มคอ. ๒
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา
หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๖
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาลัยศาสนศึกษา
หมวดที่ ๑ ข้ อมูลทั่วไป
๑. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts Program in Religious Studies
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม: ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศาสนศึกษา)
ภาษาไทย ชื่อย่อ:
ศศ.บ. (ศาสนศึกษา)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Bachelor of Arts (Religious Studies)
ภาษาอังกฤษ ชื่อย่อ: B.A. (Religious Studies)
๓. วิชาเอก
มีวิชาเอกเลือก ๒ กลุม่ ได้ แก่
(๑) กลุม่ วิชาเอกเลือกพุทธศาสตร์ ศกึ ษา
(๒) กลุม่ วิชาเอกเลือกศาสนศึกษา
๔. จํานวนหน่ วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๓ หน่วยกิต
๕. รู ปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รู ปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี
๕.๒ ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย และ/หรื อ ภาษาอังกฤษ
๕.๓ การรั บเข้ าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ ภาษาไทยได้ เป็ นอย่างดี การคัดเลือก
ผู้เข้ าศึกษาใช้ วิธีการสอบข้ อเขียน สอบสัมภาษณ์ และตามประกาศของวิทยาลัยศาสนศึกษา

มคอ. ๒
๕.๔ ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
เชิญอาจารย์จากสถาบันต่างๆ ทังในและต่
้
างประเทศมาสอนบางรายวิชาในหลักสูตร
๕.๕ การให้ ปริญญาแก่ ผ้ ูสาํ เร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว ชื่อปริ ญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
๖.๑ เป็ นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
๖.๒ กําหนดใช้ หลักสูตรปรับปรุงนี ้ ตังแต่
้ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๖ เป็ นต้ นไป
๖.๓ ผ่ า นการพิ จ ารณาของที่ ป ระชุม คณะกรรมการประจํ า วิท ยาลัย ศาสนศึก ษา เมื่ อ วัน ที่ ๒
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕
๖.๔ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณากลัน่ กรองหลักสูตร ระดับปริ ญญาตรี
ในการประชุมครัง้ ที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
๖.๕ ที่ประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นชอบหลักสูตรนี ้
ในการประชุมครัง้ ที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
๖.๖ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล อนุมัตหิ ลักสูตรนี ้
ในการประชุมครัง้ ที่ ๔๗๓ เมื่อวันที่ ๑๙ เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๖
๗. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสูตร/คุณภาพและมาตรฐาน
หลัก สูต รมี ค วามพร้ อมในการเผยแพร่ ว่า เป็ น หลัก สูต รที่ มี คุณ ภาพ และมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติได้ ภายในปี การศึกษา ๒๕๕๘ (หลังการเปิ ดสอนแล้ ว ๒ ปี )
๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้ หลังสําเร็จการศึกษา
- ครู สอนศาสนา คุณธรรมจริ ยธรรมในโรงเรี ยนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
- เจ้ าหน้ าที่วิชาการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับศาสนา คุณธรรมจริ ยธรรม และวัฒนธรรม
- รับราชการในกระทรวงวัฒนธรรมและกรมการศาสนา
- รับราชการในสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
- รับราชการในกองทัพบก กองทัพเรื อ และกองทัพอากาศ
- พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
- พนักงานของบริ ษัทเอกชนต่างๆ

- ประกอบอาชีพอิสระต่าง ๆ ที่เอื ้อต่อการนําความรู้ และคุณธรรมจริ ยธรรมไปประยุกต์ใช้
๒

มคอ. ๒

๙. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชนตําแหน่ ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบ
หลักสูตร ๓ คน

ลํา ชื่อ-นามสกุล/ตําแหน่ งทางวิชาการ
ดับ
๑. อาจารย์ สมบูรณ์ วัฒนะ

๒.

อาจารย์ ปิยะดี ประเสริฐสม

คุณวุฒกิ ารศึกษา/สถาบัน/ปี ที่สาํ เร็จ

เลขบัตรประชาชน

Ph.D.(Philosophy)Panjab University, 3-4801-0016X-X X-X
India, 2547
M.A. (Philosophy) University of
Delhi, India,2541
ศน.บ. (ศึกษาศาสตร์ ) มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย,๒๕๓๖

3-1006 0280X- XX -X
Ph.D. (Religious Studies)
(Rector’s Award for Academic
Excellence) Assumption
University ( Bangkok),Thailand,
2550
M.S. (Counseling Psychology)
Assumption University
( Bangkok),Thailand, 2544
B.A. (Business English)
Assumption University
( Bangkok),Thailand, 2538

๓

มคอ. ๒
๑๐. สถานที่จัดการเรี ยนการสอน
วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
๑๑. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาํ เป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕-๕๕๕๙ ให้ ความสําคัญ
แก่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็ นพิเศษ เพื่อให้ มนุษย์เป็ น “ทุนทางสังคม” ที่มีคณ
ุ ค่าสูงสุด จะได้ เป็ น
พลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจให้ ประสบความสําเร็ จตามเป้าหมายที่วางไว้ ใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าว การพัฒนาทางคุณธรรมจริ ยธรรมและให้ มีจิตใจ
กว้ างในเรื่ องศาสนาเป็ นสิ่งสําคัญ ไม่น้อยกว่าการพัฒ นาทางด้ านอื่น เพราะการมีจิตใจกว้ างในเรื่ อง
ศาสนาจะช่วยให้ คนต่างศาสนาไม่มีอคติตอ่ กันและกัน ดังนันจึ
้ งสามารถอยูแ่ ละทํางานร่วมกันได้ การมี
จิตใจกว้ างดังกล่าวเป็ นผลจากการมองเห็นและยอมรับความสําคัญของศาสนาต่างๆ สิ่งนี ้จะเกิดขึ ้นได้
ต้ อ งอาศัย การมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในศาสนาเหล่ า นั น้ ดัง นัน้ การส่ ง เสริ ม ศาสนิ ก ชนให้ มี ค วามรู้
ความเข้ าใจทังในศาสนาของตนและของผู
้
้ อื่น จึงเป็ นสิ่งสําคัญที่สถาบันการศึกษาควรดําเนินการเพื่อ
ประโยชน์ของการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
๑๑.๒ สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
๑๑.๒.๑ แนวคิดการพัฒนาทุนมนุษย์ ในศตวรรษที่ ๒๑
ในโลกสมัยศตวรรษที่ ๒๑ การมีความรู้ในวิทยาการและทักษะต่างๆ เป็ นสิ่งสําคัญต่อการ
มีชีวิตที่มีคณ
ุ ค่าต่อตัวเองและสังคม ความรู้อย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ เป็ นเรื่ องของการใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่
ในด้ านต่างๆ ส่วนทักษะที่สําคัญได้ แก่ ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ ทักษะการนําความรู้ไปแก้ ปัญหา ทักษะ
ทางสังคม (เช่น การทํางานเป็ นที ม การมีมนุษยสัมพันธ์ ที่ดี) และทักษะการทําชีวิตให้ มีความสุขและ
ความสําเร็จ ทักษะต่างๆ เหล่านี ้ฝึ กฝนสร้ างขึ ้นมาได้ ด้วยการศึกษา
๑๑.๒.๒ กรอบมาตรฐานคุณวุฒอิ ุดมศึกษาแห่ งชาติ (TQF)
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ ประกาศใช้ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ กํา หนดให้ ก ารสร้ างบัณ ฑิ ตให้ มี คุณ สมบัติที่ พึงประสงค์ พื น้ ฐาน ๕ ด้ าน ได้ แก่
๑) คุณ ธรรมและจริ ยธรรม ๒) ความรู้ ๓) ทักษะทางปั ญ ญา ๔) ทักษะความสัม พัน ธ์ ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ ๕) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี

๔

มคอ. ๒
๑๑.๒.๓ การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้ องใช้ ภาษากลาง คือภาษา
อังกฤษในการสื่ อสารระหว่างสมาชิ กและภาษาของกลุ่มประเทศในอาเซียน เช่น ภาษาอิ น โดนี เซี ย
และภาษาเวียดนาม พร้ อมทังการเรี
้
ยนรู้เพื่อทําความเข้ าใจศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของกลุ่มประเทศสมาชิ ก นับเป็ น สิ่งสําคัญ สําหรับ การเตรี ยมความพร้ อมสําหรับ การเปิ ดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนนี ้
๑๑.๒.๔ การประกาศใช้ คุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในปี พ .ศ. ๒๕๕๔ มหาวิท ยาลัย มหิ ด ล ได้ ป ระกาศใช้ คุณ ลัก ษณะของบัณ ฑิ ตที่ พึ ง
ประสงค์ “บัณฑิตมหิดลมุ่งประโยชน์ สุขเพื่อมวลมนุษยชาติ” คือ เป็ นคนดี มีปัญญา นําพาสุข โดยมี
ความเชื่อมโยงกับ คุณธรรมขององค์กรมหาวิทยาลัยมหิดล มีความรู้ และทักษะที่ว่าเป็ นการมีชีวิตอยู่
อย่างมีคุณค่าในศตวรรษที่ ๒๑ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ หลักสูตรการศึกษา
จึงจําเป็ นต้ องมีการปรับปรุงให้ มีลกั ษณะสอดคล้ องกับอุดมการณ์และมาตรฐานดังกล่าว ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อจะได้ สามารถตอบสนองความต้ องการใหม่ๆ
ของสังคมและทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก
๑๒. ผลกระทบจาก ข้ อ ๑๑ ต่ อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบ จากสถานการณ์ภายนอกเหล่านัน้ การปรับปรุงหลักสูตรนี ้ จึงต้ องคํานึงถึง
ความต้ องการทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒ นธรรมที่ เปลี่ยนแปลงเหล่านัน้ เพื่ อจะได้ พัฒ นาปรับปรุ ง
หลักสูตรให้ มีความสามารถในการสร้ างบัณฑิตที่พงึ ประสงค์ของสังคม โดยหลักสูตรปรับปรุงนี ้ นอกจาก
จะมี ร ายวิ ช าด้ านศาสนาที่ บู ร ณาการกั บ วิ ท ยาการต่ า งๆ แล้ ว ยั ง มี ร ายวิ ช าที่ จ ะพั ฒ นาผู้ เรี ย น
ให้ มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม มีความรู้ความสามารถในการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยวิธีการวิจยั อันจะนําไปสูก่ ารเป็ น
ผู้ร้ ู จัก แสวงหาความรู้ อย่างต่อเนื่ อ ง การเพิ่ ม ทัก ษะภาษาอังกฤษ การเรี ย นรู้ ศาสนาและประเพณี
วัฒ นธรรมของโลก และของกลุ่มประเทศอาเซียน การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และยังเปิ ดโอกาสให้
ผู้เรี ยนได้ มี ทางเลือกเพิ่ ม ขึน้ โดยสามารถเลือกเรี ย นในกลุ่ม วิชาโทเลื อกจํ านวน ๖ กลุ่ม ซึ่งหลัก สูตร
กําหนดไว้ กลุม่ ละ ๑๘ หน่วยกิต ได้ แก่ กลุม่ วิชาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อประกอบอาชีพ กลุม่ วิชาภาษากับ
สังคมและวัฒ นธรรมจีน กลุ่มวิชาภาษากับสังคมและวัฒ นธรรมญี่ ปุ่น กลุ่มวิชาภาษากับสังคมและ
วัฒนธรรมอินโดนีเซีย กลุม่ วิชาภาษากับสังคมและวัฒนธรรมเวียดนาม กลุม่ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๒.๒ ความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
พั น ธกิ จ อย่ า งหนึ่ ง ของวิ ท ยาลั ย คื อ การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ต ามอุ ด มการณ์
ของมหาวิทยาลัยและตามความต้ องการของสังคมไทยปั จจุบัน การพัฒ นาหลัก สูตรจึงเป็ นการทํ า
ตามพันธกิจดังกล่าวของวิทยาลัย
๕

มคอ. ๒
๑๓. ความสัมพันธ์ กับหลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
๑๓.๑ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนีท้ ่ เี ปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่จัดการเรี ยนการสอน โดยคณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๓.๒ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิ ดสอนให้ ภาควิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียนได้
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้ แก่ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ที่หลักสูตรเปิ ดสอน
และทุกรายวิชานักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนเป็ นวิชาเลือกเสรี ได้
๑๓.๓ การบริหารจัดการ
ในการบริ หารจัด การตามข้ อ ๑๓.๑ มหาวิท ยาลัย กํ าหนดให้ แต่ละหลัก สูตรส่งนัก ศึก ษา
ไปลงทะเบี ย นเรี ย นรวมกั บ คณะต่ า งๆ และการบริ ห ารจั ด การตามข้ อ ๑๓.๒ นั น้ หลั ก สู ต รนี ้
เปิ ดรายวิชาต่างๆ ตามแผนของหลักสูตร กําหนดผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงาน และแจ้ งไปยังส่วนกลาง
และตามคณะต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ ผ้ สู นใจลงทะเบียนเรี ยน สํารวจความนิยมการลงทะเบียนเรี ยน
ของแต่ล ะวิชาในหลัก สูต รที่ แจ้ งให้ นัก ศึกษาจากคณะอื่น มาเรี ย น สํารวจความพึงพอใจของผู้เรี ย น
พัฒนาด้ านการเรี ยนการสอนในรูปแบบต่างๆ
หมวดที่ ๒ ข้ อมูลเฉพาะของหลักสูตร
๑. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
๑.๑ ปรัชญาของหลักสูตร
“คุณธรรมและจริ ยธรรมเป็ นองค์ประกอบจําเป็ นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้ านต่างๆ
ความรู้ ความเข้ าใจคําสอนในศาสนาเป็ นพืน้ ฐานสําคัญของการสร้ างคุณธรรมจริ ยธรรมดีงามที่ เป็ น
ประโยชน์แก่ผ้ อู ื่น ตนเอง ประเทศชาติ และโลก”
๑.๒ วัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
เมื่อสิ ้นสุดการเรี ยนการสอนตามหลักสูตรแล้ ว บัณฑิตมีคณ
ุ ธรรม ความรู้ และความสามารถ
ดังนี ้
๑) มีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและโลก
๒) สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสาขาวิชาศาสนศึกษา และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง
๓) สามารถคิดวิเคราะห์ และเชื่อมโยงความรู้ด้านศาสนากับวิทยาการต่างๆ และร่วม
สร้ างสรรค์ประโยชน์ให้ แก่สงั คม
๔) มีภาวะผู้นํา มีความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อื่น สามารถใช้ ภาษาและเทคโนโลยี
เพื่อการสื่อสาร
๕) มีความสามารถพัฒนาตนเองด้ านสุขภาพกายและใจ ความรู้ การทํางาน และคุณธรรม
จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง
๖

มคอ. ๒
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/
กลยุทธ์
เปลี่ยนแปลง
-พัฒนาคุณภาพการจัดการ -ติดตามประเมินการเรี ยน
เรี ยนการสอนตามเกณฑ์ที่ การสอนทุกรายวิชาที่เปิ ดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษา
สกอ. กําหนด
-ประชุม/สัมมนาอาจารย์ประจํา
หลักสูตรในด้ านการเรี ยนการสอน
-นํ าผลการประเมินการเรี ยนการ
สอนมาพัฒนาการเรี ยนการสอน
- ปรับปรุงหลักสูตรให้
- ติดตามความเปลี่ยนแปลงของ
สอดคล้ องกับความ
ความต้ องการของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต
ต้ องการของสังคม
-นําข้ อมูลมาเป็ นแนวทางในการ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี ้
- รายงานผลการประเมิ น การเรี ย น
การสอน
- จํานวนครัง้ การประชุม/สัมมนาและ
จํานวนอาจารย์ที่เข้ าร่วม
- หลั ก ฐานแสดงถึ ง การนํ า ผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการเรี ยนการสอน

-รายงานผลการประเมิ น ความพึ ง
พอใจในการใช้ บณ
ั ฑิต
-ความพึ ง พอใจในทั ก ษะ ความรู้
ความสามารถในการทํ า งานของ
บัณฑิต โดยเฉลี่ยในระดับดี
-การปรับปรุ งหลักสูตรครัง้ ต่อไปที่ได้
แนวทางจากการดําเนินการนี ้
- พัฒ นาบุคลากรด้ านการ -อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต รเข้ า -จํ า นวนครั ง้ ที่ อ าจารย์ เ ข้ าอบรม
เรี ยนการสอนและบริ การ อบรม ประชุมสัมมนาวิชาการ
ประชุมสัมมนาวิชาการ
วิชาการ
-สนั บ สนุ น ให้ อาจารย์ พั ฒ นา -จํ า น วน อาจารย์ ที่ เสน อผลงาน
ตนเองโดยการสนับสนุนให้ เสนอ วิชาการ
ผลงานวิชาการในที่ประชุมต่างๆ
หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสูตร
๑. ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑ ระบบ
การจัดการศึกษาเป็ นแบบทวิภาค
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
-ไม่มี๑.๓ การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
มีการเทียบโอนหน่วยกิตในระบบทวิภาค
๗
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๒. การดําเนินการหลักสูตร
๒.๑ วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
จัดการเรี ยนการสอนในวันและเวลาราชการ แต่อาจมีการสอนชดเชยในวันเสาร์ หรื อวันอาทิตย์
ในกรณีที่บางรายวิชามีจํานวนคาบการสอนไม่เพียงพอตามจํานวนหน่วยกิต ทังนี
้ ้ มีระยะเวลาการศึกษา
๔ ปี การศึกษา แต่ไม่เกิน ๘ ปี การศึกษา
๒.๒ คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
๒.๒.๑ เป็ นผู้สําเร็ จมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า ตามระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้ า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ
างกายและจิตใจ
๒.๒.๒ เป็ นผู้มีสขุ ภาพดีทงทางร่
ั้
๒.๒.๓ ผู้ สมั ค รที่ มี คุ ณ สมบั ติ น อกเหนื อ ไปจากที่ ร ะบุ ไ ว้ ข้ างต้ นให้ อยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของ
คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษา
๒.๓ ปั ญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
๒.๓.๑ นักศึกษาที่สมัครเข้ าเรี ยนในหลักสูตรมีบางรายวิชาผู้สอนเป็ นชาวต่างชาติและต้ องใช้
ภาษาอังกฤษในการสอน และในการเรี ยนการสอนในบางวิชาจําเป็ นต้ องใช้ ตําราที่เป็ นภาษาอังกฤษ
ดังนัน้ นักศึกษาอาจมีปัญหาด้ านภาษาอังกฤษ
๒.๓.๒ นั ก ศึ ก ษาใหม่ ยัง ไม่ ค้ ุ นเคยกั บ วิ ท ยาลัย และสภาพแวดล้ อมใหม่ ๆ อาจมี ปั ญ หา
ในการปรับตัว
๒.๔ กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพื่อแก้ ไขปั ญหา / ข้ อจํากัดของนักศึกษาในข้ อ ๒.๓
๒.๔.๑ หลักสูตรเปิ ดโครงการอบรมภาษาอังกฤษให้ แก่นกั ศึกษา
๒.๔.๒ อาจารย์พบกับนักศึกษาเพื่อทําความรู้จกั จัดกิจกรรมรักน้ องประจําปี โดยนักศึกษารุ่นพี่
จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผู้สาํ เร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี
ปี การศึกษา
ชันปี
้ ที่ ๑
ชันปี
้ ที่ ๒
ชันปี
้ ที่ ๓
ชันปี
้ ที่ ๔
รวม
คาดว่าจะจบการศึกษา

๒๕๕๖
๘๐
๘๐
-

จํานวนนักศึกษาแต่ ละปี การศึกษา
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๑๖๐
๒๔๐
๓๒๐
๘๐
๘

๒๕๖๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๓๒๐
๘๐
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๒.๖ งบประมาณตามแผน
ใช้ งบประมาณของวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และจากค่าบํารุงการศึกษา
๒.๖.๑ งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) / นักศึกษา ๑ คน
๑. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
๑.๑ ค่าธรรมเนียมแรกเข้ า เฉพาะนักศึกษาใหม่
๗๕๐.๐๐ บาท
๒๘,๐๐๐ บาท
๑.๒ ค่าธรรมเนียมประจําภาค ๘ ภาคการศึกษา X ๓,๕๐๐ บาท
๒. ค่าหน่วยกิต
๒.๑ รายวิชาบรรยาย/สัมมนา ๑๓๓ หน่วยกิต X ๒๐๐ บาท
๒๖,๖๐๐.๐๐ บาท
รวมประมาณการรายรับทังสิ
้ ้น
๕๕,๓๕๐.๐๐ บาท
๔,๔๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมรายรับต้ นทุนดําเนินการ ๘๐ คน X ๕๕,๓๕๐บาท
๒.๖.๒ งบประมาณการรายจ่าย / คน / ปี การศึกษา
๑. ค่าสอนของอาจารย์พิเศษ (๑๘ หน่วยกิต X ๑,๐๐๐ บาท X ๑๕ ครั้ง) X ๓๐%  ๘๐ คน

๑,๐๑๒.๐๐ บาท
๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๑,๐๐๐.๐๐ บาท

๒. ค่าสาธารณูปโภค (๒๐ บาท / วัน X ๒๕๐ วัน)
๓. ค่าห้ องเรี ยน (๑,๐๐๐ บาท /ปี )
๔. ค่าวัสดุ
๔.๑ ค่าวัสดุอปุ กรณ์การสอนรายวิชา (๕๐บาท / วิชา X ๑๒ รายวิชา) ๖๐๐.๐๐ บาท
๕. ค่ากิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ (๑,๐๐๐ บาท / คน)
๑,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. ค่าตอบแทนอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๗. ค่าเสื่อมราคาสะสม (๕๐๐ บาท)
๕๐๐.๐๐ บาท
ประมาณการรายจ่ายต่อคนต่อปี
๑๙,๑๑๒.๐๐ บาท
๒.๖.๓ ประมาณการค่าใช้ จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษาตลอดหลักสูตร
ค่าใช้ จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษาตลอดหลักสูตร
๗๖,๔๔๘.๐๐ บาท
รวมรายจ่ายในการสร้ างบัณฑิต ๘๐ คน X ๗๖,๔๔๘.๐๐ บาท =
๖,๑๑๕,๘๔๐.๐๐ บาท
๒.๗ ระบบการศึกษา
 แบบชันเรี
้ ยน
 แบบทางไกลแบบทางไกลผ่านสื่อสิง่ พิมพ์เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็ นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์ เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
๙

มคอ. ๒
๒.๘ การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามสถาบันอุดมศึกษา
ต้ องได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการหลั ก สู ต ร และคณบดี ใ ห้ ความเห็ น ชอบ
และต้ องเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่ าด้ วยการศึกษาระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี
พ.ศ.๒๕๕๒ (ภาคผนวก จ) และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
๓. หลักสูตรและอาจารย์ ผ้ ูสอน
๓.๑ หลักสูตร
๓.๑.๑ จํานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า

๑๓๓ หน่ วยกิต

๓.๑.๒ โครงสร้ างหลักสูตร จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ องเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริ ญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘ โดยปรากฏดังนี ้
ก .หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่ น้อยกว่ า

๔๐ หน่ วยกิต

-รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
กลุม่ วิชาภาษา
กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

๑๓
๗
๓
๓

-รายวิชาที่หลักสูตรกําหนด

๒๗ หน่ วยกิต

กลุม่ วิชาภาษา
กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

๙ หน่วยกิต
๖ หน่วยกิต
๑๒ หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะไม่ น้อยกว่ า

๘๗ หน่ วยกิต

(๑) กลุ่มวิชาบังคับ

๓๐ หน่ วยกิต

(๒) กลุ่มวิชาเอกเลือก มี ๒ กลุ่ม (ให้ เลือก ๑ กลุ่ม) กลุ่มละ
(๒.๑) พุทธศาสตร์ ศกึ ษา
(๒.๒) ศาสนศึกษา
* นักศึกษาต้ องเลือกกลุม่ วิชาเอกเลือกกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ ไม่น้อยกว่า

(๓) กลุ่มวิชาโทเลือก

๓๙ หน่ วยกิต
๓๙ หน่วยกิต
๓๙ หน่วยกิต
๓๙ หน่วยกิต

๑๘ หน่ วยกิต
๑๐

มคอ. ๒
(๓.๑) กลุม่ วิชาภาษาอังกฤษเพื่อประกอบอาชีพ
๑๘ หน่วยกิต
(๓.๒) กลุม่ วิชาภาษากับสังคมและวัฒนธรรมจีน
๑๘ หน่วยกิต
(๓.๓) กลุม่ วิชาภาษากับสังคมและวัฒนธรรมญี่ปนุ่
๑๘ หน่วยกิต
(๓.๔) กลุม่ วิชาภาษากับสังคมและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
๑๘ หน่วยกิต
(๓.๕) กลุม่ วิชาภาษากับสังคมและวัฒนธรรมเวียดนาม
๑๘ หน่วยกิต
(๓.๖) กลุม่ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๘ หน่วยกิต
* นักศึกษาต้ องเลือกเรี ยนกลุม่ วิชาโทเลือกกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ ตามที่หลักสูตรกําหนด
ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่ น้อยกว่ า

๖ หน่ วยกิต

๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร
ก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(๑) กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๑๓ หน่ วยกิต
(๑.๑) รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ๗ หน่ วยกิต
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ศึกษา
ด้ วยตนเอง)

มมศท ๑๐๑
MUGE 101
มมศท ๑๐๒
MUGE 102
มมศท ๑๐๓
MUGE 103
ศศภท ๑๐๐
LATH 100

การศึกษาทัว่ ไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
General Education for Human Development
สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
Social Studies for Human Development
ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
Arts and Sciences for Human Development

๒(๑-๒-๓)
2(1-2-3)
๓(๒-๒-๕)
3(2-2-5)
๒(๑-๒-๓)
2(1-2-3)

(๑.๒) รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา
ศิลปะการใช้ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Arts of Using Thai Language in Communication

๓ หน่ วยกิต
๓(๒-๒-๕)
3(2-2-5)

(๑.๓) รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

๓ หน่ วยกิต

๑๑

มคอ. ๒
หน่ วยกิต
รหัสวิชา
ทสคพ ๑๕๕
ITCS 155

ชื่อรายวิชา

๓(๒-๒-๕)
3(2-2-5)

การประยุกต์คอมพิวเตอร์
Computer Applications
(๒) กลุ่มวิชาที่หลักสูตรกําหนด

๒๗ หน่ วยกิต

(๒.๑) รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา
รหัสวิชา
ศศศศ ๑๐๘
CRRS 108
ศศศศ ๑๐๙
CRRS 109
ศศศศ ๒๐๑
CRRS 201

ชื่อรายวิชา

๙ หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ศึกษา
ด้ วยตนเอง)

๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)

ภาษาอังกฤษ ๑
English I
ภาษาอังกฤษ ๒
English II
ภาษาอังกฤษ ๓
English III
(๒.๒) รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

รหัสวิชา

(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ศึกษา
ด้ วยตนเอง)

ชื่อรายวิชา

๖ หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ศึกษา
ด้ วยตนเอง)

ศศศศ ๑๐๗
CRRS 107
ศศศศ ๒๐๓
CRRS 203

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และชีวิตมนุษย์
Science, Technology and Human Life
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําหรับใช้ ในสํานักงาน
Computer Application in Office

๑๒

๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๑-๒-๖)
3(1-2-6)

มคอ. ๒
(๒.๓) รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

รหัสวิชา
ศศศศ ๑๐๒
CRRS 102
ศศศศ ๑๐๔
CRRS 104
ศศศศ ๑๐๕
CRRS 105
ศศศศ ๒๐๔
CRRS 204

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา
การคิดเชิงวิพากษ์
Critical Thinking
อารยธรรมโลก ๑
World Civilization I
อารยธรรมโลก ๒
World Civilization II
มนุษย์กบั การแสวงหาชีวิตที่มีความหมาย
Man’s Search for Meaning

๑๒ หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ศึกษา
ด้ วยตนเอง)

๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่ น้อยกว่ า

๘๗ หน่ วยกิต

(๑) กลุ่มวิชาบังคับ นักศึกษาต้ องเรี ยนกลุม่ วิชานี ้ไม่น้อยกว่า

๓๐ หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

ชื่อรายวิชา

(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ศึกษา
ด้ วยตนเอง)

ศศศศ ๑๑๐
CRRS 110

มิตทิ างจิตใจของคนไทยในสังคมปั จจุบนั
Spirituality in Contemporary Thai Society

๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)

ศศศศ ๑๑๑
CRRS 111
ศศศศ ๒๑๗
CRRS 217
ศศศศ ๒๒๔
CRRS 224
ศศศศ ๒๒๕
CRRS 225
ศศศศ ๒๒๖
CRRS 226

จริ ยธรรมสําหรับโลกหลังสมัยใหม่
Ethics for the Post-Modern World
ธรรมชาติและชะตากรรมของมนุษย์
Human Nature and Human Destiny
สิทธิมนุษยชนและศักดิศ์ รี ของมนุษย์
Human Rights and Human Dignity
มนุษย์ พลังงาน และสิง่ แวดล้ อมธรรมชาติ
Man, Energy and the Environment

๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)

แนวคิดเรื่ องชีวิตและความตายในวิทยาศาสตร์ และศาสนา

Concepts of Life and Death in Science and Religion
๑๓

มคอ. ๒
หน่ วยกิต
รหัสวิชา
ศศศศ ๒๒๗
CRRS 227
ศศศศ ๒๒๘
CRRS 228
ศศศศ ๒๒๙
CRRS 229
ศศศศ ๓๒๐
CRRS 320

ชื่อรายวิชา
ลัทธิการเมืองและความผาสุกของมนุษย์
Political Ideologies and Human Well-Being
คุณธรรมจริยธรรมและพฤติกรรมของมนุษย์
Ethics and Human Conduct
มนุษย์และเสรี ภาพ
Man and Freedom
วิธีวิจยั ทางสังคมศาสตร์
Research Methods in Social Sciences

(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ศึกษา
ด้ วยตนเอง)

๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๒-๒-๕)
3(2-2-5)

(๒) กลุ่มวิชาเอกเลือก นักศึกษาต้ องเลือกกลุ่มรายวิชาต่ อไปนี ้ ๑ กลุ่ม
๓๙ หน่ วยกิต
๒.๑ กลุม่ วิชาเอกเลือกพุทธศาสตร์ ศกึ ษา
๓๙ หน่วยกิต
๒.๒ กลุม่ วิชาเอกเลือกศาสนศึกษา
๓๙ หน่วยกิต
๒.๑ รายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือกพุทธศาสตร์ ศึกษา (Buddhist Studies)
หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ด้ วยตนเอง)

ศศศศ ๓๓๑
CRRS 331
ศศศศ ๓๓๒
CRRS 332
ศศศศ ๓๓๓
CRRS 333
ศศศศ ๓๓๔
CRRS 334
ศศศศ ๓๓๕
CRRS 335

ขุมทรัพย์ทางปั ญญาของปราชญ์ชาวพุทธ
Wisdom of Buddhist Sages
พุทธปรัชญาขันแนะนํ
้
า
Introduction to Buddhist Philosophy
พุทธจริ ยศาสตร์ ขนแนะนํ
ั้
า
Introduction to Buddhist Ethics
สิง่ ท้ าทายใหม่ ๆ ในสังคมพุทธปั จจุบนั
New Challenges in Contemporary Buddhist
Societies
พุทธศาสนาเถรวาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Theravada Buddhism in Southeast Asia

๑๔

๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)

มคอ. ๒
หน่ วยกิต
รหัสวิชา
ศศศศ ๓๓๖
CRRS 336
ศศศศ ๓๓๗
CRRS 337
ศศศศ๓๓๘
CRRS 338
ศศศศ ๓๓๙
CRRS 339
ศศศศ ๔๓๑
CRRS 431
ศศศศ ๔๓๒
CRRS 432
ศศศศ ๔๓๓

ชื่อรายวิชา
การศึกษาพุทธศาสนาเถรวาทเชิงมานุษยวิทยา
Anthropology Studies in Theravada Buddhism
แนวความคิดและการปฏิบตั ใิ นพุทธศาสนาเถรวาท
Concept and Practice in Theravada Buddhism
การเคลื่อนไหวใหม่ๆ ในพุทธศาสนาเถรวาท
New Movements in Theravada Buddhism
พุทธศาสนากับความสัมพันธ์กบั ศาสนาอื่น
Buddhism in Relation to Others Faiths
การอ่านคัมภีร์พระพุทธศาสนา ๑
Reading Buddhist Scriptures I
การอ่านคัมภีร์พระพุทธศาสนา ๒
Reading Buddhist Scriptures II
ภาพลักษณ์ของความเป็ นมนุษย์สมบูรณ์แบบใน
พระพุทธศาสนา
Image of Human Perfection in Buddhism
พุทธศาสนาในทัศนศิลป์
Buddhism in Visual Art

CRRS 433
ศศศศ ๔๓๔
CRRS 434

๒.๒ รายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือกศาสนศึกษา
รหัสวิชา
ศศศศ ๓๔๑
CRRS 341
ศศศศ ๓๔๒
CRRS 342
ศศศศ ๓๔๓
CRRS 343
ศศศศ ๓๔๔
CRRS 344

ชื่อรายวิชา
ศาสนาและสังคม
Religion and Society
ศาสนาและวัฒนธรรม
Religion and Culture
ศาสนากับการพัฒนาตน
Religion and Self-Transformation
ศาสนากับความรุนแรง
Religion and Violence
๑๕

(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ศึกษา
ด้ วยตนเอง)

๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓๙ หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ศึกษา
ด้ วยตนเอง)

๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)

มคอ. ๒
หน่ วยกิต
รหัสวิชา
ศศศศ ๓๔๕
CRRS 345
ศศศศ ๓๔๖
CRRS 346
ศศศศ ๓๔๗
CRRS 347
ศศศศ ๓๔๘
CRRS 348
ศศศศ ๓๔๙
CRRS 349
ศศศศ ๔๔๑
CRRS 441
ศศศศ ๔๔๒
CRRS 442
ศศศศ ๔๔๓
CRRS 443
ศศศศ ๔๔๔
CRRS 444

ชื่อรายวิชา
ศาสนา สัญลักษณ์ และพิธีกรรม
Religions, Symbols and Rituals
ศาสนาและการเยียวยารักษา
Religion and Healing
ศาสนาและการพัฒนาในเอเชียอาคเนย์
Religion and Development in Southeast Asia
สตรี และศาสนา
Women and Religion
พหุศาสนาในเอเชียอาคเนย์
Religious Pluralism in Southeast Asia
ศาสนาและกามารมณ์
Religion and Sexuality
สถาบันศาสนา
Religious Institutions
ศาสนากับสิง่ แวดล้ อม
Religion and the Environment
ศาสนากับโลกาภิวตั น์
Religion and Globalization

(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ศึกษา
ด้ วยตนเอง)

๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)

(๓) รายวิชาในกลุ่มวิชาโทเลือก ให้ เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
กลุ่มละไม่ น้อยกว่ า
๑๘ หน่ วยกิต
(๓.๑) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่อประกอบอาชีพ ไม่ น้อยกว่ า ๑๘ หน่ วยกิต บังคับ
เรียนรายวิชา ศศอก ๔๖๑ ศศอก ๔๖๒ ศศอก ๔๖๓ ศศอก ๔๖๔
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ศึกษา
ด้ วยตนเอง)

ศศอก ๔๖๑
CREN 461
ศศอก ๔๖๒
CREN 462

ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้ งานทัว่ ไป
English for General Proposes
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
๑๖

๓ (๒-๒-๕)
3(2-2-5)
๓ (๒-๒-๕)
3(2-2-5)

มคอ. ๒

หน่ วยกิต
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ศึกษา
ด้ วยตนเอง)

ศศอก ๔๖๓
ภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการ
๓(๒-๒-๕)
CREN 463
English for Recreation
3(2-2-5)
๓(๒-๒-๕)
ภาษาอังกฤษเพื่อการแปล
ศศอก ๔๖๔
English for Translation
3(2-2-5)
CREN 464
๓(๒-๒-๕)
ศศอก ๔๖๕
ภาษาอังกฤษสําหรับการพูดในที่สาธารณะ
English for Public Speaking
3(2-2-5)
CREN 465
ภาษาอังกฤษเพื่องานประชาสัมพันธ์
๓(๒-๒-๕)
ศศอก ๔๖๖
CREN 466
English for Public Relations
3(2-2-5)
(๓.๒) กลุ่มวิชาภาษากับสังคมและวัฒนธรรมจีน เรียนไม่ น้อยกว่ า ๑๘ หน่ วยกิต
บังคับเรี ยนรายวิชา ศศอจ ๔๖๑ ศศอจ ๔๖๒ ศศอจ ๔๖๓ ศศอจ ๔๖๔
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ศึกษา
ด้ วยตนเอง)

ศศอจ ๔๖๑
CRCL 461
ศศอจ ๔๖๒
CRCL 462
ศศอจ ๔๖๓
CRCL 463
ศศอจ ๔๖๔
CRCL 464
ศศอจ ๔๖๕
CRCL 465
ศศอจ ๔๖๖
CRCL 466

ภาษาศาสตร์ และภาษาจีนเบื ้องต้ น
General Knowledge about the Chinese Languages
ลักษณะเด่นของระบบวากยสัมพันธ์ในภาษาจีน
Prominent Features of the Grammatical System of
Chinese
การสนทนาภาษาจีน
Chinese Conversation, Pronunciation, Polite
Language and Mimicry
การแปลภาษาจีนเป็ นภาษาไทย
Chinese Translation into Thai
การเขียนภาษาจีนด้ วยตัวอักษรจีน
Writing in Chinese Characters
การเขียนตัวอักษรจีน (วิชาบังคับก่อน ศศอจ ๔๖๕
Chinese Calligraphy (Pre-Requisites CRCL 465)
๑๗

๓(๒-๒-๕)
3(2-2-5)
๓(๒-๒-๕)
3(2-2-5)
๓(๒-๒-๕)
3(2-2-5)
๓(๒-๒-๕)
3(2-2-5)
๓(๒-๒-๕)
3(2-2-5)
๓(๒-๒-๕)
3(2-2-5)

มคอ. ๒

หน่ วยกิต
รหัสวิชา
ศศอจ ๔๖๗
CRCL 467
ศศอจ ๔๖๘
CRCL 468
ศศอจ ๔๖๙
CRCL 469
ศศอจ ๔๗๑
CRCL 471
ศศอจ ๔๗๒
CRCL 472
ศศอจ ๔๗๓
CRCL 473

ชื่อรายวิชา
การสนทนาภาษาจีนระดับสูง
Advanced Conversation in Chinese
การเขียนทางธุรกิจภาษาจีน
Business Writing in Chinese
การเขียนเพื่อการค้ นคว้ าวิจยั เกี่ยวกับจีน
Research Writing on Chinese Topics
การอ่านเชิงวิจารณ์เรื่ องเกี่ยวกับจีน
Critical Reading on Chinese Topics
ภาษาจีนเพื่องานบริการและการท่องเที่ยว
Chinese for Services and Tourism
ศึกษาจีนในฐานะที่กําลังก้ าวขึ ้นสูค่ วามเป็ น
มหาอํานาจใน โลก
China : An Emerging World Power

(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ศึกษา
ด้ วยตนเอง)

๓(๒-๒-๕)
3(2-2-5)
๓(๒-๒-๕)
3(2-2-5)
๓(๒-๒-๕)
3(2-2-5)
๓(๒-๒-๕)
3(2-2-5)
๓(๒-๒-๕)
3(2-2-5)
๓(๒-๒-๕)
3(2-2-5)

(๓.๓) กลุ่มวิชาภาษากับสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น เรียนไม่ น้อยกว่ า ๑๘ หน่ วยกิต
บังคับเรียนรายวิชา ศศญป ๔๖๑ ศศญป ๔๖๒ ศศญป ๔๖๓ ศศญป ๔๖๔
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ศึกษา
ด้ วยตนเอง)

ศศญป ๔๖๑
CRJP 461
ศศญป ๔๖๒
CRJP 462
ศศญป ๔๖๓
CRJP 463
ศศญป ๔๖๔
CRJP 464
ศศญป ๔๖๕
CRJP 465

ภาษาศาสตร์ และภาษาญี่ปุ่นเบื ้องต้ น
Elementary Japanese and Linguistics
ระบบคําและวากยสัมพันธ์ภาษาญี่ปุ่น
Japanese Morphology and Syntax
การสนทนาภาษาญี่ปุ่น
Japanese Conversation, Pronunciation, Polite
Language and Body-Language
การแปลภาษาญี่ปุ่นเป็ นภาษาไทย
Japanese Translation into Thai
การเขียนทางธุรกิจภาษาญี่ปนุ่
Business Writing in Japanese
๑๘

๓(๒-๒-๕)
3(2-2-5)
๓(๒-๒-๕)
3(2-2-5)
๓(๒-๒-๕)
3(2-2-5)
๓(๒-๒-๕)
3(2-2-5)
๓(๒-๒-๕)
3(2-2-5)

มคอ. ๒
หน่ วยกิต
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ศึกษา
ด้ วยตนเอง)

ศศญป ๔๖๖
CRJP 466

การเขียนเพื่อการค้ นคว้ าวิจยั เกี่ยวกับญี่ปนุ่
Research Writing on Japanese Topics

๓(๒-๒-๕)
3(2-2-5)

ศศญป ๔๖๗
CRJP 467

การอ่านเชิงวิจารณ์เรื่ องเกี่ยวกับญี่ปนุ่
Critical Reading on Japanese Topics

๓(๒-๒-๕)
3(2-2-5)

ศศญป ๔๖๘
CRJP 468

ภาษาญี่ปนุ่ เพื่องานบริการและการท่องเที่ยว
Japanese for Services and Tourism

๓(๒-๒-๕)
3(2-2-5)

ศศญป ๔๖๙

ศึกษาญี่ปนุ่ ในฐานะที่เป็ นชาติที่พฒ
ั นารวดเร็วหลัง
สงครามโลกครัง้ ที่สอง
Japan as the Fast Developing Country after the
Second World War

๓(๒-๒-๕)

CRJP 469

3(2-2-5)

(๓.๔) กลุ่มวิชาภาษากับสังคมและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย เรียนไม่ น้อยกว่ า
๑๘ หน่ วยกิต บังคับเรี ยนรายวิชา ศศอด ๔๖๑ ศศอด ๔๖๒ ศศอด ๔๖๓ ศศอด ๔๖๔
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ศึกษา
ด้ วยตนเอง)

ศศอด ๔๖๑
CRID 461
ศศอด ๔๖๒
CRID 462
ศศอด ๔๖๓
CRID 463
ศศอด ๔๖๔
CRID 464
ศศอด ๔๖๕
CRID 465

ภาษาศาสตร์ และภาษาอินโดนีเซียเบื ้องต้ น
Introduction to the Indonesian Language and
Linguistics
ระบบคําและวากยสัมพันธ์ภาษาอินโดนีเซีย
Indonesian Morphology and Syntax
การสนทนาภาษาอินโดนีเซีย
Indonesian Conversation, Pronunciation, Rhythm
and Mimicry
การแปลภาษาอินโดนีเซียเป็ นภาษาไทย
Indonesian Translation into Thai
การสนทนาภาษาอินโดนีเซียระดับสูง
Advanced Conversation in Bahasa Indonesia
๑๙

๓(๒-๒-๕)
3(2-2-5)
๓(๒-๒-๕)
3(2-2-5)
๓(๒-๒-๕)
3(2-2-5)
๓(๒-๒-๕)
3(2-2-5)
๓(๒-๒-๕)
3(2-2-5)

มคอ. ๒

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ศึกษา
ด้ วยตนเอง)

ศศอด ๔๖๖
CRID 466

การเขียนทางธุรกิจภาษาอินโดนีเซีย
Business Writing in Bahasa Indonesia

๓(๒-๒-๕)
3(2-2-5)

ศศอด ๔๖๗
CRID 467

การเขียนเพื่อการค้ นคว้ าวิจยั เกี่ยวกับอินโดนีเซีย
Research Writing on Indonesian Topics

๓(๒-๒-๕)
3(2-2-5)

ศศอด ๔๖๘
CRID 468

การอ่านเชิงวิจารณ์เรื่ องเกี่ยวกับอินโดนีเซีย
Critical Reading on Indonesia Topics

๓(๒-๒-๕)
3(2-2-5)

ศศอด ๔๖๙
CRID 469

ภาษาอินโดนีเซียเพื่องานบริการและการท่องเที่ยว
Bahasa Indonesia for Services and Tourism

๓(๒-๒-๕)
3(2-2-5)

ศศอด ๔๗๑

ศึกษาอินโดนีเซียในฐานะที่เป็ นมหาอํานาจลําดับที่สาม
ของเอเชีย

๓(๒-๒-๕)

CRID 471

Indonesia as the Rising Asia’s Third Power

3(2-2-5)

(๓.๕) กลุ่มวิชาภาษากับสังคมและวัฒนธรรมเวียดนาม เรียนไม่ น้อยกว่ า
๑๘ หน่ วยกิต
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ศึกษา
ด้ วยตนเอง)

ศศวน ๔๖๑
CRVN 461
ศศวน ๔๖๒
CRVN 462
ศศวน ๔๖๓
CRVN 463
ศศวน ๔๖๔
CRVN 464

ภาษาศาสตร์ และภาษาเวียดนามเบื ้องต้ น
Introduction to the Vietnamese Language and
Linguistics
ระบบคําและวากยสัมพันธ์ภาษาเวียดนาม
Vietnamese Morphology and Syntax
การสนทนาภาษาเวียดนาม
Vietnamese Conversation
การแปลภาษาเวียดนามเป็ นภาษาไทย
Vietnamese Translation into Thai
๒๐

๓(๒-๒-๕)
3(2-2-5)
๓(๒-๒-๕)
3(2-2-5)
๓(๒-๒-๕)
3(2-2-5)
๓(๒-๒-๕)
3(2-2-5)

มคอ. ๒

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ศึกษา
ด้ วยตนเอง)

ศศวน ๔๖๕
CRVN 465
ศศวน ๔๖๖
CRVN 466

ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
Vietnamese for Communication
ภาษาเวียดนามเพื่องานบริการและการท่องเที่ยว
Vietnamese for Services and Tourism

(๓.๖) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนไม่ น้อยกว่ า
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

๓(๒-๒-๕)
3(2-2-5)
๓(๒-๒-๕)
3(2-2-5)
๑๘ หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ศึกษา
ด้ วยตนเอง)

ศศทส ๔๖๑
CRIT 461
ศศทส ๔๖๒
CRIT 462
ศศทส ๔๖๓
CRIT 463
ศศทส ๔๖๔
CRIT 464
ศศทส ๔๖๕
CRIT 465
ศศทส ๔๖๖
CRIT 466

เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑
Information Technology I
เทคโนโลยี สารสนเทศ ๒
Information Technology II
โปรแกรมสําเร็ จรูปและการประยุกต์ใช้ งาน
Software Package and Application
สื่อผสมและไฮเปอร์ มีเดีย
Multimedia and Hypermedia
การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย
Computer Multimedia Program Development
การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
Development of Comput Assisted Instruction

๓(๒-๒-๕)
3(2-2-5)
๓(๒-๒-๕)
3(2-2-5)
๓(๒-๒-๕)
3(2-2-5)
๓(๒-๒-๕)
3(2-2-5)
๓(๒-๒-๕)
3(2-2-5)
๓(๒-๒-๕)
3(2-2-5)

ค .หมวดวิชาเลือกเสรีไม่ น้อยกว่ า
๖ หน่ วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาในสาขาวิชาต่างๆในระดับปริ ญญาตรี ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล หรื อเลือกเรี ยนจากสถาบันการศึกษาอื่น ทังในและต่
้
างประเทศที่มีการตก
ลงความร่ วมมือทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยมหิดลหรื อกับวิทยาลัยศาสนศึกษา หรื อเลือกใน
กลุม่ รายวิชาเลือกเสรี ของหลักสูตรฯ ต่อไปนี ้
๒๑

มคอ. ๒

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ศึกษา
ด้ วยตนเอง)

ศศศศ ๓๕๑
CRRS 351
ศศศศ ๓๕๒
CRRS 352
ศศศศ ๓๕๓
CRRS 353
ศศศศ ๓๕๔
CRRS 354
ศศศศ ๓๕๕
CRRS 355

ประวัตแิ ละคําสอนของศาสนายูดายและศาสนาคริสต์
History and Teaching of Judaism and Christianity
ประวัตแิ ละคําสอนของศาสนาอิสลาม
History and Teaching of Islam
ประวัตแิ ละคําสอนของศาสนาฮินดู
History and Teaching of induism
ศาสนาพุทธในเอเชียตะวันออก
Buddhism in East Asia
ศาสนาพุทธนอกเอเชีย
Buddhism beyond Asia

๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)

๓.๑.๔ ความหมายของรหัสวิชา
ความหมายของอักษร
ตัวอักษร ๔ ตัวหลัก มีความหมาย ดังนี ้
ตัวอักษร ๒ ตัวแรก เป็ นอักษรย่อของหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดการเรี ยนการสอน
ศศ (CR) หมายถึง วิทยาลัยศาสนศึกษา
ตัวอักษร ๒ หลักต่อมา เป็ นอักษรย่อของสาขาวิชาที่รับผิดชอบจัดการเรี ยนการสอน
ศศ (RS) หมายถึง สาขาวิชาศาสนศึกษา
อก (EN) หมายถึง กลุม่ วิชาโทเลือกภาษาอังกฤษเพื่อประกอบอาชีพ
อจ(CL) หมายถึง กลุม่ วิชาโทเลือกภาษากับสังคมและวัฒนธรรมจีน
ญป (JP) หมายถึง กลุม่ วิชาโทเลือกภาษากับสังคมและวัฒนธรรมญี่ปนุ่
อด (ID) หมายถึง กลุม่ วิชาโทเลือกภาษากับสังคมและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
วน (VN) หมายถึง กลุม่ วิชาโทเลือกภาษากับสังคมและวัฒนธรรมเวียดนาม
ทส (IT) หมายถึง กลุม่ วิชาโทเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒๒

มคอ. ๒
ความหมายของตัวเลข
เลขหลักหน่ วย หมายถึง ลําดับวิชา
เลขหลักสิบ หมายถึง กลุม่ วิชา มีความหมายดังนี ้
๐
หมายถึง กลุม่ วิชาศึกษาทัว่ ไป
๑,๒
หมายถึง กลุม่ วิชาบังคับ
๓
หมายถึง กลุม่ วิชาเอกเลือก กลุม่ วิชาพุทธศาสตร์ ศกึ ษา
๔
หมายถึง กลุม่ วิชาเอกเลือก กลุม่ วิชาศาสนศึกษา
๕
หมายถึง กลุม่ วิชาเลือกเสรี
๖,๗
หมายถึง กลุม่ วิชาโทเลือก
เลขหลักร้ อย หมายถึง ชันปี
้ การศึกษาที่กําหนดให้ เรี ยน
๓.๑.๕ แสดงแผนการศึกษา
ปี ที่ ๑/ ภาคการศึกษาที่ ๑

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วย
ตนเอง)

มมศท ๑๐๑
MUGE101
มมศท ๑๐๒
MUGE 102
มมศท ๑๐๓
MUGE 103
ศศภท ๑๐๐
LATH 100
ศศศศ ๑๐๔
CRRS 104
ทสคพ ๑๕๕
ITCS 155
ศศศศ ๑๐๘
CRRS 108

การศึกษาทัว่ ไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
General Education for Human Development
สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
Social Studies for Human Development
ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
Arts and Sciences for Human Development
ศิลปะการใช้ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Arts of Using Thai Language in Communication
อารยธรรมโลก ๑
World Civilization I
การประยุกต์คอมพิวเตอร์
Computer Applications
ภาษาอังกฤษ ๑
English I
รวม

๒๓

๒(๑-๒-๓)
2(1-2-3)
๓(๒-๒-๕)
3(2-2-5)
๒(๑-๒-๓)
2(1-2-3)
๓(๒-๒-๕)
3(2-2-5)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๒-๒-๕)
3(2-2-5)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๑๙

มคอ. ๒
ปี ที่ ๑/ ภาคการศึกษาที่ ๒

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วย
ตนเอง)

มมศท ๑๐๑
MUGE101
มมศท ๑๐๒
MUGE 102
มมศท ๑๐๓
MUGE 103
ศศภท ๑๐๐
LATH 100
ศศศศ ๑๐๗
CRRS 107
ศศศศ ๑๐๕
CRRS 105
ศศศศ ๒๐๔
CRRS 204
ศศศศ ๑๐๙
CRRS109
ศศศศ ๑๑๐
CRRS 110
ศศศศ ๑๑๑
CRRS 111

การศึกษาทัว่ ไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ (ต่อเนื่อง)
General Education for Human Development
สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ (ต่อเนื่อง)
Social Studies for Human Development
ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ (ต่อเนื่อง)
Arts and Sciences for Human Development
ศิลปะการใช้ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ต่อเนื่อง)
Arts of Using Thai Language in Communication
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และชีวิตมนุษย์
Science, Technology and Human Life
อารยธรรมโลก ๒
World Civilization II
มนุษย์กบั การแสวงหาชีวิตที่มีความหมาย
Man’s Search for Meaning
ภาษาอังกฤษ ๒
English II
มิตทิ างจิตใจของคนไทยในสังคมปั จจุบนั
Spirituality in Contemporary Thai Society
จริ ยธรรมสําหรับโลกหลังสมัยใหม่
Ethics for the Post-Modern World
รวม

๒(๑-๒-๓)
2(1-2-3)
๓(๒-๒-๕)
3(2-2-5)
๒(๑-๒-๓)
2(1-2-3)
๓(๒-๒-๕)
3(2-2-5)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๑๘

๒๔

มคอ. ๒

ปี ที่ ๒ / ภาคการศึกษาที่ ๑

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วย
ตนเอง)

ศศศศ ๑๐๒
CRRS 102
ศศศศ ๒๐๑
CRRS 201
ศศศศ ๒๐๓
CRRS 203
ศศศศ ๒๑๗
CRRS 217
ศศศศ ๒๒๔
CRRS 224
ศศศศ ๒๒๕
CRRS 225

การคิดเชิงวิพากษ์
Critical Thinking
ภาษาอังกฤษ ๓
English III
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําหรับใช้ ในสํานักงาน
Computer Application for Office
ธรรมชาติและชะตากรรมของมนุษย์
Human Nature and Human Destiny
สิทธิมนุษยชนและศักดิศ์ รี ของมนุษย์
Human Rights and Human Dignity
มนุษย์ พลังงาน และสิง่ แวดล้ อมธรรมชาติ
Man, Energy and the Environment
รวม

๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๑-๒-๖)
3(1-2-6)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๑๘

๒๕

มคอ. ๒

ปี ที่ ๒ / ภาคการศึกษาที่ ๒

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วย
ตนเอง)

ศศศศ ๒๒๖ แนวคิดเรื่ องชีวิตและความตายในวิทยาศาสตร์ และศาสนา
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
CRRS 226 Concepts of Life and Death in Science and Religion
ศศศศ ๒๒๗ ลัทธิการเมืองและความผาสุกของมนุษย์
๓ (๓-๐-๖)
3(3-0-6)
CRRS 227 Political Ideologies and Human Well-Being
๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๒๒๘ คุณธรรมจริยธรรมและพฤติกรรมของมนุษย์
3(3-0-6)
CRRS 228 Ethics and Human Conduct
๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๒๒๙ มนุษย์และเสรี ภาพ
3(3-0-6)
CRRS 229 Man and Freedom
-------วิชาเลือกเสรี
๓(--------)
นักศึกษาที่เลือกกลุ่มวิชาเอกเลือกพุทธศาสตรศึกษา ให้ เรี ยนวิชา ศศศศ ๓๓๑ ส่วนที่เลือกเรี ยนกลุ่ม
วิชาเอกเลือกศาสนศึกษา ให้ เรี ยนวิชา ศศศศ ๓๔๑
๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๓๓๑ ขุมทรัพย์ทางปั ญญาของปราชญ์ชาวพุทธ
3(3-0-6)
CRRS 331 Wisdom of Buddhist Sages
ศศศศ ๓๔๑ ศาสนาและสังคม
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
CRRS 341 Religion and Society
รวม

๑๘

๒๖

มคอ. ๒
- แผนการเรียนกลุ่มวิชาเอกเลือกพุทธศาสตร์ ศึกษา
ปี ที่ ๓ / ภาคการศึกษาที่ ๑

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วย
ตนเอง)

ศศศศ ๓๓๒
CRRS 332
ศศศศ ๓๓๓
CRRS 333
ศศศศ ๓๓๔
CRRS 334
ศศศศ ๓๓๕
CRRS 335
ศศศศ ๓๓๖
CRRS 336
ศศศศ ๓๓๗
CRRS 337

พุทธปรัชญาขันแนะนํ
้
า
Introduction to Buddhist Philosophy
พุทธจริยศาสตร์ ขนแนะนํ
ั้
า
Introduction to Buddhist Ethics
สิง่ ท้ าทายใหม่ๆ ในสังคมพุทธปั จจุบนั
New Challenges in Contemporary Buddhist Societies

ศาสนาพุทธเถรวาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Theravada Buddhism in Southeast Asia
การศึกษาพุทธศาสนาเถรวาทเชิงมานุษยวิทยา
Anthropology Studies in Theravada Buddhism
แนวความคิดและการปฏิบตั ใิ นพุทธศาสนาเถรวาท
Concept and Practice in Theravada Buddhism
รวม
ปี ที่ ๓ / ภาคการศึกษาที่ ๒

๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๑๘
หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วย
ตนเอง)

ศศศศ ๓๒๐
CRRS 320
ศศศศ ๓๓๘
CRRS 338
ศศศศ ๓๓๙
CRRS 339
ศศศศ ๔๓๑
CRRS 431
ศศศศ ๔๓๓

วิธีวิจยั ทางสังคมศาสตร์
Research Methods in Social Sciences
การเคลื่อนไหวใหม่ๆ ในพุทธศาสนาเถรวาท
New Movements in Theravada Buddhism
พุทธศาสนากับความสัมพันธ์กบั ศาสนาอื่น
Buddhism in Relation to Others Faiths
การอ่านคัมภีร์พระพุทธศาสนา ๑
Reading Buddhist Scriptures I
ภาพลักษณ์ของความเป็ นมนุษย์สมบูรณ์แบบใน
พระพุทธศาสนา
CRRS 433 Image of Human Perfection in Buddhism
ศศศศ ๔๓๔ พุทธศาสนาในทัศนศิลป์
CR S 434 Buddhism in Visual Art
รวม

๓(๒-๒-๕)
3(2-2-5)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-3)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๑๘

๒๗

มคอ. ๒
ปี ที่ ๔ / ภาคการศึกษาที่ ๑

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วย
ตนเอง)

ศศศศ ๓๒๐
CRRS 320
ศศศศ ๔๓๒
CRRS 432
-----------------------------

วิธีวิจยั ทางสังคมศาสตร์ (ต่อเนื่อง)
Research Methods in Social Sciences
การอ่านคัมภีร์พระพุทธศาสนา ๒
Reading Buddhist Scriptures II
วิชาเลือกเสรี
วิชาโทเลือก
วิชาโทเลือก
วิชาโทเลือก
รวม
ปี ที่ ๔/ ภาคการศึกษาที่ ๒

๓(๒-๒-๕)
3(2-2-5)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(-------)
๓(-------)
๓(-------)
๓(-------)
๑๕
หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วย
ตนเอง)

----------------------

วิชาโทเลือก
วิชาโทเลือก
วิชาโทเลือก

๓(-------)
๓(-------)
๓(-------)
๙

รวม

- แผนการเรียนกลุ่มวิชาเอกเลือก ศาสนศึกษา
ปี ที่ ๓/ ภาคการศึกษาที่ ๑

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วย
ตนเอง)

ศศศศ ๓๔๒
CRRS 342
ศศศศ ๓๔๓
CRRS 343
ศศศศ ๓๔๔
CRRS 344
ศศศศ ๓๔๕
CRRS 345
ศศศศ ๓๔๖
CRRS 346
ศศศศ ๓๔๗
CRRS 347

ศาสนาและวัฒนธรรม
Religion and Culture
ศาสนากับการพัฒนาตน
Religion and Self-Transformation
ศาสนากับความรุนแรง
Religion and Violence
ศาสนา สัญลักษณ์ และพิธีกรรม
Religions, Symbols and Rituals
ศาสนาและการเยียวยารักษา
Religion and Healing
ศาสนาและการพัฒนาในเอเชียอาคเนย์
Religion and Development in Southeast Asia
รวม
๒๘

๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๑๘

มคอ. ๒
ปี ที่ ๓ / ภาคการศึกษาที่ ๒

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วย
ตนเอง)

ศศศศ ๓๒๐
CRRS 320

วิธีวิจยั ทางสังคมศาสตร์
Research Methods in Social Sciences

ศศศศ ๓๔๘
CRRS 348

สตรี และศาสนา
Women and Religion

ศศศศ ๓๔๙
CRRS 349
ศศศศ ๔๔๑
CRRS 441
ศศศศ ๔๔๒
CRRS 442
ศศศศ ๔๔๓
CRRS 443

พหุศาสนาในเอเชียอาคเนย์
Religious Pluralism in Southeast Asia
ศาสนาและกามารมณ์
Religion and Sexuality
สถาบันศาสนา
Religious Institution
ศาสนากับสิง่ แวดล้ อม
Religion and the Environment
รวม
ปี ที่ ๔ / ภาคการศึกษาที่ ๑

๓(๒-๒-๕)
3(2-2-5)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๓-๐-๖)
๑๘
หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วย
ตนเอง)

ศศศศ ๓๒๐
CRRS 320
ศศศศ ๔๔๔
CRRS 444
-----------------------------

วิธีวิจยั ทางสังคมศาสตร์ (ต่อเนื่อง)
Research Methods in Social Sciences
ศาสนากับโลกาภิวตั น์
Religion and Globalization
วิชาเลือกเสรี
วิชาโทเลือก
วิชาโทเลือก
วิชาโทเลือก
รวม
ปี ที่ ๔ / ภาคการศึกษาที่ ๒

๓(๒-๒-๕)
3(2-2-5)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(-------)
๓(-------)
๓(-------)
๓(-------)
๑๕
หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วย
ตนเอง)

----------------------

วิชาโทเลือก
วิชาโทเลือก
วิชาโทเลือก

๓(--------)
๓(--------)
๓(--------)
๙

รวม
๒๙

มคอ. ๒
๓.๑.๖ คําอธิบายรายวิชา
คําอธิบายรายวิชา (รายละเอียดตามเอกสารแนบภาคผนวก ก)
๓.๒ ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ งวิชาการและคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์
๓.๒.๑ อาจารย์ ประจําหลักสูตร
เลขประจําตัว
ตําแหน่ งทาง คุณวุฒกิ ารศึกษา/สถาบัน/ปี ที่สาํ เร็จ
ชื่อ/ สกุล
บัตรประชาชน วิชาการ
๑.นายสมบูรณ์ วัฒนะ 3-4801-0016x- อาจารย์
Ph.D. (Philosophy) Panjab
xx-x
University, India, 2547
M.A. (Philosophy) University of
Delhi, India,2541
ศน.บ. (ศึกษาศาสตร์ ) มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๓๖
๒. นางสาวปิ ยะดี
อาจารย์
3-1006 –0280
Ph.D. (Religious Studies)
ประเสริฐสม
x-xx-x
Assumption
University Thailand, 2550
M.S. (Counseling Psychology)
Assumption
University, Thailand, 2544
B.A. (Business English)
Assumption
University Thailand, 2538
๓.นายสุทธพร รั ตนกุล 3-10060288x- ผู้ช่วยM.A. (Teaching English as a
ศาสตราจารย์
Second Language) Eastern
xx-x
Washington University,
USA,2541
ศศ.บ. (สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารธุรกิจ) มหาวิทยาลัย
หอการค้ าไทย พ.ศ. ๒๕๓๖

๓๐

มคอ. ๒
ชื่อ สกุล
๔.นายบุญมี พวงเพชร

๕.นายหอม พรมอ่ อน

เลขประจําตัว
บัตรประชาชน

3-44080052x-xx-x

2-42090001x-xx-x

ตําแหน่ งทาง คุณวุฒกิ ารศึกษา/สถาบัน/ปี ที่สาํ เร็จ
วิชาการ
อาจารย์
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

อาจารย์

มหาวิทยาลัยสยาม พ.ศ. ๒๕๕๐
ศศ.บ. (ศาสนศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. ๒๕๔๓
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็ น
ภาษาต่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๒
ศศ.บ. (ศาสนศึกษา)มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. ๒๕๔๖

๓.๒.๒ อาจารย์ ประจํา
ชื่อ สกุล
ตําแหน่ งวิชาการ
วุฒกิ ารศึกษา
วาทินี บุญชะลักษี
รองศาสตราจารย์ ปร.ด. (ประชากรศาสตร์ ) ,มหาวิทยาลัยมหิดล
ศศ.ม. (วิจยั ประชากรและสังคม) ,
มหาวิทยาลัยมหิดล
Certificate on Population Studies,
International Institute for Population
Studies, Bombay, India
ศศ.บ. เกียรตินิยม (มานุษยวิทยา),
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คุณหญิงสุริยา รัตนกุล
ศาสตราจารย์ Ph.D. (Doctorat de l’Université de Paris (Etudes
Linguistique et Extrême Orientales)),
The University of Paris, France
(ได้ รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล)
อ.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึง่ (ภาษาและวรรณกรรม
ฝรั่งเศสและประวัตศิ าสตร์ )
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D.(Religion), Temple University, Pennsylvania, USA.
ดร.อิมติยาซ ยูซฟุ
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ M.A. (Islamic Studies) Aligarh Muslim University,India
B.A. (Politics) Pune niversity, India

๓๑
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ชื่อ สกุล
Dr. Matthew Kosuta

ตําแหน่ งวิชาการ
วุฒกิ ารศึกษา
อาจารย์
Ph.D.(Religious Studies (sciences des

Dr. Milos Hubina

อาจารย์

Dr. Kieko Obuse

อาจารย์

Ms.Masayo Urasaki

อาจารย์

religions)), Université du Québec at
Montréal, Canada
M.A. (Religious Studies (sciences des
religions)), Université du Québec at
Montréal, Canada
B.A. in Anthropology with a minor in French
from University of Florida, USA.
Ph.D. Comenius University, Bratislava, Slovakia
M.A. (Asian Studies)
B.A. (Asian Studies)
D.Phil. (Study of Religion), University of Oxford, UK.
M.A. (Japanese Religions),University of London, UK.
B.A. (English Language and Literature), Kyoto
University, Japan
M.A. (Political Science) University
of the Ryukyus, Okinawa, Japan, 2542
B.A. (Political Science) University
of the Ryukyus, Okinawa, Japan,2538

๓.๒.๓ อาจารย์ พเิ ศษ
ชื่อ-นามสกุล
พระอนิลมาน ศากยะ (อาจารย์)
รองศาสตราจารย์พินิจ รัตนกุล
ศาสตราจารย์วิสทุ ธิ์ ใบไม้
ศาสตราจารย์จิรโชค วีระสัย
ศาสตราจารย์สมภาร พรมทา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพจน์
อัศววิรุฬหการ

คุณวุฒดิ ้ านการศึกษา

สังกัด

Ph.D.(Social Anthropology),
Brunel University, UK.
Ph.D.(Philosophy) Yale University,
USA.
Ph.D.(Genetics) University of
Queensland, Australia.
Ph.D.(Sociology) University of
California (Berkeley), USA.

มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย

อ.ด. (ปรัชญา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Ph.D.(Buddhist Studies),
University of California,
(Berkeley),USA.
๓๒

วิทยาลัยศาสนศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

มคอ. ๒
๓.๒.๔ ภาระงานสอน และผลงานทางวิชาการ (ภาคผนวก ค)
๔. องค์ ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา)
ไม่มี
๔.๑ มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ ภาคสนาม
ไม่มี
๔.๒ ช่ วงเวลา
ไม่มี
๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน
ไม่มี
๕. ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการศึกษาอิสระ
ในการกํ า หนดการศึ ก ษาอิ ส ระ ถูก บรรจุใ นรายวิ ช า ศศศศ ๓๒๐ วิ ธี วิ จัย ทางสัง คมศาสตร์
๓(๒-๒-๕) หน่ วยกิ ต ซึ่งมี ก ารเรี ยนภาคทฤษฎี ด้านการวิจัย ทางสังคมศาสตร์ และหลักสูตรกํ าหนดให้
นักศึกษาเสนอหัวข้ อเรื่ องการศึกษาอิสระ ตามความถนัดของนักศึกษาและอาจารย์ ที่ปรึ กษา แต่ต้องให้
สัมพันธ์กบั สาขาวิชา รูปแบบของงานให้ เป็ นไปตามรูปแบบที่หลักสูตรกําหนด
๕.๑ คําอธิบายโดยย่ อ
หัว ข้ อ การศึก ษาอิ ส ระที่ นัก ศึก ษาสนใจ สามารถอธิ บ ายทฤษฎี วัต ถุป ระสงค์ ประโยชน์
มีขอบเขตและวิธีศกึ ษา การวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการศึกษา
๕.๒ มาตรฐานผลการเรี ยนรู้
จัดทําตามรูปแบบที่หลักสูตรกําหนด รายงานความก้ าวหน้ ากับอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาได้
เรี ยนรู้ กระบวนการหาความรู้ สามารถศึกษาหาความรู้ ด้วยตนเอง สามารถรวบรวมข้ อมูลและวิเคราะห์
ข้ อมูลได้
๕.๓ ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ ๒ ของปี การศึกษาที่ ๓ - ภาคการศึกษาที่ ๑ ของปี การศึกษาที่ ๔
๕.๔ จํานวนหน่ วยกิต
๓ หน่วยกิต
๕.๕ การเตรี ยมการ
จัด ให้ มี ก ารเรี ย นการสอนภาคทฤษฎี ในรายวิช า ศศศศ ๓๒๐ วิธี วิ จัย ทางสัง คมศาสตร์
๓(๒-๒-๕) หน่วยกิตเพือ่ ศึกษาวิธวี จิ ยั
๕.๖ กระบวนการประเมินผล
ประเมิ น ผลจากจากการสอบข้ อเขี ย นและงานภาคสนามในรู ป แบบของการทํ า วิ จั ย
ตามรูปแบบที่หลักสูตรกําหนด

๓๓
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หมวดที่ ๔ ผลการเรี ยนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผลผลการเรียนรู้
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษของ
กลยุทธ์ หรือกิจกรรม
นักศึกษา
๑.มีความสามารถด้ านการใช้ - จัดการเรี ยนการสอนรายวิชาที่เพิ่มทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษ
- จัดให้ มีอาจารย์ผ้ สู อนชาวต่างประเทศที่มีความสามารถใช้ ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ในการสอนเป็ นอย่างดี ทุกภาคการศึกษา
๒.มีจิตใจเปิ ดกว้ างในเรื่ อง
- จัดให้ มีการเรี ยนรู้เรื่ องศาสนาและวัฒนธรรมที่หลากหลาย และการอยู่
ความจริงและศาสนา
ร่วมกันกับผู้อื่น และเรี ยนรู้ศาสตร์ ตา่ งๆควบคูก่ บั ศาสนาและวัฒนธรรม
๓. รู้จกั คิดวิเคราะห์ วิพากษ์ -จัดการเรี ยนการสอนแบบอภิปรายกลุม่ และจัดเสวนาอภิปรายประเด็น
สําคัญทางศาสนาและสังคม
๔. มีจิตอาสา
- กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้ นการมีจิตสํานึกต่อสังคม
๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษาแห่ งชาติ
๒.๑ การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษาแห่ งชาติ
ผลการเรียนรู้ ของหลักสูตร

กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พัฒนา

กลยุทธการประเมินผลการ
เรี ยนรู้ในแต่ ละด้ าน
๑. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ สอนให้ เห็นความสําคัญของ ๑.๑ ประเมินจากงานมอบหมาย
๑.๑ มัน่ คงในคุณธรรม
การมีคณ
ุ ธรรม เช่น ยึดมัน่ ในสุจริ ต และแบบทดสอบต่างๆ
๑.๒ มีวนิ ยั มีความตรงต่อเวลา ไม่ทจุ ริตในการสอบ ในงาน
๑.๒ ประเมินจากการเข้ าเรี ยน
มอบหมายต่างๆ
๑.๓ มีจิตสํานึกต่อสังคมและ
และการมีสว่ นร่วม การแต่งกาย
๑.๒ สอนให้ ประพฤติตนเคารพใน มารยาท การปฏิบตั ติ ามระเบียบ
สิง่ แวดล้ อม
ระเบียบวินยั ตรงต่อเวลา
๑.๓ ประเมินจากงานมอบหมาย
๑.๓ สอนหรื อจัดกิจกรรมที่ปลูก
ต่างๆ การเข้ าร่วมกิจกรรม
จิตสํานึกต่อส่วนรวม สังคมและ
ที่สะท้ อนการมีจิตสํานึกต่อส่วน
สิง่ แวดล้ อม
รวม สังคมและสิง่ แวดล้ อม
๒.๑ บรรยาย (แบบปฏิสมั พันธ์ : ๒.๑ ประเมินจาก การตอบคําถาม
๒. ด้ านความรู้
้
การแสดงความคิดเห็น
๒.๑ สามารถอธิบายสาระสําคัญ ให้ ตอบคําถามสันๆ,
ระดมความคิด)
การทดสอบข้ อเขียน
ของรายวิชา
๒.๒ มอบหมายงานในรูปแบบ
๒.๒ ประเมินจากงานมอบหมาย
ในหลักสูตร
เพื่อให้ ฝึกค้ นคว้ าหาความรู้
๒.๒ สามารถศึกษาค้ นคว้ าหา ต่างๆ และการสอบข้ อเขียน
ด้ วยตนเอง
ความรู้เพิม่ เติมด้ วยตนเอง
๒.๓ ให้ นําเสนอข้ อมูล / ผลงาน
๒.๓ ประเมินจากการนําเสนอ
๒.๓ สามารถแสดงความ
ด้ วยวาจาและสื่อ
ในรูปแบบที่กําหนดให้ และการ
เชื่อมโยงแนวคิดทางศาสนากับ
ทดสอบแบบข้ อเขียน
วิทยาการต่างๆได้

๓๔

มคอ. ๒
ผลการเรียนรู้ ของหลักสูตร

กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พัฒนา

กลยุทธการประเมินผลการ
เรี ยนรู้ในแต่ ละด้ าน

๓. ด้ านทักษะทางปั ญญา
๓.๑ สามารถคิดวิเคราะห์ประเด็น
ปั ญหาต่างๆ
ในสาขาวิชาและที่เชื่อมโยงกับ
สาขาวิชาอื่นๆ
๓.๒ สามารถแสดงความคิดเห็นที่
เป็ นประโยชน์ คิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์
๓.๓ มีทศั นคติบวก พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องในด้ านคุณธรรม
จริ ยธรรมและการศึกษา

๓.๑ รายวิชาในหลักสูตรสัมพันธ์กบั
สาขาวิชาต่างๆ การสอนจึงเป็ นการ
เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนสามารถคิดวิเคราะห์
เชื่อมโยงประเด็นปั ญหาต่างๆ
ร่วมกับสาขาวิชาอื่นๆ
๓.๒ สอนโดยการตั้งประเด็นคําถาม
กรณีศกึ ษา ให้ นกั ศึกษาแสดงความ
คิดเห็น และฝึ กให้ มีมมุ มองใหม่ๆ
๓.๓ สอนให้ เห็นความสําคัญของ
การศึกษา และการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องในด้ านคุณธรรม
จริ ยธรรมและการศึกษา
๔.๑ สอนให้ เห็นความสําคัญของการ
มีมนุษยสัมพันธ์ เช่นมอบหมายงาน
กลุม่
การทํากิจกรรมร่วมกัน
๔.๒ สอนให้ เห็นความสําคัญของการ
ทํางานร่วมกันกับผู้อื่นในฐานะผู้นํา
หรื อสมาชิกกลุม่
เช่น มอบหมายงานกลุม่
ทํากิจกรรมร่วมกัน
๔.๓ สอนให้ เห็นความสําคัญของการ
มีความรับผิดชอบในหน้ าที่ เช่น งาน
มอบหมายกลุม่
งานมอบหมายรายบุคคล กิจกรรม
ต่างๆ
๕.๑ สอนให้ สามารถสื่อสารโดยใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ/
หรื อภาษาอื่นๆในหลักสูตรได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในการพูด การ
เขียน
๕.๒ สอนให้ ร้ ู จักเก็ บ รวบรวมข้ อมูล
ค่าสถิติ ประมวลผล
แปลความหมาย
๕.๓ สอนโดยให้ นกั ศึกษาใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการศึกษาเล่า
เรี ยน

๓.๑ ประเมินจากข้ อเขียนในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น สอบกลางภาค ปลาย
ภาค รายงาน
งานมอบหมาย การนําเสนอ
การอภิปรายกลุม่
๓.๒ ประเมินจากข้ อเขียนในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น สอบกลางภาค ปลาย
ภาค รายงาน งานมอบหมาย การ
นําเสนอการอภิปรายกลุม่
๓.๓ ประเมินจากการตั้งใจศึกษา
เล่าเรี ยน การให้ ความร่วมมือใน
กิจกรรมต่างๆ
๔.๑ ประเมินจากงานมอบหมาย
กลุม่ การทํากิจกรรมต่างๆ
๔.๒ ประเมินจากงานมอบหมาย
กลุม่ การทํากิจกรรมต่างๆ
๔.๓ ประเมินจากงานมอบหมาย
กลุม่ งานมอบหมายรายบุคคล
งานมอบหมายกลุม่ การทํากิจกรรม
ต่างๆ

๔. ด้ านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รั บผิดชอบ
๔.๑ แสดงความมีมนุษยสัมพันธ์ที่
ดีกบั ผู้ร่วมงาน หรื อผู้ที่ตนเองมี
ปฏิสมั พันธ์
๔.๒ สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นทั้ง
ในฐานะผู้นําหรื อสมาชิก
๔.๓ แสดงความรับผิดชอบใน
หน้ าที่

๕ ทักษะการวิเคราะห์ การ
สื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๕ .๑ ส า ม า รถ สื่ อ ส า รโด ย ใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ/
หรื อ ภาษาอื่ น ๆ ในหลั ก สู ต รได้
อย่างมี ป ระสิทธิ ภ าพทั้งในการพูด
และการเขียน
๕.๒ สามารถประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
สมัยใหม่ได้
๕.๓ สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้ นข้ อมูล เก็บ
รวบรวมข้ อมูล

๕.๑ ประเมิ น จากความสามารถ
สื่ อ ส า รโด ย ใช้ ภ า ษ า ไท ย แ ล ะ
ภาษาอังกฤษและ/หรื อภาษาอื่นๆได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั้งในการพูด
การเขียน
๕.๒ ประเมินจากการเก็บรวบรวม
ข้ อมูล ค่าสถิติ ประมวลผล
แปลความหมาย
๕.๓ ประเมินจากการใช้ เทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการศึกษาเล่าเรี ยน เช่น
PowerPoint, Internet ฯลฯ

๒.๒ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping) (รายละเอียดตามเอกสารแนบภาคผนวก ค)
๓๕

มคอ. ๒
หมวดที่ ๕. หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็ จการศึกษาเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้ วย การศึกษา
ระดับอนุปริ ญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ภาคผนวก จ.)
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ สาํ เร็จการศึกษา
๒.๑.๑ การทวนสอบในรายวิ ช า โดยการดํ า เนิ น การตามรายวิ ช าที่ เ ปิ ดสอน และตาม
กระบวนการเรี ยนการสอน ได้ แก่ การประเมินแผนการสอน การประเมินการสอน การประเมินข้ อสอบ
การประเมินผลการสอบในรายวิชา โดยพิจารณาจากเกณฑ์ คะแนนกลางของหลักสูตร การประเมิน
รายงานหลังสิ ้นสุดการสอนในแต่ละภาคการศึกษา
๒.๑.๒ การทวนสอบในระดับหลักสูตร ดําเนินการจัดสัมมนาหลักสูตร โดยมีผ้ เู ข้ าร่ วมสัมมนา
ได้ แก่ อาจารย์ประจําหลักสูตร ผู้บริ หาร เพื่อนอาจารย์จากหลักสูตรอื่น ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบนั และผู้ใช้
บัณฑิต
๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
๒.๒. ๑ ภาวการณ์ได้ งานทําของบัณฑิต
๒.๒.๒ การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้ าสัมภาษณ์ หรื อ การส่งแบบสอบถาม
เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาและเข้ าทํางานในสถานประกอบการนัน้ ๆ
๒.๒.๓ การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรื อสอบถามเมื่อมีโอกาสใน
ระดับความพึงพอใจในด้ านความรู้ ความพร้ อม และคุณสมบัตดิ ้ านอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษา
และเข้ าศึกษาเพื่อปริญญาที่สงู ขึ ้นในสถานศึกษานัน้ ๆ
๓. เกณฑ์ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้ วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริ ญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๒ (ภาคผนวก จ.)
หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์
๑. การเตรี ยมการสําหรับอาจารย์ ใหม่
ปฐมนิเทศแนะแนวการเป็ นครู แก่อาจารย์ใหม่ ให้ มีความรู้ และเข้ าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/
วิทยาลัยตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
๓๖

มคอ. ๒
๒. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
๒.๑.๑ ส่งเสริ มอาจารย์ให้ มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้ างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ
การวิจยั อย่างต่อเนื่อง การประชุมทางวิชาการทังในประเทศและ/หรื
้
อต่างประเทศ
๒.๑.๒ การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลให้ ทนั สมัย
๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอื่น ๆ
๒.๒.๑ การมี ส่วนร่ วมในกิ จกรรมบริ การวิชาการแก่ ชุม ชนที่ เกี่ ย วข้ องกับ การพัฒ นาความรู้
และคุณธรรม
๒.๒.๒ ส่งเสริ มอาจารย์ทําผลงานทางวิชาการที่สมั พันธ์กบั สาขาวิชา
๒.๒.๓ จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจยั
๒.๒.๔ ส่งเสริ มให้ อาจารย์เข้ าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ
หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร
๑. การบริหารหลักสูตร
ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการประจําหลักสูตร รองคณบดี หรื อ ประธานหลักสูตร และ
อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตรรับผิดชอบ โดยมีคณบดีเป็ นผู้กํากับดูแลและคอยให้ คําแนะนํา ตลอดจน
กําหนดนโยบายปฏิบตั ใิ ห้ แก่อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตรจะวางแผนการ
จัดการเรี ยนการสอนร่วมกับผู้บริ หารของวิทยาลัยและอาจารย์ผ้ สู อน ติดตามและรวบรวมข้ อมูล สําหรับ
ใช้ ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทําทุกปี อย่างต่อเนื่อง
เป้ าหมาย
- พัฒนาหลักสูตรให้ ทนั สมัย
โดยอาจารย์และนักศึกษา
สามารถก้ าวทันหรื อเป็ นผู้นําใน
การสร้ างองค์ความรู้
- กระตุ้นให้ นกั ศึกษาเกิดความ
ใฝ่ ร้ ู มีแนวทางการเรี ยนที่สร้ าง
ทั้งความรู้ความสามารถและ
ความประพฤติ
- ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตรให้ ได้ เกณฑ์มาตรฐานและ
มีคณ
ุ ภาพ

การดําเนินการ
- จัดให้ หลักสูตรสอดคล้ องกับ
มาตรฐานของมหาวิทยาลัย
และ สกอ.
- ปรับปรุงหลักสูตรให้ ทนั สมัย
โดยมีการพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรทุกๆ ๔-๕ ปี
- จัดแนวทางการเรี ยนในวิชาเรี ยน
ให้ มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
แ ล ะ มี แ น วท างก ารเรี ย น ห รื อ
กิจกรรมประจําวิชาให้ นกั ศึกษาได้
ศึกษาความรู้ที่ทนั สมัยด้ วยตนเอง

๓๗

การประเมินผล
-หลักสูตรที่สามารถอ้ างอิงกับ
มาตรฐานที่กําหนดโดยและมี
การปรับปรุงสมํ่าเสมอ
-จํานวนวิชาเรี ยนที่มี
ภาคปฏิบตั ิ และวิชาเรี ยนที่มี
แนวทางให้ นกั ศึกษาได้ ศกึ ษา
ค้ นคว้ าความรู้ได้ ด้วยตนเอง
-รายชื่อของอาจารย์ประจํา
ประวัตอิ าจารย์ด้านคุณวุฒิ
การศึกษา ประสบการณ์ และ
การพัฒนาอบรมของอาจารย์

มคอ. ๒
เป้ าหมาย
- มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอย่างสมํ่าเสมอ

การดําเนินการ
- กํ าหนดให้ อาจารย์ที่ สอนมี
คุณ วุฒิ ไม่ ตํ่ า กว่ า ปริ ญ ญาโท
หรื อเป็ นผู้มีประสบการณ์หลาย
ปี มี จํ านวนคณาจารย์ ป ระจํ า
หลั ก สู ต รไม่ น้ อยกว่ า เกณ ฑ์
มาตรฐาน
- มี ก ารประเมินหลั ก สู ต รโดย
คณะกรรมการผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
ภายในทุ ก ปี และภายนอก
อย่างน้ อยทุก ๔-๕ ปี
- ป ระเมิ น ค วาม พึ งพ อ ใจ ต่ อ
หลักสูตรและการเรี ยนการสอน
โดยบัณฑิตที่สําเร็ จการศึกษา

การประมวลผล
- ผลการประเมินการเรี ยนการ
สอนอาจารย์ผ้ สู อน และการ
สนับสนุนการเรี ยนรู้ของ
ผู้สนับสนุนการเรี ยนรู้ โดย
นักศึกษา
- ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ทุก ๔-๕ ปี
- ประเมินผลโดยบัณฑิต
ทุก ๒ ปี

๒. การบริหารทรัพยากรการเรี ยนการสอน
๒.๑ การบริหารงบประมาณ
วิทยาลัยจัดสรรงบประมาณประจําปี เพื่อจัดซื ้อตํารา สื่อการเรี ยนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ
วัสดุครุ ภัณ ฑ์ อย่างเพี ยงพอเพื่ อสนับสนุน การเรี ยนการสอนในชัน้ เรี ยน และสร้ างสภาพแวดล้ อมให้
เหมาะสมกับการเรี ยนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
๒.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
มีห้ องสมุดของวิทยาลัยที่ มี ความพร้ อมด้ านหนังสือ ตํารา และการสืบค้ น ผ่านฐานข้ อมูล มี
หนังสือด้ านศาสนศึกษา ศาสนาต่างๆ เช่น พุทธศาสนา ศาสนาคริ สต์ ศาสนาอิสลาม เป็ นต้ น นอกจากนี ้
ยังมีระบบหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัย มีสื่อสารสนเทศอื่นๆ ที่สนับสนุนการเรี ยนการสอน
๒.๓ การจัดหาทรั พยากรการเรี ยนการสอนเพิ่มเติม
ห้ อ งสมุด ของวิท ยาลัย มี บ ริ ก ารหนังสื อ ตํ า รา วารสารต่างๆ และจัด สื่ อ การสอนอื่ น เพื่ อ ใช้
ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่ องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เครื่ องฉายสไลด์ เป็ นต้ น
๒.๔ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีเจ้ าหน้ าที่ประจําห้ องสมุดของวิทยาลัย ซึ่งจะประสานงานการจัดซื ้อจัดหาหนังสือ และทํา
หน้ าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา นอกจากนี ้มีเจ้ าหน้ าที่ด้านโสตทัศนูปกรณ์ ซึง่ จะอํานวย
ความสะดวกในการใช้ สื่อของอาจารย์แล้ วยังต้ องประเมินความพอเพียงและความต้ องการใช้ สื่อของ
อาจารย์ด้วย
๓๘

มคอ. ๒
๓. การบริหารคณาจารย์
๓.๑ การรั บอาจารย์ ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ ใหม่
จะต้ องมีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริ ญญาเอกขึ ้นไปในสาขานี ้หรื อสัมพันธ์กนั
๓.๒ การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผนการติดตามและทบทวนหลักสูตร
จัดประชุมกรรมการหลักสูตรอย่างเป็ นทางการทุก ๒ เดือน ประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการ
เรี ย นการสอน ประเมิ น ผลและให้ ความเห็ น ชอบการประเมิ น ผลทุก รายวิชา เก็ บ รวบรวมข้ อมูลเพื่ อ
เตรี ยมไว้ สําหรับการปรับปรุ งหลักสูตร ตลอดจนปรึ กษาหารื อแนวทางที่จะทําให้ บรรลุเป้าหมายตาม
หลักสูตร
๓.๓ การแต่ งตัง้ คณาจารย์ พเิ ศษ
มี วุฒิ ก ารศึก ษาไม่ น้ อ ยกว่า ระดับ ปริ ญ ญาเอก หรื อ มี ตํ า แหน่ งทางวิช าการไม่ ตํ่ า กว่า ผู้ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ หรื ออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการหลักสูตร กรรมการหลักสูตรพิจารณาประวัติและ
ผลงาน เสนอคณบดีเพื่อแต่งตังในแต่
้
ละปี การศึกษา
๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๔.๑ การกําหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ ง
บุค ลากรสายสนับ สนุน ควรมี วุฒิ ป ริ ญ ญาตรี ที่ เกี่ ยวข้ องกับ ภาระงานที่ รับ ผิ ดชอบ และมี
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔.๒ การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบตั งิ าน
สร้ างโอกาสให้ บุคลากร ได้ รับ การอบรมพัฒ นาตนเองในด้ านงานที่ เกี่ ยวข้ อง อย่างน้ อย
ปี ละ ๑ ครัง้ ต่อ ๑ คน
๕. การสนับสนุนและการให้ คาํ แนะนํานักศึกษา
๕.๑ การให้ คาํ ปรึกษาด้ านวิชาการและอื่นๆ แก่ นักศึกษา
วิทยาลัยแต่งตังอาจารย์
้
ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ แก่นกั ศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหา
ในการเรี ย นสามารถปรึ กษากับ อาจารย์ ที่ ป รึ กษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ ของวิทยาลัยจะได้ รับ
มอบหมายให้ ทํ าหน้ าที่ อาจารย์ ที่ ปรึ ก ษาทางวิชาการให้ แก่นักศึก ษา และทุก คนต้ องกํ าหนดชั่วโมง
ให้ คําปรึ กษา (Office Hours) เพื่ อให้ นักศึกษาเข้ าปรึ กษาได้ นอกจากนี ้ ต้ องมี ที่ปรึ กษากิจกรรมเพื่ อ
ให้ คําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแก่นกั ศึกษา
๕.๒ การอุทธรณ์ ของนักศึกษา
กรณี ที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคําร้ อง
ขอดูกระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนในแต่ละรายวิชาได้ โดยต้ องยื่นคําร้ องต่อคณบดี
หรื อผู้ที่คณบดีมอบหมาย โดยผ่านประธานหลักสูตร
๓๙

มคอ. ๒
๖. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
สังคมยังคงต้ องการคนที่มีความรู้ ค่คู ณ
ุ ธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู้ ด้านศาสนาต่างๆ ที่
เชื่อมโยงกับวิทยาการต่างๆในปั จจุบนั เพราะคนเหล่านี ้สามารถเป็ นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งในการช่วยกัน
ั ฑิตนัน้
พัฒ นาสังคมให้ เจริ ญงอกงามและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ในส่วนความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
หลักสูตรฯ จะดําเนินการสํารวจและนําข้ อมูลมาพัฒนาหลักสูตร
๗. ตัวบ่ งชีผ้ ลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี ้ทังหมดอยู
้
่ในเกณฑ์ ดีต่อเนื่อง ๒ ปี การศึกษาเพื่อ
ติดตามการดําเนินการตาม TQF ต่อไป ทังนี
้ ้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดําเนินงานตามข้ อ ๑–๕
และอย่างน้ อยร้ อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี ้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ ในแต่ละปี

ที่
๑

๒

๓

๔

ตัวบ่ งชีแ้ ละเป้ าหมาย
อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต รอย่ า งน้ อย
ร้ อยละ ๘๐ มีสว่ นร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติ ด ตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร
มี ร ายละเอี ย ดของหลัก สูต รตามแบบ
มคอ.๒ ที่สอดคล้ องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ
มี รา ย ล ะ เอี ย ด ข อ งรา ย วิ ช า แ ล ะ
ประสบการณ์ ภ าคสนาม (ถ้ ามี ) ตาม
แบบ มคอ.๓ และ/หรื อ มคอ.๔ อย่ า ง
น้ อยก่ อ นการเปิ ดสอนในแต่ ล ะภาค
การศึกษาให้ ครบทุกรายวิชา
จัด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น การของ
รายวิชา และประสบการณ์ ภ าคสนาม
(ถ้ ามี) ตามแบบ มคอ.๕ หรื อ ๖ ภายใน
๓๐ วัน หลังสิ ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิ ด
สอนให้ ครบทุกรายวิชา

สอดคล้ องกับ
การประกัน
ปี การศึกษา
คุณภาพ
ภายใน ภายนอก ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑






























-









๔๐

มคอ. ๒

ที่

ตัวบ่ งชีแ้ ละเป้ าหมาย

สอดคล้ องกับ
การประกัน
ปี การศึกษา
คุณภาพ
ภายใน ภายนอก ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

๕

มีก ารจัดทํ ารายงานผลการดําเนิ นการ
ของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๗ ภายใน
๖๐ วัน หลังสิ ้นสุดปี การศึกษา
๖ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ที่กําหนดใน
มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้ อยร้
อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่
ละปี การศึกษา
๗ มีการพัฒ นา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยน
การสอน กลยุ ท ธ์ ก ารสอน หรื อ การ
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ จากผลการ
ประเมิ น การดํ า เนิ น งานที่ ร ายงานใน
มคอ.๗ ปี ที่แล้ ว
๘ อาจารย์ใหม่ (ถ้ ามี) ทุกคน ได้ รับการ
ปฐมนิเทศหรื อคําแนะนําด้ านการ
จัดการเรี ยนการสอน
๙ อาจารย์ประจําทุกคนได้ รับการพัฒนา
ทางวิชาการ อย่างน้ อยปี ละหนึง่ ครัง้
๑๐ จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการ
สอนได้ รับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรื อวิชาชีพไม่ น้ อยกว่าร้ อยละ 50 ต่
อปี
๑๑ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้ าย/บัณฑิตใหม่ที่มีตอ่ คุณภาพ
หลักสูตร เฉลีย่ ไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ จาก
คะแนน ๕.๐๐
๑๒ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตที่มี
ต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕๐
จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐
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-




























































๔๑





มคอ. ๒
หมวดที่ ๘ การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน
ช่วงก่อนการสอนควรมีการหารื อการสอนโดยทีมผู้สอน ส่วนช่วงหลังการสอนควรมีการวิเคราะห์
ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรี ยนของนักศึกษา
ด้ านกระบวนการนําผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทําโดยรวบรวมปั ญหา/ข้ อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุง และกําหนดประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนนําไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป
๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้ แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทําโดยการ
๑) ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา
๒) การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรื อทีมผู้สอน
๓) ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจข้ อมูลจาก
๒.๑ นักศึกษาปี สดุ ท้ าย/ บัณฑิตใหม่/บัณฑิตที่ทํางานแล้ ว ๑ ปี
ั ฑิต
๒.๒ ผู้ใช้ บณ
๒.๓ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
๓. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ให้ ประเมินตามตัวบ่งชี ้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ ๗ โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้ อย
๒ คน ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา หรื อที่สมั พันธ์กนั และ ๑ ท่านจาก คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายใน
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ งหลักสูตร
๔.๑ รวบรวมข้ อเสนอแนะ/ข้ อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้ บณ
ั ฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ
๔.๒ วิเคราะห์ทบทวนข้ อมูลต่าง ๆ ที่ได้ จากการรวบรวม เสนอแนะ และการประเมินผล
โดยคณะกรรมการหลักสูตร
๔.๓ เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์

๔๒

มคอ. ๒

เอกสารแนบ ภาคผนวก ก
คําอธิบายรายวิชา

๔๓

มคอ. ๒
คําอธิบายรายวิชา
ก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๑. รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๑.๑ รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์

๑๓ หน่ วยกิต
๗ หน่ วยกิต

มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
๒(๑-๒-๓)
MUGE 101 General Education for Human Development
2(1-2-3)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ และ
มมศท ๑๐๓ ศิลปะวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
ความหมาย ความสํ า คั ญ และความสัม พั น ธ์ ข องวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปกั บ วิ ช าชี พ / วิ ช าเฉพาะ
ความเชื่ อมโยงสัม พัน ธ์ ระหว่างพฤติกรรมกับคุณ สมบัติของจิตใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบ
ของเหตุการณ์ / สถานการณ์ /ปั ญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ ไข ป้องกันปั ญหา หรื อปรับปรุ ง
พัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม การประยุกต์ความรู้ เพื่อ
เสนอแนวทางแก้ ไขปั ญหากรณีศกึ ษา
The meaning, significance, and relation of General Education to other vocational /
specific subjects; the relation between behavior and mentality; critical thinking; the
qualifications of ideal graduates; analysis of causes and consequences of events / situations /
problems; synthesis of solutions to, precautions against, or improvements in those events /
situations to benefit individuals and their community; and the application of knowledge to
solve the problems of case studies.
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
๓(๒-๒-๕)
MUGE 102 Social Studies for Human Development
3(2-2-5)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน มมศท ๑๐๑ การศึกษาทัว่ ไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
มมศท ๑๐๓ ศิลปะวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
หลักการและทฤษฎีพื ้นฐานที่เกี่ยวข้ องกับสถานการณ์ / เหตุการณ์ / ปั ญหาที่สําคัญของสังคมไทย
และสังคมโลก อาทิ วิวฒ
ั นาการของอารยธรรมและเหตุการณ์ สําคัญในประวัติศาสตร์ ระบบการเมือง
๔๔

มคอ. ๒
การปกครอง ระบบเศรษฐกิ จ ระบบสุขภาพ การวิเคราะห์ เหตุปั จจัย และผลกระทบของเหตุการณ์ /
สถานการณ์ / ปั ญ หา และการสังเคราะห์ แนวทางแก้ ไข ป้องกันปั ญ หา หรื อแนวทางปรับปรุ งพัฒ นา
เหตุการณ์ / สถานการณ์ / เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม การประยุกต์ความรู้ เพื่อเสนอ
แนวทางแก้ ไขปั ญหากรณีศกึ ษา
Basic principles and theory in relation to events / situations / major problems of the Thai
and global communities, for example, evolution of civilization; important events in historical,
political and public administration systems; the economic and health systems, etc.; analysis
of causes and consequences of events / situations / problems; synthesis of solutions to,
precautions against, or improvements in those events / situations to benefit individuals and
their community; and the application of knowledge to solve the problems of case studies.
มมศท ๑๐๓ ศิลปะวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
๒(๑-๒-๓)
MUGE 103 Arts and Sciences for Human Development
2(1-2-3)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน มมศท ๑๐๑ การศึกษาทัว่ ไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
มนุษยภาพในอดีต ปั จจุบนั และอนาคต เหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปั ญหาเกี่ยวกับวิวฒ
ั นาการที่
สําคัญทางด้ านศิลปวิทยาการของประเทศไทยและของโลก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์เหตุ
ปั จจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปั ญหา และการสังเคราะห์ แนวทางแก้ ไข ป้องกัน
ปั ญ หา หรื อ แนวทางปรั บ ปรุ ง พัฒ นาเหตุก ารณ์ / สถานการณ์ / เพื่ อ คุณ ประโยชน์ ต่ อ ตนเอง ผู้อื่ น
และสังคม การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ ไขปั ญหากรณีศกึ ษา
Humankind in the past, present and future; events / situations / problems in relation to the
evolution of the arts and sciences in the Thai and global communities; concepts of the
sufficiency economy; analysis of causes and consequences of events / situations / problems;
synthesis of solutions to, precautions against, or improvements in those events / situations to
benefit individuals and their community; and the application of knowledge to solve the
problems of case studies.

๔๕

มคอ. ๒

๑.๒ รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา

๓ หน่ วยกิต

ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๓(๒-๒-๕)
LATH 100 Arts of Using Thai Language in Communication
3(2-2-5)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
ศิลปะการใช้ ภาษาไทย ทักษะการใช้ ภาษาไทยในด้ านการพูด การฟั ง การอ่าน การเขียนและการ
คิดเพื่อการสื่อสารได้ อย่างถูกต้ อง เหมาะสม
Art of using Thai language and of speaking, listening, reading, writing, and thinking skills
for accurate and appropriate communication.
๑.๓ รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

๓ หน่ วยกิต

ทสคพ ๑๕๕ การประยุกต์ คอมพิวเตอร์
๓(๒-๒-๕)
ITCS 155 Computer Applications
3(2-2-5)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
วิวฒ
ั นาการและประวัติของเครื่ องคอมพิวเตอร์ พืน้ ฐานการทํ างานของระบบเครื่ องคอมพิวเตอร์
ส่วนประกอบสําคัญของเครื่ องคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบตั ิการและการใช้ งาน ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
และการเชื่อมต่อเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต และกติกาในการเชื่อมต่อ โครงสร้ างของ
เว็บและภาษาที่ใช้ ในการติดต่อที่เรี ยกว่าเอชทีเอ็มแอล เครื่ องมือค้ นหาข้ อมูลบนเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต
การทํ า งานของอี เมล์ แ ละการใช้ ง าน ความปลอดภัย บนเครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เน็ ต ซอฟต์ แ วร์ ด้ า นการ
ประมวลผลคํา ซอฟต์แวร์ ประเภทกระดานอิเล็กทรอนิคส์ ซอฟต์แวร์ สําหรับการนําเสนอ
Evolution and history of computers. Fundamental concepts of computer systems.
Computer main components. Operating systems and the usage. Computer networks and
interconnection. Internet and its connecting protocols. Structure of web and its language
called HTL. Search engines for internet. E-mail mechanism and its usage. Internet security.
Word processing software. Electronic spreadsheet software. Presentation software.

๔๖

มคอ. ๒

๒. รายวิชาที่หลักสูตรกําหนด
๒.๑ รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาจํานวน
ศศศศ ๑๐๘ ภาษาอังกฤษ ๑
CRRS 108 English I

๒๗ หน่ วยกิต
๙ หน่ วยกิต
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)

รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
ทักษะด้ านการฟั ง การพูด การอ่าน การเขียน และทักษะย่อย ได้ แก่ ไวยากรณ์ การออกเสียง
การสะกดคําและใช้ คําศัพท์ให้ ถกู บริ บทต่างๆ
English skills:- Listening, speaking, reading, writing, grammar, pronunciation, spelling
and vocabulary usage in many different contexts.
ศศศศ ๑๐๙ ภาษาอังกฤษ ๒
๓(๒-๒-๕)
CRRS 109 English II
3(2-2-5)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ศศศศ ๑๐๘ ภาษาอังกฤษ ๑
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
ทักษะภาษาอังกฤษด้ านการอ่าน การเขี ยน และทักษะย่อย ได้ แก่ ไวยากรณ์ การออกเสีย ง
การเขียนย่อหน้ า การเขียนเรี ยงความ
English skills:- Reading, academic writing, grammar, pronunciation, composition.
ศศศศ ๒๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓
๓(๒-๒-๕)
CRRS 201 English III
3(2-2-5)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ศศศศ ๑๐๙ ภาษาอังกฤษ ๒
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
ทักษะการนําเสนอในรู ปแบบของการพูด และการเขียน การฟั งเพื่อจับประเด็น การออกเสียงให้
ถูกต้ อง การเลือกคําศัพท์และวลีให้ ถกู ต้ องตามรู ปแบบการนําเสนอ โดยเน้ นเนื ้อหาเกี่ยวกับชีวิต ศาสนา
ในบริ บททางมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
Focus on both productive and receptive skills in a form of the presentation, academic
writing and reading, using words and phrases accurately and fluently in term of English
collocations. based on the theme of religion and culture.
๔๗

มคอ. ๒

๒.๒ รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จํานวน

๖ หน่ วยกิต

ศศศศ ๑๐๗ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และชีวิตมนุษย์
๓(๓-๐-๖)
CRRS 107 Science, Technology and Human Life
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
ผลกระทบของความเจริ ญก้ าวหน้ าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีต่อชีวิตมนุษย์ในศตวรรษที่ 21
โดยเฉพาะในด้ านความคิดและการดําเนินชีวิต วิทยาศาสตร์ และโลกทัศน์สมัยใหม่ การค้ นพบธรรมชาติ
ของวัตถุ จิตและชีวิต การจัดรหัสพันธุกรรม การใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ล่วงลํ ้ากํ ้าเกินงานของธรรมชาติ
เช่น การผสมเทียม โคลนนิ่ง การสร้ างอวัยวะเทียม การยืดชีวิต การดัดแปลงพันธุกรรม และการควบคุม
พฤติกรรม จริ ยธรรมของการทดลองทางวิทยาศาสตร์ และการใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่
Impacts of scientific and technological advances on human life in the 21st century,
particularly in relation to thought and life-style; science and new worldviews; discovery of the
nature of matter, mind, and life; genetic mapping; use of new technologies to interfere with
nature such as artificial insemination, cloning, artificial organs, life prolongation, genetic
modification and behaviour control; ethics of scientific research and the utilization of new
technologies.
ศศศศ ๒๐๓ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาํ หรับใช้ ในสํานักงาน
๓(๑-๒-๖)
CRRS 203 Computer Application for Office
3(1-2-6)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
โปรแกรมไมโครซอฟท์ ออฟฟิ ซเวิร์ด โปรแกรมไมโครซอฟท์ ออฟฟิ ซเอ็กเซล โปรแกรมไมโครซอฟท์
ออฟฟิ ซพาวเวอร์ พ้อยนท์ การสืบค้ นข้ อมูล
Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, Data
Processing

๔๘

มคอ. ๒
๒.๓ รายวิชาในกลุ่มสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ จาํ นวน

๑๒ หน่ วยกิต

ศศศศ ๑๐๒ การคิดเชิงวิพากษ์
๓(๓-๐-๖)
CRRS 102 Critical Thinking
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
ชีวิต การคิด และวิธีคิด ลักษณะของ “การคิดเชิงวิพากษ์ ” ความสําคัญของการคิดเชิงวิพากษ์ ต่อ
การพัฒนาตนและการมีชีวิตในยุคข่าวสารข้ อมูล การแสวงหาความรู้เกี่ยวกับความจริ งของชีวิตและโลก
ธรรมชาติของความดีและความชัว่ ร้ าย ความถูกและความผิด การใช้ เหตุผลเชิงวิพากษ์ ในชีวิตประจําวัน
Life, thinking and thinking methods; the nature of “critical thinking”, and its importance for
self-development, living in the age of information technology, searching for knowledge about
the reality of life and the world, the nature of good and evil, right and wrong; critical reasoning
in every day life.
ศศศศ ๑๐๔ อารยธรรมโลก ๑
๓(๓-๐-๖)
CRRS 104 World Civilization I
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
ความหมายและองค์ ป ระกอบของ “อารยธรรม” ความสํ า คั ญ ของอารยธรรมในการศึ ก ษา
วิวฒ
ั นาการความเจริ ญก้ าวหน้ าของมนุษย์ วิธีศกึ ษาอารยธรรมโลก แหล่งกําเนิดและลักษณะของอารย
ธรรมโลก ภาพรวมของอารยธรรมโลกในสมัย ก่ อ นประวัติ ศ าสตร์ และยุค ต่ อ มาจนถึ ง สมัย ปฏิ วัติ
อุตสาหกรรม บุคคลและเหตุการณ์ตา่ งๆที่สําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะของอารยธรรมในแต่ละยุค
สมัย
The meaning and components of “civilization”; the importance of civilization in the study
of evolution of human progress; methods of studying world civilization, its origin and features;
an overview of world civilization from pre-history to the age of Industrial Revolution; persons
and events that shaped the civilization in each period.

๔๙

มคอ. ๒
ศศศศ ๑๐๕ อารยธรรมโลก ๒
๓(๓-๐-๖)
CRRS 105 World Civilization II
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ศศศศ ๑๐๔ อารยธรรมโลก ๑
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
ลักษณะสําคัญของอารยธรรมโลกก่อนสมัยปฏิวตั ิอตุ สาหกรรม บุคคลและเหตุการณ์ตา่ งๆ ที่สําคัญ
ต่อ การเปลี่ ย นแปลงลัก ษณะของอารยธรรมในยุค ต่ อ มาจนถึ ง สมัย ใหม่ ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ทาง
วิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และลักษณะของอารยธรรมโลก บทเรี ยนจากอารยธรรมโลก เกี่ ยวกับ
ศักยภาพของมนุษย์ในเรื่ องความสําเร็จและความล้ มเหลว
Important characteristics of the world civilization before industrial revolution to the
modern age; scientific and technological progress and the future of civilization; lessons from
world civilization concerning human potentials, successes and failures; persons and events
that shaped civilization.
ศศศศ ๒๐๔ มนุษย์ กับการแสวงหาชีวติ ที่มีความหมาย
๓(๓-๐-๖)
CRRS 204 Man’s Search for Meaning
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
ปั ญหาความหมายของชีวติ การแสวงหาชีวิตที่มีความหมายในสังคมปั จจุบนั ความแตกต่างระหว่าง
ชีวิตที่มีคณ
ุ ค่าและชีวิตที่มีทรัพย์สินเงินทอง ชื่อเสียงเกียรติยศ แนวความคิดทางปรัชญา ศาสนา และ
จิตวิทยาเกี่ยวกับศักยภาพของมนุษย์ ลักษณะความเป็ นมนุษย์ คุณภาพชีวิตและชีวิตที่มีความหมาย วิธี
ปฏิบตั ใิ นการสร้ างชีวิตให้ มีความหมายในสังคมบริโภคนิยม
Man and the problem of the meaning of life; the search for meaning in the present- day
society; difference between being and having; philosophical, religious and psychological
concepts of human potentials, the humanity of man, quality of life and meaningful life;
practical ways to make life meaningful in a consumerist society.

๕๐

มคอ. ๒
ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่ น้อยกว่ า

๘๗ หน่ วยกิต

๑. กลุ่มวิชาบังคับ จํานวน

๓๐ หน่ วยกิต

ศศศศ ๑๑๐ มิตทิ างจิตใจของคนไทยในสังคมปั จจุบัน
๓(๓-๐-๖)
CRRS 110 Spirituality in Contemporary Thai Society
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
อับราฮัม มาสโลว์ และความต้ องการของมนุษย์ ความหมายของ “มิติทางจิตใจ” และความสําคัญ
ต่อสุขภาวะของมนุษย์ รากฐานของมิติทางจิตใจของคนไทย ความเชื่อเรื่ องวิญญาณและอํานาจเหนือ
ธรรมชาติ ศาลพระภูมิในวัฒนธรรมไทย เครื่ องรางของขลัง เวทมนต์คาถา และพิธีปลุกเสก มิตทิ างจิตใจ
และพุทธศาสนา เช่น การยึดพระรัตนตรัยเป็ นสรณะ การสวดมนต์ การทําบุญ และการภาวนา ความ
ผสมกลมกลืนระหว่างพุทธศาสนากับความเชื่อเรื่ องวิญญาณ อํานาจเหนือธรรมชาติ และเวทมนต์คาถา
ในมิตทิ างจิตใจของชาวพุทธในสังคมไทยหลังสมัยใหม่
Abraham Maslow and human needs; meaning of “spirituality” and its importance to
human well-being; belief in spirits and supernatural power; spirit houses in Thai culture;
amulets, magic and consecralization rituals; spirituality and Buddhism; taking refuge in the
Triple Gems; chanting, merit-making and meditation; harmony between Buddhism and
magico-animism in Thai spirituality in post-modern Thailand.
ศศศศ ๑๑๑ จริยธรรมสําหรับโลกหลังสมัยใหม่
๓(๓-๐-๖)
CRRS 111 Ethics for the Post-Modern World
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
จริ ยธรรมและความเจริ ญ ก้ าวหน้ าของสังคม ลักษณะของโลกหลังสมัยใหม่ เทคโนโลยีและการ
เปลี่ยนแปลงสังคม วิถีชีวิตและสภาวะสิ่งแวดล้ อม ประเด็นสําคัญทางจริ ยธรรมในโลกปั จจุบนั ความ
จํากัดของจริ ยธรรมที่ยดึ ถือสืบต่อกันมา ลักษณะของจริ ยธรรมใหม่ สําหรับประชาคมโลก ความสัมพันธ์
ระหว่างจริ ยธรรมใหม่และจริ ยธรรมทางศาสนา
Ethics and societal progress; characteristics of the post-modern world; technology and
changes in society, life-style and environmental condition; crucial ethical issues in the present
world; the inadequacy of conventional ethics; the nature of the new ethics for the global
community and its relation to religious ethics.
๕๑

มคอ. ๒
ศศศศ ๒๑๗ ธรรมชาติและชะตากรรมของมนุษย์
๓(๓-๐-๖)
CRRS 217 Human Nature and Human Destiny
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
ปั ญ หาเกี่ ยวกับ ธรรมชาติและชะตากรรมของมนุษ ย์ คํ าตอบจากปรั ชญาศาสนา วิท ยาศาสตร์
พันธุกรรม ประสาทวิทยา และพฤติกรรมศาสตร์ ผลกระทบของการนําเทคโนโลยีใหม่มาใช้ ในการแพทย์
เช่น การสร้ างชี วิตในหลอดแก้ ว การเลือกเพศของตัวอ่อนในครรภ์ การดัดแปลงพัน ธุกรรม และการ
ควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ตอ่ วัฒนธรรมความเชื่อ เรื่ องธรรมชาติและชะตากรรมของมนุษย์ จริ ยธรรม
ของการอยูร่ อดของมนุษยชาติ
Problem concerning human nature and human destiny; answers from philosophy,
religion, genetics, neurology, and behavioural sciences; impacts of the use of new
technologies in medicine such as assisted reproduction technologies, e.g. vitro fertilization,
sex selection, genetic engineering technologies as well and technologies to control human
behaviour on cultural belief about human nature and human destiny; ethics of human survival.
๓(๓-๐-๖)
ศศศศ ๒๒๔ สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรี ของมนุษย์
CRRS 224 Human Rights and Human Dignity
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
แนวความคิดทางปรัชญาเรื่ องสิทธิมนุษยชน คําประกาศสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ
สิท ธิ ม นุ ษ ยชนและความก้ า วหน้ า ของสัง คม สิ ท ธิ ม นุษ ยชนและวัฒ นธรรมเอเชี ย ศาสนาและสิท ธิ
มนุษยชน บทบาทขององค์กรสิทธิมนุษยชน กลุ่มสตรี นิยมและสิทธิสตรี ศักดิ์ศรี ของมนุษย์ในปรัชญา
และคําสอนศาสนา จริ ยธรรมการทดลองในคนและการให้ บริ การทางการแพทย์ คําสอนศาสนาเกี่ยวกับ
ชีวิตที่สมกับศักดิศ์ รี ของมนุษย์ “ตายอย่างมีศกั ดิศ์ รี ” และ “ตายดี”
Philosophical concept of human rights; the U.N. Declaration of Human Rights; human
rights and societal progress; human rights and Asian culture; roles of human rights agencies;
feminists and women’s rights; human rights in religion, the ethics of research involving human
subjects, and clinical ethics; religious teaching about living really a human life, “death with
dignity” and “good death”.

๕๒

มคอ. ๒
ศศศศ ๒๒๕ มนุษย์ พลังงาน และสิ่งแวดล้ อมธรรมชาติ
๓(๓-๐-๖)
CRRS 225 Man, Energy and the Environment
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
ความต้ องการใช้ พลังงานทรัพยากรธรรมชาติของประชากรโลก ปั ญหาเกี่ยวกับปริ มาณจํากัดของ
พลังงานและทรั พ ยากรธรรมชาติ ความเสื่ อ มโทรมของสิ่ งแวดล้ อ มและการอยู่รอดของมนุษ ยชาติ
แนวความคิดเรื่ องการพัฒนาแบบยัง่ ยืนโดยเฉพาะในเรื่ องพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ การแสวงหา
พลังงานจากแห่งใหม่ และการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมในส่วนต่างๆของโลก บทบาทของรัฐบาลและองค์กร
นานาชาติในการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้ อม การเมื อง ธุรกิ จการค้ าและสิ่งแวดล้ อม จริ ยธรรม
สิง่ แวดล้ อมและการอยูร่ อดของมนุษยชาติ
Global needs for energy and natural resources; problems concerning the limited quantity
of energy and natural resources; environmental deterioration and human survival; concepts of
sustainable development, particularly with regard to energy and natural resources; search for
alternative energy from new sources; environmental conservation in various parts of the world;
role of State and international agencies in the management of energy and the environment;
politics, business, and the environment; environmental ethics.
ศศศศ ๒๒๖ แนวคิดเรื่องชีวิต ความตายในวิทยาศาสตร์ และศาสนา
CRRS 226 Concepts of Life and Death in Science and Religion
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี

๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)

ความลึกลับของชีวิตและความตาย การค้ นพบของวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับกําเนิดและวิวฒ
ั นาการของชีวิต
การแพทย์สมัยใหม่และการยืดชีวิตด้ วยเทคโนโลยีใหม่ เช่น การดัดแปลงพันธุกรรม การปลูกถ่ายอวัยวะ และ
การใช้ เซลล์ต้นกําเนิดทําให้ ชีวิตดําเนินอยู่ต่อไป “ความตาย” และ”สมองตาย” คําสอนศาสนาเกี่ยวกับกําเนิด
และการสิ ้นสุดของชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดและการตาย ชีวิตหลังความตาย วิทยาศาสตร์ และการเกิด
ใหม่ การบูรณาการความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ และศาสนามาไขปริ ศนาของชีวิตและความตาย ปั ญหาจริ ยธรรม
เกี่ยวกับการเกิดและการตาย
The mystery of life and death; scientific discovery of the origin and evolution of life; modern
medicine and the prolongation of life by new technologies such as genetic manipulation, organ
transplantation, and the use of stem cells to regenerate life; death and “brain death”, religion and
the origin and termination of life; relation between life and death; the afterlife and science;
integration of scientific knowledge and religious insight to solve the puzzle of life and death; ethics
at the beginning and end of life.
๕๓

มคอ. ๒
ศศศศ ๒๒๗ ลัทธิการเมืองและความผาสุกของมนุษย์
๓(๓-๐-๖)
CRRS 227 Political Ideologies and Human Well-Being
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
ประวัติความเป็ นมาและอุดมการณ์ของลัทธิการเมืองต่างๆ เช่น ลัทธิเสรี นิยม มาร์ ซีสม์ และ สังคม
นิยม การนําลัทธิการเมืองมาสร้ างระบบการเมืองในรูปของการปกครองระบอบต่างๆ เช่น ประชาธิปไตย
คอมมิวนิสต์ และสังคมนิยม จุดอ่อนจุดแข็งของการปกครองระบอบเหล่านี ้ ความสัมพันธ์ ระหว่างระบบ
การเมื อ งกั บ ระบบเศรษฐกิ จ และความผาสุก ของมนุ ษ ย์ สภาวะผู้นํ า ทางการเมื อ ง จริ ย ธรรมของ
นักการเมือง
History and ideals of political ideologies such as liberalism, Marxism and socialism; use
of political ideologies as the foundation of political systems such as democracy, communism
and socialism; their weaknesses and strengths; relations between political systems,
economics and human well-being; political leadership; ethics for politicians.
ศศศศ ๒๒๘ คุณธรรมจริยธรรมและพฤติกรรมของมนุษย์
๓(๓-๐-๖)
CRRS 228 Ethics and Human Conduct
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
ความหมายและที่ ม าของคุณ ธรรม การแบ่งประเภทของคุณ ธรรมและการลํ าดับ ความสํา คัญ
ธรรมชาติของชีวิตที่มีคุณธรรม ความสัมพันธ์ ระหว่างคุณธรรมและจริ ยธรรม ทฤษฎีจิตวิทยาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของมนุษย์ หลักจริยธรรมสําหรับตัดสินการกระทํา เช่น หลักจริยธรรมของหน้ าที่และประโยชน์
นิยม
Meaning and sources of virtues; classification of virtues and their priorities; relation
between virtues and ethical action; psychological theories of human conduct; ethical
principles as action guidelines such as deontological principle and utilitarianism.
ศศศศ ๒๒๙ มนุษย์ และเสรี ภาพ
๓(๓-๐-๖)
CRRS 229 Man and Freedom
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
ประวัติ ธรรมชาติ และลักษณะต่างๆ ของเสรี ภาพ การสํารวจของยูเนสโกเกี่ยวกับความเข้ าใจเรื่ อง
เสรี ภาพในบรรดาผู้มี อาชี พ ต่างๆ วิเคราะห์ ก ารแสดงออกของเสรี ภาพในปริ บ ททางการเมื อง สังคม
เศรษฐกิ จ วัฒ นธรรม ศาสนาและจิตวิท ยา ในงานเขียนที่ เกี่ ยวข้ องของนักปรัชญา นักศาสนศาสตร์
นักจิตวิทยา และนักวิทยาศาสตร์ ทัง้ ในอดีตและปั จจุบนั การต่อสู้เพื่ อเสรี ภาพของมนุษย์ และการใช้
เสรี ภาพอย่างสร้ างสรรค์
๕๔

มคอ. ๒
History, nature and varieties of freedom; UNESCO’s survey of the understanding of
freedom among various professionals; analysis of manifestations of freedom in political;
social, economic, cultural, religious and psychological contexts as appeared in the writing of
philosophers, theologians, psychologists and scientists both in the past and at present; the
struggle for human freedom and the good use of it
ศศศศ ๓๒๐ วิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
๓(๒-๒-๕)
CRRS 320 Research Methods in Social Sciences
3(2-2-5)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
ความสําคัญของการวิจยั และวิธีวิจยั วิธีวิจยั เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในสังคมศาสตร์ หัวข้ อการ
วิจยั และการเขียนโครงร่างวิจยั การรวมรวมข้ อมูลและวิเคราะห์ การเสนอผลงานวิจยั จริ ยธรรมของการ
วิจยั การฝึ กปฏิบตั ิ
Importance of research and its methods; quantitative and qualitative methods in social
sciences; research topics and writing proposals, data collection and analysis; presentation of
research result; research ethics; practicum.
๒. กลุ่มวิชาเอกเลือกพุทธศาสตร์ ศึกษา (Buddhist Studies)

๓๙ หน่ วยกิต

ศศศศ ๓๓๑ ขุมทรัพย์ ทางปั ญญาของปราชญ์ ชาวพุทธ
๓(๓-๐-๖)
CRRS 331 Wisdom of Buddhist Sages
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
ศึกษาคําสอนของปราชญ์ชาวพุทธที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของพุทธศาสนาและต่อความคิดและ
การปฏิบตั ขิ องพุทธศาสนิกชนปั จจุบนั เช่นพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) พระพรหมคุณาภรณ์
(ป.ปยุตโต) สังขรักสิทธะ ดาไลลามะ และติ นัทฮัน
Study of the wisdom of Buddhist sages that influence the development of
Buddhism,
and thoughts and practices of Buddhists in present day societies such as
Phra
Dhammakosajarn (Buddhadas Bhikkhu), Phra Promkunaporn (P. Payutto), Sangharakshita,
Dalai Lama and Thich Nhat Hanh.

๕๕

มคอ. ๒
ศศศศ ๓๓๒ พุทธปรัชญาขัน้ แนะนํา
๓(๓-๐-๖)
CRRS 332 Introduction to Buddhist Philosophy
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
พุทธปรัชญาในฐานะเป็ นทางเลือกของวิถีชีวิตในสังคมบริ โภคนิยมและเป็ นวิธีใหม่ของการแสวงหา
สัจธรรมชีวิต ธรรมชาติของชีวิต และความตายศักยภาพของมนุษย์เป้าหมายชีวิตและวิธีนําศักยภาพนี ้
มาสร้ างชีวิตให้ มีคณ
ุ ค่าสูงสุด ความหมายของความสุข และวิธีสร้ างความสุขในปั จจุบนั และอนาคต การ
นําพุทธปรัชญาไปใช้ เป็ นเข็มทิศชีวิตและแก้ ปัญหาชีวิต
Buddhist philosophy as an alternative way of life in a consumerist society and a new
method of searching for the reality of life; the nature of life and death: human potentials; the
purpose of life and the way to make it the most meaningful life; the nature of happiness and
the way to realize it in the present and the future; and the contributions of Buddhist philosophy
to the formation of rules of life and to the solutions of life problems.
ศศศศ ๓๓๓ พุทธจริยศาสตร์ ขัน้ แนะนํา
๓(๓-๐-๖)
CRRS 333 Introduction to Buddhist Ethics
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
รากฐานของพุ ท ธจริ ย ศาสตร์ ธรรมชาติ ข องความดี แ ละความชั่ว ร้ าย คุณ ธรรมและความสุข
จริ ย ธรรมและการประกอบอาชี พ การนํ า พุท ธจริ ย ศาสตร์ ไปสร้ างจริ ย ธรรมสากลและแก้ ไขปั ญ หา
ชีวจริยธรรมในวิทยาศาสตร์ และการแพทย์สมัยใหม่
Foundations of Buddhist ethics; the nature of good and evil; virtues and happiness; ethics
and profession; contributions of Buddhist ethics to the development of global ethics and to
the solutions of bioethical issues in modern science and medicine.
ศศศศ ๓๓๔ สิ่งท้ าทายใหม่ ๆ ในสังคมพุทธปั จจุบัน
๓(๓-๐-๖)
CRRS 334 New Challenge in Contemporary Buddhist Societies
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
ลักษณะของสังคมพุทธปั จจุบนั และวิธีการที่สงั คมนี ้ใช้ จดั การกับสิ่งท้ ายทายใหม่ๆ เช่น การเสื่อม
ความนิยมในศาสนา การเรี ยกร้ องสิทธิสตรี ความเหลื่อมลํ ้าทางสังคม ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้ อม
ยาเสพติด และการก่อการร้ าย
Main characteristics of contemporary Buddhist societies, and their responses to new
challenges such as secularization; advocacy of women’s rights in religion; social disparity,
environmental deterioration; drug addiction; and terrorism.
๕๖

มคอ. ๒
ศศศศ ๓๓๕ พุทธศาสนาเถรวาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๓(๓-๐-๖)
CRRS 335 Theravada Buddhism in Southeast Asia
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
ประวัติศาสตร์ พุทธศาสนาเถรวาทในเอเชี ยอาคเนย์ ลักษณะของความเชื่ อและการปฏิ บัติของ
พุทธศาสนิกชนในประเทศไทย พม่า ลาว และเขมร บทบาทของสถาบันศาสนา การศึกษาและการเมือง
ต่อการทํานุบํารุงพุทธศาสนา ความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนากับรัฐ การมีสว่ นร่วมของพุทธศาสนิกชน
ในการพัฒนาสังคม การเมือง และเศรษฐกิจในประเทศของตน
History of Theravada Buddhism in Southeast Asia: characteristics of beliefs and
practices of Buddhists in Thailand, Myanmar, Laos and Cambodia; roles of religious,
educational and political institutions in the promotion of Buddhism; relation between
Buddhism and the State; and Buddhists’ participation in social, political, and economic
development in their countries.
ศศศศ ๓๓๖ การศึกษาพุทธศาสนาเถรวาทเชิงมานุษยวิทยา
CRRS 336 Anthropology Studies in Theravada Buddhism
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี

๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)

ธรรมชาติ ข องวิ ช ามานุ ษ ยวิ ท ยา วิ ธี ก ารศึ ก ษาศาสนาเชิ ง มานุ ษ ยวิ ท ยา วิ เคราะห์ ง านวิ จัย ของนั ก
มานุษ ยวิ ท ยาร่ ว มสมัย เช่ น Stanley J. Tambiah, Charles Keyes, and Justin T. McDaniel เกี่ ย วกับ พุท ธ
ศาสนาที่แสดงออกในความเชื่อและการปฏิบตั ิของพุทธศาสนิกชนเถรวาทในประเทศไทยและประเทศอื่น เช่น
ศรี ลงั กา พม่า
The nature of anthropology; its methods of studying religion; analysis of works by contemporary
anthropologists such as Stanley J. Tambiah, Charles Keyes, and Justin T. McDaniel on popular
Buddhism as believed and practiced by Theravadins in Thailand and other countries such as Sri
Lanka and Myanmar.

ศศศศ ๓๓๗ แนวความคิดและการปฏิบัตใิ นพุทธศาสนาเถรวาท
๓(๓-๐-๖)
CRRS 337 Concept and Practice in Theravada Buddhism
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
ศึกษาแนวความคิดสําคัญในพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลต่อโลกทัศน์และวิถีชีวติ ของพุทธศาสนิกชน เช่น
เรื่ องกรรม สังสารวัฏ นิพพาน อริ ยสัจสี่ และปฏิจจสมุปบาท ลักษณะของชีวิตประจําวันของพระสงฆ์
การปฏิบตั ิของพุทธศาสนิกชน เช่น การบูชาพระรัตนตรัย การสวดมนต์ การอุปสมบท การรักษาศีล การ
ทําบุญ และการภาวนา และผลทางศาสนา จิตวิทยา และสังคมที่เกิดแก่ผ้ ปู ฏิบตั ิและระบบจริยธรรมของ
สังคม
๕๗

มคอ. ๒
Study of concepts in Buddhism that influence Buddhist worldviews and life-styles such
as action and reaction (kārma), life-cycle (samsāra), total liberation (nirvāna) and Codependent Origination (paṭiccasamuppāda). Daily monastic life; practices of lay people such
as worshipping, chanting, making funerals, merit-making, and meditation (bhāvanā) as well as
their religious, and psychological effects on practitioners and society’s morality.
ศศศศ ๓๓๘ การเคลื่อนไหวใหม่ ๆ ในพุทธศาสนาเถรวาท
๓(๓-๐-๖)
CRRS 338 New Movements in Theravada Buddhism
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
ปั จจัยและรู ปแบบของการเคลื่อนไหวใหม่ในพุทธศาสนาเถรวาทในปั จจุบนั โดยใช้ สงั คมไทยเป็ น
กรณี ศึกษา เน้ นการเคลื่อนไหวที่ ต้องการให้ พุทธศาสนิกชนคนไทยยึดถื อศาสนาพุทธที่ เป็ นปั ญ ญา
ทํางานให้ สงั คม และมีความสัมพันธ์กบั ศาสตร์ สมัยใหม่
Factors and types of new movements in Theravada Buddhism by using Thailand as a
case study. Emphasis on movements that promote what has been known as rational
Buddhism, engaged Buddhism, and relational Buddhism.
ศศศศ ๓๓๙ พุทธศาสนากับความสัมพันธ์ กับศาสนาอื่น
๓(๓-๐-๖)
CRRS 339 Buddhism in Relation to Others Faiths
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
ความสัมพันธ์ ระหว่างพุทธศาสนากับศาสนาอื่นในสมัยพุทธกาลและปั จจุบัน ทัศนคติของพุทธ
ศาสนาต่อต่างศาสนา จุดร่วมกันและจุดแตกต่างกันระหว่างพุทธศาสนาและศาสนาอื่น เช่น ศาสนาฮินดู
ศาสนายู ด าย ศาสนาคริ ส ต์ และศาสนาอิ ส ลาม บทบาทของพุ ท ธศาสนาในการเสริ ม สร้ าง
ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนา
Relations between Buddhism and other faith traditions in the time of the Buddha and the
present. Attitude of Buddhism towards other religions; point of contact and point of difference
between Buddhism and other religions such as Hinduism, Judaism, Christianity, and Islam;
and contributions of Buddhism to inter-faith relation.
ศศศศ ๔๓๑ การอ่ านคัมภีร์พระพุทธศาสนา ๑
๓(๓-๐-๖)
CRRS 431 Reading Buddhist Scriptures I
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
ประวัตขิ องคัมภีร์พทุ ธศาสนา วิธีศกึ ษา โครงสร้ างของพระไตรปิ ฎกในศาสนาพุทธเถรวาท วิเคราะห์
พระสูตรสําคัญในพระไตรปิ ฎกฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเรี ยนรู้และซาบซึ ้งใน พระปั ญญา
คุณ พระวิสทุ ธิคณ
ุ และพระกรุณาคุณของพระพุทธเจ้ า
๕๘

มคอ. ๒
History of Buddhist scriptures; methods of study; structure of Theravada Tripitaka;
analysis of selected texts in Thai and English to learn about and to appreciate the Wisdom of
the Buddha, his Purity and Compassion.
ศศศศ ๔๓๒ การอ่ านคัมภีร์พระพุทธศาสนา ๒
๓(๓-๐-๖)
CRRS 432 Reading Buddhist Scriptures II
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ศศศศ ๔๓๑ การอ่านคัมภีร์พระพุทธศาสนา I
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
ศึกษาคัมภีร์สําคัญ ในพุทธศาสนามหายานฉบับภาษาอังกฤษ เช่น Lotus Sutra, the Heart and
Diamond Sutras ใน Prajñaparamita Sutra และAsvaghosa’s Awakening of Faith เพื่ อ ให้ เรี ย นรู้
คําสอนสําคัญเกี่ยวกับสัจธรรมแห่งชีวิตในพุทธศาสนามหายาน
Study of selected Mahayana texts such as the Lotus Sutra, the Heart and Diamond Sutras
in Prajñaparamita Sutra and Asvaghosa’s Awakening of Faith to learn about fundamental
Mahayana teachings concerning the reality of life.
ศศศศ ๔๓๓ ภาพลักษณ์ ของความเป็ นมนุษย์ สมบูรณ์ แบบในพุทธศาสนา
๓(๓-๐-๖)
CRRS 433 Images of Human Perfection in Buddhism
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
พระพุทธเจ้ าและพระโพธิสตั ว์กบั ต้ นแบบของมนุษย์สมบูรณ์ แบบ คุณสมบัติของพระอรหันต์และ
พระโพธิ สตั ว์ วิธีการพัฒนาตนที่นําไปสู่ความเป็ นมนุษย์สมบูรณ์ แบบตามอุดมการณ์ ของพุทธศาสนา
พระอรหันต์และพระโพธิสตั ว์ในสังคมปั จจุบนั
The Buddha and the Bodhisattava, two models of human perfection. Ideals of arahants in
Theravada Buddhism and Bodhisattava in Mahayana Buddhism. Methods for selfdevelopment leading to the realization of these two ideals. Arahants and bodhisattavas in the
modern world.
ศศศศ ๔๓๔ พุทธศาสนาในทัศนศิลป์
๓(๓-๐-๖)
CRRS 434 Buddhism in Visual Art
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
พุท ธศาสนาที่ แสดงออกในด้ านทัศนศิลป์ เช่น ประติมากรรม สถาปั ตยกรรม และจิ ตรกรรมใน
วัฒนธรรมต่างๆ ของประเทศตะวันออก เช่น ประเทศไทย พม่า ศรี ลงั กา อินเดีย จีน ญี่ปนุ่ และเกาหลี
Buddhism in visual art such as sculpture, architecture and painting in various cultures of
Eastern countries such as Thailand, Myanmar, Sri Lanka, India, China, Japan and Korea.
๕๙

มคอ. ๒
๓. กลุ่มวิชาเอกเลือก กลุ่มวิชาศาสนศึกษา จํานวน
ศศศศ ๓๔๑ ศาสนาและสังคม
CRRS 341 Religion and Society
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี

๓๙ หน่ วยกิต
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)

ทฤษฎีทางสังคมวิทยาเกี่ยวกับกําเนิดและบทบาททางสังคมของศาสนา คําสอน ด้ านสังคมของศาสนา
เช่นศาสนาพุทธ ศาสนาคริ สต์และศาสนาอิสลาม งานสังคมสงเคราะห์ของศาสนิกชน ความสัมพันธ์ ระหว่าง
ศาสนากับระบบจริ ยธรรมของสังคม ค่านิยมทางศาสนาและค่านิยมทางโลก การเปลี่ยนแปลง และการดํารง
อยูข่ องศาสนาในสังคมหลังสมัยใหม่
Sociological theories of the origin of religion and its social role; social concern in religious
teachings such as Buddhism, Christianity and Islam; social work of religious adherents; relation
between religion and social morality; religious values and secular values; change and persistence
of religion in the post-modern world.

ศศศศ ๓๔๒ ศาสนาและวัฒนธรรม
๓(๓-๐-๖)
CRRS 342 Religion and Culture
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
กําเนิดของศาสนาและวัฒนธรรม อิทธิพลของศาสนาต่อการดําเนินชีวิต โลกทัศน์และภูมิปัญญา
ชาวบ้ านและต่อการสร้ างเอกลัก ษณ์ ทางวัฒ นธรรมของชุม ชน ค่านิ ยมทางศาสนาและค่านิ ย มทาง
วัฒนธรรม/ประเพณี นิยม ลักษณะชีวิตศาสนาของนักบวช และฆราวาสในศาสนาพุทธ ศาสนาคริ สต์
และศาสนาอิสลาม ปฏิสมั พันธ์ ระหว่างวัฒนธรรมของศตวรรษที่ 21 และวัฒนธรรมศาสนา เช่น พุทธ
ศาสนา
Origins of religion and culture; influences of religion on people’s way of life, worldviews
and popular wisdom as well as on the formation of cultural identity of a community; the
characteristics of religious life of the clergy and laity in Buddhism, Christianity and Islam; the
interaction between the culture of the 21st century and, for example, the Buddhist culture.
ศศศศ ๓๔๓ ศาสนากับการพัฒนาตน
๓(๓-๐-๖)
CRRS 343 Religion and Self-Transformation
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
แนวความคิดเรื่ องตัวตนและการพัฒนาตนในวิชาจิตวิทยา การพัฒนาความเป็ นเลิศทางปั ญญา
(ไอคิว) ความฉลาดทางอารมณ์ (อีควิ ) ทางสังคม (เอสคิว) และทางจริ ยธรรม (เอ็มคิว) เป้าหมาย วิธีการ
๖๐

มคอ. ๒
และระดับต่างๆ ของการพัฒ นาจิตใจในคําสอนและการปฏิบัติในศาสนา ความสําคัญ ของการสร้ าง
ความสัมพันธ์ กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และการปฏิบัติทางศาสนา เช่น การสวดมนต์ และการภาวนา การนํ า
ความรู้ทางจิตวิทยา และคําสอนในศาสนามาประยุกต์ใช้ ประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ ดีงามและ
มีความสุขด้ วยปั ญญาและคุณธรรม
Concepts of self and self-transformation in psychology; development of IQ (Intelligence
Quotient), EQ (Emotional Quotient), SQ (Social Quotient) และ MQ (Moral Quotient); purposes,
methods and stages of spiritual development in religious teaching; the importance of man’s
relation to the sacred and the role of religious practice such as prayer and meditation in selftransformation; application of psychological theories and religious insights to selftransformation leading to a beautiful and happy life of wisdom and virtues.
ศศศศ ๓๔๔ ศาสนากับความรุ นแรง
๓(๓-๐-๖)
CRRS 344 Religion and Violence
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
รู ปแบบของความรุ นแรงในระดับต่างๆ ตังแต่
้ ระดับปั จเจกชน ครอบครัวและสังคมไปจนถึงระดับ
โลก คําอธิ บ ายเรื่ องสาเหตุและธรรมชาติของความรุ นแรงในศาสนาและศาสตร์ ต่างๆ เช่น ปรัชญา
จิตวิทยา สังคมวิทยา และพันธุกรรมศาสตร์ คําสอนศาสนา ว่าด้ วยวิธีควบคุม ป้องกัน และกําจัดความ
รุ นแรงทุกรู ปแบบ บทบาทขององค์กรศาสนา และชุมชนศาสนาในการร่ วมมือกันต่อต้ าน ความรุ นแรง
และในการเสริ มสร้ างวัฒนธรรมแห่งสันติภาพให้ เกิดแทน
Various kinds of violence at different levels from the self, family and society to the world;
explanations of the causes and nature of violence by religion and secular disciplines such as
philosophy, psychology, sociology and genetics; religious teaching concerning measures to
contain, prevent, and eliminate violence of all kinds; roles of religious communities and
institutions in putting concerted efforts against violence and in the promotion of the culture of
peace.
ศศศศ ๓๔๕ ศาสนา สัญลักษณ์ และพิธีกรรม
๓(๓-๐-๖)
CRRS 345 Religion, Symbols and Rituals
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
ความหมายและความสําคัญของสัญลักษณ์ การแตกต่างระหว่างความบริ สทุ ธิ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และ
มลทิ น ในโลก รู ป แบบของสัญ ลัก ษณ์ แ ละวัต ถุ ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ในศาสนา พิ ธี ส ร้ างความศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ให้ แก่
สัญ ลัก ษณ์ เป้ า หมายและลัก ษณะของพิ ธี ก รรมทางศาสนา ความสํ า คัญ ของพิ ธี ก รรมต่ อ ชี วิ ต
ในช่วงระยะเวลาต่างๆ ตังแต่
้ เกิดจนถึงตาย ความสัมพันธ์ระหว่างพิธีกรรมทางศาสนาและพิธีทางโลก
๖๑

มคอ. ๒
The meaning and importance of symbols; difference between the sacred and the
profane; types of religious symbols and sacred objects; the consacralization of symbols and
other objects; purposes and characteristics of religious rituals; their meaning in life in different
times from birth to death; relation of religious rituals to secular rites.
ศศศศ ๓๔๖ ศาสนาและการเยียวยารักษา
๓(๓-๐-๖)
CRRS 346 Religion and Healing
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
แนวความคิดทางการแพทย์ เรื่ อง “โรค”, “ความเจ็บป่ วย” และวิธีรักษา ความหมายของ “โรค”
สาเหตุของความเจ็บป่ วย และวิธีเยียวยารักษาในคัมภีร์ศาสนา เช่น การสวดมนต์ การมีศรัทธาในอํานาจ
ของสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ การท่ อ งคาถาบู ช า และการปฏิ บั ติ ท างศาสนา เช่ น การทํ า บุ ญ การภาวนา
การบูรณาการวิธีเยียวยารักษาทางศาสนาเข้ ากับวิธีการรักษาของการแพทย์สมัยใหม่ การนําคําสอน
ศาสนามาประยุกต์ใช้ เยียวยารักษาสภาพสิง่ แวดล้ อม
Medical concepts of “disease” and “illness” and methods of curing; meaning of
“disease” , its causes and healing methods in religious scriptures such as prayer, faith in the
power of the Holy, chanting sacred mantras and religious practices such as merit-making and
meditation. Integration of religious healing methods into treatments in modern medicine;
application of religious teaching to healing ecology.
ศศศศ ๓๔๗ ศาสนาและการพัฒนาในเอเชียอาคเนย์
๓(๓-๐-๖)
CRRS 347 Religion and Development in Southeast Asia
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
ความหมายและความสําคัญของ “การพัฒนา” ต่อความเจริ ญก้ าวหน้ าของสังคม รูปแบบของ การ
พัฒ นา ผลของการพัฒ นาประเทศเอเชี ย อาคเนย์ โดยใช้ รูป แบบการพัฒ นาจากประเทศตะวัน ตก
การแสวงหาแบบฉบับใหม่ของการพัฒนาที่มีหลายลักษณะ โดยให้ ความสําคัญแก่ศาสนา วัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นและดุลยภาพระหว่างความก้ าวหน้ าทางเศรษฐกิจและความเจริ ญของจิตใจ ศาสนา
และการพัฒนาแบบยัง่ ยืน
Meaning of “development” and its importance for societal progress; different
development models; impacts of following Western patterns; the search for new multi faceted
development paradigms taking into account religion, culture, and local wisdom together with
a balance between economic progress and spirituality; religion and sustainable development.
๖๒

มคอ. ๒
ศศศศ ๓๔๘ สตรี และศาสนา
๓(๓-๐-๖)
CRRS 348 Women and Religion
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
สถานภาพและบทบาทของสตรี ในประวัติศาสตร์ ศาสนา กลุ่มสตรี นิยมและการเรี ยกร้ องให้ สตรี
มี สิ ท ธิ เท่ าเที ย มกับ ผู้ชายทัง้ ในเรื่ องการเป็ น นัก บวชเต็ม รู ป แบบและการเป็ น ผู้บ ริ ห ารตํ า แหน่ งต่างๆ
ในระบบปกครองของศาสนา ทัศนคติของกลุ่มสตรี นิยมต่อคัมภีร์ศาสนา การตอบโต้ ของศาสนาต่อการ
เรี ยกร้ องสิทธิสตรี
Status and roles of women in the history of religion; feminism and its claim for women’s
equal rights to be fully ordained and appointed in the ecclesiastical hierarchy; Feminists’
attitudes towards religious scriptures; responses of religion to their claim for women’s rights.
ศศศศ ๓๔๙ พหุศาสนาในเอเชียอาคเนย์
๓(๓-๐-๖)
CRRS 349 Religious Pluralism in Southeast Asia
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
ประวัติการเผยแพร่ ศาสนาต่างๆ เช่น ศาสนาพุทธ ศาสนาคริ สต์ ศาสนาอิสลามในเอเชียอาคเนย์
และอิทธิพลที่มีตอ่ วิถีชีวิต การเมืองการปกครอง และสังคม เศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคนี ้ คําสอน
การปฏิบัติ และพิธีฉลองทางศาสนา ปฏิกิริยาของศาสนาต่างๆ ต่อสิ่งท้ าทายใหม่ๆ เช่น โลกาภิวตั น์
การติ ด ยาเสพติ ด การค้ า มนุษ ย์ และการคุก คามของการก่ อ การร้ าย ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น
และบทบาทสําคัญของศาสนา ภาษาและวัฒนธรรมในการสร้ างเอกภาพและเอกลักษณ์ของภูมิภาค
History of the ascendance of religions such as Buddhism, Christianity and Islam in
Southeast Asia and assessment of their influences on life-styles, political, social and
economic systems; their teaching, practices and festivals; their reactions to new challenges
such as drug addictions, human traffics, and the threat of terrorism; Asean Economic
Community and the crucial roles of religion, languages and culture in fostering unity and
regional identity.
ศศศศ ๔๔๑ ศาสนาและกามารมณ์
๓(๓-๐-๖)
CRRS 441 Religion and Sexuality
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
ทฤษฎีจิตวิทยาเกี่ยวกับสัญชาติญาณและความต้ องการทางเพศ จริ ยธรรมศาสนาและกามารมณ์
ความสําคัญ ของความรักระหว่างเพศ การแต่งงานและการมีครอบครัว ทัศนคติของศาสนาต่อการมี
๖๓

มคอ. ๒
เพศสัม พัน ธ์ โดยไม่ แ ต่งงาน การนอกใจสามี /ภรรยา การเป็ น ชู้ ความรั ก เพศเดี ย วกัน การแต่ งงาน
และปั ญหาเรื่ องเพศในสถาบันศาสนา เช่น วัด และคริ สตจักร
Psychological theories of instincts and sexual desire; religious ethics and sexuality; the
value of love between man and woman, marriage and family; religious attitudes towards sex
without marriage, love affairs, adultery, homosexuality and gay marriage; problems of sex in
religious institutions such as Buddhist monasteries and the Catholic church.
ศศศศ ๔๔๒ สถาบันศาสนา
๓(๓-๐-๖)
CRRS 442 Religious Institution
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
ประวัติและพัฒนาการของสถาบันศาสนา โครงสร้ างและการบริ หารจัดการ บทบาททางศาสนาและ
ทางสังคม ความสัมพันธ์ กับสถาบันการเมือง ปฏิกิริยาต่อสิ่งท้ าทายใหม่ๆ เช่น ความจําเป็ นของการ
มี ค วามยื ด หยุ่ น การแตกแยกของศาสนิ ก ชน และนิ ก าย การเสื่ อ มความนิ ย มในสถาบัน ศาสนา
การร่วมมือระหว่างองค์กรศาสนาในการเสริ มสร้ างความเข้ าใจระหว่างศาสนิกชนต่างศาสนา
History and development of religious institutions; their structure and organizational
management; their relation to political institutions; reactions to new challenges such as the
need for flexibility, lack of unity among religious followers, sectarianism, deterioration of public
faith in religious institutions; co-operative work among religious organizations in the promotion
of inter-religious understanding.
ศศศศ ๔๔๓ ศาสนากับสิ่งแวดล้ อม
๓(๓-๐-๖)
CRRS 443 Religion and the Environment
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
คํ า สอนทางศาสนาเรื่ อ งความสํ า คัญ ของสิ่ง แวดล้ อ มทางธรรมชาติ ต่อ ชี วิ ต และการพัฒ นาจิ ต
ตามอุดมการณ์ทางศาสนา ปฏิกิริยาของศาสนาที่มีตอ่ ความเสื่อมโทรมทางสิง่ แวดล้ อม งานของศาสนิกชนในการป้องกันและฟื น้ ฟูสงิ่ แวดล้ อมเพื่อความอยูร่ อดของมนุษย์
Religious teachings on the contributions of the natural environment to life and
development of mind to actualize religious goals; religious responses to environmental
degradation; cooperation among religious adherents to protect and to revive the environment
for human survival.
๖๔

มคอ. ๒
ศศศศ ๔๔๔ ศาสนากับโลกาภิวัตน์
๓(๓-๐-๖)
CRRS 444 Religion and Globalization
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
โลกาภิวัตน์ อิทธิ พ ลของเทคโนโลยีการสื่อสารต่อความสัม พันธ์ ระหว่างคนต่างวัฒ นธรรม ต่าง
ศาสนา คําสอนศาสนาเกี่ยวกับเอกภาพและภราดรภาพของมนุษย์ ปฏิกิริยาของศาสนาต่อค่านิยมทาง
โลกที่มากับโลกาภิวตั น์และการดํารงอยูข่ ององค์กรศาสนาในโลกยุคโลกาภิวตั น์
Meaning and value of globalization; influence of modern communication technology on
relations among people with religious and cultural differences, teachings of religions about
the unity and fraternity of humankind; responses of religions to globalization and its
accompanying secular values; the survival of religions in the globalized world.
๔. กลุ่มวิชาโทเลือก จํานวน ๖ กลุ่ม ๆ ละไม่ น้อยกว่ า

๑๘ หน่ วยกิต

๔.๑ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่อประกอบอาชีพ
ศศอก ๔๖๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้ งานทั่วๆไป
๓(๒-๒-๕)
CREN 461 English for General Proposes
3(2-2-5)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
การนําทักษะหลักของภาษาอังกฤษทังการฟั
้
ง การพูด การอ่าน การเขียน และไวยากรณ์ มาใช้
โดยมีการศึกษาถึงการพัฒนาทักษะต่างๆ ของภาษาอังกฤษ
Focus on accuracy and fluency with integrated skills and strategy-based curriculum.
Develop the four macro language skills: listening, speaking, reading, and writing in
conjunction with essential grammar.
ศศอก ๔๖๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
๓(๒-๒-๕)
CREN 462 English for Communication
3(2-2-5)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
พัฒ นาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน้ น การใช้ เพื่ อตอบโต้ ในการสื่ อสารต่างๆ โดยศึกษาการเขี ย น
จดหมายประเภทต่ า งๆ รวมทัง้ เอกสารที่ ใช้ ในการประกอบอาชี พ เช่ น จดหมายเชิ ญ ประชุม วาระ
การประชุม บันทึกข้ อความ จดหมายแสดงความดีใจ จดหมายยํ ้าเตือน จดหมายแสดงความยินยอม
จดหมายแสดงความเสียใจ และจดหมายแสดงความเห็นอกเห็นใจ
๖๕

มคอ. ๒
Focus on developing English skills for using in a professional way of corresponding.
Study how to write different kinds of corresponding letters and vocational documents, such as
letter of meeting, including minute of meeting and agenda, memorandum, letter of
congratulations, letter of confirmation, letter of consent, letter of condolence, and letter of
sympathy.
ศศอก ๔๖๓ ภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการ
๓(๒-๒-๕)
CREN 463 English for Recreation
3(2-2-5)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
การใช้ ภาษาอังกฤษในกิจกรรมยามว่างเพื่อนันทนาการ โดยใช้ หวั ข้ อที่น่าสนใจในชีวิตประจําวัน
ประกอบ เช่น ด้ านกีฬา และกิจกรรมเสริมนันทนาการ โดยมีการใช้ แบบฝึ กหัดประกอบ และศึกษาถึงการ
แสดงความคิดเห็นในสถานการณ์ ต่างๆ ของชีวิตประจําวันที่ เกี่ ยวกับการนันทนาการ ฝึ กโดยใช้ การ
อภิปรายกลุม่ เล่นละคร ฝึ กการออกเสียง และการเล่นเกมส์ภาษา
Focus on leisure studies with variety of everyday interesting topics i.e. lifestyle sports
and recreational activities with extra practices and exercises. Study how to express opinions
in everyday situations. Practice in group discussions, role plays, pronunciation, and language
games.
ศศอก ๔๖๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการแปล

๓(๒-๒-๕)

CRRS 464 English for Translation
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี

3(2-2-5)

หลักการแปล ฝึ กแปลอังกฤษเป็ นไทย และไทยเป็ นอังกฤษ จากแหล่งข้ อมูลที่ หลากหลายตาม
วัตถุประสงค์การใช้ งานของผู้เรี ยน เน้ นการแปลโดยใช้ คําศัพท์และรูปแบบประโยคให้ เหมาะสม
The basic methods of translation and practice in English/Thai and Thai/English
translation from a variety of texts met with learners’ needs, focus on the use of appropriate
language for translation.

๖๖

มคอ. ๒
ศศอก ๔๖๕ ภาษาอังกฤษสําหรับการพูดในที่สาธารณะ

๓(๒-๒-๕)

CRRS 465 English for Public Speaking

3(2-2-5)

รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
ฝึ กการใช้ ศลิ ปะการพูด โดยอาศัยหลักวาทศิลป์ สุนทรี ยะแห่งภาษา และหลักจูงใจ โดยรู้จกั ใช้
ภาษาให้ สอดคล้ องกับโอกาสและสถานการณ์ ตลอดจนรู้จกั ใช้ เทคนิค ภาษากายและสื่อต่าง ๆ เพื่อให้
การพูดมีประสิทธิภาพยิง่ ขึ ้น ฝึ กการพูดในที่ชมุ นุมชนแบบต่าง ๆ
Extensive practice in making speeches on a variety of topics to use the principles of
public speaking in an effective manner. Learners are required to make speeches in both
prepared and spontaneous topics, using body language in an appropriate manner.
ศศอก ๔๖๖ ภาษาอังกฤษสําหรับงานประชาสัมพันธ์
๓(๒-๒-๕)
CRRS 466 English for Public Relations
3(2-2-5)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกันไม่มี
เรี ยนรู้และฝึ กฝนการพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่องานประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิผล เน้ นการ
นําเสนอข้ อมูล และใช้ ภาษาให้ ถกู ต้ องเหมาะสม กับกาลเทศะ ฝึ กใช้ ภาษาพร้ อมมารยาทอันควร ใน
หน่วยงานที่หลากหลาย
Train and practice in developing the communication skills for effective public relations.
Focus on how to present information and use appropriate language in a professional manner.
Practice to adjust proper manners as required in a variety of workplaces.
๔.๒ กลุ่มวิชาภาษากับสังคมและวัฒนธรรมจีน
ศศอจ ๔๖๑ ภาษาศาสตร์ และภาษาจีนเบือ้ งต้ น
๓(๒-๒-๕)
CRCL 461 General Knowledge about the Chinese Languages
3(2-2-5)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
การเรี ยนเรื่ องเบื ้องต้ นเกี่ยวกับภาษาจีน การออกเสียงในภาษาจีนกลาง ซึ่งเป็ นภาษามาตรฐาน
พยัญชนะ สระ และระดับเสียงวรรณยุกต์จีน การถ่ายทอดภาษาจีนออกเป็ นตัวอักษรที่ นักวิชาการ
ตกลงกัน การถ่ ายถอดภาษาจี น ตามระบบเวดส์ -ไกล์ ส์และตามระบบปิ น ยิน ศึก ษาคํ าศัพ ท์ ภาษา
จีนกลางเบื ้องต้ น ประมาณได้ ๓๐๐ คําศัพท์ พื ้นฐาน วลีและประโยคที่ไม่ซบั ซ้ อน ทําแบบฝึ กหัดเรื่ อง
๖๗

มคอ. ๒
การแปลภาษาจีนออกเป็ นภาษาไทย
Pronunciation of standard Chinese consonants, vowels and tones; Mandarin Chinese
phonetics. Chinese transliteration systems : Wades-Giles and Pinyin Romanization; listening,
speaking, reading and writing Chinese. 300 basic Mandarin Chinese words. Basic phrases
and clauses. Exercises and passages for translation into Thai.
ศศอจ ๔๖๒ ลักษณะเด่ นของระบบวากยสัมพันธ์ ในภาษาจีน
๓(๒-๒-๕)
CRCL 462 Prominent Features of the Grammatical System of Chinese
3(2-2-5)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
ลักษณะเด่นของระบบวากยสัมพันธ์ ในภาษาจีนกลางในปั จจุบนั การทําสนธิวรรณยุกต์ (เปลี่ยน
เสียงวรรณยุกต์หนึง่ ไปเป็ นอีกเสียงวรรณยุกต์หนึง่ ) เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางความหมาย การทําหน้ าที่
ของลําดับคําในวลีและประโยคแสดงให้ เห็นว่าสามารถเปลี่ยนความหมายของวลีหรื อประโยคได้ ศึกษา
คําศัพ ท์ ภาษาจี นกลาง ๕๐๐ คํ า มี ห น่วยคําอุปสรรคยังหลงเหลืออยู่ ฝึ กหัดการสนทนาอย่างสัน้ ๆ
เกี่ยวกับเรื่ องในชีวิตประจําวัน ฝึ กหัดการสนทนาภาษาจีนกลางและแปลออกมาเป็ นภาษาไทย
Present-day Chinese as a monosyllabic uninflectional language. The function of
sequence or position of words in phrases. Tonal sandhi indiquates a slight change of
meaning of phrases and clauses. 500 words of Mandarin Chinese. Remnants of old prefixes
and suffixes. Short conversations focusing on Chinese in everyday life. Practices of
conversations and translation into Thai.
ศศอจ ๔๖๓
CRCL 463

การสนทนาภาษาจีน
๓(๒-๒-๕)
Chinese Conversation, Pronunciation, Polite
3(2-2-5)
Language and Mimicry
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
หัดสนทนาภาษาจีนกลาง การออกเสียง จังหวะ และวิธีการเปล่งเสียง นํานักศึกษาให้ ดิ่งลึกเข้ า
ไปในปริ บ ทจี น โดยมี วัตถุประสงค์ ให้ พูดภาษาจี น ได้ คล่องทัง้ ในระดับเบือ้ งต้ นและในระดับที่ สูงขึน้
การศึกษาในภาษาศาสตร์ เชิงสังคม กล่าวอย่างเคร่ าๆ ถึงภาษาจีนท้ องถิ่นต่างๆ และการศึกษาภาษาจีน
ที่มีระดับต่างๆ เช่น ภาษาสุภาพ ภาษาที่เป็ นทางการ ภาษาที่เป็ นกันเอง
Practice of Chinese conversation, pronunciation, rhythm and mimicry. Immersion of
๖๘

มคอ. ๒
students into Chinese contexts, aiming at fluency in conversation in Chinese at the basic and
intermediate levels. The scope of sociolinguistics: geographical dialects and degrees of
politeness, official language and colloquial.
ศศอจ ๔๖๔ การแปลภาษาจีนเป็ นภาษาไทย
๓(๒-๒-๕)
CRCL 464 Chinese Translation into Thai
3(2-2-5)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
การประยุ ก ต์ ท ฤษฎี ก ารแปลในการปฏิ บัติ ง านการแปล การแปลภาษาจี น เป็ นภาษาไทย
การวิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาในการแปล สิ่งที่มกั จะขาดหายไปเมื่อมีการแปล และวิธีแก้ ปัญหา
เน้ นการทําแบบฝึ กหัด
An application of translation theories to actual work, translation from Chinese into Thai,
an analysis of problems in translation, such as what is lost in translation and their solutions.
Emphasis on practicum.
ศศอจ ๔๖๕ การเขียนภาษาจีนด้ วยตัวอักษรจีน
๒(๑-๒-๓)
CRCL 465 Writing in Chinese Characters
2(1-2-3)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
ประวั ติ ย่ อ ของการเขี ย นตั ว อั ก ษรจี น การเขี ย นตั ว อั ก ษรจี น ด้ วยปากกาธรรมดาที่ ใ ช้ ใน
ชี วิต ประจํ า วัน และการเขี ย นตัว อัก ษรจี น ด้ ว ยพู่กัน จี น ความรู้ พื น้ ฐานเกี่ ย วกับ อัก ษรจี น ตัว บรรจง
หลักการใช้ และวิธีในการเขียนอักษร สร้ างทักษะในการเขียน ศึกษาทัศนคติของคนจีนที่คิดว่าตัวอักษร
จีนมีทงความงามและศิ
ั้
ลปะ
Brief history of Chinese calligraphy, principles and ways of writing Chinese characters
using ordinary pen in everyday usage. Basic knowledge of writing Chinese characters using
a Chinese brush. Basic knowledge about simplified Chinese characters. Principles and
processes in writing Chinese characters. Practice of writing skills. Study a Chinese view that
Chinese calligraphy is an artistic expression.

ศศอจ ๔๖๖

การเขียนตัวอักษรจีน

๒(๑-๒-๓)
๖๙

มคอ. ๒
CRCL 466 Chinese Calligraphy (Pre-requisite CRCL 465)
2(1-2-3)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
การเรี ยนรู้การอ่านและการเขียนตัวอักษรจีนต่อจากการศึกษาใน ศศภจ ๓๐๑ ฝึ กหัดการอ่านและ
การเขียนตัวอักษรจีนเพิ่มขึ ้น จนสามารถอ่านและเขียนข้ อความที่ใช้ ในชีวิตประจําวันได้
More practice in reading and writing Chinese calligraphy with emphasis on fluency in
everyday language reading and writing.
ศศอจ ๔๖๗ การสนทนาภาษาจีนระดับสูง
๓(๒-๒-๕)
CRCL 467 Advanced conversation in Chinese
3(2-2-5)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
บูรณาการทัก ษะทางภาษาทัง้ การพูด และการฟั ง มี ความกระจ่ างชัดในการออกเสี ย ง การใช้
ไวยากรณ์ และการใช้ คํ า ศั พ ท์ ที่ เ หมาะสมในภาษาสุ ภ าพที่ ใ ช้ เป็ นปรกติ ใ นสถานที่ ทํ า งาน
ความคล่องแคล่วในการพูดในหัวข้ อเกี่ยวกับเหตุการณ์ในโลกปั จจุบนั
Integrated language skills of speaking and listening with clarity in pronunciation,
grammar and vocabulary in polite language used in offices; proficiency in talking on various
topics concerning current events in the world.
ศศอจ ๔๖๘ การเขียนทางธุรกิจภาษาจีน
CRCL 468 Business Writing in Chinese
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี

๓(๒-๒-๕)
3(2-2-5)

กลยุทธ์ในการอ่านและการเขียน การเขียนในภาษาจีนที่ใช้ ในชีวิตประจําวัน เช่น การเขียนจดหมายธุรกิจ
และการเขียนบทสรุ ปในการประชุมสัมมนา นักศึกษาควรตระเตรี ยมความสามารถ ในการเขียนบัญชรใน
หนังสือพิมพ์ เน้ นการฝึ กหัด เพื่อจะเขียนให้ ถกู ต้ องและเหมาะสมแก่การสื่อสาร
Essential strategies for reading and writing, focusing on Chinese in everyday life such as
business correspondences and writing reports of conferences. Students should prepare to write
columns in journalism. Stress on practicum for accurate and effective communication.

ศศอจ ๔๖๙

การเขียนเพื่อการค้ นคว้ าวิจัยเกี่ยวกับจีน
๗๐

๓(๒-๒-๕)

มคอ. ๒
CRCL 469 Research Writing on Chinese Topics
3(2-2-5)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
หัดให้ ค้ นุ เคยกับการอ่านในหัวข้ อที่หลากหลายในภาษาจีน เช่น การอ่านหนังสือพิมพ์ วารสาร และ
หนังสือภาษาจีน เน้ นความสามารถในการดึงเอาความคิดที่อยูใ่ นสิง่ ที่อา่ นและความสามารถในการเขียน
บทสรุปที่เหมาะสมในโครงสร้ างความคิด ใช้ ไวยากรณ์ที่ถกู ต้ องและการใช้ คําศัพท์ที่เหมาะสม
Familiarization with reading materials in Chinese topics: newspapers, journals and
books. Emphasis on the development of an ability to abstract the ideas therein and writing a
well-argued summary using good grammar and appropriate vocabulary.
ศศอจ ๔๗๑ การอ่ านเชิงวิจารณ์ เรื่องเกี่ยวกับจีน
๓(๒-๒-๕)
CRCL 471 Critical Reading on Chinese Topics
3(2-2-5)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
มีความคล่องแคล่วในการอ่านเชิงวิจารณ์ เรื่ องราวในภาษาจีนในหัวข้ อต่างๆ เช่น ประวัติศาสตร์
ศิลปะ นวนิยาย การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบนั เพิ่มความสามารถในการเขียนบทสรุปเป็ นภาษาจีนใน
เรื่ องที่อ่าน มีความสามารถในการให้ ความเห็นในทางบวกหรื อในทางไม่เห็นด้ วย และการสร้ างเหตุผล
อธิบายอย่างเหมาะสม
Proficiency in reading material on Chinese topics: History, Arts, Novels, Politics and
Current Issues. Developing ability to write an abstract in Chinese of what was read, as well as
ability to form pros and cons in well constructed arguments.
ศศอจ ๔๗๒ ภาษาจีนเพื่องานบริการและการท่ องเที่ยว
๓(๒-๒-๕)
CRCL 472 Chinese for Services and Tourism
3(2-2-5)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
ศึกษาคําศัพท์ สํานวนภาษา และเนื ้อหาสาระเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรม
และประเพณีของไทย พัฒนาความสามารถที่จะสื่อสาระเหล่านี ้ให้ แก่นกั ท่องเที่ยวชาวจีน ฝึ กหัดการพูด
การอ่าน การย่อความ และการเขียนโบรชัว และบทความที่เกี่ยวแก่การท่องเที่ยว ปริ บททางวัฒนธรรม
มีการปฏิบตั ภิ าคสนาม
Study of vocabularies, expressions and information concerning history, tourist attractions,
culture and custom of Thailand with a view to communicate them to Chinese visitors.
Practicing speaking, reading, summarizing and writing brochures and articles in tourism
context; field trips.
๗๑

มคอ. ๒
ศศอจ ๔๗๓

ศึกษาจีนในฐานะที่กาํ ลังก้ าวขึน้ สู่ความเป็ น
๓(๒-๒-๕)
มหาอํานาจใน โลก
CRCL 473 China : An Emerging World Power
3(2-2-5)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
ประเทศจีนภายหลังประธานเหมาเจ๋อตุง เศรษฐกิจและการเมืองของจีน ทรัพยากร ศักยภาพ
และความสําคัญที่มีตอ่ ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Contemporary history of China after Mao Tse Tung. Economics and Politics. Resources
and Potentials. The importance of China for ASEAN countries.
๔.๓ กลุ่มวิชาภาษากับสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
ศศญป ๔๖๑ ภาษาศาสตร์ และภาษาญี่ปุ่นเบือ้ งต้ น
๓(๒-๒-๕)
CRJP 461 Elementary Japanese and Linguistics
3(2-2-5)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
การเรี ยนรู้ตวั อักษรฮิระงะนะ และคะตะคะนะ การเขียนภาษาญี่ปนุ่ ด้ วยตัวอักษรโรมัน และตัว
อักษรไทย ศึกษาไวยากรณ์ โครงสร้ างภาษาญี่ ปุ่นขันพื
้ น้ ฐานโดยเน้ นทักษะการฟั ง การพูด การอ่าน
และการเขียน ศึกษาคําศัพท์ ภาษาญี่ ปุ่นเบือ้ งต้ น ๕๐๐ คําศัพท์ ศึกษาวลีและประโยคที่ไม่ซบั ซ้ อน
อนึ่ ง ภาษาญี่ ปุ่ นมี สํ า นวนที่ แ น่ น อนหลายอย่ า งที่ จ ะต้ อ งเรี ย นรู้ และใช้ ให้ เหมาะสมกับ ปริ บ ท เช่ น
การขอบคุณ และการขอโทษ ซึ่งมีความจํ าเป็ นจะต้ องจดจําไปทีละน้ อย เพื่อการมีปฏิสมั พันธ์ ที่ดีกับ
ชาวญี่ปนุ่
Practice in reading and writing Hirangana and Katakana characters. The convention in
writing Japanese with the Roman and the Thai alphabets. Emphasis on elementary Japanese
grammatical structures. Practice in listening, speaking, reading and writing. Learning and
using 500 basic Japanese words. Japanese has a certain number of ready-made phrases
and clauses such as the ones used in thanking and asking for pardon. It is recommended
that Thai students learn these exact stock phrases and clauses in order to facilitate good
understanding and pleasant interpersonal relationship with the Japanese.

ศศญป ๔๖๒ ระบบคําและวากยสัมพันธ์ ภาษาญี่ปุ่น
๗๒

๓(๒-๒-๕)

มคอ. ๒
CRJP 462 Japanese Morphology and Syntax
3(2-2-5)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
ระบบคําและวากยสัมพันธ์ ภาษาญี่ปนุ่ ศึกษาวลีและประโยค ศึกษากลยุทธที่สําคัญสําหรับการ
ใช้ ทักษะทัง้ ๔ ในทางภาษา เช่น การฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียน ศึกษาการสนทนาอย่างสัน้
ในภาษาญี่ปนในชี
ุ่
วิตประจําวัน ฝึ กหัดการสนทนา และการแปลภาษาญี่ปนออกเป็
ุ่
นภาษาไทย ศึกษา
เพิ่มเติมสํานวนที่แน่นอนที่ต้องเรี ยนรู้และใช้ ให้ เหมาะสมกับปริบท
Japanese morphology and syntax. Phrases and sentences. Essential strategies for the
use of four language skills: listening, speaking, reading and writing. Short conversation
focusing on Japanese in everyday life. Practice of conversation and translation into Thai.
More learning of stock phrases and clauses which are considered appropriate for certain
contexts.
ศศญป ๔๖๓ การสนทนาภาษาญี่ปุ่น
๓(๒-๒-๕)
CRJP 463 Japanese Conversation, Pronunciation, Polite
3(2-2-5)
Language and Body-Language
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
หัดสนทนาภาษาญี่ปนุ่ การออกเสียง จังหวะ วิธีการเปล่งเสียง และภาษาท่าทาง นํานักศึกษาให้
ดิ่งลึกเข้ าไปในปริ บทญี่ ปุ่น โดยมีวตั ถุประสงค์ให้ พูดภาษาญี่ ปุ่นได้ คล่องทัง้ ในระดับเบื ้องต้ นและใน
ระดั บ ที่ สู ง ขึ น้ การศึ ก ษาในภาษาศาสตร์ เ ชิ ง สั ง คม เช่ น การศึ ก ษาภาษาที่ มี ร ะดั บ ต่ า งๆ เช่ น
เป็ นทางการ ไม่เป็ นทางการ สุภาพ สุภาพมาก เป็ นกันเอง พร้ อมทังการใช้
้
ภาษาท่าทางที่เหมาะสม
Practice Japanese conversation, pronunciation, polite language and body language.
Immersion of the students into Japanese contexts, aiming at fluency in conversation in
Japanese at the basic and intermediate level. The scope of sociolinguistics; several levels of
language use such as official, unofficial, polite, extra-polite or familiar is also given.
ศศญป ๔๖๔ การแปลภาษาญี่ปุ่นเป็ นภาษาไทย
๓(๒-๒-๕)
CRJP 464 Japanese translation into Thai
3(2-2-5)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
การประยุก ต์ ท ฤษฎี ก ารแปลในการปฏิ บัติ ง านการแปล การแปลภาษาญี่ ปุ่ นเป็ น ภาษาไทย
การวิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาในการแปล สิ่งที่มกั จะหายไปในการแปลและวิธีแก้ ปัญหา เน้ นการทํา
แบบฝึ กหัด
An application of translation theories to actual work, translation from Japanese into Thai,
an analysis of problems in translation, what is lost in translation and solutions to such
problems. Emphasis on practicum.
ศศญป ๔๖๕ การเขียนทางธุรกิจภาษาญี่ปุ่น
๓(๒-๒-๕)
๗๓

มคอ. ๒
CRJP 465 Business Writing in Japanese
3(2-2-5)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
กลยุทธ์ ในการอ่านและการเขียน การเขียนในภาษาญี่ ปุ่นที่ ใช้ ในชีวิตประจํ าวัน เช่น การเขียน
จดหมายธุรกิจ และการเขี ยนบทสรุ ปในการประชุมสัมมนา นักศึกษาควรตระเตรี ยมความสามารถ
ในการเขียนบัญชรในหนังสือพิมพ์ เน้ นการฝึ กหัดเพื่อจะเขียนให้ ถกู ต้ องและเหมาะสมแก่การสื่อสาร
Essential strategies for the use of the language skills of reading and writing, focusing on
Japanese in everyday life such as business correspondences and writing summaries of
conferences. Students should prepare to write columns in journalism. Stress on practicum to
effect accurate and appropriate communication.
ศศญป ๔๖๖ การเขียนเพื่อการค้ นคว้ าวิจัยเกี่ยวกับญี่ปุ่น
๓(๒-๒-๕)
CRJP 466 Research Writing on Japanese Topics
3(2-2-5)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
หัดให้ ค้ นุ เคยกับการอ่านในหัวข้ อที่หลากหลายในภาษาญี่ ปนุ่ เช่นการอ่านหนังสือพิมพ์ วารสาร
และหนังสือภาษาญี่ปนุ่ เน้ นความสามารถในการดึงเอาความคิดที่อยู่ในสิ่งที่อ่านและความสามารถใน
การเขียนบทสรุปที่เหมาะสมในโครงสร้ างความคิด ใช้ ไวยากรณ์ที่ถกู ต้ องและการใช้ คําศัพท์ที่เหมาะสม
Familiarization with reading materials in Japanese topics: newspapers, journals and
books. Emphasis on the development of an ability to abstract the ideas therein and writing a
well-argued summary using good grammar and appropriate vocabulary.
ศศญป ๔๖๗ การอ่ านเชิงวิจารณ์ เรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่น
๓(๒-๒-๕)
CRJP 467 Critical Reading on Japanese Topics
3(2-2-5)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
มีความคล่องแคล่วในการอ่านเชิงวิจารณ์เรื่ องราวในภาษาญี่ปนในหั
ุ่
วข้ อต่างๆ เช่น ประวัติศาสตร์
ศิลปะ นวนิยาย การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบนั เพิ่มความสามารถในการเขียนบทสรุปเป็ นภาษาญี่ปนุ่
ในเรื่ องที่ อ่าน มี ความสามารถในการให้ ความเห็ นในทางบวกหรื อในทางไม่เห็นด้ วย และการสร้ าง
เหตุผลอธิบายอย่างเหมาะสม
Proficiency in reading material on Japanese topics: History, Arts, Novels, Politics and
Current Issues. The ability to write an abstract in Japanese of what was read, the ability to
demonstrate the pros and the cons in well constructed arguments.
ศศญป ๔๖๘ ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานบริการและการท่ องเที่ยว
๓(๒-๒-๕)
๗๔

มคอ. ๒
CRJP 468 Japanese for Services and Tourism
3(2-2-5)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
คําศัพท์ สํานวนภาษา และเนื อ้ หาสาระเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรมและ
ประเพณีของไทย พัฒนาความสามารถที่จะสื่อสาระเหล่านี ้ให้ แก่นกั ท่องเที่ยวชาวญี่ปนุ่ ฝึ กหัดการพูด
การอ่าน การย่อความ และการเขียนโบรชัว และบทความที่เกี่ยวแก่การท่องเที่ยว ปริ บททางวัฒนธรรม
มีการปฏิบตั ภิ าคสนาม
Vocabularies, expressions and information concerning history, tourist attractions, culture
and custom of Thailand. The ability to communicate these matters to Japanese visitors.
Practice speaking, reading, summarizing and writing brochures and articles in tourism
context; field trips.
ศศญป ๔๖๙ ศึกษาญี่ปุ่นในฐานะที่เป็ นชาติท่ พ
ี ัฒนารวดเร็วหลัง
๓(๒-๒-๕)
สงครามโลกครั ง้ ที่สอง
CRJP 469 Japan as a Fast Developing Country after the
3(2-2-5)
Second World War
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
ประวัติศาสตร์ ญี่ปนภายหลั
ุ่
งสงครามโลกครัง้ ที่สอง ศึกษาสถานที่ตงทางภู
ั้
มิศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องกับ
การเมือง และศึกษาทรัพยากรของญี่ ปุ่น ศึกษาบทบาทของความเจริ ญทางการค้ าและอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมที่สําคัญ เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ และอุตสาหกรรมอีเลคโทรนิค
Contemporary history of Japan after the Second World War, geopolitics and resources.
Development of well-planned trade and industry. Big industries such as cars and electronic
equipments.
๔.๔ กลุ่มวิชาภาษากับสังคมและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
ศศอด ๔๖๑ ภาษาศาสตร์ และภาษาอินโดนีเซียเบือ้ งต้ น
๓(๒-๒-๕)
CRID 461 Introduction to the Indonesian Language and Linguistics
3(2-2-5)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
ภาษาอินโดนีเซียเบื ้องต้ น ตัวอักษร เน้ นการเขียนภาษาอินโดนี เซียด้ วยตัวอักษรโรมัน การออก
เสียงภาษาอินโดนีเซียและการฝึ กปฏิบตั ิ ศึกษาพยัญชนะและสระในภาษาอินโดนีเซีย ศึกษาเรื่ องการ
เน้ นเสียง ศึกษาคําศัพท์ ภาษาอินโดนีเซียเบือ้ งต้ น ๕๐๐ คําศัพท์ ศึกษาวลีและประโยคที่ ไม่ซบั ซ้ อน
ทําแบบฝึ กหัดเรื่ องการแปลภาษาอินโดนีเซียเป็ นภาษาไทยในระดับต้ น
Introduction to the Indonesian scripts and pronunciation. Pronunciation Practice.
Indonesian consonants and vowels. A note on stresses. 500 basic Indonesian words. Basic
phrases and clauses. Passages for translation into Thai.
๗๕

มคอ. ๒
ศศอด ๔๖๒ ระบบคําและวากยสัมพันธ์ ภาษาอินโดนีเซีย
๓(๒-๒-๕)
CRID 462 Indonesian Morphology and Syntax
3(2-2-5)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
ภาษาอินโดนีเซียเป็ นภาษาประเภทมีการผันคํา ไม่มีระดับเสียงวรรณยุกต์ ศึกษาวลีและประโยค
ศึกษาคําอุปสรรคและคําเติมท้ ายในคํากริ ยา ศึกษากลยุทธที่สําคัญสําหรับการใช้ ทกั ษะทัง้ ๔ ในภาษา
ได้ แก่ การฟั ง การพู ด การอ่ า นและการเขี ย น ศึ ก ษาการสนทนาอย่ า งสั น้ ๆ เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งใน
ชีวิตประจําวัน ฝึ กหัดการสนทนาภาษาอินโดนีเซียและการแปลออกเป็ นภาษาไทย
Indonesian as a reflexive language without tones. Phrases and sentences. The verbal
prefixes and suffixes. Essential strategies for the use of four language skills: listening,
speaking, reading and writing. Short conversations focusing on Indonesian in everyday life.
Practices of conversations and translation into Thai.
ศศอด ๔๖๓ การสนทนาภาษาอินโดนีเซีย
๓(๒-๒-๕)
CRID 463 Indonesian Conversation, Pronunciation, Rhythm
3(2-2-5)
and Mimicry
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
หัดสนทนาภาษาอินโดนีเซีย การออกเสียง จังหวะและวิธีการเปล่งเสียง นํานักศึกษาให้ ดิ่งลึกเข้ า
ไปในปริ บทอินโดนีเซีย โดยมีวตั ถุประสงค์ให้ พูดภาษาอินโดนีเซียได้ คล่องทัง้ ในระดับเบื ้องต้ นและใน
ระดับที่สงู ขึ ้น การศึกษาในภาษาศาสตร์ เชิงสังคม เช่น การแบ่งแยกภาษาอินโดนีเซียออกตามท้ องถิ่น
ทางภูมิศาสตร์ และการศึกษาภาษาที่มีระดับต่างๆ เช่น สุภาพ หรื อเป็ นกันเองก็ได้ รับการอธิบาย
Immersion of the students into Indonesian contexts, aiming at fluency in conversation in
Indonesian at the basic and intermediate levels. The scope of sociolinguistics, geographical
variations and degrees of politeness, is also given.
ศศอด ๔๖๔ การแปลภาษาอินโดนีเซียเป็ นภาษาไทย
๓(๒-๒-๕)
CRID 464 Indonesian Translation into Thai
3(2-2-5)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
การประยุกต์ทฤษฎีการแปลในการปฏิบตั ิงานการแปล การแปลภาษาอินโดนีเซียเป็ นภาษาไทย
การวิเคราะห์ หาสาเหตุของปั ญหาในการแปล สิ่งที่มกั จะขาดหายไปเมื่อมีการแปลและวิธีแก้ ปัญหา
เน้ นการทําแบบฝึ กหัด
An application of translation theories to actual work, translation from Indonesian into Thai,
an analysis of problems in translation, what is lost in translation and solutions to such
problems. Emphasis on practicum.
๗๖

มคอ. ๒
ศศอด ๔๖๕ การสนทนาภาษาอินโดนีเซียระดับสูง
๓(๒-๒-๕)
CRID 465 Advanced Conversation in Bahasa Indonesia
3(2-2-5)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
บูรณาการทักษะทางภาษาทัง้ การพูดและการฟั ง มีความกระจ่างชัดในการ ออกเสียง การใช้
ไวยากรณ์ แ ละการใช้ คํ า ศัพ ท์ ที่ เหมาะสมในภาษาสุภ าพที่ ใช้ เป็ นปรกติ ในสถานที่ ทํ า งาน ความ
คล่องแคล่วในการพูดในหัวข้ อที่หลากหลายในความรู้เกี่ยวกับสังคมโลก
Integrated language skills of speaking and listening with clarity in pronunciation,
grammar and vocabulary in polite language employed in the work place; proficiency in
discussing various topics with a view to perspectives of world knowledge.
ศศอด ๔๖๖ การเขียนทางธุรกิจภาษาอินโดนีเซีย
๓(๒-๒-๕)
CRID 466 Business Writing in Bahasa Indonesia
3(2-2-5)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
กลยุทธในการอ่านและการเขียน การเขียนในภาษาอินโดนีเซียที่ใช้ ในชีวิตประจําวัน เช่น การเขียน
จดหมายธุรกิจ และการเขียนบทสรุ ปในการประชุมสัมมนา นักศึกษาควรตระเตรี ยมความสามารถใน
การเขียนบัญชรในหนังสือพิมพ์ เน้ นการฝึ กหัดเพื่อจะเขียนให้ ถกู ต้ องและเหมาะสมแก่การสื่อสาร
Essential strategies for the use of the language skills of reading and writing, focusing on
Indonesian in everyday life such as business correspondences and writing summaries of
conferences. Students should prepare to write columns in journalism. Stress on practicum to
effect accurate and appropriate communication.
ศศอด ๔๖๗ การเขียนเพื่อการค้ นคว้ าวิจัยเกี่ยวกับอินโดนีเซีย
๓(๒-๒-๕)
CRID 467 Research Writing on Indonesian Topics
3(2-2-5)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
หัดให้ ค้ ุน เคยกับ การอ่านในหัวข้ อที่ ห ลากหลายในภาษาอิน โดนี เซีย เช่น การอ่า นหนังสือพิ ม พ์
วารสาร และหนังสือภาษาอินโดนี เซีย เน้ นความสามารถในการดึงเอาความคิดที่อยู่ในสิ่งที่อ่านและ
ความสามารถในการเขียนบทสรุ ปที่เหมาะสมในโครงสร้ างความคิด ใช้ ไวยากรณ์ ที่ถูกต้ องและการใช้
คําศัพท์ที่เหมาะสม

Familiarization with reading materials in Indonesian topics: newspapers, journals and books.
Emphasis on the development of an ability to abstract the ideas therein and writing a well-argued
summary using good grammar and appropriate vocabulary.
๗๗

มคอ. ๒
ศศอด ๔๖๘ การอ่ านเชิงวิจารณ์ เรื่องเกี่ยวกับอินโดนีเซีย
๓(๒-๒-๕)
CRID 468 Critical Reading on Indonesia Topics
3(2-2-5)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
มี ค วามคล่ อ งแคล่ ว ในการอ่ า นเชิ ง วิ จ ารณ์ เรื่ อ งราวในภาษาอิ น โดนี เซี ย ในหั ว ข้ อต่ า งๆ เช่ น
ประวัติศาสตร์ ศิลปะ นวนิยาย การเมือง และเหตุการณ์ ปัจจุบนั เพิ่มความสามารถในการเขียนบทสรุ ป
เป็ นภาษาอินโดนีเซียในเรื่ องที่อา่ น มีความสามารถในการให้ ความเห็นในทางบวกหรื อในทางไม่เห็นด้ วย
และการสร้ างเหตุผลอธิบายอย่างเหมาะสม
Proficiency in reading material on Indonesian Topics: History, Arts, Novels, Politics and
Current Issues. The ability to write an abstract in Indonesian of what was read, the ability to
demonstrate the pros and the cons in well constructed arguments.
ศศอด ๔๖๙ ภาษาอินโดนีเซียเพื่องานบริการและการท่ องเที่ยว
๓(๒-๒-๕)
CRID 469 Bahasa Indonesia for Services and Tourism
3(2-2-5)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
คําศัพท์ สํานวนภาษา และเนื อ้ หาสาระเกี่ ยวกับประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ ยว วัฒ นธรรมและ
ประเพณี ของไทย พัฒนาความสามารถที่จะสื่อสาระเหล่านี ้ให้ แก่นกั ท่องเที่ยวชาวอินโดนีเซีย ฝึ กหัด
การพูด การอ่าน การย่อความ และการเขียนโบรชัว และบทความที่เกี่ ยวแก่การท่องเที่ยว ปริ บททาง
วัฒนธรรม มีการปฏิบตั ภิ าคสนาม
Vocabularies, expressions and information concerning history, tourist attractions, culture
and custom of Thailand. The ability to communicate to Indonesian visitors. Practicing
speaking, reading, summarizing and writing brochures and articles in tourism context; field
trips.
ศศอด ๔๗๑

ศึกษาอินโดนีเซียในฐานะที่เป็ นมหาอํานาจลําดับ
ที่สามของเอเชีย
CRID 471
Indonesia as the rising Asia’s third power
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี

๓(๒-๒-๕)
3(2-2-5)

ประวัติศาสตร์ อินโดนีเซียภายหลังการประกาศอิสรภาพ ศึกษาสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องกับ
การเมือง และศึกษาทรัพยากรของอินโดนีเซีย ศึกษาอินโดนีเซียในปริ บทของโลกมุสลิมและในภูมิภาคอาเซียน
Contemporary history of Indonesia after independence, geopolitics and resources.
Indonesia’s role in the Muslim world and in ASEAN.
๗๘

มคอ. ๒
๔.๕ กลุ่มวิชาภาษากับสังคมและวัฒนธรรมเวียดาม
ศศวน ๔๖๑ ภาษาศาสตร์ และภาษาเวียดนามเบือ้ งต้ น
CRVN 461 Introduction to the Vietnamese Language and Linguistics
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี

๓(๒-๒-๕)
3(2-2-5)

ความเป็ นมาและวิวฒ
ั นาการของภาษาเวียดนาม การออกเสียงสระ พยัญชนะ และวรรณยุกต์ โครงสร้ าง
พยางค์และรู ปประโยค ทักษะฟั ง-พูด อ่าน-เขียนเบื ้องต้ น และการสื่อสารเบื ้องต้ นในชีวิตประจําวัน โดยบูรณ
การบทเรี ยนให้ เรี ยนรู้ เกี่ ยวกับวัฒ นธรรมของเจ้ าของภาษา รู้ หลักไวยากรณ์ เบือ้ งต้ นในข้ อความต่างๆที่เป็ น
บทเรี ยน
History and development of Vietnamese, to pronounce vowels, syllables and tonal structure of
the sentence, listening – speaking, basic communication in everyday life, to integrate the lesson
with Vietnamese culture, learning grammar in the lessons.

ศศวน ๔๖๒ ระบบคําและวากยสัมพันธ์ ภาษาเวียดนาม
CRVN 462 Vietnamese Morphology and Syntax
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี

๓(๒-๒-๕)
3(2-2-5)

ระบบคําและวากยสัมพันธ์ วลีและประโยค การใช้ ทกั ษะทั้ง ๔ ในทางภาษา เช่น การฟั ง การพูด การ
อ่าน และการเขี ยน การสนทนาอย่างสัน้ ในชี วิตประจํ าวัน ฝึ กหัดการสนทนา และการแปลภาษาเวีดนาม
ออกเป็ นภาษาไทย สํานวนที่เหมาะสมกับปริ บท
Morphology and syntax. Phrases and sentences, four language skills: listening, speaking,
reading and writing. Short conversations in everyday life. Practice of conversation and translation
into Thai. More learning of stock phrases and clauses which are considered appropriate for certain
contexts.

ศศวน ๔๖๓ การสนทนาภาษาเวียดนาม
๓(๒-๒-๕)
CRVN 463 Vietnamese Conversation
3(2-2-5)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
หัดสนทนาภาษาเวียดนาม การออกเสียง จังหวะ วิธีการเปล่งเสียง และภาษาท่าทางที่สอดคล้ อง
บริ บทเวียดนาม ภาษาศาสตร์ เชิงสังคม เช่น การศึกษาภาษาที่มีระดับต่างๆ เช่น เป็ นทางการ ไม่เป็ น
ทางการ สุภาพ สุภาพมาก หรื อเป็ นกันเอง การใช้ ภาษาท่าทางที่เหมาะสม

Practice conversation, pronunciation, polite language and body language corresponding to
Vietnamese contexts. The scope of sociolinguistics: several levels of language use such as official,
unofficial, polite, extra-polite or familiar.
๗๙

มคอ. ๒
ศศวน ๔๖๔ การแปลภาษาเวียดนามเป็ นภาษาไทย
๓(๒-๒-๕)
CRVN 464 Vietnamese Translation into Thai
3(2-2-5)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
การประยุกต์ทฤษฎีการแปลในการปฏิบตั ิงานการแปล การแปลภาษาเวียดนามเป็ นภาษาไทย
การวิเคราะห์ หาสาเหตุปัญหาในการแปล สิ่งที่มักจะหายไปในการแปลและวิธีแก้ ปัญหา เน้ นการทํ า
แบบฝึ กหัด
An application of translation theories to actual work, translation from Vietnamese into
Thai, an analysis of problems in translation, what is lost in translation and solutions to such
problems. Emphasis on practicum.
ศศวน ๔๖๕ ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
๓(๒-๒-๕)
CRVN 465 Vietnamese for Communication
3(2-2-5)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
ฝึ กทักษะการฟั ง พูด อ่าน เขียนภาษาเวียดนาม การเขียนจดหมายประเภทต่างๆ การเขียนสรุป
รายงานต่างๆ
Skills in listening, speaking, reading and writing Vietnamese, letter- writing, writing
summary reports in many contexts.
ศศวน ๔๖๖ ภาษาเวียดนามเพื่องานบริการและการท่ องเที่ยว
๓(๒-๒-๕)
CRVN 466 Vietnamese for Hospitality and Tourism
3(2-2-5)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
การพูด ภาษาเวี ย ดนามในบริ บ ทการบริ ก ารและการท่ อ งเที่ ย วประเภทต่า งๆที่ เป็ น ที่ นิ ย ม เช่ น
ร้ านอาหาร ร้ านกาแฟ ร้ านสปา บริการห้ องพัก นวดแผนโบราณ การช๊ อปปิ ง้ แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา
และวัฒนธรรมที่สําคัญ แหล่งท่องเทียวชายทะเล และแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอื่นๆ
Speaking skills in the contexts of hospitality and tourism:- restaurant, coffee shop, spa,
accommodation, Thai traditional massage, shopping, religious and cultural tourist attractions,
seaside tourist attractions and natural tourist attractions.

๘๐

มคอ. ๒
๔.๖ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศศทส ๔๖๑ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑
๓(๒-๒-๕)
CRIT 461 Information Technology I
3(2-2-5)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
ระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ การประมวลผลข้ อ มูล ให้ เป็ น สารสนเทศ, การค้ น หาข้ อ มูล ผ่ า น
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์ เน็ต, การนําเสนอสารสนเทศโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การใช้ งาน
โปรแกรมตาราง, การใช้ งานโปรแกรมนําเสนอ และการนําคอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ใช้ กบั การทํางาน
Internet network, data processing, searching data by internet network, presentation of
information technology, Microsoft Office Application, Excel, PowerPoint, and other
applications.
ศศทส ๔๖๒ เทคโนโลยี สารสนเทศ ๒
๓(๒-๒-๕)
CRIT 462 Information Technology II
3(2-2-5)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
การใช้ งานโปรแกรมสําเร็ จรูปประมวลผลข้ อมูลสารสนเทศ, การเลือกข้ อมูลที่เหมาะสมมาสร้ างงาน
หรื อแก้ ปั ญ หา, การจัดทํ าและพัฒ นาโครงงานโดยใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศ, การติดต่อสื่อสารผ่า น
เครื อข่ายคอมพิ วเตอร์ และอิ น เตอร์ เน็ ต, การนํ าเสนองานโดยใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศ, การเลือกใช้
ซอฟต์แวร์ ในการสร้ างงานที่เหมาะสม และการใช้ งานซอฟต์แวร์ สําเร็จรูปสําหรับการทํางานในสํานักงาน
Process information by computer applications, data selection, development projects
using information technology, communication via computer network and Internet, present
projects using information technology, choosing appropriate software for work and using
appropriate application for working in office.
ศศทส ๔๖๓ โปรแกรมสําเร็จรูปและการประยุกต์ ใช้ งาน
๓(๒-๒-๕)
CRIT 463 Software Package and Application
3(2-2-5)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
โปรแกรมสําเร็ จรูปต่างๆ และวิธีการนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาประยุกต์ใช้ งาน รวมถึงโครงสร้ าง
และวิธีการใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ปที่นิยมใช้ ในปั จจุบนั ประเภทต่างๆ เช่น ระบบฐานข้ อมูล อิเล็กทรอนิกส์
เวอร์ คชีต เวอร์ ดโปรเซสเซอร์
Application programs and methods to apply application programs including structure
and currently popular application programs such as data base system, electronic worksheet
and word processor.
๘๑

มคอ. ๒
ศศทส ๔๖๔ สื่อผสมและไฮเปอร์ มีเดีย
๓(๒-๒-๕)
CRIT 464 Multimedia and Hypermedia
3(2-2-5)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
ระบบสถาปั ตยกรรมของไฮเปอร์ มีเดีย ไฮเปอร์ เซ็กซ์ และมัลติมีเดีย และการประยุกต์ใช้ งานร่วมกัน
ระหว่างภาพกราฟฟิ ค เสียง ภาพวีดทิ ศั น์ และข้ อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ภายใต้ สภาพแวดล้ อมต่างๆ ในงาน
สารสนเทศระบบมัลติมีเดีย การประยุกต์ใช้ ไฮเปอร์ เท็กซ์และมัลติมีเดียในอินเทอร์ เน็ต
Architecture of hypermedia, hypertext and multimedia. Mixed use of graphic, sound,
movies and data in the environment of information technology work. Applying hypertexts and
hypermedia on the internet.
ศศทส ๔๖๕ การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย
๓(๒-๒-๕)
CRIT 465 Computer Multimedia Program Development
3(2-2-5)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
กระบวนการพัฒนาระบบสื่อคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย โปรแกรมสําเร็ จรู ปต่างๆ เพื่อการผลิต ภาพ
เสียง ภาพเคลื่อนไหว เช่น Adobe Photoshop, Cool edit, Macromedia Flash เป็ นต้ น รวมถึงหลักการ
พื น้ ฐานการผลิ ต งานมัล ติ มี เดี ย เน้ น ให้ ฝึ ก สร้ างงานมัล ติ มี เดี ย อย่ างง่า ยๆ และการประยุก ต์ ใช้ ง าน
มัลติมีเดีย
Development process of multimedia system, application programs for producing
picture, sound and movies such as Adobe Photoshop, Cool edit and Macromedia Flash etc.
including basic skills of producing multimedia by emphasis on easy multimedia and applying
multimedia.
ศศทส ๔๖๖ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
๓(๒-๒-๕)
CRIT 466 Development of Computer Assisted Instruction
3(2-2-5)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
ข้ อดี ข้ อจํ า กั ด ของโปรแกรมสร้ างบทเรี ย น (Authoring)ต่ า งๆ และวิ ธี ก ารพั ฒ นาบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ ให้ มีศกั ยภาพด้ วยโปรแกรมภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหวต่างๆ ฝึ กปฏิบตั ิการสร้ างและ
พัฒนาบทเรี ยนด้ วยการใช้ โปรแกรมสําเร็ จรูป
Advantages and limitation of application programs in producing e-learning programs, to
develop computer aid by mixing picture, sound and movies. Developmental e-learning programs by
application programs.
๘๒

มคอ. ๒
ค. กลุ่มวิชาเลือกเสรี ท่ เี สนอโดยหลักสูตร
ศศศศ ๓๕๑ ประวัตแิ ละคําสอนของศาสนายูดายและศาสนาคริสต์
๓(๓-๐-๖)
CRRS 351 History and Teaching of Judaism and Christianity
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
ประวัติศาสตร์ คัมภีร์ศาสนา คําสอน และการปฏิบตั ิในศาสนายูดายและศาสนาคริ สต์ ปฏิกิริยา
ของศาสนาทัง้ สองต่ อ สิ่ ง ท้ า ทายใหม่ ที่ เผชิ ญ อยู่ในสังคมปั จ จุบัน เช่ น สภาพของสังคมพหุศ าสนา
การเรี ย กร้ องสิ ท ธิ ส ตรี อิ ท ธิ พ ลของวัต ถุ นิ ย มและบริ โ ภคนิ ย ม ความเสื่ อ มโทรมของสิ่ ง แวดล้ อม
และปั ญหาจริ ยธรรมในการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ และการนําเทคโนโลยีใหม่มาใช้ ในการแพทย์
History of Judaism and Christianity; their scriptures, teachings and practices; and their
responses to new challenges encountered in the present-day society such as the reality of
religious pluralism, women’s rights advocacy, the influences of materialism and consumerism,
environmental deterioration, and ethical problems in scientific research and the use of new
technologies in modern medicine.
ศศศศ ๓๕๒ ประวัตแิ ละคําสอนของศาสนาอิสลาม
๓(๓-๐-๖)
CRRS 352 History and Teaching of Islam
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
ประวัติศาสตร์ คัมภีร์ศาสนา คําสอน และการปฏิบตั ิในศาสนาอิสลาม ปฏิกิริยาต่อสิ่งท้ าทายใหม่
ที่ เ ผชิ ญ อยู่ ใ นสั ง คมปั จ จุ บั น เช่ น การเรี ย กร้ องสิ ท ธิ ส ตรี อิ ท ธิ พ ลของวัต ถุ นิ ย มและบริ โ ภคนิ ย ม
ความเสื่อมโทรมของสิง่ แวดล้ อม และปั ญหาจริยธรรมในการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ และการนําเทคโนโลยี
ใหม่มาใช้ ในการแพทย์
History of Islam; its scriptures, teachings and practices; and its responses to new
challenges encountered in the present-day society such as the reality of religious pluralism,
women’s rights advocacy, the influences of materialism and consumerism, environmental
deterioration, and ethical problems in scientific research and the use of new technologies in
modern medicine.
ศศศศ ๓๕๓ ประวัตแิ ละคําสอนของศาสนาฮินดู
๓(๓-๐-๖)
CRRS 353 History and Teaching of Hinduism
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
ประวัติศาสตร์ คัมภีร์ศาสนา คําสอน และการปฏิบตั ิในศาสนาฮินดู ปฏิกิริยาต่อสิ่งท้ าทายใหม่ที่
เผชิ ญ อยู่ ใ นสั ง คมปั จจุ บั น เช่ น การเรี ย กร้ องสิ ท ธิ ส ตรี อิ ท ธิ พ ลของวั ต ถุ นิ ย มและบริ โ ภคนิ ย ม
๘๓

มคอ. ๒
ความเสื่อมโทรมของสิง่ แวดล้ อม และปั ญหาจริยธรรมในการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ และการนําเทคโนโลยี
ใหม่มาใช้ ในการแพทย์
History of Hinduism; its scriptures, teachings and practices; and its responses to new
challenges encountered in the present-day society such as the reality of religious pluralism,
women’s rights advocacy, the influences of materialism and consumerism, environmental
deterioration, and ethical problems in scientific research and the use of new technologies in
modern medicine.
ศศศศ ๓๕๔ ศาสนาพุทธในเอเชียตะวันออก
๓(๓-๐-๖)
CRRS 354 Buddhism in East Asia
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
ประวัติ ศ าสตร์ ศ าสนาพุท ธมหายานใน จี น ญี่ ปุ่ น และเกาหลี วิ วัฒ นาการของพระไตรปิ ฎ ก
มหายาน คํ า สอน และการปฏิ บั ติ ปฏิ กิ ริ ย าต่ อ สิ่ ง ท้ าทายใหม่ ที่ เ ผชิ ญ อยู่ ใ นสั ง คมปั จ จุ บั น เช่ น
การเรี ย กร้ องสิ ท ธิ ส ตรี อิ ท ธิ พ ลของวัต ถุ นิ ย มและบริ โ ภคนิ ย ม ความเสื่ อ มโทรมของสิ่ ง แวดล้ อม
และปั ญหาจริ ยธรรมในการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ และการนําเทคโนโลยีใหม่มาใช้ ในการแพทย์
History of Buddhism in China, Japan and Korea; evolution of Mahayana Tripitaka;
teachings and practices; and its responses to new challenges encountered in the presentday society such as the reality of religious pluralism, women’s rights advocacy, the influences
of materialism and consumerism, environmental deterioration, and ethical problems in
scientific research and the use of new technologies in modern medicine.
ศศศศ ๓๕๕ ศาสนาพุทธนอกเอเชีย
๓(๓-๐-๖)
CRRS 355 Buddhism beyond Asia
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน ไม่มี
รายวิชาที่ต้องศึกษาพร้ อมกัน ไม่มี
ประวัตศิ าสตร์ พทุ ธศาสนาในทวีปอัฟริกา ยุโรป และอเมริ กา ปั จจัยส่งเสริมและอุปสรรค
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ความสัมพันธ์กบั ศาสนาพุทธในทวีปเอเชีย
History of Buddhism in Africa, Europe and America: supportive factors and obstacles;
interaction with other religions; and relations with Buddhism in Asia.

๘๔

มคอ. ๒

เอกสารแนบ ภาคผนวก ข
รายละเอียดอาจารย์ ประจําหลักสูตร

๘๕

มคอ. ๒
รายละเอียดอาจารย์ ประจําหลักสูตร
๑.อาจารย์ ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ
วุฒกิ ารศึกษา
สาขาวิชา
Ph.D.
Philosophy
M.A.
Philosophy
ศน.บ.
ศึกษาศาสตร์

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
Panjab University,India
University of Delhi, India
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย

ปี
๒๕๔๗
๒๕๔๑
๒๕๓๖

งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชํานาญการ
-พุทธศาสนา
-พุทธปรัชญา
-พุทธจริ ยศาสตร์
-ปรัชญาตะวันตก
-ปรัชญาอินเดีย
ผลงานวิจัยหรื อผลงานทางวิชาการ
สมบูรณ์ วัฒนะ, “ทฤษฎี ความรู้เพือ่ แก้ปัญหาชีวิต: ทัศนะท่านทิ นนาคะและท่านธรรมกี รติ ”,
บทความวิชาการ ตีพมิ พ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย,๒๕๔๙.
สมบูรณ์ วัฒนะ. “เปรี ยบเทียบปรมัถธรรมกับพรหมมันเพือ่ ความสมานฉันท์” บทความวิชาการ
ตีพิมพ์ในวารสารรัชต์ภาคย์ ฉบับปี ที่ ๒ ฉบับที่ ๒ ก.ค.-ธ.ค. ๒๕๕๐.
สมบูรณ์ วัฒนะ และคณะ, “Thai Buddhist Monks’Role in Response to Consumerism in
Thai Society”. ร่วมนําเสนอในงานประชุมนานาชาติ “Buddhism and Globalization” ณ มหาวิทยาลัย
เดลี (Delhi) ประเทศอินเดีย ๑๕ กุมภาพันธ์,๒๕๕๓.
สมบูรณ์ วัฒนะ, “ความจริ งในทัศนะของนักปรัชญาชาวพุทธชือ่ ธรรมกีรติ ” บทความวิชาการ
ตีพิมพ์ในวารสารศาสนาและวัฒนธรรม ปี ที่ ๕ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๔, หน้ า ๔๗-๖๐)
สมบูรณ์ วัฒนะ, “ทฤษฎี ความรู้โลกภายนอกในทัศนะของธรรมกี รติ ” บทความวิชาการ ตีพิมพ์
ในวารสารศาสนาและวัฒนธรรม ปี ที่ ๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มิถนุ ายน ๒๕๕๕, หน้ า ๖๗-๘๖)
สมบูรณ์ วัฒนะ, “การบูรณาการหลักปรัชญาและศาสนากับการศึกษาเน้นกรณีของ
พระพุทธศาสนา.” บทความวิชาการ ตีพมิ พ์ในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ฉบับปี ที่ ๘ มิถนุ ายน ๒๕๕๔-พฤษภาคม ๒๕๕๕ ฉบับพิเศษ
๘๖

มคอ. ๒
ประสบการณ์ สอน
ภาระงานสอนในหลักสูตรเดิม
ศศศศ ๒๑๒
ศศศศ ๓๑๒
ศศศศ ๓๑๗
ศศศศ ๓๑๘
ศศศศ ๔๙๙

ศาสนศึกษาขันแนะนํ
้
า
ศาสนาพุทธเถรวาท
ปรัชญาพุทธศาสนา
ภาคปฎิบตั ิ : การฝึ กสมาธิตามแนวพุทธศาสนา
การศึกษาอิสระ

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรั บปรุ ง
ศศศศ ๒๒๔ สิทธิมนุษยชนและศักดิศ์ รี ของมนุษย์
ศศศศ ๒๒๙ มนุษย์และเสรี ภาพ
ศศศศ ๓๓๑ ขุมทรัพย์ทางปั ญญาของปราชญ์ชาวพุทธ
ศศศศ ๓๓๒ พุทธปรัชญาขันแนะนํ
้
า
ศศศศ ๓๓๕ พุทธศาสนาเถรวาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ศศศศ ๓๓๘ การเคลื่อนไหวใหม่ๆ ในพุทธศาสนาเถรวาท
ศศศศ ๓๔๗ ศาสนาและการพัฒนาในเอเชียอาคเนย์
๒. อาจารย์ ดร. ปิ ยะดี ประเสริฐสม
วุฒกิ ารศึกษา

สาขาวิชา

Ph.D.
Religious Studies
(Rector’s Award for
Academic Excellence)
M.S.
Counseling Psychology
B.A.

Business English

๘๗

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
Assumption University
( Bangkok),Thailand
Assumption University
( Bangkok),Thailand
Assumption
University Thailand

ปี
๒๕๕๐

๒๕๔๔
๒๕๓๘

มคอ. ๒
งานวิจัยที่สนใจหรื อมีความชํานาญการ
- Religious Studies (ศาสนศึกษา)
- Philosophy of Religions (ปรัชญาศาสนา)
- Counseling Psychology (จิตวิทยา)
- Buddhist Meditation: Insight Development (สมาธิ-วิปัสสนาในพุทธศาสนา)
-

ผลงานวิจัยหรื อผลงานทางวิชาการ
Piyadee Prasertsom, "Buddhadasa Bhikkhu’s Concept of “Manusya” or “Human
Being” in Modern Age: A Critical Study", Assumption University, Bangkok, 2007.
Piyadee Prasertsom, "The Relationship of Rational Behavior and Personality Type of
the Employees of the Thai United Insurance Company Limited", Assumption University,
Bangkok, 2001.
Piyadee Prasertsom, "Challenge of Modern Age to Thai Buddhism:In the View of
Buddhadasa Bhikkhu", International Journal of Buddhist Thought & Culture, Vol 9, Souel,
Korea, pp.87-109, 2007.
ประสบการณ์ สอน
ภาระงานสอนในหลักสูตรเดิม
ศศศศ ๓๑๕ ประวัตพิ ทุ ธศาสนา
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรั บปรุ ง
ศศศศ ๑๑๐
ศศศศ ๒๒๘
ศศศศ ๓๓๔
ศศศศ ๓๔๑
ศศศศ ๓๔๓
ศศศศ ๓๔๘
ศศศศ ๓๔๔

มิตทิ างจิตใจของคนไทยในสังคมปั จจุบนั
คุณธรรมจริยธรรมและพฤติกรรมของมนุษย์
สิง่ ท้ าทายใหม่ๆในสังคมพุทธปั จจุบนั
ศาสนาและสังคม
ศาสนากับการพัฒนาตน
สตรี และศาสนา
ศาสนากับความรุนแรง
๘๘

มคอ. ๒

๓.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทธพร รั ตนกุล
วุฒกิ ารศึกษา
สาขาวิชา
M.A.
Teaching English as a
Second Language
ศศ.บ.
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ธุรกิจ

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
ปี
Eastern WashingtonUniversity, ๒๕๔๑
USA
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
๒๕๓๖

งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชํานาญการ
- Religious Studies (ศาสนศึกษา)
- Religions and Culture (ศาสนาและวัฒนธรรม)
- Religious Dictionary (พจนานุกรมศาสนา)
- Teaching English (การสอนภาษาอังกฤษ)
ผลงานวิจัยหรื อผลงานทางวิชาการ
Sudthaporn Ratanakul. Writing Research Paper (In English version) (2000)
Sudthaporn Ratanakul. Essential English (With Exercises) (In English version) (2000)
Sudthaporn Ratanakul. The English Structure: Sentences, Phrases, Clauses and Verb
Forms (With Exercises) (In English version) (2004)
Sudthaporn Ratanakul. Spelling, Word Analysis, Idioms/Expressions and Phrasal
Verbs (With Exercises) (In English version) (2004)
Sudthaporn Ratanakul. Punctuation and Mechanics in Writing English (With
Exercises) (In Englishversion) (2004)
Sudthaporn Ratanakul. Parts of Speech: Questions and Answers (With Exercises) (In
English version)(2004)
Sudthaporn Ratanakul. The Evolution of the English Language (In Thai version)
(2005)
Sudthaporn Ratanakul. Studying and Teaching English Language in Thailand from
the Past to thePresent (In Thai version) (2006)
Sudthaporn Ratanakul. Civilization and Communication (In Thai version) (2007)
Sudthaporn Ratanakul.Verb-Tense Errors in English Writing Made by Thai
Students: comparative Analysis (2000)---[Published in Journal of Language and Culture,
๘๙

มคอ. ๒
Vol. 19, No.1, January-June 2000, page 77-85] (In English version)
Sudthaporn Ratanakul.The Struggle for Wiomen’s Right: Female Ordination.
[Published in Journal of Language and Culture, July-December 2011, page 61-80] (In English
version)
Sudthaporn Ratanakul.Change and Persistence: Spirit Houses in Thai Culture.
[Published in Journal of Language and Culture, January-June 2012, page 185-222] (In
English version)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สทุ ธพร รัตนกุล “การวิ เคราะห์ขอ้ ผิ ดพลาดในการทําข้อสอบวิ ชา
ภาษาอังกฤษ เพือ่ เข้าศึกษาระดับปริ ญญาตรี ของพระสงฆ์ และสามเณรของวิ ทยาลัยศาสนศึกษา
มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล”, ตีพิมพ์ในวารสารศาสนาและวัฒนธรรมของวิทยาลัยศาสนศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล ปี ที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถนุ ายน), หน้ า 127-169, 2550
สุทธพร รัตนกุล, “อารยธรรมในสมัยการสือ่ สารไร้ตวั อักษรและไร้สาย (Nonverbal and
Cordless Communications”,ตีพิมพ์ในวารสารศาสนาและวัฒนธรรมของวิทยาลัยศาสนศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล ปี ที่ ๒ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถนุ ายน),๒๕๕๑.
ุ่ พิมพ์ใน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สทุ ธพร รัตนกุล, “อารยธรรมญี ป่ นุ่ : ประวัติศาสตร์ อาหารญี ป่ น”ตี
วารสารศาสนาและวัฒนธรรมของวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ปี ที่ ๓ ฉบับที่ ๑ (มกราคมมิถนุ ายน),๒๕๕๒.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สทุ ธพร รัตนกุล, “Case Study Paper: Lin-Lin and Her Studies in
English as a Second Language” ตีพิมพ์ในวารสารศาสนาและวัฒนธรรมของวิทยาลัยศาสนศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล ปี ที่ ๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถนุ ายน),๒๕๕๔
ประสบการณ์ สอน
ภาระงานสอนในหลักสูตรเดิม
ศศศศ ๑๐๘ ภาษาอังกฤษ I
ศศศศ ๑๐๙ ภาษาอังกฤษ II
ศศศศ ๑๐๔ อารยธรรมตะวันตก
ศศศศ ๒๐๑ ภาษาอังกฤษ III
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรั บปรุ ง
ศศศศ ๑๐๘ ภาษาอังกฤษ I
ศศศศ ๑๐๙ ภาษาอังกฤษ II
ศศศศ ๒๐๑ ภาษาอังกฤษ III
ศศอก ๔๖๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้ งานทัว่ ไป
ศศอก ๔๖๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ศศอก ๔๖๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการแปล
ศศอก ๔๖๕ ภาษาอังกฤษสําหรับการพูดในที่สาธารณะ

๙๐

มคอ. ๒
๔. อาจารย์ บุญมี พวงเพชร
วุฒกิ ารศึกษา
สาขาวิชา
วท.ม.
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศศ.บ.
ศาสนศึกษา

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี
๒๕๕๐
๒๕๔๓

งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชํานาญการ
- ศาสนาต่างๆ
- ศาสนศึกษา
- วิธีการสอนศาสนา
- พุทธศาสนา
ผลงานวิจัยหรื อผลงานทางวิชาการ
บุ ญ มี พ วงเพ ชร,Engaged Buddhism and Mahidol Monks. นํ าเสน อใน งาน ป ระชุ ม
นานาชาติ สมาคมมหาวิ ท ยาลัย พุ ท ธศาสนาเถรวาท (The Association of Theravada Buddhist
University) ซึ่งจัดขึน้ เป็ นครัง้ ที่ สอง ณ สถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนาสิตคูนานาชาติ (SIBA) ณ
เมืองสกาย (Sagaing) ที่ประเทศพม่า,๓-๑๑ มีนาคม ๒๕๕๒.
บุ ญ มี พ ว งเพ ช ร,Thai Buddhist Monks’Role in Response to Consumerism in Thai
Society. นํ า เสนอในงานประชุ ม นานาชาติ “Buddhism and Globalization” ณ มหาวิ ท ยาลัย เดลี
(Delhi) ประเทศอินเดีย ,๒๕๕๓.
บุ ญ มี พวงเพชร, Global Recovery by Volunteers: A Cast Study from Volunteer Group
of the College of Religious Studies, Mahidol University. นํ าเสน อใน งาน ป ระชุ ม น าน าชาติ
วิสาขบูชาโลก ครัง้ ที่ ๗ (The 7th International Buddhist Conference on the United Nations Day of
Vesak Celebrations 23-25 May 2010/2553), ประเทศไทย, ๒๕๕๓.
บุญมี พวงเพชร, “การโค้ชงานเชิ งพุทธ” บทความวิชาการ ตีพิมพ์ในวารสารศาสนาและ
วัฒนธรรม ปี ที่ ๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มิถนุ ายน ๒๕๕๕, หน้ า ๑๒๑-๑๔๔
ประสบการณ์ สอน
ภาระงานสอนในหลักสูตรเดิม
ศศศศ ๒๑๓ ศาสนาในโลก I
ศศศศ ๒๑๔ ศาสนาในโลก II
ศศศศ ๒๒๒ วิธีสอนศาสนา I
ศศศศ ๒๒๓ วิธีสอนศาสนา II
๙๑

มคอ. ๒
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุ ง
ศศศศ ๑๐๗ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และชีวิตมนุษย์
ศศศศ ๒๐๓ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําหรับใช้ ในสํานักงาน
ศศศศ ๓๓๙ พุทธศาสนากับความสัมพันธ์กบั ศาสนาอื่น
ศศศศ ๔๓๔ พุทธศาสนาในทัศนศิลป์
ศศศศ ๔๔๒ สถาบันศาสนา
ศศทส ๔๖๑ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑
๕. อาจารย์ หอม พรมอ่ อน
วุฒกิ ารศึกษา
สาขาวิชา
ศศ.ม.
การสอนภาษาอังกฤษเป็ น
ภาษาต่างประเทศ
ศศ.บ.
ศาสนศึกษา

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปี
๒๕๕๒

มหาวิทยาลัยมหิดล

๒๕๔๖

งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชํานาญการ
-พุทธศาสนา
-ศาสนศึกษา
-พุทธศาสนาประยุกต์
- การสอนภาษาอังกฤษ
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ
หอม พรมอ่อน, นําเสนอในที่ประชุมนานาชาติ ประเภท Round Table Talk: What Theravada
Needs to Learn from Vajirayan Buddhism, ณ ประเทศไต้ หวัน, ธันวาคม ๒๕๕๓.
Hom Phrom-On, “Thai Buddhist Monks’Role in Response to Consumerism in Thai
Society”. นําเสนอในงานประชุมนานาชาติ “Buddhism and Globalization” ณ มหาวิทยาลัยเดลี
(Delhi) ประเทศอินเดีย ๑๕ กุมภาพันธ์,๒๕๕๓.
ประสบการณ์ สอน
ภาระงานสอนในหลักสูตรเดิม
ศศศศ ๑๐๘ ภาษาอังกฤษ I
ศศศศ ๑๐๙ ภาษาอังกฤษ II
ศศศศ ๒๐๑ ภาษาอังกฤษ III
ศศศศ ๓๑๖ พุทธศาสนาในประเทศไทย
๙๒

มคอ. ๒
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุ ง
ศศศศ ๓๔๙ พหุศาสนาในเอเชียอาคเนย์
ศศศศ ๔๔๓ ศาสนากับสิง่ แวดล้ อม
ศศศศ ๔๔๑ ศาสนาและกามารมณ์
ศศศศ ๓๔๒ ศาสนาและวัฒนธรรม
ศศศศ ๔๓๓ ภาพลักษณ์ของความเป็ นมนุษย์สมบูรณ์แบบในพระพุทธศาสนา
ศศศศ ๔๓๑ การอ่านคัมภีร์พระพุทธศาสนา ๑

๙๓

