห์
SO1237 การฝึกภาคปฏิบัติ 1
SO1238 การฝึกภาคปฏิบัติ 2
SO1239 การฝึกภาคปฏิบัติ 3

3
3
3
5(0-250-0)
5(0-250-0)
9(0-450-0)
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5. ประวัติและผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ – นามสกุล
นายเอนก มูลมา
2. ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
3. สังกัด
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
4. คุณวุฒิ
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2561
ศศ.ม. (จารึกภาษาตะวันออก)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2546
ศน.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2541
5. ผลงานวิชาการ
5.1 บทความวิจัย
เอนก มูลมา, วรเทพ เวียงแก, เอกชาตรี สุขเสน, สิทธิพร เกษจ้อย, พระใบฎีกาทวี ข่ายมณี. (2562).
“รูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนบ้านโนนชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น”. วาสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม, 6(1), หน้า 37-46, ISSN: 2465-3705,
TCI 2.
เอนก มูลมา, สิทธิพร เกษจ้อย, วรเทพ เวียงแก, เอกชาตรี สุขเสน, พระใบฎีกาทวี ข่ายมณี, วาริณี
โสภาจร. (2562). “ความคิดเห็ นของประชาชนต่อการให้ บริการสาธารณะของเทศบาล
ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, 8(1),
หน้า 146-154, ISSN: 2350-9953, TCI 2.
เอนก มูลมา, วรเทพ เวียงแก, เอกชาตรี สุขเสน, สิทธิพร เกษจ้อย, พระใบฎีกาทวี ข่ายมณี, วาริณี
โสภาจร. (2560). “คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น”. วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ 17(3), หน้า
111-120, ISSN 1513-5845, TCI 1.
อเนก มูล มา, เอกชาตรี สุ ขเสน, สิ ทธิพ ร เกษจ้อ ย, วรเทพ เวียงแก, พระทวี ข่ายมณี , . (2559).
“ความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บ ริการด้านเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น”. วารสารวิชาการแสงอีสาน 13(29), หน้า
94-107, ISSN 1685-5329.
6. ประสบการณ์การสอน
ที่
รายวิชาที่เคยสอน
หน่วยกิต
1 SO1055 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานสังคมสงเคราะห์
3
2 SO1076 ปัญหาสังคมและมาตรการทางสังคม
3
3 SO1079 การดูงานและสัมมนา
3
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4
5

GE3019 ภาษาไทย
GE1001 มนุษย์กับสังคม

3
3

1
2
3
4

รายวิชาที่รับผิดชอบปัจจุบัน
SO1207 พระพุทธศาสนากับการสังคมสงเคราะห์
SO1236 การดูงานและสัมมนา
SO1228 การจัดการความขัดแย้งในงานสังคมสงเคราะห์
GE3019 ภาษาไทย

3
3
3
3
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ภาคผนวก ค
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
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ภาคผนวก ง
คำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร
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ภาคผนวก จ
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
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ภาคผนวก ฉ
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
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มคอ.2 รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

