มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร
หลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
คณะสังคมศาสตร ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
หลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Social Work Programs in Social Work
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):
สังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต (สังคมสงเคราะหศาสตร)
ชื่อยอ (ภาษาไทย):
สส.บ. (สังคมสงเคราะหศาสตร)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Social Work (Social Work)
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ): B.S.W. (Social Work)
3. วิชาเอก
สังคมสงเคราะห
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
145 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
หลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ปรับปรุงจากหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม
สงเคราะหศาสตร พ.ศ. 2549
สภาวิชาการกลั่นกรองและเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 วันที่ 25 เดือน
มกราคม พ.ศ. 2554
สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2554 วันที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ. 2554
เปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2554
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐาน
1
จัดทําโดยคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในปการศึกษา 2556 (หลังจากเปดสอนเปนเวลา 2 ป)
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 นักสังคมสงเคราะห / นักพัฒนาสังคม / พัฒนากร / พัฒนาชุมชน
8.2 เจาหนาที่บุคคล / เจาหนาที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย
8.3 นักวิชาการ / นักวิจัย / นักวิเคราะหนโยบายและแผน
8.4 นักบริหาร / เจาหนาที่บริหาร
ฯลฯ

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
เลขประจําตัว ตําแหนง คุณวุฒิสาขา สําเร็จจาก ปที่จบ
ลําดับ ชื่อ ฉายา/นามสกุล
ประชาชน วิชาการ วิชาเอก
- สส.ม.(สังคม ม.ธรรม2541
สงเคราะห) ศาสตร
1
นายวรเทพ เวียงแก* xxxxxxxxxx อาจารย - ศน.บ.(ภาษา ม.มหามกุฏ 2537
อังกฤษ)
ราช
วิทยาลัย
- สส.ม. (ทาง ม.ธรรม2542
การศึกษา)
ศาสตร
2
นายเอกชาตรี สุขเสน* xxxxxxxxxx อาจารย - ศน.บ.
ม.มหา
2539
(ภาษา
มกุฏราช
อังกฤษ)
วิทยาลัย
-ศศ.ม.(สังคม ม.ขอนแกน 2550
วิทยาการ
3
พระทวี อภโย*
xxxxxxxxxxx อาจารย พัฒนา)
-ศน.บ.(ภาษา ม.มหามกุฏ 2546
อังกฤษ)
ราชวิทยาลัย
นายอเนก มูลมา
4

xxxxxxxxxx

อาจารย

-ศศ.ม.
(จารึกภาษา
ตะวันออก)
- ศน.บ.
(สังคมวิทยา
และมานุษย
วิทยา)
- Ph.D.
(Sociology)
- M.A.

ม.ศิลปากร

2547

ม.มหามกุฏ 2541
ราช
วิทยาลัย
Banaras
2541
Hindu
University,
India
Banaras
2547
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5

นายเดชา กัปโก

xxxxxxxxxx อาจารย

(Sociology)

Hindu
University,
India,
- ศน.บ.(สังคม ม.มหามกุฏ 2538
วิทยาและ
ราช
มานุษยวิท
วิทยาลัย
ยา)

หมายเหตุ: * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
11.1.1 สังคมโลกปจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง อยาง
รวดเร็ว มีการลงทุนขามชาติอยางกวางขวางและตอเนื่อง
11.1.2 เปนสังคมโลกาภิวัตน การเดินทาง การติดตอถึงกันเปนไปอยางสะดวกและรวดเร็ว จึง
ทําใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของคนในสังคม
11.1.3 มีความกาวหนาในดานการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนขอมูลทั่วโลก เกิดความตื่นตัวของ
เทคโนโลยีการสื่อสาร
11.1.4 เกิดการแขงขันทางดานความรู เศรษฐกิจและตลาดแรงงาน ทําใหหนวยงานตางๆตอง
ปรับนโยบายและกลยุทธการทํางาน เพื่อใหสามารถรองรับการแขงขันดังกลาว
11.1.5 มีการกําหนดมาตรฐานวิชาชีพของนักสังคมสงเคราะห การกําหนดมาตรฐานการ
ดําเนินงานของนักสังคมสงเคราะห รวมทั้งการกําหนดคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของตางๆ
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
11.2.1 สังคมปจจุบันไดรับอิทธิพลจากวัตถุนิยมและบริโภคนิยม เกิดปญหาดานครอบครัว
สังคม สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยตางๆ เกิดความตระหนักในการอนุรักษสิ่งแวดลอมของสังคมโลก
11.2.2 มีการเปลี่ยนแปลงของกระแสวัฒนธรรม ประเทศในภูมิภาคเอเชียไดรับกระแส
วัฒนธรรมจากโลกตะวันตกมากขึ้น ตองใชวิจารณญาณการรับรูขอมูล
11.2.3 เกิดสังคมที่มีการแขงขันกันสูงและทุกรูปแบบ
11.2.4 ประชาชนมีความเครียด ทําใหเกิดความรุนแรงในสังคม ชุมชน ครอบครัวและบุคคล
เกิดความรุนแรงในเด็กและสตรี จึงเกิดกระแสในการที่จะลดความรุนแรงเหลานั้นและการสรางสังคมใหนา
อยูและมีความสุข
12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ดวยปจจัยสําคัญของกระแสการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมดังที่ระบุ
ในขอ 11 คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จึงไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรสังคม
สงเคราะหศาสตรบัณฑิต ใหมีความทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและตลาดแรงงานในโลก
ปจจุบันและอนาคต มีรายวิชาตามหลักมาตรฐานวิชาชีพ และรายวิชาเลือกที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียน
ไดตามความสนใจ ไดแก กลุมรายวิชาที่สัมพันธกับงานสังคมสงเคราะห และกลุมรายวิชาที่เนนความรู
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ทางดานคนควาวิจัยทางสังคมสงเคราะห เปนตน การเรีย นการสอนในหลักสูตรมุงเนน การเรี ยนรูของ
ผูเรียนเปนสําคัญ สอดแทรกความเปนคน มีคุณธรรม จรรยาบรรณและจริยธรรม เพื่อใหไดบุคลากรที่มี
คุณภาพ มีความสามารถในการประกอบวิชาชีพนักสังคมสงเคราะหอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ซึ่งเปนกําลังสําคัญทางดานงานสังคมสงเคราะหของประเทศตอไป มีความสามารถและมีมาตรฐานในการ
ทํางานสังคมสงเคราะห เพื่อปองกันปญหาทางสังคม หาสมมุติฐานของปญหาสังคม ตลอดจนการติดตาม
ผลการใหความชวยเหลือผูมารับบริการทางดานสังคมสงเคราะห และการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาและ
แกปญหาสังคมตางๆ
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถและประสบการณในวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห มีความ
พร อ มในการทํ า งานด า นสั ง คมสงเคราะห มี จ รรยาบรรณและจริ ย ธรรม มี ค วามคิ ด สร า งสรรค มี
ความสามารถในการวิจัย พรอมตอการเปลี่ยนแปลง และเรียนรูตลอดชีวิต
13. ความสัมพันธ กับหลักสูตรอื่น ที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ มีคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัยรวม
ดวยหรือไมอยางไร
-ไมมี
13.2 รายวิชาในหลักสูตรนี้มีผูเรียนในสาขาอื่นเรียนดวย ไดแก นักศึกษาจากคณะตางๆ ใน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
-ไมมี
13.3 การบริหารหลักสูตรนี้
13.3.1 แตงตั้งผูประสานงานรายวิชาทุกวิชา เพื่อทําหนาที่ประสานงานกับอาจารยผูสอนและ
นักศึกษา ในการพิจารณาขอกําหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการดําเนินการ
13.3.2 มอบหมายคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ควบคุมการดําเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน
เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคหลักสูตร
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
สังคมสงเคราะหศาสตร เปนการศึกษาเพื่อการสรางความเปนธรรมทางสังคม และการพัฒนา
สังคม การยอมรับความหลากหลายในมิติต างๆ การสรางสังคมใหมีความสุขไมเลือกปฏิบัติ เคารพคุณคา
และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิมนุษยชนและสิทธิการเขาถึงสวัสดิการสังคม ของทุกภาคสวน การรับใช
สังคมและการสรางสํานึกในการรับผิดชอบตอหนาที่
1.2 วัตถุประสงค
หลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2554) มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้
1.2.1 เพื่อใหบัณฑิตมีความรู ทัศนคติ และทักษะในดานสังคมสงเคราะห สามารถนําไปใช
ในการพัฒนาสังคมสงฆและสังคมสวนรวมไดอยางถูกตองและเหมาะสม
1.2.2 เพื่อปลูกฝงความรู ความเขาใจ ปรัชญา แนวความคิด ทฤษฎี หลักการ วิธีการ และทักษะ
ทางสังคมสงเคราะหใหเอื้ออํานวยตอการพัฒนาสังคมสงฆ และประเทศชาติ
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1.2.3 เพื่อใหบัณฑิตมีความรู ความเขาใจในกระบวนการทํางาน จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
หลักการ และวิธีการในการพัฒนามนุษยใหเขากับสิ่งแวดลอมดานสังคมสงเคราะหเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและ
อยูรวมกันโดยผาสุก
1.2.4 เพื่อประยุกตหลักการ วิธีการ และทักษะทางสังคมสงเคราะหศาสตรในการเผยแผ
พระพุทธศาสนา
1.2.5 เพื่อประยุกตหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใชในงานสังคมสงเคราะห
1.2.6 เพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
 การพัฒนาการเรียนการสอน

 การพัฒนานักศึกษา

กลยุทธ
1. สงเสริมการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนศูนยกลาง
2. สงเสริมการใชภาษาอังกฤษทาง
สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร
(การอาน การเขียน การพูด การ
ฟง)
3. สงเสริมการวิเคราะหบทความ
วารสารทางวิชาการและการ
นําเสนอหนาชั้นเรียนเปน
ภาษาอังกฤษ
1. สงเสริมนักศึกษาใหมีความเปน
ผูนําและผูรวมงานที่ดี มีมนุษย
สัมพันธ
2. สงเสริมใหนักศึกษามีคุณธรรม
จรรยาบรรณ และจริยธรรม

หลักฐาน/ตัวบงชี้ความสําเร็จ
1. มีจํานวนชั่วโมง กิจกรรมที่
เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
2. มีรายวิชาภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน 1,ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
2,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร,
ภาษาอังกฤษสําหรับงานสังคม
สงเคราะห
3. มีรายวิชาการสัมมนาทาง
สังคมสงเคราะห โดยแบงกลุม
นักศึกษาเพื่อใชภาษาอังกฤษใน
การนําเสนอวารสารทางวิชาการ
1. จํานวนและลักษณะกิจกรรม
ที่สงเสริมนักศึกษาใหมีความ
เปนผูนําและผูรวมงานที่ดี มี
มนุษยสัมพันธ
2. -จํานวนและลักษณะกิจกรรม
ที่สงเสริมใหนักศึกษามีคุณธรรม
จรรยาบรรณ และจริยธรรม
-มีรายวิชาจริยธรรมและทักษะ
การศึกษา
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 การเปลี่ยนแปลงจุดเนนของ
หลักสูตร

 การเพิ่มเนื้อหาใหมๆที่สําคัญ

1. เพิ่มรายวิชาเลือกเรียน ในกลุม
วิชาเอกสังคมสงเคราะห เพื่อเพิ่ม
ความรอบรู ทางด า นงานสั ง คม
สงเคราะห สรางความเปนธรรม
ทางสังคมและพั ฒนาสั งคม สร าง
สังคมใหมีความสุขไมเ ลือกปฏิบั ติ
รับใชสังคมและสรางสํานึกในการ
รั บ ผิ ด ชอบต อ หน า ที่ แ ละกล า
วิ พ ากษ อ ย า งมี เ หตุ ผ ล ตลอดจน
เปนผูมีคุณธรรมทั้งพฤติกรรมและ
ความคิด
1. เพิ่มกลุมอาชีพปฏิบัติการและ
ฝกประสบการณอาชีพ

1. มีรายวิชาในหมวดวิชา
เฉพาะที่เปนวิชาบังคับ ไดแก
สังคมสงเคราะหทางการศึกษา,
พระพุทธศาสนากับการสังคม
สงเคราะห, การใหการปรึกษา
ทางสังคมสงเคราะห,
สวัสดิการสังคม
1. มีรายวิชา
-การฝกภาคปฏิบัติ 1
-การฝกภาคปฏิบัติ 2

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค (Semester Credit System) โดย 1 ปการศึกษา แบง
เวลาการศึกษาออกเปนปละ 2 ภาคการศึกษา มีเวลาเรียนไมต่ํากวา 15 สัปดาห/ภาคการศึกษา ซึ่ง
เปนไปตามขอกําหนดตางๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2554 หมวด 2 ระบบการศึกษา (ภาคผนวก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน เปนภาคการศึกษาที่ไมบังคับสําหรับนักศึกษาภาคปกติ ทั้งนี้การ
จัดการศึกษาภาคฤดูรอนใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วาดวยการจัด
การศึกษาภาคฤดูรอน พ.ศ.2543 (ภาคผนวก)
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
1.3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยาย หรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
1.3.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติให
มีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
1.3.3 การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ชั่วโมง ตอภาคการศึกษาปกติ
ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
1.3.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาทําโครงงานหรือ
กิจกรรมนั้นๆ ไมนอยกวา 45 ชั่วโมง ตอภาคการศึกษาปกติใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนตุลาคม - เดือนกุมภาพันธ
ภาคการศึกษาฤดูรอน เดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
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2.2.1 คุณวุฒิของผูมีสิทธิสมัครเขาเปนนักศึกษา
2.2.1.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา โดยผานการสอบ
คัดเลือกหรือหลักเกณฑอื่นที่สภาวิชาการกําหนด
2.2.1.2 เปนผูที่สภาวิชาการพิจารณาแลวเห็นสมควรใหรับเขาศึกษา
2.2.2 ไมเปนผูที่เปนโรคติดตอหรือโรครายแรงที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา
2.2.3 ไมเปนผูที่มีความประพฤติเสียหายอยางรายแรงทางศีลธรรม
2.2.4 ไมเคยถูกไลออกจากสถาบันการศึกษาเดิม
2.2.5 ไมเปนผูที่วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือติดยาเสพยติดใหโทษ
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
ปญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา มาเปนการเรียนที่
มีรูปแบบแตกตางไปจากเดิมที่คุนเคย มีสังคมกวางขึ้น ตองดูแลตนเองมากขึ้น มีกิจกรรมทั้งการเรียนใน
หองและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นักศึกษาตองสามารถจัดแบงเวลาใหเหมาะสม
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพือ่ แกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม แนะนําการวางเปาหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัย และการแบงเวลา
2.4.2 จัดกิจกรรมนัดพบผูปกครองนักศึกษา เพื่อสรางความคุนเคยและชี้แจงระบบการเรียนการ
สอน การดําเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย เปนตน และการตอบขอซักถามตางๆ
2.4.3 มีการจัดอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยประจําชั้นแกนักศึกษา ทําหนาที่สอดสองดูแล
ตักเตือน ใหคําปรึกษา แนะนํา
2.4.4 จัดใหมีการพบปะพูดคุยระหวางนักศึกษากับอาจารยที่ปรึกษาอยางสม่ําเสมอ เชนทุกภาค
การศึกษา
2.4.5 มีระบบการติดตามผลการเรียนโดยอาจารยที่ปรึกษา พรอมการแนะนําการเรียน
2.4.6 มีระบบทบทวนความรูแกนักศึกษาในหัวขอที่นักศึกษาไมเขาใจอยางตอเนื่อง
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
ปการศึกษา
จํานวนนักศึกษา (รูป/คน) แตละปการศึกษา
ชั้นปที่
2554
2555
2556
2557
2558
ชั้นปที่ 1
50
50
50
50
50
ชั้นปที่ 2
50
50
50
50
ชั้นปที่ 3
50
50
50
ชั้นปที่ 4
50
50
รวม
50
100
150
200
200
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
50
50
2.6 งบประมาณตามแผน
จําแนกรายละเอียดการประมาณการคาใชจายในหลักสูตรเปนรายป ดังนี้ (หนวย : บาท)
ประมาณการรายจาย
ปงบประมาณ
2554
2555
2556
2557
2558
เงินอุดหนุนเปนคาใชจายบุคลากร
396,000 396,000 396,000 396,000 396,000
เงินอุดหนุนเปนคาใชจายดําเนินงาน
72,539 83,419 95,932 110,322 126,871
7
จัดทําโดยคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร
งบลงทุน
เงินอุดหนุน

22,188 25,517 29,344 33,746
38,808
รวมรายจาย
490,727 504,936 521,276 540,068 561,678
ประมาณการคาใชจายตอหัวนักศึกษาตอหลักสูตร = 52,374 บาท
2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง การเทียบความรูและ
ประสบการณและการเทียบโอนหนวยกิต ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 (ภาคผนวก)
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 145 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2) หมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา
- กลุมวิชาพระพุทธศาสนา
- กลุมวิชาเอกสังคมสงเคราะหศาสตร
- กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ
3) หมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา
3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3.1.3.1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร 6 หนวยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 3 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
GE1001
มนุษยกับสังคม
Man and Society
รายวิชาเลือกเรียน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
GE1002
สื่อพื้นบานกับสุขภาพชุมชน
Local Media and Community Health
GE1003
มนุษยกับเศรษฐกิจ
Man and Economy
GE1004
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
Jurisprudence
GE1005
การเมืองการปกครองของไทย
Thai Politics and Government
GE1006
สันติภาพศึกษา
Peace Studies
GE1007
การศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

145
30
109
30
72
7
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

น(บ-ป-ต)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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Education and Development for Good Living
GE1008
ทองถิ่นศึกษา
3(3-0-6)
Local Studies
3.1.3.1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 3 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(บ-ป-ต)
GE2009
ไทยศึกษา
3(3-0-6)
Thai Studies
รายวิชาเลือกเรียน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
GE2010
จริยธรรมและทักษะการศึกษา
3(3-0-6)
Ethics and Study Skills
GE2011
วิถีชีวิตและภูมิปญญาไทย
3(3-0-6)
Ways of Life and Thai Wisdom
GE2012
การวางแผนชีวิตและครอบครัว
3(3-0-6)
Family Life Planning
GE2013
ศิลปะนิยม
3(3-0-6)
Art Appreciation
GE2014
สังคีตนิยม
3(3-0-6)
Music Appreciation
GE2015
ดนตรีศึกษา
3(2-1-6)
Music Studies
GE2016
จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Psychology in Daily Life
GE2017
หลักปรัชญาและตรรกศาสตร
3(3-0-6)
Principle of philosophy and Logic
GE2018
พลศึกษากับการศึกษาคุณภาพชีวิต
3(2-1-6)
Physical Education and Quality of Life

3.1.3.1.3 กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 9 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
GE3019
ภาษาไทย
Thai Language
GE3020
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
Fundamental English 1
GE3021
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
Fundamental English 2

น(บ-ป-ต)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร
รายวิชาเลือกเรียน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
GE3022
ภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติ
3(3-0-6)
Thai Language for Foreigners
GE3023
สัทศาสตรอังกฤษเบื้องตน
3(3-0-6)
Fundamental English Phonetics
GE3024
ไวยากรณอังกฤษ
3(3-0-6)
English Grammar
GE3025
การแปลอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental English Translation
GE3026
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
3.1.3.1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร 6 หนวยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 3 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(บ-ป-ต)
GE4027
สถิติเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Statistics
รายวิชาเลือกเรียน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
GE4028
คณิตศาสตรพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Mathematics
GE4029
คอมพิวเตอรเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
Computer for Working
GE4030
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
3(3-0-6)
Information Technology for Further Study
GE4031

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
Science Technology and Environment
GE4032
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
Man and Environment
GE4033
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
Eco – Tourism
GE4034
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
3.1.3.2.1 กลุมวิชาพระพุทธศาสนา 30 หนวยกิต
ก. รายวิชาบังคับเรียน 24 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
BU5001
ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา
History of Buddhism
BU5002
พระไตรปฎกศึกษา 1

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

น(บ-ป-ต)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร
Tipitaka Studies 1
BU5003
พระไตรปฎกศึกษา 2
Tipitaka Studies 2
BU5004
พระไตรปฎกศึกษา 3
Tipitaka Studies 3
BU5005
พุทธวิถีไทย
Buddhism and Thai Ways of Life
BU5006
ภาษาบาลีเพื่อการคนควาพระพุทธศาสนา
Pali for Buddhist Research
BU5007
ภาษาสันสกฤตเพื่อการคนควาพระพุทธศาสนา
Sanskrit for Buddhist Research
BU5008
การปฏิบัติกรรมฐาน
Meditation Practice
ข.รายวิชาเลือกเรียน 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
BU5009
พระพุทธศาสนามหายาน
Mahayana Buddhism

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

BU5010

ศาสนศึกษา
3(3-0-6)
Religious Studies
BU5011
ภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผพระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
English for Buddhism Propagation
BU5012
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย
3(3-0-6)
Thai Buddhist Literature
BU5013
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผพระพุทธศาสนา 3(3-0-6)
Information Technology for Buddhism Propagation
BU5014
พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3(3-0-6)
Buddhism, Science and Technology
BU5015
พระพุทธศาสนากับโลกาภิวัตน
3(3-0-6)
Buddhism and Globalization
BU5016
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยั่งยืน
3(3-0-6)
Buddhism and Sustainable Development
BU5017
พระพุทธศาสนาในสังคมไทยรวมสมัย
3(3-0-6)
Buddhism in the Contemporary Thai Society
BU5018
การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
Buddhist Affairs Administration
3.1.3.2.2 กลุมวิชาเอกสังคมสงเคราะหศาสตร
นักศึกษาคณะสังคมศาสตร ที่เลือกเรียนวิชาสังคมสงเคราะหศาสตรเปน
วิชาเอกตองเรียนรายวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร 79 หนวยกิต ดังนี้
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มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร
ก. รายวิชาบังคับเรียน 63 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(บ-ป-ต)
SO1050
สังคมสงเคราะหศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Social Work
SO1051
สังคมสงเคราะหศาสตรตามแนวพุทธศาสตร
3(3-0-6)
Social Work from a Buddhist Perspective
SO1052
หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห
3(3-0-6)
Principles and Social Work Methodology
SO1053
ทฤษฎีและหลักการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
Theory and Principle of Social Development
SO1054
พลวัตพฤติกรรมมนุษยในสังคมที่เปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
Dynamics of Human Behavior in Changing Society
SO1055
เทคโนโลยีสารสนเทศในงานสังคมสงเคราะห
3(3-0-6)
Information Technology for Social Work
SO1056
การสังคมสงเคราะหกับการพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
Social Work and Community Development
SO1057
จริยธรรมนักสังคมสงเคราะห
3(3-0-6)
Ethics of Social Workers
SO1058
สังคมสงเคราะหในกระบวนการยุติธรรม
3(3-0-6)
Social Work in Judiciary Process
SO1059
การฝกภาคปฏิบัติ
3(3-0-6)
Field Work
SO1060
การสังคมสงเคราะหเฉพาะราย
3(3-0-6)
Social Work in Specific Case
SO1061
นโยบายและการบริหารงานสวัสดิการสังคม
3(3-0-6)
Policy and Social Welfare Administration
SO1062
การวิจัยทางสังคมสงเคราะห
3(0-3-6)
Social Work Research
SO1063
การสัมมนาทางสังคมสงเคราะห
3(3-0-6)
Seminar on Social Work
SO1064
การสังคมสงเคราะหเฉพาะกลุม
3(3-0-6)
Social Work in Specific Group
SO1065
การจัดการความขัดแยงในงานสังคมสงเคราะห
3(3-0-6)
Conflict Resolution in Social Work
SO1016
สวัสดิการสังคม
3(3-0-6)
Social Welfare
SO1066
สังคมสงเคราะหทางการศึกษา
3(3-0-6)
Social Work in Education
SO1067
ภาษาอังกฤษสําหรับงานสังคมสงเคราะห
3(3-0-6)
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มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร
SO1068
SO1069

English for Social Work
พระพุทธศาสนากับการสังคมสงเคราะห
Buddhism and Social Work
การใหการปรึกษาทางสังคมสงเคราะห
Social Work Counseling

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

ข. รายวิชาเลือกเรียน 9 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
SO1070
สังคมไทยกับการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
Thai Society and Social Development
SO1071
การมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
Participation in Social Development
SO1072
การสังคมสงเคราะหทางการแพทย
3(3-0-6)
Social Work in Primary Health Care
SO1073
การสังคมสงเคราะหสําหรับกลุมบุคคลพิเศษ
3(3-0-6)
Social Work for Specific Group
SO1074
การสังคมสงเคราะหกับความเปนธรรมในสังคม
3(3-0-6)
Social Work and Social Justice
SO1075
การสังคมสงเคราะหประยุกตในการพัฒนา
การตั้งถิ่นฐานมนุษย
3(3-0-6)
Applied Social Work in Development
for Human Settlement
SO1076
ปญหาสังคมและมาตรการทางสังคม
3(3-0-6)
Social Problems and Social Measures
SO1077
งานสังคมสงเคราะหในประเทศไทย
3(3-0-6)
Social Work in Thailand
SO1078
การปองกันอาชญากรรมและการปฏิบัติ
ตอผูกระทําผิด
3(3-0-6)
Crime Prevention and Treatment of Offenders
SO1079
การดูงานและสัมมนา
3(3-0-6)
Field Visits and Seminar
ค. กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต
SO1080
การฝกภาคปฏิบัติ 1
2(90)
Field Work Practicum 1
SO1081
การฝกภาคปฏิบัติ 2
5(450)
Field Work Practicum 2
3.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ใหเลือกเรียนวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 6 หนวยกิต ตามรายวิชาที่เปดสอนใน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว โดยอนุมัติจากอาจารยที่ปรึกษา
และหัวหนาภาควิชานั้นๆ
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มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร
คําอธิบายระบบรหัสวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
-กลุมวิชาสังคมศาสตร
-กลุมวิชามนุษยศาสตร
-กลุมวิชาภาษา
-กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
กลุมวิชาแกนพระพุทธศาสนา
คณะศาสนาและปรัชญา
-ภาควิชาพุทธศาสตร
-ภาควิชาปรัชญา
-ภาควิชาศาสนศาสตร
คณะมนุษยศาสตร
-ภาควิชาภาษาตะวันออก
-ภาควิชาภาษาตะวันตก
คณะสังคมศาสตร
-ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
-ภาควิชารัฐศาสตรและเศรษฐศาสตร
คณะศึกษาศาสตร
-ภาควิชาวิชาการศึกษา
-ภาควิชาบริหารการศึกษา
-ภาควิชาการศึกษานอกระบบ

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

GE
GE1xxx
GE2xxx
GE3xxx
GE4xxx
BU5xxx
PH
PH1xxx
PH2xxx
PH3xxx
HU
HU1xxx
HU2xxx
SO
SO1xxx
SO2xxx
ED
ED1xxx
ED2xxx
ED3xxx

ความหมายของรหัส
พยัญชนะตัวที่ 1 และที่ 2 หมายถึง สัญลักษณของคณะ
เลขตัวที่ 1
หมายถึง ภาควิชา
เลขตัวที่ 2-4 หมายถึง ลําดับวิชาในแตละภาควิชา ตั้งแต 001–999
หมายเหตุ : อักษรเลขรหัสหนวยกิต
เชน
น(บ-ป-ต)
น
=
หนวยกิต
บ
=
บรรยาย
ป
=
ปฏิบัติ
ต
=
ศึกษาดวยตนเอง
3(3-0-6)
3
หมายถึง
3 หนวยกิต
(3 - บรรยาย 3 ชั่วโมง
-0- ไมมีปฏิบัติ
-6) ศึกษาดวยตนเอง 6 ชั่วโมง
3.1.4 ตัวอยางแผนการศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
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มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร
GE1001
GE2009
GE3020
BU5001
BU5008
GE3019
...............

GE3020
BU5002
BU5006
BU5005
GE1004
GE3024
...............

มนุษยกับสังคม
ไทยศึกษา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา
การปฏิบัติกรรมฐาน
ภาษาไทย
วิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
รวม
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
พระไตรปฎกศึกษา 1
ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาคนควา
พระพุทธศาสนา
พุทธวิถีไทย
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
ไวยากรณอังกฤษ
วิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
รวม

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
GE4029 คอมพิวเตอรเพื่อการทํางาน
BU5003 พระไตรปฎกศึกษา 2
BU5007 ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาคนควา
GE2012
GE4027
BU5004
BU5009

พระพุทธศาสนา

การวางแผนชีวิตและครอบครัว
สถิติเบื้องตน
พระไตรปฎกศึกษา 3
พระพุทธศาสนามหายาน
รวม

3
3
3
3
3
3
3
21

3
3
3
3
2
3
17

0
0
0
0
1
0
1

6
6
6
6
6
6
36

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
3
3
21

3
3
3
18

0
0
0
0

6
6
6
36

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
3
3
21

3
3
3
21

0
0
0
0
0

6
6
6
6
42
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มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร

BU5010
SO1050
SO1051
SO1052
SO1053
SO1065
SO1054

SO1055
SO1056
SO1057
SO1058
SO1060
SO1061
SO1016

SO1066
SO1067
SO1068
SO1069
SO1062
SO1063
SO1059

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ศาสนศึกษา
สังคมสงเคราะหศาสตรเบื้องตน
สังคมสงเคราะหศาสตรตามแนวพุทธ
ศาสตร
หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห
ทฤษฎีและหลักการพัฒนาสังคม
การจัดการความขัดแยงในงานสังคม
สงเคราะห
พลวัตพฤติกรรมมนุษยในสังคมที่
เปลี่ยนแปลง
รวม

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
3
3
0
6
3
3
6
3
3
0
6
3
3
3

3
3
3

0
0

6
6
6

3

3

0

6

21

21

0

42

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
เทคโนโลยีสารสนเทศในงานสังคม
3
3
0
6
สงเคราะห
การสังคมสงเคราะหกับการพัฒนา
3
3
0
6
ชุมชน
จริยธรรมนักสังคมสงเคราะห
3
3
0
6
สังคมสงเคราะหในกระบวนการ
3
3
0
6
ยุติธรรม
การสังคมสงเคราะหเฉพาะราย
3
3
0
6
นโยบายและการบริหารงานสวัสดิการ
3
3
0
6
สังคม
สวัสดิการสังคม
3
3
0
6
รวม
21
21
0
42
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
สังคมสงเคราะหทางการศึกษา
3
3
0
6
ภาษาอังกฤษสําหรับงานสังคมสง
3
3
0
6
เคราะห
พระพุทธศาสนากับการสังคม
3
3
0
6
สงเคราะห
การใหการปรึกษาทางสังคมสงเคราะห
3
3
0
6
การวิจัยทางสังคมสงเคราะห
3
3
0
6
การสัมมนาทางสังคมสงเคราะห
3
3
0
6
การฝกภาคปฏิบัติ
3
3
0
6
16
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มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร
รวม
SO1064
SO1xxx
SO1xxx
SO1xxx
SO1080

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
การสังคมสงเคราะหเฉพาะกลุม
รายวิชาเอกเลือก
รายวิชาเอกเลือก
รายวิชาเอกเลือก
การฝกภาคปฏิบัติ 1
รวม

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
SO1081 การฝกภาคปฏิบัติ 2
รวม

21

21

0

42

หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
2
0
90
0
14
12
90
24
หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
5
0
450
0
5
0
450
0

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
(1) คําอธิบายรายวิชา
(1) กลุมวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-ต)
GE1001
มนุษยกับสังคม
3(3-0-6)
Man and Society
ศึกษาพฤติกรรมและความสัมพันธของมนุษยที่อยูรวมกันเปนสังคม
ศึกษาโครงสรางการ
เปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการของสังคม กลไกทํางาน และความสัมพันธของกระบวนการปกครอง กฎหมาย
และเศรษฐกิจ ตลอดจนอิทธิพลจากตางประเทศที่มีผลกระทบตอระบบทั้งสาม ศึกษาบทบาทของ
สื่อมวลชนในสังคม การเปลี่ยนแปลงประชากรและปญหาที่เกิดจากการเพิ่มประชากร การวิจัยปญหาทาง
สังคมศาสตรและผลการวิจัยที่มีผลตอการพัฒนาประเทศ และศึกษาปญหาสังคมไทยในปจจุบันที่สําคัญ
เพื่อใหเขาใจปญหาและมองเห็นความสัมพันธของปจจัยตางๆ ที่มีตอปญหานั้น
To study behavior and relation of human beings living together as society,
structure of social change and evolution, working mechanism and relation of
administrative process, law and economy as well as the influence from foreign countries
and impact on three systems, roles of social media, population change and problems
arising from increasing population, social problem research and results of research on the
country development and Thai social problems at present in order to understand
problems and find the relation of various factors towards those problems.
GE1002

สื่อพื้นบานกับสุขภาพชุมชน
3(3-0-6)
17
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มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร
Local Media and Community Health
ศึกษาประเภทของสื่อพื้นบานที่เกี่ยวกับการละเลน
พิธีกรรมและประเพณี
บทบาทและ
ความสําคัญของสื่อพื้นบานที่มีตอการสรางเสริมสุขภาพในชุมชนทั้งทางดานรางกาย จิตใจและภูมิปญญา
ตลอดถึงแนวทางในการสงเสริมและอนุรักษ
To study types of Local Media toward play, rites and traditions, roles and
importance of local media towards health rehabilitation in the community in term of a
body, mind and local wisdom as well as ways of promotion and conservation.
GE1003

มนุษยกับเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Man and Economy
ทฤษฎีทางเศรษฐกิจที่สําคัญ ระบบเศรษฐกิจกับการใชทรัพยากร หลักการสําคัญในดานธุรกิจและ
การจัดการ การตลาด การเงินและการธนาคาร การคลัง รัฐบาล การคาและการลงทุนกับตางประเทศ โดย
เนนใหเห็นภาพรวมของเศรษฐกิจไทย และความเกี่ยวของกันระหวางปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
และการปกครองโดยเฉพาะอยางยิ่งที่มีผลตอการดําเนินชีวิตของมนุษยในปจจุบัน จริยธรรมกับการดําเนิน
ธุรกิจ
The important economic theory, economic system and resource utilization,
important principles of business, and management, marketing, finance and banking,
governmental finance, trade and investment with foreign nations by focusing on overall
image of Thai economy and relation in economic, social, political and administrative
factors especially human living at present, ethics and business run.
GE1004

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
3(3-0-6)
Jurisprudence
ความรูพื้นฐานและความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ศึกษาลักษณะและ ประเภทของกฎหมาย การ
ใชและการยกเลิกกฎหมาย หลักกฎหมายเกี่ยวกับบุคคล หลักกฎหมายเกี่ยวกับการทํานิติกรรมและสัญญา
หลักกฎหมายเกี่ยวกับหนี้
Fundamental knowledge and general knowledge about laws, and to study nature
and types of law, application and cancellation of law related to person, juristic acts and
contract agreement about debt.
GE1005

การเมืองการปกครองของไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government
ศึกษาวิวัฒนาการของระบบการปกครองของไทย
กระบวนการทางการเมืองและบทบาทของ
สถาบันการปกครองของไทย เชน องคกรฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร ฝายตุลาการ รวมทั้งสถาบันอื่นที่มี
อิทธิพลตอการเมืองการปกครองของไทย
To study evolution of Thai government system, political process and roles of Thai
government institutes such as legislative assembly, administrative and juristic bodies
including other institutes influential over Thai politics and government.
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มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร
GE1006

สันติภาพศึกษา
3(3-0-6)
Peace Studies
ศึกษาแนวคิดความสัมพันธระหวางมนุษยกับสันติภาพ ความขัดแยงที่มีผลกระทบตอสันติภาพโลก
สถานการณความขัดแยง เหตุเกิด วิธีการสรางสรรคและธํารงไวซึ่งสันติภาพในระดับบุคคล ชุมชน สังคม
และประเทศ แนวทางการแกไขขอขัดแยงโดยสันติวิธี การเสริมสรางสัมพันธภาพและการใชการสื่อสาร
และสื่อมวลชนเพื่อสงเสริมสันติภาพใหเกิดขึ้นในสังคม พระพุทธศาสนากับสันติภาพ
To study concepts, and relation between man and peace, conflict with an impact
on World peace, the conflict situation, causes, creative methods, and maintenance of
peace at a level of person, community, society and country, ways of conflict solution by
peaceful methods, creation of relationship and use of media and mass media for
promotion of peace in society, Buddhism and peace.
GE1007

การศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Education and Development for Good Living
ความจําเปนและความสําคัญที่มนุษยตองศึกษาเรียนรู ระบบการศึกษา การศึกษาเพื่อแกปญหา
และการดํารงอยูในสังคมเพื่อสันติสุข จริยธรรมกับการศึกษา มนุษยกับการเรียนรู หลักการเรียนรู
เทคโนโลยีกับการจัดการความรู การศึกษากับ ทักษะการดํารงชีวิตในสังคมสมัยใหม ความใฝรู การ
แสวงหาและการพัฒนาความรูใหม ความสามารถดานการจัดการ การใชเทคโนโลยี การใชเหตุผล การ
วิเคราะหการแกปญหา การเจรจาตอรอง การประนีประนอม การขจัดความเครียด ศีลธรรม จริยธรรม
คุณธรรม มนุษยสัมพันธ มารยาทและการสมาคม
The necessity and importance of human learning, educational system, and to
study problem-solving, and living in the society for peacefulness, ethics and education,
man and learning, principles of learning, technology and knowledge management,
education and living skill in modern society, ambition in learning, seeking and
development of new knowledge, management ability, use of technology, reasoning,
problem-solving analysis, negotiation, compromise, elimination of stress, morality, ethics,
virtue, human relation, etiquette and association.
GE1008

ทองถิ่นศึกษา
3(3-0-6)
Local Studies
ประวัติความเปนมาของทองถิ่น สภาพแวดลอมทางธรรมชาติและสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี
วิถีชีวิต มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นที่สืบตอมาจนถึงปจจุบัน ปญหาสําคัญที่เกิดขึ้นในทองถิ่น
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับคติชนวิทยา วิธีการศึกษาขอมูลคติชน การวิเคราะหภูมิปญญาทองถิ่นจากคติชน การ
อภิปรายและนําเสนอขอมูล
Local history, natural and social environment, custom and tradition, a way of life,
cultural heritage, local wisdom continuing to the present time, important problems
arising in locality, general knowledge about folk story, method of study on information of
the folk story, analysis of local wisdom from the folk story, discussion and presentation
of data and information.
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มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร
(2) กลุมวิชามนุษยศาสตร
GE2009
ไทยศึกษา
3(3-0-6)
Thai Studies
ศึกษาถึงลักษณะพื้นฐานของความเปนไทยอยางรอบดานโดยพิจารณาทั้งทางดานประวัติศาสตร
พัฒนาการทางการเมือง การปกครอง ความสัมพันธระหวางประเทศ โครงสรางทางเศรษฐกิจ และสังคม
วัฒนธรรม ศิลปกรรม วรรณกรรม พุทธปรัชญา และภูมิปญญาไทย ตลอดจนพิจารณาการปรับเปลี่ยนและ
รักษาความเปนไทยในดานตางๆ ของสังคมไทยที่กําลังเปลี่ยนแปลงในสมัยปจจุบัน
To study basic nature of Thaism in all aspects by considering background history,
political development, administration, international relations, structure of economy,
society, culture, art, literature, Buddhist philosophy and Thai local wisdom as well as
consideration of change and preservation of Thaism in all aspects of Thai society being
changed at present.
GE2010

จริยธรรมและทักษะการศึกษา
3(3-0-6)
Ethics and Study Skills
ศึกษาหลักจริยธรรม บทบาทและหนาที่ของแตละบุคคล เพื่อใหรูจักตัดสินปญหาและปฏิบัติตน
อยางมีคุณธรรม สามารถดําเนินชีวิตอยางเปนประโยชนตอตนเองและสังคม ศึกษาและเพิ่มพูนทักษะใน
เรียนระดับอุดมศึกษา เชน การใชเวลาอยางเหมาะสม การรวมกิจกรรมนอกหลักสูตร การทํางานรวมกับ
ผูอื่น การคิดคะแนนสะสม การเตรียมตัวสอบ การศึกษาคนควาในหองสมุด การเขียนรายงาน
To study ethical principles, roles and duties of individuals to know how to decide
problems and practices righteously to be able to carry beneficial life to oneself and
society. To study and increase learning skills in higher education such as an appropriate
spending time, participation in activities out of curriculum, working with others,
calculation of accumulated marks, preparation for examination, research in the library
and reporting.
GE2011

วิถีชีวิตและภูมิปญญาไทย
3(3-0-6)
Ways of Life and Thai Wisdom
รูปแบบความเชื่อและการดําเนินชีวิตของคนไทย ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมไทยกับความ
เปนชนชาติไทย อันไดแกขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ประเพณีเทศกาล การละเลน ศิลปะ และความ
เชื่อของคนไทยตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน
ศึกษาผลงานและแนวคิดที่เกิดจากภูมิปญญาไทยและภูมิปญญา
ทองถิ่นไทย กระบวนการสืบทอด การผลิต การเผยแพรและวิวัฒนาการสูระบบเศรษฐกิจของผลงานที่เกิด
จากภูมิปญญาทองถิ่นตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน พระพุทธศาสนากับวิถีชีวิตและภูมิปญญาไทย
Forms of beliefs, and ways of life of Thai people, relation between Thai culture
and Thai racism such as custom, tradition, festival, play, art and beliefs of Thai people
from the past to the present time. To study fruit of work and way of thought arising from
Thai wisdom and local wisdom, continuous process, production, distribution and
evolution to economic system as a result of work created by local wisdom from the past
to the present time, Buddhism and way of life and Thai wisdom.
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มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร
GE2012

การวางแผนชีวิตครอบครัว
3(3-0-6)
Family Life Planning
ศึกษาความสําคัญของการวางแผนชีวิตใหมีความสุขยั่งยืน เริ่มตั้งแตชีวิตการเรียน การทํางานและ
การมีครอบครัว เพื่อใหทุกชวงเวลาของชีวิตสามารถเผชิญปญหาอุปสรรคตางๆ ได โดยเฉพาะความ
รับผิดชอบตอตนเองและครอบครัว ภายใตสภาวะสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยเนนการ
เตรียมการสําหรับการมีครอบครัวที่มีคุณภาพในอนาคต รวมทั้งเรียนรูความแตกตางระหวางบุคคล เพื่อให
ดําเนินชีวิตอยางมีความสุข หลักธรรมเพื่อการครองเรือนและการดํารงชีวิต วินัยชาวบาน
To study the importance of life planning for sustainable happiness starting from
life of learning, working and family life for every period of life as to be able to face
different problems and obstacles especially the responsibility for oneself and family
under a fast changing environments by stressing on preparation for qualified family in the
future including learning difference of individual for happy life, principles of virtue for
family life and living and discipline of villagers.
GE2013

ศิลปนิยม
3(3-0-6)
Art Appreciation
หลักสุนทรียศาสตร การสรางสรรคผลงานสําคัญทางทัศนศิลป หัตถศิลปและสถาปตยกรรมไทย
ภูมิภาคและนานาชาติ ฝกใหรูจัก เขาใจ และซาบซึ้งในความงามของศิลปะแขนง ตางๆ รวมทั้งนํามาใชใน
ชีวิตอยางมีรสนิยมและพุทธศิลป
The principle of esthetics, the creation of the important work result on art view,
handicraft and Thai architecture, regions and internations, training in knowing
understanding and appreciate in the beauty of various arts including being used for
tasteful life and Buddhist arts.

GE2014

สังคีตนิยม
3(3-0-6)
Music Appreciation
ความสําคัญของตนตรีกับชีวิต หลักเบื้องตนของการดนตรีและการประพันธเพลง ลักษณะ ชนิด
และประสมวงดนตรีของไทย ดนตรีตะวันตก หลักและมารยาทในการฟงเพลงชนิดตางๆ ฝกปฏิบัติดนตรี
และฟงเพลงเพื่อใหเกิดความงามและตระหนักในคุณคาและพุทธคีตนิยม
The importance of music and life, principles of music and composition of songs,
nature, types and combination of Thai music bands, western music, principle and
etiquette in listening to different songs, music rehearsal and listening to songs to create
beauty and an awareness of value and Buddhist songs.
GE2015

ดนตรีศึกษา
Music Studies

3(2-1-6)
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มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร
ประวัติ ลักษณะและชนิดของศิลปะ ดนตรี เสียงดนตรีประเภทตางๆ การตอบสนองอารมณตอ
ดนตรี คุณคาของศิลปะและดนตรีกับการดํารงชีวิต ศึกษาลักษะของเครื่องดนตรีชนิดตางๆ ทั้งดนตรีไทย
และสากล ฝกทักษะการเลนดนตรีอยางนอย 1 ชนิด การอานโนตดนตรี ทักษะในการฟงเพื่อใหซาบซึ้งถึง
คุณประโยชนที่ไดรับจากการฝกซอม การเลนดนตรี และธรรมะบันเทิง
The history, nature and types of art, sound of different musics, emotional
response to music, value of arts and music with living, and to study nature of different
musical instruments of both Thai and international, music rehearsal at least one kind of
musics, reading music note, listening skill for appreciation of benefits gained from a
rehearsal, playing and Dhamma enjoyment.
GE2016

จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Psychology in Daily Life
ศึกษาความรูขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย ความเปนมาของวิชาจิตวิทยา
สาขาตางๆ สรีรวิทยาเบื้องตนที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม ความเจริญและพัฒนาการดานตางๆ แรงจูงใจ การ
รับรู กระบวนการเรียนรู ทัศนคติ สติปญญา บุคลิกภาพ สุขภาพจิต การมีมนุษยสัมพันธ และหลักจิตวิทยา
ในพระพุทธศาสนาเพื่อการแกปญหาและการดํารงชีวิต
To study fundamental knowledge about behavior and nature of human beings,
history of different subjects of psychology, basic physiology on behavior, progress and
development of various aspects, motivation, awareness, learning process, attitude,
mindfulness and wisdom, personality, mental health, human relation and principles of
Psychology in the Buddhism for problem-solving and living.
GE2017
หลักปรัชญาและตรรกศาสตร
3(3-0-6)
Principle of philosophy and Logic
ศึกษาพื้นฐานทางปรัชญาในสาขาอภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตร สุนทรียศาสตร ทั้งปรัชญา
ตะวันตกและปรัชญาตะวันออก ตั้งแตยุคโบราณจนถึงยุคปจจุบันและศึกษาลักษณะความคิด กระบวนการ
ของความคิดอยางมีเหตุผล ภาษากับการใชเหตุผล ทั้งแบบนิรนัยและอุปนัย เพื่อสามารถประยุกตใชให
สอดคลองกับสภาพสังคมปจจุบัน
To study philosophical base in an area of metaphysic, epistemology, ethics, and
esthetics of both western and eastern philosophy from the ancient time to the present
time, and to study nature of thought, process of reasonable thinking, language and
reasonable usage of both deductive and inductive forms as to be able to apply to meet
present social conditions.
GE2018

พลศึกษากับการศึกษาคุณภาพชีวิต
3(2-1-6)
Physical Education and Quality of Life
ความจําเปนและความตองการของมนุษย ในดานสมรรถภาพทางการออกกําลังกาย สุขภาพ
อนามัย สังคม สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมทางการกีฬา การปลูกฝงความรูความเขาใจในกระบวนการ
เสริมสรางสุขภาพชีวิตและสังคม เพื่อดํารงอยูและดําเนินชีวิตที่ดี และการเลนกีฬา 1 ประเภท ใหนักศึกษา
เลือกเรียนตามความเหมาะสมและความพรอมของทุกฝาย
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มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร
The necessity and needs of man in being able to do physical exercise, health,
environmental society and culture of sport game, absorption of knowledge and
understanding in the process of promotion of health of life and society for survival and
good living, and playing one type of sports chosen by students for appropriate learning
and readiness of all parties.
(3) กลุมวิชาภาษา
GE3019
ภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Language
ธรรมชาติของภาษาและสภาพการใชภาษาโดยเฉพาะอยางยิ่งการใชภาษามาตรฐานในปจจุบัน
การฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันและเปนพื้นฐานการแสวงหา
ความรู
The nature of language and usage of Thai Language especially usage of the
standardized language at present, skill practice in listening, speaking, reading and writing
for daily communication and being basic seeking for knowledge.
GE3020
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3(3-0-6)
Fundamental English 1
ศึกษาคําศัพท วลี สํานวน และประโยคที่ใชในชีวิตประจําวัน ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน
เนนฝกฟง-พูดเบื้องตน โดยการสรางสถานการณปกติที่จะเกิดการโตตอบสื่อสารกับผูอื่น และศึกษา
กฎเกณฑเกี่ยวกับการใชภาษาอังกฤษเบื้องตนเทาที่จําเปนจะตองใช
เพื่อเปนเครื่องชวยใหสามารถสื่อ
ความหมายดานการฟง-พูดไดอยางถูกตอง
To study vocabularies, phrases, idioms and sentences used for daily life, skill
practice in listening, speaking, reading and writing by stressing on basic listening and
speaking in normal situation created from communication with others and to study
grammar on a usage of basic English as necessary as possible as tool used for
communicating the meaning of listening – speaking.
GE3021

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3(3-0-6)
Fundamental English 2
ศึกษาคําศัพท วลี สํานวน และประโยคที่ใชในชีวิตประจําวัน ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน
เนนฝกอาน-เขียนเบื้องตน เพื่อใหสามารถสื่อสารไดในชีวิตประจําวัน และศึกษากฎเกณฑเกี่ยวกับการใช
ภาษาอังกฤษเบื้องตนเทาที่จําเปนจะตองใช เพื่อเปนเครื่องชวยใหสามารถสื่อความหมายดานการอานเขียนไดอยางถูกตอง
To study vocabularies, phrases, idioms and sentences used in daily life, skill
practice in listening, speaking, reading and writing by focusing on basic reading - writing as
to be able to communicate in daily life and study of grammar on the usage of basic
English as necessary as possible as tools used for communicating the meaning of reading
– writing.
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มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร
GE3022

ภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติ
3(3-0-6)
Thai Language for Foreigners
ศึกษาโดยใชวิชาภาษาศาสตรประยุกตกับการเรียนการสอนภาษาไทย
และสอนภาษาไทย
ระดับพื้นฐานโดยเนนการพูดและความเขาใจในหัวขอที่เกี่ยวกับสิ่งจําเปนตางๆ ในชีวิต เชน การแนะนําตัว
การทักทาย การลาจาก การขอโทษและขอบคุณ การบอกเวลา การติดตอเรื่องที่พัก การขอความ
ชวยเหลือ และการถามเรื่องทิศทางการซื้อของและสั่งอาหาร การพูดและถามเกี่ยวกับเรื่องสวนตัว
To study a usage of applied Linguistics of learning, and teaching Thai language
and teaching basic Thai language by stressing on speaking and comprehension of topics
about necessary things for life such as introduction, greeting, say good bye, excuse and
thank you, time telling, request for accommodation, request for assistance and asking
directions, purchase and menu order and asking personal affairs.
GE3023

สัทศาสตรอังกฤษเบื้องตน
3(3-0-6)
Fundamental English Phonetics
ความหมายของสัทศาสตร เสียงและหนวยเสียงสระภาษาอังกฤษ เสียงและหนวยเสียงพยัญชนะ
ภาษาอังกฤษ ฝกทักษะการออกเสียงสระ พยัญชนะ และคํา การใชพจนานุกรมเพื่อการออกเสียง การใช
พยัญชนะและสระภาษาอังกฤษเพื่อเขียนชื่อคนและสิ่งของตางๆ ตามเสียงภาษาไทย
The meaning of English phonetics, tone and sound voice of vowels and
consonants, skill practice in phonetics of vowels, consonants and words, usage of
dictionary for utterance, the usage of consonants and vowels in writing name of man and
things based on the pronunciation of Thai language.
GE3024

ไวยากรณอังกฤษ
3(3-0-6)
English Grammar
ศึกษาหลักไวยากรณภาษาอังกฤษตั้งแตวจีวิภาค
เพื่อเปนเครื่องชวยใหสามารถใชภาษาหรือ
สื่อสารความหมายภาษาอังกฤษไดอยางถูกตอง
To study English grammar parts of speech as tools for the usage of English
language, or communication of the meaning of correct English.
GE3025

การแปลอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental English Translation
ศึกษาความรูทั่วไปเกี่ยวกับการแปล หลักการแปลอังกฤษเปนไทย วิเคราะหปญหาการแปล
อังกฤษเปนไทย ฝกแปลประโยคพื้นฐานทั่วไปและประโยคที่มีโครงสรางสรางแบบ Simple Sentences,
Compound Sentences and Complex Sentences และฝกแปลขอความหรือยอหนา ที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับบุคคล สถานที่ ประสบการณอาชีพและพระพุทธศาสนา
To study general knowledge about translation, principles of translation from
English into Thai, analysis of problem of translation from English into Thai, practice in
translation of general basic sentences and the structure of sentences of simple
sentences, compound sentences and complex sentences and practice in translation of
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มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร
contents, or paragraph with the contents about man, places, experiences, occupation
and Buddhism.
GE3026

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานการณตางๆ เชน การแนะนําตนเอง การซื้อของ การ
สั่งอาหาร การสนทนาโทรศัพท และการสนทนาเรื่องทั่วๆ ไป ในชีวิตประจําวันโดยเนนความชัดเจน ความ
คลอง ความเหมาะสม และความเปนธรรมชาติในการใชภาษา
The usage of English for communication in different situations such as
introduction, purchase, menu order, telephoning, and conversation in general by focusing
on clearness, fluency, suitability, and naturalism of language usage.
(4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
GE4027
สถิติเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Statistics
ศึกษาระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจายของขอมูล ความ
นาจะเปน การแจกแจงความนาจะเปนแบบตอเนื่องและไมตอเนื่อง การสุมตัวอยาง การประมาณ
คาพารามิเตอร และการทดสอบสมมติฐานทางสถิติเกี่ยวกับ คามัชฌิม คาแปรปรวนและสัดสวน
To study methodology of statistics, central tendency, dispersion, probability,
continuous probability distribution and discrete probability distribution, random sampling,
estimation of parameter and testing of hypothesis on median, variance and proportion.
GE4028

คณิตศาสตรพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Mathematics
ศึกษาเกี่ยวกับระบบจํานวน สมการและอสมการ เซ็ตฟงก ชั่นและกราฟเสนตรงและพาราโบลา
เมตริกซและตีเทอรมิเนนท คณิตศาสตรการเงิน และการโปรแกรมเชิงเสนตรงเบื้องตน
To study number system, equality and inequality, function, set, and straight graph
and metric parabola and determinant, financial Mathematics and a basic linear program.
GE4029

คอมพิวเตอรเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
Computer for Working
ศึกษาพื้นฐานเบื้องตนของเครื่องคอมพิวเตอรทั้งในดานฮารดแวรและซอฟตแวร
ศึกษาการใช
โปรแกรมประยุกตเพื่อการทํางานดานเอกสารและการนําเสนอผลงาน การนําเสนอสารสนเทศ ระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร จดหมายอิเล็กทรอนิกส ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร บทบาทของ
คอมพิวเตอรในสังคมปจจุบันและเทคโนโลยีของคอมพิวเตอรในอนาคต รวมถึงการประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในองคกรตางๆ ฝกปฏิบัติการใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่สอดคลองกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหมอยาง
ตอเนื่อง
To study basic function of computer both in hardware and software, usage of
applied programs for working on documents and presentation of the output of work,
25
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มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร
presentation of information, system of computer network, E-mail, safety in computer
system, roles of computer in modern society, and technology of computer in the future,
including an application of Information Technology in various organizations, using practice
in a finished program as to meet new technology.
GE4030

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
3(3-0-6)
Information Technology for Further Study
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ แหลงบริการสารสนเทศ การสืบคนขอมูล
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยและองคกรเครือขาย การใช OPAC ฐานขอมูลและบริการฐานขอมูล บริการ
และการใช Internet การสืบคนสารสนเทศโดยผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร การสืบคนสารสนเทศจาก
CD-ROM ความหมายและความสําคัญของการคนควาการเขียน การรายงานผลการคนควาและจริยธรรม
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology systems, Information resources, Information services,
search for information for university and organizational network, usage of OPAC-data base
and data service, a service and usage of Internet, searching for information through
computer network system, search for information from CD-ROM, the meaning and
importance of research, writing, reporting of the output of research and ethics for the
usage of Information Technology.
GE4031

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Science Technology and Environment
แนวคิด ทฤษฎี ความคิดเชิงวิเคราะห กฎเกณฑและพัฒนาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ธรรมชาติวิทยาที่เกี่ยวของกับมนุษย องคประกอบของรางกายมนุษย มนุษยกับสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย
และ โภชนาการ การประยุกตวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการดํารงชีวิต
Concept, theory, analytical thinking, rules, scientific and technological
development, natural science of man, human body organs, man and environment,
health and food, applied science and technology in living.

GE4032

มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Man and Environment
ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดลอม วิเคราะหปญหาสิ่งแวดลอม ระบบภูมิคุมกันและการเสนอทางเลือกเพื่อการอนุรักษและ
การแกปญหาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน การพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดลอม สามารถเขาใจถึงแนวทางของการ
เกิดเทคโนโลยียุคใหม และการใชงานอยางถูกตอง ตลอดจนการสรางทัศนคติอันเหมาะสมตอกฎหมายและ
อนุสัญญาวาดวยสิ่งแวดลอม
To study variety of biology, relation between man and environment, change of
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environment, analysis of environmental problem, protective system and proposal of
alternative way for preservation and solution of sustainable environmental problem, the
development of environmental ethics as to be able to understand the way of innovation
of modern technology and correct usage as well as the creation of suitable attitude
towards laws and convention on environment.
GE4033

การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
3(3-0-6)
Eco – Tourism
ความสําคัญของการทองเที่ยว ประเภทของแหลงทองเที่ยว ความสัมพันธของสภาพภูมิศาสตรกับ
การจัดการทองเที่ยว แหลงทองเที่ยวของไทย แนวทางการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ บทบาทรัฐบาลและ
หนวยงานเอกชนในการสงเสริม และพัฒนาแหลงทองเที่ยวศึกษานอกสถานที่เพื่อฝกทักษะการทองเที่ยวที่
ถูกตอง พระพุทธศาสนากับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
The importance of tourism, types of tourism, relation of geographical conditions
and management of tourism, resources of tourism, ways of preservative tourism, roles of
government and private agency in promoting and developing of educational tour for
skill practice in tourism, Buddhism and conservative tourism.
GE4034

ชีวิตและสุขภาพ
3(3-0-6)
Life and Health
องคประกอบของชีวิตและกระบวนการของชีวิต และระบบที่สําคัญของรางกาย การปรับตัวของ
รางกาย ความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับโรคที่พบบอยซึ่งมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของระบบในรางกายและ
การดูแลสุขภาพจิตและสุขภาพกาย ศึกษาหลักธรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
The components of life and process of life and important systems of body,
adjustment of body, basic knowledge about disease often seen from the causes of
abnormality of body system and care of mental and physical health. To study principles
of Dhamma for the development of quality of life.
(5) กลุมวิชาพระพุทธศาสนา
คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชาและคําอธิบายรายวิชาน
น(บ-ป-ต)
BU5001
ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
History of Buddhism
โลกทัศนศาสนากอนพุทธกาล พุทธประวัติและพุทธประวัติเชิงวิเคราะห การสังคายนาและการ
รอยกรองพระธรรมวินัย นิกายในพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาในประเทศไทยและตางประเทศ ประวัติ
และบทบาทของพระสาวก พระสาวิกาและนักคิดทางพระพุทธศาสนาที่สําคัญ อิทธิพลของพุทธศิลปที่มีตอ
ศิลปะไทย ศึกษาสถานการณพระพุทธศาสนาในปจจุบัน
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
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and scholars to the Buddhism, the influence of the Buddhist art towards Thai art, and to
study situations of the Buddhism at present.
BU5002

พระไตรปฎกศึกษา 1
3(3-0-6)
Tipitaka Studies 1
วิเคราะหการจําแนกหมวดหมู โครงสรางและเนื้อหาของพระไตรปฎก ประเภทและลําดับชั้น
คัมภีรทางพระพุทธศาสนา ฐานะและความสําคัญของพระไตรปฎกและคัมภีรชั้นรอง ภูมิปญญาใน
พระไตรปฎกและการศึกษาพุทธศาสนสุภาษิต
ศึกษาประวัติ แนวคิดและหลักการ วัตถุประสงคการบัญญัติพระวินัย วิธีบัญญัติพระวินัย
บทบัญญัติหรือศีลประเภทตางๆ การปฏิบัติ การตีความ วินิจฉัยและวิธีการตัดสินอธิกรณในพระวินัย
ศึกษาเปรียบเทียบการบัญญัติพระวินัยกับการบัญญัติกฎหมาย
การประยุกตใชวิธีการทางพระวินัยกับ
ตัดสินปญหา
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
พระไตรปฎกศึกษา 2
3(3-0-6)
Tipitaka Studies 2
ศึกษาโครงสรางและเนื้อหาของพระสุตตันตปฎก การจัดหมวดหมูในพระสุตตันตปฎก วิเคราะห
พระสูตรที่สําคัญและพระสูตรที่แสดงหลักการสําคัญของพระพุทธศาสนา หลักธรรมที่เปนหลักการสําคัญ
ของพระพุทธศาสนา อุดมคติทางพระพุทธศาสนา วิธีคิดและคุณลักษณะพิเศษแหงพระพุทธศาสนา พุทธ
จริยธรรม หลักคิหิธรรมและการประยุกตใชหลักธรรมในการดํารงชีวิตและการแกปญหาสังคม
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

พระไตรปฎกศึกษา 3
3(3-0-6)
Tipitaka Studies 3
ศึกษาโครงสรางและเนื้อหาของพระอภิธรรมปฎก การจัดหมวดหมูในพระอภิธรรมปฎก ประวัติ
และสาระสําคัญของพระอภิธรรมจากคัมภีรในพระอภิธรรมปฎก
พระอภิธรรมในฐานะหลักวิชาการ
พระพุทธศาสนา หลักการอธิบายและตีความธรรมะตามแนวอภิธรรม พุทธปรัชญาตามนัย พระอภิธรรม
จิตวิทยาในพระอภิธรรมและการประยุกตใชหลักพระอภิธรรมในการดํารงชีวิต
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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
เปนองคความสามัคคี เปนสถาบันคูชาติและพระมหากษัตริย เปนแหลงหลอหลอมเอกลักษณของชาติ เปน
เครื่องมือการแกปญหาและการพัฒนาชาติ ความเปนสถาบันพระพุทธศาสนา พระรัตนตรัย วันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา
หลักศาสนพิธีและรูปแบบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาและการเขารวมกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา
ศึกษาวิเคราะหลักษณะ รูปแบบและมิติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาของสังคมไทย วัดและ
พระสงฆไทย องคกรทางพระพุทธศสานา การจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทย การสงเสริม
และการคุมครองพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับการแกปญหาและการพัฒนา พระพุทธศาสนากับ
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 problemsolving and the development of Buddhism and sufficient economy.
BU5006

ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาคนควาพระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
Pali for Buddhist Research
ศึกษาหลักไวยากรณ การอาน การแปลภาษาบาลีเบื้องตน การใชภาษาบาลีและการใชคําภาษา
บาลี ในภาษาไทย ภาษาบาลีกับพระพุทธศาสนา คัมภีรพระพุทธศาสนาฉบับภาษาบาลี ฝกทดลองศึกษา
คนควาเนื้อหาพระพุทธศาสนาสั้นๆ หรือโดยยอจากเอกสารภาษาบาลี
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

ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาคนควาพระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
Sanskrit for Buddhist Research
ศึกษาหลักไวยากรณ การอาน การแปลภาษาสันสฤตเบื้องตน การใชภาษาสันสกฤตและ
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การใชคําภาษาสันสกฤตในภาษาไทย ภาษาสันสกฤตกับพระพุทธศาสนา คัมภีรพระพุทธศาสนาฉบับภาษา
สันสกฤต ฝกทดลองศึกษาคนควาเนื้อหาพระพุทธศาสนาสั้นๆ หรือโดยยอจากเอกสารภาษาสันสกฤต
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 ทั้งสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน
หลักการปฏิบัติธุดงค
ศึกษาการสอนกรรมฐานและการปฏิบัติกรรมฐานจากสํานักกรรมฐานที่สําคัญใน
ประเทศไทย ฝกปฏิบัติกรรมฐานที่ถูกตองตามหลักคําสอนในพระพุทธศาสนา
เงื่อนไขรายวิชา
ฝกปฏิบัติกรรมฐานนอกสถานที่หรือในสํานักปฏิบัติอยางนอยภาคการศึกษาละ 30 ชั่วโมง ทุก
ภาคการศึกษาจนกวาจะสําเร็จการศึกษา
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
ศึกษาสถานการณพระพุทธศาสนาหลังพุทธปรินิพพาน
ประวัติและการเกิดขึ้นของ
พระพุทธศาสนานิกายมหายาน
ความสัมพันธและความแตกตางระหวางพระพุทธศาสนาเถรวาทและ
มหายาน แนวคิดและหลักการสําคัญของพระพุทธศาสนามหายาน เชน แนวคิดเรื่อง ตรีกาย อาทิพุทธะ
ศูนยตา โยคาจารย หลักโพธิจิต นิกายสําคัญของพระพุทธศาสนามหายาน เชน นิกายสุขาวดี เซ็น
พระพุทธศาสนามหายานในโลกตะวันตก บทบาทขององคดาไลลามะ และนักคิดของพระพุทธศาสนา
มหายานเชน ดร.ดี.ที.ซูซูกิ พระทิช นักหันธ เปนตน
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
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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
ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา แนวคิด ทฤษฎีกําเนิดศาสนา ภูมิหลังทางศาสนา วัฒนธรรม
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองของศาสนาพราหมณ (ฮินดู) พระพุทธศาสนา ศาสนาคริสต อิสลาม ศึกษา
องคประกอบตางๆ ที่ทําใหศาสดาของแตละศาสนาหันไปสนใจศาสนา การปฏิบัติทางศาสนาและ
ประสบการณศาสนาของศาสดาแตละองค วิเคราะหเปรียบเทียบศาสนาดานโครงสราง หลักธรรม โลก
ทัศน พิธีกรรม นิกาย ความดีและจุดมุงหมายสูงสุดของศาสนาที่สําคัญๆ สถานะปจจุบันของแตละศาสนา
สิทธิการนับถือศาสนา หลักศาสนสัมพันธและความเขาใจอันดีระหวางศาสนา
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

ภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผพระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
English for Buddhism Propagation
ศึกษาคําศัพทภาษาอังกฤษเฉพาะทางพระพุทธศาสนา ฝกพูดหรือสนทนาและอธิบายธรรมะดวย
ภาษาอังกฤษ31 ฝกหัดเขียนเรียงความอธิบายพุทธศาสนสุภาษิต และฝกเขียนบทความธรรมะดวย
ภาษาอังกฤษ และยอความจากบทความธรรมะที่กําหนดให
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
ศึกษาวรรณกรรมที่สําคัญทางพระพุทธศาสนาตั้งแตสมัยสุโขทัยถึงปจจุบัน
โดยศึกษาและ
วิเคราะหสาระสังเขป ลักษณะเดน วิวัฒนาการ ในแงคุณคาและอิทธิพลที่มีตอสังคมไทยและ
พระพุทธศาสนา เชน ไตรภูมิพระรวง มังคลัตถทีปนี ปญญาสชาดก มหาชาติคําหลวง มหาเวสสันดรชาดก
ปฐมสมโพธิกถา เปนตน ศึกษาประวัติและผลงานปราชญชาวพุทธไทยทั้งพระสงฆและคฤหัสถ รวมทั้ง
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในทองถิ่นของไทย
To study important literatures of the Buddhism from Sukhaya period to the
present time by learning and analyzing of the summary essence, the outstanding points,
evolution of value and influence over Thai society and Buddhism: Triphumiphraruang,
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มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร
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

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผพระพุทธศาสนา 3(3-0-6)
Information Technology for Buddhism Propagation
หลักการ วิธีการและเปาหมายการเผยแผพระพุทธศาสนาจากพระไตรปฎก คุณสมบัตินักเผยแผ
และนักประชาสัมพันธ วิทยาการประชาสัมพันธสมัยใหม สื่อและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผย
แผพระพุทธศาสนา อิทธิพลและผลกระทบของสื่อและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตอพระพุทธศาสนาและ
พุทธศาสนิกชน ฝกหัดการเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา ฝกหัดการเทศนแบบตางๆ และฝกพูดตาม
หลักวิชาการวาทศิลป
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

พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3(3-0-6)
Buddhism, Science and Technology
วิธีการแสวงหาความจริงของพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร
ความสอดคลองกันระหวาง
พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตรกายภาพ ชีวภาพ จิตวิทยา กฎแหงกรรม
ของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร
ผลกระทบและผลดีของพระพุทธศาสนาจากพัฒนาการดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 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 biopsychological technology.
BU5015

พระพุทธศาสนากับโลกาภิวัตน
3(3-0-6)
Buddhism and Globalization
วิเคราะหบทบาทและสถานภาพของพระพุทธศาสนาในโลกปจจุบัน บทบาทขององคกร บุคลากร
และนักวิชาการทางพระพุทธศาสนา การตีความคําสอนของพระพุทธศาสนา ปญหาที่เกิดขึ้นในวงการ
พระพุทธศาสนา
และปญหาภายนอกที่มีผลกระทบตอความเจริญและความเสื่อมของพระพุทธศาสนา
เปรียบเทียบกระแสโลกาภิวัตนและธรรมานุวัตร พุทธวิทยาเพื่อการรูเทาทันกระแสและความเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลกภายใตบริบทของขอมูลขาวสาร ทาทีและการปฏิบัติตอขอมูลขาวสาร ในฐานะชาวพุทธ
รวมทั้งการปองกันและแกไขขอบกพรองและผลเสียของกระแสโลกาภิวัตนตามหลักวิถีพุทธ
The analysis of roles and conditions of Buddhism in a modern world, roles of
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มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร
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

พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยั่งยืน
3(3-0-6)
Buddhism and Sustainable Development
ศึกษาแนวคิด หลักการและความหมายของการพัฒนาแบบยั่งยืน ความผิดพลาดของการพัฒนา
แบบตะวันตกภายใตกระแสบริโภคนิยม และความไมกลมกลืนของการพัฒนาตามหลักวิชาการสมัยใหม
และการพัฒนาตามหลักพระพุทธศาสนา การพัฒนาบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
การพัฒนาที่ไมทําลายระบบนิเวศน
ทดลองสรางโมเดลโครงการพัฒนาแบบยั่งยืนโดยผสมผสานหลัก
พระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหมเขาดวยกัน 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

พระพุทธศาสนาในสังคมไทยรวมสมัย
3(3-0-6)
Buddhism in the Contemporary Thai Society
ประวัติการนับถือพระพุทธศาสนาของชนชาติไทย
พระพุทธศาสนากับชนชาติไทย
พระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจําชาติไทย พระพุทธศาสนากับความมั่นคงของชาติ สถานะของ
พระพุทธศาสนาในสังคมไทยปจจุบัน บทบาทของสถาบันสงฆ สถาบันพระมหากษัตริย รัฐบาล ประชาชน
ตอพระพุทธศาสนา การบริหาร การศึกษา การปฏิบัติและการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆและ
พุทธบริษัท บทบาทของพระสงฆในสังคมไทยและสังคมโลก
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
Buddhist Affairs Administration

3(3-0-6)
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มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร
วิเคราะหรูปแบบและโครงสรางการบริหารกิจการพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล ถึงปจจุบัน
หลักการบริการกิจการพระพุทธศาสนาโดยพุทธบริษัท ศึกษาโครงสราง ระบบการปกครองและระบบ
บริหารกิจการคณะสงฆไทย การบริหารการศึกษาคณะสงฆ การจัดการ ศาสนสมบัติภาวะผูนําทาง
พระพุทธศาสนา กรณีศึกษาและแนวทางการบริหารจัดการทุน บัญชีวัด และการตรวจสอบ
ศึกษาสภาพการณบริหารจัดการวัด การพัฒนาวัดโดยใชแนวคิดการบริหารจัดการ และการ
บริหารจัดการที่ดี ความสัมพันธระหวางวัดกับชุมชน หลักการมีสวนรวมการบริหารจัดการวัดของชุมชน
และการพัฒนาวัดใหวัดเปนศูนยกลางการเรียนรูและศูนยรวมทางจิตใจของชุมชน
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) กลุมวิชาเอกสังคมสงเคราะหศาสตร
SO1050

สังคมสงเคราะหศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Social Work
ความหมาย ปรัชญา ขอบเขต วัตถุประสงค และความสําคัญของการสังคมสงเคราะห
องคประกอบของสังคมสงเคราะหวิชาชีพ วิวัฒนาการของการสังคมสงเคราะหบทบาทหนาที่และความ
รับผิดชอบของวิชาชีพ ที่มีตอสังคมลักษณะและขอบเขตของการใหบริการความจําเปนของวิชาชีพสังคม
สงเคราะหในการพัฒนาคนและการพัฒนาสังคม
To study the meaning, philosophy, scope, objectives and the importance of social
work, the components of social work as profession. Evolution of social work, roles and
responsibilities of professionals toward the characteristics of societies, and scope of
services essential for social work profession in human being and social development.
SO1051

สังคมสงเคราะหศาสตรตามแนวพุทธศาสตร
3(3-0-6)
Social Work from a Buddhist Perspective
ศึกษาและวิเคราะหหลักธรรมและวิธีการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห
ทั้งในอดีตและปจจุบัน เชน สังคหวัตถุ คิหิปฎิบัติ เปนตน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนคติ
เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพสังคมสงเคราะหอยางมีประสิทธิภาพตามแนวพุทธศาสตร
To study and analyze principles of Dhamma, and Buddhism practices relating to
social work in the past and at present such as Sangahavatthu, and rules of practice, etc.
including conceptual exchange and attitude as a way to social work career development
as profession toward a way of Buddhism.
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มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร
SO1052

หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห
3(3-0-6)
Principles and Social Work Methodology
องคประกอบ หลักการ วิธีการกระบวนการสังคมสงเคราะหรวมทั้งเทคนิคพื้นฐานของนักสังคม
สงเคราะหวิชาชีพในการใหบริการสวัสดิการสังคมเชน การสรางความสัมพันธ การสัมภาษณการบันทึก
และการทํารายงาน การสงเรื่องตอ
การประสานงาน การทํางานรวมกันในระบบสหศาสตร การใช
ทรัพยากร การเก็บรวบรวม วิเคราะหและเลือกสรรขอมูลสําหรับวิเคราะหปญหา
การวางแผนการ
ดําเนินการใหบริการ และการติดตามผล
Components, principles, and social work process including basic techniques for
social workers, profession in servicing society such as constructing relations, interview,
recording, and preparation for reports, proposal, coordination, working cooperation in
inter-disciplines, use of resources, collection, analysis, and selection of data for analysis
of problems, service planning and monitoring.
SO1053
ทฤษฎีและหลักการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
Theory and Principle of Social Development
ปรัชญา แนวคิด และหลักการของการพัฒนาสังคมกระบวนการและวิธีในการพัฒนาสังคมบทบาท
ของกลุมและสถาบันทางสังคมในการยกมาตรฐานการครองชีพและพัฒนาสภาพแวดลอมทางสังคม
Philosophy, concepts and principles of social development, process and methods
of social development. Roles of the groups and social institutions in raising a standard of
living, and social environmental development.
SO1054

พลวัตพฤติกรรมมนุษยในสังคมที่เปลี่ยนแปลง 3(3-0-6)
Dynamics of Human Behavior in Changing Society
แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพลวัตพฤติกรรมมนุษย
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของ
มนุษยในดานตางๆ ตั้งแตปฏิสนธิถึงวัยชรา ความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษยในแตละชวง
วัยโดยเชื่อมโยงสัมพันธกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงสังคม กลไกทางสังคมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมมนุษยใน
สังคมที่เปลี่ยนแปลง ความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมทางสังคม ที่มีผลตอปฏิสัมพันธระหวางความ
ตองการของมนุษยและความคาดหวังของสังคม
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
society.
SO1055

เทคโนโลยีสารสนเทศในงานสังคมสงเคราะห
3(3-0-6)
Information Technology for Social Work
ศึกษาบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่นํามาใชในสังคมสงเคราะห ระบบการสื่อสาร ขาวสาร
และการนํานวัตกรรมใหม ๆ มาประยุกตใชกับงานสังคมสงเคราะห ความสําคัญของเครื่องมือเครื่องใช
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จัดทําโดยคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร
และอุปกรณที่จําเปนตอการสื่อสาร รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีที่เปนอุปสรรคตอการนํานวัตกรรม
ใหม ๆ ไปใช
To study roles of information technology used for social work, communication
system, information, application of new innovation for social work. The importance of
tools and essential materials used for communication including tradition as a barrier of
application of new innovation.
SO1056

การสังคมสงเคราะหกับการพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
Social Work and Community Development
หลักการและจุดมุงหมายของการพัฒนาชุมชน ลักษณะและความแตกตางของชุมชนชนบทและ
เมือง การเฟนหาและฝกผูนํา การสรางองคการสงเสริมความสัมพันธระหวางองคการและหนาที่ของนัก
สังคมสงเคราะหในงานพัฒนาชุมชน
Principles and goals of community development, nature and differences of city
and rural community, selection of leaders and training for leaders, building organization
for promoting relations between organization and roles of social workers for community
development.
SO1057

จริยธรรมนักสังคมสงเคราะห
3(3-0-6)
Ethics of Social Workers
ศึกษาจริยศาสตร วัฒนธรรมพื้นบาน รวมทั้งพฤติกรรมและผลกระทบตอพฤติกรรมทางจริยธรรม
โดยศึกษาจากกรณีตัวอยาง และศึกษาปจจัยทางดานการเมือง,เศรษฐกิจ, สังคม และวัฒนธรรมของนัก
สังคมสงเคราะหในสังคมไทย
To study ethics, folklore and culture including behavior and impact on ethic
behavior by studying a case study, and to study factors relating politics, economy and
society, and culture of social workers in Thai society.
SO1058

สังคมสงเคราะหในกระบวนการยุติธรรม
3(3-0-6)
Social Work in Judiciary Process
แนวคิด หลักการ วิธีการ และพัฒนาการของการสังคมสงเคราะหที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม
การประยุกตใชงานสังคมสงเคราะหในกระบวนการยุติธรรมไทย ปญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวโนม
และแนวทางแกไขปญหาของงานสังคมสงเคราะหในกระบวนการยุติธรรม และมีการจัดการศึกษาดูงานใน
หนวยงานที่เกี่ยวของ
Concepts, principles, methods and evolution of social work relating to judiciary
process, social work applied to Thai judiciary process, problems and obstacles including
tendency and a means of problem-solving relating to social work in judiciary process, and
making arrangement for educational tour.
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มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร
SO1059

การฝกภาคปฏิบัติ
3(3-0-6)
Field Work
ฝกใหนักศึกษาเกิดความเขาใจและทักษะในการนําหลักการและวิธีการทางสังคมสงเคราะหไป
ประยุกตใชในหนวยงานที่ใหบริการสังคมสงเคราะหการใชทรัพยากร
การติดตอประสานงานในการ
ใหบริการแกผูรับบริการ วิเคราะหวิธีการใหบริการในองคการอยางมีระบบ
To train learners to understand and gain skills in applying principles and social
work methods for serving social work, use of resources, coordination, giving services to
recipients, analysis of servicing methods in organization.
SO1060

การสังคมสงเคราะหเฉพาะราย
3(3-0-6)
Social Work in Specific Case
ประวัติความเปนมา ขอบเขต วัตถุประสงค แนวคิด วิธีการ กระบวนการและทฤษฎีที่ประยุกตใช
ในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหเฉพาะราย รวมถึงปญหา คานิยม ศึกษาบทบาทหนาที่และความ
รับผิดชอบของนักสังคมสงเคราะหเฉพาะรายในองคการและหนวยงานสังคมสงเคราะหประเภทตางๆ
รวมถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับโครงการและบริการดานวางแผนครอบครัว
To study a background history, scope, goals, concepts, methods, process and
theories applied to social work in specific case including problems and value. To study
roles and responsibilities of social workers responsible for a specific case in organization
and social work agencies including studying fundamental knowledge relating to projects
and services in family planning.
SO1061

นโยบายและการบริหารงานสวัสดิการสังคม
3(3-0-6)
Policy and Social Welfare Administration
ศึกษาวิเคราะห นโยบายในการบริหารงานสวัสดิการทางสังคมของชุมชน สังคม ประเทศ ในแตละ
ยุคของรัฐบาล ตลอดจนศึกษาประวัติความเปนมาของการใหบริการทางสังคมตั้งแตสมัยสุโขทัย อยุธยา
ธนบุรี รัตนโกสินทร จนถึงปจจุบัน การวิเคราะหนโยบาย สวัสดิการทางสังคม ที่รัฐบาลแตละสมัยนํามาใช
To study and analyze a policy of social welfare administration in community,
society, and country carrying out by governments in any periods of government including
studying background history of social services in Sukhothaya, Ayudthaya, Thonburi and
Rattanasin periods. To analyze a policy and social welfare carrying out by the
governments.
SO1062

การวิจัยทางสังคมสงเคราะห
3(0-3-6)
Social Work Research
วิธีการตางๆ ในการคนควาหาความรู แนวคิด และระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตรที่ประยุกตใช
กับงานสังคมสงเคราะห สถิติเบื้องตนที่จะเปนพื้นฐานในการศึกษาวิจัย ฝกหัดทําวิจัยครอบคลุมตั้งแตการ
กําหนดปญหา การตั้งคําถามการวิจัย แนวคิด และสมมติฐาน การกําหนดประชากร การสุมตัวอยาง การ
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มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล กระบวนการนําเสนอผลการวิจัย ทั้งวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและวิธีวิจยั
เชิงคุณภาพ รวมทั้งใชโปรแกรมคอมพิวเตอรประกอบการฝกดวย และการปฏิบัติงานวิจัยรวมกันระหวาง
นักสังคมสงเคราะห กลุมเปาหมาย กลุมบุคคลที่เกี่ยวของ
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, and work cooperation for
social workers, target groups, and concerned groups.
SO1063

การสัมมนาทางสังคมสงเคราะห
3(3-0-6)
Seminar on Social Work
ฝกฝนนักศึกษาในการวิเคราะหงานสังคมสงเคราะห โดยใชความรูจากการศึกษาภาคทฤษฎีและ
ประสบการณจากการฝกภาคปฏิบัติ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนคติ เพื่อเปนแนวทางใน
การพัฒนาวิชาชีพสังคมสงเคราะหอยางมีประสิทธิภาพ
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.
SO1064

การสังคมสงเคราะหเฉพาะกลุม
3(3-0-6)
Social Work in Specific Group
ปรัชญา แนวความคิด ความมุงหมาย หลักการ วิธีการและกระบวนการของงานสังคม
สงเคราะห กลุม ลักษณะและความรูตาง ๆ เกี่ยวกับกลุม การเปนผูนํากลุม การสรางมนุษยสัมพันธใน
กลุม การวิเคราะหความตองการ ปญหาขอขัดแยงและปฏิกิริยากลุม วิธีการดําเนินงานเพื่อใหความ
ชวยเหลือกลุมและบุคคลในการพัฒนาตนเองตามวิถีทางแหงระบอบประชาธิปไตย
Philosophy, concepts, objectives, principles, methodology and social work
process, groups, nature and knowledge relating to groups, group of leadership,
construction of human relations in a group, an analysis of needs, conflict resolution, and
group reaction. Methods of helping a group of people and individuals for selfdevelopment as a means of democracy.
SO1065

การจัดการความขัดแยงในงานสังคมสงเคราะห 3(3-0-6)
Conflict Resolution in Social Work
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความขัดแยง หลักการบริหารจัดการความขัดแยง พัฒนาการและ
กระบวนการจัดการความขัดแยงทั้งในประเทศ และตางประเทศ ทักษะและเทคนิคการจัดการความขัดแยง
ในรูปแบบตาง ๆ การเจรจาตอรอง การไกลเกลี่ยเปนตน รวมทั้งบทบาทหนาที่ของวิชาชีพสังคม
สงเคราะหและทีมงานสหวิชาชีพในการปกปองคุมครองดวยกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ การพิทักษ
สิทธิ์กระบวนการทางกฎหมาย และกระบวนการทางสังคมอื่น ๆ ในการจัดการความขัดแยง
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มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร
Concepts and theories relating to conflicts, principles of conflict administration,
evolution and conflict management process in Thailand 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.
SO1018

สวัสดิการสังคม
3(3-0-6)
Social Welfare
ความหมาย คํานิยามของสวัสดิการสังคม บริการสังคมที่สนองตอบความตองการของประชาชนใน
สังคม นโยบายและงานบริการตาง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชนที่ใหบริการแกครอบครัว เด็กและคนชรา
ตลอดจนแนวโนมที่จะจัดบริการทางสังคมอื่น ๆ ใหแกประชาชน
The meaning and definition of social welfare, social services in response to the
needs of people in society, public policy and services of state and private sectors serving
family, children and the elderly, tendency to preparing other services for people.
SO1066

สังคมสงเคราะหทางการศึกษา
3(3-0-6)
Social Work in Education
ศึกษาวิเคราะหบทบาทและหลักสูตรที่นําไปใชในการพัฒนาสังคมที่แตกตางของแตละพื้นที่
ระบบการศึกษาของแตละสังคม รวมถึงการกําหนดหลักสูตร ใหสอดคลองกับพื้นที่ของแตละทองถิ่นชนบท
การศึกษา
กระบวนการเรียนการสอนของแตละหลักสูตรที่จะนําไปใชกับชุมชนแตละกลุมไดอยาง
เหมาะสม
To study and analyze roles and curriculums used for social development in
different areas of society including curriculum determination conforming to each area of
rural communities, education, learning-teaching process in each curriculum used for each
community/group as appropriate as it should be.
SO1067

ภาษาอังกฤษสําหรับงานสังคมสงเคราะห
3(3-0-6)
English for Social Work
ศึกษาและฝกฝนโครงสรางศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชกันอยางแพรหลายในงานสังคม
สงเคราะห พรอมทั้งฝกหัดการใชศัพทและสํานวนในการฟง พูด และอาน ฝกฝนแนวทางในการอานและ
เขียนขอความที่เนนเนื้อหาทางสังคมสงเคราะหศาสตร เชน การอานตํารา บทความวารสาร การเขียน
จดหมายโตตอบ และการเขียนรายงาน
To study and practice in learning 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, and journals, writing correspondence and report.
SO1068

พระพุทธศาสนากับการสังคมสงเคราะห

3(3-0-6)
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มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร
Buddhism and Social Work
ศึกษาหลักคําสอน และบทบาทของพระพุทธศาสนาที่มีตอการสังคมสงเคราะหโดยเนนบทบาท
ของสถาบันสงฆ ที่มีตอสังคมไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
To study principles of teaching, and roles of Buddhism toward social work
focusing on roles of a Sangha institution in the past and at present.
SO1069

การใหการปรึกษาทางสังคมสงเคราะห
3(3-0-6)
Social Work Counseling
หลักการ กระบวนการ ขั้นตอนการใหการปรึกษา เทคนิคการประยุกตแนวคิดทฤษฎีทางการให
การปรึกษาและจิตบําบัดในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหเพื่อการชวยเหลือทั้งในระดับบุคคล 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.
(7) กลุมวิชาเลือก
SO1070

สังคมไทยกับการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
Thai Society and Social Development
โครงสรางสังคมไทย และกลไกทางสังคมที่เปนสิ่งกําหนดปทัสถานทางสังคมในเชิงพฤติกรรมใน
สังคม สถาบันการศึกษากับการกําหนดปทัสถานทางสังคมในเชิงพฤติกรรม แนวคิด และที่มาของการ
พัฒนาสังคมในสังคมไทย
Structure of Thai society, and social mechanism determining behavioral-social
norms, educational institutions, and determination of behavioral-social norms, concepts
and sources of Thai social development.
SO1071

การมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
Participation in Social Development
แนวคิด
หลักการและความสําคัญของการมีสวนรวมของบุคคล กลุมและชุมชน องคกรใน
กระบวนการสังคมสงเคราะห กลวิธีในการกระตุนใหเกิดความรับผิดชอบตอสังคมบทบาทและหนาที่ของ
แตละบุคคลในการมีสวนรวมกับการพัฒนาสังคม
Concepts, principles, and the importance of participatory individuals, groups and
communities, organization in social work process, motivational strategy for sense of
responsibility for societies, roles and duties of individuals in cooperation with social
development.
SO1072
การสังคมสงเคราะหทางการแพทย
3(3-0-6)
Social Work in Primary Health Care
ทฤษฎีสาธารณสุขมูลฐานและสมุฎฐานของโรคตางๆ ที่สําคัญเนนการควบคุมปองกันโรคติดตอ
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มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร
สุขศึกษา ปญหาสังคมกับการสาธารณสุขมนุษยกับสิ่งแวดลอมทางสุขภาพอนามัย
Theory of fundamental public health and hypotheses of diseases concentrating
on communicative disease, health education, social problems and public health of
human beings and hygienic environment.
SO1073

การสังคมสงเคราะหสําหรับกลุมบุคคลพิเศษ
3(3-0-6)
Social Work for Specific Group
ความหมาย ธรรมชาติของผูดอยโอกาสในสังคม ผลกระทบจากสภาพความเปนอยู ประเพณี
วัฒนธรรม ทัศนคติของชุมชนตอกลุมผูดอยโอกาสในสังคมของรัฐ ลักษณะงานและบทบาทหนาที่ของนัก
สังคมสงเคราะหในการทํางานกับผูดอยโอกาสกลุมตางๆ
To study the meaning and nature of the disadvantaged, an impact on living
conditions in terms of culture, tradition, attitude of community toward the disadvantaged
in societies, nature of work, roles and responsibilities of social workers in dealing with the
disadvantaged groups.
SO1074

การสังคมสงเคราะหกับความเปนธรรมในสังคม
3(3-0-6)
Social Work and Social Justice
ศึกษาปรัชญา และแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และความเปนธรรมในสังคม ปจจัยและ
มาตรการเสริมสรางความเปนธรรมในสังคมเพื่อการแกไขความขัดแยง ความไมเปนธรรมและเสริมสราง
ความมั่นคงในสังคมใหเกิดความบริสุทธิ์และยุติธรรมมากขึ้น
To study philosophy and concept relating human rights, and justice in society,
factors and measurement of social justice for conflict resolution, unfairness, and
construction of social security for creating fairness and justice.
SO1075

การสังคมสงเคราะหประยุกตในการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานมนุษย 3(3-0-6)
Applied Social Work in Development for Human Settlement
ศึกษาปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีตาง ๆ ของการตั้งถิ่นฐานของมนุษยในแตละพื้นที่ ปญหาที่เกิดขึ้น
ภายใน และระหวางถิ่นฐานตาง ๆ เนนการวิเคราะห เพื่อสวัสดิการสังคมในการตั้งถิ่นฐานของมนุษย
To study philosophy, concepts, and theories of human settlement in any parts of
land, internal problems, and the problems occurred in various domiciles focusing on
analysis of social welfare in human settlement.
SO1076

ปญหาสังคมและมาตรการทางสังคม
3(3-0-6)
Social Problems and Social Measures
ความสําคัญของปญหาสังคม แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิวัฒนาการในการวิเคราะห
ปญหาสังคมระดับตางๆ ศึกษา และวิเคราะหปญหาสังคมในประเทศไทย รวมทั้งมาตรการตาง ๆ ที่จะ
นําไปสูการพัฒนาสังคมทั้งในดานปองกันแกไขฟนฟูและพัฒนา
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
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problems in Thailand including various measurements leading to social development in
connection with prevention, rehabilitation and development.

SO1077

งานสังคมสงเคราะหในประเทศไทย
3(3-0-6)
Social Work in Thailand
องคกรและขบวนการงานสังคมสงเคราะหในประเทศไทยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เชน งาน
สังคมสงเคราะห กรมประชาสงเคราะห กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สภาสังคมสงเคราะห และ
หนวยงานสังคมสงเคราะหอื่น ๆ ที่ทําหนาที่สงเคราะหบุคคลประเภทตางๆ
Organization and process of social work in public and private sectors such as
social work, department of public welfare, ministry of labor, and social welfare, social
work council, and other social work agencies responsible for individuals welfare.
SO1078

การปองกันอาชญากรรมและการปฏิบัติตอผูกระทําผิด 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.
SO1079

การดูงานและสัมมนา
3(3-0-6)
Field Visits and Seminar
เรียนรูการปฏิบัติงานขององคกรสังคมสงเคราะหของภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น องคกรประชาชน มุงใหนักศึกษาไดเรียนรูเกี่ยวกับแนวคิด นโยบาย การบริหารงาน
และการดําเนินงานขององคการที่มีความหลากหลายของสังคมไทย รวมทั้งสงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียน
รูแบบมีสวนรวม เสริมสรางทัศนคติทางวิชาชีพที่ดีของนักศึกษา (มีการศึกษาดูงาน)
To learn about work performance in public social work organizations, nongovernment organizations (NGOs), local administration organization, and organizations of
people, and to provide learners with concept, policy, administration, and work in multiorganizations in Thai society including a promotion in creating cooperative-learning
process, building professional attitude for students (educational tours).

(8) กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ
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SO1080

การฝกภาคปฏิบัติ 1
2(90)
Field Work Practicum 1
ฝกใหนักศึกษาไดนําวิธีการสังคมสงเคราะหเฉพาะรายเฉพาะรายกลุม ไปใชในการปฏิบัติงานของ
องคการฝกใหนักศึกษาเรียนรูแนวคิด ทฤษฎี หลักการ ทักษะทางวิชาชีพโดยเฉพาะการนําวิธีการสังคมสง
เคราะหแบบผสมผสานไปประยุกตใชในหนวยงานที่ใหบริการ ฝกใหนักศึกษารูจักวิเคราะห เชื่อมโยงการ
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหแบบผสมผสาน การนําเสนอแนวคิด เพือ่ ปรับปรุงทั้งวิธีการใหบริการและการ
พัฒนาระบบสวัสดิการสังคมใหมๆ ที่สอดคลองกับบริบทของสังคมไทยในระดับตางๆ
To train learners the methods of social work for specific case and group 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.
SO1081

การฝกภาคปฏิบัติ 2
5(450)
Field Work Practicum 2
ฝกใหนักศึกษาไดนําวิธีการสังคมสงเคราะหไปประยุกตใชในการทํางานกับชุมชนเมืองหรือชนบท
ฝกใหนักศึกษาสามารถศึกษาชุมชน วิเคราะหชุมชน การวางแผนดําเนินโครงการ การปฏิบัติการตาม
แผนงานการประเมินผลการดําเนินงาน โดยนําแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการสังคมสงเคราะหแบบ
ผสมผสานไปใชในการศึกษา ฝกใหนักศึกษาเกิดทักษะการทํางานกับชุมชน การสรางเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในกระบวนการปฏิบัติงานชุมชนทุกขั้นตอนการเรียนรูกลยุทธใหมในการทํางานกับชุมชน
To train learners the methods of social work applied for work in urban, or rural
communities, and to train and educate learners an ability to study and analyze
communities, project planning, working as planned, evaluating work by carrying over an
idea, theory, principles and methods of integrated social work to education, and to train
learners working skills in communities. Preparation for people participation in working
process in community in all steps of learning new strategy.

3.2 ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา)
3.2.1 อาจารยประจํา
สําหรับเปดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน อําเภอเมือง
จังหวัดขอนแกน
ลําดับ ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิสาขา
วิชาเอก

สําเร็จจาก

ปที่
จบ

ภาระงานสอน ชม./สัปดาห
2554 2555 2556 2557
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1

2

3

4

5

6
7

8

9

นายวรเทพ
เวียงแก

นายเอกชาตรี
สุขเสน

พระทวี อภโย
นายอเนก
มูลมา

นายเดชา
กัปโก

พระมหาสาคร
ชิตงฺกโร

อาจารย

อาจารย

อาจารย
อาจารย

อาจารย

อาจารย

พระมหาสมัย
ผาสุโก

อาจารย

พระสุรศรี
ปภากโร

อาจารย

พระมหาสมพงษ
สุขุมาโล

ผูชวย
ศาสตรา-

- สส.ม.(สังคม
ม.ธรรมศาสตร
สงเคราะหใน
กระบวนการยุติธรรม)
-ศน.บ (ภาษาอังกฤษ) ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย
- สส.ม. (สังคม
ม.ธรรมศาสตร
สงเคราะหทาง
การศึกษา)
- ศน.บ.
ม.มหามกุฏราช
(ภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัย
-ศศ.ม.(สังคม
ม.ขอนแกน
วิทยาการพัฒนา)
-ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ) ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย
-ศศ.ม. (จารึกภาษา ม.ศิลปากร
ตะวันออก)
- ศน.บ. (สังคมวิทยา ม.มหามกุฏราช
และมานุษยวิทยา) วิทยาลัย
- Ph.D.
Banaras
(Sociology),
Hindu
University,
India
- M.A.(Sociology) Banaras
Hindu
University,
India,
- ศน.บ.(สังคมวิทยา ม.มหามกุฏราช
และมานุษยวิทยา) วิทยาลัย
- ศศ.ม. (ภาษาไทย) ม.นเรศวร
- ศน.บ.
ม.มหามกุฏราช
(ภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัย
-ศศ.ม. (ไทยศึกษา) ม.มหาสารคาม
- ศน.บ.
ม.มหามกุฏราช
(ภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัย
- M.A. (Sociology) Banaras
Hindu
University
-ศน.บ. (สังคมวิทยา ม.มหามกุฏราช
และมานุษยวิทยา) วิทยาลัย
- Ph.D.(Ancient
Magadh
Indian and
University,
Asian studies)
Bihar,India
-ศน.ม.
ม.มหามกุฏราช
(พุทธศาสตร)
วิทยาลัย

2541
15

15

15

15

15

15

15

15

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

2543
2537

9

9

9

9

2542
2538

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

2537
2542
2539
2550
2546
2547
2541
2547

2541

2538

2536
2532
2546
2538
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จารย

10

พระครูปลัดสังวร
กิตฺติสาโร

อาจารย

- พธ.บ. (พุทธ
ศาสตร)
- ศน.ม.
(พุทธสาสนาและ
ปรัชญา)
- ศน.บ.(ปรัชญา)

ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย
Mysore,
University,
India
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย
Magadh
University,
Bihar,India
Banaras Hindu
University
ม.สุโขทัยธรร
มาธิราช
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย

2538

-ศศ.ม.(สันสกฤต)
ม.ศิลปากร
-ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ) ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย
- M.A.(Linguistics) University of
อาจารย
Delhi
-ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ) ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย
-ศศ.ม.(สันสกฤต)
ม.ศิลปากร
-ศศ.บ.(การศึกษา
ม.สุโขทัย
อาจารย
นอกระบบ)
ธรรมาธิราช
- พธ.บ.(อังกฤษ)
ม.มหาจุฬาลง
กรณราช
วิทยาลัย
- Ph.d.(English)
Punjab
University
รอง
- M.A.(Linguistics) University of
ศาสตราจารย
Delhi
- ศน.บ.
ม.มหามกุฏราช
(ภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัย

2541
2536

- M.A.(History)
11

12

นายเมธี
สมภักดี

นายเสงี่ยม
ศิริสวัสดิ์

ผูชว ย
ศาสตราจารย - ศน.บ. (บริหาร
การศึกษา)
-Ph.d.(Buddhist
Studies)
- M.A.(Linguistics)

ผูชวย
ศาสตราจารย -ศษ.บ.(สังคม)

- ศน.บ.
(ภาษาอังกฤษ)
นายแกนเพชร
13 แฝงสีพล

14

15

16

นายวิทูล
ทาชา

นายธนกร
ชูสุขเสริม

นายไพโรจน
บัวสุข

ม.มหาจุฬาลง 2530
กรราชวิทยาลัย
ม.มหามกุฏราช 2550
วิทยาลัย

อาจารย

3.2.2 อาจารยพิเศษ
ลําดับ ชื่อ–ฉายา นามสกุล

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

2522
2518
2547
2540
2545
2537

2541
2537
2542
2549
2536
2546
2540
2536

ตําแหนงวิชาการ
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1

นายพรอัมรินทร
พรหมเกิด

2

นายปรีดา นิลสาคู

3

ร.ต.อ.โกศล อดทน

4

พ.ต.อ.วิทุร โพธิปสสา

5

นายสุชาติ
โคตรทุม

6

พ.ต.ท.ชํานิ คนไว
นางอัปสรสวรรค
คําเจริญ

7
8
9

- Ph.D. (รัฐประศาสนศาสตร) ม.บูรพา
- สค.ม. (สังคมวิทยา)ม.ธรรมศาสตร
- น.บ. (นิติศาสตร) ม.รามคําแหง
-ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ศน.ม. (รัฐศาสตรการปกครอง)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
- ศศ.บ. (รัฐศาสตร) ม.รามคําแหง
-น.บ. (นิติศาสตร) ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
- ศน.ม. (รัฐศาสตรการปกครอง)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
- น.บ. (นิติศาสตร) ม.รามคําแหง
- ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
- น.บ. (นิติศาสตร)
ม.คณาสวัสดิ์มหาสารคาม
- ศศ.ม. (การบริหารการพัฒนา) ม.ขอนแกน
- รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร)
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
-ศศ.บ.(รัฐศาสตร) ม.รามคําแหง
-สส.บ. (สังคมสงเคราะห) ม.ธรรมศาสตร

-น.ม.(นิติศาสตร) ม.รามคําแหง
-น.บ. (นิติศาสตร) ม.รามคําแหง
นางบําเพ็ญ วงศศรีแกว -M.A.(Ag.Education & Community
Development) University of the
Philippines Los Banos
-กศ.บ. (สังคมศึกษา) วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ประสานมิตร
นายณัฐพล แกวขัน

-น.ม.(รัฐศาสตร) ม.รามคําแหง
-ศศ.บ.(รัฐศาสตร) ม.รามคําแหง

10

นายวิเชียร โพธิ์ศรี

11

-พบ.ม.(สถิติประยุกต) สถาบันบัณฑิตพัฒนายสําเริง จันทรสุวรรณ นบริหารศาสตร
-ศษ.บ.(คณิตศาสตร-เคมี) ม.ขอนแกน

ผูชวยศาสตราจารย

อาจารย

อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย

รองศาสตราจารย

อาจารย

รองศาสตราจารย
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12

13

นายศักดิ์ชัย
กาญจนะวรรณ

-พบ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร) สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถามี)
ฝกปฏิบั ติ ตามระเบีย บมหาวิทยาลั ย มหามกุ ฏ ราชวิทยาลั ย วาด วยการปฏิบั ติ ศาสนกิ จ สําหรับ พระ
นักศึ กษา พ.ศ.2543 และระเบีย บมหาวิทยาลั ยมหามกุ ฏราชวิทยาลั ยวาดวยการปฏิบั ติงานสําหรั บ
นักศึกษาคฤหัสถ พ.ศ. 2544 สถานที่ปฏิบัติงาน ศาสนสถาน สถานที่ราชการ หนวยงาน องคกร มูลนิธิ
หรือสถาบันที่ดําเนินการเกี่ยวกับสาธารณะประโยชน หนวยงานอื่นๆ ที่ดําเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณะ
ประโยชน และสรางสรรคกิจกรรมที่เปนประโยชนแกชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย สังคม ชุมชนและ
สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
4.1.1 มีความรูและทักษะดานการปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐและเอกชน
4.1.2 มีทกั ษะการทํางานดานการวางแผน การจัดการ และการติดตอสื่อสาร
4.1.3 มีการพัฒนาดานมนุษยสัมพันธ คุณธรรม จรรยาบรรณ จริยธรรมและการทํางานเปนทีม
4.1.4 มีทักษะในการประยุกตหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาไปใชในงานสังคมสงเคราะห
4.2 ชวงเวลา
การฝกปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวาดวยการปฏิบัติศาสนกิจสําหรับ
พระนักศึกษา พ.ศ.2543 และระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวาดวยการปฏิบัติงานสําหรับ
นักศึกษาคฤหัสถ พ.ศ. 2544 สถานที่ปฏิบัติงาน ศาสนสถาน สถานที่ราชการ หนวยงาน องคกร มูลนิธิ
หรือสถาบันที่ดําเนินการเกี่ยวกับสาธารณะประโยชน หนวยงานอื่นๆ ที่ดําเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณะ
ประโยชน และสรางสรรคกิจกรรมที่เปนประโยชนแกชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย สังคม ชุมชนและ
สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 4 ระยะเวลารวม 90 ชั่วโมง ดังนี้
ฝกปฏิบัติงานเปนระยะเวลา 15 วันๆ ละ 6 ชั่วโมง (15 x 6 = 90 ชั่วโมง)
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 4 ระยะเวลารวม 450 ชั่วโมง ดังนี้
ฝกปฏิบัติงานเปนระยะเวลา 75 วันๆ ละ 6 ชั่วโมง (75 x 6 = 450 ชั่วโมง)
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
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วันจันทร-วันศุกร เวลา 08.00-17.00 น. (หรือเปนไปตามที่หนวยงานที่นักศึกษาเขาฝกงานจะ

กําหนด)
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี)
5.1 คําอธิบายโดยยอ
การทํางานวิจัยเกี่ยวกับสังคมสงเคราะหศาสตร โดยใหมีการดําเนินการดังนี้
5.1.1 นักศึกษาเลือกเรื่องที่สนใจเพื่อทํางานวิจัย พรอมกับเลือกอาจารยที่ปรึกษา
5.1.2 สืบคนขอมูลและจัดทําโครงรางงานวิจัย
5.1.3 นําเสนอโครงรางงานวิจัยตออาจารยประจําวิชา
5.1.4 ดําเนินการทําวิจัย
5.1.5 นําเสนอความกาวหนาการทําวิจัย
5.1.6 วิเคราะหขอมูลและจัดทํารายงานการวิจัย
5.1.7 นําเสนอผลงานวิจัยและตอบขอซักถาม (สอบ) ตออาจารยประจําวิชา
5.1.8 สงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณตออาจารยประจําวิชา
5.1.9 ตีพิมพเผยแพรผลงานในวารสารวิชาการและหรือนําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ (หาก
มี)
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
5.2.1 มีความรูและทักษะดานการวิจัย ไดแก การสืบคนขอมูล การจัดทําโครงรางงานวิจัย การ
นําเสนอโครงรางงานวิจัย การดําเนินการวิจัย การนําเสนอความกาวหนางานวิจัย การวิเคราะหขอมูล การ
นําเสนอผลงานวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย และ การตีพิมพเผยแพรงานวิจัยในวารสารวิชาการและ
หรือการนําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ (หากมี)
5.2.2 มีทักษะการทํางานดานการวางแผน การบริหารจัดการ การติดตอสือ่ สาร การจัดเตรียม
สื่อ (power point) เพื่อการนําเสนอและเทคนิคการนําเสนอ
5.2.3 มีการพัฒนาดานมนุษยสัมพันธ คุณธรรม จรรยาบรรณ จริยธรรมในการทําวิจัย และการ
ทํางานเปนทีม (เนื่องจากนักศึกษา 3-5 คน รวมกันทํางานวิจัย 1 เรื่อง)
5.3 ชวงเวลา
ภาคการที่ 1 ชั้นปที่ 4
5.4 จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 คณะสังคมศาสตรแตงตั้งคณะกรรมการประสานงานรายวิชา
5.5.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมรายละเอียดและขั้นตอนตางๆ ของรายวิชา พรอมจัดทํา
คูมือรายวิชา
5.5.3 ชี้แจงรายละเอียดวิชาแกนักศึกษาพรอมตอบขอซักถาม
5.5.4 แนะนําวิธีการสืบคนขอมูล วิธีการจัดเตรียมโครงรางงานวิจัย วิธีการเขียนรายงาน
ผลการวิจัย การจัดเตรียมสื่อเพาเวอรพอยตเพื่อการนําเสนอ และวิธีการนําเสนอ
5.5.5 คณะสังคมศาสตรแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
5.5.6 อาจารยที่ปรึกษาจัดตารางนัดพบนักศึกษาเพื่อเลือกเรื่องที่จะศึกษาและใหคําปรึกษาตางๆ
ติดตอสถานที่ตางๆ เปนตน
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 มีคณะกรรมการประเมินผลงานวิจัย ประกอบดวยอาจารยประจําวิชา อาจารยที่ปรึกษา
อาจารยที่ปรึกษารวม (รวม 3-4 คน) ทําหนาที่ประเมินโครงรางงานวิจัยวามีความเหมาะสมหรือไม พรอม
ใหขอเสนอแนะตางๆ ที่จะทําใหไดผลงานการวิจัยที่ดีและรัดกุม มีความเหมาะสมกับเวลาของนักศึกษา
เปนตน
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5.6.2 คณะกรรมการประเมินผลงานวิจัยดังกลาวทําหนาที่ประเมินความกาวหนาของงานวิจัย
พรอมใหขอเสนอแนะตอปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้น (หากมี)
5.6.3 เมื่อนักศึกษาไดเสร็จสิ้นการดําเนินการวิจัยและเตรียมรายงานผลการวิจัยแลว
คณะกรรมการประเมินผลงานวิจัยทําหนาที่ตรวจรายงานฯ และสอบงานวิจัย
5.6.4 นักศึกษาจะผานรายวิชานี้ (C=60-65 คะแนน) เมื่ออาจารยประจําวิชาสรุปความเห็นใหผาน
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
ระบุคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่เปนความคาดหวังหรือเปาหมายเฉพาะของหลักสูตรนี้
พรอมทั้งระบุกลยุทธหรือกิจกรรมการดําเนินการที่จะสงผลใหเกิดคุณลักษณะพิเศษดังกลาว
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมการดําเนินการ
1.1 ความคิดวิเคราะหและสรางสรรค
-จัดกิจกรรมเปดโอกาสใหนักศึกษาไดใชความคิด
สรางสรรคอยางตอเนื่อง
-รายวิชาการวิจัยทางสังคมสงเคราะห ฝกฝนให
นักศึกษาไดใชความคิดสรางสรรคในการวิจัย
-รายวิชาปฏิบัติการตางๆของคณะสังคมศาสตร ได
มีการแบงกลุมนักศึกษา และมอบหมายให
นักศึกษาไดคิดวิเคราะหเกี่ยวกับงานสังคม
สงเคราะหในสถานการณปจจุบัน
1.2 ความสามารถดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี -จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรในหองคอมพิวเตอรและ
สารสนเทศ
หองสมุดสําหรับใหนักศึกษาสืบคนขอมูลตางๆ
-จัดบริการ wireless internet ตามจุดตางๆ ของ
คณะสังคมศาสตร
-มีรายวิชาคอมพิวเตอรเพื่อการทํางาน
คอมพิวเตอรพื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการคนควา ฝกฝนใหนักศึกษาสืบคนขอมูล
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ ได
-ฝกฝนนักศึกษาจัดเตรียมการนําเสนอผลงานดวย
โปรแกรมตางๆ ในการนําเสนอผลงาน
-ฝกฝนนักศึกษาสงรายงานดวยสื่ออิเล็คทรอนิค
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.3 ความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ
-จัดโครงการสอนเสริมภาษาอังกฤษ
-รายวิชาสัมมนาทางสังคมสงเคราะหศาสตร
แบงกลุมนักศึกษาเพื่อสัมมนาดวยภาษาอังกฤษ
-ฝกฝนการอานวารสารวิชาการภาษาอังกฤษ
สอดแทรกตามรายวิชาตางๆ
-มีรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักสังคมสงเคราะห
1.4 การวางแผนการทํางาน การติดตอสื่อสาร การ -จัดการเรียนการสอนโดยแบงนักศึกษาทํางานกัน
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ทํางานรวมกัน มีมนุษยสัมพันธ คุณธรรม
จรรยาบรรณและจริยธรรม

เปนกลุม หรือสงนักศึกษาไปฝกปฏิบัติงานในศาสน
สถาน สถานที่ราชการ หนวยงาน องคกร มูลนิธิ
หรือสถาบันที่ดําเนินการเกี่ยวกับสาธารณะ
ประโยชนและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อ
เรียนรูการวางแผนการทํางาน ทํางานรวมกัน การ
ทํางานเปนทีม การมีมนุษยสัมพันธที่ดี มีคุณธรรม
จรรยาบรรณ จริยธรรม
-มีรายวิชาจริยธรรมและทักษะการศึกษาและมีการ
สอดแทรกคุณธรรม จรรยาบรรณและจริยธรรม
ตามรายวิชาตางๆ
-จัดบอรดและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ
สงเสริมการการวางแผนการทํางาน ทํางานรวมกัน
การทํางานเปนทีม การมีมนุษยสัมพันธที่ดี มี
คุณธรรม จรรยาบรรณ จริยธรรม
-มีอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยประจําชั้นคอย
ดูแล เอาใจใส ใหคําแนะนําและคําปรึกษาตางๆ
-นักศึกษามีโอกาสรวมทํางานบริการใหกับชุมชนใน
โครงการตางๆ

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
2.1.1.1 มีจิตสํานึกและตระหนักศึกษาในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางอาชีพ
2.1.1.2 มีวินัย ซื่อสัตย และรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
2.1.1.3 มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจในทองถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
2.1.2.1 การสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.2.2 สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียนของคณะสังคมศาสตร
2.1.2.3 การเรียนรูจากสถานการณจริง การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือในวิชาเรียน
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
2.1.3.1 ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาตางๆ ใน
คณะสังคมศาสตร
2.1.3.2 ประเมินพฤติกรรมโดยเพื่อนนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษา อาจารยผูสอน
2.1.3.3 ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
2.2.1.1 มีความรูความเขาใจในหลักการและทฤษฎีสําคัญในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห
ศาสตร
2.2.1.2 มีทักษะและประสบการณการเรียนรูในสาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร
สามารถปฏิบัติงานในสถานการณตางๆ ได
2.2.1.3 มีความรูความเขาใจในพัฒนาการใหมๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กับการแกไขปญหาและการตอยอดองคความรูในสาขาวิชา
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สถานการณ

2.2.1.4 ตระหนักศึกษาในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ขอบังคับที่เปลี่ยนแปลงตาม

2.2.1.5 มีความรูดานพระพุทธศาสนา
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานความรู
2.2.2.1 การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ไดแก การบรรยาย อภิปราย การ
นําเสนอ การจัดกิจกรรมการเรียนรู การศึกษาคนควาดวยตนเอง การเขียนรายงาน
2.2.2 2การฝกปฏิบัติ การฝกงาน การไดฝกการทํางานเดี่ยวและเปนกลุม
2.2.2.3 การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การเขารวมประชุมสัมมนาตางๆ ที่คณะ
สังคมศาสตรจัดขึ้น
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
2.2.3.1 ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา โดยการสอบขอเขียน สอบ
ภาคปฏิบัติ การทําแบบฝกหัด การทํารายงาน การนําเสนอผลงาน
2.2.3.2 ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
2.3.1.1 สามารถคนหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการพัฒนาความรูและ
การแกปญหาทางอาชีพไดอยางสรางสรรค
2.3.1.2 สามารถคิดวิเคราะหและริเริ่มสรางสรรค โดยใชความรูและประสบการณของตน
ในการแกปญหาการทํางานได
2.3.1.3 สามารถวางแผนการทํางานและการบริหารจัดการงานได
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
2.3.2.1 การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
2.3.2.2 การใหศึกษาคนควาดวยตนเอง การสัมมนา การทํางานวิจัย
2.3.2.3 การวางแผนการแกไขปญหาการเมืองการปกครองในสถานการณปจจุบัน ใน
หองเรียนอยางสม่ําเสมอ
2.3.2.4 การนําเสนอผลงาน เพื่อรับการประเมินผลงาน นําไปสูการปรับปรุงงานให
ถูกตอง
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
2.3.3.1 ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา
2.3.3.2 ประเมินผลงานจากการทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง การสัมมนา การทํางาน
วิจัย
2.3.3.3 ประเมินผลจากความสัมฤทธิ์ของงานที่ไดรับมอบหมาย
2.3.3.4 ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1.1 มีภาวะผูนํา มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบนพื้นฐาน
ของตนเองและของกลุม
2.4.1.2 ตระหนักศึกษาในความแตกตางหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
2.4.1.3 มีความรับผิดชอบในการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองและอาชีพอยางตอเนื่อง
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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2.4.2.1 การสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป
2.4.2.2 การสอนในรายวิชาตางๆ ตามหลักสูตร โดยเนนการทํางานเปนกลุม
2.4.2.2 การจัดใหมีรายวิชาฝกงาน ฝกภาคสนาม ฝกประสบการณอาชีพ
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
2.4.3.1 ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป
2.4.3.2 ประเมินผลการเรียนรูจากรายวิชาตางๆ ที่มีการสงเสริมใหทํางานกลุม
2.4.3.3 ประเมินผลการเรียนรายวิชาฝกงาน ฝกประสบการณอาชีพ
2.4.3.4 ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต
2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.5.1.1 มีความสามารถในการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตรหรือ
กระบวนการวิจัยในการคิดวิเคราะหหรือแกปญหาในชีวิตประจําวันและในการปฏิบัติงานได
2.5.4.2 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการสื่อสาร
การแสวงหาความรูดวยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลขอมูลและการนําเสนอขอมูลสารสนเทศ เพื่อ
ประโยชนในการศึกษาได
2.5.1.3 มีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหา
ความรูดวยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลขอมูลและการนําเสนอขอมูลสารสนเทศ
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.2.1 คณะสังคมศาสตรมีรายวิชาคอมพิวเตอรเพื่อการทํางาน คอมพิวเตอรพื้นฐาน
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการคนควา นอกจากนี้ยังมีรายวิชาสถิติเบื้องตน คณิตศาสตรพื้นฐาน และ
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร และสอดแทรกตามรายวิชาตางๆ
2.5.2.2 การเรียนรูดวยตนเองผานระบบ e-learning
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.3.1 ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา โดยการสอบขอเขียน สอบ
ภาคปฏิบัติ การทําแบบฝกหัด การทํารายงาน การนําเสนอผลงาน
2.5.3.2 ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(curriculum mapping)
พิจารณาความเชื่อมโยงของผลการเรียนรูของหลักสูตรและของรายวิชา แสดงใหเห็นวาแตละ
รายวิชาในหลักสูตร รับผิดชอบตอผลการเรียนรูใดบาง โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลัก หรือความ
รับผิดชอบรอง ทั้งนี้ ผลการเรียนรูดังตารางที่แนบ มีความหมายดังนี้
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. ดานคุณธรรมจริยธรรม
1.1 มีจิตสํานึกและตระหนักศึกษาในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางอาชีพ
1.2 มีวินัย ซื่อสัตย และรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
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1.3 มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจในทองถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ
2. ดานความรู
2.1 มีความรูความเขาใจในหลักการและทฤษฎีสําคัญในสาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร
2.2 มีทักษะและประสบการณการเรียนรูในสาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร สามารถ
ปฏิบัติงานในสถานการณตางๆ ได
2.3 มีความรูความเขาใจในพัฒนาการใหมๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
การแกไขปญหาและการตอยอดองคความรูในสาขาวิชา
2.4 ตระหนักศึกษาในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ขอบังคับที่เปลี่ยนแปลงตาม
สถานการณ
2.5 มีความรูดานพระพุทธศาสนา
3. ดานทักษะทางปญญา
3.1 สามารถคนหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการพัฒนาความรูและการ
แกปญหาทางอาชีพไดอยางสรางสรรค
3.2 สามารถคิดวิเคราะหและริเริ่มสรางสรรค โดยใชความรูและประสบการณของตนใน
การแกปญหาการทํางานได
3.3 สามารถวางแผนการทํางานและการบริหารจัดการงานได
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีภาวะผูนํา มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบนพื้นฐานของ
ตนเองและของกลุม
4.2 ตระหนักศึกษาในความแตกตางหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นไดดี
4.3 มีความรับผิดชอบในการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองและอาชีพอยางตอเนื่อง
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีความสามารถในการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตรหรือ
กระบวนการวิจัยในการคิดวิเคราะหหรือแกปญหาในชีวิตประจําวันและในการปฏิบัติงานได
5.2 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการสื่อสาร การ
แสวงหาความรูดวยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลขอมูลและการนําเสนอขอมูลสารสนเทศ เพื่อ
ประโยชนในการศึกษาได
5.3 มีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหา
ความรูดวยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลขอมูลและการนําเสนอขอมูลสารสนเทศ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
1
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาสังคมศาสตร
รายวิชาบังคับเรียน
-มนุษยกบั สังคม
รายวิชาเลือกเรียน
-สื่อพื้นบานกับสุขภาพชุมชน
-มนุษยกับเศรษฐกิจ
-ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
-การเมืองการปกครองของไทย
-สันติภาพศึกษา
-การศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
-ทองถิ่นศึกษา
กลุมวิชามนุษยศาสตร
รายวิชาบังคับเรียน
-ไทยศึกษา

2

ความรู
3

1

2

3

4

ทักษะความสัมพันธ
ทักษะทางปญญา ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
5 1 2 3 1 2
3
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ทักษะในการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3

 













มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร
คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
รายวิชาเลือกเรียน
-จริยธรรมและทักษะการศึกษา
-วิถีชีวิตและภูมิปญญาไทย
-การวางแผนชีวิตและครอบครัว
-ศิลปนิยม
-สังคีตนิยม
-ดนตรีศึกษา
-จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
-หลักปรัชญาและตรรกศาสตร
-พลศึกษากับการศึกษาคุณภาพชีวิต
กลุมวิชาภาษา
รายวิชาบังคับเรียน
-ภาษาไทย
-ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
-ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
รายวิชาเลือกเรียน
-ภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติ
-สัทศาสตรอังกฤษเบื้องตน
-ไวยากรณอังกฤษ

1

2

ความรู
3

1

2

  
 
  
 
 

  
 

  



  
   
   

3

4

ทักษะความสัมพันธ
ทักษะทางปญญา ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
5 1 2 3 1 2
3
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ทักษะในการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3





































มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร
ทักษะความสัมพันธ
ความรู
ทักษะทางปญญา ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2
3
     
 


     
  
  
คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
-การแปลอังกฤษพื้นฐาน
-ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
รายวิชาบังคับเรียน
-สถิติเบื้องตน
รายวิชาเลือกเรียน
-คณิตศาสตรพื้นฐาน
-คอมพิวเตอรเพื่อการทํางาน
-เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
-วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
-มนุษยกับสิ่งแวดลอม
-การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
-ชีวิตและสุขภาพ
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ทักษะในการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3


































มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร
หมวดวิชาเฉพาะ
1. ดานคุณธรรมจริยธรรม
1.1 มีจิตสํานึกและตระหนักศึกษาในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางอาชีพ
1.2 มีวินัย ซื่อสัตย และรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
1.3 มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจในทองถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ
2. ดานความรู
2.1 มีความรูความเขาใจในหลักการและทฤษฎีสําคัญในสาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร
2.2 มีทักษะและประสบการณการเรียนรูในสาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร สามารถ
ปฏิบัติงานในสถานการณตางๆ ได
2.3 มีความรูความเขาใจในพัฒนาการใหมๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
การแกไขปญหาและการตอยอดองคความรูในสาขาวิชา
2.4 ตระหนักศึกษาในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ขอบังคับที่เปลี่ยนแปลงตาม
สถานการณ
2.5 มีความรูดานพระพุทธศาสนา
3. ดานทักษะทางปญญา
3.1 สามารถคนหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการพัฒนาความรูและการ
แกปญหาทางอาชีพไดอยางสรางสรรค
3.2 สามารถคิดวิเคราะหและริเริ่มสรางสรรค โดยใชความรูและประสบการณของตนใน
การแกปญหาการทํางานได
3.3 สามารถวางแผนการทํางานและการบริหารจัดการงานได
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีภาวะผูนํา มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบนพื้นฐานของ
ตนเองและของกลุม
4.2 ตระหนักศึกษาในความแตกตางหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นไดดี
4.3 มีความรับผิดชอบในการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองและอาชีพอยางตอเนื่อง
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีความสามารถในการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตรหรือ
กระบวนการวิจัยในการคิดวิเคราะหหรือแกปญหาในชีวิตประจําวันและในการปฏิบัติงานได
5.2 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการสื่อสาร การ
แสวงหาความรูดวยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลขอมูลและการนําเสนอขอมูล
สารสนเทศ เพื่อประโยชนในการศึกษาได
5.3 มีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหา
ความรูดวยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลขอมูลและการนําเสนอขอมูลสารสนเทศ
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มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร

แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
2) หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาพระพุทธศาสนา
รายวิชาบังคับเรียน
-ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา
-พระไตรปฎกศึกษา 1
-พระไตรปฎกศึกษา 2
-พระไตรปฎกศึกษา 3
-พุทธวิถีไทย
-ภาษาบาลีเพื่อการคนควาพระพุทธศาสนา
-ภาษาสันสกฤตเพื่อการคนควาพระพุทธศาสนา
-การปฏิบัติกรรมฐาน
รายวิชาเลือกเรียน
-พระพุทธศาสนามหายาน
-ศาสนศึกษา
-ภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผพระพุทธศาสนา
-วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย

ความรู

1

2

3





























4

ทักษะความสัมพันธ
ทักษะทางปญญา ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
5 1 2 3 1 2
3

1

2

3
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ทักษะในการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3





มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร
คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
-เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผ
พระพุทธศาสนา
-พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
-พระพุทธศาสนากับโลกาภิวัตน
-พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยั่งยืน
-พระพุทธศาสนาในสังคมไทยรวมสมัย
-การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา
กลุมวิชาเอกสังคมสงเคราะหศาสตร
รายวิชาบังคับเรียน
-สังคมสงเคราะหศาสตรเบื้องตน
-สังคมสงเคราะหศาสตรตามแนวพุทธศาสตร
-หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห
-ทฤษฎีและหลักการพัฒนาสังคม
-พลวัตพฤติกรรมมนุษยในสังคมทีเ่ ปลี่ยนแปลง
-เทคโนโลยีสารสนเทศในงานสังคมสงเคราะห
-การสังคมสงเคราะหกับการพัฒนาชุมชน
-จริยธรรมนักสังคมสงเคราะห
-สังคมสงเคราะหในกระบวนการยุติธรรม

1

2

ความรู
3

1

2

3

4

ทักษะความสัมพันธ
ทักษะทางปญญา ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
5 1 2 3 1 2
3

            



            
























































































     
     

   
     

   

































      
    
            
      
    

59
จัดทําโดยคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย





ทักษะในการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3


















มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร

รายวิชา

คุณธรรม
จริยธรรม

1 2 3 1
-การฝกภาคปฏิบัติ
   
-การสังคมสงเคราะหเฉพาะราย
   
-นโยบายและการบริหารงานสวัสดิการสังคม
 
-การวิจัยทางสังคมสงเคราะห

-การสัมมนาทางสังคมสงเคราะห

-การสังคมสงเคราะหเฉพาะกลุม
   
-การจัดการความขัดแยงในงานสังคมสงเคราะห
  
-สวัสดิการสังคม
 
-สังคมสงเคราะหทางการศึกษา
   
-ภาษาอังกฤษสําหรับนักสังคมสงเคราะห
   
-พระพุทธศาสนากับการสังคมสงเคราะห
   
-การใหการปรึกษาทางสังคมสงเคราะห
   
รายวิชาเลือกเรียน
-สังคมไทยกับการพัฒนาประเทศ
  
-การมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม
   
-การสังคมสงเคราะหทางการแพทย
   
-สังคมสงเคราะหสําหรับกลุมบุคคลพิเศษ
 
-การสังคมสงเคราะหกับความเปนธรรมในสังคม    
-การสังคมสงเคราะหประยุกตในการพัฒนาการ    

ความรู
2








3


















ทักษะทางปญญา
4













5 1 2
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ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1 2
3
  
  


  
  
  

  
  
  
  




















ทักษะในการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
















มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร
คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
ตั้งถิ่นฐานของมนุษย
-ปญหาสังคมและมาตรการทางสังคม
-งานสังคมสงเคราะหในประเทศไทย
-การปองกันอาชญากรรมและการปฏิบัติตอ
ผูกระทําผิด
-การดูงานและสัมมนา
กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ
-การฝกภาคปฏิบัติ 1
-การฝกภาคปฏิบัติ 2
3) หมวดวิชาเลือกเสรี

1

2

ความรู
3

1

2

3

4

      
      

ทักษะความสัมพันธ
ทักษะทางปญญา ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
5 1 2 3 1 2
3

ทักษะในการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
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มคอ. 2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร
หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน
เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2554 หมวด 4 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา (ภาคผนวก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
อาจารยผูสอนแตละรายวิชา ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดย
2.1 เทียบเคียงผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา ซึ่งอาจเปน ตางกลุม ตางชั้นป ตางคณะ
แลวแตกรณี เพื่อนําผลมาใชในการปรับปรุงรายวิชา
2.2 ทบทวนเนื้อหารายวิชาทุกปการศึกษา โดยอาจพิจารณารวมกับอาจารยผูสอนรายวิชาอื่นที่มี
เนื้อหาใกลเคียงกัน เพื่อไมใหเกิดความซ้ําซอน หรือใหเกิดความสัมพันธและตอเนื่อง แลวแตกรณี และ
ทบทวนเนื้อหาโดยเทียบเคียงกับรายวิชาของสถาบันอื่น หรือเทียบเคียงกับตําราหรือบทความทางวิชาการ
หรือผลการวิจัย เพื่อใหเกิดการพัฒนาเนื้อหาใหทันสมัยและมีมาตรฐานทางวิชาการ
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2554 หมวด 9 การสําเร็จการศึกษา (ภาคผนวก)
3.2 เขารวมกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการครบตามเกณฑที่กําหนด ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3.3 ตองเรียนใหครบหนวยกิตที่ระบุไวตามหลักสูตร ตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 2.00 และ
รายวิชาฝกปฏิบัติงานตองไดคะแนนไมต่ํากวา 2.00
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 จัดหลักสูตรการอบรมสําหรับอาจารยใหม ซึ่งอาจจัดขึ้นในระดับมหาวิทยาลัยหรือคณะ
1.2 การมอบหมายใหมีอาจารยที่ปรึกษาทําหนาที่ใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาในดานการจัดการ
เรียนการสอน
1.3 การชี้แจงและแนะนําหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร
1.4 การมอบหมายใหอาจารยใหมศึกษาคนควา จัดทําเอกสารที่เกี่ยวของกับการสอน ในหัวขอหนึ่ง
หรือหลายหัวขอที่อาจารยใหมมีความรูและถนัด เพื่อทดลองทําการสอนภายใตคําแนะนําของอาจารยที่
ปรึกษา หรือประธานหลักสูตร
1.5 การกําหนดใหอาจารยใหมเขารวมสังเกตการณการสอนของอาจารยในหลักสูตร
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 กําหนดใหอาจารยตองเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองดานการจัดการเรียนการสอน
การวัดและการประเมินผล ตามความตองการของอาจารย และเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
มหาวิทยาลัยมีการเปดหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาอาจารยในหัวขอตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย การผลิตผลงานทางวิชาการ เปนประจําทุกป
2.1.2 การจัดใหมีการสอนแบบเปนทีม ซึ่งจะสงเสริมโอกาสใหอาจารยไดมีประสบการณการสอน
รวมกับคนอื่น รวมถึงการมีโอกาสไดเปนผูรับผิดชอบรายวิชา ผูประสานงาน และผูรวมทีมการสอน
2.1.3 การสงเสริมหรือสรางโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดานการจัดการเรียน
การสอนระหวางอาจารยในหลักสูตร หรือทําวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถนําไปเผยแพรในการประชุม
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วิชาการที่มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน
2.2 การพัฒนาวิชาการ
2.2.1 การสงเสริมใหอาจารยเขารวมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการที่จัดทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย อยางนอยปละ 1 ครั้ง
2.2.2 การสงเสริมใหอาจารยผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบตางๆ และการนําเสนอผลงานใน
การประชุมวิชาการในสาขาวิชาการ อยางนอยใหมีผลงานการเขียนหรือการนําเสนอปละ 1 เรื่อง
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร

1. การบริหารหลักสูตร
การจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กําหนดใหทุกหลักสูตรมีคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ซึ่งตองทําหนาที่ดังนี้
1.1 พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรและรายวิชาใหมีความทันสมัยอยูเสมอ
1.2 จัดหาและกําหนดอาจารยผูสอนรายวิชาในหลักสูตร ที่มีความรูความสามารถและคุณสมบัติตรง
ตามรายวิชาที่สอน
1.3 จัดตารางการเรียนการสอน ตารางสอบ ตารางการฝกปฏิบัติ ฝกภาคสนาม ตามที่กําหนดใน
หลักสูตร
1.4 ควบคุม กํากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารยใหมีคุณภาพและ
เปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตรและรายวิชา
1.5 สงเสริมและจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพของอาจารยดวยวิธีการตางๆ เชน การจัดประชุมวิชาการ
การสงเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการ
1.6 สงเสริมและจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเปาหมายคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของ
หลักสูตร
1.7 ติดตามผลหลักสูตร โดยศึกษาจากผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา อาจารยและ
นักศึกษาปจจุบัน
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะสังคมศาสตรจัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําป จากงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจาก
มหาวิทยาลัย โดยมีการจัดแบงคาใชจายดังนี้ คาใชสอย ตอบแทน คาวัสดุ ตําราและสื่อการเรียนการสอน
คาครุภัณฑ คาใชจายในการพัฒนาอาจารย คาใชจายในการพัฒนานักศึกษา และทุนการศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
คณะสังคมศาสตร ไดใชอุปกรณประกอบการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยเฉพาะ
อุปกรณการสอนภาคปฏิบัติประกอบดวยเครื่องมือดังตอไปนี้
ที่ อุปกรณการสอน
จํานวนที่มีอยูเดิม
จํานวนที่ตองการในอนาคต
1 เครื่องคอมพิวเตอร
40 เครื่อง
50 เครื่อง
2 เครื่องโปรเจ็คเตอร
8 เครื่อง
10 เครื่อง
3 โนตบุก
10 เครื่อง
10 เครื่อง
4 เครื่องขยายเสียง
8 เครื่อง
10 เครื่อง
5 เครื่องฉายภาพขามศีรษะ
20 เครื่อง
10 เครื่อง
2.2.1 ทรัพยากรที่มีในหองสมุด
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ใชหองสมุดของมหาวิทยาลัย รวมทั้งหองสมุดประจําคณะสังคมศาสตรและคณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย
เปนศูนยการคนควา ซึ่งมีการติดตั้งระบบอินเทอรเน็ตเพื่อใหบริการแกนักศึกษา
2.2.1.1 หนังสือ
2.2.1.1.1 ภาษาไทย
จํานวน 1,000 รายชื่อ
2.2.1.1.2 ภาษาตางประเทศ
จํานวน 100 รายชื่อ
2.2.1.2 วารสาร
2.2.1.2.1 ภาษาไทย
จํานวน 5
รายชื่อ
2.2.1.2.2 ภาษาตางประเทศ
จํานวน 2
รายชื่อ
2.2.1.3 ฐานขอมูลออนไลน
2.2.1.3.1 ฐานขอมูลงานวิจัย ThaiLIS
2.2.1.3.2 www.odi.stou.ac.th
2.2.1.4 การสืบคนขอมูลอื่น ๆ
2.2.1.4.1 การสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลอื่นๆ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
คณะฯไดจัดสรรงบประมาณการดําเนินการตางๆ ดังนี้
2.3.1 งบประมาณในการจัดซื้อวารสาร หนังสือ ตํารา รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆ ทั้งในและ
ตางประเทศ เขาหองสมุดตอเนื่องเปนประจําทุกป
2.3.2 เครื่องคอมพิวเตอรไวบริการนักศึกษาจํานวน 60 เครื่องในหองคอมพิวเตอร โดยเปดทําการ
ทั้งในและนอกเวลาราชการ นอกจากนี้ยังมีเครื่องคอมพิวเตอรจํานวน 10 เครื่องประจําที่หองสมุด ซึ่งเปดทํา
การทั้งในและนอกเวลาราชการ
2.3.3 งบประมาณการจัดซื้อวัสดุ และครุภัณฑเพื่อการเรียนการสอนเปนประจําทุกป
2.3.4 จัดหาบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณโสตทัศนูปกรณประจําหองบรรยายตางๆ
รวมทั้งสิ้น 10 หองบรรยาย เปนประจําทุกป
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
กระบวนการติดตามและประเมินผลความเพียงพอของตํารา หนังสือ วารสาร ฯลฯ มีวิธีการดังนี้
นักศึกษาแจงผานอาจารยประจําชั้น คณาจารยแจงผานหัวหนากลุมวิชาตางๆ และพิจารณาในคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกปการศึกษา
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
การคัดเลือกและรับอาจารยใหม เปนไปตามขอบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย ที่เกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคล
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารยทุกคนในหลักสูตร มีสวนรวมในการกําหนดแผนการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาใน
แตละภาคการศึกษา การทบทวนเนื้อหารายวิชา การแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
คุณภาพและพฤติกรรมของนักศึกษา การวัดและประเมินผล โดยการจัดใหมีการประชุมอาจารยผูสอน และ
ผูรวมงาน ภาคการศึกษาละอยางนอย 4 ครั้ง มีการสื่อสารทาง e-office, e-mail, ระบบหนังสือเวียน,
โทรศัพทหรือสื่ออื่นๆ
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
หลักสูตรมีการเชิญอาจารยพิเศษที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน จากหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและ
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เอกชน
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิขั้นต่ําระดับปริญญาตรี
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของหลักสูตรนี้ ดําเนินการโดยการใหเขารับการฝกอบรม การ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ การดูงาน การทําวิจัยรวมกับอาจารยและตีพิมพผลงานวิจัยและหรือนําเสนอ
ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ การผลิตผลงานทางวิชาการ เชน ทําหนังสือคูมือการใชเครื่องมือ อุปกรณ
การสอนตางๆ เปนตน
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่นๆ แกนักศึกษา
คณะสังคมศาสตรมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา และอาจารยประจํารายวิชา ใหแกนักศึกษาทุกคน
เพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนําดานการเรียนและอื่นๆ โดยอาจารยที่ปรึกษาหนึ่งคนตอนักศึกษาประมาณ
10 คน และอาจารยประจํารายวิชา รายวิชาละ 1 คน คณะสังคมศาสตรจัดใหมีการนัดพบอาจารยที่ปรึกษา
กับนักศึกษาอยางเปนทางการภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง แตมีการพบปะระหวางอาจารยที่ปรึกษาหรือ
อาจารยประจํารายวิชากับนักศึกษาไดตลอด ทั้งที่มีการนัดลวงหนาหรือไมไดนัด ทุกครั้งที่มีขาว
ประชาสัมพันธหรือตองการสื่อสารกัน หรือขอคําแนะนําปรึกษาหารือ
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
การอุทธรณของนักศึกษา ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 หมวด 6 การลาพักการศึกษาและการสั่งพักการศึกษา (ภาคผนวก)
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
การศึกษาความตองการของตลาดงาน สังคม และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ดําเนินการดังนี้
6.1 การสํารวจความตองการของตลาดงานและผูใชบัณฑิต กอนการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ป
6.2 การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ทุกรอบการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตร
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตั ว บ ง ชี้ ผ ลการดํ า เนิ น งานของหลั ก สู ต ร เป น ไปตามระบบการประเมิ น ผลการจั ด การหลั ก สู ต ร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งดําเนินการทุกสิ้นปการศึกษา โดยมีเกณฑการประเมิน 16 ตัวบงชีด้ ังนี้
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวม
ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
    
ดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ
    
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
    
มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค
การศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
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5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม
(ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้ สุดปการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู ที่กําหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยาง
นอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละป
การศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/
หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี)
ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวา
รอยละ 50 ตอป
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหม
ที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
นักศึกษาอยางนอยรอยละ 95 ผานการฝก
ประสบการณอาชีพทางสังคมสงเคราะห
บัณฑิตที่ไดงานทําไดรับเงินเดือนเริม่ ตนไมต่ํากวาเกณฑ
ที่ ก.พ. กําหนด
บัณฑิตไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษาแลวภายใน 1 ป
ไมนอยกวารอยละ 80
บัณฑิตมีความรูทางดานพระพุทธศาสนา อยางนอยสอบ
ไดนักธรรมชั้นตรีหรือธรรมศึกษาชั้นตรี
ตัวบงชี้บังคับ (ขอที)่

1-5

1-5

1-5

1-5

1-5

ตัวบงชี้ตองผานรวม (ขอ)

9

10

10

12

16
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
1.1.1 การประชุมรวมของอาจารยในกลุมวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอคําแนะนํา
ขอเสนอแนะจากอาจารยที่มีความรูและประสบการณ หรือเพื่อนรวมงาน
1.1.2 การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพื่อสะทอนผลการจัดการเรียนการสอนในชวงของ
การเรียนแตละรายวิชา
1.1.3 การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการใชกลยุทธการสอนที่แตกตางกัน
1.1.4 การทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา
หรือกลุมรายวิชา
1.1.5 การประเมินรายวิชาออนไลนของสํานักศึกษาทะเบียนและประมวลผล
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
1.2.1 การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา ทุกภาคการศึกษา ตามระบบ
ของคณะฯและมหาวิทยาลัย
การประเมินการสอนของอาจารยโดยหัวหนาภาควิชา หรือเพื่อนรวมงาน ตามระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของอาจารย/พนักงานสายผูสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปจจุบันและอาจารย เพื่อนําขอมูลมาทบทวนและปรับปรุงการ
จัดการแผนการเรียน การจัดการเรียนการสอน และเนื้อหารายวิชาที่อาจซ้ําซอน ไมทันสมัย ยาก/งาย เปน
ตน
2.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษยเกา เพื่อติดตามผลการนําความรูและประสบการณที่ไดรับจาก
การศึกษาในหลักสูตรไปใชในการทํางาน
2.3 การประเมินผลโดยผูใชบัณฑิต เพื่อสํารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก
ผูใชบัณฑิต เกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินผลการจัดการหลักสูตร ซึ่งเปนไปตามระบบการประเมินผลการจัดการหลักสูตร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งดําเนินการทุกสิ้นปการศึกษา
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 อาจารยประจําวิชา อาจารยผูสอน นําผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโดย
นักศึกษา ผูบังคับบัญชา และหรือเพื่อนรวมงาน แลวแตกรณี มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ
4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร
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นําผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งดําเนินการทุกสิ้นปการศึกษามาทบทวน
และวิเคราะห พรอมนําเสนอแนวทางปรับปรุงแกไขในจุดที่มีขอบกพรอง สําหรับปการศึกษาถัดไป
4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร
นําผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปจจุบันและอาจารย โดยศิษยเกาและโดยผูใชบัณฑิต
เพือ่ ทบทวนและพิจารณาในการนําไปแกไขปรับปรุงหลักสูตร ตามรอบระยะเวลาที่กําหนดในระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

โครงสรางหลักสูตรเดิมเปรียบเทียบกับหลักสูตรปรับปรุง
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร
ก. หนวยกิตตลอดหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ/กลุมวิชาศาสนา
โครงสรางหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549
โครงสรางหลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลในการปรับปรุง
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หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร

พ.ศ.2554
หลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตร
บัณฑิต
สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร

ตลอดหลักสูตร 140 หนวยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต

ตลอดหลักสูตร 145 หนวยกิต
หมวดศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ/กลุมวิชาศาสนา
30 หนวยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ/กลุมวิชาศาสนา
30 หนวยกิต

ข. หมวดวิชาเอก วิชาบังคับ
หลักสูตรปรับปรุง 2549
หมวด วิชาเอก 59 หนวยกิต
วิชาบังคับ 47 หนวยกิต
-สังคมสงเคราะหเบื้องตน 3(3-0-6)
-สังคมสงเคราะหศาสตรตามแนว
พุทธศาสตร 2(2-0-4)
-หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห
3(3-0-6)
-ทฤษฎีและหลักการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)

ตามประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการเรื่อง
หลักเกณฑการกําหนดชื่อ
ปริญญา พ.ศ.2549 และ
ประกาศมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย
เรื่องการกําหนดชื่อ
ปริญญาและอักษรยอชื่อ
ปริญญาในสาขาวิชา หนา
31-34 เลม 124 ราช
กิจจานุเบกษา 14
สิงหาคม 2550
เพิ่มหนวยกิต
คงเดิมทุกกลุมวิชาและทุก
รายวิชา
คงเดิม ทุกรายวิชา

หลักสูตรปรับปรุง 2554
เหตุผล
หมวด วิชาเอก 79 หนวยกิต
เพิ่มหนวยกิต
วิชาบังคับ 63 หนวยกิต
เพิ่มหนวยกิต
-สังคมสงเคราะหเบื้องตน 3(3-0-6)
คงเดิม
-สังคมสงเคราะหศาสตรตามแนว
เพิ่มหนวยกิต
พุทธศาสตร 3 (3-0-6)
-หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห
คงเดิม
3(3-0-6)
-ทฤษฎีและหลักการพัฒนาสังคม
คงเดิม
3(3-0-6)
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-พลวัตพฤติกรรมมนุษย 3(3-0-6)
-ปญหาสังคมและมาตรการทางสังคม
3(3-0-6)
-การสังคมสงเคราะหกับการพัฒนา
ชุมชน 3(3-0-6)
-จริยธรรมนักสังคมสงเคราะห
3(3-0-6)
-สังคมสงเคราะหในกระบวนการ
ยุติธรรม 3(3-0-6)
-การฝกภาคปฏิบัติ 3(3-0-6)
-การสังคมสงเคราะหเฉพาะราย
3(3-0-6)
-นโยบายและการบริหารงาน
สวัสดิการสังคม 3(3-0-6)
-ระเบียบวิธีวิจัย 3(3-0-6)
-การสัมมนาทางสังคมสงเคราะห
3(3-0-6)

-พลวัตพฤติกรรมมนุษยในสังคมที่
เปลี่ยนแปลง 3(3-0-6)
-การสังคมสงเคราะหกับการพัฒนา
ชุมชน 3(3-0-6)
-จริยธรรมนักสังคมสงเคราะห
3(3-0-6)
-สังคมสงเคราะหในกระบวนการ
ยุติธรรม 3(3-0-6)
-การฝกภาคปฏิบัติ 3(3-0-6)
-การสังคมสงเคราะหเฉพาะราย
3(3-0-6)
-นโยบายและการบริหารงาน
สวัสดิการสังคม 3(3-0-6)
-การสัมมนาทางสังคมสงเคราะห
3(3-0-6)

เปลี่ยนชื่อวิชา
ปรับเปนวิชาเลือก
คงเดิม
คงเดิม
ปรับสังเขปรายวิชา
คงเดิม
ปรับสังเขปรายวิชา
คงเดิม
ตัดออก
คงเดิม

ข. หมวดวิชาเอก วิชาบังคับ (ตอ)
หลักสูตรปรับปรุง 2549
หลักสูตรปรับปรุง 2554
เหตุผล
-การสังคมสงเคราะหกลุมชน
-การสังคมสงเคราะหกลุมชน
คงเดิม
3(3-0-6)
3(3-0-6)
-งานสังคมสงเคราะหในประเทศไทย
ปรับเปนวิชาเลือก
3 (3-0-6)
-สังคมสงเคราะหทางการศึกษา
ปรับมาจากวิชาเลือก
3(3-0-6)
-พระพุทธศาสนากับการสังคม
ปรับมาจากวิชาเลือก/เพิ่ม
สงเคราะห 3(3-0-6)
หนวยกิต
-เทคโนโลยีสารสนเทศในงานสังคม
ปรับมาจากวิชาเลือก
สงเคราะห 3(3-0-6)
-การวิจัยทางสังคมสงเคราะห
3(3-0-6)
-การจัดการความขัดแยงในงานสังคม
สงเคราะห 3(3-0-6)
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-

ค. หมวดวิชาเอก วิชาเลือก
หลักสูตรปรับปรุง 2549
วิชาบังคับ 12 หนวยกิต
-สังคมไทยกับการพัฒนาประเทศ
3(3-0-6)
-การมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
-สังคมสงเคราะหทางการศึกษา
3(3-0-6)
-การสังคมสงเคราะหทางการแพทย
2(2-0-4)
-การสังคมสงเคราะหสําหรับกลุม
บุคคลพิเศษ 2(2-0-4)
-พระพุทธศาสนากับการสังคม
สงเคราะห 2(2-0-4)
-เทคโนโลยีสารสนเทศในงานสังคม
สงเคราะห 3(3-0-6)
-การสังคมสงเคราะหกับความเปน
ธรรมในสังคม 3(3-0-6)
-การสังคมสงเคราะหประยุกตในการ
พัฒนาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย

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

หลักสูตรปรับปรุง 2554
วิชาบังคับ 9 หนวยกิต
-สังคมไทยกับการพัฒนาประเทศ
3(3-0-6)
-การมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
-การสังคมสงเคราะหทางการแพทย
3(3-0-6)
-การสังคมสงเคราะหสําหรับกลุม
บุคคลพิเศษ 2(2-0-4)
-การสังคมสงเคราะหกับความเปน
ธรรมในสังคม 3(3-0-6)
-การสังคมสงเคราะหประยุกตในการ
พัฒนาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย

เพิ่มใหม

เหตุผล
ลดหนวยกิต
คงเดิม
คงเดิม
ปรับเปนวิชาบังคับ
เพิ่มหนวยกิต
คงเดิม
ปรับเปนวิชาบังคับ
ปรับเปนวิชาบังคับ
คงเดิม
คงเดิม
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3(3-0-6)
-

3(3-0-6)
-ปญหาสังคมและมาตรการทางสังคม ปรับมาจากวิชาบังคับ/
3(3-0-6)
เพิ่มหนวยกิต
-งานสังคมสงเคราะหในประเทศไทย
ปรับมาจากวิชาบังคับ
3(3-0-6)
-การปองกันอาชญากรรมและการ
ปฏิบัติตอผูกระทําผิด 3(3-0-6)
เพิ่มใหม
-การดูงานและสัมมนา 3(3-0-6)

ง. กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ
หลักสูตรปรับปรุง 2549
หลักสูตรปรับปรุง 2554
-การฝกภาคปฏิบัติ 1 2 (90)
-การฝกภาคปฏิบัติ 2 5 (450)

จ. กลุมวิชาโทสังคมสงเคราะหศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง 2549

หลักสูตรปรับปรุง 2554

กลุมวิชาโท 15 หนวยกิต

-

ฉ. หมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 6 หนวยกิต
หลักสูตรปรับปรุง 2549
หลักสูตรปรับปรุง 2554

เหตุผล
เพิ่มใหม
เพิ่มใหม
หมายเหตุ: กลุมวิชา
ปฏิบัติการและฝก
ประสบการณวิชาชีพ เพิ่ม
เขามาใหมตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ
เหตุผล

-ตัดออก
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2554 ไมมีวิชาโทสังคม
สงเคราะหศาสตร
-ปรับ 15 หนวยกิต ไป
เปนวิชาเอกบังคับ
เหตุผล
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หมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 6
หนวยกิต
ใหเลือกเรียนวิชาเลือกเสรีไมนอย
กวา 6 หนวยกิต ตามรายวิชาที่เปด
สอนในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัยและไมซ้ํากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแลว โดยอนุมัติจากอาจารย
ที่ปรึกษาและหัวหนาภาควิชานั้นๆ

หมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 6
หนวยกิต
ใหเลือกเรียนวิชาเลือกเสรีไมนอย
กวา 6 หนวยกิต ตามรายวิชาที่เปด
สอนในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัยและไมซ้ํากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแลว โดยอนุมัติจากอาจารย
ที่ปรึกษาและหัวหนาภาควิชานั้นๆ

คงเดิม

ภาคผนวก
-เอกสารแนบหมายเลข 1 ประวัติ ผลงานทางวิชาการ การวิจัย หรือการแตงตําราและภาระการสอน
ของอาจารย
-เอกสารแนบหมายเลข 2 ระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2554
-เอกสารแนบหมายเลข 3 รายนามคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร
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