
 

 1 
จัดทำโดยคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัส:               25491861105535 
           ภาษาไทย: หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
 ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Social Work Program in Social Work 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) 
 ชื่อย่อ (ภาษาไทย): สส.บ. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Social Work (Social Work) 
 ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.S.W. (Social Work) 
3. วิชาเอก 
 สังคมสงเคราะห์ 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 151 หน่วยกิต        

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี  4 ปี 
5.2 ภาษาที่ใช้ 

 ภาษาไทย 
5.3 การรับเข้าศึกษา 

 รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

 หลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงจากหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา



 

 2 
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สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ พ.ศ. 2554  
 สภาวิชาการกลั่นกรองและเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่  ..…../…..…… วันที่ ……..…  
เดือน ………..………พ.ศ..…………… 
 สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ ..…../…..…… วันที่ ……..…  เดือน 
………..………พ.ศ..……………… 
 เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2561 (หลังจากเปิดสอนเป็นเวลา 2 ปี)  

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 

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ 
9.1 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร เปิดการเรียนการสอน ณ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

ลำดับ ชื่อ ฉายา/นามสกุล 
เลข

ประจำตัว
ประชาชน 

ตำแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขา
วิชาเอก 

สำเร็จจาก 
ปีท่ี
จบ 

1 พระมหาสุรไกร   
ชินพุทฺธิสิริ 

xxxxxxxxx อาจารย์ 

- สส.ม. (สังคม
สงเคราะห์ศาสตร์) 
- ร.บ. (รัฐศาสตร์) 
 
- ป.ธ.9 

ม.ธรรมศาสตร์ 
 
ม.สุโขทัยธรรมาธิ
ราช 
คณะสงฆ์ไทย 

2553 
 
2548 
 
2547 

2 
นายปริญญา 
ตรีธัญญา 

xxxxxxxxx อาจารย์ 

- สส.ม. (การบริหาร
และนโยบาย
สวัสดิการสังคม)  
-ศน.บ. (รัฐศาสตร์
การปกครอง) 

ม.ธรรมศาสตร์ 
 
 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2547 
 
 
2544 

 
3 

นางสาวกฤติกา  
ชนะกุล 

xxxxxxxxx อาจารย์ 
- สส.ม.(สังคม
สงเคราะหศ์าสตร์) 

ม.ธรรมศาสตร์ 
 

2553 
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- ศศ.บ.(สังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา) 

ม.สงขลา 
นครินทร์ 

2548 

 
 

4 
 

นางสาวณัฐหทัย   
นิรัติศัย 

xxxxxxxxx อาจารย์ 

- สส.ม.(สังคม
สงเคราะหศ์าสตร์) 
-  รป.บ.(รัฐ
ประศาสนศาสตร์) 

ม.ธรรมศาสตร์ 
 
ม.ราชภัฎ 
สวนดุสิต 

2553 
 
2548 

 
 
5 

นางสาวณัฐชยา  
กำแพงแก้ว 

xxxxxxxxx อาจารย์ 

- สส.ม.(สังคม
สงเคราะหศ์าสตร์) 
- ศศ.บ.
(ประวัติศาสตร์) 

ม.ธรรมศาสตร์ 
 
ม.ทักษิณ 

2554 
 
2549  
 

หมายเหตุ: อาจารยท์ั้ง ๕ รูป/คน เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

    9.2  ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร เปิดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน บ้านโนนชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 

ลำดับ ชื่อ ฉายา/นามสกุล 
เลข

ประจำตัว
ประชาชน 

ตำแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขา
วิชาเอก 

สำเร็จจาก 
ปีท่ี
จบ 

1. นายวรเทพ เวียงแก xxxxxxxxx อาจารย์ 

- สส.ม. (สังคม
สงเคราะห์ใน
กระบวนการยุติธรรม) 
- ศน.บ 

(ภาษาอังกฤษ) 

ม.ธรรมศาสตร์ 
 
 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2541 
 
 
2537 

2. 
นายเอกชาตรี  
สุขเสน 

 
xxxxxxxxx 

อาจารย์ 

- สส.ม. (สังคม

สงเคราะห์ทาง
การศึกษา) 
- ศน.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) 

ม.ธรรมศาสตร์ 
 
 
ม.มหามกุฏราช

วิทยาลัย 

2542 
 
 
2539 

3. 
ดร. สิทธิพร  
เกษจ้อย 

xxxxxxxxxx อาจารย์ 

- Ph.D. (Sociology) 
 
- สส.ม. (การวิจัย) 
- ศน.บ.

(ภาษาอังกฤษ) 

Pune 
University 
ม.ธรรมศาสตร์ 
ม.มหามกุฏ 
ราชวิทยาลัย 

2553 
 
2550 
2548 

4. พระทวี  อภโย xxxxxxxxxx อาจารย์ 
-ศศ.ม. (สังคม
วิทยาการพัฒนา) 

ม.ขอนแก่น  
 

2550 
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-ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ) ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

 
2546 

5. นายเอนก   มูลมา xxxxxxxxx อาจารย์ 

-ศศ.ม. (จารึกภาษา 
 ตะวันออก) 
- ศน.บ. (สังคมวิทยา

และมานุษยวิทยา) 

ม.ศิลปากร 
 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2547 
 
2541 

หมายเหตุ: อาจารยท์ั้ง ๕ รูป/คน เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม และ วิทยาเขตอีสาน บ้านโนนชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

              11.1.1 สังคมโลกปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง อย่าง
รวดเร็ว มีการลงทุนข้ามชาติอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง 
 11.1.2 เป็นสังคมโลกาภิวัตน์ การเดินทาง การติดต่อถึงกันเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว จึง
ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคม 
 11.1.3 มีความก้าวหน้าในด้านการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วโลก เกิดความตื่นตัวของ
เทคโนโลยีการสื่อสาร 
 11.1.4 เกิดการแข่งขันทางด้านความรู้ เศรษฐกิจและตลาดแรงงาน ทำให้หน่วยงานต่างๆต้อง
ปรับนโยบายและกลยุทธ์การทำงาน เพื่อให้สามารถรองรับการแข่งขันดังกล่าว  
 11.1.5 มีสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 
2556 ในการควบคุมมาตรฐาน จรรยาบรรณ ส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ตลอดจนกำหนด
มาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมการศึกษา การอบรมและการวิจัยใน
การประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ รวมทั้งส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์และหน่วยงานทางสังคมสงเคราะห์ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตร
การศึกษาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในระดับอุดมศึกษาของสถาบันการศึกษา 
               มีสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ทำหน้าที่ส่งเสริมความร่วมมือของผู้ประกอบ
วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในระดับประเทศและนานาชาติ ทั้งในด้านการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ และการ
จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
               11.2.1 สังคมปัจจุบันได้รับอิทธิพลจากวัตถุนิยมและบริโภคนิยม เกิดปัญหาด้านครอบครัว 
สังคม สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยต่างๆ เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสังคมโลก 
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 11.2.2 มีการเปลี่ยนแปลงของกระแสวัฒนธรรม ประเทศในภูมิภาคเอเชียได้รับกระแส
วัฒนธรรมจากโลกตะวันตกมากข้ึน ต้องใช้วิจารณญาณการรับรู้ข้อมูล 
 11.2.3 เกิดสังคมที่มีการแข่งขันกันสูงและทุกรูปแบบ 
 11.2.4 ประชาชนมีความเครียด ทำให้เกิดความรุนแรงในสังคม ชุมชน ครอบครัวและบุคคล 
เกิดความรุนแรงในเด็กและสตรี จึงเกิดกระแสในการที่จะลดความรุนแรงเหล่านั้นและการสร้างสังคมให้น่า
อยู่และมีความสุข 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
 ด้วยปัจจัยสำคัญของกระแสการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมดังที่ระบุ
ในข้อ 11 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จึงได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรสังคม
สงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ให้มีความทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและตลาดแรงงานในโลก
ปัจจุบันและอนาคต มีรายวิชาหลักและรายวิชาเลือกตามหลักมาตรฐานวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และ(ร่าง)
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาสังคมสงเคราะห์ ได้แก่ กลุ่มรายวิชาปรัชญาและทฤษฎีทางสังคม
สงเคราะห์ และพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ประยุกต์ กลุ่มรายวิชาวิธีวิเคราะห์ กลุ่ มรายวิชาวิธีการ
ปฏิบัติงานตรง การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม กลุ่มรายวิชาการฝึกภาคปฏิบัติทางสังคม
สงเคราะห์ การเรียนการสอนในหลักสูตรมุ่งเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ สอดแทรกความเป็นคน มี
คุณธรรม จรรยาบรรณและจริยธรรม เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการประกอบวิชาชีพ
นักสังคมสงเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งเป็นกำลังสำคัญทางด้านงานสังคมสงเคราะห์
ของประเทศต่อไป มีความสามารถและมีมาตรฐานในการทำงานสังคมสงเคราะห์ เพ่ือป้องกันปัญหาทาง
สังคม หาสมมุติฐานของปัญหาสังคม ตลอดจนการติดตามผลการให้ความช่วยเหลือผู้ใช้บริการทางด้าน
สังคมสงเคราะห์ และการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหาสังคมต่างๆ  

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจในหลักพุทธธรรมและงานสังคมสงเคราะห์ มีทักษะทาง
วิชาชีพ สามารถผสมผสานหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้าไปในการปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์ มี
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถใน
การวิจัย พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และเรียนรู้ตลอดชีวิต 
13. ความสัมพันธ์ กับหลักสูตรอื่น ที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
 13.1 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ มีคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชาอ่ืนในมหาวิทยาลัยร่วม
ด้วยหรือไม่อย่างไร  
 -ไม่มี 
 13.2 รายวิชาในหลักสูตรนี้มีผู้เรียนในสาขาอื่นเรียนด้วย ได้แก่ นักศึกษาจากคณะต่างๆ ใน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 -ไม่มี 
 13.3 การบริหารหลักสูตรนี้ 
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 13.3.1 แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชา เพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและ
นักศึกษา ในการพิจารณาข้อกำหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการดำเนินการ 
 13.3.2 มอบหมายคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักสูตร 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

สังคมสงเคราะหศาสตร เปนการศึกษาเพ่ือการสรางความเปนธรรมทางสังคม และการพัฒนา
สังคม การยอมรับความหลากหลายในมิติตางๆ การสรางสังคมให้มีความสุขไม่เลือกปฏิบัติ เคารพคุณค่า
และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย์ สิทธิมนุษยชนและสิทธิการเขาถึงสวัสดิการสังคม ของทุกภาคสวน การรับใช
สังคมและการสรางสํานึกในการรับผิดชอบตอหนาที่ โดยบูรณาการพุทธศาสตร์กับวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
และสหวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

1.2 วัตถุประสงค์ 
           1.2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มศีีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
และชี้นําสังคมไปในแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสม 
           1.2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตทีม่ีความรู้ ทัศนคติ และทักษะวิชาชีพ มีวิธีวิทยาในการปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะห์ และทักษะทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ สามารถประยุกต์และพัฒนาเครื่องมือการทำงานใน
ระดับจุลภาคและมหภาคได้ 
           1.2.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ ทักษะทางวิชาชีพสังคม
สงเคราะห ์และ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์  

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์  
มาตรฐานของ สกอ. และ   
มาตรฐานวิชาชีพ 

1. ติดตามการปรับปรุงหลักสูตร 
อย่างสม่ำเสมอ 
2. ประชุม/สัมมนาผู้รับผิดชอบ  
หลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร 
3. ติดตามความก้าวหน้าขององค์ 
ความรู้ในวิชาชีพ 
4. ติดตามความคาดหวังของสังคม 
ต่อผู้ประกอบวิชาชีพ 

1. รายงานการประเมินหลักสูตร 
2. เอกสารการปรับปรุง
หลักสูตร 
3. ผลสรุปและผลการประเมิน
การประชุมสัมมนา 
4. รายวิชาในหลักสูตรที่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของวิชาชีพ 
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2. การพัฒนาการเรียนการสอน 
 

1. ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ (Student-
centered)   
2. ส่งเสริมการเรียนการสอนโดยใช้
การศึกษาเชิงประจักษ์ 
(Empiricism)  

1. มีจำนวนชั่วโมง กิจกรรมที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
2. มีรายวิชาทีเ่ชื่อมโยงหลักฐาน 
ข้อมูล ประสบการณ์จริง เข้ากับ
ความรู้ในทางทฤษฎี ใช้การวิจัย
เป็นฐานในการเรียนการสอน 

3. การพัฒนานักศึกษา  
 

1. ส่งเสริมนักศึกษาให้มีความเป็น
ผู้นำและผู้ร่วมงานที่ดี มีมนุษย
สัมพันธ์ 
2. ส่งเสริมให้นักศึกษามีศีลธรรม
คุณธรรม จรรยาบรรณ และ
จริยธรรม 
 

1. จำนวนและลักษณะกิจกรรม
ที่ส่งเสริมนักศึกษาให้มีความ
เป็นผู้นำและผู้ร่วมงานที่ดี มี
มนุษยสัมพันธ์ 
2. จำนวนและลักษณะกิจกรรม
ที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีศีลธรรม
คุณธรรม จรรยาบรรณ และ
จริยธรรม 
3 มีรายวิชาจริยธรรมและทักษะ
การศึกษา 

4.  การเปลี่ยนแปลงจุดเน้นของ
หลักสูตร  
 

1. เ พ่ิ ม ร าย วิ ช า เรี ย น ใน ก ลุ่ ม
วิชาเอกสั งคมสงเคราะห์  ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ  
2.เพ่ิมรายวิชาทางพระพุทธศาสนา
ที่เก่ียวข้องกับสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ 
 

1. -กลุ่มรายวิชาปรัชญาและ
ทฤษฎีทางสังคมสงเคราะห์ และ
พฤติกรรมศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ประยุกต์  
-กลุ่มรายวิชาวิธีวิเคราะห์  
-กลุ่มรายวิชาวิธีการปฏิบัติงาน
ตรง การบริหารและนโยบาย
สวัสดิการสังคม  
-กลุ่มรายวิชาการฝึกภาคปฏิบัติ
ทางสังคมสงเคราะห์ 
2. กลุ่มรายวิชาทาง
พระพุทธศาสนาที่เก่ียวข้องกับ
สวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1.    ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

             ระบบการจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค (Semester Credit System) โดย 1 ปีการศึกษา แบ่ง
เวลาการศึกษาออกเป็นปีละ 2 ภาคการศึกษา   มีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 15 สัปดาห์/ภาคการศึกษา ซึ่ง
เป็นไปตามข้อกำหนดต่างๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน เป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับสำหรับนักศึกษาภาคปกติ  ทั้งนี้การ

จัดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการจัด
การศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2543  

1.3 การคิดหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
1.3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค  
1.3.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 

ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค  
1.3.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ 

ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค  
1.3.4 การทำโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทำโครงงานหรือ

กิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

2. การดำเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรยีนการสอน 

ภาคการศึกษาที่ 1        เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 
ภาคการศึกษาที่ 2        เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน    เดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 2.2.1 คุณวุฒิของผู้มีสิทธิสมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
 2.2.1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยผ่านการสอบ
คัดเลือกหรือหลักเกณฑ์อ่ืนที่สภาวิชาการกำหนด 
 2.2.1.2 เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษา 
           2.2.2 ไม่เป็นผู้ที่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 2.2.3 ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรงทางศีลธรรม 
 2.2.4 ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาเดิม 
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 2.2.5 ไม่เป็นผู้ที่วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือติดยาเสพย์ติดให้โทษ 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
       ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มาเป็นการเรียนที่

มีรูปแบบแตกต่างไปจากเดิมที่คุ้นเคย มีสังคมกว้างขึ้น ต้องดูแลตนเองมากขึ้น มีกิจกรรมทั้งการเรียนใน
ห้องและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นักศึกษาต้องสามารถจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม 

2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
      2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนำการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน

มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 
      2.4.2 จัดกิจกรรมนัดพบผู้ปกครองนักศึกษา เพ่ือสร้างความคุ้นเคยและชี้แจงระบบการเรียนการ

สอน การดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย เป็นต้น และการตอบข้อซักถามต่างๆ 
      2.4.3 มีการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจำชั้นแก่นักศึกษา ทำหน้าที่สอดส่องดูแล 

ตักเตือน ให้คำปรึกษา แนะนำ 
      2.4.4 จัดให้มีการพบปะพูดคุยระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างสม่ำเสมอ เช่นทุกภาค

การศึกษา 
      2.4.5 มีระบบการติดตามผลการเรียนโดยอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมการแนะนำการเรียน 
      2.4.6 มีระบบทบทวนความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้อที่นักศึกษาไม่เข้าใจอย่างต่อเนื่อง 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
  2.5.1 เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง จังหวัดนครปฐม 

นักศึกษา 
จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 

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 
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - - - - 40 

 

  2.5.2 เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น 

นักศึกษา 
จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
ชั้นปีที่ 1 50 50 50 50 50 

ชั้นปีที่ 2 - 50 50 50 50 

ชั้นปีที่ 3 - - 50 50 50 
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มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

ชั้นปีที่ 4 - - - 50 50 

รวม 50 100 150 200 200 

คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - - - - 50 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 
ใช้งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ประจำปีของภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

2.7 ระบบการศึกษา 
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน  

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
            ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  

 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 151 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า          151   หน่วยกิต 
  1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                30   หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า                                     115   หน่วยกิต 
   (1) กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา                                              30   หน่วยกิต 
   (2) กลุ่มวิชาเอกสังคมสงเคราะห์ศาสตร์                                 85  หน่วยกิต 
        - รายวชิาบังคับ                                                        48  หน่วยกิต 
        - รายวชิาเลือก                                                         15  หน่วยกิต 
        - รายวชิาฝึกภาคปฏิบัติ                             22  หน่วยกิต 

   3) หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
3.1.3 รายวิชา 

3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
3.1.3.1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต  

รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา     น(บ-ป-ต) 
GE1001          การต่อต้านการทุจริต                                   3(3-0-6) 
  Anti-Corruption 
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  

  GE1002       ท้องถิ่นศึกษา                                         3(3-0-6) 
 Local Studies 

GE1003  มนุษย์กับกฏหมาย                               3(3-0-6) 
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มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

 Man and Jurisprudence 
GE1004  สันติศึกษา                                              3(3-0-6) 

 Peace Studies 
GE1005  การศึกษาเพ่ือชีวิต                              3(3-0-6) 

 Education and  for Lives 
  GE1006          ไทยศึกษา                                         3(3-0-6) 

 Thai Studies 
GE1007          มนุษย์กับหน้าที่พลเมือง                                  3(3-0-6) 
  Human and Civic Education 

   3.1.3.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต  
  รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต   

รหัสวิชา   ชื่อรายวิชา              น(บ-ป-ต) 
  GE2001  มนุษย์กับการแสวงหาความรู้                          3(3-0-6) 
    Man and Learning   
  รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
  GE2002        พุทธจริยธรรมศึกษา                               3(3-0-6) 
    Buddhist Ethics Study 
  GE2003           การวางแผนชีวิต                                 3(3-0-6) 
    Life Planning 
                     GE2004 พุทธศิลป์และโบราณคดี                         3(3-0-6) 
    Buddhist Arts and Achaeology 
  GE2005  จิตวิทยากับชีวิต                        3(3-0-6) 
    Psychology in Daily Life 
   3.1.3.1.3 กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต  

รายวิชาบังคับเรียน 9 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา                                       น(บ-ป-ต) 

  GE3001       ภาษาไทย                                   3(3-0-6) 
    Thai Language 
  GE3002       ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                            3(3-0-6) 
    Fundamental English  
  GE3003           ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการสืบค้น           3(3-0-6) 
    English for Communication and informal Retrieval 

รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
  GE3004  การแปลอังกฤษ                              3(3-0-6) 
    English Translation 
  GE3005  ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการศึกษา                    3(3-0-6) 
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มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

    English for Study Skills  
                     GE3006 ภาษาอาเซียนเพ่ือการเรียนรู้วัฒนธรรม                3(3-0-6) 
    ASEAN Languages for Cultural Study          
                                 3.1.3.1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต  

รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา                                       น(บ-ป-ต) 
GE4001         สถิติเพ่ือการวิจัย                              3(3-0-6) 
  Statistics for Research 
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

                     GE4002  คอมพิวเตอร์เพ่ือการทำงาน              3(3-0-6) 
    Computer for Work 
  GE4003          เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า       3(3-0-6) 
    Information Technology for Further Study 
  GE4004  วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี         3(3-0-6) 
    Science and Technology 
  3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

3.1.3.2.1 กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา 30 หน่วยกิต 
ก. รายวิชาบังคับเรียน 24 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา                                      น(บ-ป-ต) 
BU5001 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา                     3(3-0-6) 
  History of Buddhism 

  BU5002 พระไตรปิฎกศึกษา 1                                3(3-0-6) 
    Tipitaka Studies 1 

BU5003 พระไตรปิฎกศึกษา 2                               3(3-0-6) 
  Tipitaka Studies 2 
BU5004  พระไตรปิฎกศึกษา 3                                3(3-0-6) 
  Tipitaka Studies 3 
BU5005 พุทธวิถีไทย                                          3(3-0-6) 
  Buddhism and Thai Ways of Life 
BU5006 ภาษาบาลีเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา           3(3-0-6) 
  Pali for Buddhist Research 
BU5007 ภาษาสันสกฤตเพ่ือการค้นคว้าพระพุทธศาสนา 3(3-0-6) 
  Sanskrit  for Buddhist Research 
BU5008 การปฏิบัติกรรมฐาน                        3(3-0-6) 
  Meditation Practice 
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มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

  ข. รายวิชาเลือกเรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา                                น(บ-ป-ต) 
BU5009 พระพุทธศาสนามหายาน                             3(3-0-6) 
  Mahayana Buddhism 
BU5010  ศาสนศึกษา                                       3(3-0-6) 
  Religious Studies 
BU5011  ภาษาอังกฤษเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  3(3-0-6) 
  English for Buddhism Propagation 
BU5012 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย         3(3-0-6) 
  Thai Buddhist Literature 
BU5013 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  3(3-0-6) 
  Information Technology for Buddhism Propagation 
BU5014 พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
  Buddhism, Science and Technology 
BU5015 พระพุทธศาสนากับโลกาภิวัตน์    3(3-0-6) 
  Buddhism and Globalization 
BU5016 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยั่งยืน   3(3-0-6) 
  Buddhism and Sustainable Development 
BU5017 พระพุทธศาสนาในสังคมไทยร่วมสมัย    3(3-0-6) 
  Buddhism in the Contemporary Thai Society 
BU5018 การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา                     3(3-0-6) 
  Buddhist Affairs Administration 

   

                     3.1.3.2.2 กลุ่มวิชาเอกสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ที่เลือกเรียนวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เป็น

วิชาเอกต้องเรียนรายวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  85  หน่วยกิต   ดังนี้ 
ก. รายวิชาบังคับเรียน 48 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา     น(บ-ป-ต) 

                   SO1201 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์เบื้องต้น   3(3-0-6) 
    Introduction to Social Work   
                     SO1202 จริยธรรมวิชาชีพสังคมสงเคราะห์              3(3-0-6) 
    Ethics of Professional Social Work 
  SO1203 พลวัตพฤติกรรมมนุษย์ในสังคมที่เปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 
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มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

    Dynamics of Human Behavior in Changing Society 
                     SO1204 ปัญหาสังคมและมาตรการทางสังคม  3(3-0-6) 
    Social Problems and Social Measures 
  SO1205 ทฤษฎีและหลักการพัฒนาสังคม   3(3-0-6) 
    Theory and Principle of Social Development 
                     SO1206 สวัสดิการสังคมตามแนวพุทธศาสตร์             3(3-0-6) 
    Social Welfare  from a Buddhist Perspective 
  SO1207 พระพุทธศาสนากับการสังคมสงเคราะห์  3(3-0-6)  
    Buddhism and Social Work 
  SO1208 การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์  1   3(3-0-6) 
    Social Work Research  1 
  SO1209 การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์  2            3(3-0-6) 
    Social Work Research  2 
                     SO1210 การสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย             3(3-0-6) 
    Social Case Work 
  SO1211 การสังคมสงเคราะห์กลุ่ม              3(3-0-6) 
    Social Group Work 
  SO1212 การสังคมสงเคราะห์ชุมชน    3(3-0-6) 
    Community Work 
                     SO1213 นโยบายและการบริหารงานสวัสดิการสังคม   3(3-0-6) 
    Social Welfare Policy and  Administration 
                     SO1214 สังคมสงเคราะห์กับกฎหมาย                       3(3-0-6) 
    Social Work and Law 
                     SO1215 สวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   3(3-0-6) 
    Social Welfare and Human Security 
  SO1216  การสัมมนาทางสังคมสงเคราะห์              3(3-0-6) 
    Seminar on Social Work 
  ข. รายวิชาเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
  SO1217  พระพุทธศาสนากับการสังคมสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
                                       และผู้ป่วยระยะสุดท้าย                 3(3-0-6) 
    Buddhism and social work for chronically ill patients 
                                          and patients with end-stage 
                     SO1218 พระพุทธศาสนากับผู้สูงอายุ   3(3-0-6) 
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มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

    Buddhism and the Older Persons 
                     SO1219 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานสังคมสงเคราะห์ 3(3-0-6) 
    Information Technology for Social Work 
  SO1220 สังคมสงเคราะห์ทางการศึกษา                      3(3-0-6) 
    Social Work in Education 
                     SO1221 ภาษาอังกฤษสําหรับงานสังคมสงเคราะห์              3(3-0-6) 
    English for Social Work 
  SO1222          การเสริมสรา้งสิทธิมนุษยชนในงานสวัสดิการสังคม   3(3-0-6) 
                                          Human Rights Strengthening in Social Welfare 
                     SO1223 เพศสภาพกับการพัฒนาสังคมและ 
                                          ความมั่นคงของมนุษย์              3(3-0-6) 
    Gender in Social Development and Human Security 
                     SO1224 สวัสดิการสังคมและประชาคมอาเซียน            3(3-0-6) 
    Social Welfare  and  ASEAN Community 
                     SO1225 การสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์    3(3-0-6) 
    Medical Social Work 
                     SO1226 การสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ฝ่ายจิต   3(3-0-6) 
    Psychiatric Social Work    
                     SO1227 การใหการปรึกษาทางสังคมสงเคราะห์            3(3-0-6) 
    Social Work Counseling 
                     SO1228 การจัดการความขัดแย้งในงานสังคมสงเคราะห์  3(3-0-6) 
    Conflict Resolution in Social Work    
                     SO1229 สวัสดิการครอบครัวและเด็ก                       3(3-0-6) 
    Family and Child Welfare                       
                     SO1230 สวัสดิการผู้สูงอายุ                                 3(3-0-6) 
    Welfare for an Elderly Person        
                     SO1231 สวัสดิการผู้พิการ                                            3(3-0-6) 
    Welfare for People with Disability    
                     SO1232 สวัสดิการแรงงานและประกันสังคม             3(3-0-6) 
    Labour Welfare  and Social Insurance       
                     SO1233 การป้องกนัอาชญากรรมและการปฏิบัติ 
    ต่อผู้กระทำผิด          3(3-0-6) 
    Crime Prevention and Treatment of Offenders 
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จัดทำโดยคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

                     SO1234 สังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม            3(3-0-6) 
    Social Work in Criminal Justice Process 
                     SO1235 สวัสดิการสังคมในกลุ่มผู้มีความเปราะบางทางสังคม  3(3-0-6) 
    Social Welfare with Vulnerable Groups         
  ค. รายวิชาฝึกภาคปฏิบัติ  22 หน่วยกิต 
                     SO1236 การดูงานและสัมมนา      3(3-0-6) 
    Field Visits and Seminar 

 SO1237 การฝึกภาคปฏิบัติ 1               5(0-15-0) 
    Field Work Practicum 1 

 SO1238 การฝกภาคปฏิบัติ 2        5(0-15-0) 
    Field Work Practicum 2 

           SO1239  การฝกภาคปฏิบัติ 3        9(0-27-0) 
    Field Work Practicum 3 
           3.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 

ให้เลือกเรียนวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ตามรายวิชาที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและไม่ ซ้ำกับรายวิชาที่ เคยเรียนมาแล้ว  โดยการอนุมัติจาก
กรรมการบริหารหลักสูตร 

คำอธิบายระบบรหัสวิชา 
   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    = GE 

-กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                 = GE1xxx 
-กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                 =  GE2xxx 
-กลุ่มวิชาภาษา                             = GE3xxx 
-กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  = GE4xxx  
กลุ่มวิชาแกนพระพุทธศาสนา   = BU5xxx 
คณะศาสนาและปรัชญา                  =  PH 
-ภาควิชาพุทธศาสตร์                    =   PH1xxx 

   -ภาควิชาปรัชญา                             =   PH2xxx 
-ภาควิชาศาสนศาสตร์                    =  PH3xxx 
คณะมนุษย์ศาสตร์                     =  HU 

    -ภาควิชาภาษาตะวันออก                  =  HU1xxx   
-ภาควิชาภาษาตะวันตก                 = HU2xxx 

     คณะสังคมศาสตร์                      =  SO 
     -ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา     =    SO1xxx 
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จัดทำโดยคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

                                  สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา    =        SO11xx  
                                  สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์           =        SO12xx 

-ภาควิชารัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์        =   SO2xxx 
   สาขาวิชาการปกครอง                       =        SO21xx 
   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์              =         SO22xx 
คณะศึกษาศาสตร์                     =  ED 
-ภาควิชาวิชาการศึกษา                  =   ED1xxx 
-ภาควิชาบริหารการศึกษา             =  ED2xxx 
-ภาควิชาการศึกษานอกระบบ       =   ED3xxx 
 

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    จำนวนชั่วโมงภาคปฏบิัติ 
                               ตัวเลขในวงเล็บตัวที่สาม     หมายถึง    จำนวนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง 
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จัดทำโดยคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.4 ตัวอย่างแผนการศึกษา 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

GE1001 การต่อต้านการทุจริต 3 3 0 6 
GE10XX วิชาเลือก 3 3 0 6 

GE2001 มนุษย์กับการแสวงหาความรู้ 3 3 0 6 

BU5008 การปฏิบัติกรรมฐาน 3 3 0 6 
SO1215 สวัสดิการสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ 
3 3 0 6 

SO1205 ทฤษฎีและหลักการพัฒนาสังคม 3 3 0 6 

SO1203 พลวัตพฤติกรรมมนุษย์ในสังคมที่
เปลี่ยนแปลง 

3 3 0 6 

รวม 21 21 0 42 

 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

BU5002 พระไตรปิฎกศึกษา 1 3 3 0 6 

GE20XX วิชาเลือก 3 3 0 6 
GE3001 ภาษาไทย 3 3 0 6 

GE3002 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 3 0 6 

SO1201 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์เบื้องต้น 3 3 0 6 
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มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

SO1202 จริยธรรมวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 3 3 0 6 

SO1206 สวัสดิการสังคมตามแนวพุทธศาสตร์ 3 3 0 6 
รวม 21 21 0 42 

     

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
BU5003 พระไตรปิฎกศึกษา 2 3 3 0 6 

GE3003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการ
สืบค้น 

3 3 0 6 

BU5006 ภาษาบาลีเพ่ือการศึกษาค้นคว้า
พระพุทธศาสนา 

3 3 0 6 

SO1210 การสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย 3 3 0 6 

SO1207 พระพุทธศาสนากับการสังคม
สงเคราะห์ 

3 3 0 6 

SOXXXX วิชาเอก/เลือก 1       3 3 0 6 

.......... วิชาเลือกเสรี  3 - - - 
รวม 21 21 0 42 

 
 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

BU5004 พระไตรปิฎกศึกษา 3      3 3 0 6 

BU5007 ภาษาสันสกฤตเพ่ือการค้นคว้า
พระพุทธศาสนา  

3 3 0 6 

SO1214 สังคมสงเคราะห์กับกฎหมาย 3 3 0 6 
SO1211 การสังคมสงเคราะห์กลุ่ม 3 3 0 6 

SO1236 การดูงานและสัมมนา 3 3 0 6 

SOXXXX วิชาเอก/เลือก 2 3 3 0 6 
รวม 18 18 0 36 

 
 

ปีท่ี 2 ภาคฤดูร้อน หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
SO1237 การฝึกภาคปฏิบัติ 1 5 0 15 0 

รวม 5 0 15 0 



 

 20 
จัดทำโดยคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
BU5005 พุทธวิถีไทย 3 3 0 6 

BU50XX วิชาเลือก 1 3 3 0 6 

GE30XX วิชาเลือก 3 3 0 6 
SO1204 ปัญหาสังคมและมาตรการทางสังคม 3 3 0 6 

SO1213 นโยบายและการบริหารงานสวัสดิการ
สังคม 

3 3 0 6 

SOXXXX วิชาเอก/เลือก 3 3 3 0 6 

………….. วิชาเลือกเสรี  3 - - - 
รวม 21 21 0 42 

 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

BU5001 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา  3 3 0 6 
GE4001 สถิติเพ่ือการวิจัย  3 3 0 6 

BU50XX วิชาเลือก 2 3 3 0 6 
GE40XX วิชาเลือก 3 3 0 6 

SO1208 การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ 1 3 3 0 6 

SOXXXX วิชาเอก/เลือก 4 3 3 0 6 
รวม 18 18 0 36 

   

ปีท่ี 3 ภาคฤดูร้อน หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
SO1238 การฝึกภาคปฏิบัติ 2 5 0 15 0 

รวม 5 0 15 0 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

SO1212 การสังคมสงเคราะห์ชุมชน 3 3 0 6 

SO1209 การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ 2 3 3 0 6 
SOXXXX วิชาเอก/เลือก 5 3 3 0 6 

รวม 9 9 0 18 

 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
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มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

SO1216 การสัมมนาทางสังคมสงเคราะห์ 3 3 0    6 

SO1239 การฝกภาคปฏิบัติ 3    9 0 27 0 
รวม 12 3 27 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.5 คำอธิบายรายวิชา  
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มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

(1) คำอธิบายรายวิชา  
   (1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

 รหัสวิชา ชื่อรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา    น(บ-ป-ต) 
 GE1001        การต่อต้านการทุจริต                                    3(3-0-6) 

   Anti-Corruption 
 ความหมายของการทุจริต ประเภทและรูปแบบของการทุจริต ทุจริตโดยตรง ทุจริตโดยอ้อม 
ทุจริตเชิงนโยบาย ผลประโยชน์ส่วนตน และส่วนรวม สาเหตุ และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม ผลกระทบของการทุจริตที่มีต่อสภาวะทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม ผลกระทบของการทุจริตที่มีต่อพัฒนาการและความเจริญเติบโตของประเทศไทย 
สาเหตุ และปัจจัยที่ก่อให้เกิดการทุจริต หลักธรรมาภิบาลสากลในการปฏิบัติงาน นโยบายและแนวทางใน
การบริหารงานด้วยธรรมาภิบาล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับ
สากล ระดับประเทศ ทัศนคติ และความตระหนักถึงผลกระทบที่ร้ายแรงของการทุจริต จิตสำนึกของการ
เป็นพลเมืองดีในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต แนวทางในการพัฒนาตนเองเพ่ือหลีกเลี่ยวการทุจริต 
 Meaning of corruption, types and forms of corruption, direct corruption, indirect 
corruption, policy corruption, self-benefit and collective benefit, causes and factors of 
conflicts between self and collective benefits, impact of corruption on politics, 
economics, and society, impact of corruption to development and growth of Thailand, 
causes and factors of corruption, international good governance principles at work, policy 
and managerial styles of good governance, International and national laws about 
preventing and subjugating corruption, attitude and understanding of severe impact of 
corruption, consciousness of being a good citizen in preventing and counteract 
corruption, process of self-development to avoid corruption 
 
   GE1002 ท้องถิ่นศึกษา      3(3-0-6) 
   Local Studies 
 ประวัติของท้องถิ่น สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ปัญหาสำคัญในท้องถิ่น ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคติชน
วิทยา วิธีการศึกษาข้อมูลคติชน การวิเคราะห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากคติชน การอภิปรายและนำเสนอข้อมูล 
อิทธิพลของโลกาภิวัตน์ต่อความเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่น ประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดำเนินชีวิตให้มี
ความสุข 
 The course introduces local history, natural and social environment, custom, 
tradition, a way of life, culture, local wisdoms that are still in use, problems in locality, 
general knowledge about folklore, methodology in studying folklore, analysis of local 
wisdoms from the folklore, discussion and presentation of data and information, 
influence of globalization on local changes, adaptation of local wisdoms for happy living. 
 

  GE1003 มนุษย์กับกฎหมาย        3(3-0-6) 
  Man and Jurisprudence 
 ความหมาย ลักษณะทั่วไปของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การใช้และการยกเลิกกฎหมาย 
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มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

บุคคลและความสามารถ  สิทธิและการใช้สิทธิ ลักษณะครอบครัวมรดก  ทรัพย์  ทรัพย์สิน  การทำนิติ
กรรมและสัญญา หนี้ และกระบวนการยุติธรรม การดำเนินชีวิตให้มีความสุขตามกรอบของกฎหมายใน
สังคม 
 This course explores meaning, general characteristic of laws, classification of 
law, enforcement and cancellation of law, persons and capacity, rights and their exercise, 
family, succession, property, belongings, juristic acts and contraction, debt and judicial 
process. Happy living under the law in society. 

 
  GE1004       สันติศึกษา      3(3-0-6) 

Peace Studies 
 ความหมาย แนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสันติภาพ ความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อ
สันติภาพโลก สถานการณ์ความขัดแย้ง วิธีสร้างและธำรงไว้ซึ่งสันติภาพในระดับบุคคล ชุมชน สังคม และ
ประเทศ การแก้ไขข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี การต่อรองและการไกล่เกลี่ยการเสริมสร้างสัมพันธภาพ การใช้
การสื่อสารและสื่อมวลชนเพ่ือส่งเสริมสันติภาพให้เกิดขึ้นในสังคม การนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไป
ใช้ในการสร้างสันติภาพ 

 This course introduces meaning, concepts and relationship between human and 
peace, conflict affecting World peace, conflict situation, peace building and maintenance 
at a level of individual, community, society and country, the conflict resolution via 
peaceful methods, bargaining and reconciliation in founding relationship, communication 
and mass media for promotion of peace in society, Utilizing Buddhist doctrines in peace 
building process. 

 
 GE1005 การศึกษาเพ่ือชีวิต      3(3-0-6) 

   Education  for Lives 
 ความหมายของการศึกษาและคุณภาพชีวิต ความจำเป็นและความสำคัญของการเรียนรู้ ระบบ
การศึกษา การศึกษากับการแก้ปัญหาและการดำรงอยู่ในสังคมอย่างสันติสุข หลักการเรียนรู้ การใช้
เทคโนโลยีกับการจัดการความรู้ ความใฝ่รู้ การแสวงหาและการพัฒนาความรู้ใหม่ ความสามารถด้านการ
จัดการ การใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ การเจรจาต่อรอง การประนีประนอม การขจัดความเครียด 
ศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรม มนุษยสัมพันธ์ มารยาทและการสมาคม ประยุกต์ใช้ความรู้กับทักษะการ
ดำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 This course introduces meaning of education and quality of life, necessity and 
importance of learning, educational system, education for problem-solving and living in 
the society peacefully, principles of learning and utilization of technology and knowledge 
management, ambition in learning, seeking and development of new knowledge, 
management ability, reasoning, critical thinking, negotiation, compromise, elimination of 
stress, morality, ethics, virtue, human relationship, etiquette and association, applying 
knowledge and skill for living in the 21st century. 
 

  GE1006 ไทยศึกษา     3(3-0-6) 
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มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

   Thai Studies 
 ประวัติศาสตร์ พัฒนาการทางการเมือง การปกครอง รูปแบบความเชื่อและการดำเนินชีวิตของ
คนไทย   โครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม   ตลอดจนการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต
และภูมิปัญญาไทย 
 This course explores history, political development, administration, forms of 
Thai beliefs and way of life,  structure of economy  society and culture. Application of 
Buddha’s teaching for happy living and live a life suiting Thai way of life and wisdom. 
 

  GE1007        มนุษย์กับหน้าที่พลเมือง                                    3(3-0-6) 
   Human and Civic Education 
 ความหมายของสังคม โครงสร้างสังคมไทย ปัญหาของสังคมไทย  การสร้างสำนึกทางสังคม 
และหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในฐานะพลเมืองโลก การปลูกฝังมโนสำนึกทาง
จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล การบูรณาการพุทธจริยธรรมกับสังคม แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ทุจริตและสร้างสุขภาวะทางสังคมแนวพุทธ 
 This course introduces meaning of society, structure of Thai society and social 
problem of Thailand. Instillation of social conscience and awareness of one’s role and 
duties as a good global citizen, ethics and good governance. Holistic application of 
Buddhist ethics in society. Guidelines for preventing and solving problems of corruption 
and building social well-being according to Buddhism. 
 
          (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
  GE2001   มนุษย์กับการแสวหาความรู้    3(3-0-6) 
   Man and Learning   
              พัฒนาการของความคิดและวิธีคิดอันนำไปสู่ความรู้ การตั้งจุดมุ่งหมายสูงสุดในชีวิตของปัจเจก
บุคคลและสังคม การสืบทอด เชื่อมโยง และบูรณาการความรู้ ความขัดแย้งทางความคิดในองค์ความรู้ 
แนวทางการอธิบายปรากฎการณ์ในสังคมปัจจุบัน 
 Cognitive and method of thinking for knowledge. Individual and social life goals. 
Inheritance connection and integration knowledge. The conflict of knowledge opinion. 
Guidelines explain in society phenomenon.  
 
  GE2002 พุทธจริยธรรมศึกษา     3(3-0-6) 
   Buddhist Ethics Study 
 ความหมายและความสำคัญของจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา บทบาทและหน้าที่ของ
บุคคล การแก้ไขปัญหาและปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม   การใช้เวลาอย่างเหมาะสม  การทำงานร่วมกับ
ผู้อื่น และการดำเนินชีวิตอย่างเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
 This course introduces meaning and importance of Buddhist ethics, roles and 
responsibilities of an individual, problem solving and practices righteously, time spending 
appropriately, team working and living a life beneficial both to self and society. 
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มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

  GE2003 การวางแผนชีวิต       3(3-0-6) 
   Life Planning 
 ความหมายและความสำคัญของการวางแผนชีวิตให้มีความสุขยั่งยืน เริ่มตั้งแต่ชีวิตการเรียน 
การทำงาน การเตรียมการสำหรับการมีครอบครัวที่มีความสุข หลักการบริหารครอบครัวภายใต้สภาวะ
สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความรับผิดชอบต่อตนเองและครอบครัว เรียนรู้ ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลเพ่ือให้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข วินัยชาวบ้าน นำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการครอง
เรือนและการดำรงชีวิต  
 This course introduces meaning and importance of life planning for sustainable 
happiness starting from life of learning, working, preparation for happy family, principles 
of family management under fast changing environments, self-responsibility and family 
responsibility, learning of people differences for living a happy life, village disciplines, 
adaptation of Buddhist doctrines in running a household life. 
 
  GE2004 พุทธศิลป์และโบราณคดี      3(3-0-6) 
   Buddhist Art  and Archaeology 

     ศึกษาความหมาย ประวัติความเป็นมา ขอบเขตและประโยชน์พุทธศิลป์ วิวัฒนาการและ
อิทธิพลพุทธศิลป์ในด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม ปรัชญาธรรมทางวัตถุ ลักษณะของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย สมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์พุทธศิลปะกับศาสตร์
ต่างๆ สกุลศิลปะ การสงวนรักษา การอนุรักษ์และการบริหารจัดการพุทธศิลป์ 

This course emphasizes in studying definition, history, concept and benefit of 
Buddhist Arts. The course also looks at the evolution and influence of Buddhist arts on 
architecture, sculpture, painting, and material philosophy. The course is designed to 
enable the students to describe pre-historic and historical characteristics of Thai arts and 
culture, relationship of Buddhist arts with other sciences within the field of arts, 
preservation, conservation and management of Buddhist arts. 

 
  GE2005 จิตวิทยากับชีวิต                          3(3-0-6) 
   Psychology in Daily Life 
 ความหมาย ประเภทของพฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย์ ความเป็นมาของวิชาจิตวิทยา
สาขาต่างๆ สรีรวิทยาเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม ความเจริญและพัฒนาการด้านต่างๆ แรงจูงใจ การ
รับรู้ กระบวนการเรียนรู้ ทัศนคติ สติปัญญา บุคลิกภาพ สุขภาพจิต การมีมนุษยสัมพันธ์ หลักจิตวิทยาใน
พระพุทธศาสนา การแก้ปัญหาและการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขด้วยหลักธรรมและหลักจิตวิทยา 
  This course looks at meaning and classification of behaviors and nature of 
human beings, backgrounds of psychology, basic physiology related with behaviors, 
various growths and developments, motivation, awareness, learning process, attitude, 
intellectual, personality, mental health, human relation, principles of psychology in 
Buddhism, problem-solving and happy living based by Buddhist virtues and principles of 
psychology. 
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มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

(3) กลุ่มวิชาภาษา 
  GE3001 ภาษาไทย       3(3-0-6) 
   Thai Language  
 หลักเกณฑ์แนวคิดท่ีเป็นพ้ืนฐานของการสื่อสาร ธรรมชาติของภาษา การใช้ภาษาไทยมาตรฐาน
ในปัจจุบัน การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวันและเป็นพ้ืนฐานการ
แสวงหาความรู้ พัฒนาทักษะของการใช้ภาษาไทย การอ้างอิง การเชื่อมโยงภาษาไทยในกลุ่มประเทศ
สมาชิกประชาคมอาเซียน การสืบค้นสารนิเทศและการนำเสนอผลงานด้วยสื่อต่างๆ 
 This course looks at basic concepts of communication; nature of language, 
usages of current Thai language standard,  training skill in listening, speaking, reading and 
writing for daily communication. This will be a foundation of searching for knowledge, 
Developing a skill for usage of Thai language, citation, relating Thai language with ASEAN 
community; Retrieving information and presenting it with various media.  

 
GE3002  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน        3(3-0-6) 

   Fundamental English  
ศึกษาคำศัพท์ วลี สำนวน และประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน 

เน้นฝึกฟัง-พูดเบื้องต้น โดยการสร้างสถานการณ์ปกติที่จะเกิดการโต้ตอบสื่อสารกับผู้อ่ืน  และศึกษา
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเท่าที่จำเป็นจะต้องใช้  เพ่ือเป็นเครื่องช่วยให้สามารถสื่อ
ความหมายด้านการฟัง-พูดได้อย่างถูกต้อง 

This course looks at studying vocabularies, phrases, idioms and sentences used in 
daily life, Training a skill in listening, speaking, reading and writing by stressing on basic 
listening and speaking in a normal situation of communication with others and studying 
rules and regulations in using basic English as necessary as to be able to communicate in 
listening and speaking correctly. 

 
  GE3003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการสืบค้น    3(3-0-6) 
   English for Communication and informal Retrieval 
 การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เน้นฝึกฟัง -พูดเบื้องต้น ในสถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวิตประจำวัน รวมทั้งการสืบค้นสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ การอ้างอิง และเรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้
ต่างๆ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์ 
 This course introduces the usage of English for communication; emphasizes on 
primary listening and speaking in various situations of daily life. This also includes 
information retrieval electronically; citations and learning from electronic databases and 
printing materials. 

 
 GE3004  การแปลอังกฤษ      3(3-0-6) 
   English Translation  

ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการแปล หลักการแปลอังกฤษเป็นไทย วิเคราะห์ปัญหาการแปล
อังกฤษเป็นไทย  ฝึกแปลประโยคพ้ืนฐานทั่วไปและประโยคที่มีโครงสร้างสร้างแบบ Simple Sentences, 
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มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

Compound Sentences and Complex Sentences และฝึกแปลข้อความหรือย่อหน้า  ที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับบุคคล สถานที ่ประสบการณ์อาชีพและพระพุทธศาสนา 

This course looks at studying general knowledge about translation, principles of 
translation English into Thai, analyzing problems of translation English into Thai, 
exercising basic translation and simple sentences, compound sentences and complex 
sentences; exercising translation of short contents or paragraphs about people, places, 
work experiences and Buddhism.  
 
  GE3005 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการศึกษา    3(3-0-6) 
   English for Study Skills 
 การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ การให้ข้อมูล การสรุปความ และแสดงความคิดเห็น กลวิธีการฟัง พูด 
อ่าน และเขียนในชีวิตประจำวัน การอ้างอิง และการใช้พจนานุกรม เพ่ือการอ่านและการเขียน โดยใช้สื่อ
ระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
 This course looks at usage of English for giving information, making summary 
and expressing opinions; strategies of listening, speaking, reading and writing in daily life; 
citations and usage of dictionary for reading and writing based on Information system and 
electronic databases. 

 
  GE3006 ภาษาอาเซียนเพ่ือการเรียนรู้วัฒนธรรม    3(3-0-6) 
   ASEAN Languages for Cultural Study 
 การพัฒนาทักษะทางภาษา ด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ของภาษาในกลุ่มประเทศ
ประชาคมอาเซียนประเทศใดประเทศหนึ่ง เพ่ือการสื่อสารและทำความเข้าใจด้านสังคม ประเพณี และ
วัฒนธรรม  
 ASEAN language development on listening, speaking, reading and writing; 
communication and understanding society, tradition and culture. 
 

 (4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์   
 GE4001 สถิติเพ่ือการวิจัย      3(3-0-6) 

   Statistics for Research 
 ความหมายและขอบข่ายของสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจายของข้อมูล 
ความน่าจะเป็น คะแนนมาตรฐาน การประมาณค่าเฉลี่ยประชากร การสุ่มตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐาน 
การทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากรและสัดส่วนของประชากร การทดสอบไคสแคว์ การวิเคราะห์ถดถอย 
และสหสัมพันธ์ อนุกรมเวลา  เลขดัชนี สามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ด้วยหลักทางสถิติ 
 This course looks at meaning and scope of statistics, central tendency, 
dispersion, probability, standard scores, estimation, random sampling, hypothesis testing, 
test for the mean and proportion, Chi–square test, linear regression and correlation, time 
series, index number, problem-solving by statistics in daily life 

 
            GE4002 คอมพิวเตอร์เพ่ือการทำงาน    3(3-0-6) 
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มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

   Computer for Work 
 องค์ประกอบพ้ืนฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การใช้
โปรแกรมประยุกต์เพ่ือการสร้างสรรค์งานด้านเอกสาร กราฟิก และการนำเสนอผลงาน การนำเสนอ
สารสนเทศ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ความ
ปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์ ฝึกปฏิบัติการใช้
โปรแกรมสำเร็จรูปที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่อง 
 This course looks at basic components of computer both hardware and 
software, usage of application program for creative documentations, graphics and 
presentations, presentation of information, computer networking, E-mail, computer’s law, 
safety in computer system, ethics and responsibility for using computer, train to use new 
readymade software to keep up with nonstop new technologies. 

 
  GE4003 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า    3(3-0-6) 
   Information Technology for Further Study 
 หลักการ ความสำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ ในการสืบค้น การ
สร้างฐานข้อมูลสารสนเทศ การใช้ข้อมูลสารสนเทศ ตลอดจนการแสวงหาความรู้จากสื่อต่างๆ และ
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการพัฒนาการสื่อสารและการเรียนรู้บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การค้นคว้า 
การเขียนรายงานผลการค้นคว้าและจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 This course looks at principles and importance of IT system and information 
system in researching; usage of IT and other media in research and electronic database in 
order to develop communication and on-line learning, researching, writing reports of 
one’s research and ethics of IT usage. 

 
  GE4004 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      3(3-0-6) 
   Science and Technology   
 แนวคิด ทฤษฎี ความคิดเชิงวิเคราะห์ กฎเกณฑ์ พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ธรรมชาติวิทยาที่เก่ียวข้องกับมนุษย์ องค์ประกอบของร่างกายมนุษย์ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย
และ โภชนาการ ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสภาพแวดล้อม การประยุกต์วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในการดำรงชีวิต 

   This course looks at concept, theory, analytical thinking, rules, scientific and 
technological development, natural science related to human beings, composition of 
human body, man and environment, health and nutrition, influence of science and 
technology on environment, application of science and technology in life. 

 
 (5) กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา 
 คำอธิบายรายวิชา 
         รหัสวิชา       ชื่อรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา น  น(บ-ป-ต) 

BU5001 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา   3(3-0-6) 
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มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

   History of Buddhism 
โลกทัศน์ศาสนาก่อนพุทธกาล พุทธประวัติและพุทธประวัติเชิงวิเคราะห์ การสังคายนาและการ

ร้อยกรองพระธรรมวินัย นิกายในพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาในประเทศไทยและต่างประเทศ ประวัติ
และบทบาทของพระสาวก พระสาวิกาและนักคิดทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญ อิทธิพลของพุทธศิลป์ที่มีต่อ
ศิลปะไทย 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 ประเภทและลำดับชั้น
คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ฐานะและความสำคัญของพระไตรปิฎกและคัมภีร์ชั้นรอง  ภูมิปัญญาใน
พระไตรปิฎกและการศึกษาพุทธศาสนสุภาษิต 

ศึกษาประวัติ แนวคิดและหลักการ วัตถุประสงค์การบัญญัติพระวินัย วิธีบัญญัติพระวินัย 
บทบัญญัติหรือศีลประเภทต่างๆ การปฏิบัติ การตีความ วินิจฉัยและวิธีการตัดสินอธิกรณ์ในพระวินัย 
ศึกษาเปรียบเทียบการบัญญัติพระวินัยกับการบัญญัติกฎหมาย  การประยุกต์ใช้วิธีการทางพระวินัยกับ
ตัดสินปัญหา 

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 
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มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

ศึกษาโครงสร้างและเนื้อหาของพระสุตตันตปิฎก การจัดหมวดหมู่ในพระสุตตันตปิฎก วิเคราะห์
พระสูตรที่สำคัญและพระสูตรที่แสดงหลักการสำคัญของพระพุทธศาสนา หลักธรรมที่เป็นหลักการสำคัญ
ของพระพุทธศาสนา อุดมคติทางพระพุทธศาสนา วิธีคิดและคุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนา พุทธ
จรยิธรรม หลักคิหิธรรมและการประยุกต์ใช้หลักธรรมในการดำรงชีวิตและการแก้ปัญหาสังคม 

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 การจัดหมวดหมู่ในพระอภิธรรมปิฎก ประวัติ
และสาระสำคัญของพระอภิธรรมจากคัมภีร์ในพระอภิธรรมปิฎก พระอภิธรรมในฐานะหลักวิชาการ
พระพุทธศาสนา 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 

ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจำชาติไทยและรากฐานสำคัญของวัฒนธรรม 
เป็นองค์ความสามัคคี เป็นสถาบันคู่ชาติและพระมหากษัตริย์ เป็นแหล่งหล่อหลอมเอกลักษณ์ของชาติ เป็น
เครื่องมือการแก้ปัญหาและการพัฒนาชาติ ความเป็นสถาบันพระพุทธศาสนา พระรัตนตรัย วันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา หลักศาสนพิธีและรูปแบบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาและการเข้าร่วมกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา   

ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะ รูปแบบและมิติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาของสังคมไทย  วัดและ
พระสงฆ์ไทย องค์กรทางพระพุทธศสานา การจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทย การส่งเสริม
และการคุ้มครองพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนา พระพุทธศาสนากับ
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มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

เศรษฐกิจพอเพียง 
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 problem-solving 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 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา   3(3-0-6) 
   Pali for Buddhist Research 

ศึกษาหลักไวยากรณ์ การอ่าน การแปลภาษาบาลีเบื้องต้น การใช้ภาษาบาลีและการใช้คำภาษา
บาลี ในภาษาไทย ภาษาบาลีกับพระพุทธศาสนา คัมภีร์พระพุทธศาสนาฉบับภาษาบาลี ฝึกทดลองศึกษา
ค้นคว้าเนื้อหาพระพุทธศาสนาสั้นๆ 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 ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา  3(3-0-6) 
   Sanskrit for Buddhist Research 
           ศึกษาหลักไวยากรณ์ การอ่าน การแปลภาษาสันสฤตเบื้องต้น การใช้ภาษาสันสกฤตและการใช้คำ
ภาษาสันสกฤตในภาษาไทย ภาษาสันสกฤตกับพระพุทธศาสนา คัมภีร์พระพุทธศาสนาฉบับภาษาสันสกฤต 
ฝึกทดลองศึกษาค้นคว้าเนื้อหาพระพุทธศาสนาสั้นๆ หรือโดยย่อจากเอกสารภาษาสันสกฤต 

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(2-1-6) 

   Meditation Practice 
แนวคิด หลักการ วิธีปฏิบัติกรรมฐานในพระพุทธศาสนา ทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน 
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มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

หลักการปฏิบัติธุดงค์ ศึกษาการสอนกรรมฐานและการปฏิบัติกรรมฐานจากสำนักกรรมฐานที่สำคัญใน
ประเทศไทย ฝึกปฏิบัติกรรมฐานที่ถูกต้องตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา  

เงื่อนไขรายวิชา 
ฝึกปฏิบัติกรรมฐานนอกสถานที่หรือในสำนักปฏิบัติอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 30 ชั่วโมง ทุก

ภาคการศึกษาจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา 
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. 

The condition of subject:  
to practice the meditation at schools of  meditation teaching at least 30 hours for 

every semester until the completion of education. 
 
 BU5009 พระพุทธศาสนามหายาน    3(3-0-6) 
   Mahayana Buddhism 

ศึกษาสถานการณ์ พระพุทธศาสนาหลั งพุทธปรินิพพาน ประวัติ และการเกิดขึ้นของ
พระพุทธศาสนานิกายมหายาน ความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่างพระพุทธศาสนาเถรวาทและ
มหายาน แนวคิดและหลักการสำคัญของพระพุทธศาสนามหายาน เช่น แนวคิดเรื่อง  ตรีกาย อาทิพุทธะ 
ศูนยตา โยคาจารย์ หลักโพธิจิต นิกายสำคัญของพระพุทธศาสนามหายาน เช่น นิกายสุขาวดี เซ็น 
พระพุทธศาสนามหายานในโลกตะวันตก บทบาทขององค์ดาไลลามะ และนักคิดของพระพุทธศาสนา
มหายานเช่น 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 
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มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา แนวคิด ทฤษฎีกำเนิดศาสนา ภูมิหลังทางศาสนา วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองของศาสนาพราหมณ์ (ฮินดู) พระพุทธศาสนา ศาสนาคริสต์ อิสลาม ศึกษา
องค์ประกอบต่างๆ ที่ทำให้ศาสดาของแต่ละศาสนาหันไปสนใจศาสนา การปฏิบัติทางศาสนาและ
ประสบการณ์ศาสนาของศาสดาแต่ละองค์ วิเคราะห์เปรียบเทียบศาสนาด้านโครงสร้าง หลักธรรม โลก
ทัศน์ พิธีกรรม นิกาย ความดีและจุดมุ่งหมายสูงสุดของศาสนาที่สำคัญๆ สถานะปัจจุบันของแต่ละศาสนา 
สิทธิการนับถือศาสนา หลักศาสนสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนา 
 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. 
 
 BU5011 ภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 3(3-0-6) 
   English for Buddhism Propagation 

ศึกษาคำศัพท์ภาษาอังกฤษเฉพาะทางพระพุทธศาสนา ฝึกพูดหรือสนทนาและอธิบายธรรมะด้วย
ภาษาอังกฤษ33 ฝึกหัดเขียนเรียงความอธิบายพุทธศาสนสุภาษิต และฝึกเขียนบทความธรรมะด้วย
ภาษาอังกฤษ 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
วิเคราะห์สาระสังเขป ลักษณะเด่น วิวัฒนาการ ในแง่คุณค่าและอิทธิพลที่มีต่อสังคมไทยและ
พระพุทธศาสนา เช่น ไตรภูมิพระร่วง มังคลัตถทีปนี ปัญญาสชาดก มหาชาติคำหลวง มหาเวสสันดรชาดก 
ปฐมสมโพธิกถา เป็นต้น ศึกษาประวัติและผลงานปราชญ์ชาวพุทธไทยทั้งพระสงฆ์และคฤหัสถ์ รวมทั้ง
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในท้องถิ่นของไทย 
 To study important literatures of the Buddhism from Sukhaya period to the 
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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 คุณสมบัตินักเผยแผ่
และนักประชาสัมพันธ์ วิทยาการประชาสัมพันธ์สมัยใหม่ สื่อและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา อิทธิพลและผลกระทบของสื่อและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่อพระพุทธศาสนาและ
พุทธศาสนิกชน ฝึกหัดการเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา ฝึกหัดการเทศน์แบบต่างๆ และฝึกพูดตาม
หลักวิชาการวาทศิลป์ 
 The principles, methods and targets of Buddhism extension from Tipitaka, 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 กฎแห่งกรรม
ของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์ ผลกระทบและผลดีของพระพุทธศาสนาจากพัฒนาการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 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 
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วิเคราะห์บทบาทและสถานภาพของพระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน บทบาทขององค์กร  บุคลากร 
และนักวิชาการทางพระพุทธศาสนา   การตีความคำสอนของพระพุทธศาสนา   ปัญหาที่เกิดขึ้นในวงการ
พระพุทธศาสนา  และปัญหาภายนอกที่มีผลกระทบต่อความเจริญและความเสื่อมของพระพุทธศาสนา
เปรียบเทียบกระแสโลกาภิวัตน์และธรรมานุวัตร พุทธวิทยาเพ่ือการรู้เท่าทันกระแสและความเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลกภายใต้บริบทของข้อมูลข่าวสาร ท่าทีและการปฏิบัติต่อข้อมูลข่าวสาร ในฐานะชาวพุทธ
รวมทั้งการปอ้งกันและแก้ไขข้อบกพร่องและผลเสียของกระแสโลกาภิวัตน์ตามหลักวิถีพุทธ 
 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 information as Buddhists in both 
prevention and recorrection of the weakness, and damage of the globalization in 
according to the Buddhist ways. 
 
 BU5016 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบย่ังยืน  3(3-0-6) 
   Buddhism and Sustainable Development 

ศึกษาแนวคิด หลักการและความหมายของการพัฒนาแบบยั่งยืน ความผิดพลาดของการพัฒนา
แบบตะวันตกภายใต้กระแสบริโภคนิยม และความไม่กลมกลืนของการพัฒนาตามหลักวิชาการสมัยใหม่
และการพัฒนาตามหลักพระพุทธศาสนา การพัฒนาบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ  
การพัฒนาที่ไม่ทำลายระบบนิเวศน์ ทดลองสร้างโมเดลโครงการพัฒนาแบบยั่งยืนโดยผสมผสานหลัก
พระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่เข้าด้วยกัน พระพุทธศาสนากับสันติภาพ 

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 

ประวัติ การนับถือพระพุทธศาสนาของชนชาติ ไทย พระพุทธศาสนากับชนชาติ ไทย 
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พระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจำชาติไทย พระพุทธศาสนากับความมั่นคงของชาติ สถานะของ
พระพุทธศาสนาในสังคมไทยปัจจุบัน บทบาทของสถาบันสงฆ์ สถาบันพระมหากษัตริย์ รัฐบาล ประชาชน
ต่อพระพุทธศาสนา การบริหาร การศึกษา การปฏิบัติและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์และ
พุทธบริษัท 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. 
 
   BU5018 การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา  3(3-0-6) 
   Buddhist Affairs Administration 

วิเคราะห์รูปแบบและโครงสร้างการบริหารกิจการพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล ถึงปัจจุบัน 
หลักการบริการกิจการพระพุทธศาสนาโดยพุทธบริษัท ศึกษาโครงสร้าง ระบบการปกครองและระบบ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ไทย การบริหารการศึกษาคณะสงฆ์ การจัดการ ศาสนสมบัติภาวะผู้นำทาง
พระพุทธศาสนา กรณศีึกษาและแนวทางการบริหารจัดการทุน บัญชีวัด และการตรวจสอบ 

ศึกษาสภาพการณ์บริหารจัดการวัด การพัฒนาวัดโดยใช้แนวคิดการบริหารจัดการ  และการ
บริหารจัดการที่ดี   ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชน หลักการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการวัดของชุมชน 
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. 
 
  (6) กลุ่มวิชาเอกสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
 

 SO1201         สังคมสงเคราะห์ศาสตร์เบื้องต้น   3(3-0-6) 
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   Introduction to Social Work 
 ศึกษาความหมาย ปรัชญา แนวคิด ความสำคัญ และความจำเป็นของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
หลักการ และวิธีการ กระบวนการทางสังคมสงเคราะห์ วิวัฒนาการของการสังคมสงเคราะห์ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ พัฒนาการของงานสังคมสงเคราะห์ไทยในบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลง บทบาท หน้าที่ 
ลักษณะการให้บริการทางสังคมสงเคราะห์สาขาต่างๆ   
 To study the meaning of philosophy, idea, importance, and necessary vocation of 
social and the methods social work processes, evolution of social work in domestic and 
abroad. Development Thai social turn into the roles and duty of social services in 
difference way. 
 

 SO1202 จริยธรรมวิชาชีพสังคมสงเคราะห์   3(3-0-6) 
   Ethics of Professional Social Work 
 แนวคิด ปรัชญา คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ หลักสิทธิมนุษยชน สิทธิ
พลเมืองและสิทธิสวัสดิการ แนวคิดมนุษยนิยม คุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเป็นธรรมทาง
สังคม อันเป็นหลักคิดพ้ืนฐานของการปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์ จรรยาบรรณวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ตามมาตรฐานสากลและตามกฎหมายวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ จรรยาบรรณต่อตนเอง ต่อผู้ใช้บริการ ต่อ
เพ่ือนร่วมวิชาชีพ ต่อหน่วยงาน ต่อวิชาชีพและต่อสังคม    
 The concepts of ethics and moral philosophy of vocation, human rights people's 
rights, civil rights and welfare rights, humanist concept values and human dignity which 
the main idea of the social work practice. According to international standard law and 
legal vocation social and our social work ethics with vocation, customers, institute, 
participation, and social. 
           
           SO1203 พลวัตพฤติกรรมมนุษย์ในสังคมที่เปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 
   Dynamics of Human Behavior in Changing Society 
 แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพลวัตพฤติกรรมมนุษย์  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของ
มนุษย์ในด้านตางๆ ตั้งแต่ปฏิสนธิถึงวัยชรา ความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษยในแต่ละชวง
วัยโดยเชื่อมโยงสัมพันธกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงสังคม กลไกทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมนุษยใน
สังคมท่ีเปลี่ยนแปลง ความสัมพันธระหว่างสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่มีผลตอปฏิสัมพันธระหวางความ 
ตองการของมนุษย์และความคาดหวังของสังคม 
 Concepts and theories relating to 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 
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society. 
 
            SO1204 ปัญหาสังคมและมาตรการทางสังคม  3(3-0-6) 
   Social Problems and Social Measures 
 ศึกษาความสำคัญของปัญหาสังคม แนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิวัฒนาการในการวิเคราะห์
ปัญหาสังคมระดับต่างๆ ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาสังคมในประเทศไทย รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ ที่จะ
นำไปสู่การพัฒนาสังคมทั้งในด้านป้องกันแก้ไขฟ้ืนฟูและพัฒนา 
 To study the importance of social problems, concepts, theories, principles and 
evolution of social problems analysis at various levels, and to study and analyze social 
problems in Thailand including various measurements leading to social development in 
connection with prevention, rehabilitation and development. 
 
          SO1205 ทฤษฎีและหลักการพัฒนาสังคม   3(3-0-6) 
   Theory and Principle of Social Development  
 ศึกษาปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีในการพัฒนาสังคม รวมทั้งองค์ประกอบที่มีผลต่อพัฒนาการ
ของสังคม โครงสร้างทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง พลวัตการเปลี่ยนแปลงของสังคม และ
ผลกระทบที่มีต่อคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 To study educational philosophy and theory of social development including 
elements that affects the development of society, the social structure, cultural, 
economic, and political dynamics of social change and the impact on the family 
community and society in national and international. 
 
           SO1206 สวัสดิการสังคมตามแนวพุทธศาสตร์           3(3-0-6) 
   Social Welfare from a Buddhist Perspective 
 ศึกษาแนวคิด ปรัชญา หลักธรรม วิธีการปฏิบัติ รูปแบบ พัฒนาการ เป้าหมายของการสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห์ในพระพุทธศาสนา และการประยุกต์ใช้ในงานสวัสดิการสังคมและสังคม                
สงเคราะห ์ทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค  
 To study education principles and practices a form of social welfare and social 
development in Buddhism and application of Micro and Macro social welfare and social 
work. 
 
 SO1207          พระพุทธศาสนากับการสังคมสงเคราะห์  3(3-0-6) 
   Buddhism and Social Work 
 ศึกษาแนวคิด หลักคำสอน และบทบาทของพระพุทธศาสนาที่มีต่อการสังคมสงเคราะห์ โดยเน้น
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บทบาทของสถาบันสงฆ์และองค์กรทางพระพุทธศาสนา ในการให้ความช่วยเหลือแก่บุคคล กลุ่ม และ
ชุมชน ที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนถิ่นและสังคมไทย 
 To study the idea, the doctrine and the role of religion on social work by 
emphasizing the role of the Buddhist monastic institutions and organizations to provide 
assistance to individuals, groups and communities consistent local and Thai society. 
 
          SO1208 การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์  1   3(3-0-6) 
   Social Work Research  1 
 วิธีการต่างๆ ในการค้นควาหาความรู้ แนวคิด และระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตรที่ประยุกต์ใช้
กับงานสังคมสงเคราะห์ สถิติเบื้องต้นที่จะเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาวิจัย ฝึกหัดทําวิจัยครอบคลุมตั้งแต่การ
กําหนดปัญหา การตั้งคําถามการวิจัย แนวคิด และสมมติฐาน การกําหนดประชากร การสุ่มตัวอย่าง การ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล กระบวนการนําเสนอผลการวิจัย ทั้งวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพ รวมทั้งใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประกอบการฝึก. 
 Methods of seeking for 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 and qualitative research 
methodologies, application of computer programs for research.        
    
           SO1209        การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์  2   3(3-0-6) 
             Social Work Research  2 
             แนวคิด และระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และการฝึกปฏิบัติ 
            Concepts and methodology in social work research and practice. 
 
            SO1210 การสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย   3(3-0-6) 
   Social Case Work  
 ประวัติ แนวคิด ทฤษฎี หลักการ วิธีการ กระบวนการ ทักษะการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
เฉพาะราย เครื่องมือในการปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์ และการเขียนรายงานการปฏิบัติงานทางสังคม
สงเคราะห ์
 Histories, concepts, theories, principles, methods, process of working for case 
work and case reviews. 
 
          SO1211 การสังคมสงเคราะห์กลุ่ม             3(3-0-6) 
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   Social Group Work  
 ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี จุดมุ่งหมาย หลักการ วิธีการ กระบวนการ ทักษะการปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะห์กลุ่ม แนวทางการจัดตั้งและการดำเนินการสังคมสงเคราะห์กลุ่มลักษณะต่างๆ บทบาทนักสังคม
สงเคราะห์ในกระบวนการดำเนินงาน การเป็นผู้นำกลุ่ม การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในกลุ่ม การวิเคราะห์ความ
ต้องการ ปัญหาข้อขัดแย้งและปฏิกิริยากลุ่ม วิธีการดำเนินงานเพ่ือให้ความช่วยเหลือกลุ่มและบุคคลในการ
พัฒนาตนเอง 
 Philosophies, concepts, theories, purpose, principles, methods and processes of 
social groups, the way to establish and manage the various groups of social work. The 
process of social worker role, the group leader, the human relations, the needs analysis, 
the conflict resolution and the reaction, the methods of operation to assist groups and 
individuals to improve themselves. 
 
 SO1212 การสังคมสงเคราะห์ชุมชน           3(3-0-6) 
            Community Work 
 แนวคิด ทฤษฎี หลักการ วิธีการ กระบวนการ เทคนิคและทักษะในการปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะห์ชุมชนในรูปแบบต่างๆ อย่างบูรณาการ  การจัดระเบียบชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและวัฒนธรรมชุมชน สวัสดิการชุมชนและสวัสดิการพ้ืนถิ่น การจัดการความรู้โดยชุมชน 
บทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ในฐานะผู้ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมสู่ความเป็นธรรม 
 Concepts, theories, principles, methods, processes, techniques and skills to 
practice social work in the community in various ways as Integrated community 
organizing focus on the participation of the community culture, welfare and the welfare 
of local communities. Knowledge management by community and the role of social 
workers as co-create social change to fairness. 
       
 SO1213 นโยบายและการบริหารงานสวัสดิการสังคม        3(3-0-6) 
   Social Welfare Policy and  Administration 

 ศึกษาปรัชญา แนวคิด  ทฤษฎี  องค์ประกอบนโยบายสังคม การกำหนดนโยบายทั้ งใน
ระดับประเทศและองค์การ ความสัมพันธ์ของการบริหารและนโยบายสังคม การวิเคราะห์นโยบาย
กระบวนการบริหารงาน ทักษะทางนโยบายและกลยุทธ์การบริหาร การจัดการโครงการทางสวัสดิการ
สังคมในรูปแบบต่าง ๆ ขององค์การสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ในประเทศไทยทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน  
 Philosophy, concept, theory and scope of the policy. Plan for national welfare 
and organizations, the relationship between social policy and social welfare policies, 
welfare analysis and process management, skill of project management and strategy in 
many form of social welfare and social work in government and private in Thailand. 
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          SO1214        สังคมสงเคราะห์กับกฎหมาย                      (3-0-6) 
                             Social Work and Law 
            ศึกษาระบบกฎหมาย  ปรัชญา แนวคิด ตัวบทกฎหมาย กระบวนการ และกฎหมายทางวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องกับงานสวัสดิการสังคมและงานสังคมสงเคราะห์ วิเคราะห์ปัญหาข้อโต้แย้งทางกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์กับกฎหมายดังกล่าว 
          To study system of law, philosophy, concept, law process and legal professional 
including social welfare and social work. Analyze the concept of legal arguments is 
related including the role of social workers in the law. 
 
 SO1215  สวัสดิการสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  3(3-0-6) 
   Social Welfare and Human Security 
 แนวคิด หลักการสวัสดิการสังคม พัฒนาการและความสัมพันธ์ของสวัสดิการกับการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์ หลักสิทธิมนุษยชน หลักความยุติธรรมในสังคม องค์ประกอบ หลักการ กลไก 
และบทบาทและความสำคัญของระบบสวัสดิการสังคมในมิติและระดับต่างๆ ที่มีต่อความมั่นคงและการ
พัฒนามนุษย์ นโยบายสังคม  รัฐสวัสดิการ ระบบความม่ันคงทางสังคม และสวัสดิการพหุลักษณ์ 
 To study concepts of social welfare, development and its relationship to the 
development of social welfare and human security. The human rights, the main 
principles of social justice component mechanisms and the role and importance of the 
social welfare system in the dimensions and levels with the security and human 
development, social policy, welfare state system of social security and welfare pluralism. 
 
 SO1216 การสัมมนาทางสังคมสงเคราะห์   3(3-0-6) 
   Seminar on Social Work 
 ฝึกฝนนักศึกษาในการวิเคราะห์งานสังคมสงเคราะห์  โดยใช้ความรู้จากการศึกษาภาคทฤษฎีและ
ประสบการณ์จากการฝึกภาคปฏิบัติ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนคติ   เพ่ือเป็นแนวทางใน
การพัฒนาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 To train learners an analysis of social work by using theoretical knowledge and 
experience gained from apprenticeship including an exchange of ideas and attitude as a 
means of development of the efficiency of social work profession. 
 
 (7) กลุ่มวิชาเลือก  
  

           SO1217    พระพุทธศาสนากับการสังคมสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
                         และผู้ป่วยระยะสุดท้าย                                    3(3-0-6) 
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                                Buddhism and social work for chronically ill patients  and patients         
                         with end-stage             
               ศึกษาหลักคำสอนและบทบาทของพระพุทธศาสนาที่มีต่อการสังคมสงเคราะห์ โดยเน้นบทบาท
ของสถาบันสงฆ์ องค์กรทางพระพุทธศาสนา โรงพยาบาล และชุมชน ในการเยียวยาร่างกาย จิตใจ สังคม 
และปัญญาของผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ป่วยระยะสุดท้าย รวมทั้งพัฒนาให้เกิดระบบและกลไกในการดูแล
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ป่วยระยะสุดท้ายอย่างมีส่วนร่วม 
           To study Buddha's the doctrine and role of Buddhism to social work. Emphasizing 
the role of monastic institutions, religious organizations, hospitals and communities to 
heal the body, mind and intelligence of patients with chronic and terminally ill patients. 
Including the development of a mechanism to care for patients with chronic and 
terminally ill patients to participate. 
 
         SO1218       พระพุทธศาสนากับผู้สูงอาย ุ                              3(3-0-6) 
                                  Buddhism and the Older Persons  
            วิเคราะห์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เก่ียวข้องกับการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ การนำ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการดูแลและพัฒนาสุขภาพของผู้สูงอายุแบบองค์รวม อาทิ 
ร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา บทบาทของสถาบันสงฆ์ องค์กรทางพระพุทธศาสนาในการดูแลผู้สูงอายุ
ในระดับบุคคล กลุ่ม ชุมชน การหนุนสร้างพลังคุณค่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้สูงอายุ การจัดการและ
การพัฒนาระบบต่างๆ ที่เอ้ือ/สนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ 
         The principle of Buddhism is associated with the lives of the elderly. Buddhist 
principles into practice in the care and improving the health of the elderly such as 
holistic physical, mental, social and intellectual. Role of monastic institutions, Buddhist 
organizations in the care of elderly people in the community, to support the 
empowerment value of dignity for the elderly. Management and development systems 
of contributing or support elderly care effectively. 
 
           SO1219 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานสังคมสงเคราะห์ 3(3-0-6) 
   Information Technology for Social Work 
   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การค้นหา การสร้าง การจัดเก็บข้อมูลและการเผยแพร่สารสนเทศ
ด้านงานสังคมสงเคราะห์  
   Use the information technology for search and creation, storage and 
dissemination of social work.   
 
            SO1220 สังคมสงเคราะห์ทางการศึกษา   3(3-0-6) 
   Social Work in Education 
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 ปรัชญา เป้าประสงค์และจุดมุ่งหมายของการศึกษาและสวัสดิการด้านการศึกษาในฐานะมรรควิธี
ในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม หลักและวิธีการและรูปแบบในการปฏิบัติงาน
สังคมสงเคราะห์ทางการศึกษา  รูปแบบในการปฏิบัติงานการสังคมสงเคราะห์ในโรงเรียนกับครู บุคลากร 
นักเรียน นักศึกษา พ่อแม่ ผู้ปกครอง ตลอดจนชุมชน  บทบาทและหน้าที่ของการสังคมสงเคราะห์ทาง
การศึกษาเพ่ือการพัฒนานโยบายสวัสดิการด้านการศึกษา 
            Philosophy, objective, purpose of study and middle way of welfare education in 
development latency of human and social change. Principle and methods and schedule 
form social work in education. Schedule form social work in school with teacher, 
personnel, student, learner, parent, guardian especially community. 
 
           SO1221  ภาษาอังกฤษสําหรับงานสังคมสงเคราะห์   3(3-0-6) 
   English for Social Work  
 ศึกษาและฝึกฝนโครงสรางศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชกันอยางแพรหลายในงานสังคม 
สงเคราะห พรอมทั้งฝกหัดการใชศัพทและสํานวนในการฟง พูด และอาน ฝกฝนแนวทางในการอานและ
เขียนขอความที่เนนเนื้อหาทางสังคมสงเคราะหศาสตร เชน การอานตํารา บทความวารสาร การเขียน
จดหมายโตตอบ และการเขียนรายงาน 
 To study and practice structure of vocabularies and idioms widely used for social 
work, vocabulary and idioms using practice in listening, speaking, and reading. Reading 
and writing practice focusing on science of social work such as reading texts, articles, 
journals and writing correspondence and report. 
 
          SO1222       การเสริมสร้างสิทธิมนุษยชนในงานสวัสดิการสังคม      3(3-0-6) 
                                        Human Rights Strengthening in Social Welfare 
            ปรัชญา พัฒนาการกระบวนทัศนของสิทธิมนุษยชน กระบวนการเคลื่อนไหวและกลไกเก่ียวกับ
สิทธิมนุษยชนในระดับประเทศและสากล การพิทักษสิทธิ์ กลยุทธ์และเครื่องมือการทำงานด้านสิทธิ
มนุษยชน บทบาทขององคกรสวัสดิการสังคมในการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 
 Philosophy and development of human rights paradigms; movements and 
mechanisms of human rights at the national and international levels; advocacy and 
empowerment; strategies and instruments for working in human rights; the roles of social 
welfare organizations in strengthening human rights in Thailand. 
 
         SO1223       เพศสภาพกับการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย        3(3-0-6) 
                                 Gender in Social Development and Human Security 
            แนวคิดทฤษฎีและปฏิบัติการในมิติของเพศสภาพ ที่มีความสัมพันธกับกระบวนการพัฒนาสังคม
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และการหนุนสรางความมั่นคงของมนุษย ปรากฏการณ สภาพและเหตุการณจริงในชีวิตทางสังคมดาน     
ตางๆ ที่สะทอนความไมเทาเทียมทางเพศ ทางเลือกที่เหมาะสมกับการพัฒนาสังคมและการหนุนสราง
ความมั่นคงของมนุษยที่ตอบสนองความเทาเทยีมทางเพศ 
          Theories, concepts, and actions in a gender dimension relating to social 
development processes and human security construction; phenomena, events and 
conditions in the social world and realities within which various forms of gender 
discrimination persist; alternatives and solutions to social development and human 
security in response to the principle of gender equality.   
 
         SO1224      สวัสดิการสังคมและประชาคมอาเซียน                   3(3-0-6) 
                                 Social Welfare and ASEAN Community 
            ความเป็นมา แนวคิด และหลักสวัสดิการสังคมของประชาคมอาเซียน ภายใต้กรอบความร่วมมือ
สำคัญของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) ระบบสวัสดิการสังคม และการคุ้มครองทาง
สังคมในกลุ่มประเทศอาเซียน 
            The histories, concepts, social work principles of the ASEAN Community, major 
cooperation frameworks under the ASEAN Socio-cultural Community (ASCC), analysis of 
social welfare and social protection systems in its member countries. 
 
          SO1225 การสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์  3(3-0-6) 
   Medical Social Work  
 ความหมาย ขอบเขต กลุ่มเป้าหมาย มาตรฐานการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ 
รวมถึงแนวคิด ข้อมูล สถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในหน่วยบริการด้าน
สุขภาพแต่ละระดับ การประยุกต์ใช้ในแนวคิดที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ 
 The meaning, the scope of target group, medical social work practice standards, 
including the situation in relation to social work practice in health services each level. 
Application of the concepts involved in medical social work practice. 
 
          SO1226 การสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ฝ่ายจิต  3(3-0-6) 
   Psychiatric Social Work 
 ความรู้เรื่องสุขภาพจิต การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางสังคมที่มีผลต่อพยาธิสภาพทางจิต โรค
และอาการทางจิตเวชที่สำคัญๆ กฎหมายและนโยบายด้านสุขภาพจิต สิทธิผู้ป่วยจิตเวช การป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางจิตเวช รูปแบบการบำบัดรักษาทางจิตเวชต่างๆ  ความหมาย ขอบเขต
และวิวัฒนาการของงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ฝ่ายจิต ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของนักสังคม
สงเคราะห์ทางการแพทย์ฝ่ายจิต 
 Mental health knowledge, analysis of social environment effected 
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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. 
 
           SO1227  การใหการปรึกษาทางสังคมสงเคราะห์   3(3-0-6) 
   Social Work Counseling 
 หลักการ กระบวนการ ขั้นตอนการใหการปรึกษา เทคนิคการประยุกตแนวคิดทฤษฎีทางการให
การปรึกษาและจิตบําบัดในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหเพ่ือการชวยเหลือทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว 
กลุม ใหสามารถตระหนักรูจักตนเอง และเขาใจบทบาท การทําหนาที่ทางสังคมของตนเอง สามารถพัฒนา
ตนเอง ครอบครัว และสังคมได 
 Principles, processes, and steps of counseling, techniques of applying concepts 
and theories in counseling and mental therapy relating to social work at a personal, 
family and group levels  as to be able to self-awareness, and understanding individual 
roles and responsibilities in society, and being able to improve self-development, family 
and society. 
 
         SO1228  การจัดการความขัดแยงในงานสังคมสงเคราะห์ 3(3-0-6) 
   Conflict Resolution in Social Work 
 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความขัดแยง หลักการบริหารจัดการความขัดแยง พัฒนาการและ
กระบวนการจัดการความขัดแยงทั้งในประเทศและตางประเทศ ทักษะและเทคนิคการจัดการความขัด    
แยงในรูปแบบตาง ๆ การเจรจาตอรอง การไกลเกลี่ย เปนตน รวมทั้งบทบาทหนาที่ของวิชาชีพสังคม      
สงเคราะหและทีมงานสหวิชาชีพในการปกป้องคุ้มครองด้วย กระบวนการเสริมสร้างพลังอำนาจการพิทักษ์
สิทธิ์กระบวนการทางกฎหมาย และกระบวนการทางสังคมอ่ืน ๆ ในการจัดการความขัดแยง 
          Concepts and theories relating to conflicts, principles of conflict administration, 
evolution and conflict management process in national and foreign countries, skills and 
forms of techniques of conflict administration; negotiation, and reconciliation, etc. 
including roles of social work profession, and inter-disciplinary teamwork protected by 
power building process; protection of rights, legal process, and other social processes for 
conflict administration. 
 

          SO1229 สวัสดิการครอบครัวและเด็ก  3(3-0-6) 
   Family and Child Welfare     
 ความหมาย ขอบเขต วัตถุประสงค์ และความสำคัญของสวัสดิการครอบครัวและเด็ก พลวัตการ



 

 46 
จัดทำโดยคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

เปลี่ยนแปลงของครอบครัวและสังคมท่ีมีผลต่อการจัดสวัสดิการครอบครัวและเด็ก หลักการ วิธีการจัด
สวัสดิการ และบริการสวัสดิการครอบครัวและเด็กของต่างประเทศและประเทศไทย หน่วยงานที่ให้บริการ
สวัสดิการครอบครัวและเด็ก บทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ที่ทำงานด้านสวัสดิการครอบครัวและเด็ก 
ตลอดจนแนวทางการจัดสวัสดิการครอบครัวและเด็ก 
 The meaning, purpose, scope and importance of family and child welfare. The 
changing dynamics of the family and society that affect the welfare of children and 
families. the welfare principle and welfare services for families and children of foreign 
and domestic. Agencies that provide welfare services for families and children. The role 
of social workers who work for the welfare of families and children as well as the welfare 
of families and children in the right way. 
 
          SO1230 สวัสดิการผู้สูงอายุ                    3(3-0-6) 
   Welfare for an Elderly Person     
 แนวคิดเก่ียวกับผู้สูงอายุ เพ่ือประยุกต์ใช้ในงานสังคมสงเคราะห์ ระบบสวัสดิการและการพัฒนา
สวัสดิการผู้สูงอายุ ทั้งเชิงนโยบายและปฏิบัติ 
 The concepts of the elderly for application in social work about welfare and 
welfare development of old age. Both of the policy and practice. 
 
          SO1231 สวัสดิการผู้พิการ                      3(3-0-6) 
   Welfare for People with Disability     
 ลักษณะ ประเภท และสาเหตุ ของความพิการ ผลกระทบของความพิการที่มี ต่อบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน และสังคมโดยรวม ความต้องการที่จำเป็นของผู้พิการและครอบครัว กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการ 
การจัดบริการด้านต่างๆ สำหรับผู้พิการ 
 The characters, types and causes of disability impact of disability on individuals, 
families, communities and society as a whole. The basic needs of people with disabilities 
and their families. The laws relating to the disabled and the various services disabled. 
 
          SO1232 สวัสดิการแรงงานและประกันสังคม          3(3-0-6) 
   Labour Welfare  and Social Insurance    
 แนวคิด หลักการ สวัสดิการแรงงานและการประกันสังคม การเจรจาต่อรองสภาพการทำงานและ
สภาพการจ้างงาน ประเภท หน้าที่ ระบบ ขอบข่ายการประกันสังคม กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการ
ประกันสังคม และปัญหาสวัสดิการแรงงาน 
 The concepts, principles, welfare and social security. Negotiating working 
conditions and conditions of employment of the scope of the social security system. 
Laws relating to social security and welfare issues. 
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          SO1233 การป้องกันอาชญากรรมและการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด 3(3-0-6) 
   Crime Prevention and Treatment of Offenders 
 แนวคิดตาง ๆ เกี่ยวกับปญหาอาชญากรรม รูปแบบ และกระบวนการในการปองกันอาชญากรรม 
หลักการและวิธีการทางสังคมสงเคราะหในการฟนฟู แกไข และบําบัดผูกระทําผิด 
 Various concepts relating to problems of crime, forms, and process of criminal 
prevention, principles and methods of social work in rehabilitation, correction, and 
treatment for offenders. 
 
         SO1234  สังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม   3(3-0-6) 
   Social Work in Criminal Justice Process 
 แนวคิด หลักการ วิธีการ และพัฒนาการของการสังคมสงเคราะห์ที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม 
การประยุกต์ใช้งานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจน
แนวโน้มและแนวทางแก้ไขปัญหาของงานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม และมีการจัดการศึกษา
ดูงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 Concepts, principles, methods and evolution of social work relating to judiciary 
process, social work applied to criminal justice process, problems and obstacles including 
tendency and a means of problem-solving relating to social work in judiciary process, and 
arrangement for educational tour. 
 
          SO1235  สวัสดิการสังคมในกลุ่มผู้มีความเปราะบางทางสังคม     3(3-0-6) 
   Social Welfare for Vulnerable Groups   
 พลวัตทางสังคม สถานการณ์ที่นำไปสู่ความเปราะบางทางสังคม และผลกระทบต่อกลุ่มที่มีความ
เปราะบางทางสังคม อาทิ กลุ่มคนชายขอบ กลุ่มผู้มีความจำเป็นพิเศษ กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทาง
เพศ ชาติพันธุ์ และวัฒนธรรม โดยให้ความสำคัญกับสวัสดิการสังคมและการปฏิบัติงานของนักสังคม
สงเคราะห์ 
 Social dynamics and vulnerability situations with emphasis on social welfare and 
social work practice for vulnerable groups such as marginalized groups, people with 
special needs, and people with sexual, racial, and cultural diversity. The main point; 
welfare and the practice of social workers. 
 
 
  (8) กลุ่มวิชาการฝึกภาคปฏิบัติ 
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          SO1236 การดูงานและสัมมนา     3(3-0-6) 
   Field Visits and Seminar 
 เรียนรูการปฏิบัติงานขององคกรสังคมสงเคราะหของภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น องคกรประชาชน มุงใหนักศึกษาไดเรียนรูเกี่ยวกับแนวคิด นโยบาย การบริหารงาน
และการดําเนินงานขององคการที่มีความหลากหลายของสังคมไทย รวมทั้งสงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียน
รแูบบมีสวนรวม เสริมสรางทัศนคติทางวิชาชีพที่ดีของนักศึกษา (มีการศึกษาดูงาน) 
 To learn about work performance in public social work organizations, non-
government organizations (NGOs), local administration organization, and organizations of 
people, and to provide learners with concept, policy, administration, and work in multi-
organizations in Thai society including a promotion in creating cooperative-learning 
process, building professional attitude for students (educational tours). 
 
          SO1237 การฝึกภาคปฏิบัติ 1                 5(0-15-0) 
   Field Work  Practicum  1 
 ฝึกให้นักศึกษาเรียนรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้ทางสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  โดยนำแนวคิด 
ทฤษฎี หลักการ วิธีการ กระบวนการ และทักษะการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย ไปปฏิบัติใน
หน่วยงานหรือองค์การที่ให้บริการ (ฝึกภาคสนามไม่น้อยกว่า 250 ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษา) 
 Training students to learn and knowledge application of social welfare and social 
work by theories, principles, methods process and skill of social work practice in agencies 
that provide social services. (field work at least 250 hours per term)  
 
          SO1238 การฝึกภาคปฏิบัติ  2       5(0-15-0) 
   Field Work Practicum 2 
 ฝกใหนักศึกษาไดนําวิธีการสังคมสงเคราะห์กลุม ไปใชในการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือองค
การที่ให้บริการ โดยนำแนวคิด ทฤษฎี หลักการ ทักษะทางวิชาชีพโดยเฉพาะการนําวิธีการสังคมสงเคราะห
แบบผสมผสานไปประยุกตใชในหนวยงานที่ใหบริการ โดยเน้นที่การวิเคราะหที่เชื่อมโยงการปฏิบัติงาน
สังคมสงเคราะหแบบผสมผสาน เพ่ือปรับปรุงวิธีการใหบริการและการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมที่สอด
คลองกับบริบทของสังคมไทย (ฝึกภาคสนามไม่น้อยกว่า  250 ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา) 
 To train learners the methods of social case work and group work applied for 
work in organization, and to educate learners the concepts, theories, and professional 
skills especially applying integrated methods for social work in service agency, and to 
train learners an analysis, linkage of integrated-social work, proposal of ideas for 
improvement of servicing and developing new social welfare system that conforms to 
Thai society at all levels. (field work at least 250 hours per term)  
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 SO1239 การฝกภาคปฏิบัติ  3       9(0-27-0) 
   Field Work Practicum 3 
 ฝึกให้นักศึกษาได้นำการประยุกต์ใช้ทฤษฏีสังคมสงเคราะห์แบบผสมผสาน ในการทำงานกับชุมชน
เมืองหรือชนบท  ครอบคลุมการศึกษาและการวิเคราะห์ชุมชน การวางแผน  การปฏิบัติการตามแผนงาน 
การประเมินผล การพัฒนากลยุทธ์ในการทำงานกับชุมชน และการระดมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการปฏิบัติงาน ( ฝึกภาคสนามไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษา) 
 To train learners the application of integrated social work theories in urban and 
rural community work, including community study and analysis, project planning, 
implementation and evaluation, development of a strategy for community work, and 
mobilization of people’s participation in the community work process. (field work at least 
450 hours for term) 

 

3.2 ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
 3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร  สำหรับเปิดสอน ณ  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล 
ตำแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอก 
สำเร็จจาก 

ปีท่ี
จบ 

ภาระงานสอน ชม./
สัปดาห์ 

2558 2559 2560 2561 

1 
พระมหาสุรไกร   
ชินพุทฺธิสิริ 

อาจารย์ 

- สส.ม. (สังคมสงเคราะห์
ศาสตร์) 
- ร.บ. (รัฐศาสตร์) 
 
- ป.ธ.9 

ม.ธรรมศาสตร์ 
 
ม.สุโขทัยธรรมาธิ
ราช 
คณะสงฆ์ไทย 

2553 
 
2548 
 
2547 

12 12 12 12 

2 

 
นายปริญญา   
ตรีธัญญา 
 
 

 
อาจารย์ 

- สส.ม. (การบริหารและ
นโยบายสวัสดิการ
สังคม) 

-  ศน.บ.(รัฐศาสตร์การ
ปกครอง)  

-  น.ธ.เอก,ป.ธ.3   

ม.ธรรมศาสตร์ 
 
 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 
คณะสงฆไ์ทย 

2547 
 
 
2545 
 
 

12 12 12 12 

3 

 
นางสาวกฤติกา   
ชนะกุล 

 
อาจารย์ 

- สส.ม.(สังคม
สงเคราะห์) 
- ศศ.บ.(สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา) 

ม.ธรรมศาสตร์ 
ม.สงขลา
นครินทร์ 

2553 
2548 

12 12 12 12 



 

 50 
จัดทำโดยคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

4 

นางสาวณัฐหทัย  
นิรัติศัย 

 
อาจารย์ 

- สส.ม.(สังคม
สงเคราะห์) 
-  รป.บ.(รัฐประศาสน
ศาสตร์) 

ม.ธรรมศาสตร์ 
ม.ราชภัฎสวน
ดุสิต 
 

2553 
2548 

12 12 12 12 

5 
นางสาวณัฐชยา   
กำแพงแก้ว 

 
อาจารย์ 

- สส.ม.(สังคม
สงเคราะห์) 
- ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์) 

ม.ธรรมศาสตร์ 
ม.ทักษิณ 

2554 
2549 12 12 12 12 

หมายเหตุ: อาจารยท์ั้ง ๕ รูป/คน เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      3.2.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร  สำหรับเปิดสอน ณ  ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล 
ตำแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอก สำเร็จจาก 
ปีท่ี
จบ 

ภาระงานสอน ชม./
สัปดาห์ 

2558 2559 2560 2561 

1 
นายวรเทพ  
เวียงแก 

อาจารย์ 

- สส.ม.(สังคม
สงเคราะห์) 
- ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

ม.ธรรมศาสตร์ 
 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2541 
 
2537 

12 12 12 12 

2 
นายเอกชาตรี  
สุขเสน 

อาจารย์ 
- สส.ม. (ทางการศึกษา) 
- ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

ม.ธรรมศาสตร์ 
ม.มหามกุฏราช

วิทยาลัย 

2542 
2539 12 12 12 12 

3 
ดร.สิทธิพร  
เกษจ้อย 

อาจารย์ 

- Ph.D. (Sociology) 
 
- สส.ม. (ทางการวิจัย) 
- ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

Pune 
University 
ม.ธรรมศาสตร์ 
ม.มหามกุฏ 
ราชวิทยาลัย 
 

2553 
 
2550 
2548 

12 12 12 12 

4 พระทวี  อภโย อาจารย์ 

-ศศ.ม. (สังคมวิทยาการ
พัฒนา) 
-ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

ม.ขอนแก่น  
 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2550 
 
2546 

12 12 12 12 

5 นายเอนก   มูลมา อาจารย์ 

-ศศ.ม. (จารึกภาษา 
 ตะวันออก) 
-ศน.บ. (สังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา) 

ม.ศิลปากร 
 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2547 
 
2541 

12 12 12 12 
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จัดทำโดยคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

หมายเหตุ: อาจารยท์ั้ง ๕ รูป/คน เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

         3.2.3 อาจารย์ประจำ  ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล 
ตำแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอก สำเร็จจาก 
ปีท่ี
จบ 

ภาระงานสอน ชม./
สัปดาห์ 

2558 2559 2560 2561 

1 

 
 
พระมหาปัญญา  
ปญฺ าวุฑฺโฒ 

 
รอง

ศาสตรา 
จารย์ 

-  ศศ.ม.(นโยบายและ
การวางแผนสังคม)  

-  ศน.บ.(สังคมวิทยา)  
 
- น.ธ.เอก, ป.ธ.4   

ม.เกริก 
 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย  
คณะสงฆไ์ทย 

2540 
 
2538 
 
 

12 12 12 12 

2 

 
 
 
 
พระมหาอรุณ   
ปญฺญารุโณ 

 
 

 
 

อาจารย์ 

- รป.ม.  (การปกครอง
ท้องถิ่น)  
-  ศศ.ม.(พัฒนาสังคม)    
 
- ร.บ.(เทคนิคและทฤษฎี
ทางรัฐศาสตร์)  

-  ศน.บ.(สังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา)  

 
-ป.ธ.9  

ม.ราชภัฏสวน 
สุนันทา 
สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหาร
ศาสตร์ 
ม.สุโขทัยธรรมาธิ
ราช 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 
คณะสงฆไ์ทย 
 

2550 
 
2546 
 
2549 
 
2541 

9 12 12 12 

3 

 
พระครูปลัดณัฐพงศ์  
ยโส 
 

 
อาจารย์ 

-  รป.ม.(นโยบาย
สาธารณะ) 

 
-  ศน.บ.(สังคมวิทยา

และมานุษยวิทยา) 
-  น.ธ.เอก  

ม.มหาสารคาม 
ม.มหามกุฏราช 
วิทยาลัย  
 
คณะสงฆไ์ทย 

2549 
2546 
 
 

9 12 12 12 

4 

 
 
นายสงบ เชื้อทอง 

 
รอง

ศาสตรา 
จารย์ 

 -  Master  of  Arts 
(Political Science)   

 
-  ศน.บ.(สังคมวิทยา) 
 

Panjab 
University, 
India 
ม.มหามกุฏราช 
วิทยาลัย 

2529 
 
 
2525 
 

12 12 12 12 
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มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

- น.ธ.เอก, ป.ธ.4  คณะสงฆไ์ทย 
 

 

5 

 
 
 
 
 
พระศากยวงศ์วิสุทธิ์
(อนิลมาน  
ธมฺมสากิโย, ดร.) 
 

 
 
 
 
 

อาจารย์ 

-   Doctor of 
Philosophy (Social 
Anthropology)  

-   Master of 
Philosophy 
(M.Phil.) (Social  
Anthropology)  

-   Master  of  Arts  
(Anthropology)  

 
-   ศน.บ.(สังคมวิทยา) 
 
-    น.ธ.เอก   

Brunel 
University,  
UK. 
 
Cambridge 
University,UK.   
 
Tribhuwan 
University, 
Nepal 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 
คณะสงฆไ์ทย 
 

2543 
 
 
2537 
 
 
2530 
 
 
2525 
 

9 12 12 12 

6 

 
 
 
 
ดร.สุเทพ สุวีรางกูร 
 

 
 

 
รอง

ศาสตรา 
จารย์ 

-  Doctor of 
Philosophy  

 (Ph.D.) (Sociology)   
-  Master  of  Arts  

(Sociology)   
 
 
-  ศน.บ.(สังคมวิทยา) 
 
 
 
-  ป.ธ.7  

 Panjab 
University, 
India 
Banaras 
Hindu 
University, 
India  
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 
คณะสงฆไ์ทย 
 

2549 
 
2540 
 
2537 
 
 

12 12 12 12 

7 

 
นายประจวบ   
ประเสริฐสังข์ 
 

ผู้ช่วย
ศาสตรา 
จารย์ 

-  พช.ม.(พัฒนาชุมชน) 
-  ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)  
 
-  น.ธ.เอก, ป.ธ.6  

ม.ธรรมศาสตร์ 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 
คณะสงฆไ์ทย 

2540 
2536 
 
 

9 12 12 12 

 3.2.4 อาจารย์พิเศษ 
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จัดทำโดยคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

ลำดับ ชื่อ–ฉายา นามสกุล คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก ตำแหน่งวิชาการ 

1 นางสุรางค์รัตน์  วศินารมณ์ 

- สส.ม. สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต  
ม.ธรรมศาสตร์ 
- สสบ. สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี)             
ม.ธรรมศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์ 

2 นางกิตติยา  นรามาศ 

- สส.ม. สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต  
ม.ธรรมศาสตร์ 
- อ.บ. อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)   
ม.ศิลปากร 

รองศาสตราจารย์ 

3 นายชานนท์  โกมลมาลย์ 
- สส.ม. สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต  
  ม.ธรรมศาสตร์ 
- สสบ. สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต   ม.ธรรมศาสตร์ 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

4 
นางสาววิไลภรณ์  
โคตรบึงแก 

- Ph.D. Rehabilitation Psychology . University of 
Wisconsin Madison 
- M.S.  Rehabilitation Counselor 
Education.Michigan State University 
-สสบ. สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต   ม.ธรรมศาสตร์ 

อาจารย์ 

5 นางสาวปิ่นหทัย  หนูนวล 
- สส.ม. สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต  
ม.ธรรมศาสตร์ 
- ศนบ.ศิลปศาตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง 

อาจารย์ 

6 
นางสาวนันทภรณ์  
เอ่ียมวนานนทชัย 

- M.H.S.A. Health Management and Policy University 
of Michigan at Ann Policy 
- M.B.A. Business Administration. University of Illinois 
at Urbana Champaign 
- บช.บ. พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

อาจารย์ 

7 นางสาวรจเรข โกมุท 

- สส.ม. สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต  
ม.ธรรมศาสตร์ 
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยราชมงคล
ตะวันออก 

อาจารย์ 

8 นายพงศภัค  ใจธัญ 
- น.ม. นิติศาสตรมหาบัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์ 
- น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์ 

 

อาจารย์ 
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จัดทำโดยคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

 

 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 
     การฝึกภาคปฏิบัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
ว่าด้วย การฝึกภาคปฏิบัติและฝึกประสบการณ์วิชาชีพสังคมสงเคราะห์  พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
4.1.1 นักศึกษามีทักษะพ้ืนฐานในการสร้างสัมพันธภาพทางวิชาชีพในการทำงานทั้งในระดับราย

กรณี กลุ่ม และชุมชน 
4.1.2 นักศึกษามีทักษะพ้ืนฐานในการรวบรวม บันทึก วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานที่

เกี่ยวข้องกับการจัดหรือพัฒนาบริการ 
4.1.3 นักศึกษาสามารถจัดบริการหรือปฏิบัติงานระดับพื้นฐานให้กับผู้ใช้บริการทั้งในระดับบุคคล 

กลุ่ม และชุมชน 
4.1.4 นักศึกษาสามารถเป็นผู้ประสานงานในองค์กรสวัสดิการสังคมและการจัดโครงการ

9 ดร. นราเขต  ยิ้มสุข 

- ปร.ด. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  
  ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
- บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
- ศศ.ม. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์ 
- บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต ม.หอการค้าไทย 
- วท.บ. วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) ม.รามคำแหง 

อาจารย์ 
 

10 ดร. มาดี  ลิ่มสกุล 

- สส.ด. สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์ 
- สส.ม. สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต  ม.ธรรมศาสตร์ 
- สส.บ. สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต  ม.ธรรมศาสตร์  
 

อาจารย์ 
 

         3.2.5 อาจารย์ประจำ   ณ  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล 
ตำแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอก 
สำเร็จจาก 

ปีท่ี
จบ 

ภาระงานสอน ชม./
สัปดาห์ 

2558 2559 2560 2561 

1 พระสรุศร ี
ปภากโร 

อาจารย ์

- M.A. (Sociology) 
 
-ศน.บ. (สังคมวิทยา 
และมานุษยวิทยา) 

Banaras Hindu 
University 
ม.มหามกฏุราช
วิทยาลัย  

2536 
 
2532 

10 10 10 10 

 3.2.6 อาจารย์พิเศษ 

ลำดับ ชื่อ–ฉายา นามสกุล คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก ตำแหน่งวิชาการ 
1 นางอัปสรสวรรค์ คำเจริญ -สส.บ. (สังคมสงเคราะห์) ม.ธรรมศาสตร์ อาจารย์ 
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สวัสดิการสังคม 
4.1.5 นักศึกษามีทักษะในการประยุกต์หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในงานสังคม

สงเคราะห์ 
4.2 ช่วงเวลา 

วิชา ชั้นปี ภาคการศึกษา 

SO1237  การฝกภาคปฏิบัติ  1    2 ภาคฤดูร้อน 

SO1238  การฝกภาคปฏิบัติ  2    3 ภาคฤดูร้อน 

SO1239  การฝกภาคปฏิบัติ  3    4 ภาคการศึกษาที่ 2   
     
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

วิชา ชั้นปี จำนวนชั่วโมงและตารางสอน 

SO1237  การฝกภาคปฏิบัติ  1    2  
(ภาคฤดูร้อน) 

จำนวน 5 หน่วยกิต (ฝึกภาคสนามไม่น้อย
กว่า 250 ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษา 

SO1238  การฝกภาคปฏิบัติ  2    3  
(ภาคฤดูร้อน) 

จำนวน 5 หน่วยกิต (ฝึกภาคสนามไม่น้อย
กว่า  250 ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษา) 

SO1239  การฝกภาคปฏิบัติ  3    4  
(ภาคการศึกษาที่

2) 

จำนวน 9 หน่วยกิต (ฝึกภาคสนามไม่น้อย
กว่า  450 ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษา) 

*วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. (หรือเป็นไปตามที่หน่วยงานที่นักศึกษาเข้าฝึกงานจะ
กำหนด) 
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 
5.1.5 นำเสนอความก้าวหน้าการทำวิจัย 
5.1.6 วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานการวิจัย 
5.1.7 นำเสนอผลงานวิจัยและตอบข้อซักถาม (สอบ) ต่ออาจารย์ประจำวิชา 
5.1.8 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่ออาจารย์ประจำวิชา  
5.1.9 ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการและหรือนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ (หาก

มี) 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

5.2.1 มีความรู้และทักษะด้านการวิจัย ได้แก่ การสืบค้นข้อมูล การจัดทำโครงร่างงานวิจัย การ
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นำเสนอโครงร่างงานวิจัย การดำเนินการวิจัย การนำเสนอความก้าวหน้างานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การ
นำเสนอผลงานวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย และ การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในวารสารวิชาการและ
หรือการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ (หากมี) 

5.2.2 มีทักษะการทำงานด้านการวางแผน การบริหารจัดการ การติดต่อสื่อสาร การจัดเตรียม
สื่อ (power point) เพ่ือการนำเสนอและเทคนิคการนำเสนอ 

5.2.3 มีการพัฒนาด้านมนุษยสัมพันธ์ คุณธรรม จรรยาบรรณ จริยธรรมในการทำวิจัย และการ
ทำงานรายบุคคลหรือเป็นทีม 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 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือเตรียมรายละเอียดและขั้นตอนต่างๆ ของรายวิชา พร้อมจัดทำ

คู่มือรายวิชา 
5.5.3 ชี้แจงรายละเอียดวิชาแก่นักศึกษาพร้อมตอบข้อซักถาม 
5.5.4 แนะนำวิธีการสืบค้นข้อมูล วิธีการจัดเตรียมโครงร่างงานวิจัย วิธีการเขียนรายงาน

ผลการวิจัย การจัดเตรียมสื่อเพาเวอร์พอยต์เพ่ือการนำเสนอ และวิธีการนำเสนอ 
5.5.5 คณะสังคมศาสตร์แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
5.5.6 อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางนัดพบนักศึกษาเพ่ือเลือกเรื่องที่จะศึกษาและให้คำปรึกษาต่างๆ 

ติดต่อสถานที่ต่างๆ เป็นต้น 
5.6 กระบวนการประเมินผล 

5.6.1 มีคณะกรรมการประเมินผลงานวิจัย ประกอบด้วยอาจารย์ประจำวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (รวม 3-4 คน) ทำหน้าที่ประเมินโครงร่างงานวิจัยว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ พร้อม
ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่จะทำให้ได้ผลงานการวิจัยที่ดีและรัดกุม มีความเหมาะสมกับเวลาของนักศึกษา 
เป็นต้น 

5.6.2 คณะกรรมการประเมินผลงานวิจัยดังกล่าวทำหน้าที่ประเมินความก้าวหน้าของงานวิจัย 
พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดข้ึน (หากมี) 

5.6.3 เมื่อนักศึกษาได้เสร็จสิ้นการดำเนินการวิจัยและเตรียมรายงานผลการวิจัยแล้ว 
คณะกรรมการประเมินผลงานวิจัยทำหน้าที่ตรวจรายงานฯ และสอบงานวิจัย  

5.6.4 นักศึกษาจะผ่านรายวิชานี้ (C=60-64 คะแนน) เมื่ออาจารย์ประจำวิชาสรุปความเห็นให้ผ่าน 
 
 
 

หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 



 

 57 
จัดทำโดยคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

ระบุคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่เป็นความคาดหวังหรือเป้าหมายเฉพาะของหลักสูตรนี้ 
พร้อมทั้งระบุกลยุทธ์หรือกิจกรรมการดำเนินการที่จะส่งผลให้เกิดคุณลักษณะพิเศษดังกล่าว 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมการดำเนินการ 
1.1  ความรู้ทางพระพุทธศาสนาที่สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ
สังคม 

- มีการเรียนการสอนในรายวิชาพระพุทธศาสนาที่
เกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์ เช่น พระพุทธศาสนา
กับงานสังคมสงเคราะห์ สวัสดิการสังคมตามแนว
พุทธศาสตร์ พระพุทธศาสนากับการสังคม
สงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
พระพุทธศาสนากับผู้สูงอายุ  
- จัดโครงการกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติงาน
สังคมสงเคราะห์กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ อย่าง
เหมาะสม 

1.2 ความคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค ์ -จัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ความคิด
สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง 
-กลุ่มวิชาวิเคราะห์ เช่น รายวิชาการวิจัยทางสังคม
สงเคราะห์ 1 รายวิชาการวิจัยทางสังคม
สงเคราะห2์ ฝึกฝนให้นักศึกษาได้ใช้ความคิด
สร้างสรรค์ในการวิจัย 
-กลุ่มวิชาวิธีการทางสังคมสงเคราะห์ เช่น การ
ปฏิบัติงานตรง นโยบายและการบริหารงาน
สวัสดิการสังคม ซึ่งเป็นรายวิชาปฏิบัติการต่างๆ
ของสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ ได้มีการแบ่งกลุ่มนักศึกษา และ
มอบหมายให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์เกี่ยวกับงาน
สังคมสงเคราะห์ในสถานการณ์ปัจจุบัน 

1.3 ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

-จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องคอมพิวเตอร์และ
ห้องสมุดสำหรับให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลต่างๆ 
-จัดบริการ wireless internet ตามจุดต่างๆ ของ
คณะสังคมศาสตร์ 
-มีรายวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการทำงาน และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการค้นคว้า  
-ฝึกฝนให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูล การใช้โปรแกรม
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คอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้ 
-ฝึกฝนนักศึกษาจัดเตรียมการนำเสนอผลงานด้วย
โปรแกรมต่างๆ ในการนำเสนอผลงาน 
-ฝึกฝนนักศึกษาส่งรายงานด้วยสื่ออิเล็คทรอนิค
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.4  มีจิตสำนึกสาธารณะ/จิตสวัสดิการ -จัดโครงการที่ส่งเสริมให้นักศึกษาบำเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ 
-ส่งนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงานในศาสนสถาน 
สถานที่ราชการ หน่วยงาน องค์กร มูลนิธิ หรือ
สถาบันที่ดำเนินการเก่ียวกับสาธารณะประโยชน์
และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
-นักศึกษามีโอกาสร่วมทำงานบริการให้กับชุมชนใน
โครงการต่างๆ 

1.5 การวางแผนการทำงาน การติดต่อสื่อสาร การ
ทำงานร่วมกัน มีมนุษยสัมพันธ์ คุณธรรม 
จรรยาบรรณและจริยธรรม 

-จัดการเรียนการสอนโดยแบ่งนักศึกษาทำงานกัน
เป็นกลุ่ม หรือ เพ่ือเรียนรู้การวางแผนการทำงาน 
ทำงานร่วมกัน การทำงานเป็นทีม การมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี มีคุณธรรม จรรยาบรรณ จริยธรรม 
-จัดบอร์ดและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือ
ส่งเสริมการการวางแผนการทำงาน ทำงานร่วมกัน 
การทำงานเป็นทีม การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มี
คุณธรรม จรรยาบรรณ จริยธรรม 
-มีอาจารย์ที่ปรึกษา ให้คำแนะนำและคำปรึกษา
ต่างๆ 

1.6 ความสามารถด้านทักษะทางวิชาชีพ -มีรายวิชาการฝึกภาคปฏิบัติ ที่มุ่งพัฒนาความรู้ 
ทัศนติ และทักษะทางวิชาชีพ ในการปฏิบัติงาน
สังคมสงเคราะห์ โดยมีการสอดแทรกความรู้ทาง
พระพุทธศาสนาเข้าไปในการปฏิบัติงาน 
 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
  2.1.1.1 มีหลักธรรมในการดำเนินชีวิต 
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  2.1.1.2 มีวินัย เคารพในกฎหมายและสิทธิของคนอ่ืนๆ 
  2.1.1.3 มีจิตใจเสียสละ ประพฤติตนเกื้อกูลต่อสังคม   

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
  2.1.2.1 มีการสอนสอดแทรกหลักธรรมและปลูกฝังความมีระเบียบวินัย 
  2.1.2.2 มีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 
  2.1.2.3 จดักิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
  2.1.3.1 ประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนที่มีการใช้หลักธรรมกับชีวิตและความมีระเบียบ
วินัย 
  2.1.3.2 ประเมินการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม 
  2.1.3.3 ประเมินความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ และงานที่มอบหมาย 

2.2 ความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

  2.2.1.1 รู้จักกฎเกณฑ์ทางสังคม เคารพกฎหมาย และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
  2.2.1.2 มีความรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  2.2.1.3 เข้าใจในหลักเกณฑธ์รรมชาติของมนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

2.2.1.4 ตระหนักรู้ในคุณค่าของศิลปะ ภาษาและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของ 
ประชาคมนานาชาติ 
  2.2.1.5 รู้หลักการดำเนินชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนา 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  2.2.2.1 การบรรยายที่ผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอด  
  2.2.2 2 การมอบหมายงานศึกษาค้นคว้า และการนำเสนอผลงานจากการค้นคว้า   
  2.2.2.3 การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม และประชุมสัมมนา 
                     2.2.2.4 จัดประสบการณ์เรียนรู้แบบบูรณาการสาระความรู้ทุกรายวิชาผ่านเวทีกิจกรรม
สรุปบทเรียนในรูปแบบของนิทรรศการ ละครเวที หรือกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  2.2.3.1 ประเมินผลการเรียนรู้โดยการสอบ ทดสอบ  ทดลองปฏิบัติ  การนำเสนอผลงาน
จากการศึกษาค้นคว้า การใช้สื่อ  และประเมินความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม  
  2.2.3.2 ประเมินพฤติกรรมที่ผ่านการเรียนรู้ ความมีระเบียบวินัย และการเคารพ
กฎหมาย 
                     2.2.3.3 ประเมินการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบในกิจกรรม 

2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

  2.3.1.1 ฉลาดรู้ที่จะปฏิบัติตนให้เกื้อกูลต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
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มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

  2.3.1.2 วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์และสภาวการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
  2.3.1.3 ฉลาดรู้ที่จะแสวงหาแนวทางการทำงานและดำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุขและ
สร้างสรรค ์
                    2.3.1.4 ฉลาดรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ ต่อการศึกษา การทำงาน และการ
ติดต่อสื่อสาร 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  2.3.2.1 ฝึกการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล ผ่านกิจกรรมและสถานการณ์จริง 
  2.3.2.2 มอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม ศาสนา กิจกรรมวิชาการ และการศึกษา
ดูงาน 
  2.3.2.3 จัดเวทีสรุปบทเรียนในแต่ละกิจกรรมที่มอบหมาย   

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  2.3.3.1 ประเมินกิจกรรม  
  2.3.3.2 สังเกตพฤติกรรม การกระทำ และการแสดงออก 
  2.3.3.3 ประเมินการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและการติดต่อสื่อสาร   

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  2.4.1.1 มีภาวะผู้นำ รู้จักการใช้เหตุผล วางตนได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ 
  2.4.1.2 มีความเสียสละ บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม 
  2.4.1.3 มีการสอดส่อง และป้องกันไม่ให้เกิดการประพฤติมิชอบในองค์กรและสังคม 
                     2.4.1.4 รู้จกัวางแผนในการทำงาน และดำเนินตามแผนที่ได้วางไว้ 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

  2.4.2.1 กำหนดวิธีการเรียนการสอนโดยเน้นการเรียนรู้แบบเป็นกลุ่ม 
  2.4.2.2 จัดให้มีกิจกรรมสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม  
  2.4.2.2 จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

  2.4.3.1 ประเมินผลจากการทำงานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมในกลุ่ม 
  2.4.3.2 ให้นักศึกษาประเมินตนเองและเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 
  2.4.3.3 อาจารย์ผู้สอนมีการประเมินพฤติกรรมของผู้เรียน   

2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

  2.5.1.1 มีความสามารถจัดกลุ่มความรู้ และคิดวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขได้ 
  2.5.4.2 มีความสามารถในการแสวงหาความรู้  การจัดเก็บ ประมวลผลข้อมูลและการ
นำเสนอข้อมูลผ่านอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
  2.5.1.3 มีความสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเลือกใช้รูปแบบการสื่อที่
สารที่เหมาะสม สำหรับบุคคลที่แตกต่างกันได้ 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2.5.2.1 จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เก่ียวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า 
  2.5.2.2 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2.5.3.1 ประเมินผลการเรียนรู้โดยอาจารย์ผู้สอน 
  2.5.3.2 ประเมินผลจากการศึกษาค้นคว้าผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ
คอมพิวเตอร์ 
                     2.5.3.3 ประเมินการนำเสนอผลงานจากการค้นคว้าผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
3. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา 

3.1 คุณธรรม จริยธรรม 
3.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

  3.1.1.1 มีจิตสำนึกและตระหนักศึกษาในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางอาชีพ 
  3.1.1.2 มีวินัย ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
  3.1.1.3 มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ 

3.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
  3.1.2.1 การสอนในรายวิชาพระพุทธศาสนา 
  3.1.2.2 สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียนของคณะสังคมศาสตร์ 
  3.1.2.3 การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือในวิชาเรียน 

3.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
  3.1.3.1 ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชาพระพุทธศาสนา 
  3.1.3.2 ประเมินพฤติกรรมโดยเพ่ือนนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน 
  3.1.3.3 ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

3.2 ความรู้ 
3.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
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มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

  3.2.1.1 มีความรู้ความเข้าใจในรายวิชาพระพุทธศาสนา 
  3.2.1.2 มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ในรายวิชาพระพุทธศาสนา สามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ 
  3.2.1.3 มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่เก่ียวข้อง
กับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชา 
  3.2.1.4 ตระหนักศึกษาในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงตาม
สถานการณ์    

3.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  3.2.2.1 การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ได้แก่ การบรรยาย อภิปราย การ
นำเสนอ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การเขียนรายงาน  
  3.2.2 2 การได้ฝึกการทำงานเดี่ยวและเป็นกลุ่ม 
  3.2.2.3 การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การเข้าร่วมประชุมสัมมนาต่างๆ ที่คณะ
สังคมศาสตร์จัดขึ้น 

3.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  3.2.3.1 ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน สอบ
ภาคปฏิบัติ การทำแบบฝึกหัด การทำรายงาน การนำเสนอผลงาน  
  3.2.3.2 ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

3.3 ทักษะทางปัญญา 
3.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

  3.3.1.1 สามารถค้นหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการพัฒนาความรู้และ
การแก้ปัญหาทางพระพุทธศาสนาและสังคมได้อย่างสร้างสรรค์ 
  3.3.1.2 สามารถคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ของตน
ในการแก้ปัญหาการทำงานได้ 
  3.3.1.3 สามารถวางแผนการทำงานและการบริหารจัดการงานได้ 

3.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  3.3.2.1 การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  3.3.2.2 การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมมนา การทำงานวิจัย 
  3.3.2.3 การนำเสนอผลงาน เพ่ือรับการประเมินผลงาน นำไปสู่การปรับปรุงงานให้
ถูกต้อง 

3.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  3.3.3.1 ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา  
  3.3.3.2 ประเมินผลงานจากการทำการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมมนา การทำงาน
วิจัย 
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มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

  3.3.3.3 ประเมินผลจากความสัมฤทธิ์ของงานที่ได้รับมอบหมาย 
  3.3.3.4 ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

3.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
3.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  3.4.1.1 มีภาวะผู้นำ มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐาน
ของตนเองและของกลุ่ม 
  3.4.1.2 ตระหนักศึกษาในความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
  3.4.1.3 มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองและอาชีพอย่างต่อเนื่อง 

3.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

  3.4.2.1 การสอนในรายวิชาพระพุทธศาสนา 
  3.4.2.2 การสอนในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตร โดยเน้นการทำงานเป็นกลุ่ม     

3.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

  3.4.3.1 ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชาพระพุทธศาสนา 
  3.4.3.2 ประเมินผลการเรียนรู้จากรายวิชาต่างๆ ที่มีการส่งเสริมให้ทำงานกลุ่ม 
  3.4.3.3 ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

3.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ   
                     3.5.1.1 มีความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์หรือ
กระบวนการวิจัยในการคิดวิเคราะห์หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงานได้ 
  3.5.4.2 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร 
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ เพื่อ
ประโยชน์ในการศึกษาได้ 
  3.5.1.3 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ 

3.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  3.5.2.1 คณะสังคมศาสตร์มีรายวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการทำงาน คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการค้นคว้า นอกจากนี้ยังมีรายวิชาสถิติเบื้องต้น คณิตศาสตร์พื้นฐาน และ
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ และสอดแทรกตามรายวิชาต่างๆ 
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มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

  3.5.2.2 การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-learning  
3.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  3.5.3.1 ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน สอบ
ภาคปฏิบัติ การทำแบบฝึกหัด การทำรายงาน การนำเสนอผลงาน 
  3.5.3.2 ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

 

4. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
4.1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   4.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  4.1.1.1 มีคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ จริยธรรมทางวิชาการ ศีลธรรมอันดี 
บทบัญญัติทางกฎหมายและจิตสาธารณะ 
  4.1.1.2 เคารพในคุณค่าความเป็นมนุษย์ ความแตกต่างหลากหลาย ความเป็นธรรมทาง
สังคมและสิทธิของผู้ใช้บริการ 
                     4.1.1.3 ปกป้องสิทธิของกลุ่มผู้ใช้บริการระดับต่าง ๆ  
                     4.1.1.4 ยึดถือหลักการมีส่วนร่วมของฝ่ายต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน  โดยคำนึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการทั้งบุคคล ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน และสังคมเป็นสำคัญ 
                     4.1.1.5 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
              4.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                     4.1.2.1 อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา 
                     4.1.2.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง กรณีตัวอย่าง                       
                     4.1.2.3 เน้นการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและการแต่งกายให้เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 
              4.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                     4.1.3.1 ประเมินจากการพฤติกรรมการเรียนการสอน เช่น การตรงต่อเวลาของนักศึกษา 
ในการเข้าเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย การเข้าร่วมกิจกรรม 

           4.1.3.2  ความมีวินัย ความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

           4.1.3.3 การรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
                     4.1.3.4  การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ จากสถานการณ์จริง กรณี
ตัวอย่าง และการฝึกภาคปฏิบัติ เป็นต้น 

4.2 ด้านความรู้ 
                4.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
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มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

                       4.2.1.1 มีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและแนวคิดทางสังคมศาสตร์ที่เก่ียวข้องอันเป็นพ้ืนฐาน
ของการปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์และนโยบายสังคม 
             4.2.1.2 มีความรู้ในวิชาการสังคมสงเคราะห์และนโยบายสังคมที่จะช่วยให้เกิดการ
พัฒนาวิชาชีพ และปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
                       4.2.1.3 มคีวามรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางวิชาชีพกับบุคคล ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน 
สังคมและวิชาชีพอ่ืนๆ อย่างเหมาะสม  
                      4.2.1.4  มคีวามรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางสังคมเพ่ือให้เกิดบริการที่
เหมาะสม  
                      4.2.1.5  มคีวามรู้ด้านพระพุทธศาสนา  

    4.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
            4.2.2.1  เน้นการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Student-centered) 
            4.2.2.2  จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง กรณีตัวอย่าง 

                      4.2.2.3  จดับรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์
ตรง 

            4.2.2.4  จัดให้มีการสัมมนา อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การฝึกภาคปฏิบัติ 
    4.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

                      4.2.3.1  การทดสอบย่อย  การสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน 
                      4.2.3.2  การจัดทำรายงาน  การนำเสนอผลงาน  
                      4.2.3.3  ประเมินผลงานจากการฝึกภาคปฏิบัติ 

4.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
   4.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

    4.3.1.1 สามารถคิด วิเคราะห์ ปัญหาและความต้องการของผู้ใช้บริการที่มีความ
แตกต่างหลากหลายอย่างเป็นระบบ ทีส่อดคล้องและเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมทางสังคมที่เป็นพลวัต 
    4.3.1.2 สามารถบูรณาการ องค์ความรู้ ทัศนคติ และทักษะทางวิชาชีพ เพ่ือประโยชน์
ในกระบวนการแก้ไขปัญหาสังคมได้อย่างเหมาะสม 
    4.3.1.3 สามารถวิเคราะห์และประเมินการปฏิบัติงานของตนเองได้อย่างไม่ลำเอียง ใน
การปฏิบัติงานทางวิชาชีพ  
             4.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
                     4.3.2.1 จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบบรรยายที่ฝึกทักษะการคิด ทั้งในระดับบุคคล
และกลุ่ม เช่น สะท้อนคิด อภิปรายกลุ่ม การทำกรณีตัวอย่าง  
                     4.3.2.2  จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงานจริง 
            4.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
                    4.3.3.1  การเขียนรายงาน การนำเสนอผลงานของนักศึกษา 
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มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

                     4.3.2.2 การสอบรายวิชา การฝึกปฏิบัติภาคสนาม 
                     4.3.2.3 การใช้แบบทดสอบ/สัมภาษณ์ที่เน้นให้นักศึกษาได้ฝึกคิดแก้ปัญหา 

4.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
      4.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

     4.4.1.1 มีทักษะในการสร้างและพัฒนาสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน มีภาวะผู้นำและ     
ผู้ตามในแต่ละสถานการณ์อย่างเหมาะสม 
     4.4.1.2 ตระหนักในความแตกต่าง หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     4.4.1.3 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายเพ่ือพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 
                4.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
                        4.4.2.1  จัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย แบบกิจกรรมที่เน้นการทำงานเป็นกลุ่ม
และงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

              4.4.2.2  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในการฝึกภาคปฏิบัติ 
                        4.4.2.3  สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจวัฒนธรรม
ขององค์กร ฯลฯ ในรายวิชาต่างๆ 

      4.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
                       4.4.2.1  สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะทำกิจกรรมกลุ่ม 
                       4.4.2.2  การนำเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 
                       4.4.3.3  ประเมินความสม่ำเสมอการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย 
                       4.4.3.4 ประเมินโดยเพ่ือนร่วมชั้นเรียนด้วยกัน 

4.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                4.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
              4.5.1.1 มีทักษะในเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ ที่ช่วยในการ
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาสังคม ในระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน องค์กร 
    4.5.1.2 สามารถใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและ
วิเคราะห์ข้อมูล นำเสนองานและสื่อสารผลงานได้อย่างสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและสภาพแวดล้อม 
             4.5.1.3 มีทักษะในการสื่อสารกับผู้ใช้บริการเป้าหมาย และชุมชนที่มีความหลากหลาย    
ด้วยวิธีการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์และจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ 
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               4.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                      4.5.2.1 จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน
รายงาน การสัมมนาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เรียน ผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ 
                      4.5.2.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกใช้และนำเสนอผลงาน
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลายและเหมาะสม 
              4.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                     4.5.3.1  การสอบรายวิชา การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการสัมมนา การฝึก
ภาคปฏิบัติ    
                     4.5.3.2 ทักษะการพูดในการนำเสนอผลงาน การเขียนรายงาน การนำเสนอโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
          4.6  ทักษะการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ 
                4.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ 
               4.6.1.1  มีทักษะพ้ืนฐานในการสร้างและพัฒนาสัมพันธภาพทางวิชาชีพ   
                        4.6.1.2  มีทักษะพ้ืนฐานในการประเมินและวินิจฉัยปัญหาและวางแผนในการทำงาน          
กับกลุ่มเป้าหมายและบริบทแวดล้อมได้อย่างรอบด้าน   
                        4.6.1.3  มีทักษะพ้ืนฐานในการแก้ไข ฟ้ืนฟู ป้องกัน คุ้มครอง พัฒนาและติดตาม    
ผลที่จะเกิดข้ึนต่อผู้ใช้บริการ ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน และสังคมอย่างเหมาะสม   
                        4.6.1.4  มีทักษะพ้ืนฐานในการบันทึกรายงานประวัติผู้ใช้บริการอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง   
                        4.6.1.5  มีทักษะพ้ืนฐานในการรวบรวมข้อมูล/วิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพบริการ   
                        4.6.1.6  มีทักษะพ้ืนฐานในการจัดการโครงการ/กิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์และ
สวัสดิการสังคมในรูปแบบต่าง ๆ 
              4.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ 
                      4.6.2.1 จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์เข้า
กับการฝึกภาคปฏิบัติสนาม  การศึกษาวิจัย การฝึกทักษะการแก้ไขปัญหาด้านสังคมสงเคราะห์และ
สวัสดิการสังคม ทั้งจากข้อเขียน การฝึกภาคปฏิบัติ และจากกิจกรรมต่างๆ  
                      4.6.2.2 การจัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะ และกิจกรรมการช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส ชุมชนและสังคม เป็นต้น 
             4.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ  
                     4.6.3.1 การประเมินทักษะทางปฏิบัติทางวิชาชีพของผู้เรียนจากพฤติกรรมการแสดงออก
การแสดงความคิดเห็น การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
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                     4.6.3.2 การสอบ การถอดบทเรียนจากการฝึกภาคปฏิบัติ  
                     4.6.3.3 การเข้าร่วมกิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม  และกิจกรรม
เสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะ 

5.   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(curriculum mapping) 
 พิจารณาความเชื่อมโยงของผลการเรียนรู้ของหลักสูตรและของรายวิชา แสดงให้เห็นว่าแต่ละ
รายวิชาในหลักสูตร รับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลัก หรือความ
รับผิดชอบรอง ทั้งนี้ ผลการเรียนรู้ดังตารางที่แนบ  มีความหมายดังนี้ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
           1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1) มีหลักธรรมในการดำเนินชีวิต 
  2) มีวินัย เคารพในกฎหมายและสิทธิของคนอ่ืนๆ  
  3) มีจิตใจเสียสละ ประพฤติตนเกื้อกูลต่อสังคม   
            2. ด้านความรู้ 
  1)  รู้จักกฎเกณฑ์ทางสังคม เคารพกฎหมาย และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
  2)  มีความรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  3)  มีคุณธรรม และเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

4)  ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ  
  3. ด้านทักษะทางปัญญา 

  1)  ฉลาดรู้ที่จะปฏิบัติตนให้เกื้อกูลต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
                     2)  ฉลาดรูท้ี่จะคิดวิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์และสภาวการณ์ได้ 
                     3)  ฉลาดรูท้ี่จะแสวงหาแนวทางทำงานและดำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุขและสร้างสรรค์ 

 4)  ฉลาดรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ ต่อการศึกษา การทำงาน และการ 
ติดต่อสื่อสาร 

  4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1)  มีภาวะผู้นำ รู้จักการใช้เหตุผล วางตนได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ  
  2)  มีความเสียสละ บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม 
  3)  มีความเพียร และความอดทน เพื่อบรรลุความสำเร็จยิ่งๆ ขึ้นไป 
  4)  รู้จักวางแผนในการทำงาน และดำเนินตามแผนที่ได้วางไว้ 
            5. ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                    1)  มีความสามารถจัดกลุ่มความรู้ และคิดวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขได้ 

2)  มีความสามารถในการแสวงหาความรู้  การจัดเก็บ ประมวลผลข้อมูลและการ
นำเสนอข้อมูลผ่านอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 

3)  มีความสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเลือกใช้รูปแบบการสื่อที่สารที่
เหมาะสม สำหรับบุคคลที่แตกต่างกันได้ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 ความรับผิดชอบหลกั   ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะในการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลขฯ 
1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                    
  รายวิชาบังคับเรียน                    
     -การต่อต้านการทุจริต                    
  รายวิชาเลือกเรียน                    
      -ท้องถิ่นศึกษา                    
      -มนุษย์กับกฎหมาย                       
     -สันติศึกษา                    
     -การศึกษาเพ่ือชีวิต                    
     -ไทยศึกษา                    
     -มนุษย์กับหน้าที่พลเมือง                    
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                    
  รายวิชาบังคับเรียน                    
     -มนุษย์กับการแสวงหาความรู้                    
  รายวิชาเลือกเรียน                    
     -พุทธจริยธรรมศึกษา                    
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รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะในการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลขฯ 
1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

     -การวางแผนชีวิต                    
     -พุทธศิลป์                    
     -จิตวิทยากับชีวิต                    
กลุ่มวิชาภาษา                    
  รายวิชาบังคับเรียน                    
     -ภาษาไทย                    
     -ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                    
     -ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                    
  รายวิชาเลือกเรียน                    
     -การแปลอังกฤษ                    
     -ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน                    
     -ภาษาอาเซี่ยนเพ่ือการเรียนรู้วัฒนธรรม                    
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์                    
  รายวิชาบังคับเรียน                    
     -สถิติเพ่ือการวิจัย                    
  รายวิชาเลือกเรียน                    
     -คอมพิวเตอร์เพ่ือการวิจัย                    
     -เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า                    
     -วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                    
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หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

         1. มีจิตสำนึกและตระหนักศึกษาในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางอาชีพ 
         2. มีวินัย ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
         3. มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ 
          2. ด้านความรู้ 
         1. มีความรู้ความเข้าใจในรายวิชาพระพุทธศาสนา 
         2. มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ในรายวิชาพระพุทธศาสนา สามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ 
         3. มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการ
แก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชา 
         4. ตระหนักศึกษาในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงตาม
สถานการณ์    
          3. ด้านทักษะทางปัญญา 
         1. สามารถค้นหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการพัฒนาความรู้และการ
แก้ปัญหาทางพระพุทธศาสนาและสังคมได้อย่างสร้างสรรค์ 
         2. สามารถคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ของตนในการ
แก้ปัญหาการทำงานได้ 
         3. สามารถวางแผนการทำงานและการบริหารจัดการงานได้ 
          4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
         1. มีภาวะผู้นำ มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของ
ตนเองและของกลุ่ม 
         2. ตระหนักศึกษาในความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
         3. มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองและอาชีพอย่างต่อเนื่อง 
          5. ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
         1. มีความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์หรือ
กระบวนการวิจัยในการคิดวิเคราะห์หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงานได้ 
         2. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร การ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือ
ประโยชน์ในการศึกษาได้ 
         3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ 
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มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

จัดทำโดยคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา 
 ความรับผิดชอบหลกั   ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะในการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขการสื่อสารและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

หมวดวิชาเฉพาะ                 

กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา                 
   รายวิชาบังคับเรียน                 

     -ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา                 
     -พระไตรปิฎกศึกษา 1                 
     -พระไตรปิฎกศึกษา 2                 
     -พระไตรปิฎกศึกษา 3                 
     -พุทธวิถีไทย                 
     -ภาษาบาลีเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา                 
      -ภาษาสันสกฤตเพ่ือการค้นคว้าพระพุทธศาสนา                 
      -การปฏิบัติกรรมฐาน                 
  รายวิชาเลือกเรียน                 

      -พระพุทธศาสนามหายาน                 
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มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

จัดทำโดยคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะในการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขการสื่อสารและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
      -ศาสนศึกษา                  
      -ภาษาอังกฤษเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา                 
      -วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย                 
      -เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

                

      -พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

                

      -พระพุทธศาสนากับโลกาภิวัตน์                 
      -พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยั่งยืน                 
      -พระพุทธศาสนาในสังคมไทยร่วมสมัย                 
      -การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา                 
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มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

จัดทำโดยคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกสังคมสงเคราะหศ์าสตร์ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

              1. มีคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ จริยธรรมทางวิชาการ ศีลธรรมอันดี บทบัญญัติทาง
กฎหมายและจิตสาธารณะ 
     2. เคารพในคุณค่าความเป็นมนุษย์ ความแตกต่างหลากหลาย ความเป็นธรรมทางสังคมและ
สิทธิของผู้ใช้บริการ 
               3. ปกป้องสิทธิของกลุ่มผู้ใช้บริการระดับต่าง ๆ  
               4. ยึดถือหลักการมีส่วนร่วมของฝ่ายต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของ
ผู้ใช้บริการทัง้บุคคล ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน และสังคมเป็นสำคัญ 
               5. มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
           2. ด้านความรู ้
               1. มีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและแนวคิดทางสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอันเป็นพ้ืนฐานของการ
ปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์และนโยบายสังคม 
      2. มีความรู้ในวิชาการสังคมสงเคราะห์และนโยบายสังคมที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพ 
และปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
                3. มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางวิชาชีพกับบุคคล ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน สังคมและ
วิชาชีพอ่ืนๆ อย่างเหมาะสม  
                4. มีความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางสังคมเพ่ือให้เกิดบริการที่เหมาะสม                
                5.  มีความรู้ด้านพระพุทธศาสนา  

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
                1. สามารถคิด วิเคราะห์ ปัญหาและความต้องการของผู้ใช้บริการที่มีความแตกต่าง
หลากหลายอย่างเป็นระบบ ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมทางสังคมที่เป็นพลวัต 
      2. สามารถบูรณาการ องค์ความรู้  ทัศนคติ และทักษะทางวิชาชีพ เพ่ือประโยชน์ใน
กระบวนการแก้ไขปัญหาสังคมได้อย่างเหมาะสม 
               3. สามารถวิเคราะห์และประเมินการปฏิบัติงานของตนเองได้อย่างไม่ลำเอียง ในการ
ปฏิบัติงานทางวิชาชีพ  
          4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

     1. มีทักษะในการสร้างและพัฒนาสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน มีภาวะผู้นำและผู้ตามในแต่ละ
สถานการณ์อย่างเหมาะสม 
      2. ตระหนักในความแตกต่าง หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      3. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายเพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
               1. มีทักษะในเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ ที่ช่วยในการวิเคราะห์และ
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มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

จัดทำโดยคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

แก้ไขปัญหาสังคม ในระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน องค์กร 
      2. สามารถใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูล 
นำเสนองานและสื่อสารผลงานได้อย่างสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและสภาพแวดล้อม 
      3. มีทักษะในการสื่อสารกับผู้ใช้บริการเป้าหมาย และชุมชนที่มีความหลากหลายด้วยวิธีการ
ติดต่อสื่อสารที่ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์และจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ 
           6.  ด้านทักษะการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ 
                1. มีทักษะพ้ืนฐานในการสร้างและพัฒนาสัมพันธภาพทางวิชาชีพ   
                2. มีทักษะพ้ืนฐานในการประเมินและวินิจฉัยปัญหาและวางแผนในการทำงานกับ
กลุ่มเป้าหมายและบริบทแวดล้อมได้อย่างรอบด้าน   
                3.  มีทักษะพื้นฐานในการแก้ไข ฟื้นฟู ป้องกัน คุ้มครอง พัฒนาและติดตามผลที่จะเกิดขึ้นต่อ
ผู้ใช้บริการ ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน และสังคมอย่างเหมาะสม   
                4.  มีทักษะพ้ืนฐานในการบันทึกรายงานประวัติผู้ใช้บริการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง   
                5.  มีทักษะพ้ืนฐานในการรวบรวมข้อมูล/วิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพบริการ   
                6.  มีทักษะพ้ืนฐานในการจัดการโครงการ/กิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
ในรูปแบบต่าง ๆ 
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มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

จัดทำโดยคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
 ความรับผิดชอบหลกั   ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความ 
สัมพันธ์ฯ 

ทักษะใน
การ

วิเคราะห์ฯ 

ทักษะการปฏิบัติงาน
ทางวิชาชีพ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 
หมวดวิชาเฉพาะ                          

    กลุ่มวิชาเอกสังคมสงเคราะห์ศาสตร์                          

     รายวิชาบังคับเรียน                          

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์เบื้องต้น                          
จริยธรรมวิชาชีพสังคมสงเคราะห์                          
พลวัตพฤติกรรมมนุษย์ในสังคมที่เปลี่ยนแปลง                          
ปัญหาสังคมและมาตรการทางสังคม                          
ทฤษฎีและหลักการพัฒนาสังคม                          
สวัสดิการสังคมตามแนวพุทธศาสตร์                            
พระพุทธศาสนากับการสังคมสงเคราะห์                          
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มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

จัดทำโดยคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความ 
สัมพันธ์ฯ 

ทักษะ 
ในการ

วิเคราะห์ฯ 

ทักษะการปฏิบัติงาน
ทางวิชาชีพ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 
การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์  1                          
การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์  2                          
การสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย                          
การสังคมสงเคราะห์กลุ่ม                          
การสังคมสงเคราะห์ชุมชน                          
นโยบายและการบริหารงานสวัสดิการสังคม                            
สังคมสงเคราะห์กับกฎหมาย                          
สวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์                           
การสัมมนาทางสังคมสงเคราะห์                          
    รายวิชาเลือกเรียน                          

พระพุทธศาสนากับการสังคมสงเคราะห์ผู้ป่วย
โรคเรื้อรังและผู้ป่วยระยะสุดท้าย                          

พระพุทธศาสนากับผู้สูงอายุ                          
เทคโนโลยีสารสนเทศในงานสังคมสงเคราะห์                          
สังคมสงเคราะห์ทางการศึกษา                          
ภาษาอังกฤษสําหรับงานสังคมสงเคราะห์                          
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มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

จัดทำโดยคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความ 
สัมพันธ์ฯ 

ทักษะใน
การ

วิเคราะห์ฯ 

ทักษะการปฏิบัติงาน
ทางวิชาชีพ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 
การเสริมสร้างสิทธิมนุษยชนในงานสวัสดิการ
สังคม 

                         

เพศสภาพกับการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์                          

สวัสดิการสังคมและประชาคมอาเซียน                          
การสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์                          
การสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ฝ่ายจิต                          
การใหการปรึกษาทางสังคมสงเคราะห์                          
การจัดการความขัดแย้งในงานสังคมสงเคราะห์                          
สวัสดิการครอบครัวและเด็ก                          
สวัสดิการผู้สูงอายุ                          
สวัสดิการผู้พิการ                          
สวัสดิการแรงงานและประกันสังคม                          
การป้องกันอาชญากรรมและการปฏิบัติต่อ
ผู้กระทำผิด 
 

                         

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทาง ทักษะความ ทักษะใน ทักษะการปฏิบัติงาน
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มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

จัดทำโดยคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

ปัญญา สัมพันธ์ฯ การ
วิเคราะห์ฯ 

ทางวิชาชีพ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 
สังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม                          
สวัสดิการสังคมในกลุ่มผู้มีความเปราะบางทาง
สังคม                          

   รายวิชาฝึกภาคปฏิบัติ                          

การดูงานและสัมมนา                          
การฝึกภาคปฏิบัติ 1                          
การฝกภาคปฏิบัติ 2                            
การฝกภาคปฏิบัติ 3                            
หมวดวิชาเลือกเสรี                          
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มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

จัดทำโดยคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี   

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
      2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 
 2.1.1 การกำหนดแนวทางการวัดผลสัมฤทธิ์ร่วมกันระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ผู้สอน 
 2.1.2 ในวิชาที่มีผู้สอนหลายท่าน/หลายกลุ่ม ให้ใช้แนวการบรรยายเดียวกัน ให้ใช้เกณฑ์การวัดผล 
และข้อสอบร่วมกัน 
 2.2.3 การประกาศคะแนนสอบกลางภาค คะแนนเก็บ หรือคะแนนรายงาน มีการประกาศคะแนน
ให้นักศึกษาทราบก่อนสอบปลายภาค 
      2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 
            จะเน้นการทำวิจัยสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ซึ่ งต้องทำอย่างต่อเนื่องและนำ
ผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการ
ประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจั ยอาจจะดำเนินการดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้ 
           2.2.1 สภาพการณ์การได้งานทำของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สำเร็จการศึกษา ใน
ด้านของระยะเวลาในการหางานทำ  ความเห็นต่อความรู้ความสามารถ และความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ หรือ  
           2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ใช้บัณฑิต โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบถาม เพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาและเข้าทำงานในหน่วยงาน/สถานประกอบการนั้น ๆ 
ในช่วงระยะเวลาต่างๆ  หรือ การประเมินตำแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต หรือ 
           2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถามหรือสอบถามเม่ือมีโอกาสเกี่ยวกับ
ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตจะสำเร็จการศึกษาและ
เข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ หรือ 
           2.2.4 การประเมินจากบัณฑิตเก่าที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียนซ่ึงกำหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้
เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น  
3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี    
3.2 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการครบตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

     3.3 ต้องเรียนให้ครบหน่วยกิตท่ีระบุไว้ตามหลักสูตร ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 และ
รายวิชาฝึกปฏิบัติงานต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 2.00 
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มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

จัดทำโดยคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 จัดหลักสูตรการอบรมสำหรับอาจารย์ใหม่ ซึ่งอาจจัดขึ้นในระดับมหาวิทยาลัยหรือคณะ 
1.2 การมอบหมายให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาทำหน้าที่ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาในด้านการจัดการ

เรียนการสอน  
1.3 การชี้แจงและแนะนำหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร 
1.4 การมอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศึกษาค้นคว้า จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอน ในหัวข้อหนึ่ง

หรือหลายหัวข้อที่อาจารย์ใหม่มีความรู้และถนัด เพ่ือทดลองทำการสอนภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่
ปรึกษา หรือประธานหลักสูตร 

1.5 การกำหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ในหลักสูตร 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

            2.1.1 กำหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอน 
การวัดและการประเมินผล ตามความต้องการของอาจารย์ และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
มหาวิทยาลัยมีการเปิดหลักสูตรอบรมเพ่ือพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย การผลิตผลงานทางวิชาการ เป็นประจำทุกปี 

2.1.2 การจัดให้มีการสอนแบบเป็นทีม ซึ่งจะส่งเสริมโอกาสให้อาจารย์ได้มีประสบการณ์การสอน
ร่วมกับคนอ่ืน รวมถึงการมีโอกาสได้เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ประสานงาน และผู้ร่วมทีมการสอน 
           2.1.3 การส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียน
การสอนระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร หรือทำวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถนำไปเผยแพร่ในการประชุม
วิชาการท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพอ่ืนๆ 
           2.2.1 การส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการที่จัดทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
           2.2.2 การส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ และการนำเสนอผลงานใน
การประชุมวิชาการในสาขาวิชาการ อย่างน้อยให้มีผลงานการเขียนหรือการนำเสนอปีละ 1 เรื่อง 
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มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

จัดทำโดยคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การบริหารหลักสูตร 
     การจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กำหนดให้ทุกหลักสูตรมีคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ซึ่งต้องทำหน้าที่ดังนี้ 

1.1 พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรและรายวิชาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 
1.2 จัดหาและกำหนดอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตร ที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติตรง

ตามรายวิชาที่สอน 
1.3 จัดตารางการเรียนการสอน ตารางการฝึกปฏิบัติ ตามที่กำหนดในหลักสูตร 
1.4 ควบคุม กำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีคุณภาพและ

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและรายวิชา 
1.5 ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การจัดประชุมวิชาการ 

การส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการ 
1.6 ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเป้าหมายคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ

หลักสูตร 
1.7 ติดตามผลหลักสูตร โดยศึกษาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า อาจารย์และ

นักศึกษาปัจจุบัน 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 
คณะสังคมศาสตร์จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก

มหาวิทยาลัย โดยมีการจัดแบ่งค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าใช้สอย ตอบแทน ค่าวัสดุ ตำราและสื่อการเรียนการสอน 
ค่าครุภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอาจารย์ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา และทุนการศึกษา 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
          คณะสังคมศาสตร์ ได้ใช้อุปกรณ์ประกอบการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยเฉพาะอุปกรณ์
การสอนภาคปฏิบัติประกอบด้วยเครื่องมือดังต่อไปนี้ 

ที ่ อุปกรณ์การสอน จำนวนที่มีอยู่เดิม จำนวนที่ต้องการในอนาคต 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 40 เครื่อง 50 เครื่อง 

2 เครื่องโปรเจ็คเตอร์ 8 เครื่อง 10 เครื่อง 
3 โน้ตบุ๊ก 10 เครื่อง 10 เครื่อง 

4 เครื่องขยายเสียง 8 เครื่อง 10 เครื่อง 

5 เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 20 เครื่อง 10 เครื่อง 
  
     2.2.1 ทรัพยากรที่มีในห้องสมุด 

ใช้ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย รวมทั้งห้องสมุดประจำคณะสังคมศาสตร์และคณะอ่ืนๆ ในมหาวิทยาลัย 
เป็นศูนย์การค้นคว้า ซึ่งมีการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อให้บริการแก่นักศึกษา  
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2.2.1.1 หนังสือ  
 2.2.1.1.1 ภาษาไทย   จำนวน  1,000  รายชื่อ  
 2.2.1.1.2 ภาษาต่างประเทศ  จำนวน  100  รายชื่อ  
2.2.1.2 วารสาร  
 2.2.1.2.1 ภาษาไทย   จำนวน  5  รายชื่อ  
 2.2.1.2.2 ภาษาต่างประเทศ  จำนวน  2  รายชื่อ  
2.2.1.3 ฐานข้อมูลออนไลน์  
 2.2.1.3.1 ฐานข้อมูลงานวิจัย ThaiLIS  
 2.2.1.3.2 www.odi.stou.ac.th  
2.2.1.4 การสืบค้นข้อมูลอื่น ๆ  
 2.2.1.4.1 การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
คณะฯได้จัดสรรงบประมาณการดำเนินการต่างๆ ดังนี้ 
2.3.1 งบประมาณในการจัดซื้อวารสาร หนังสือ ตำรา รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ทั้งในและ

ต่างประเทศ เข้าห้องสมุดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี 
2.3.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ไว้บริการนักศึกษาจำนวน 60 เครื่องในห้องคอมพิวเตอร์ โดยเปิดทำการ

ทั้งในและนอกเวลาราชการ นอกจากนี้ยังมีเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 10 เครื่องประจำที่ห้องสมุด ซึ่งเปิดทำ
การทั้งในและนอกเวลาราชการ 

2.3.3 งบประมาณการจัดซื้อวัสดุ และครุภัณฑ์เพ่ือการเรียนการสอนเป็นประจำทุกปี  
2.3.4 จัดหาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องบรรยายต่างๆ 

รวมทั้งสิ้น 10 ห้องบรรยาย เป็นประจำทุกปี 
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

กระบวนการติดตามและประเมินผลความเพียงพอของตำรา หนังสือ วารสาร ฯลฯ มีวิธีการดังนี้
นักศึกษาแจ้งผ่านอาจารย์ประจำชั้น คณาจารย์แจ้งผ่านหัวหน้ากลุ่มวิชาต่างๆ และพิจารณาในคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกปีการศึกษา 

3. การบริหารคณาจารย์ 
3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

การคัดเลือกและรับอาจารย์ใหม่ เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคคล  

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
คณาจารย์ทุกคนในหลักสูตร มีส่วนร่วมในการกำหนดแผนการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาใน

แต่ละภาคการศึกษา การทบทวนเนื้อหารายวิชา การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
คุณภาพและพฤติกรรมของนักศึกษา การวัดและประเมินผล โดยการจัดให้มีการประชุมอาจารย์ผู้สอน และ
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ผู้ร่วมงาน ภาคการศึกษาละอย่างน้อย 4 ครั้ง มีการสื่อสารทาง e-office, e-mail, ระบบหนังสือเวียน, 
โทรศัพท์หรือสื่ออ่ืนๆ 

3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
หลักสูตรมีการเชิญอาจารย์พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ

เอกชน  

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
4.1 การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
     บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิขั้นต่ำระดับปริญญาตรี 
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 

การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของหลักสูตรนี้ ดำเนินการโดยการให้เข้ารับการฝึกอบรม การ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ การดูงาน การทำวิจัยร่วมกับอาจารย์และตีพิมพ์ผลงานวิจัยและหรือนำเสนอ
ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ การผลิตผลงานทางวิชาการ เช่น ทำหนังสือคู่มือการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์
การสอนต่างๆ เป็นต้น 

5. การสนับสนุนและการให้คำแนะนำนักศึกษา 
5.1 การให้คำปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 

คณะสังคมศาสตร์มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ประจำรายวิชา ให้แก่นักศึกษาทุกคน 
เพ่ือทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเรียนและอ่ืนๆ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาหนึ่งคนต่อนักศึกษาประมาณ 
25 คน คณะสังคมศาสตร์จัดให้มีการนัดพบอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาอย่างเป็นทางการภาคการศึกษา
ละ 1 ครั้ง แต่มีการพบปะระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ประจำรายวิชากับนักศึกษาได้ตลอด ทั้งที่มี
การนัดล่วงหน้าหรือไม่ได้นัด ทุกครั้งที่มีข่าวประชาสัมพันธ์หรือต้องการสื่อสารกัน หรือขอคำแนะนำ
ปรึกษาหารือ 

5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
 การอุทธรณ์ของนักศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วย 

การศึกษาระดับปริญญาตรี  

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 การศึกษาความต้องการของตลาดงาน สังคม และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ดำเนินการดังนี้ 

6.1 การสำรวจความต้องการของตลาดงานและผู้ใช้บัณฑิต ก่อนการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ปี 
6.2 การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ทุกรอบการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตร 

7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานของหลักสูตร เป็นไปตามระบบการประเมินผลการจัดการหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งดำเนินการทุกสิ้นปีการศึกษา โดยมีเกณฑ์การประเมิน 16 ตัวบ่งชี้ดังนี้ 
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 ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

1. อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดำเนินงานหลักสูตร 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ที่กำหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว   

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
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คะแนนเต็ม 5.0 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

13. นักศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 95  ผ่านการฝึก
ประสบการณ์อาชีพทางสังคมสงเคราะห์ 

     

14. บัณฑิตที่ได้งานทำได้รับเงินเดือนเริ่มต้นไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ 
ที่ ก.พ. กำหนด 

     

15. บัณฑิตได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษาแล้วภายใน 1 ปี 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

     

16. บัณฑิตมีความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนา อย่างน้อยสอบ
ได้นักธรรมชั้นตรีหรือธรรมศึกษาชั้นตรี 

     

 ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

 ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) 9 10 10 12 16 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 การประชุมร่วมของอาจารย์ในกลุ่มวิชา เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอคำแนะนำ 
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ หรือเพ่ือนร่วมงาน 

1.1.2 การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพื่อสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนในช่วงของ
การเรียนแต่ละรายวิชา 

1.1.3 การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการใช้กลยุทธ์การสอนที่แตกต่างกัน 

1.1.4 การทำวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
หรือกลุ่มรายวิชา 

1.1.5 การประเมินรายวิชาออนไลน์ของฝ่ายทะเบียนและวัดผล 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1 การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ทุกภาคการศึกษา ตามระบบ
ของคณะฯและมหาวิทยาลัย 
            การประเมินการสอนของอาจารย์โดยหัวหน้าภาควิชา หรือเพ่ือนร่วมงาน ตามระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของอาจารย์/พนักงานสายผู้สอน 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์ เพื่อนำข้อมูลมาทบทวนและปรับปรุงการ
จัดการแผนการเรียน การจัดการเรียนการสอน และเนื้อหารายวิชาที่อาจซ้ำซ้อน ไม่ทันสมัย ยาก/ง่าย เป็น
ต้น 

2.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษย์เก่า เพ่ือติดตามผลการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจาก
การศึกษาในหลักสูตรไปใช้ในการทำงาน 

2.3 การประเมินผลโดยผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ผู้ใช้บัณฑิต เกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิตท่ีจบจากหลักสูตรนี้ 

2.4 การประเมินโดยการจัดประชุมสถาบันเครือข่ายสังคมสงเคราะห์ เพ่ือทบทวนและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับสัมฤทธิผลของมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
การประเมินผลการจัดการหลักสูตร ซึ่งเป็นไปตามระบบการประเมินผลการจัดการหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งดำเนินการทุกสิ้นปีการศึกษา 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
4.1 อาจารย์ประจำวิชา อาจารย์ผู้สอน นำผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดย

นักศึกษา ผู้บังคับบัญชา และหรือเพ่ือนร่วมงาน แล้วแต่กรณี มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการ
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มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

จัดทำโดยคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

สอนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ 
4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

นำผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งดำเนินการทุกสิ้นปีการศึกษามาทบทวน
และวิเคราะห์ พร้อมนำเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขในจุดที่มีข้อบกพร่อง สำหรับปีการศึกษาถัดไป 

4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
นำผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์ โดยศิษย์เก่าและโดยผู้ใช้บัณฑิต 
เพ่ือทบทวนและพิจารณาในการนำไปแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

จัดทำโดยคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 
โครงสร้างหลักสูตรเดิมเปรียบเทียบกับหลักสูตรปรับปรุง 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง  
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

 
 
 

ก. หน่วยกิตตลอดหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ/กลุ่มวิชาศาสนา 

โครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.2559 

เหตุผลในการปรับปรุง 

หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร
บัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
 

หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร
บัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
 

ชื่อหลักสูตรคงเดิมและ 
ปรับรายวิชาตาม(ร่าง)
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์  

ตลอดหลักสูตร  145  หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร  151  หน่วยกิต เพ่ิมหน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต หมวดศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต ปรับปรุงทุกรายวิชา 

หมวดวิชาเฉพาะ/กลุ่มวิชาศาสนา  
30 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ/กลุ่มวิชาศาสนา  
30 หน่วยกิต 

คงเดิม ทุกรายวิชา 
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มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

จัดทำโดยคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

หลักสูตรปรับปรุง 2554 หลักสูตรปรับปรุง 2559 เหตุผล 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต 
ประกอบด้วยรายวิชาในกลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต กลุ่มวิชา
ภาษา 12 หน่วยกิต และกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต 
ประกอบด้วยรายวิชาในกลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต กลุ่มวิชา
ภาษา 12 หน่วยกิต และกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วย
กิต 

คงเดิมทุกกลุ่มวิชาและ
และจำนวนหน่วยกิต 

1) รายวิชาในกลุ่มสังคมศาสตร์ 
รายวิชาบังคับเรียน  3 หน่วยกิต รายวิชาบังคับเรียน     3 หนว่ยกิต คงเดิม 

-มนุษย์กับสังคม         3(3-0-6) -การต่อต้านการทุจริต    3(3-0-6) 
- เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
- เปลี่ยนสังเขปรายวิชา 

รายวิชาเลือกเรียน  3 หน่วยกิต รายวิชาเลือกเรียน     3 หน่วยกิต คงเดิม 
-สื่อพ้ืนบ้านกับสุขภาพชุมชน3(3-0-6)  ตัดออก 
-มนุษย์กับเศรษฐกิจ      3(3-0-6)   ตัดออก 
-ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย    
3(3-0-6) 

มนุษย์กับกฎหมาย  3(3-0-6) -เปลี่ยนรหัสวิขา 
-เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
-เปลี่ยนสังเขปรายวิชา 

-การเมืองการปกครองของไทย                
3(3-0-6) 

  ตัดออก 

-สันติภาพศึกษา     3(3-0-6) -สันติศึกษา    3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
-เปลี่ยนสังเขปรายวิชา 

-การศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3(3-0-6) 

-การศึกษาเพ่ือชีวิต 3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
-เปลี่ยนสังเขปรายวิชา 

-ท้องถิ่นศึกษา  3(3-0-6) -ท้องถิ่นศึกษา  3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เปลี่ยนสังเขปรายวิชา 

 -ไทยศึกษา  3(3-0-6) -เปลี่ยนรหัสวิขา 
-เปลี่ยนสังเขปรายวิชา 
- ปรับมาจากวิชาบังคับ
กลุ่มมนุษยศาสตร์ 

 -มนุษย์กับหน้าที่พลเมือง    3(3-0-6) เพ่ิมเข้ามาใหม่ 

2) รายวิชาในกลุ่มมนุษยศาสตร์ 

รายวิชาบังคับเรียน  3 หน่วยกิต รายวิชาบังคับเรียน     3 หนว่ยกิต คงเดิม 

-ไทยศึกษา 3(3-0-6)  
- 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เปลี่ยนสังเขปรายวิชา 
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มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

จัดทำโดยคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

หลักสูตรปรับปรุง 2554 หลักสูตรปรับปรุง 2559 เหตุผล 
- ปรับเป็นวิชาเลือก
กลุ่มสังคมศาสตร์ 

 มนุษย์กับการแสวงหาความรู้  
3(3-0-6) 

เพ่ิมเข้ามาใหม่ 

รายวิชาเลือกเรียน  3 หน่วยกิต รายวิชาเลือกเรียน     3 หน่วยกิต คงเดิม 
-จริยธรรมและทักษะการศึกษา  3(3-0-
6) 

- ตัดออก 

 -พุทธจริยธรรมศึกษา 3(3-0-6) เพ่ิมเข้ามาใหม่ 
-วิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทย 3(3-0-6) - ตัดออก 
-การวางแผนชีวิตและครอบครัว          
3(3-0-6) 

-การวางแผนชีวิต          3(3-0-6) -เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
- เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เปลี่ยนสังเขปรายวิชา 

-ศิลปะนิยม  3(3-0-6) - ตัดออก 
 พุทธศิลป์ และโบราณคดี   3(3-0-6) เพ่ิมเข้ามาใหม่ 
-สังคีตนิยม  3(3-0-6) - ตัดออก 
-ดนตรีศึกษา  3(3-0-6) - ตัดออก 
-จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน   
3(3-0-6) 

-จิตวิทยากับชีวิต  3(3-0-6) -เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
- เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เปลี่ยนสังเขปรายวิชา 

-หลักปรัชญาและตรรกศาสตร์  3(3-0-
6) 

- ตัดออก 

-พลศึกษากับคุณภาพชีวิต  3(3-0-6) - ตัดออก 

3) รายวิชาในกลุ่มภาษา 
รายวิชาบังคับเรียน  9 หน่วยกิต รายวิชาบังคับเรียน     9 หนว่ยกิต คงเดิม 

- ภาษาไทย 3(3-0-6) - ภาษาไทย 3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เปลี่ยนสังเขปรายวิชา 

-ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1  3(3-0-6) -ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
- 

-เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
- เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เปลี่ยนสังเขปรายวิชา 

-ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2     3(3-0-6) - ตัดออก 
 -ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) -เปลี่ยนมาจากวิชา

เลือก 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เปลี่ยนสังเขปรายวิชา 

รายวิชาเลือกเรียน  3 หน่วยกิต รายวิชาเลือกเรียน     3 หน่วยกิต คงเดิม 
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มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

จัดทำโดยคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

หลักสูตรปรับปรุง 2554 หลักสูตรปรับปรุง 2559 เหตุผล 
-ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ 3(3-0-6) - ตัดออก 

-สทัศาสตร์อังกฤษ   3(3-0-6) - ตัดออก 
-ไวยากรณ์อังกฤษ 3(3-0-6) - ตัดออก 

-การแปลอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) -การแปลอังกฤษ   3(3-0-6) -เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
- เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เปลี่ยนสังเขปรายวิชา 

-ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) - -เปลี่ยนเป็นวิชาบังคับ 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เปลี่ยนสังเขปรายวิชา 

 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน 3(3-
0-6) 

เพ่ิมเข้ามาใหม่ 

 ภาษาอาเชี่ยนเพื่อการเรียนรู้
วัฒนธรรม 3(3-0-6) 

เพ่ิมเข้ามาใหม่ 

4) รายวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
รายวิชาบังคับเรียน  3 หน่วยกิต รายวิชาบังคับเรียน     3 หนว่ยกิต คงเดิม 

-สถิติเบื้องต้น 3(3-0-6) -สถิติเพ่ือการวิจัย 3(3-0-6) -เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
- เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เปลี่ยนสังเขปรายวิชา 

รายวิชาเลือกเรียน  3 หน่วยกิต รายวิชาเลือกเรียน     3 หน่วยกิต คงเดิม 
-คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3(3-0-6)  ตัดออก 
-คอมพิวเตอร์เพ่ือการทำงาน 3(3-0-6) -คอมพิวเตอร์เพ่ือการทำงาน 3(3-0-6) -เปลี่ยนชื่อรายวิชา

ภาษาอังกฤษ 
- เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เปลี่ยนสังเขปรายวิชา 

-เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา
ค้นคว้า 3(3-0-6) 

- -เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เปลี่ยนสังเขปรายวิชา 

-วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

-วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี 3(3-0-6) -เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
- เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เปลี่ยนสังเขปรายวิชา 

-มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) - ตัดออก 
-การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 3(3-0-6) - ตัดออก 

-ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) - ตัดออก 
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มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

จัดทำโดยคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข. หมวดวิชาเอก  วิชาบังคับ   

หลักสูตรปรับปรุง 2554 หลักสูตรปรับปรุง 2559 เหตุผล 

หมวด วิชาเอก  79  หน่วยกิต หมวด วิชาเอก  85  หน่วยกิต เพ่ิมหน่วยกิต 

วิชาบังคับ  63  หน่วยกิต วิชาบังคับ  48  หน่วยกิต ลดหน่วยกิต 
-สังคมสงเคราะห์ศาสตร์เบื้องต้น 
3(3-0-6) 

-สังคมสงเคราะห์ศาสตร์เบื้องต้น 
3(3-0-6) 

ปรับสังเขปรายวิชา 

-สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ตามแนว
พุทธศาสตร์ 2(2-0-4) 

-สวัสดิการสังคมตามแนวพุทธศาสตร์ 
3 (3-0-6) 

ปรับชื่อและปรับสังเขป
รายวิชา 

-หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 
3(3-0-6) 

- 
ตัดออก 

-ทฤษฎีและหลักการพัฒนาสังคม 
3(3-0-6) 

-ทฤษฎีและหลักการพัฒนาสังคม 
3(3-0-6) 

ปรับสังเขปรายวิชา 
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มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

จัดทำโดยคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

-พลวัตพฤติกรรมมนุษย์ในสังคมที่
เปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 

-พลวัตพฤติกรรมมนุษย์ในสังคมที่
เปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 

คงเดิม 

-เทคโนโลยีสารสนเทศในงานสังคม
สงเคราะห ์3(3-0-6) 

- 
ปรับสังเขปรายวิชาและ

ปรับเป็นวิชาเลือก 
-การสังคมสงเคราะห์กับการพัฒนา
ชุมชน 3(3-0-6) 

-การสังคมสงเคราะห์ชุมชน 3(3-0-6) ปรับชื่อและปรับสังเขป
รายวิชา 

-จริยธรรมนักสังคมสงเคราะห์ 
3(3-0-6) 

-จริยธรรมวิชาชีพสังคมสงเคราะห์                      
3(3-0-6) 

ปรับชื่อและปรับสังเขป
รายวิชา 

-สังคมสงเคราะห์ในกระบวนการ
ยุติธรรม 3(3-0-6) 

- 
ปรับเป็นวิชาเลือก 

-การฝึกภาคปฏิบัติ 3(3-0-6) 
- 

ปรับเป็นกลุ่มรายวิชาฝึก
ภาคปฏิบัติ 

-การสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย 
3(3-0-6) 

-การสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย 
3(3-0-6) 

ปรับสังเขปรายวิชา 

-นโยบายและการบริหารงาน
สวัสดิการสังคม 3(3-0-6) 

-นโยบายและการบริหารงาน
สวัสดิการสังคม 3(3-0-6) 

ปรับสังเขปรายวิชา 

-การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์          
3(3-0-6) 

-การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ 1         
3(3-3-6) 

ปรับชื่อและปรับสังเขป
รายวิชา 

-การสัมมนาทางสังคมสงเคราะห์           
3(3-0-6) 

-การสัมมนาทางสังคมสงเคราะห์   
3(3-0-6) 

คงเดิม 

 
ข. หมวดวิชาเอก  วิชาบังคับ  (ต่อ) 

หลักสูตรปรับปรุง 2554 หลักสูตรปรับปรุง 2559 เหตุผล 

-การสังคมสงเคราะห์กลุ่มชน  
3(3-0-6) 

-การสังคมสงเคราะห์กลุ่ม 3(3-0-6) ปรับชื่อและปรับสังเขป
รายวิชา 

-การจัดการความขัดแยงในงานสังคม
สงเคราะห ์3(3-0-6) 

- 
ปรับเป็นวิชาเลือก 

-สวัสดิการสังคม  3(3-0-6) -สวัสดิการสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ 3(3-03) 

เปลี่ยนชื่อและปรับสังเขป
รายวิชา 

-สังคมสงเคราะห์ทางการศึกษา                  
3(3-0-6) 

- 
ปรับเป็นวิชาเลือกและ
ปรับสังเขปรายวิชา 

-ภาษาอังกฤษสําหรับนักสังคม 
สงเคราะห 3(3-0-6) 

- 
ปรับเป็นวิชาเลือก 
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มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

จัดทำโดยคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

-พระพุทธศาสนากับการสังคม
สงเคราะห์ 3(3-0-6) 

-พระพุทธศาสนากับการสังคม
สงเคราะห์ 3(3-0-6) 

ปรับสังเขปรายวิชา 

-การใหการปรึกษาทางสังคม
สงเคราะห์ 3(3-0-6) 

- 
ปรับเป็นวิชาเลือก 

- 
-ปัญหาสังคมและมาตรการทางสังคม        
3(3-0-6) 

ปรับมาจากวิชาเลือก 

 
- 

-สังคมสงเคราะห์กับกฎหมาย  
3(3-0-6) 

 

เพ่ิมใหม่ 
 - -การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์   2   

3(3-3-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค. หมวดวิชาเอก  วิชาเลือก    

หลักสูตรปรับปรุง 2554 หลักสูตรปรับปรุง 2559 เหตุผล 
วิชาเลือก  12  หน่วยกิต วิชาเลือก  15  หน่วยกิต เพ่ิมหน่วยกิต 

-สังคมไทยกับการพัฒนาประเทศ                      
3(3-0-6) 

- 
ตัดออก 

-การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม                   
3(3-0-6) 

- 
ตัดออก 

-การสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
3(3-0-6) 

-การสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์             
3(3-0-6) 

ปรับสังเขปรายวิชา 

-การสังคมสงเคราะห์สำหรับกลุ่ม
บุคคลพิเศษ 3(3-0-6) 

- 
ตัดออก 

-การสังคมสงเคราะห์กับความเป็น - ตัดออก 



 

 98 

มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

จัดทำโดยคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

ธรรมในสังคม 3(3-0-6) 

-การสังคมสงเคราะห์ประยุกต์ในการ
พัฒนาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์                                          
3(3-0-6) 

- 
ตัดออก 

-ปัญหาสังคมและมาตรการทางสังคม        
3(3-0-6) 

- 
ปรับเป็นวิชาบังคับ 

-งานสังคมสงเคราะห์ในประเทศไทย           
3(3-0-6) 

- 
ตัดออก 

-การป้องกันอาชญากรรมและการ
ปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด   3(3-0-6) 

-การป้องกันอาชญากรรมและการ
ปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด   3(3-0-6) 

คงเดิม 

-การดูงานและสัมมนา 3(3-0-6) 
- 

ปรับเป็นกลุ่มวิชาฝึก
ภาคปฏิบัติ 

- 
-สังคมสงเคราะห์ ในกระบวนการ
ยุติธรรม 3(3-0-6) 

ปรับมาจากวิชาบังคับ 

- 
-การจัดการความขัดแยงในงานสังคม
สงเคราะห ์3(3-0-6) 

ปรับมาจากวิชาบังคับ 

- 
- สังคมสงเคราะห์ทางการศึกษา                     
3(3-0-6) 

ปรับมาจากวิชาบังคับ 

- -ภาษาอังกฤษสําหรับนักสังคม 
สงเคราะห 3(3-0-6) 

ปรับมาจากวิชาบังคับ 

   

ค. หมวดวิชาเอก  วิชาเลือก   (ต่อ) 
หลักสูตรปรับปรุง 2554 หลักสูตรปรับปรุง 2559 เหตุผล 

- -การใหการปรึกษาทางสังคม
สงเคราะห์ 3(3-0-6) 

ปรับมาจากวิชาบังคับ 

- -เทคโนโลยีสารสนเทศในงานสังคม
สงเคราะห ์3(3-0-6) 

ปรับมาจากวิชาบังคับ 

- -พระพุทธศาสนากับการสังคม
สงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ป่วย
ระยะสุดท้าย 3(3-0-6)  

เพ่ิมใหม่ 
- -พระพุทธศาสนากับผู้สูงอายุ   

3(3-0-6) 
- -สวัสดิการครอบครัวและเด็ก   

3(3-0-6) 
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มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

จัดทำโดยคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

- -สวัสดิการผู้สูงอายุ  3(3-0-6) 
- -สวัสดิการผู้พิการ 3(3-0-6) 
- -สวัสดิการแรงงานและประกันสังคม 

3(3-0-6) 
- -การสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์

ฝ่ายจิต  3(3-0-6) 
- -การเสริมสร้างสิทธิมนุษยชนในงาน

สวัสดิการสังคม 
3(3-0-6) 

- -เพศสภาพกับการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย  3(3-0-6)  

- -สวัสดิการสังคมและประชาคม
อาเซียน 3(3-0-6) 

- -สวัสดิการสังคมในกลุ่มผู้มีความ
เปราะบางทางสังคม   3(3-0-3) 

 
 
 
 
 
 
 
ง. กลุ่มวิชาฝึกภาคปฏิบัติ 

หลักสูตรปรับปรุง 2554 หลักสูตรปรับปรุง 2559 เหตุผล 
วิชาฝึกภาคปฏิบัติ 7 หน่วยกิต วิชาฝึกภาคปฏิบัติ 22 หน่วยกิต เพ่ิมหน่วยกิต 

-การฝกภาคปฏิบัติ 1    2 (90) -การฝึกภาคปฏิบัติ 2  5(0-15-0) เปลี่ยนชื่อและ 
เพ่ิมหน่วยกิต 

-การฝกภาคปฏิบัติ 2    5 (450) -การฝึกภาคปฏิบัติ 3  9(0-27-0) เปลี่ยนชื่อและ 
เพ่ิมหน่วยกิต 

- -การดูงานและสัมมนา 3(3-0-6) ปรับมาจากวิชาเลือก 

- -การฝึกภาคปฏิบัติ 1 5(0-15-0) ปรับมาจากวิชาเอกบังคับ
เปลี่ยนชื่อ 

ปรับสังเขปรายวิชาและ
เพ่ิมหน่วยกิต 
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มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

จัดทำโดยคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

หมายเหตุ: กลุ่มวิชาฝึกภาคปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมง 12 หน่วยกิต ตาม(ร่าง)มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  

 
จ. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

หลักสูตรปรับปรุง 2554 หลักสูตรปรับปรุง 2559 เหตุผล 

หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า  6  
หน่วยกิต 
    ให้เลือกเรียนวิชาเลือกเสรีไม่น้อย
กว่า 6 หน่วยกิต ตามรายวิชาที่เปิด
สอนในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัยและไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้ว โดยอนุมัติจากอาจารย์
ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชานั้นๆ 

หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า  6  
หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนวิชาเลือกเสรีไม่น้อย
กว่า 6 หน่วยกิต ตามรายวิชาที่เปิด
สอนในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัยและไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้ว โดยอนุมัติจาก
กรรมการบริหารหลักสูตร 

เพ่ือให้การบริหาร
หลักสูตรเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
-เอกสารแนบหมายเลข 1 ประวัติ ผลงานทางวิชาการ การวิจัย หรือการแต่งตำราและภาระการสอน

ของอาจารย์ 
-เอกสารแนบหมายเลข 2 รายนามคณะกรรมการจัดทำหลักสูตร 
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